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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Každoročné oslavy patróna
hasičov svätého Floriána prvú
májovú nedeľu sú v našom
meste dostatočným dôvodom
nielen na uvedomenie si posla-
nia a významu profesionálnych
hasičských a záchranných zbo-
rov ako aj dobrovoľných hasič-
ských zborov, ale sú aj poďa-
kovaním za obetavú a často
nebezpečnú prácu v prospech
ľudského i mestského spolo-
čenstva. V Pezinku je to práve
hasičská organizácia, ktorá je
nielen historicky najstaršia, ale
aj stále mimoriadne aktívna.
Napriek tomu, že si v tomto
roku nepripomíname žiadne
okrúhle výročie založenia ha-
sičského zboru, predsa len by
som chcel týchto niekoľko riad-
kov venovať všetkým profe-
sionálnym i dobrovoľným hasi-
čom a zakladateľovi ich organi-
zácie v Pezinku Franzovi von
Meisslovi.

Pred niekoľkými dňami sme
boli spolu s riaditeľom Malo-
karpatského múzea Martinom
Hrubalom na cintoríne v ra-
kúskej dedinke Sierndorf polo-
žiť vence na hrob zakladateľa
pezinského dobrovoľného ha-
sičského zboru Franza von
Meissla. Snažíme sa uctiť si
tak pamiatku na človeka, ktorý
11. januára 1874 dal osobný
impulz a vynaložil nemálo svoj-
ho úsilia a energie na založe-
nie spoločenstva, ktorého hlav-
ným mottom bolo heslo „Bohu
na slávu, blížnemu na po-
moc“. Dobrovoľný hasičský
zbor po mnohé desaťročia na-
pĺňal svojou činnosťou toto
heslo nielen záchranou životov
a majetku svojich spoluobča-
nov v prípade požiarov a iných
mimoriadnych udalostí, ale bol
aj inštitúciou kultúrnou, spolo-
čenskou a športovou. Hudob-
né a divadelné predstavenia,
ukážky techniky a verejné ha-
sičské cvičenia, športové podu-
jatia a mnohé iné aktivity boli
tým, čo lákalo do radov hasi-
čov mladých ľudí mnohých ge-
nerácií po celé desaťročia.
Hlavným dôvodom vstupu do
tejto organizácie však bola sna-
ha pomôcť iným v krízových si-
tuáciách, byť užitočným a od-
hodlaným pracovať nezištne
v prospech iných. Okrem kres-
ťanských a morálnych zásad
ich viazal k ostatným spoluob-
čanom aj silný pocit lokálpat-
riotizmu. To, čo môžeme po-
kojne nazvať láskou k človeku,
k ľuďom, k svojmu mestu. Ste-
lesnením a príkladom toho
všetkého bol aj Franz von
Meissl, ktorého 180. výročie na-
rodenia sme si v tichosti a
skromne pripomenuli v minu-
lom roku. Veľký muž a veľký
vzor aj pre súčasnosť. Človek,
ktorý sa venoval nielen svojmu
lekárnickému povolaniu a hasi-
čom, ale aj chudobným, siro-
tám a starým ľuďom. Preto by
sme na neho nemali zabúdať.
A to nielen v čase, keď si pripo-
míname sviatok všetkých hasi-
čov a ich patróna sv. Floriána.

Oliver Solga

BOHU NA SLÁVU
– BLÍŽNEMU NA POMOC
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Najvýznamnejšie slovenské
vinárske súťažné podujatie Vín-
ne trhy Pezinok 2017 sa usku-
točnilo v dňoch 21. - 22. apríla v
Pezinskom kultúrnom centre.
Odborná porota už pred mesia-
com udelila ocenenia najlepším
vínam a minulý piatok a sobotu
mala možnosť aj široká odborná

VÍNNE TRHY PEZINOK 2017

Jar v Zámockom parku a na Pezinskej Babe 20. apríla 2017. Na zjazdovke bolo okolo 20 cm snehu, ktorý sa udržal aj nižšie
pri kameňolome. Po príjemných teplých dňoch pre mnohých prekvapenie s výnimkou cestárov. Cesta na Babu bola riadne
odhrnutá a posypaná soľou, zatiaľ čo v Zámockom parku trávnik skrášľovali lupene magnólie. O rozmaroch počasia a ako
sa s nimi vysporiadať sa dočítate na 10. strane. FOTO: (pb)

i laická verejnosť degustovať,
porovnávať a najmä si vychut-
nať kvalitné slovenské ale i mo-
ravské vína. A bolo naozaj čo
degustovať, pretože do súťaže
bolo prihlásených 568 vín od
103 producentov.

Odborná porota, ktorá 20. –
21. marca pracovala pod vede-

ním prof. Fedora Malíka, sa roz-
hodla udeliť najvyššie tituly
„Šampión“ v siedmich kategó-
riách, a to týmto vínam a viná-
rom za ich produkt: Veltlínske
zelené, Víno MATYŠÁK, Pezi-
nok (vína biele, tiché, suché),
Rulandské biele, Dubovský –
Grančič, Svätý Jur (vína biele ti-
ché, polosuché, polosladké),
Cabernet Sauvignon, rosé, Zá-
mocké vinárstvo, Pezinok (vína
tiché, sladké, bez rozdielu far-
by), Cabernet Sauvignon, rosé,
Víno MATYŠÁK (vína ružové,
tiché suché), Cabernet Sauvig-
non, rosé, Víno MRVA – STAN-
KO, Trnava (vína ružové, polo-
suché, polosladké), Dolfík,
SADLOŇ Michal – Vinárstvo
Limbach (vína červené tiché)
a Sekt Pálffy, VÍNO Nitra (šumi-
vé vína).

Cenu primátora mesta Pezi-
nok získal Veltlín zelený, Vino-
hradníctvo Pavelka a syn, Pe-

zinok. Okrem týchto ocenení
boli udelené ešte zlaté, striebor-
né a bronzové medaily a ďalšie
ocenenia. Ocenenia na sláv-
nostnom otvorení podujatia odo-
vzdali Oľga Bejdáková – pred-
sedníčka Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov, Fedor
Malík – predseda hodnotiacich
komisií a Oliver Solga – primá-
tor mesta Pezinok. (r)

Inzercia

Na fotografii vpravo ocenený zástupca Vinárstva Mrva –
Stanko pán Peter Stanko. FOTO: Ján ŠTRBA

Po Veľkej noci prišlo vianočné počasiePo Veľkej noci prišlo vianočné počasie
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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

Ocenenie práce pedagógov

Potešilo nás...

MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž

predaj nehnuteľnosti
no-

vovytvorený 2201/1 39 m2

35 eur m2.

do 15. 5. 2017 do 15.00 hod.

„OVS na predaj pozemku prístupného z Rázusovej a
Jilemnického ulice NEOTVÁRAŤ!“

Predmetom súťaže je v k. ú. Pezinok,
pozemok prístupný z Rázusovej a Jilemnického ulice, a to

pozemok p. č. vo výmere

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne za

V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok je funkč-
né využitie: obytné územie – rodinné domy, podlažnosť 3, koe-
ficient zastavania 0,55.

Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať naj-
neskôr v zalepenej obálke so
spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

Bližšie informácie: (úradná tabuľa), Mgr.
Tomáš Kulla, právnik MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže,
e-mail: , tel. č. 033/6901 203.

www.pezinok.sk

tomas.kulla@msupezinok.sk

Pezinskí pedagógovia pri príležitosti osláv Dňa učiteľov
dostali dňa 31. 3. 2017 od vedenia mesta darček v podobe pred-
stavenia Divadla Andreja Bagara – Na tradič-
nom stretnutí pedagógov s vedením mesta primátor Oliver
Solga poďakoval všetkým pedagógom za ich náročnú prácu
a ocenenie si prevzali nasledovní pedagógovia:

- Dis. art. Myriam Gažová - ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Šte-
fánika 9, Pezinok

- PaedDr. Ingrid Laláková - ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
- Mgr. Mária Wagingerová -ZŠ Jána Kupeckého, Kupecké-
ho 74, Pezinok

- Mgr. Mária Žáková - ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok
- Ing. Ivana Feketeová - ZŠ s MŠ Orešie 3, Pezinok.
- Daniela Moravičová - MŠ Za hradbami 1, Pezinok

Dámska šatňa.

MsÚ – Školský úrad

Slovenská republika sa pros-
tredníctvom Štatistického úra-
du SR zapojila do realizácie

v rámci
projektu európskych štatistic-
kých zisťovaní. Svojím obsa-
hom a zameraním nadväzuje
na predchádzajúce zisťovania,
ktoré boli uskutočnené v do-
mácnostiach už v rokoch 2005
až 2016 (EU SILC 2005 –
2016). Cieľom tohto projektu je
vytvoriť spoločný rámec na sys-
tematickú tvorbu štatistík krajín

Zisťovania o príjmoch a ži-
votných podmienkach do-
mácností (EU SILC)

Európskej únie o príjmoch a ži-
votných podmienkach domác-
ností. Jeho realizáciou sa zís-
kava harmonizovaný zdroj úda-
jov o príjmoch, úrovni a štruktú-
re chudoby a sociálnom vylúče-
ní v krajinách Európskej únie.
To umožňuje z dlhodobého hľa-
diska nielen analyzovanie ži-
votnej úrovne domácností na
Slovensku, ale i medzinárodné
porovnávanie Slovenska v rám-
ci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2017 vybraných
takmer 500 obcí, medzi nimi aj

mesto Pezinok. Do zisťovania
je zaradených cca 6000 do-
mácností.

V tomto období vy-
brané domácnosti v meste
navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je
povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným pove-
rením. Všetky informácie a ná-
zory, ktoré nám v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskyt-
nú, budú anonymné a použité
výlučne na štatistické účely.
Ochranu dôverných údajov

Zisťovanie sa usku-
točňuje od 10. apríla do 29.
mája 2017.

upravuje zákon č. 540/2001 Z.
z. o štátnej štatistike. Za ochra-
nu dôverných údajov zodpove-
dá Štatistický úrad Slovenskej
republiky. Podrobnejšie infor-
mácie sa môžete dozvedieť na
stránke ŠÚ SR na adrese

alebo telefonicky na
t. č. 02/692 50 410 - Ing. Silvia
Tomkovičová.

generálna riaditeľka sekcie
zberu a spracovania dát
v priemysle a terénnych

zisťovaní v Banskej Bystrici

www.-
susr.sk

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.,

Štatistické zisťovanie v Pezinku

Je nám ľúto, že pripravovaný a avizovaný mobilný odber krvi
v Pinelovej nemocnici Pezinok sa z technických a personálnych
dôvodov na strane NTS SR neuskutoční.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa chystali zúčastniť a veríme, že
nám v budúcnosti zachovajú priazeň. Zuzana Šipošová,

projektový referent, PNPP Pezinok

Májový odber krvi NEBUDE !

Chcel by som upozorniť na
nešvár, ktorý sa opäť začína roz-
máhať, a to je vyvážanie odpa-
du, aj nebezpečného, do vino-
hradov. Dôkazom je fotografia,
ktorú mi poslal môj známy vino-
hradník. Pri svojom vinohrade
našiel cez Veľkú noc odložené
tieto autobatérie. Na svoje ná-
klady tento nebezpečný odpad
zlikvidoval. Gabriel Guštafík

Vedenie mesta Pezinok a Základná organizácia Zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov nášho
mesta i regiónu na Okresné oslavy oslobodenia a pripomenu-
tie 72. výročia skončenia druhej svetovej vojny. Pietny akt kla-
denia vencov sa uskutoční pri
Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Oslavy
za účasti primátorov a starostov Pezinského okresu a zahra-
ničných delegácií sú pripomenutím a vzdaním úcty tým, ktorí
položili svoje životy za našu slobodu.

v utorok 9. mája o 11. hodine

(MsÚ)

POZVÁNKA
Ako sme už našich čitateľov niekoľkokrát informovali, Mesto

Pezinok pripravuje v tomto roku vydanie knihy Pezinok na starých
pohľadniciach a fotografiách. Teší nás, že mnohí Pezinčania zare-
agovali na našu výzvu a poslali nám fotografie starého Pezinka.
Osobitne by sme chceli tentokrát poďakovať za veľkorysý dar pa-
ni Strezenickej, pani Pilátovej a pani Strniskovej. Naša výzva či
skôr prosba potrvá ešte niekoľko mesiacov a preto prosíme spolu-
občanov – majiteľov starých pohľadníc Pezinka o ich zapožičanie
či prípadný odpredaj. Bližšie informácie poskytne sekretariát pri-
mátora – tel. číslo 6 901 101. Ďakujeme. (MsÚ)

VÝZVA A POĎAKOVANIE

V minulom čísle Pezinčana sme uviedli nesprávnu informáciu
týkajúcu sa vyrubenia pokuty mestu Pezinok.

V skutočnosti to
bol Úrad pre verejné obstarávanie. Redakcia i vydavateľ sa
NKÚ i čitateľom sa za túto chybu ospravedlňujú.

Nesprávne bolo
uverejnené, že pokutu udelil mestu NKÚ.

Oprava

V dňoch 19. - 21. mája sa v Novej Bani uskutoční jubilejný – de-
siaty ročník Stretnutia banských miest a obcí Slovenska pod
záštitou prezidenta republiky Andreja Kisku. Tohto významného
podujatia, ktorého nezabudnuteľný prvý ročník sa konal v Pezinku
počas Vinobrania v roku 2008, sa zúčastní aj delegácia našich čle-
nov Malokarpatského baníckeho spolku spolu s primátorom mes-
ta Oliverom Solgom. Záujemcovia o bližšie informácie alebo
návštevu tohto podujatia sa môžu informovať u členov MBS, ktorý
sídli na ulici M. R. Štefánika 9 (v budove ZUŠ), alebo na ich we-
bovej stránke. (r)

Baníci do Novej Bane

Veľmi si, tak ako väčšina z
nás, vážim ľudí, ktorí sú schop-
ní a ochotní urobiť nezištne nie-
čo pre tých druhých. Možno
nás niekedy prepadá pocit pesi-
mizmu a zdá sa nám, že takých
ľudí je v našom okolí stále me-
nej a menej. No vždy ma niekto
príjemne prekvapí, dokonca
tam, kde by som to ani nečakal.

Po dlhšej dobe som išiel pe-
šo na Rybníček a na začiatku
cesty, Pri peciach, som našiel
pri potoku malú kamennú stav-
bu okolo prameňa. Veľmi vkus-
nú a estetickú, aj s možnosťou
posadiť sa a odpočinúť si po-
hľadom na vyvierajúcu čistú
priezračnú vodu. Našiel som
tam však aj list, v ktorom autor
stavby okrem iného píše, že ne-
oplýva ani množstvom peňazí,
ani voľného času a predsa na
vlastné náklady a vlastnou prá-
cou vybudoval tento výnimočný

objekt. A prosí nás, aby sme si
to uvedomili a jeho dielo nepo-
škodzovali. Píše to dôrazne,
ale vtipnou formou. Bol som
nadšený stavbou i jeho prístu-
pom a patrí mu moja vďaka a
obdiv. Viem totiž, čo je to urobiť
niečo nezištne pre tých dru-
hých. Ďakujem mu za všetkých,
ktorí k jeho studničke prídu, od-
dýchnu si a pokochajú sa po-
hľadom na prameň, blízky po-
tok a nádhernú okolitú prírodu.
Budem rád, keď sa mi podarí
spoznať autora tohto záslužné-
ho diela a budem mu môcť aj
osobne poďakovať. Za seba, aj
za nás všetkých, ktorí si svoj ži-
vot bez lesa a prírody nevieme
predstaviť.

Ale späť do „krutej“ reality.
Len dva metre od tejto stavby si
niekto založil ohnisko a nechal
po sebe „bordel“. Prepáčte za
výraz, ale ako inak nazvať oh-

nisko plné petfliaš a iného od-
padu, ktorý po sebe zanechali
„tiežmilovníci“ prírody. Nepo-
chopiteľné a neodpustiteľné.
Len kúsok odtiaľ je prístrešok
trampov. Nechce sa mi veriť, že
by to ohnisko po sebe zanecha-
li oni. Skôr takí, ktorí sa idú do
prírody napiť sa a zahulákať si,

aby ich nikto nevidel. A pova-
žujú to za veľký zážitok a
„romantiku“. Škoda, pretože
práve oni zmazávajú ten skvelý
pocit a radosť z takých ľudí, ako
je pán, ktorý vybudoval studnič-
ku Pri peciach.

(O.S.)

Na margo jedného výletuKritické okienko

„Idylka“ vo vinohrade

Dozorná rada Pezinskej mestskej spoločnosti minulý štvrtok
prerokovala a zobrala na vedomie účtovnú závierku tejto spo-
ločnosti. Prítomní skonštatovali, že sa na Poliklinike urobil zase
veľký kus práce, v ostatnom čase najmä v „starej budove“, kde
pribudlo nové sociálne zariadenie. Opäť sa potvrdilo, že získa-
nie polikliniky od BSK bola správna cesta vedenia mesta
v prospech občanov, ktorí opakovane vyjadrujú svoju spokoj-
nosť. Nie sú to však len občania, ale aj lekári, ktorí majú v budo-
ve svoje ambulancie. Naposledy sme si slová uznania prečítali
v Pezinsku č. 12, kde pani doktorka Šimková napísala:

Dozorná rada skonštato-
vala, že sa toho za ostatné obdobie urobilo podstatne viac ako
spomína pani doktorka. Vedeniu polikliniky i lekárom, ktorí si
často na vlastné náklady rekonštruovali svoje ordinácie patrí
vďaka nás všetkých.

„ je sa-
mozrejmé, že pacienti nebudú vyhľadávať ambulancie so špi-
navými stenami a sliepňajúcou žiarovkou. Chodila som do ta-
kých a vždy na mňa padala depresia. Hovorila som si, že tá mo-
ja musí byť plná svetla a pohody. Škoda, že ostatné priestory
ešte tak nevyzerajú. Ale aby som bola spravodlivá, aj na polikli-
nike sa dejú výrazné zmeny. Maľujú sa chodby, boli vymenené
okná. Postupne sa obnovujú napríklad záchody, čo je azda naj-
lepšou vizitkou každého zdravotníckeho zariadenia. Vidieť, že
Pezinku na poliklinike záleží. A to je výborné. Ľudia vidia, že
mesto sa o nich stará, že sa to dá, že nie všetko ide do súkrom-
ných rúk veľkých finančných skupín.“

(r)Členovia Malokarpatského baníckeho spolku na tohoroč-
ných oslavách oslobodenia mesta.
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minulého storočia. Na koncerte
aj výtvarná scénická prezentá-
cia nevtieravo korešpondovala
a vizuálne dopĺňala kapelu.

Je potrebné uviesť a pre pa-
mäť zaznamenať aj zostavu hu-
dobnej formácie na čele s Pa-
trikom Lančaričom (gitara,
syntetizér, vokály, ale najmä
skvelé texty), speváčkou Ve-

V sobotu – 8. apríla večer sa v
Pezinskom kultúrnom centre ko-
nal malý umelecký sviatok. Bol
ním „krst“ cédečka domácej ka-
pely Brajgel. Hudobná prezen-
tácia skupiny bola doplnená o
čítanie krátkej poviedky Petra
Pavlaca, ktorá bola inšpirovaná
piesňami skupiny a ktorá kon-
geniálne nadväzovala na jej tex-
ty. A práve texty piesní ( bez to-
ho, aby sme si dovolili znižovať
kvalitu hudby) sú tým fenomé-
nom, ktorý dokáže zaujať po-
slucháča svojou originalitou, pri-
núti zamyslieť sa, ale aj nechať
priestor vlastnej fantázii a ima-
ginácii. Široká paleta inšpirácií
a námetov, s ktorými kapela
pracuje, smeruje špirálovite
k ústrednému bodu a tým je ori-
ginálny jazyk – rovnako literár-
ny, ako aj hudobný. Často aj
cez minulosť, osudy umelcov z
iného „fachu“ či poetiku a jazyk

ronikou Němcovou (dokonale
zladila svoju imidž a pódiovú
prezentáciu s obsahom piesní),
pričom nesmieme zabudnúť ani
vzácne vyrovnané výkony Ri-
charda Molnára (basová gita-
ra, vokály), Erika Kerna (kláve-
sové nástroje, vokály, perkusie)
a Mariána Lučeniča (bicie, per-
kusie).

A aby aj tí, ktorí na koncerte
neboli mali aspoň sprostredko-
vaný zážitok, dovolíme si zaci-
tovať z textu piesne Zamatová
Odysea:

A na záver ešte dôležitá infor-
mácia: CD skupiny Brajgel si
môžete zakúpiť v predajni
Artforum v Pezinku, na Kollá-
rovej ulici.

„Tisíce ciest / A stohy
slov / A pochybností, že míňa-
me cieľ / Že blúdime tmou
/ Nekonečnou / No aj v mori
fráz – nádej je v nás / A každý
deň môže nás zmýliť / A v kaž-
dej chvíli strácame sily /Akaždý
z nás / Má vlastnú tvár / No nie
každý z nás vie pevne stáť /
Aj berlínsky múr / Vie, čo je pád
/ A nie každý z nás má slobodu
rád / Teraz nám múry rastú v
hlavách / Neviem nič o svojich
právach “.

(O.S.)

Výnimočné CD skupiny BRAJGEL

Pred sto rokmi 1. mája 1917 zomrel v Pezinku Július Žarno-
vický, evanjelický farár, národovec a publicista. Narodil sa 2. aprí-
la 1853 v Lazoch pod Makytou. Študoval na gymnáziu v Revú-
cej, na evanjelickom lýceu v Bratislave a v nemeckom Heidelber-
gu. Od roku 1881 bol farárom v Pezinku. Jeho manželkou bola
Božena – dcéra slávneho botanika a tiež evanjelického kňaza
Jozefa Ľudovíta Holubyho žijúceho na dôchodku v našom
meste. Práve v Pezinku sa Žarnovický prejavil ako obhajca práv
Slovákov, keď vystúpil proti poštátneniu a pomaďarčeniu tunaj-
šej školy. Publikoval tiež náboženskú poéziu a články viažuce sa
národným a cirkevným otázkam a regionálnym dejinám.

Július Žarnovický bol otcom evanjelického farára a publicistu
Milan Žarnovického, ktorý sa narodil 25. 7 1887 v Pezinku. Od
jeho narodenia teda čoskoro uplynie 130. rokov. Mladý Milan
Žarnovický študoval na evanjelickom lýceu a teologickej aka-
démii v Bratislave a na univerzite v Halle. Popri štúdiu teológie
absolvoval aj štúdium spevu. Od roku 1912 pôsobil ako kňaz v
Pezinku a neskoršie v iných mestách, dlhšiu dobu dokonca aj
ako vojenský kňaz a to v Čechách a na Ukrajine. Bol aj autorom
divadelných hier, ktoré sa dokonca hrali aj v Slovenskom národ-
nom divadle. Bol veľmi aktívny aj ako publicista a svoje články
uverejňoval v mnohých slovenských periodikách. V roku 1927
bol jedným z delegátov slovenskej evanjelickej cirkvi na 1.
Medzinárodnej ekumenickej konferencii vo švajčiarskom Lau-
sanne. Milan Žarnovický zomrel v Pezinku 11. apríla 1959.

Rodina Žarnovických má v Pezinku dokonca aj ulicu, a to v se-
vernej časti mesta, v zóne rodinných domov. (r)

Dve výročia aj názov ulice

Pezinskí hasiči si vás opäť do-
voľujú pozvať na Radničné ná-
mestie v Pezinku na oslavy
patróna hasičov – Sv. Floriána.

Oslavy sa uskutočnia v nede-
ľu

Podujatie organizuje Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok -
mesto a Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku s nasledov-
ným programom:

– sprievod hasič-
skej techniky (súčasnej a histo-
rickej) z parkoviska pred zá-
mockým parkom v Pezinku,
spojený s kladením vencov pri
soche sv. Floriána na starej
Hasičskej zbrojnici.

na Rad-
ničnom námestí v Pezinku bu-
dú ukážky záchranných prác
hasičov a záchranárov a rôzne
atrakcie pre deti. Uvidíte ukáž-
ky činnosti Mestskej polície
Pezinok a Okresného riaditeľ-
stva Policajného zboru. Popo-

7. 5. 2017 od 15.00 h.

14.30 hod.

15.00 - 17.00 hod.

ludnie vám spríjemní hudobná
skupina Funny Fellows s Ro-
manom Féderom. Na oslavách
uvidíte aj najmenších drobcov
– hasičov.

Oslavy sa uskutočnia v spo-

lupráci s dobrovoľnými hasič-
skými zbormi okresov Pezinok
a Senec a Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku.

Na oslavy patróna hasičov
vás srdečne pozývajú:

Ing. Milan Čech – predseda
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Pezinok – mesto

Plk. Ing. Emil Moťovský – ria-
diteľ Okresného riaditeľstva
HaZZ v Pezinku

Pozvánka na oslavy svätého Floriána

Zákazníkom je k dispozícii
predajná plocha o rozlohe
2 696 m a parkovisko s kapa-
citou 177 parkovacích miest.
Areál obchodného domu sa roz-
prestiera na pozemku s celko-
vou rozlohou 14 912 m , zasta-
vaná plocha z toho predstavuje
4 650 m .

Predajňa v Pezinku sa môže
pochváliť tým, že spadá do
vzdelávacieho projektu spoloč-
nosti „Zelený Kaufland“, ktorý
okrem iného garantuje ekolo-

Pezinčania môžu od 30.
marca nakupovať v novom
obchodnom dome. Svoju 63.
prevádzku na Slovensku
otvorila práve v tomto meste
spoločnosť Kaufland. Nový
moderný priestor predajne
uspokojí aj toho najnáročnej-
šieho zákazníka. Vďaka rôz-
nym inováciám bude naku-
povanie prehľadné a aj vďa-
ka samoobslužným poklad-
niam jednoduché a rýchle.

2

2

2

gickejší prístup. Predajňa bude
mať opäť systém rekuperácie,
vďaka ktorej spoločnosť Kauf-
land ročne ušetrí až 6 690 000
kWh/a energií.

V rámci sortimentu je v Kauf-
lande obzvlášť veľká pozornosť
venovaná čerstvému tovaru,
ktorý je zákazníkmi dlhodobo
veľmi pozitívne hodnotený.

„

uviedol Martin
Gärtner, hovorca spoločnosti

Neustále sa snažíme prinášať
pestrú škálu produktov v tej naj-
vyššej kvalite, čerstvosti a za
rozumnú cenu. Veríme, že aj tá-
to nová predajňa bude spĺňať
očakávania našich zákazníkov
a vďaka pohodlnému nakupo-
vaniu sa k nám budú opakova-
ne a radi vracať,“

Kaufland Slovenská republika
v.o.s.

Oddelenie ovocia a zeleniny
je denne zásobované čerstvým
tovarom. Zákazníci v ňom náj-
du stály aj sezónny tovar – od
tradičnej domácej zeleniny cez
špeciálne a v súčasnosti veľmi
obľúbené balené šalátové ze-
leniny až po exotické ovocie.
V oddelení obslužných pultov si
zákazníci môžu vybrať z celého
radu mäsových špecialít urče-
ných na pečenie, dusenie alebo
grilovanie. Nájdu tu údeniny,
lahôdky domácej a medziná-
rodnej kuchyne, rôzne druhy sy-
rov, šalátov aj rôzne pochúťky
pre gurmánov. Okrem potravi-
nového sortimentu Kaufland po-
núka aj kvalitný a cenovo vý-
hodný tovar v oddeleniach do-
mácich potrieb, textilu, elektra,
papiernictva a hračiek, ďalej se-
zónne výrobky a akciový nepo-
travinový tovar, ktorý sa každý
týždeň mení. Martin Gärtner

Predajňa Kauflandu v Pezinku

Ilustračné FOTO: TV Pezinok

Firma Ecorec Slovensko, ktorá sídli v Pezinku, v rámci verej-
noprospešných prác a pri príležitosti Dňa zeme darovala mestu
desať stromov, ktoré už boli zasadené v parku pri pomníku oslo-
boditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Navyše spoločnosť za-
platila ich výsadbu a zaviazala sa starať sa o stromy po dobu
jedného roka. Ďakujeme. (MsÚ)

V stredu – 19.
apríla navštívili
cintorín v rakús-
kom mestečku
Sierndorf primá-
tor Oliver Solga a
riaditeľ Malokar-
patského múzea
Martin Hrubala,
ktorí položili ven-
ce na hrob Fran-
za von Meissla.

(Bližšie infor-
mácie o tomto
významnom Pe-
zinčanovi sú na
titulnej strane.)

Mesto Pezinok zača-
lo s plnením svojho
programového vyhlá-
senia aj v oblasti re-
konštrukcie chodní-
kov a verejných pries-
transtiev. Po novom
asfaltovom chodníku
na Kalinčiakovej ulici
sa začali práce už aj
na ulici M. R. Štefáni-
ka, v časti pred obchodným domom a bytovým domom č. 34. Tu
bude vybudovaný nielen nový chodník zo zámkovej dlažby, ale
zmiznú aj nepekné plochy medzi cestou a chodníkom, ktoré na-
hradí zelený trávnik. V súvislosti s asfaltovaním na Kalinčia-
kovej ulici sa obyvatelia tejto ulice informovali prečo ich chodník
nebude zo zámkovej dlažby. Odborný pracovník mesta informo-
val redakciu, že to technicky nebolo možné a to z dvoch dôvodo-
v. Tým prvým bol fakt, že pod asfaltom boli hrubé vrstvy betónu,
ktorého strojové odstránenie by spôsobovalo otrasy a poškode-
nie základov domov, ktoré nie sú podpivničené. Zároveň by sa tu
nedal umiestniť obrubník, ktorý by dlažbu držal, pretože vedľa
cesty je rigol, ktorý je súčasťou štátnej cesty II/502. Preto sa zvo-
lil asfalt, tak ako tomu bolo minulý rok na chodníkoch na ulici
Obrancov mieru alebo na Komenského ulici. (MsÚ)

Práce sa už začali

Stromy pre Pezinok

FOTO: (MsÚ)
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 5. 2017

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

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

Inzercia

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

Máte svoje obľúbené rifle
už vyblednuté alebo neodstrá-
niteľnú škvrnu na pohodlnej
mikine? V

máme pre vás rie-
šenie. Medzi služby, ktoré po-
skytujeme, patrí aj farbenie
odevov.

Prvým rozhodujúcim fakto-
rom, či sa vec môže zafarbiť,
je jej
Najvhodnejšie sú prírodné
materiály, ktoré dobre absor-
bujú novú farbu – bavlna, ľan,
hodváb, vlna. Pri zmesiach
s narastajúcim podielom ume-

Rýchločistiarni
KVAPKA

materiálové zloženie.

lých vlákien (polyester, viskó-
za, elastan) sa zosvetľuje zvo-
lený odtieň. Napríklad elastic-
ké rifle farbené na čierno budú
sivé. Pri čisto syntetických ode-
voch nevieme výsledok pred-
pokladať, nakoľko nie všetky
materiály tohto druhu zachy-
távajú nové pigmenty. Vec tak
môže zostať nerovnomerne
zafarbená alebo síce rovno-
merne, ale iným odtieňom.

Druhá podmienka, ktorá
umožňuje farbenie je, že odev
nesmie byť Ide na-
príklad o saká, kabáty, spolo-

tvarovaný.

čenské šaty, teda veci, ktoré
majú svoju požadovanú fazó-
nu. Dôvodom je proces farbe-
nia, ktorý prebieha pri 70-
90°C, čo by mohlo tvar niekto-
rých odevov nenávratne po-
škodiť.

K dispozícií je šesť základ-
ných farieb –

Momentálne testujeme nové
odtiene ako oranžová či ružo-
vá. Pri výbere farby treba mať
na pamäti, že je možné ju me-
niť len z bledšej na tmavšiu.

Ak máte otázky, kontaktujte

žltá, červená, ze-
lená, modrá, hnedá a čierna.

nás na tel.č. ale-
bo nás priamo navštívte na

Aby sme vedeli
posúdiť, či je materiál vhodný
na farbenie vo vami vybranej
farbe, potrebujeme ho aj vi-
dieť. Preberieme s vami mož-
né riziká, ak sú vzhľadom na
materiál, poradíme pri výbere
farby a oboznámime vás s ná-
slednou starostlivosťou o za-
farbený odev. Tej sa netreba
báť, je bez problémov možná
v bežných domácich pod-
mienkach.

0948 486 484

Holubyho 16.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Farbenie – staronová služba opäť dostupná

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

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

V sobotu som umyla okná,
pozametala pred domom a ku
vchodovým dverám položila
črepník s jarnými kvietkami. Nič
náročné, 5 sirôtok vo farbe fasá-
dy domu vo veľkom črepníku.
Také „oči domu“ na frekvento-
vanej ulici, cez ktorú denne
prejdú stovky ľudí. Črepník bol
pri vchodových dverách, mimo
chodníka, vo výklenku, na po-

zemku patriacom domu. Ne-
vyčnieval, nezavadzal, len pote-
šil oči domácich a okoloidúcich.
Čítate dobre, bol. V sobotu pod-
večer som ho vyložila, v nedeľu
na obed už tam nebol. Náho-
da, zámer? Nuž, popravde po-
viem, nestalo sa to prvýkrát. Za
tých niekoľko rokov, čo tu býva-
me, najprv ukradli tuju, potom z
oleandra odlamovali vetvičky,

že vraj na zakorenenie. Ako z
vlastného, bez opýtania.

Podľa ročného obdobia sa
snažím oživiť vchod nenároč-
nými rastlinkami – sirôtkami,
hostou, muškátmi, aksamietni-
cou či rozchodníkom. Nie vždy
sa v priebehu roka dočkajú vý-
meny za iné. Šikovní okoloidúci
si ich požičajú natrvalo. Veď nie
sú ani pribité, ani prilepené, ani

zamrežované ani obohnané vy-
sokým plotom. Sú len tak voľne
položené pri vchode.

Obdivujeme cudzie krajiny,
mestá a dediny v nich. Ako sú
krásne vyzdobené kvetmi.
Nemôže to byť aj u nás tak?

Ale u nás boj s veternými
mlynmi ako nekonečný príbeh
s kvetmi pokračuje...

Zuzana Ďurčeková

Nekonečný príbeh ukradnutých kvetov

Dňa 28. marca 2017 sme pripravili pre našich seniorov v DSS
a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku podujatie venované recitácii
– hovorenému slovu. Kultúrny program si pripravili naši obyvatelia
a žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku pod ve-
dením p. uč. Čermákovej a Kurucovej. Našich seniorov potešili
pásmom pekne zarecitovaných básní a zaspievaných piesní.
Na záver obyvateľka pani Mária Gavenčiaková zarecitovala
báseň o drotárovi a prihovorila sa žiakom. Nasledovalo poďakova-
nie zúčastneným v programe nazvanom „Žiaci recitujú seniorom“.
Žiaci obdarili našich seniorov krásnymi kvetmi a darčekmi. Na toto
milé stretnutie budeme všetci dlho spomínať. Dana Hreusová

Žiaci recitovali seniorom z DSS a ZPS Hrnčiarska

Začiatkom apríla pripravili obyvatelia DSS a ZPS na Hrn-

čiarskej ul., žiaci zo Základnej umeleckej školy v Pezinku pod ve-

dením p. učiteľky Márie Hutníkovej a Evy Rosenberg a spevác-

ky súbor Obstrléze z Pezinka veľkonočné posedenie. Našich

obyvateľov rozveselili pásmom ľudových piesní, tancov a rieka-

niek. Do programu sa zapojili aj naši obyvatelia Alojz Sloboda

prítomným zaspieval známe ľudové piesne, pani Šebová a pani

Gavenčiaková zarecitovali veľkonočné básne. Na toto milé

stretnutie budú naši seniori dlho spomínať. Dana Hreusová

Veľkonočné posedenie

� Poďakovanie za záchranu života.

Mária Tomašovičová

Touto cestou čo najsrdeč-
nejšie ďakujem p. Matejovi Grancovi z Vinosadov a panej z Tr-
navy za poskytnutie prvej pomoci môjmu manželovi Igorovi Toma-
šovičovi, ktorý mal nehodu 8. 4. 2017 ráno v obci Vinosady. Pri-
viedli ho k vedomiu, uložili do stabilizovanej polohy, a tak odvrátili
jeho ohrozenie na živote. Prvú pomoc mu poskytovali až do prí-
chodu rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá si ho prevzala na ďalšie
ošetrenie. Ďakujem všetkým ochotným, obetavým a kvalifikova-
ným zdravotným pracovníkom z RZP, Okresnému riaditeľstvu Po-
licajného zboru v Pezinku, Hasičskému záchrannému zboru Pezi-
nok a všetkým, ktorí boli nápomocní.

Dňa 14. apríla 2017 o 3.30 h
hliadka mestskej polície Pezi-
nok vykonávala hliadkovú služ-
bu, kedy počas presunu moto-
rovým vozidlom po ulici Berno-
lákova spozoroval člen hliadky,
ako sa na vozidle zaparkova-
nom na chodníku v križovatke
ulíc 1. mája a Bernolákova v
blízkosti prevádzky pohostin-
stva U Nováka rozsvietili brzdo-
vé svetlá. Z dôvodu preverenia
situácie, čo sa vo vozidle deje,
sa hliadka mestskej polície
priblížila k uvedenému vozidlu.

V tomto vozidle sa nachá-
dzala neznáma osoba s kapuc-
ňou na hlave. Príslušníci mest-
skej polície po vystúpení z vo-
zidla zistili, že na kontrolova-
nom vozidle je na ľavých dve-
rách vodiča . Na-
koľko vzniklo dôvodné po-
dozrenie zo spáchania trestné-
ho činu, hliadka mestskej polí-

rozbité okno

cie vyzvala osobu, nachádzajú-
cu sa vo vozidle, aby z vozidla
vystúpila. Nakoľko osoba na vý-
zvy nereagovala a na podlahe
vozidla sa nachádzal väčší ka-
meň o rozmeroch cca 30 cm 30
cm a hmotnosti cca 10 kg,
príslušníci mestskej polície oso-
bu za použitia donucovacích
prostriedkov (hmatov a chvato-
v) z vozidla vytiahli a obmedzili
ju na osobnej slobode. Po ob-

hliadke interiéru vozidla bolo
zistené značné poškodenie pa-
lubnej dosky a že osoba sa po-
kúšala vozidlo naštartovať.

O zistenej udalosti bolo bez-
odkladne stálou službou mest-
skej polície vyrozumené Ob-
vodné oddelenie PZ v Pezinku.
Po príchode hliadky OO PZ na
miesto spáchania trestného či-
nu bolo zistené, že páchateľom
uvedenej protizákonnej činnos-

ti je 21 ročný J.V., bytom z
Pezinka. Následne sa hliadka
mestskej polície skontaktovala
s majiteľom poškodeného vo-
zidla, ktorý sa k poškodenému
vozidlu . Hliad-
ka OO PZ si na mieste prevzala
páchateľa trestného činu krá-
deže vlámaním v štádiu pokusu
a eskortovala ho za účelom ďal-
šieho konania vo veci na útvar
OO PZ.

osobne dostavil

(MsP)

Mestská polícia zadržala zlodeja pri čine
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Prebiehať bude v prí-
stavbe Centra voľného času v
Zámockom parku.

Máte doma pekné veci, kto-
ré nepotrebujete a je vám ich
ľúto vyhodiť? Môžete nimi po-

tešiť niekoho druhého a záro-
veň si sami spraviť radosť iný-
mi vecami. A to všetko Bez
Peňazí.

Jarná Zóna bez Peňazí sa
bude konať 13. 5. 2017 od
10-17 h.

Ak ešte neviete, čo je Zóna
bez Peňazí, tak vám ju pred-
stavíme:

Darovať alebo vymeniť mô-
žete hračky, oblečenie, to-
pánky, školské potreby, kniž-
ky, domáce a športové potre-

by, nepotrebnú bižutériu, lát-
ky, posteľné obliečky a čo-
koľvek, čo máte a radi by ste
posunuli ďalej.

Veci, ktoré po skončení akcie
ostanú, budeme triediť a hľadať

im nových majiteľov v našom
meste (Spojená škola Pezinok,
Psychiatrická nemocnica Philli-
pa Pinela )

Čo sa týka oblečenia, pro-
sím, noste iba nepoškodené,

nepokazené a čo sa týka oble-
čenia, najmä jarné a letné ve-
ci, aby sme ich vedeli hneď
umiestniť.

Jana Kanková

Jarná Zóna bez Peňazí opäť v Pezinku!

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy hľadá vy-
chovávateľov pre šteniatka. Ak máte chuť sprostredkovať
malému budúcemu pomocníkovi radostné detstvo, máte po-
zitívny vzťah ku psíkom a dostatok voľného času, radi vás
privítame v našom kolektíve.

Viac informácií o výchove vám poskytneme na telefón-
nom čísle 0911 119 397 alebo na

Rovnako ich nájdete aj na našej stránke
v sekcii „Ako môžeš pomôcť“.

info@vodiacipes.sk
www.vodiaci-

pes.sk

Budúci vodiaci pes
môže vyrásť aj vďaka vám!

Po úspešnom prvom ročníku festivalu dychových hudieb
GRINAVANKA FEST, pripravuje pre vás dychová hudba Grina-
vanka v spolupráci s reštauráciou Grinavský Janko aj v tomto
roku, tak ako sme prisľúbili,

Festival sa bude konať
Myslenická ul. 79 v Pezinku. V pripravovanom programe

vystúpia
ktorá nás bude aj zabávať.

Nakoľko sa festival uskutoční začiatkom mesiaca jún, do
priestorov podujatia chceme pozvať okrem priaznivcov dychov-
ky aj rodiny s deťmi, pre ktoré pripravujeme zaujímavý program.
Nebudú chýbať domáce gastronomické špeciality a ponuka kva-
litných vín miestnych vinárov. Tešíme sa na spoločné stretnutie.

kapelník DH Grinavanka

v sobotu 3. júna 2017 od 15.00
hod. II. ročník festivalu dychových hudieb GRINAVANKA
FEST 2017.

na nádvorí reštaurácie Grinavský
Janko,

DH Vinosadka, DH Grinavanka, DH Križovianka a
DH Drietomanka,

Peter Feder,

GRINAVANKA FEST 2017

Pôsobil ako minister, pri-
mátor, starosta a poslanec
VÚC. Je spoluautorom pri-
pravovanej reformy škol-
stva. Tí, ktorí ho poznajú,
vedia, že v politike vždy
presadzoval slušnosť. Pred
mesiacom ohlásil svoju
kandidatúru na post pred-
sedu Bratislavského kraja.
Aj o tom sme sa rozprávali
s Milanom Ftáčnikom.

• Prečo ste sa rozhodli kan-
didovať za župana?

Kandidujete ako nezá-
vislý…

Ľudia ma poznajú z môjho
doterajšieho politického pôso-
benia. Rozhodol som sa kandi-
dovať, pretože som presved-
čený, že náš kraj potrebuje
zmenu a ja mám čo ponúknuť.
V prvom rade svoje skúsenosti
a výsledky. A takisto chápanie
politiky, ktorá pre mňa vždy bo-
la a je predovšetkým služba ľu-
ďom.

Už 12 rokov nie som členom
žiadnej politickej strany, aj keď

•

svojím presvedčením som
sociálny demokrat. Rešpek-
tujem úlohu politických strán,
ale nechcem byť závislý
od žiadnej z nich. Preto kandi-
dujem ako nezávislý a budem
zbierať podpisy od obyvateľov
kraja.

Som veľmi rád, že na moju
kandidačnú listinu sa mi poda-
rilo nazbierať podpisy aj od ve-
rejne známych ľudí, ako sú na-
príklad starosta Petržalky Vla-
dimír Bajan, bývalá ministerka
financií Brigita Schmögnerová,
poslanec Európskeho parla-
mentu Boris Zala, občianska
aktivistka Hana Fabry, bývalý
rektor STU v Bratislave Vladi-
mír Báleš, informatický odbor-
ník Peter Weber, spisovateľka
Gabriela Rothmayerová, mo-
derátorky Iveta Malachovská
a Elena Vacvalová, športovci
Zdeno Cíger, Ľubomír Višňov-
ský či bratia Hochschorne-
rovci.

• Pod vašu kandidatúru sa
podpísali viaceré známe
osobnosti…

•

•

Čo považujete za nosné vý-
sledky vašej práce na poste
primátora?

Čo sú najdôležitejšie veci,
ktoré by ste chceli urobiť
ako župan?

Extrémne zadlženú Brati-
slavu sme finančne ozdravili
a dlhy sme znížili o viac ako 40
miliónov eur. Podarilo sa mi zís-
kať historicky najväčšie inves-
tície do dopravy – až 300 milió-
nov eur z eurofondov, pričom
všetci ich môžu vidieť v podo-
be nových električiek a trolej-
busov či nového Starého
mosta. Vďaka politike otvore-
nej samosprávy sa Bratislava
stala 4. najtransparentnejším
mestom na Slovensku. Na to
chcem nadviazať na úrovni
kraja.

Chcem, aby sa Bratislava
ako jadro kraja rozvíjala v sú-
činnosti s prímestskými okres-
mi. Chcem prehodnotiť in-
tegrovanú dopravu tak, aby
lepšie zodpovedala potre-
bám obyvateľov kraja, rozvíjať
kvalitné stredné školy v kraji

a uplatniť nové myšlienky
zo školskej reformy. Chcem
pripraviť program rozvoja ná-
jomného bývania a skvalitniť
sociálne a zdravotné služby
v kraji.

Milan Ftáčnik: Kraju ponúkam skúsenosti a politiku pre ľudí

• Čo by ste chceli urobiť pre
mesto Pezinok?

Pripraviť dokumentáciu ob-
chvatu Pezinka na územné roz-
hodnutie a stavebné povolenie
a začať s výstavbou od Bra-

tislavy. Podporiť zachovanie
vinohradov a rozvoj vinohrad-
níctva. Voľné priestory v bu-
dovách kraja využiť na ďal-
ší rozvoj verejných služieb
v meste.

Inzercia
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Dramatik, spisovateľ, režisér,
básnik a hudobník žijúci v Pe-
zinku sa dostal do finále s bala-
dou Mlčky a krátko. Komorný a
baladicky ladený príbeh mapu-
je životné osudy geniálneho pe-
zinského šachového veľmaj-
stra Richarda Rétiho.

povedal pred časom Pezinča-
novi spisovateľ, ktorý je finalis-
tom v Anasofte už druhýkrát.
Prvý raz uspel s knižkou Bez
dúhy, ktorá bola zasa príbehom
typického Slováka, na akom

„Sám som hrával šach. Zau-
jala ma osobnosť geniálneho
šachistu Richarda Rétiho a zis-
til som, že dokonca pochádzal
z Pezinka, že to bol pezinský po
nemecky hovoriaci Žid, ktorého
si radi tak trochu privlastňovali
Nemci, Rakúšania, aj Maďari, “

dnes stojí naša Kocúrkovská re-
publika.

Nuž a prečo je pre autora už
samotná účasť vo finále súťaže
odmenou? Pretože ide o jednu
z neveľa príležitostí, kedy sa o
dobrých knihách a kvalitných
autoroch hovorí a píše – naprí-
klad aj v rámci Anasoft litera
fest-u, na ktorom sa každý ve-
čer predstavia dvaja finalisti.

Keďže príbeh Richarda Réti-
ho aj jeho autor majú spätosť s
Pezinkom, prišiel Juraja Bin-
dzára povzbudiť aj primátor
Oliver Solga. A na pódiu autora
uvádzal známy prekladateľ
Stanislav Vallo.

Ukážky, ktoré si publikum mo-
hlo vypočuť, priblížili zásadné
okamihy príbehu Richarda Ré-
tiho a jeho ruskej manželky Rog-

nedy Sergejevny Gorodeckej
vrátane osemnásťmesačnej sva-
dobnej cesty, ale aj smutných
chvíľ, keď sa veľmajster vrátil z
cesty na sever Európy podlome-
ný chorobu. Príbeh sa tak neod-
vratne blíži k tragickému finále, v
ktorom Réti iba štyridsaťročný
zomiera na šarlach.

Farbistý opis reálií v príbehu
spred sto rokov navodil otázku,
ktorú moderátor položil autoro-
vi: Či sa nechystá využiť svoje
rozprávačské majstrovstvo aj v
príbehu zo súčasnosti.

„Je to úder pod pás, pretože
sme o tom hovorili pred bese-

dou, ale povedal som, že o tom
nechcem hovoriť,“ odvetil sar-
kasticky Juraj Bindzár odvolá-
vajúc sa na indiánsku múdrosť,
podľa ktorej ak chceš niečo uro-
biť, nehovor o tom dopredu. Aj
z tohto náznaku je však zrejmé,
že sa môžeme tešiť na ďalšie
diela autora, ktorý má na konte
šesť prozaických diel a množ-
stvo divadelných a rozhlaso-
vých hier a ktorý za svoju tvor-
bu dostal Cenu primátora
mesta Pezinok. Samozrejme
v septembrovom finále súťaže
Anasoft Litera budeme držať
palce. (kam)

Juraj Bindzár finalistom súťaže Anasoft litera
Pre spisovateľa je odme-

nou, keď sa dostane me-

dzi desiatku finalistov pra-

videlnej každoročnej súťa-

že Anasoft Litera. Toho ro-

ku sa to podarilo Jurajovi

Bindzárovi.

Výstava v Malokarpatskom

múzeu v Pezinku pod názvom

návštevníkom ponúka zaují-

mavý pohľad na polstoročie ma-

lokarpatského vinohradníctva.

Vďaka starým a doteraz nezve-

rejneným fotografiám majú

návštevníci možnosť zhliad-

nuť, ako sa menila tvár miest-

nych vinohradov a akými zme-

nami prechádzal systém vino-

hradníckych prác.

Čo zostalo a čo navždy za-

niklo a stalo sa už len spomien-

–

zachytené na fotografiách

VINOHRADY, ĽUDIA, ČAS

Tradičným
sa 30. marca prihovorili pe-

zinskej verejnosti žiaci ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Výber z naj-
lepších žiakov školy, zaujímavý
repertoár a dramaturgia boli zá-
rukou kvalitného programu.
Vďační Pezinčania odmenili in-
terpretov dlhotrvajúcim po-
tleskom.

Obrovskú radosť nám urobili
naši violončelisti, ktorí 8. apríla
reprezentovali našu ZUŠ E.
Suchoňa na celoslovenskej sú-
ťaži

Každý jeden zo zú-
častnených žiakov získal oce-
nenie. V 1. kategórii sa umiest-
nil na 2. mieste

v 2. kategórii získala
3. miesto
a pri neudelenom prvom mieste
obsadila 2. priečku

V 5. kategórii si roz-

jarným koncer-
tom

„Mladý violončelista“ v
Kežmarku.

Richard Gaš-
parovič,

Ella Dočolomanská

Hana Be-
reníková.

delili zlato

Za týmto skvelým úspechom
sa skrýva okrem nesporného ta-
lentu a usilovného cvičenia žia-
kov aj kvalitná, obetavá, dnes
už môžeme povedať aj rokmi
overená práca ich pedagogičky

Kristián Mrva s
Magdalénou Letzovou a v ka-
tegórii „komorná hra“ ho ako
duet získali spoločne.

Mgr. Art.
a profesionálna klavírna

spolupráca Zuzany Berení-
kovej a Mgr. Kataríny Pokojnej.
Srdečne ďakujeme a blahože-
láme!

Keďže violončelisti sú našou
„výkladnou skrinkou“, repre-
zentovali našu ZUŠ aj na vio-
lončelovom koncerte na Kon-

Magdalény Milčíko-
vej

zervatóriu v Bratislave (22. mar-
ca) a spolu so sláčikovým triom
–

aj na
slávnostnom koncerte našej
spriatelenej ZUŠ E. Suchoňa
v Bratislave 4. apríla.

Optimálny vek detí do taneč-
ného a hudobného odboru je 6-
7 rokov, do výtvarného a literár-
no-dramatického odboru 7-8
rokov. V prípade výraznejšieho
talentu prijmeme aj staršie deti.
TEŠÍME SANAVÁS!

Tomáš Strečanský, Adam
Bereník a Kristián Mrva

Talentové skúšky do všet-
kých odborov Základnej ume-
leckej školy Eugena Sucho-
ňa sa uskutočnia v dňoch 30.
a 31. mája v čase od 14.00
do 18.00 hod. v budove ZUŠ
na ulici M. R. Štefánika č.9.

Zuzana Andelová

Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

kou zachytenou na fotografic-

kom papieri? Výstava sa pokú-

si poodhaliť odpovede aj na tie-

to otázky.

Výstava približuje vývoj a pre-

meny, ktoré zaznamenalo ma-

lokarpatské vinohradníctvo od

polovice 20. storočia po súčas-

nosť. Cez fotografie, doplnené

o autentické vinohradnícke

náradie, dokumentuje trans-

formáciu vinohradníctva od

starších foriem zaužívaných v

polovici 20. storočia po po-

stupný proces zmien, ktoré sú-

viseli s prechodom vinohradov

pod správu miestnych družs-

tiev. Poukazuje na prelínanie

tradičných a nových vinohrad-

Vinohrady, ľudia a čas v Malokarpatskom múzeu

Príďte si vychutnať výni-
močnú atmosféru na hrad Čer-
vený Kameň. Pozývame vás
na malú vínnu cestu v najväč-
ších pivniciach regiónu.

otvoria hradné pivnice, kde
vám osobne 31 vinárov z
Malokarpatskej vínnej cesty
ponúkne svoje vína.

Nadýchate sa históriou na-
siaknutých hradných pivníc,
ochutnáte výborné špeciality.
Tradičným hosťom podujatia
je Ľudová hudba BANDA.

Vstupenky si zakúpite v predpredaji na stránke
a priamo v pivniciach hradu Červený Kameň si ich už len
vyzvdvihnete. – degustácia 300 vín
+ 5 eur bonus na nákup vína je v cene.

Súčasne budú pre vás pripravené na nádvorí hradu aj

Zabezpečená je kyvadlová doprava z Častej na hrad Červe-
ný Kameň k autobusom prichádzajúcim z Bratislavy, Pezinka
a Modry.

6. má-
ja 2017 sa od 13.00 – 20.00 h

Čer-
venokamenské remeselné trhy.

(mvc)

www.mvc.sk

Vstupenka stojí 15 eur

Pozvánka na vína
na hrade Červený Kameň

Mesto Pezinok i tento rok ako jediné na Slovensku ponúka
možnosť zažiť čaro viech počas letných večerov. Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských
vinohradníkov a vinárov otvára v už poradí štvrtý ročník projek-
tu

Deväť vinárstiev otvorí svoje viechy
Viechy budú otvorené v týždňových intervaloch

vždy kedy miestni vinári ponúknu svoje
kvalitné vína či mušty za priaznivé ceny.

Aby milovníci vína vedeli, ktorý z vinohradníkov práve predá-
va víno, brána vinohradníckeho domu bude označená vencom
z viničného lístia alebo čečiny v tvare kruhu, ozdobeným červe-
nou a zelenou stuhou. Vstup do viech je bezplatný.

Tradícia týchto viech pochádza z minulosti, keď bolo zrušené
právo predaja vlastného vína drobnými vinohradníkmi. Li-
cencie na predaj vína vlastnili vinohradnícke organizácie, ktoré
ich na krátke (zhruba dvojtýždenné) obdobia prideľovali jed-
notlivým vinohradníkom. Dbalo sa najmä na to, aby sa víno pre-
dávalo v rôznych častiach mesta – začali vznikať prvé viechy.
Viechy boli prízemné vinohradnícke domky, ktorých najväčším
pokladom bola pivnica. Na dvore alebo v dome mali zriadené
priestory na príjemné posedenie spojené s výčapom vína a
menším pohostením. V susednom Rakúsku je táto tradícia vo
forme tzv. Heurigen zaužívaná a vyhľadávaná dodnes.

Ďalšie informácie nájdete na stránke múzea
, alebo vám ich radi poskytneme v Malokar-

patskom múzeu.

PEZINSKÉ VIECHY.
od 26. apríla do konca

októbra 2017.
od stredy do soboty,

(MMvPK)

www.mu-
zeumpezinok.sk

PODVE ERY VO VIECHACHČ

Festival s bubeníkmi v hlavnej úlohe sa udeje
v Dome kultúry Pezinok. Podľa slov

Petra Bittnera – organizátora z Občianskeho
združenia P. R. D. /Pezinské rozprávkové di-
vadlo/ zahrá na je-
den z najkreatívnejších bubeníkov planéty

Benny Greb (Nemecko). Po jeho tohtoročných koncertných
zastávkach v Tel Avive a New Yorku zavíta aj na Slovensko.
Okrem neho vystúpi aj najznámejší slovenský bubeník
Martin Valihora. Českú scénu zastupuje mladý talentovaný
hráč na bicie nástroje a hudobný skladateľ Dali Mraz. Pre
návštevníkov sú pripravené aj workshopy. Latinskoamerické
rytmy nám priblíži perkusionista Eddy Portella, pôvodom z
Peru. Hru na originálnom nástroji Wood-Pack predvedú
Boris Čellár a Michal Fedor.

Počas akcie od 16.00 h bude v priestoroch Domu kultúry v
Pezinku prebiehať výstava bicích nástrojov a činelov od reno-
movaných značiek. Súčasťou programu je aj špeciálna spo-
mienka na bubenícku legendu Ďura Černého z Tublatanky.
Informácie o programe nájdete na facebookovej stránke, uda-
losti DRUMFEST SLOVAKIA a na http://feelme.sk/drumfest-
slovakia. Predpredaj lístkov je zabezpečený prostredníctvom
siete ticketportal. Vstupenky bude možne zakúpiť aj na
mieste.

20. mája

DRUMFEST SLOVAKIA

(r)

PEZINOK PLNÝ BUBNOV
– DRUMFEST SLOVAKIA

níckych postupov, zavádzanie

mechanizácie, systematizácie

a porovnáva ich so súčasnými

metódami. Návštevníkovi po-

núka pohľad na dávno zanik-

nuté panorámy vinohradov

a stavieb a stavia ich do proti-

kladu k obrazu dnešných čias.

Výstava je svedectvom jed-

notlivých období a prelomov,

ktoré poznačili tvár nášho vino-

hradníctva a miestnych vino-

hradov.

Trvanie výstavy
20. apríl - 28. máj 2017

Malokarpatské múzeum v Pezinku
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Čo vás podnietilo k napísa-
niu takejto domácej právnic-
kej príručky?

Nebrali to vaši kolegovia
ako nekalú konkurenciu, že
vlastne ponúkate zadarmo,
resp. za cenu knižky právne
rady, za ktoré sa inak platí?

Aký typ prípadov sa noto-
ricky opakuje s tým, že ho ľu-
dia riešia neskoro?

Mojím cieľom bolo napísať
právnické rady nie pre odbornú
verejnosť, ale pre ľudí. Snažil
som sa vyhnúť odborným termí-
nom a pretlmočiť právnicky ja-
zyk do zrozumiteľnej ľudskej
reči. Druhou ambíciou bolo
vystihnúť tie najbežnejšie situá-
cie, v ktorých sa ľudia môžu ocit-
núť. Či už v mojej právnickej pra-
xi, alebo počas spolupráce s
televíziou Markíza som si totiž
všimol, že sa niektoré otázky
pravidelne opakujú. A aj ľudia
opakujú stále tie isté chyby.
Knižka teda predstavuje domá-
ceho poradcu, aby mohla čita-
teľovi v prípade potreby poskyt-
núť akúsi prvú pomoc. Samo-
zrejme vo väčšine prípadov je aj
tak potrebné obrátiť sa na od-
borníka. Kniha sa delí na jed-
notlivé témy, ako sú Rozvá-
dzam sa, Budú dediť alebo im
prevediem majetok za života,
Kupujem a predávam nehnuteľ-
nosť, Chcem sa poistiť, Požičia-
vam a požičiavam si peniaze,
Pracujem a dávam výpoveď,
Mám konflikt so susedom a Naj-
častejšie zmluvy. Pri každej té-
me popisujeme aj konkrétne prí-
pady, samozrejme bez toho,
aby sme uvádzali mená. Text
má pritom štruktúru otázok a od-
povedí, takže si čitateľ ľahko
nájde príslušnú tému a v nej aj
konkrétne odpovede na to, čo
ho zaujíma.

Nemyslím si, že by sa kolego-
via hnevali. Aj v samotnej knihe
radíme čitateľom, aby neváhali
a oslovili advokáta. Často si to-
tiž aj s kolegami kladieme otáz-
ky, prečo nás klient nevyhľadal
skôr, o týždeň alebo o pár dní,
než nastal problém. Mnohým
komplikáciám by sa dalo pred-
ísť. Povedzme pred podpisom
zmluvy by sme vedeli problém
krásne ošetriť, predísť mu.Apo-
tom, keď je neskoro, musíme
ísť už do súdnych sporov s neis-
tým výsledkom. Takže odborní-
ka treba osloviť radšej vopred,
nie päť minút po dvanástej. No
zároveň je dobre byť už pred ta-
kouto odbornou konzultáciou
zorientovaný v problematike.
Práve na to by mal slúžiť Môj do-
máci právnik.

Napríklad kúpa a predaj ne-
hnuteľností. Existujú desiatky,

možno stovky prípadov ľudí,
ktorí boli podvedení, predali
nehnuteľnosť a nedostali za
ňu peniaze. Alebo naopak, za-
platili a nemajú ani nehnuteľ-
nosť, ani peniaze. Nikdy sa
nedajú stopercentne vylúčiť
všetky riziká, ale je možné ich
významne znížiť.

Mal som prípad, keď sa pre-
daj neuskutočnil, lebo sa zú-
častnené strany nevedeli do-
hodnúť na jeho podmienkach.
Predávajúci nebol ochotný dať
návrh na vklad na kataster skôr,
než dostane peniaze. Kupujúci
zasa protestoval, že vypláca pe-
niaze a ešte nič nemá. Odpo-
rúčali sme vinkuláciu, zábezpe-
ku, no ak sa nás spýtali, či je to
stopercentná ochrana, museli
sme povedať, že nie. Aj vtedy
môže do procesu vstúpiť exe-
kútor a napríklad zablokovať pe-
niaze. Vždy môže nastať situá-
cia, ktorá nie je pravdepodob-
ná, ale nedá sa ani vylúčiť. Ale
to by potom obchody vôbec ne-
fungovali. Stretávame sa, nao-
pak, aj s prípadmi prehnanej dô-
verčivosti. Napríklad sa kvôli da-
niam a poplatkom v zmluve uve-
die formálne nízka cena s tým,
že zvyšok do reálnej ceny sa
doplatí „neoficiálne“. Na katas-
tri sa zapíše nový vlastník ne-
hnuteľnosti a, samozrejme, o
doplatení zvyšnej sumy už ne-
chce ani počuť.

Ľudia naozaj často požičiava-
jú peniaze veľmi ľahkovážne.
Sú dobrí, chcú pomôcť, alebo
niekomu ručia pri úvere – a
dostanú tak do problémov nie-
len seba, ale aj svoje rodiny.
Ďalšou smutnou kapitolou sú
potom rodinné vzťahy a spory.
Človeka väčšinou nenapadne,
že by ho mohol oklamať niekto
z blízkych. Žiaľ, stáva sa to, rov-
nako aj medzi priateľmi. Vy-
svetľujem klientom aj čitate-
ľom, že na právnych zárukách
nie je nič zlé: Ak vás kamarát
podvedie len preto, že ste od-
mietali uveriť takejto možnosti,
nielenže prídete o peniaze, ale
ani z tohto priateľstva už nie je
nič. Nikto vám teda nemôže vy-
týkať, ak ste obozretní.Ani pria-
telia, ani príbuzní.

Určite, a navyše aj samotná
zmluva môže byť málo. Môžete
mať na papieri, že ste niekomu
požičali peniaze, ale ak vám dá

�
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Zrejme je pri takejto pro-
cedúre nevyhnutná aspoň mi-
nimálna miera dôvery.

Zrejme sú častou príčinou
sporov aj pôžičky a finančné
transakcie...

To znamená, že aj pri pô-
žičkách medzi priateľmi je
dobré mať zmluvu?

súd za pravdu, ešte vám to ne-
musí pomôcť. Potrebujete mať
istotu, že sa dostanete k svojim
peniazom. Treba to zabezpečiť
záložným právom, ručením
inou osobou. Základnou práv-
nou radou je – buďte opatrní
aspoň ako banky. Keď vidíme,
čo všetko od nás chce banka,
kým nám poskytne úver, tak až
žasneme, že ľudia bežne po-
žičiavajú väčšie sumy bez
akýchkoľvek dokladov, potvr-
dení, bez papierov, bez zábez-
peky.Amnohí sa do zlých situá-
cií dostávajú opakovane, aj keď
sa už popálili. Tu sa prejavuje,
akí sme odlišní. Niekto je dô-
verčivý, niekto nie. Niekto si pre-
veruje informácie, niekomu,
akoby to bolo jedno. Napriek to-
mu tvrdím, že v prípade bytov aj
pôžičiek sa dá predísť 99 per-
centám komplikácií.

Je to bežný prípad. Vždy, keď
posudzujem zmluvy a vidím, že
v nich figuruje starší človek, kla-
diem dôraz na to, či sa s ním do-
tyční stretli, rozprávali, či sa uis-
tili o jeho stave.Aj pri predaji ne-
hnuteľností. Mal som prípad,
keď išlo o staršieho človeka za-
stúpeného na základe plnej mo-
ci. Všimol som si, že podľa zmlu-
vy sa mali peniaze poukázať
nie na jeho, ale na úplne iný
účet. Kupujúci tvrdil, že je všet-
ko v poriadku a že ide o mi-
moriadne výhodnú ponuku.
Upozornil som ho, že ak dom
kúpi, môžu to dedičia napad-
núť. Prišiel by o nehnuteľnosť a
mal by veľký problém vymôcť si
naspäť peniaze. A naozaj, keď
nakoniec dotyčnú pani vyhľa-
dal, zistil, že ide o staršiu ženu,
ktorá už o ničom nevedela, javi-
la známky psychického ochore-
nia a kedysi dávno podpísala
príbuzným plnú moc. Realitka
argumentovala, že pani nie je
zbavená spôsobilosti na práv-
ne úkony, ale zákon nič také
nevyžaduje. A ak sa u človeka
preukáže duševná choroba,
môžu sa jeho právne úkony po-
važovať za neplatné. Treba s
ľuďmi komunikovať a ak sa
nám niečo nezdá, radšej byť
opatrný.

Žiaľ, na súdoch končí veľmi
veľa susedských sporov. Pri-
tom tu väčšinou niet víťaza ani
porazeného. Ľudia si neuvedo-
mujú, že keď vyjdú zo súdnej
siene, darmo jednému z nich
dá súd za pravdu – susedmi
ostanú aj naďalej. Susedské
spory sú často dôsledkom neko-
munikovania.Ak sa dvaja suse-
dia pozdravia, rozprávajú, majú
dobré vzťahy, zaujímajú sa je-
den o druhého, pomáhajú si, po-
tom aj problém, ktorý príde, ve-
dia vyriešiť a neženú ho do kraj-
nosti. Lebo problém sa objaví
ľahko, stačí, aby niekto vypílil
strom, alebo konár spadol suse-
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Veľkou kapitolou sú de-
dičské konania. Napríklad
keď rodina spätne napadne
dedičské konanie a tvrdí, po-
vedzme, že príbuzný, ktorý
odkázal dedičstvo, bol v tom
čase už nespôsobilý na práv-
ne úkony.

Často sa riešia aj sused-
ské vzťahy. Čo sa musí stať,
aby susedský spor skončil
na súde?

dovi na pozemok.Ak majú ľudia
dobré a ľudské základy sused-
ských vzťahov, vždy sa dohod-
nú. Ak sú vzťahy zlé, stačí
malá iskierka, aby vznikol veľký
oheň. Začnú chodiť na políciu,
podávať trestné oznámenia a
nakoniec sa ocitnú na súde.
Snažíme sa teda radiť, ako su-
sedským sporom predísť.
Samozrejme, výnimkou sú prí-
pady, keď natrafíte na človeka,
ktorý z konfliktov žije. Riešil
som prípad, keď mal sused no-
vý dom na hranici pozemku. A
druhý sused, aby mu robil zle,
tak vykopal pri jeho múroch hl-
boké jamy a napúšťal do nich
vodu, aby mu podmýval zákla-
dy.A tváril sa, že polieva niečo v
záhrade. Až keď polícia vnikla
na jeho pozemok, vyšla pravda
najavo. V takomto prípade asi
nie je iná možnosť, než zasta-
viť takéhoto človeka súdnou
cestou.

Nie je to tak, dokonca máme
aj väčšinu dobrých sudcov.
Pravda je, že sú enormne zaťa-
žení. A neúmerne dlhé súdne
konania spôsobujú to, čomu ho-
voríme odoberanie spravodli-
vosti, pretože ak sa svojej prav-
dy domôžete s odstupom pia-
tich či desiatich rokov, nemož-
no o spravodlivosti vôbec hovo-
riť. Dôležité tiež je, aby človek,
ktorý je v práve, vedel svoju situ-
áciu popísať a zdokumentovať
na súde. U nás je zaužívané, že
dôkazné bremeno je na ňom,
nie na sudcovi. Sudca rozhodu-
je len na základe toho, čo vidí
pred sebou.Atak sa často hovo-
rí o prípadoch, že niekto prehral
súd, hoci mal pravdu – a pritom
sa už zabudne uviesť, že mož-
no mal pravdu, ale nepredlo-
žil dôkazy, o ktoré by ju oprel.
Ale určite, aj napriek verej-
ne známym jednotlivým prípa-
dom a rozhodnutiam, nad kto-
rými ostáva rozum stáť, verím
v spravodlivosť. Ak by človek
neveril, že sa dá uspieť regu-
lárnymi zbraňami, argumen-
táciou, dôkazmi, potom by celá
táto práca nemala žiadny
zmysel.

Šachy mi pomáhajú predví-
dať, myslieť dopredu, vidieť v
probléme jeho vetvenie a pred-
staviť si, aký je na konci každej
vetvy výsledok. Podobne sú zlo-
žité aj ľudské problémy a nieke-
dy je dobré vedieť vopred, aký
vývoj a aké dôsledky môžu pri-
niesť.

Áno, verím. Cezo mňa aj cez
kolegov prešlo obrovské množ-
stvo dohôd a všetky symbolizu-
jú problémy, ktoré sa podarilo
vyriešiť. Vždy, keď sa nájde do-
hoda, je to najlepšie. Veľakrát
vidíte dobro v ľuďoch, s ktorými
sa stretávate, preto mu musíte
veriť.
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Ľudia majú aj vďaka zná-
mym kauzám pocit, že sme
krajinou, kde sa nedá do-
môcť spravodlivosti. Sú-
hlasíte?

Hrávate šach a pôsobíte aj
ako medzinárodne uznávaný
a certifikovaný šachový roz-
hodca. Súvisí táto vaša záľu-
ba s vašou profesiou? Po-
máha vám v nej?

Veríte napriek svojej boha-
tej praxi v ľudské dobro?

(kam)

Verím v dobro v ľuďoch
Často sa stretávame s ná-

zorom, že sa v svete pokrú-
tených paragrafov bežný
človek nevyzná, že právnici
občana vždy nejako dobeh-
nú a spravodlivosti sa nedá
dovolať. Advokát Ivan
Syrový z Pezinka má opač-
nú skúsenosť. Pomáha ľu-
ďom domôcť sa svojich
práv nielen v každodennej
praxi, ale aj ako autor knihy

ktorá
poskytuje rady laickej verej-
nosti.

Môj domáci právnik,

Po piatykrát ponúka
ATELIÉR PK výber ak-
tuálnej sochárskej
tvorby. Výstava pro-
jektu Bienále plastiky
m a l é h o f o r m á t u
Pezinok 2017 prezen-
tuje 20 sochárov zo
Slovenska a 7 hostí z
Česka, Japonska,
Nemecka a Poľska.
Prvú expozíciu výsta-
vy pod názvom

zastrešila re-
gionálna Galéria Jána
Koniarka v Trnave v
m o n u m e n t á l n o m
priestore čerstvo re-
konštruovanej Syna-
gógy - Centra súčas-
ného umenia na Ha-
lenárskej ul. č. 2, kde potrvá do 10. mája 2017. Následne sa vý-
stava prenesie do Pezinka.

Pre expozíciu poskytlo veľkorysý priestor
Holubyho ul.č. 28, na II. poschodí.

s tým, že v ďalších týž-
dňoch bude sprístupnená na požiadanie v dohodnutom termíne.
Výstava odzrkadľuje jednak súčasný vývoj klasickej umeleckej
disciplíny - sochárskej tvorby rozmeru do 80 cm, ale najmä odraz
reality dnešného sveta vo vnútornom svete umelca. Tomu zod-
povedá rôznorodosť prezentovaných diel a tiež šanca nájsť si
medzi nimi to, ktoré nás osobne osloví. Projekt finančne podporil
FPU, BSK a mesto Pezinok. , FB Bie-
nale plastiky malého formátu Pezinok.

Ako
ďalej(?)

v Pezinku Ob-
chodné centrum PLUS,
Vernisáž výstavy bude vo štvrtok 18. mája 2017 o 18. hodi-
ne. Otvorená bude do 7. júna 2017

(VM)
www.bienalepezinok.eu

Začal sa 5. ročník Bienále
plastiky malého formátu Pezinok

Foto: Daša Barteková

Slovania sú
najpočetnej-
šou skupinou
obyvateľov ži-
júcich v Eu-
rópe. Ich reč,
kultúra a zvy-
ky sú nám veľ-
mi blízke. Slo-
vanské jazyky
sú ľúbozvuč-
né, a preto pre
iné národy znie slovanská reč ako pieseň. Každý kvet, strom,
kameň, cit, láska a smútok všetko je ospievané v piesňach. Od
založenia speváckeho zboru Animatus sme začali napĺňať svoj
cieľ – zdôrazniť identitu každého národa interpretáciou jeho
piesní v origináli.

V roku 2017 sme sa predstavili programom pri príležitosti
MDŽ v Šenkviciach a pri slávnostnom kladení vencov pri pom-
níku padlých v 2. svetovej vojne v Pezinku, kde sme zaspievali
ruské piesne. V apríli sa na vernisáži prác Ing. Pavla Stanka
„Príroda vo fotografii“ prvýkrát predstavila mužská časť zboru
Animatus piesňami o víne a vinohradoch.

Po úspešnom premiérovom vystúpení speváckeho zboru
Animatus v Pezinku v roku 2016 so starými ruskými, ukrajin-
skými a gruzínskymi piesňami sme rozšírili svoj repertoár o pies-
ne ďalších slovanských národov.

Prvý koncert v roku 2017 uvedieme 28.mája v Dome kultúry
Pezinok. Zaznejú piesne ruské, ukrajinské, poľské, chorvátske,
slovenské, české, moravské a iné. Na koncert vás srdečne po-
zývame. Animatus

Keď chceme rásť, musíme vedieť
kde sú naše korene

Mužská časť zboru Animatus

10. apríla otvorili v Malej galé-
rii Pezinského kultúrneho cen-
tra výstavu fotografií pezinské-
ho fotografa Pavla Stanka.
Návštevník výstavy si môže po-
zrieť fotografie prírody, najmä
vinohradov a lúk. Autor sa ne-
hrá na umeleckého fotografa,
ani nám nevnucuje svoj pohľad na svet okolo seba.Apredsa sú
jeho fotografie výnimočné. Pavol Stanko je totiž kronikárom na-
šej prírodnej krajiny. Už roky fotografuje premenu vinohradov v
čase, v ročných obdobiach i ako výsledok starostlivých rúk člo-
veka - vinohradníka. Trpezlivo zaznamenáva tvár i tvary. Citlivo
vníma premeny krajiny, aj to čo odchádza do nenávratna a pre-
to to treba zaznamenať fotoaparátom. Preto si zaslúži náš
obdiv a úctu. Jeho fotografie by si už zaslúžili aj jednu peknú
publikáciu. Dúfajme, že sa tak stane čoskoro. Je totiž z čoho
vyberať a je čím potešiť aj ľudí, ktorí nežijú v tejto Bohom zasľú-
benej zemi a poznajú náš kraj a naše mesto možno len vďaka
dobrému vínu. Vďaka fotografiám Pavla Stanka môžu dnes spo-
znať aj kraj, v ktorom sa toto skvelé víno rodí. (r)

Výnimočná výstava v PKC
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Nachádza sa v areáli ZŠ
Fándlyho 11 Pezinok. Oficiálne
otvorenie ihriska bolo 30. mar-
ca 2017 za bohatej účasti detí,
rodičov, zástupcov záujmových
skupín, Mestskej polície a nad-
šencov workoutu.

Street – workout (v preklade
cvičenie na ulici) predstavuje
kombináciu rôznych atletických
a kalisthenických cvikov. V
dnešnej dobe sa tento druh
„workoutu“ stal veľmi populár-
nym najmä vďaka svojej filozo-
fii o slobode, nezávislosti a
dostupnosti pre všetkých.

slúži žiakom našej ško-
ly na hodinách telesnej a špor-
tovej výchovy, školskému klubu
a je určený pre záujmovú teles-

Street workout park PA-
NELKA

nú výchovu, tréningové proce-
sy športovcov, mládež z blízke-
ho okolia a širokú pezinskú ve-
rejnosť na voľnočasové aktivity
občanov mesta.

Zámerom školy je motivácia
k športu, nadväzovanie a upev-
ňovanie kontaktov, medziľud-

ských vzťahov a skvalitnenie ži-
votného štýlu žiakov i dospie-
vajúcej mládeže.

V meste sa postupne tvoria
aktívne skupiny mladých chlap-
cov, ktorí cvičia street workout
na čom sa dá. Pre toto všetko
sme sa vlastne rozhodli posta-

viť workoutové ihrisko, na kto-
rom sa dá cvičiť s vlastnou vá-
hou tela, a tak vlastne

Chceme moti-
vovať čo najviac žiakov našej
školy a mladých ľudí, aby sa vy-
hýbali nebezpečným nástra-
hám modernej doby ako sú faj-
čenie, alkohol, drogy a radšej si
prišli zacvičiť,

Veríme, že v dnešnej uponá-
hľanej dobe, kedy sa bez
smartfónov, tabletov a notebo-
okov nepohneme ani na krok,
prinesie workoutové ihrisko žia-
kom, mládeži, ľuďom úžitok, po-
hodu a viac radosti zo života.

riaditeľka ZŠ Fándlyho

rozvíjať
celé svalstvo.

vytvoriť nové ka-
marátstva a hlavne spraviť
niečo pre svoje zdravie.

Ing. Monika Hlúšková,

Street workout park PANELKA
Základná škola Fándlyho 11 Pezinok sa môže popýšiť novým „streetworkoutovým“ ihriskom

V súčasnej dobe, keď cestujeme po svete za poznávaním

neznámeho, človeku dobre padne osviežiť si pamäť a pripo-

menúť si časť histórie svojho regiónu. Pozývame vás do mon-

tánnej histórie Pezinka. Nahliadnuť do nej umožní prechod

Jeho šiesty ročník pre

záujemcov pripravil Malokarpatský banícky spolok na tradič-

ne druhú májovú sobotu t.j. 13. 5. 2017.

Sprevádzanie

a informácie na jednotlivých zastaveniach na 6 km trase

zabezpečia členovia baníckeho spolku. MBS

„Po Banskom náučnom chodníku“.

Prezentácia účast-
níkov je od 8.30 h na trať sa vydáme o 9.00 h od
Zumbergu pred Pinelovou nemocnicou.

Jozef Mišuta,

Pozvánka na prechod
Banským náučným chodníkom

Tri oddelenia (1. odd. S. On-
drejkovičová, 4. odd. M. Holičo-
vá a 5. od. A. Šimonovičová) sa
zúčastnili na výchovno-vzdelá-
vacom programe Exkurzia do
ríše snov so Salvadorom Dalím
v Malokarpatskom múzeu.

Privítali nás lektorky Saš-
ka a Vanda, ktoré nám na úvod
porozprávali zaujímavé veci o
múzeu a o tom, čo nás čaká.
Ako sme sa dozvedeli, Salvador
Dalí bol najznámejším malia-

rom surrealizmu (opak realiz-
mu), ktorý sa okrem maľovania
obrazov zaoberal aj knižnými
ilustráciami. Jeho diela boli nad-
zemské až neskutočné. Svoje
námety na diela hľadal v snoch,
v podvedomí, v šialenstve, v ná-
hode, v humore a fantázii.

Po predstavení osobnosti Sal-
vadora Dalí sme sa mohli priblí-
žiť k jeho osobe a spôsobu mys-
lenia v krátkom kreslenom filme
o očnom klame a snoch.

Po pozretí filmu si každý z nás
(aj pani vychovávateľky) napísal
na lístok svoj sen, ktorý sa mu
sníval. Následne sme tieto lístky
so snami pripli na „oblak snov“,
ktoré majú byť inšpiráciou
pre súčasných umelcov, ktorí
sa rozhodli tvoriť ako Salvador
Dalí.

Aby sme si zopakovali a utvr-
dili informácie o tomto význam-
nom umelcovi a jeho dielach, zo-
stavili sme spoločne časovú os

z jeho najvýznamnejšími život-
nými udalosťami pomocou textu
a obrázkov.

Na záver sme si pozreli malú
výstavu jeho diel, ilustrácií, návr-
hov na dizajn fliaš a vymaľovali
si omaľovánky inšpirované jeho
tvorbou. Ďakujeme lektorkám
a celému Malokarpatskému mú-
zeu, že pre nás pripravujú stále
nové a zaujímavé exkurzie. Te-
šíme sa na ďalšie.

Miroslava Holičová

Exkurzia do ríše snov

Akadémia tretieho veku pozýva absolventov a širšiu verej-

nosť na slávnostnú promóciu absolventov študijného odboru

Nový životný štýl a študijného odboru Vinohradníctvo, vinárstvo

a someliérstvo. Bude sa konať

vo veľkej sále Domu kultúry Pezinok, na Holubyho ulici

č. 42. Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že svojou prítomnos-

ťou umocníte slávnostnú atmosféru tohto podujatia.

v stredu 24. mája 2017 o 16. ho-
dine

Andrea Pikusová

Promócie absolventov ATV

Poznáte Chameleóna? O za-
ujímavom plazovi ktorý dokáže
prispôsobiť svoju farbu okoliu
ste už určite počuli alebo ho do-
konca chováte doma v teráriu.
Pezinskí skautskí radcovia a
vedúci poznajú aj iného Cha-
meleóna. Koncom marca sa
stretli na víkendovej vzdeláva-
cej akcii, kde museli dokázať
svoju prispôsobivosť a flexibili-
tu, získali nové vedomosti a na-
plánovali akcie na celý rok.
Večer Chameleóna začal pred-
náškou o riadení projektov.
Starší si pripomenuli a mladší
sa dozvedeli princípy úspešné-

ho riadenia projektov SMART.
Túto „múdru“ metódu pláno-

vania priamo uplatnili ďalšie dni

pri plánovaní hlavnej letnej akti-
vity – skautského letného tábo-
ra. Tábor bude pripravovať 15

radcov a v polovici júna privíta
40 účastníkov z Pezinka a oko-
lia.Ako každý rok aj toto leto bu-
de mať tábor hlavnú tému.
Téma je však zatiaľ prísne tajná
a bude vyhlásená až tesne
pred jeho otvorením.

Okrem plánovania a predná-
šok si skauti pripravili zábavný
teambuilding v podobe spolo-
čenských hier a pestrých pohy-
bových aktivít. Chameleón
2017 skončil úspešne a skaut-
skí radcovia i vodcovia sú lep-
šie pripravení na ďalší rok plní
družinoviek, akcií a táborov.

Marián Lezo

Boli sme na víkendovej vzdelávacej akcii pezinských skautov

Už po piatykrát sa stretli

dobrovoľníci pri čistení prírody

v okolí Pezinka. V sobotu

8.4.2017 si vzali na starosť alej-

ku od Fajgalskej cesty po

Okružnú ulicu. Tento kúsok ze-

lene je neprestajne bombardo-

vaný smetím a ani opätovné

čistenie neprimälo ľudí, aby si

vlastné odpadky radšej odniesli

o 50 metrov ďalej, kde na ne

čakajú smetné koše. Od po-

slednej očisty pred dvoma

rokmi čerstvá úroda znečiste-

nia naplnila 35 vriec a z potoka

vydolovala 13 pneumatík. Dú-

fam, že tentoraz si miesto a aj

zvyšok okolia udrží čistý vzhľad

viac, než len rok. Za námahu pri

zbere ďakujem každému, kto si

našiel čas a podporil túto

dobrovoľnú akciu, ktorá nie je

nikým podporovaná ani dotova-

ná – len Dobrým skutkom.Asa-

mozrejme musím spomenúť fir-

mu Marius Pedersen, ktorá sa

na vlastné náklady postarala o

odvoz a likvidáciu odpadu.

Treba veriť, že príroda sa v bu-

dúcnosti už viac nebude krčiť

pod záplavou plastu.

Henrich H. Hujbert

Urobili ďalší dobrý skutok

34. Bratislavský skautský zbor
Don Bosca organizoval aj tento rok
slovenský skautský futbalový tur-
naj. Súťažilo sa v troch vekových ka-
tegóriách. Pezinskí skauti mali za-
stúpenie v najmladšej skupine vĺčat
a v kategórii nad 15 rokov. Po
dobrej rozcvičke a zvítaní s ostatný-
mi skautmi turnaj začal zápasmi
vĺčat. V posilnenej zostave deti
z Pezinka valcovali jeden tím za
druhým. Nezastaviteľný útok a pev-
ná obrana posunuli tím až do finále,
ktoré napokon aj vyhral. S dobrým
pocitom a s diplomom za prvé mies-
to úspešne ukončili turnajové dopo-
ludnie.

Poobede nastúpili na zápasy starší skauti. Dva z troch zápa-
sov vyhrali, no stačilo to len na zemiakovú medailu. Nebol ale
dvôvod vešať hlavu, pretože toto podujatie má každý rok aj sil-
ný sociálny charakter. Vždy je príjemné na podobných akciách
stretnúť známe tváre a povymieňať si zážitky. Športu zdar!

Miroslav Virgovič

Mladí skauti z Pezinka
ovládli futbalový turnaj

V dňoch 8. - 9. 4. 2017 sa 12 plav-
cov z Plaveckého klubu MOKO
Daniela Pisarčíková, Lucia Jani-
činová, Matúš Slovák, Alex Vizent,
Barbora Pašková, Kamila Graj-
ciarová, Jakub Mojžiš, Simon Gla-
sa,  Kika  Krihová, Tereza  Dragú-
nová, Dominik Néma a Jakub Jas-
nický zúčastnilo v Šamoríne – Čilis-
tove jarných majstovstiev BAO.
Spomedzi 14 plaveckých klubov z
Bratislavského kraja sa umiestnili
vo výsledkovej listine na peknom
štvrtom mieste. Plavci z PK MOKO
doniesli do Pezinka 23 medajlí, z toho 12 zlatých, 5 striebor-
ných a 6 bronzových, veľa osobných rekordov a ešte viac spo-
ločných zážitkov. Z našich plavcov bola najúspešnejšia Lucka
Janičinová, ktorá opäť nenašla premožiteľa v žiadnej disciplíne
a stala sa 8-násobnou majsterkou BA kraja. Majstrami kraja v
jednej disciplíne sa stali tiež Barbora Pašková, Matúš Slovák,
Alex Vizent a Daniela Pisarčíková. Cenné medaily si vybojova-
li aj Jakub Mojžiš a Kamila Grajciarová a Simonovi Glasovi
a Jakubovi Jasnickému ušli medaily o chlp, obsadili dve štvrté
a tri štvrté miesta.Ale treba pochváliť všetky deti za predvedené
výkony a usilovnosť na tréningoch. Monika Kováčová

Úspechy mladých plavcov
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MESTSKÉ MÚZEUM

Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity

1938 – 1945.

Zo zeme

Výstava o jednej etape našej minulosti o osudoch

a príbehoch rodín, členov miestnej židovskej komunity, ktorí do

istého momentu tvorili prirodzenú súčasť mesta a ktorých kruto

zasiahla protižidovská politika Slovenského štátu. Výstava potr-

vá do 20. mája 2017.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 17.00 h, sobota:

10.00 – 16.00 h

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

www.facebook.com/Mestské-múzeum-v-Pezinku

V rokoch 1950-1954 existo-
vali tzv. Pomocné technické prá-
pory, čo boli v skutočnosti vo-
jenské tábory nútených prác,
zriadené komunistickým reži-
mom. Boli do nich povolaní tzv.
politicky nespoľahliví, ktorí v
nich vykonávali základnú vo-
jenskú službu bez zbrane za
účelom tzv. prevýchovy. Pra-
covali na vojenských stavbách,
v baniach, v lomoch, v lesoch...
Vojenská služba im bola predl-
žovaná na neurčito, mnohých
na základe prísľubu skoršieho
prepustenia z PTP dotlačili
k podpísaniu dobrovoľnej prá-
ce v baniach na ďalšie dva roky
(ako civilní zamestnanci). Do
PTP narukovali prevažne syno-
via roľníkov a živnostníkov,
bohoslovci, rehoľníci a kňazi,
prepustení politickí väzni, ľudia,
ktorí mali príbuzných v zahrani-
čí a viacerí dodnes nevedia, pre-
čo boli v PTP, jednoducho pri-
šiel negatívny posudok. V PTP
sa okrem mladých mužov ocitli
aj starší, dokonca až 60-roč-
ní muži, ktorí už absolvovali
základnú vojenskú službu, ba
aj bývalí frontoví vojaci a dôs-
tojníci.

Do PTP narukovali aj Pe-
zinčania. Tento zoznam asi ne-
bude úplný, okrem rodených
Pezinčanov som tam pripočítal
aj tých, ktorí sa do Pezinka
prisťahovali neskôr: Štefan
Orlický, Jaroslav Chrapko, Sta-
nislav Demovič, Pavol Godo-
vič, Milan Čech, Ondrej Slimák,
Alojz Vozatár, Alfonz Šilhár,
Archangel Viktor Wild, Bene-
dikt František Wild, Lukáš La-
dislav Kraus, Rudolf Demovič,
Milan Maxián, Ján Kovačovský,
František Belica, Miro Knežík,
Jozef Križan, Ladislav Čavoj-
ský, Štefan Hudek, Emil Kad-
nár, Ladislav Kajánek, Jozef
Uhrovčík, Štefan Mikláš, Ján
Patka, Jozef Brunovský, Rudolf
Šmahovský a ďalší.

Pátri Benedikt František Wild
a Archangel Viktor Wild a frátri
Lukáš Ladislav Kraus a Rudolf
Demovič narukovali do PTP
ako kapucíni. Na rodných bra-
tov Wildovcov si spomína kano-
nik Cyril Šujak, ktorý bol s nimi
18 mesiacov v PTP v Prahe-
Kbeloch:

Salezián Alfonz Šilhár naru-
koval 25. 9. 1950 do Libavej a
po absolvovaní výcviku bol pre-
miestnený do Nového Jičína,
kde stavali továreň na tanky.
Ubytovali ich v bývalej polep-
šovni a denne ich vozili do vo-
jenského tábora na stavbu.
Cestou na vojnu mu bratanec
Štefan Šilhár poradil, aby si po-
dal žiadosť o odklad za účelom
dokončenia gymnázia, hoci im
povedali, že je to zbytočné.
Napriek tomu 1. 11. 1950 zá-
zrakom dostal odklad a o rok
utiekol do zahraničia.

Ján Kovačovský narukoval v
roku 1950 do PTP v Libavej, pre-
tože študoval na gymnáziu u
piaristov vo Svätom Jure. Keď
im oznámili, že vo sviatok majú
nastúpiť do školy, zorganizoval
štrajk 110 študentov. V jednu
noc ho omylom odviezli do väz-
nice Plzeň-Bory. Keď zistili, že
tam nepatrí, previezli ho do po-
lorozpadnutých barakov býva-
lého židovského tábora, kde sta-
val vojenskú nemocnicu. Na
Silvestra plánoval utiecť za hra-
nice cez Šumavu, ale vrátil sa
do lágra. Ráno kvôli tomu pri-
šiel o prvé zuby a kapitán mu
oznámil, že to bolo zbytočné –
2. januára bol prepustený.

Do PTP sa dostali aj Pezin-
čania, ktorí boli odsúdení ako
politickí väzni, napríklad Milan

„Obidvaja sa dostali
do kuchyne a prevzali varenie
po celý čas, kým sme betóno-
vali rozjazdové plochy na le-
tisku. V kuchyni sa nekradlo,
výborne varili, v piatok a v pôst-
nych dňoch bola strava bez
mäsa.“

Maxián, Štefan Mikláš a Alojz
Vozatár. A. Vozatár po pre-
pustení z väzenia strávil 27
mesiacov v PTP, kde budoval
protiletecké kryty pri prezident-
skom paláci v Prahe, prestavo-
val zbrojovku v Brne a staval
vojenské bytovky v Pezinku.
Týždeň pred prepustením z Br-
na dostal dovolenku, počas kto-
rej sa oženil.

Milan Čech narukoval v roku
1950 do PTP, pretože sa
dvakrát neúspešne pokúsil o
útek do zahraničia a jeho otco-
vi-obchodníkovi znárodnili ma-
jetok (vozil svine z Moravy a vý-
chodu, zásoboval Bratislavu).
V PTP v pevnosti v Komárne ho
ako vyučeného mäsiara dali do
kuchyne spolu s ďalšími
Pezinčanmi – cukrárom Jánom
Patkom a pekárom Pavlom
Godovičom. Do PTP narukoval
aj Pezinčan Ondrej Slimák, kto-
rý bol spolu s M. Čechom odsú-
dený za pokus o útek za hrani-
ce a generál Jozef Brunovský,
ktorý od roku 1946 pôsobil ako
národný správca vo firme
Piesch v Pezinku. Keď ich pre-
velili do Liptovského Petra na
stavbu vojenského letiska
Mokraď, boli všetci odsúdení za
prípravu pokusu o útek z PTP
do zahraničia. Po prepustení si
M. Čech musel dokončiť vojen-

činu v Liptovskom Hrádku a v
Komárne. Keď mal za sebou 38
mesiacov, príslušník OBZ od
neho žiadal peniaze za vybave-
nie prepustenia, čo odmietol. V
kasárňach v Pezinku bol stíha-
ný, pretože politruk ho vyzval
priniesť hrozno a hrušky z ich
vinohradu za kasárňou a pri pre-
chode cez plot ho chytil, že bol
kradnúť. Keď mal byť o 3 dni
prepustený, dostal 9 mesiacov
za neoznámenie krádeže ce-
mentu. Dostal sa na Oremov
Laz, odkiaľ bol prepustený až v
marci 1954.

Stanislavovi Demovičovi na
vysokej škole obchodnej oz-
námili, že prišiel posudok z
Pezinka a nemôže študovať na
vysokej škole. Určili mu prácu v
oceliarňach v Podbrezovej, ale
medzitým prišiel povolávací roz-
kaz do PTP. Na vojenských
stavbách strávil 24 mesiacov,
keď mu pridali ešte 6 mesiacov
a potom ešte 2 mesiace výni-
močného vojenského cvičenia
(1951-1953).

Spolu s ním bol v PTP aj Pe-
zinčan Jaroslav Chrapko, ro-
dák z Vrbového, syn stolárske-
ho majstra, ktorý rukoval v apríli
1951 do Svatej Dobrotivej. Keď
uvidel, ako to tam vyzerá,
zvlášť vojakov v uniformách po
Nemcoch, sedel na kufri a pla-

kal bez sĺz, lebo takto si vojenči-
nu nepredstavoval. Ďalej bol vo
Hvězdove, v Děčíne a v Líně.
Po návrate z pracoviska mali
do 22.00 výcvik bez zbrane a
politické školenie, kde im dôs-
tojníci povedali: „

Následne bol pre-
velený do Pardubíc, do Be-
chyně, do kameňolomu pri Liti-
ciach a do Českej Třebovej,
odkiaľ išiel 25.11.1953 do civilu.

V Pezinku žije František Be-
lica, rodák z Dolných Orešian,
ktorý strávil v PTP 31 mesiacov
v rokoch 1952-1954. Krátko
predtým bol odsúdený na 10
mesiacov. Povolávací rozkaz
ho zachránil pred väzením. Po
výcviku v Moste bol prevelený
do Hradčian, kde budovali vo-
jenské letisko, stavali hangáre,
veľké nádrže na benzín... Bý-
vali v drevených barakoch, pl-
ných ploštíc, v doskách boli die-
ry, ktoré zapchávali handrami
a papierom. Po smrti Stalina
a Gottwalda v roku 1953 letci
opásali celý ich dom ostnatým
drôtom, pritĺkli okenice, zamkli
dvere a štrnásť dní nesmeli ísť
von. Ani na potrebu, do izby im
nosili vedro. Nasledovali pre-
vierky a keď zistili, aký má posu-
dok, dali ho rovno do bane do
Ostravy. Napokon bol ešte v
Poličke a vo Svitavách.

Príslušníci PTP istý čas pra-
covali aj v Pezinku. Stavali tu ka-
sárne a vojenské bytovky na
Suvorovovej ulici. Vtedajší bra-
tislavský bohoslovec Ján Pecz si
pamätá, že v Pezinku boli viace-
rí českí bohoslovci z Olomouca,
ktorým sa neúspešne pokúsil po-
môcť dostať sa odtiaľ cez istého
kňaza. Podľa jeho spomienok s
ním v PTP v Pezinku bol aj vý-
znamný politický väzeň, český
kňaz Mons. Josef Valerián, odsú-
dený v prípade Babice.

Vás lidská spo-
lečnost vyvrhla a tu budete
dělat a moc dělat a tou těžkou
prací se budete vracet do lidské
společnosti.“

V Pezinku pracoval aj dnes
98ročný kňaz Cyril Šujak z
Dolnej Marikovej. Bol tu asi dva
mesiace v roku 1954, pred kon-
com vojenskej služby v PTP,
keď sem bol preradený z Tren-
čína. Z Pezinka bola jeho rota
prevelená do Komárna, kde bo-
li už prepustení do civilu. Utkvel
mu v pamäti tento zážitok: Do
Pezinka chodieval na kontrolu
veliteľ roty major Hajnovič z Ko-
márna. Bol to veľmi prísny a
krikľúň. Medzi nami bol aj sval-
natý chlap Galajda, syn nejaké-
ho živnostníka. Poddôstojníci
ho obvinili, že kazí pracovnú
morálku. Hajnovič si nás dal na-
stúpiť, predvolal si Galajdu a su-
rovo sa na neho rozkričal. Ga-
lajda mu smelo povedal:

Hajnovič skrí-
kol:

Po prepustení z PTP sa ich
príslušníci museli povinne hlá-
siť do nejakej stavebnej firmy.
Tak sa do Pezinka dostali ďalší
príslušníci PTP, napríklad kapu-
cín P. Matúš Karol Vanček, ro-
dák z Vinosad. Prihlásil sa síce
do Pezinka a znovu staval ka-
sárne, ale nezostal tam dlho.
Potreboval zmenu, pretože
stavbariny mal, ako hovoril, pl-
né zuby.

Po revolúcii viacerí bývalí prí-
slušníci PTP vstúpili do Slo-
venského zväzu VTNP-PTP,
ale aj do Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska a Zvä-
zu protikomunistického odboja.
Dnes žijú v Pezinku už len S.
Demovič, F. Belica, v Šenkvi-
ciach J. Kovačovský a v Se-
kuliach J. Patka. Pamiatku zo-
snulých pripomína ich pamätná
tabuľa na Radničnom námestí
9, ktorú v roku 2013 odhalil SZ
VTNP-PTP.

„Sú-
druh major, na mňa nekričte! Ja
mám od doktora napísané, že
neručím za svoje činy. Jak vám
jednu tresknem, nikto na svete
vás nepozbiera “.

„Galajda, zaraďte sa!“

Peter Sandtner

Príslušníci Pomocného technického práporu z Pezinka
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Dňa 26. marca
v popoludňaj-
ších hodinách
sa v Dome kul-

túry uskutočnilo už druhé
stretnutie priateľov ľudového
rozprávania. Ako sa hovorí: Na
začiatku bola myšlienka a slovo
– Jozefa Ptáka, ktorého pova-
žujeme za zakladateľa tohto
podujatia. Organizačne sa na
podujatí podieľali viceprimátor
mesta Pezinok Miloš Andel, ria-
diteľka Pezinského kultúrneho
centra Ingrid Noskovičová a Ro-
man Mács ako moderátor, ktorí
sa rozhodli po úspešnom prvom
ročníku priniesť divákom toto
podujatie znovu. Akcia nesie
pomenovanie „HA-MLS-NOS –
Jožkove smiechoty“. Účastníci
spolu s divákmi si uctili zapále-
ním sviečky spomienku na osob-
nosti umeleckého života, ktoré

nám v minulosti naživo a dnes
už len prostredníctvom zázna-
mov v rozhlase a na televíznych
obrazovkách prinášali humor,
smiech a dobrú náladu.

Na spomienkovom vystúpení
sa zúčastnili nielen skúsení ľu-
doví rozprávači, ale aj začínajú-
ci, ktorí, ako veríme, budú po-
kračovať v šľapajach svojich
predchodcov. Na podujatí vy-

stúpilo celkom 12 ľudových roz-
právačov z okresu Pezinok,
Záhoria, aj zo Šurian. Z Pezin-
ka to boli Kamila Németová
„Jaká sem já tenká, tenučká“,
Jozef Pták „Čo dokážu muži“,
Helena Slamková „Ako som
prišla o kohúta“, Betka Jedlič-
ková „Zážitky z Japonska“, An-
ton Jedlička „Príhody strýca
Pagáča“, Ivan Sádovský z Ga-
jar „Safari“, Natália Havlíčková
z Gajar, „Mariška z Gajar“, Má-
ria Tahotná z Vinosad „Bukré-
ta“, Jozef Šimeček z Modry
„Melóny“, Mária Sklárová zo
Šenkvíc „Prečo mám rada ka-
čacinu“, Mária Ilovičná z Vinič-
ného „V Kiripolci svine kujú“,
Anna Sladkovičová zo Šurian
„Dcéru mám doktorku“. Celé
podujatie úspešne a pútavo mo-
deroval Roman Mács. Medzi
jednotlivými rozprávačmi vy-

stúpili so svojimi piesňami deti
zo ZUŠ Eugena Suchoňa v
Pezinku s klavírnym dopro-
vodom učiteľky Elišky Púte-
covej. Medzi divákmi malo po-
dujatie veľký úspech a veľmi sa
všetkým páčilo. Každý účastník
obdržal z rúk viceprimátora
Miloša Andela za svoje vystú-
penie ďakovný list, krásnu kni-
hu o Jánovi Kupeckom a upo-
mienkový predmet s logom
mesta Pezinok a logom HA-
-MLS-NOS. Pre vystupujúcich
mesto Pezinok a pekáreň
Framipek zo Šenkvíc zabezpe-
čili malé pohostenie. Myslím,
že Pezinok a jeho obyvatelia si
zaslúžia, aby tu takéto poduja-
tie bolo aj v budúcnosti a už
dnes sa tešíme na 3. ročník
HA-MLS-NOS. Všetkým zú-
častneným a sponzorom ďaku-
jeme. Monika Ptáková

HA-MLS-NOS „Jožkové smiechoty“ 2. ročník

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU máj

Denné cen-
trum dôchod-
cov na Cajle na
čele s vedúcou
Vikinou Jáchy-
movou a zá-
stupkyňou Má-
riou Jurákovou
vo štvrtok 30. 3.
2017 a piatok
31. 3. 2017 od
12.00do18.00 h
usporiadalo výstavu pre svojich členov ale aj verejnosť z Cajle
ako aj Pezinčanov. Návštevníci mohli obdivovať šikovnosť čle-
niek, ktoré priniesli mnoho svojich ručných prác, rôznych výši-
viek, obrusov k Veľkej noci, tiež maľovaných vajíčok a rôznych
doplnkov k výzdobe svojich príbytkov k Veľkej noci, najväčším
náboženským sviatkom, umučenia a vzkriesenia pána Ježiša.
Pani Šurinová doplnila výstavu aj ručne šitými bábikami, ko-
hútom, zajacom. Za prítomnosti poslancov z Cajle Ľuboša
Čecha a Vikiny Tahotnej a Cajlanského richtára Jozefa Ptáka
bolo pripravené pre všetkých pohostenie. Niektoré členky pri-
niesli dobroty, ktoré mohli všetci degustovať. Podujatie zdoku-
mentovala aj Pezinská televízia. Na záver vedúca Vikina
Jáchymová popriala všetkým pokojné a radostné Veľkonočné
sviatky. Klub dôchodcov

Veľkonočná výstava

Bratislavský samosprávny
kraj a Malopakpatské osveto-
vé stredisko v Modre boli ga-
rantom tohtoročného 12. roč-
níka ľudových rozprávačov
v Gajaroch.

1. apríl je Deň vtákov, ale pre
ľudových rozprávačov z pezin-
ského okresu bol aj súťažným
dňom. Už po dvanástykrát sa

zišli ľudoví rozprávači v Ga-
jaroch na krajskej súťaži, aby
si zmerali svoje sily . V tomto ro-
ku bola úroveň ľudových roz-
právačov veľmi vyrovnaná a
preto porota na čele s Mgr. Ro-
manom Federom nemala ľah-
kú úlohu. Tentokrát boli mimo-
riadne udelené dve 1. miesta.
Jedno získal náš Tonko Jedlič-

ka z OZ Animatusu Pezinok a
druhé prvé miesto získala mla-
dá nádejná ľudová rozprávač-
ka Natalia Havlíčková z Gajar.
Ďalší účasníci za pezinský
okres Mária Ilovičná z OZ Vini-
čiar z Viničného, Betka Jed-
ličková z OZ Animatus z Pe-
zinka a Jožko Pták z Pezinka
dostali Diplomy za účasť a hod-

notné darčeky. Okrem ľudové-
ho rozprávania prebiehala sú-
časne aj súťaž tanečných pá-
rov v starých tancoch - Šotyš,
Čardáš, Polka na 6, Houáň a
Tanec trojice Hózová Čere-
šenka a Zavrc sa mi dievča.
V súťaži tanečných párov sa
za náš okres nezúčastnil nikto.

Alžbeta Jedličková

Ľudoví rozprávači opäť v Gajaroch

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

5.5. Deň Matiek.

11.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Motýlik.

13.5. Zóna bez peňazí.

18.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Kvetinka

25.5. Mama, ocko- poď sa hrať: Slimáčik.

27.5. Deň Detí.

Stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Oslava Dňa matiek s vystúpeniami detí z krúžkov
CVČ so začiatkom o 17.00 h v Zámockom parku.

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

Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celo-
slovenskej myšlienky- darovať a povymieňať si veci, oblečenie, kniž-
ky,.. a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti. Začiatok o 10.00 h.

(„zapichovátko“). Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

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

Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so začiat-
kom o 15.00 h.

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

www.cvcpezinok.sk

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA máj

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Literatúra v Radnici: Tak čo vás trápi?

Beseda so spisovateľkou Vandou Rosenbergovou.

Literárno-výtvarná súťaž na tému: Keď budem dospelý... (o
povolaniach).

Maľovaná abeceda: 1. ročník recitačnej súťaže v prednese
poézie aj prózy v rámci festivalu poézie FELIBER POETRY.

Ivan Lesay – beseda o knihe A-KO-ŽE: Lesankin fantastický
svet.

Hostia: prof. MUDr.
Pavol Traubner PhD. a Katarína Hradská. Termín: 15. mája 2017
o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R.
Štefánika 1, Pezinok.

Termín:
30. mája 2017 o 17.00 h. Miesto: čitáreň, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: máj 2017. Miesto konania: odd. pre deti a
mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 17. mája 2017 o 10.00 h. Miesto: oddelenie pre deti a mlá-
dež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 26. mája 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, V kolotoči kníh, Hrdina vo
mne.Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre de-
ti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

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

Dňa 9. 4. 2017 sa uskutočnilo v Krušičovej kúrii „Vítanie jari“.
Pomoc za ktorú ďakujeme, poskytol primátor Oliver Solga
a riaditeľka PKC Ingrid Noskovičová. Touto akciou sme chceli
ukázať obyvateľom nášho mesta a okolia staré zvyky, kedy mlá-
dež chodila mestom s Letečkom-stromom ovešaným farebný-
mi vajcami za spevu a hudby, dávala výdutky v rodinách.

Celú akciu zabezpečovala FS Obstrléze pod vedením p. D.
Kontárovej. Za spevy, vinšovačky a pomoc patrí všetkým zú-
častneným srdečné poďakovanie s prísľubom stretnutia

aj v budúcnosti.
Denné Centrum Hrnčiarska

pri rôz-
nych príležitostiach

Anna Prokopová,

Vítanie jari v Krušičovej kúrii

Príčinou zmeny počasia, kto-
rá nastala po Veľkej noci, bola –
ako uvádza stránka Sloven-
ského hydrometeorologického
ústavu – hlboká tlaková níž
v karpatskej oblasti (na juhový-
chod od Slovenska) a mohutná
tlaková výš nad severnou a
západnou Európu. Medzi tými-
to tlakovými útvarmi prenikal
z vyšších zemepisných šírok
veľmi studený, pôvodom arktic-
ký vzduch.

Na jednej strane sa pomerne
rýchlo otepľoval. Predsa len sl-
nečné lúče v porovnaní so zi-
mou dopadajú v tomto období
na zemský povrch priamejšie a
navyše už celých štrnásť hodín
denne.Atmosféra aj zemský po-
vrch sú teda od slnka viac pre-
hriate.

Na druhej strane bolo od za-
čiatku jasné, že nepôjde o krát-
kodobé ochladenie, keďže stu-
dený vzduch sa dostal do celej
Európy. Splnila sa aj predpo-
veď SHMÚ, podľa ktorej mal fú-
kať silný vietor vzhľadom na vý-
razný tlakový gradient medzi
spomínanou výšou a nížou,
takže na pocit bolo ešte chlad-
nejšie.

Už v stredu 19. apríla nás aj v
nižších polohách prekvapilo
husté sneženie, pričom vo vyš-
ších polohách, napríklad aj v
kopcovitejších častiach Brati-
slavy, sa udržala snehová po-

Jarné mrazy nie sú ničím ne-
obvyklým. Ani nečakané ná-
vraty zimy. Tohtoročné aprí-
lové ochladenie však bolo na-
ozaj výnimočné. A už najbliž-
šie dni ukážu, aké škody na-
páchalo predovšetkým na
ovocných stromoch, ale aj na
vinohradoch.

krývka až do druhého dňa. Ešte
väčšou pohromou však boli noč-
né mrazy, predovšetkým z 20.
na 21. apríla, kedy sa vyjasnilo
a ustal vietor.

hovorí známy pezinský
záhradkár Vladimír Píš. V Bra-
tislave klesla teplota iba na nu-
lu, v Kuchyni na Záhorí alebo v
Piešťanoch, kde zvyknú byť
mrazy silnejšie, zaznamenali
podľa SHMÚ mínus 4 stupne.
Iným príkladom je Telgárt, kde
sa držala teplota pod nulou
už od 19. apríla, a to aj cez deň.
A 21. apríla ráno tu namerali
– 9 C.

hovorí Vladimír Píš.

„Teplota vo výške očí na
Starej hore klesla na mínus 3
stupne, ale našťastie len na-
krátko,“

„Keďže vzduchová hmota je
veľmi studená, pri utíšení vetra
bývajú veľmi silné radiačné mra-
zy, ktoré môžu narobiť veľké
škody, pretože vzhľadom na do-
terajšie teplé počasie je vege-
tácia v značnom predstihu,“

„Väčšina
stromov síce už dokvitla, medzi
poslednými kvitnú ešte jablone.
Na druhej strane sú pri mno-
hých druhoch oveľa citlivejšie
na mrazy práve mladé plody, na-
príklad čerešní a marhúľ, ktoré

čiastočne utrpeli aj tento rok.
Citlivé sú aj mladé výhonky vini-
ča. Našťastie som štepy viniča
prikryl, a tak vyviazli viac-menej
bez újmy. “

„Strom je živý organizmus a
dokáže sa prispôsobiť. Keď je
dlhší čas chladno ako teraz,
keď sa teplota aj cez deň pohy-
bovala tesne nad nulou, tak stro-
my získajú istú odolnosť a mráz
ich nepoškodí. Samozrejme za
predpokladu, že nie je veľmi
silný. Ale keď už klesne teplo-
ta na nejakých mínus dva až
mínus päť stupňov, môže to
byť fatálne,“

Šťastím v nešťastí je, že
ochladenie neprišlo odrazu a
niektoré druhy sa podľa Vladi-
míra Píša dokážu aklimatizo-
vať. Horšie je, keď mrazy prídu
náhle po teplejšom období.

dodáva Vladimír
Píš.

Preto tiež jarné mrazy nemu-
sia mať vždy rovnako vážne ná-
sledky, hoci sa opakujú takmer
každý rok. Závisí to tiež od vlh-
kosti vzduchu, pretože čím je
vzduch suchší, tým je ochlade-
nie výraznejšie. Vo vlhkom
vzduchu sa kondenzujú, teda
skvapalňujú vodné pary, čo po-
kles teploty zmierňuje, pretože

sa pri tomto procese uvoľňuje
latentné teplo.

vy-
svetľuje Vladimír Píš.

Ako sa ešte chrániť pred mraz-
mi? Je rozdiel, či ide o spomí-
nané radiačné mrazy, kedy sa
najviac ochladzuje pri zemi, ale-
bo advektívne, spôsobené prí-
levom veľmi studeného vzdu-
chu, kedy je chladno aj vo vy-
šších vrstvách ovzdušia.

V prípade radiačných mrazov
pomôže  premiešavanie  vzdu-
chu, napríklad pri preletoch vr-
tuľníka nad daným územím.

Ďalším spôsobom je vyhrie-
vanie prostredia buď parafíno-
vými sviečkami, alebo zady-
movaním, ktoré však nie je
veľmi šetrné k životného pros-
trediu. Otázna je tiež účinnosť
týchto metód, hlavne v pomere
k vysokým nákladom.

Útechou nech nám je aspoň
predpoveď počasia, podľa kto-
rej sa denné teploty budú udr-
žiavať už vo výške primeranej
tomuto obdobiu – teda okolo
pätnástich až dvadsiatich stup-
ňov, čo síce nie je možno také
oteplenie, aké by sme si priali,
ale nočné mrazy by už hroziť ne-
mali.

„Preto je tiež jedným zo spô-
sobov ako sa chrániť proti mra-
zom umelé zavlažovanie,“

„Keď za-
vlažujeme počas mrazov, aj
keď sa stromy môžu obaliť ľa-
dom, v skutočnosti ich to chrá-
ni. Nielen mechanicky, ale aj
tým, že sa pri zrážaní pár, aj pri
mrznutí uvoľňuje skupenské
teplo a to zabraňuje poškode-
niu mrazom. Často to môžeme
vidieť na záberoch veľkých
jabloňových sadov v Južnom
Tirolsku, kde sú kvety rozkvit-
nutých jabloní obalené ľadom.“

(kam)

Po Veľkej noci nás postrašilo vianočné počasie

Cesta z Pezinskej Baby 20. apríla 2017



SERVIS / SPOLOČENSKÁ KRONIKA11

KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

APRÍL 2017 PEZIN ANČ

► 4.5. SLÁVIK SLOVEN-
SKA.

► 6.5. PREDAJNÁ AK-
CIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA HRAČIEK, KNIŽIEK
A DETSKÝCH POTRIEB.

► 10. 5. PETER BLACK 3.

►11.5. DIVADIELKO O
REPKE – SMŠ BENJAMIN.

► 12.5. JARNÝ KONCERT
FSS RADOSŤ.
► 13.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTIHO.

► 14.5. ANDREA ZIMÁ-
NYIOVÁ: OKNO DO DUŠE Tour 2017.

► 17.5. KVIETOK
PRE MAMU.
► 20.5. DRUMFEST
SLOVAKIA.

► 21.5. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: SLNCOVÝ KÔŇ.

► 24.5. SLÁVOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV VII. ROČ. AKADÉMIE TRETIE-
HO VEKU.
► 25.5. AKADÉMIA SPO-
JENEJ ŠKOLY PEZINOK.
► 26.5. ABSOLVENT-
SKÝ KONCERT.
► 27.5. DEŇ DETÍ.

► 28.5. ANIMATUS.

► 29.5. CIGÁNSKI
DIABLI hrajú CARMEN.

ING. PAVOL STANKO: PRÍRODAVO FOTOGRA-
FII, KDEAUTOR ŽILAŽIJE.

PRÁCE ABSOLVENTOV A ŽIAKOV VÝTVARNÉ-
HO ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇA.

( ) o 9.00 h v malej sále DK –
Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ

Kupeckého Pezinok.
(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: CPR, prev. MC MaMa-
TaTaJa.

(streda) o 12.00 h vo veľkej sále DK –
Predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ. Divadelné centrum Martin.

(štvrtok) o 17.00 h v malej sále DK –
Koncoročné vystúpenie detí Sú-

kromnej materskej školy BENJAMIN.
(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –

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

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

(nedeľa) o 19.00 h v malej sále DK –
Nový jazzovo-šansó-

nový program kráľovnej slovenského šansónu pri príležitosti vy-
dania jej debutového CD v sprievode bravúrnej kapely. Koncert
nadväzuje na tradíciu šírenia idey Šansónových večerov režiséra
Jožka Bednárika.

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert ZUŠ E. Suchoňa.

( ) o 16.00 hvo veľkej a malej sále DK –
Vystúpenia špičkových bubeníkov, workshopy, vý-

stava bubnov a činelov... Vystúpia: Benny Greb (DE), Martin
Valihora (SK), Dali Mraz (CZ), Eddy Portella (SK/PERU), Wood-
Pack workshop s Borisom Čellárom a Michalom Fedorom (SK).
Vstupenky na podujatie si môžete zakúpiť v predpredaji prostred-
níctvom www.ticketportal.sk vo forme HOMEticket. a na mieste
v deň konania akcie.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadielko BUM

BÁC. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Hlavný garant: Mesto Pezinok.
(štvrtok) o 17.00 h v malej sále DK –

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

(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,
súťaže, zábava, detské atrakcie. Program: CREATIVE SHOWS
– CIRKUS OBROV, PACI PAC - pesničkový zábavný program,
Tanečná akadémia SUNNY DANCE a deti zo škôlok a škôl z
Pezinka. Organizátori: PKC a CVČ. V prípade nepriaznivého po-
časia sa podujatie uskutoční v Dome kultúry Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK – Koncert
slovanských piesní k 1. výročiu vzniku speváckeho zboru.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Hudobno-tanečná verzia svetozná-

meho príbehu lásky, vášne a zrady. Majstrovské spojenie folklóru,
klasiky, jazzu, ethno, flamenca.a cigánskej hudby. Netradičný mix
tanečných štýlov – od rocku, etna, folku, moderného tanca, bale-
tu, vzdušnej akrobacie, až po step a flamenco. Hudobné aranžmá
pôvodnej hudby Georga Bizeta: Ernest Šarközi. Preklad a lyrická
úprava pôvodného textu: Emil Hasala. Hrá: orchester Cigánski
Diabli. Spev: Silvia Šarköziová. Spev a gitara: Marco Pillo.
Flamenco tanec: Denisa Pavelová. Tanec: Tanečná skupina Ča-
rovné ostrohy. Choreografia – réžia: Ing. Mgr.Art. Peter Živner

- do 8. 5. 2017
Výstava fotografií.

- od 9. 5. 2017
Vernisáž sa uskutoční pri

príležitosti Absolventského koncertu. Trvanie výstavy: 9.5. -
2.6.2017.

štvrtok

sobota

VÝSTAVY v minigalérii:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Linda Minaričová 16.3.

Jakub Ryboš 17.3.

Richard Prílesan 19.3.

Max Šperka 19.3.

Veronika Modrovičová 22.3.

Filip Šebo 23.3.

Nikola Senková 25.3.

Matúš Mrázik 26.3.

Filip Jančarik 28.3.

Vladimír Ďurian 31.3.

David Švorc 31.3.

Šimon Vyšný 31.3.

Samuel Jozef Ondrejka 1.4.

Andrej Jančovič 2.4.

Jaroslava Čemezová 5.4.

80-ročné

Anna Brunovská 7.4.

Jarmila Farbulová 17.4.

Mária Virgovičová 23.4.

Oľga Miklenčičová 26.4.

Eva Wengová 26.4.

Terézia Satková 30.4.

Alžbeta Špániková 91 r.

Mária Vlková 90 r.

Milan Leššo 39 r.

Anastázia Hajtmanková 71 r.

Katarína Papugová 65 r.

85-ročné

90-ročná

91-ročná

Ema Horváthová 7.4.

Anna Sch nová 12.4.

Margita Soboličová 30.4.

Estera Tkáčiková 8.4.

Anna Strapáková 22.4.

ö

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa

2. Fk: Vlk z Královských Vinohrad ....................... ČR,SR,Fra
3.-4. Uteč .......................................................................... USA
5. Strážcovia galaxie 2 3D ............................................. USA
6.-7. Strážcovia galaxie 2 .................................................. USA
6.-7. Baby šéf ................................................ 17.00 h ......... USA
9. Pápež František: Modlite sa za mňa ......................... Arg
10. Cuky Luky film ............................................................. SR
11. Denník rušňovodiča .................................................... Srb
12. KráľArtuš: Legenda o meči 3D .................................. USA
13.-14. Kráľ Artuš: Legenda o meči ....................................... USA
13.-14. Kráska a zviera .................................... 17.00 h ........ USA
16. Fk: Červená korytnačka .............................................. Fra
17. Lady Macbeth ........................................................... USA
18.-19. a 21. Votrelec: Covenant .......................................... USA
23. Fk: Muž menom Ove ........................................... Švédsko
24.-25. Ochrancovia ............................................................. Rus
26. Piráti Karibiku:Salazarova pomsta 3D ....................... USA
27.-28. Piráti Karibiku:Salazarova pomsta .............................. SR
28. Deep: Dobrodružstvo pod hladinou ...... 17.00 h ........ Špa
30.-31. Pád ............................................................................. ČR

Začiatok predstavení je o 19.30 h

http://rezervacie.kinopezinok.sk

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY máj

Dušan Káčer a Denisa Laško-

vá • Erik Šperka a Zuzana Zele-

ňová • Jozef Cipro a Ivana Sabo-

lová • Radoslav Laky a Alexandra

Časnochová

Dňa 19. 4. 2017 uplynulo 12 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2017 uplynulo 11 rokov,
čo nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, musela
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcela žiť.
Dňa 18. 4. 2017
uplynuli 4 roky, keď
nás navždy opusti-
la, mamička, babička, prababička
a krstná mama

Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomína syn
Jaroslav s rodinou. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

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

9. výročie

3. výročie.

Štefan FISCHER

Irenka
FISCHEROVÁ

Dňa 1. 4. 2017 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila
naša drahá man-
želka, mama, bab-
ka a sestra

S láskou a úctou spomína manžel
Jozef, dcéry Gabriela a Ľubica s
rodinami,sestra Janka a brat Šte-
fan.

Eva
GAŠPAROVIČOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 27. 4. 2017 si
pripomíname 7.
výročie smrti našej
mamičky

Spomínajú manžel
Rudolf, synovia Gustáv, Vladimír
s rodinami.

Juliany
TURANSKEJ.

Dňa 29. 4. 2017 u-
plynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

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

Július
POLKORÁB

Dňa 22. 4. 2017
sme si pripomenu-
li 9. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka

S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.

Emília BIELIKOVÁ.

Dňa 19. 5. 2017 si
s bolesťou v srdci
pripomenieme 5.
výročie úmrtia na-
šej drahej

rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Márie
TROJANOVEJ

Ten, kto poznal,
spomenie si, kto
mal rád, nezabud-
ne! Dňa 26. 4. 2017
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša mama,
babka a prababka

S láskou spomínajú dcéry a syno-
via.

Mária JURIŠOVÁ.

Dňa 28. 4. 2017
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko, svokor

Venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Manželka
Alica a synovia Martin a Ľuboš
s rodinou.

Jozef PAŽITNÝ.

Ten, kto stratil toho
koho miloval, po-
chopí, čo je to
bolesť a žiaľ. Dňa
25. 4. 2017 uplynul
jeden rok od úmrtia
nášho milovaného

S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina. Vy,
ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Tibora Rastislava JOKLA
z Grinavy.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 13. 4. 2017
sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia

nášho drahého

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Štefana KRCHŇÁKA.

Dňa 1. 4. 2017 uply-
nulo dlhých 20 ro-
kov od úmrtia náš-
ho drahého man-
žela, otca

Miloval prírodu, hory, šport a ži-
vot, rodine bol oporou, zázemím.
Zostali len krásne spomienky.
S úctou a láskou spomína man-
želka, synovia Martin, Michal,
dcéra Petra s rodinou. Ďakujeme
všetkým priateľom za tichú spo-
mienku.

Pplk. Petra
GOTTWALDA.

Tak tíško odišla duša tvoja, že
nestihla si povedať ani zbohom,
rodina moja. Dňa 2. 4. 2017 uply-

nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
manželka, sestra,
teta

Darinka
ROVENSKÁ.

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

Dňa 29. 4. 2017
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko, brat

Peter BUDAY.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Očiam ste odišli, v srdciach ste
zostali. Uplynulo už veľa rokov,
čo nás opustili naši drahí rodičia,

S láskou a úctou si nanich spomí-
najú dcéra Elena, syn Miroslav,
zať Ján a vnúčatá s rodinami.

Júliana ČECHOVÁ – 15 rokov
Gustáv ČECH – 30 rokov.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihla si povedať
ani zbohom rodina
moja. Dňa 25. IV.
2017 sme si pripo-
menuli 1. výročie
úmrtia dcéry

Janky NOGOVEJ
rod. Jurkovičovej.

S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Zastalo srdce, utíchol hlas, zapla-
kal každý, kto vás mal rád. Vaším
krédom bola vždy viera, nádej a
lásky zadosť, a to je pre nás všet-
kých vždy tá najväčšia radosť. S
vďakou si v týchto dňoch pripomí-
name pamiatku našich starých
rodičov,

Jožka a Rozálie TIKOVÝCH.
Spomína rodina Štefaničková a
Tiková.

Tak si miloval život
a s nami chcel si
byť, ale osud bol
taký krutý a nene-
chal ťa žiť. Dňa 5. 5.
2017 uplynulo 5
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel,
dedko a pradedko

Stanislav SMOLEC.
S láskou spomínajú manželka
Anna, syn Stano, vnuk Peter s
rodinou a krstná dcéra Anka s
rodinou.

Dňa 16. 4. 2017
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
môjho manžela,
otca a dedka

Ľubomíra
HUDECA.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Spomínajú manželka Marta a
ostatná smútiaca rodina.

Dňa 1. 5. 2017
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša milovaná

S láskou, vďakou a
úctou spomínajú tí, ktorí ťa milo-
vali, deti s rodinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí jej venujú tichú spo-
mienku.

Hidegard
HANUSKOVÁ.

Dňa 1. 5. 2017 uply-
nie 18 rokov, čo nás
opustil

Milan SATKO
a 25. 4. 2017 sme si
pripomenuli jeho ne-
dožitých 60 rokov.

Spomína manželka s dcérami.

Dňa 28. 4. by sa
dožil môj manžel

Jozef ŠEDIVÝ
70. narodenín. Kto
ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Spomína manželka, deti, vnú-
čatá.

Dňa 13. 4. 2017
uplynulo 5 rokov, čo
ma navždy opustila
moja milovaná man-
želka

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou spo-
mína manžel.

Mgr. Beáta
TEPLANSKÁ.

Dňa 14. 4. 2017
uplynulo 25 rokov
od smrti

Jozefa
MARŠALIKA.

Spomína syn Juraj
s rodinou.

Dňa 12. 4. 2017
uplynulo 7 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

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

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

7. 5. 2017, by mala
naša mamina, ba
bi ka

71 rokov. Prosím
venujte jej tichú spomienku. S lás
kou a úctou na teba spomíname.
Dcéry a syn s rodinami.

-

,
-

č
V

BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová

ierka
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Stolnotenisový turnaj nadšencov

Prvý tohtoročný petangový
turnaj sa už ako tradične konal
v Pezinku, kde domáci klub
Spiders zorganizoval v sobo-
tu 8. apríla doposiaľ najväčší
turnaj vo svojej histórii.

Dlhá zimná pauza, krásne
počasie a zaručená poho-
da prilákali do Pezinka 47
trojčlenných tímov zo Slo-
venska, Maďarska, Čiech a
Ukrajiny.

Hralo sa systémom troch
základných kôl, odkiaľ najlep-
ších 32 tímov postupovalo do
vyraďovacej časti turnaja.
Zvyšné tímy potom hrali tur-

naj " B " a " C " kategórie.
Víťazom turnaja sa stal a naj-

väčší „pezinský demižón“ si

odniesol tím z Maďarska v zlo-
žení Dodo Pancsits, Reszo
Peli, Tibor Keindl, ktorí vo finá-

le zdolali tím Martina Lam-
perta, Martina Ševčeka a
Michala Volárika.

Tretie miesto si nakoniec vy-
bojoval tím s väčšou prevahou
hráčov klubu Spiders v zosta-
ve Michal a Milan Soboličovci
spolu so Stanislavom Sema-
nom z bratislavského klubu
Slopak, ktorí zdolali tím Ma-
reka Soboliča (Spiders) v boji
o tretie miesto.

Najbližšie klub Spiders zor-
ganizuje 3.6. 2017 turnaj
Slovak Open.

Diana Soboličová

Petangová sezóna odštartovaná!

N a Myjave sa v sobotu 25.
marca konal

Dopoludnia pre-
biehala plavecká časť, popo-
ludní bežecká. Bol to posledný
zimný akvatlon v tejto sezóne.

mal zastúpenie tak-
mer vo všetkých vekových kate-
góriách.

Medzi najmladšími nás re-
prezentoval a svoje prvé skúse-
nosti naberal Jakub Miklenčič,
ktorý obsadil parádne 4. miesto
s celkovým časom 3:58 min.,

Zimný akvatlon
pre všetkých.

Športový triatlonový klub
Pezinok

plaveckú časť 100m zaplával
za 1:46 a bežeckú trať dlhú
500m odbehol za 2:12.

Medzi staršími žiakmi rovna-
ko prvé skúsenosti naberalAlex
Mizerák, ktorý obsadil 5. miesto
s celkovým časom 13:50 min. a
Majko Šintal, ktorý sa umiestnil
na 8. mieste s celkovým časom
15:53.

Medzi staršími žiačkami sa
úspešne na 2. mieste umiestni-
la Ema Podhorná s celkovým
časom 12:51. Plaveckú časť do-
končila ako prvá, avšak v be-

žeckej časti nestačila o 14 sek.
svojej rovesníčke Michalič-
kovej.

Medzi mužmi skončil na 8.
mieste Michal Jurčovič s celko-
vým časom 52:52 min.

Vo veteránskej kategórii sme
mali úspechy a obsadili až 2 pó-
diové umiestnenia.

Na 2. mieste sa umiestnil
Marián Podhorný s celkovým
časom 37:37 min., 1 km odplá-
val za 15:34 a 5 km zabehol za
22:02 min.

Na 3. mieste sa umiestnil

Dušan Michalec s celkovým ča-
som 38:27 min., 1 km plávania
zvládol za 17:39 min. a beh 5
km za 20:47.

4. miesto obsadil Marián Šin-
tal s celkovým časom 39:44
min, 1 km odplával za 18:00 a
5 km odbehol za 21:44.min.

Na 8. mieste sa umiestnil
Jaroslav Dej, pre ktorého to bol
prvý akvatlon. Celkový čas
42:26 min., plávanie 1 km zvlá-
dol za 21:07 a beh 5 km za
21:18 min.

Silvia Švecová

Zimný akvatlon pre všetkých – MYJAVA

V Pezinku sa odohral Prvo-
aprílový turnaj PBL (pezinskej
bedmintonovej ligy) v zmieša-
nej štvorhre otvorený aj pre
verejnosť. Štvorhre sa v PBL
špeciálne nevenuje, takže tur-
naj bol spestrením súťažného
ročníka 2016/17 (september-
jún) v dvojhre.

Turnaja sa zúčastnilo 19
dvojíc, z toho 8 zmiešaných.
Akciu podporilo 13 hráčov mi-
mo PBL (4 dvojice a piati tvorili
dvojicu s hráčom z PBL).
Zvíťazila dvojica hráčov zo
Šamorína Branislav Blecha,
Radoslav Halás, s ktorými sa
Pezinčania stretávajú aj v rám-

Ako sa už stalo tradíciou – opäť po roku sa stretli amatér-
ski nadšenci na stolnotenisovom turnaji vo štvorhre v sobotu
8. 4. 2017 v Squashovej hale v Pezinku. Tento rok sa prihlási-
lo 6 dvojíc, ktoré si to rozdali za zeleným stolom každý s kaž-
dým. Neúprosné boje počas sobotného dopoludnia dokonale
preverili sily súťažiacich. Nikto sa nevzdával a o víťazoch tur-
naja rozhodli nakoniec posledné loptičky. Víťazmi 3. ročníka
Veľkonočného turnaja amatérskych hráčov vo štvorhre sa
stali Miroslav Kavjak a Peter Stelar. Na druhom mieste skon-
čili Roman Farkaš spolu s Branislavom Mišánikom. Bronz si
odniesli Daniel Jelemenský s Alenkou Ciprovou. Všetci
účastníci sa už teraz tešia na ďalší ročník, kde si to opäť roz-
dajú v dobrej nálade. Mgr. Roman Farkaš

ci súbojov o Putovný pohár
Pezinok vs. Šamorín.

Výborný výsledok vybojo-
vali hráči PBL Katarína Ba-
lážová, Ivan Počinek, ktorí
obsadili 2. miesto. 3. a 4. mies-

to obsadila dvojica hráčov mi-
mo PBL Dezider Kulacs,
Roman Polakovič, a Marek
Miko, Karel Bartozel. Na 5.
mieste skončili Marianna
Kojšová, Rasťo Demovič, čo

je veľmi pekný výsledok zmie-
šanej dvojice hráčov PBL.
Pochvalu si zaslúži aj manžel-
ská dvojica Antónia a Martin
Križanoví, ktorá obsadila 7.
miesto. Martin Veneni

Prvoaprílový turnaj Pezinskej bedmintonovej ligy

V sobotu 1. apríla plavci z
Plaveckého klubu Pezinok ab-
solvovali preteky v dvoch
mestách v Českej republike.
Starší plavci, 13 roční a viac, si
zmerali sily v Brne v 50 m bazé-
ne na pretekoch

19 plavcov si zlep-
šilo svoje osobné maximum a
cenné kovy si domov priniesli

(r. 2000) a to
1. miesto na 200 m prsia časom
3:10,76 , 1. miesto na 200 m po-
lohový pretek časom 2:56,73 a
2. miesto na 100 m prsia časom
1:26,30. (r. 2003)

Cena brněn-
ského draka.

Kristína Okasová

Peter Mozola

1. miesto v disc.100 m znak ča-
som 1:10,28 a 2. miesto 200 m
znak časom 2:36,07.

(r. 2000) 2. miesto
v disc. 200 m znak časom
2:40,38.
(r. 2003) 3. miesto v disc. 100 m
znak 1:13,70.

Prvého apríla sa darilo aj
mladším plavcom v Prostějove
na pretekoch pod názvom

kde sa kvalifi-
kovalo 8 detí vo veku 12, 11, 10
rokov. Prvé miesto si vybojova-
la (r. 2005)
vdisc. 100 m voľný spôsob ča-

Lukáš
Kostrian

Šimon Podhorný

Veronika Behalová

O
mokrého Emana,

som 1:06,95 a na 3. mieste
doplávala
(r. 2007) v disc. 50m voľný spô-
sob časom 0:36,47.

Počas víkendu 8 – 9. 4. 2017
sa konali

v Šamoríne.
Na pretekoch za Plavecký klub
Pezinok sa zúčastnili deti vo ve-
ku 10,9,8,7 rokov. Plavecké za-
čiatky si vyskúšalo viacero detí.
Na stupne víťazov vystúpili:

(r.2010) , ktrorý si
vyplával 2 x 3. miesto v disc.
25 m znak 0:28,91 a v dis. 50 m
prsia 1:12,67.

Katarína Szabóová

David Mičko

Jakub Mrva

Majstrovstvá bra-
tislavskej oblasti

(r. 2007) 3. miesto v disc. 50m
prsia 0:50,46.

(r. 2007) 2. miesto v disc.
50 m znak 0:43,50 a

(r. 2007), ktorá na
stupne víťazov vystúpila nie-
koľkokrát a získala 2 x 1. miesto
na 50 m voľný spôsob časom
0:35,01 a 50 m znak časom
0:42,62, 2 x 2. miesto v disc.
100 m voľný spôsob časom
1:20,42 a v disc. 50 m motýlik
časom 0:46,43 a 3. miesto v
disc. 200 m znak časom
3:19,07.

Veronika Vajcí-
ková

Katarína
Szabóová

Naďa Kúdelová

Plavecké úspechy v Českej republike

Na Veľkonočný piatok sa stretli hokejbalisti už na VIII. roční-
ku VETERÁN CUPU 2017 o Putovný pohár primátora Mesta
Pezinok. Hrať mohli hráči, ktorí dovŕšili 40 a viac rokov.
Zúčastnili sa ho nakoniec len 4 mužstvá z Pezinka, Modry a
Senca, a to: Vitamíny Pezinok, Team ABC, HC Orly Modra a
CSKASenec. Hralo sa systémom každý s každým a podľa toho
sa určilo aj konečné poradie. Individuálne ocenenia si odniesli
ako najlepší hráč M. Tóth z HC Orly Modra a najlepším branká-
rom sa stal M. Klamo z tímu ABC Pezinok.

Všetkým zúčastneným hráčom a divákom organizátori ďa-
kujú a tešia sa na ďalší ročník.

ABC - CSKA 4:0; VITAMINY – ORLY 7:4; ABC -
VITAMÍNY 2:5; CSKA - ORLY 5:7; ORLY - ABC 6:1; CSKA-
VITAMÍNY 4:3sn

1.Vitamíny Pezinok, 2. HC Orly Modra, 3.ABC, 4. CSKASenec

M.TÓTH (HC Orly Modra)
M. KLAMO (ABC)

Najlepší hráč turnaja:
Najlepší brankár turnaja:
Výsledky:

Konečné poradie:

VITAMÍNY PEZINOK VÍŤAZOM
VETERÁN CUPU 2017

V sobotu 8. apríla sa uskutočnilo v Košiciach 1. kolo Slo-
venského pohára v modernej gymnastike. Na celonárodnej sú-
ťaži si dobre viedla 12-ročná Pezinčanka
z ŠK Juventa Bratislava, ktorá sa stala celkovou víťazkou vo
svojej kategórii. Okrem toho získala zlatú medailu za cvičenie
s obručou a bronzovú medailu za cvičenie s loptou.

V termíne 3.-4. júna sa uskutočnia v bratislavskom Istropolise
Majstrovstvá Slovenska Show dance 2017. Podujatie z povere-
nia STO D IDO bude organizovať ŠK Juventa Bratislava.
Najúspešnejší súťažiaci sa kvalifikujú na tohtoročný svetový
a európsky šampionát. Zaujímavosťou je, že na obrázku na ofi-
ciálnom plagáte tohto podujatia bude mladá pezinská gym-
nastka Timea Oravcová.
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Víťazstvo na Slovenskom pohári


