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1. poschodie

Mesto ocenilo
osobnosti

za mimoriadne
zásluhy

str. 7

V utorok 14. júna uplynulo
369 rokov od pamätného 14.
júna 1647, keď uhorský kráľ
Ferdinand III. udelil Pezinku
všetky mestské výsady a prá-
va spolu s titulom Slobodné krá-
ľovské mesto. Pezinok sa tak
zaradil medzi významné mes-
tá vtedajšieho uhorského krá-
ľovstva. Spomínané práva a vý-
sady v mnohom predzname-
nali dnešné samosprávne orgá-
ny mesta a obyvateľom pri-
niesli napríklad právo voliť a
byť volený. Rovnako sa stali dô-
ležitým impulzom pre formova-
nie a fungovanie správy mesta
samotnými občanmi.

Aj preto si význam tejto histo-
rickej udalosti každoročne pri-
pomíname mimoriadnym zasa-
daním mestského zastupiteľ-
stva a udeľovaním, mestských
ocenení. S patričnou hrdosťou
si pripomíname aj iné význam-
né udalosti z vyše osemstoroč-
ných dejín mesta a tiež si pripo-
míname aj osobnosti, ktoré sa
v našom meste narodili, žili tu a
tvorili, a v konečnom dôsledku
sa významne pričinili o jeho
rozvoj, a o jeho dobré meno do-
ma i za hranicami našej vlasti.
V celej svojej histórii bol Pezi-
nok bohatý na takéto osobnos-
ti. Spomeniem aspoň mená
troch z nich: maliar Ján Kupec-
ký, ktorého 350. výročie naro-
denia si v tomto roku pripomí-
name, hudobný skladateľ Eu-
gen Suchoň či dirigent Ľudovít
Rajter, ktorý sa v našom meste
narodil práve pred sto rokmi.
Mohli by sme pokračovať sláv-
nymi výtvarníkmi, hudobníkmi,
divadelníkmi a spisovateľmi,
ale aj vedeckými pracovníkmi,
profesormi, učiteľmi, lekármi,
športovcami ako aj predstavi-
teľmi mnohých iných profesií.

Je veľkým šťastím Pezinka,
že v celej svojej histórii takých-
to ľudí mal a má ich aj dnes, ba
dokonca stále viac a viac. V
týchto osobnostiach má naše
mesto nezaplatiteľný ľudský i
odborný potenciál a vďaka ním
sa zaraďujeme medzi význam-
né a všestranne sa rozvíjajúce
mestá.

Pokračovanie na 7. strane

Inzercia

Sviatok všetkých
Pezinčanov

Slovenská inšpekcia životného prostredia
začala konať po vyše dvoch rokoch
od rozhodnutia Najvyššieho súdu SR

(druhostupňový – odvolací orgán) na základe Rozsudku

NS SR z vydala rozhodnutie (formou verejnej vyhlášky), na základe ktorého zrušila

rozhodnutie prvostupňového orgánu, ktorým bolo povolené vybudovanie skládky odpadov v no-

vej jame v Pezinku a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie.

Inšpekcia týmto rozhodnutím naplnila rozsudok Najvyššieho súdu z mája 2013 (záhadou

ostáva, prečo až po vyše dvoch rokoch) a vec vrátila na prvostupňové správne konanie.

Vzhľadom na veľký počet účastníkov konania má rozhodnutie povahu verejnej vyhlášky a bude

vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Pezinok a zverejnené na webovej stránke

.

Slovenská inšpekcia ŽP – ústredie
14. 5. 2013

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinkuwww.pezinok.sk

Inzercia

Najväčším pezinským júnovým podujatím, ktoré priťahuje návštevníkov z celého Slo-
venska sú isto Keramické trhy. Na tohtoročný trinásty ročník prišlo opäť mnoho umeleckých
remeselníkov, ktorí svojimi stánkami zaplnili ulice Pezinka za podpory sprievodných akcií.
Viac o Keramických trhoch sa dočítate na 5. strane. Čerešničkou na torte júnových poduja-
tí bol vydarený Koncert mladosti po štyridsiatich rokoch, ktorý potešil najmä generá-
ciu bigbítových fanúšikov. O koncerte, kde vládla príjemná priateľská atmosféra sa dočí-
tate na 7. strane. FOTO (pb)

Jún bol v Pezinku bohatý na zážitky

Dlho pripravovaná a netrpezlivo očakávaná výstavba zimného
štadióna na Rozálke sa podľa informácii spoločnosti ARÉNA Pe-
zinok, s.r.o. začne na budúci mesiac. Stavebné práce, ktoré by mali
trvať maximálne jeden rok, bude realizovať žilinská spoločnosť
XENEX, s.r.o. O priebehu výstavby budeme našich čitateľov pravi-
delne informovať. Začiatok výstavby je veľmi pozitívna správa naj-
mä pre tých, ktorí dnes hrávajú hokej rekreačne a musia kvôli tomu
cestovať do Bratislavy a iných miest. (MsÚ)

Výstavba zimného štadióna
sa začne na budúci mesiac
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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

Celkové príjmy Mesta Pezi-
nok v roku 2015 vrátane škôl
predstavovali sumu vo výške
17 359 597 € a výdavky sumu
vo výške 15 588 719 €. Z vý-
sledku hospodárenia boli vylú-
čené účelovo určené finančné
prostriedky vo výške 241 410 €.
Výsledok hospodárenia uprave-
ný o tieto prostriedky dosiahol
prebytok vo výške 757 816 €.
Táto suma bola navrhnutá na
pridelenie do rezervného fondu.
Zostatok finančných operácií vo
výške 257 627 € bude vrátený
do rezervného fondu Mesta Pe-
zinok.

Mestskej kase pomohli pre-
dovšetkým podielové dane, ne-
zanedbateľným príjmom do roz-
počtu boli tiež daň z nehnuteľ-
nosti, poplatok za komunálny
odpad a nájomné. Ďalší príjem
tvorili administratívne a iné po-
platky, dividendy od BVS, vy-
platenie podielových listov
SPOROFOND, prostriedky z
Recyklačného fondu.
Mesto dostalo finančné pros-

triedky na projekt „Elektronizá-
cia samosprávy Mesta Pezi-
nok“ vo výške 217 tis. €, z toho
bežné príjmy 185 tis. € a kapitá-
lové vo výške 32 tis. €

Kapitálové príjmy sa podarilo
naplniť len zhruba na 70% upra-
veného rozpočtu. Dôvodom bo-
li najmä nižšie príjmy z predaja
majetku. Mestu Pezinok boli po-

skytnuté granty a transfery z
prostriedkov ERDF a ŠR na pro-
jekt „ISRMO OPBK – Pezinok“
– Revitalizácia vychádzkovo-
oddychovej zóny L. Novomes-
kého, Revitalizácia vychádzko-
vo – oddychovej zóny Na biele-
nisku, Rekonštrukcia a moder-
nizácia ZŠ Kupeckého 74 a ZŠ
Na bielenisku.

Mesto zapojilo na zabezpe-
čenie realizácie investičných ak-
cií finančné prostriedky vo výš-
ke 2 446 664 €. Rozdiely medzi
pôvodne schváleným rozpoč-
tom a skutočnosťou vznikli
tak, že niektoré investičné akcie
neboli zrealizované: v rámci pro-
jektu „ISRMO – OPBK“ – gas-
tronómia na ZŠ Kupeckého a
ZŠ Na bielenisku, rekonštruk-
cia zasadačky MsÚ, nákup bu-
dov bývalých skladov CO na
Cajlanskej ulici.

V roku 2015 sa zrekonštruo-
vala zostávajúca časť ulice Zá-

hradná, bolo vybudované par-
kovisko pri ZŠ Na bielenisku.
Rozšíril sa kamerový systém na
sídlisku Sever. Bola zrekonštru-
ovaná strecha (334 tis. €) na
Mestskom dome na Holubyho
ul. V rámci projektu „ISRMO -
OPBK“ bola ukončená revitali-
zácia oddychovej zóny L.
Novomeského (243 tis. €) a Na
bielenisku (175 tis. €). Bola vy-
budovaná autobusová zastáv-
ka na Kupeckého ulici oproti
ZŠ.

Mesto nezabudlo ani na ško-
ly a školské zariadenia. V roku
2015 boli na školy a školské za-
riadenia čerpané kapitálové vý-
davky v sume 147 510 € (bez
projektov).

V roku 2015 bola ukončená
realizácia projektu „ISRMO –
OPBK“, a to: Rekonštrukcia a
modernizácia ZŠ Kupeckého
74 ( 869 tis. €) a ZŠ Na bielenis-
ku (351 tis. €).

Mesto Pezinok splácalo v ro-
ku 2015 dva úvery zo ŠFRB (na
výstavbu sociálnych bytov na
Zumberskej ulici a na výstavbu
bytov Za hradbami) a tri ko-
merčné úvery – úver na rekon-
štrukciu budovy Radničné ná-
mestie 9, úver na kúpu a rekon-
štrukciu budovy na ul. M. R. Šte-
fánika 9 a úver na rekonštrukciu
strechy budovy Mestského do-
mu na Holubyho ulici. Konečný
stav dlhovej služby k 31. 12.
2015 je 2 640 420 eur.

Mestu Pezinok sa aj v roku
2015 darilo hospodáriť tak, aby
zabezpečovalo všetky úlohy,
ktoré mu vyplývajú zo zákona o
obecnom zriadení a z prenese-
ných kompetencií.

Záverečný účet Mesta Pezi-
nok za rok 2015 bol predložený
a schválený na zasadnutí MsZ
dňa 9. 6. 2016.

vedúca OE a MD
Ing. Alena Gusejnova,

Hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2015

Vyjadrenie primátora k výsledku hospodárenia
Hodnotenie ktoréhokoľvek

mesta sa spravidla odvíja predo-
všetkým od výsledkov hospo-
dárenia, od schopnosti plniť si
všetky povinnosti a kompetencie
v prospech svojich občanov, od
miery zadlženosti, ale aj od výš-
ky prostriedkov, ktoré má v re-
zervnom fonde na „horšie časy“.

Tých kritérií je, samozrejme,
oveľa viac ako sme vymenova-
li, ale nech by sme si zobrali az-
da hociktoré, museli by sme
konštatovať, že Pezinok je na
tom ekonomicky veľmi dobre.

Nie, nechcem tu hovoriť o
tom, čia je to predovšetkým zá-
sluha. Nepochybne by to zase

Bežný rozpočet 2015
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Schválený rozpočet
12 896 986 €
12 868 386

28 600
€

€

Upravený rozpočet
14 419 754
13 344 351
1 075 403

€
€
€

Skutočnosť k 31. 12. 2015
14 314 731
12 885 450
1 429 281

€
€
€

Plnenie bežného rozpočtu:

Plnenie kapitálového rozpočtu:

Kapitálový rozpočet 2015
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu

Schválený rozpočet
2 695 579
2 955 079
259 500

€
€

€

Upravený rozpočet
2 860 926
2 446 664
414 262

€
€

€

Skutočnosť k 31. 12. 2015
2 016 609
2 446 664
- 403 005

€
€
€

Mesto Pezinok sa dňa 10. 6. 2016 už po tretí krát zapojilo
s projektom

do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva
na Slovensku pod názvom NAŠE MESTO. Uvedené podujatie
organizuje každý rok Nadácia Pontis aj vo viacerých iných
slovenských mestách s cieľom vytvárať krajšie, otvorenejšie a
priateľskejšie miesta pre život.

Do projektu Obnova náteru plota MŠ na Svätoplukovej ulici v
Pezinku sa prostredníctvom Nadácie Pontis zapojili dob-
rovoľníci z radov firiem, ako je IBM Slovensko s.r.o., Johnson
Controls International s.r.o., Pivovary Topvar a.s., Tatra banka
a.s., ktorí spolu s pezinskými skautmi šmirgľovali a farebne
natierali plot materskej školy. Projektu sa zúčastnili aj za-
mestnanci MsÚ Pezinok, ktorí natieranie koordinovali a poskytli
dobrovoľníkom potrebné pracovné pomôcky, materiál súvisiaci
s obnovou plota a drobné občerstvenie počas celej práce na
danom projekte. Na nákup nevyhnutného materiálu súvisia-
ceho s obnovou plota Mesto Pezinok získalo od Nadácie Pontis
menší grant vo výške 200 eur .

Okrem očakávaného výsledku, ktorým bolo skrášlenie a ob-
nova plota materskej školy, si zamestnanci MsÚ Pezinok so
sebou odniesli aj dobrú náladu a priateľskejšie vzťahy s dob-
rovoľníkmi, za čo týmto všetkým zúčastneným dobrovoľníkom
Mesto Pezinok ďakuje.

oddelenie výstavby a životného prostredia

Obnova náteru plota MŠ na Svätoplukovej ulici
v Pezinku

Mgr. Silvia Nestarcová,

Podujatie NAŠE MESTO

Od 1. júla 2016 vstúpi do platnosti nové všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Pezinok o odpadoch, ktoré bolo vypracované
v súlade s novým zákonom o odpadoch. V nariadení sú
upravené podrobnosti zberu drobných stavebných odpadov
(napr. betón, dlažba, tehly, suť, zemina, obkladačky, kerami-
ka...) zbieraných od obyvateľov Pezinka.

Pezinok v pracovných
dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu od 8.00 hod do
18.00 hod. Zber drobných stavebných odpadov bude spoplat-
nený. Poplatok sa vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných
drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu.
Napríklad za jednu tonu stavebného odpadu zaplatí občan
24 €. Sadzba poplatku je stanovená v samostatnom VZN o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady (0,024 €/kg). Poplatník bude uhrádzať poplatok v ho-
tovosti poverenému zamestnancovi firmy Marius Pedersen,
a. s. po odvážení odpadu. Každý obyvateľ Pezinka (fyzická
osoba – poplatník za odpad) môže ročne odovzdať 1000 kg
drobných stavebných odpadov.

Zber stavebných
odpadov sa bude vykonávať v areáli firmy Marius Pe-
dersen, a.s. na Viničnianskej č. 25

OM – odd. výstavby a ŽP

Zber drobných stavebných odpadov

Od minulého roku fungujú v Pezinku dve zberné miesta ne-
bezpečných odpadov vytriedených z komunálnych odpadov:
na Šenkvickej č. 12 a na Viničnianskej č. 25. Od júla 2016 bude
fungovať iba jedno zberné miesto nebezpečných odpadov: v
sídle firmy Marius Pedersen a.s. na Viničnianskej č. 25.

v súvislosti s
presťahovaním firmy Petmas s. r. o. na Viničniansku č. 25.
Podmienky zberu ostávajú nezmenené: odpad od fyzických
osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na území mesta
Pezinok sa bude odoberať bezplatne v pracovných dňoch a v
sobotu.

Druhé
zberné miesto na Šenkvickej č. 12 zanikne

OM – odd. výstavby a ŽP

Zberné miesto nebezpečných odpadov
od júla iba na Viničnianskej ceste č. 25

Spoločnosť Termming získa-
la do 20-ročného prenájmu te-
pelné hospodárstvo v Pezinku v
roku 2013. Počas prvých pia-
tich rokov sa zaviazala prein-
vestovať 5,3 milióna eur, predo-
všetkým v rámci tepelných za-
riadení. Prvou z investícií bola
výmena teplovodných rozvo-
dov a inštalácia KOST-iek (kom-
paktných odovzdávacích staníc
tepla) priamo v bytových do-
moch, čím došlo k zníženiu
strát a šetreniu energie. Aktuál-
ne prichádza s ďalšou investí-
ciou, ktorej cieľom je ekologic-
kejšia výroba tepla, stabilizácia
cien za teplo a tiež diverzifiká-
cia paliva (pričom zostane v pre-

Ďalšou z investícií v rámci
tepelného hospodárstva v
Pezinku, ktorú zrealizuje spo-
ločnosť Termming, člen Sku-
piny ENGIE, bude rekonštruk-
cia kotolne na sídlisku Sever.

vádzke aj kotolňa na plyn).
„Začiatkom júna 2016 Term-

ming získala stavebné povole-

nie a následne začínajú rekon-

štrukčné práce na kotolni Sever

v Pezinku. V rámci rekonštruk-

cie dôjde k zmene paliva, ktoré

bude používané na vykurova-

nie. Plyn nahradí ekologická bio-

masa (drevná štiepka) – obno-

viteľný zdroj energie. Práce by

mali byť ukončené do začiatku

vykurovacej sezóny s minimál-

nym dopadom na dodávku

tepla a teplej vody. Výmena jed-

notlivých kotlov nespôsobí pre-

rušenie dodávky energie, pre-

tože dva kotly budú v prevádz-

ke počas celého obdobia re-

konštrukčných prác. Celý pro-

ces rekonštrukcie má presne

stanovený harmonogram - po-

tom, ako budú nové technoló-

gie pripravené, spustíme skú-

šobnú prevádzku a následne

budeme dodávať teplo a teplú

vodu z novej kotolne na spaľo-

vanie drevnej štiepky aj do do-

mácností,“ hovorí Ing. Franti-
šek Sás, riaditeľ úseku pre ener-
getický manažment.

Zvýšenie využívania obnovi-
teľných zdrojov energie je sú-
časťou dlhodobej stratégie kon-
cernu ENGIE vo svete, rovnako
ako aj spoločností Skupiny
ENGIE na Slovensku. Obnovi-
teľné zdroje energie predstavujú
jeden zo spôsobov ako prispieť
k trvalo udržateľnému rozvoju.
Aj z tohto dôvodu sa rozhodla
spoločnosť Termming investo-
vať do rekonštrukcie pôvodnej
plynovej kotolne a prispieť tak v
Pezinku k ekologickejšej výrobe
tepla. Výhodou novej kotolne na
spaľovanie biomasy bude zvý-
šenie energetickej sebestač-
nosti Pezinčanov, keďže drevná
štiepka je lokálne palivo a mož-

né obavy z plynovej krízy sa tak
stanú bezpredmetné.

hovorí František Sás.
Ďalšou z plánovaných inves-

tícií Termmingu v rámci prvej
päťročnice budú práce na kotol-
ni Juh. Spoločnosť sa moderni-
záciou tepelného hospodárstva
snaží zefektívňovať výrobu
tepla, minimalizovať straty, sprá-
vať sa ekologickejšie a zabez-
pečiť pre obyvateľov Pezinka
kvalitnú a dlhodobú dodávku
energie.

„S rekonštrukčnými prácami

je samozrejme spojený staveb-

ný ruch. Našou snahou je za-

bezpečiť všetko tak, aby sa vý-

stavba novej kotolne dotkla oby-

vateľov žijúcich v okolitej zá-

stavbe iba v minimálnej miere.

Radi by sme využili túto príleži-

tosť a vopred sa im ospravedlnili

za mierny dyskomfort, ktorý mô-

že byť s rekonštrukciou kotolne

spojený,“

Katarína FRČOVÁ

Termming na sídlisku Sever vybuduje kotolňu na spaľovanie drevnej štiepky

vyvolalo negatívnu polemiku
rôznych rýchlokvasených face-
bookových odborníkov na všet-
ko, spochybňovačov akéhokoľ-
vek úspechu, nevzdelaných a
bezvýznamných mizerákov.
Rovnako ako sú pre nich červe-
ným súknom aktuálne výsledky.
Čísla však nepustia, tak sa ich
aspoň snažia dezinterpretovať.

Nemá význam pridávať im
na význame, pretože za nás ho-
voria fakty. Preto chcem upo-
zorniť na tento úspech mesta a
hlavne požiadať občanov o krát-
ke a objektívne zamyslenie sa
nad touto pozitívnou správou.
Teší nás o to viac, že sme taký-

to výsledok dosiahli aj napriek
tomu, že sme nezrealizovali
žiadny predaj nehnuteľnosti pô-
vodne naplánovaný v rozpočte.
Prebytok hospodárenia mesta
veľkosti Pezinka (ba i väčšieho)
vo výške jedného milióna eur
nie je správou každodennou,
zanedbateľnou ani samozrej-
mou. Ak neveríte, skúste sa na
to opýtať v mestách, na ktoré je
uvalená nútená správa, alebo
nemajú peniaze ani na základ-
né činnosti, chod mesta alebo
jeho rozvoj. Stačí chodiť po
Slovensku s otvorenými očami.
Potom sa možno ani vám nebu-
de zdať výsledok nášho hospo-

dárenia ako úplná samozrej-
mosť, ale ako výsledok dlhodo-
bého zodpovedného a hospo-
dárneho narábania s verejnými
financiami, a to tak vedením
mesta, ako aj poslancami za-
stupiteľstva (bohužiaľ, len tými,
ktorí rozpočet podporili a ktorí k
výkonu svojho mandátu pristu-
pujú zodpovedne a konštruktív-
ne), no v neposlednom rade pra-
covníkmi mesta a mestskými or-
ganizáciami.

Práve im sa chcem na tomto
mieste a aj takýmto spôsobom
poďakovať za dobre odvedenú
prácu.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,
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PEZINOK 1. júna - Žihadielko
už slúži deťom! Prvé detské ih-
risko z celkovo desiatich, ktoré
v rámci unikátneho projektu Lidl
v roku 2016 na Slovensku po-
staví, slávnostne otvorili na Me-
dzinárodný deň detí v Pezinku.
Pásku na Žihadielku v areáli ZŠ
Fándlyho 11 prestrihli samotné
deti za asistencie primátora
Pezinka a generálneho riadite-
ľa spoločnosti Lidl Slovenská re-
publika.

uviedol primátor Pe-
zinka Oliver Solga a dodal:

Pezinok zís-
kal ihrisko Žihadielko vďaka
126 284 odovzdaným hlasom,

„Možno sa nám niekedy zdá,

že je medzi nami málo ústreto-

vosti, ochoty pomôcť a veľkory-

sosti. O to viac nás potom

prekvapí, keď príde niekto, kto

nemyslí len na seba, ale aj na

tých druhých. Možno na svojich

blízkych, spoluobčanov, či do-

konca na úplne neznámych ľu-

dí. Aktivitu spoločnosti Lidl bu-

dovať detské ihriská považu-

jem za také gesto veľkorysosti

a som rád, že sme sa súťaže

mohli zúčastniť a boli sme

úspešní,“

„Viem, že pezinské deti sa na ih-

risko veľmi tešia. V ich mene, i

v mene Pezinčanov preto vy-

slovujem spoločnosti Lidl sr-

dečné ĎAKUJEM.“

každý Pezinčan teda akoby hla-
soval približne šesťkrát.

povedal Stanislav Čaj-
ka, generálny riaditeľ spoloč-
nosti Lidl Slovenská republika.
V rámci slávnostného otvorenia
bol pripravený zaujímavý celo-
denný program. Na malých
návštevníkov čakalo mnoho za-

„Pro-

jekt Žihadielko vyvolal pozitívny

ošiaľ a dokázal zjednotiť celé

mestá. Dobrým príkladom je

práve Pezinok, ktorý si vybojo-

val ihrisko aj napriek tomu, že

vo svojej kategórií nepatril me-

dzi mestá s najväčším počtom

obyvateľov. Gratulujem všet-

kým Pezinčanom a želám im

mnoho nezabudnuteľných zá-

žitkov,“

ujímavých atrakcií vrátane vy-
stúpení obľúbených Trpaslíkov
z RTVS.

O ihriská súťažili mestá, a v
prípade Bratislavy a Košíc aj
mestské časti, v ktorých sa na-
chádza aspoň jedna predajňa
Lidl. Zo 102 možných lokalít pre-
javilo záujem zúčastniť sa súťa-
že 96 miest. Podľa počtu oby-
vateľov boli rozdelené do pia-
tich kategórií s cieľom umožniť
čo najspravodlivejšie hlasova-
nie. To v čase od 21. januára do
29. februára prebiehalo v rámci
týchto kategórií, pričom ihrisko
získali prvé dve mestá z každej
skupiny. Víťazná desiatka do-
stala viac ako polovicu zo všet-

kých odovzdaných hlasov.
Mestá, v ktorých v lete vyrastú

jedinečné detské ihriská Žiha-
dielka, vybrali priamo ľudia.
O lokalitách rozhodlo viac ako
pol milióna hlasujúcich, ktorí po-
čas šiestich týždňov na interne-
te odovzdali spolu neuveriteľ-
ných 2 619 762 hlasov! Víťaz-
nými mestami sú Banská Bys-
trica, Bratislava – Dúbravka, Ša-
ľa, Pezinok, Sereď, Dolný Ku-
bín, Stropkov, Myjava, Šahy a
Vrbové. Ihriská na vlastné ná-
klady postaví Lidl a následne
ich daruje mestám.

Ihrisko Žihadielko je určené
pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho
rozmer je 16 x 20 m a nachádza
sa na ňom osem herných prvko-
v. Ihrisko je rozdelené do dvoch
zón podľa veku detí – 2 až 6 ro-
kov a 6 až 12 rokov. Tomu sú
prispôsobené aj dopadové
plochy: pre menšie deti to je
EPDM liata guma, pre väčšie štr-
k. Deti sa môžu zahrať na dvoch
hradoch, pieskovisku, kolotoči,
hojdačkách či prevažovadlách.
Všetky herné prvky sa nesú vo
veselých a hravých motívoch s
podobizňami Včielky Maje a jej
kamarátov. Na ihrisku sa na-
chádzajú aj lavičky a stojan na
bicykle. Hodnota všetkých de-
siatich ihrísk je 870 000 €. (r)

Primátor mesta Oliver Solga navštívil 15. júna zástupcu spoloč-
nosti HB – Reavis, aby s ním prerokoval možnosť odkúpenia oce-
ľovej lávky, ktorá ja dnes v Bratislave, pri hlavnej autobusovej sta-
nici. Vyše tridsaťmetrovú lávku po demontáži prevezú do Pezinka
a bude rozdelená na dve časti, čím sa vytvorí premostenie (lávka
pre peších a cyklistov) pri vyústení Ulice SNP do Okružnej ulice a
cez potok Saulak, pri športovej hale na Komenského ulici. V sú-
časnosti vedenie mesta vybavuje všetky potrebné povolenia. (r)

Spojená škola Pezinok a MDD

Prijatie veľvyslanca SR v Holandsku

V Pezinku otvorili prvé Žihadielko na Slovensku

uviedol ria-
diteľ spoločnosti Juraj Nemjo.
Nové distribučné centrum na
celkovej ploche 15 000 m2
disponuje viac ako 10 000 skla-
dovými položkami, ktoré sú pre
zákazníkov pripravené k okam-
žitej distribúcii.

Lyreco prinieslo prostredníc-
tvom nového distribučného a
administratívneho centra do re-
giónu významnú investíciu pre-

Nadnárodná spoločnosť
Lyreco, európsky líder v do-
dávkach kancelárskych po-
trieb a riešení pre pracovné
miesta, 3. júna v Pezinku za
prítomnosti primátora mesta
Olivera Solgu slávnostne
otvorila svoje nové distribuč-
né a administratívne centrum
v strednej Európe.

„S investíciou do inovatívnych

logistických procesov a s vý-

hodnou strategickou polohou

sme pripravení pružne pokryť

potreby štyroch trhov, okrem

Slovenska ešte aj Rakúska,

Maďarska a Čiech“,

sahujúcu výšku 15 miliónov
EUR.

komentoval
otvorenie centra primátor Pe-
zinka Oliver Solga.

dodáva Juraj
Nemjo.

„Expanziu spoločnosti

vnímame ako príležitosť pre ďal-

ší rozvoj nášho regiónu, ktorá

prináša predovšetkým nové pra-

covné príležitosti“,

„Lyreco dnes zamestnáva

viac ako 250 pracovníkov v

strednej Európe a temer polo-

vica z nich pôsobí priamo v

Pezinku. Vytvárame priestor

pre talentovaných ľudí na rôz-

nych pracovných pozíciách či

už v distribučnom centre alebo

administratíve. Uplatnenie náj-

du najmä jazykovo vybavení

kandidáti, ľudia s praxou, ale

aj čerství absolventi. Našim

zamestnancom poskytujeme

priestor pre ich rozvoj a špe-

ciálne vzdelávacie programy.

Našou ambíciou je stať sa v do-

hľadnom čase najvýznam-

nejším zamestnávateľom v

tomto regióne,“

(r)

Lyreco otvorilo v Pezinku nové distribučné centrum

Spoločnosť Lyreco bola založená v roku 1926 v severnom Fran-

cúzsku a v súčasnosti pôsobí v 42 krajinách po celom svete s viac

ako 10 000 zamestnancami. Sortiment spoločnosti zahŕňa široké port-

fólio kancelárskych produktov a zariadení, ochranných pracovných

pomôcok, občerstvenia a hygieny pre každodenné používanie v kan-

celáriách a na iných pracovných miestach. Spoločnosť Lyreco pôsobí

v regióne strednej Európy vrátane Slovenska od roku 2006.V strednej

Európe dosahuje každoročne dvojciferný nárast svojich tržieb (kon-

solidované tržby v roku 2015 dosiahli 29 miliónov EUR) a dochádza v

tomto regióne k pravidelnému zvyšovaniu počtu pracovných miest.

Slávnostného prestrihnutia pásky sa zúčastnil aj primátor mes-
ta Pezinok, ktorý poprial veľa úspechov nielen spoločnosti Ly-
reco, ale aj jej terajším a budúcim zamestnancom. FOTO (pb)

Dňa 3. 6. 2016 sa na strelnici športového streleckého klubu
BA 012 Stupy v Pezinku uskutočnil piaty ročník Streleckej
súťaže príslušníkov mestskej polície Pezinok.

Strelecká súťaž pozostávala z mierenej streľby na 15 m a
policajného streleckého parkúru. V krásnom prostredí kame-
ňolomu sa strelieb zúčastnilo celkom 21 príslušníkov útvaru
MsP Pezinok, ktorí boli začlenení do siedmich trojčlenných
družstiev po jednotlivých zmenách a pracoviskách.

Na prvom mieste sa umiestnilo družstvo 1. zmeny veliteľ serž.
Roman TÓTH inšp. Ing.Peter MARČEK a pol. Michal KUKUM-
BERG s počtom bodov 458. Na druhom mieste sa umiestnilo
družstvo referátu objasňovania priestupkov veliteľ serž. Mgr.
Igor SCHWARZ, st.inš. Jozef ČEKEĽ a st.inšp. Igor ŠTRBÍK s
počtom bodov 449. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo 3.
zmeny veliteľ serž. Miloš ŽENIŠ, st.inšp. Miroslav GÉC a Ja-
roslav KANKAs počtom bodov 441.

Najlepší strelec celej streleckej súťaže s počtom bodov177 sa
stal serž. Roman TÓTH. Najlepšia strelkyňa súťaže s počtom
bodov 61 sa stala pol. Vladimíra SLIMÁKOVÁ. (MsP)

Strelecká súťaž MsP

obsadzuje voľné pracovné miesto
„referent účtovania pre školstvo“

s týmito požiadavkami a predpokladmi:

Mgr. Miroslav Šebesta,

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ekonomického
smeru, práca s PC, bezúhonnosť

- prax v oblasti účtovania v rozpočtových organizáciách
Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poš-

tou v termíne do 31. 8. 2016 na adresu – „Mestský úrad,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť
osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elek-
tronicky na e-mail: .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že bude písomne od-
povedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na
ústny pohovor.

prednosta MsÚ v Pezinku

msu@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

Jeden z najstarších stromov v meste, pagaštan konský, ktorý rás-
tol pri starej hasičskej zbrojnici možno aj dvesto rokov neodolal sil-
nému vetru a búrke, ktorá sa spolu s krupobitím prehnala cez
Pezinok podvečer 4. júna. Strom padol na mestské hradby a poško-
dil na parkovisku tri pod ním stojace osobné automobily. Strom bol z
vnútra úplne spráchnivený a nemal prakticky žiadne korene, no
napriek tomu bol živý, s mohutnou zelenou korunou. Mesto na
tomto mieste na jeseň vysadí nový strom, podobne ako na parko-
visku trhoviska, na Kupeckého ulici, kde muselo dať vypíliť podobný
gaštan, ktorý bol v zlom stave a z vnútra bol hnilý. (MsÚ)

Starý strom podľahol búrkeDňa 8. júna boli ZŠ Jána Kupeckého a ZŠ Na bielenisku
hostiteľmi účastníkov Behu mieru Slovenská republika 2016.
Štafeta k nám prišla z Trnavy a smerovala do Bratislavy. Na
základnej škole Jána Kupeckého bežci spoločne so žiakmi,
riaditeľkami oboch škôl a zástupcom primátora Milošom An-
delom zasadili vzrastlý strom s posolstvom mieru. (MsÚ)

Beh mieru v našom meste
Lávka je potrebná

Streda 1. júna
sa niesla v zna-
mení osláv Dňa
detí. Už po dru-
hýkrát pre naše
deti a žiakov
príslušníci Mest-
skej polície v
Pezinku pripra-
vili zaujímavé
aktivity na rozvoj
šikovnosti, postrehu, rýchlosti a pohotovosti. Žiaci na rôznych
stanovištiach otestovali svoje schopnosti v hádzaní na cieľ,
streľbe vodnou pištoľou na cieľ, prekonávaní prekážok, precvičili
si postreh v hľadaní dvojíc. Páčila sa im prehliadka policajného
auta, možnosť vyskúšať si uniformu, putá... Na tento deň ne-
zabudnú najmenší škôlkari, predškoláci, školáci, ale aj peda-
gógovia. Príslušníkom Mestskej polície ďakujeme za všetky ak-
tivity pre našu školu.

V závere chceme poďakovať pracovníčkam sociálneho odboru
pri Mestskom úrade Pezinok, ktoré sa tejto akcie zúčastnili,
všetkým organizáciám a jednotlivcom, ktorí podporili našu školu
v školskom roku 2015/2016 – Lions Club Pezinok – Bozin, Revia
Pezinok, Obchodná akadémia Pezinok, Tesco. Ďakujeme.

P.S. Príslušníci Mestskej polície v Pezinku pripravili branno –

športový deň pre žiakov pezinských základných škôl aj 21. júna v

Zámockom parku. Tento projekt finančne podporilo aj OC Tesco

v rámci dlhodobej podpory komunitných aktivít. Na fotografii sú

deti z pezinských škôl a pán riaditeľ, ktorý ich osobne privítal. (r)

Primátor mesta
Oliver Solga prijal 6.
júna v Obradnej sieni
mesta Pezinok vý-
znamnú návštevu,
Jeho Excelenciu,
veľvyslanca Sloven-
skej republiky v Ho-
landskom kráľovstve
pána Romana Bu-
žeka. Pán veľvysla-
nec, ktorý je dlhoroč-
ným kariérnym diplomatom, žije aj so svojou rodinou v Pezinku.
Okrem iného sa zaujímal o možnú spoluprácu mesta s ho-
landskými samosprávami najmä v oblasti kultúry a primátor ho in-
formoval o konkrétnych projektoch nášho mesta na poli medzi-
národnej spolupráce a o čerpaní finančných prostriedkov EÚ. (r)
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 7. 2016

Inzercia

Inzercia

Informácia pre žiadateľov
o vydanie občianskeho preukazu

Pre využívanie elektronických služieb
pri podaní žiadosti o vydanie elektronického

občianskeho preukazu (eID)

a pri vydaní občianskeho preukazu má možnosť po-
žiadať o vydanie certifikátov pre vytvorenie zaručeného elektro-
nického podpisu.

Všetky potrebné informácie k elektronickým službám a softvé-
rovému vybaveniu pre prácu s eID kartou a čítačkou sú dostup-
né na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Pezinku, Šenkvická 14, Pezinok a taktiež sú uverejnené
na internetových stránkach a .

má každý
občan

možnosť požiadať
o aktiváciu elektronického čipu v občianskom

preukaze

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
www.minv.sk www.slovensko.sk

V stredu 25.mája sa vo veľ-
kej sále pezinského Domu kul-
túry konali promócie senio-
rov-absolventovAkadémie tre-
tieho veku v Pezinku. Sláv-
nostným obradom ukončilo štú-
dium 70 seniorov zo štyroch
študijných odborov: anglický
jazyk, počítače, výtvarná figu-
rálna tvorba a tréning pamäti
a vitality.

Na slávnostnom ukončení
štúdia sa okrem absolventov,
ktorí pochádzajú nielen z Pe-
zinka, ale z celého regiónu,
zúčastnili rodinní príslušníci a
lektori študijných odborov Ing.
Alena Ditri, akad. mal. Júlia
Piačková, PhDr. Katarína Ben-
ciová. Na úvod zaznela pezin-
ská hymna „ Aká si mi krásna“,
ktorej autorom je slávny pezin-
ský rodák Eugen Suchoň.

Koordinátorka Akadémie tre-
tieho veku v Pezinku Andrea
Pikusová privítala na podujatí
primátora mesta Mgr. Olivera
Solgu, viceprimátora Ing. Milo-

ša Andela a čestných hostí: vi-
ceprezidentku asociácie uni-
verzít tretieho veku na Slo-
vensku PhDr. Nadeždu Hrap-
kovú, Prof. René Bílika a
PaedDr. Ľubomíra Pajtinku.

Slávnostný príhovor prednie-
sol primátor Mgr. Oliver Solga.
Celému zhromaždeniu sa sr-
dečne a milými slovami priho-
vorila PhDr.Nadežda Hrapko-
vá, ktorá absolventom zabla-
hoželala k úspešnému ukon-
čeniu štúdia. Zástupcovia jed-
notlivých študijných odborov
sa poďakovali svojim lektor-
kám za odborný prístup a odo-
vzdali im kytice kvetov.

Stalo sa tradíciou promócií
pezinskej akadémie obdaro-
vať najstaršieho absolventa. V
tomto školskom roku si kyticu
kvetov odniesla najstaršia štu-
dentka, 83-ročná Pezinčanka
Mária Múčková, ktorá navšte-
vovala študijný odbor tréning
pamäti a vitality. Slávnostný
akt promócie ukončila študent-

ská hymna Gaudeamus igitur.
V školskom roku 2016/

2017 sa plánujú otvoriť pre
prvý ročník tieto študijné od-
bory: Hudba stáročí – lektor
Mgr. Milan Moravčík, Výtvar-
né techniky a koláž – lektor
Branislav Manák, Ľudová
kultúra nášho regiónu – lek-
torka PhDr. Danka Kopá-
lová, Arteterapia – lektorky
PhDr.Oľga Kmeťová – Staj-
ková a Mária Hanúsková,
Počítače a fotografia-lektor-

ka RNDr. Elena Soboličová.
V súčasnosti sa podľa záuj-

mu zisťujú možnosti otvore-
nia nových študijných odbo-
rov . Kto má záujem o uvede-
né študijné odbory, treba sa
prihlásiť na MsÚ v Pezinku,
prízemie č. dverí 21 v dňoch
14. 7. do 29. 7. 2016 v čase
od 13.00 - 16.00 hod., kde sa
zároveň vypíše prihláška.
Kontakt: tel. č. 033/ 6901127,
e-mail:

(AP)
andrea.pikuso-

va@msupezinok.sk

Slávnostná promócia ATV

Dňa 27. mája 2016 sa uskutočnil už XIII. ročník Športových
hier seniorov okresu Pezinok, tentoraz na Základnej škole Na
Bielenisku v Pezinku. Hier sa zúčastnilo 107 seniorov z
Pezinka, Modry, Báhoňa, Budmeríc, Častej, Dolian, Dubovej,
Jablonca a Svätého Jura. Učastníkov privítal aj primátor mesta
Pezinok Oliver Solga.

Súťažilo sa v týchto disciplínach: v rýchlej chôdzi – ženy 1 km,
muži 2 km, v streľbe zo vzduchovky, v stolnom tenise, v hode
granátom, vo vrhu guľou a v hode valčekom. Počasie nám pria-
lo a v areáli krásne zrekonštruovanej školy sme jednotlivé špor-
tové disciplíny všetci hravo zvládli. Ďakujeme riaditeľke ZŠ p.
Mgr. Ingrid Jurčovej za jej ochotu pri realizácii tejto akcie. Po-
chváliť musíme aj hlavného rozhodcu Mgr. Milana Martiša za vý-
borný priebeh ŠH a naše členky Jednoty dôchodcov Pezinok,
ktoré tieto preteky pripravili. Súčasne ďakujeme za podporu
MsÚ Pezinok, sponzorom Bagete Pezinok a Pekárni Častá.

Na záver bolo odovzdaných 51 diplomov s medailami pre víťa-
zov v jednotlivých súťažiach. Pezinskú Jednotu dôchodcov re-
prezentovalo 29 seniorov a získali 13 ocenení. 5 x prvé miesto: v
chôdzi Soňa Kavecká a Oľga Herdová, v streľbe Darina Kon-
tárová a Milan Mráz, v hode valčekom Oľga Herdová. 7x druhé
miesto: v stolnom tenise a v hode granátom Oľga Herdová, v
chôdzi Elena Voleková a Inka Budayová, v streľbe Hilda Stra-
páková, v hode valčekom Inka Budayová, vo vrhu guľou Gabriel
Lederleitner. 1 tretie miesto: v chôdzi Katka Hulková.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník
Športových hier seniorov.

predseda ZO JDS Pezinok
Eva Zouzalíková,

Seniori z Jednoty dôchodcov športovali

V období žatvy a zberu krmo-
vín každoročne dochádza k po-
žiarom. Ich príčinami je predo-
všetkým zakladanie ohňov v prí-
rode, spaľovanie slamy, vypa-
ľovanie suchých porastov, deti
ponechané bez dozoru, fajče-
nie, používanie otvoreného oh-
ňa, samovznietenie a technické
poruchy na poľnohospodárskej
technike.

Zo strany právnických osôb a
podnikajúcich fyzických osôb v
poľnohospodárstve je potrebné

klásť veľký dôraz nielen na od-
stránenie uvedených príčin vzni-
ku požiarov v letnom období,
ale aj na zabezpečenie prísne-
ho dodržiavania zákazu fajče-
nia a manipulácie s otvoreným
ohňom na miestach, kde by mo-
hlo dôjsť k vzniku požiaru.

Dôležité je vybaviť skladova-
cie objekty a pracovné stroje za-
bezpečujúce žatevné práce ha-
siacimi prostriedkami a v nepo-
slednom rade venovať zvýšenú
pozornosť pri uskladnení sena,

slamy a hlavne – uskladňovať
len vysušené produkty.

Pri požiaroch v poľnohospo-
dárstve dochádza nielen k ma-
teriálnym škodám, ale aj k ujme
na zdraví osôb a v niektorých
prípadoch aj so smrteľným ná-
sledkom, čo dokumentuje aj šta-
tistika požiarovosti, kde sa už
každoročne vypľňa kolónka –
počet usmrtených.

Je potrebné si uvedomiť, že
ochrana úrody pred požiarmi sa
týka všetkých občanov, ktorí by

mali byť v tomto období mimo-
riadne ostražití a opatrní. Na
zvýšené nebezpečenstvo treba
upozorniť aj deti. Deti, ktoré sa
počas prázdnin často pohybujú
v blízkosti polí a stohov slamy
bez dozoru, sa stávajú nielen
príčinou vzniku požiarov, ale vo
veľkej miere sú aj postihnutými,
keď v snahe uhasiť požiar u
nich dochádza k popáleninám
a v horšom prípade aj k úmrtiu
následkom popálenín.

npor. Alžbeta Jarošová

Nedajme ohňu šancu!

S blížiacim sa koncom škol-
ského roku prichádza čas ob-
zrieť sa späť a zhodnotiť, aké
úspechy či neúspechy nám pri-
niesol, v čom nás posunul do-
predu, ako nás motivoval k lep-
šiemu. V tomto školskom roku
na našej škole študovalo 365
žiakov, z toho 69 ukončilo svoje
štúdium maturitnou skúškou.
Žiaci písomne maturovali z
dvoch častí: z externej časti ma-
turitnej skúšky, ktorú predstavo-
val centrálne zadávaný a záro-
veň centrálne vyhodnocovaný
test a z písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky, ktorú
predstavovala slohová písomná
práca na danú tému (vyučova-
cie jazyky) alebo písomná práca
na štruktúrované zadanie (cu-
dzie jazyky). Témy písomnej for-
my internej časti maturitnej skúš-
ky boli centrálne zadávané, prá-
ce žiakov vyhodnocovali naši
učitelia na základe jednotných
hodnotiacich pokynov a kritérií,
vypracovaných NÚCEM-om. Ak
si žiak zvolil matematiku ako ma-
turitný predmet, písomne matu-
roval iba z externej časti maturit-

nej skúšky. Celoslovenská prie-
merná úspešnosť testu zo slo-
venčiny bola 53,4%, z matema-
tiky 54,3%, z anglického jazyka
63,7%. Naša škola aj tento rok
dosiahla výsledky lepšie ako ná-
rodný priemer: v slovenčine je to
63,1%, z matematiky 67,4% a z
angličtiny 63,9%. Študenti skúš-
ku dospelosti zvládli a mnohí
z nich sú už dnes prijatí na vyso-
ké školy na Slovensku i v za-
hraničí. Kráčajú v šľapajach svo-
jich predchodcov, ktorí sa hlav-
ne na vysokých školách s tech-
nickým zameraním zviditeľňujú
vedomosťami nadobudnutými
i na našej škole.

Tento školský rok sme aj my v
máji otvorili naše brány pre žia-
kov základných škôl. Piataci a
deviataci si overili svoje vedo-
mosti na prijímacích pohovo-
roch zo slovenského jazyka a
matematiky. O štúdium na našej
škole sa uchádzalo 164 žiakov,
čo je niekoľkokrát väčší počet,
než nám je povolené v budú-
com školskom roku prijať. Sme
veľmi radi, že škola s dlhoroč-
nou tradíciou môže naďalej
vzdelávať a vychovávať, obja-
vovať v deťoch talent, povzbu-
dzovať a motivovať študentov
k dosiahnutiu svojich cieľov a k
naplneniu svojich snov. Sme ra-

di, že sa naďalej môžeme stať
súčasťou tohto náročného, no
zároveň i nádherného procesu.
Pevne veríme, že sa nám v bu-
dúcom období podarí otvoriť toľ-
ko tried prvého ročníka, aby
sme dokázali uspokojiť potreby
všetkých záujemcov o štúdium
na našej škole.

Ana záver ešte mená tých, kto-
rí v školskom roku 2015/2016
úspešne reprezentovali pezin-
ské gymnázium v rôznych vedo-
mostných, umeleckých i športo-
vých súťažiach. K tým najús-
pešnejším patria: Magdaléna
Letzová, Mikuláš Michelčík, Do-
minika Holásková, Ema Fische-
rová, Barbora Paľovčíková,
Adam Sroka, Dominic Ditri, Má-
ria Letzová, Diana Virgovičová,
Sára Pihuličová, Ema Havlíko-
vá, Adam Brat, Simona Mičudo-
vá, Denis Červenka, Ivana
Štiavnická, Emma Lásková,
Ondrej Kubinec, Alexandra Ja-
lovecká, Erik Korbeľ, Martin Šán-
dor, Samuel Wittlinger, Marek
Bojko, Jakub Šmahovský, Mi-
roslav Mrózek a Rastislav Ku-
čera. (mb)

Čas bilancovania na pezinskom gymnáziu

Gymnazisti na tohtoročnom
slávnostnom prijatí na Mestskom úrade v Pezinku.



RÔZNE / INZERCIA5 PEZIN ANČJÚN 2016

Od začiatku mája do konca októbra 2016 máte jedinečnú príle-
žitosť ochutnať vína minimálne od 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.

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.

Máme úspešne za sebou 2.
ročník

súťaže amatérov o naj-
lepší cukrársko-pekársky výro-
bok, ktorý sme realizovali v spo-
lupráci s mestom Pezinok a pod
záštitou primátora mesta Mgr.
Olivera Solgu. Odborná porota,
pod vedením pani Emílie Guš-
tafíkovej, čestnej predsedníčky
poroty pani Zuzky Vačkovej, na-
šej vynikajúcej slovenskej he-
rečky a pána Ennio Poggiana,
vynikajúceho talianskeho cuk-
rára a kuchára, hodnotila 34
prihlásených súťažných výrob-
kov. Nemali to ľahké, pretože
všetky výrobky boli výborné tak
na vzhľad, ako aj na chuť. V ka-
tegórii sladké pečivo získala
1. miesto Heyderová Erika s 88.
bodmi (2. miesto Hrabčáková

Malokarpatského maš-
krtníka,

II. ročník Malokarpatského maškrtníka
Miroslava so 78. bodmi, 3.mieto
Schwarzová Jana a Hrabčá-
ková Miroslava so 76. bodmi), v
kategórii torty zvíťazila Hrabčá-
ková Miroslava s 85. bodmi (2.-
miesto Gogová Alica s Habar-
dovou Ninou a Koník Milan s 82.
bodmi a 3.miesto Šimeková Tá-
ňa so 68. bodmi) a v kategórii
slané pečivo zvíťazila Vašíková
Marta so 69. bodmi (2. miesto
Slováková Lenka so 61 bodmi a
3. mieto Schwarzová Jana s 57.
bodmi). Hodnotiť výrobky mohli
aj návštevníci podujatia, ktorí za-
kúpením dobrovoľných vstupe-
niek súťažiacim udeľovali tzv.
hodnotiace žetóny. V tejto kate-
górii vyhrala v počte 106 získa-
ných žetónov Gogová Alica a
Habardová Nina, 2. miesto
Hrabčáková Miroslava s poč-

tom 66 žetónov a Gonosová
Petra s počtom 55 žetónov. Vý-
hercom boli udelené prekrásne
diplomy a veľmi hodnotné vec-
né dary od našich sponzorov.
Počas tohto príjemne strávené-
ho súťažného dňa prítomných
sprevádzal spevom a hudbou
na gitare Ľuboš Majtán so sy-
nom a moderátorsky Karol
Csino.

Veľmi pekne ďakujeme všet-
kým našim sponzorom, zvlášť

firme ADALIA pani Júlii Adam-
covej, G+G cukrárni pani Gušta-
fíkovej a jej rodine, firme Bau
Mobel s.r.o. pánu Pavlovi Hra-
chovskému a firme „U hladoša“
Matejovi Halanovi.

Pre veľký záujem súťažiacich
ako aj návštevníkov podujatia
plánujeme v budúcom roku orga-
nizovať Malokarpatský maškrt-
ník na celý deň a podujatie by
sme ukončili zaujímavou taneč-
nou zábavou v dobových kostý-
moch. Preto vás všetkých pozý-
vame na

ktorý plánu-
jeme realizovať 13. mája 2017.
Tešíme sa na vaše prekrásne vý-
robky aj vašu návštevu.

a kolektív spoluorganizátorov

3. ročník Malokarpat-
ského maškrtníka,

Gabika Rebecca Justh

Otvorené pezinské viechy
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FAREBNÉ VINÁRSTVO

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO KRAS ANSKÝ

HACAJ s.r.o.

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

M P M. R.

Štefánika 4

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviez

doslavova 1

, ,

,

Farská pivnica - Farská 7,

,

U vín-

nej mušky, Holubyho 20,

alokarpatské múzeum v ezinku,

,

Vínna pivnica –

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 , facebook -

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.vinoskovajsa.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
;

Milan
Skovajsa 0905 164 227 ;

Pavol Boriš 0907 220 492

-

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk

tretina-
@zoznam.sk

-
info farebnevinarstvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk
vinarstvocavojsky@gmail.com

www.ratuz-
ky.sk info@ratuzky.sk
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Pozývame všetkých milovníkov vína a prírody na jedinečné

putovanie za vínom do malebnej vinohradníckej lokality Stará

hora pod svahmi Malých Karpát. V tom najprirodzenejšom

prostredí miestnych viníc budú na vás čakať vína z Pezinského

vinohradníckeho rajóna. Putovanie vinicami a ochutnávanie

vína môžete zavŕšiť prehliadkou unikátnej záhrady. Snúbi sa tu

odrodovo pestrý vinohrad, vysadený na kamenných terasách,

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

dovšetkým levandule.

Termín:

Miesto: Lokalita nad Rozálkou (za rybní-

kom nad Kejdou)

- na nákup vína; v cel-

kovej hodnote , degustačný pohár s taštičkou a mapkou

podujatia a vstup do levanduľovej záhrady

Pezinok, Stará hora

4 € bonus 30 degustačných lístkov

6 €

Vstupenka v hodnote zahrňuje:15 €

Sobota 2. júl 2016 od 15.00 h – 21.00 h

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

„VÍNO A LEVANDUĽA“

V prímestskej autobusovej
doprave bratislavského kra-
ja jazdí momentálne 236 vo-
zidiel, z ktorých všetky sú
vybavené klimatizáciou.

„Zatraktívniť cestovanie a za-

bezpečiť vyšší komfort v do-

pravných prostriedkoch je na-

ším dlhodobým cieľom. Verí-

me, že cestujúci klímu počas

teplých dní ocenia,“ povedal bra-
tislavský župan Pavol Frešo.

Prímestskú autobusovú do-
pravu v bratislavskom kraji za-
bezpečuje spoločnosť Slovak
Lines na základe objednávky

župy. Aktuálne disponuje 236
vozidlami. Všetky tieto vozidlá
sú klimatizované.

V rokoch 2013 až 2015 bolo
pre prímestskú autobusovú
dopravu zakúpených 127 no-

vých moderných autobusov,
vybavených klimatizáciou a

Wi-Fi pripojením na internet.
V rámci obnovy vozového

parku bolo v decembri 2015 až
v apríli 2016 dovybavených kli-
matizačnými jednotkami ďal-
ších 90 autobusov. K 1. máju
2016 majú klimatizáciu všetky
autobusy. (BSK)

BSK: Všetky prímestské autobusy sú od mája plne klimatizované

prezradila nám člen-
ka organizačného tímu Monika

Trinástka bola pre tohto-
ročné Keramické trhy v Pe-
zinku nepochybne šťastné
číslo. Prial im ten najdôleži-
tejší faktor – počasie. Ale tak
ako vždy, nechýbala dobrá ná-
lada, kopec úžitkovej a deko-
ratívnej keramiky, ktorá láka-
la oči a otvárala peňaženky.
Podujatie sa nieslo v zna-
mení figúry a majstrov figura-
listov.

„Na tento ročník trhov prišlo

takmer 170 účastníkov nielen z

Česka a Slovenska, ale tiež z

Poľska, Maďarska, Bulharska či

Slovinska,“

Chvosteková z Malokarpatské-
ho múzea v Pezinku.

Zloženie účastníkov sa z ro-
ka na rok obmieňa a to zaruču-
je, že návštevníci trhov zažijú a
uvidia zakaždým niečo nové.
Na druhej strane mnohí verní vý-
robcovia keramiky patria už k
neodmysliteľnému „inventáru“
podujatia.

hovorí
Monika Chvosteková.

Tak ako každý rok prebiehali
spolu s trhmi aj sprievodné
podujatia. Napríklad vernisáž
výstavy Život v dielach figuralis-
tov v Malokarpatskom múzeu

„Teší nás, keď sa tí is-

tí ľudia vracajú, pretože to zna-

mená, že sú spokojní“

pri príležitosti 65. výročia úmr-
tia Ferdiša Kostku. Výstava tr-
vá do 31. 8. 2016 a svoje diela

tu prezentuje viac ako dvadsať
autorov.

Tohtoročné podujatie spestri-
la aj zaujímavá výstava Školy
úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru z Bratislavy, ktorá sa v pia-
tok večer postarala aj o atraktív-
ne pálenie keramickej pece.

Súťažná výstava na tému
Figúra, ktorá sa odohrávala na
námestí mala aj svojich víťazo-
v: 1. miesto získala Ľubica Li-
tecká - Švedová z Bratislavy, 2.
miesto Branislav Gahér zo
Skýcova a 3. miesto Andrea
Karasová z Napajediel. Andrej
Družinec z Havířova získal Ce-
nu primátora. (kam)

Šťastná trinástka Keramických trhov

Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Pezinku ďakuje
všetkým 36 darcom krvi, ktorí sa
dňa 13. 6. 2016 zúčastnili odberu

krvi. Zároveň pozývame záujemcov o dobrovoľnú prácu v miest-
nom spolku v salóniku
Domu kultúry v Pezinku.

na stretnutie dňa 9. 9. 2016 o 17.00 h
(JM)

Ďakujeme a pozývame na stretnutie

Tento rok zažili žiaci ZŠ Jána Kupeckého rozprávkový Deň detí.
Dievčatá Júlia Štefeková a Veronika Nouzová z Malokarpatskej
knižnice si v prestrojení za šašov pripravili pre žiakov rôzne aktivity
a súťaže z rozprávkovej ríše. Šašovia do školského prostredia v
tento deň priniesli pre všetkých úsmev, radosť a rozjarené detské
očká. Za úžasný program, ktorý prispel k dobrej nálade a radosti
žiakov z tohto dňa, chceme poďakovať celému kolektívu detského
oddelenia Malokarpatskej knižnice, ktorá s nami spolupracovala
počas celého školského roka. Učitelia ZŠ Jána Kupeckého

MDD v ZŠ Jána Kupeckého

Inzercia

ISO 9000
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Novinkou Bratislavského or-
ganového festivalu je rozšíre-
nie ponuky aj za hranice Bra-
tislavy. Prvým koncertom zo sé-
rie bude tohto-
ročný koncert v Pezinku

zná-
mom ako kapucínsky kostol.
Diela J. Pachelbela, D. Buxte-
hudeho, F. Piazza, J. E. Eberli-
na, J. S. Bacha, J. P. Sweelin-
cka a D. Zipoliho zaznejú v in-
terpretácii nemeckého organis-
tu

Umelec absolvoval hru na or-
gane na Vysokej hudobnej škole
v Mníchove u profesora Karla
Richtera. Koncertoval v najdô-

OUTSIDE BOF
v nede-

ľu 3. júla o 19.30 hod. v Kos-
tole Najsvätejšej Trojice,

Franza Lörcha.

ležitejších hudobných centrách
Európy, napr. v Notre Dame v
Paríži, Grossmünster Zürich, v
Katedrále Sv. Pavla v Londý-
ne, v Mozarteum Salzburg, v
Kreuzkirche Dresden, v S. Ma-
ria in Vallicella v Ríme.Ako sólis-
ta vystúpil na hudobných festiva-
loch vo väčšine európskych kra-
jín a v USA. Roku 1987 hral inau-
guračný organový koncert na no-
vom nástroji firmy Klais v Mní-
chovskej filharmónii. Zrealizoval
množstvo rozhlasových a CD na-
hrávok. Ako prvý nemecký orga-
nista nahral diela francúzskeho
skladateľa Louisa Vierna. V ro-
koch 1985 2001 pôsobil ako pe-
dagóg na Konzervatóriu Richar-

-

-

da Straussa v Mníchove. Od ro-
ku 1992 je umeleckým riadite-
ľom festivalu Internationale Or-
gelkonzerte in München.

Bratislavský organový fes-
tival 2016 sa uskutoční od 28.
júna do 10. júla.

Martina Tolstova

Predstaví or-
gan opäť trochu inak: v kombi-
nácii so spevom a barokovou
trúbkou, v extravagantnej polo-
he zasahujúcej až k hraniciam
pop music, v improvizačnom
projekte s recitátorom, ale sa-
mozrejme aj v klasickej a krá-
ľovskej disciplíne – veľkom or-
ganovom recitáli. BOF prináša
opäť dramaturgicky vyprofilo-
vané a originálne produkcie.

Viac informácií o festivale a
bratislavských koncertoch sa
dozviete na:

.

https://www.face-
book.com/BratislavskyOrgano-
vyFestival

BRATISLAVSKÝ ORGANOVÝ FESTIVAL aj v Pezinku

Dychová hudba je súčasťou
hudobnej kultúry Slovenska.
Od založenia prvej dychovej
hudby na Slovensku ubehlo vy-
še 178 rokov a v Pezinku 142
rokov. Počas tohto obdobia
prešla dychovka zložitým vývo-
jom, no vždy dokazovala a aj v
súčasnosti dokazuje svoje
opodstatnenie v spoločnosti.

Vážení spoluobčania, pred
nami je leto a s ním pestrá pale-
ta kultúrnych akcií v našom
meste. Neodmysliteľnou sú-
časťou kultúrneho leta v meste
Pezinok je festival

ktorý je zaradený ako
„Top podujatie“ v našom meste.
Aj preto spolok dychová hudba
Cajlané, Pezinské kultúrne cen-
trum a Fanklub DH Cajlané pri-
pravili tento rok štvordňový ma-
ratón hudby a piesní, ktorý sa
uskutoční

Hlavné koncerty šestnásteho
ročníka súťaže budú opäť v Zá-
mockom parku za jazerom.Ako
v minulých ročníkoch i tento-
krát sa dychové orchestre
prihlásili do súťaže i do sprie-
vodných koncertov, ktoré budú
znieť v uliciach Pezinka.

Tohto ročníka sa zúčastnia sú-
bory z Česka, Rakúska a zo
Slovenska. O hlavnú cenu fes-
tivalu budú súťažiť tieto dycho-
vé hudby: DH Slašťanská kape-
la SK, DH Kolárovičanka SK,
DH D´Zsaumgwiafudn A, DH
Sitňanka SK, DH Amatéři CZ,
DH Považská Veselka SK, DH
Fatranka SK. Ich výkon bude

Dychovky v

Preši,

18.,19.,20. a 21. au-
gusta 2016.

hodnotiť už tradične medziná-
rodná odborná porota.

Štvordňový festival

za zomre-
lých a žijúcich členov dychovej
hudby v našom meste. Tento
rok bude sv. omša v kostole
Premenenia Pána (Dolný kos-
tol) s dychovou hudbou Grina-
vanka SK.

sprievodné koncertova-
nie začne

za účastí DH Šarfianka
SK, DH Šenkvičanka SK a DH
Grinavanka SK.

na
Trhovisku na Kupeckého ulici,
kde vám zahrajú DH Sväto-

začne už
vo štvrtok 18. augusta o
19.00 h sv. omšou

Prvé
po sv. omši o 19.45 h

na Radničnom námestí.
Druhé sprievodné koncer-

tovanie bude v piatok 19. au-
gusta v Krušičovej kúrii o
17.00 h

Tretie sprievodné koncer-
tovanie už tradične v sobotu
20. augusta od 9.00 h

jurská dychovka SK a DH
Vinosadka SK.

Prvý zahraničný hosť festiva-
lu

s tou-
to vynikajúcou moravskou dy-
chovkou.

Nedeľňajším hosťom festiva-
lu bude prvý vicemajster Slo-
venskej republiky 2016 Bratis-
lavské mažoretky A&M. Dru-
hým hosťom je DH Mistříňan-
kaAntonína Pavluše CZ.

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

DH Kameníkovi Muzikanti
CZ vystúpi v sobotu podve-
čer od 17.00 h do 18.30 h kon-
certom v Zámockom parku a
potom od 19.00 h do 22.00 h
bude ľudová veselica

Tradičný sprie-
vod zúčastnených dycho-
vých orchestrov je napláno-
vaný na 13.30 h od Domu kul-
túry do Zámockého parku,

kde o 14,00 h začne súťažná
časť

František Féder

Medzinárodného súťaž-
ného festivalu malých dycho-
vých hudieb

Vážení spoluobčania a náv-
števníci Zámockého parku, už
teraz vás upozorňujeme, že

Toto opatrenie je nutné z
dôvodu zabezpečenia tribúny,
zastrešenia, ozvučenia, sede-
nia pre návštevníkov, bufetu na
občerstvenie a ďalšieho tech-
nického zabezpečenia festiva-
lu. Ďakujem vám za pochope-
nie a verím, že úspech tohto
kultúrneho podujatia je spoloč-
ným želaním.

Nie je treba pripomenúť, že i
tohto roku sa opäť snúbi krása
hudby, piesní a krojov. Takže,
priatelia, uvidíme sa tretí au-
gustový víkend v Krušičovej kú-
rii, na Trhovisku, v centre mes-
ta a v Zámockom parku na XVI.
ročníku Medzinárodného sú-
ťažného festivalu malých dy-
chových hudieb

Podrobný program festivalu
uverejníme v júlovom čísle
Pezinčana.

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

Dychovky v Preši.

Dychovky v

Preši.

Do dychovky, priatelia!

Zámocký park bude od 6.00 h
20. augusta až do 12.00 h 21.
augusta 2016 uzatvorený pre
verejnosť. Vstup bude umož-
nený iba pre návštevníkov fes-
tivalu.

Mesto Pezinok bude po šestnástykrát
„hlavným mestom dychových hudieb“ na Slovensku

V sobotu 4. 6. 2016 oslávili spoločne 95. výročie od vzniku
Dychová hudba GRINAVANKA a reštaurácia Grinavský Janko
na podujatí GRINAVANKA FEST 2016. Aj keď podvečer úrado-
vala v Pezinku silná búrka, program na nádvorí reštaurácie ne-
zastavila a nezabránila návštevníkom baviť sa pri dychovej
hudbe do neskorých hodín. Na začiatku podujatia sa prítom-
ným prihovoril aj primátor Oliver Solga.

Pre všetkých bol pripravený bohatý program v podaní dycho-
vých hudieb Vozokanka, GRINAVANKA, Vištučanka, Liduška a
speváckej skupiny BREZA. Počas akcie boli uvedené do života
dva nové CD nosiče – DH GRINA-
VANKAa – SS BREZA.

Prekvapením pre mnohých návštevníkov bol priestor nádvo-
ria reštaurácie, kde sa konalo podujatie, ako aj ponúkané služ-
by rodinnej firmy GASTRO – CATERING Grinavský Janko, kto-
rá sa dodnes snaží pokračovať v rodinnej tradícií svojho prasta-
rého otca, ktorý v minulosti úspešne hostil svojich zákazníkov
už od roku 1921. Svojim hosťom poskytujú pôžitok z dobrého
jedla v podobe chutných špecialít a odrodových vín.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akou koľvek formou podie-
ľali na zorganizovaní a priebehu podujatia, všetkým účinkujúcim
ako aj priaznivcom GRINAVANKY. Vďaka za fin. podporu patrí
BSK, Mestu Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru, LTE Slo-
vakia, BEK, Liv – Epi, Grafit, Kvetinárstvo V4, p. Petrovi Vachovi,
p.Jánovi Rajnicovi a f. GASTRO – CATERING Grinavský Janko.

Zostáva nám už len veriť, že sme sa na GRINAVANKAFESTe
u Grinavského Janka nestretli naposledy a toto podujatie sa
stane jednou z tradičných kultúrnospoločenských akcií v našom
meste. kapelník DH GRINAVANKA

Grinavským chodníkom

Prespívame celý rok

Peter Feder,

Zábavu na GRINAVANKA FESTe
počasie nepokazilo

Franz Lörch

27. máj bol pre ZUŠ Eugena
Suchoňa malým sviatkom. Sláv-
nostným koncertom v pezin-
skom Dome kultúry zavŕšilo svo-
je štúdium

a výstavou
prác

Absolventské práce
výtvarníkov si môže verejnosť
pozrieť až do novembra v Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku.

Koncert absolventov je vždy
miestom spoločného zdieľania
radosti z preukázaných umelec-
kých schopností študentov. Te-
šia sa rodinní príslušníci, priate-
lia, známi, a samozrejme, my,
učitelia. Zvlášť, keď z našich rúk
vychádzajú takí šikovní absol-
venti, ako tomu bolo tento rok.

Veríme, že spoločne stráve-
ný čas v ZUŠ sme využili čo naj-
lepšie, že naši študenti vnímajú

18 absolventov hu-
dobného odboru

9 absolventov výtvarné-
ho odboru.

svet o čosi bohatšie a so svojimi
schopnosťami si odnášajú do
života aj zodpovednosť za naše
kultúrne dedičstvo.

Tak znie názov žiackej a štu-
dentskej súťaže s medzinárod-
nou účasťou, ktorá sa každo-

Prednášam, teda som

ročne koná v Kremnici. V máji
sa tejto súťaže zúčastnila aj
žiačka ZUŠ E. Suchoňa v Pe-
zinku Lenka Klemaničová, kto-
rá v kategórii Monológ získala
strieborné pásmo. Lenke aj jej
pani učiteľke Mgr. Stanislave
Koníčkovej srdečne blahoželá-
me! Zuzana Andelová

Záver školského roka v ZUŠ E. Suchoňa

Milan PAĽA (husle)
Jozef LUPTÁK (violončelo)
Ivan KOSKA (klavír)

Občianske združenie EUTERPA
vás pozýva na cyklus koncertov

klasickej hudby

Podujatie podporili:
VSTUPNÉ DOBROVOĽNÉ

Klavírne trio

Utorok 5. júla o 20.00 h
Farský kostol v Pezinku

II.

III.
(Brahms, Rachmaninov a i.)

Marian LAPŠANSKÝ
Klavírny recitál

Nedeľa 31. júla o 20.00 h
Farský kostol v Pezinku

Príďte sa povzniesť nad každoden-

né starosti a vypočujte si nádherné,

časom overené majstrovské diela

v podaní špičkových slovenských

umelcov.Tešíme sa na Vašu účasť!



7 JÚN 2016 PEZIN ANČ

Pezinok má už dlhodobo v
rámci Slovenska stabilne vyso-
ký rating a kladné hodnotenie
najmä v ekonomickej oblasti,
ale aj školstve, kultúre a sociál-
nej oblasti. Za všetky úspechy
spomenieme aspoň aktuálny
ekonomický výsledok hospodá-
renia za minulý rok. Pezinok do-
siahol prebytok hospodárenia v
sume viac ako milión eur, a to v
čase keď nepredával svoj pre-
bytočný majetok a mal nemalé
výdavky pri rekonštrukcii dvoch
základných škôl.

Ilustráciou stability mesta a je-
ho vedenia je možno i fakt, že
ako primátor som len treťou oso-
bou v tejto funkcii od roku 1956,
teda za celých šesťdesiat rokov.
Darilo sa obchodu aj službám,
stavebníctvu, strojárstvu a prie-
myselnej výrobe. V Pezinku sa
už etablovali aj mnohé zahra-
ničné firmy, spomeniem, že len
pred pár dňami som sa zúčast-
nil otvorenia francúzskej firmy
Lyreco s kapacitou pokrývajú-
cou okrem Slovenska aj tri okoli-
té štáty. O pár dní spustí strojár-
sku výrobu ďalšia zahraničná
spoločnosť. V súčasnosti začí-
name v celom meste veľký pro-
jekt generálnej rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia.

Netajíme sa však ani tým, že
máme problémy a nedostatky.Aj
nás, podobne ako iné slovenské
mestá, trápi zlá dopravná situá-
cia, absencia obchvatu mesta, či
nedostatok parkovacích miest.
Každoročne sa boríme aj s ne-
dostatkom voľných miest v ma-
terských školách a pripravujeme
sa aj na riešenie nedostatku
miest v školách základných.

Oveľa viac nás však trápi pasi-
vita občanov, nezáujem o veci
verejné a nekonštruktívny, ex-
trémne kritický, niekedy až agre-
sívny prístup k problémom, kto-
ré sa v meste vyskytujú a k ľuďo-
m, ktorí na seba zobrali ťarchu
zodpovednosti za iných.

Ak by sme však na pomysel-
né váhy položili kladné a zápor-
né stránky života v Pezinku, tie
kladné by iste výrazne prevažo-
vali. Jedným z pozitívnych uka-
zovateľov je aj fakt, že Pezinok
je mestom mladých rodín a naj-
mä malých detí. Vyčítame to nie-
len zo štatistiky, ale vidíme to naj-
mä v uliciach mesta. Do Pezin-
ka sa sťahuje stále viac a viac
ľudí z celého Slovenska, ktorí tu
nachádzajú nielen kompletnú
infraštruktúru, ale aj krásnu prí-
rodu, šport a rekreáciu. Vzrastá
aj záujem turistov a návštevní-
kov rôznych, väčšinou kultúr-
nych podujatí, alebo podujatí sú-
visiacich s našou doménou, a to
s vinárstvom. Nie je možné na
tomto malom priestore vymeno-
vať všetky pozitívne aktivity, kto-
rými naše mesto každodenne
žije a nie je možné ani vyčerpá-
vajúco odpovedať na otázku,
prečo je Pezinok pre väčšinu z
nás tým najkrajším a najvzác-
nejším domovom.

Iste to nie je len jeho históriou
či prítomnosťou, ale najmä jeho
obyvateľmi. Mnohými pracovitý-
mi, vzdelanými a úspešnými ob-
čanmi, ktorí nám robia dobré me-
no, ale zároveň sú pre mnohých
z nás aj inšpiráciou. Niektorých
z nich sme aj tento rok ocenili,
a tak na nich upozornili aj os-
tatných, pretože ich životný a
profesionálny príbeh je nielen
hodný nasledovania, ale je aj po-
tvrdením, že tvrdá práca a ne-
ustále rozvíjanie talentu, ale i
odriekanie, trpezlivosť a vytrva-
losť sú hodnoty, bez ktorých ne-
vznikne nič mimoriadne a vý-
znamné v našom živote, ani v
našom meste.

Pokračovanie z 1. strany MESTSKÉ OCENENIA

ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA PEZINOK

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA
HOLUBYHO

kariérny diplomat, v súčas-
nosti veľvyslanec Slovenskej re-
publiky v Holandskom kráľov-
stve, v predchádzajúcich obdo-
biach veľvyslanec SR v Dánsku
a v Írsku, ako diplomat pôsobil
tiež v ďalších severských kraji-
nách. Za dlhoročnú vynikajúcu
prácu v prospech Slovenska na
poste veľvyslanca Slovenskej
republiky a za propagáciu Pe-
zinka a Malokarpatského regió-
nu v zahraničí.

– (cena
udelená „In memoriam“), vyso-
koškolskej pedagogičke a histo-
ričke, autorke odborných publi-
kácií z oblasti cirkevných dejín.
Ocenenie je zároveň poďako-
vaním za jej významný výskum
a publikovanie textov zamera-
ných na dejiny Pezinčanov ži-
dovského vierovyznania.

– slovenský
dramatik a dramaturg, vyso-
koškolský profesor, autor se-
demnástich hier, libriet a muzi-
kálových predlôh. Významná je
tiež jeho spolupráca na viac ako
tridsiatich inscenáciách, najmä
v činohre Slovenského národ-
ného divadla, ale aj v iných di-
vadlách, dokonca aj v zahraničí.
Cenu získal za doterajšiu kvalit-
nú dramaturgickú a dramatickú
tvorbu a invenčný prístup k diva-
delnému umeniu.

– lekár, pri-
már a zástupca riaditeľa Psy-
chiatrickej nemocnice Philippa
Pinela v Pezinku. Cena mu bola
udelená za dlhoročné kvalitné
poskytovanie špecializovanej
ambulantnej a ústavnej zdravot-
nej starostlivosti pacientom s
psychiatrickými ochoreniami a
osobám závislým od psychoak-
tívnych látok.

Čestné občianstvo získal –
Jeho Excelencia, Roman Bu-
žek -

Františka ČECHOVÁ

Peter PAVLAC

Dalibor JANOŠKA

MEDAILA SO STUŽKOU
„ZA ZÁSLUHY

O ROZVOJ MESTA“

CENA PRIMÁTORA
MESTA PEZINOK

Malokarpatská komunitná
nadácia REVIA

DUVYSTAV, s.r.o.

Eva ŠUŠKOVÁ,

Štefan SLEZÁK

– za dlhoročnú
aktívnu organizačnú a inšpira-
tívnu spoluprácu a finančnú po-
moc občianskym združeniam a
mnohým aktivistom a dobrovoľ-
níkom v našom meste i v celom
Malokarpatskom regióne, s pri-
hliadnutím na súčasné 20. výro-
čie tejto organizácie.

– stavebná
spoločnosť, ktorej kolektív pra-
covníkov už dve desaťročia vy-
konáva kvalitné stavebné práce
pre mesto Pezinok, a to najmä v
oblasti komunikácií, ale aj väč-
ších občianskych a dopravných
stavieb, s prihliadnutím na minu-
loročné kvalitne realizované prá-
ce pri rekonštrukcii dvoch pezin-
ských základných škôl.

Pezinčanka,
mladá operná speváčka, výraz-
ná osobnosť komorného a kon-
certného umeleckého diania, dr-
žiteľka viacerých významných
ocenení pre mladého umelca.
Cenu získala za výrazné ume-
lecké výkony v oblasti operného
spevu a za propagáciu a kvalit-
nú interpretáciu slovenskej hud-
by 20. storočia.

– pezinský ro-
dák, významný prvoligový fut-
balista, ktorý začínal svoju boha-

tú športovú kariéru v Pezinku,
sedem rokov pôsobil v Žiline,
kde je dodnes historicky najlep-
ším strelcom tohto klubu. V naj-
vyššej futbalovej súťaži odohral
182 zápasov a strelil 86 gólov.
Cenu získal za prínos pre slo-
venský, ale i pezinský šport, za
pôsobenie na poste hráča i tré-
nera a pri príležitosti jeho ne-
dávneho životného jubilea – 75
rokov.

– literárny
vedec, vysokoškolský pedagóg
a meteorológ, autor piatich kniž-
ných titulov odborného literár-
neho zamerania, ale aj naprí-
klad publikácie

o histórii a podobe zím v
Európe a na Slovensku. Cenu
primátora získal za svoju dote-
rajšiu literárnu tvorbu, s prihliad-
nutím na ostatné dve knihy o ľud-
sky kontroverznej, ale literárne
pozoruhodnej osobnosti druhej
polovice minulého storočia,
akou bol Vladimír Mináč

špičkový slo-
venský vinár, ktorý spolu so svo-
jim kolegom Petrom Stankom
vybudovali v Trnave známe vi-
nárstvo Mrva-Stanko a vyrábajú
vína, ktoré svojou kvalitou, ako
aj množstvom ocenení doma i v
zahraničí patria medzi európsku
extratriedu. Ocenenie je nielen
poctou ich kvalitnému vínu, ale
aj úspešnému podnikateľskému
príbehu v neľahkých sloven-
ských pomeroch.

vynikajúci pe-
dagóg, čerstvý nositeľ celoslo-
venského ocenenia „Zlatý
Amos“, učiteľ, ktorý pôsobil aj
na pezinskej základnej škole, a
dnes je stredoškolským peda-
gógom v Bratislave.

Najlepší tréner
mládeže

Pavel MATEJOVIČ

Vladimír MRVA,

Maroš JAKIM,

Zima A.D.1500 -

2010

1. Filip POLC,
2. Ján BELICA,

3. Martin KRASŇANSKÝ,

1. Dominika NESTARCOVÁ,
2. Martina

POIZLOVÁ,
3. Daniela

ŠIANDOROVÁ,

1. Timea ORAVCOVÁ,

2. Tereza SEDLÁKOVÁ,
3. Stella KOVAČIČO-

VÁ, 3. Emma HAVLÍKO-
VÁ,

1. PŠC PEZINOK
2. VTC PEZINOK

3. ŠKH AGROKARPATY
PEZINOK

1. KOB SOKOL PEZINOK
2. KKK PE-

ZINOK
3. ŠVK PEZINOK

1. Daniel FEDERL, 2.
Milan ČERNICKÝ,
3. Niko KVASNOVSKÝ,

1. Vladimír KUZNECOV,
2. Darina PETRÁŠO-

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC
ZA ROK 2015 – VÝSLEDKY

Mesto Pezinok odmeňuje aj
najlepších športovcov, ktorým
sa v minulom roku podarilo do-
siahnuť pozoruhodné výsledky.
Tu je prehľad ocenených podľa
kategórií.

Najlepší športo-
vec - senior

horská cyklisti-
ka - futbal -

horo-
lezectvo

Najlepšia špor-
tovkyňa - seniorka

plážový volejbal -
naturálna kulturisti-

ka – bikini fitness -
karate
Najlepší mlá-

dežnícky športovec/športovkyňa
moder-

ná gymnastika, show dance -
bas-

ketbal -
tenis -
orientačný beh

Najlepší športo-
vý kolektív

– muži, futbal
- – ženy, volej-
bal -

– muži, hádzaná
Najlepší mlá-

dežnícky športový kolektív
– žia-

ci, orientačný beh -
- žiaci 10-12 rokov, kara-

te - – mladšie
žiačky, volejbal

Najlepší tréner
futbal -

basketbal -
fitnes/-

naturálna kulturistika

bas-
ketbal -

KATEGÓRIA 1:

KATEGÓRIA 2:

KATEGÓRIA 3:

KATEGÓRIA 4:

KATEGÓRIA 5:

KATEGÓRIA6:

KATEGÓRIA 7:

VÁ - MIKOVIČOVÁ,
3. Miroslav HORÁK,

1. Martin POLKORÁB,

Martina POIZLOVÁ

od 18. mája do 8. júna

Mária LETZOVÁ

Michaela
MATOKOVÁ

Ka-
tarína KOVÁČOVÁ

Oliver MUC-
SKA

Janka BEDNÁRIKOVÁ

Eva JURKOVIČOVÁ

Martin TREUER

Samuel ŠČEVLÍK

Nikolas PALACKA

Martin
OTÁHAL

Si-
mon ŽIVNER

Dá-
vid BOĎA

Hannah Hir-
nerová & Alica Gáliková

Hana MIKUŠOVÁ

Michal
DOLNÝ

basketbal -
karate

stolný
tenis

Najobľúbenejší
športovec – podľa internetové-
ho hlasovania. Víťazom sa sta-
la:

Hlasovať mohla aj verejnosť,
ktorá si spomedzi nominova-
ných určila celkového víťaza.
Hlasovanie prebehlo v termíne

2016 na
internetovej stránke

. Celkovo hlasovalo 1 431
návštevníkov.

Nominovaní športovci: Filip
POLC, horská cyklistika, Ján
BELICA, futbal, Martin KRAS-
ŇANSKÝ, horolezectvo, Domi-
nika NESTARCOVÁ, plážový vo-
lejbal, Martina POIZLOVÁ, natu-
rálna kulturistika, bikini fitnes,
Daniela ŠIANDOROVÁ, karate

Do súťaže bolo prihlásených
celkovo 58 súťažných prác a po-
rota v zložení predsedníčka Ing.
Martina Monošová a členky po-
roty: Mgr. Božena Jánošová,
Mgr. Mária Mésárošová a Da-
niela Debnárová v zmysle pro-
pozícií vyhlásila a rozhodla o na-
sledovnom poradí v jednotlivých
kategóriách.

„Kde bolo, tam bolo“
Gymnázium

Pezinok

„Prečo Ja?“
ZŠ a MŠ Orešie

1. miesto „Rozhodne tanec“
Gymná-

zium Pezinok
„Nádej“

ZŠ Na Bielenisku
„STESS a jej mesto“

ZŠ Na
Bielenisku

„Knižky“ a „Zrkadiel-
ko“ ZŠ Na
Bielenisku

„Ako sa Dávid stal
Shrekom“ ZŠ
Na Bielenisku

„O reproduktorovom
škriatkovi“
ZŠ Na Bielenisku

„Zvierací kalendár“
ZŠ Na Bie-

lenisku

„Zbierka básní“
ZŠ Jána Kupeckého
„Čaro jednej rodiny“

ZŠ a MŠ Orešie
„Zbierka básní“
ZŠ Jána Kupeckého

„Lúka“
Cir-

kevná ZŠ NARNIA
„Bledomodrý sen“

Cirkevná ZŠ
NARNIA

„Laktibrada“
Cirkevná ZŠ NARNIA

Ocenenie primátora mesta Pe-
zinok za výnimočné úspechy:

KATEGÓRIA 8:

www.pezi-
nok.sk

1. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

VÝSLEDKY XXIV. ročníka
Literárna súťaž žiakov

a študentov O cenu
primátora mesta Pezinok

2016

STREDNÉ ŠKOLY – próza

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
II. stupeň próza

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
I. stupeň próza

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
II. stupeň poézia

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
I. stupeň poézia

Úryvky víťazných textov budú

zverejnené v nasledujúcich čís-

lach Pezinčana. (OS, MsÚ)

MESTSKÉ OCENENIA / INZERCIA

Inzercia

V sobotu – 18. júna pezinský Amfiteáter opäť po dlhej dobe
praskal vo švíkoch. Po štyridsiatich rokoch sa tu uskutočnil
Koncert mladosti, ktorý bol spomienkou na prvé dva ročníky - z
rokov 1976 a 1977, a ktoré sa dodnes označujú ako českoslo-
venský „vúdstok“. Hlavný manažér a dramaturg tohto projektu
bol, tak ako vtedy, Ladislav „Agnes“ Snopko.

Štyridsať rokov je nielen dôvod na oslavu, ale aj na poďako-
vanie všetkým tým, ktorí organizovali koncerty za „pezinskú
stranu“. Hlavnou postavou obidvoch ročníkov bol Paľo Boriš,
pomáhali mu Ľubo Janečka, Timo Matiaško, bratia Gilanovci,
Majo Ištvánfi, a mnohí ďalší. Dvorným fotografom podujatia bol
vtedy, tak ako dnes, vynikajúci fotograf Jano Štrba. O propagá-
ciu sa staral súčasný primátor Oliver Solga.

Koncert mladosti po štyridsiatich rokoch bol nielen milou spo-
mienkou na časy krátkej slobody, skvelej hudby a nezávislých
hudobníkov, ale aj praktickou ukážkou pre dnešných mladých
ľudí, aby vedeli akú hudbu počúvali ich rodičia a starí rodičia. A
že ešte stále ide o kvalitnú hudbu a majstrovské umelecké výko-
ny o tom nikto z prítomných nezapochyboval. Bolo totiž neuve-
riteľné vidieť opäť na pódiu Vladimíra Mišíka a jeho ETC...,
Vladimíra Mertu, Jaroslava Hutku, Viklického sAndrštom, geni-
álneho Mariána Vargu s Frešom a Griglákom, či pesničkárku
Zuzanu Homolovú a ďalších.Akoby tých štyridsať rokov ani nee-
xistovalo. Koncerty mladosti z rokov 1976 a 1977 sa už vtedy za-
písali do dejín československej hudobnej scény. Je veľmi pote-
šiteľné skonštatovať, že aj v časoch tvrdej normalizácie a komu-
nistickej totality sa našlo pár ľudí, ktorí dokázali takéto podujatie
zorganizovať v absolútne amatérskych podmienkach. A rovna-
ko je potešiteľné, že mimoriadne kultúrne podujatia sa v Pe-
zinku robili nielen pred štyridsiatimi rokmi, ale robia sa aj dnes.
Na záver zostáva len veriť, že sa splnia slová pezinského pri-
mátora, ktorý zaželal všetkým návštevníkom Koncertu mladosti
2016, aby sa v zdraví a v pohode zišli spolu aj pri oslavách pol-
storočnice. (r)

Koncert mladosti
(po neuveriteľných štyridsiatich rokoch)

Sviatok všetkých Pezinčanov

Ladislav „Agnes“ Snopko a Paľo Boriš opäť na scéne.
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Cirkev vytvára ostrovy zázemia

Inzercia

�

�

Pezinok nedávno hostil
konvent evanjelickej cirkvi.
Čo si má laik pod takýmto po-
dujatím predstaviť?

Veľké výročie čaká evanje-
lickú cirkev budúci rok, keď
si pripomenieme päťsto ro-
kov reformácie. Aké poduja-
tia v tejto súvislosti pripravu-
jete?

Evanjelická cirkev každoroč-
ne usporadúva výročné kon-
venty. Sme zriadení pod Brati-
slavským seniorátom, kam patrí
Bratislavský aj časť Trnavského
kraja. Tento rok sa konalo také-
to stretnutie v Pezinku. Pre hos-
ťujúci cirkevný zbor je to vždy
vzácnosť, veď takáto udalosť
sa odohrá raz za desať či dvad-
sať rokov. Na konvente sa bi-
lancuje, čo všetko sa udialo po-
čas roka v cirkvi aj jednotlivých
cirkevných zboroch. Pezinok si
spravil dobré meno. Pezinčania
ako hostitelia obstáli, hostia boli
spokojní, mesto nám vyšlo v
ústrety a aj pán primátor nás pri-
šiel osobne pozdraviť.

Výstavu pri príležitosti refor-
mácie plánujeme v súčinnosti s
kunsthistorikom Ľuboslavom
Mozom a spoločnosťou Artem.
Spolupracovali sme už pri via-
cerých témach – jednou z nich
bol Jan Hus, ďalšou Cyril a Me-
tod. Obe výstavy boli úspešné.
Vo finále je aj ďalší zaujímavý
projekt: vo všetkých štrnástich
seniorátoch evanjelickej cirkvi
vytvárajú ženy k 500. výročiu go-
belíny. Stvárňujú na nich rôzne
výjavy z dejín evanjelickej cirkvi
na Slovensku. Zastrešuje to vý-
tvarníčka a architektka Janka
Krivošová, ktorá vypracovala aj
návrhy. Radi by sme túto unikát-
nu výstavu dostali aj k nám do
Pezinka. Ďalej v súčinnosti s
Mestským múzeom pripravuje-
me výstavu o dejinách evanjeli-
kov v Pezinku a o ich prínose
pre región. V evanjelickej cirkvi
bol vždy dôraz na učenosť, ško-
ly, vzdelávanie, čo bol napokon
trend, ktorý držala aj katolícka
cirkev. A napokon Malokar-
patské múzeum chce v ďalšej
výstave priblížiť dejiny tunajších
Nemcov, ktorí sem reformáciu
priniesli a sú známi aj tým, že po-
zdvihli naše vinárstvo. Pripraví-
me teda zaujímavý pohľad na
500 rokov reformácie s tým, že
nám vôbec nejde o to, aby sme
rozvírili hladinu súťaženia kato-
líci versus evanjelici. Evanjelici
tu žili, počas piatich storočí tu
mali silné a neodmysliteľné po-
stavenie. Chceme pripomenúť
a zdôrazniť pozitívne momenty,

ktoré nás posunuli dopredu, kto-
ré nás priblížili k tolerancii a vzá-
jomnému uznaniu. To sú hod-
noty, ktoré chceme vyzdvihnúť.

Jeden z nich je mimoriadne sil-
ný. Odohral sa v období vlády
cisára Leopolda I. Pôsobil tu veľ-
mi obľúbený farár Adam Mit-
tuch, bol slobodný, žil s mamič-
kou. Vtedy na prelome 17. a 18.
storočia vrcholilo protireformač-
né obdobie, cisár evanjelikom
odnímal chrámy a odovzdával
do rúk katolíkom, farári tu ne-
smeli pôsobiť, takže aj mesto
Pezinok malo povinnosť evan-
jelických farárov vyhnať. Adam
Mittuch však bol ako osobnosť
aj ako učiteľ tak veľmi obľúbe-
ný, že sa ho oficiálne akoby zba-
vili, transformovali ho na učiteľa
a katolícky notár, ktorý mal k
dispozícii služobný notársky
byt, mu ho dokonca poskytol.
Pán Mittuch tu žil ďalej dlhé roky
ako učiteľ a je tu pochovaný on
aj jeho mamička.Aj vtedy sa me-
dzi katolíkmi našli tolerantní ľu-
dia, ktorí ho prijali takého, aký
bol a keď videli, že je to seriózny
charakterný človek, nedovolili
naňho siahnuť. Mali ho radi a on
mal rád ich. Je to symbol eku-
menizmu v tých najťažších ča-
soch, keď išlo nielen o majetky,
ale padali aj kruté tresty, prebie-
hali tzv. Bratislavské súdy.
Preto by sme radi práve tento
symbol radi zdôraznili.

Za prvej republiky tu pôsobila
silná farárska rodina Žarno-
vických, otec Július a syn Milan.
Boli tu spolu asi sedemdesiat
rokov. Približne v tomto období
tu pôsobil aj evanjelický farár a
uznávaný biológ Jozef Ľudovít
Holuby, ktorý sa venoval skú-
maniu flóry, predovšetkým
ostružín. Zomrel v Pezinku v ro-
ku 1923. Ďalšou osobnosťou
bol profesor Karol Gábriš, kňaz
a teológ, ktorého zásluhou zís-
kali evanjelici autorizovaný pre-
klad Biblie. Podieľal sa na ňom
celý tím, a vďaka tomu sa pán
Gábriš zapísal do dejín ako člo-
vek, ktorý dal evanjelikom to naj-
vzácnejšie – slovo božie. Po-
znal som ho aj osobne a okrem
toho, že bol podkutý vedec,
bol veľkým milovníkom hudby,
hral na violončelo. Miloval tiež
výtvarné umenie, manželka k ne-
mu dokonca chodila na seminár
kresťanské motívy v umení.

�

�

Objavili sa v histórii mo-
menty, ktoré prispeli k zblíže-
niu evanjelikov a katolíkov?

Známe osobnosti evanje-
lickej cirkvi v Pezinku pôsobi-
li napríklad aj v 20. storočí.

�

�

�

Áno, niektoré farárske rody sú
veľmi známe, napríklad rodina
Hroboňovcov, kde sa dedí toto
povolanie už od čias štúrovcov.
Kolegovia v Modre sú napríklad
farárske deti. Vyrastali na fare a
spoznávali takýto život už odma-
lička, takže v škole mali naprí-
klad navrch nad nami, ktorí sme
takúto skúsenosť nemali. Hoci
aj v našej rodine je viacero fará-
rov, línia bola predsa len preru-
šená.

Práve preto, že som mal u
nás, v Záriečí skvelého farára.
Miroslav Hvožďara starší bol
skvelý chlapík, aj jeho syn, kto-
rého som poznal ako študenta.
Zobral nás aj so svojou manžel-
kou ako deti do letného tábora,
chodil s nami na výlety, otvoril
nám dvere do svojej fary – a vie-
te, na vidieku je to veľmi dôleži-
té, pretože tam nemáte toľko
možností venovať sa záujmom
ako v meste. A vysedávanie v
krčme by ma neuspokojovalo.
On nám povedal: Máte tu hu-
dobné nástroje, tak hrajte!
Alebo poďte von, zahrajme si
futbal alebo volejbal... Podchytil
nás, vpustil nás do fary – a ja už
som z tej fary neodišiel. Bol som
vychovaný v kresťanskej viere,
takže na strednej škole mi prišla
ako celkom prirodzená výzva, či
sa nedám touto cestou na plný
úväzok.Atúto výzvu som prijal.

Keď som bol študent, hovoril
som si – určite si nevezmem za
ženu farárku. A vidíte, človek
mieni, pánboh mení. Teraz v
tom nachádzam veľké pozitíva.
Tak ako učitelia majú napríklad
jeden pre druhého veľké pocho-
penie, podobne je to aj u nás.
Výhoda je, že Pezinok má dve
systemizované miesta, takže tu
môžeme pôsobiť obaja, ja ako
farár, manželka ako kaplanka –
hoci predtým, v Petržalke, kde
sme pôsobili, bola tiež farárkou.
Povedala si, že pôjde bok po bo-
ku so mnou a prijali sme pozva-
nie do Pezinka. Štatutárske ve-
ci nerieši, ale dušpastierske
všetky. Vieme si navzájom po-
môcť, povzbudiť sa, aj sa vyža-
lovať, keď treba. Je to práca v

Vďaka tomu, že sa evanje-
lickí farári môžu oženiť a mať
deti, tak sa aj farárske povo-
lanie môže dediť z otca na sy-
na, prípadne i dcéru...

Ako ste sa k tejto profesii
dostali?

Farárkou je však aj vaša
manželka. Je to pozitívny mo-
ment? Neprekáža vám, keď
sa aj doma rozprávate o prá-
ci?

sociálnej oblasti, nie komerčnej,
čomu zodpovedá aj jej ocene-
nie. ale Pán Boh sa vie posta-
rať, treba mu len dôverovať.

Našiel som tu veľa serióznych
ľudí, ktorým na veci záleží. Po-
kiaľ ide o faru a vedenie farnosti,
nerozhoduje tu len farár, ale celé
presbytérium, teda aj zvolení lai-
ci, takže musíme veľa diskuto-
vať a niekedy aj hlasovať. A mô-
že sa presadiť aj iný názor, než
má farár. Je to demokratické. Po
tejto stránke fungujeme dobre,
vždy sme sa rozumne dohodli,
aj keď sme mali iné postoje.

Situácia v Bratislave je veľmi
zvláštna. Mám veľa skúseností
z práce s mládežou, som tu de-
sať rokov, z čoho šesť rokov
som bol v Petržalke. Vždy sa
nájdu mladí ľudia, ktorí nás vy-
hľadajú, vedia, že si pre nich náj-
deme čas a pochopenie. Ale
mládež medzi pätnástimi a
dvadsiatimi piatimi rokmi sa
nám doslova stráca. Ako deti k
nám chodia, ale v istom veku
zmiznú... a potom sa trebárs za-
sa objavia.

Zrejme nie vždy, pretože mám
skúsenosť, že čím ťažšie školy
študovali, tým mali väčší zmysel
pre duchovno. Prichádzali sem
na faru a často sme spolu disku-
tovali. Je to fenomén, s ktorým
som sa inde na Slovensku ne-
stretol. Máme pritom v seniorá-
te ľudí, ktorí sú blízki mladej ge-
nerácii, aj sa im darí, ale po-
vedzme s takým stredným Slo-
venskom sa to nedá porovnať,
tam je oveľa väčšia kontinuita a
záujem o duchovné veci sa ne-
vytráca.

Aj s manželkou sme mali vždy
srdce pre mladú generáciu.
Dcérka bude mať dva rôčky a
naši mládežníci, ktorých sme si
vychovali, majú napríklad troj-
ročné dieťa (smiech). Sme
vďační pánu Bohu. O tomto
zvláštnom putovaní farára z
miesta na miesto, by sa dali pí-
sať knihy. Tiež sme si kládli otáz-
ku, prečo nás pánboh doviedol
práve sem, do Pezinka. Teraz
vidím, že tu má evanjelická cir-
kev obrovský potenciál najmä
medzi rodinami s malými deťmi.
Možno aj preto, že vidia, že aj fa-
rár má malé dieťa, takže si má-
me navzájom čo povedať, spája
nás to, a to je dobre. Cirkev mu-
sí vytvárať ostrovčeky, kde ľu-
dia môžu prísť a vedia, že tu náj-
du zázemie, budú tu prijatí aj na-
priek rozdielnostiam, aj napriek
rôznym názorom. Sme otvore-
ní, nikomu nechceme zatvoriť
dvere. Najnovšie sme začali so
spevokolom, dali sme sa na
gospel a spirituál. Rozrastáme
sa a teším sa, keď budeme na-
še duchovné piesne verejne pre-
zentovať.

�

�

�

�

V Pezinku pôsobíte štyri ro-
ky, ako ste sa tu udomácnili?

Aké máte skúsenosti s prá-
cou s mládežou?

Možno je príčinou priveľa
študijných povinností.

Jedna väzba vás bude k
Pezinku spájať navždy: vaša
dcérka, ktorá je pezinskou ro-
dáčkou.

(kam)

Evanjelický farár a konse-
nior Vladimír Kmošena s
manželkou Gabrielou prišli
do Pezinka pred štyrmi rok-
mi. Puto, ktoré ich viaže k to-
muto mestu, je však trvalé.
Ich dcérka má totiž Pezinok
zapísaný v rodnom liste ako
miesto narodenia. O skúse-
nostiach zo života duchov-
ného pastiera v dnešnej do-
be, ale aj o blížiacom sa 500.
výročí reformácie porozprá-
val Vladimír Kmošena aj či-
tateľom Pezinčana.

MBS má v programe činnosti pre tento rok viaceré ciele. Nazrime
do kuchyne spolku a pozrime, čo sa v nej od začiatku roka „varilo“.

Po pravidelnej účasti členov na baníckom podujatí v Handlovej
a domácej účasti na plaveckom maratóne privítali členovia spolku
v Pezinku na viacdennom stretnutí delegáciu baníkov zo severo-
českého Mostu. Mosteckí baníci boli informovaní o práci spolku,
oboznámili sa priamo v teréne s Banským náučným chodníkom a
prezreli si banícku expozíciu.

Spolok pravidelne v druhú májovú sobotu organizuje prechod
po Banskom náučnom chodníku. Aby bol prechod bez kompliká-
cii, členovia MBS pred jeho uskutočnením v rámci brigád upravo-
vali terén, odstraňovali padnuté stromy, vylepšovali profil chod-
níka a opravovali informačné tabule a značkovanie. Napriek to-
mu, že počasie v uvedený deň pohybu v horách veľmi nežičilo,
tohoročného prechodu po Banskom náučnom chodníku sa zú-
častnilo takmer 70 záujemcov, ktorí v závere, keď sa ukázalo aj
slnko, vyjadrili svoju spokojnosť a radosť s vydarenou akciou a
novými poznatkami o histórii baníctva v Malých Karpatoch.

V máji sa konal aj Ľubietovský banícky a hutnícky deň s ukážkami
tavenia rudy, Svojou účasťou ho podporili aj členovia MBS. Medzi
podujatia zahrnuté v kalendári Združenia BSC SR, ktorého členom
je aj MBS, patrí aj účasť na
stretnutiach banských miest a
obcí SR a ČR. Takým bolo aj
jubilejné 20. stretnutie českých
banských miest a súčasne 16.
európske banícke a hutnícke
dni v Příbrame v dňoch 10. –
12. 6. Medzi 2140 účastníkmi
zo 8 štátov boli aj Pezinčania,
ktorí mali v 280-člennej sloven-
skej delegácii najväčšie zastú-
penie (47 členov).

Dá sa povedať, že trvalou aktivitou MBS je zriadenie Baníckej
expozície v Pezinku. Expozícia ponúka žiakom škôl, kolektívom
ale aj jednotlivcom pohľad do podzemia, oboznamuje s prácou v
bani a predkladá návštevníkom zbierku minerálov z Malých Kar-
pat. Za prvých šesť mesiacov si expozíciu prezrelo 484 návštevní-
kov. Jozef Mišuta, MBS

Banícke aktivity

Pezinská
delegácia

v Příbrame

Bednárik 0917 411 448

- zemné práce
- búracie práce
- dovoz stavebného
materiálu (štrk, piesok,
makadam)

- úprava terénu
- výkopové práce (žumpy,
bazény, jazierka)

- pristavenie kontajnera
(odvoz odpadu)

- vyhotovenie záhrady

dopravabednarik gmail.com@

Súčasnosť, náš život každodenný, kladie veľa otázok, na kto-
ré k nám prichádzajú často len ďalšie otázky. Čo potom budúc-
nosť? Tá je naozaj len otázkou?

Projekt Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí a s ním súvisia-
ci projekt Mladý človek a veda pokračuje v plánovaných krokoch
s cieľom hovoriť o súčasnosti s vyhliadkou na horizont roku 2030.

V roku 2016 sme pristúpili k priamemu zapojeniu najmladšej
generácie. Oslovili sme ucelenú skupinu mladých ľudí v meste
Pezinok, kde žije 24 tisíc obyvateľov a kde tvorí mladá generá-
cia od 0 do 20 rokov 20 %. Pezinskú mlaď sme rozdelili do 4 ve-
kových kategórií s nasledovnými témami – čo mám najradšej,
čím chcem byť, čo sa mi páči a čo by som chcel zmeniť v mojom
meste a ako si predstavujem svoj život a prácu v roku 2030.

Osem pezinských škôl poslalo do finále súťaže v jednotlivých
kategóriách celkovo 30 výtvarných a 27 literárnych prác. Vyhlá-
senie výsledkov bude na VI. medzinárodnej konferencii Pa-
radigmy budúcich zmien v 21. storočí na zámku v Smoleniciach
v termíne 27. až 29. júna 2016. V literárnych súťažiach bude ude-
lená Cena Cesty poznania PhDr. Františky Čechovej, PhD. Vo vý-
tvarných súťažiach to bude Cena REVIE – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie, ktorá už 20 rokov pomáha kultúrnemu a spoločen-
skému rozvoju mesta a regiónu.

Program konferencie, na ktorú sú pozvaní nominovaní autori
súťažných prác a tiež ich pedagógovia, nájdete na stránke

(redakčne skrátené)www.paradigmchanges.sk Eva Šišková

Mladý človek, veda a budúcnosť
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Inzercia

�

�

�

�

Naše začiatky siahajú ešte do
čias, kedy sme dali oficiálne za-
registrovať Komunitné združe-
nie Sami-Sebe. Bol to admi-
nistratívny krok, samotná čin-
nosť sa začala až v ďalšom ro-
ku. Preto tiež neoslavujeme na-
rodeniny ku konkrétnemu dátu-
mu, len chceme o sebe dať viac
vedieť prostredníctvom médií aj
podujatí, ktoré pripravujeme.
Oslávime toto výročie skutkami
a akciami, ktoré sami zorgani-
zujeme alebo ich podporíme.

Kampaň k nášmu dvadsiate-
mu výročiu bude pozostávať z
viacerých častí. Jednou z nich
bude výstava Dvadsať podôb
Nadácie REVIA. Obrazovou for-
mou – napríklad na námestí –
chceme predstaviť odpočet, čo
všetko sa aj vďaka nám podarilo
v tomto regióne urobiť. Ďalšou
časťou je zbierka „Reťaz dob-
ra“, v ktorej chceme vyzbierať
na podporu projektov dvadsaťti-
síc eur. Chceme získať dvetisíc
darcov po dve eurá, dvesto dar-
cov po dvadsať, dvadsať dar-
cov, ktorí nám venujú dvesto eur
a dvoch až štyroch, ktorí dajú po
dvetisíc. Dali sme im aj mená:
sympatizant, priaznivec, lokál-
patriot a filantrop. Budeme sa
snažiť, aby ľudia dávali nielen
jednorazovo, ale aj opakovane,
pravidelne. Aby sa naučili mys-
lieť na iných, ktorí to potrebujú,
pretože nikdy nevieme, kedy bu-
deme potrebovať my, aby iní
mysleli na nás. Človek začne
vnímať radosť z darovania s ve-
domím, že sa mu to vráti. Nie-
kedy aj mnohonásobne.

Náš nový slogan hovorí „pošli
dobro ďalej“ a predstavuje sym-
bolické tri groše. Jeden máme
odovzdať človeku, ktorý nám po-
mohol, druhý tomu, komu pomá-
hame my a tretí si môžeme ne-
chať pre svoje potreby a svoju
prácu.

Už vtedy mnohí ľudia pochopi-
li, že sa demokracia musí budo-

Nadácia REVIA si pripomína
dvadsiate narodeniny.Ako bu-
dete toto výročie oslavovať?

Aké podujatia máte kon-
krétne v pláne?

Túto myšlienku vyjadruje aj
vaše logo a malý darčekový
balík s troma mincami...

Vaše začiatky siahajú do ob-
dobia, keď sa občianska spo-
ločnosť iba budovala, navyše
v nie veľmi priaznivej politic-
kej klíme. Ako ste sa dostali k
takémuto druhu aktivity?

vať zdola. Že treba verejnosť ak-
tivizovať. Že bude lepšie, ak sa
sami pričiníme o nejaké veci, na-
príklad aj v rámci samosprávy.
Od začiatku sme sa usilovali
rozvíjať spoluprácu medzi roz-
ličnými sektormi. Zakladateľmi
Komunitného združenia Sami-
Sebe bolo mesto Pezinok, Klub
podnikateľov mesta Pezinok, lo-
kálna firma Alternatívne spraco-
vanie odpadov a nezisková or-
ganizácia EQ klub. Vtedajší
prednosta Mestského úradu
Ladislav Briestenský zistil, že na-
dácia Open Society Fund získa-
la zahraničné prostriedky na
rozvoj demokracie na komunál-
nej úrovni. Ponúkli prvé „mat-
chingové“ financie. Ide o spôsob
financovania, že ak získate neja-
kú sumu z lokálnych zdrojov,
zahraničie vám prispeje niekoľ-
konásobnou čiastkou. A tak sa
vlastne aj rozbehla naša čin-
nosť. Tým, že sme mali za se-
bou úspešné príklady, získali
sme podporu ďalších nadácií.

Nadácia bola združením fyzic-
kých a právnických osôb a fun-
govala na americkom spôsobe
financovania. V Amerike darco-
via zhromaždia finančné zdroje,
investujú ich a z výnosov majet-
ku začne fungovať nejaká orga-
nizácia. Na Slovensku by sme
čakali dosť dlho, kým by sme
zhromaždili majetok v takej výš-
ke, aby sme mohli fungovať z je-
ho výnosov. Našli sme si darcov,
ktorí nám poskytli dary, zahrani-
čie ich znásobilo a my sme zís-
kané peniaze poskytli ľuďom,
aby mohli niečo robiť pre svoje
komunity, pre seba, pre svojich
najbližších a pre svoj región.

Vždy sa našli ľudia, ktorí chceli
ísť inou cestou ako vláda, chceli
byť nezávislí. Ale na druhej stra-
ne sme sa nemiešali do veľkej
politiky. Snažili sme sa ovplyvňo-
vať rozhodnutia, ktoré sa tejto ob-
lasti dotýkali. Napríklad aby zača-
la fungovať asignácia dvoch per-
cent z daní. A keď bola snaha to
zrušiť, alebo sa rozhodovalo o
nejakej inej zásadnej otázke, usi-
lovali sme sa vyjadriť svoje sta-
novisko. To sa nám darí dodnes.
Verím, že ešte nejaký čas per-
centá z dane fungovať budú.

�

�

Ako ste konkrétne získavali
prostriedky?

Nadácie a občianske aktivi-
ty významne vplývajú na kva-
litu demokratického prostre-
dia. Bol pre vás aj tento as-
pekt motivačný?

�

�

Tým, že sa zrušili daňové úľa-
vy zo základu dane, stratila sa
motivácia darcov, fyzických aj
právnických osôb venovať neja-
ké prostriedky na dobročinné a
prospešné účely. Hľadali sa iné
nástroje a vyčlenenie dvoch per-
cent z dane sa nám zdal v tom
čase byť dobrý prostriedok.
Dohoda znela, že to budú dve
percentá, neskôr jeden a pol,
jedno percento, pol percenta, až
do nuly pre právnické osoby.
Predstava bola taká, že si tretí
sektor postupne vybuduje pria-
my kontakt s darcami, ktorí po-
tom budú dávať aj zo svojich zis-
kov. No ale na Slovensku je to
tak, že ekonomická situácia je
nevypočítateľná a žiadna orga-
nizácia netuší, koľko jej ktorý
darca dá. Nedarilo sa ani nám.
Máme pravidelných darcov,
čo si vážime, ale nemá to stú-
pajúci trend, ako sa predpo-
kladalo.

Je teda možné, že tento čas-
to využívaný nástroj, ktorým
môžu občania podporiť nezis-
kový sektor, opäť zanikne?

Do akej miery vám podnika-
telia a firmy vychádzajú v ústre-
ty? Naučili sa byť štedrí a pod-
porovať občianske aktivity?

V regióne veľké firmy nemáme,
skôr malé a stredné podniky.A tu
sa prostredie veľmi zlepšuje. Po-
kiaľ ide o darovanie a filantropiu,
tento stav veľmi poznačila kríza.
Jej nástupom sa zastavila aj do-
vtedy fungujúca spolupráca. Keď
mi povedali, že majú problém za-
platiť zamestnancov a sotva pre-
žívajú, bolo jasné, že nemôžu po-
mýšľať na darovanie. Snažila
som sa spoluprácu preklopiť do
nefinančných podpôr alebo do
dobrovoľnej práce. Vrátili sme sa
k takým formám aktivizácie, aké
sme využívali na začiatku.

Snažíme sa podporiť projekty,
ktoré by možno mali problém zís-
kať si dôveru – viete ako je to,
keď niekto začína, je neznámy a
má od niekoho pýtať peniaze.
Šance sú nízke. Keď to spros-
tredkujeme my, máme predsa
len meno a sme záruka, že sa
tieto prostriedky využijú rozum-
ne a prospešne. Navyše máme
šancu dostať sa ešte vždy k za-
hraničným zdrojom, ktoré sú ur-
čené pre komunitné nadácie a
nemôže ich využiť každý.
Učíme ľudí ako napísať projekt,
ako ich pospájať s inými podob-

� V čom spočíva kľúčové po-
slanie vašej nadácie?

Všetko, čo darujeme, sa nám v živote vráti

2. kolo grantového programu prinieslo opäť skvelé nápady. Teší
nás, že ľudia v našom kraji sú aktívni, kreatívni a chcú spraviť niečo
nielen pre seba, ale aj svoju komunitu. Ponúkame vám mix zaujíma-
vých aktivít a myšlienok - Vajnorský širáčik prinesie divadelno - fol-
kórne predstavenia, Grinavský deň spojí a zblíži obyvateľov v Grina-
ve, XVI. Medzinárodný súťažný festival malých dychových hudieb
Dychovky v Preši nás už tradične poteší v Pezinku a tradičný je aj 9.
ročník festivalu Blues na Mlyne v Pezinku. Modranské kráľovské di-
vadlo z Modry opráši zo svojho archívu skvosty – rozhovory so zaují-
mavými osobnosťami, seniormi a spracuje ich do krátkych videí, aby
sme sa mohli dozvedieť o ich živote aj my všetci. Nadácia podporila aj
vydanie knihy nedávno zosnulej autorky PhDr. Františky Čechovej,
PhD. – Žigmund Šlomo Diamant: Sochy. Na uvedené projekty nám
finančne prispela aj Nadácia SPP.

V druhom grantovom kole dostalo zelenú v rámci regiónu 6 vý-
borných myšlienok, projektov v sume 1600 eur. Za rok 2016 sme
celkovo prerozdelili čiastku 4 850 eur medzi 22 projektov.

Podporujeme zážitky,
prinášame radosť

nými ľuďmi, kde sa dajú získať
finančné zdroje. A tiež ako ich
občiansku iniciatívu premeniť
na občianske združenie, ako
môžu byť prijímateľom percent
z dane. Až kým to zvládnu sami
a nepotrebujú už našu pomoc.
Ponúkame napríklad bezplatné
odborné poradenstvo, učíme
nielen ako napísať projekt, ale aj
ako ho potom zúčtovať. Teda
prenášame aktivizmus na ďal-
ších, aby sa medzi ľuďmi šíril.

Mnohí mladí ľudia ani nevedia,
čo je filantropia. Keď som to zača-
la rozmieňať na drobné a hovoriť
o darcovstve, dobrovoľníctve,
charite, mecenášstve, občas sa
chytali, ale tiež veľmi nie. Naše
kapacity sú obmedzené, každé-
ho osloviť nedokážeme. Našťas-
tie sú u nás ľudia veľmi aktívni a
organizovaní v spolkoch, ktoré
počas komunizmu prerušili svoju
činnosť, v občianskych združe-
niach pri školách, škôlkach, škol-
ských kluboch. Je tu veľa mož-
ností, podpory, záujmov, hoci to
na druhej strane znamená, že
máme veľkú konkurenciu.Ale te-
ším sa tomu, dávame ľuďom
priestor a učíme ich.

�Myslíte si, že vaša práca pa-
dá na úrodnú pôdu?

�

�

Máme viac programov, kde
sme v roli aktivizátora, inkubáto-
ra, zabávača, staviteľa mostov,
spojovateľa generácií, atď. Naša
práca by sa však dala zhrnúť do
sloganu „ REVIAinformuje, zabá-
va a vzdeláva “ . Všetky naše pro-
jekty sa dajú zatriediť do týchto
troch oblastí. Bolo pre nás dôle-
žité, že v zahraničí nášmu kon-
ceptu rozumeli a že nám aj
prispeli. Podporené aktivity sú
samozrejme rozmanité, Pezinok
a Modra sú napríklad rozvinuté
mestečká s infraštruktúrou, tak-
že tu skôr podporujeme poduja-
tia, kým v menších obciach si ľu-
dia chcú vybudovať ihriská, par-
ky, príjemný životný priestor.
Prispievame aj na vydanie kníh
lokálnych ľudí, ale aj pod hlavič-
kou nadácie boli vydané zaují-
mavé knihy, naposledy knihy his-
toričky Františky Čechovej, o ar-
chíve v Modre k 60. výročiu ar-
chívnictva na Slovensku. Po-
mohli sme nájsť prostriedky na
rehabilitáciu a pomôcky pre po-
stihnutých, na vybudovanie bez-
bariérových vstupov. Pomohli
sme týraným ženám. Je toho na-
ozaj veľa a všetko sa dá veľmi
transparentne nájsť na našej in-
ternetovej stránke a v našich ma-
teriáloch.

Komunitná nadácia sa od bež-
ných združení líši tým, že si od-
kladá peniaze na budúcnosť.
Máme teda prostriedky, ktoré in-
vestujeme, aby sme mohli fun-
govať ďalej. Bola by som veľmi
rada, keby ľudia pochopili našu
kampaň a keby sa nám podarilo
získať aj dlhodobých a pravidel-
ných darcov. Snažíme sa zná-
sobiť prostriedky aj sily pre
dobrú vec. Veľkých darcov chce-
me motivovať myšlienkou, že bu-
dú spúšťačmi myšlienky darova-
nia. A malých bude motivovať,
že prispejú svojou malou tehlič-
kou, lebo aj malý dar je dar a
keď ho poskytne veľa ľudí, má to
obrovský zmysel. A najviac sa
teším, keď ľudia prídu s nejakou
myšlienkou a začneme o tom de-
batovať.

Ktoré vaše aktivity si ceníte
najviac?

Čo plánujete do budúcnosti?

Márius Kopcsay

Človek v dvadsiatke je plný síl a energie. Malokarpatská ko-
munitná nadácia REVIA má v tomto veku navyše aj množ-
stvo cenných skúseností. O doterajších úspechoch aj plá-
noch do budúcnosti hovorí s nadšením a elánom sebe
vlastným správkyňa nadácie Drahoslava Finková. Nie náho-
dou prevzala s predsedom správnej rady Petrom Huňorom
z rúk primátora Olivera Solgu od mesta Pezinok ocenenie –
medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta“.

Pani Drahoslava Finková v spoločnosti primátora mesta Pezinok Olivera Solgu a Petra Huňora
– predsedu správnej rady nadácie REVIA pri preberaní mestského ocenenia. FOTO (pb)
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Už viac než jeden rok trvá zápas Radostníkov s probléma-
mi, ktoré im prináša život v podobe vážnych zdravotných prob-
lémov ich umeleckého vedúceho Miroslava Rajta. Ich svedomi-
tá príprava na veľký jarný koncert vyšla naprázdno a koncert
museli odvolať. Rozhodne to však nevzdávajú a kým sa ich
umelecký vedúci vráti, vystupujú á capella. Spočiatku boli prob-
lémy, keďže ich repertoár je bez hudobného sprievodu náročný
na spievanie, ale naučili sa to a neustále sa zdokonaľujú. 23.
apríla sa úspešne zúčastnili prehliadky seniorských spevác-
kych súborov organizovaných pezinským folklórnym súborom
Obstrléze pod názvom „Slnko v nás“, 19. mája potešili starkých
v Domove sociálnych služieb na Komenského ulici v Pezinku a
21. 5. sa zúčastnili, ale aj pomáhali organizovať XIII. ročník kraj-
skej prehliadky seniorských speváckych súborov, na ktorom,
bezo sporu obstáli na výbornú. Pred nimi je dlhšie prázdninové
obdobie, čo sa vystúpení týka, neustávajú však v príprave na
prípadné letné aktivity či na svoj koncert, ktorý sa uskutoční,
len čo sa umelecký vedúci do súboru vráti. Radostníci si držia
palce, aby sa ta stalo čo najskôr. Eva Frťalová

RADOSŤ to nevzdáva

Ako po minulé roky, aj tento rok sa uskutočnilo v mesiaci
máj posedenie pri príležitosti Dňa matiek v Zariadení opatrova-
teľskej služby na Komenského 23. Počas pekného slnečného
dňa naše mamičky, babičky a prababičky obdaril svojim reper-
toárom FS Radosť. Počas vystúpenia naši seniori prekypovali
šťastím a radosťou a tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle.

Alena Černáková

V ZOS oslávili Deň matiek

Robíme to pre seniorov, ktorí sa pravidelne zúčastňujú aktivít a
akcií usporadúvaných klubom, ako aj pre našich seniorov, ktorí sa
bohužiaľ, už osobne zúčastňovať našich aktivít nemôžu. Práve vďa-
ka a odozva nám dáva silu, chuť a presvedčenie, že podstata práce
v klube dôchodcov v Grinave je v pomoci a spestrení voľných chvíľ
členov KD.

Znakom vďaky je aj list od našej členky, ktorá sa už zo zdravot-
ných dôvodov nemôže zúčastňovať akcií, pani učiteľky Ruženky
Šmahovskej. Mát pre nás veľký význam a za jej krásne slová a vďa-
ku ďakujeme. Nedá mi, aby som sa nepodelila s vami o krásne slo-
vá od nej:

Ďakujeme pani Šmahovská, veľmi si to vážime.

Važení! Prišiel nejkrajší mesiac v roku – máj.

Stojím pri okne a obdivujem krásu, ktorá teší moje srdce. Štebota-

júce vrabce, hrkútajúce a lásku vyznávajúce hrdličky, drozdíky, kto-

ré sa kúpu v jazierku a čistia si svoje pierka, stavajú hniezda pre so-

je pokolenie a cestičku, ktorou som s vami kráčala do klubu.

Všetko sa zmenilo. Čo už! Včera popoludní som videla ako kráčajú

moje vrstovníčky osláviť krásny sviatok – Deň matiek. Bola som

tam v duchu s vami. Tiekli mi po tvári slzy, ale vy ste na mňa neza-

budli. Poslali ste mi kvietok, ktorý potešil moje srdce. Nezabúdate

a to je krásne.

Ďakujem vám všetkým, ktorí rôznym spôsobom tešia nás skôr

narodených, ale aj členovi výboru Edkovi, ktorý k nám prišiel ako

dobrý posol. Zdravím všetkých a želám vám pevné zdravie.

Ruženka Šmahovská

PhDr. Zita Joklová

Aj pre takéto niečo má náš
klub dôchodcov Grinava zmyselDňa 23. 4. 2016 sa konal už 9. ročník Prehliadky folklórnych sku-

pín seniorov Malokarpatského regiónu pod názvom SLNKO V
NÁS. Organizátorom tohto podujatia je FSS Obstrléze. Pozvanie
prijali tieto súbory: FS Straník z Tepličnky nad Váhom, FS
Modrančanka z Trnavy, FS Bohdanovčan z Bohdanoviec pri
Trnave, FS LUSK z Modry a súbor Radosť z Pezinka.

Bola to prezentácia krojov, hudby a hlavne ľudových piesní z náš-
ho regiónu ale aj iných lokalít stredného a východného Sloven-
ska. Najväčší úspech zožal súlista FSS Obstrléze Pavol Maluniak
terchovskou piesňou Sólo na úst-
nych harmonikách zahrali Ondrej Somorovský, Gabriel Leder-
leitner. Benjamín Barták zaspieval a zahral pieseň

Všetky súbory prišli na toto podujatie za jedným účelom, rozdá-
vať svojím spevom radosť a dobrú náladu. Vedúci súborov pre-
vzali ďakovné listy a spomienkové darčeky. Cenu primátora mesta
získal FS Modrančanka, ktorý sa zúčastňoval aj predošlých roční-
kov. Na záver si všetky súbory spoločne s divákmi zaspievali zná-
mu ľudovú pieseň Ďakujem
PKC a Mestu Pezinok za pomoc pri organizovaní podujatia.
Tešíme sa už teraz na budúci 10. ročník podujatia Slnko v nás.

Tento rok je pre FSS Obstrléze výnimočným 10. rokom od jeho
založenia. Jednota dôchodcov Slovenska poriadala Prehliadku
speváckych súborov, na ktorej sme sa zúčastnili. Naše vystúpenie
začala úvodnou piesňou sólistka Anička Tesárová a ďalej sa popri
súboru predstavili akordeonisti Juraj Stojka, Pavol Maluniak a
huslista Gabriel Lederleitner. Ďakujeme všetkým našim priazniv-
com a milovníkom folklóru za podporu a tešíme sa na ďalšie spo-
ločné podujatia.

Boli to ručičky tej mojej mamičky.

Otecko môj

mamka moja.

Neber si synečku, malučkej ženy.

(KN)

Krojovaná jar v Dome kultúry

V nedeľu 29. 5. 2016 šacho-
vý klub Pezinok za spolupráce
Pezinských škôl a mesta Pe-
zinok zorganizoval turnaj ša-
chových nádejí. Hlavným orga-
nizátorom za šachový klub bol
Tibor Lenčucha, ktorý celý tur-
naj aj viedol. Turnaj otvoril vi-
ceprimátor Miloš Andel, roz-
hodcom bol Jozef Pták, za

Fándlyho školu pani Čermáko-
vá, ktorá na tejto škole vedie
krúžok šachu. Z tejto školy sa

najviac detí (10 z
celkového počtu 24 detí).
Deti sprevádzali aj ich rodičia.
Boli tu kvalitní kluboví hráči,
ale aj začiatočníci. Pre deti
bolo pripravené malé občer-
stvenie.

zúčastnilo

Prvé miesto obsadil náš od-
chovanec, teraz hráč šacho-
vých nádejí klubu z Bratislavy

so 7,5 bodmi.
Na druhom mieste skončil

ŠK Modra so 6 bod-
mi. Na treťom mieste skončil

KŠ Pezinok s
5,5 bodmi. Hralo sa na 7 kôl a
každý hráč mal 10 minút na svo-
je ťahy. Víťazi boli ocenení ce-
nami, ktoré venovalo mesto.
Ostatní hráči z Pezinka, Bra-
tislavy, Modry a Limbachu sa

Martin Šándor
Ka-

mil Baňas

Pavol Slovák

umiestnili v tomto poradí:
Barnáš, Ši-

poš, Barnášová,
Dobrotka, Baňas,

Kružliak, Jelok,
Havlík, Líšková,
Barnáš, Kapus-

ta, Kružliak, Vor-
čák, Novák, Raj-
noch, Molnár, Ho-
renitzký, Lukáč,
Lukáč, Kúdela,

Brezina.

Mi-
chal Šimon Peter

Simona Igor
Samuel

Damián Šimon
Andrej Nina
Norbert Lukáš

Tobiáš David
Samko Martin

Lukáš Jurko
Adam Matúš

Oliver Adrián
Marek

Monika Ptáková

Turnaj šachových nádejí

Inzercia
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

JÚN 2016 PEZIN ANČ

► 3.7.
.

► 8.7. .

► 10.7.
.

►15.7.
.

► 17.7.
.

► 24.7.

►30.7.
.

►31.7.

( ) o 17.00 h v Zámockom parku –

(piatok) o 17.00 h v minigalérii DK –
V

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

(piatok) o 19.30 h na nádvorí Malokarpatského múzea –

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

(sobota) o 19.00 h v Zámockom parku –

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

nedeľa V RYTME
TANCA

ZO ZRNIEK PIESKU

LITERÁRNY
KOLOTOČ V ZÁMOCKOM PARKU „SLOVAMI AJ NOTAMI“.

WINE&ART

THE RISING
SIGN

DYCHOVÁ
HUDBA GRINAVANKA

HEART BEATS -
TERL BRYANT (GB) TERL AND FRIENDS

LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE: OBRÁZKY ZO ŽIVOTA HMYZU.

Popoludnie spoločenských tancov s KST PETAN.

ernisáž výstavy pieskových obrazov pacientov PNPP. Trvanie
výstavy: 8. 7. - 5. 8. 2016

Hostia: Márius Kopcsay, Pišta Vandal Chrappa, Erik Markovič.
Beseda so spisovateľmi, ktorí sa okrem literatúry venujú aj hudbe.

Vinohrady a víno v piesni. Podujatie s umením a
dobrým vínom v spolupráci Malokarpatského múzea a Pezin-
ského kultúrneho centra.

Koncert mladej kapely z Dolného Kubína, ktorá interpre-
tuje vlastnú i prebranú tvorbu.

. Koncert obľúbenej dychovej hudby,
ktorá oslávila 95. výročie vzniku.

– koncert londýnskeho
bubeníka s priateľmi.

Stretnutie detí s veselým tulákom Cvrčkom, lenivou a pažravou
húsenicou, pyšnou Motýlicou a zlostnou Chrobáčicou. Účinkuje:
Divadlo Rád Červených Nosov.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Matúš Kiš 11.5.
Hana Jakubcová 11.5.
Eliška Benčeková 11.5.
Michal Vajas 11.5.
Tamara Polakovičová 12.5.
Stanislav Březík 12.5.
Sebastian Bohuš 17.5.
Michal Palčík 18.5.
Andrej Ukropec 18.5.
Tobias Viedler 19.5.
Katarína Štefušová 19.5.
Ema Trojnová 19.5.
Tamara Miková 20.5.
Miroslav Liďák 20.5.
Ema Hudecová 21.5.
Emanuel Hodák 22.5.
Daniel Durdovanský 23.5.
Hana Hodorová 25.5.
Nikoleta Baňáková 27.5.
SofiaAntalová 30.5.
Dárius Krčmář 30.5.
Matúš Krausko 1.6.
Lea Matonogová 4.6.

POĎAKOVANIE

1.-2.-3. ........................................................ USA
4. .................................................. USA
5.-6. .................................... USA
7.-8. ..................................................................... USA
9.-10. ................................................. USA
11.-12. ......................................... ČR
13.-14. ........................................ USA
15.-17. ....................................... USA
18. ..................................................... Tal,Fra
19. ................................................... USA
20. .............................................................. USA
21.-22. ......................................................... USA

25. .......................... SR,ČR
26.-27. ........................................................................ Špa
28.-29. .......................................................

Začiatok predstavení je o 21.15 h
pokladňa je otvorená od 20.15 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Deň nezávislosti
Angry Birds vo filme
Predtým, ako som ťa poznala
Očista 3
Legenda o Tarzanovi
Lucie: Príbeh jednej kapely
Mike a Dave zháňajú baby
Doba ľadová: Mamutí tresk
Oslnení slnkom
Warcraft: Prvý stret
Ostrí chlapci
NEZHASÍNAJ !

23.-24. Učiteľka ....................................................................... SR
Trabantom do posledného dychu
Julieta
Krotitelia duchov USA

30.-31. Jason Bourne ............................................................ USA

70-roční

75-roční

Ing. Ján Vajs 3.6.
Mária Krištofová 4.6.
Viera Hankerová 7.6.
Eva Pešková 4.6.
Ing. Biela Vilimová 13.6.
Peter Hološka 20.6.
Hyacinta Sviteková 21.6.
Helena Krchňáková 24.6.
Štefan Forner 27.6.
Mária Benčuriková 27.6.
prof. PhDr. Ján Čech CSc. 28.6.
Magdaléna Jablonovská 29.6.
Alžbeta Mesárošová 30.6.

Ján Glváč 1.6.
Justína Vojteková 3.6.
Milan Mlynek 3.6.
Ladislav Poncza 5.6.
Miroslav Kinder 11.6.
Ondrej Benčurik 11.6.
RSDr. Vladimír Halamiček 16.6.
Mária Sedláková 18.6.
Anna Pažitná 19.6.
Helena Nemcová 24.6.
Edita Lindtnerová 26.6.
Rudolf Slezák 29.6.
Eva Tanská 29.6.
Peter Holenda 29.6.
Štefan Reichbauer 30.6.

Apolonia Náhliková 88 r.
Jozef Kintler 71 r.
Vlasta Šefčíková 67 r.
Pavel Čech 72 r.
Rudolf Benčurik 89 r.
Mária Lišková 87 r.
Maria Kerkešová 86 r.
MariaAugustovičová 79 r.
Mária Cimermanová 75 r.
Marta Ježíková 56 r.
Matilda Kretterová 66 r.
Jozefa Stojkovičová 79 r.
Anton Labuda 75 r.

Naši jub i lant i

80-roční

Zoltán Vinohradský 3.6.
Emil Pavela 3.6.
Anna Martinčová 5.6.
Jozef Turanský 6.6.
Ing. Janka Kóňová 8.6.
Valeria Krasňanská 10.6.
Jozefína Uherková 13.6.
Ing. Viktor Buzinkay 23.6.

Alojz Jajcay 3.6.
Ľudmila Lacková 5.6.
MUDr. Romana Šplháčková 22.6.

Anna Baňáková 2.6.
Anna Tothová 10.6.

Alžbeta Špániková 2.6.
Margita Danišová 4.6.

Mária Gavenčiaková 7.6.

85-roční

90-ročné

91-ročné

92-ročná

93-roční

95-ročná

Ján Beník 19.6.
Ján Vrchota 25.6.

Hedviga Hanúsková 11.6.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA júl

Kedysi žil niekto,

kto nás miloval ce-

lým svojim srd-

com... Premenil sa

na anjela a teraz na

nás dáva pozor z

neba... Dňa 16. 6.
2016 sme si pripomenuli 5. výro-
čie úmrtia nášho drahého tatina

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

Dňa 1. 7. 2016 uply-

nie 10 smutných

rokov, čo nás náhle

opustil drahý man-

žel, ocko, dedko

S láskou spomí-

najú manželka, synovia a vnuk.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-

chú spomienku.

Jozef NÉMETHY.

Stíchlo srdce, utí-

chol hlas, miloval

život, miloval nás.

Dňa 17. 6. 2016
sme si pripomenuli
nedožitých 70 ro-
kov nášho drahého

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Man-
želka Terézia, synovia Ľubomír a
Ján.

ĽubomíraANDELA.

Peter Noga a Soňa Střitecká
Súkup a Jana Kraupová

Martinec a Alexandra Kríš-
tínová Václav a Martina
Štefancová Farkáš a Ža-
neta Kissová Adamec a Lu-
cia Singerová Kliment a Do-
minika Kajabová Ščasný a
Michala Foltanovičová
Holič a Miroslava Koreňová

Czuczor a Ivana Javorníková
Ramšík a Beáta Pa-

• Ja-
kub • Ra-
doslav

• Rastislav
• David
• Tibor
• Filip

• Jozef
• Roman

• Ró-
bert
• Dominik

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa dňa 19. 5.
2016 prišli navždy
rozlúčiť s naším
drahým zosnulým

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Manželka, syn
a dcéry s rodinami a brat Dušan s
rodinou.

Pavlom ČECHOM.

Osud ti nedoprial s

nami dlhšie byť, ale

v našich srdciach

budeš stále žiť.

Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestra Beata
s rodinou a Kveta.

Dňa 12. 6. sme si
pripomenuli 24.
výročie úmrtia náš-

ho drahého brata

Čas plynie, ale smútok v srdci

zostáva. Dňa 20. 5. sme si pripo-
menuli 41. výročie úmrtia nášho
otca

Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú dcéry Beata
s rodinou a Kveta.

Zavrel oči, srdce

prestalo biť, musel

zomrieť, aj keď tak

veľmi chcel žiť. Nič

viac mu už nemô-

žeme dať, len ky-

ticu kvetov na hrob

a spomínať. Dňa 25. júna 2016
uplynulo 25 rokov, čo nás bez
slova rozlúčky navždy opustil náš
drahý otec, svokor a dedko

z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mínajú syn Jaroslav a dcéra
Alena s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ľudevít KADLEČÍK

Dňa 10. mája 2016
uplynul rok od úmr-
tia nášho drahého

Spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Jaroslava ŽENIŠA.

Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Dňa 14. 6. 2016
uplynulo 9 rokov, čo
nás navždy opus-
tila drahá mama a
stará mama

S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Matilda
MACEKOVÁ.

Tak tíško odišla

duša tvoja, že ne-

stihol si povedať

ani zbohom, rodina

moja. Dňa 1. 7.
2016 uplynú 3 roky,
čo nás navždy

opustil náš brat

S láskou spomíname. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Pavol DEMOVIČ.

Dňa 16. 7. 2016
uplynú 2 roky, čo
nás opustila naša
milovaná

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Spomína man-
žel s rodinou.

Oľga VAGAČOVÁ

Dňa 9. 6. 2016 sme
si pripomenuli ne-
dožité 85. narode-
niny nášho drahé-
ho

(Rudolfa)

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka s
rodinou.

Michala
KOSTKU.

Klesli ruky ktoré

nás objímali, dotĺklo

srdce ktoré sme

milovali, zhasli oči,

utíchol hlas... spíš

svoj sen... Dňa 5. 7.
2016 uplynú 2 roky,
čo nás navždy
opustila naša milovaná

S úctou a láskou v srdci spomí-
najú dcéra Renáta, syn Igor a
ostatná rodina.

Marta RUTTMAROVÁ.

Perinou z hviezd si

navždy prikrytý.

Spomienkou krás-

nou si sa pre nás

stal. Žial z tváre

však ostal stále

nezmytý. Je rov-

naký ako v deň,

keď si odchádzal. Dňa 4. 5. 2016
uplynuli 4 roky, čo nás navždy
opustil náš otec, dedko a manžel

S láskou spomínajú manželka,
vnúčatá, pravnúčatá a syn.

Ján ORSZÁGH.

Nemôžeme vrátiť

čas, aby si mohla

žiť. Ani ťa objať a

vrúcne prianie ti

zaželať. Len ky-

tičku kvetov na

hrob dnes ti položiť

a modlitbu úprimnú

tvojej duši venovať. Dňa 25. 6.
2016 si pripomenieme nedožité
62. narodeniny našej mamičky,
babky a dcéry

S láskou spomínajú mama, brat,
dcéry a vnúčatá.

Márie JAŠŠÁKOVEJ.

S bolesťou v srdci
si dňa 22. 6. 2016
pripomíname 4.
výročie, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babička

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

Magdaléna ŠARMÍROVÁ

Tie roky odvial čas,

čo anjelom si sa

stal a smútok v na-

šich srdciach zane-

chal. Vo hviezdnej

perine budeš tíško

spať, no my bu-

deme na teba s láskou spomínať.

Dňa 23. 6. sme si pripomenuli
nedožité 50. narodeniny nášho
syna, brata, švagra, strýka a
prastrýka

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

Vladimíra CHMELU.

Kto ho poznal, spo-

menie si, kto ho mal

rád, nezabudne.

Žiješ v srdciach

tých, ktorí ťa milova-

li. V tomto období si
pripomíname 16.

výročie úmrtia nášho drahého

z Grinavy. S úctou a láskou spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Štefana VIRGOVIČA

Dňa 14. júna uply-
nulo 15 rokov, čo
nás opustila naša
milovaná, mama

Kto ste ju poznali a
mali radi, venujte jej, prosím,
tichú spomienku. S láskou smú-
tiaca rodina.

TeréziaTÓTHOVÁ
rod. Hrdličková.

Dobrý človek neodchádza, zo-

stáva v mysliach a srdciach tých čo

ho poznali a milova-

li. Dňa 23. 6. 2016
sme si pripomenuli
nedožitých 60 rokov

S úctou a láskou
spomína smutiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Dušana
KUCHAREKA.

Dňa 25. 5. 2016
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko

S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Igor DUREC.

Dňa 3. 7. 2016 uplynú smutné 2
roky, čo nás navždy opustil vo
veku 56 rokov milovaný manžel,
otec, krstný otec a dedko

S láskou a bolesťou v srdci spo-
mínajú manželka Eva, dcéra Mo-
nika s rodinou a syn Dušan.

Dušan BEDNARIČ.

Milí čitatelia,
Pondelok od 8.00 do 18.00 hod., Utorok, Štvr-

tok, Piatok od 8.00 do 16.00 hod., streda od 10.00 – 16.00 hod.,
sobota – zatvorené.

Zmena výpožičných hodín platí pre všetky oddelenia knižnice.
Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky na
knihy na budove knižnice. Od 1. júla 2016 pripravujeme sťaho-
vanie našej pobočky na Cajlanskej ul. do lepších priestorov.
Z tohto dôvodu bude pobočka od 1. júla 2016 dočasne zatvore-
ná. Pokiaľ nestihnete knihy vrátiť na pobočku do 30. 6. 2016,
navštívte nás na Holubyho 5 alebo ich vhoďte do schránky na kni-
hy.

počas mesiacov júl a august sme upravili vý-
požičné hodiny:

Prajeme vám pekné leto.

Letný režim v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Hostia: Márius Kopcsay, Pišta Vandal Chrappa, Erik Mar-
kovič -10. júl o 17.00 hod. v Zámockom parku.

Podu-
jatia prebiehajú vždy od 10.00 hod., vstup je voľný.
vernisáž výstavy drevených hračiek majstra Milana Pokojného
spojená s predajom a tvorivými dielňami - 12. júl v odd. pre deti,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

súťaž spojená s odmenami pre víťazov - 19. júl v odd.
pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

príď si vyrobiť nový letný šperk! - 26. júl v odd. pre deti,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárny kolotoč: Slovami aj no-
tami.

Prázdninové utorky 2016.
Svet hračiek:

Hľadaj poklad v
knižnici:

Šperká-
reň:

Kontakt:

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

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

,

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
nyiková Juran a Agnesa
Kolláriková Sodoma a
Eva Světlíková Myslovič
a Lucia Fuljerová Krajčík a
Monika Mruškovičová
Kočnár a Klaudia Matiašovičová

Halada a Denisa Sélešová

• Milan
• Michal

• Miroslav
• Denis

• Drahomír
•

Michal

Dňa 4. 6. 2016 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustila
naša drahá mama,
babka a prababka

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú dcéry s
rodinami.

Mariana
HANUSKOVÁ.

Dňa 3. 6. 2016 uply-
nulo 13 rokov čo
nás navždy opustil

Spomína manžel-
ka, deti, vnúčatá a
celá rodina. Kto ste

ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Jozef ŠEDIVÝ.
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Posledný májový víkend sa v areáli SOŠ v Pezinku uskutoč-
nili Majstrovstvá Slovenska v petanque dvojíc a Majstrovstvá
Slovenska zmiešaných dvojíc.

V sobotu 28.5. sa do bojov o titul Majstrov SR zapojilo 20 muž-
ských a 8 ženských tímov. Turnaj sa hral skupinovým systé-
mom v dvoch kategóriách. V kategórii mužov sa majstrami SR
pre rok 2016 stal tím v zložení Juraj Valent a Peter Sedláček,
ktorí vo finále porazili tím Pezinčana Dušana Lančariča (Prask
Pezinok) s Patrikom Šebeňom. V kategórii žien sa majsterkami
SR stali Ivica Kadlečíková a Linda Melicherčíková, ktoré vo finá-
le zdolali tím Diany Soboličovej (Spiders Pezinok) a Jany
Vodovej. Petangový víkend sme zakončili v nedeľu Majstrov-
stvami SR zmiešaných dvojíc, kde sa prihlásilo 21tímov. Po ná-
ročnom víkende sa najlepšou zmiešanou dvojicou stal tím
Tichomíra Handlovského a Márie Šimkovej.

Víťazi všetkých kategórií majú právo reprezentovať Sloven-
skú republiku na Majstrovstvách sveta dvojíc a zmiešaných dvo-
jíc, ktoré sa uskutočnia na budúci rok v belgickom Gente. (DS)

Majstrovstvá Slovenska v petanque

V dňoch 17. a 18. 5. sa konali v Poprade Majstrovstvá SR v
gymnastickom štvorboji ZŠ. Po víťazstve v krajskom kole po-
stúpili na Majstrovstvá Slovenska dve družstvá: V kategóriiA(1.
– 3. ročník) súťažili dievčatá: Sofia Baňovičová, Sophia Bizná-
rová, Vanessa Maco, Adelka Marková, Aďka Stovičková. Žiač-
ka Sofia Baňovičová sa v súťaži jednotlivkýň umiestnila na
2. mieste, družstvo dievčat tiež na 2. mieste.

Dievčatá trénujú gymnastiku od prvej triedy niekoľko hodín týž-
denne. Gymnastika sa stala pre mnohé koníčkom. Popri prípra-
ve na súťaže našli v gymnastike radosť z pohybu, potešenie, zá-
bavu a hlavne aktívne a zmysluplné trávenie voľného času.

Na M-SR postúpilo aj družstvo dievčat v kategórii B (4. – 6.
ročník) menovite: Diana Cingelová, Adela Balcová, Petra Pol-
korábová, Klára Margitanová a Betka Dulajová. Aj v tomto roku
sa im podarilo presadiť sa na M-SR a vyrovnať sa gymnastkám
z rôznych gymnastických klubov. Dievčatá obsadili 3. miesto.
Dobré výsledky na M-SR nás veľmi potešili a dievčatá posunuli
dopredu s predsavzatím udržať sa aj v budúcnosti na popred-
ných miestach a aktívne sa ďalej venovať tomuto krásnemu
športu. Dievčatá trénujú a na súťaže pripravujú Mgr. Irena
Hlinkovičová, PaedDr. Miroslava Petrakovičová a pani Elena
Cingelová. ZŠ Fándlyho

Gymnastky zo ZŠ Fándlyho získali
striebro a bronz na Majstrovstvách SR

Počas víkendu 3. – 5. 6. 2016 na Letných majstrovstvách SR v
plávaní v kategórii 9 – 10 ročných v Košiciach Plavecký klub Pe-
zinok reprezentovalo 14 detí. V komplikovanej situácii, keď má-
me pezinský bazén v rekonštrukcii, bola príprava našich plavcov
náročná. Deti absolvovali plavecký tréning len 1x do týždňa v
meste Trnava. Pri minimálnom tréningovom zaťažení sa podarilo

vyplávať pekné 3.miesto v disciplíne 50m
prsia a 4. miesto v disciplíne 100m prsia. Na 4. mieste doplávala

v disciplíne 50m voľný spôsob obe v kategórii 9
ročných plavkýň. Deti si v Košiciach vyskúšali štafetový pretek a
to hneď niekoľkokrát . Dievčatá z PKPK obsadili 2x 6.miesto v šta-
fetách 4x50m voľný spôsob a 4x50m polohový pretek.

Ďalší víkend 10. – 12. 6. 2016 sa konali Letné majstrovstvá
SR v plávaní v kat. 13 – 14 ročných v Štúrove. Na preteky sa kva-
lifikovali 3 chlapci: Peter Mozola, Šimon Podhorný, Matúš
Jurčík. Najviac sa darilo ktorý skončil na 8.
mieste v disicplíne 200m polohový pretek. Chlapcom sa podari-
lo zlepšiť osobné maximum. Všetkým deťom ďakujeme za vzor-
nú reprezentáciu mesta Pezinok a srdečne blahoželáme.

Simonke Michalcovej

Katka Szabóová

Petrovi Mozolovi,

(nk)

Záver plaveckej sezóny

Po základnej časti tohto roční-
ka sa do PLAY OFF prebojovali
medzi 8 najlepších: víťaz zá-
kladnej časti Watberg Senec,
Draci Pezinok, Haliganda Pezi-
nok, HC Chilli, ŠHbK Račištorf,
Diabli Réca, Vitamíny Pezinok
„B“ a nakoniec aj Vitamíny Pezi-
nok „A“. V porovnaní s minulým
rokom sa do vyraďovacích bojov
dostali Račania a pezinské „Áč-
ko“ Vitamínov. Jednotlivé pora-
die po základnej časti určilo da-
né štvrťfinálové dvojice, kde sa
hralo na 2 víťazné zápasy. No-
vinkou tohtoročných vyraďova-
cích bojov bolo, že ak zápas
skončil po riadnej hracej dobe re-
mízou, nasledovalo 5 minútové
predĺženie po 3 hráčoch na kaž-
dej strane.Ak nepadne ani v nad-
stavenom čase gól, nasledujú
klasické nájazdy.

Prvú štvrťfinálovú dvojicu vy-
tvorili minuloročný majster ligy se-
necký Watberg, ktorý narazil na
Vitamíny A. Svoje kvality a domi-
nanciu zo základnej časti si pre-
niesol aj do ďalších bojov a po vý-
sledkoch 8:2 a 6:1postúpil bez
problémov do semifinále. Druhú
dvojicu vytvorili Draci Pezinok s
Vitamínmi B. V zápasoch dvoch
pezinských mužstiev sa lepšie
darilo a svoje postavenie potvr-
dili hráči Drakov, ktorí vyhrali
dvakrát zhodne 5:1. Tretí tím po
základnej časti, Haliganda Pezi-
nok, sa po roku znova stretla so
šiestym celkom Diabli Réca. Vy-
rovnané zápasy priniesli kvalitný
hokejbal z oboch strán, kde domi-
novali brankári. Po výsledkoch
0:3 a 2:3 sa podarilo Récanom
vyradiť kvalitného súpera a pre-
kvapili tak Haligandu. Posledná
dvojica bola zložená z HC Chilli
a ŠHbK Račištorf, ktorí obsadili
4. resp. 5. miesto. V prvom vzá-
jomnom dueli si poradili HC Chilli
6:1, keď sa rozhodlo až pred kon-
com, kedy v priebehu 5 minút
Chilli strelili 4 góly. Druhý zápas
skončil 10:2 pre Chilli a postúpili
do ďalšieho kola PO.

Medzi 4 najlepšie celky sa
dostal Watberg Senec, ktorý na-
stúpil proti Diablom z Réce. Dru-

hú dvojicu vytvorili minuloroční
semifinalisti pezinskí Draci s HC
Chilli. Semifinálové zápasy sa
hrali na dva víťazné duely. Wat-
berg si poradil s Récou 7:3 a
4:3pp a postúpil do finále. Réca
podala sympatický výkon a ne-
má sa za čo hanbiť. Druhý súboj
medzi Drakmi a Chilli bol tiež vy-
rovnaný, Chilli mali Drakom čo
vracať, nakoľko minulý rok ich
práve vyradili a tiež nenašli re-
cept na nich ani v základnej čas-
ti. Lenže platilo pravidlo, že play
off je už iná súťaž a Chilli po vý-
sledkoch 4:3 ts a 5:0 postúpili do
finále, kde sa dostali po dvoch
rokoch.

Do finále sa dostali prvý a štvr-
tý tím po základnej časti Wat-
berg Senec a HC Chilli. Finále
sa hralo na tri víťazné zápasy. V
prvom zápase sa po napínavom
a výbornom hokejbale z oboch
strán tešili Senčania, keď roz-
hodli až v predĺžení 3:2pp. Dru-
hý a tretí zápas priniesol ešte lep-
ší hokejbal a plno zvratov na
oboch stranách. V oboch mera-
niach síl Senčania viedli o dva
góly, ale bojovnosť, tímový vý-
kon hráčov Chilli dokázali pri-
viesť zápasy do predĺženia. V
druhom zápase Chilli vyhralo
6:5pp a v treťom 4:3pp. Prvý
matchball mali na hokejkách
Chilli v zápase č. 4, ale bohužiaľ
nepodali taký výkon ako v ostat-
ných zápasoch. Rozhodlo sa až
v samotnom závere, kedy Chilli
korigovalo na 2:3 v poslednej mi-
núte, ale pri hre vabank Watberg

dal gól do prázdnej brán-dvakrát

ky a po výsledku 5:2, vyrovnal
stav série na 2:2. O všetkom sa
muselo rozhodnúť v poslednom
5. zápase a dôležitú úlohu zo-
hrávali brankári, ktorí sa preko-
návali a držali svoje mužstvá
nad vodou. Všetky góly padli v
tomto finále v presilovkách, ten
rozhodujúci padol zhruba 80 se-
kúnd pred koncom zápasu a po
výsledku 2:1sa mohli tešiť z pre-
miérového titulu hráči HC CHIL-
LI. Právom treba povedať, že

bola maximálne
vyrovnaná a uznanie si zaslúžia
všetci hráči z oboch tímov.

V boji o 3. miesto sa stretli dru-
hý celok po základnej časti,
Draci Pezinok, a šiesty, Diabli
Réca. Súboj o bronz sa hral na 1
zápas. Hráči oboch tímov bojo-
vali až do konca, stav sa prelie-
val z jednej strany na druhú, aby
sa nakoniec mohli tešiť z bron-
zových medailí pezinskí Draci,
keď rozhodli v posledných dvoch
minútach zápasu a vyhrali 7:5.

Po odohratí posledného zápa-
su boli dekorovaní jednotliví víťa-
zi a jednotlivci v rôznych kategó-
riách. Finále a dekorovania hrá-
čov sa zúčastnil primátor Oliver
Solga a viceprimátor Ján Čech.
Veríme, že všetci fanúšikovia,
ktorí chodili povzbudzovať svoje
mužstvá, si počas celej sezóny
prišli na svoje a na hokejbalo-
vom ihrisku si vychutnávali po-
hodlie, ktoré im areál ponúkal.

Veľké poďakovanie patrí ve-
deniu Malokarpatskej hokejbalo-
vej ligy na čele s predsedom ligy
Mgr. Róbertom Mikesom st.,

ce-
lá finálová séria

Mestu Pezinok, jednotlivým nad-
šencom a sponzorom, ktorí po-
máhajú vytvárať výborné pod-
mienky nielen pre hráčov, roz-
hodcov, ale aj pre divákov.

– Cena pome-
novaná po Miroslavovi Krupa-
novi:Anton KUDLÁČ (ŠHbK Ra-
čištorf) – 53 gólov.

– Cena pomenovaná po
Radovanovi Vašíkovi: Mário ŠE-
METKA (HC Chilli) – 56 asis-
tencií. – Cena
pomenovaná po Romanovi Se-
kerešovi: Daniel GOGOLA (Dra-
ci Pezinok).

- Michal TALAPKA (HBK
Panteri Budmerice) – útočník
16g+13a=29b - Patrik HAGARA
(HBC Hurons Budmerice) - bran-
kár.
- Dušan SOBOLČÍK (Vitamíny
Pezinok A) - Juraj SOMOROV-
SKÝ (HC Chilli).

Anton KUDLÁČ
(ŠHbK Račištorf) – 53 gólov + 23
asistencií = 76 bodov.

Roman Pašek.

HC CHILLI Watberg Senec
Draci Pezinok Diabli Réca
Haliganda Pezinok ŠHbK

Račištorf Vitamíny Pezinok B
Vitamíny Pezinok A Carpat-

hians Pezinok HBK Panteri
Budmerice Jokerit Pezinok

Hurons Budmerice Bul-
dogs HC Frodo.

Individuálne štatistiky
po základnej časti:

KONEČNÁ TABUĽKA
v ročníku  2015/16

1. 2.
3. 4.
5. 6.

7.
8. 9.

10.
11.

12. 13.
14.

Najlepší strelec

Najlepší na-
hrávač

Najlepší brankár

Najlepší hráč do 18
rokov:

Najlepší hráč nad 40 rokov:

Najproduktív-
nejší hráč:

Najlepší
rozhodca:

(pv)

HC CHILLI majstri MHL Pezinok 2015/16

V kanadskom mestečku Banff
v provincii Alberta sa začiatkom
júna (1.-5.6. 2016) uskutočnili
Majstrovstvá sveta v kategórii
Masters World Championship
2016. Vo výbere pod názvom
OLD BOYS SLOVAKIA sa pred-
stavili aj Pezinčania: Jaroslav
Kopecký, Štefan Stanko, Ro-
nald Kochan a vo výbere LA-
DIES SLOVAKIA Silvia Kocha-
nová. Všetci naši hráči sa doká-
zali aj bodovo presadiť v jednotli-
vých zápasoch, hoci prvé dva zá-
pasy prehrali s Českom (0:3) a
Kanadou (1:5), našli recept na
svojich súperov z USA (3:1) a
Rakúska (6:1) a postúpili do -
finále, kde sa im, žiaľ, nepodarilo
uspieť a prehrali s celkom
Kanady 3:5. Nakoniec v zápa-
soch o umiestnenie najprv pora-
zili Česko, ale v súboji o koneč-

Pezinskí hokejbalisti na MS v Kanade

né 5. miesto prehrali s USA a
skončili tak na 6. pozícii.

V ženskom reprezentačnom
výbere pod názvom LADIES
SLOVAKIA sa objavila a presa-
dila aj naša Pezinčanka Silvia

Kochanová. Ženskému výberu
sa darilo podstatne lepšie oproti
mužom a získali krásne 3. mies-
to na MS. Silvia Kochanová si
svojimi výkonmi zaslúžila obdiv
a uznanie od organizátorov tur-

naja. Okrem lesku bronzovej me-
daily sa stala aj súčasťou žen-
ského ALL STAR TEAMU, kde
sa zaradila medzi najlepšie útoč-
níčky turnaja.

Peter Vlasák

Benefičný turnaj pre Nathaniela
Tím Buldogs

Pezinok v spolu-
práci s garantom
podujatia Malo-
karpatská hokej-
balová liga Pezi-
nok a mestom
Pezinok zorgani-
zoval v nedeľu 8.
mája 2016 bene-
fičný hokejbalový turnaj. Jeho cieľom bolo získať finančné pros-
triedky na náročnú operáciu hlavy pre 5 ročného Nathaniela.

Podujatia sa zúčastnil primátor Oliver Solga a viceprimátor Ján
Čech a viacero známych osobností, či už speváci (Misha, Petra
Kepeňová, Jakub Petraník, Marián Greksa, Allan Mikušek) resp.
športovci ako Ľubomír Višňovský (bývalý hokejový reprezentant
SR), Stan Petrík (Najlepší hokejbalista sveta za rok 2015) a viacerí
bývalí hráči hokejového HC Slovan Bratislava (Dušan Pašek,
Michel Miklík a mnoho ďalších). Ku skvelej atmosfére podujatia
prispela i vysoká návštevnosť Pezinčanov a ľudí z okolia. Na bene-
fičnom turnaji, kde nešlo o to, kto vyhrá, ale o ochotu pomôcť na
dobrú vec, sa podarilo vyzbierať pre Nathaniela 2 200 €.

Všetkým patrí veľké poďakovanie a samozrejme Nathanielkovi
držíme všetci palce.☺ Peter Vlasák

HC CHILLI

OLD BOYS SLOVAKIA Silvia Kochanová


