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Koncom apríla sme spoločne
s mnohými Pezinčanmi, ale aj s
vzácnymi hosťami a predstavi-
teľmi cirkvi odhalili na Záhrad-
nej ulici na bytovom dome č. 11
pamätnú tabuľu donovi Štefa-
novi Sandtnerovi, významné-
mu kňazovi - saleziánovi, spi-
sovateľovi, básnikovi a prekla-
dateľovi. Človeku, ktorý bol za
svoje presvedčenie, za svoju
vieru prenasledovaný komunis-
tickým režimom, väznený a zba-
vený základných ľudských
práv. My, Pezinčania, si ho však
pamätáme ako milého a usmie-
vavého človeka, hrdého lokál-
patriota, ktorý nedal na svoje ro-
disko, na svoje mesto, dopustiť.

Keď som si mal pripraviť nie-
koľko slov, ktoré som mal pove-
dať ako zástupca mesta pri pa-
mätnej tabuli, vybral som si jeho
báseň z jednej z mnohých bás-
nických zbierok, ktoré mi daro-
val a úplne náhodou som ju otvo-
ril na mieste, kde bolo napísané:

Báseň má ešte svoje pokra-
čovanie, ale možno viac slov
ani netreba.Ak chcete, tie slová
nájdete v zbierke „Ja som brá-
na“. V pár riadkoch je poveda-
né viac ako v hrubých knihách
alebo televíznych seriáloch.
Tými pár riadkami potom môže-
me konfrontovať „dnešný svet“,
ostatných naokolo, ale i seba.
Koľko pokrytectva, hlúposti a
zloby nás denne obklopuje, ale
tiež, koľko z toho si spôsobuje-
me sami? Koľko registrujeme
okolo nás zúfalého naháňania
sa za majetkom, postavením a
často za zbytočnosťami, ktoré
si aj tak človek na druhý svet ne-
zoberie? Nechá ich nasledov-
níkom, potomkom, ktorí ich
možno premenia na dym, ale-
bo vymenia za iné, ešte zbytoč-
nejšie zbytočnosti. Aj tam sme-
rovali myšlienky dona San-
dtnera.

Kňaz a básnik Štefan San-
dtner to cítil a vedel už dávno.
Preto mal po celý život potrebu
písať básne, ktoré sa oplatí nie-
len čítať, ale sa aj pokúsiť pod-
ľa nich žiť. Vo vlastnom svete,
avšak nie sám pre seba. Vo
svete bez prázdnoty, bez nega-
tívnych dôsledkov modernity.

Možno, že všetka tá techni-
ka, moderné technológie, či
„fejsbúk“ so svojimi „lajkmi“,
dnešný život až príliš zjedno-
dušuje a urýchľuje. Zamyslime
sa však, spolu s donom San-
dtnerom, či je zmyslom nášho
života byť čo najrýchlejšie v cie-
li? Má zmysel byť čo najrýchlej-
šie na konci?

„Dvere do neba dokorán, ...
a nám sa tam akosi nechce.
Robíme si nebo tu na zemi.
Máme sa tu dobre. Máme všet-
ko. Ale mať všetko, to môže
byť aj peklo, lebo človek chce
mať ešte viac,a tento červ neu-
miera, aby sa mal dobre, aby
sa mal ešte lepšie. Nebo však
nie je mať sa dobre, ale byť
dobrý. Mať a byť, dačo mať
a dačo byť, to je veľký rozdiel.“

(O.S.)

Inzercia

Spomienka na
dona Sandtnera

Ako sme už informovali občanov, popri ambulancii Lekárskej služby prvej
pomoci na pezinskej Poliklinike, začala v Pezinku fungovať aj pohotovostná

služba (LSPP pre deti a dorast), ktorá na zavolanie príde v prípade potreby k pacientovi priamo domov. Prevádzkovateľom
tejto služby je Komplexná záchranná služba – Bratislava a služba platí pre celý okres Pezinok. Pacient za privolanie lekára domov
platí iba hotovostný poplatok 1,99 eur. Za kilometrovné a ani za ďalšie úkony okrem CRP pacient neplatí. Číslo telefónu, ktoré
si preto treba zapísať či uložiť do mobilu, je: (detská výjazdová služba).0918 080 112

LSPP pre deti a dorast

MOYZESOVO
KVARTETO

EVA ŠUŠKOVÁ

Občianske združenie EUTERPA
vás pozýva na cyklus koncertov

klasickej hudby

Nedeľa 29. máj o 20.00 h
Farský kostol v Pezinku

Program:
Dvořák, Godár,

Haydn, Rajter a i.

Podujatie podporili:

VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Žihadielko už na Deň detí
Špičkové detské ihrisko od spoločnosti LIDL (známe ako Žiha-

dielko), bude v Pezinku odovzdané deťom do užívania ako prvé
na Slovensku už Ihrisko v hodnote vyše 80
tisíc euro Pezinčania vyhrali v hlasovacej súťaži obyvateľov jed-
notlivých miest. Umiestnené je v areáli Základnej školy na
Fándlyho ulici. Niektorí občania sa pýtali, prečo práve tam.

Odpoveď je jednoduchá: Žihadielko spolu s ďalšími ihriskami
pre väčšie deti a mládež bude prístupné denne, aj vo sviatky až do
22. hodiny. Je na oplotenom pozemku vo vlastníctve mesta, čo bo-
la jedna z podmienok darcov a zároveň sú tam inžinierske siete,
napr. elektrina na pripojenie bezpečnostných kamier. Okrem toho
sú pred školou dobré možnosti parkovania pre rodičov nielen zo
sídliska Juh, ale z celého mesta. Veríme, že toto ihrisko poteší pe-
zinské deti nielen v deň ich sviatku, ale aj po všetky nasledujúce
dni. Na otvorenie vás srdečne pozývame.

Avedeniu LIDL-u patrí naše veľké ĎAKUJEME.

1. júna o 10. hodine.

Inzercia

Sviatok patróna hasičov sv. Floriána oslávili Pezinčania ako sa patrí. Tradičný sprievod, na čele ktorého bol dlhoročný hasič a nedávny jubilant (95) Rudolf
Turanský, viedol od Zámockého parku na Radničné námestie. Verejnosti sa predstavili v plnej paráde svojimi ukážkami všetky záchranárske zložky, prísluš-
níci policajného zboru i mestskej polície. Najviac radosti zažili deti nielen pri prezentácii techniky a profesionálneho umu, ale aj vďaka pene na záver, v ktorej
sa mohli dostatočne vyblázniť. Text a FOTO: (pb)
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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

Počas letnej sezóny v období od 1. júna do 31. augusta budú

brány Zámockého parku otvorené o hodinu dlhšie. Park bude

sprístupnený v čase od 6.30 - 21.00 hod.

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

Letná sezóna v Zámockom parku

Mestá a obce každý rok dáva-
li odstraňovať skládky, súčas-
ťou ktorých boli pneumatiky.
Pneumatiky často končili aj pri
kontajneroch na komunálny od-
pad. Nový zákon o odpadoch č.
79/2015 Z.z. účinný od 1. janu-
ára 2016 zaviedol nové pravidlá
nakladania s odpadovými pneu-
matikami.

- nemožno ich odoberať na zber-
ných dvoroch, pretože zberný
dvor môže odoberať len
komunálne odpady,

- povinnosť odoberať odpadové
pneumatiky od konečného
spotrebiteľa majú všetci dis-
tribútori pneumatík, ktorí mu-
sia odpadové pneumatiky odo-
berať bezodplatne

- za distribútora pneumatík sa
považuje aj ten, kto vykonáva
výmenu pneumatík bez ich
predaja, t. j. aj tá osoba, ktorá
pneumatiky nepredáva, ale
ich iba vymieňa,

- financovanie spätného zberu
odpadových pneumatík distri-
bútormi znášajú výrobcovia
pneumatík v rámci systému

Základné pravidlá nakladania
s odpadovými pneumatikami:
- odpadové pneumatiky sa ne-
považujú za súčasť komu-
nálneho odpadu

rozšírenej zodpovednosti vý-
robcov.

(8) Spätný zber odpadových
pneumatík je bezplatný zber od-
padovej pneumatiky distribúto-
rom pneumatík od jej držiteľa
bez podmienky viazania na kú-
pu novej pneumatiky alebo iné-
ho tovaru.

(9) Distribútor pneumatík je
fyzická osoba – podnikateľ ale-
bo právnická osoba so sídlom
alebo miestom podnikania na
území Slovenskej republiky, kto-
rá poskytuje pneumatiky v rám-
ci svojej podnikateľskej činnosti
konečnému používateľovi sa-
mostatne alebo ako súčasť ser-

Podľa § 69 zákona o odpa-
doch:

visu; za distribútora pneumatík
sa považuje aj ten, kto vykoná-
va výmenu pneumatík bez ich
predaja.

Podľa § 71 ods. (1) je distri-
bútor pneumatík povinný:

a) zabezpečiť na svojich pre-
dajných miestach spätný zber
odpadových pneumatík, bez
ohľadu na výrobnú značku a na
dátum uvedenia pneumatík na
trh, po celú prevádzkovú dobu,

b) informovať konečných pou-
žívateľov odpadových pneuma-
tík na svojom webovom sídle,
ak ho má zriadené, a na mieste,
ktoré je pri predaji pneumatík vi-
diteľné a pre verejnosť prístup-
né, o možnosti bezplatného
spätného zberu,

c) zabezpečiť spätný zber od-
padových pneumatík najmenej
na jednom mieste v každom
okrese, ak distribuuje pneuma-
tiky konečnému používateľovi
výlučne v rámci zásielkového
obchodu vrátane elektronické-
ho predaja,

d) dohodnúť s konečným pou-
žívateľom náhradný čas a spô-
sob prevzatia odpadových pne-
umatík, ak množstvo odpado-
vých pneumatík, ktoré mu odo-
vzdáva konečný používateľ, pre-
sahuje jeho skladové možnosti,

e) odovzdať vyzbierané odpa-
dové pneumatiky preberané v
súlade s § 70 písm. c) do zaria-
denia na zhodnocovanie odpa-
dových pneumatík alebo zaria-
denia na zneškodňovanie odpa-
dových pneumatík.

Podľa § 72 zákona o odpa-
doch:

Konečný používateľ pneuma-
tiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou
pneumatikou, odovzdať distribú-
torovi pneumatík okrem odpa-
dových pneumatík umiestne-
ných na kolesách starého vo-
zidla odovzdávaného osobe
oprávnenej na zber starých vozi-
diel alebo spracovateľovi sta-
rých vozidiel. (OM,OŽP,KSaD)

Informácia o novom spôsobe nakladania s pneumatikami

Od stredy 1. júna bude pre verejnosť Mestské

informačné centrum, ktoré sa nachádza v nových priestoroch

Starej radnice na pešej zóne (medzi kaviarňou Sacherka a

Trafikou) Ponuka služieb ostáva nezmenená cez poskytovanie

informácií o zaujímavostiach mesta a okolia až po poskytovanie

informácií turistom, prehľad kultúrno-spoločenských podujatí,

predaj propagačných a upomienkových materiálov a kopírova-

cie služby.

Nový kontakt na Mestské informačné centrum je: 033/ 6901 120

. Otváracie hodiny: pondelok - piatok: 12.00

- 18.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod., nedeľa: zatvorené.

mic@msupezinok.sk

znovu otvorené

(MsÚ)

Otvorenie Mestského informačného centra

V dňoch 21. až 23. apríla
2016 Pezinčania využili mož-
nosť zlikvidovať svoj odpad po-
čas tzv. jarného upratovania.
Objemný odpad zo svojich do-
mácností vozili do Technického
a skladového areálu MPS na
Fajgalskej ceste. Tu sa odpad
pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb roz-
triedil podľa druhu a následne
sa časť odpadu zhodnotila, ulo-
žila ako inertný odpad a časť
skončila na skládke.

Na zhodnotenie sa odviezlo:
- 9,42 t suchého komunálneho
odpadu (plasty, textil, drevo,
papier...) do firmy ecorec
Slovensko s.r.o, ktorá Mestu
poskytla bezplatne dva kon-
tajnery

- 3,28 t skla, zhodnotenie za-
bezpečila fa Marius Peder-
sen

- 3,88 t železného šrotu – od-
voz a zhodnotenie zabezpe-
čila firma Baďura s.r.o.

- 2 kontajnery elektroodpadu,

chladničiek a pračiek, zhod-
notenie zabezpečí Združenie
ENVIDOM

- vytriedené konáre a drevo
zadarmo poštiepkovala a
odobrala fa HERMET, spol. s
r.o. Senica

- 10,5 t biologického odpadu
(tráva) sa odviezlo na zhod-
notenie do fy JV Intersad

- vytriedené pneumatiky v
množstve 15,2 t odobrala za
úhradu firma ecorec Sloven-
sko s.r.o.

Inertný odpad (betóny, suť,
dlažba, tehly...) v množstve
144,28 t sa odviezol do lomu
býv. Rudných baní, ktorý za-
bezpečuje firma Metal-eco
Servis spol. s r.o.

Odpad, ktorý sa nedal za-
triediť k uvedeným odpadom,
bol odvezený ako netriedený
odpad na skládku do Senca v
množstve 38,72 ton.

(OM-odd. výstavby a ŽP)

Výsledky jarného upratovania

Základná or-
ganizácia Únie
žien Slovenska
(ZO ÚŽS) v Pe-
zinku oslávila Deň
matiek. Oslava sa
uskutočnila v Do-
me kultúry dňa
10. 5. 2016 o

15.00 h. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ZO ÚŽS
Pezinok p. Dr. Eleny Matuskej sa k prítomným ženám – matkám
prihovoril primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. V prí-
hovoroch i v básňach, ktoré recitovala p. Melánia Hájiková, bola
vyzdvihnutá úloha ženy – matky ako darkyne života a celo-
životnej ochrankyne a poradkyne svojich detí.

Bolo podané malé občerstvenie a prítomným matkám bol
odovzdaný malý darček. Oslavu prítomným ženám – matkám
spríjemnilo vystúpenie žiakov Základnej školy Na bielenisku pod
vedením pani Janky Krajčovičovej. Dr. Elena Matuská

Deň matiek v Dome kultúry

ZO SZPB Pezinok v spolupráci s Mestským úradom Pezinok

zabezpečila konanie vedomostnej súťaže žiakov 9. ročníka

základných škôl na tému Svetové vojny a Slovensko. Po

školskom kole, ktoré bolo priebežne realizované v jednotlivých

školách, sa v Pezinku v zasadačke MsÚ dňa 18. mája 2016

uskutočnilo Mestské kolo súťaže, na ktorom sa zúčastnili štyri

(z celkovo piatich) škôl z Pezinka a ZŠ zo Slovenského Grobu.

Súťaž splnila svoj účel, žiaci sa snažili a aj výsledky boli

prijateľné.

V súťaži sa najlepšie umiestnili a do oblastného kola postúpili:

8-ročné gymnázium Pezinok v zložení: Laura Bak-

sová, Diana Virgovičová, Marek Jelok ZŠ Fándlyho

11 v zložení: Tomáš Hlušek, Jakub Tomášik, Róbert Janega

ZŠ s MŠ Orešie 3 v zložení: Matej Diviš, Marek

Mathé, Peter Virgovič.

koordinátor súťaže v Pezinku

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Ondrej Kuňak,

Svetové vojny a Slovensko

71. výročie konca II. svetovej vojny
V piatok 6. mája sme si v Pezinku pred pamätníkom oslobode-

nia na Mladoboleslavskej ulici pripomenuli 71. výročie ukončenia
II. svetovej vojny. Tak ako každoročne, aj v tento deň sme spomí-
nali na všetkých, ktorí bojovali za našu slobodu a mnohí v nej po-
ložili aj svoje životy. Medzi vzácnych hostí patril najmä zástupca
veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Sergej Nikitin, kto-
rý sa krátko prihovoril Pezinčanom a poďakoval organizátorom
tohto podujatia.

Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Pezinok Oliver
Solga. Všetci prítomní skonštatovali, že najkrajším prejavom vďa-
ky za oslobodenie bolo, keď deti z MŠ gen. Pekníka prišli k pa-
mätníku a každé z nich do vázy položilo jeden červený karafiát.
Možno sa raz, keď budú väčšie, dozvedia niečo o vojne, hrdin-
stve a láske k vlasti. Dúfajme, že pre nich bude vojna len vzdiale-
ná história, ktorú budú poznať iba z kníh a filmov. Aby tomu tak

bolo, je základnou povinnosťou nás, dospelých, urobiť všetko
preto, aby naše deti a vnúčatá nič také obludné, ako bola vojna,
nepoznali a nikdy nezažili. (MsÚ)

Primátor mesta Pezinok Oliver Solga sa 9. mája zúčastnil

spolu s delegáciou Bratislavského samosprávneho kraja sláv-

nostného kladenia vencov na bratislavskom Slavíne. Podujatie

bolo súčasťou pripomenutia si 71. výročia ukončenia Druhej

svetovej vojny a oslobodenia Slovenska vojskami Červenej

armády. (MsÚ)

Na pamiatku padlým

Cyklopromenáda na Deň otcov
Cyklokoalícia Pezinok pozý-

va cyklistky, cyklistov a cyk-
líšťata v sobotu 18. júna 2016
o 14:30 do Zámockého parku
na Cyklopromenádu na Deň
otcov. Podrobnejšie infor-
mácie o trase a programe náj-
dete na stránke www.cyklo-

koalicia-pezinok.sk a známej
sociálnej sieti.

Cyklojazdou chceme motivo-
vať ľudí, aby sadli na bicykel
do práce, školy i za oddychom.
Zároveň chceme zodpoved-
ným pripomenúť, že rozvoj cyk-
lotrás a cyklochodníkov je dôle-

žitý pre zdravie nás všetkých.
„Ak by napríklad Pezinčania a

Pezinčanky sadli ráno na bicy-

kel k vlaku, vyhnú sa zápcham

na ceste do práce a spravia aj

niečo pre svoje zdravie a peňa-

ženky. Často ušetria aj množ-

stvo času. Navyše budovanie

cyklochodníkov je desaťkrát

lacnejšie ako ciest pre automo-

bily. Podpora cyklodopravy by

mala byť preto prioritou každej

samosprávy.“ zdôraznil Ing. Ju-
raj Melichár z Cyklokoalície Pe-
zinok. Tešíme sa na Vás!

tím Cyklokoalície Pezinok



SAMOSPRÁVA3 MÁJ 2016 PEZIN ANČ

V budove Malokarpatského
múzea sa 20. 5. Uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie oce-
není III. ročníka výtvarnej súťa-
že Kupeckého svet. Uverej-
ňujeme víťazov a ocenených v
jednotlivých kategóriách:

(6 – 10 ročný
žiak ZŠ): 1. miesto – Richard
Kuzmík, ZŠ s MŠ Orešie, Pe-
zinok (10 r.), 2. miesto - Júlia
Klamová, ZŠ Jána Kupeckého,
Pezinok (7 r.), 3. miesto – Me-
lánia Kacerle, ZŠ Bielenisko,
Pezinok, (7 r.), Čestné uznanie:
Richard Tahotný, ZŠ Bielenis-
ko, Pezinok (8 r.), Cena primá-
tora mesta Pezinok: Jaroslav
Ragač, ZŠ Bielenisko, Pezinok
(7 r.), Cena mesta Pezinok: Zu-

I. kategória

zana Krejčíková, ZŠ s MŠ Ji-
lemnického, MB (7 r.), Cena
Malokarpatského múzea: Lau-
ra Kapucianová, ZŠ s MŠ Ore-
šie Pezinok (10 r.).

(6 – 10 ročný
žiak ZUŠ): 1. miesto – Kamila
Wittlingerová, ZUŠ Pezinok,
(10 r.), 2. miesto – Zoran Mar-
tinovský, ZUŠ Pezinok, ( 10 r.),
3. miesto – Veronika Fečová,
ZUŠ Pezinok, (10. r), Cena Ma-
lokarpatského múzea: Nikola
Lempochnerová, ZUŠ Pezi-
nok, (8).

(11 – 15 ročný
žiak ZŠ a Gymnázium): 1. mies-
to – Kristína Červenková, ZŠ
Jána Kupeckého, Pezinok,
(15 r.), 2. miesto – Agáta Polon-

II. kategória

III. kategória

ská, ZŠ Vajanského, Modra
(11 r.), Gréta Fedora Homzová,
Gymn. Modra, (12 r.), 3. miesto
– Vladimír Drobný, ZŠ Jána Ku-
peckého, Pezinok, (11 r.), Čest-
né uznanie: Braňo Kollár, Gym-
názium Pezinok, (15 r.), Cena
primátora mesta Pezinok: Vik-
tória Turiničová, Gymn. Modra,
(13 r.), Cena Malokarpatského
múzea: Lea Klamová, ZŠ J. Ku-
peckého Pezinok, (11 r.), Lucia
Javorková, ZŠ Fándlyho Pezi-
nok, Cena ZŠ Jána Kupeckého
Pezinok: Tereza Oravcová, ZŠ
Ľ. Štúra, Modra (14).

(11 – 15 ročný
žiak ZUŠ): 1. miesto – Žofia
Kováčová, ZUŠ Pezinok, (11r.),
2. miesto – Monika Mečárová,

IV. kategória

ZUŠ Pezinok, (13 r.), 3. miesto
– Šimon Jelok, ZUŠ Pezinok,
(13 r.), Kristína Bochničková,
ZUŠ Pezinok, (14 r.), Čestné
uznanie: Samuel Majerčík,
ZUŠ Pezinok, (15 r.)

Cena primátora: Ni-
col Pilátová, ZŠ Jána Ku-
peckého Pezinok, Cena mesta
Pezinok: Samko Zápražný, ZŠ
Jána Kupeckého Pezinok, Ce-
na Malokarpatského múzea:
Simona Burdanová, ZŠ Jána
Kupeckého Pezinok, Cena ZŠ
Jána Kupeckého: Karolína
Stančíková, ZŠ Jána Kupec-
kého Pezinok.

Kupeckého výtvarná dielňa
pri ZŠ Jána Kupeckého v
Pezinku:

Víťazom a oce-
neným srdečne blahoželáme.

Nové chodníky

Mesto Pezinok poskytuje v zmysle § 40 zákona č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách od 1.1.2016 novú sociálnu službu –
Denný stacionár. Nachádza sa v objekte Zariadenia opatrova-
teľskej služby na Komenského 23 v Pezinku.

V Dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je od-
kázaná na sociálnu službu v zariadení

Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, to zna-
mená, že prijímateľ bude dochádzať denne do Denného stacio-
nára počas pracovných dní v čase od 7.00 do 17.00 h. Kapacita
zariadenia Denného stacionára sú 4 miesta.

V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna reha-
bilitácia, stravovanie, a zabezpečuje sa pracovná terapia a záuj-
mová činnosť.

Úhradu za sociálnu službu určuje VZN č. 3/2015 o úhradách
za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre senio-
rov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok. Výška úhrady za Denný stacionár je stanovená
na 1 euro za hodinu.

Denným stacionárom sa zabezpečuje odľahčenie rodinných
príslušníkov počas ich pracovných povinností, prijímateľ sociál-
nej služby je počas dňa socializovaný, získava nové sociálne
väzby, má zabezpečenú terapiu na rozvoj motoriky, pamäťo-
vých schopností, telesnej zdatnosti a pod.

Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na tel. č.:
033/6901970, 033/6901972, alebo osobne v ZOS na Komen-
ského 23 v čase od 7.00 do 15.00 h. počas pracovných dní.

len na určitý čas počas
dňa.

(r)

Denný stacionár v Pezinku

Už začiatkom roka informoval primátor o tom, že v tomto roku
sa vedenie mesta zameria oveľa intenzívnejšie na rekonštruk-
ciu a budovanie chodníkov a komunikácií. Súčasťou projektov
bude aj budovanie bezbariérových prístupov a navádzacie pru-
hy pre nevidomých.

V týchto dňoch (19. 5.) boli začaté práce na Moyzesovej ulici.
Ide o vybudovanie nového, širšieho chodníka, osadenie lavičky
a terénne úpravy. Do verejnej zelene pri mestských hradbách už
bolo vysadených 6 odrastenejších líp. Rekonštrukcia chodníka
bude mesto stáť 30 000 eur.

Dokončený bol aj nový chodník na Svätoplukovej ulici (od ko-
tolne Sever po Cajlanskú ulicu) v hodnote 22 800 eur.

Ďalším úsekom, ktorý bude dokončený do konca mesiaca
máj, je chodník na ul. M. R. Štefánika v jeho dolnej časti od rož-
nej budovy č. 2, po VÚB banku. Mesto za chodník zaplatilo
23 800 eur. Vzhľadom k tomu, že pracovníci Malokarpatského

múzea objavili v poslednej etape prác vzácne archeologické ná-
lezy, ktoré si vyžadujú viac ako mesačný prieskum a reštaurova-
nie, bude táto časť provizórne prikrytá dlažbou a v letných me-
siacoch tu bude výskum pokračovať. Nález stredovekej budovy
a renesančného schodiska bude po reštaurovaní následne pre-
zentovaný pod skleneným príklopom. Text a FOTO: (MsÚ)

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

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

13. júna 2016 od 8.00 do 11.00 h

(r)

Pezinská kvapka krvi

Vzhľadom na dlhodobé veľmi dobré výsledky hospodárenia

mesta a jeho sociálnu politiku podporujúcu starších občanov,

sa vedenie mesta rozhodlo zvýšiť jednorázové príspevky pri ži-

votnom jubileu na 50 eur a to s okamžitou platnosťou. Doplatok

jubilantom za prvý štvrťrok im bude zaslaný poštou, alebo si ho

môžu prevziať osobne v pokladni mesta. (MsÚ)

Oznam pre seniorov – jubilantov

Menovanie nových riaditeliek ZŠ

Na slávnostnom prijatí v Obradnej sieni mesta Pezinok
odovzdal primátor Oliver Solga dekréty novozvoleným ria-
diteľkám základných škôl na Bielenisku a na Kupeckého uli-
ci. Do funkcie riaditeliek boli po úspešnom výberovom konaní
menované Katarína Volánková a Ingrid Jurčová. Zároveň im
primátor vyslovil poďakovanie za doterajšiu prácu a vyslovil
nádej, že dobré výsledky, ktoré školy doteraz dosahovali pod
ich vedením, budú mať svoje pokračovanie aj v nadchádza-
júcom funkčnom období. Prijatia sa zúčastnili tiež obidvaja
viceprimátori a riaditelia pezinských základných škôl, ako aj
pracovníci oddelenia školstva MsÚ v Pezinku. (r)

V materskej škole na Ul. Gen. Pekníka sa začala prístavba troch
tried s príslušenstvom v hodnote viac ako 400 000 eur. Keďže
zariadenie staveniska bude z Ulice kpt. Nálepku (v časti slepej ulič-
ky), žiadame obyvateľov rodinných domov, aby v uličke neparko-
vali na ceste a chodníku a tiež prosíme o trpezlivosť so stavebný-
mi prácami v sobotu a po pracovnej dobe, pretože termín výstav-
by je veľmi krátky, len do konca augusta. Ďakujeme za porozu-
menie. (MsÚ)

Začala sa prístavba materskej školy

Výmena piesku na detských ihriskách
Na všetkých detských ihriskách v meste bola minulý mesiac

ukončená výmena piesku v pieskoviskách. V dvoch prípadoch
dokonca opakovane, a to pre podozrenie hygienikov z pravdepo-
dobného opätovného znečistenia. Pracovníci referátu životného
prostredia spolu s profesionálnou hygienickou službou budú
detské ihriská kontrolovať priebežne a pri podozrení zo znečiste-
nia bude piesok vymenený. (MsÚ)

Na podnet rodičov a obyvateľov sídliska Sever vybuduje mesto
v parku pri potoku asi dva a pol metra vysoký kopec na sánkova-
nie detí v zimnej sezóne. Podobný kopec už bol vybudovaný v
materskej škole na Ulici generála Pekníka, sídlisku Juh a v gri-
navskej MŠ. Mesto začne s výstavbou kopca na Severe v letných
mesiacoch. (MsÚ)

Kopec na Severe

Vyhodnotenie III. ročníka výtvarnej súťaže Kupeckého svet

V rezidencii veľvyslanca USAsa 4. mája uskutočnila slávnostná
recepcia na počesť ocenenia našej občianky, advokátky a akti-
vistky Zuzany Čaputovej pri príležitosti udelenia významného
ocenenia – Goldmannovej ceny, ktorú získala za dlhoročný boj
proti budovaniu pezinskej skládky odpadov. Recepcie sa na po-
zvanie veľvyslanectva USA na Slovensku zúčastnil aj primátor
Oliver Solga.

Na pozvanie veľvyslanca J. E. Leszka Soczewica sa primátor
Oliver Solga zúčastnil aj slávnostnej recepcie 5. mája na pôde
veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave – na počesť prijatia
prvej poľskej ústavy. (r)

Navštívili sme

Pozvánka na udeľovanie
mestských ocenení

sa uskutoční v priesto-
roch Domu kultúry

Okrem toho budú vyhodnotené výsledky v kate-
górii v meste Pezinok a taktiež
prebehne

o Cenu primátora mesta.

V utorok 14. júna od 18.00 hod.
slávnostné udeľovanie mestských

ocenení.
„Športovec za rok 2015“

udeľovanie cien v rámci XXIV. ročníka
Literárnej súťaže (MsÚ)

D ÍEN DET
28. 5. 2016 o 15.00 h

Zámocký park (vo vnútri)
deti z pezinských MŠ, ZŠ a CVČ, DISKOJARKA,

Divadlo THEÁTRUM Rožňava, CRAZY CHICHI
stanovištia CVČ – Zvieratkovo,

skákadlá, hry, súťaže, občerstvenie

& friends,

Vstup ZDARMA
V prípade nepriaznivého počasia: DK Pezinok

Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času
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Deň matiek a otcov v DSS

Dňa 13. mája 2016 sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS
Hrnčiarska ul. Pezinok posedenie obyvateľov pri príležitosti

Kultúrny program si pripravili deti z CMŠ
sv. Jozefa z Pezinka, klienti z DSS Merema z Modry – Harmónie
a naši seniori. Posedenie otvoril piesňou o mame náš senior
pánAlojz Sloboda, básňami o otcovi a mame prispeli do progra-
mu naše seniorky p. Mária Gavenčiaková, Anna Lackovičová a
Emília Topková. Nasledovalo privítanie prítomných aj hostí, me-
dzi ktorými boli aj klienti z Hestie. Program pokračoval vystúpe-
ním detí z Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa pod vedením p.
riaditeľky Mgr. Podhorskej. Deti všetkých potešili milými tanca-
mi, básňami a piesňami a obdarili našich seniorov kvietkami vy-
robenými z papiera. Program pokračoval vystúpením klientov z
DSS Merema, ktorí pod vedením terapeuta Martina Žáka pred-
viedli zaujímavé a pútavé vystúpenie. Poďakovanie patrí p.
Helenke Slamkovej – z MO Matice Slovenskej v Pezinku, ktorá
prispela finančne na kvetinové dary pre našich seniorov. Záver
patril básňam a piesňam o mame v podaní p. Márie Kopítkovej
a p.Alojza Slobodu. Naši seniori zažili pekné chvíle, na ktoré bu-
dú dlho spomínať.

Dňa matiek a otcov.

DSS a ZPS Hrnčiarska Pezinok

Každoročne sa pri stavaní mája na Cajle volí aj nový richtár.
Ide o čestnú funkciu a tento rok sa tak stalo už po 13. krát. Za no-
vého richtára po Petrovi Tahotnom bol zvolený Jozef Pták. Táto
akcia je medzi Cajlanmi veľmi populárna a tradične sa na nej zú-
častňuje množstvo dospelých i detských divákov.

Celú ceremóniu viedol v krásnom kroji Oskar Hanúsek za účas-
ti poslancov – Viktórie Tahotnej a Ľubomíra Čecha i oboch vice-
primátorov mesta Pezinok – Jána Čecha a MilošaAndela. Tí, kto-
rí majú radi ľudové tradície, si isto prišli na svoje podobne ako tí,
ktorí majú radi dobrý guláš. Guláš zdarma pre všetkých účastní-
kov pripravila vedúca klubu dôchodcov Vikina Jáchymová so
svojim kolektívom. Týmto by som chcela poďakovať všetkým,

Cajlania volili 13. richtára

Na základe neustáleho za-
znamenávania trestnej činnosti
páchanej na osobách vyššieho
veku (senioroch), polícia upo-
zorňuje občanov, najmä senio-
rov, aby nepožičiavali peniaze
osobám, ktoré nepoznajú, na-
koľko môže ísť o podvodníkov
a zlodejov. V súčasnom období
polícia zaznamenáva prípady,
kedy neznáme osoby (páchate-
lia) volajú starším osobám na
pevnú linku alebo mobil a pred-
stavujú sa v telefóne ako ich prí-
buzní alebo známi (najčastejšie
vnuk, brat, vnučka, syn a po-
dobne). Žiadajú požičať penia-
ze na rôzne účely (napr. kúpa
auta, nehnuteľnosti či vyplate-
nie dlhu) a ubezpečujú ich, že
peniaze v krátkej dobe vrátia.
Páchatelia volajú niekoľko-

krát za sebou, aby znemožnili
seniorovi preveriť, či naozaj
volá jeho skutočný príbuzný
alebo známy. Ak senior ne-
má doma peniaze, sú mu
ochotní poslať aj taxík, aby
išiel vybrať peniaze do ban-
ky.

Polícia preto odporúča se-
niorom, aby si vždy overili, či
naozaj volá ich skutočný prí-
buzný a aby peniaze nedávali
cudzím osobám, aj keď tvr-
dia, že ich za nimi posiela ich
príbuzný či známy.

Následne uvedú, že kvôli za-
neprázdnenosti nemôžu prísť
pre peniaze a preto posielajú ko-
legu, asistentku alebo inú oso-
bu.

Polícia ďalej upozorňuje, že
páchatelia oslovujú seniorov aj
pod inými vymyslenými legen-
dami (zámienkami) za účelom,

aby od nich podvodne vylákali
peniaze alebo ich okradli o ich
celoživotné úspory. K najzná-
mejším legendám patrí, kedy
páchatelia vystupujú ako pra-
covníci elektrární, vodární, ply-
nární, sociálnych úradov, či
iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť
preplatok, vyplatiť sociálny prí-
spevok, zvýšiť dôchodok alebo
kontrolujú stav elektromeru a
podobne. Tiež vystupujú ako cu-
dzinci, ktorí sa pýtajú na cestu
do nemocnice a následne pýta-
jú peniaze na operáciu ich prí-
buzného, ktorý mal dopravnú
nehodu a leží v nemocnici v kri-
tickom stave. V neposlednom
rade vystupujú ako rôzni pre-
dávajúci a na ponúkaný tovar
(napr. vlnené prikrývky, masáž-
ne stroje, zdravotnícke pomôc-

ky) ponúkajú výrazné zľavy ale-
bo darčeky zadarmo. Polícia
upozorňuje, že v mnohých prí-
padoch môže ísť o podvodní-
kov, ktorí cielene oslovujú seni-
orov, snažia sa získať ich dôve-
ru, dostať sa do ich príbytkov, lo-
kalizovať miesto ich úspor a v
nepozorovanej chvíli ich okrad-
núť o nemalé finančné pros-
triedky, šperky alebo iné cen-
nosti. Polícia odporúča, aby
seniori nevpúšťali neznáme
osoby do svojich príbytkov,
neboli s nimi osamote a nevy-
berali pred nimi peniaze, kto-
ré majú odložené doma, na-
koľko páchatelia ovládajú ve-
ľa spôsobov ako odlákať ich
pozornosť a v nestráženej
chvíli ich okradnúť o celoži-
votné úspory.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
v Pezinku UPOZORŇUJE OBČANOV

Dňa 3. 5. 2016 v čase okolo
obeda doposiaľ neznámi pá-
chatelia vylákali podvodným
konaním od poškodených
71- ročných manželov z Pe-
zinka finančnú hotovosť vo výš-
ke 7 000 €.

Páchatelia využili lesť. Dopo-
siaľ neznámy muž zatelefono-
val na pevnú linku do bytu man-
želov. V telefóne vystupoval
ako brat ich zaťa „Peťko“ so zá-
mienkou, že má problém, lebo
musí na účet, na ktorý vložil už
predtým 7500 € ako zálohu,

Nedávny prípad z Pezinka hovorí za všetko. Pozor na podvodníkov!
vložiť ďalšie peniaze v čo naj-
kratšom čase, lebo záloha mu
prepadne a on zabudol nahlá-
siť v banke výber väčšej fi-
nančnej čiastky. Nakoľko však
poškodení doma nemali finan-
čnú hotovosť, v domnení, že
sa rozprávajú so zaťovým bra-
tom, vybrali finančnú hotovosť
zo svojho účtu v banke. Ná-
sledne páchateľ znova telefo-
noval poškodenej cestou z ban-
ky, že sa ocitol v časovej tiesni
a posiela sekretárku, ktorej má
odovzdať čiastku 7000 € a tá

ich pôjde vložiť na jeho účet.
Už počas telefonátu s pácha-
teľom k poškodenej prišla ne-
známa žena, ktorá sa predsta-
vila ako sekretárka, ktorú po-
slal „Peťko“ pre peniaze. Poš-
kodená v presvedčení, že pe-
niaze dáva pre zaťovho brata
Petra, odovzdala neznámej že-
ne finančnú čiastku 7 000 €.
Páchateľ po chvíli znovu za-
telefonoval a poďakoval sa s
tým, že sa ich bude snažiť vrá-
tiť v poobedňajších hodinách,
čo sa však nestalo.

Ihneď ako poškodení zistili,
že boli podvedení, kontaktova-
li políciu. Vyšetrovateľ PZ v
Pezinku začal vo veci trestné
stíhanie za zločin podvodu.
Polícia po páchateľoch inten-
zívne pátra.

Páchateľom takéhoto pod-
vodného konania môže hroziť
v zmysle trestného zákona
trest odňatia slobody na tri až
desať rokov.

skupina prevencie vnútorného
oddelenia ORPZ v Pezinku

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

V dňoch 10.-14. mája sa zúčastnilo 45 seniorov z pezinskej
Jednoty dôchodcov 5-dňového relaxačno-poznávacieho zájaz-
du po Gemeri s pobytom v hoteli Hrádok pri Jelšave.

Po ceste sme si pozreli kamenné obydlia v Brhlovciach a kaš-
tieľ Imre Madácha v Dolnej Strehovej. V krásnej prírode Slo-
venského Rudohoria sme navštívili unikátnu aragonitovú jas-
kyňu Domica, Na trase gotickej cesty kultúrno-historické pa-
miatky: kaštieľ Betliar, Mauzóleum Andrássyovcov v Krásno-
horskom Podhradí, kostoly v Štítniku, Ochtinej a v Jelšave kaši-
teľ Coburgovcov. V hoteli Hrádok sme mohli využiť rôzne reha-
bilitačné procedúry a plavecký bazén. Na spiatočnej ceste sme
sa zastavili na salaši Zbojská a vychutnali si slovenské špeciali-
ty. Vrátili sme sa obohatení zážitkami z histórie a prírodných
krás našej vlasti. Eva Zouzalíková

Jednota dôchodcov na Gemeri

ktorí sa pričinili o tento pekný deň. Je to milá akcia, kde sa ľudia
nielen pobavia, ale aj porozprávajú a pospomínajú na mladé
časy. Monika Ptáková, (redakčne skrátené)

Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku zorga-
nizovala súťaž

Súťaž sa uskutočnila 22. 5.
o 15.00 h na bývalom hádzanár-
skom ihrisku v Zámockom parku
v Pezinku.

Do súťaže sa prihlásilo 15
žien – vodičiek. Súťažiace súťa-
žili v tom, ktorá najrýchlejšie a
bez trestných bodov prejde cez
prekážkovú dráhu, vymedzenú
pneumatikami. Dráha mala 5
častí – slalom medzi pneumati-
kami, cúvanie do garáže, cúva-
nie medzi dve zaparkované vo-
zidlá, slalom medzi pneumati-
kami cúvaním a zacúvanie do
garáže.

Všetky súťažiace dosiahli vý-
borné výsledky. Najrýchlejšie

Žena za volan-
tom.

prešla prekážko-
vú dráhu Micha-
ela Tyková s ča-
som 2 min. 16 s.
Na delenom dru-
hom mieste skon-
čili Katarína Bot-
tánová a Emília
Lukačovičová s
desať sekundo-
vým odstupom za
víťazkou súťaže.

Pred slávnostným zahájením
súťaže vystúpila tanečná skupi-
na detí z CVČ Budmerice pod ve-
dením Aničky Vaškovičovej. Or-
ganizátorky súťaže potešil veľký
záujem verejnosti o podujatie a
prítomnosť primátora mesta Pe-
zinok Mgr. Olivera Solgu na otvo-
rení súťaže.

Predsedníčka ZO ÚŽS v Pe-
zinku pani Dr. Elena Matuská
odovzdala všetkým súťažiacim
vecné dary a víťazke pohár.

Na záver poďakovala Dr. Ma-
tuská súťažiacim za ich odvahu,
bojovnosť a ukážku perfektného
ovládania vozidiel. Poďakovala
sa sponzorom súťaže, bez kto-

Ženy za volantom súťažili pri Zámockom parku
rých by nebolo možné súťaž
uskutočniť. Finančne prispela
Krajská organizácia Únie žien
Slovenska v Bratislave, finančne
i vecnými darmi do súťaže pri-
spelo mesto Pezinok, zastúpené
primátorom mesta Mgr. Olive-
rom Solgom, pánovi Baďurovi
za bezplatné zapožičanie areálu
bývalého volejbalového ihriska,
Ing. Kataríne Maťusovej, maji-
teľke autoškoly Maťus za odbor-
nou pomoc pred i počas súťa-
že. Pri organizovaní súťaže vý-
znamne pomohol Mestský pod-
nik služieb Pezinok, Mestská po-
lícia Pezinok a Mestské kultúrne
centrum.

predsedníčka ZO ÚŽS
v Pezinku

Dr. Elena Matuská,
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Od začiatku mája do konca októbra 2016 máte jedinečnú príle-
žitosť ochutnať vína od minimálne jedného pezinského vinára v je-
ho vinárstve, zistiť ako tieto vína vznikali, alebo si len tak posedieť
pri poháriku dobrého vínka.

Viechy sú

Vstup do viech je bezplatný, platí
sa len za konzumáciu vami vybraných vzoriek vína.

Podujatie nadväzuje na tradíciu z minulosti, kedy mali miestni
vinári právo na predaj časti svojho vína prostredníctvom výčapu
vína pod viechou. Vďaka tomu mohli svoje celoročné úsilie spe-
ňažiť. V dome alebo na dvore vinohradníka bol zriadený priestor
na nalievanie vínka a posedenie pri menšom pohostení. Domáci
mali kam zájsť na pohárik, posedieť si v neformálnom prostredí,
porozprávať sa a porovnať vínka.

otvorené v dňoch STREDA - SOBOTA v mesiacoch
MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEPTEMBER -
OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h.

Trinásty ročník sa bude konať
v termíne od
Pri príležitosti 65. výročia úmr-
tia jedného z prvých sloven-
ských figuralistov, Národného
umelca Ferdiša Kostku, bude
venovaný práve figuralistom.
Sú to majstri, ktorí dokážu hline
vdýchnuť život a vyčarovať z
nej postavy ľudí pri najrozlič-
nejších činnostiach. Jedinečnú
príležitosť vidieť výberové diela
keramikárov súčasných aj neži-
júcich budú mať návštevníci na
výstave

Svojrázne figúr-
ky zobrazujúce témy ako vino-
hradníctvo, remeslá, každo-

Malokarpatské múzeum v
Pezinku vás aj tento rok pozý-
va v mene všetkých organi-
zátorov, partnerov a mediál-
nych partnerov na medziná-
rodné podujatie Keramické
trhy.

10. do 12. júna.

Život v dielach fi-
guralistov v Malokarpat-
skom múzeu.

NA TRHOCH OŽIJÚ FIGÚRYOBĽÚBENÝCH

denný život ľudu, hudobníci,
zbojníci či sakrálne motívy aj
po rokoch zaujmú svojou je-
dinečnosťou, v ktorej sa odrá-
ža majstrovstvo a umelecká
osobitosť ich tvorcu.

Súčasťou podujatia bude aj
výstava figúr študentov ŠÚV

Josefa Vydru Bratislava v parku
na Radničnom námestí. ŠÚV
Josefa Vydru sa predstaví aj

Keramické trhy sú známe kva-
litnými produktami, ktoré kaž-

Nočným pálením pece v pia-
tok o 20.00 hod. na Radnič-
nom námestí.

doročne ponúka viac ako 150
výrobcov zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Maďarska, Bulharska
či Slovinska. Pre detských
návštevníkov bude pripravený
program v
na Radničnom námestí, Diva-
dielko Šikulko s Keramic-
kou rozprávkou a DFS Magda-
lénka. Súčasťou podujatia sú
okrem aktivít pre deti aj

– napr. Kuštárovci,
Slovak Tango, Arion, Šenkvic-
ká muzika a Bukasový ma-
sív. Radničné námestie tiež po-
núkne možnosť vyjadriť svoj
názor – tentokrát je
témou                . Za jednotli-
vé figúry budete môcť hlaso-
vať a tie, ktoré získajú naj-
viac hlasov, budú uložené v de-
pozitári v Malokarpatskom mú-
zeu.

detských dielňach

hu-
dobné vystúpenia pre dos-
pelých

v súťaži
„figúra“

Romana Jurinová,
Malokarpatské múzeum v Pezinku

PIATOK 10. 6.

SOBOTA11. 6.

14.00 h
14.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti

predsedu BSK Pavla Freša a primátora mesta Pe-
zinok Olivera Solgu

14.00 – 18.00 h
14.00 – 18.00 h
15.30 h DFS MAGDALÉNA
18.30 h KUŠTÁROVCI
21.00 h

9.00 h
9.30 – 18.00 h

Začiatok predaja

Začiatok súťažnej výstavy „Figúra“
Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí

Ukončenie prvého dňa trhov

začiatok predaja
Pokračovanie súťažnej výstavy „Figúra“

10.00 – 18.00 h
11.00 h ARION
15.00 h ŠENKVICKÁ MUZIKA
18.00 h SLOVAK TANGO
21.00 h

9.00 h
9.30 – 13.00 h
10.00 – 18.00 h
14.00 h
14.30 h Divadielko Šikulko: Keramická rozprávka
16.00 h BUKASOVÝ MASÍV
18.00 h

Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí

Ukončenie druhého dňa trhov

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

Vyhodnotenie súťaže „Figúra“

Ukončenie trhov

Z m e n a p r o g r a m u v y h r a d e n á

NEDEĽA12. 6.

Program ........................................

Otvorené pezinské viechy
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VÍNO SATKO

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO KRAS ANSKÝ

HACAJ s.r.o.

VÍNO RAJNÍC

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s. r. o.

Ň

PAVOL

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

VINÁRSTVO RATUZKÝ

VINUM GA

LERIA BOZEN Holubyho 85

Rázusova 28

Kupeckého 51
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M. R. Štefánika 4

M. R. Štefánika 21

Hrn iarska 8

Kupeckého 73
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doslavova 1
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,

Farská pivnica - Farská 7,

,
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nej mušky, Holubyho 20,

alokarpatské múzeum v e-

zinku, ,

Vínna piv-

nica – sektáreň, ,

,

,

-

,

Cajlanská 74,

Radničná vinotéka, M. R. Štefáni-

ka 1,

Vladimír Paluch, 0905 570 394;

;

Michal
Pavelka 0918 329 350; ;

Ing. Čistá- , VinAk,
,

–
;

–
Ing. ň , fa-

cebook - VinarstvoKrasnansky

Ing. ;

;

, 0907 174 598;

Ing. ;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946 373;
;

Peter RATUZKY 0905 405 434, 033/641 25 12;
;

www.restauraciamatysak.sk vinumgaleriabozen@vinomaty
sak.sk

eduardsatko@gmail.com

klaudia.tretinova@gmail.com

www.fareb
nevinarstvo.sk @

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vino
rajnic.sk; raimex@raimex.sk

www.vinosko
vajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

;

Eduard Satko 0905 696
397

Klaudia Tretinová 0948 252
264 ;

Matej Farbula 0902 717 413
;

Lukáš Kras anský 0907 767 112

Ján Hacaj 0907 792 087
;

Peter Rajnic 0903 702 503

Milan Skovajsa 0905 164 227
;

Pavol Boriš 0907 220 492

-

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk

tretina@zoznam.sk

-
info farebnevinarstvo.sk

-

-

www.vinar-
stvocavojsky.sk vinarstvocavojsky@gmail.com

www.ratuz-
ky.sk info@ratuzky.sk

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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KERAMICKÉ TRHY 2016
10. - 12. jún Radničné námestie a Ul. M R. Štefánika

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU, MESTO PEZINOK

SOŠ

KOMENSKÉHO

PEZINOK

� �

�

�

NOČNĚ PÁLENIE PECE v piatok 10. 6. o 20.00 h Výstava ŠÚV Josefa Vydru,
Bratislava 10. 6. - 12. 6. Vernisáž výstavy v Malokarpatskom múzeu v Pezinku: ŽIVOT V
DIELACH FIGURALISTOV 10. 6. o 15.00 h Vernisáž výstavy v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku: Keramika Emila Majnholda 10. 6. o 17.00 h.

na Radničnom námestí v Pezinku
na Radničnom námestí v Pezinku:

- trvanie výstavy do 28. 8. 2016
– Chráňme si dedičstvo našich predkov

Sprievodné podujatia ............................................................................

O R G A N I Z Á T O R I P A R T N E R I M E D I Á L N I
P A R T N E R I
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Mestské múzeum v Pezinku sprístupnilo 20. mája za účasti
modranského primátora Juraja Petrakoviča výstavu tamojšieho zná-
meho výtvarníka a stredoškolského pedagóga Pavla Šimu - Juríč-
ka. Päťdesiatosemročný všestranný umelec, ktorý ovláda mnohé
výtvarné techniky, sa v Pezinku v takomto rozsahu predstavuje po
prvýkrát. Po výstave v Prahe a Modre je Pezinok tretím mestom,
v ktorom vystavuje aktuálny súbor svojich malieb, grafík a kombino-
vaných techník zoradených do niekoľkých tematických okruhov.

Pavol Šima - Juríček je vskutku všestranný výtvarník: venuje sa
kresbe, maľbe, grafike, sochárstvu, šperku, dizajnu, ilustrácii i ku-
rátorskej činnosti. Dlhé roky pôsobí ako pedagóg na Pedago-
gickej a kultúrnej akadémii v Modre.

Ako povedal vo svojom príhovore primátor Oliver Solga, je aj tá-
to výstava novým impulzom k aktívnejšej spolupráci medzi Pezin-
kom, Modrou a Svätým Jurom, ktorá by nemala byť zameraná len

Pozvánka na výstavu

Je to až neuveriteľné, ale dy-
chová hudba Grinavanka ne-
pretržite funguje už 95 rokov.
Jej vznik sa oficiálne datuje od
roku 1921, odkedy aktívne pô-
sobí v meste Pezinok.

Neoficiálne začala svoju čin-
nosť už pred prvou svetovou
vojnou, približne v roku 1912 –
1913. Avšak z dôvodu vypuk-
nutia vojny, do ktorej mnohí z
muzikantov narukovali, bola čin-
nosť kapely pozastavená.

Dychovku založilo v septem-
bri 1921 dvanásť nadšencov,
ktorých prvým kapelníkom sa
stal pán Ježík.

V roku 1928 sa kapelníkom
stal Štefan Bielik, ktorý kapelu
viedol až do roku 1946, kedy
ho vystriedal Celestín Oškera.
Ten viedol dychovku už pod no-
vým menom Dychová hudba
Myslenice. Názov sa zmenil z
dôvodu premenovania obce
Grinava na Myslenice. V tomto
období sa v dychovke až do ro-
ku 1950 zacvičovalo 30 mla-
dých hudobníkov. Kapelník
Celestín Oškera v roku 1961 po
15-ročnom pôsobení dychov-
ku opustil. Na post kapelníka
sa po 15 rokoch vrátil Štefan
Bielik, ktorý tak až do roku 1971
bol kapelníkom celkovo rekord-
ných 28 rokov. Po ňom prichá-
dza Eduard Mlynek v roku
1972, kedy prišlo sedem no-
vých hudobníkov, bol doplnený
a skvalitnený repertoár a prišli
aj prvé úspechy, s ktorými súvi-
sí príchod prvého speváka Šte-
fana Viléma a nové kroje. Na
tieto prispelo JRD Myslenice, s
čím súvisí aj nové meno kapely
DH JRD KARPATY. Väčšiu fi-
nančnú a materiálnu pomoc od
JRD dostala dychovka až po
roku 1974. Zaslúžil sa o to vte-
dajší predseda pán Augustín
Krasňanský.

Najväčší zlom v histórii dy-
chovky nastal v roku 1976, keď
prišiel Karel Suchý z posádko-
vej hudby z Bratislavy. Ako ka-
pelník sa najviac zaslúžil o jej

veľmi dobré meno doma i v za-
hraničí. Pod menom Grinavan-
ka začala kapela vystupovať
znova až od roku 1978. Toho ro-
ku kapela po nábore získala 23
mladých hudobníkov, a tak si
muzikanti vychovávali nastupu-
júcu generáciu. V tomto období
vedľa seba existovali dokonca
dve kapely - malá a veľká - v
zmysle starší a mladší muzi-
kanti. Malá Grinavanka pôsobi-
la až do roku 1983. V tom čase
prišli aj noví speváci Barbora
Krasňanská a Ľubomír Halen-
kovič. Niektorí členovia postup-
ne doplnili Veľkú Grinavanku.
Toto veľmi úspešné 16 ročné
obdobie trvalo aj po roku 1994
t. j. po odchode Karola Su-
chého. V roku 1993 nastúpil
na kapelnícke miesto dlhoroč-
ný zástupca kapelníka Miloslav

Šmahovský, ktorý v Grinavan-
ke pôsobí najdlhšie - od roku
1950 - 66 rokov. V tej dobe s
Grinavankou spievali Mirosla-
va Hančíková (Keráková) aAle-
na Gažiová. Dychovku viedol
do roku 1999, kedy sa stal ka-
pelníkom na obdobie jedné-
ho roka Karol Urbanič starší,
ktorý v kapele pôsobíl od roku
1986 a podieľal sa aj na úpra-
vách niektorých skladieb v jej
repertoári. Od roku 2000 do ro-
ku 2005 viedol Grinavanku
Drahomír Šmahovský, ktorý sa
stal jej členom v roku 1971. Od
roku 2004 sa dychovka roz-
rástla o nové speváčky - Nikole-
tu Šmahovskú, Martinu Tahot-
nú, Martinu Frankovú (Gašpa-
rovičovú) a speváka Ľubomíra
Tahotného. Pri príležitosti 80 ro-
kov svojej činnosti bola DH Gri-

navanka v roku 2001 ocenená
primátorom mesta Medailou za
zásluhy a rozvoj mesta Pezi-
nok. V rokoch 2005 až 2012 vie-
dol dychovú hudbu Grinavanka
skúsený muzikant Ing.Vladimír
Féder. V roku 2011, pri príleži-
tosti 90. výročia, nahrala svoj
prvý CD nosič s názvom Na kle-
bety nedaj. V tom istom roku bo-
la ocenená Pamätnou plaketou
primátora mesta Pezinok.

Od roku 2012 je umelecký ve-
dúcim a kapelníkom Ing. Peter
Feder, ktorý s Grinavankou na-
cvičil nový náročnejší reper-
toár, čím kapela získala väčšiu
popularitu nielen doma na Slo-
vensku, ale i na vystúpeniach v
Maďarsku, Rakúsku, Talian-
sku, Francúzsku a v Česku. Z
jej úspešných vystúpení možno
spomenúť viacnásobné účin-
kovanie na Celoslovenskej sú-
ťaží a prehliadke malých dy-
chových hudieb v Lednických
Rovniach, kde v roku 2013 zís-
kala umiestnenie v striebornom
pásme a speváčky Grinavanky
získali cenu za pozoruhodný
spevácky výkon. Pravideľne
účinkuje na Medzinárodnom sú-
ťažnom festivale malých dy-
chových hudieb Dychovky v
preši, kde v roku 2013 získala
zlaté pásmo, celkovo sa u-
miestnila na 2. mieste a získala
ocenenie za ženský spevácky
výkon a Cenu predsedu medzi-
národnej poroty. Od roku 2014
ju môžeme sledovať aj na tele-
víznych obrazovkách hudobnej
stanice SENZI TV.

V tomto, pre Grinavanku jubi-
lejnom roku, kedy kapela slávi
95.výročie, nahrala a vydala
svoj druhý CD nosič s názvom
Grinavským chodníkom.

Predsedom spolku dychovej
hudby je Ľubomír Tahotný, ka-
pelníkom a umeleckým vedú-
cim je Ing. Peter Feder. V sú-
časnosti s Grinavankou spie-
vajú Martina Tahotná, Anna
Setnická, Ľubomír Tahotný a
Ladislav Martinkovič. (PF)

Dychová hudba GRINAVANKA má 95 rokov

Dychová hudba GRINAVANKA vás pozýva na GRI-

NAVANKA FEST 2016 – oslavu 95. výročia založenia kape-

ly, spojenú s uvedením do života nového CD GRINAVANKY

– ako aj debutového CD speváckej

skupiny BREZA–

na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko, Myslenická ul. č. 79

v Pezinku. Pre milovníkov dobrej dychovky sme pripravili bo-

hatý program. Ako prvá vystúpi DH Vozokanka z Veľkých

Vozokan, po nej predstaví piesne z nového vydaného CD no-

siča GRINAVANKA, ktorú vystrieda známa dychovka Viš-

tučanka.

Neskôr príde na rad domáca spevácka skupina Breza so

svojimi piesňami z debutového CD. Po nej bude až do ne-

skorého večera vyhrávať do tanca DH Liduška z Dolních

Bojanovíc.

Pre všetkých návštevníkov je pripravené občerstvenie od

Grinavského Janka, zaujímavé ceny v tombole a pre deti sú

zabezpečené rôzne atrakcie.

Je to až neuveriteľné, ale dychová hudba GRINAVANKA

nepretržite funguje už 95 rokov! Ak ešte nemáte program na

sobotu 4. júna 2016, pozývame vás osláviť toto výročie spolu

s nami.

Dychová hudba GRINAVANKA, spevácka skupina BREZA

a reštaurácia GRINAVSKÝ JANKO.

Grinavským chodníkom

Prespíváme celý rok.

Podujatie sa uskutoční 4. júna (v sobotu) od 15.00 hod.

GRINAVANKA FEST 2016
Poďte sa s nami prejsť grinavským chodníkom

a započúvať sa do známych i menej známych piesní
v podaní vašej obľúbenej kapely...

Inzercia

na kultúru a umenie, ale na všetky oblasti života troch miest pod
Malými Karpatmi. Užšia spolupráca by sa mala odraziť aj v spo-
ločnom riešení problémov samosprávy, ďalej v oblasti cestovné-
ho ruchu, vinohradníctva a vinárstva, no napríklad aj dopravy, kde
sa pripravuje spoločný postup pri presadzovaní cestného obchva-
tu Modry, Vinosadov a Pezinka. (r)
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Áno. Je to isté. Na pezin-

skom amfiteátri 18. 6. 2016

sa opäť stretnú muzikanti,

ktorí vtedy hrali. Znovu vy-

stúpia: Marián Varga s ban-

dom, Jaroslav Hutka, Zuza-

na Homolová, Vladimír Mer-

ta, Vladimír Mišík a jeho

ETC..., Luboš Andršt, Emil

Viklický a ďalší umelci.

Nikdajšie dva ročníky kon-

certov mladosti 1976 a 1977

vošli do dejín československej

alternatívnej muziky i ako vô-

bec prvý openair festival v re-

publike a je až neuveriteľné,

že sa vôbec podarilo v tom ča-

se zorganizovať takéto kon-

certy. Dobové médiá našu ak-

ciu označovali ako festival

vzdoru proti vtedajšiemu čer-

venému normalizačnému reži-

mu. Z pódia dvanásť hodín

znel folk, jazz i poctivý rock, z

bufetov bolo cítiť cigánsku pe-

čienku, popíjalo sa steinovo

pivko aj pezinské vínko.

Skrátka pohoda pre 4000

pohodových poslucháčov.

Možno i Miško Kaščák sa pre

svoju Pohodu inšpiroval práve

u nás...

Podľa Ladislava Agnesa

Snopka, hlavného dramatur-

ga, to bude koncert s voľným

vstupom pre návštevníkov.

Slovenská televízia bude

celý program snímať na 7 ka-

mier a následne vysielať na

celé Slovensko. (Vtedy – dáv-

no – nás tiež snímali kamery,

lenže tie eštebácke...)

Takže vás srdečne pozý-

vame v sobotu 18. 6. 2016 od

18. hodiny na 6-hodinový

spomienkový Koncert mla-

dosti 40.

Pavol Boriš,

Príďte sa pozrieť a

presvedčiť, že tá muzika sa dá

počúvať i dnes, tak ako ak

pred 40 rokmi.

organizátor

obidvoch ročníkov KM‘76,77

„českoslovený Woodstock“ oslávi 40 rokov
Koncert mladosti

FOTO: Ján Štrba (1976)

V sobotu si na svoje prídu mi-
lovníci bluesovej nálady. Na schaubmarovom mlyne v rámci fes-
tivalu sa tento rok predstavia - Rock‘n‘Roll
Revolution 2016, Jana Šteflíčková (cz), Kiero Grande, Stará je-
dáleň a Milan Konfráter.

11. júna od 16.00 do 22.00 h

Blues na mlyne

(r)

BLUES na mlyne

Inzercia

Počas slnečného ví-
kendu v dňoch 29. 4. a
30. 4. sa uskutočnil 2.
ročník festivalu Slovan-
ské dni. Priblížil kultúru
našich predkov pros-
tredníctvom predná-
šok, spevu, tradičných
hudobných nástrojov,
tancom i odevom, kon-
certmi, remeslami a tra-
dičným stavaním mája.
Sprievodným progra-
mom boli tvorivé ľudo-
vo-remeselné dielne
pre deti, na ktorých si
mohli vyrobiť kožené náramky, hlinené misky, špaldové vankú-
šiky či vyskúšať točenie na kruhu. Dvojdňové podujatie sa tešilo
záujmu. Zúčastnilo sa ho približne tisíc ľudí.

CVČ PezinokKatarína Kvetková,

Slovanské dni v Zámockom parku
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Keď bol Pezinok hlavným mestom Slovenska

Inzercia

Pri príležitosti 100.
výročia narodenia a
10. výročia úmrtia bo-
la na bytovom dome
na Záhradnej 11 v
Pezinku 29. apríla od-
halená pamätná tabu-
ľa kňazovi-saleziá-
novi, politickému väz-
ňovi, básnikovi, pe-
dagógovi a redakto-
rovi donovi Štefanovi

Sandtnerovi. V tomto dome prežil najväčšiu časť svojho života –
po prepustení z väzenia až do pádu režimu. Pamätnú tabuľu po-
žehnal delegát provinciála Saleziánov Don Bosca don Marián
Valábek SDB, prejavy predniesli primátor Mesta Pezinok Mgr.
Oliver Solga a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa
Dr. Ondrej Krajňák. Ten Š. Sandtnerovi udelil dekrét veterána pro-
tikomunistického odboja, ktorý prevzal synovec Jozef Sandtner.
Odzneli aj básne Š. Sandtnera v podaní recitátorky Melánie
Hájikovej, ktorá s nimi vyhrala viacero recitátorských súťaží a au-
torská báseň Za donom Štefanom Sandtnerom od Maríny Mes-
zárošovej. Pamätnú tabuľu odhalili O. Solga a M. Valábek. Na zá-
ver obyvatelia bytového domu pripravili pre účastníkov malé po-
hostenie. Program vyvrcholil svätou omšou za dona Štefana
Sandtnera v Dolnom kostole, ktorú celebroval don Marián Valá-
bek SDB spolu s pezinským farárom vdp. Jánom Ragulom.

Peter Sandtner

Odhalenie pamätnej tabule
Štefanovi Sandtnerovi

Za účasti autorov a verejnosti bola pod názvom MALOKAR-
PATSKÉ EMÓCIE otvorená výstava z tvorby viacerých autorov
pôsobiacich v Malokarpatskej oblasti, ktorú pripravil Klub sprie-
vodcov mesta Pezinok spoločne s KSC Piešťany v prezentač-
ných priestoroch FONTÁNA na Beethovenovej ulici v Pieš-
ťanoch.

Prítomných na vernisáži privítali v mene organizátorov Martin
Valo a Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka MSKS Piešťany. Po úvod-
nom príhovore odovzdali slovo kurátorovi výstavy P. Ronecovi,
ktorý predstavil diela manželov Júlie a Igora Piačkových,
Roziny Lehotskej- Bollovej, Kamila Granca,Andreja Friča, kera-
mikárov Jána Granca a manželov Márie a Oskara Hanus-
kových, drevorezbára Antoba Viznera, Dariny Lichnerovej i so-
chársku tvorbu Martina Dzureka. (PR)

Autori z Malokarpatskej oblasti
vystavovali v Piešťanoch

�

�

�

�

Pezinská skládka bola do-
slova právnickym prípadom,
na druhej strane sa týkala ži-
votného prostredia. Chceli ste
byť pôvodne skôr právničkou
alebo environmentalistkou?

Čomu ste sa venovali pred
vypuknutím kauzy?

Človek by ani nepovedal, že
sa prípad skládky ťahá až tak
dlho...Avlastne pôvodná, sta-
rá skládka je v Pezinku do-
konca už od 1964.

Nie je podozrivé, že presa-
dzovatelia tohto zámeru nik-
dy nedokázali hrať s otvore-
nými kartami a predložiť ve-
rejnosti nejaké argumenty, prí-
pade ich obhájiť?

Pôvodne som chcela študovať
psychológiu. Považujem za
zmysluplné robiť prácu, ktorá je
službou niečomu dôležitému.
Environmentálne otázky majú
blízko k najdôležitejším hodno-
tám, a to sú život a zdravie. Ako
právnička som sa teda začala
venovať aj týmto kauzám.

Kauza sa začala tak dávno, že
som sa jej venovala vlastne už
od skončenia Právnickej fakulty.
Dôležité pre mňa bolo aj moje
pôsobenie na Mestskom úrade.
Pracovala som tam počas pia-
tich rokov svojho štúdia. Bolo to
na začiatku 90. rokov, v čase,
keď sa samospráva na Slo-
vensku ešte iba formovala a po-
silňovali sa jej právomoci. Bolo
to zaujímavé a tvorivé obdobie.
Neskôr som sa venovala projek-
tu zameranému na pomoc týra-
ným, zneužívaným a zanedbá-
vaným deťom.

Celá kauza sa začala práve
sprivatizovaním tejto starej
skládky koncom 90. rokov. Za-
čalo sa sem dovážať oveľa väč-
šie množstvo odpadu, a to nie-
len komunálneho, ale aj nebez-
pečného. Už toto nás na začiat-
ku s Jarkom Pavlovičom motivo-
valo, aby sme sa témou skládky
začali zaoberať. No a do pros-
tredia, ktoré bolo už v tom čase
veľmi silno zaangažované do
snahy korektne a čo najskôr uza-
tvoriť starú skládku, odrazu v ro-
ku 1999 prišla informácia o zá-
mere vybudovať skládku novú.
Len v prvej etape mala mať plo-
chu jedenásť a pol futbalových
ihrísk a hĺbku, ktorá sa rovnala
štvorposchodovému domu. Naj-
intenzívnejšie obdobie prišlo od
roku 2007 počas integrovaného
povoľovania skládky a v roku
2008, keď sa konalo najviac ve-
rejných protestov.

Naozaj sme sa nestretli so
žiadnou komunikáciou s verej-

nosťou zo strany investora v
zmysle presviedčania o jeho
zmysluplnosti. Možno aj preto,
že obhájiť potrebu vybudovať už
druhú skládku v tradičnom histo-
rickom, vinárskom a turistami
navštevovanom meste naozaj
nie je ľahké. To môže byť dôvod,
pre ktorý sme sa s racionálnou a
zmysluplnou obhajobou druhej
skládky nestretli.

Nie, nemala. Okrem oficiál-
nych konaní som sa nezúčastni-
la žiadneho stretnutia s investo-
rom, kde by som sa dozvedela
nové alebo iné argumenty.

Nikdy som nemala pocit, že tre-
ba skončiť. Veľakrát sme boli na
kolenách, niekedy prišla facka
za fackou a najmä z právneho
hľadiska sa v tejto kauze diali ne-
uveriteľné obraty. Napríklad vás
nepustia do spisu, skrátia vám
lehotu, zvolajú pojednávanie na
Silvestra do bratislavskej telo-
cvične. Vydajú rozhodnutie, kto-
ré povoľuje skládku. Potom zis-
títe, že to skontrolovala prokura-
túra a máte dokument, podľa kto-
rého žiadna skládka v Pezinku
nebude.Avzápätí dostanete ten
presne istý dokument prokura-
túry s vymenenou zadnou stra-
nou, kde je toto dôležité konšta-
tovanie vypustené, takže sa
zdá, že došlo priam k podvod-
nému konaniu zo strany strážcu
zákona. Po takomto slede uda-
lostí bolo naozaj náročné si za-
chovať dôveru v to, že to má
zmysel. Ale paralelne s tým sme
organizovali demonštrácie, kde
prišli tisícky Pezinčanov, čo bolo
veľmi povzbudzujúce. Dodávalo
nám to energiu. Vo viacerých
rozhovoroch som povedala, že
keď vidím najbližší krok, ktorý sa
dá urobiť, tak ho jednoducho uro-
bím.Atýmito postupnými krokmi
sa vyskladalo celých tých štr-
násť rokov.

Zákony sú nastavené relatív-
ne dobre. Problém je v ich uplat-
ňovaní, teda v tom, že ak sa ich
chopí človek, ktorý ich chce zne-
užiť a ktorý zároveň disponuje
mocou – teda obrazne poveda-
né okrúhlou pečiatkou – dokáže
zákon ohnúť v rozpore s jeho du-
chom a zmyslom. Ale nie je to

�

�

�

Ani vy ste nikdy nemali po-
vedzme aj neoficiálny, no
úprimný rozhovor so svojimi
protivníkmi?

Prežívali ste pocity bezná-
deje a mali ste chuť to vzdať?

Laika prekvapí, že sa právo
vôbec dá takto interpretovať,
ohýbať či dokonca porušovať
v neprospech verejného záuj-
mu.

chyba toho zákona. Zákon po-
skytuje relevantné možnosti,
ako sa brániť, keď je rozhodnu-
tie nezákonné. Poznám rôzne
prípady v iných slovenských
mestách, ale to, čím sme si
prešli v pezinskej kauze z hľa-
diska porušovania práva, bolo
hrubé zrno, s ktorým som sa nik-
de inde nestretla.

Šéf krajskej inšpekcie životné-
ho prostredia, ktorý bol podpísa-
ný pod prvostupňovým rozhod-
nutím, skončil vo funkcii tesne
po dovŕšení kauzy.Ale napríklad
šéf ústredia Inšpekcie životné-
ho prostredia, ktorá vydávala
rozhodnutia v prospech skládky,
je stále vo funkcii.

Existujú prieskumy zo zahrani-
čia, ktoré hovoria o vplyve sklá-
dok na zdravie. Vyplýva z nich,
že aj riadne vybudované sklád-
ky komunálneho odpadu, pokiaľ
sú bližšie než tri kilometre od ľud-
ských obydlí, vplývajú na ľudské
zdravie. Mali sme k dispozícii
údaje z Národného onkologic-
kého registra a štúdie, ktoré sa
robili na vzorkách obyvateľstva
žijúceho bližšie k skládke i ďalej
od nej. Potvrdzujú vyšší výskyt
ochorení u ľudí, ktorí žijú bližšie,
a tiež a vyšší výskyt ochorení
oproti celoslovenskému prieme-
ru. Máme tu už jednu obrovskú
záťaž v podobe starej skládky pl-
nej nebezpečného odpadu, kto-
rá sa nachádza len 150 metrov
od prvých domov. Ak sa nám te-
da natrvalo podarí v Pezinku od-
vrátiť hrozbu novej skládky ob-
rovských rozmerov, potom to
znamená, že nám nepribudne
nový problém.Ale ten starý stále
pretrváva. Stará skládka mala
byť uzavretá v roku 2008, ale je
rok 2016 a hoci sa na ňu nevozí
nový komunálny odpad, ešte stá-
le uzatvorená nie je.

Citlivá je najmä vtedy, keď sa
jej to bytostne dotýka. Ak ide o
prevádzky, ktoré sa majú stavať
v ich blízkosti a majú ovplyvňo-
vať ľudské zdravie. Nemusí ísť
vždy len o životné prostredie,
ale aj o porušenie územného
plánu, expanzívnu výstavbu, kto-
rá znižuje kvalitu života. Ľudia
už vedia, že sa nemusia vždy

�

�

�

Vyvodila sa voči niekomu z
jej aktérov zodpovednosť?

Máte pocit, že pozitívny vý-
sledok kauzy vyrieši hlavný
problém, kvôli ktorému kauza
vznikla, teda negatívny dopad
skládky na zdravie ľudí v
Pezinku?

Je verejnosť citlivá na kau-
zy týkajúce sa životného
prostredia?

podriadiť moci, ktorá prekročí
hranice zákonnosti.

Kauza Pezinok je jedným z
mnohých príbehov na Sloven-
sku a jeden z tých so šťastným
koncom. Keďže sme mladá de-
mokracia, čelíme silnému a ex-
panzívnemu ekonomickému tla-
ku – okrem iného aj pri spôsobe,
ako sa využíva územie a príroda.
Neuvažuje sa vôbec o rovnová-
he so životným prostredím a ľud-
ským zdravím. Mnohí investori
preferujú čisto ekonomický po-
hľad pred uvažovaním v širšom
kontexte – napríklad, že podni-
kateľ bude v tomto prostredí fun-
govať či už vo svojej komunite
alebo na Slovensku, a že si budu-
je meno, takže by mal mať záu-
jem postupovať korektne. Mám
možnosť byť súčasťou projektu
nadácie Pontis, ktorý sa týka prá-
ve oceňovania spoločensky zod-
povedného podnikania. Ide tu
presne o to, že je krátkozraké po-
staviť si stratégiu na rýchlom ús-
pechu za každú cenu. Naopak,
vytvárať zisk spôsobom, ktorý je
férový a vyvážený, je lepšia stra-
tégia aj pre samotného podnika-
teľa. Väčšinou ide o pobočky za-
hraničných firiem, kde túto kultú-
ru preberajú od materských fi-
riem, ale aj mnohé nové sloven-
ské firmy pochopili, že vydať sa
cestou spoločensky zodpoved-
ného podnikania je udržateľnej-
šia stratégia a vo výsledku oveľa
efektívnejšia a ziskovejšia aj pre
podnikanie samotné. Verím, že
je to vec vývoja, tak ako sa kulti-
vuje demokracia na Slovensku
alebo právne povedomie u ľudí,
tak sa vyvíja a mení aj povedo-
mie podnikateľského sektora.

Ľudí. Pezinok je kúzelné mes-
to svojou veľkosťou, je také aku-
rát, ani malé ani veľké. Mnohí sa
tu navzájom roky poznáme, pre-
to sme ako skupina kamarátov
pomerne ľahko vytvorili iniciatí-
vu, v ktorej sme sa roky spolu s
mestom Pezinok snažili zabrá-
niť skládke. Pezinčania sa po-
stupne stali ukážkovou komuni-
tou a inšpiráciou pre iné komuni-
ty na Slovensku, to je úžasný be-
nefit. Počas demonštrácií v roku
2008 sme mali na tribúnach rôz-
nych hostí – a jeden z nich pove-
dal, že Pezinok je teraz hlavné
mesto Slovenska. Vyjadril tak
svoj obdiv k ľuďom, ktorí opako-
vane a vo veľkom počte vyšli do
ulíc, aby obhájili svoje právo na
zdravé prostredie, v ktorom
chcú žiť.

�

�

Chamtivosť je silný súper.
Dá sa proti nemu víťaziť?

Čo máte na Pezinku rada?

Márius Kopcsay

Goldmanova cena sa

často prirovnáva k No-

belovej cene v oblasti

životného prostredia.

Keď si ju nedávno zo

San Francisca priviez-

la právnička Zuzana

Čaputová zo združenia

Via Iuris, bol to pre mno-

hých Pezinčanov jasný

signál, že sa kauza pez-

inskej skládky skončila

ich víťazstvom. A tiež,

že sa Pezinok stal sym-

bolom mesta, v ktorom

sa ľuďom oplatilo po-

staviť za svoje práva. FOTO: Tomáš Halasz
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Inzercia

Víťazi celoštátneho
kola Dejepisnej olym-
piády si diplomy, me-
daily a ceny prevzali v
sobotu 7. mája v pries-
toroch Zrkadlovej sie-
ne Primaciálneho palá-
ca v Bratislave.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách. V kategórii C sa do finálo-
vej zostavy prebojovalo len jedno dievča –

v Pezinku, ktorá získala striebor-
nú medailu.

hovorí Lucia Korbeľo-
vá, ktorá už má doma bronz z minuloročného celoštátneho kola.

“ hovorí predsedníčka Slovenskej komisie Dejepisnej olympi-
ády, PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. Vyzdvihuje aj schopnosť star-
ších žiakov napísať kvalitné práce, ktoré sú súčasťou súťaže vo
vyšších kategóriách.

priznáva predsedníčka.

Na celoštátnom ko-
le ôsmeho ročníka
Dejepisnej olympiá-
dy sa v Bratislave v
dňoch 5. – 7. mája
zišlo 39 žiačok a žia-
kov. V tomto počte
sa medzi slovenskou
dejepisnou elitou ob-
javilo len sedem
dievčat. Dve z nich
domov odišli s me-
dailou.

Lucia Korbeľová zo
Základnej školy Na bielenisku

Veronika Rosputinská

„Na olympiádu som sa učila najmä z učebnice a štu-
dovala som aj z odporúčanej literatúry. Na každé kolo som sa pri-
pravovala asi tak tri týždne pred súťažou,“

„Máme tu súťažiacich, ktorí chodia na Dejepisnú olympiádu už
od základnej školy, sú tu aj takí, ktorí tu už boli po šiestykrát. Je to
teda súvislý proces, ktorý má výsledok – je tu, povedala by som,
až elita medzi žiakmi, ktorí majú záujem o históriu, záujem o deje-
pis,

„Práca má charakter malej štúdie na stre-
doškolskej úrovni, ale so zásadami vedeckej štúdie. Žiaci musia
vedieť správne citovať aj správne pracovať s prameňmi. Na tých-
to prácach si veľmi zakladáme,“

(redakčne skrátené)

Pezinčanka ktorá pozná našu minulosť

Bratislavský samosprávny kraj
sa v spolupráci s občianskym
združením SportAnalytik rozho-
dol podporiť motiváciu detí k
športovým aktivitám. Školám v
zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
ponúkol možnosť zapojiť sa do
programu SportAnalytik, ktorý je
určený deťom vo veku 5 až 15
rokov. Formou jednoduchého
testu rozpozná ich individuálne
športové predpoklady a odporú-
ča im ten pravý šport.

Bratislavská župa takouto kon-
krétnou pomocou rodičom rea-
guje na alarmujúce výsledky,
ktoré priniesol výskumný pro-
jekt Rešpekt pre zdravie. Pro-
jekt sa robil v prostredí 68 stred-
ných škôl BSK, merania a testy
vykonali na 5000 študentoch vo
veku 14 - 18 rokov. Zarážajúce
boli napríklad výsledky tlaku kr-
vi, kde optimálne hodnoty zistili
len u 38 percent chlapcov a 85
percent dievčat, optimálne hod-
noty BMI namerali 63 perc.
chlapcov a 66 perc. dievčat.
Projekt zaznamenal veľmi ne-
vhodné stravovacie návyky stre-
doškolákov, až tretina z nich
denne fajčí.

Začiatky projektu SportAnaly-
tik siahajú do roku 2010, kedy
sa v Kanade zrodila myšlienka
testovania detí. Overená bola
na viac ako 100 000 deťoch a
vyprofilovaná v spolupráci s Fa-
kultou telesnej výchovy a špor-
tu UK CZ. SportAnalytik dokáže
odhaliť u každého dieťaťa jeho
prirodzené športové vlohy a zá-
roveň rodičom presne odporú-
ča najvhodnejšie športy, v kto-
rých má dieťa potenciál napre-
dovať a vytrvať.

vy-
svetľuje význam správneho vý-
beru športu pre deti Martina
Skořepová z občianskeho zdru-
ženia SportAnalytik.

Prvé testovanie detí v rámci

„Verím, že člo-
vek dlhodobo vydrží len pri špor-
te, ktorý ho baví a prináša mu ra-
dosť. A na to, aby ho bavil, musí
v ňom byť úspešný. Nezáleží
na tom, či je to na vrcholovej
úrovni alebo len rekreačnej,“

projektu BSK sa konalo na gym-
náziu Hubeného v Bratislave,
druhé kolo projektu sa uskutoč-
nilo na gymnáziu v Pezinku pr-
vého apríla, nasledovať bude
ďalších šesť škôl.

Ako sa do projektu SportAna-
lytik dostalo pezinské gymná-
zium, vysvetlila riaditeľka Mgr.
Jana Solgová:

Z prihlásených žiakov sa nako-
niec testovania zúčastnilo 62,
viacerých „ vyradila “ choroba.
Deti absolvovali fyzický test po-
mocou 8 aktivít v kolektíve
ostatných detí: 30 m šprint
(rýchlosť), stoj na jednej nohe
(rovnováha), skok do výšky (vý-
bušnosť), sedy - ľahy (silová vy-
trvalosť), člnkový beh (obrat-
nosť), hlboký predklon (pruž-
nosť), hod basketbalovou lop-
tou (sila), 800 m beh (aerobná
vytrvalosť).

„Zaujala ma po-
nuka a jej možnosti, preto som
našu školu prihlásila do projek-
tu SportAnalytik. Žiaci tak so
súhlasom rodičov mohli bez-
platne otestovať svoj športový
talent. Záujem bol veľký, hlásili
sa dokonca aj deti, ktoré sú oslo-
bodené od telesnej výchovy, tie
sme však nemohli zaradiť. “

„Žiaci Gymnázia Pezinok cel-
kovo pri hodnotení vo všetkých
disciplínach a v porovnaní s deť-

mi rovnakého veku z našej data-
bázy (185 000 detí) prevyšujú
65,7 percent svojich vrstovní-
kov. To znamená, že ich výsled-
ky sú nadpriemerné, čo pova-
žujeme za veľmi dobrý výsle-
dok. Najslabšie dopadla dis-
ciplína, ktorou meriame silovú
vytrvalosť, ľah – sed. V nej žiaci
dosiahli výsledok 60,4 percen-
ta. Je to najnáročnejšia disciplí-
na z nášho testovania. Deti, kto-
ré nešportujú alebo športujú len
veľmi málo, s ňou majú veľký
problém.“

„Najlepší výsledok dosiahli žia-
ci Gymnázia Pezinok v druhej
najnáročnejšej disciplíne – be-
hu na 800 metrov, v nej prevy-
šujú 72 percent svojich vrstov-
níkov. Touto aktivitou meriame
aeróbnu kapacitu,“

„Naše deti sú veľmi súťaživé,
svedčí o tom množstvo ocene-
ní, ktoré pre školu získali.
Telocvik mávajú 2 až 3 hodiny
týždenne, na škole fungujú
športové krúžky – basketbalo-
vý, florbalový, futbalový, turis-
tický, ktoré vedú učitelia školy,

zhodnotila výsledky
Martina Skořepová z občian-
skeho združenia SportAnalytik.

dodáva
Martina Skořepová.

Výsledky pezinských gymna-
zistov sú určite veľmi potešujú-
ce, ale nie až také prekvapivé.

telocvičňa je k dispozícii pre žia-
kov aj ich rodičov. Telocvikári si
pravidelne robia vlastné testo-
vanie športovej výkonnosti žia-
kov. Snažíme sa k zdravému ži-
votnému štýlu detí prispievať aj
stravovaním, ktoré v priesto-
roch školy poskytujeme,“

„Otázka spätnej väzby je veľ-
mi problematická. Neexistuje
spôsob, ako zabezpečiť, aby sa
rodičia testovaných detí s nami
podelili o ich následné športové
úspechy. Vždy ide len o infor-
mácie na dobrovoľnom zákla-
de. V Čechách máme niekoľko
pozitívnych príkladov. Súro-
denci Kristýna a Martin Brož z
Pelhřimova patrili k prvým
návštevníkom SportAnalytik na
začiatku roku 2014. Kristýnke
ako jeden z doporučených špor-
tov vyšiel tenis (v tom čase cho-
dila na basketbal) a Martinkovi
vyšlo plávanie (chodil na ho-
kej). Obidvaja onedlho zmenili
svoje športy na odporúčané a
už sa im dva roky úspešne ve-
nujú. Baví ich to, navštevujú pra-
videlne športový oddiel, chodia
na súťaže a dosahujú dobré vý-
sledky. Či pôjdu cestou vrcholo-
vého športu, ukáže čas.

Fyzické predpoklady, ktoré
testujeme, sú len jednou čas-
ťou z celej skladačky. Okrem fy-
zických dispozícií je potrebné
zobrať do úvahy aj psychické
nastavenie dieťaťa – či je indivi-
dualista alebo mu vyhovujú
skôr kolektívne športy, potom aj
výšku v porovnaní s vrstovník-
mi a tiež časové a finančné mož-
nosti rodičov.Ak sa má dieťa ve-
novať nejakému športu profesi-
onálne, musí sa tomu prispôso-
biť chod celej rodiny.“

hovo-
rí o úspechoch gymnázia riadi-
teľka Mgr. Jana Solgová.

Testovanie športového talen-
tu detí v Českej republike sa za-
čalo skôr ako na Slovensku. Či
privedie k vrcholovému športu
niektoré deti, hoci to nie je jeho
poslaním, ukáže až budúcnosť.

zdôrazni-
la Martina Skořepová.

Marta Svítková

SportAnalytik testoval športový talent detí
Gymnazisti z Pezinka prevýšili svojich rovesníkov

Pezinskí gymnazisti počas tes-
tovania v jednotlivých disciplí-
nach. FOTO: autorka

Dvadsať percent obyvateľstva nášho mesta tvoria mladí ľudia
od 0 do 20 rokov. Viac ako tritisíc žiakov a študentov na ôsmich
školách v Pezinku sme prostredníctvom ich pedagógov oslovili
a požiadali o nakreslenie, namaľovanie či napísanie slohovej
práce ako odpoveď na 4 rôzne otázky.

V projekte, ktorý nesie názov sme roz-
delili mládež na 4 vekové kategórie a položili pred nich úlohy,
zodpovedajúce zámeru projektu. Deti od 4 – 7 rokov, teda žiaci
materských škô,l dostali otázku Výtvar-
né práce mohli splniť kreslením alebo maľovaním. Žiaci od 7 –
11 rokov, teda I. stupeň základných škôl, kreslili či maľovali svo-
ju odpoveď na otázku Veková kategória 11
– 15 ročných žiakov II. stupňa základnej školy odpovedala svo-
jou úvahou na tému

Veková kategória od 15 – 20 rokov, teda štu-
denti troch stredných škôl, sa popasovali s témou

V období marec – apríl 2016 prebiehali práce na školách. Úlo-
hy to neboli pre mnohých ľahké, ale práce, ktoré sa v mesiaci
máji ocitajú na mojom pracovnom stole, dokumentujú odvahu
našej mladej generácie a kvalitnú prácu ich pedagógov.

Rozsah základného projektu Ekonomického ústavu SAV, kto-
rého súčasťou je i projekt si môžete priblí-
žiť cez internet na stánke ktorá záu-
jemcom priblíži projekt VEGA Paradigmy budúcich zmien 21.
storočia.

Ďalšia, v poradí už šiesta medzinárodná konferencia tohto roz-
siahleho projektu sa uskutoční koncom júna v Kongresovom
centre SAV na zámku Smolenice. Súčasťou konferencie bude
vernisáž víťazných výtvarných prác a predstavenie najlepších
literárnych dielok našich pezinských žiakov a študentov. Zá-
stupcovia pedagógov a mládeže budú medzi pozvanými hosťa-
mi konferencie.

Mladý človek a veda,

Mladý človek a veda,

„Čo mám najradšej?“

„Čím chcem byť?“.

„Čo sa mi páči na mojom meste a čo by
som zmenil?“.

„Ako si pred-
stavujem svoj život a prácu v roku 2030?“.

,

Eva Šišková,

www.paradigmchanges.sk

spolupracovníčka a koordinátorka projektu Mladý človek a veda

Mladý človek a veda
O projekte EÚ SAV na pezinských školách

Deti majú rady svojich domáčich miláčikov... Nelka 8 rokov.
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Každý rok sa na ZŠ Na biele-
nisku koná súťaž v speve s ná-
zvom

Tento ročník sa usku-
točnil 12. 4. 2016 v rámci ŠKD.
Z každého oddelenia vybrali vy-
chovávatelia súťažiacich z detí,
ktoré navštevujú ŠKD.

Celú súťaž zorganizovala vy-
chovávateľka paniA. Šimonovi-
čová. Spoluorganizátormi bol
vychovávateľ pán D. Pátek a
S. Sviteková. Podujatie bolo
sprestrené autentickými výšiv-
kami, ale aj tančekom detí pod

Putujeme za ľudovou
piesňou.

vedením pani učiteľky K. Hlo-
beňovej, hrou na flaute - Ondrej
Marton a v neposlendom rade
spevom - R. Dianišková. Objek-
tívnosť súťaže zabezpečila po-
rota v zložení – Mgr. Renáta
Gábrišová, Mgr. Simona Svite-
ková a žiačky 7. A triedy Miška
Štefíková a Rebecca Dianiš-
ková. Skutočne nebolo ľahké
vybrať z 30 detí víťazov. Kto sa
ním nakoniec stal?

1. miesto - Zoja Os-
trožlíková, 2. miesto - Samuel
Blažíček, 3. miesto - Zara Hla-

Prváci:

venová, 4. miesto - Zuzana
Mrvová. 5. miesto - Ema Vargo-
vá. 1. miesto - David
Nagy, 2. miesto - Sofia Varholá-
ková, 3. miesto - Viki Barca-
jová, 4. miesto - Martin Kolimar,
5. miesto - Gabriela Filípková,
6. miesto - Pavlína Šemetková.

1. miesto -
Júlia Brezinová, 2. miesto -
Lenka Pastírová, 3. miesto -
Teo Slamka, 4. miesto - Simona
Michalcová, 5. miesto - Hanka
Voříšková. Viktó-
ria Repaská.

Druháci:

Tretiaci a štvrtáci:

Cena poroty:

Touto cestou by sme chceli
zagratulovať všetkým víťazom,
poďakovať všetkým prítom-
ným, vedeniu školy, pani učiteľ-
kám, vychovávateľkám, vycho-
vávateľovi, ale aj rodičom, ktorí
deti na súťaž pripravovali. Sa-
mozrejme aj pani vychováva-
teľke Šimonovičovej za mode-
rovanie celej akcie, príjemnú at-
mosféru a možnosť zaspievať
si piesne, ktoré už patria k na-
šej minulosti.

Simona Sviteková

Putujeme za ľudovou piesňou 2016

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2. 6. Mama, ocko - poď sa hrať: Maľované kamienky.

3. 6. Koncoročné tanečné vystúpenie.

9. 6. Mama, ocko - poď sa hrať: Ozdobný štipček.

10.6.-12.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov.

17.6. Improliga.

18.6.- 19.6. Festival pouličného divadla.

24.6. - 25.6.. Babinec.

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

Vystúpenie detí z taneč-
ných krúžkov CVČ. Začiatok o 16.00 h v Dome kultúry Pezinok.

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

Pia-
tok: 14.00 - 18.00 h,sobota:10.00 - 18.00 h,nedeľa: 10.00 -17.00 h.

Súťaž v improvizácii v Dome kultúry Pezinok so
začiatkom o 17.00 h.

CVČ v spolupráci s
Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie za-
merané predovšetkým pre deti.

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľ-
ného času. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.
Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
telefónnych číslach 033/6901 991, 0948 222 117.

Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

V. ročník festivalu bábok –
4. 6. 2016

10.00 h Divadlo BABENA – Putovanie Rozprávkovom

11.00 h Divadlo  Snežienky – Kohútik červený strmienok

12.00 h Divadlo Mici+Mňau – Nádych – výdych

14.00 h Divadlo MaKiLe – O chorej Notičke

15.00 h Divadlo HEJA – O dvoch hrochoch

16.00 h VŠMU

16.30 h Divadlo JaJa – Budoar madame Jaja

17.00 h Divadlo s hviezdičkou – Zábavné divadlo o dvoch

18.00 h Divadlo Agape – Drotári

BÁBKY V MLYNE
(sobota)

Lucia Arendášová- Barcziová, Ria Benkovská

Zuzana Polonská, Renáta Kišoňová

Katarína Labudová- Heráková, Dáška Reisingerová

Sestričky Notičky z PesničkoLa - Landie

Helena Balážová, Jana Sedláčková

Jana Kelemenová - Pokorná

Helena Balážová, Jana Sedláčková

Martin Žák a kolektív DSS – MeReMa

Cajlanská 255, Pezinok, 0911/334 552,

Program: Divadlá pre deti

Divadlá pre dospelých

Kontakt: pezinok@sng.sk
Organizátorka festivalu: Iveta Žáková

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Podujatia pre študentov a dospelých:

Podujetia pre deti:

Prebiehajúce výstavy:

Vincent Šikula v podaní Veroniky Šikulovej – 1. 6. o 10.00 hod. v
.

(Chráňme si de-
dičstvo našich otcov) – 10. 6. o 17.00 h v priestoroch Malokar-
patskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

– 14. 6. o 17.00 h
v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

(vernisáž vý-
stavy módnych fotografií + módna prehliadka – 17. 6. o 18.00 h v
priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

z LFUK, Afgáncom, ktorý vyštudoval
na Slovensku a pomáha v rodnom kraji stavať školu. Beseda bu-
de spojená s premietaním fotografií zo života vAfganistáne. 21. 6.
o 17.00 h v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

Hostia: Daniela Dvořá-
ková a Pavel Dvořák. Moderuje: Veronika Šikulová. 27. 6. o 19.00 h
v reštaurácii a kaviarni Radnica Pezinok, M. R. Štefánika 1.

Tvorivé dielne pri príležitosti MDD pre
všetky deti, ktoré nás navštívia v knižnici (hudba a občerstvenie
nebudú chýbať) 1. 6. od 14.00 – 17.00 h v priestoroch Malokar-
patskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

Detský čitateľský maratón Linky detskej istoty.
2. 6. od 9.00 do 15.00 h v oddelení pre deti a mládež Malokar-
patskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

. 3. 6. o 8.00 h v oddelení
pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

22. 6. o 9.00 h
v oddelení pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
Holubyho 5.

Cyklus podujatí pre deti MŠ a ZŠ o
prostredí, v ktorom žijú, ktoré ich obklopuje. Termín: podľa dohody.

– výstava fotografií Pavla Stanka. V priestoroch
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, výstava končí 3. 7. 2016.

Výstava fotografií s rovnomen-
nou tematikou nielen pre deti v priestoroch Malokarpatskej kniž-
nice v Pezinku.

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

,

Záhorskej knižnici Senica

Kontakt:
dos-

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

Vernisáž výstavy Emil Majnhold – Keramika

Beseda so spisovateľkou Danou Hlavatou

Šanca na druhý život ... pre šaty, pre ľudí, pre svet

Postav školu, priblíž mier - Beseda s popredným parazitoló-
gom Doc. Nasirom Jalilim

Literatúra v Radnici: História a Literatúra.

Všetky deti sú šikovné.

Čítajme si 2016.

To mlieko má horúčku – beseda so spisovateľkou Veroni-
kou Šikulovou zo žiakmi ZŠ Fándlyho

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou.

Flóra a fauna Malých Karpát.

Moja záhradka

Fauna a flóra Malých Karpát.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

13. máj 2016, 11. ročník v po-
radí, 6 škôl a 19 súťažiacich z
celého Slovenska. Tradične prí-
jemná atmosféra, náročná poro-
ta, perfektné témy umožňujúce
súťažiacim uplatniť zručnosti,
fantáziu, znalosť ducha doby,
módy i folklóru. Určiť víťazov ne-
bolo jednoduché.

Lev parketu
1. miesto: Patrícia Juríková –
SOŠ OaS, Piešťany, 2. miesto:
Dominika Kastlerová – SOŠ,
Svätoplukova, Bratislava, 3.
miesto: Hana Jatelinová – SOŠ,
Komenského, Pezinok.

20.-30. roky 1. mies-
to: Sandra Benadiková – SOŠ
OaS, Piešťany, 2. miesto: Bar-
bora Danihelová – SOŠ, Komen-
ského, Pezinok, 3. miesto: Domi-

PÁNSKY ÚČES:

DÁM-
SKY ÚČES:

nika Čambálová – SOŠ, Komen-
ského, Pezinok. Folklór
dnešnej doby 1. miesto: Veroni-
ka Bobáková – SOŠ, Svätoplu-
kova, Bratislava, 2. miesto: Ja-
kubAdamovič – SOŠ OaS, Pieš-
ťany, 3. miesto: Silvia Vojteková

ÚČES:
– SOŠ, Komenského, Pezinok.

Odborná porota vyhodnotila,
pochválila, analyzovala ne-
dostatky aj poradila súťažiacim
do ich profesionálnej budúc-
nosti. Učiteľky praktického i teo-
retického vyučovania mali mož-

nosť vidieť výsledky svojej prá-
ce v adrenalínových situáciách
a našli si čas aj na „medziškol-
ské“ rozhovory.

Na začiatok súťaže sa prišiel
pozrieť aj Branislav Gröhling,
ktorý 29. apríla 2016 organizo-
val v Trenčíne súťaže zručnosti
v rámci
Naša žiačka 3. ročníka

tam získala svojou
kaderníckou kreáciou Srdcová
kráľovná v súťažnej
disciplíne Farba a zapletanie.
Jej úspech, teda úspech školy,
si mohli vychutnať pezinskí žiaci
všetkých ročníkov kadernícke-
ho odboru, pretože SOŠ v tento
deň zorganizovala do Trenčína
odbornú exkurziu.

Dňa podpory remesiel.
Barbora

Danihelová

2. miesto

Elena Jučíková, riaditeľka SOŠ

Cena Mesta Pezinok v SOŠ na Komenského ulici

Milí darcovia z dane, aj týmto spôsobom ste nám
ktorú nesklameme Všetky komunitné aktivity si okrem

vyžadujú aj Len
vieme do komunity priniesť zmenu a obohatiť

ju.

%
.

prejavili
dôveru,
osobného nasadenia finančné zázemie. spo-
ločnými silami

Vy nám, my vám. ĎAKUJEME. Drahoslava Finková

Nadácia REVIA: ĎAKUJEME

Pred 20 rokmi
sme zapustili
korene v regió-

ne. Ľudia si nás spájajú predo-
všetkým s podporovaním rôz-
nych aktivít. Ako jediná grantu-
júca organizácia v regióne neú-
navne povzbudzujeme a pomá-
hame finančne občianskym
združeniam, jednotlivcom, záuj-
movým skupinám, aby svoje
skvelé nápady zrealizovali. Nie
je to však naša jediná činnosť.
Spájame subjekty, podávame
pomocnú ruku, vzdelávame,
mobilizujeme. Podporujeme sí-
ce v malom ale pravidelne, zod-
povedne, transparentne. A ako
sa hovorí – „z kvapiek more,
z halierov milióny“, veruže, za
tých 20 rokov sme získali pre

náš región viac ako 1 500 000
eur.

Aj pri oslave 20-tky myslíme
predovšetkým na druhých.
Počas celého roka môžete
prostredníctvom nadácie daro-
vať finančné prostriedky a pod-
poriť zaujímavé nápady, ktoré
nadácia opäť vráti ľuďom do ko-
munity.

Jedným z účinných nástrojov
je DMS. DMS je Darcovská
SMS správa
Nadácia dostane 96% ceny z
každej SMS správy. Darca, kto-
rý chce podporiť dobrú vec, poš-
le SMS správu v tvare

(DMS medzera REVIA)
n spoplatnenú bež-
nou cenníkovou cenou mobil-
ného operátora (O2, Orange,

v sume 2 €.

DMS
REVIA
a číslo 877

Telekom). Ak darca pošle SMS
správu v nesprávnom tvare,
dostane hlásenie s upozorne-
ním, že zadal nesprávny text.
Táto SMS správa mu účtovaná
nebude. Viac informácií o me-
chanizme DMS nájdete na

.
Pre zábudlivcov máme ponu-

ku v podobe pravidelných SMS,
ktoré sa automaticky pošlú z
mobilu každý mesiac počas
12 mesiacov, aby podporili
realizáciu dobrých nápadov.
Automatické posielanie DMS
aktivujete zaslaním SMS v
tvare
(DMS medzera START medze-
ra REVIA). Po zaslaní maxi-
málne 12 DMS bude pred-
platné pre dané telefónne číslo

www.donorsforum.sk

DMS START REVIA

automaticky deaktivované.
Vyzbierané finančné pros-

triedky z tejto oficiálne zaregis-
trovanej verejnej zbierky pod č.
000-2016-013509 prostredníc-
tvom nadácie REVIA podporia
projekty, ktoré realizujú aktívne
združenia alebo občania v regi-
óne. V prípade, ak pošlete DMS
v deň konania akcie, ktorú nadá-
cia podporila, čiastka vyzbiera-
ná v ten deň pôjde na podporu
danej akcie. Viac informácií náj-
dete na www.revia.sk

Obdarujte sa
spolu s nami
a šírte s nami
dobro ďalej.

Nadácia REVIA

Nadácia REVIA – Oslavujeme 20 rokov, pošlite dobro ďalej!

V uplynulých dňoch sa viacerí
žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa v
Pezinku zúčastnili celosloven-
ských interpretačných súťaží zá-
kladných umeleckých škôl.

13. apríla reprezentoval na sú-
ťaži v Kysuckom
Novom Meste z
triedy Mgr. ZuzanyAndelovej a pri-
niesol do Pezinka víťazné zlato.

Už o dva dni, 15. apríla, súťa-
žili naši huslisti. Zúčastnili sa
prestížnej husľovej interpretač-
nej súťaže
a tiež neodišli s prázdnymi ruka-
mi. získal vo
svojej kategórii bronzové a

strieborné pásmo.
Naostatok sme sa potešili z

úspechu našej flautistky
ktorá sa zú-

častnila celoslovenskej súťaže
Táto súťaž

je zameraná na interpretáciu slo-
venskej hudobnej tvorby. Martin-
ka sa prezentovala okrem iného
aj kompozíciou, ktorú pre ňu na-

Rečou klavíra

Schneiderova Trnava

Rajecká hudobná jar.

Andrej Mojžiš

Jerguš Čermák
Bys-

trík Dzíbela

Marti-
ny Pepuchovej,

písal jej otec – hudobný sklada-
teľ Rudolf Pepucha. Porota ude-
lila Martinke Cenu mesta Rajec.

27. apríla ZUŠ E. Suchoňa v
Pezinku privítala verejnosť na
koncerte

Každý, kto sleduje verej-
né koncerty žiakov pezinskej
ZUŠ, iste postrehol, že táto ško-

Všetkým úspešným žiakom
patrí naše blahoželanie a po-
ďakovanie za reprezentáciu!

Z každého rožku

trošku.

la prioritne vzdeláva žiakov v ob-
lasti klasickej hudby. Má to jed-
noduchý dôvod. Tento hudobný
žáner je náročnejší a vyžaduje
si nielen pripraveného interpre-
ta, ale aj poslucháča.

To však neznamená, že ostat-
ným hudobným žánrom v našej
ZUŠ nevenujeme pozornosť.

Napríklad ľudová hudba –
veď kto by už zachovával a chrá-
nil naše krásne slovenské ľudo-

vé umenie, ak nie my sami!Asa-
mozrejme sú tu ďalšie žánre:
džezová hudba, rocková, popu-
lárna hudba, hudba k filmom,
ktoré majú nepomerne väčší
priestor v médiách, žiaci túto
hudbu lepšie poznajú, majú ju
napočúvanú a väčšinou ju aj veľ-
mi radi hrajú.

Koncert
otvára priestor všetkým

hudobným žánrom, a tak sa na
jednom pódiu postupne vystrie-
dala ľudová hudba, spevácky
zbor, gitarový súbor a autori ako
napríklad: F. Sinatra, G. Moore,
V. Clarke, J. Rutter atď, ale aj
Antonio Vivaldi, Ján Zimmer, či
Július Kowalski.

Žiaci si získali poslucháčov už
prvými skladbami – slovenský-
mi ľudovými piesňami v úprave
Mariána Mráza a v tejto príjem-
nej atmosfére sa niesol celý ve-
čer. Hudobný odbor ZUŠ E.
Suchoňa sa opäť ukázal v celej
svojej kráse a farebnosti.

Z každého rožku

trošku

(ZA)

ZUŠ Eugena Suchoňa opäť potvrdila svoje kvality

Zľava – Bystrík Dzíbela, Jerguš Čermák.

FOTO: Ľudmila Kulifajová
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

MÁJ 2016 PEZIN ANČ

► 3.6. KONCOROČNÉ
VYSTÚPENIE TANEČNÝCH KRÚŽKOV CVČ.
► 5.6. TANCUJTE S NAMI.

► 6.6. AMFO.

►7.6. ŽENÍCH SLEČNY
MIŠKY.
► 10.-12.6. KERA-
MICKÉ TRHY.

► 11.6. NOC TANEČ-
NÝCH OSKAROV Koncoročné vystúpenie Ta-
nečnej akadémie SUNNY DANCE.
►12.6. AHOJ ROZPRÁVKA

DIVOŠKA A RAMPTANTINTANTON.

►13.6. ODBER KRVI.

►14.6. – ODOVZDÁVANIE
MESTSKÝCH OCENENÍ

►17.-19.6. –
FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA.

► 19.6. ODVRÁTENÁ
STRANA MESIACA.

► 20.6. ZNEUŽÍ-
VANIE MOCI MÉDIAMI

► 22.6. OVOCNÍČKOVIA.

► 23.6. HONZA NEDVĚD -
NÁVRAT.

► 26.6. SPOMIENKY -
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA.

► 27.6. ZNEUŽÍVANIE MO-
CI MÉDIAMI.
► 28.6. SLÁVNOSTNÁ
AKADÉMIAZŠ KUPECKÉHO.

( ) o 16.00 h v malej sále DK –

(nedeľa) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Záverečný program Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa a hostí.

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

(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –
Muzikál v podaní LDO a HO ZUŠ E.Suchoňa Pezinok.

(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí –
Hlavný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok.

PKC sa spolupodieľa na tvorbe kultúrneho programu a na tech-
nických prácach na podujatí.

(sobota) o 13.00 h vo veľkej sále DK –
a

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: Účinkuje: Divadlo JAJA
Bratislava. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –
Organizátor – Slovenský červený kríž.

(utorok) o 18.00 h vo veľkej sále DK
a ocenenie víťazov 24. ročníka literárnej

súťaže – Cena primátora mesta Pezinok a Najlepší športovec r.
2015. Slávnostné mestské zastupiteľstvo.

(piatok-nedeľa) Zámocký park, Radničné nám., DK
VIII. ročník. Organizátori:

PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok. Podrobný program
bude uvedený na samostatných plagátoch.

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

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

(pondelok) o 9.00 a 10.30 h vo veľkej sále DK –
Program pre ZŠ - Umelecká agentúra

ŠPECIÁLART.
(streda) o 17.00 h v malej sále DK –

Koncoročné vystúpenie detí.
(štvrtok) 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. Spolu-
účinkujú: Jindra Koníř (klávesy) a Pavel Helan. (gitara, ukulele).

(nedeľa) o 16.00 h v Zámockom parku –
Podujatie PKC s kultúrnym

programom a prezentáciou gastronomických špecialít malokar-
patského regiónu. Regionálne špeciality pripravia členky Jednoty
dôchodcov – MO Pezinok.

(pondelok) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Program pre ZŠ - Umelecká agentúra ŠPECIÁLART.

(streda) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

piatok

o 15.00 h

.

.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Diana Pienčák 7.4.
Greta Esther Pitoňáková 8.4.
Samuel Janík 9.4.
Sofia Sochovičová 15.4.
Júlia Lehocká 15.4.
Jakub Hajdu 15.4.
Lara Háová 17.4.
Katarína Balážová 20.4.
Matúš Forner 25.4.
Michal Idešic 1.5.

3.-4. Ninja Korytnačky 2 - český dabing ............................ USA
5. Ninja Korytnačky 2 - slovenské titulky ....................... USA
6. X – Men: Apokalypsa český dabing .......................... USA
7. X – Men:Apokalypsa slovenské titulky ...................... USA
8.-9. Ostrí chlapci ............................................................. USA
10.-11. Warcraft: Prvý stret - slovenský dabing ................... USA
12. Warcraft: Prvý stret - slovenské titulky ....................... USA
13.-14. V zajatí démonov 2 .................................................... USA
15.-16. Hra peňazí ................................................................ USA
19.-20. Centrálna Intelligencia .............................................. USA
21. Sedem statočných .................................................... USA
22.-23. Podfukári 2 ................................................................ USA
24.-26. Hľadá sa Dory - slovenský dabing ............................. USA
27. Teória tigra .................................................................. ČR
28.-29. Prázdniny All Exclusive ............................................. FRA

Začiatok predstavení je o 21.15 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY jún

70-roční

75-roční

80-roční

Pavel Erlebach 4.5.
Mária Mlyneková 4.5.
Ing. Milan Šimovič 4.5.
Zita Štrbíková 6.5.
Oľga Klárová 7.5.
Peter Karovič 8.5.
Gabriela Belanská 14.5.
Cecília Marcinová 16.5.
Anna Kemenceiová 17.5.
Július Dzúrik 17.5.
Soňa Vančeková 20.5.
Miroslav Miklenčič 28.5.
Anna Illavská 29.5.
Marta Achbergerová 30.5.
Ľubomír Kakalík 31.5.

Dagmar Miklovičová 4.5.
Igor Mužík 6.5.
Mária Brocková 17.5.
Miroslav Novák 23.5.
Rudolf Zedníček 24.5.
František Hlavačka 27.5.
Božena Zlatošová 28.5.
Božena Czinegeová 30.5.

Jozef Vik 8.5.
Viola Ralbovská 26.5.
Emília Moťovská 31.5.

Margita Blihárová 79 r.
Ladislav Ružek 66 r.
Rudolf Tarábek 59 r.
Anna Radošovská 73 r.
Jozef Geršič 75 r.
Filoména Juráková 90 r.
Celestína Klamová 86 r.
Emília Soboličová 79 r.
Róbert Filíperk 72 r.
Tibor Jokel 78 r.
Jana Nogová 46 r.
Mária Radová 77 r.
Anna Hrebíčková 80 r.
Margita Vazanová 87 r.
Peter Tahotný 60 r.
Apolonia Náhliková 88 r.
Anna Gajdošíková 83 r.

Naši jub i lant i

Dňa 17. 5. 2016
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
nášho drahého

Štefana
MESÁROŠA

a v tomto roku si
zároveň pripome-
nieme 20. výročie úmrtia syna

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. S lás-
kou a úctou spomí-
najú manželka,
mama, dcéry, ses-

try a ostatná rodina.

Štefana
MESÁROŠA.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi na-
mi, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 30. 5. 2016 si pripo-
menieme nedožité 65. narodeniny

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S
láskou a úctou spo-
mínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a
Mirka s rodinami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Dňa 5. mája 2016
uplynul rok, čo nás
navždy opustila naša
drahá mama a babka

S láskou spomínajú
synovia a dcéra s rodinami.

Viera
SCHAUBMAROVÁ,

rod. Slamková.

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 10. mája 2016
uplynulo 10. výro-
čie od úmrtia nášho
drahého

Spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Jaroslava ŽENIŠA.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku.

Dňa 12. 4. 2016
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

S láskou vďakou a úctou spomína
syn Vlastimil s rodinou. Venujte jej,
prosím, s nami tichú spomienku.

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

Dňa 19. mája 2016
uplynulo 20
od tragickej smrti
nášho syna

Spomínajú rodičia,
sestra a všetci blízki.

Marcela
RUSNÁKA.

Ďakujeme
všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.

rokov

Dňa 1. 6. si pripo-
menieme 3 roky od
úmrtia nášho otca a
manžela

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

Dňa 23. 5. sme si
pripomenuli 3. výro-
čie úmrtia našej
drahej mamy, bab-
ky a prababky

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

Evy HUPKOVEJ

Dňa 13. 6. 2016
uplynie 9 rokov, čo
nás navždy opus-
tila drahá

a zároveň 20. 5.
sme si pripomenuli jej nedožitých
75 rokov. S láskou spomína man-
žel a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 14. 6. 2016
bude 15 rokov, čo
nás predišla do
večnosti naša dob-
rá a milá teta

S láskou spomíname a za všetko
ďakujeme.

Terézia TÓTHOVÁ
r. Hrdličková.

Čas ubieha a nevrá-
ti, čo vzal. Len láska,
úcta a spomienky v
srdciach zostávajú.
Dňa 7. 5. 2016 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a dedko

z Grinavy.
S láskou spomína manželka Vilma
a deti Jozef, Alojz a Ivanka s rodi-

nami. Dňa 8. 11.
2016 si pripome-
nieme 15. výročie
úmrtia syna a brata

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosíme, tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Alojz NOSKOVIČ

Roberta
NOSKOVIČA.

Dňa 27. mája uply-
nuli 4 smutné roky,
keď nám odišiel do
večnosti náš drahý
manžel, ocko a
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Ďakuje
manželka a deti.

Vladimír SLIMÁK.

Naša mamička

celý život ťažko
pracovala, 3 synov
si vychovala, v pev-
nom zdraví si sa 17.

5. 2016 90 rokov dožila. S láskou ti
ďakujeme. Šťastie, zdravie, božie
požehnanie, radosť zo života ti
prajú synovia, vnuci s manželkami
a pravnuci.

Alžbeta
MIKESOVÁ

Dobrý človek neodchádza, zo-
stáva v mysliach a srdciach tých,

čo ju poznali a milo-
vali. Dňa 17. mája
2016 uplynulo 18
rokov, čo nás opus-
tila naša drahá

S úctou a láskou v srdci spomína
dcéra so smútiacou rodinou.

Emíla VARGOVÁ,
rod. Slamková.

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale
teba nám už nikto nenavráti. Odišla
si náhle, nečakane, na rozlúčku
nebol čas, tvoj odchod zabolel všet-
kých nás. Prečo bol osud taký kru-
tý, nedoprial nám s tebou dlhšie
byť, v našich srdciach budeš však
navždy žiť. Za lásku a dobrotu ti už
nemôžeme nič dať, len na hrob za-

páliť sviečku a tíško
spomínať. Dňa 6. 6.
2016 si velkým smút-
kom pripomenieme
16. výročie úmrtia
našej milovanej

Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku
spolu s nami. S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

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

žiť. Dňa 12. 5. 2016
uplynulo 2. výročie,
čo nás navždy opus-
til syn a brat

S láskou naňho spo-
mína matka a brat.

Juraj HREBÍČEK.

Dňa 18. 4. 2016
sme si pripomenuli
nedožitých 81 ro-
kov nášho milova-
ného manžela ,
otca a dedka

a 15. 5. 2016 uplynulo 25 rokov,
čo nás navždy opustil. Kto ste ho
poznali, prosíme o tichú spo-
mienku. Ďakuje manželka a syn.

Janka HREBÍČKA.

V mesiacoch máj a september
spomíname nedožitých 90 rokov
manželov

S láskou spomína syn Ladislav s
manželkou, ďeťmi a celou rodinou.

Eleny a Ladislava
ŠPÁNIKOVÝCH.

Osud nevráti, čo
vzal, zostali len
spomienky a žiaľ.
Dňa 27. 5. 2016
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy
opustil milovaný

manžel, brat a krstný otec

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujem, manželka.

Miško JURAN z Pezinka.

Dňa 14. 5. 2016
sme si pripomenuli
90. výročie narode-
nia našej milovanej
mamy a babky

s láskou spomínajú
dcéra a syn s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.

Tatiany MILKOVEJ.

Žijete stále v srd-
ciach tých, ktorí vás
milovali. 11. 4.
2016 uplynulo 40
rokov odo dňa,
kedy nás opustil
náš drahý otec

27. 5. 2016 uplynulo 20 rokov odo
dňa, kedy nás opus-
tila naša drahá ma-
mička

S láskou a vďakou
spomínajú dcéry
Mariena a Jana.

Rudolf BENČURIK.

Terézia
BENČURIKOVÁ.

V mesiaci máj si
pripomíname dve
významné výročia
nášho otca, svokra,
dedka

z Pezinka. Dňa 6.
5. 2016 by sa bol dožil 90 rokov
svojho života a 29. 5. si pripome-
nieme 30. výročie jeho odchodu
spomedzi nás. So smútkom v
srdci spomínajú dcéra Mária a
synAnton s rodinou.

Antona BOTTÁNA

Dňa 11. 6. 2016 to
bude už 30 rokov,
čo nás navždy opus-
til manžel, otec,
starý otec a brat

V Pezinku sa naro-
dil a Pezinčanom zostal celý svoj
život. Bol pracovitý. Bol k životu
tvrdý a dobrý zároveň. Bol veľkým
športovcom telom i duchom. Všet-
ci smútime, že nás opustil vo veku
nedožitých 46 rokov a nestihol si
užiť všetky radosti mladej jesene
svojho života. Zostane navždy v
našich spomienkach. Pozostalí
manželka Anežka, dcéra Katarína
a synovia Milan a Vladimír s rodi-
nami, bratia Ján a Jaroslav.

Štefan MINDA.

Dňa 3. júna uplynie 20 rokov, čo
nás opustila naša milovaná mama,

babka, prababka

S láskou a úctou na
ňu spomínajú dcéra
Mária, vnuci Karol a
Ivan s deťmi, vnučka
Darina s deťmi.

Mária ČECHOVÁ.

Dňa 26. 5. 2016
uplynulo 9 rokov, čo
nás opustil náš
drahý milovaný man-
žel, otec, dedko

S láskou a smút-
kom v srdci spomína manželka,
dcéry Silvia, Zlatica s rodinou a
vnuci Nicolasko a Danielko.

Pavel NESTAREC

85-roční

90-ročná

91-ročné

94-ročný

Katarina Dziaková 1.5.
Žofia Nováková 7.5.
Tibor Pobuda 14.5.
Jozefína Jenisová 16.5.
Ing. Jozef Macko 17.5.

Alžbeta Mikesová 17.5.

Oľga Valachovičová 14.5.
Štefánia Tahotná 25.5.

Martin Krčík 5.5.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA jún

1. Maggie má plán ....................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Podujatia:

Výstavy:

Stále expozície:

Otváracie hodiny:

Keramické trhy
Pálenie Jánskych ohňov

Život v dielach figuralistoch

10. – 12. jún 2016.
- 23. jún 2016. Oživenie tradície pále-

nia ohňov pri príležitosti sviatku Jána, ktoré boli v tradičnej kultúre
oslavou letného slnovratu. Miesto konania: lúka pri hasičoch.

– 10. jún až 28. august
2016. Pri príležitosti 65. výročia úmrtia jedného z najvýznamnej-
ších predstaviteľov figurálnej plastiky - Ferdiša Kostku - si počas
Keramických trhov budete môcť pozrieť výstavu venovanú práve
figuralistom. Pôjde o jedinečnú príležitosť vidieť diela význam-
ných predstaviteľov tohto štýlu.

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.

Viac na 5. strane.

Stanislav Levársky a Viktória Rus-
náková • Vladimír Krupa a Ludmila
Menderová • Vojtech Koleják a Zu-
zana Bírešová • Ivan Ulbrik a Jana
Horváthová • Pavol Antol a Stani-
slava Šerfelová • Andrej Pitoňák a
Veronika Füleová • Juraj Jakubec
a Lucia Kotlárová • Július Pataši a
Michaela Beňová • Vladimír Šavlík
a Mária Mravcová • Michal Stolárik
a Petra Tahotná • Rastislav Kacer-
le a Simona Šmahovská • Matej
Budzel a Zuzana Stoláriková

Dňa 26. 5. 2016
sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
môjho manžela

S láskou spomína
manželka, dcéra a

syn s rodinami. Ďakujeme všet-
kým ktorí, mu spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Antona BRNU.
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V sobotu 14. mája sa v Pezinku rozhodlo o majstroch Slo-
venska v petanque v kategórii mužov a žien pre rok 2016. O titul
bojovalo sedem ženských a pätnásť mužských tímov. Zo za-
čiatku počasie turnaju moc neprialo, no neskôr sa vyčasilo, a to
prispelo aj k zlepšeniu výkonu jednotlivých tímov. Hralo sa na
novom povrchu a novým systémom, ktorý víťazom dovolil maxi-
málne jednu prehru za celý deň. S týmito novinkami sa najlep-
šie popasoval domáci pezinský tím Spiders v zložení Milan
Sobolič, Michal Sobolič, Rudolf Pulman (všetci traja PC Spiders
Pezinok) a Andrej Fratrič (Hohenlohe klub), ktorí sa stali maj-
strami Slovenska pre rok 2016 a majú právo reprezentovať
Slovenskú republiku na majstrovstvách sveta, ktoré sa budú ko-
nať v decembri pravdepodobne na ostrove Madagaskar. Žen-
ský titul majsteriek Slovenska patrí tímu v zložení Katarína
Gajdošová, Katarína Krajčovičová, Mária Šimková (všetky tri
klub KLAP) a Ivica Kadlečíková (klub Univerzum). Ženské maj-
strovstvá Európy sa tento rok konajú v Bratislave v Hant aréne v
termíne 8.-11.9.2016.

Domáci klub SpiderS sa po minuloročnom víťazstve v Slo-
venskej petangovej lige klubov prebojoval do vyššej ligy a v júli
sa zúčastní Eurocupu, európskej ligy klubov v meste Dronero v
Taliansku. Diana Soboličová

Pezinok má majstrov
Slovenska v petanque! Hlasujte za najobľúbenejšieho

športovca mesta Pezinok za rok 2015
Pezinská verejnosť má i ten-

to rok možnosť vybrať si najob-

ľúbenejšieho športovca či špor-

tovkyňu mesta Pezinok. Hla-

sovať môžete

Víťaz bude vyhlásený

14. júna 2016 počas odovzdá-

vania mestských ocenení a

ocenení Športovec mesta Pe-

zinok za rok 2015.

Športová komisia pri MsZ v

hlasovaní nominovala nasle-

dujúcich športovcov a športov-

kyne:

horská cyklisti-

ka. Víťaz svetovej série CDWT

do stredy 8. jú-
na 2016.

Filip POLC,

(mestský zjazd), organizátor

mestského zjazdu v Bratislave.

futbal. Ako

brankár sa významne pričinil o

postup do III. ligy.

ho-

rolezectvo. Horolezecký výstup

roka 2015. V roku 2015 absol-

voval jeden z najťažších pies-

kovcových výstupov v Jordán-

sku. Za tento výstup dostal oce-

nenie Horolezecký výstup roka

2015. Okrem toho získal spolu

s Jozefom Krištoffym od Slo-

venského horolezeckého spol-

ku James striebornú karabínu

Ján BELICA,

Martin KRASŇANSKÝ,

za pieskovcový výstup Fatal

Atraction v Jordánsku (v roku

2014).

plážový volejbal. Vo dvojici s

Natáliou Dubovcovou majster-

ky SR, semifinalistky Majstrov-

stiev Európy v Klagenfurte,

účastníčky najprestížnejších

svetových turnajov – Grand

Slamov (napr. 5 miesto na

Grand Slame v Moskve).

natu-

rálna kulturistika. 4. miesto me-

dzinárodná súťaž Miss natural

Bratislava, 3. miesto Medziná-

Dominika NESTARCOVÁ,

Martina POIZLOVÁ,

rodné majstrovstvá ČR 2015,

Karlovy Vary, 1. miesto Maj-

strovstvá SR v naturálnej kultu-

ristike, 2. miesto Medzinárodné

majstrovstvá Maďarska, Tata-

bánya, 4. miesto INBA Maj-

strovstvá sveta 2015, Dubaj...

Za rok 2015 vyhodnotená za

najúspešnejšieho naturálneho

športovca v kategórii Bikini nad

170 cm asociáciou SANK.

ka-

rate. Majsterka SR v kumite že-

ny do 55 kg, víťazka Slovak

Open 2015 v kumite ženy do

55 kg v Bratislave.

Daniela ŠIANDOROVÁ,

(pv)

Úspechy Pezinčaniek

Deti vo veku od 9 – 12 rokov
z plaveckého klubu Pezinok sa
v dňoch 23 – 25. 4. 2016 zú-
častnili 2. kola Slovenského po-
hára žiakov v plávaní v Koši-
ciach. V konkurencii 31 klubov
zo Slovenska sa pezinskí plavci
nestratili, získavali cenné body
do celkového hodnotenia a spo-
lu si vyplávali 10 medailí (1 - 4
- 5). (2006)
1. miesto 50 m znak a 2. miesto
100 m znak.

(2007) 2x2 miesto 100 m a
50 m voľný spôsob, 3. miesto
50 m znak.

(2007) 2. miesto 50 m prsia
a 3. miesto 100 m prsia.

(2007) 3. miesto 50m pr-
sia. Jakub Mrva (2007) 3. mies-
to 100 m prsia.
(2007) 3. miesto 50m voľný
spôsob.

Ďalší víkend naši plavci po-
kračovali v zbieraní skúseností
v dňoch 29. 4 – 1. 5. 2016 v

Samuel Ščevlík

Katarína Szabó-
ová

Simona Michalco-
vá

Michal
Juhás

Matúš Mozola

Bratislave na Pasienkoch na
veľmi kvalitných pretekoch
Orca Cup s medzinárodnou
účasťou. Deti sa na pretekoch
stretli so slovenskou plaveckou
špičkou a s hviezdami podu-
jatia. Náš plavec

ako jediný z Pezinka
získal cennú bronzovú medailu
v disciplíne 50 m znak.

Počas víkendu 13. - 15. 5.
2016 sa konali Jarné majstrov-

Samuel
Ščevlík

stvá bratislavskej oblasti v Bra-
tislave na Pasienkoch, ktorých
sa zúčastnili naši plavci vo všet-
kých vekových kategóriách.
Vysoká účasť 371 plavcov na
majstrovstvách svedčí o väčšej
popularite plávania. Napriek
zatvorenému bazénu v Pe-
zinku v konkurencii 15 klubov
sa podarilo našim plavcom
získať 39 medailí 7 – 11 – 21,
zároveň prekonali 257 osob-

ných a 19 klubových rekordov.

Gratulujeme.
V najbližších dňoch sa naša

príprava zameria na majstrov-
stvá SR.

Zlato získali:

Striebro získali:

Bronzová medaila:

Simona Mi-
chalcová 3x, Katarína Szabó-
ová 2x, Samuel Ščevlík, Peter
Mozola. Pe-
ter Mozola 3x, Samuel Ščev-
lík, Šimon Podhorný, Adam
Duffala, Katarína Szabóová,
Linda Porkertová, Kristína
Fecková, Rebeka Gašparo-
vičová.
Peter Mozola 3x, Filip Slyško
2x, Rebeka Gašparovičová
2x, Matúš Jurčík, Maximilián
Prachár, Šimon Podhorný,
Adam Duffala, Jakub Mrva,
Michal Juhás, Samuel Ščev-
lík, Veronika Behalová, Si-
mona Michalcová, Kristína
Fecková, Linda Porkertová,
Kristína Šumichrastová, Mi-
chaela Košťálová, Katarína
Szabóová.

(nk)

Historická zbierka medailí pezinských plavcov

FOTO: zdroj Facebook

V kanadskom mestečku Banff v provincii Alberta sa začiat-
kom júna (1.-5.6. 2016) konajú Majstrovstvá sveta v kategórii
„Masters World Championship 2016. Vo výbere pod názvom
OLD BOYS SLOVAKIA sa predstavia aj hráči hrajúci v našej
Malokarpatskej hokejbalovej lige

(Pezinčania), Juraj Somorovský,
Jozef Zemeš. V základnej skupine si najprv zmerajú sily s
Kanadou, USA, Rakúskom a Českou republikou. Podľa výsled-
kov v skupine sa stretnú v ďalších bojoch o konečné umiestne-
nie. V ženskej reprezentácii sa objaví tiež Pezinčanka

ktorá sa predstaví v drese LADIES SLOVAKIA.
Všetkým držíme palce a o výsledkoch Vás budeme informovať
v ďalšom čísle.

Jaroslav Kopecký, Štefan
Stanko, Ronald Kochan

Silvia
Kochanová,

Hokejbalisti idú do Kanady

Dňa 21. 5. 2016 sa v
Kolárove konali Maj-
strovstvá Slovenska v na-
turálnej kulturistike a fit-
ness kde sa predstavilo
viac ako 200 pretekárov.

Medzi nimi nesmeli
chýbať ani naše prete-
kárky z pezinského klubu
SPORT FIT Pezinok.
Podarilo sa im vybojovať
nádherné medailové po-
zície.

– Fitness bikiny do 170 cm, –
Fitness bikiny do 164 cm, – Fitness
bikiny nad 170 cm, – Fitness
figura nad 165 cm, 2. miesto – Fitness figura nad 35 rokov.

Veľké poďakovanie patrí trénerovi Nikovi Kvasnovskému, kto-
rý má hlavný podiel na úspechoch pezinských fitnessiek.

Martina Poizlová – 3.
miesto Silvia Karais – 3. miesto

Diana Vargová – 2. miesto
Miroslava Mokošová – 2. miesto

(r)

V dňoch 14. - 15. mája sa uskutočnili v bratislavskom
Istropolise Majstrovstvá Slovenska Show dance 2016. Pezin-
čanka (ŠK Juventa Bratislava) súťažila v šty-
roch detských kategóriach. V sóle s choreografiou Bumša-
kalaka-bum obsadila 2. miesto, v duách (choreografia Sema-
fór) 1. miesto, v skupinách (choreografia Pojašený klavírista)
3. miesto a vo formáciach (Čertovsky dobrý elixír) 3. miesto.
Všetky štyri choreografie spolu s ďalšími budú reprezentovať
Slovensko na Majstrovstvách Európy Show dance v Petro-
hrade v Rusku (12.10.) a na Majstrovstvách sveta v Riese v Ne-
mecku (21.11). Timea Oravcová sa zúčastní už na treťom eu-
rópskom a svetovom šampionáte show dance. Zatiaľ najúspeš-
nejšia bola jej minuloročná účasť, keď získala na ME v Gib-
raltári dve strieborné a jednu bronzovú medailu.

Timea Oravcová

(nc)

Opäť na majstrovstvá Európy a sveta Školská basketbalová liga 2015/2016

Piatym turnajom sa
zavŕšil ďalší ročník VISTA real Cupu. Po skončení

turnaja prišlo na rad odovzdávanie cien družstvám a vyhodnote-
nie najlepších jednotlivcov v družstvách. Konečné poradie druž-
stiev: - ZŠ Jozefa Gregora Tajovského SENEC,

- GymnáziumAntona Bernoláka SENEC,
- ZŠ ŠENKVICE, - ZŠ SVÄTÝ JUR,

- ZŠ Ľudovíta Štúra MODRA.

v utorok 26. apríla v športovej hale SOŠ
Komenského

1. miesto 2.
3. 4.

5.
6. 7. 8.

9.

- ZŠ
Na Bielenisku PEZINOK, - ZŠ Kupeckého PEZINOK, - ZŠ
Fándlyho PEZINOK,

- Gymnázium PEZI-
NOK,

Tím ZŠ
Na Bielenisku

- Pezinok

Výsledky 1. JUDO CLUB
V konkurencii takmer

500 džudistov z 35 klu-
bov Talianska mladí
džudisti z 1. Judo klubu
svojim výkonom výraz-
ne vynikali. Osem súťa-
žiacich na turnaji v
Lombardii získalo až 7
medailí: -Sil-
via Tománková U15, do 44 kg, Lenka Tománková U 13, do 40 kg,
Karol Dubský U 15, do 60 kg, Filip Buzinkay U 13, do 30 kg,

- Jozef Tománek U 13, do 35 kg, - Matej Klo-
bučník U 13, do 35 kg, Tomáš Syrový U 13, do 35 kg.

V Rimavskej Sobote na Slovenskom pohári 14. mája spomedzi
54 klubov a 9 krajín obsadil 1. Judo club 2. miesto. Z konkurencie slo-
venských klubov sme boli suverénne najlepší. - Jozef To-
mánek do 13 rokov, do 34 kg, Silvia Tománková do 15 r., do 44 kg,
Patrícia Tománková do 11 r., do 22 kg, Filip Buzinkay do 11 r.,
do 30 kg, Marek Macejka do 9 r., do 24 kg, Ella Markovicsová do
13 r., do 27 kg, Michal Tomáš do 9 r., do 27 kg, - Lenka
Tománková do 13 r., do 40 kg, Karol Dubský do 15 r., do 60 kg, To-
máš Syrový do 11 r., do 34 kg, Andrej Markovics do 9 r., do 22 kg,
Martin Uhlár do 11 r., do 38 kg, Nikita Goncharov do 9 r., do 27 kg,

- Timotej Ulický do 9 r., do 24 kg, Radovan Roba do 9 r., do
20 kg, Emma Markovicsová do 11 r., do 28 kg.

1. miesto

2. miesto 3. miesto

1. miesto

2. miesto

3. miesto


