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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Vážený pán primátor Pezinka,
prijmite, prosím, tento list ako prejav

môjho rešpektu – k Vám, k Vašej prá-
ci, k ľuďom, ktorých reprezentujete.
Ale aj z vďaky za to, že ste zdrojom in-
špirácie pre moju vlastnú prácu a poli-
tické poslanie; pretože práve vďaka
stretnutiam s vami, s ľuďmi vo vašich
mestách môžem lepšie rozumieť to-
mu, čo nás trápi. A čo si vyžaduje nie-
len Vaše nasadenie, ale aj sústrede-
nú pozornosť štátu a jeho centrálnych
inštitúcií.

Viem, že mnohé problémy spra-
vovania vecí verejných, s ktorými mu-
síte zápasiť vo svojej práci, vykazu-
jú známky chronického ochorenia.
A väčšina z nich súvisí s tým, že v his-
tórii rozhodnutí o decentralizácii bol
rozsah právomocí a povinností pre sa-
mosprávy len málokedy sprevádzaný
primeraným finančným zabezpeče-
ním ich výkonu. Platí to pre mnohé ob-
lasti od vzdelávania našich detí až
po starostlivosť o našich seniorov.

Tiež ma veľmi potešili príklady čoraz
efektívnejšieho poskytovania služieb
obyvateľom, výbornej spolupráce s
podnikateľmi či charitatívnymi organi-
záciami. A za týmto stojíte Vy, pričom
v mnohých prípadoch sa nemôžete
oprieť o kvalitne pripravené zákony a
podmienky, ale len o vaše vlastné úsi-
lie a snahu zlepšiť život druhým.

Viem, že neustále hovorím o škol-
stve, v ktorom hráte mimoriadne dôle-
žitú úlohu ako zriaďovatelia predo-
všetkým materských a základných
škôl, ale aj iných typov škôl a škol-
ských zariadení. Myslím si, že tento
rok bude rokom pravdy o tom, čo z am-
bicióznych plánov sa podarí naozaj
urobiť – a som presvedčený, že veľmi
dôležitý bude Váš konštruktívne kri-
tický a praktický hlas. Vo verejnej dis-
kusii, ale najmä pri politickej podpore
tých opatrení, ktoré naozaj dokážu
vzdelávanie našich detí posunúť do
21. storočia.

Myslím si, že bude potrebné oveľa
hlasnejšie a oveľa viac hovoriť nie-
len o nákladoch a finančných dlhoch
v našom zdravotníctve, ale aj o inom
veľkom dlhu voči pacientom na Slo-
vensku. O primeranej kvalite a porov-
nateľnej dostupnosti zdravotnej sta-
rostlivosti vo všetkých regiónoch bez
ohľadu na to, kde človek žije.

Myslím si, že v roku 2017 by sme sa
nemali báť otvárať naozaj veľké a nao-
zaj dôležité témy, ktoré nás spoločne
trápia. O školstve, o zdravotníctve,
o zlepšení situácie v rómskych komu-
nitách; o pomoci ľuďom v regiónoch,
ktoré trápi vyľudňovanie, odchod mla-
dých, nedostatok pracovných príleži-
tostí, nedostatok možností na kvalitný
a plnohodnotný život. Taký, aký si ľu-
dia v modernej a zásade ekonomicky
prosperujúcej krajine zaslúžia.

Pevne verím, že sa nám spoločnými
silami podarí dospieť aj k dobrým rie-
šeniam.

Minulý mesiac boli doručené pri-
mátorom a starostom listy od pre-
zidenta SRAndreja Kisku a predse-
du vlády SR Róberta Fica. Listy,
ktoré boli adresované aj primá-
torovi Pezinka Oliverovi Solgovi
uverejňujeme na tomto mieste:

S úctou, Andrej Kiska,
prezident Slovenskej republiky

LISTY OD PREZIDENTA SR
A PREDSEDU VLÁDY SR

Pezinok sa zmení
na hlavné mesto

rytmov
str. 6

Vážený pán primátor,
vláda Slovenskej republiky prijala ce-

lý rad opatrení s cieľom výrazne zúžiť
priestor pre korupčné a netransparent-
né správanie. Ide o jednu z priorít Prog-
ramového vyhlásenia vlády SR na roky
2016 – 2020.

Treba otvorene priznať, že aj napriek
vynaloženému úsiliu negatívne vníma-
nie korupcie výrazne pretrváva.

Obraciam sa na Vás ako na predstavi-
teľa miestnej samosprávy, ktorá sa zú-
častňuje na projektoch spolufinanco-
vania z európskych fondov či z iných
dotačných mechanizmov štátu. V sku-
točnom, nie politickom, boji proti korup-
cii potrebujeme viac spolupráce, viac
kvalitných a vierohodných informácií
a predovšetkým viac odvahy netolero-
vať akékoľvek konania korupčného cha-
rakteru.

Aj keď v prípade korupcie existuje pod-
ľa Trestného zákona oznamovacia po-
vinnosť, dovoľujem si Vás aj takto osob-
ne požiadať o súčinnosť a povzbudiť
Vás k správnym občianskym postojom.
Som presvedčený, že nám všetkým mu-
sí záležať na čistote verejného života
a dobrom mene našej krajiny. Preto
neváhajte a akékoľvek závažné infor-
mácie o korupčnom správaní predsta-
viteľov štátnej a verejnej moci na kto-
rejkoľvek úrovni oznámte príslušným
orgánom alebo mne osobne. Každé-
mu takémuto podaniu budem venovať
patričnú pozornosť.

S úctou, Róbert Fico,
predseda vlády SR

(texty sú minimálne krátené)

Pozvánka – Ján Kupecký v Starej radnici

Generálny riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania vyjadril pri príležitosti 20. vý-
ročia založenia fondu poďakovanie pracovníkom Mestského úradu v Pezinku
„za kvalitnú a odbornú spoluprácu a osobný prínos pri napĺňaní poslania Štátneho
fondu rozvoja bývania v oblasti výstavby a obnovy bytového fondu“. Mesto aktívne
využívalo možnosti, ktoré ŠFRB samosprávam poskytoval. Mestský úrad pomáhal
občanom pri riešení ich bytových problémov a profesionálne zvládol aj agendu pre
získanie úverov na obnovu, modernizáciu a zateplenie bytových domov nielen
v Pezinku, ale aj v celom našom okrese. (r)

Ďakovný list mestskému úradu

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo naše mesto ako
„Mesto s predpokladom stabilného rozvoja“. Certifikát bol udelený mestu minulý
mesiac. Bezmála tritisíc slovenských miest a obcí prešlo hodnotením zameraným
na finančnú a majetkovú bonitu, ktorého boli porovnávané aj s výsledka-
mi okresu a kraja. Analýza hodnotila efektívnosť narábania s finančnými prostried-
kami, určitou finančnou silou a kapacitou mesta či obce a efektivitu využívania
a zhodnocovania majetku. Hodnotené bolo obdobie rokov 2009 – 2016.

výsledky

(MsÚ)

Ďalšie dobré hodnotenie mesta

V pondelok 10. apríla o 19. hodine sa v rámci tradičného podujatia

Literatúra v Radnici (Café – bar – restaurant Radnica) uskutoční be-

seda o knihe JÁN KUPECKÝ – Život a dielo s jej autorom, primátorom

a historikom umenia Oliverom Solgom. Večer venovaný slávnemu ba-

rokovému portrétistovi a knihe o ňom organizuje Malokarpatská kniž-

nica v Pezinku. Knihu si bude možné zakúpiť aj počas večera. Celý

výťažok z jej predaja smeruje vďaka autorovi mestu Pezinok a takto

získané peniaze by mali poslúžiť na tohoročné vydanie publikácie

„Pezinok na starých pohľadniciach“. (r)

V sobotu – 25. marca sa už po tretíkrát v tomto roku stretli dobrovoľníci, aby revitalizovali vinohradnícky chotár. Ich cieľom bolo vyčistiť
mestskú kamenicu nad rybníkom od náletových burín a krovín a pripraviť územie aj pre úspešné letné podujatie „Víno a levanduľa“.
Brigády organizuje Združenie vinohradníkov a vinárov mesta Pezinok, výrazne pomáhajú aj pracovníci Mestského podniku služieb a ne-
chýba ani vedenie mesta. Organizátori radi privítajú aj ďalších dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť. O pohostenie aj dobrú náladu je vždy po-
starané a najväčšou odmenou je vidieť po „fajronte“ aký kus práce sa zakaždým podarilo urobiť.

Dobrovoľníci urobili
kus práce

Dobrovoľníci urobili
kus práce
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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

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 záko-
na NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzý-
va všetky fyzické osoby – obča-
nov, fyzické osoby – podnikate-
ľov a právnické osoby, vykonať

v období
ako opatrenie na pred-

chádzanie vzniku a šíreniu pre-
nosných ochorení s tým, že:

vykonajú deratizáciu v
objektoch a na verejných
priestranstvách v správe ale-
bo majetku obcí;

celoplošnú jarnú deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škod-
cov) od 1. 4. do 15. 5.
2017

1. obce

2. fyzické osoby – podnikate-
lia a právnické osoby

3. fyzické osoby – občania

vyko-
najú deratizáciu v ich alebo
nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch a areá-
loch určených na podnikanie
a bývanie, vrátane škol-
ských, zdravotníckych, špor-
tovo-rekreačných, telový-
chovných a kultúrnych zaria-
dení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a poly-
funkčných domov, admi-
nistratívnych budov, skladov i
skládok odpadov;

vy-

konajú deratizáciu na pozem-
koch a objektoch využíva-
ných na chov hospodárskych
zvierat a v prípade známok
výskytu hlodavcov aj v pivnič-
ných a prízemných priesto-
roch rodinných domov a ob-
jektov určených na bývanie.

sa dopustí
priestupku a

sa dopustí správneho delik-
tu na úseku verejného zdravot-
níctva nevykonaním nariadenej

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

Fyzická osoba
fyzická osoba –

podnikateľ alebo právnická oso-
ba

regulácie živočíšnych škodcov.
Za priestupky a správne delikty
možno uložiť pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 € a v

blokovom konaní do 99 €
b) fyzická osoba – podnikateľ

alebo právnická osoba – od
150 € do 20 000 €.
Priestupky a správne delikty

prejednávajú a pokuty za ne
ukladajú v rozsahu svojej pô-
sobnosti úrad verejného zdra-
votníctva, regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva a orgány
verejného zdravotníctva uve-
dené v §3 ods. 1 písm. d) až g)
zákona č. 355/2007 Z.z. (MsÚ)

VÝZVA na celoplošnú deratizáciu

Od 15. marca sa začala tzv. letná údržba ciest – strojové za-
metanie zametačkou. Za mesiac sa pozametajú ulice v celom
meste a táto údržba sa bude opakovať do polovice novembra.
Prvé zametanie je náročné a výsledok nemusí byť hneď 100 %-
ný. Preto sa budú zametať súbežne ulice, ktoré by prišli na rad
v harmonograme neskôr, a tak sa docieli rýchlejšie pozameta-
nie celého mesta. Na uliciach, ktoré sa budú zametať mimo har-
monogramu, budú v čase zametania umiestnené prenosné do-
pravné značky „zákaz zastavenia“, aby sa dosiahol čo najlepší
výsledok zametania. Harmonogram zametania je zverejnený
na stránke mesta. Zmeny v harmonograme zametania nie sú
vylúčené (kvôli nepriaznivému počasiu, poruche vozidla a pod.)

OM – odd. výstavby a ŽP

ZAMETANIE CIEST

Stavebný odpad v kontajneroch na separovaný zber

Jeden z obyvateľov sídliska
Sever nám do redakcie zaslal
fotografie odpadu, ktorý zrej-
me nepochádza od domácich
obyvateľov bytoviek a vyslovil
podozrenie, že odpad pochá-
dza skôr z rodinných domov či

stavieb realizovaných v blíz-
kom okolí. Jeho tvrdenie nebu-
de ďaleko od pravdy – obyva-
telia bytoviek asi neskladujú v
bytoch použitú asfaltovú izolá-
ciu, staré elektromery a iný sta-
vebný odpad. Nehovoriac o

tom, že tento druh odpadu bol
umiestnený do kontajnerov,
ktoré sú určené na separova-
ný zber iných materiálov.

Osoby týmto konaním nielen
že porušujú zákon, ale spôso-
bujú aj nemalé problémy

tým, ktorí sa spracovaním sepa-
rovaného odpadu zaoberajú.

Preto ak ste svedkom nele-
gálneho ukladania odpadu –
neváhajte a oslovte Mestskú
políciu Pezinok na telefónnom
čísle 159. (pb)

Jarné upratovanie sa bude
tento rok konať v Technickom
a skladovom areáli MPS na
Fajgalskej ceste (bývalá moto-
kárová dráha)

Pracovníci Mestského pod-
niku služieb budú usmerňovať

v dňoch 20. –
22. apríla 2017 v čase od
8.00 h do 18.00 h.

roztrieďovanie doneseného
odpadu do pripravených kon-
tajnerov. Toto dočasné zberné
miesto bude slúžiť na zber
objemného odpadu, nábytku,
kobercov, skla, plastov, pa-
piera, kovového odpadu a
biologického odpadu od fy-
zických osôb.

(farby,
riedidlá, oleje, batérie, žiariv-
ky...) a

(dlažba, keramika, zemi-

V zbernom dvore nezobe-
rú: nebezpečné odpady,
drobné stavebné odpady a
pneumatiky!

Nebezpečné odpady

drobné stavebné od-
pady

na, betóny) prevezmú denne
okrem nedele na Viničnian-
skej ceste č. 25 v sídle firmy
Marius Pedersen.

Firmy a podnikatelia si musia
zabezpečiť likvidáciu odpadu
na vlastné náklady.

(OŽP, KS a D)

JARNÉ UPRATOVANIE sa bude konať v dňoch 20. – 22. apríla

Vedenie mesta Pezinok pozýva prevádzkovateľov reštau-
račných zariadení (reštaurácie, kaviarne, vinárne...) na stret-
nutie ohľadom prerokovania pripomienok a podnetov k návr-
hu prevádzkového času v reštauračných zariadeniach na
území mesta.

Uskutoční sa v stredu 5. apríla o 16.00 h v miestnosti č. 12
na prvom poschodí mestského úradu.

Účelom predkladaného všeobecne záväzného nariadenia
je normatívne určiť jednotné pravidlá času predaja v obcho-
de, času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi
predpismi na území Slovenskej republiky, zároveň však
rešpektovať aj záujmy podnikateľov, záujmy obyvateľov mes-
ta Pezinok a potreby mesta Pezinok.

Predkladané všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahu-
je na tradičné podujatie VINOBRANIE a obdobné akcie. Na
uvedené sa vzťahuje úprava prevádzkového času na trho-
vých miestach, úprava ktorého je obsiahnutá v osobitnom
VZN. Mgr. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Mesto Pezinok pozýva 5. apríla
na verejné prerokovanie

V posledných rokoch sa vy-
skytol problém s premnožený-
mi potkanmi. Najkritickejšia
situácia je na sídlisku Sever.
Viacerí občania sa na mesto
obracajú so žiadosťami o za-
bezpečenie deratizácie aj s vy-
hláseniami, že tento problém je
kritický a mesto ho nerieši.

Mesto vykonáva deratizáciu
2x ročne, na jar a na jeseň v ob-
jektoch a pozemkoch v jeho
vlastníctve. Deratizuje aj väč-
šie verejné priestranstvá a
parčíky. Povinnosť vykonávať
deratizáciu pre každého vlast-
níka či správcu nehnuteľnos-
ti vyplýva priamo zo zákona
a termíny a ďalšie podmienky
sú v kompetencii Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva,
ktorý pred každou celoploš-
nou deratizáciou vyzýva všet-

ky právnické aj fyzické osoby.
Snažíme sa informovať ob-

čanov, bytových dôverníkov,
ktorí posielajú podnety a sťaž-
nosti, a taktiež aj správcov byto-
vých domov, aby vykonávali de-
ratizáciu aj kanalizačných prí-
pojok, ktoré sú v ich vlastníctve.
A práve pri viacerých rozhovo-
roch s obyvateľmi a domovými
dôverníkmi sa dozvedáme, že
deratizácie kanalizačných
šácht sa nerobia.

Hlavnou z viacerých príčin je
nedostatočne vykonaná derati-
zácia na kanalizačných prípoj-
kách vedúcich z hlavnej kana-
lizačnej vetvy k bytovým do-
mom. Mnohí obyvatelia, domo-
ví dôverníci a správcovia byto-
vých domov si nie sú vedomí,
že podľa Zákona 182/1993 Z.z.
o vlastníctve bytových a neby-

tových priestorov sa práve táto
kanalizačná prípojka zaraďuje
do spoločných priestorov byto-
vého domu a podľa §86 zákona
č. 50/1976 Z.z. je vlastník stav-
by povinný udržiavať stavbu v
dobrom stave tak, aby nevzni-
kalo nebezpečenstvo hygienic-
kých a iných závad a aby nedo-
chádzalo k jej znehodnoteniu.
To znamená, že aj keď sú stopy
po potkanoch na pozemkoch
pred bytovými domami, ktoré
sú „meststké“ treba sa presved-
čiť, či to nie je práve v blízkosti
kanalizačnej prípojky/šachty,
pretože potkan sa uprostred ni-
čoho len tak nevynorí. Aj potka-
ny, pohybujúce sa v okolí kon-
tajnerových stanovíšť, sú väč-
šinou „vyliezajúce“ z okolitej
kanalizácie. Ich voľný pohyb
po sídlisku veľmi „podporujú“ aj

voľne porozhadzované potravi-
ny a neporiadok okolo kontaj-
nerov.

Okrem toho, že mesto derati-
zuje na sídlisku Sever parčík,
vykonáva Bratislavská vodá-
renská spoločnosť deratizáciu
hlavných kanalizačných vetiev
tiež v tých istých termínoch dva
krát do roka.

Ostáva len na vlastníkoch by-
tových domov, aby vykonávali
svoje povinnosti zodpovedne,
deratizovali nielen pivničné
priestory, ale aj kanalizačné prí-
pojky a nevypisovali na sociál-
nych sieťach ako „mesto nič
nerobí“, pretože aj ich dlhoroč-
nou nečinnosťou a nediscipli-
novanosťou prišlo až k tomu, že
sú na tomto sídlisku potkany
vo veľkom množstve rozmno-
žené. (OMP)

Premnožené potkany v meste

MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž

Pezinok,

do 2. 5. 2017 do 11.00 hod.

„OVS - pre-
daj domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁRAŤ!“

Podmienky súťaže

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom
území obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s
pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta
Pezinok.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 55 000 €
Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať naj-

neskôr v zalepenej obálke so spät-
nou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

sú zverejnené na webovej stránke:
.http://www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Holubyho 23

400 000 €.

formou elektronickej auk-
cie,

do 10. 5. 2017

OVS - predaj Holubyho 23
NEOTVÁRAŤ!“.

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok,
na v Pezinku, k.ú. Pezinok, podľa LV č. 3740: po-
zemok registra "C" parcelné číslo 4628, výmera 1762 m2,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie a stavba súpisné
číslo 58 na parcele číslo 4628, popis stavby Stavba.

Ide o meštiansky dom, ktorý bol vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku (NKP).

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške
V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok, je

funkčné využitie danej lokality 01-14 „MC“ zmiešané územie
mestského centra, max. podlažnosť 3 NP, max. koeficient za-
stavania 0,50 a koeficient zelene nie je daný, pozn.: zachovať
charakter zástavby, typ a orientáciu striech (susedné stavby a
mestské opevnenie sú v zapísané v registri NKP).
Predaj nehnuteľností sa uskutoční

prostredníctvom aukčného systému (ak budú predložené
minimálne dva návrhy).

Lehota na podávanie návrhov: (streda) do
14.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu,
na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla: „

Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201,
e-mail: . Po dohode je možnosť
uskutočnenia obhliadky.

Podmienky súťaže sú uvedené na stránke .

peter.stetka@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Na pozvanie primátora Čad-
ce Milana Guru absolvoval pri-
mátor Oliver Solga pracovnú
návštevu Čadce. Niekoľkoho-
dinové stretnutie sa nieslo naj-
mä v znamení informácií o kom-
plexnej rekonštrukcii verejného
osvetlenia, ktoré v Čadci reali-
zovali pred niekoľkými rokmi.
Ako sme už informovali, mesto
Pezinok práve v tomto čase za-

bezpečuje výber dodávateľa
na modernizáciu, prevádzku a
údržbu sústavy verejného
osvetlenia na území celého
mesta. Pôvodne sme v Pezinku
chceli riešiť výber dodávateľa
formou koncesionárskej zmlu-
vy, čo však Úrad pre verejné ob-
starávanie neodporučil. Upo-
zornil dokonca, že by mohlo ísť
o porušenie zákona a uvedený

spôsob obstarávania „nespĺňa
definičné znaky koncesie...“
Primátor sa však práve v Čadci,
ktorá je počtom obyvateľov aj
rozsahom zákazky skoro iden-
tická, presvedčil, že vedenie
tohto mesta išlo formou konce-
sionárskej zmluvy a konalo v in-
tenciách zákona. Formu konce-
sionárskej zmluvy v prípade ve-
rejných obstarávaní vrelo odpo-
rúčalo aj Združenie miest a obcí
Slovenska. Zostáva teda otáz-
kou, či ÚVO používa dvojitý me-

ter pri svojom odporúčaní, ale-
bo jednoducho, to čo ide v
iných slovenských mestách, je
v Pezinku problémom. A to už
nespomíname, koľko primitív-
nych invektív sme si prečítali
v tejto súvislosti na rôznych dis-
kusných fórach „o zbabranom
tendri“ a podobne. Pripomenúť,
že všetci títo mizeráci by sa
mali teraz vedeniu mesta
ospravedlniť je iste zbytočné.
Nič podobné sa od nich nedá
očakávať. (MsÚ)

Návšteva Čadce
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la, keďže 30 rokov fungovala
bez zásadných zmien a inves-
tícií,“ hovorí Ing. Juraj Sochor,
Riaditeľ Regiónu Bratislava,
ENGIE Services.

V súčasnosti dodáva Ter-
mming v Pezinku teplo pre
2 850 domácností, pre komerč-
né priestory aj občiansku vý-
stavbu. Hlavným cieľom spo-
ločnosti bolo zvýšenie účinnosti
a kvality výroby tepla, a tiež pod-
pora obnoviteľných zdrojov
energie, ktoré z dlhodobého
hľadiska považuje za udržateľ-
né a efektívne riešenie.

Počas rekonštrukcie bola v
rámci stavebných prác zreali-
zovaná kompletná obnova sta-
vebných konštrukcií, sanácia
statiky oceľovej konštrukcie
stavby, vybudovaná nová stro-
jovňa, postavili sa nové priesto-
ry ako napríklad zázemie pre
obsluhu kotolne, ďalej sa vybu-
doval vnútorný sklad drevnej
štiepky z monolitického betónu

Spoločnosť Termming prevza-
la do nájmu tepelné hospodár-
stvo v Pezinku v roku 2013 so
zmluvou na obdobie 20 rokov.
V rámci prvých piatich rokov sa
zaviazala preinvestovať viac ako
5,3 miliónov €, predovšetkým v
rámci tepelných zariadení. Prvou
z investícií bola výmena teplo-
vodných rozvodov a inštalácia
odovzdávacích staníc tepla.
Druhým opatrením bola práve
modernizácia kotolne Sever.

Nová zmodernizovaná ko-
tolňa na spaľovanie drevnej
štiepky Sever v Pezinku je už
v skúšobnej prevádzke. Spo-
ločnosť Termming, člen Sku-
piny ENGIE, v rámci moderni-
zácie tepelného hospodár-
stva už v minulosti urobila via-
cero opatrení. Ďalšou z plá-
novaných investícií bola prá-
ve rekonštrukcia kotolne a
zmena paliva na obnoviteľný
zdroj energie – biomasu.

„Projekt bol spustený na je-
seň v roku 2015, s výstavbou
sme začali v júni 2016 a ukon-
čená bola koncom minulého ro-
ka. ENGIE Services bola gene-
rálnym dodávateľom stavby,
ktorý realizoval všetky práce od
prípravy a riešenia projektovej
dokumentácie, cez riadenie vý-
stavby, koordináciu BOZP až
po inžiniering. Kotolňa, dispo-
nujúca 6 plynovými kotlami s no-
minálnym výkonom 2,6 MW, si
takúto rekonštrukciu vyžadova-

a nakoniec sa inštalovala nová
technológia pre manipuláciu a
spaľovanie biomasy.

vysvetľuje
Juraj Sochor. V novozrekon-
štruovanej kotolni sú k dispozí-

„Táto rekonštrukcia priniesla
novinku v podobe automatické-
ho zásobníka pre 200 ton pali-
va. Zásobník je vyrobený tak,
aby sa nemuseli využívať na-
kladače, a tým sa zníži praš-
nosť, a hluk, ktoré vznikali pri
manipulácii a mohli obťažovať
obyvateľov žijúcich v blízkosti
kotolne. V iných kotolniach, s vý-
nimkou Liptovského Mikuláša,
máme vonkajšie sklady, kde sa
práve za pomoci nakladača pre-
súva štiepka do denných zá-
sobníkov. Výhodou tejto kotol-
ne je teda využívanie vnútorné-
ho skladu – štiepka sa vysype
do jamy a odtiaľ sa dopravní-
kom presúva do plne krytej
skládky paliva, kde sa pomo-
cou rozhrabávačov rozloží do
celého priestoru,“

cii 2 kotly na spaľovanie bioma-
sy s celkovým výkonom 3 MW,
2 záložné teplovodné plynové
kotly, už spomenutý plnoauto-
matický systém dopravy a skla-
dovania paliva a automatický
zásobník pre 200 ton paliva.

uzatvára
Juraj Sochor.

Slávnostného otvorenia pre-
vádzky sa zúčastnilo aj vedenie
mesta Pezinok na čele s primá-
torom Oliverom Solgom.

„Obnoviteľné zdroje energie
sú v svetovom meradle ekolo-
gickým riešením a jedným zo
spôsobov ako prispieť k podpo-
re trvalo udržateľného rozvoja a
zvýšeniu energetickej bezpeč-
nosti. Preto som rád, že aj naša
spoločnosť sa zapája a investu-
je do podobných riešení. Verí-
me, že aj týmto úspešným pro-
jektom sa nám podarí zefek-
tívniť poskytované služby,
a tiež prispieť k ochrane život-
ného prostredia,“

(ENGIE)

Modernizácia tepelného zdroja v Pezinku

Spojená škola otvára od 1.9.2017 triedy prípravného roč-
níka v Pezinku a v Modre pre deti so zdravotným znevýhod-
nením (napr. rôzne poruchy reči), so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, školskou nezrelosťou.

grafomotorických zručností, zrakovej a slucho-
vej diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaob-
služných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej
práci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesné-
ho vývinu, logopedická intervencia.

V prípade záujmu kontaktujte:
,

csppporadnapk@gmail.com

Spojená škola, Vajanského 93, Modra, triedy prí-
pravného ročníka. 3.4.2016 - 7.4.2017 v čase 8.00
– 11.30 (Zborovňa je na 1. poschodí).

Edukácia:

komenského@szspk.sk

Miesto:
Termín:

0902 173 524 – riaditeľka
Mgr. Gabriela Kováčová, 0905
495 001 – psychológ CŠPP,

Na vaše prípadné
otázky radi odpovieme, volajte 033/647 44 48.

Spojená škola, Vajanského 93 , Modra
Vás pozývana Týždeň otvorených dverí

v prípravnom ročníku.

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok
2017/2018 sa bude konať v

Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2017 dosiahne vek šesť rokov a eš-
te neplní povinnú školskú dochádzku, sú jeho zákonní zástup-
covia povinní prihlásiť do základnej školy.

Zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktoré mali odloženú školskú
dochádzku, prípadne dodatočne odloženú povinnú školskú do-
chádzku.

Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť
platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list
dieťaťa. V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Viac informácií k zápisu do ZŠ nájdete na úradnej tabuli mesta

ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupeckého,
ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku v dňoch

http://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=7464

6. a 7.
apríla od 15.00 h. do 18.00 hod.

Školský úrad

Zápis do Základných škôl

SPOJENÁ ŠKOLA
Komenského 25, Pezinok - www.szspk.sk

FOTO: (pb)

Mimoriadna udalosť sa stala
11. februára o 1.50 hod. Prí-
slušník Mestskej polície (MsP)
J. K. reagoval na upozornenie
mladšieho kolegu, ktorý na mo-
nitore kamerového systému za-
registroval incident troch na-
vzájom sa fyzicky napádajúcich
mladých ľudí, údajne slovami:
„Otoč kameru, nech si dajú pár
faciek“. V podobných situáci-
ách sa predpokladá, že hliadka
MsP okamžite vyrazí na zásah
a na mieste rieši situáciu v
zmysle zákona.

Prípad ráno okamžite riešil ná-
čelník MsP Ľudovít Farbula ako
hrubé porušenie pracovnej dis-
ciplíny a videozáznam poslal na

ďalšie prešetrenie Obvodnému
oddeleniu Policajného zboru
(OO PZ) v Pezinku. Tu zistili, že
nebol nahlásený žiaden inci-
dent, ani podozrenie z trestné-
ho činu, či ujma na zdraví osôb.

Primátor mesta Oliver Solga
zvolal útvarový zraz, na ktorom
sa vec ďalej prešetrila, prísluš-
níci MsP sa mohli vyjadriť k
vzniknutej situácii a boli pouče-
ní, že podobné excesy sú ne-
prípustné. Primátor i náčelník
MsP neskôr ochotne odpove-
dali aj na otázky televízie JOJ v
záujme objektívne informovať o
udalosti.

Keďže išlo o policajta, ktorý
pracuje v MsP 25 rokov, patrí

medzi najskúsenejších a dote-
raz nemal žiadne porušenie pra-
covnej disciplíny (naopak, bol
niekoľkokrát ocenený za kvalit-
né plnenie úloh), bol prešľap
vyhodnotený ako zlý úsudok a
zároveň ako hrubé porušenie
pracovnej disciplíny, za ktoré
bol J. K. náležite potrestaný de-
gradáciou na radového policaj-
ta a znížením platu s výstrahou,
že ak by sa dopustil akéhokoľ-
vek priestupku, bude s ním
rozviazaný pracovný pomer.
Tento policajt uznal pochybenie
v úsudku, no ani sám si nevedel
vysvetliť dôvody, prečo (ne)ko-
nal uvedeným spôsobom. Zato
si naplno uvedomuje, že išlo o
pochybenie, ktoré určite nepo-
máha obrazu MsP v očiach
Pezinčanov.

Vedenie mesta však v tejto sú-
vislosti dôrazne odmieta klam-
stvá šírené na sociálnych sie-
ťach o „zametení kauzy pod
koberec“, či nepotrestaní poli-
cajta. Opak bol pravdou: náčel-
ník MsP i primátor konali
promptne. Rovnako tak treba
rázne odmietnuť výmysly o zlej
atmosfére v mestskej polícii či
dokonca o neplnení si služob-
ných povinností niektorými jej
príslušníkmi. Komisia verejné-
ho poriadku, v ktorej sú zastú-
pení poslanci koalície aj opo-
zície sa činnosti MsP pravi-
delne venuje a hodnotí ju ako
štandardnú a vysoko profe-
sionálnu. Je verejným tajom-
stvom, že MsP v mnohých
aspektoch supluje aj činnosť
OO PZ SR. (MsÚ)

Mestská polícia na pretrase

Inzercia

Mesto Pezinok muselo minulý mesiac zaplatiť pokutu vo výš-
ke 5000 eur, ktorú mu vyrubil Najvyšší kontrolný úrad. Išlo o rea-
lizáciu dolnej časti Záhradnej ulice pred dvoma rokmi. Mesto
naplánovalo rekonštrukciu na niekoľko etáp, a to podľa finan-
čných možností. Na realizáciu vypísalo súťaž, ktorú vyhrala
spoločnosť Duvystav s najnižšou cenou a práce aj kvalitne zrea-
lizovala.

Počas stavby sa rozhodlo, aj po predchádzajúcej žiadosti oby-
vateľov domu č. 5 až 9, že sa rozšíri chodník a vyasfaltuje
cesta. Dodatočné práce zadalo mesto firme, ktorá robila aj dol-
nú časť - nerobila sa teda nová súťaž, ktorá by trvala veľa me-
siacov. Porovnanie cien vykonaných prác podľa cenníka bolo
absolútne v poriadku. Na fakt, že na posledný úsek rekonštruk-
cie nebola urobená súťaž, upozornil obyvateľ Pezinka, ktorý
mesto „natrel“ Najvyššiemu kontrolnému úradu. NKÚ v súlade
so zákonom vec prešetril a dal mestu najnižšiu možnú pokutu,
a to 5% z celkovej sumy investície.

Zároveň úrad tiež konštatoval, že nedošlo k nehospodárne-
mu nakladaniu s verejnými prostriedkami, ale len k nedovole-
nému zadaniu časti zákazky bez novej súťaže. Pracovníčka,
ktorá situáciu zavinila dostala adekvátny postih. (MsÚ)

Pokuta z NKÚ

Vedenie Spolku slovenských žien – Živena, malo v sobotu 25.
marca pracovné stretnutie práve v našom meste. Bohatý pro-
gram sa začal v historických priestoroch Starej radnice, kde ich
prijal primátor Oliver Solga, ktorý ich oboznámil s históriou i sú-
časnosťou mesta. Hovorilo sa však aj o spolupráci vedenia mes-
ta so ženskými organizáciami, ktorú hodnotili ich vedúce ako
veľmi dobrú. Účastníčky stretnutia z celého Slovenska na čele s
predsedníčkou pani Magdou Vášáryovou si prezreli aj Malo-
karpatské múzeum a centrum mesta. Pani Vášáryová na záver
stretnutia vyhodnotila pezinské stretnutie vedenia Živeny ako
veľmi pozitívne a uviedla, že pezinské organizátorky na čele
s pani Alžbetou Strapákovou postavili latku veľmi vysoko. (r)

Vedenie Živeny v Pezinku

Člen dotačnej komisie a poslanec BSK Oliver Solga nás infor-

moval o záverečnom rokovaní dotačnej komisie BSK a o výške

finančných prostriedkov, ktoré aj vďaka jeho zasadeniu, do-

stanú v tomto roku cirkvi, občianske združenia a jednotlivci

z Pezinka.

je to podpora na reštaurovanie vzácnej ka-

zateľnice vo Farskom kostole vo výške 5 000 €, Cirkevný zbor

ECAV dostane na opravu veže 2 000 €, NO Barbora – Pezinský

permoník 2 000 €, plus 7 000 € na vybudovanie Geoparku, fes-

tival Dychovky v preši dostane 2 000 €, DH Grinavanka 1 000 €,

projekt Svetielko v tme Pinelovej nemocnice 2 500 €, Museum

Vinorum spolu 3 000 €, Ad Una Corda 1 000 €, Divadlo v pod-

palubí 3 000 €, In Architekti spolu 4 000 € a Ateliér PK 1 500 €.

Anakoniec FS Radosť získal 1 000 €.

dostane Pezinok in line (značenie cyklo-

trás) 5 500 €, ZPPV 9 000 € na rekonštrukciu vzácnej kame-

nice, Pezinský okrášľovací spolok dostane 7 000 € a kerami-

kárka Mária Hanúsková 2 500 €.

Na rozvoj regiónu je ur-

čených 18 800 €.

získal Stolnotenisový klub ZŠ

Bielenisko 3 000 €. Sokol – Klub orientačného behu 3 000 €

a Európske integračné centrum 5 000 €.

V kategórii kultúra

V kategórii Turizmus

v kategórii vinohradníctvo a vinárstvo

V kategórii šport a mládež

(r)

Dotácie pre Pezinčanov
Pred vyše mesiacom zverejnilo Transparency International Slo-

vensko hodnotenie obecných novín a časopisov. Pezinčan sa
umiestnil na 76. mieste, čo je dosť nelichotivé umiestnenie, keďže
vo všetkých ostatných a ďaleko dôležitejších hodnoteniach sa naše
mesto umiestňuje na popredných miestach. Aké závery z toho re-
dakcia a vydavateľ vyvodia, sme sa opýtali primátora mesta Olivera
Solgu:

Primátor si v tejto súvislosti ešte neodpustil poznámku:

„Je zložité stručne sa vyjadriť k objektivite a kritériám hodno-
tenia, ktoré boli prevzaté z Čiech a podľa ktorých TIS noviny hodno-
tila. Zvolenú metodiku nepovažujem za celkom objektívnu i preto,
že výsledok závisí aj na subjekte konkrétneho hodnotiteľa. Mám
prax s médiami, vrátane celoslovenských, niekoľko desiatok rokov
a nemyslím si, že náš časopis je nekvalitný, neužitočný pre obča-
nov, alebo neobjektívny. Práve naopak. Budeme sa však venovať
odporúčaniam, ktoré sme dostali, a preto o niekoľko mesiacov
predložíme zastupiteľstvu a verejnosti redakčnú radu, v ktorej budú
špičkoví odborníci na médiá a urobíme tiež analýzu obsahovej
štruktúry Pezinčana a zrealizujeme prípadné zmeny.“

„ Je až tra-
gikomické, akú váhu tomuto umiestneniu lokálneho časopisu odra-
zu prikladajú práve tí, ktorí úmyselne opomínajú vynikajúce výsled-
ky, ktoré mesto dlhodobo dosahuje v hodnotení iných parametrov.
Stačí si spomenúť, ako sme si nedávno počínali v rebríčku transpa-
rentných samospráv zostavovanom práve Transparency Interna-
tional, kde sme skončili na hranici prvej desiatky, či aktuálne hod-
notenie NIS SR, ktoré Pezinok označuje ako mesto s predpokla-
dom stabilného rozvoja. Nie som to ja, ani moji kolegovia, kto má
v tomto meste problém pozrieť sa pravde do očí.“ (r)

Hodnotenie časopisov TIS
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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 28. 2. 2017

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

Inzercia

� Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moyzesova 11. Tel.: 0905 699 235

Inzercia

Čoraz väčšej obľube sa te-
šia outdoorové membránové
bundy. Goratex je asi najzná-
mejší druh membrány. Špecifi-
kom tohto odevu je, že posky-
tuje ochranu voči vode (dažďu,
vlhku) a zároveň odvádza pot
(vo forme vodnej pary) preč od
tela. Preto sú membránové tex-
tílie využívané najmä pri oble-
čení určenom na vonkajšie akti-
vity – na šport, turistiku, pre po-
ľovníkov či rybárov.

S názorom nečistiť tieto ode-
vy, aby sa nezmyla vodeodol-
ná úprava nesúhlasíme. Mem-
brána je tvorená mikroskopic-

kými otvormi, ktoré prepúšťajú
pot od tela a dlhodobým použí-
vaním bez údržby sa tieto kaná-
liky upchajú prachom z ovzdu-
šia a odev prestane plniť svoju
funkciu.

Aby si membrána zachovala
čo najdlhšie svoje vlastnosti, je
nutné ju vhodne ošetrovať.
Zvyčajne v obchodoch predá-
vajúcich tieto odevy sú k dispo-
zícií aj prostriedky na to ur-
čené. Pri domácom praní je
dôležité dbať na pokyny výrob-
cu, čo sa prostriedku aj postu-
pu prania týka. Najmä nikdy ne-
používajte aviváž! Pohodlnej-

ším variantom je priniesť odev
do čistiarne.

My máme nastavený celý po-
stup ošetrovania na tento druh
odevov – od prania cez suše-
nie až po finálnu obnovu von-
kajšej vodevzdornej vrstvy. Na
bundy používame prípravky,
ktoré neupchajú membránu,
otáčky aj pohyb bubna sú pri-
spôsobené, aby nedošlo k jej
mechanickému poškodeniu.
Dôležitá je aj impregnácia toh-
to oblečenia. Vonkajšia vodeo-
dolná úprava nevydrží od vý-
robcu naveky, po praní je dôle-
žité ju obnoviť impregnáciou,

aby sa zachovali optimálne
vlastnosti.

Ošetrovanie outdoorových
odevov a textílií je finančne tro-
cha náročnejšie v porovnaní s
čistením bežnej zimnej bundy,
avšak treba si uvedomiť, že aj
náklady na obstaranie kvalit-
ného membránového obleče-
nia sú podstatne vyššie. Preto
odporúčame nešetriť na sta-
rostlivosti a radosť z pohybu
vonku si budete užívať dlhšie.

Holubyho 16, Pezinok
Tel. č. 0948 486 484

Rýchločistiarne KVAPKA

www.rychlocistiaren-kvapka.sk

Goratex – čo s ním?

Jar a s ňou prichádzajúce
otepľovanie je obdobím, kedy
sa zvyšuje nebezpečenstvo
vzniku požiarov a narastá počet
požiarov najmä v prírodnom
prostredí.

V jarnom období sa pre tisíce
ľudí začína záhradkárska sezó-
na odstraňovaním starej vege-
tácie, opadaného lístia či su-
chej trávy. Mnohí za najjedno-
duchší spôsob považujú vypa-
ľovanie v záhradkách, na poli i
pasienkoch. Vypaľujú priekopy
pri cestách i železničné násypy.
Opadané lístie sa ľahko zapáli a
holé konáre stromov tiež len veľ-
mi krátko odolajú plameňom.
Spaľovať sa nesmie pri veter-
nom počasí a pod porastom stro-
mov. Lesné požiare začínajú ho-
rením pôdneho pokrytia a
rýchlosť šírenia požiaru je zá-
vislá od druhu, stavu rastlinné-
ho pokrytia, vlhkosti vzduchu,
teploty, vetra a charakteru relié-
fu. Prízemný požiar sa postup-
ne rozšíri, vzniká korunový po-

žiar, ktorý sa pri silnom vetre
môže šíriť rýchlosťou 25 km/h.
Vietor postupne rozširuje horia-
ce čiastočky do okolia, čím do-
chádza k vzniku nových ohnísk
požiaru. Výchovné pôsobenie
na občanov k dodržaniu zásad
protipožiarnej bezpečnosti je dô-
ležitým nástrojom požiarnej pre-
vencie. Zo štatistiky požiarovos-
ti vyplýva, že je dôležitá preven-
tívno-výchovná činnosť najmä v

obdobiach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiarov.

Občania v mnohých prípa-
doch porušujú zákon o ochrane
pred požiarmi a svojím nezod-
povedným a ľahkovážnym ko-
naním ohrozujú okrem seba aj
svoje okolie.

Vypaľovanie trávy je každo-
ročne opakovaným javom a
preto sa na všetkých občanov
obracia Okresné riaditeľstvo

Hasičského a záchranného zbo-
ru v Pezinku s výzvou rešpekto-
vať zákon o ochrane pred po-
žiarmi a žiada občanov:

OR HaZZ v Pezinku

Nevy-
paľujte trávu ani iné suché
porasty! Nezakladajte oheň v
prírode na miestach, kde sú
horľavé látky a odkiaľ sa mô-
že oheň rozšíriť! Nefajčite
v lesoch!

kpt. Alžbeta Jarošová

Jarné obdobie a lesné požiare

ŽENA ZA VOLANTOM
Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku po-

zýva všetky ženy – vodičky do súťaže „Žena za volantom“.

Súťaže sa môže zúčastniť každá žena, ktorá je
držiteľkou vodičského oprávnenia a príde na osobnom mo-
torovom vozidle, s ktorým sa aj súťaže zúčastní.

Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie prihlášky, ktorú
nájdete v kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v
Pezinku, kde vyplnenú prihlášku aj odovzdáte.

Bližšie informácie na
č. 0905/868039.

predsedníčka  ZO ÚŽS

Súťaž sa uskutoční dňa 21. 5. 2017 (v nedeľu) o 15.00 h
na bývalom hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku
v Pezinku.

Uzávierka
prihlášok je 12. 5. 2017 (piatok).

PaedDr. Elena Matuská

� Ponuka práce v Domove sociálnych služieb Rača.

kuchára a pomocnú silu do kuchyne s nástupom ihneď.
DSS na Podbrezovskej 28 prijme do pracovného pomeru

Ponúknutý plat dohodou, v zmysle zákona 553/2003 Z. z.
v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie osobne v DSS,
Podbrezovská 28 alebo na tel. č. 02/4488 3259, Juraj Parnica.

� Ponuka práce v Domove sociálnych služieb Rača.
sestry

opatrovateľky.
DSS na Podbrezovskej 28 prijme do pracovného pomeru
a Ponúknutý plat dohodou, v zmysle zákona
553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Práca v nepretržitej
prevádzke v 12 hod. zmenách; od 6.30 do 18.30 hod. a od 18.30
do 6.30 hod. Bližšie informácie osobne v DSS, Podbrezovská 28
alebo na tel. č. 02/44 882369.

� Kúpim staré odhlásené technické preukazy z motoriek - JAWA,
ČZ, MANET, MOPED a pod. Tel.: 0903 053 912áj

Pýtate sa s kým, alebo čím?
No predsa s révami po jarnom
reze viniča. Hneď na úvod však
musím povedať, že sa budeme
baviť o vinohradoch vonku v
chotári, v extraviláne. V meste
je likvidácia bioodpadu vyrieše-
ná.

Spôsobov, ako ľudia likvidujú
révy, je viac. Tí nezodpovední
ich vyvlečú z vinohradu a hodia
ich niekde do škarpy, prípadne
do neobrobeného vinohradu.
Ďalší, ktorí majú traktory a mul-
čovače, ich pomulčujú. No a po-
tom sú tu takí ako ja a spália
ich. Poviem, prečo ich pálim.
Nielen preto, že nemám traktor,
ale hlavne preto, že sa takto
zlikvidujú nebezpečné choroby
a nákazy na dreve viniča. Mi-
nulý rok sa veľmi rozšírilo ne-
bezpečné ochorenie, napadnu-
tie viniča drevokaznými hubami

označovanými ako ESCA. Toto
ochorenie sa zvykne prejaviť v
auguste, šíri sa cez rezné rany
na dreve a letorastoch, najmä
ak je vlhká a mierna zima a daž-
divé leto. Najprv začnú nekroti-
zovať listy, postupne odumrie a
vyschne celý ker aj s hroznom.
RNDr. Bruno Gabel Csc., vý-
znamný slovenský odborník na
ochranu viniča tvrdí, že takto na-
padnutých je až 30% našich vi-
níc. Toto ochorenie poznali už
starí Rimania, avšak v posled-
nom čase sa jeho výskyt stup-
ňuje. Prispieva k tomu viacero
faktorov: neobrobené vinice a
ich nezodpovední a bezohľadní
majitelia, ale aj samotní vino-
hradníci, ktorí révu nespália,
ako sa to robilo po stáročia, ale
ju pomulčujú. Viete si predsta-
viť, že by z nemocnice, z in-
fekčného oddelenia použitú gá-

zu a obväzy nespálili, ale ich po-
mulčovali a vrátili do prírody
ako prírodný materál?

Odborná literatúra výslovne
prikazuje napadnuté časti rast-
lín spáliť a doporučuje použité
nástroje dezinfikovať. Už vidím
a počujem, ako ma začnú sa-
mozvaní a fundovaní enviro-
mentalisti kritizovať, že zamo-
rujeme ovzdušie. Chcel by som
ich ukľudniť, oxidy uhlíka, ktoré
uniknú do ovzdušia si vinič po-
čas vegetačného obdobia vez-
me späť, potrebuje ich pre foto-
syntézu a pritom "vydýchne "
do ovzdušia 25 až 30 kg kyslíka
z hektára za hodinu. Čo vy-
dýchnu do ovzdušia vaše au-
tá? Ak vám naozaj záleží na ži-
votnom prostredí, tak pre-
sedlajte na vlak alebo bycikel.
A hlavne nekupujte v januári
čerstvé jahody a ruže. Lebo tie
doviezli lietadlá odniekiaľ z
Ameriky alebo Afriky a spálili
pritom tony paliva a kyslíka.

Alebo vám jahody zoženie
Maruška u dvanástich mesiači-
kov. Spaľovanie révy (pozor nie
vypaľovanie trávy!) zákon o po-
žiarnej ochrane nezakazuje,
ale za dodržania bezpečnost-
ných opatrení ho povoľuje. Pre
fyzickú osobu je to jednoduché
(u právnickej osoby je to zloži-
tejšie): treba zavolať hasičov
na čísle 150, predstaviť sa, kde
budete révu páliť (lokalitu), do-
držať bezpečnostné opatrenia,
lebo za prípadné rozšírenie oh-
ňa by ste mohli byť sankciono-
vaní. Preto si treba vybrať na
oheň také miesto, aby sa oheň
nerozšíril, treba ho mať neustá-
le pod dohľadom, nezakladať
ho za silného vetra alebo su-
cha. Po skončení spaľovania
uhasiť ohnisko a ohlásiť to opäť
na čísle 150 hasičom.

Gabriel Guštafík predseda
Vinohradníckej a vinárskej
komisie pri MsZ v Pezinku

Kam s nimi?

Počas v poradí tretej brigády, zameranej na skrášlenie areálu
Pinelovej nemocnice, spoja svoje sily dobrovoľníci z firmy
Sanofi/Zentiva, personál nemocnice, ale aj naši bývalí pacienti.
Užitočná a príjemná aktivita, ktorú v projekte Pomáhame pod-
porila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA, sa uskutoční
v sobotu 22. apríla 2017 od 9.00 hodiny. Vítaní sú aj záujemco-
via z radov verejnosti. Naplánované je pokračovanie náteru
vstupného plota a kreatívne zútulňovanie hlavného vestibulu.
Bližšie informácie poskytne Zuzana Šipošová 033/6482 234,

.siposova@pnpp.sk (ZŠ)

Chystá sa skrášľovacia brigáda
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Fašiangové posedenie

Dňa 24. februára
2017 sme usporia-
dali pre našich oby-
vateľov Fašiangové
posedenie. Prog-
ram pre našich se-
niorov si pripravil
spevácky súbor
„Obstrléze“ z Pezin-
ka. Úvodom speváci
súboru zaspievali
známu pieseň „Fa-
šiangy, Turíce, Veľ-
ká noc ide...“, Hovo-
reným slovom a bás-
ňami priblížili sviatky
hojnosti a záver fašiangov – pochovávanie basy. Fašiangové
zvyky na dedine a v meste priblížili rozprávaním naši obyvatelia
pani Helenka Šebová a Eva Wengová. Náš obyvateľ pán Slo-
boda rozveselil prítomných vtipmi a spevom ľudových piesní.

Na záver členovia súboru Obstrléze zaspievali ľudové pies-
ne na želanie a obyvatelia si zatancovali. Spolu sme prežili prí-
jemné chvíle a oslávili najveselšie sviatky roka.

DSS a ZPS Pezinok

Liga proti rakovine SR – pobočka Pezinok
oznamuje, že 21. ročník zbierky Deň narcisov
sa

Pripnutím malého žltého kvietka na svoj
odev ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami po-

stihnutými rakovinou.
Vyzbierané financie na ktoré prichádzajú žiadosti zo všet-

kých regiónov Slovenska prerozdeľuje LPR SR späť do pro-
jektov.

Členky LPR – pobočka Pezinok budú na tradičnom mieste
pred Starou radnicou. Do zbierky sa zapoja aj žiaci a štu-
denti pezinských škôl.

vedúca pobočky LPR Pezinok

uskutoční dňa 7. 4. 2017.

Helena Ondrejičková,

Deň narcisov - 7. apríl 2017

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor
v Pezinku organizuje dňa
v kultúrnom dome tradičnú Veľkonočnú hasičskú
šibačkovú zábavu s polnočnou tombolou o hodnot-
né ceny. Do tanca hrá skupina Senátor. Tešíme sa

na účastníkov, ktorí si vstupenky v hodnote 10 € môžu zakúpiť
u p. Slaného na Kupeckého ul, č. 71. Tel.: 0917 402 856.

Tešíme sa na vašu účasť. Celý zisk z akcie bude venovaný na
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-mesto.

16. 4. 2017 od 19.00 h

(S)

Hasičská šibačková zábava

V Evanjelickom a. v. chráme
v Pezinku sa 3. marca 2017
konala tradičná ekumenická bo-
hoslužba pri príležitosti Eku-
menického svetového dňa mod-
litieb. V tomto roku ho pripravili
ženy z Filipín na tému:

Zúčas-
tnili sa ho ženy oboch cirkví a
kázal evanjelický zborový farár

. Texty fili-
pínskych žien predniesli ženy
oboch vyznaní.

„Som

k tebe nespravodlivý?“.

Vladimír Kmošena

Alžbeta Strapáková

Ekumenický svetový deň modlitieb 2017

ram pokračoval vystúpením žiakov, ktorí
potešili prítomných veselými piesňami
a básňami.

Po vystúpení deti obdarili naše senior-
ky kvetmi. Poďakovanie patrí p. Helenke
Slamkovej z MO Matice Slovenskej v
Pezinku, ktorá prispela finančne na kveti-
nové dary pre našich seniorov. Záver pa-
tril krásnym ľudovým piesňam, ktoré si
všetci zaspievali spolu s pánom Alojzom
Slobodom. Naši seniori zažili pekné chví-
le, na ktoré budú dlho spomínať.

Seniori DSS a ZPS
Hrnčiarska 37, Pezinok

Dňa 9. marca 2017 sa uskutočnilo v na-
šom DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pe-
zinku posedenie obyvateľov pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa žien. Kultúrny
program si pripravili Helenka Slamková
a Majka Kopítková zo ZO Matice Slo-
venskej v Pezinku, žiaci zo ZŠ Kupec-
kého v Pezinku Timotej Slamka, Kristián
Kováč, Viktória Kopítková a naši seniori.
Posedenie zahájil piesňou o mame náš
senior pán Alojz Sloboda. Básňami o že-
nách a jari a prispeli do programu naše
seniorky panie Mária Gavenčiaková, He-
lenka Šebová a Emília Topková. Prog-

Sviatok žien si uctili seniori v DSS

Mesto Pezinok vyzýva všet-
kých cyklistov a priaznivcov po-
hybu, aby sa zapojili do celoná-
rodnej súťaže organizovanej
Ministerstvom dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR s
názvom

, ktorý je svojím ľud-
ským prístupom k bicyklovaniu
nepochybne silnou motiváciou
pre všetkých tých, ktorí sa roz-
hodnú šliapať do pedálov do prá-
ce nielen počas trvania kampa-
ne. Obyvatelia prihlásených

Do práce na bicykli
2017. Novinkou tohtoročnej sú-
ťaže bude aj Tvár kampane -
Peter Sagan

miest budú počas celého mája
jazdiť do práce na bicykli a súťa-
žiť o umiestnenie v troch kate-
góriách na lokálnej a troch ka-
tegóriách na národnej úrovni.

Súťaž podporuje využitie bi-
cyklov na pravidelné dochádza-
nie do práce už niekoľko rokov a
organizuje sa aj v okolitých kraji-
nách podporujúcich rozvoj cyk-
listickej dopravy. Na Slovensku
súťaž zastrešuje národný cyklo-
koordinátor z Ministerstva do-
pravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR v spolupráci s ob-
čianskym združením OCI BB z
Banskej Bystrice. Popularita pro-
jektu „Do práce na bicykli“ z roka
na rok rastie.

Mesto Pezinok sa oficiálne za-
registrovalo 7.3. 2017.

Jeden tím môže mať minimál-
ne 2 a najviac 4 členov, ktorí sú
preukázateľne v čase trvania sú-
ťaže zamestnancami firmy, pod
ktorej číslom IČO je tím do súťa-
že registrovaný. Z jednej firmy
môže pochádzať ľubovoľný po-
čet tímov. že do
súťaže sa môžu prihlásiť aj tímy
študentov z rovnakej školy, ktorí
sa zaregistrujú do súťaže. Pod-
mienkou pri študentoch je, že v
deň začatia kampane (t.j. 1.5.
2017) musia dosiahnuť vek mini-
málne 15 rokov. Študenti, ktorí
budú reprezentovať svoju školu,
uvedú vo formulári IČO svojej
školy. Za svoje družstvo zodpo-
vedá jej vedúci. Každý súťažiaci
sa môže zaregistrovať len raz !!!

Novinkou je,

Jednotlivé tímy sa môžu

prihlásiť v termíne od 1.3.-5.5
2017 na online formulári na

.
Do súťaže sa nemôžu zapojiť
jednotlivci a ani tímy, ktorých
členovia sú z rôznych organi-
zácií.

Súťaž Do práce na bicykli
2017 sa uskutoční od 1. do 31.
mája 2017 na celom Slo-
vensku, vrátane Pezinka.

Kontakt na koordinátora za
mesto Pezinok: Mgr. Peter Vla-
sák, e-mail:

www.dopracenabicykli.eu

Štatút a pravidlá súťaže, ale aj
podmienky registrácie bicyklujú-
cich skupín alebo družstiev náj-
dete na stránke

.

, tel.: 033/6901 106

http://www.do-
pracenabicykli.eu/informa-
cie/statut-sutaze/

peter.vlasak@msu-
pezinok.sk

Do práce na bicykli 2017Pinelova nemocnica srdečne pozýva verejnosť na mobilný od-
ber krvi, ktorý sa uskutoční

Príďte spoločne s personálom ne-
mocnice nezištne darovať kúsok seba iným... Bližšie informácie
a záväzné prihlasovanie u PhDr. Oľgy Lukačovičovej 033/6482
115 alebo .

4. mája 2017 od 8.00 do 11.00 h na
prízemí Ženského pavilónu.

(ZŠ)lukacovicova@pnpp.sk

MÁJOVÝ ODBER KRVI V PINELKE

Inzercia

V stredu 8. marca 2017 si Základná organizácia Únie žien Slo-
venska (ZO ÚŽS) v Pezinku pripomenula deň, na ktorý by sme
nemali zabúdať. Je to Medzinárodný deň žien. Výbor ZO ÚŽS pri-
pravil pre svoje členky oslavu tohto sviatku. Po úvodnom slove
predsedníčky ZO ÚŽS v Pezinku Dr. Eleny Matuskej sa prítomným
ženám prihovoril viceprimátor mesta Pezinok Ing. MilošAndel.

V jeho príhovore i v básni, ktorú predniesla pani Melánia Háji-
ková, bola vyzdvihnutá úloha ženy – matky, darkyne života. Vice-
primátor vo svojom príhovore pochválil činnosť pezinských žien
združených v našej organizácii.

Oslava sa uskutočnila v salóniku Kultúrneho centra v Pezinku.
K dobrej atmosfére oslavy prispeli žiaci ZŠ Na bielenisku pod ve-
dením pani Janky Krajčovičovej, malé občerstvenie a darček.

Dr. Elena Matuská

Medzinárodný deň žien
a Únia žien Slovenska v Pezinku Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela si pripomenula tohto-

ročný MDŽ malým prekvapením. Pacientom, personálu, ale aj šir-
šej verejnosti sa za sprievodu klavírneho virtuóza a pedagóga pro-
fesora Daniela Buranovského predstavili naši renomovaní operní
speváci bratia Martin a Ján Babjakovci. Prijali pozvanie riaditeľa ne-
mocnice, ktorý v krátkom príhovore uctil a vyzdvihol náročné posta-
venie žien či už v role matiek alebo zamestnankýň. Sústredené ti-
cho v plnej Spoločenskej sále nemocnice naznačovalo, že prítomní
vychutnávali skutočné hudobné lahôdky. Zazneli árie z opier Figa-
rova svadba, Barbier zo Sevilly, Carmen, Maškarný bál, nechýbali
piesne Mamma, Granada či Pieseň o rodnej zemi, popretkávané
vtipnými a úprimnými vstupmi hlavných protagonistov. Prekvape-
ním vzácnych hostí bola talentovaná študentka operného spevu
Janka Babiaková, ktorá zaspievala árie z opier Rusalka a Hubička.
Umelci vystúpili bez nároku na honorár a postarali sa o nezabud-
nuteľný zážitok kultúrneho, ale aj hlboko ľudského rozmeru. (pnpp)

Matkám, devám, ženám
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Festival je nový a v slo-
venských pomeroch naozaj
ojedinelý. S akými hráčmi sa
tu verejnosť bude môcť
stretnúť?

Poviete nám viac o lídrovi
Bennym Grebovi?

Hlavným organizátorom je
Občianske združenie P.R.D.
(Pezinské rozprávkové di-
vadlo). Nadväzuje festival na
tradíciu podujatí, ktoré ste ro-
bili doteraz?

Predstaví sa nemecký hráč
na bicie Benny Greb, jeden z
najkreatívnejších bubeníkov na
svete. Chýbať samozrejme ne-
môže najznámejší slovenský
bubeník Martin Valihora. Z Čes-
ka príde hosť Dalibor Mráz,
veľmi talentovaný hudobník a
skladateľ, ktorý sa predstaví kre-
atívnou bubnovou šou. Toto bu-
dú headlineri, ktorí budú mať
program vo Veľkej sále kultúr-
neho centra, v Malej sále budú
prebiehať workshopy. Na nich
sa predstaví známy slovenský
perkusionista Eddy Portella, pô-
vodom z Peru, ktorý priblíži la-
tinskoamerické rytmy. Boris Čel-
lár spolu s Michalom Fedorom
predvedú hru na originálnom ryt-
micko-melodickom nástroji s ná-
zvom WoodPack. Je to špeciál-
ne naladený nástroj z dreva, kto-
rý vyvinul gitarista Boris Čellár a
bol zaň nominovaný aj na cenu
Tatrabanky v oblasti dizajnu.
Naša dramaturgia vychádzala
z toho, že sú to všetko muzikan-
ti, ktorí sú originálni a kreatívni.

Pochádza z Nemecka. Na bi-
cie hrá od šiestich rokov. Hráva
po celom svete na tzv. bubno-
vých klinikách, na ktorých odo-
vzdáva svoje skúsenosti a zruč-
nosti kolegom. Jeho diár je plný
hraní. Nedávno mal koncertné
zastávky v Tel Avive, v New
Yorku a po takýchto destináci-
ách príde do Pezinka! Vydal
dve výborné inštruktážne DVD.
Viackrát som jeho vystúpenie
zažil naživo, čo je celkom iný zá-
žitok, než cez video v počítači.
Vždy to bolo veľmi obohacujú-
ce. Chcel som to sprostredko-
vať aj ľuďom na Slovensku, a
tak sa to po rokoch podarilo.
Festival nie je len pre bubení-
kov, ale pre všetkých, čo majú
radi rytmickú muziku. Technic-
ky zdatných je veľa bubeníkov,
ale zďaleka nie každý vie z bi-
cích vyčarovať hudbu a práve
k takýmto čarodejníkom Benny
bez debaty patrí.

Určite áno. Minimálne v tom,
že pôjde opäť o niečo netradič-
né. Dlhé roky sme spolu s
Rasťom Kuttnerom, Lajom
Slimákom a ďalšími priateľmi or-
ganizovali kultúrne podujatia a
festivaly ako Cibulák, Etno-
festival, Alternatíva v Drevone.
Vydali sme knihy Pezinok –
Bigbeatown, Koncerty mladosti
Pezinok ´ 76 a ´ 77 - Českoslo-
venský Woodstock. Ale ako ma
postupne stále viac pohlcovali
bubny, kládol som si otázku,
prečo nespraviť festival v ob-
lasti, kde sa cítim najviac do-
ma? Plánoval som to už dlhšie,
ale keďže ide o voľnočasovú ak-
tivitu, popri mojej práci v TV
PEZINOK a takisto aj popri kon-
certoch s našou kapelou
Feelme toho voľného času ve-
ľa nezostáva. Podarilo sa to až
teraz.

Mám bubny doma v obývač-
ke, keď k nám prídu hostia,
zvykneme tam často jammo-
vať. Je to forma relaxu, láska na
celý život.

U nás v rodine nikto nemal ne-
jaký výnimočný vzťah k hudbe.
Takže netuším ako, ale nejako
prirodzene to samo prišlo. Ma-
ma sa doteraz smeje, že keď
chceli mať odo mňa chvíľu po-
koj, dali predo mňa hrnce a va-
rechy. V Pezinku, v zámku, bolo
nahrávacie štúdio OPUS-u.
Keď som asi ako tretiak na zá-
kladnej prišiel zo školy, odhodil
som doma tašku a chodil som
počúvať do štúdia. Dodnes si
pamätám tú zvláštnu vôňu vína
v kombinácii so starým zám-
kom, vŕzgajúce drevené scho-
dy do réžie. Bolo zaujímavé na-
čúvať ako Peter Nagy, Miro Žbir-
ka, Beáta Dubasová nahrávajú
svoje platne a potom sa s nimi

�

�

Vidno, že bicie sú vaša srd-
cová záležitosť.

Ako ste sa k bubnovaniu
dostali?

stretnúť. Úplne prvým bubení-
kom, ktorého si pamätám bol
Miro Okáľ z Indiga. Doma, keď
hrala hudba, som ako malý bub-
noval štrikovacími ihlicami po
knihách a vankúšoch. Neskôr
sme si založili takú detskú kape-
lu a hrali sme za bytovkou.
Namiesto bicích som búchal na
škatule od Primalexu alebo pre-
pravky z bulharského hrozna z
vinárskych závodov, pódium bo-
lo z paliet. Starší kamaráti nám
vždy nadávali, keď sme ich cez
prázdniny už o siedmej ráno bu-
dili naším hrmotom. Osudový
zážitok sa udial asi v mojich 13.
rokoch. V garáži pri pezinskej
tehelni sme hrali nejaký rockan-
droll, aj niečo od Tublatanky.
Starší kamoš na gitaru, ďalší na
base a ja som sa pridal na bicie,
ktoré som si poskladal z plasto-
vého kýbla, činelu z lopaty, pali-
ce od potoka... Ako sme dohra-
li, zrazu sa na metalovom bi-
cykli značky favorit vyzdobe-
nom stužkami (ako mal Ďurinda
na svojej gitare) dorútil prvý pe-
zinský metalista Tóno. Zafleko-
val pri nás na bicykli a spýtal sa:
„Gdo to hral na bubne?“ Ne-
smelo som sa prihlásil, že ja. A
Tóno povedal: „Bolo to jak Ďuro
Černý z Tublatanky - ty si mosíš
kúpit normálne bubny.“ Sadol
na bicykel a odprášil. A tak
vlastne on za to môže, že som
si nakoniec nejakú naozajstnú
sadu bubnov zaobstaral. Krás-
ne na tom je, že po rokoch som
sa s Mirom aj Ďurom viackrát
stretol, dokonca sa boli po-
zrieť na našich koncertoch s
Feelme.

Keď mala Tublatanka svoj pr-
vý koncert v Pezinku, pozeral
som sa ešte počas skúšky na
nich spoza plota, bol to pre mňa

� Ďurovi Černému z Tubla-
tanky, ktorý pred časom zo-
mrel, chcete venovať aj spo-
mienku na festivale.

veľký moment, zimomriavky.
Ďuro Černý bol pre mňa a mys-
lím, že aj pre našu generáciu bu-
beníkov, dôležitý človek. Mal
som to šťastie, že som mu to sti-
hol povedať osobne. S fotogra-
fom Víťom Filom sme vymysleli
pohľadnicu, na ktorú sa bude
dať podpísať a napísať Ďurovi
Černému odkaz. A pripomenie-
me si ho minútou potlesku.

Ak mi čas dovolí, rád chodím
na koncerty svojich obľúbených
kapiel, na rôzne bubnové klini-
ky, festivaly. To je moja forma
dovolenky. No a často sa stane,
že sa nakoniec stretnem s ľuď-
mi, ktorí patria medzi mojich hu-
dobných favoritov. Mám doma
cez päťdesiat bubeníckych pali-
čiek, rôznych blán na bubny s
venovaním. To sú tie materiál-
ne veci, ale.. Najpodstatnejšie
sú tom sú tie osobné zážitky.
Každé takéto stretnutie je pre
mňa veľkou inšpiráciou a moti-
váciou hrať lepšie. Rád podám
ruku a vyjadrím rešpekt k ume-
niu týchto ľudí. Na vlastnej koži
som sa presvedčil, že čím väč-
šia osobnosť, tým väčšia poko-
ra. Celé je to také naplnenie det-
ských snov. Úžasné pocity, keď
si môžete zahrať na megasadu
bubeníka Raya Luziera z kape-
ly Korn, keď vás vo Viedni zobe-
rie so sebou do šatne a na pó-
dium Morgan Rose z americ-
kých Sevendust, debata s Mi-
keom Bordinom, bubeníkom
Faith No More. Takéto zážitky a
spomienky vám nikto nemôže
vziať. A aj preto sme na našej
akcii DRUMFEST SLOVAKIA
pripravili autogramiádu s bube-
níkmi.

Návštevníkov čakajú rôzno-
rodé ukážky hry na bubny.
Nebude to len sólové hranie,
bubeníci budú hrať do rôznych
hudobných podkladov, kompo-
zícií. Na workshopoch bude
priestor aj na debatu. Súčasťou
programu bude výstava bicích
nástrojov a činelov s možnosť
vyskúšať si hru na nich. Bude-
me mať bubnový bufet, bubno-
vé koláče, pripravená bude ori-
ginálna tematická fotostena.
Toto všetko je možné zrealizo-
vať len vďaka partnerom podu-
jatia, ktorí nás podporili a po-
mohli nám s organizáciou. Vďa-
ka patrí predovšetkým Mestu
Pezinok, Pezinskému kultúrne-
mu centru, Malokarpatskej ko-
munitnej nadácii REVIAa množ-
stvu firiem a jednotlivcov. Všet-
ky informácie o DRUMFEST
SLOVAKIAnájdete na faceboo-
kovej udalosti a stránke z týmto
názvom Vstupenky sú už v
predpredaji na

.

�

�

Máte netradičnú záľubu v
zbieraní bubeníckych pali-
čiek.

Ako vlastne taký bubeníc-
ky festival prebieha?

(kam)
www.ticketpor-

tal.sk.

Pezinok sa zmení na hlavné mesto rytmov
Už 20. mája sa Pezinok

zmení na mesto, ktorým sa
rozlieha zvuk bicích. Stane
sa totiž dejiskom prvého
ročníka festivalu s názvom
DRUMFSET SLOVAKIA.
Hovorí o ňom autor myš-
lienky a hlavný organizá-
tor Peter Bittner.

Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom
a Malokarpatskou knižnicou vy-
hlasuje tradičnú literárnu sú-
ťaž „O cenu primátora mesta
Pezinok“ (XXV. ročník). Cie-
ľom súťaže je iniciovať, podpo-
rovať a propagovať literárnu
tvorbu detí a mladých ľudí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť
žiaci a študenti, ktorí študujú v

Pezinku resp. tu majú trvalé
bydlisko. Súťaž je vyhlásená v
dvoch vekových kategóriách,
a to pre žiakov základných
škôl a študentov stredných
škôl. Téma v oblasti POÉZIA a
PRÓZA je ľubovoľná, rovnako
ako rozsah prác. Podmienkou
je odovzdať súťažné práce v 3
počítačom (strojom) písaných
exemplároch (kópiách).

Práce musia byť doručené
do 1. mája 2017 na adresu
Pezinského kultúrneho centra,
Holubyho č. 42, 902 01 PE-
ZINOK resp. osobne u pani
Danky Debnárovej, ktorá je
organizačnou tajomníčkou
súťaže a poskytne tiež všetky
ďalšie informácie. Kontakt na
tel. č. 033/641 39 33, 033/641
20 93.

Vyhlásenie výsledkov literár-
nej súťaže bude 14. júna 2017
počas slávnostného zasad-
nutia Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku pri príležitosti
udeľovania mestských ocene-
ní. Víťazné práce z každej kate-
górie budú ocenené hodnot-
nými cenami a publikované
v zborníku a časopise Pezin-
čan. Peter Vlasák

Vyhlásenie XXV. ročníka literárnej súťaže

V dňoch 13. -. 19. marca prebehol 18. ročník Týždňa sloven-
ských knižníc (TSK), celoslovenského podujatia, cieľom ktorého
je prostredníctvom rôznorodých aktivít pozitívne zviditeľniť kniž-
nice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Množstvo
podujatí pripravila aj Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Pre deti sme pozvali pezinského spisovateľa
13. marca priniesol svoju novú knižku Prihraj, Carlos, jednu z má-
la dobrých detských kníh pre chlapcov. Tematika futbalu sa pre-
niesla aj na besedu a spisovateľ si s deťmi s loptou zakopal.
Výborným spestrením programu bola aj súťaž, ktorej sa zúčast-
nili nielen chlapci, ale aj dievčatá. O deň neskôr navštívili deti spi-
sovateľ a ilustrátorka Tentokrát
predstavili pripravovanú knihu Drobci a rovnomenný nový slo-
venský večerníček. Priniesli ukážky postupu animácie rozpráv-
kových postavičiek a deti si nový večerníček mohli aj pozrieť.

V stredu sme pripravili slávnostné dopoludnie – vyhlásili sme
absolútnych
O ich výbere tentokrát rozhodla za literárnu časť prekladateľka
Eva Kenderessy a za výtvarnú časť akademická maliarka Júlia
Piačková. Zároveň deti mohli zažiť vernisáž výstavy svojich
prác. Finálové aj víťazné práce sú do 4. apríla 2017 vystavené
vo výstavnej miestnosti knižnice.

Absolútny víťaz: Nicolas Palacka, ZŠ Na
bielenisku, za 2. ročník: Lacko Chovanec, ZŠ Na bielenisku, za 3.
ročník: Petra Piknová, ZŠ Na bielenisku, za 4. ročník: Samuel Šče-
vlík, ZŠ Na bielenisku, za 5. ročník:Adam Kulich, ZŠ s MŠ Orešie

Lucia Javorková, ZŠ Fándlyho, Barbora
Žáčiková, ZŠ Fándlyho, Dávid Veng, ZŠ Na bielenisku, Juraj
Štrofek, Špeciálna základná škola Modra, Filip Hajtmánek, ZŠ s
MŠ Orešie, Zuzana Jurášová, ZŠ Jána Kupeckého.

Vo štvrtok spestrila program žiakom ZŠ Fándlyho Eliška Sadí-
leková z neziskovej organizácie OSMIJANKO aj so svojou tvori-
vou dielňou na motívy knihy od Kristy
Bendovej a Tomáša Janovica. Deti si skúšali vlastný zmysel pre
rytmus a rým a poriadne zapracovali na skupinovom zosúladení
pomocou hudobných nástrojov a básní oboch autorov.

Dobré knihy nás môžu upozorniť na pozitívne vlastnosti, kto-
rým nevenujeme veľkú pozornosť alebo si ich nezušľachťujeme.
K takýmto príbehom patrí aj od Marcely Bie-
likovej. Odvíjajúc sa od týchto príbehov si mohli žiaci ZŠ Fán-
dlyho 17. marca 2017 s knihovníčkou Julkou vyskúšať, či vedia
sami v sebe objaviť kladnú vlastnosť, pochváliť svojich spolužia-
kov či pani učiteľku a nakoniec spoznávať ostatných na základe
dotyku. Pre deti sme počas TSK pripravili aj pravidelné cykly V
kolotoči kníh, Ve-
rejnosť mohla počas TSK besedovať s v
rámci cyklu Literatúra v Radnici a s filmárom
Tento rok bok TSK zároveň aj Týždňom mozgu. Preto sme pre
absolventov našich tréningov pamäti ale aj pre verejnosť pripra-
vili prednášku psychiatričky z Psychiat-
rickej nemocnice Philippa Pinela. Pripravila prezentáciu o tom,
ako mozog funguje, ako sa máme oň starať, objasnila nám,
laikom, najčastejšie poruchy a choroby mozgu a zodpovedala
na veľké množstvo otázok, ktoré jej návštevníci kládli.

V piatok sme sa všetci stretli v Modre na podujatí venovanom
životnému jubileu našej kolegyne Veroniky Šikulovej. Dámska di-
vadelná spoločnosť pripravila scénické čítanie z jej textov. Po
predstavení bolo uvedené nové vydanie prvotín autorky – Odtie-
ne a Z obloka. Knihu uviedla Tina Čorná spolu s Jánom Litvá-
kom, ktorý jej prvotinu v r. 1996 uvádzal, a Tomášom Polonským,
autorom krásnych obálok posledných troch kníh V. Šikulovej.

Týždeň priniesol 16 podujatí, ktoré navštívilo 493 návštevní-
kov. Veríme, že mnohí z nich sa budú do knižnice a na naše podu-
jatia pravidelne vracať.

Júliusa Belana.

Juraj a Vanda Raýmanovci.

víťazov Literárno-výtvarnej súťaže za rok 2016.

Bola raz jedna trieda

Stratený kľúčik

Popoludnie s rozprávkou a Čítanie je IN.
Danielom Hevierom

Jarom Rihákom.

MUDr. Eleny Žigovej,

(mkp)

Víťazi - literárna časť:

Víťazi - výtvarná časť:

Týždeň slovenských knižníc

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA apríl

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

VLK v knižnici: beseda s náčelníkom Lesoochranárskeho
združenia VLK Jurajom Lukáčom.

Sedemdesiat sukieň mala: vernisáž výstavy textilnej výtvar-
níčky Marianny Fajnorovej.

Literatúra v Radnici: s primátorom Pezinka Oliverom Sol-
gom sa budeme zhovárať nielen o knihe Ján Kupecký: život
a dielo.

Terézia Vansová: prednáška PhDr. Agáty Petrakovičovej Ši-
kulovej pri príležitosti 160. výročia narodenia spisovateľky,
etnografky, novinárky, zakladajúcej členky spolku Živena
Terézie Vansovej.

Literárno-výtvarná súťaž na tému: Matka Zem a jej deti.

Ďuro, pozdrav Ďura: beseda s vydavateľstvom Regent, Ve-
ronikou Šikulovou, ilustrátorom knižky a akademickým ma-
liarom Ďurom Martiškom.

(o jeho aktivitách, o divočine
v Čergove, o tom, prečo je najlepšie nerobiť NIČ, o tajnej reči stro-
mov...) 4. 4. 2017 o 17.00 h v čitárni.

7. 4. 2017 o 17.00 h vo výstavnej
miestnosti.

10. 4. 2017 o 19.00 h v Radnica – cafe, bar, restaurant,
M. R. Štefánika 1, Pezinok.

27. 4. 2017 o 17.00 h v čitárni (v spolupráci so
spolkom Živena).

Termín: apríl 2017 v odd. pre deti a mládež.

(reedícia detskej knižky Vincenta Ši-
kulu v novom šate pri príležitosti 80. výr. narodenia spisovateľa).
10. 4. 2017 o 10.00 h v odd. pre deti a mládež.

Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, V kolotoči kníh, Hrdina vo
mne. Termíny: po dohode so školami.

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

,

Kontakt:
dos-

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

Hosťom festivalu bude aj Benny Greb.
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Minulosť, na ktorú nemôžeme zabudnúť

�

�

�

�

Čo vás podnietilo k prípra-
ve výstavy o pezinskej židov-
skej komunite a jej osudoch
počas 2. svetovej vojny?

Motivovala vás aj súčasná
spoločenská atmosféra, v
ktorej môžeme opäť badať ná-
rast extrémistických nálad?

Prečo nie?

Základom expozície sú ži-
votné príbehy Pezinčanov,
ktorí v tomto meste žili pred
2. svetovou vojnou a Žigmun-
da Diamanta, pezinského ro-
dáka, architekta a sochára ži-
júceho v Izraeli. Sú tu vysta-
vené aj jeho diela. Môžete
nám ho trochu priblížiť?

Pripravovali sme pred časom
knihu s názvom Bránami mes-
ta, ktorá mapuje životy majite-
ľov jednotlivých domov v našom
meste a ukončili sme ju rokmi
1938 a 1939. Na relatívne ma-
lom priestore publikácie sme to-
tiž nechceli otvárať také zásad-
né a veľké témy, akými boli holo-
kaust, arizácie, druhá svetová
vojna či povojnové znárodňova-
nie. Keď prišla ponuka PhDr.
Františky Čechovej usporiadať
výstavu diela Žigmunda Dia-
manta, usúdili sme, že je to ide-
álna príležitosť vrátiť sa k téme
v samostatnej expozícii.

Práveže nie, výstavu sme za-
čali pripravovať už v roku 2015.
Medzitým vlaňajšie marcové
voľby a ich výsledok sústredili
opäť pozornosť na podobné té-
my, ale nepovažujeme to za
šťastnú zhodu.

Dostali sme sa do obrovské-
ho balíka informácií o téme ho-
lokaustu a druhej svetovej voj-
ny, ktoré sú veľmi dôležité – no
občas musíme vysvetľovať, že
sme nemali v úmysle sa zviezť
na nejakej „mainstreamovej“ vl-
ne. Náš zámer tu bol oveľa
skôr, než sa téma stala aktuál-
nou a akútnou.

Pán Diamant je architekt, kto-
rý sa popri profesii a potom na
dôchodku začal venovať so-
chárčeniu. Do svojich diel pre-
tavil aj spomienky na Pezinok a
na to, čo v meste prežil. Keď sa
mu potom dostala do rúk kniha
dr. Čechovej Tragédia pezin-
ských Židov v pamäti obyvate-
ľov mesta, rozhodol sa spísať
aj svoje vlastné zážitky. Tie sa
dostali do druhého, rozšírené-
ho vydania knižky. Naším plá-
nom bolo pripraviť výstavu, kde
by sa jeho výtvarné dielo spája-
lo s jeho príbehom a ktorá by zá-
roveň celkovo mapovala osudy
pezinskej židovskej komunity.
Výsledkom je expozícia, ktorou
popri vyobrazeniach sôch Žig-
munda Diamanta vedie symbo-
lický chodník a na ňom je popí-
saný jeho vlastný príbeh dopl-
nený o príbehy ostatných ro-
dín. Tie sú naším vkladom do

výstavy. Informácie sme získa-
vali najmä zo štátneho archívu
v Modre, zo stránok Múzea Yad
Vashem a amerického Pamät-
ného múzea holokaustu ako aj
od potomkov a rodinných prí-
slušníkov niektorých bývalých
členov pezinskej židovskej ob-
ce. Snažili sme sa podať príbeh
židovskej komunity cez príbehy
konkrétnych ľudí, ktorí tu žili.
Snáď sa nám to podarilo.

Pani Zárubová ukrývala rodinu
Adlerovcov. Pán Adler bol ob-
chodný partner Morica Diaman-
ta, Žigmundovho otca. Svok-
rovci pani Hedvigy vo Vinosa-
doch skrývali práve rodinu Žig-
munda Diamanta. Teda jeho, aj
jeho rodičov a mladšiu sestru.

Áno, objavila ich mladá suse-
da. Zavolali na nich políciu a
skončili na modranskom gesta-
pe, odkiaľ ich odviezli do tábora
v Seredi a potom do koncen-
tračného tábora v Terezíne. Žig-
mund bol pravdepodobne v po-
slednom transporte, ktorý zo
Slovenska odišiel. Našťastie
bol marec 1945 a vojna sa blíži-
la ku koncu. Napriek tomu však
zažil krutosť i strach, týranie ro-
dičov - to všetko je na sochách
Žimgunda Diamanta poznať.

Žiaľ, nie. Komunikovali sme s
ním aj s jeho vnukmi, pôvodne
sme sa dokonca snažili, aby
sme tu mali vystavené originály
jeho sôch. Dostať ich sem však
bolo logisticky aj finančne ná-
ročné. Navyše sa zhodou okol-
ností náhle zhoršil zdravotný
stav pána Diamanta, ktorý má
už 88 rokov, nechceli sme ho te-
da zaťažovať viac, než je nevy-
hnutné. Vystavili sme fotografie
jeho diel a jeden originál sochy
s názvom Muž z Terezína, ktorý
pán Diamant daroval Múzeu ži-
dovskej kultúry a dnes je
umiestnený v Múzeu holokaus-
tu v Seredi.

Podľa posledného telefonátu
sa má lepšie, začal cvičiť a
opäť aj pracovať a ešte vždy po-
mýšľa na návštevu rodného
Pezinka. Naposledy tu bol pred
desiatimi rokmi, keď vystavoval
fotografie svojich prác.

�

�

�

�
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Časopis Pezinčan priniesol
príbeh Hedvigy Zárubovej,
ktorá v rokoch 1944 a 1945
ukrývala spolu s manže-
lom židovskú rodinu, za čo
dostala vyznamenanie Yad
Vashem. Súvisí aj tento prí-
beh s vašou expozíciou?

Ich úkryt však bol podľa
svedectiev prezradený a upo-
zornili na nich susedia.

Stretli ste s pánom Dia-
mantom osobne?

Ako sa pánu Diamantovi
darí?

Nemrazí vás z tragických
ľudských príbehov, ktoré ste v
rámci výstavy spracovávali?

Príprava výstavy trvala dlhé
mesiace, no napriek tomu ma
dokáže zakaždým znovu
prekvapiť, ako sme mohli niečo
podobné dopustiť, ako sa to mo-
hlo stať. A vždy ma znovu udi-
vuje, ako tí, ktorí to všetko pre-
žili, prežiť vôbec dokázali.

Podarilo sa nám aj s kolegy-
ňou vyskladať niekoľko dovtedy
neznámych príbehov. Všetky
sú pre nás veľmi silné, no spo-
meniem napríklad príbeh Joze-
fíny Lamplovej, ktorá dodnes ži-
je v Izraeli a má 92 rokov. Po-
známe ho aj vďaka jej izrael-
ským príbuzným, s ktorými sme
v kontakte a ktorí dokonca vý-
stavu navštívili. Ako mladá že-
na sa ešte v marci 1942 ocitla v
prvom transporte, ktorý odišiel
zo Slovenska do koncentračné-
ho tábora v Osvienčimie Čo sa
nám zdá z hľadiska nášho
dnešného poznania nepocho-
piteľné, táto dievčina sa prihlá-
sila sama, pretože v tom čase
propaganda a oficiálne infor-
mácie hlásali, že ide o prácu v
Nemecku. Keďže predvolanie
dostali jej priateľky, chcela ísť s
nimi a dobrovoľne nastúpila do
transportu. Zachoval sa aj zo-
znam vecí, ktoré jej tesne pred
odchodom zobrali – prsteň, ná-
ramok, retiazku a nejakú hoto-
vosť. Prežila v Osvienčime tri ro-
ky, videla, ako tam priviezli jej
mamu a mladšiu sestru. Videla
ich jedinýkrát. Obe tam zahynu-
li, takisto ako jej otec a brat.
Prežila ako jediná. A o troch ro-
koch v tábore nechce vôbec roz-
právať, vždy pri tejto téme povie
iba „to, si nikto nedokáže pred-
staviť “.

Predovšetkým v archíve, i keď
je v Modre. Je plný Pezinka a je-
ho histórie – v listinách, zápisni-
ciach, matrikách, starých úč-
toch a daňových knihách. Mám
veľmi rada pezinský cintorín, je-
ho atmosféru.Ale minulosť mes-
ta si človek uvedomí aj v ka-
menných pivniciach budov, kto-
ré sa dodnes zachovali. Ide o zá-
klady, na ktorých časom vyrást-
lo renesančné a barokové mes-
to. Niekedy sa nám zdá, že sa
zo starého Pezinka uchovalo
len málo, ale jeho minulosť je
tu, len na prvý pohľad neviditeľ-
ná, ukrytá v zemi a musíme si ju
chrániť.

Mesto ešte minulý rok podalo
podnet na Pamiatkový úrad s ná-
vrhom vyhlásiť v Pezinku pa-
miatkovú zónu. Spolupracujeme

�
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Ktorý príbeh sa vás osobit-
ne dotkol?

Ste očividne zžitá s histó-
riou Pezinka. Na ktorých
miestach na vás doslova
dýchnu dejiny?

Je možné, že centrum mes-
ta Pezinok bude vyhlásené za
pamiatkovú zónu?

ako Múzeum s Pamiatkovým
úradom na príprave podkladov a
veľmi sa z toho tešíme. Myslíme
si, že je stále čo chrániť.

Je to vec, ktorú milujem na svo-
jej práci, keď starí Pezinčania
začnú spomínať napríklad pri po-
hľade na staré fotografie. Do-
kážu celé hodiny rozprávať prí-
behy viažuce sa na konkrétne
osoby, ulice, budovy, prevádzky.

Občas býva reakcia mimo-
riadne silná. A stále máme sen
zhotoviť zo starých fotografií
knihu spojenú práve s rozprá-
vaním pamätníkov. Na skúšku
sme už pred časom pripravili vý-
stavu s názvom „To si pamä-
tám“, pretože tieto slová sú naj-
častejšou reakciou na publiko-
vané fotky. Dokonca sme do nej
zakomponovali aj komentáre ľu-
dí zo sociálnych sietí.

Radi by sme tento projekt do-
tiahli ďalej a doplnili spomienky
ľudí o informácie, ktoré sú ešte
vždy ukryté v archívoch, v pí-
somných zdrojoch. Radi by
sme sa v našom skúmaní minu-
losti posunuli ďalej, hlbšie. V prí-
pade huncokárov aj v prípade
židovskej komunity. Jedni aj
druhí tvorili v podstate uzavretú
komunitu, vyčlenenú skupinu,
neboli do istého momentu sú-
časťou miestneho života. Preto
je výskum trochu ťažší. Naprí-
klad postavenie Židov, ktorí do
istého obdobia nesmeli bývať v
meste, sa zmenilo až po revo-
lúcii v roku 1848, kedy sa začali
sťahovať do mesta, otvárať si tu
prevádzky, kupovať domy.
Tým, že sa začali stávať súčas-
ťou mesta, stávajú sa aj súčas-
ťou jeho archívnych prameňov.

Niekedy, najmä ak teraz čítam
dobovú tlač z 2. svetovej vojny,
sa tiež obávam, že sme sa veľ-
mi nepohli. Vyvolávanie hysté-
rie a nenávisti sa opakuje zno-
vu. Vtedy boli Židia obviňovaní
úplne zo všetkého, tak ako sú
niektoré skupiny ľudí v tzv. al-
ternatívnych médiách obviňo-
vané dnes. Táto paralela je
veľmi výrazná... a človeku na-
padne to známe – ak sa z dejín
nepoučíme, sme nútení si ich
zopakovať.

Pripravujeme tematickú vý-
stavu ku Keramickým trhom.
Počas vinobrania chceme otvo-
riť výstavu z tvorby fotografa
Bohuša Bartu, ktorý mal v obdo-
bí prvej republiky v meste fotoa-
teliér. Radi by sme ukázali jeho
ateliérové portréty Pezinčanov i
zábery Pezinka. Na Vianoce po-
tom pripravujeme expozíciu so-
chára Alexandra Ilečku, ktorý
nedávno oslávil osemdesiat ro-
kov.
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Veľkým zdrojom informácií
– ako vidno aj v prípade vý-
stavy o pezinských Židoch –
je rozprávanie ľudí, teda tzv.
oral history...

Staré snímky Pezinka, kto-
ré už niekoľko rokov zverej-
ňujete na facebooku, sú cel-
kom obľúbené, nie?

Rozprávanie pamätníkov
bolo tiež súčasťou výstavy o
huncokároch, teda obyvate-
ľov lesov v okolí Pezinka.

Nie je o to viac znepokojivé,
že po tomto období liberalizá-
cie prišlo také obrovské tem-
no v 20. storočí? A neobávate
sa, že sa história môže znova
opakovať?

Čo pripravujete v najbliž-
šom období?

(kam)

V Mestskom múzeu v Pezinku
môžu návštevníci už od jesene
vidieť pútavú výstavu Tí, ktorí
zmizli – Príbeh pezinskej židov-
skej komunity 1938 – 1945.
Príbehy ľudí, ktoré ešte i dnes
vyvolávajú pocity dojatia i hrô-
zy, ostávajú živým príkladom
histórie, z ktorej sa musíme pou-
čiť, ak nechceme dopustiť jej
opakovanie. O výstave, ale aj o
dodnes živej minulosti Pezinka
hovorí historička a riaditeľka
Mestského múzea v Pezinku
Petra Pospechová.

Naivné, primitívne, neškolené, nedeľné, ale najmä insitné ume-
nie. Takto býva už po desaťročia označovaná tvorba umelcov, kto-
rí neabsolvovali žiadne výtvarné vzdelanie, nezískali žiadne aka-
demické tituly a predsa sa ich diela radia medzi umelecké skvos-
ty a tvoria neodmysliteľnú súčasť dejín moderného umenia.
Hovorí sa, že ich talent je vrodený alebo že je bozkom múzy či do-
konca darom od samotného Pána Boha.

Tak tomu mohlo byť aj v prípade Ondreja Šteberlu, pezinské-
ho rodáka a určite najvýznamnejšieho slovenského insitného ma-
liara. Narodil sa 23. apríla 1897 v Pezinku, zomrel 30. novembra
1977 v Bratislave. Medzi týmito dvoma dátumami bola až do vyše
šesťdesiatky najmä práca poštára, potom po dlhšej chorobe, kto-
rá ho pripútala na lôžko, nasledovalo obdobie, kedy v priebehu je-
den a pol desaťročia vytvoril podstatnú časť svojho výtvarného
diela. Maľoval, kreslil, robil grafiky. Ešte i dnes žasneme nad kvan-
titou, ale najmä kvalitou diela, ktoré ho vynieslo na vrchol nielen
slovenskej, ale aj európskej insitnej výtvarnej scény. Zúčastnil sa
najvýznamnejších výstavných podujatí, akým bolo napríklad sve-
tové Trienále insitného umenia v Bratislave v roku 1966 a 1969,
pre ktoré ho objavil „otec“ insitných umelcov na Slovensku, histo-
rik umenia Štefan Tkáč. Maliarske dielo Ondreja Šteberlu tak bolo
relatívne rýchlo zastúpené v najvýznamnejších európskych galé-
riách a súkromných zbierkach.

Ako sme už spomenuli, maľovať začal prakticky až v dôchod-
ku, ako 66 ročný. V jeho tvorbe nájdeme rôznorodú inšpiráciu - od
početných biblických, kresťanských námetov, cez ľudovú mytoló-
giu a zobrazenie každodenného života až po tematiku vlastných
zážitkov, spomienok na detstvo alebo na prvú svetovú vojnu, kto-
rú prežil v Albánsku. Každým obrazom odkrýval aj časové vrstvy
vlastného života a zaznamenával ho tým najvlastnejším spôso-
bom – maľbou. Jeho obrazy sú preto rovnako reflexiou reálne pre-
žitého, ako aj výsledkom nevšednej imaginácie a podvedomia.
Nestaral sa o umelecké smery či -izmy, neriešil ladenie farieb ani
ideálnu kompozíciu alebo perspektívu. Jeho farby sú čisté a plné
jasu, nanášané odvážnymi ťahmi štetca. Obľúbeným motívom či
skôr znamením v jeho obrazoch sú kvety a príroda vôbec. Aj člo-
vek žije v súzvuku s ňou a je jej súčasťou či už pri práci na poli, vo
vinici alebo dokonca na cintoríne.

Tak ako Francúzi mali svojho svetovo presláveného colníka
Rousseaua, my, Slováci, máme svojho poštára Šteberlu. Možno
raz niekto vystaví ich obrazy vedľa seba a umelecká kritika, rov-
nako ako laická verejnosť, pochopia a ocenia vzácnu vyrovna-
nosť a kvalitu dvoch veľkých umelcov, ktorí nám vo svojich obra-
zoch cez svoje životné príbehy zanechali originálne a neopako-
vateľné posolstvo o dobe, v ktorej žili.

V tomto roku si najprv v apríli pripomenieme 120 rokov od je-
ho narodenia a v novembri 40 rokov od jeho úmrtia. Pezinčania
sa s tvorbou Ondreja Šteberlu mohli podrobnejšie zoznámiť v ro-
ku 2012 na výstave v Mestskom múzeu. V súčasnosti je možné
niekoľko jeho obrazov vidieť aj v Galérii insitného umenia SNG v
Schaubmarovom mlyne. Mesto Pezinok vlastní v zbierkovom fon-
de Mestského múzea jedno z jeho špičkových diel nazvané
„Zima“ (vyšla aj na pohľadnici vydanej mestom) a okrem toho
šesť ďalších olejomalieb a jednu kresbu. Oliver Solga

Dve výročia maliara
Ondreja Šteberlu

Mestské múzeum v Pezinku pripra-
vuje na jesenné mesiace výstavu veno-
vanú pezinskému fotografovi Bohu-
šovi Bártovi. Bohuš Bárta, ktorého foto-
ateliér sa nachádzal na Moyzesovej uli-
ci, poskytoval svoje služby v období 1.
Československej republiky. Je auto-
rom mnohých ateliérových portrétov,
rodinných, skupinových i samostat-
ných. Do jeho portfólia patria aj foto-
grafie Pezinka a jeho ulíc. Našou sna-
hou je vyskladať čo najpestrejší obraz Bártovej tvorby. Preto
sa na Vás, milí Pezinčania, obraciame s prosbou o pomoc pri
príprave výstavy. Ak sa vo vašich rodinných albumoch na-
chádzajú fotografie fotoateliéru Bárta, budeme radi, ak sa
o ne podelíte. Vami poskytnuté zábery zdigitalizujeme a ori-
ginály, samozrejme, vrátime. Vopred ďakujeme za Vašu
pomoc. kolektív Mestského múzea v Pezinku

Vyskladáme spolu výstavu?

FOTO: (pb)
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Inzercia

Dňa 27. februára 2017 pápež
František schválil dekrét o mu-
čeníctve kňaza-saleziána dona
Titusa Zemana (1915-1969), ro-
dáka z Vajnor, čo znamená, že
bude vyhlásený za blahoslave-
ného. T. Zeman má súvislosť aj
s Pezinkom, a to nielen tým, že
v súdnom procese Titus Zeman
a spol. boli odsúdení aj rodák
z Pezinka don Štefan Sandtner
a don Andrej Dermek, ktorý zo-
mrel v charitnom domove v Pe-
zinku. V dňoch 23. – 25. marca
1951 sa T. Zeman totiž ukrýval
u Šilhárovcov na Cajle, kam pri-
šiel veľmi vysilený po návrate z
druhej výpravy saleziánskych
klerikov do zahraničia. Potre-
boval si odpočinúť a predpokla-
dal, že ho tam nebudú hľadať.
Na Veľkonočnú nedeľu odišiel
do Bratislavy a začal organizo-
vať tretiu (neúspešnú) výpravu,
ktorej väčšina účastníkov bola
odsúdená a uväznená. Na túto
udalosť zanechali spomienky
kňazi-saleziáni a rodáci z Cajly
Alfonz Šilhár a Štefan Šilhár.

„Na Veľ-
ký piatok roku 1951 poobede,
ako každý rok, išli sme s celou
rodinou na procesiu. Keď som
sa vrátil z Kalvárie, susedka po-
vedala, že ma hľadal nejaký
pán, a keďže som neprichá-
dzal, odišiel preč. Ľudia v dedi-
ne už vtedy dobre vedeli, že ak
ma niekto neznámy hľadá, bu-
de to zaiste nejaký saleziánsky
kňaz alebo brat. Hneď som išiel
k svojmu bratancovi Štefanovi
Šilhárovi, ktorý je tiež salezián,
či o tom niečo vie. Aké bolo mo-
je prekvapenie, keď som u ne-
ho našiel otca Titusa Zemana,
saleziána, o ktorom som vedel,
že prevádza saleziánov a iných
kňazov a klerikov cez hranice.
Ležal už v posteli a triasol sa od
horúčky. Dozvedel som sa, že
sa práve vrátil z cudziny, kde
previedol skupinu kňazov a re-
hoľníkov za hranice. Šťastne

Don Alfonz Šilhár:

prešiel cez hranice, ale na Slo-
vensku ho zradil jeden roľník,
ktorý mu už viac ráz pomohol.
Keď už bol na jeho dvore, zo
správania roľníka vycítil, že nie-
čo nie je v poriadku. Preskočil
plot a začal utekať cez polia.
Bolo to neskoro v noci, a hoci
pohraničná polícia naňho už ča-
kala a ihneď na zavolanie zrad-
cu prišla, podarilo sa mu utiecť.
Vtedy ešte polícia nemala
strážnych psov. Išiel či utekal
celú noc a len neskoro poobe-
de na druhý deň prišiel k nám
na Cajlu. Bratancova mamička
sa pekne oňho starala a keď sa
cítil lepšie, odišiel do Šenkvíc,
kde predtým účinkoval ako
kaplán. Tu sa skrýval na fare.
Pred rozlúčkou som mu neza-
budol pripomenúť, že i ja by
som rád odišiel do cudziny, do
Talianska, aby som mohol po-
kračovať v štúdiách. Moje náde-
je však boli zmarené, keď pár
týždňov po Veľkej noci som sa
dozvedel, že dp. Títusa Ze-
mana chytili kdesi pri hrani-
ciach aj s mnohými inými die-
céznymi kňazmi a saleziánmi,
ktorých chcel previesť do Ra-

kúska.“ Alfonzovi Šilhárovi sa
podarilo zúčastniť aj súdneho
procesu Titus Zeman a spol.
22. 2. 1952 v Justičnom paláci
v Bratislave, kde si s ním nená-
padne vymenil pozdravy.

„Donovi
Titusovi som povďačný, že nám
v noviciáte kázal duchovné cvi-
čenia a tak nás pripravoval vo
Svätom Beňadiku na kňazské
povolanie. Ako 17-ročný som
bol internovaný do Šaštína, do
Podolínca a Kostolnej. Nás, kle-
rikov, ktorí sme boli mladí na vo-
jenčinu, prepustili domov a po-
vedali nám: „Vás preškolíme a
urobíme z vás komunistov.“ My
sme sa inkognito zapísali do
rôznych gymnázií a pokračovali
sme v štúdiu. Na Veľký piatok
som vypomáhal pri svätej litur-
gii mimo Pezinka. Zatelefono-
vali mi, aby som sa súrne vrátil
domov. Po návrate som našiel
u nás odpočívať úplne vyčerpa-
ného dona Titusa. Požiadal ma,
aby som ho skontaktoval s pá-
nom farárom Paulenom v Šen-
kviciach, čo som aj urobil a mo-
ja mama sa zatiaľ o neho stara-
la, aby vyzdravel. Zaobstaral

Don Štefan Šilhár:

som mu hostie a víno a don
Titus u nás slúžil sväté omše s
decovým pohárom, ktorý po-
tom matka s úctou opatrovala.
Poprosil som ho, aby ma zobral
za hranice, na čo mi odpovedal:
„Iní saleziáni sa skrývajú pred
políciou a tí majú prednosť. Si
ešte mladý. Pôjdeš neskôr.“
Dobre, že som poslúchol dona
Titusa, lebo môj život by sa ube-
ral iným smerom.“ Štefan Šilhár
tiež spomínal, že T. Zeman sa
na Cajle zotavil aj vďaka šodó,
ktoré mu Agneša Šilhárová po-
dávala.

Na záver ešte dodám, že
Titus Zeman sa zúčastnil primí-
cií dona Štefana Šilhára na
Cajle 7. 7. 1968, keď sa po dl-
hom čase mohol vrátiť domov
zo zahraničia, kam sa obom
Šilhárovcom podarilo utiecť až
po zatknutí T. Zemana. Ďalšia
súvislosť s Pezinkom je,
že historickú komisiu v die-
céznej fáze procesu blaho-
rečenia tvorili obyvatelia Pe-
zinka – Róbert Letz, zosnulá
Františka Čechová, Peter
Sandtner a Marián Babirát.

Peter Sandtner

Titus Zeman a Pezinok

Titus Zeman v strede v rozhovore so spoluväzňom Antonom Srholcom na primíciách
Štefana Šilhára na Cajle. FOTO: archív autora

Pezinskí skauti využili jarné prázdniny na spoznávanie ďal-
ších zaujímavých miest na Slovensku. Tento rok zavítali do
Trenčína, kde zorganizovali pre svojich členov jarný tábor za-
meraný na spoznávanie dôležitých postáv slovenskej histórie.
Aktorá postava zo stredovekej histórie je na západnom Sloven-
sku známejšia ako Matúša Čák?

Program bol pripravený tak, aby sa skauti dozvedali nové in-
formácie o jeho živote, hrali sa hry a aktivity ktoré viedli k jeho taj-
nému pokladu. Hľadanie zavŕšili na samotnom Trenčianskom
hrade, z ktorého je úžasný výhľad na mesto a jeho okolie.
Poklad je, žiaľ, dobre ukrytý a ani naši skauti ho nenašli.
Napriek tomu si skauti pobyt v Trenčíne užili a vrátili sa domov
s množstvom spomienok a dobrou náladou. Už teraz sa tešia
na nové dobrodružstvá počas budúcich prázdnin. Marián Lezo

Je v Trenčíne ukrytý poklad Matúša Čáka?

?

Inzercia

Bienále plastiky malého formátu Pezinok otvorí svoj 5. ročník v
Synagóge – Centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v
Trnave na Halenárskej 2 vo štvrtok, 6. apríla 2017. Výstava bude
reinštalovaná v Pezinku v priestoroch OC PLUS v máji - júni 2017.

Komorná plastika bude aj v Pezinku

Druhý polrok školského roka 2016/2017 sa nesie v znamení
mnohých úspechov našich študentov.

V športovejl oblasti je to postup na Medzinárodné školské maj-
strovstvá v orientačnom behu v Taliansku. (D. Ditri, M. Šimo, M.
Patoprstý, M. Féder, B. Kuník)

Družstvo dievčat získalo 1. miesto v OK vo volejbale. (M. Ben-
čúriková, l. Čaputová, T. Hudáková, E. Jarošincová, M. Jurkovi-
čová, T. Kováčová, T. Mečková, Z. Rečlová,A. Tahotná)

V KK stolného tenisu študentov SŠ získali študenti 1. miesto a
postup do celoštátneho kola. (A.Brat, M.Sklenár, M. Jalovecký)

Vo vedomostných súťažiach sme zaznamenali úspech na KK
olympiády v anglickom jazyku - 1. miesto v kategórii 2 A získal
Patrik Šimkovič (postup do celoštátneho kolo) a 3. miesto v kate-
górii 2C2 získal Dominic Ditri.

Naši študenti Marek Pražák (kapitán družstva), Marián Miklu-
šek, Ondrej Kubinec a Patrik lukáčik z 2. B triedy získali 1. mies-
to na celoslovenskej súťaži Grand Prix, ktorú usporiadala
Strojárska fakulta STU.

V OK chemickej olympiády kat. D sa naši študenti umiestnili na:
S. Pihuličová 1. miesto, N. Pavlišinová 2. miesto, O. Jančarik
4. miesto.

V OK Pytagoriády v kat. P8 skončil M. Šándor na 1. meiste a v
kat. P7 J. Kyčiňa na 2. mieste.

Dňa 21. marca sa v Modre konalo dekanátne kolo Biblickej
olympiády. Naše študentky 6. As triedy – Z. Blesáková, E. Lás-
ková a M. Letzová sa umiestnili na 1. mieste s vynikajúcim vý-
sledkom 97% úspešnosti. Postupujú na diecézne (krajské kolo).

V turnaji mladých fyzikov študentka M. Jurkovičová postúpila
do národného kola.

V OK súťaže Hviezdoslavov Kubín získali l. Balcová, D. Holás-
ková,A. Komanová a M.Letzová 2. miesta v svojich kategóríách.

Na literárnej súťaži OK Šaliansky Maťko sa umiestnila D.
Holásková na 3 mieste.

V OK olympiády v nemeckom jazyku sa S. Pihuličová, E. Lás-
ková, M. Benčúriková umiestnili na 1. mieste vo svoje kategórii.
B. Zelníková získala 4. miesto v KK olympiády v nemeckom ja-
zyku.
V OK Geografickej olympiády M. Šándor získal lom., M. M.

Monsberger 2. miesto a Š. Podhorný 3. miesto.
V KK Geografickej olympiády pre SŠ získala D. Virgovičová

2. miesto a postupuje do celoštátneho kola. (gym)

Úspechy študentov Gymnázia v Pezinku

Dom kultúry v Pezinku bol 4. apríla svedkom mimoriadnej uda-
losti, ktorou bol prvý ročník podujatia nazvaný Farebná India.
V priebehu dňa mohli návštevníci z Pezinka i z Bratislavy a oko-
lia absolvovať prednášky a cvičenia s indickým jogínom, ale aj
premietanie filmu RAJU, či vernisáž výstavy fotografií Tvár Indie.
Autormi nevšedných fotografií boli Ľubomír Činčura a Richard
Kay Kardhordo. Nechýbala ani prezentácia indických tancov,
orientálny bazár a pohostenie indickými gastronomickými špe-
cialitami. Výstavu fotografií a celé podujatie slávnostne otvoril
veľvyslanec Indickej republiky v SR Jeho Excelencia Param Jit
Mann a primátor mesta Pezinok Oliver Solga. (r)

FAREBNÁ INDIA
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V pondelok 13. marca mali pa-
cienti Gerontopsychiatrickej klini-
ky Pinelovej nemocnice už po dru-
hýkrát možnosť okúsiť liečbu hu-
morom pre skôr narodených v po-
daní zdravotných klaunov z ob-
čianskeho združenia ČERVENÝ
NOS. Tí sa vo svojich programoch
usilujú prinášať pacientom rôz-
nych vekových kategórií priamo v
zdravotníckych zariadeniach po
celom Slovensku odľahčujúci hu-
mor a veselú náladu. V Pezinku
predviedli veselú klauniádu dvoji-
ca Pepan Fešák a Oľga, počas ktorej spoločne s pacientmi in-
teraktívne precestovali mnohé krajiny Európy. Nevšedná náv-
števa zanechala po sebe okrem typických červených nosov naj-
mä príjemnú spomienku na atmosféru plnú smiechu, skvelých
improvizácií, spevu aj tanca. Návštevy zdravotných klaunov v
„Pinelke“ sa konajú každé tri mesiace, na najbližšiu sa už teraz
tešíme v júni 2017. (ZŠ)

...PRETOŽE SMIECH POMÁHA!

cii. Fašiangový čas skončil,
vystriedal ho iný sviatok – MDŽ-
a tak sme 8. marca zavítali
do Domu seniorov v Kučiš-
dorfskej doline, aby sme ba-
líčkom pekných ľudových pies-
ní a básňami o ženách potešili
ich srdiečka.

Už teraz sa občania tohto za-
riadenia tešia na naše ďalšie vy-
stúpenie.

Premiéru hry Naši Hunco-
kári máme dávno za sebou,
no pre veľký ohlas občanov
Pezinka a okolia sme na 29.
apríla o 17. 00 hod. pripravili
reprízu tejto hry, na ktorú vás
srdečne pozývame!

Mária Kopitková

Pozvánka:

bohatá tombola, dobrý guláš a
iné dobroty v našom bufete.

Verím, že aj naďalej budeme
pokračovať v tejto začatej tradí-

Už samotná basa na vozíčku,
farár a prichádzajúci sprievod
veselých masiek za doprovo-
du hudby a spevu zaručovali
dobrú náladu. Pekné piesne, ta-
nec masiek a vtipné repliky apli-
kované na naše miestne pome-
ry vyvolávali v plnej sále smiech
a búrlivý potlesk.

Darmo sa sestričky snažili
„ožratú“ basu resuscitovať, aj
tak sa im ju nepodarilo oživiť.
Ani cigánka s bábikou si medzi
chlapmi v sále nenašla otca pre
svoje dieťa.

Dobrá nálada neutíchala ani
po „smútočnom“ pochovávaní
basy a parket bol stále plný. K
dobrej nálade prispela hudob-
ná skupina Jano z Budmeríc,

Posledný fašiangový deň –
deň pred popolcovou stredou –
strávili občania Pezinka a blíz-
keho okolia vo veľkej sále KD
na fašiangovej „oldies párty“
spojenej s pochovávaním basy.
Túto tradíciu v r. 2009 oživil FS
Obstrléze spolu s Úniou žien –
tento rok s klubom dôchodcov
na Hrnčiarskej ulici a z roka na
rok je o túto akciu čoraz väčší
záujem.

Program fašiangového veče-
ra otvorili malí tanečníci z klubu
Petan, ktorí predviedli ukážky
spoločenských tancov. FS
Obstrléze sa tento rok predvie-
dol s novým programom. Po-
chovávanie basy, ktorého sce-
nár napísala D. Kontárová.

FS Obstrléze pochovával aj tancoval

Predovšetkým osamelým se-
niorom je určená nová sociálna
služba - denný stacionár, ktorú
Mesto Pezinok zriadilo a pre-
vádzkuje v budove Zariadenia
opatrovateľskej služby na Ko-
menského ul. 23 od 1. 1. 2016.
Mesto sa rozšírením ponuky so-
ciálnych služieb snažilo odbre-
meniť veľký nápor na ubytova-
cie kapacity zariadenia a záro-
veň poskytnúť službu ďalším
občanom, odkázaným na po-
moc len na určitý čas počas
dňa. Denný stacionár je pomo-
cou pre rodinu, ktorá sa stará o
seniora a zároveň jej členovia
chodia do práce. V praxi fungu-
je tak, že ráno klienta privedie
do zariadenia niekto z príbuz-
ných, pokiaľ je mobilný môže
prísť sám. Klienti tu môžu po-

budnúť denne štyri až osem ho-
dín. Mesto im zabezpečuje celo-
dennú stravu a pitný režim, skú-
sený personál zase celodenný
program. Podstatou denného
stacionára je udržanie sociál-
neho kontaktu a podpora aktív-
neho spôsobu života. Vďaka to-
mu sa dajú oddialiť rôzne psy-
chické či fyzické problémy.
„Senior, ktorý je sám doma,
skôr začne brať napríklad lieky
na depresiu,“ pripomína vedú-
ca denného stacionára Alena
Černáková. „ Tu si ráno, keď se-
niori prídu, dáme spolu kávu,
porozprávame sa, a aj tí menej
rozhovorení nakoniec už po ho-
dinách veselo konverzujú. Po-
tom si dajú desiatu, hrajú karty,
spoločenské hry alebo relaxujú
vonku na terase. Pracovníci

denného stacionára s nimi dis-
kutujú o aktuálnych témach, ale
zaujímajú sa aj o ich minulosť,
napríklad kde všade boli na do-
volenke,“ opisuje Černáková.
Denný stacionár je rozdelený
na terapeutickú a oddychovú
časť, seniori majú k dispozícii
dve lôžka na oddych a relaxač-
né polohovateľné kreslá. So-
ciálnu službu v Dennom stacio-
nári je možné využívať od 7.00
hod do 17.00 hod. každý pra-
covný deň.

Bohužiaľ, naše predstavy a
očakávania sa nenaplnili na-
priek snahe spropagovať tento
spôsob pomoci medzi seniormi
a ich príbuznými. V priebehu ro-
ka 2016 sa nám nepodarilo po-
skytovať túto sociálnu službu
dostatočnému počtu seniorov.

A v tomto roku sa nám opäť ne-
darí zvýšiť obsadenosť tak, aby
bolo poskytovanie tejto služby
rentabilné. Napriek tomu, že
sme túto sociálnu službu viac-
krát propagovali v miestnych
médiách a neustále poskytuje-
me záujemcom o sociálne služ-
by u nás na oddelení školstva a
sociálnej starostlivosti informá-
cie o výhodách tejto sociálnej
služby, naši seniori a ich rodiny
uprednostňujú služby pobyto-
vého typu.

Ak by v nasledujúcich mesia-
coch pretrvával nezáujem seni-
orov a ich rodín o túto formu so-
ciálnej služby, budeme nútení
činnosť denného stacionára
ukončiť, čo by bola nepochyb-
ne škoda.

Kolektív VOŠaSS

Denný stacionár pre seniorov stále nevyužívaný

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
3.4. Začiatok prihlasovania na letné tábory.

6.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Žlté kuriatka.

7.4. Knižnica na kolesách.

7.4. – 8.4. Tanečné sústredenie.

20.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Tulipán.

21.4. Deň pre našu Zem.

22.4. Beh mesta Pezinok.

27.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Ovocníčkovia.

29.4. Festival slovanských tradícií.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

Prihlasovanie začne
ráno od 9:00 v budove CVČ. Bližšie infomácie nájdete na našej
stránke

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

Burza kníh, na ktorej si deti môžu na-
vzájom povymieňať knihy, darovať, prípadne predať za symbolickú
cenu. Začiatok o 13.00 h.

Dvojdňové sústredenie pre čle-
nov tanečnej skupiny Move it.

Stretnutia s rodičmi a ich
deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strá-
via tvorivé dopoludnie.

Tvorivé popoludnie pre rodiny s deťmi v
Zámockom parku ku Dňu Zeme v čase od 15.00 do 18.00 h.

Športová akcia, ktorá sa koná v spo-
lupráci s mestom Pezinok a klubom orientačného behu Sokol Pe-
zinok v Zámockom parku. Začiatok o 9.30 h v Zámockom parku pre
malých i veľkých.

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

Festival plný prednášok,
workshopov, koncertov a príjemnej atmosféry. Vhodné pre všetky ve-
kové kategórie. Začiatok. o 10.00 v Zámockom parku. Viac informá-
cii na:

Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena
programu vyhradená.

www.cvcpezinok.sk

https://www.facebook.com/events/1830763940469530/

www.cvcpezinok.sk

apríl

Akadémia tretieho veku
(ATV) v Pezinku zorganizova-
la podobne ako v minulých
rokoch odbornú prednášku
s Prof. Ivanom Hričovským na
tému jarný rez ovocných stro-
mov. Podujatie, ktoré sa usku-
točnilo 9. marca v malej sále
Domu kultúry v Pezinku, pokra-
čovalo praktickou ukážkou v zá-
hrade.

Hlavná časť prednášky sa tý-
kala jarného ošetrovania ovoc-
ných stromov, významu ovocia
v našom jedálničku a zachova-
nia starých odrôd štepením.
Profesor Hričovský rozprával
aj o vzdelávaní záhradkárov a
odpovedal aj na otázky štu-
dentov ATV. Po prednáške
sa v záhradke MVDr. Petra
Weissa uskutočnila praktická

ukážka strihania ovocných
stromov. Viac ako stovka nad-
šencov pre záhradkárčenie
z Pezinka a okolia ocenila

prednášku a ukážky strihania
veľkým potleskom. Už dnes sa
tešíme na jeho ďalšiu pred-
nášku v jesennom období, aby

záhradkárom odovzdal cenné
rady k zimnému rezu ovocných
stromov.

Andrea Pikusová

V Pezinku prednášal profesor Hričovský

V rámci Týždňa mozgu sa 16. marca 2017 v Dome kultúry
uskutočnila prednáška Ako naštartovať svoju pamäť. Podujatie
pre verejnosť a účastníkov Akadémie tretieho veku pripravilo
mesto Pezinok.

Kvalifikovaná trénerka pamäti Ing. Silvia Valovičová vysvetli-
la, prečo je potrebné starať sa o mozog, aký je preň dôležitý
spánok, pobyt na čerstvom vzduchu, aj ako treba mozog tréno-
vať. Tréningy na pamäť si prítomní mohli vyskúšať zapamäta-
ním 20 vecí. Silvia Vadovičová poradila, ako si zapamätať zloži-
té telefónne čísla alebo dlhé zoznamy nákupu.

Súčasťou prednášky bol priestor na otázky poslucháčov.
Zaujímalo ich najviac to, čo robiť so zábudlivosťou hlavne na
odložené veci, ktoré sa našli až na druhý deň. Trénerka pamäti
poradila poslucháčom rôzne techniky, ako si treba ukladať in-
formácie do pamäti, aby čo najdlhšie vydržali.

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová

Ako naštartovať svoju pamäť

Pri príležitosti svetového
dňa sprievodcov Klub sprie-
vodcov pripravil

Sláv-
nostne ju za prítomnosti čle-
nov a pozvaných hostí otvoril
viceprimátor mesta Pezinok
Ing. Miloš Andel spolu s kurá-
torom výstavy P. Ronecom.
Výstava je prístupná verej-
nosti v priestoroch kultúrneho
domu Pezinok na Holubyho
ulici do 17. apríla 2017.

výstavu čier-
nobielych i farebných veľko-
nočných pohľadníc zo Slo-
venska i zahraničia.

(PR)

Výstava veľkonočných
pohľadníc v PKC

V piatok 17. marca sa v

Pezinku začal trinásty ročník

festivalu PAFF, ktorý je určený

pre všetkých nadšencov alter-

natívneho filmu. Počas dvoch

dní bolo predstavených a poro-

tou i divákmi ocenených množ-

stvo filmov z produkcie domá-

cich i zahraničných amatér-

skych filmárov.

Tento rok sa prvýkrát udeľo-

vali tri ocenenia – novinkou bo-

la cena poroty v zložení Maroš

Hečko, Peter Konečný a Bra-

ňo Vincze. Z celkového počtu

66 odpremietaných filmov sú-

ťažilo 16 filmov o hlavnú cenu

a 23 filmov o víťazstvo v kate-

górii 13-sekundových filmov.

Festivalu sa počas dvoch

dní zúčastnilo viac ako tisíc

divákov!

miesto – Stoned

Víťazné filmy 13. ročníka
PAFFKa: Najlepší film – Divác-

ka cena 1.

Cocks – TomTom, SR (179 hla-

sov), miesto – Martin Schulte

– Nie je už neskoro?, SR (113

hlasov), miesto – Pavel Sou-

kup – Lesapán, ČR (91 hlasov)

Víťaz – Jan

Saska – Happy End, ČR

– Pavel

Soukup – Lesapán, ČR

miesto – Stoned Cocks –

Sedem spiatočných (139 hla-

sov).

2.

3.

1.

(r)

Cena poroty:

Špeciálne ocenenie:

Najlepší 13-sekundový film:

Pezinský amatérsky filmový fetival PAFF 2016-2017

23. apríla, o 16.00 h

už 150 rokov, t.j. od založenia Pezinského spevác-
keho spolku, ktorého priamym pokračovateľom je zbor Ad
Una Corda,

v Chráme Premenenia Pána (dolný kostol)
To, že zborový spev je nepretržite a aktívne prítomný v meste

Pezinok

je jednoducho „zborová fantázia“.Atak sa zbor roz-
hodol uviesť rovnomenné Beethovenovo dielo s prívlastkom
„malá deviata symfónia“, spolu s jeho Symfóniou č. 7, so záme-
rom pokračovať v tradícii koncertov vážnej hudby v meste
Pezinok.

V minulosti tu zazneli len tri symfonické diela, a to pri oslavách
narodenín pezinských rodákov: Eugena Suchoňa - 60. výročia
jeho narodenia (1968, Chrám Premenenia Pána) a Ľudovíta
Rajtera - 90. výročia jeho narodenia (1996, Kultúrne centrum) a
pri príležitosti jeho nedožitého 100. výročia narodenia (2006,
Kultúrne centrum).

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 7 A dur op. 92
Zborová fantázia pre klavír, sóla, zbor a orchester op. 80

Ivan Koska, klavír, Marián Šipoš, dirigent, Ad Una
Corda, pezinský chrámový zbor, Komorný chrámový orchester

Program:

Účinkujú:

ZBOROVÁ FANTÁZIA
Koncert k 150. výročiu založenia
Pezinského speváckeho spolku
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

MAREC 2017 PEZIN ANČ

► 1.4. TANEČNÁ
SÚTAŽ O POHÁR PKC.

► 7.-8.4.
DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE.

► 8. 4. BRAJGEL.

►9.4. AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: ODVÁŽNY ZAJKO.

► 10.4. DOMÁCE
NÁSILIE.
► 10.4. ING. PAVOL
STANKO: PRÍRODA VO FOTOGRAFII,KDE AUTOR ŽIL A ŽI-
JE.
► 10.4. VEĽKONOČ-
NÁ NÁDIELKA FS EKONÓM.

► 11.4. MÔJ MALÝ SVET
GENERÁCIA XYZ.

► 12.4. AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOST.
► 16.4. HA-
SIČSKÁ ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.

► 21.-22.4.
VÍNNE TRHY PEZINOK 2017 – XXII. Ročník.

► 24.4. FÍHA TRALALA
– ROK.

► 25.-26.-27.4. NOVO-
DOBO SO SHAKESPEAROM.

► 27.4. NEVYLIEČITEĽNÍ.

► 28.4. RODINNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 29.4. SLNKO V
NÁS – HUNCOKÁRI.

► 30.4. MEDZI-
NÁRODNÝ DEŇ TANCA.

( ) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
Organizátor: PKC a TC CHARIZMA a

KST PETAN.
(piatok-sobota) v malej, veľkej a spoločenskej sále DK –

Krajská prehliadka amatérskeho
divadla dospelých. Hlavný garant: MOS Modra.

(sobota) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –
Krst CD pezinskej kapely spojený s koncertom v zložení: P. Lan-
čarič, R. Molnár, V. Němcová, E. Kern, M. Lučenič.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadlo HAAF. Pokra-

čovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prednáška pre žiakov SŠ. Divadelné centrum Martin.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy fotografii. Trvanie výstavy: 10. 4. - 8. 5. 2017
(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Reprezentačný program folklór-
neho súboru študentov stredných a vysokých škôl z Bratislavy,
ktorý zahŕňa hudbu, spevy a tance z celého Slovenska.

(utorok) vo veľkej sále DK – o 8.30 h a
o 10.00 h Divadelné predstavenia pre ZŠ.
Umelecká spoločnosť LETart production.

( ) o 9.00 h v malej sále DK –
Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ.

(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: Dobrovoľný

hasičský zbor – Pezinok.
(piatok-sobota) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: Zdru-
ženie pezinských vinohradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto
Pezinok a PKC.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Nová pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov.

Škriatok Fíha so svojimi rozprávkovými kamarátmi prevedie deti
všetkými ročnými obdobiami. Predstavenie je vhodné pre deti od
2 rokov. Každý návštevník musí mať platnú vstupenku. Prenájom
– predaj vstupeniek len cez .

(utorok-štvrtok) o 9.00 v malej sále DK –
Súťaž v prednese v anglickom

jazyku pre ZŠ a SŠ.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Lyrická i bláznivá komédia v príťažlivom hereckom obsadení.
Spleť lások, prelínanie vzťahov a následné trápenia hlavných
hrdinov zverených do rúk psychológom, ktorí by sami potrebovali
odbornú pomoc, prináša množstvo komických situácií. Účinkujú:
Lenka Barilíková, Helena Krajčiová, Csongor Kassai, Kamil Mi-
kulčík, Otto Culka. Réžia: Michal Spišák.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 14.30 h v spoločenskej sále DK –
Pri príležitosti X. ročníka prehliadky folklór-

nych súborov seniorov Malokarpatského regiónu bude uvedená
repríza predstavenia HUNCOKÁRI. Hlavný garant: FSS OBSTR-
LÉZE.

(nedeľa) o 15.00 h na Radničnom námestí –
Zatancujme si spoločne na námestí.

Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC.

- 19. 4. 2017 od 16.oo hod. - Lektor: Mgr. M. Mo-
ravčík.

- 6. 4. 2017 od 14.oo hod. - Lektorky: M. Hanúsková
a PhDr. O. Kmeťová - Stajková.

sobota

streda

www.ticketportal.sk

Hudba stáročí

Arteterapia

Akadémia tretieho veku:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

GayaAnn Zervan 1.2.
Miroslav Hauskrecht 1.2.
Ivan Skovajsa 2.2.
Kristína Matunáková 4.2.
Adela Budzelová 7.2.
Martin Murňák 7.2.
Ondrej Štefanec 8.2.
Alžbeta Babalová 9.2.
Lea Dojčanová 12.2.
Zuzana Klimentová 12.2.
Adam Maršo 16.2.
Barbora Monsbergerová 17.2.
Nella Kačkovičová 19.2.
Michal Bučurič 20.2.
Dominik Virostko 21.2.
Lukáš Hajdik 21.2.
Albert Krajčovič 21.2.
Alžbeta Krištofíková 24.2.
Dávid Kočka 24.2.
Nina Kočková 24.2.
Rukia Koperová 25.2.
Tomáš Kozár 27.2.
Marko Girman 1.3.

80-roční

Ján Kollár 1.3.

Viola Dobošová 2.3.

Zita Horínková 67 r.

Ing. Ján Futas 68 r.

Alžbeta Wittgrúberová 86 r.

Alžbeta Špániková 91 r.

Mária Vlková 90 r.

Milan Leššo 39 r.

Vincent Sedliak 6.3.

Rudol Štilhammer 8.3.

Magdalena Doluvodská 13.3.

Mária Hrašnová 13.3.

Judita Plačková 26.3.

Jozefa Urbanová 26.3.

Johana Reichbauerová 11.3.

Zuzana Černeková 15.3.

Hedviga Marenčíková 31.3.

Jozefína Klátilová 16.3.

Marta Dvořáková 22.3.

Ján Kurtiš 23.3.

85-ročné

91-ročná

93-ročná

94-ročná

97-ročný

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa

1. Šmolkovia: Zabudnutá dedina 3D ...... 17.00 h .......... USA
2. Šmolkovia: Zabudnutá dedina ........... 17.00 h .......... USA
1. Ghost in the Shell ...................................................... USA
2. Ghost in the Shell 3D ................................................. USA
4.-5. Únos .............................................................................. SR
6.-7. Úkryt v ZOO ................................................................ USA
8. Power Rangers čes. dab. .......................................... USA
9. Power Rangers slov. tit. ............................................. USA
11. Fk: Diera v hlave .................................................... SR,ČR
12.-13. Vo veľkom štýle ......................................................... USA
15.-16. Balerína .............................................. 17.00 h ......... FRA
15.-16. Rýchlo a Zbesilo 8 ..................................................... USA
18. Fk: Cez kosti mŕtvych .................................... POL,SR,ČR
19. Proti svojej krvi .......................................................... USA
20.-21. Chatrč ....................................................................... USA
22. Baby šéf 3D ......................................... 17.00 h ......... USA
23. Baby šéf .............................................. 17.00 h ......... USA
22.-23. Cuky Luky film ............................................................. SR
25.-26. Stratené mesto – Z .................................................... USA
28. Špunti na vode ............................................................ ČR
29.-30. Šmolkovia: Zabudnutá dedina ............ 17.00 h ......... USA
29.-30. Circle ........................................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

http://rezervacie.kinopezinok.sk

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY apríl

POĎAKOVANIE

Dňa 3. 2. 2017 sme
si pripomenuli 7.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Spomínajú manželka,
dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.

Jána HAMŠÍKA.

Zdenka Šamajová 2.3.
Rebeka Demovič 4.3.
Elisabeth Gatialová 6.3.
Michal Kmeťo 7.3.
Aneta Kováčová 7.3.
Nikolas Smolec 10.3.
Dominik Strelec 12.3.
Michal Žák 13.3.
Tomáš Popluhár 14.3.
Leonard Fleischhacker 14.3.
Tomáš Maderič 16.3.
Alžbeta Fischerová 16.3.

Tomáš Aulitis a Eva Gáliková •
Slavomír Šüveg a Gabriela Ben-
čatová • Dalibor Koudela a Zlatica
Stavělová

Dňa 24. 3. 2017
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
otec

S úctou a láskou smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku.

Vincent
HRACHOVSKÝ.

Dňa 6. 4. 2017
uplynie 5 rokov od
úmrtia našej milo-
vanej manželky,
mamy, dcéry a
sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.

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

Dňa 21. 3. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há manželka, ma-
ma a stará mama

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Spomínajú Manžel, dcéra a
vnučka.

Emília
DATKOVÁ.

Chýbaš nám všet-
kým.

Ten, kto poznal,
spomenie si, kto
mal rád, nezabud-
ne! Dňa 16. 3.
2017 uplynul rok,
čo nás navždy
opustila sestra,
švagriná a teta

rod. Hubrichová.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, s nami tichú spomienku.
S láskou spomína brat Daniel,
švagriná Ingrid a neter Inka.

EVA KUBÍČKOVÁ

Zlaté slnko za hory
zašlo, súmrak ticho
padá do polí, srdce
tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac
ťa nič nebolí. Ťažko
je bez teba, smutno

je nám všetkým, nič nie je také,
ako bolo predtým. Už len kytičku
kvetov na hrob dáme, zažneme
sviecu a tíško spomíname. Dňa
15. 3. 2017 sme si pripomenuli 13.
výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a deduška

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu s nami venujú tichu spo-
mienku.

Štefana BEDECSA.

Dňa 27. 4. si pripo-
menieme 10 rokov
od úmrtia môjho
manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomína na Jož-
ka manželka Anka a syn Marián.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku, za čo pekne
ďakujeme.

Dňa 18. 4. 2017 si
pripomenieme rok,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
strýko

S úctou a láskou spomínajú man-
želka, syn a ostatná rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Alexander
BORDÁCS.

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2017
si pripomenieme 5.
výročie úmrtia môj-
ho drahého man-
žela

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

Miroslava KOŠÍKA

Dňa 28. 3. 2017
sme si pripomenuli
21. výročie úmrtia
mojej manželky

rod. Táborovej.
S láskou a úctou spomína manžel,
syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Veroniky
KABÁTOVEJ

Úprimne ďakujeme všetkým
príbuzným a známym, ktorí svo-
jou prítomnosťou zmiernili náš
veľký žiaľ a prišli sa rozlúčiť dňa
8. 2. 2017 s drahým manželom
a otcom

Úprimne ďakujeme za slová sú-
citu a kvetinové dary, ktoré ste
priniesli na znak svojej úcty a lás-
ky, manželka Emília s deťmi.

Štefanom GYALOGOM.

Dňa 3. 3. 2017 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá

Ďakujem všetkým,
ktorí jej venovali a venujú tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Antónia
ČERNOVÁ.

Tvoje dobré srdce
zostane navždy s
nami. Nič už nie je
také, ako bolo
predtým, všade
chýba tvoj hlas,
láskavý pohľad,
úsmev na tvojej tvári. Každý, kto
ťa mal rád, nevie zabudnúť.
S bolesťou v srdci si dňa 13. 3.
2017 pripomíname prvé výro-
čie, čo si nás navždy opustila,
naša drahá mamička, manžel-
ka, dcérka, sestrička a krstná
mamička

S láskou a úctou spomína smú-
tiaca rodina. Ďakujeme všetkým,
ktorí na ňu s láskou s nami spo-
mínate. Venujte jej, prosíme,
tichú spomienku.

Ing. Helenka URBLÍKOVÁ

Nikdy nestratíš nie-
koho, koho máš vo
s v o j o m s r d c i .
Možno stratíš jeho
prítomnosť, jeho
hlas, jeho vôňu, ale
to, čo si sa od neho

naučil, to, čo ti po sebe zanechal,
to nestratíš nikdy. Dňa 31. 3. si
pripomenieme nedožité 70. naro-
deniny

.
S láskou spomína priateľka Dada
a dcéraAnička.

Ing. Jindřicha MARKUSA

Dotĺklo srdce, pre-
stalo biť, skončilo
svoju púť, nech-
ceme na teba za-
budnúť. Slza v oku,
v srdci žiaľ, čo
drahé nám bolo,

osud vzal. Odišiel si bez toho, tak
náhle, aby tvoje ústa aspoň zbo-
hom dali. Len ten, kto niekoho
navždy stratí, vie čo je bolesť a
žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a
zabudnúť nedodovolí. Dňa 13. 4.
2017 uplynie 10 rokov od náhlej
smrti nášho drahého

S láskou spomína manželka a
deti s rodinami.

Ivana MORAVČÍKA.

Spomíname s lás-
kou a navždy zo-
stane v našich srd-
ciach. Dňa 12. 4.
2017 uplynie 7 ro-
kov, čo nás navždy
opustil

Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Michal LUNÁK.

Dňa 29. 3. 2017
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

a 2. 4. 2017 si pri-
pomenieme jeho nedožitých 60
rokov. S láskou spomína man-
želka s deťmi a celá rodina.

Milan
KRASŇANSKÝ

Dňa 17. februára
2017 sme si pripo-
menuli prvé výročie
úmrtia našej drahej
mamičky, babičky,
prababičky

Prosíme, kto ste ju poznali a mali
radi, venujte jej tichú spomienku s
motlidbou za spásu jej duše. Sr-
dečne ďakujeme, deti s rodinami.

Františky
LIĎÁKOVEJ.

Dňa 30. 3. 2017
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
otec, dedko a pra-
dedko

S úctou a láskou spomína dcéra
a syn s rodinami.

Ján BELANSKÝ.

Keď ma budete
hľadať, hľadajte
ma vo vašich srd-
ciach. Ak som tam
našiel miesto, tak
budem navždy s
vami. Keď za-
padne slnko života, rozsvietia sa
hviezdy spomienok. Dňa 17. 3.
uplynulo 5 rokov od úmrtia

S úctou a láskou spomínajú man-
želka Mária, deti Darinka, Stanko
a Majko, zať, nevesty, 6 vnúčat a
jedno pravnúča. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Stanislava KANKU.

Smútok v očiach a
žiaľ v srdci nám
nedovolí zabudnúť
na nášho milova-
ného manžela a
otca

ktorý nás navždy opustil 5. apríla
2016. S úctou a láskou naňho
spomínajú manželka Cecília a
dcéry Iveta a Gabriela s rodinami.

Gabriela
LEPORISA,

Dňa 24. februára
2017 uplynulo 10
rokov, čo nás na-
vždy opustil otec,
starý otec

Spomínajú synovia Igor a Milan,
dcéry Mária aAnna.

Benedikt
MÁŤUŠ.

Odišla si z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budeš v srdciach
tých, čo ťa mali ra-
di. Dňa 16. 3. 2017
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy opustila naša dra-
há mama a babka

S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Žofia JANÁSOVÁ

Dňa 2. 3. 2017 sme sa rozlúčili
s naším drahým zosnulým

Ing. Jánom FUTASOM.
Ďakujeme všetkým príbuzným
a známym, ktorí svojou prítom-
nosťou zmiernili náš veľký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Dňa 18. 4. 2017
uplynie dlhých 40
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama, bab-
ka a prababka

S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami. Ďakujeme za tichú
spomienku.

Mária KLAMOVÁ
rod. Häringová.
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31. 3. 2017. .

Zlatá medaila na Princess cupe

V sobotu 18. 2. 2017 sa v pod-
večerných hodinách odohrali v
športovej hale Komenského zá-
verečné zápasy Mestskej mini-
futbalovej ligy v Pezinku, kde sa
stretli štyri najlepšie mužstvá
ročníka 2016/17.

V prvom semifinálovom zápa-
se si zmerali sily mužstvá Ban-
co Casino a Brothers, kde sa po
vyrovnanom polčase 1:1 nako-
niec radovalo z víťazstva muž-
stvo Brothers 8:1. Druhý semifi-
nálový zápas bol vyrovnanej-
ší, stretli sa v ňom mužstvá
Grovestreet a minuloroční víta-
zi Obvoďáci. Tí prehrávali ešte
6 minút pred koncom 3:5, nako-
niec však zapas otočili a vyhrali
7:5. Následne sa o tretie miesto
stretli mužstvá Banco Casino a
Grovestreet. Banco Casino vy-
hrávalo ešte 2 minúty pred kon-
com 6:4, ale nakoniec v riad-
nom hracom čase sa skončil
zápas 6:6 a rozhodovali poku-
tové kopy, ktoré nakoniec vy-
hralo Banco Casino a skončilo
na treťom mieste. Finálový zá-

pas bol však rovnako dramatic-
ký. Stretli sa v ňom Obvoďáci a
mužstvo Brothers. Celý zápas
bol maximálne vyrovnaný a v
riadnom hracom čase sa skon-
čil 4:4. Nasledovali pokutové ko-
py, v ktorých malo viacej špor-
tového štastia mužstvo Bro-

thers, ktoré po prvýkrát skonči-
lo na prvom mieste. Druhú
priečku obsadili Obvoďáci, ktorí
vyhrali predchádzajúce dva roč-
níky. Po skončení finálového zá-
pasu nasledovalo odovzdáva-
nie ocenení najlepším hráčom
a mužstvám, na ktorom sa

okrem množstva divákov zú-
častnil aj zástupca primátora
Ing. MilošAndel.

Organizátori MMFLzhodnoti-
li, že sa jednalo o zatiaľ najkva-
litnejší ročník MMFL. Kom-
pletné výsledky a štatistiky sú
na stránke www.mmfl.sk

V dňoch 24.-25. marca 2017
bolo usporiadané už dvanáste
pokračovanie 24-hod. NON-
STOP plaveckej štafety v mest-
skej plavárni. Predstavitelia
mesta ju oficiálne otvorili v pia-
tok tesne pred 12. hodinou.
Preteky odštartoval výstrelom
zo štartovacej pištole primátor
Oliver Solga. Prvými plávajúci-
mi štafetovým spôsobom boli
členovia Plaveckého klubu
Pezinok a po nich postupne na-
sledovali jednotlivé pezinské
školy, spolky, inštitúcie, športo-
vé kluby, záchranárske zložky
a hlavne verejnosť.

Ukončenie štafety a sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov s
odovzdávaním cien sa usku-
točnilo v sobotu krátko po od-
plávaní posledného plavca za
účasti viceprimátora Jána Če-
cha. Novinkou tohtoročnej pla-
veckej štafety bolo nové člene-
nie kategórií pre najrýchlejších
plavcov, ktorí si nechali zmerať
čas a bojovali tak o pekné ceny.
Počet účastníkov:
Počet odplávaných dĺžok 25 m

541

bazéna:

Najmladší účastník:

Najstarší účastník:

Najrýchlejší plavec do 15 ro-
kov:

Najrýchlejší plavec od 15 do 18
rokov:

Najrýchlejší plavec od 19 do 35

Sofia SLA-
NÁ.

Emil ČER-
VENKA.

dievča - Ema PODHOR-
NÁ čas: 0:30,30 s. Chlapec:
Filip SLYŠKO čas: 0:28,36 s.

dievča: Kristína ŠUMI-
CHRASTOVÁ čas: 0:32,40 s.
Chlapec: Jaroslav FLEISCH-
HACKER čas: 0:28,37 s.

2832 dĺžok, 70 km
800 m.

rokov:

Najrýchlejší plavec od 36 do 55
rokov:

Najrýchlejší plavec nad 55 ro-
kov:

žena - Zuzana HÝLLO-
VÁ čas: 1:00:05. Muž - Domi-
nik PÁLENÍK čas: 0:26,59.

žena - Katarína PUL-
MANOVÁ čas: 0:48,29 s.
Muž: Marián PODHORNÝ čas:
0:30,25 s.

žena - Eva JURÍKOVÁ
čas: 0:57,25 s. Muž - Peter
PRUTKAY čas: 0:40,71 s.

Veľké poďakovanie patrí spo-
luorganizátorom, hlavne Pla-
veckému klubu Pezinok, pra-
covníkom Mestského podniku

služieb, zdravotníkom Sloven-
ského červeného kríža, ale aj
jednotlivým sponzorom ktorí
podporili uvedené podujatie:
Mondelez Bratislava, Vitana
Slovensko, Bageta – Ing. Gott-
schall, VVDP Grinava, a páni :
I. Koller, R. Krátky, P. Krivo-
sudský, M. Matyšák, B. Čer-
venka, I. Andel. Štafetu tento
rok podporil ako plavec aj žu-
pan BSK Pavol Frešo.

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť a tešíme sa spo-
lu s Vami na XIII. ročník v roku
2018. Peter Vlasák

Výsledky XII. ročníka plaveckého maratónu 2017

KMGARGO Prievidza usporiadal 12. marca 3. ročník me-
dzinárodnej súťaže v modernej gymnastike jednotlivkýň

Zúčastnili sa jej mladé gymnastky
z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Slovensko reprezentovali
aj súťažiace z ŠK Juventa Bratislava, ktoré získali viacero
medailí. V kategórii roč. 2005 sa predstavila Pezinčanka

so zostavami s loptou a obručou. Urobila
skvelý dojem na divákov a rozhodkyne ohodnotili jej vystú-
penie zlatou medailou. Na druhom mieste sa umiestnila
gymnastka z Ukrajiny pred dvomi Poľkami. Timeu potešila
aj špeciálna cena pre pretekárku Miss tournament, ktorú jej

organizátori.

PRINCESS CUP 2017.

Timea Oravcová

(nc)odovzdali

Finále Mestskej minifutbalovej ligy

Timea na stupni víťazov. FOTO: Šk Juventa

Víťazný tím Brothers

V tomto období majú plavci z
Plaveckého klubu Pezinok ab-
solvovaných viacero pretekov,
a to v Trnave, Bratislave, Šamo-
ríne a Žiline.

V termíne 25. – 26. 2. 2017
sa konali medzinárodné pla-
vecké preteky pod názvom Veľ-
ká cena Trnavy, zároveň bol ten-
to pretek aj 1.kolom Sloven-
ského pohára družstiev v plá-
vaní. Na podujatí sa zišla slo-
venská plavecká špička. Za
PKPK bola úspešná

(r. 2005), ktorá si vy-
plávala zlato v disciplíne 100m
voľný spôsob časom 1:05,64. K
úspechu Veroniky sa pridala

Veronika
Behalová

Katarína Szabóová

Veronika Vajcíková

Ve-
ronika Behalová

(r. 2007),
ktorá získala 1. miesto v disc.
100m voľný spôsob časom
1:24,16 a 2 x 2. miesto v disc.
100m znak časom 1:35,74 a
100m prsia časom 1:47,13.
Nováčikom na stupňoch víťa-
zov je
(r. 2007), ktorá doplávala na
3. mieste v disc. 100m prsia ča-
som 1:49,52.

Ďalší víkend 18.2.2017 sa na-
ši plavci zúčastnili pretekov
Majstrovstvá bratislavskej ob-
lasti – dlhé trate, kde sa

umiestnila v
disc. 800 m voľný spôsob na
2. mieste časom 10:47,99.

Počas jedného víkendu v
marci sme absolvovali dvoje
preteky, a to 18. 3. 2017 Pla-
vecké nádeje v Šamoríne a 17.
– 19. 3. 2017 Jarná cena Žiliny.
Na Plaveckých nádejách si naši
najmenší 7 – 8 roční plavci skú-
šali atmosféru pretekov. Me-
daily si domov odniesla

(r. 2007), a to
zlatú v disc. 50m voľný spôsob
časom 0:35,76 a bronzovú v
disc. 100m voľný spôsob ča-
som 1:25,32. Počas tohto isté-
ho víkendu 11-roční a starší
plavci súťažili na medzinárod-
ných pretekoch Jarná cena Žili-
ny, preteky boli zároveň 2.ko-

Ka-
tarína Szabóová

lom Slovenského pohára druž-
stiev. Opäť sa na pretekoch
zišla slovenská plavecká špič-
ka. v disc.
100 m voľný spôsob doplávala
na 2. mieste, keď za Slovinkou
zaostala o 7 desatím časom
1:07,71. K tomuto úspechu pri-
dala 3.miesto v dis. 200m voľný
spôsob časom 2:28,01. Prvé
miesto po dvoch kolách si ur-
džal plavecký klub STUTT z
Trnavy. PKPK je na 19.mieste
zo 47 klubov.

V nasledujúcich dňoch sa pla-
vecká príprava sústredí na plne-
nie limitov na Majstrovstvá SR,
ktoré vrcholia v júni.

Veronika Behalová

(nk)

Začiatok jarnej plaveckej sezóny

Futbalové kluby majú za sebou prvé súťažné zápasy. Tešíme
sa z úspešného vykročenia nášho PŠC – hlavného mužstva
v III. lige. Z prvých dvoch zápasov sme si pripísali po jednom ví-
ťazstve a remíze štyri body. Pred jarnou časťou prišlo v posilne-
ní nielen v družstvách ale aj vo výbore PŠC. Členská schôdza
klubu schválila do vedenia troch nových zástupcov. Nakoľko do-
terajší predseda IgorAndel požiadal o uvoľnenie z funkcie pred-
sedu klubu, vedenie klubu si následne zo svojich radov zvolilo
nového predsedu, ktorým sa stal Ernest Meszáros.

ktorú vykonával
od roku 2013, kedy klub prevzal v nezávideniahodnej situácii.
Tešíme sa, že Igor naďalej zostáva vo výbore PŠC a bude nápo-
mocný spoločne s ostatnými členmi v športovom raste našich
futbalistov. , člen výboru PŠC

Naši členo-
via i vedenie mesta ďakujú Igorovi Andelovi za aktívnu
činnosť vo funkcii predsedu klubu PŠC,

Miloš Andel

Jarná futbalová sezóna začala

V sobotňajších dvojzápasoch žiačok sme hostili nášho pria-
meho konkurenta v boji o baráž M-SR, Sláviu UK Dráčik
Bratislava „A“. Prvý zápas sme začali dobre. V úvodnom sete
sme si udržiavali 2-3 bodový náskok a získali sme ho pre seba.
V druhom sete sme po celý čas prehrávali, ku koncu už 11:19,
no dievčatá ešte zabojovali, znížili na 21:22, no nakoniec to na
zvrat v sete nestačilo. Tretí a štvrtý set bol jednoznačnou záleži-
tosťou pre dievčatá z Bratislavy, ktoré výborne podávali a prak-
ticky nás nepustili k hre.

Po prestávke sme nastúpili do druhého stretnutia ako vyme-
není. Hnaní neustále výbornými fanúšikmi, sme úplne vo všet-
kom dominovali a poľahky vyhrali prvé dva sety. Tretí nám síce
ušiel, no vo štvrtom sme to mali dobre rozbehnuté a už sme vi-
deli brány víťazstva. Bohužiaľ, ani vedenie 21:17, nám nestači-
lo a set sme stratili. Piaty set však bol znova v našej réžii a tak
sme skalp Slávie predsa len získali. Toto víťazstvo nás stále dr-
ží v hre o postup do baráže o postup do finálového turnaja maj-
strovstiev SR.

Šimonovičová R., Michalková, Noskovičová, Juschka,
Sekaninová, Rarigová (Onuferová, Hozenštoková, Satková,
Mácsová, Rusnáková, Škanderová).

ŠVK Pezinok - Slávia UK Dráčik Bratislava „A“ 1:3 (22,-
22,-12,-15) a 3:2 (15,15,-18,-22,9)

ŠVK:

Ladislav Popeláš

Vyrovnaný dvojzápas
mladých volejbalistiek

Účastníci plaveckej štafety po preberatí cien.                                                   FOTO: (pb)


