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1. poschodie

Šmejdi – také typické a vý-
stižné české slovo, ktoré sa
udomácnilo aj na Slovensku.
Slovo šmejd pôvodne označo-
valo niečo nekvalitné, či zavá-
dzajúce, klamlivé. Veľmi rýchlo
sa označenie „šmejdi“ pre-
nieslo z vecí na ľudí. Na pod-
vodníkov, klamárov, rôznych
mizerákov a naničhodníkov,
ktorí len zneužívajú neznalosť
svojich spoluobčanov, ich dôve-
ru a pomerne jednoduchými
metódami ich manipulujú.

Aj v našom meste máme zo-
pár politických „šmejdov“. Sta-
čí si pozrieť niektoré webové
stránky, diskusné fóra, či fejs-
búk. Vystupujú, väčšinou ano-
nymne, pod maskou spravodli-
vých a objektívnych kritikov a
bojovníkov za lepší Pezinok.
Márne by ste však od nich oča-
kávali niečo pozitívne, niečo
konkrétne, čo by zlepšilo život
v meste, o ich vlastnej práci v
prospech mesta a jeho obča-
nov ani nehovoriac. Márne by
ste od nich čakali objektivitu.
Len nekonštruktívna kritika za-
ložená na polopravdách, klam-
stvách a najmä podsúvaní a
manipulácii. Obvykle s jediným
cieľom – „odstreliť“ primátora,
poškodiť povesť jeho spolu-
pracovníkov.

Toho primátora, ktorý je brz-
dou ich plánov na ovládnutie
mesta, presadenie developer-
ských záujmov.Ato buď ich sa-
motných alebo ľudí v pozadí,
ktorí ich riadia, podporujú ale-
bo dokonca financujú. Nie, to
nie je paranoja, to sú roky po-
znania a skúseností, sledova-
nie záujmov konkrétnych ľudí,
foriem ich manipulácie a po-
znanie ich cieľov. Blíži sa čas,
keď budem oveľa konkrétnejší.
Bohužiaľ, bežný občan často
naletí nálepke veľkohubo de-
klarovanej transparentnosti,
apolitickosti alebo zdanlivej ne-
závislosti či nezaujatosti z diel-
ne týchto „šmejdov“. Príde
vám to slovo príliš silné? Ex-
presívne? Ako inak chcete
označiť niekoho, kto vás bez je-
diného dôkazu, na základe lží
a výmyslov, obviňuje z neka-
lých praktík a pritom celoštátne
denníky o ňom ešte nedávno
písali, že spôsobil pád svojho
rodinného príslušníka, ministra
predošlej ficovej vlády?

Pokračovanie na strane 2.

O „šmejdoch“ medzi nami...
alebo Nenechajme sa otráviť

str. 5

V nedeľu, 7. mája sa uskutočnila v našom meste už tradičná oslava patróna hasičov – sv. Floriána. Sprievod hasičov a ich techniky smeroval zo
Zámockého parku na Radničné námestie. Zúčastnili sa ho nielen predstavitelia mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom a viceprimátorom Jánom
Čechom, ale aj vzácni rakúski hostia zo Strasshof an der Nordbahn na čele s primátorom Ludwigom Deltlom s pani manželkou. Dospelých i deti zaujali
najmä ukážky techniky a atraktívne simulované zásahy, ako aj odvaha a zručnosti záchranárov. FOTO: (pb)

Inzercia

KERAMICKÉ
TRHY 2017

9.-11. júna

Oslava patróna hasičov sv. Floriána

V ostatných týždňoch sa stre-
tol župan Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol
Frešo viackrát s primátormi a
starostami Malokarpatského
regiónu. 4. mája to bolo najprv
v Modre, kde predstavitelia
ZMOMR a primátor Pezinka
prerokovali pripomienky a zau-
jali definitívne stanovisko k pri-
pravovaným projektom, ktoré
boli následne schválené a v
rámci zasadania Rady partner-
stva 11. mája na BSK predlo-
žené na konečné hlasovanie.
Posúdili tiež možnosti realoká-
cie financií v rámci Integro-
vaného regionálneho operač-
ného programu (IROP), z ktoré-

PRÍPRAVU OBCHVATU CHCE BSK URÝCHLIŤ
Inzercia ho sa bude čiastočne finan-

covať aj výstavba obchvatov
Slovenského a Chorvátskeho
Grobu a tiež Modry, Vinosadov
a Pezinka.

Župan sa s primátormi a sta-
rostami zhodol na urýchlení pro-
jektovej dokumentácie obchva-
tov. V najbližšom období sa
začne jej príprava a podľa sta-
vu pripravenosti bude možné
jej časti prefinancovať z eu-
rofondov.

Primátor Pezinka Oliver Sol-
ga ako jediný na stretnutí de-
klaroval pripravenosť mesta
podieľať sa aj na vysporiada-
ní súkromných pozemkov pod
obchvatom. Podľa jeho vyjad-

renia je pozitívne, že niektorí
starostovia upustili od požia-
davky na štvorpruhovú komuni-
káciu a od ďalších požiadaviek,
ktoré by stavbu predražili alebo
dokonca znemožnili.

V Rade partnerstva, aj za
účasti primátora Bratislavy Iva
Nesrovnala, hlasoval Oliver
Solga za mesto Pezinok a Ra-
doslav Mičunek ako predseda
ZMOMR spolu so všetkými zú-
častnenými za predložený ná-
vrh. Schválená suma na zača-
tie prác predstavuje osem až
desať miliónov eur. Primátori
a starostovia boli tiež vyzvaní
k tomu, aby upozornili svojich
občanov vlastniacich pozemky,

na ktorých sú plánované ob-
chvaty, aby nepredávali svoje
pozemky rôznym „záujem-
com“, ktorých jediným cieľom

je spätne pozemky so ziskom
odpredať investorovi, ktorý bu-
de obchvaty budovať.

(r)
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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

Letná sezóna v Zámockom parku
Počas letnej sezóny v období od 1. júna do 31. augusta bu-

dú brány Zámockého parku otvorené o hodinu dlhšie. Park bu-
de sprístupnený v čase od 6.30 do 21.00 h.

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

V dňoch 20. až 22. apríla sa
uskutočnil zber objemného od-
padu v Technickom a sklado-
vom areáli MPS na Fajgalskej
ceste. Pezinčania vozili odpad
zo svojich domácností, tu sa
pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb trie-

dil do kontajnerov alebo na plo-
chu. Veľká časť dovezeného
odpadu sa zhodnotila alebo ulo-
žila ako inertný odpad. Z celko-
vého dovezeného množstva
odviezlo na zhodnotenie 6,86 t
suchého komunálneho odpa-
du do firmy ecorec Slovensko

s.r.o., zhodnotenie 3,8 t skla
zabezpečila firma Marius Pe-
dersen, 2,44 t kovového odpa-
du odovzdalo Mesto firme
Baďura s.r.o. Na zhodnotenie
čakajú ešte vytriedené pračky,
chladničky, televízory a drobné
domáce spotrebiče, ktoré za-
tiaľ neprevzala spracovateľská
firma. Na skládku inertného od-

padu sa odviezlo 9,02 t drob-
ného stavebného odpadu.
Biologický odpad (konáre, dre-
vený nábytok) zmluvná firma
HERMET spol. s r.o. poštiep-
kuje na svoje náklady priamo v
areáli. Zvyšný odpad, ktorý sa
nedal zhodnotiť v množstve
34,16 t sa odviezol na skládku
odpadov. (OM-MsÚ)

Výsledky jarného upratovania

Historicky prvá návšteva veľvyslanca štátu Izrael Jeho Excelen-
cie pána Zvi Avinera Vapniho sa uskutočnila na pozvanie primá-
tora Pezinka 17. mája. V priestoroch Starej radnice sa veľvysla-
nec Izraela oboznámil s dejinami i súčasnosťou nášho mesta a pri-
mátor ho informoval o významných osobnostiach židovskej komu-
nity žijúcej v Pezinku v 18. - 20. storočí. Odovzdal mu tiež knihy,
na ktorých vydaní sa mesto podieľalo. Po oficiálnom prijatí nasle-
dovala prehliadka Mestského múzea. Tu si pán veľvyslanec so zá-
ujmom prezrel nevšednú výstavu nazvanú ktorá
bola venovaná osudom našich židovských spoluobčanov v čase
druhej svetovej vojny. Veľvyslanec Izraela vyjadril riaditeľke mú-
zea Petre Pospechovej poďakovanie a ocenil výstavu ako mimo-
riadne záslužný počin.

Tí, ktorí zmizli...,

(r)

Vzácna návšteva z Izraela

Darovanie krvi
Milí čitatelia, po necelých štyroch mesiacoch – konkrétne

13. 6. 2017 príde do Pezinka NTS urobiť odber krvi. Odber sa
uskutoční ako zvyčajne

Oznamujeme darcom krvi, ktorí prídu na odber autom, že
nám vedenie mesta umožnilo bezplatné parkovanie na parko-
visku pred Domom kultúry v deň odberu od 7.00 do 12.30 h (or-
ganizačne zabezpečia členovia SČK v spolupráci s mestskou
políciou, Pezinskou mestskou spoločnosťou s r.o. parkovacou
službou a Mestským podnikom služieb).

Naše srdečné „Ďakujeme“ patrí pánu primátorovi Oliverovi
Solgovi, náčelníkovi mestskej polície kpt. Ľudovítovi Farbulovi,
riaditeľovi Pezinskej mestskej spoločnosti s r.o. Jurajovi Pátko-
vi a riaditeľovi Mestského podniku služieb Miroslavovi Lošon-
skému.

v Malom salóniku Domu kultúry na
Holubyho ulici od 8.00 do 12.00 h.

Výbor SČK pobočka Pezinok

V stredu 14. júna o 18.00 hod. sa uskutoční v
priestoroch Domu kultúry slávnostné udeľova-
nie mestských ocenení a pripomenutie 370. vý-
ročia udelenia výsad a titulu Slobodné kráľov-
ské mesto.

Pozvánka na udeľovanie
mestských ocenení

Mesto Pezinok sa už po štvrtý
krát zapojí do najväčšieho podu-
jatia firemného dobrovoľníctva
na Slovensku pod názvom NA-
ŠE MESTO. Podujatie organi-
zuje Nadácia Pontis v spoluprá-
ci s partnermi a uskutoční sa
9.- 10. júna vo viacerých slo-
venských mestách. Jeho cie-
ľom je vytváranie krajších, otvo-
renejších a priateľskejších
miest pre život. Od roku 2007
sa do podujatia zapojilo vyše
650 firiem a viac ako 44 000
dobrovoľníkov .

Mesto Pezinok sa v rokoch
2014 a 2015 zapojilo do tohto
podujatia s projektmi zame-
ranými na obnovu detských i-
hrísk, v roku 2016 s projektom
zameraným na obnovu kovo-
vého plota Materskej školy na

Svätoplukovej č. 51 a tento rok
sa Mesto Pezinok zapojí dňa
9. 6. 2017 od 9.00 do 12.00 h do
podujatia s projektom zamera-
ným na obnovu kovového plota
Zámockého parku. Hlavnou ná-
plňou aktivity bude odstránenie
nefunkčného náteru na kovo-
vom plote jeho šmirgľovaním,

čistením železnou kefou a jeho
opätovným natieraním dobro-
voľníkmi. Projektu sa zúčastnia
dobrovoľníci z radov firiem a ve-
rejnosti, ktorí sa nahlásili pros-
tredníctvom nadácie Pontis a
zamestnanci OVa ŽP, MsÚ
Pezinok. Mesto Pezinok na ten-
to projekt získalo od nadácie

Pontis menší grant vo výške
100 eur na nákup farieb a ostat-
ný nevyhnutný materiál súvisia-
ci s obnovou kovového plota za-
bezpečí mesto Pezinok.

V prípade nepriaznivého po-
časia sa aktivita bude konať v
náhradnom termíne dňa 16. 6.
2017. Silvia Nestarcová

Podujatie NAŠE MESTO - projekt „Obnova náteru kovového plota Zámockého parku“

S účinnosťou od 16. 5. 2017 sa menia stránkové dni staveb-
ného úradu nasledovne: Pondelok, streda, piatok (STRÁNKO-
VÉ DNI). .Utorok a štvrtok (NESTRÁNKOVÉ DNI)

V sobotu 29.
4. sa v Zámoc-
kom parku v
Pezinku usku-
točnil Festival
slovanských tra-
dícií. Zámerom
podujatia OZ
Pezinská ak-
čná kopa bolo v
spolupráci s
Centrom voľného času zorganizovať pre rodiny s deťmi poduja-
tie zamerané na kultúru a umenie, folklór a tradície. Týmto podu-
jatím sme chceli dať zároveň mladým ľuďom, dobrovoľníkom a
priaznivcom príležitosť participovať na akcii a tým realizovať
svoje schopnosti a zručnosti. Program mal štyri nosné línie:
1. Prednášky na tému histórie nášho kraja, remesiel a tradícií.
2. Tvorivé dielne a workshopy pre deti aj dospelých, práca s prí-
rodným materiálom. 3. Detský kútik. 4. Koncerty hudobnej ľudo-
vej tvorby, piesní a tancov. Počas festivalu prebehlo stavanie
mája. Projekt bol uskutočnený vďa-
ka finančnej podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadá-
cie.

Festival slovanských tradícií

Katarína Kvetková

Festival slovanských tradícií
v Zámockom parku

Mimoriadna a vzácna návšteva zástupcov Medzinárodnej aso-
ciácie univerzít tretieho veku na čele s jej prezidentom prof. F.
Vellasom z Francúzska zavítala v dopoludňajších hodinách 19.
mája do nášho mesta. Najprv ich v Obradnej sieni Mestského úra-
du prijal primátor Oliver Solga, ktorí ich oboznámil s históriou i sú-
časnosťou nášho mesta. Následne navštívili expozíciu Malokar-
patského múzea a zúčastnili sa slávnostného obeda v reštaurácii
Matyšák. Zástupcovia väčšiny európskych krajín, ale aj početnej
delegácie z Číny, Kolumbie a afrických krajín vyjadrili nadšenie
z nášho mesta a zároveň ocenili prácu domácej Akadémie tretie-
ho veku, ktorá si práve v tomto čase pripomína desiate výročie
svojej existencie. (r)

AIUTA V PEZINKU

Pokračovanie z 1. strany

„Šmejdi“, tí politickí, ale použí-
vajú aj na pohľad sofistikova-
nejšie metódy: robia prieskumy
verejnej mienky, kladú manipu-
latívne otázky, na ktoré nemô-
žete odpovedať inak ako nega-
tívne, teda tak, aby to poško-
dzovalo obraz vedenia mesta,
či niektorých poslancov. A hlav-
ne, aby to vyznelo tak, ako je tu
všetko nanič. Chcete vedieť, od-
kiaľ fúka vietor? Len si spomeň-
te, ktorý politický tábor vás ako
prvý presviedčal o tom, aké je
Pezinok bezútešné mesto.

V jednom z nedávnych kvázi-
prieskumov išlo napríklad o ob-
chvat, generel dopravy a kon-
cepciu výstavby. A každá otáz-
ka znela: Boli by ste za..., aj na-
priek odporu primátora? Klam-
stvo a manipulácia ako vyšitá!
Aký odpor primátora? Nikdy
som predsa nebol proti obchva-

tu. Práve ja som ako nový pri-
mátor na poslednú chvíľu pre-
sadil, aby sa našim mestom ne-
tiahla štvorprúdová cesta, ktorá
by rozdelila mesto na dve časti
(ako vo Svätom Jure). O rokoch
práce v prospech obchvatu a
ďalších dopravných riešení a o
desiatkach rokovaní ani neho-
voriac. Nikdy som nebol ani pro-
ti tzv. Severnému obchvatu. Už
pred rokmi ale aj celkom ne-
dávno som rokoval s majiteľmi
pozemkov o ich uvoľnení pre
tento obchvat. Nikdy som nebol
ani proti generelu dopravy či
koncepcii rozvoja mesta ani dl-
hodobej vízii (sám som auto-
rom Vízie 2020 z roku 2004,
v ktorej sú načrtnuté základné
body smerovania mesta). To sú
fakty podložené dokumentmi.

Že nemáme ešte ani „veľký“
obchvat nie je preto, že by sme
toho nerobili dosť, ale preto, že
prostriedky naň musí uvoľniť

štát, alebo ich župa musí získať
inde. Kiežby niektoré inštitúcie
aj v uplynulých rokoch pracovali
tak horúčkovito na obchvate
Pezinka, ako pracujú posledný
rok! Možno by sme obchvat už
mali.

Otázky „šmejdov“ však boli na-
formulované tak, aby diskredi-
tovali mňa ako primátora a aby
nenápadne pomáhali komusi,
kto príde a bude sa hrať na spa-
siteľa a hrdiť sa cudzou robo-
tou. Mimochodom, výsledky
prieskumu boli dopredu dané aj
v ostatnom prieskume, ktorý sa
pýtal na spokojnosť občanov s
vedením mesta. Z prieskumu
priam kričí zaujatosť a manipu-
lácia. Má však zmysel sa tým
všetkým zaoberať, keď občania
aj tak rozhodnú vo voľbách?
A výsledky doterajších volieb
hovoria o inom, než vám pod-
súvajú „šmejdi“.

Vo vyratúvaní klamstiev a hlú-

postí by sa dalo pokračovať do-
nekonečna. Ale pýtam sa, na-
čo? Chcem len jedno, a to vy-
zvať vás, vážení spoluobčania:
Neverte „šmejdom“! Urobte si
prieskumy sami, pýtajte sa
tých, ktorí vás neoklamú. Zaují-
majte sa o váš domov, o vaše
mesto a najmä sa pozerajte oko-
lo seba a porovnávajte Pezinok
s inými mestami. Pri každom vy-
hlásení „šmejdov“ si ako kedysi
hrdí rímski občania klaďte otáz-
ku cui bono – teda v čí pros-
pech? V čí prospech a v mene
koho vystupujú tí, ktorí údajne
chcú meniť Pezinok k lepšie-
mu? Naozaj sú presvedčení, že
ho zmenia klamstvom, lac-
nou demagógiou a cielenou dis-
kreditáciou vedenia mesta?
Alebo ho zmeníme k lepšiemu
my všetci, už len tým, že ne-
budeme ľahostajní k svojmu
okoliu?

Oliver Solga

O „šmejdoch“ medzi nami... alebo Nenechajme sa otráviť

Stránkové dni Stavebného úradu

Mesto Pezinok naplánovalo na tento rok aj vybudovanie lávky
cez potok Saulak v miestach Dubový vŕšok (Sahara). Uvedená
súťaž bola už druhý krát zrušená, nakoľko ani jeden z uchádza-
čov nesplnil podmienky účasti vo verejnej súťaži. Súťaž v hod-
note viac ako 35 000 € bude preto opätovne vyhlásená a zverej-
nená na webovej stránke mesta v časti „Verejné obstarávania“.
Vyhlasovatelia súťaže veria, že sa konečne nájde firma, ktorá
predmetné dielo kvalitne zrealizuje a obyvatelia tejto časti mes-
ta sa konečne dočkajú vytúženej lávky cez potok. (MsÚ)

Lávka cez Saulak s komplikáciami

Vedenie mesta Pezinok spolu so Základnou organizáciou
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pripravilo 9. má-
ja Okresné oslavy 72. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.
Slávnostný príhovor predniesol primátor mesta Pezinok Oliver
Solga. Z pozvaných hostí sa zúčastneným prihovoril tajomník
Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Sergej Nikitin.

Pripomenuli sme si koniec vojny
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rá dala v súťaži najlepšiu ponu-
ku a odviedla kvalitnú prácu.
Mesto zaplatilo za túto revitali-
záciu cca 40 000 €. Sme pre-
svedčení, že v centre mesta tak
pribudol ďalší pekný priestor a
nová zeleň.

Práce úspešne pokračujú aj
na sídlisku Sever, kde práve za-
čala rekonštrukcia chodníkov a
verejného priestranstva na konci
Suvorovovej ulice a v strede

Ako sme informovali aj v minu-
lom čísle Pezinčana, rekon-
štrukcie verejných komunikácii
sú v plnom prúde vo viacerých
častiach mesta. Dokončený bol
úsek chodníka na ul. M. R. Šte-
fánika (oproti farskému kosto-
lu), kde bol okrem nového chod-
níka, na mieste starého asfalto-
vého krytu vybudovaný aj nový
trávnik. Realizáciu zabezpečila
pezinská firma DUVYSTAV, kto-

Svätoplukovej ulice (stanovište
autobusov). Práce na základe
úspešného absolvovania súťa-
že vykonáva firma TIMS, s.r.o. z
Nitry. Cena diela je cca 27 000 €.

Zároveň v minulom týždni za-
čali aj práce na ulici Trnavskej
(od rohu Sládkovičovej ulice).
Tu sa tiež buduje nový chodník
zo zámkovej dlažby a osvetlený
prechod pre chodcov. Práce rea-
lizuje na základe súťaže firma

DUVYSTAV, s.r.o. Hodnota prác
predstavuje sume 56 000 €.

Práce pokračujú tiež na úseku
ulíc Malokarpatská a Majakov-
ského, kde sa buduje krajnica a
nový asfaltový povrch v hodno-
te cca 20 000 €. Práce realizuje
firma TIMS, s.r.o. Nitra. Chod-
ník cez most na Fajgalskej sa
bude realizovať hneď po získa-
ní povolení dotknutých organov
a inštitúcií. (MsÚ)

Rekonštrukcie v plnom prúde

V ostatnom čase sa na území mesta rapídne zvýšil počet túla-
vých mačiek. Je to spôsobené najmä tým, že ich niektorí občania
dlhodobo prikrmujú. S túlavými mačkami sa stretnete v Zámoc-
kom parku, kde ohrozujú drobné vtáky a malé kačičky, na sídlis-
kách, kde znečisťujú pieskoviská a roznášajú choroby a aj na okra-
joch lesov a vinohradov, kde likvidujú mláďatá bažantov a ostat-
ných vtákov. Situácia dospela až tak ďaleko, že agresívna mačka
napadla na sídlisku Za hradbami psíka a dokonca aj malé dieťa.
Podobný prípad už musela riešiť aj mestská polícia. Vyzývame
preto občanov, aby tieto túlavé mačky nekŕmili. Navyše plastový-
mi miskami a igelitovými vreckami znečisťujú verejné priestran-
stvo (viď napríklad situáciu pri pomníku pri Farskom kostole).
Zároveň si treba uvedomiť, že takto kŕmia nielen mačky, ale aj pot-
kany a iné hlodavce. (MsÚ)

Nebezpečné túlavé mačky

V polovici júna si pripomenie-
me dve okrúhle jubileá, a to tris-
tosedemdesiate výročie udele-
nia výsad Slobodné kráľovské
mesto a sedemdesiate výročie
položenia základného kameňa
budovy mestského úradu.

Už v predvečer trojstého výro-
čia bola osadená na starej rad-
nici pamätná tabuľa a 14. júna
na vtedajšom námestí Dr. E.
Beneša základný kameň nové-
ho mestské úradu. Slávnostný
príhovor na obidvoch oslavách
predniesol vtedajší predseda
mestského národného výboru
František Tuma.

Ako sa píše v dobových záz-
namoch, Pezinok v tento deň
na základe uznesenia Zboru
povereníkov získal znovu aj

charakter mesta. Za účasti
mnohých hostí i Pezinčanov bo-
la do základov budovy MsÚ vlo-
žená pamätná listina a po ofici-
álnej slávnosti nasledovala ľu-
dová veselica. V časopise Pút-
nik Cyrilometodejský z roku
1947 sa o tom zachovala tlačo-
vá správa aj fotografia. Budo-
vu projektoval domáci staviteľ
Leopold Gregor. Istú dobu v nej
sídlilo aj riaditeľstvo Západo-

slovenských tehelní a prevádz-
ka Pošty.

Výstavbe úradu predchádza-
lo zbúranie barokovej budovy,
v ktorej sídlilo v 18. storočí
okrem iného aj Jezuitské gym-
názium. Šedá budova získala
svoju prívetivejšiu farebnejšiu
dnešnú tvár po nástupe súčas-
ného primátora, ktorý zabezpe-

čil aj vybudovanie výťahu a ne-
vyhnutnú rekonštrukciu inži-
nierskych sietí.

Je veľká škoda, že nemáme
o vybudovaní tejto významnej
a kvalitnej budovy viac zázna-
mov či fotografií.Ak by naši čita-
telia takéto fotografie doma na-
šli, budeme im vďační za mož-
nosť ich zverejniť. (r)

DVE VÝROČIA – MESTA A MESTSKÉHO ÚRADU

Jubilejné – desiate Stretnutie banských miest a obcí Slo-
venska sa uskutočnilo 19. – 21. mája v Novej Bani. Početná
delegácia členov Malokarpatského baníckeho spolku z Pe-
zinka na čele s viceprimátorom Jánom Čechom, mala navy-
še aj úlohu všetkých zúčastnených baníkov pozvať na 11.
stretnutie, ktoré sa uskutoční v Pezinku v dňoch 21. – 23.
septembra 2018. (MsÚ)

BANÍCI V NOVEJ BANI

MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesta

Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe  a Zariadení
opatrovateľskej služby

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej
služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972)

Mgr. Miroslav Šebesta,

Požadované predpoklady:

Vítané predpoklady:

- vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zamera-
ním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti, alebo

- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti, alebo

- stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zame-
raním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti, alebo

- nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravot-
nej starostlivosti,alebo

- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
- profesionalita
- empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť

- vodičský preukaz sk. B

iadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom
vzdelaní zasielajte poštou na adresu:

– prípadne prineste osobne do poda-
teľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na
adresu:

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len
vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

prednosta MsÚ v Pezinku

Ž
Mestský úrad, Radničné

nám. 7, 902 01 Pezinok

msu@msupezinok.sk

V piatok 7. apríla sa uskutočnila verejná zbierka Deň narci-
sov. Ako každý rok sa na tejto celoslovenskej zbierke podieľali
aj členky Ligy proti rakovine (LPR) pobočka Pezinok. S touto po-
bočkou tento rok spolupracovali Gymnázium Pezinok s Den-
ným centrom Hrnčiarska ul., Obchodná akadémia Pezinok, Zá-
kladná škola Na Bielenisku, Základná škola Kupeckého. Na cel-
kovej čiastke sa podieľali:
Gymnázium Pezinok a Denné centrum Pk 614,95 €
Obchodná akadémia Pezinok 431,71 €
Základná škola Na Bielenisku 214,14 €
Základná škola Kupeckého 292,51 €
LPR pobočka Pezinok 1020,40 €

Spolu v meste Pezinok vyzbierali 2 573,71 €. Liga proti rako-
vine Pobočka Pezinok ďakuje

a verí, že „

„všetkým organizáciám, štát-

nym inštitúciám, obchodom a obchodným reťazcom, ktorí

umožnili vykonať zbierku v ich priestoroch“ všetci vie-

me, že nejde iba o peniaze, táto zbierka je symbolom našej soli-

darity s onkologickými pacientmi a ich rodinami, symbolom to-

ho, že v ťažkom období ich života nie sú sami, sme s nimi a mys-

líme na nich.“ (r)

LPR – pobočka Pezinok ďakuje

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre In-
cheba v Bratislave konal už 28. snem Združenia miest a obcí
Slovenska. Pozvanie na snem ZMOS prijala aj Asociácia náčelní-
kov mestských a obecných polícií Slovenska, ktorú zastupoval
predseda Bratislavskej sekcie, náčelník mestskej polície Pezinok,
JUDr. Ľudovít Farbula. V jednotlivých vystúpeniach hostia prezi-
dent Slovenskej republiky Andrej Kiska, predseda vlády SR
Róbert Fico, minister vnútra SR Róbert Kaliňák, predseda ZMOS
Michal Sýkora, primátor mesta Bratislavy Ivo Nesrovnal a iné
osobnosti spoločenského a politického života zvýraznili neustá-
lu potrebu kvalitnej spolupráce s obcami a mestami, a to, okrem
iného, aj v oblasti verejného poriadku a mestských polícii
a PZ SR. (r)

28. snem ZMOS-u 2017

Mesto Pezinok schválilo vo februári 2017 v MsZ predaj svoj-
ho majetku na základe obchodnej verejnej súťaže (OVS):

- rodinného domu s pozemkami na ulici Za dráhou 19
- domu s pozemkom na Holubyho 23.

Vzhľadom na tom, že sa do týchto OVS neprihlásili žiadni záu-
jemcovia, bude do najbližšieho MsZ predložený nový návrh na
predaj tohto majetku na základe OVS, za podmienok, ktoré
schváli MsZ. (MsÚ)

Opätovný návrh na predaj

V dňoch 27. a 28. apríla sa v na Vysokej škole politických a
spoločenských vied v Kutnej Hore uskutočnila medzinárodná
vedecká konferencia nazvaná Nové fenomény v súčasnej po-
litike. Popri veľvyslancovi Slovenskej republiky v Českej re-
publike Petrovi Weisovi a prof. Viere Cibákovej – rektorke
Vysokej školy ekonómie a managmentu verejnej správy
z Bratislavy bol čestným hosťom konferencie aj primátor
Oliver Solga, ktorý vystúpil v úvode konferencie s príspevkom
„Veľká“ a „malá“ politika v samosprávnych orgánoch miest
a obcí. Na druhý deň sa primátor stretol s primátorom partner-
ského mesta Mladá Boleslav Raduanom Nwelatim, s kto-
rým o.i. prerokovali prípravu prezentácie umelcov a škôl v part-
nerských mestách. Primátor Pezinka odovzdal ako dar knihy
o Jánovi Kupeckom, pre mladoboleslavskú knižnicu a tamoj-
šie školy. (r)

Konferencia o politike v Kutnej Hore Drumfest Slovakia

V sobotu 20. mája (po redakčnej uzávierke) hostil pezinský
Dom kultúry výnimočný festival s výnimočným obsadením. Na
Drumfest-e Slovakia vystúpili špičkový bubeníci ako Dali Mraz,
Martin Valihora a Benny Greb. Organizátorovi Petrovi Bittnerovi
ďakujeme za jeho skvelý počin a tešíme sa na jeho dojmy
z Drumfest-u v júnovom čísle Pezinčana. (pb)

FOTO: Braňo Poláček
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DEMISTAV, Pezinok
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0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk
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RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

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

Inzercia

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

Dnes, v dobe veľkej konku-
rencie, keď každý chváli svoje
služby a tovar, je náročné si vy-
brať obchodníka, s ktorým bu-
dete ako zákazník spokojný.
Je ale výhodné mať partnera,
s ktorým sa bude dobre spo-
lupracovať. Urobí sa tak viac
a efektívnejšie k vzájomnej
spokojnosti, lebo tá je zákla-
dom dlhodobej spolupráce.

Prečo partnerstvo? Model
„náš zákazník, náš pán“ je v sú-
časnosti prekonaný. Dôvodom
bolo zneužívanie tohto posta-
venia zákazníkmi, ktorí vyža-
dovali 100% pozornosť. Ob-

chodník je tu pre vás, ale treba
si uvedomiť, že nikde nie je len
1 klient, ktorému sa treba veno-
vať a preto musí svoj čas a ka-
pacity deliť. Nutná je vzájomná
dohoda, ktorej výsledkom je
spokojnosť na oboch stranách.
Ako si teda vybrať? Tu sú 3 zna-
ky, ktoré vám pomôžu:

Nebojte sa pýtať – je v po-
riadku, ak sa zaujímate o po-
stup, spôsob či ceny. Ochota
odpovedať a najmä schop-
nosť vysvetliť napovedá
o kvalite obchodníka. Ten,
čo vie zdôvodniť svoje kona-

�

nie a nezahmlieva, dokáže
poskytnúť kvalitu.
Dobrý pocit z komuniká-
cie – osobnej, telefonickej či
mailovej. Rýchla odozva na
dotazy je dôležitá, nechcete
partnera, ktorý sa zatajuje,
nezdvíha telefón či neodpo-
vedá na maily.
Slušnosť – predávajúci ne-
má byť hrubý a urážať klien-
ta ani pri reklamácii a nemá
sa vysmievať či zľahčovať
požiadavky, ktoré má klient
navyše. Platí to ale aj nao-
pak, zákazník samozrejme
môže vyjadriť nespokojnosť,

�

�

najmä ak je oprávnená, ale
tiež nie hrubým spôsobom
či vulgarizmami. Všetci pred-
sa konáme podľa najlepšie-
ho vedomia.

Nedá sa vyhnúť všetkým
chybám, ale so správnym part-
nerom nie je ťažké väčšinu z
nich eliminovať. My v KVAPKE
vám chceme byť dobrým a sta-
bilným partnerom. Preto hľa-
dáme spôsob, ako sa to dá a aj
nad neobvyklými požiadavka-
mi premýšľame, ako ich zreali-
zovať.
www.rychlocistiaren-kvapka.sk

Náš zákazník náš partner=

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

Dňa 9. 5. 2017 usporiadala ZO Jednoty dôchodcov v Pezin-
ku jednodňový výlet autobusom do Tesárskych Mlyňan a To-
poľčianok. V Arboréte Mlyňany nás odborné sprievodkyne
oboznámili s históriou arboréta,ktorého zakladateľom bol gróf
Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi. Jeho úsilím bolo presadiť pesto-
vanie vždyzelených drevín. Jeho heslom bolo „Sempervireo“
(vždy zelený) a list cezmíny ostrolistej má Arborétum Mlyňany

Seniori v Mlyňanoch a v Topoľčiankach
aj dnes vo svojom logu. Pôvodne sa arborétum rozkladalo na
rozlohe 40 ha, v súčasnej dobe má až 67 ha. V areáli arboréta
sa nachádza národná kultúrna pamiatka neoklasicistický
kaštieľ, v ktorom je zriadená pamätná izba Dr. Ambrozymu-
-Migazzimu. V kaštieli má svoje pracovisko i SAV. Postupne
pri prehliadke sme videli tie najzaujímavejšie stromy a rastli-
ny, krásne kvitnúce rododendrony, azalky a ďalšie kvitnúce
dreviny.

V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Topoľčia-
nok, kde sme navštívili zámok, ktorý bol sídlom bývalých čes-
koslovenských prezidentov. Vo vstupnej hale nás prekvapila
socha T. G. Masaryka v nadživotnej veľkosti, vážiaca až 500
kg. Oboznámili sme sa s históriou zámku, v ktorom sa nachá-
dza pôvodný nábytok, ale aj ostatné zariadenie na nás urobilo
hlboký dojem. Pozreli sme si priľahlý park.
Domov sme sa vrátili s príjemnými pocitmi a plní pekných zá-
žitkov.

pekne upravený

Výbor JDS Pezinok

� Upratovanie našej prevádzky Slovak Telekom v Pezinku. Kon-
takt: 0914 705 237

Sme študenti Obchodnej aka-
démie – III. B., odbor manaž-
ment regionálneho cestovného
ruchu v Pezinku. V rámci voli-
teľného predmetu Cvičná firma
sme založili Komunitnú nadá-
ciu OAPK v spolupráci s reál-
nym partnerom REVIA – Malo-
karpatská komunitná nadácia.
Vytvorili sme si vlastné motto

ktoré nás sprevádza pri
vykonávaní dobrovoľníckych
aktivít a projektov. Zároveň hľa-

POMOC JE NAŠIM POSLA-
NÍM!,

dáme dobrovoľníkov a sponzo-
rov, ktorí by boli ochotní podpo-
riť nás pri realizácií vlastných
projektov. Svoju činnosť sme
začali vykonávať od septembra
2016. Odvtedy sme sa už zú-
častnili mnohých projektov pod
záštitou REVIE. Prvý veľký pro-
jekt, na ktorom momentálne pra-
cujeme, nesie názov

v Pezinku na Bratislav-
skej ulici. Cieľom tohto projektu
je obnova a skrášlenie kruho-

Obnova
a revitalizácia kruhového ob-
jazdu

vého objazdu, ktorý je zároveň
vstupnou bránou do nášho
mesta. Aby bolo možné vyko-
nať realizáciu projektu a získať
dostatok finančných prostried-
kov, zapojili sme sa do súťaže o
grant vo výške 1 000 € od ban-
ky Raiffeisen.

Túto sútaž sa nám podarilo vy-
hrať vďaka mnohým z vás, ktorí
ste hlasovali práve za náš pro-
jekt, za čo sa vám chceme sr-
dečne poďakovať. Pri realizácií
nám výrazne pomohla spo-

lupráca s projektovou a marke-
tingovou koordinátorkou nadá-
cie REVIA Miroslavou Petru-
šovou, za čo jej patrí naše veľ-
ké POĎAKOVANIE. Zároveň
by sme chceli poďakovať Ing.
Petrovi Jakabovičovi, ktorý
nám nezištne pomohol s vytvo-
rením vizuálneho návrhu spo-
mínaného kruhového objazdu,
taktiež primátorovi mesta Oli-
verovi Solgovi a pani učiteľke
Natálii Kadárovej.

Kristína Bobeková

POMÁHAME, ZVE ADUJEME, SPOLUPRACUJEMEĽ
„ ť “Nikdy sa neboj požiada o pomoc. Nikto z nás nie je na tomto svete sám.

� Predám garáž v garážovom dome na Novomeského ul. na sídl.
Sever. Cena dohodou. 0914 202 470

PODVE ERY VO VIECHACHČ
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�

�

�

�

�

�

�

�

V M

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

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

PAVOL

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

VÍNO REHÁK

VINUM GA
LERIA BOZEN Holubyho 85

Kupeckého 51

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdosla
vova 1

, ,

Farská pivnica -
Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

Vínna
pivnica HACAJ, ,

,

-
,

Cajlanská 74,

Malo-
karpatská 19,

Vladimír Paluch, Peter Šul,
0905 570 394;

Ivana Feifičová 0944 522 029; ;

Ľudovít Tretina, 0908 347 201, Ing. Čistá-
- , VinAk, , ,

–
;

Ing. ;

, Mgr. Silvia Skovajsová, , 0907 174
598;

Ing. ;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946 373;
;

Milan Rehák 0915 721 514;

www.restauraciamatysak.sk

klau
dia.tretinova@gmail.com

www.farebnevinarstvo.sk @

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

–

–

–

–

–

–

–

www.pavelkavino.sk
degustacia@pavelkavino.sk

tretina@zoznam.sk -

info farebnevinarstvo.sk

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

rehmilan@gmail.com

Klaudia
Tretinová 0948 252 264

;

Matej Farbula 0902 717
413 ;

Ján Hacaj 0907 792 087
;

Milan Skovajsa 0905 164 227
;

Pavol Boriš 0907 220 492
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Mesto Pezinok i tento rok ako jediné na Slovensku ponúka mož-
nosť zažiť čaro viech počas letných večerov. Malokarpatské múze-
um v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradní-
kov a vinárov otvára v poradí už štvrtý ročník v projektu

Deväť vinárstiev má otvorené svoje viechy

Aby milovníci vína vedeli, ktorý z vinohradníkov práve predáva
víno, brána vinohradníckeho domu bude označená vencom z vi-
ničného lístia alebo čečiny v tvare kruhu, ozdobeným červenou
a zelenou stuhou. Vstup do viech je bezplatný.

Ďalšie informácie nájdete na stránke múzea
, alebo vám ich radi poskytneme v Malokarpatskom múzeu.

PEZINSKÉ
VIECHY. od 26. apríla
2017 do konca októbra 2017. Viechy, kde miestni vinári ponúk-
nu svoje kvalitné vína či mušty za priaznivé ceny, budú otvore-
né v týždňových intervaloch vždy od stredy do soboty v me-
siacoch MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEP-
TEMBER - OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h.

www.muzeumpezi-
nok.sk
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... aj to je jedna z replík vydareného predstavenia FSS Obstrléze
nazvaného z 29. apríla v dome kultúry. Bolo to
skvelé predstavenie. Zaujalo nás svojím bohatým programom a
históriou týchto starodávnych usadlíkov v našom a okolitom regi-
óne.Program bol uvádzaný dvoma sprievodcami (J. Kern a jeho
„manželka“ Kontárová) ako aj súkromnou historičkou Kopítkovou.
Z histórie sme sa dozvedeli, že komunita huncokárov bola pozva-
ná na naše územie z nemecky hovoriacich krajín. Boli to ľudia,
ktorých pozval gróf Juraj Pálfi ako lesných pracovníkov, ktorí sa je-
dinečným spôsobom venovali prácam v lesoch, výsadbe, ťažbe,
prinesením nových techník. Žili jednoduchým prírodným spôso-
bom života, boli mimoriadne pracovití, ale i srdeční, s vlastnými
kultúrnymi zvykmi, milým humorom, ktorý ilustrovali mnohé scén-
ky v programe. Ich poldruhahodinový program nás obohatil prí-
jemnými zážitkami. Znova sme počuli pezinské nárečie, ukázali
nám kus histórie Pezinka, ale aj zvyky a spôsob života v časoch
keď žili vo svojej komunite. Videli sme, ako žili svojou hudbou
a piesňami, tancami a vyjadrením v scénkach, ktoré obsahovali
láskavý humor. Niektoré repliky boli nezabudnuteľné. Všetci čle-
novia súboru vykázali oduševnené herecké prejavy za čo im patrí
naša úprimná vďaka, za dobrú náladu a pohodu. Želáme im ďal-
šie úspešné vystúpenia a pokračovanie v ich kultúrnej činnosti.

Naši huncokári

Miloslava Jurášová a Ľudovít Juráš

„Ona tak šáli, že šáli aj ked je cicho“
Koncom apríla zaznela v pezinskom Dome kultúry otázka: Kto
nám vie niečo povedať o huncokároch? Položil ju potomok a zá-
roveň jedna z hlavných postáv o huncokároch Jozef Kern.
Zdvihlo sa takmer súčasne niekoľko rúk. Bolo to prekvapujúce
a zároveň veľmi dojemné. Ľudia poznajú huncokárov! Členom
FSS Obstrléze sa naozaj darí pôvodný zámer po predchádza-
júcich pásmach Čertova diera a povesť o babe Flečnerke: oboz-
namovať obyvateľov Pezinka a okolia s ich históriou.

Veľmi dojatí boli najmä autori scenára Naši huncokári. PhDr.
Ľuboš Jurík, Darina Kontárová a Jozef Kern. Na javisku opäť
ožili horskí ľudia nemeckého pôvodu, ktorých pozval v polovici
18. storočia gróf Ján Pálfi. História prepletená vtipnými dialóg-
mi, spevom a tancom ožila pre očami divákov, ktorí sa v závere
neubránili slzám. Umelecký zážitok umocnili aj malebné kulisy,
ktoré preniesli divákov do prírody, horského prostredia, ktoré bo-
lo domovom huncokárov.

Nikomu neublížili a predsa museli po 2. svetovej vojne po-
stupne opustiť svoje domovy. Autori scenára postupne poskla-
dali mozaiku ich zvykov, tradícií. Ich duchovná kultúra tak
žije ďalej. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou kultúry nášho re-
giónu. Darina Kontárová

V horách boli šťastní
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Určite to pociťujete rovnako
ako ja, že najväčším problé-
mom v kraji je doprava. Na jed-
nej strane je to rastúci počet
áut, ktorých počet na 1 000 oby-
vateľov v Bratislave je vyšší
ako vo Viedni. Prejazdy áut do-
sahujú najvyššie intenzity na
Slovensku a autá každé ráno
stoja v kolónach prakticky na
všetkých príjazdoch do Bra-
tislavy.

V okrese Pezinok je nut-
né vybudovať plánovaný, ale
dlho odkladaný obchvat, ktorý
bude preložkou cesty II. triedy,
teda je to zodpovednosť kraja.

Skutočným riešením na-
rastajúcich dopravných potrieb

Riešením záťaže, kto-
rú autá prinášajú do stredu
miest a obcí kraja, je najmä
budovanie obchvatov miest,
ako aj zákaz prejazdu ná-
kladných automobilov cez
obce.

Integrovaná doprava
ako riešenie rastúcich
nárokov na dopravu

obyvateľov však nie sú lepšie
podmienky pre autá, ale je to
budovanie fungujúceho systé-
mu verejnej dopravy. V Bra-
tislavskom kraji sme začali s in-
tegrovanou dopravou, ktorá
integruje do jedného systému
vlakovú, prímestskú autobu-
sovú a mestskú hromadnú
dopravu. Ak v tejto trojici hrá
kľúčovú úlohu vlak, tak je to
preto, že železnica má od
ostatnej dopravy oddelené ko-
ľaje a veľmi rýchlo sa dostane
bez čakania v zápchach prak-
ticky až do centra mesta.

Keďže koľajnice idú
obvykle mimo zastavanej zó-
ny, diskutovali sme počas
mojich stretnutí s primátormi
a starostami najmä o tom, ako
uľahčiť ľuďom prístup na stani-
cu, či už vybudovaním parko-

To vy-
žaduje na jednej strane zvý-
šiť kapacitu vlakov, aby
obslúžili väčšie množstvo
cestujúcich a na druhej stra-
ne dostupnosť vlakovej za-
stávky.

vacích miest, cyklochodníkom,
alebo autobusovou linkou,
ktorá ich tam privezie.

lebo často počú-
vam, že intervaly nie sú dosta-
točné. V integrovanej doprave
musí hrať aktívnu úlohu kraj,
spolu s obcami, železnicami
a ďalšími aktérmi.

Cez Pezinok denne prejde
viac ako 25 000 áut. To je po
Prístavnom moste a moste
Lafranconi v Bratislave tretia
najväčšia intenzita áut v kraji.
Preto je riešenie dopravy
v meste a v celom okrese for-
mou obchvatu veľmi nalieha-
vé. Je zodpovednosťou do-
terajšieho vedenia kraja, že
dodnes nie je definitívne traso-
vanie tohto obchvatu a nie sú

Treba
tiež zladiť grafikony vlako-
vej, prímestskej autobuso-
vej a mestskej hromadnej
dopravy, aby lepšie zodpo-
vedali dopravným potrebám
cestujúcich,

Zlepšiť dopravu v Pezinku

ani projekty, ktoré by sa dali
predložiť na schvaľovanie. To
treba napraviť. Projekt sa bude
financovať z európskych fon-
dov, kde po presunoch na iné
priority zostalo 10 mil. eur a to
postačí iba na obchvat oboch
Grobov. Na to, aby sa obchvat
dostal až po Pezinok, bude
treba hľadať ďalšie zdroje zo
strany kraja. Na riešenie väčši-
ny problémov, s ktorými sa
mestá a obce stretávajú v ob-
lasti dopravy bude potrebný
spoločný alebo integrovaný
prístup. Pripravujem volebný
program, kde budú konkrétne
plány na zlepšenie dopravy nie-
len v Pezinku, ale aj v obciach
celého okresu.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana

Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk

Riešenie dopravného kolapsu kraja je v obchvatoch a rozvoji koľají
Inzercia

PIATOK 9. 6.

SOBOTA10. 6.

14.00 h
14.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti

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

14.00 – 18.00 h
14.00 – 18.00 h
15.30 h DFS MAGDALÉNKA
18.30 h STARÉ TIENE
21.00 h

9.00 h
9.30 – 18.00 h

Začiatok predaja

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

Ukončenie prvého dňa trhov

začiatok predaja
Pokračovanie súťažnej výstavy „Kvetináč“

10.00 – 18.00 h
11.00 – 13.00 h ARION
14.00 – 17.00 h DYCHOVÁ HUDBAVINOSADKA
18.00 h LAFEMME
21.00 h

9.00 h
9.30 – 13.00 h
10.00 – 17.00 h
14.00 h
16.00 h BUKASOVÝ MASÍV
18.00 h

Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí

Ukončenie druhého dňa trhov

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

Vyhodnotenie súťaže „Kvetináč“

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

NEDEĽA11. 6.

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

KERAMICKÉ TRHY 2017
9. - 11. jún Radničné námestie a Ul. M. R. Štefánika

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU, MESTO PEZINOK,
SOŠ KOMENSKÉHO PEZINOK, PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, CVČ PEZINOK, ŠÚV JOSEFA VYDRU BRATISLAVA
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Výstava v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, A PREDSA SA TOČÍ Výstava v
Mestskom múzeu v Pezinku, OHEŇ A SVETLO – výstava keramiky Jirka Vyhnálka doplnená fotografiami
Janka Štrbu Výstava v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, MODRANSKA: PRESTRETÉ

Výstava v ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku, V ČOM KRÁČAŠ, BAROKO
MALÁ VÍNNAULIČKA

M. R. Štefánika 4 9. 6. - 27. 8. 2017
M. R. Štefánika 1

8. 6. - 31. 7. 2017 Holubyho 5 –
9. 6. - 29. 6. 2017 M. R. Štefánika 9 – 9. 6. od 14.00
do 20.00 h Potočná ulica Pezinok 10. 6. od 17.00 do 22.00 h

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

V dňoch 2017 sa v Pezinku uskutoční už 14.
ročník medzinárodného podujatia Keramické trhy, ktorý podpo-
rili predseda Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavol
Frešo a primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.

Keramických trhov sa pravidelne zúčastňujú keramikári z
mnohých štátov strednej Európy. Aj na 14. ročníku návštevníci
uvidia keramikárov z Čiech, Slovinska, Maďarska, Poľska, Bul-
harska a, samozrejme, zo Slovenska. Keramické trhy v Pezin-
ku sú jediným podujatím tohto druhu v rámci Slovenskej repub-
liky. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiar-
skeho a džbankárskeho remesla – starého remesla našich pred-
kov. Tento ročník je venovaný keramikárom – kruhárom. Trhy
sú atraktívne nielen predajom rôznych druhov keramických vý-
robkov, ale aj sprievodnými podujatiami. V tomto roku bude
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku sprístupnená výstava

ktorá návštevníkom predstaví umenie maj-
strov kruhárov. Sprievodným programom tohtoročných trhov
budú aj výstavy v Malokarpatskej knižnici v Pezinku –

v Mestskom múzeu v Pezinku –
- Výstava keramiky Jirka Vyhnálka doplnená fotografiami

Janka Štrbu a v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku –

Novinkou v programe budú ukážky výroby rôznych druhov ke-
ramických nádob a zdobenia, ktoré sú typické pre regióny zo zá-
padoslovenského, stredoslovenského a východoslovenského
kraja. Tie vzniknú pod rukami majstrov kruhárov priamo na
Radničnom námestí. Aj počas tohto ročníka Keramických trhov
sa uskutočnia detské tvorivé dielne pod vedením pracovníčok
Centra voľného času z Pezinka. Ďalším sprievodným poduja-
tím bude súťažná výstava na tému

Celé tri dni spríjemnia atmosféru podujatia na námestí aj kul-
túrne vystúpenia. Na pódiu sa predstaví kapela La Femme či
kapely Staré tiene, Bukasový masív alebo domáca country ka-
pela Arion. Svoj program predstaví aj DFS Magdalénka a Dy-
chová hudba Vinosadka.

Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organi-
zátorom podujatia, všetkých srdečne pozýva na 14. ročník
Keramických trhov v Pezinku.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

9. až 11. júna

Monika Chvosteková,

A predsa sa točí!,

Modranska: Prestreté; Oheň a

svetlo

V čom krá-

čaš, baroko.

Kvetináč.

Keramické trhy 2017 v Pezinku

Tohoročný už 11. ročník Grinavskej ochutnávky vín, ktorý zor-
ganizoval Spolok priateľov dobrého vína - Grinavský hrozen sa
konal 22. apríla 2017 v telocvični ZŠ Orešie. Vyhodnotenie naj-
lepších vín: - Alibernet ročník 2016, Štefan
Rusnák st.,Pezinok-Grinava,

– Müller Thurgau ročník 2016, VVDP Karpaty Pezinok-
Grinava, – Dorn-
felder ročník 2015, Ján Mezei, Pezinok-Grinava,

– Rizling vlašský
2016, Róbert Miklenčič , Pezinok-Grinava.

Okrem toho Spolok priateľov dobrého vína - Ginavský hrozen
na základe hodnotenia návštevníkov ochutnávky udelil 21 zla-
tých medailí bielym vínam, 2 zlaté medaily ružovým vínam
a 9 zlatých medailí červeným vínam.

Na ochutnávke vystavovalo celkom 34 vinárov z Pezinka-Gri-
navy. Na ochutnávku prišlo cca 300 milovníkov vína.

1. Šampión vín
2. Najlepšie biele víno a zlatá

medaila
3. Najlepšie červené víno a zlatá medaila

4. Najlepší
Grinavský rizling vlašský a zlatá medaila

Drahomír Šmahovský

Grinavská ochutnávka vín 2017
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Ako sa váš súbor dostal
k názvu Poleno?

Prečo ste sa rozhodli orien-
tovať na vtipné a humorné
tance?

Hoci sa mnohým folklór
spája skôr s pátosom alebo
clivotou, musel byť aj plný hu-
moru, takže je z čoho čerpať.

Kde beriete materiál pre
vaše vystúpenia?

Najskôr sme sa volali Polien-
ko, čo vzniklo celkom náhodou.
Keď som začínala ešte ako stre-
doškolská učiteľka, rozhodla
som sa, že sa budem venovať
tancu hneď s prvou triedou, kto-
rú som dostala ako triedna.
Vtedy sa ešte chodievalo do pr-
vomájového sprievodu, vytvori-
li sme teda karičku, ktorú sme
tam zatancovali. Novinárka sa
mojich tancujúcich žiačok spý-
tala, ako sa volá náš súbor.
Jedna z nich odpovedala – ne-
voláme sa vlastne nijako, ale na-
ša učiteľka nás volá polienka. A
tak sa ujal názov Polienko.
Ukázalo sa však, že nás kvôli to-
mu mnohí považovali za detský
súbor. Keď sme mali pätnásť ro-
kov – mladý človek v takom ve-
ku už dostáva občiansky preu-
kaz a z Janka sa stáva Jano a z
Marienky je Maryša – tak sa aj z
Polienka stalo Poleno. Polien-
ko bolo milučké, vtipné, mnohí
sa na tom smiali. Ale Poleno už
znie zrelšie a navyše má tento
názov ďalší skrytý význam, a sí-
ce, že aj z najväčšieho polena
sa snažíme spraviť tanečníka.
Začíname od nuly a chodia k
nám aj ľudia, ktorí nikdy pred-
tým netancovali.

Zišlo mi to na um už počas pô-
sobenia v škole. Uvedomila
som si, že počas štyroch rokov
štúdia zo žiakov neurobím
ozajstných tanečníkov, pretože
je to príliš krátky čas. Rozhodla
som sa ísť iným smerom. A toto
bola jedna z možností, robiť fol-
klór skôr hravo, dávať ho do hu-
mornej polohy, a to tance aj tex-
ty. Výrazne mi v tom pomáhali
študenti. Námety vychádzali
skôr z príbehov, z humoru a v
tom sme veru boli prvolezci.
Pred nami to nikto nerobil.

Samozrejme, kedysi sa ľudia
stretli v krčme a zabávali sa, ro-
bili si žarty z iných ľudí, zo situá-
cií, zo seba samých, raz spieval
jeden, potom druhý, texty sa me-
nili a aktualizovali. Tak to robí-
me aj my. Hráme sa s textom aj
melódiou. Neberieme folklór
ako nemennú formulu, nesnaží-
me sa mu dať trúchlivú podobu.

V počiatkoch, keď som začala
koketovať s folklórom a chcela
som zostaviť napríklad pro-
gram z Detvianskej oblasti, na-
počúvala som si všetky nahráv-
ky, ktoré som mala možnosť zís-
kať. A vyberala som si cielene,
čo sa mi páčilo. Zoskupovala
som pesničky do istých blokov
podľa svojej predstavy. Na-
príklad som mala nápad urobiť
pásmo o siedmich statočných

z podpoľanskej oblasti. A tak
som hľadala pesničky, ktoré by
sa k tejto téme hodili.

Je to jeden zo spôsobov ako
pristupovať k tomu nádherné-
mu hudobnému a kultúrnemu
materiálu, ktorý máme po pred-
koch. Robila som aj serióznej-
šie tance, napríklad Priadky na
Liptove, alebo Krúcenú s čar-
dášom – väčšinou, keď cestu-
jeme do zahraničia, tak sa sna-
žíme ponúkať aj tradičné čísla.
Ale aj naše príbehy mali vo sve-
te úspech.

V Mexiku sme mali trojtýždňo-
vé turné, teda šestnásť celove-
černých vystúpení a predvá-
dzali sme aj tance postavené na
slove a príbehu. Jeden z nich bo-
lo napríklad Zabíjanie svine.
Mali sme v tom čase taneční-
kov, ktorí študovali španielsky
jazyk. Preložili texty do jedno-
duchej rýmovanej podoby a za-
hrali sme program v španielči-
ne. Malo to obrovskú odozvu,
pretože nikto nečakal, že pred-
vedieme humorný príbeh posta-
vený na ľahkej a zrozumiteľnej
zápletke: Išlo o to, že bolo treba
urobiť zabíjačku pred svadbou,
aby mohla byť svadobná hosti-
na. Chlapci sa snažili chytiť svi-
ňu, ale sviňa začala naháňať
chlapcov. Rozhodli sa teda, že
ju nechajú na pokoji a spravia
vegetariánsku svadbu. Len ne-
dávno som dostala ponuku, či
by sme tento príbeh znovu neo-
živili. Zdá sa, že sa ujal.

To asi nie. Od deviatej triedy
som tancovala vo folklórnom sú-
bore, neskôr v súbore Technik a
napokon som skončila v
Lúčnici, kde som strávila päť ro-
kov. Dokonca som tu nielen tan-
covala, ale aj spievala... Boli
sme štyri takéto šialené nad-
šenkyne, nahrávali sme si všet-
ko možné, kupovali sme si plat-
ne a učili sa podľa toho spievať.
Napríklad aj trávnice. Raz sme
takto vo Východnej prespievali
celú noc a nikto nám neveril, že
sme z Bratislavy. Spievali sme
pesničky práve z tej oblasti a
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Sedem statočných? Skom-
binovali ste teda western s
folklórom?

Kde konkrétne?

Mnohí ľudia, ktorí sa venu-
jú folklóru, sú s ním zžití, pre-
tože napríklad vyrastali v ob-
lasti Slovenska bohatej na ľu-
dové tradície. Je to aj váš prí-
pad?

ani miestni ich nepoznali. Bola
to obrovská skúsenosť, hoci
sprostredkovaná, teda nepo-
chádzala som z takéhoto kraja,
ale pesničky a tance som jed-
noducho zbierala a naučila som
sa ich.

Nie, narodila som sa na se-
vernej Morave, ale od prvého ro-
ku žijem na Slovensku. Istý čas
sme žili aj v Kremnici. Mám ko-
rene maďarské, poľské, morav-
ské, slovenské, teda typický
stredoeurópsky pôvod.

Práveže nie, definovali sme si
len spodný limit a to je štrnásť
rokov. Inak žiadne limity nemá-
me. Tých štrnásť rokov preto,
aby človek, ktorý k nám príde,
už vedel pracovať s istým he-
reckým výrazom, aby ho dal
svojim postavám. Napríklad v
Siedmich statočných z Detvy
musia ľudia zahrať namysle-
ných chlapov, ktorí sú presved-
čení, že sú majstri sveta a ne-
zvládnu nakoniec ani takú ba-
nálnu úlohu ako je vytiahnuť zo
zeme repku. A ako statočné sa
ukážu dievčatá, teda Aničky,
Zuzičky a Maríny.

Napríklad sme mali aj fikciu,
čo by sa stalo, keby Jánošík ne-
bol odvisol. Vracia sa medzi hôr-
nych chlapcov, ešte ho pichá v
boku, ale rana po háku sa mu už
zacelila. Vyzýva znovu do zbo-
ja, ale chlapci sú leniví a nechce
sa im. Nakoniec ozbíjajú diev-
čatá, no v ich košíku nie je zlato,
ale iba hrach a Jánošík na ňom
znovu padá. Ako sa napokon
ukáže, ľud zasa chce legendu a
nie Jánošika, ktorý sa šmykne
na hrachu. Máme aj tanec ku-
chárok, ktoré mali prichystať tor-
tu na svadbu, a zabudli na to.
Kuchár im rozkazuje, čo všetko
majú do torty dať a keďže je veľ-
mi panovačný, tak ho do nej na-
pokon zapečú.

Asi v roku 1996 alebo 97 sme
na Myjave predvádzali Bábky –
teda tanečníci predstavovali fa-
rebné marionety. Boli zle rozo-
stavené, zasekávali sa, a až
keď sa správne rozmiestnili, tak
začali tancovať. Sedela som v
publiku a sledovala som, akí sú

�

�

�

�

Žijete v Pezinku. Pochá-
dzate odtiaľ?

Orientuje sa váš súbor na
mladých ľudí?

Motívy vašich príbehov sú
naozaj originálne.

Máte predstavenie, ktoré
bolo mimoriadne úspešné?

ľudia nadšení, ako vstávajú,
tlieskajú, ukazujú jeden druhé-
mu... Počula som odozvy a bol
to pre mňa najsilnejší zážitok.
Pri potlesku sa postavili a vy-
tlieskali nás. Nedá sa na to za-
budnúť. Je preto pre mňa tro-
chu záhadou, prečo sme sa
tam dostali už len raz a nejako
sa nám nedarí preniknúť do pro-
gramov takých podujatí, ako je
Východná alebo Myjava. A keď
nás nezavolajú, tak sa tam ne-
dostaneme. Trochu sa vymyká-
me z tradičného pohľadu a nie-
komu sa to páči, ale niekto si po-
vie, že má záujem len o tradič-
ný folklór.

V Japonsku, v Číne, v Kórei,
na Tajvane, v Indii. Neboli sme
ešte v Rusku a Poľsku, ale inak
takmer v celej Európe. V An-
glicku, Taliansku, Rakúsku,
Maďarsku v Rumunsku a Bul-
harsku, v Turecku, na Cypre, v
Brazílii či v Mexiku. A samozrej-
me v Česku, ale to ani nebe-
riem ako zahraničie. Je zaují-
mavé, že na mnohé veci diváci
na celom svete reagujú veľmi
podobne, napríklad na spomí-
naných tanečníkov predstavu-
júcich bábky. Ľudia majú radi
príbehy a v tom sú si podobní,
nech žijú kdekoľvek. Samo-
zrejme aj na tanci sa dá vnímať
krása pohybu. Ale ak je k tomu
pridaná hodnota v podobe prí-
behu, výsledok je veľmi silný.

Mali sme métu, ktorou bolo
tridsiate výročie. Spravili sme to
vo veľkej paráde a skĺbili sme
našu inakosť s láskou k tvorbe
našich predkov. Skombinovali
sme netradičný aj tradičný po-
hľad na folklór a tomu by som
chcela ostať verná. Na výročie
nám Juraj Soviar napísal aj
hymnu Poleno večne živé a roz-
mýšľali sme, či by nebolo zaují-
mavé vytvoriť niečo ako folklór-
ny muzikál. Ale viem zároveň,
že nácvik takého projektu si vy-
žaduje enormne veľa úsilia a ča-
su. Spravili sme dve folklórne
komédie, jedna sa volala Batoh
a druhá Ženiť sa je ľudské.
Chodili na to deti, hrali sme to
ako výchovné koncerty a mlá-
dež na to reagovala veľmi pozi-
tívne. Ale dať do toho naozaj
všetko a mať ľudí, ktorí aj za-
tancujú, aj zahrajú a zaspieva-
jú, to je nesmierne ťažké.

Tanec sa výborne dopĺňa s
prácou s jazykom. Ľudia k nám
radi chodia a cítia sa v súbore
dobre, pričom sa nesnažia byť
najlepší. Naše očakávanie je za-
baviť sa a vytvoriť pohodu pre
dušu a pre telo. A to asi spĺňa-
me.

�

�

�

Kde všade ste boli?

Akú ambíciu alebo métu
máte ešte pred sebou?

Dlhé roky sa venujete svoj-
mu Polienku či Polenu popri
práci vysokoškolskej učiteľ-
ky. Dá sa to vôbec stihnúť?

(kam)

Poleno, ktoré baví seba aj svet
Foklórny súbor Poleno

má tridsať rokov, môže sa
teda pochváliť zrelosťou i
sviežosťou a elánom. Po-
dobne ako jeho zakladateľ-
ka Viera Eliašová. Svoju
profesiu – je vedúcou Ka-
tedry jazykov na Filozofic-
kej fakulte Univerzity Ko-
menského – už roky kombi-
nuje s radosťou z pohybu,
tanca a spevu.

Folklórny súbor Poleno pôso-

bí už tridsať rokov pod vede-

ním Doc. PhDr Viery Eliašo-

vej PhD. Získal viacero oce-

není, je dvojnásobným finalis-

tom Medzinárodnej súťaže M.

Senku v Dubnici nad Váhom.

Dostal cenu Za nekonvenčné

scénické spracovanie dvoch

choreografií Sviňa a Kuchárky

na celoslovenskej súťaži cho-

reografií v Považskej Bystrici

a tiež zvláštnu cenu za chore-

ografiu Jánošík na finále sú-

ťaže tvorivých choreografií

v Liptovskom Hrádku.

V nedeľu 30. apríla sme sa aj v našom meste zapojili do Me-
dzinárodného dňa tanca. Cie-ľom podujatia je odprezentovať
rôzne tanečné štýly a žánre na verejnom pries-transtve a opus-
tiť tanečné a tréningové sály. Počasie nám aj tento rok prialo,
a tak sme roztancovali Radničné námestie. V programe sa opäť
predstavili deti z rôznych tanečných škôl, klubov, krúžkov
a predviedli na verejnosti svoje choreografie. Nováčikom podu-
jatia bola malá tanečnica SOFI – ELI – majsterka SR vo formá-
ciách SHOWTIME v rámci disciplín IDO. K stáliciam podujatia
patrí CVČ s tanečnou skupinou MOVE IT. Tradičné výborné
choreografie predviedli žiaci ZUŠ, svoju sólovú choreografiu
zatancovala Elenka Fajnorová – študentka konzervatória E.
Jaczovej v Bratislave. Tanečná akadémia SUNNY DANCE pod
vedením trénerky a choreografky Brone Jurášovej aj tento rok
predviedla choreografie rôznych tanečných štýlov, ukázala divá-
kom svoje zameranie. Ukážky štandardných a latinskoameric-
kých, ale aj choreografie disco tancov, country zatancovali čle-
novia KST PETAN Pezinok a Tanečného centra CHARIZMA.
Cieľom podujatia je zapojiť do tanca aj divákov a širokú verej-
nosť. Aj tento rok sme nacvičovali v predstihu spoločné tance.
Na námestí sa odprezentovali tance Blues a Figurálny valčík.
Prípravu celého nácviku i podujatia už piaty rok zabezečujú lek-
tori KST PETAN a TC CHARIZMA– Kvetoslava Štrbová a man-
želia Silvia a Samuel Kmeťka. Okrem spoločných tancov boli
pripravené 2 animácie pre verejnosť. Deťom aj dospelým sa pá-
čil maskot podujatia krtko, ktorý sa zapájal do tanca.

Hlavným organizátorom podujatia je KST PETAN a Tanečné
centrum Charizma. Spoluorganizátormi sú PKC Pezinok, MO
ŽIVENA a OZ SRDCE Pezinka, vďaka ktorému si účastníci na
pamiatku odnášajú tradične tričko s logom MDT.

Ďakujeme všetkým účastníkom i divákom a verím, že o rok
opäť roztancujeme námestie. Kvetoslava Štrbová

Deň tanca v Pezinku – 5. ročník

ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku
vás pozýva na

Absolvent triedy Mgr. art Magdalény
Milčikovej. Spoluúčinkujú priatelia baso-
vého kľúča.

Violončelový recitál
KRISTIÁN MRVA

6. júna 2017 o 17.30 h
v Evanjelickom kostole a. v. Pezinok.
Výber z diel: Vandini, Rachmaninov, Šos-

takovič, Popper, Kabalevskij, Squire, No-

vák, Händel, Bloch, Fauré a ďalší...

Violončelový recitál

Dychová hudba GRINAVANKA a GRINAVSKÝ JANKO

s tanečnou zábavou s DH Drietomanka
Účinkujú: DH VINOSADKA, DH  GRINAVANKA,

DH KRIŽOVIANKA, DH DRIETOMANKA

vás pozývajú na II.ročník festivalu dychových hudieb

3. jún 2017 (sobota) 15.00 – 24.00 h.
nádvorie reštaurácie Grinavský Janko,

Myslenická 79, Pezinok
občerstvenie z reštaurácie Grinavský Janko,

atrakcie pre deti, tombola
Vstupné: 3 € (zlosovateľné vstupenky)

Grinavanka FEST 2017

Kedy:
Kde:

Ponúkame:

...poďte sa s nami prejsť grinavským chodníkom

a započúvať sa do známych i menej známych piesní

v podaní vašej obľúbenej kapely...
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MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA jún

Chýba vám poézia v bežnom
živote? Máte pocit, že sa vytra-
tila z tlače? Počujete jej málo v
rozhlase či v televízii? Je tu s na-
mi, jej autori tvoria a píšu, hovo-
rí sa o nej!Aj my však máme po-
cit, že je treba pripomenúť si
svet a poéziu básnikov pred-
chádzajúcich generácií aj tvor-
bu súčasných autorov. Vychá-
dzame zo snahy oživiť niektoré
miesta a ich literárnu pamäť,
chceme ukázať spoločné črty i
kultúrnu rozdielnosť básnikov
žijúcich v strednej Európe, pred-
staviť náš región v inej podobe
a priniesť poéziu v zaujímavej
aj klasickej podobe. Aj preto sa
mestá Pezinok a Modra poé-
ziou spájajú a spoločne zakla-
dajú medzinárodný festival poé-
zie FELIBER POETRY. Obsah
festivalu reflektuje umelecké zá-
zemie Modry a Pezinka, ich his-
tóriu, tradície i génia loci. To tu

ešte nebolo! Prvý ročník sa
uskutoční

Pozývame vás na dva
festivalové dni naplnené číta-
ním a interpretáciou poézie, dis-
kusiami, workshopmi a ďalšími
druhmi umenia. Hlavnými hos-
ťami festivalu budú Rudolf
Jurolek, Marián Milčák, Michal
Habaj, Mila Haugová, Ľubomír
Feldek, Katarína Kucbelová a
básnici z krajín V4: Irena Šťast-
ná (CZ), Zbigniew Machej (PL),
Tibor Babiczky (HU). Tešíte sa?
My áno!

Pezinská časť festivalu (pia-
tok 30. jún) sa bude konať v
Schaubmarovom mlyne. Ešte v
predvečer festivalu však v
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku 29. júna o 17.00 h. otvorí-
me jedinečnú výstavu Druhý ži-
vot slov, ktorú pod kuratelou
Michala Murina autorsky pri-
pravuje básnik Daniel Hevier.

v termíne 30. 6. – 1.
7. 2017.

V prekrásnom prostredí
Schaubmarovho mlyna sa na
druhý deň popoludní od 14.00
hod. do neskorého večera bu-
dú konať besedy, autorské čí-
tačky, hudobné vystúpenia, kto-
ré ukončíme koncertom pezin-
skej skupiny Brajgel. Decká bu-
dú môcť osláviť začiatok prázd-
nin spolu s vami, tvorivé dielne
bude viesť výtvarníčka Daniela
Olejníková.

V Modre bude ústredným uz-
lom diania budova evanjelické-
ho sirotinca, v ktorom vyrástol
Ján Smrek, a ďalšie zaujímavé
miesta spájajúce sa s jeho živo-
tom a tvorbou v Modre. Mod-
ranský festivalový deň otvorí od-
borný seminár JÁN SMREK
1898 – 1982 v sobotu 1. júla od
10.00 do 13.00 hod., na ktorom
sa dozviete o literárnych a spo-
ločenských aktivitách Jána
Smreka a môžete si pozrieť pr-

vý slovenský sirotinec i archív
fotografií zachytávajúcich bás-
nika v Modre. Festivalový deň
bude až do večera pokračovať
multižánrovým programom, kto-
rý spája súčasnú poéziu s ďal-
šími druhmi umenia. Program
a viac informácií nájdete na

a . Hlavný or-
ganizátor: Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, hlavný partner
festivalu: Fond na podporu ume-
nia, ďalší partneri festivalu:
Bratislavský samosprávny kraj,
Mesto Modra, Mesto Pezinok,
Kultúrne centrum Modra, SNM-
-Múzeum Ľ. Štúra v Modre,
Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku, SNG – Galéria insitné-
ho umenia Pezinok, ECAV
Modra.

Za organizátorov festivalu

www.kn i zn i capez inok .sk
www.kcmodra.sk

Veronika Šikulová.

Festival poézie FELIBER POETRY

Viac ako užitočnú publikáciu vydalo vydavateľstvo IKAR pred
niekoľkými dňami. Je ňou knižka nazvaná „MÔJ DOMÁCI
PRÁVNIK“, ktorej autorom je Ivan Syrový, právnik a o.i. Pezin-
čan, ktorý sa často vyjadruje k odborným právnickým témam
v jednej z televíznych staníc. Kniha má podtitul „Ako postupo-
vať v ťažkých životných situáciách“, akými sú rozvod, spisova-
nie závetu, poistenie majetku, požičiavanie peňazí a mnohé ďal-
šie. Súčasťou knihy sú aj príklady najčastejších zmlúv.

Druhou publikáciou je kniha „ROZPRÁVKY Z FONTÁNKY“,
ktorú napísala Beatrica Kurtin Čulmanová a svojimi kresbami ju
vyzdobili deti zo Základnej umeleckej školy v Pezinku. Autorka,
ktorá je pôvodom z Pezinka, v nej opísala príbehy, ktoré sú za-
sadené do nášho prostredia a zaujmú najmä malých čitateľov,
pretože ako hlavný hrdinovia v nich vystupujú zvieratká. (r)

Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku a Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku vás pozývajú na vernisáž výtvarných
prác detí z malokarpatského regiónu, spojenú s vyhlásením
víťazných prác v 8 súťažných kategóriách a odovzdaním cien
víťazom výtvarnej súťaže KUPECKÉHO SVET, ktorá sa usku-
toční a potrvá do 25. 6. 2017 v Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku.

1. 6. 2017 o 18.00 h
(r)

Pozvánka na vernisáž

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Skutočný príbeh víťazstva nad rakovinou – Prezentácia e-
-knihy.

Modranska: prestreté:

Literatúra v Radnici: Je slovenská literatúra dosť svetová?

Beseda s Laiferovou – ako si spríjemniť a okoreniť život

FELIBER POETRY:

Celé Slovensko číta deťom.

My už vieme všeličo

Hosť: Ľubica Mazúchová-Hamzová. 6. júna o 17.00 h. v
čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

vernisáž výstavy keramiky Jakuba Lišku
Modranska v rámci Keramických trhov v Pezinku. 9. júna o 14.30
h vo Výstavnej miestnosti Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Hostia: Stanislav Vallo, Miroslava Vallová. 12. júna o 19.00 h. v
Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

–
prezentácia novej knihy. 20. júna o 17.00 h v čitárni Malokarpat-
skej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

Medzinárodný festival poézie, 1. ročník.
– Malokarpatské múzeum Pezinok – Druhý ži-

vot slov – vernisáž výstavy Daniela Heviera,
– Schaubmarov mlyn – čítačky, hudobné vy-

stúpenia a workshopy, 1. festivalový deň,
– Evanjelický sirotinec v Modre - čítačky, hudob-

né vystúpenia a workshopy, 2. festivalový deň.

Hosť: Július Belan. 6. júna
o 10.00 h v odd. pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice
v Pezinku, Holubyho 5.

– beseda so spisovateľkou Máriou Štefán-
kovou a ilustrátorkou Petrou Štefankovou. 15. júna o 9.30 h
v odd. pre deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvoní,
Čítanie je IN: besedy o knihách, V kolotoči kníh, Hrdina vo
mne.Termíny: po dohode so školami. V odd. pre deti a mládež
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

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

,

29. júna o 17.00 h

30. júna o 15.00 h

1. júla o 10.00 h

Kontakt:
dos-

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

Renáta Hermysová sa vypra-
covala už od samotného začiat-
ku sama. Ak sa takýmto biz-
nismenom či politikom hovorí
„selfmademan“, potom v jej prí-
pade možno smelo použiť ter-
mín „selfmadewoman“.

Začínala v dielňach modran-
skej majoliky, no napokon sa po-
stavila na vlastné nohy a tvorila
keramiku v malom domčeku s
plochou 50 metrov štvorcových.
Dnes sa jej dielňa rozrástla na
350 metrov štvorcových. Vyrába
sa tu asi dvesto druhov výrob-
kov, od malých magnetiek cez
suveníry až po tradičnú modran-
skú majoliku a aj umelecké diela
s modernejším dizajnom.

Pracuje tu desať zamestnan-
cov. Z toho päť trpí rôznymi for-
mami telesného alebo mentál-
neho postihnutia.

vysvetľuje
Renáta Hermysová.

Vec však má aj svoju osobnú
stránku, ktorú pochopí každý,
kto pani Hermysovú vidí v akcii:
O svojich pracovníkov sa totiž
stará ako akoby to bola jej rodi-
na. A manžel si z nej občas uťa-
huje, že je Matka Tereza.

Chránená keramická dielňa
Renáty Hermysovej zodpove-
dá presne tomu, čo si laik pod
týmto pojmom predstavuje.
Na okraji Grinavy, vo vinohra-
doch, uprostred zelene, môžu
zamestnanci tvoriť výrobky z
hliny v pokoji a v tichu, akoby
ich toto prostredie naozaj
chránilo pred stresom okoli-
tého sveta.

„Od začiatku som zamestná-

vala ľudí s hendikepom. Poradili

mi, aby som si vytvorila chráne-

nú dielňu, vďaka tomuto štatútu

si totiž od nás firmy môžu naprí-

klad kupovať výrobky v rámci ná-

hradného plnenia,“

„Každá fir-

ma na Slovensku totiž, ak má

viac než dvadsať zamestnan-

cov, musí zamestnávať aspoň

jedného človeka s postihnutím.

Tento záväzok si však môže pl-

niť aj iným spôsobom, napríklad

tým, že kupuje istý objem výrob-

kov alebo služieb od firiem, kto-

ré postihnutých zamestnávajú.

Je to teda výhodné pre všetky

strany a pomáha to hendikepo-

vaným ľuďom zaradiť sa do spo-

ločnosti. Ľudia navyše vidia, že

aj chránené dielne vedia vyrá-

bať veľmi kvalitné výrobky, tak-

že nás to posúva dopredu. “

Niektorí ľudia s hendikepom
majú už od počiatku istú dávku
talentu a zručnosti pre keramic-
kú výrobu. Pani Renáta však
otvorila brány svojej dielne aj ta-
kým, ktorých bolo treba jedno-
ducho „vypiplať“ – a pokroky, kto-
ré dosiahli, sú takmer neuveri-
teľné:

Jednou zo zamestnankýň je
Klaudia, dievča s 95-percent-
ným postihom a s veľmi zriedka-
vou diagnózou. Žiaľ, práve v ča-
se našej reportáže, podstupo-
vala závažnú operáciu, z ktorej
sa bude dlho zotavovať. Mysleli
sme na ňu a držali jej palce.

dodáva Re-
náta Hermysová.

Raz u nej zaklopali na dvere
staršia pani s mladým dievča-
ťom. Malo veľmi ťažký psychic-
ký postih.

„Hendikepovaných ľudí sme si

nikdy nevyberali, chodili k nám

sami. Zaklopali u nás na dvere,

že chcú u nás pracovať. Nikdy

som nerobila rozdiely a nikoho

som neodmietla. Snažila som

sa každému nájsť primeranú

prácu, vyskúšam si, na čo by

mali schopnosti a čo ich baví.

Často sú to ľudia s veľmi vyso-

kým stupňom postihnutia, kto-

rých by nikto iný nezamestnal.“

„Vyšli už o nej nejaké články a

vytvorili sme aj bankový účet na

jej podporu, aby jej ľudia mohli

prispievať, pretože dom, kde ži-

je, bude treba upraviť na bezba-

riérové bývanie,“

„Učili sme sa správať, jesť, za-

radiť sa do spoločnosti a praco-

vať, teda vyrábať vlastné výrob-

ky. Dnes sa jej to pomerne darí,

dokáže pracovať samostatne.

Bolo krásne, že ju sem mama

priviedla, niekedy ju vodí na

vlak, alebo ju čaká a my ju zasa

čakáme tu na stanici. Postupne

sa veľmi socializovala, predtým

by sa na vás ani nebola pozre-

la,“

„Majolika je jednoducho zá-

klad. Sme navyše posledná ma-

nufaktúra, ktorá vytvára majoli-

ku a zamestnáva ľudí,“

„Mojim

snom je urobiť školu s duál-

nym vzdelávaním. Podpísali

popisuje Renáta príbeh svo-
jej ďalšej zamestnankyne.

Dielňa je vyplnená slnečným
svetlom, ale aj teplom, ktoré sá-
la z keramických pecí. Laika –
ako je autor článku – prekvapí,
že teplota v nich dosahuje tisíc
aj viac stupňov. A veru, po otvo-
rení treba byť opatrný, aby sa
človek nepopálil.

Veľkú časť produkcie tvorí prá-
ve modranská majolika s ha-
bánskymi vzormi zo 16. storo-
čia, ale aj motívy na objednávku,
ako povedzme bratislavský hrad
či viedenský Dóm sv. Štefana.

Dielňa má aj internetový ob-
chod na stránke a na
tento účel vyrába progresívnej-
šie vzory, napríklad ružové, men-
tolové a červené výrobky s bie-
lymi bodkami. Samozrejme ide
o vlastné návrhy, ktoré vytvára
pani Renáta s kolegyňami.

S týmito výrobkami pôjde aj
na Keramické trhy v Pezinku, zo-
berie však so sebou aj tradičnú
majoliku, pretože napríklad me-
dzi turistami je veľmi obľúbená a
žiadaná.

hovo-
rí Renáta Hermysová.

sashe.sk

sme zmluvu s umeleckou sklár-

skou školou Lednické Rovne.

Ak sa všetko podarí a projekt od-

súhlasí aj ministerstvo, mali by

od septembra 2018 začať v diel-

ni pracovať študenti, ktorí sa

sem prídu naučiť keramickému

remeslu. Chceme tak záujem-

com odovzdať tradíciu manu-

faktúrnej výroby majoliky a nau-

čiť ich aj niečo modernejšie.“

„Zažila som v živote veľa zlé-

ho. Mala som toho naloženého

na pleciach naozaj veľa. A dnes

už prichádza to dobré. Som

šťastná a som rada, že môžem

odovzdať to, čo som nadobudla,

niekomu inému,“

„Teší ma, že

raz možnú nájdu ľudia medzi vy-

kopávkami naše výrobky a pove-

dia si, že modranskú majoliku

zachovávala Renáta.“

K majolike má pani Renáta
osobitý vzťah, pred rokmi s ňou
začínala. Po tom, ako sa zatvo-
rili brány tradičného výrobcu ma-
joliky v Modre, je pokračovateľ-
kou tejto tradície a vlastní aj
značku Slovenská ľudová majo-
lika – R. Je tak trochu prekvapu-
júce, že sa zatiaľ o toto národné
kultúrne dedičstvo aktívnejšie
nezaujíma napríklad štát. Určite
by si zaslúžilo podporu viac, než
spolitizované inštitúcie typu
Matice slovenskej...

Renáta Hermysová precesto-
vala s majolikou kus sveta a re-
prezentovala slovenský um a ši-
kovné ruky. Získala za to aj via-
cero ocenení – vrátane ceny Živ-
nostníčka roka 2015.

hovorí šťastná
majiteľka chránenej dielne a po-
ložartom dodáva:

(kam)

Dielňa, ktorá chráni ľudí aj kultúrne dedičstvo

Nové knihy

Renáta Hermysová (vpravo) v dielni so svojimi zamestnancami.                             FOTO: (pb)
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Klub šachu v Pezinku mal v ročníku 2016/
2017 v celoročných súťažiach celkom 5 druž-
stiev, z toho dve družstvá v 3. lige a 4. lige, jedno
družstvo v 5. lige.

V kútiku duše sme dúfali, že najsilnejšieAdruž-
stvo postúpi do druhej ligy, čo sa však pre veľmi

kvalitnú konkurenciu nepodarilo. Rozhodne sa ale
zvýšila výkonnosť mladých šachistov a to je pre náš klub pozi-
tívne. Družstvo Pezinok A skončilo v 3. lige v strede
tabuľky na 6. mieste. V tomto družstve treba vyzdvihnúť On-
dreja Gábriša za to, že bol nielen vedúcim družstva, ale po celú
sezónu robil odborné tréningy pre všetkých šachistov. V druž-
stve nám najväčšiu radosť robili naše mladé nádeje: Patrik
Kosnáč, Denis Moravčík a Martin Šandor. B družstvo, ktoré vie-
dol Jozef Pták, skončilo v 3. lige na predposlednom mieste a v sú-
ťaži sa udržalo aj pre budúci ročník. Zaujímavosťou je, že po-
razilo družstvá, ktoré sa umiestnili na 1. aj 2. mieste. V 4. lige
Pezinok D, pod vedením Štefana Mikoviča, skončil na peknom
5. mieste. V družstve znovu práve mladí hráči patrili medzi naj-
lepších. Určite najťažšiu pozíciu mal mladý Janko Mrkvík, ktorý
hral vždy na prvej šachovnici, čím nastupoval proti najsilnejším
hráčom. Ďalšie družstvo E v 4. lige skončilo na 12. mieste a udr-
žalo pre seba súťaž aj v budúcom ročníku. Najviac súbojov odo-
hral predseda klubu Tibor Pobuda. V 5. lige sme mali jedno druž-
stvo C, ktoré skončilo v strede tabuľky na 5. mieste.

Po skončení celoročných súťaží prichádza čas aj na dô-
kladnejšie zhodnotenie. Veríme, že sa poučíme z chýb a lepšie
sa pripravíme na novú sezónu, aby sme v budúcej sezóne už
postúpili do 2. ligy.

Všetkých záujemcov o šach v Pezinku v mesiacoch septem-
ber – máj pozývame do Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej ulici
44, každý piatok o 18.00 hod. Výbor KŠ Pezinok

Ukončenie šachovej sezóny 2016 – 2017

Inzercia

Pozvánka na cyklistické preteky
pre deti a mládež 17. 6. 2017

v so-botu
17. júna od 9.00 h. Viac info: 0905 609 315

Športové podujatie pre celú ro-
dinu v Pezinku bude prebiehať 3. jú-
novú sobotu na Rozálke. Pre súťaž-
né kategórie detí od 3 do 15 rokov je
pripravená primeraná trať bez pre-
výšení s prírodným povrchom.

Občianske združenie Cyklokoa-
lícia Pezinok v spolupráci s špor-
tovým klubom MEDVEDICA orga-
nizujú pretek s cieľom podnietiť u de-
tí pozitívny vzťah k pohybu, prírode,
podporiť ich zdravý životný štýl
a ukázať, že bicykel nie je len skve-
lým nástrojom na športovanie, ale aj dopravným prostriedkom,
napríklad na cestu do/zo školy.

Registrácia pretekárov vopred je výhodou a prebieha na
stránke

Registrácia pretekárov bude prebiahať priamo na mieste ko-
nania športového podujatia na Rozálke pri hasičoch

www.medvedicatour.sk

(prihlásiť sa môže ktokoľvek, aj
hráč mimo PBL, muž alebo žena)

SportPalace PK, Fraňa
Kráľa 1/B, Pezinok

sobota 3. 6. 2017, začia-
tok 9.00 h (zraz najneskôr 8.45 h)

základné skupiny, finálový pavúk a zápasy
o umiestnenie. Skupinové boje na 2 sety (2:0, 1:1, 0:2) mini-
málne do 15 b. Hrať sa bude podľa oficiálnych pravidiel bed-
mintonu, plastovými košíkmi YONEX Mavis 2000.

10 € na osobu zahŕňa, prenájom kurtov, košíky
na hru, ceny pre 1.-3. miesto, občerstvenie.

max. počet súťažiacich bude 28, bližšie infor-
mácie a

Bedmintonový turnaj v zmiešanej
dvojhre

Miesto konania

Dátum a as

Herný systém

Štartovné

Registrácia

:

č :

:

:

:
registrácia jedine na http://pezinskabedminto-

novaliga.webnode.sk/

Júnový turnaj PBL

Inzercia
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Inzercia

Základná škola Jána
Kupeckého v Pezinku
organizovala dňa 17.
mája 2017 okresné ko-
lo v atletike žiakov. Toh-
to ročníka sa zúčastnil
rekordný počet súťa-
žiacich.

V silnej konkurencii
168 žiakov z 11 škôl ce-
lého okresu si žiaci zme-
rali svoje sily v 9 dis-
ciplínach. V celkovom hodnotení družstiev sa na 1.mieste umiest-
nili dievčatá zo ZŠ Fándlyho, na 2. mieste dievčatá zo ZŠ Jána
Kupeckého a na 3. mieste sa umiestnilo družstvo dievčat ZŠ Svätý
Jur. Z chlapcov najväčší počet bodov získalo družstvo zo ZŠ Jána
Kupeckého, druhí sa umiestnili chlapci zo ZŠ Svätý Jur a tretie
miesto si odniesli chlapci zo ZŠ Fándlyho. Víťazné družstvá a ví-
ťazní jednotlivci postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční
1. júna 2017 v Bratislave. Andrej Tichý

Okresné kolo v atletike žiakov

Mladý triatlonista boduje
Pre osemnásťročného Pezin-

čana bol triatlonový
rok 2016 nabitý novými skúsenos-
ťami. Juraj v školskom roku 2015/
2016 absolvoval ročný stredoškol-
ský študijný pobyt v Nemecku, kde
sa popri školských povinnostiach
stíhal venovať svojej vášni, triatlo-
nu. Reprezentoval naše mesto Pe-
zinok a vždy sa umiestnil na po-
predných miestach, či už v bežec-

kých alebo triatlonových pretekoch (Radebeuler Wintercross
1. miesto, Swim&Run v meste Chemnitz 2. miesto, 12. ročník
Oberauer Stundenlauf 1. miesto).

Za svoje najväčšie úspechy v Nemecku považuje výborné
1. miesto City Triathlon Dresden a 1. miesto Schloss-Triath-
lon Moritzburg.

Po návrate domov vyhral prestížne triatlonové preteky na
Slovensku, Challange Šamorín, kde obsadil 1. miesto. Zú-
častnil sa ešte bežeckých pretekov (Bratislavský Cross
1. miesto, Beh Devínskou kobylou 2. miesto).

Jurajovi sa práve začína triatlonová sezóna 2017, počas
ktorej bude mať šancu ukázať svoj potenciál športovca, a tak
reprezentovať naše krásne mesto Pezinok.

Juraja Poláka

(ma)

Gymnastky zo ZŠ Fándlyho
aj v školskom roku 2016/
2017 boli úspešné v sú-
ťaži družstiev ale aj jed-
notlivcov v gymnastickom
štvorboji. Po víťazstve v kraj-
skom kole, ktoré sa konalo v
apríli v Bratislave, postúpili
na Majstrovstvá Slovenska
všetky tri družstvá. V kate-
górii A (1. – 3. roč.) súťažili
dievčatá: Emma Zvarová,
Zuzana Marková, Victoria
Gabriela Gažda, Natália
Gnojčáková, Lujza Mozolo-
vá. Dievčatá súťažili na kraji
a na Slovensku prvýkrát

(v družstve prevládajú prváčky a druháčky, len jedna tretiačka),
napriek tomu obsadili na M-SR krásne 4. miesto.

Na M-SR postúpilo z kraja veľmi silné družstvo v kategórii B (4.
– 6. roč.): Adela Balcová, Sofia Baňovičová, Patrícia Tománko-
vá, Adela Marková, Betka Dulajová, náhradníčka Vanessa Ma-
co. Silu tohto družstva sme poznali a do dievčat sme vkladali veľ-
ké nádeje. Nesklamali. Krásne predviedli to, čo mali natrénova-
né a obsadili 2.miesto ( družstvo ). ŽiačkaAdela Balcová sa v sú-
ťaži jednotlivkýň umiestnila na 2.mieste, Sofia Baňovičová na 3.
mieste. V tomto roku nastúpilo na M-SR aj družstvo v kategórii C
(7. – 9. roč.) menovite Petra Polkorábová, Klára Margitanová,
Michaela Čukanová, Zuzana Schmidtová. Družstvo, (štvorčlen-
né) oslabené o jednu gymnastku, vybojovalo 6.miesto. Dobré vý-
sledky na M-SR nás veľmi potešili a ukázali, že gymnastika na
našej škole napreduje. Veľký záujem o gymnastiku je hlavne v
nižších ročníkoch. Tie dievčatá, pre ktoré sa gymnastika stala ko-
níčkom a krásnou záľubou, v nej pokračujú aj vo vyšších roční-
koch. Niektoré trénujú 4 – 8 hodín týždenne. Gymnastickým ta-
lentom sa na škole venujú, dievčatá trénujú a na súťaže pripra-
vujú Mgr. Irena Hlinkovičová, PaedDr. Miroslava Petrakovičová
a Elena Cingelová. ZŠ Fándlyho

Strieborné gymnastky
zo ZŠ Fándlyho Pezinok zažiarili

PLAY OFF MHL - Pezinok
-finále

-finále

1. zápasy -finále 14.5.

2. zápasy -finále

3.zápas -finále

1. zápasy sobota 27.5.

2. zápasy nedeľa 28.5.

Prípadný 3. zápas by sa hral 3.6. 2017 (pv)

(Hrá sa na 2 víťazné zápasy)

Diabli Réca (4) – Vitamíny B (5) 3:1 stav série: 1-0

Haliganda Pezinok (3) Draci Pezinok (6) 4:2 stav série: 1-0

HC Chilli (2) – Jokerit Pezinok (7) 13:2 stav série: 1-0

Watberg Senec (1) – VitamínyA(8) 4:0 stav série: 1-0

20.5. (Hrá sa na 2 víťazné zápasy)

Watberg Senec (1) – VitamínyA(8) 9:3 stav série: 2-0

HC Chilli (2) – Jokerit Pezinok (7) 6:1 stav série: 2-0

Haliganda Pezinok (3) – Draci Pezinok (6) 4:10stav série: 1-1

Diabli Reca (4) – Vitamíny B (5) 4:0 stav série: 2-0

21.5. (Hrá sa na 2 víťazné zápasy)

Haliganda Pezinok (3) – Draci Pezinok (6) 2:4 stav série: 1-2

(Hrá sa na 2 víťazné zápasy)

12.00 hod. Watbeg Senec (1) – Draci Pezinok (6)

14.00 hod. HC Chilli (2) – Diabli Reca (4)

(Hrá sa na 2 víťazné zápasy)

10.00 hod. HC Chilli (2) – Diabli Reca (4)

12.00 hod. Watbeg Senec (1) – Draci Pezinok (6)

V sobotu 13. 5. 2017 sa do neďalekého maďarského Györu,
vybrala početná výprava mladých pezinských volejbalistiek a vo-
lejbalistov z klubu ŠVK Pezinok. 50 detí vo veku od 9 do 17 rokov
sa zúčastnilo 35.ročníka medzinárodného turnaja. Naši športovci
bojovali v štyroch kategóriách a v každej sa im podarilo získať me-
dailovú pozíciu, čo je veľký úspech aj napriek tomu, že zlato sa im
vybojovať nepodarilo.

Umiestnenie našich družstiev: mladšie žiačky - 3. miesto, mlad-
ší žiaci - 2. miesto, staršie žiačky - 2. miesto, kadetky - 2.miesto.

- ŠVK PezinokLadislav Popeláš

Úspech ŠVK Pezino v Gy rk ö i

Ako nás informoval náš čitateľ Pavol
Boriš v pražskej galérii Leica práve prebie-
ha výstava fotografií, ktoré zachytávajú pe-
zinský Koncert mladosti z roku 1976.
Autor článku navštívil túto výstavu a stretol
sa aj s kurátorom Karlom Halounom, ktorý
je ikonickou postavou a tvorcom grafic-
kých dizajnov rockových LP platní 70.-80.
rokov. „

Ako nám napísal autor

Výstava nesie názov Portrét jedné-

ho festivalu (aneb Pezinok 1976). Autorom

40 ks fotografií (mimochodom úctyhod-

ných rozmerov 110x180 cm) je Jaroslav

Prokop * 1950 (absolvent pražskej FAMU,

vedúci ateliéru reklamnej fotografie na fa-

kulte UTB v Zlíne).“

článku:

uzavrel Paľo
Boriš, organizátor Koncertov mladosti ´76,
´77.

„Karel Haloun (medzitým pán do-

cent na pražskej „umprumke“) sa nám ve-

noval plných päť hodín. Debaty, spomína-

nie a i možné prenesenie výstavy do

Pezinka. (Pravdaže až po Berlíne, kam má

výstava namierené v lete...)

Možno sa nám to podarí, aby Pezinok

znovu objavil Pezinok, keď ho svetové

metropoly majú pomaly za ikonu alterna-

tívnej muziky oných rokov.“

PS: Pražská výstava potrvá do 18. júna

2017. (r)

V máji 2017 sa traja talento-
vaní inštrumentalisti z pezin-
skej ZUŠ Eugena Suchoňa zú-
častnili detských interpretač-
ných súťaží.

žiak Mgr.
Ivany Fülöpovej reprezentoval
Pezinok na celoslovenskej in-
terpretačnej súťaži základných
umeleckých škôl v Nových
Zámkoch „ Zahrajže nám píšťa-
ľôčka “ . Porota mu udelila krás-
ne

Julián Havlík,

strieborné pásmo.

O niekoľko dní súťažila
z triedy Mariána Mrá-

za, DiS.art. na medzinárodnej
detskej interpretačnej súťaži
„Rajecká hudobná jar“. Hoci
hrá na priečnej flaute len jeden
rok, dokázala svojím výkonom
porotu zaujať – získala

Juliánovi aj Lucii bola
spoľahlivou klavírnou oporou
Mgr.Andrea Smolková.

talentovaný
klavirista z triedy Mgr. Zuzany

Lucia
Mrázová

čestné
uznanie.

Andrej Mojžiš,
Andelovej, DiS.art. reprezento-
val Pezinok na celoslovenskej
Detskej interpretačnej súťaži v

sólovej hre na klavíri v Banskej
Bystrici. V tejto náročnej dvoj-
kolovej súťaži ukázalAndrej mu-
zikalitu aj technickú priprave-
nosť a svojím presvedčivým vý-
konom si vybojoval víťazné zla-
té pásmo.

(ZA)

Všetkým úspešným žiakom

patrí srdečné blahoželanie

a veľká vďaka za reprezentáciu

školy a mesta!

ZuŠ Eugena Suchoňa predstavila talenty

Koncert mladosti v Prahe

Ľubomír Janečka,
Karel Haloun
a Pavol Boriš
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU jún

Do 31.5.2017
môžete pred-
kladať pro-
jekty,

Inšpirujte sa, in-
špirujte nás. REVIA

ktoré
obohatia malo-

karpatský región – chcete vy-
sadiť stromček, žiť viac eko,
usporiadať koncert, viac
športovať? Spoznávať regio-
nálne tradície a históriu?
Máte nápad, ale čo s ním ďa-
lej? Dajte nám o ňom vedieť
a my vám poradíme a ak bu-
de prínosom pre komunitu,
radi ho finančne podporíme.

Všetko ostatné na

alebo na
alebo volajte 0905

960 797.

www.re
via.sk/aktivity/grantový-
program/ revia@
revia.sk

-

-

Grantový program

Na začiatku
našej Reťaze
dobra stálo
pár ľudí z ra-

dov našich známych, rodiny.
Vložili prvé peniažky a držali
nám palce. Verili, dúfali,... Sami
sme boli zvedaví, koľko ľudí sa
nám podarí osloviť, koľko ľudí
pochopí, že na to, aby lokálna,
komunitná nadácia dokázala
podporovať miestne akcie a
podujatia, jednotlivcov, skupiny
ľudí či združenia tiež potrebuje
cítiť podporu a záujem. Aj tým,
že mobilizuje komunitu, aby
každý jej člen prispel, ako mô-
že, spojil sa s ostatnými, vytvo-
ril pomyselnú reťaz, ktorá bude
silná.

Našu Reťaz dobra organi-
zovanú pri príležitosti 20 roč-
ného pôsobenia Nadácie RE-
VIA v regióne vytvorilo 1 142
darcov, ktorí vyzbierali sumu
23 000 €. ĎAKUJEME. Každé
euro sa ešte znásobí dobro-
voľníckou prácou, úsilím, ďal-
šími darmi a takto zhodnote-
né sa vráti do komunity.

Osobne máme veľkú radosť z
tohto úspechu.

Medzi prvými darcami boli sa-
mosprávy regiónu – Pezinok a
Modra, ktoré išli príkladom, ako
aj ich vrcholní predstavitelia, pri-
mátori, poslanci. Mnohí podni-
katelia ukázali, že sú filantro-
pi, úzko spätí s malokarpat-
ským regiónom, na ktorom im
záleží a aj takýmto spôsobom
podporili jeho rozvoj. Prekvapili
nás združenia, cirkvi, ktoré si
mohli vyzbierať peniažky na
svoju činnosť, no poslali ich do
nadácie. Vedia, že sa im to nie-
koľkonásobne vráti v podobe
grantového programu, ktorým
podporujeme ich snaženie, či v
partnerských projektoch.Av ne-
poslednom rade ste to boli vy,
známi aj neznámi darcovia, kto-
rí ste prispeli svojou troškou, po-
slali ste darcovskú sms, podpo-
rili nás na vianočných trhoch,
behu Fair cross či podujatí
Zvieratká v meste a tým ste sa
spojili s darcami v našej Reťazi
dobra. Nuž a z niektorých nea-
nonymných darcov sa stali naši

pravidelní podporovatelia, čo je
pre nás najväčším ocenením.
Naše poďakovanie patrí všet-
kým darcom, veľkým, malým,
ktorých menujeme na našom
webe

Ačo ďalej?
Aj táto zbierka nám ukázala,

že Nadácia REVIA má svoje
miesto v regióne, pozná ho,
podporuje. Svojimi aktivitami
obohacujeme súčasné dianie,
ale myslíme aj na ďalšie gene-
rácie.Anielen to. Pre mnohých,
ktorí sa nevedia rozhodnúť ko-
mu darovať, pretože by najrad-
šej podporili viacerých, sme pr-
vou šancou, aby darovali a po-
mohli tak mnohým. Tým, že
sme medzi vami dlho, máme
dobré meno, sme transparent-
ní, sme istota, ktorú noví darco-
via potrebujú. Vedia, že ich fi-
nancie sa naozaj použijú
zmysluplne pre dobré nápady
rozvíjajúce filantropiu, svojpo-
moc, partnerstvá, život. Ako
sme sľúbili, finančné prostried-
ky použijeme na realizáciu na-
šich projektov, ktoré rozvíjajú

www.revia.sk.

dobročinnosť, dobrovoľníctvo,
darcovstvo a charitu.

Všetci vieme pomôcť. Vy-
kročme spoločne do ďalších
20 rokov. REVIA

Spojili sme sa pre spoločnú vec v Reťazi dobra

1.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Strapaté slniečko.

2.6. Koncoročné tanečné vystúpenie.

8.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Čerešničky.

9.6. – 11.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov.

15.6. Mama, ocko- poď sa hrať: Hurá prázdniny.

16.6. – 17.6. Centralandia.

17.6.- 18.6. Festival pouličného divadla.

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

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

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

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

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

Tábor s prespaním v Centre voľného ča-
su. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.

CVČ v spolupráci s Do-
mom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie zamerané
predovšetkým pre deti.

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

www.cvcpezinok.sk

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

Už po šiestykrát sa zišli mi-
lovníci montánnej turistiky, ale
aj ďalší, aby sa prešli po Ban-
skom náučnom chodníku. Pu-
tovanie začali na tom najvhod-
nejšom mieste, na Zumbergu,
mieste, kde v stredoveku stála
banícka osada. Cez objekt bý-
valých železitých kúpeľov a po-
pri bývalej správe baní prešli
do banského poľa Ferdinand,
v ktorom sa o. i. vykonávala
ťažba pyritu a v blízkosti bola
továreň na výrobu kyseliny sí-
rovej, prvej v Rakúsko-Uhor-
sku. Následne boli turisti oboz-
námení s dobývaním zlata,
prevažne v 18. a 19. storočí.
Dobývanie antimónových rúd
a banskú dopravu priblížili pa-
nely a slová sprievodcov pri

Banský náučný chodník šiestykrát

Antimónovej a Pyritovej štôlni.
So spracovaním vyťaženej ru-
dy sa oboznámili na ďalšom
úseku. Pri Budúcnosť štôlni si
mohli účastníci prezrieť ukáž-

ku minerálov, geológiu Malých
Kar-pát a oboznámiť sa s lumi-
niscenciou minerálov. Každý
zo 144 zúčastnených – od šty-
roch do osemdesiatosem ro-

kov – si prišiel na svoje vďaka
organizátorom podujatia, čle-
nom Malokarpatského baníc-
keho spolku v Pezinku.

Jozef Mišuta

3. júna

VI. ročník festivalu bábok

BÁBKY v MLYNE
v Schaubmarovom mlyne

Festival je venovaný pamiatke na bábkarku Katarínu Súkeníkovú

– PINOCCIO
Andrej Šoltés, Martin Meľo

– Vajíčko sliepky liliputánky
Zuzana Polonská a deti zo ZUŠ v Modre

–Ako si Čimo hľadal kamarátov
Jana Dudášová- Sedláčková, Helena Balážová

– Zvieratká zo ZOO
Oľga Ferienčíková, Kvetoslava Kmotorková, Iveta Žáková

– O stratenom zúbku
Jana Dudášová - Sedláčková , Helena Balážová

– Popoluška
Peter Varga a kolektív súboru

- Rozprávky na ľudovú nôtu
LuciaArendášová – Barcziová, Ria Benkovská

Program:
Divadlá pre deti

10.00 h Divadlo ZkuFraVon

11.30 h DSALBATROS

12.30 h Divadlo SEVERKA

13.30 h Divadlo Strigy

14.30 h Divadlo SEVERKA

15.30 h Súbor GONG

16.30 h Divadlo BABENA

Vstupné:2 € 10 €jedno predstavenie, všetky predstavenia

Dramaturgia festivalu: Mgr. Art Marica Mikulová, Organizá-
torka festivalu: Mgr. Iveta Žáková, Slovenská národná galéria,
Bratislava. Galéria insitného umenia, Cajlanská 255, 902 01
Pezinok.

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA jún

Ako každý rok, aj tento jún
(presne 2. 6. o 21.15) sa otvorí
letné kino, ktoré sa dlhodobo te-
ší obrovskému záujmu divákov
nielen z Pezinka, ale aj širšieho
okolia.

Záujem prináša so sebou aj
záväzok vo forme zlepšovania
a skvalitňovania služieb. Preto
sa ako každý rok čas pres-
távky využil na prípravu a ná-
sledne aj realizáciu inovácií, kto-
ré majú za cieľ dostať amfik do
zoznamu miest, kam sa náv-
števníci budú radi vracať.

Prvou veľkou novinkou je za-
vedenie nefajčiarskej a fajčiar-
skej zóny. Po novom je hľadis-
ko rozdelené na zóny, ktoré sú
iné počas detských predstave-
ní a iné pri ostatných. Dúfame,
že toto opatrenie bude plne
rešpektované a zlepší kvalitu
sledovania filmov pod holým
nebom.

Ďalším vylepšením je inštalá-
cia sedemkanálového priesto-
rového zvuku ako v jedinom stá-

lom letnom kine na Slovensku.
Odteraz už nikomu neunikne
ani najmenší zvukový detail,
ktorý do filmu tvorcovia zakom-
ponovali. Krst ohňom zažijeme
už pri prvom premietacom dni s

titulom Rýchlo a zbesilo 8.
Okrem toho prišlo k zlepšeniu

a technickému dovybaveniu po-
kladní, čo by malo umožniť ply-
nulejší predaj vstupeniek (pre-
daj začína vždy hodinu pred za-

čiatkom predstavenia), a k re-
konštrukcii elektrických rozvo-
dov v priestoroch premietarne.

A keď už spomíname nákup
vstupeniek, čas strávený čaka-
ním na ich zakúpenie môžete
využiť na prehliadku nových
prvkov street artu od Richarda
Mattertaja, Patrika Slabeja,
Braňa Poláčka a Andreja Friča,
ktoré sú inštalované práve v
týchto dňoch.

Hlavnou novinkou budú ale
opäť tie najaktuálnejšie filmové
hity, ktoré potešia každého –
Záhradníctvo:

a mnohé ďalšie.
Všetky tieto úpravy sme mohli

realizovať aj vďaka podpore na-
šich partnerov: Mesto Pezinok,
G-tec Professional, Svietidlá
Asaler, H & M Group, Nákladná
doprava Šebík, Mestský podnik
služieb Pezinok a kolektív kina.

Rodinný priateľ,

Múmia, Autá 3, Ja, Zloduch 3,

SPIDERMAN: Návrat domov,

Dunkirk, Vojna o planétu opíc,

Čiara

(kinopezinok.sk)

Leto klope na brány „amfiku“
2. Rýchlo a zbesilo 8 ..................................................... USA
3.-4. Wonder Woman ........................................................ USA
5. Všetko alebo nič .......................................................... SR
6.-7. Z Paríža do Paríža ..................................................... FRA
8.-9. Záhradníctvo: Rodinný priateľ ................................. ČR,SR
10.-11. Múmia ......................................................................... USA
12.-13. Kráľ Artuš: Legenda o meči ....................................... USA
14.-15. Strážcovia Galaxie 2 ................................................. USA
16.-18. Autá 3 ....................................................................... USA
19. Heydrich: Muž so železným srdcom ............................ Fra
20.-21. Pobrežná hliadka ...................................................... USA
23. Baby šéf .................................................................... USA
24.-26. Transformers: Posledný rytier ................................... USA
27.-28. Špina ........................................................................... SR
29.-30. Divoká babská jazda ................................................. USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h

http://rezervacie.kinopezinok.sk

Hráme za každého počasia

KINO DOMU KULTÚRY jún

V predveľkonočnom období sa konala na ZŠ Jána Kupec-
kého v ll. B triede jarná besiedka. Žiaci pod vedením vychov. pani
Fleischackerovej predviedli ľudové piesne, tance a básničky z čí-
tanky. Bolo to milé vystúpenie. Pani Fleischackerovej patrí veľká
vďaka. Kiež by takýchto a podobných podujatí bolo na našich ZŠ
viac. A. Konfráterová

Jarná besiedka

Dňa 16. 5. 2017 sa uskutočnila oslava „Deň matiek“ v Pe-
zinku v Dome kultúry pod záštitou Základnej organizácie Únie
Žien Slovenska. Prítomné mamičky, mamulienky, babičky, babu-
lienky sa potešili z malého darčeka a z krásneho programu detí
zo Základnej školy Na bielenisku pod vedením pani Janky
Krajčovičovej. Program bol obohatený recitáciami našich čle-
niek, vtipnými zážitkami a samozrejme úprimnými slovami a prí-
hovorom členky výboru ZO ÚŽS pani Blanky Nagyovej. Dovoľte,
aby sme sa touto cestou úprimne poďakovali za spoluprácu a
spolupatričnosť všetkým zamestnancom Domu kultúry v Pezin-
ku na čele s pani riaditeľkou Ing. Ingrid Noskovičovou.
Výbor Únie žien Slovenska, Základná organizácia, Pezinok

Deň matiek v Dome kultúry
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

MÁJ 2017 PEZIN ANČ

► 2.6. KONCOROČNÉ
VYSTÚPENIE TANEČNÝCH KRÚŽKOV CVČ.
► 3.6.
GRINAVANKAFEST 2017.

► 5. 6. AMFO.

► 9.6. TEŠÍME SA
NA PRÁZDNINY.

► 9.-11.6. KERA-
MICKÉ TRHY.

► 10.6. STRATENÁ
V KRAJINE KÚZIEL.

► 11.6. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: KOHÚTIK A SLIEPOČKA.

► 11.6.
HUDBA V PEZINKU - JAMES ALEXANDER

a LUCIANA SOARES

► 13.6. ODBER KRVI.

► 13.6. DIVADELNÉ
PREDSTAVENIE I. LDO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
► 14.6. ODOVZDÁVANIE
MESTSKÝCH OCENENÍ a slávnostné mestské zastupiteľ-
stvo.
► 16.-18.6.

FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA IX.
ročník.

► 17.6. LETNÁ
TANČIAREŇ.

► 19.6. TANCUJTE S NAMI.

► 20.6. HEREČKY (MILUJ
BLÍŽNEHO SVOJHO).

► 22.6. TOMÁŠ KLUS –
RECYKLUS TOUR 2017.

► 23.6. VRABČIACI –
MINI ROZPRÁVKY TRINÁSTICH VYZVÁŇAJÚCICH GON-

GOV.
► 25.6.

HUDBA V PEZINKU – MOYZESOVO KVARTETO a
IVAN.

► 25.6. V RYTME TANCA .
OFF PROGRAM KULTÚRNEHO LETA.

► 27.6. DÁŽDNIK.
UŽ (SA) HRÁME.

► 28.6. SLÁVNOSTNÁ
AKADÉMIAZŠ KUPECKÉHO.

DALIBOR
JANDA so skupinou PROTOTYP. Hosť: JIŘINA ANNA JAN-
DOVÁ.

( ) o 16.00 h v malej sále DK –

(sobota) o 15.00 h nádvorie reštaurácie Grinavský Janko –
Organizátor: Dychová hudba GRINA-

VANKA. PKC sa spolupodieľa na podujatí.
(pondelok) o 17.00 h minigalérii DK – Vernisáž vý-

stavy krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie. Hlavný
garant: Malokarpatské osvetové stredisko. Trvanie výstavy: 5.6. –
30.6.2017

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Záverečné vystúpenie Hudobného odboru

ZUŠ E. Suchoňa.
(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí –

Hlavný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.

(sobota) o 12.30 a 15.00 h v malej sále DK –
Koncoročné vystúpenie tanečnej akadé-

mie Sunny Dance.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Divadlo
Žihadlo. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

( ) o 20.00 h – Farský kostol Nanebovzatia Panny
Márie – (husle,
USA) (klavír, Brazília). Program: Ludwig
van Beethoven, Vladimír Godár a i. Organizátor: OZ EUTERPA.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.

(utorok) o 8.00 h v salóniku DK – Orga-
nizátor: Slovenský červený kríž – MO Pezinok.

(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –

(streda) o 17.00 h vo veľkejj sále DK –

Kultúrny program: Ivana Poláčková
(piatok-nedeľa) – Zámocký park, Radničné námestie,

Krušičova kúria, DK –
Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok.

Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.
(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Na tančiarni budete mať možnosť zabaviť sa na tie
najlepšie hity 20. storočia v štýloch swing, disco, funky. Organi-
zátor: Karpatská muška. Letná tančiareň je súčasťou FPD.

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

(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Komédia podľa skutočnej udalosti napí-

saná pre skvelú herečku a komičku Zuzanu Kronerovú. Účinkujú:
Zuzana Kronerová, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová a Vik-
tor Horján.Autor a réžia: Viliam Klimáček

(štvrtok) o 19.00 – Amfiteáter Pezinok –
Po úspešnom turné sa vracia Tomáš

Klus a jeho Cílová skupina. Organizátor koncertu: TRIO PRO-
DUCTION s.r.o. Prenájom - vstupenky len cez

(piatok) o 17.30 – v malej sále DK – o 18.30 h
–

Divadelné predstavenia LDO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
(nedeľa) o 20.00 – Farský kostol Nanebovzatia Panny

Márie –
Program: Franz Schubert, Robert Schumann, Marián Varga.

Organizátor: OZ EUTERPA. PKC sa spolupodieľa na podujatí.
(nedeľa) o 17.00 – v Krušičovej kúrii –

Popoludnie spoločen-
ských tancov s KST PETAN.

(utorok) o 17.30 – v malej sále DK – o 19.00 h
– Divadelné predstavenia LDO ZUŠ E. Su-
choňa Pezinok.

(streda) o 16.30 – vo veľkej sále DK –

24. 8. 2017 (štvrtok) o 19.00 h – Amfiteáter Pezinok –

Koncert speváka s „chrapľavým“ hlasom, ktorý vyhral
trikrát za sebou anketu Zlatý slávik. Podujatie v spolupráci PKC
a PERFECT COMPANY, s.r.o.

piatok

nedeľa

www.ticketportal.sk

PRIPRAVUJEME SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dominik Polák 1.4.
Lea Švarcová 5.4.
Matej Kubo 6.4.

Adam Samuel 10.4.
Kiara Zlatá 11.4.
Michal Marcinčin 12.4.
Simona Hajnalová 13.4.
Samuel Ščepán 14.4.
Jakub Maljarčík 15.4.
Kristína Tureková 15.4.
Agáta Jedináková 18.4.
Ľubor Gráč 19.4.
Alžbeta Vámoši 20.4.
Emily Zoe Haščáková 20.4.
Karolína Slašťanová 24.4.
Nela Marek 28.4.
Hana Kuková 29.4.
Damián Štraus 30.4.
Alžbeta Brezinová 1.5.
Andrej Karpinský 1.5.
Matias Schabjuk 2.5.
Natália Ondrejkovičová 3.5.
Jana Čederlová 4.5.
Lea Klúčiková 4.5.
Tomáš Pajong 6.5.
Alexandra Sumegová 6.5.
Adam Macháč 8.5.

Alica Pilková 8.4.

80-roční

85-roční

Gustav Dubek 3.5.
František Zvolenský 10.5.
Božena Števová 12.5.
Viera Šimková 13.5.
Alica Dočolomanská 17. 5.
Mgr. Dušan Havalda 21.5.

Mária Orszagová 8.5.
Ing. Mária Farkašová 10.5.
Pavla Kulhámková 13.5.

Ing. Ladislav Rýger 70 r.
Jaroslava Čemezová 59 r.
Dušan Šindler 59 r.
Juraj Álló 51 r.
Anna R sslerová 91 r.
Jiří Šavara 75 r.
Anna Tothová 90 r.
Ľubomír Brza 73 r.
Blanka Hýllová 93 r.
Mária Lunáková 67 r.
Terézia Mlyneková 76 r.
Jozef Šuran 82 r.
Anna Gschwandtnerová 91 r.
Vladimír Lovič 68 r.
Gizela Focková 83 r.
Alexander Štelmachovič 69 r.
Ľudmila Frídelová 64 r.
Igor Sučka 62 r.

ö

Ivan Šmahovský 21.5.
Ladoslav Kanička 24.5.
Mária Pastorová 28.5.

Anna Čerešňová 31.5.

Alžbeta Mikesová 17.5.

90-ročná

91-ročná

92-ročné

95-ročný

Oľga Valachovičová 14.5.
Štefánia Tahotná 25.5.

Martin Krčík 5.5.

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa

Odišiel si bez roz-

lúčky, čo nikto neča-

kal. Už len kytičku

ti na hrob môžeme

dať, modlitbu tichú

odriekať a s láskou

spomínať. Dňa 16.
mája si pripomenieme 1. smutné
výročie, čo nás opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko a brat

S láskou a úctou spomínajú a za
tichú spomienku ďakujú manžel-
ka Anna, syn Peter, dcéry Hanka,
Miriam s rodinami a brat Dušan.

Pavel ČECH.

Dňa 9. 6. 2017 uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opustila
naša milovaná ma-
ma

Spomínajú synovia Igor, Milan,
dcéry Mária aAnna.

Mária
MÁŤUŠOVÁ

rodená
Švorčíková.

Dňa 16. 5. 2017
uplynulo 24 rokov,
čo nás navždy
opustil

Spomínajú netere
a synovia.

Benedikt
ŠVORČÍK.

Dňa 23. 5. 2017
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia

a 9. 5. sme si pri-
pomenuli jeho ne-

dožité 77. narodeniny. S láskou
a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Milana
ŠTEIGERA

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho

mal rád, nezabudne. Žiješ v srd-

ciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto
období si pripomíname 17. výročie
úmrtia nášho drahého

S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Jozefa VIRGOVIČA.

Zavrel oči, srdce

prestalo biť, musel

zomrieť, aj keď tak

veľmi chcel žiť. Nič

viac mu už nemô-

žeme dať, len ky-

ticu kvetov na hrob

a spomínať. Dňa 1. mája sme si
pripomenuli nedožité 95. narode-
niny nášho otca, dedka a svokra

S láskou a úctou spomínajú syn
Jaroslav s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Ľudevíta KADLEČÍKA.

Dňa 21. mája 2017
uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel a dedko

S láskou spomína
manželka, deti a vnúčatá.

Emil CHALÁNY.

Dňa 6. 5. sme si
pripomenuli rok od
úmrtia nášho dra-
hého

S láskou a úctou
spomínajú manželka, deti s rodi-
nami a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Petra
TAHOTNÉHO.

Osud ti nedoprial s

nami dlhšie byť, ale

v našich srdciach

budeš stále žiť.

Dňa 18. 5. 2017
sme si pripomenuli
7. výročie úmrtia

nášho drahého

S láskou spomínajú manželka
Anna, deti s rodinami a ostatná
rodina.

Milana ŠPOTÁKA.

Dňa 23. 5. sme si
pripomenuli 4. výro-
čie úmrtia našej
drahej mamy, bab-
ky a prababky

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

Evy HUPKOVEJ

18. mája sme si
pripomenuli nedo-
žité 90. narodeniny
nášho otca, dedka,
pradedka a vzác-
neho priateľa

Dňa 21. marca uplynulo 7 rokov
čo nás navždy opustil. Venujte
mu spolu s nami tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina a priateľka
Eva.

Alojza
POLAKOVIČA.

T

Dňa 10.
5. 2017 uplynuli 2
roky, čo nás na-

vždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko a pradedko

S láskou spomínajú, manželka a
synovia s rodinami a ostatná rodi-
na.

ak si miloval život

a s nami chcel si

byť, ale osud bol

taký krutý a nene-

chal ťa žiť.

Jaroslav ŽENIŠ.

Dobrý človek neod-

chádza nikdy, zo-

stáva navždy v

srdciach tých, ktorí

ho milovali. Dňa
17. 5. 2017 sme si
pripomenuli 19. vý-

ročie, čo nás navždy opustila na-
ša drahá

S láskou a úctou spomína dcéra
s rodinou.

Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.

Dňa 26. 5. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý,
milovaný manžel,
otec a dedko

S úctou a láskou spomína man-
želka Oľga, dcéra Silvia, Zlatica s
rodinou a vnuci Nicolasko a Da-
nielko. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Pavel
NESTAREC.

Dňa 11. 5. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás náhle na-
vždy opustil man-
žel, otec, dedko a
pradedko

S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami.

Jozef LIŠKA.

Dňa 26. 5. 2017
sme si pripomnuli
2. výročie úmrtia
môjho manžela

S láskou spomína
manželka a deti s

rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Antona BRNU.

Dňa 27. mája 2017
uplynulo 5 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého manžela, ot-
ca a dedka

S láskou spomína celá rodina. Vy,
ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Vladimíra
SLIMÁKA.

So smútkom v

srdci a slzami v

oku spomíname

na teba každý deň

v roku. Už len ky-

tičku kvetov na

hrob môžeme dať,

zapáliť sviečku a tíško spomínať.

Deň za dňom sa strieda, čas
rýchlo letí, už je to 17 rokov, čo tu
s nami nie si. Dňa 6. 6. 2017 si
pripomenieme výročie, čo od nás
navždy odišla naša milovaná

Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku
spolu s nami. Smútiaca rodina.

Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková..

Dňa 21. 9. 2017
uplynie 10 rokov od
úmrtia našej ma-
mičky, babky

a 24. 5. 2017 uply-
nulo 5 rokov od úmrtia nášho oci-
na, dedka

Emílie
DEMOVIČOVEJ

Rudolfa
DEMOVIČA.

Kto vás poznal,
spomenie si, kto
vás mal rád, neza-
budol. Za tichú spo-
mienku ďakujeme. Smútiaca rodi-
na.

Odišla si z nášho

života, my ostali

sme sami, naveky

budeš v srdciach

tých, čo ťa radi ma-

li. Dňa 21. 5. 2017
uplynuli 2 roky, čo

nás navždy opustila vo veku 82 r.
drahá mama, babka a prababka

S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Anna LENNEROVÁ.

Dňa 5. mája 2017
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mama a babka

S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami.

Viera
SCHAUBMAROVA,

rod. Slamková.

Dňa 13. 6. 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustila drahá

S láskou spomína
manžel a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 26. 6. 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka a sy-
novia s rodinami.

Rudolf ŽENIŠ.

Dňa 1. 6. si pripo-
menieme 4 roky od
úmrtia nášho otca a
manžela

Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou
spomínajú deti ,
vnučka Karolínka a ostatná smú-
tiaca rodina. 28. 4. sme sa rozlú-

čili s našou mamou
a babkou

Kto ste ich poznali,
venujte im, prosíme,
tichú spomienku.

Máriou
LUNÁKOVOU.

Valéria BODOVÁ,
Ján BODO.

rod. Galbová
a

Polovicu svojho života boli telom
i dušou učiteľmi a medzi gratu-
lantami nikdy nechýbali ani zá-
stupcovia troch generácií ich bý-
valých žiakov. V 2017 by v máji
oslávili spoločne svoje sté a sto-
prvé narodeniny: S láskou a úc-
tou spomínajú deti Janka a Ján
s rodinami.

Alžbeta Bajzíková 10.5.
Viktor Tanko 11.5.
Veronika Zápražná 12.5.

Dovoľte, aby sme v mene Únie žien Slovenska, základná or-
ganizácia Pezinok, vás oboznámili, že v 50. ročníku Vansovej
Lomničky boli zastúpené aj naše členky. Vyvrcholenie osláv krás-
neho výročia tejto tradície sa uskutočnilo v dňoch 28. 4.-29. 4.
2017 v Banskej Bystrici. V kategórii III. – poézia sa umiestnila na
krásnom 3.mieste p. Melánia Hájiková s montážou básní Voj-
techa Mihálika a Valentína Beniaka a v kategórii II.-v próze sa
predstavila za Mesto Pezinok p. Stanislava Koníčková, ktorá zís-
kala v zlatom pásme úspešné 1. miesto.Srdečne gratulujeme, te-
šíme sa a želáme mnoho nasledovníkov v tejto podpore našej
krásne znejúcej slovenskej poézie a prózy. Touto cestou ešte
chceme veľmi pekne poďakovať p. Melánii Hájikovej, ktorá je ne-
odmysliteľnou súčasťou recitácií pri mnohých spoločenských,
ale i priateľských podujatiach, želáme, aby jej sila poézie bola prí-
kladom pre ďalšie generácie. Neúnavne sa venuje mladým a dá-
va rozlet krásy, citu a nežnosti v mene básní a básnikov. Pra-
jeme ešte veľa úspechov a hlavne pevné zdravie.
Výbor Únie žien Slovenska, Základná organizácia, Pezinok

Krása citu a nežnosti
Radovan Ondrovič a Ivana Vole-
ková Marco Hegyi a Ivana Ša-
fariková Marek Frágner a Jana
Partlová Marek Čuhák a Mária
Nosálová Peter Nídel a Andrea
Líšková Juraj Berzedi a Daša
Pechočiaková Zoltán Duray a
Ivica Tichá Matej Urban a Ve-
ronika Císarová Daniel Duriš a
Veronika Bučková Martin Gubík
a Mária Braunová

•
•
•
•

•
•

•
•

•
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Piaty turnaj VISTA real Cupu 2016/2017 – Školskej basket-
balovej ligy sa uskutočnil v pondelok 24.4.2017 v športovej ha-
le SOŠ Komenského 27 v Pezinku.

Č.s. 25 ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Ľ. Štúra Modra 56:13 (31:6)
Č.s. 27 ZŠ Svätý Jur – ZŠ Na Bielenisku Pezinok 7:44 (5:23)
Č.s. 26 Gymnázium A.Bernoláka Senec – ZŠ J. Kupeckého
Pezinok 32:26p.p. (22:22, 12:9)
Č.s. 28 Gymnázium Pezinok – ZŠ J.G.Tajovského Senec
21:33 (11:17)
Č.s. 29 o 3. miesto: ZŠ Senec – G.A.B. Senec 48:28 (26:13)
Č.s. 30 Finále: ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Na Bielenisku
Pezinok 43:42 (21:21)

Výsledky 5. turnaja

Konečná tabuľka po odohratí 5.turnaja
Poč.

Por. Družstvo záp. Víťaz. Preh. Dal DostalBody
1 ZŠ Fándlyho PEZINOK 7 7 0 308 139 14
2 ZŠ Na Bielenisku PEZINOK 7 5 2 297 219 12
3 Gymnázium A. Ber. SENEC 7 5 2 213 166 12
4 ZŠ J.G. Tajovského SENEC 7 4 3 237 174 11
5 Gymnázium PEZINOK 7 3 4 200 192 10
6 ZŠ SVÄTÝ JUR 7 2 5 86 231 9
7 ZŠ Kupeckého PEZINOK 7 2 5 190 206 9
8 ZŠ Ľudovíta Štúra MODRA 7 0 7 93 297 7

O poradí na 2. a 3., resp. 6. a 7. mieste rozhodlo vzájomné stretnutie

Výsledky 5. turnaja Školskej
basketbalovej ligy 2016/2017

Pezinok sa cez víkend 22. 4.
- 23. 4. 2017 stal dejiskom bas-
ketbalového turnaja juniorskej
kategórie do 19 rokov. Turnaj
sa tešil bohatej účasťi klu-
bov z Českej republiky, ktorú
zastupoval klub BCM Prostě-
jov, výber kraja Kragujevac zo
Srbska, klub z Bosny a Her-
cegoviny KK Falcons Tuzla a
za Slovensko sa predstavil
klub MBK Karlovka Bratislava.
Pezinok znova ožil športovou
atmosférou, o ktorú sa posta-
rali výborní fanúšikovia a aj ce-
lý realizačný tím.

Po napínavých sobotňajších
stretnutiach turnaj vyvrcholil

v nedeľu. Víťazom sa stali bas-
ketbalisti BCM Prostějov, ako
druhí sa umiestnili hráči klubu

MBK Karlovka Bratislava v zo-
stave s dvoma odchovancami
Pezinka Denisom Kuzneco-

vom a Lukášom Bolekom. Tre-
tia priečka patrila výberu kraja
Kragujevac zo Srbska a štvrté
miesto obsadili basketbalisti
klubu z Bosny a Hercegoviny
KK Falcons Tuzla.

Toto výborné podujatie
vzniklo na základe spolupráce
MBK Karlovka Bratislava a BK
Pezinok a za podpory mesta
Pezinok.

Basketbal je neodmysliteľ-
nou súčasťou Pezinka a aj
vďaka takýmto podujatiam
sme to zase potvrdili. (Ceny
najlepším basketbalistom odo-
vzdával aj viceprimátor Miloš
Andel. Vladimír Kuznecov

Medzinárodný basketbalový turnaj U19 v Pezinku

FOTO: Libor Havel

Presviedča nás o tom aj ta-
lentovaná mladá džudistka, 14
ročná dorastenka Silvia To-
mánková z Pezinka, ktorá je
vnučkou zakladateľa pezinské-
ho juda Jozefa Tománka st. a
dcéra bývalého úspešného re-
prezentanta SR v jude Jozefa
Tománka ml. Silvia ako do-
rastenka zvíťazila vo februári
na majstrovstvách SR juniorek
v Banskej Bystrici. Po veľmi váž-
nom zranení nohy zo septem-
bra 2015 sa svojím nasadením
a pevnou vôľou pozoruhodne
rýchlo zotavila, a znova sa
dostala do skvelej formy. S veľ-
kou istotou poráža súperky nie-
len doma, ale aj na medziná-
rodnej športovej scéne. Svedčí
o tom i množstvo vyhratých zá-
pasov a turnajov už v druhej po-
lovici minulého roka. Priebežne
je na 17. mieste vo svetovom
rankingu IJF.

Spýtali sme sa Silvii, ktorý
zo svojich úspechov si naj-
viac cení?

Po komplikovanej zlomenine

členka som sa našťastie aj vďa-

ka dobrej rehabilitácii dala rých-

le dokopy. Už v lete 2016 som si

odniesla z turnaja US OPEN v

americkom Miami bronz. Na-

priek tomu, že som išla s veľký-

mi obavami a rešpektom, som

šťastná, že sa mi to podarilo.

Momentálne mám najväčšiu ra-

dosť z víťazstva na medziná-

rodnom turnaji v africkom Tu-

nise, ktorý patrí do série sveto-

vých pohárov kadetov, kde som

predbehla aj dve domáce favo-

ritky. Prvýkrát v živote mi zahra-

li slovenskú hymnu.

Čo by si odkázala ostat-
ným športovcom, ako do-
siahnuť podobné úspechy?

Človek je raz hore – raz dolu,

a ani mne sa vždy nedarí. Až te-

raz však začínam rozumieť viac

tomu, čo je to vrcholové judo.

Viem, že musím trénovať aj nie-

koľkokrát denne. A je toho ove-

ľa viac. Okrem tréningu aj vyvá-

žená strava a vhodná regene-

rácia. Jednoducho, treba zaťať

zuby a ísť za svojím cieľom.

Myslím, že mám veľké šťastie

aj v tom, že v našom judo klube

v Pezinku mám veľmi dobré

podmienky a sme super kolek-

tív. Navzájom sa pri zápasoch

povzbudzujeme. Je to pre nás

veľmi dôležité. Viem, že môj

úspech je aj úspech všetkých

pezinských judistov a trénerov,

ktorí so mnou trénujú.

Po náročnom turnaji v Buda-

pešti v apríli som si počas

sústredenia zranila prst na ľa-

vej ruke, takže teraz rehabilitu-

jem a súčasne sa chystám na

turnaj do Portugalska. Teším

sa, že okrem výborných trénin-

gov mi vyšla v ústrety aj ZŠ

Fándlyho v Pezinku, keďže

Judo Aréna v ktorej trénujem,

je vedľa školy. Môžem trénovať

aj v dopoludňajších hodinách,

pretože moja triedna pani uči-

teľka Bibiana Griliová mi po-

núkla individuálny študijný

plán. Cez letné prázdniny pôj-

dem s celým naším klubom na

sústredenie. Tam nás okrem

dennodenných tréningov čaká

veľa zážitkov a zábavy.

Čo ťa čaká v najbližšom ob-
dobí ?

D ír Šmahovský

Čo dodať na záver? Silvii že-
láme skoré uzdravenie, veľa vy-
trvalosti a úspechov v športo-
vom aj osobnom živote.

Rozhovor pripravil
rahom

Talent a drina posúvajú hranice

Dňa 6.-7. mája 2017
sa 9 detí z Plavec-
kého klubu Pezinok
zúčastnilo medziná-
rodných plaveckých
pretekov v Paríži.
Na X. ročníku pod
názvom

s a
Plavecký klub Pezi-
nok predstavil po 5.

krát. Za účasti 32 klubov z krajín Španielsko, Belgicko,
Francúzsko, Slovensko malá výprava z Pezinka dosiahla vyni-
kajúce výsledky a z Francúzska si priniesla 29 medailí (9 zla-
tých, 9 strieborných,1 bronzovú).

Najúspešnejšia bola (2005), ktorá zís-
kala 7 medailí 3x2. miesto (100, 200, 400 m voľný spôsob) a 4x
3. miesto (100 m znak, 50 m voľný spôsob, 50 m motýlik, 200 m
polohový pretek). (2007) získala 5 medai-
lí – 3x1. miesto (50, 200 m prsia, 200 m polohový pretek), 2.
miesto 50 m motýlik, 3. miesto 100 m prsia.

(2007) získala 5 medailí – 3x1. miesto (50,100 m voľný spô-
sob, 200 m znak), 2. miesto 50 m znak, 3. miesto 200 m voľný
spôsob. (2004) získala 3 medaily – 2x
1. miesto (100, 200 m motýlik), 2. miesto 200 m prsia.

(2004) získala 1. miesto v disciplíne 200 m prsia.
(2003) získal 4 bronzové medaily (50 m voľný

spôsob, 100, 200 m znak, 200 m polohový pretek.
(2006) získal 4 medaily – 3x2. miesto (200 m voľný spôsob,

50, 200 m znak), 3. miesto 100 m voľný spôsob.
Po úspešnej reprezentácii si plavci vychutnali dva dni , ktoré

venovali potulkám a spoznávaniu najkrajších pozoruhodností
Paríža. V júni sa plavci z PKPK predstavia na Letných majstrov-
stvách SR v jednotlivých katgóriách nasledovne: 13-14-roční v
Štúrove, 9-10-roční v Košiciach, 15-roční a starší v Bratislave a
11-12-roční koncom júna tiež v Bratislave. Plavecký klub
Pezinok organizuje 17.6. 2017 v čase od 11.30 – 12.30 h na pe-
zinskej plavárni prijímanie detí do klubu. Prihlásiť sa môžu deti
od 5 rokov- nemusia vedieť plávať, všetko sa naučia. Treba si
priniesť plavky, okuliare a uterák. Tešíme sa na všetky deti, kto-
ré majú rady vodu.

European

S w i m M e e t

Veronika Behalová

Simona Michalcová

Katarína Szabó-
ová

Rebeka Gašparovičová
Nina Če-

chovičová
Peter Mozola

Samuel Šče-
vlík

Naďa Kúdelová

Plavecké preteky v Paríži

V dňoch 22. – 28. 4. časť
orientačných bežcov z Pezinka
vymenila každodenné povin-
nosti za talianske slnko a lesy.
V tomto termíne sa totiž na
Sicílii neďaleko miest Palermo
a Corleone uskutočnili školské
majstrovstvá sveta v orientač-
nom behu.

pezinského
gymnázia Dominic Ditri, Me-
dard Féder, Branislav Kunik,
Matej Pätoprstý, Matúš Šimo a
tréner Michal Tomašovič. Svoje
zastúpenie na tomto podujatí
mala aj Základná škola Jána
Kupeckého, ktorú reprezento-
vali Nicholas Ditri, Filip Du-
bovský, Tibor Fedor, Tomáš Ši-
poš a trénerka Barbora Chorvá-
tová. V národných družstvách

V konkurencii viac ako 700
pretekárov z 30 krajín sveta sa
predstavili študenti

sa predstavili Eva a Lucia On-
dovčíkové, pričom vedúcim

jedného z národných druž-
stiev bol aj Pavol Poláček ml.
Z 36-člennej výpravy Sloven-
ska tak tvorili orientační bežci

z Pezinka takmer polovicu.
Výsledky z podujatia potvrdi-

li, že dlhodobá práca s mláde-
žou v Pezinku prináša svoje vý-
sledky – E. Ondovčíková ako
členka víťazného družstva v ka-

tegórii národný tím žiačok ako
aj vedúci tohto družstva Pavol
Poláček mladší sa môžu po-
chváliť titulom majstrov sveta –
družstvo Gymnázia Pezinok
skončilo na piatom a družstvo
ZŠ Kupeckého na siedmom
mieste. Za zmienku stoja aj indi-
viduálne výsledky, kedy Nicho-
las Ditri skončil ôsmy a Tibor
Fedor desiaty na dlhej trati v ka-
tegórii žiakov. Na strednej trati
bolo maximom jedenáste mies-
to Medarda Fédera v kategórii
študentov.

Okrem behu sme absolvovali
aj kultúrne akcie, večer náro-
dov, prehliadku mesta Palermo,
regeneráciu v mori, zabavili
sme sa pri pretekoch priateľstva
a spoznali sme mladých orien-
tačných bežcov z takmer 30 kra-
jín sveta. Michal Tomašovič

Školské majstrovstvá sveta v orientačnom behu v Palerme




