
VYDÁVA MESTO PEZINOK50. ROČN K JÚN 2017http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Ako už patrí k našej tradícii,
Pezinčania si tento rok 14. júna
opäť pripomenuli okrúhle, 370.
výročie udelenia výsad Slo-
bodného kráľovského mesta.
Pri tejto príležitosti odovzdal
primátor ocenenia občanom,
ktorí sa v priebehu roka svojimi
aktivitami zaslúžili o rozvoj a
zviditeľnenie Pezinka.

Okrem toho bola na budove
mestského úradu odhalená pa-
mätná tabuľa a v parku na ná-
mestí bol vysadený symbolic-
ký dub.

Primátor mesta Pezinok Oli-
ver Solga pri tejto príležitosti vo
svojom prejave uviedol:

„Vážení spoluobčania, práve
dnes uplynulo dlhých 370 ro-
kov odo dňa, keď sa naše mes-
to zaradilo medzi najvýznam-
nejšie mestá vtedajšieho
Uhorska a stalo sa politickým,
ekonomickým a spoločenským
centrom malokarpatského regi-
ónu. A vďaka zlatému baníctvu
a výrobe vynikajúceho vína sa
stal Pezinok mestom bohatým
a slávnym.

Udelenie výsad Slobodného
kráľovského mesta bolo dôle-
žitým impulzom pre formova-
nie samosprávnych orgánov a
riadenie mesta volenými zá-
stupcami občanov. Spolu so zá-
kladnými právami a slobodami
však prišla aj povinnosť a zod-
povednosť pri správe vecí ve-
rejných. Byť Pezinčanom zna-
menalo rovnako vyznamena-
nie ako aj záväzok. Napríklad
len získať domovské právo tr-
valo roky a bolo vydávané na
základe opakovaného overo-
vania mravnej a morálnej bezú-
honnosti žiadateľa ako aj jeho
odbornej spôsobilosti v niekto-
rom z množstva remesiel, v ba-
níctve alebo vinohradníctve.

Preto si s patričnou hrdosťou
pri každej príležitosti pripomí-
name významné dejinné uda-
losti nášho mesta, tak ako si s
rovnakou hrdosťou pripomína-
me významné osobnosti, ktoré
sa v našom meste narodili, žili
tu a vytvorili dielo presahujúce
hranice tohto mesta a neraz aj
Slovenska. Pezinok mal v celej
svojej histórii to šťastie, že bol
bohatý na takéto osobnosti.

Pokračovanie na str. 6

Slávnostné zasadnutie MsZ

str. 4

Na otvorení XIV. ročníka Keramických trhov privítali organizátori a zástupcovia mesta významných hostí – majstra Ignáca Bizmayera (vľavo) a mimoriad-
nu a splnomocnenú veľvyslankyňu Bulharskej republiky v Slovenskej republike, J. E. Yordanku Chobanovú na fotografii vpravo dolu. FOTO: (pb)

Inzercia

VÍNO
A LEVANDUĽA

2017

Slnkom zaliate ulice, roz-
kvitnuté lipy a keramika hýria-
ca všetkými možnými farba-
mi. Atmosféra Keramických
trhov v Pezinku je neopako-
vateľná a bez tohto podujatia
by sme si začiatok leta ani ne-
vedeli predstaviť. Platí to aj o
tomto, v poradí už štrnástom
ročníku.

Už od piatku 9. júna začal žiť
Pezinok keramikou. Ako každo-
ročne patril začiatok leta v na-
šom meste tým najkrajším vý-
tvorom, aké ľudská tvorivosť
a šikovné ruky dokážu vytvoriť
z hliny.Ale, samozrejme, nechý-
balo ani občerstvenie, kultúrny
program a dobrá nálada.

S výnimkou podmračeného so-
botného dopoludnia prialo tr-
hom aj počasie, takže návštev-
nosť bola naozaj vysoká.
Takmer 170 vystavujúcich a pre-
dávajúcich keramikárov má dô-
vod na spokojnosť nielen pre
dobrú atmosféru, ale aj z ob-

Pezinok na začiatku leta opäť rozkvitol keramikou

Inzercia

chodného hľadiska – a ako bý-
va zvykom, väčšina z nich sa
vráti do Pezinka nepochybne aj
o rok.

hovorí primátor mesta
Pezinok Oliver Solga.

„Tohtoročné trhy boli veľmi
úspešné a nielen tým, že nám
tento rok opäť pribudli vystavu-
júci,“

„Pre mňa
osobne sú Keramické trhy z
mnohých dôvodov milšie a dôle-
žitejšie, než vinobranie a iné
podujatia, pretože keramika má
v našom meste obrovskú tradí-
ciu. A nemyslím len keramiku,
ktorá sa tu robila od mladšej
doby kamennej, ale aj modran-
skú majoliku, Habánov, sú-
časných tvorcov, ktorí sa kera-
mike venujú – a len v našom ma-
lokarpatskom regióne je ich nie-
koľko desiatok. Som rád, že aj
mladí výtvarníci vystavujú a tvo-
ria a takisto, že prichádzajú kera-
mici z Českej republiky aj z
iných krajín, napríklad z Bulhar-
ska, Rakúska, Talianska, Slo-

vinska či Poľska. Ľudia takto ma-
jú možnosť vidieť, čo všetko sa
dá z obyčajnej hliny stvoriť.“

„Často sa tu stretávam so svo-
jimi bývalými žiakmi, ale už aj s
ich deťmi, čo je veľmi príjemné.
Mám tu veľa známych a priate-
ľov a teší ma, že ostávajú verní
keramike,“

„Je to zrejme zásluha Pezinča-
nov, ale aj Bratislavčanov a oby-
vateľov nášho regiónu, ktorí na
trhy chodia, že sa vďaka vyso-
kej návštevnosti keramika nie-
len obdivuje – ale aj dobre pre-
dáva. A že si keramici aj trochu

Primátor Oliver Solga prežíva-
na trhoch takmer celý čas od pr-
vého dňa až do konca. A má to
aj vážny dôvod: Keď v 90. ro-
koch v Pezinku pôsobila Stred-
ná keramická škola, ako historik
umenia tam vyučoval dejiny
umenia.

dodáva primátor.
Mimoriadne ho teší, že sa mno-
hí vystavovatelia a predajcovia
do Pezinka každoročne vracajú.

zarobia, pretože cesta na takéto
podujatie je veľmi náročná a spá-
jajú sa s ňou nemalé náklady.
Význam tohto podujatia pre
mesto sa ani nedá vyčísliť pe-
niazmi, ktoré do trhov ako mes-
to vkladáme. Je skrátka potešu-
júce vidieť toľko krásnych vecí
pohromade. A ak si tu keramiku
ľudia kúpia, majú darčeky pre
rodinu a pre známych na celý
rok “

„Chodíme sem radi, pretože
pezinské trhy majú najkrajšiu
atmosféru zo všetkých, vrátane
tých českých,"

„Ľudia tu majú radi kera-
miku a vedia ju oceniť, takže sa
aj výborne predáva. Na Sloven-
sku si zákazník vie výber tovaru

O tom, že majú Keramické tr-
hy v Pezinku čosi do seba, nás
presvedčili aj viacerí účastníci a
predajcovia. Zuzana Kordová
Štefanová z Prahy-Smíchova
bola na trhoch v Pezinku už pia-
tykrát.

hovorí kerami-
kárka.

viac vychutnať – ak si napríklad
vyberie šálku, chce ju mať aj s
podšálkou. Veci sú tu ozdobnej-
šie, krajšie, takže je záujem aj o
kvalitný, umeleckejší a originál-
ny tovar. Výborná atmosféra je
tu aj vďaka organizátorom. Na
iných trhoch zažívame aj stres
alebo rôzne tlaky pri výbere
miesta, ale v Pezinku nič také
nie je, vládne tu priam rodinná
pohoda. A aj počasie vždy vyj-
de. A pokiaľ náhodou nevyjde,
ani to nie je žiadny problém.“

Pokračovanie na strane 8

Aj Zuzana Kordová Štefanová
sa chystá prísť do Pezinka na
budúci rok. A podobne i jeden z
najoriginálnejších vystavovate-
ľov, Andy Frič, ktorý na prvý po-
hľad zaujal návštevníkov soška-
mi s motívmi sci-fi. Pretože krás-
nych farebných hrnčekov s tuli-
pánmi, srdiečkami alebo zvie-
ratkami návštevník na trhoch vi-
dí naozaj dosť a často sa nevie
ani rozhodnúť, ktorý z nich si vy-
brať.

REKORDNÝ VÝSLEDOK V HOSPODÁRENÍ MESTA PEZINOK
V ROKU 2016 VO VÝŠKE 1,5 MILIÓNA EUR

Nikdy sa našim predkom
nedarilo tak, ako nám

Mesto Pezinok dosiahlo za minulý rok mimoriadny výsledok v hospodárení
– najlepší v novodobej histórii mesta

Pokračovanie na strane 2.

Tu je niekoľko základných informácií: Celkové príjmy Mesta Pezinok v roku 2016
vrátane škôl predstavovali sumu vo výške 16 059 186 € a výdavky sumu vo výške
14 487 922 €. Z výsledku hospodárenia boli vylúčené účelovo určené finančné
prostriedky vo výške 74 775 €. Výsledok hospodárenia upravený o tieto prostried-
ky dosiahol prebytok vo výške 1 496 489 €. O túto sumu bude navýšený rezervný
fond mesta.
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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

V týchto dňoch vykonávajú
rôzne štátne inštitúcie na
Mestskom úrade v Pezinku sú-
bežne až päť kontrol.

- Ministerstvo financií SR, vyko-
náva podrobnú kontrolu dodr-
žiavania zákona č. 171/2005
Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov v období rokov
2015,2016 a bežného roka
2017.

- Ministerstvo vnútra SR, ktoré
začalo dňom 16.5.2017 vyko-
návať finančnú kontrolu dodr-

žiavania osobitných predpi-
sov a interných noriem pri
hospodárení s verejnými fi-
nanciami, dodržiavania hos-
podárnosti, efektívnosti, účin-
nosti a účelnosti pri hospodá-
rení s dotáciami poskytnutými
MV SR na úhradu prenesené-
ho výkonu štátnej správy na
úseku matričnej činnosti, na
úseku hlásenia pobytu obča-
nov a registra obyvateľov Slo-
venskej republiky a na úseku
registra adries v rokoch 2015-
2016

- Najvyšší kontrolný úrad SR
začal kontrolu nakladania sub-

jektov územnej samosprávy s
majetkovými účasťami v ob-
chodných spoločnostiach za
roky 2013, 2014,2015.

- Kontrolu vykonala aj Imple-
mentačná agentúra MPSVR
SR dňa 14. 6. 2017 na mieste
Národný projekt Podpora opa-
trovateľskej služby za obdo-
bie december 2016, január a
feb-ruár 2017.

- Dňa 21. 6. 2017 bol vykonaný
vládny audit ERDF a KF I. - fy-
zické overenie stavu realizá-
cie projektu (projekt kód ITMS
č. 22310120094 - ISRMO OP-

Kontrola bola
uzavretá s konštatovaním
splnenia všetkých kontro-
lovaných úloh.

BK - Pezinok - Rekonštrukcia
a modernizácia ZŠ Kupecké-
ho 74, Pezinok) . .

Vedenie mesta, napriek mi-
moriadnym povinnostiam vy-
plývajúcim vedeniu a pracovní-
kom mesta zo súčinnosti a spo-
lupráce s kontrolnými orgánmi,
tieto kontroly víta, pretože ich
výsledky sú jasným signálom
toho, že orgány mesta pracujú
v intenciách zákonov, vysoko
profesionálne a transparentne.

Kontrola konštatovala, že
prijímateľ (mesto Pezinok)
preukázal súlad stavu doda-
ných položiek s fakturova-
ným stavom.

KONTROLY NA MESTSKOM ÚRADE

V roku 2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce so-
ciálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na projekt – Národný
projekt – Podpora opatrovateľskej služby. Mesto Pezinok zare-
agovalo na túto výzvu a podalo žiadosť na IAMPSVaR SR s cie-
ľom realizovať tento projekt. Projekt je zameraný na podporu
opatrovateľskej služby financovanej z prostriedkov Európ-
skeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinanco-
vanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje. V tomto
projekte sme boli úspešní a od 1.12.2016 sa Mesto Pezinok za-
pojilo do tohto projektu a zabezpečilo si tak možnosť získať
časť finančných prostriedkov na spolufinancovanie poskytova-
nia opatrovateľskej služby v domácnosti. Ako všetci iste vieme
takéto projekty sú vo väčšine koordinačne i administratívne veľ-
mi náročné. Napriek tomu aj po kontrole na mieste, vykonanej
dňa 14.6.2017 pracovníkmi IA MPSVaR, neboli zistené žiadne
nedostatky zo strany Mesta Pezinok pri realizovaní projektu, čo
je samozrejme i vizitkou všetkých zamestnancov Mesta Pe-
zinok, ktorí sa podieľajú na jeho realizácii, predovšetkým však
zamestnancov a vedúcej zariadenia Opatrovateľskej služby
Mgr.Aleny Černákovej. (MsÚ)

Národný projekt – Podpora opatrovateľskej služby,
kontrola z Ministerstva

Kladnému výsledku hospodá-
renia pomohli predovšetkým po-
dielové dane, nezanedbateľ-
ným príjmom do rozpočtu boli
tiež daň z nehnuteľnosti, a ďal-
šie odvody a poplatky. Ďalší
príjem tvorili administratívne
a iné poplatky, dividendy od
BVS, prostriedky z Recyklač-
ného fondu.

Zdrojom príjmov bola aj refun-
dácia finančných prostriedkov
na projekt „Elektronizácia sa-
mosprávy Mesta Pezinok“, do-
tácia na obnovu objektu Mest-
ský dom Pezinok, dotácia na
činnosť Dobrovoľného hasič-
ského zboru Pezinok, dotácia
na vybavenie telocvične ZŠ
Orešie, grant SPP na projekt
Revitalizácia ihriska – denné
centrum Cajla.

Kapitálové príjmy sa podarilo
naplniť len zhruba na 37%
upraveného rozpočtu. Dôvo-
dom boli najmä nižšie príjmy z
predaja majetku. Nezrealizoval
sa predaj domu Za dráhou, do-
mu s pozemkom na Holubyho
19 a 23, ani predaj bytu na
L. Novomeského. Z rozpočto-
vanej sumy predaja pozemkov
bolo zrealizovaných 59%. Mes-
tu bola poskytnutá dotácia pre
ZŠ Na bielenisku na rekon-
štrukciu elektrických rozvodov
a osvetlenia v telocvični.

Pokračovanie z 1. strany. Mesto zapojilo na zabezpeče-
nie realizácie investičných akcií
finančné prostriedky vo výške
913 896 €. Spomenieme len
niektoré: V roku 2016 sa vybu-
doval chodník na Malokarpat-
skej ul., Majakovského ul., na
cintoríne v Pezinku. Ďalej sa
zrekonštruovali chodníky na ul.
Komenského, M. R. Štefánika,
na ul. Moyzesovej, Meisslovej.
Technicky sa zhodnotilo hokej-
balové ihrisko. Bola dopraco-
vaná projektová dokumentácia
na kanalizáciu Grinava. Mesto
odkúpilo od BSK rodný dom
Jána Kupeckého. V tomto du-
chu by sme mohli pokračovať a
vymenovať ešte desiatky „drob
ných“ investícií, rekonštrukcií
a opráv.

Rozdiely medzi pôvodne
schváleným rozpočtom a sku-
točnosťou sú aj z dôvodu, že

niektoré investičné akcie neboli
zrealizované v roku 2016 a boli
presunuté do roku 2017, naprí-
klad rekonštrukcia zasadačky
MsÚ, rekonštrukcia a moderni-
zácia III. nadzemného podlažia
MsÚ, nákup pozemkov (Grina-
va), projektová dokumentácia
na modernizáciu a rekonštruk-
ciu verejného osvetlenia, re-
konštrukcia kotolne na ul. Ko-
llárova 1, ZŠ Fándlyho – za-
teplenie, rekonštrukcia strechy
a Cyklochodník Pezinok –
Limbach a mnohé ďalšie.

Mesto nezabudlo ani na školy
a školské zariadenia. V roku
2016 boli na základné a mater-
ské školy a školské zariadenia
čerpané kapitálové výdavky v
sume 515 812 €.

Mesto Pezinok splácalo v ro-
ku 2016 dva úvery zo ŠFRB (na
výstavbu sociálnych bytov na

Zumberskej ulici a na výstavbu
bytov Za hradbami) a tri ko-
merčné úvery – úver na rekon-
štrukciu budovy Radničné ná-
mestie 9, úver na kúpu a rekon-
štrukciu budovy na ul. M. R.
Štefánika 9 a úver na rekon-
štrukciu strechy budovy Mest-
ského domu na Holubyho ulici.
Konečný stav dlhovej služby
k 31. 12. 2016 je 2 366 545 eur.
Úverová zaťaženosť mesta je
dnes necelých dvanásť percent
(od roku 2015 sa znížila z 15
na 12%).

Mestu Pezinok sa aj v roku
2016 darilo hospodáriť tak, aby
zabezpečilo všetky úlohy, ktoré
mu vyplývajú zo zákona o obec-
nom zriadení a z prenesených
kompetencií.

Alena Gusejnova,
vedúca OE a MD

Bežný rozpočet 2016
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Prebytok bežného rozpočtu

Schválený rozpočet
13 292 872 €
13 289 872

3 000
€

€

Upravený rozpočet
15 666 529
14 472 029
1 194 500

€
€
€

Skutočnosť k 31. 12. 2016
15 616 147
13 574 026
2 42 121

€
€

€

Plnenie bežného rozpočtu:

Kapitálový rozpočet 2016
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Schodok kap. rozpočtu

Schválený rozpočet
2 259 000
2 372 000
-113 000

€
€

€

Upravený rozpočet
1 217 878
1 819 233
- 601 355

€
€
€

Skutočnosť k 31. 12. 2016
443 039
913 896

- 470 857

€
€
€

Plnenie kapitálového rozpočtu: Dnes sme už aj zabudli, že v roku 2014 začala prebiehať re-
konštrukcia CZT rozkopávaním chodníkov pre rozvody a budo-
vanie KOST-iek v jednotlivých bytových domov. Pokračovalo to
rekonštrukciou centrálnych kotolní na sídlisku Juh a menšími
technickými úpravami na Záhradnej ul. V ostatnom roku sa
úspešne zrealizovala rekonštrukcia kotolne na sídlisku Sever s
využitím zhodnocovania drevnej štiepky na tepelnú energiu.
Toto sú podstatné dôvody, prečo sa zefektívnila dodávka tepla
a dodávka teplej úžitkovej vody a sme presvedčení, že sa tým
zvýšila aj spokojnosť našich občanov a odberateľov, ktorí sú na-
pojení na systém CZT. V období po skončení vykurovacej se-
zóny Stála komisia pre tepelné hospodárstvo hodnotila hospo-
dárenie dodávateľa tepla v našom meste. S potešením bolo
konštatované, že v roku 2016 bola dosiahnutá efektívnejšia
merná spotreba tepla a prípravy TÚV na sídlisku Juh o 38 % a
na sídlisku Sever o 31% oproti roku 2014, kotolne na Záhradnej
nezabezpečujú odberateľom TÚV. Účinnosť výroby tepla na ko-
tolni Juh bola lepšia o 9,3% a na sídlisku Sever o 11,45 %, na
kotolniach na Záhradnej ul. o 2%. Tieto hodnotiace čísla boli
podkladom toho, že dodávateľ vo vyúčtovaní vrátil svojim odbe-
rateľom za rok 2016 viac ako 140 tis. eur. Miloš Andel

Rekonštrukcia centrálneho zásobovania
teplom prináša prvé ovocie

9. júna sa naše mesto tak, ako po iné roky, zapojilo do akti-
vít Nadácie PONTIS s názvom „Naše mesto“. Dobrovoľníci
z rôznych firiem, zapojených do tohto projektu, vykonávajú
už niekoľko rokov bezplatne rôzne verejnoprospešné práce
v prospech miest a obcí po celom Slovensku. V tomto roku
to bolo natieranie plota zámockého parku. Na začiatku prá-
ce prišiel brigádnikom poďakovať (aj za prácu v minulých roč-
níkoch) primátor mesta Oliver Solga.

V tejto súvislosti sa na nás obrátil pán Marek Richter
z Nadácie PONTIS, ktorý žiadal vysvetlenie k tvrdeniam
Slavomíra Repku na SME blog, že práce boli vykonávané
na cudzom majetku, keďže plot bol podľa neho prenajatý ma-
jiteľovi zámku a pracovníci mesta vykonávali súčinnosť ne-
zákonne (podľa neho nemali v ten deň dovolenku).

Vedenie mesta ubezpečilo predstaviteľov Nadácie PON-
TIS, že plot zámku je v majetku mesta, nebol nikdy prenajatý
a práce boli vykonávane v súlade so stanovami Nadácie
a v prospech občanov mesta.

Tvrdenia Slavomíra Repku na blogu SME sú hrubým klam-
stvom a znevažovaním dobrovoľníckej práce Nadácie
PONTIS ako aj práce pracovníkov mestského úradu. Boli,
tak ako väčšina jeho príspevkov na blogu, vykonštruované
s cieľom poškodiť vedenie a pracovníkov mesta.

P.S. Ako nás 19. 6. informovala Karin Boboková z Nadácie
Pontis, náš projekt s názvom „Obnova náteru plota Zámoc-
kého parku“ bol zaradený medzi úspešne ukončené projek-
ty. Okrem iného napísala: „Sme radi, že sme mohli podporiť
váš projekt a spolupracovať s vami.“ (MsÚ)

Stanovisko mesta PezinokREKORDNÝ VÝSLEDOK V HOSPODÁRENÍ MESTA PEZINOK
V ROKU 2016 VO VÝŠKE 1,5 MILIÓNA EUR
Mesto Pezinok dosiahlo za minulý rok mimoriadny výsledok v hospodárení – možno najlepší v novodobej histórii mesta

Dôležité mimoriadne zasadanie MsZ

Prvého júna bol v galérii mesta Bratislavy, v Mirbachovom
paláci, slávnostne prezentovaný zreštaurovaný obraz sv.
Františka, ktorý je dielom slávneho barokového maliara Jána
Kupeckého. Vynikajúcu reštaurátorskú prácu odviedla aka-
demická maliarka Anna Gregová, odborná pracovníčka galé-
rie. Obraz bude po dokončení rekonštrukcie pezinského
Zámku nainštalovaný v tamojšej zámockej kaplnke. Na foto-
grafii zľava: majiteľ pezinského zámku a obrazu Štefan Ši-
mák, primátor Oliver Solga a riaditeľ GMB Ivan Jančár.
(FOTO: Peter Homola – GMB) (r)

Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa
uskutočnilo 7. Júna 2017. Hosťom počas celého rokovania bola aj
prokurátorka Okresnej prokuratúry v Pezinku Mgr. Jana Barin-
ková. Pani prokurátorka objasnila poslancom rozsah právomocí
a ostatné náležitosti pri tvorbe Všeobecne záväzných nariadení,
ako aj kompetencie poslancov... pri ich formulovaní. Mesto
Pezinok muselo v minulosti už niekoľkokrát čeliť upozorneniam
prokurátora či dokonca protestom prokurátora. Na rokovaní MsZ
sa stal dokonca bezprecedentný prípad, kedy niekoľko poslancov
hlasovalo proti implementácii novely zákona o miestnom poplatku
do mestského VZN, čo bolo nielen protizákonné, ale aj jasné poru-
šenie poslaneckého sľubu.

VZN č. 2/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2017o stano-
vení výšky miestneho poplatku, ďalej VZN č. 3/2017 o verejnom
poriadku,

VZN č.4/2017 o určení názvov nových ulíc a doplnení VZN
č4/2007o určení názvov ulíc v meste Pezinok,

VZN č.5/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na území
mesta,

VZN č. 6/2017, ktorým sa ruší VZN č. 1/2003 o niektorých pod-
mienkach držania psov, v znení neskorších zmien,

VZN č.7/2017, ktorým sa ruší VZN č. 9/2008 o úprave podmie-
nok predaja, podávania alebo používania alkoholických nápojov
na území mesta Pezinok,

VZN č. 8/2017, ktorým sa ruší VZN č.6/1995 o vydávaní VZN,
VZN č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času

prevádzky služieb na území mesta Pezinok, a na záver schválilo
MsZ udelenie mestských ocenení.

O obsahu jednotlivých VZN budeme čitateľov informovať v na-
sledujúcich číslach Pezinčana.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
�

�

�

�

�

�

�

(MsÚ)

Pezinský Kupecký v „Mirbachu“
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V stredu 24. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry
konali už deviate promócie seniorov – absolventov Akadémie
tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štú-
dium 45 seniorov – absolventov z dvoch študijných odborov:
Vinohradníctvo vinárstvo a someliérstvo a študijný odbor Nový
životný štýl .

Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov,
zúčastnili lektori študijných odborov Martin Hrubala a Peter
Grič. Koordinátorka Akadémie tretieho veku v Pezinku Andrea
Pikusová následne privítala primátora mesta Olivera Solgu,
viceprimátora Miloša Andela a čestných hostí: viceprezidentku
Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku PhDr. Nadež-
du Hrapkovú, PhD., Prof. Jozefa Čentéša, Prof. René Bílika
a Prof. Bohdana Jurániho.

Slávnostný príhovor predniesol primátor Oliver Solga. Zhro-
maždeniu sa tiež prihovorila Nadežda Hrapková, ktorá absol-
ventom zablahoželala k úspešnému ukončeniu štúdia. Prof.
René Bílik ocenil absolventov za veľký záujem vzdelávať sa aj
v zrelo veku.

Stalo sa tradíciou promócií pezinskej akadémie obdarovať naj-
staršieho absolventa. V tomto školskom roku si kyticu kvetov od-
niesla najstaršia „absolventka“ – 78-ročná Pezinčanka Alžbeta
Blunárová, ktorá navštevovala študijný odbor Nový životný štýl.
Slávnostný akt promócie ukončila študentská hymna „Gau-
deamus Igitur.“

V školskom roku 2017/2018 má pezinská akadémia tretieho
veku v pláne otvoriť dva nové študijné odbory

. Kontakt: tel. č. 033
6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk

Anglický jazyk a
Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo

(AP)

Slávnostná promócia ATV

Na tento článok o mačkách v našom meste nemôžem nereago-
vať. V mnohom s autorom článku (MsÚ) súhlasím, teda že sú
premnožené a že možno ohrozujú vtáctvo, kačičky v parku a ba-
žanty na kraji vinohradov.Ale sú to tiež zvieratá, ktoré majú tú smo-
lu, že nemajú vlastných majiteľov. Súhlasím, že pri kŕmení mačiek
treba mať „kultúru stolovania“ a kelímky si potom odniesť. I keď po
ceste so psom do Psieho kútika cez sídlisko Juh, vidím, že okrem
týchto kelímkov je priestor znečistený od igelitov, plastových fliaš,
výkalov od štvornohých miláčikov, krabičiek od cigariet, špakov...
Koľkokrát po podaní igelitového vrecka majiteľovi kadiaceho psa
som si vypočula slovník, že by ho tento papier nezniesol. Toto zne-
čistenie verejných priestorov nás menej trápi ako kelímok s
jedlom pre mačky. Nesúhlasím z názorom o roznášaní chorôb
mačkami. Sama som s pár spriaznenými dámami na sídlisku Juh
odchytila dohromady 12 mačiek a kocúra, dali sme ich sterilizovať
MVDr. Freyovi, boli zanedbané, ale nie choré. Pár sme vrátili na-
späť a ostatným sa podarilo nájsť domov. Súhlasím s veterinármi,
nezlyhala mačka, ale nezodpovedný majiteľ, jeho zodpovednosť
voči zvieraťu, následne i okoliu. (TD)

Ad: Nebezpečné túlavé mačky Pezinčan 5/2017)(

Primátor mes-
ta Oliver Solga
vymenoval na
základe výbero-
vého konania do
funkcie novej ria-
diteľky Základ-
nej školy s ma-
terskou školou
Na Oreší v Gri-
nave pani Gab-
rielu Fornerovú.
V tejto škole pracuje od roku 1999, od roku 2012 ako zástupky-
ňa riaditeľa. Primátor novej riaditeľke prisľúbil všestrannú pod-
poru zo strany Mesta a vyjadril presvedčenie, že škola pod
jej vedením sa zaradí medzi vysoko kvalitné pezinské zá-
kladné školy, ako tomu bolo v prípade tejto školy už v minu-
losti. (r)

Primátor vymenoval novú riaditeľku

Do minulého čísla Pezinčana som napísal článok o „šmejdoch“.
Neútočil som a neútočím.Ale brániť sa budem vždy dôrazne.Apo-
menovávať ľudí, veci a javy ich pravým menom.

Tak, ako je v tomto kraji zvykom, zopár trafených husí hneď zagá-
galo, hoci som nikoho konkrétne nemenoval. Ohlásil sa bloger
Repka, ktorý napísal:

Toľko Slavomír Repka, (existuje podozrenie, že pred pár me-
siacmi zrejme vystupoval anonymne pod pseudonymom ako
Cvikla), „tiežpezinčan“ s trvalým pobytom kdesi na východnom
Slovensku, v okrese Prešov.

Takýto „šmejd“ – keď už sa sám prihlásil k tomuto nelichotivému
pomenovaniu – si dovolí o mne napísať, že som nekompetentný,
alebo dokonca skorumpovaný a dáva čitateľovi možnosť si vybrať
medzi jedným alebo druhým. Zlým a ešte horším.

Takže fakty: pätnásť rokov som primátorom tohto mesta, za tú
dobu som sa vo svojej funkcii nikdy nedopustil žiadneho neetické-
ho ani protizákonného konania, čo dokazujú aj desiatky kontrol,
počnúc NKÚ a končiac MV SR. Nenadobudol som žiaden maje-
tok, dom či pozemok, zo svojej funkcie som nezískal žiadnu výho-
du ani ja, ani nikto z mojich blízkych. Tak aká korupcia? To, že
Pezinok je dnes tam kde je a je temer po každej stránke vysoko
hodnotený, je (bez zbytočnej skromnosti) aj moja zásluha. Avšak,
nielen moja. Starí Pezinčania ma poznajú po celý život a vedia, čo
som pre svoje mesto a jeho občanov urobil. Tak, ako vedia,
s akým nasadením a výsledkami dodnes vykonávam prácu pri-
mátora. Tí, ktorí sa prisťahovali neskôr, zas vidia, že Pezinok je
mesto otvorené a priateľské k novým obyvateľom, ktoré napĺňa
všetky svoje funkcie.

Je príznačné pre dnešnú dobu, že dnes nachádzajú tú drzosť
a hodnotia ma väčšinou ľudia, ktorí žijú v Pezinku, ako sa hovorí,
„tri dni aj s cestou“, alebo sem chodia len prespávať. Sloboda pre-
javu sa končí tam kde beztrestne znevažujú moju prácu aj mňa
osobne. A tiež prácu a výsledky mojich kolegov, spolupracovní-
kov. Skúste sa ich preto, vážení spoluobčania, namiesto lajkova-
nia a polemizovania na diskusných fórach, opýtať, čo oni urobili
pre toto mesto a pre jeho obyvateľov. Konkrétne: čo a kedy? Nič!
Teda, okrem toho, že zamorujú naše mediálne prostredie a zne-
možňujú akúkoľvek konštruktívnu diskusiu. Aký majú program,
konkrétnu víziu? Opäť nič, okrem šírenia nenávisti a „blbej“ nála-
dy v našej komunite.

Opakovane sa pýtam, v mene koho tak konajú? Kto ich iniciuje,
riadi a kto ich možno aj platí? Viem o nich svoje a sotva niekto zme-
ní moje presvedčenie, že to niektorí nerobia zadarmo, že nekona-
jú z vlastnej vôle a že nemajú čisté úmysly!

Myslím, že ja už poznám odpoveď a iste príde čas, keď sa to
všetci dozvieme. Komunálne voľby budú už o rok, tie do samo-
správnych krajov ešte skôr.

„Som jedným z mnohých, ktorých pán pri-
mátor v danom článku označuje ako „šmejdi“, len preto, že pouka-
zujem na jeho, v dnešnej dobe nekompetentnosť (v lepšom prípa-
de), alebo skorumpovanosť (v horšom prípade). Neviem, čo je
pravda, preto to berte ako rečnícku otázku a odpovedajte si sa-
mi.“

Oliver Solga

„ŠMEJDI...“ na pokračovanie

Na Mestský úrad v Pezinku bola doručená petícia obyvateľov
Limbachu (podpísali ju aj niektorí Pezinčania) proti dopravnému
opatreniu na ceste II /502 pred svetelnou križovatkou v smere do
Pezinka – zúženie odbočovacieho pruhu do obce Limbach, kto-
rým by sa obmedzil prejazd motorových vozidiel v ľavom jazdnom
pruhu pred svetelnou križovatkou na Myslenickej ulici. Ide o trvalé
dopravné značenie – vytvorenie ostrovčeka cez ľavý jazdný pruh
s nutným zipsovým radením všetkých motorových vozidiel do pra-
vého jazdného pruhu, aj tých, ktoré odbočujú následne do odbo-
čovacieho pruhu v smere Limbach. Toto opatrenie, podľa autorov
petície, vytvorí značnú diskrimináciu vodičov odbočujúcich do ob-
ce Limbach. (MsÚ)

Petícia obyvateľov Limbachu

� Turčianska galéria v Martine sprístupnila 22. júna vo svojich
galerijných priestoroch výstavu známeho slovenského fotogra-
fa Ivana Köhlera nazvanú JAZZ STORY KELLY and his boys.
Autor fotografií jazzových velikánov si pozval vystavovať aj
dvoch svojich priateľov – tvorcov kresleného humoru, a to
Jiřího Slívu z Prahy a Pezinčana Olivera Solgu. Výstava potrvá
do 6. septembra.

Po nedávnej vernisáži a úspešnej výstave v Slovenskom
inštitúte v Moskve (vystavoval tu spolu s manželkou Júliou
Piačkovou), otvorí 10. júla vynikajúci slovenský grafik Pezinčan
Igor Piačka výstavu svojich umeleckých prác aj v Pálffyho palá-
ci v Bratislave a to spoločne s ďalšími tromi výtvarníkmi. Okrem
toho, spolu s manželkou budú mať od 2. 7. do 17. 8. výstavu
v Náměšti nad Oslavou nazvanú

�

Obrazy nad Oslavou. (r)

Pezinčania vystavujú

Poslanci bratislavského samosprávneho kraja schválili na svo-
jom 27. riadnom zasadaní 23. júna okrem iného aj nové volebné
obvody. Do volieb, ktoré budú 4. novembra tohto roku, už pôjde
Pezinok samostatne a budú ho zastupovať dvaja poslanci.
Zmena sa dotkne mesta Svätý Jur a obcí Limbach, Slovenský
Grob a Viničné, ktoré budú mať spoločne jedného poslanca.
Počet poslancov v okrese Pezinok sa teda zvýši na päť. Naši po-
slanci René Bílik a Oliver Solga tento návrh v hlasovaní podporili.
Okrem tohto bodu podporili poslanci aj dôležitý materiál Re-
gionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách
v BSK na roky 2013 – 2018. Rovnako bolo schválené aj uzatvore-
nie nájomnej zmluvy s Mestom Pezinok, ktorá mestu umožní
začať s budovaním dôležitého úseku cyklochodníka z Grinavy
do Limbachu. (r)

Poslanci schválili nové volebné obvody

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania...
...v sobotu 24. júna na Cajle vyvrcholila aktivita niekoľkých

dobrovoľníkov, ktorí sa rozhodli pomôcť 4-ročnej Nikolke Peš-
kovej. Toto sympatické a usmievavé dievčatko trpí už viac ako
tri roky postinfekčnou gastroparézou a jej zdravotný stav je
veľmi vážny. Počas celého uplynulého mesiaca sa podarilo
od dobrovoľných darcov s veľkým srdcom vyzbierať viac ako
2 000 €. Vyvrcholením celého snaženia bola súťaž vo varení gu-
láša, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev. Nádherné počasie, nad-
šenie a ochota všetkých prítomných pomôcť vytvorila fantastic-
kú atmosféru a ukázala, že Pezinčania vedia pomáhať.

Celková suma vyzbieraných finančných prostriedkov dosiah-
la výšku ktoré organizátori odovzdali Nikolke a jej rodi-
čom a bude použitá na nákup zdravotníckeho prístroja, ktorý
umožní Nikolke opustiť nemocničné priestory a byť doma s ro-
dičmi.

Od 25. júna 2017 bude v komunitnej nadácii REVIAvytvorený
pre Nikolku osobitný účet a naše aktivity na podporu chorých de-
tí budú ďalej pokračovať po letných prázdninách.

3 600 €,

Už v minulosti sme informovali občanov nášho mesta, že sa po-
darilo po viac ako piatich rokoch dosiahnuť schválenie územného
plánu mesta Pezinok. Tento nadobudol účinnosť 1. apríla tohto
roku. Už predtým bol ÚPN napadnutý podnetom na OP. Okresná
prokuratúra však s definitívnou platnosťou rozhodla, že Územný
plán mesta Pezinok je v súlade s platnou legistatívou SR a teda
platný a účinný v plnom rozsahu. (MsÚ)

Územný plán definitívne účinný

Pripomenuli sme si významné výročie

Výstavba lávky je už realitou
V mesiaci jún prebehlo výberové konanie na dodávateľa stav-

by „Vybudovanie lávky cez potok Saulak,“ (pri športovej hale,
smerom k rodinným domom na Sahare). Víťazom súťaže sa sta-
la firma BESTAV, s.r.o. z Malaciek. Hodnota zákazky je 33 245
eur. Odovzdávanie staveniska sa uskutoční 4. júla. Výstavba
lávky by mala byť ukončená a odovzdaná do užívania 60 dní od
prevzatia stavby. S výstavbou mesto plánovalo už v jarných me-
siacoch, vtedy sa však do výberového konania na zhotoviteľa
nikto neprihlásil. (J.Č.)

14. júna bola na fasá-
du Mestského úradu v
Pezinku osadená pa-
mätná tabuľa, pripomí-
najúca 370. výročie
udelenia výsad Slo-
bodné kráľovské mes-
to nášmu mestu. Záro-
veň bol v parku na ná-
mestí na počesť tohto
jubilea zasadený aj pa-
mätný dub. (r)

Vážení spoluobčania, v mene organizátorov chcem z celého
srdca poďakovať vedeniu nášho mesta, všetkým darcom, dob-
rovoľníkom, sponzorom, dôchodcom na Cajle, súťažiacim a
všetkým návštevníkom tohto podujatia za ich pomoc a podporu.

Myslím, že každý z nás sa v ten deň cítil víťazom. Ešte raz ďa-
kujeme, že ste pomohli a že sme mohli spoločne prežiť neopa-
kovateľný deň plný pohody a spolupatričnosti.

za organizátorov Roman Mács
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 7. 2017

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

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

Inzercia

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

Je tu leto, horúčavy, noci sú
teplé, a preto je ideálny čas po-
starať sa o periny a bytový tex-
til vôbec. Symboly údržby na
paplónoch a vankúšoch vo väč-
šine prípadov odporúčajú pra-
nie. Trend domácich slim prá-
čok však zapríčinil, že paplón
sa často nezmestí do bubna,
prípadne ak ho tam natlačíme,
nezostane priestor na jeho otá-
čanie. Teda ako tam paplón
vložíme, tak ho aj vyberieme
a môže sa stať, že k niektorým
častiam sa voda ani nedosta-
ne alebo sa prací prostriedok

nevypláchne úplne. Preto od-
porúčame navštíviť čistiareň,
kde máme k dispozícií väčšie
práčky a o vaše periny sa kva-
litne postaráme. Navyše v má-
me k dispozícií aj dezinfekčné
prípravky proti baktériám, víru-
som a plesniam. Sú bez zápa-
chu a neovplyvňujú farbu, tak
sa nemusíte obávať nežiadu-
ceho výsledku po vyčistení.

Niektorí preferujú odpočinok
v ovčom rúne – deky, vankúše,
veľké prehozy. Aj tu odporúča-
me nezanedbať hygienu a dať
rúno prečistiť. Zbavíme ho

mastnoty z pokožky, prachu či
prípadných škvŕn.

Pri bytovom textile ktorý sa
týka spánku, nesmieme opo-
menúť poťah na matrac. Vo
väčšine domácností je za-
nedbaný. Kedy naposledy a
ako často ho dávate vyčistiť?
Vymeníte návliečky, vyčistíte
paplón a na poťah sa zabudne.
Takto naň dlhodobo vplýva
pot, maz, prípadne moč. Treba
si uvedomiť, že čím staršie zne-
čistenie, tým menšia miera je-
ho odstránenia. Pre kvalitu
zdravia a dlhú životnosť odpo-

rúčame snímateľný poťah na
matrac aspoň raz ročne vyčis-
tiť. Ak nemáte snímateľný po-
ťah, ostáva vám zavolať si
tepovaciu firmu alebo si nový
snímateľný kúpiť.

Pri veľkom upratovaní alebo
prerábke vám radi pomôžeme
aj s vyčistením poťahov na se-
dacie súpravy, epedov a sedá-
kov zo záhradného nábytku.
Postaráme sa o záclony a zá-
vesy, kožušiny, ozdobné kože
aj koberce.

Rýchločistiareň KVAPKA,
Holubyho  16, 0948 486 484

Čas vyvetrať periny
Inzercia

Dňa 31. mája 2017
Klub Zväzu vojakov
Slovenskej republiky
Pezinok navštívil proti-
lietadlovú raketovú bri-
gádu v Nitre spojenú
s ukážkou bojovej tech-
niky. Návšteva sa usku-
točnila pod záštitou 1.
viceprezidenta Zväzu
vojakov SR pána gen-
por.v.v. Ing. Petra
VOJTEKA, ktorý je čle-
nom nášho klubu.

Po príchode nás privítal veliteľ brigády plk. Ing.Ladislav DOV-
HUN, MA. Zoznámil nás s programom a zaželal nám príjemný
pobyt. Po úvodnej prednáške zástupcu veliteľa brigády, v ktorej
uviedol históriu Nitrianskej brigády a poukázal aj nezastupiteľné
miesto protilietadlových raketových brigád Pezinka, Rožňavy
a Nitry v histórii PVOS a PVO nasledovala ukážka bojovej techni-
ky. V ukážke sa zoznámili členovia klubov Pezinok a Nitra-Zobor
s bojovými možnosťami súčasnej vojenskej techniky Nitrianskej
protilietadlovej raketovej brigády.

Po ukážke bolo posedenie spojené s občerstvením a v družnej
debate sa nadväzovali nové kontakty. Na záver obaja predsedovia
klubov poďakovali veliteľovi brigády a predseda klubu Pezinok
plk.v.v. Ing. Julián Pitoňák pozval členov klubu Nitra-Zobor na náv-
števu Pezinka. Aj touto cestou sa chceme poďakovať primátorovi
mesta Pezinok Mgr. Oliverovi SOLGOVI za poskytnutie autobusu a
ľutujeme, že z pracovných dôvodov sa nemohol osobne zúčastniť
návštevy Nitrianskej protilietadlovej raketovej brigády.

plk.v.v.Ing. Milan Viglaský

Návšteva protilietadlovej raketovej brigády

Pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnilo v pondelok dňa
29.5.2017 v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského
ul. 23 vystúpenie členov Folklórneho súboru Radosť, ktorí na-
šim seniorkám – mamičkám, babičkám a prababičkám zaspie-
vali krásne piesne zo svojho repertoáru. Naše klientky si spolu
s členmi FS zaspievali, zatancovali a boli obdarené kvetinkou.

Deň matiek v Zariadení opatrovateľskej služby

Dáme do prenájmu

v centre Modry

priestory 70 m

na obytné

alebo podnikateľské účely

2

Telefón 0903 248 802

Pozývame všetkých milovníkov vína a prírody na jedinečné

putovanie za vínom do malebnej vinohradníckej lokality Stará

hora pod svahmi Malých Karpát. V tom najprirodzenejšom

prostredí miestnych viníc budú na vás čakať vína z Pezinského

vinohradníckeho rajóna. Putovanie vinicami a ochutnávanie

vína môžete zavŕšiť prehliadkou unikátnej záhrady. Snúbi sa tu

odrodovo pestrý vinohrad, vysadený na kamenných terasách,

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

dovšetkým levandule.

Termín:

Miesto: Lokalita nad Rozálkou (za rybní-

kom nad Kejdou)

v celkovej hodnote , de-

gustačný pohár s taštičkou a mapkou podujatia a vstup do

levanduľovej záhrady

Pezinok, Stará hora

30 degustačných lístkov 6 €

Vstupenka v hodnote zahrňuje:10 €

Sobota 1. júl 2017 od 15.00 h – 21.00 h

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

„VÍNO A LEVANDUĽA“

Akadémia tretieho veku v Pezinku pripravila pre svo-
jich absolventov, ale aj seniorov nášho mesta, ktorí obľu-
bujú umenie, výlet do Bratislavy. Počas neho účastníci
navštívia Danubianu – múzeum moderného umenia a
obrazáreň Bratislavského hradu. Výlet sa uskutoční 19. jú-
la 2017. Záujemcovia sa musia záväzne prihlásiť v termíne
od 6. júla do 14. júla na mestskom úrade Pezinok u koordi-
nátorky ATV Andrey Pikusovej, ktorá im poskytne aj ďal-
šie informácie o výlete. Z technických príčin je kancelária
koordinátorky ATV dočasne presťahovaná do priestorov
obradnej miestnosti na prvom poschodí. Tel. kontakt:
033 691 127. (ap)

VÝLET DO DANUBIANY

Dňa 13.6.2017 vystúpili deti zo ZŠ Fándlyho s krásnymi pies-
ňami v ZOS pod vedením p. učiteľky Rozbeskej. Pozornosť se-
niorov upútali hlavne krásne vyšívané kroje detí, ktoré spievali v
sprievode harmoniky a ich bohatý repertoár piesní rozospieval
aj našich starkých. Tešíme sa na ďalšie spoločné vystúpenie.

Vystúpenie detí zo ZŠ Fándlyho
v Zariadení opatrovateľskej služby
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Asi vás neprekvapím, keď
poviem, že vzdelanie, jeho kva-
lita a úroveň, sa týkajú celej
spoločnosti. Menej známe už
je, že sú to práve samospráv-
ne kraje, ktoré zodpovedajú
za výchovu a vzdelávanie na
stredných školách. Celkove
platí, že výsledky našich žia-
kov v medzinárodných mera-
niach sa zhoršujú. Stále viac
stredoškolákov odchádza štu-
dovať na vysokú školu do za-
hraničia, najmä do susednej
Českej republiky. A zamestná-
vatelia sa sťažujú, že im chýba
kvalifikovaná pracovná sila. To
si vyžaduje koncepčné rieše-
nie. Som rád, že som dostal
ponuku,

Dokument má 220 strán, ale
keby som ho mal zhrnúť do nie-
koľkých hlavných myšlienok,

aby som sa podieľal
na vypracovaní dokumentu
Učiace sa Slovensko, ktorý
navrhuje zásadné zmeny vo
výchove a vzdelávaní na naj-
bližších 10 rokov.

Rozvoj potenciálu
každého žiaka a kvalitní,

dobre motivovaní a lepšie
zaplatení učitelia

tak poviem, že navrhuje indivi-
dualizované vzdelávanie, zame-
rané na rozvoj potenciálu kaž-
dého dieťaťa. Na to treba v ško-
lách vytvoriť podmienky. Zlepšiť
postavenie učiteľa, aj zvýšením
jeho finančného ohodnotenia.
Poskytnúť učiteľovi podporu
zo strany odborníkov, ako sú
asistenti, psychológovia a ďal-
ší. A dať školám viac slobody
a dôvery v tom, ako si budú or-
ganizovať výchovno-vzdeláva-
cí proces, ale kontrolovať ich na
výstupe, akí kvalitní sú absol-
venti, ktorí školu končia.

Dokument hovorí o dôleži-
tosti práce s deťmi už vo veku
0 až 3 roky. Navrhuje garanto-
vať miesto v materskej škole
od 3 rokov veku dieťaťa. Na-
vrhuje povinné vzdelávanie od
5 rokov veku dieťaťa, ktoré sa
bude plniť primárne v mater-
skej škole. To si vyžaduje dobu-
dovať kapacity, najmä tam,
kde pribúdajú deti. A to je aj
Bratislavský kraj. Mnohí sta-

Pomoc od samosprávneho
kraja a poskytnutie

eurofondov na rozšírenie
kapacít MŠ

rostovia mi hovoria, že to majú
vyriešené z vlastných peňazí,
prípadne s podporou štátu, ale
mnohí by mohli využiť európ-
ske fondy. Bude to treba riešiť
systémovo vo väzbe na demo-
grafický a územný rozvoj.

Cieľom vzdelávania na stred-
nej škole je rozvinúť osobnosť
študenta a pripraviť ho na budú-
ce uplatnenie. Tým môže byť
úspešný vstup na vysokú ško-
lu, ale rovnako úspešné uplat-
nenie sa na trhu práce, pretože
v Bratislavskom kraji má re-
meslo zlaté dno. Dosiahnuť sa
to dá ponukou kvalitného vzde-
lávania na gymnáziách, ale aj
na stredných odborných ško-
lách. Z hľadiska obsahu vzde-
lávania menej faktov, ale viac
priestoru na diskusie, rozvoj
kritického myslenia, rozvoj tvo-
rivosti, rozvoj mäkkých zruč-
ností. Učiteľ ako sprievodca na
ceste poznania, ktorý usmer-
ňuje žiakov pri rozvoji ich po-
tenciálu. Odborné vzdelávanie
si vyžaduje silnejší vstup za-
mestnávateľov, ktorí dokážu po-

V Bratislavskom kraji platí:
remeslo má zlaté dno

núknuť študentom praktickú
prípravu na život. Kraj by mal
pokračovať v optimalizácii a pro-
filácii siete škôl, vrátane 8-roč-
ných gymnázií. Osobitne v Pe-
zinskom okrese bude treba za-
chovať vysokú úroveň strednej
vinárskej školy v Modre a vyu-
žiť voľné kapacity SOŠ v Pe-
zinku v spolupráci s mestom.

Ako zlepšiť v kraji vzdelanie našich detí?
Inzercia

V kraji treba dať vzdeláva-
nie na popredné miesto

Ak sa podarí schváliť Učiace
sa Slovensko na úrovni vlády
a vláda vyčlení na výchovu a
vzdelávanie viac prostriedkov,
tak aj v kraji bude priestor na
aktívne uplatňovanie reform-
ných zmien. Aby sme žiakom

stredných škôl v kraji ponúkli
vzdelanie s vysokou kvalitou
a šancou uplatniť sa na trhu
práce. Považujem to aj za svo-
ju osobnú prioritu.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana

Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk

PODVE ERY VO VIECHACHČ
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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 GALERIA BOZEN
Holubyho 85

Kupeckého 51

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

,
,

Farská pivnica -
Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

Vínna pivnica
HACAJ, ,

,

,

Cajlanská 74,

Malokarpatská
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

klaudia.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.vinarstvocavojsky.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 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

Dychová hudba ako žáner je
súčasťou hudobnej kultúry Slo-
venska. Od založenia prvej dy-
chovej hudby na Slovensku ube-
hlo už vyše 179 rokov a v Pe-
zinku 143 rokov. Počas tohto ob-
dobia prešla naša dychová hud-
ba zložitým vývojom, no vždy do-
kazovala a aj v súčasnosti doka-
zuje svoje opodstatnenie v spo-
ločnosti. Dychová hudba bola,
je a bude vždy potrebná, je to
krása, ktorú nesmieme nechať
zahynúť!

Vážení spoluobčania, pred
nami je leto a s ním pestrá pale-
ta kultúrnych akcií v našom
meste. Neodmysliteľnou súčas-
ťou kultúrneho leta v Pezinku je
festival ktorý
je zaradený medzi top podujatia
v našom meste.

je osobitým v sé-
rii festivalov a na Slovensku to je
najväčší festival dychoviek.

Má svoju pevnú dramaturgiu,
svoj osobitý esprit.Aaj preto spo-
lok dychová hudba Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum,
Fanklub DH Cajlané opäť pri-
pravujú štvordňový maratón hud-
by a piesní, ktorý sa uskutoční
10.,11.,12. a 13. augusta 2017.

Hlavné koncerty XVII. ročníka
súťaže budú opäť v Zámockom
parku za jazerom. Rovnako ako
v minulých ročníkoch i tentokrát
sa dychové orchestre prihlásili
do súťaže i do sprievodných
koncertov, ktoré budú znieť Pe-
zinkom.

Tohto ročníka sa zúčastnia dy-
chové orchestre z Česka, Ra-
kúska, Švajčiarska a zo Slo-
venska.

Dychovky v Preši,

Festival Dy-
chovky v Preši

O hlavnú cenu festivalu budú
súťažiť tieto dychové hudby: Ve-
selá muzika z Ratíškovic CZ,
Leithaberger Blechmusik A, Gri-
navanka SK, Schillermusik Un-
terseen CH, Leškovanka CZ,
Textilanka SK. Ich výkon bude
hodnotiť už tradične medziná-
rodná odborná porota.

sv. omšou za zo-
mrelých a žijúcich členov dy-
chovej hudby v našom meste.
Tento rok bude sv. omša v kos-
tole Premenenia Pána (Dolný
kostol) s dychovou hudbou Vi-
nosadka SK, ktorá tento rok
oslavuje 70. výročie svojho zalo-
ženia. rvé sprievodné koncer-
tovanie začne po sv. omši

Druhé sprievodné koncertova-
nie bude

Štvordňový festival začne
už vo štvrtok 10. augusta
2017 o 19.00 h

P
o

19.45 na Radničnom námestí.

v piatok 11. augusta

2017 v Krušičovej kúrii o
17.00 h

12. augusta
2017 od 9.00 h na Trhovisku
na Kupeckého ulici,

Súťažný deň, nedeľa 13. au-
gusta 2017 začne o 9.00 h

za účasti dychových hu-
dieb Šenkvičanka SK, Šarfian-
ka SK a Vinosadka SK. Tretie
sprievodné koncertovanie už tra-
dične v sobotu

kde vám
zahrajú Svätojurská dychovka
SK a dychová hudba Schiller-
musik Unterseen CH.

Prvý tohtoročný zahraničný
hosť festivalu DH Túfaranka
CZ vystúpi v sobotu 12. augus-
ta 2017 podvečer od 18.00 h do
21.00 h v Zámockom parku.
Prvý nedeľňajší hosť, mažoret-
ky TINA Bratislava, budú súčas-
ťou sprievodu mestom. Druhým
hosťom je DH Šohajka CZ.

kon-
certovaním dychových hudieb v
rôznych častiach centra mesta.

Tradičný sprievod zúčastne-
ných dychových orchestrov
je naplánovaný na 13.45 h od
Domu kultúry do Zámockého
parku, kde o 14.15 h začne sú-
ťažná časť Medzinárodného sú-
ťažného festivalu malých dy-
chových hudieb

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

Toto opatrenie je nutné z dôvo-
du zabezpečenia tribúny, za-
strešenia, ozvučenia, sedenia
pre návštevníkov, bufetu na ob-
čerstvenie a ďalšieho technic-
kého zabezpečenia festivalu.

Ďakujem vám za pochopenie
a verím, že úspech tohto kultúr-
neho podujatia je spoločným že-
laním. Nie je treba pripomenúť,
že i tohto roku sa opäť snúbi krá-
sa hudby, piesní a krojov. Takže,
priatelia, uvidíme sa druhý au-
gustový víkend v Krušičovej kú-
rii, na Trhovisku, v centre mesta
a v Zámockom parku na XVII.
ročníku Medzinárodného súťaž-
ného festivalu malých dycho-
vých hudieb

Podrobný program festivalu
uverejníme v júlovom čísle Pe-
zinčana. Na štyri dni naplnené
dobrou dychovou hudbou sa te-
ší Donor, predseda festivalu a
predseda spolku dychová hud-
ba Cajlané František Féder.

Dychovky v
Preši.

Dychovky v Preši.

Do dychovky, priatelia!

Zá-
mocký park bude 12. augusta
od 6.00 h až do 12.00 h 14. au-
gusta 2017 pre verejnosť uza-
tvorený. Vstup bude umožnený
iba pre návštevníkov festivalu.

Mesto Pezinok po sedemnástykrát privíta
dychové orchestre na festivale Dychovky v Preši
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Pokračovanie z 1. strany

Vráťme sa však do prítom-
nosti a dnešných dní, keď
Pezinok a jeho obyvatelia preží-
vajú možno najlepšie obdobie v
doterajšej histórii mesta. Nikdy v
minulosti sa Pezinku tak nedari-
lo ako v ostatných dvoch desať-
ročiach, nikdy predtým naši
predkovia nepoznali také dlhé
obdobie mieru, stability a
všestranného rozvoja. Iste, nie
všetko ide tak, ako by mohlo,
často ani nie podľa našich pred-
stáv alebo individuálnych požia-
daviek. Napriek tomu môžeme
ďakovať Pánu Bohu alebo, ak
chcete, osudu, že žijeme časy,
ktoré nás nevystavujú ťažkým
skúškam, ako našich rodičov či
starých rodičov, nehovoriac už o
našich predkoch, ktorí museli v
minulých storočiach prekonať
neuveriteľné ťažkosti a neraz aj
osobné či celospoločenské ka-
tastrofy a tragédie.

Vážení spoluobčania, politic-
ké a spoločenské zmeny po
Novembra ´89 nám otvorili do-
vtedy netušené možnosti, obno-
vili ľudské slobody a základné
demokratické princípy sa-
mosprávy. November 89 tiež
naštartoval všestranný rozvoj,
ktorý nás skoro po polstoročí to-
tality posunul azda vo všetkých
oblastiach medzi civilizované
štandardné európske krajiny.

Od tohto obdobia množstvo
ľudí svojimi schopnosťami, pra-
covitosťou a energiou posúva
našu vlasť ale aj naše mesto do-
predu. Pezinok má stabilne vy-
soké hodnotenie vo všetkých re-
levantných ekonomických uka-
zovateľoch. Väčšina občanov
vníma tieto úspechy ako sa-
mozrejmosť, mnohí z vás, vrá-
tane dnešných ocenených spo-
luobčanov, sa na týchto úspe-
choch mesta dlhodobo aktívne
podieľajú. Za fungovaním mest-
ského úradu a mestských inšti-
túcii, sociálnych a kultúrnych za-
riadení, škôl, športovísk a in-
fraštruktúry si treba predstaviť
konkrétnych ľudí, ich pracovi-
tosť a vysokú profesionalitu, in-
venciu a často aj obetavosť a
osobné nasadenie.

Hovorí sa, že čísla nepustia,
a tak sa môžeme pochváliť nie-
len nízkou nezamestnanosťou,
sotva sedemnásťpercentnou
mierou zadlženosti, trvalo udr-
žateľným všestranným rozvo-
jom, ale najmä rekordným pre-
bytkom hospodárenia, ktorý
predstavuje napríklad za minulý
rok sumu vo výške jeden a pol

´

milióna eur. Tento vynikajúci vý-
sledok sme dosiahli dokonca
bez výraznejšieho predaja mest-
ského majetku v minulých ro-
koch. Popri tom sme kompletne
zrekonštruovali dve veľké zá-
kladné školy a začali sme tretiu,
rozširovali sme kapacitu mater-
ských škôl, budovali verejné ko-
munikácie, detské ihriská, pod-
porovali sme športové kluby a
aktivity seniorov v Akadémii tre-
tieho veku.

Ak by sme na pomyselné vá-
hy položili vedľa seba všetko
dobré a pozitívne, čo sa v Pe-
zinku urobilo a vedľa toho to zá-
porné – negatívne, jasne by
sme videli, že to prvé by výraz-
ne prevážilo. Niekedy, žiaľ, sa to
kritické často hlasnejšie a neraz
aj vulgárnejšie presadzuje na
verejnosti, zamoruje klamstva-
mi verejný priestor médií, dis-
kusných fór a fejsbúku. Tento
jav je symptomatický pre dneš-
nú dobu, tak ako rôzne reality
šou, vyprázdnené celebrity, tá-
pajúce elity, tak ako postpravda,
tak ako iné „výstrelky“ postmo-
derny.

Mnohí moji kolegovia, známi
a často aj radoví občania sú zne-
chutení týmito večnými sťažo-
vateľmi a rozsievačmi negatív-
nej energie. Vtedy radím jedno,
a to nech sa dotyční zamyslia,
koho toto všetko bude zaujímať
o pár rokov, o desaťročie či sto-
ročie. História a naši potomko-
via nás budú hodnotiť podľa to-
ho, čo dobré sme urobili, čo dob-
ré sme im zanechali. Možno si
spomenú, že sme ich deťom kú-
pili palugyaovskú kúriu v ktorej
je ZUŠ-ka, že sme im zanechali
v dobrom stave školy, opravili
historické budovy, zanechali im
obrobené vinohrady a nie vybe-
tónovanú púšť, vysadili tisíce
stromov. Že sme, napríklad, za-
ložili mestské múzeum, vydali
množstvo kníh, zorganizovali ve-
ľa tradičných kultúrnych poduja-
tí a urobili ešte mnoho iných
dobrých a fungujúcich pozitív-
nych vecí. Bez nároku na inicio-
vané prejavy vďaky, aj bez opa-
kovaného pripomínania zásluh.
Dôležité je, že sme spoločne na
všetkých veciach, ktoré spomí-
nam, zanechali svoju pečať, veľ-
ký kus roboty a ešte väčší kus
lásky. Lásky k ľuďom, ale aj k
svojmu mestu. Lásky k tomuto
malému kúsku malokarpatskej
zeme zvanej Pezinok, ktorý je
pre nás tým najkrajším a naj-
drahším domovom.

Vážení priatelia, toto nie je bi-
lancovanie – len pripomenutie,

že v Pezinku žijú ľudia, ktorí si
zasluhujú náš obdiv a poďako-
vanie. Keď nie inak, tak aspoň
formou udelenia mestských oce-
není. “

KTO ZÍSKAL
MESTSKÉ OCENENIA

ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA PEZINOK

– in me-
moriam, ocenenie získala za sta-
točný a vysoko humánny postoj
počas druhej svetovej vojny, ke-
dy dlhodobo ukrývala štvorčlen-
nú židovskú rodinu a tým jej za-
chránila život. Izraelský štát ju
ocenil vyznamenaním Yad Va-
shem – spravodlivý medzi ná-
rodmi.

– profesor, vedec-
ký pracovník, rektor Vysokej ško-
ly politických a spoločenských
vied v Kutnej Hore, pezinský ro-
dák. Patrí k zakladajúcim čle-
nom vedného odboru politoló-
gie v Československu. Ocene-
nie získava za dlhoročnú peda-
gogickú, vedeckú a publikačnú
činnosť.

Hedviga ZÁRUBOVÁ

Ján LIĎÁK

MEDAILA SO STUŽKOU
„ZA ZÁSLUHY

O ROZVOJ MESTA“

– kera-
mikárka, ktorá tvorivo rozvíja tra-
dície ľudovej keramickej tvorby,
v duchu habánskej a modran-
skej majoliky. Ocenenie získava
za keramickú tvorbu, významné
podnikateľské aktivity (najlepšia
živnostníčka Slovenska 2015) a
zamestnávanie zdravotne hen-
dikepovaných občanov.

– dlhoročný
riaditeľ Okresného archívu v
Modre. Ocenenie získava za od-
bornú činnosť a spoluautorstvo
mnohých publikácií zaoberajú-
cich sa históriou malokarpat-
ského regiónu, s prihliadnutím
na vydanie knihy

– dlho-
ročný riaditeľ Strednej policajnej
školy v Pezinku. Ocenenie zís-
kava za dlhoročnú riadiacu a pe-
dagogickú činnosť a osobný
vklad pri výchove a vzdelávaní
mladých policajtov.

– ocenenie zís-
kava kolektív pracovníkov za dl-
horočné vynikajúce výsledky vo
výchovno-vzdelávacom proce-
se s prihliadnutím na úspešné
rozvíjanie odkazu barokového

Renáta HERMYSOVÁ

Juraj TURČÁNY

Ladislav DOVIČOVIČ

Základná škola Jána Kupec-
kého v Pezinku

Archív na okra-
ji mesta.

maliara Jána Kupeckého medzi
mladými ľuďmi.

vyso-
koškolská pedagogička, zakla-
dateľka folklórneho súboru
Poleno, ktorý si pod jej vedením
nedávno pripomenul 30. výročie
založenia. Ocenenie získava za
propagáciu slovenského folkló-
ru a udržiavanie ľudových tradí-
cií. Súbor veľakrát účinkoval v
Pezinku a reprezentoval aj v za-
hraničí.

– ocenenie získal za mimo-
riadne knižné dielo, akým je pub-
likácia
ktorá sa zaoberá históriou, sta-
vebným vývojom a budúcnos-
ťou kapucínskeho kostola Naj-
svätejšej trojice v Pezinku.

– výtvarný
umelec, keramikár, Ocenenie
získal za vysoko profesionálnu
a invenčnú keramickú tvorbu,
ktorou posunul tradičné chápa-
nie keramiky do oblasti fantázie
a námetov z ríše zvierat.

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA
HOLUBYHO

Viera ELIÁŠOVÁ –

Kapucín, brat Ladislav TKÁ-
ČIK

Jiří VYHNÁLEK

Priestor, miesto, kláštor,

CENA PRIMÁTORA
MESTA PEZINOK

Pavol STANKO –

Ivan KOSKA –

(OS, MsÚ)

fotograf vi-
nohradníckej krajiny, archivár
vzácnych fotografií nášho mes-
ta a regiónu. Ocenenie získal za
dlhoročné fotografické mapova-
nie vinohradníckej krajiny, s pri-
hliadnutím na výstavné prezen-
tácie.

klavirista a or-
ganizátor koncertov Hudba
v Pezinku. Ocenenie získava za
zorganizovanie minuloročnej sé-
rie koncertov vysokej umeleckej
a spoločenskej úrovne, ktoré
nadväzujú na tradície bohaté-
ho hudobného života v našom
meste.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V roku 1976 a 1977, v čase hlbokého socializmu a normalizá-
cie, zorganizovala skupina mladých Pezinčanov pod hlavičkou
mestskej organizácie Socialistického zväzu mládeže dva roční-
ky hudobného festivalu nazvaného Koncert mladosti. Zúčastnili
sa ho najvýznamnejší československí hudobníci a skupiny
– mnohí z nich sa už v tej dobe nachádzali na hranici disentu ale-
bo mali zákaz verejne vystupovať. Obidva koncerty patria, aj s
odstupom štyridsiatich rokov, k najvýznamnejším hudobným
podujatiam v Československu. Stali sa stretnutím nekonform-
nej časti mládeže s hudbou, ktorá v mnohých prípadoch pred-
znamenala koniec totalitného komunistického režimu. Obidva
koncerty zaznamenal svojím fotoaparátom známy pezinský fo-
tograf Ján Štrba. V roku 2007 vyšla s jeho fotografiami publiká-
cia „Koncerty mladosti 76 – 77“ , s podtitulom ... „venované spo-
mienkam na krátke obdobie slobody, vzdoru, priateľstva a per-
fektnej muziky“...

Mesto Pezinok sa už v minulom roku, kedy sme si pripomenuli
40 rokov od prvého Koncertu mladosti v roku 1976, podieľalo
na organizovaní spomienkového koncertu, ktorý sa uskutočnil
18. júna v Amfiteátri. V tomto roku, keď si pripomíname 40 ro-
kov od druhého a zároveň posledného ročníka Koncertu mla-
dosti ´77, pripravilo mesto Pezinok výstavu fotografií z týchto
dvoch ročníkov v Pouličnej galérii na námestí pred Starou rad-
nicou. Autorom fotografií je „dvorný“ fotograf tohto podujatia
Ján Štrba. Výstava, ktorá by mohla pokojne niesť podtitul „Takí
sme boli...“, bude nainštalovaná na námestí až do konca au-
gusta. Oliver Solga

Viac ako len sym-
bolický názov vý-
stavy dvoch vý-
tvarných umelcov,
Pezinčanov – ke-
ramikára Jiřího
Vyhnálka a foto-
grafa Jána Štrbu,
v mestskom mú-
zeu v Starej radni-
ci dáva tušiť, že
sa jedná o výsta-
vu spriaznených
autorov, ktorých
spája nielen dlho-
ročné priateľstvo, ale aj poctivé zvládnutie remesla a tvorivé vy-
užitie dvoch na prvý pohľad takých rozdielnych médií. Mám to
šťastie, že obidvoch poznám niekoľko desaťročí a sledujem ich
tvorbu od prvých krokov na vratkých cestách hľadania vlastné-
ho rukopisu a autentickej umeleckej výpovede až po dnešnú
zrelú a vyrovnanú prezentáciu na tejto výstave. Rovnako tak
môžem podať svedectvo o ich kvalitách, nielen umeleckých,
ale aj ľudských kvalitách a o originálnych životných príbehoch.
Okrem sústredenej mnohoročnej tvorby ich spája aj vzácna ľud-
ská vlastnosť, a tou je skromnosť. Som presvedčený, že vzhľa-
dom na kvalitu a rozsah ich výtvarných diel by si zaslúžili oveľa
väčší kus z koláča, ktorý voláme sláva, morálne ocenenie či po-
pularita. Viem, že po tom netúžia, napriek tomu som rád, že sa
mi podarilo iniciovať túto výstavu a že máme možnosť vidieť
Jirkove čarovné keramické objekty a Jánove vzácne fotografie
zabudnutých pezinských dvorov. A vďaka tejto výstave si snáď
intenzívnejšie a viac ako inokedy uvedomíme, že máme pred
sebou dvoch autorov, ktorí vo svojom „fachu“ znesú porovnanie
s tými najlepšími na Slovensku.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v predvečer tohoročných
Keramických trhov – 8. 6. Výstava potrvá do 15. 8. 2017. (OS)

OHEŇ A SVETLO

Spomienka na Koncerty mladosti
1976 a 1977

V malej galérii Domu kultúry v Pezinku sa uskutoční
8. júla vernisáž výstavy vynikajúceho ukrajinského fotogra-
fa Alexandra Čekmeňova. Podtitul výstavy „Príbehy za-
kliate v čase, Ukrajina 1993 – 2016“ výstižne definuje obsa-
hovú skladbu vystavených fotografií a je súčasťou projektu
Ukrajina v pohybe, ktorý pripravila Univerzita Komenského
v Bratislave s cieľom ukázať Ukrajinu z prvej ruky a pove-
dať viac, ako sa zmestí do večerných správ, a tiež, aby
sme lepšie porozumeli svojim susedom. Výstava potrvá
do 30. júla. (r)

Tohoročné Kultúrne leto bude svojou programovou skladbou
bohatšie a kvalitnejšie ako v minulom období. Uskutoční sa v
centre mesta, staronových priestoroch Krušičovej kúrie na
Radničnom námestí č. 9. Mesto sa rozhodlo umiestniť sem kul-
túrne podujatia už i preto, že nebudú rušené hlukom parkujúcich
aut a prechádzajúcich ľudí, ako tomu bolo na parkovisku pred
zámkom. Zo známych mien vystúpia napríklad Marcela
Laiferová, Peter Lipa, ale aj mladý Robo Patejdl so svojou sku-
pinou a vynikajúca speváčka world – music Jana Orlická.
Nebude chýbať ani literatúra, film a rozprávkové programy pre de-
ti. Podrobnejší program podujatí Kultúrneho leta 2017 nájde-
te v tomto čísle Pezinčana na strane 11. (r)

KULTÚRNE LETO V „KRUŠIČKE“ POZVÁNKA NA VÝSTAVU

V Mestskom divadle v našom partnerskom meste Mladá
Boleslav sa 9. júna uskutočnila premiéra divadelnej hry Ro-
nalda Harwooda „Garderobiér“. Režisérom tohto predstave-
nia bol Patrik Lančarič – Pezinčan, ktorý sa len nedávno na zá-
klade konkurzu stal umeleckým šéfom divadla v Zlíne. Bla-
hoželáme. (r)

Pozvánka do divadla

Divadelníčka, hudobníčka a spisovateľka Sisa Michalidesová
vydala nové jazzové CD s názvom Podľa odbornej kri-
tiky je nový album mimoriadnou umeleckou udalosťou v tejto
žánrovej oblasti. Záujemcovia si ho môžu zakúpiť v predajni
ARTFORUM na Kollárovej ulici.

CHLOE.

(r)

Nové CD Sisy Michalidesovej
Záver Slávnostného večera
spestrila Ivana Poláčková.
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6. ročník Bratislavského orga-
nového festivalu sa aj tohto ro-
ku na chvíľu „vysunie“ do Pe-
zinka. Koncert s názvom
Outside BOF

predstaví spo-
jenie organu a flauty.

zaznie exklu-
zívny komorný projekt známej
propagátorky súčasnej hudby,
česko-portugalskej flautistky

a organistu
Zo spoločného

CD Brána naděje predstavia
diela Franka Martina, Johna
Weavera či Ivana Paríka. O zau-
jímavý dramaturgický kontrast
sa postará hudba Johanna
Sebastiana Bacha. Prekvape-
ním bude skladba z Portugal-
ska, kde Monika Štreitová pôso-
bí. Vyučuje na Univerzite v Évo-
re. Marek Vrábel patrí k špičke
slovenskej organovej školy.
Vyučuje organ na Cirkevnom
konzervatóriu v Bratislave.

Bratislavský organový festi-
val už tradične ponúka okrem
klasických organových recitá-
lov aj menej tradičné spojenia
organu s inými nástrojmi, ako aj

v pondelok 3. jú-
la o 19. hodine

V Kapu-
cínskom kostole

Moniky Štreitovej
Marka Vrábla.

crossoverové projekty, predsta-
vujúce organ v netypických žán-
rových polohách.

Festival sa koná s spolupráci
so Slovenským národným mú-
zeom-Historickým múzeom a
RTVS.

Hlavným partnerom festivalu
je Fond na podporu umenia.
Festival podporil aj Bratislavský
samosprávny kraj, Hudobný
fond a program Ars bratislaven-
sis. Hlavným organizátorom je
občianske združenie ORGA-
NYzácia. Vstupné dobrovoľné

PROGRAM BOF 2017:
GRAND RECITAL.

BOF RISING STARS.

POCTA PETROVI EBENOVI.

CROSS OVER ORGAN.

FLAUTA A ORGAN BRÁNOU NÁDEJE.

OUTSIDE BOF.

Nedeľa 25. 6. Katedrála sv. Martina, 19.00 h.
Paul Kayser (Luxembursko)

Utorok 27. 6. Hudobná sieň Bratislav-
ského hradu, 18.00 h. Jeremiah Stephenson – organ (VB)

Streda 29. 6. Veľké koncertné
štúdio SRo, 18.00 h. Irena Chřibková – organ (ČR)

Piatok 30. 6. Hudobná sieň Brati-
slavského hradu, 18.00 h. László Fassang – organ a Vincent Le
Quang – saxofón (Maďarsko, Francúzsko)

Nedeľa 2. 7. Hudob-
ná sieň Bratislavského hradu, 18.00 h. Marek Vrábel – organ
a Monika Štreitová – flauta (SR, ČR-Portugalsko)

Pondelok 3. 7. Pezinok, Kapucínsky kostol,
19.00 h. M. Vrábel a M. Štreitová (SR, ČR-Portugalsko)

Bratislavský organový festival opäť aj v Pezinku

Na zahraničných bubeníckych
festivaloch býva spravidla mož-
né naživo si odskúšať najnovšie
modely bubnov, činelov a perku-
sií a vidieť hudobné predstave-
nia tých najlepších bubeníkov
z celého sveta. Z iniciatívy Petra
Bittnera a niekoľkých ďalších
nadšencov do bicích sa zrodilo
čosi podobné i na Slovensku.
Festival DRUMFEST SLOVA-
KIA je prvý bubenícky festival v
takomto rozsahu na Slovensku,
vďaka ktorému mohli Pezinča-
nia ale i návštevníci z iných
miest spoznať, čo všetko ukrýva
rozmanitý a tajomný svet bicích
nástrojov.

Pri príchode do vestibulu kul-
túrneho domu privítal návštev-
níkov hlasný a neorganizovaný
buchot, čo je však pri poduja-
tiach podobného druhu celkom
bežné. Vystavené sady bubnov
rôznych materiálov a z dielne
viacerých výrobcov nabádali
profesionálov i amatérov sad-
núť si a vyskúšať, aký je rozdiel
medzi zvukom brezových, dubo-
vých alebo akrylových bubnov.
Rovnako je až neuveriteľné, aké
široké zvukové spektrum doká-
žu pokryť jednotlivé činely, v zá-
vislosti od zliatiny alebo spôso-
bu spracovania. Mnoho ďalších
akustických nástrojov a príslu-

V Pezinku sa 20. mája usku-
točnil prvý ročník bubeníc-
keho festivalu DRUMFEST
SLOVAKIA. Umenie rytmiky
na ňom predviedli muzikanti
z rôznych krajín sveta, okrem
vynikajúceho slovenského
hudobníka Martina Valihoru
zavítal do kultúrneho domu aj
svetový bubeník nemeckého
pôvodu Benny Greb. Pezinok
sa tak stal hostiteľským mes-
tom úplne prvého podujatia
takéhoto druhu a rozsahu na
Slovensku.

šenstva k bubnom doplnil histo-
rický kúsok z bývalej ČSSR v po-
dobe elektrických bubnov Seak
z roku 1988. Okrem nich náv-
števníkov podnietila zaspomí-
nať si aj veľká pohľadnica veno-
vaná zosnulému bubeníkovi Ďu-
rovi Černému. Pamätnú tabuľu
s jeho fotografiou a ručne písa-
nými odkazmi od návštevníkov
doplnila minúta potlesku, na
znak vďaky za jeho hudobné i
ľudské dielo.

Program otvoril mladý talento-
vaný hudobník z Česka, Dali
Mraz, ktorý zahral na svojej po-
četnej sade bicích rôzne impro-
vizácie i vlastné pripravené kom-
pozície. Vlastnou hrou sa podľa
jeho slov snažil zbúrať všetky
stereotypy, tvrdiace, že bubny
sú výsadne rytmickým nástro-
jom a bola to práve melodika
a muzikálnosť, ktoré mali v prí-
pade Daliborovej hry hlavné slo-
vo. Po ňom nastúpil na pódium
Martin Valihora, známy sloven-
ský bubeník, ktorý má na konte
spolupráce s významnými slo-

venskými, i zahraničnými umel-
cami. Martin hral ako jediný bez
sprievodného podkladu, na-
priek tomu však dokázal svojou
hrou na neveľkú sadu bicích vy-
plniť celý priestor a darovať divá-
kom skutočne kvalitný hudobný
zážitok. Súčasťou programu bo-
li aj workshopy, na ktorých Boris
Čellár a Michal Fedor predstavili
originálny slovenský rytmicko-
melodický nástroj WoodPack.
Návštevníci mohli lepšie spo-
znať aj kultúru Latinskej Ame-
riky. V malej sále predvádzal
návštevníkom Eddy Portella
exotické nástroje a kubánske ryt-
my. Nakoniec sa návštevníci po-
brali do veľkej sály, kde sa už ne-
trpezlivo čakalo na zlatý klinec
večera. Program zakončila hodi-
na a pol v prítomnosti Bennyho
Greba. Bubeníka, ktorého me-
no je preslávené nielen pre jeho
neuveriteľne precíznu hru na bi-
cie, ale aj pre jeho vlastný výu-
kový systém, ktorý sa čoskoro
zhmotní už v tretej učebnici.
Benny daroval návštevníkom

nielen intenzívny dojem z obdi-
vuhodnej, takmer až akrobatic-
kej hry na svojich bubnoch, ale
aj niekoľko užitočných rád, ako
sa psychicky nastaviť a ako k sa-
motnej hre na bicie pristupovať.

Priviesť Bennyho Greba a os-
tatných výborných muzikantov
do Pezinka sa mohlo spočiatku
zdať ako šialený nápad. Opäť
sa však potvrdilo, že vytrvalosť
a neoblomnosť plní aj na prvý
pohľad nesplniteľné vízie. Pod-
ľa vyjadrenia Petra Bittnera z ob-
čianskeho združenia Pezinské
rozprávkové divadlo (P.R.D.) pri-
pravuje organizátor už v súčas-
nosti ďalší ročník DRUMFEST
SLOVAKIA, práve pre vynikajú-
cu atmosféru a záujem návštev-
níkov z celého Slovenska.

Autorka textu:
– študentka žurnalistiky

FiF UK a externá redaktorka hu-
dobného časopisu Muzikus. Fo-
tografia Bennyho Greba:

Karolína Uher-
číková

Braňo
Poláček.

Pezinok sa koncom mája zamiloval do bubnov
V piatok 9. 6. zomrel akade-

mický sochár Emil Venkov, kto-
rý od roku 1990 žil a tvoril v
Pezinku. Narodil sa 22. augus-
ta 1937 v Sofii, na Slovensko
prišiel v roku 1960, aby tu štu-
doval sochárstvo na bratislav-
skej Vysokej škole výtvarných
umení. Popri komornej plastike
sa venoval najmä monumen-
tálnej tvorbe. Počas piatich de-
saťročí vytvoril celý rad pamät-
níkov a pomníkov, ktoré zdo-
bia mnohé interiéry aj verejné
priestranstvá. Jednu z prvých plastík vytvoril v polovici sedem-
desiatych rokov minulého storočia aj pre Pezinok. Je to plasti-
ka, ktorá predstavuje torzo ľudskej figúry. Socha odliata do hyd-
ronália je osadená v strede sídliska, na Ulici 1. mája. Svoju tvor-
bu okrem mnohých domácich i zahraničných galérií vystavoval
trikrát aj v našom meste, a to v roku 1994 v Malokarpatskom
múzeu, v roku 1997 v Psychiatrickej nemocnici Ph. Pinela a v
roku 2007 spolu so svojím synom Ivanom v Mestskom múzeu.

Emil Venkov patril medzi významných slovenských i bulhar-
ských sochárov. Najmä jeho monumentálna tvorba, modelo-
vaná v robustných, dramatických hmotách, vychádzala z po-
znania diela jedného z najvýznamnejších svetových sochárov
- Henryho Moora. V komornej tvorbe, v drobnej plastike, u ne-
ho dominovala symbolika a imaginácia, ale aj nástojčivý záu-
jem o osud jednotlivca vo svete protikladov. Obidve polohy,
monumentálnu i komornú, sprevádzalo dokonalé ovládanie
sochárskeho remesla, znalosť materiálov a po obsahovej
stránke expresívna výpoveď.

Emil Venkov bol, okrem iného, čestným občanom mesta
Pezinok. Rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 16. júna v bra-
tislavskom Krematóriu. Poslednú poctu vynikajúcemu sochá-
rovi vzdali mnohí jeho priatelia a kolegovia a tiež skupina
Pezinčanov na čele s primátorom Oliverom Solgom.

Česť jeho pamiatke.

ZA SOCHÁROM EMILOM VENKOVOM

, íľa, si krásna! Na tento Geotheho výrok som si spo-
menula keď Miško Ilavský preberal cenu za 3. miesto v umelec-
kom prednese prózy na súťaži Spomedzi 20
recitátorov v jeho kategórii to bol veľký úspech, i keď v predchá-
dzajúcich rokoch bol i prvý v celoslovenskej súťaži.

Ani Kristínka Katonová neodišla bez ceny, obdržala tiež upo-
mienkový darček, ale v súťaži na krajskom kole v Malackách

bola na druhom mieste.
Po týchto dvoch recitátoroch nedá mi nespomenúť i ďalších.

Ninka Sládeková v Malokarpatskej knižnici získala 1. miesto
v prednese poézie, v tej istej kategórii Matúško Hájik 3. miesto
a Nelka Antalová tiež 3. miesto v kategórii próza. V súťaži po-
vestí – v okresnom kole sa Nelka umiestnila
na 1. mieste.

V tej najznámejšej súťaži sme získali
v okresnom kole 2 prvé miesta: Emka Hlavačková v kategórii
próza a Hanka Divišová v kategórii poézia; dve druhé miesta:
Miško Ilavský v próze a Peter Berta v poézii a jedno čestné
uznanie obdržal Richard Pepucha za prednes poézie.

Terezka Hlúšková i Tánička Ilavská, moje včeličky, nedá mi
ich nespomenúť, úspešné recitátorky, hlavne v minulom roku.

Musím vyzdvihnúť i Jurka Ilavského, ktorý v predošlých ro-
koch úspešne reprezentoval Základnú školu na Fándlyho ul.,
v súťažiach a hlavne

Na výrok postoj, chvíľa, si krásna, si budem vždy radostne spo-
mínať. Úspechy zverených detí potešia, nehovoriac o mojej ma-
ličkosti, veď sama recitujem a snažím sa úspešne reprezento-
vať Pezinok v jednotlivých súťažiach po celom Slovensku.

ZŠ Fándlyho Pezinok

Postoj chv

Dilongova Trstená.

Aslovo u Boha

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

A slovo bolo u Boha, Šaliansky Maťko
Hviezdoslavov Kubín.

Melánia Hájiková,

Pezinskí recitátori v akcii
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Inzercia

Čítajme si 2017
Už desiatykrát sa konal čitateľský maratón detí, ktorý pod-

poruje Doposiaľ sa ho naši žiaci, t. j. žiaci
zúčastňovali v rámci popoludňajšie-

ho pobytu v ŠKD v Malokarpatskej knižnici, ale tento rok sme sa
rozhodli venovať mu celý deň ako celá škola. Cieľom maratónu
bolo prekonať minuloročný rekord, ktorý bol 40 954 detí. Čítalo
sa od 9.00 do 15.00 h, teda rovných 6 hodín. Začínalo sa v trie-
dach prvákov a druhákov a pokračovalo sa žiakmi ostatných roč-
níkov v priestoroch školskej knižnice. Mladšie deti čítali knižku

od Andrey Gregušovej a staršie od
Antoina de Saint-Exupéryho. Sme radi, že aj vďaka našej škole
sa podarilo rekord prekonať. Tohtoročný počet „maratóncov“
z celého Slovenska je a z toho je našich žiakov.

Linku detskej istoty.
ZŠ Na bielenisku Pezinok,

46 040 206 (TS)

Červík Ervín Malého princa

V sobotu 13. 5. 2017 Klub šachu Pezinok v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom, Pezinským kultúrnym centrom a Mestom
Pezinok usporiadal už tradičný 11. ročník medzinárodného
podujatia Zároveň bol tento turnaj
otvorenými majstrovstvami Bratislavy v Rapid šachu. Richard
Réti bol rodák z Pezinka. Do šachovej histórie sa zapísal ako
popredný svetový hráč po 1. svetovej vojne najmä víťazstvom
nad v tom čase „nezdolateľným“ majstrom sveta J. R. Capa-
blancom a svetovým rekordom v počte hraných partií naslepo.
Napísal množstvo publikácií o šachu a podľa neho je pomeno-
vané aj jedno šachové otvorenie. Na počesť Richarda Rétiho je
pomenovaná v Pezinku i jedna ulica. Vo estrádnej sále Domu
kultúry sa stretlo viac ako 100 šachistov zo Slovenska, Česka,
Chorvátska, Ruska, Srbska a dvaja boli dokonca až z Indie.
Turnaj otvoril Jozef Pták, podpredseda Klubu šachu Pezinok,
za mesto pozdravil účastníkov viceprimátor Ján Čech a nako-
niec vystúpil hlavný rozhodca Ivan Syrový, ktorý pozdravil
účastníkov aj v angličtine a oboznámil všetkých s pravidlami
Rapid šachu. Na turnaji sa zišla veľmi silná konkurencia. Traja
medzinárodní majstri, traja IM, osem Fide majstrov a 30
šachistov malo výkonnosť vyššiu ako 2000 ELO. V turnaji zví-
ťazil aktuálny majster Českej republiky v šachu Vojtech Plát zo
ziskom 8 bodov pred slovenským reprezentantom Tomášom
Petríkom zo susednej Modry so ziskom 7,5 boda. Tretí skončil
Igor Štohl, taktiež slovenský reprezentant zo Slovana Bratisla-
va so 7 bodmi. 4. miesto získal mladý talent z Indie Dhanush
Bharadwaj, 5. miesto Rejla Marin z Chorvátska, priateľ nášho
šachového klubu, ktorý sa zúčastňuje turnaja už pravidelne.
Najlepšou ženou bola Sofia Anna Cibíková z klubu Garde
Detva s 5,5 bodmi, vekom ešte juniorka. Najlepší senior bol
Jozef Franzen zo Slovana Bratislava so 6,5 bodmi. Najlepší tra-
ja juniori Dhanush Baradwaj, Michal Sobek, a Sofia Anna
Cibíková. Všetci víťazi dostali vecné a finančné ceny a krásne
poháre z rúk riaditeľa Malokarpatského múzea pána Martina
Hrubalu a predsedu klubu šachu Tibora Pobudu. V samostatne
vyhodnotených Majstrovstvách Bratislavského kraja v Rapid
šachu jednotlivcov získali prvé tri miesta Tomáš Petrík, Igor
Štohl, a Jozef Franzen. Najlepšou ženou bola Andrea Bochnič-
ková z klubu ŠK Modra. Z Pezinka sa turnaja zúčastnilo 19 hrá-
čov. Najlepším pezinčanom bol Silvio Michal na 44. Mieste
a mladý nádejný Patrik Kosnáč s 4,5 bodmi, pričom nesklamali
ani ďalší Pezinčania.

Po skončení turnaja sa prvýkrát v našom meste uskutočnila
simultánka so slovenským šachovým veľmajstrom Tomášom
Petríkom, ktorý hral v roku 2006 za Slovensko na 37. Šachovej
olympiáde v Turíne. Simultánka sa konala v Malokarpatskom
múzeu, kde nastúpil veľmajster proti 20 súperom. Z týchto
šachistov dokázal s veľmajstrom remizovať iba Martin Pau-
lovič z Prahy, ktorý túto ligovú sezónu hral za náš Klub šachu
Pezinok. Počas simultánky bolo pripravené malé občerstvenie.
Naše poďakovanie patrí nielen všetkým zúčastneným hráčom,
rozhodcom, ale aj partnerom a sponzorom: Mestu Pezinok,
Malokarpatskému múzeu, Pezinskému kultúrnemu centru, spo-
ločnostiam PSA Groupe, Framipek Šenkvice, Farmársky košík
Pezinok a Kamenazdravie Pezinok. Už dnes sa tešíme na ďalší
ročník Memoriálu Richarda Rétiho.

Memoriál Richarda Rétiho.

Jozef Pták

11. ročník Memoriálu Richarda Rétiho

Ale Fričove popkultúrne práce
sú skrátka už na prvý pohľad iné.

hovorí mladý vý-
tvarník. A čo ho k originálnej ke-
ramickej tvorbe priviedlo?

Pokračovanie z 1. strany

„Keďže mám trochu netradič-
ný tovar, ľudia doteraz možno
nevedeli, kam ho zaradiť, ale
myslím, že ma už poznajú.
Začínajú si zvykať a začínajú to
akceptovať,"

„Venoval som sa grafike a maľ-
be a takáto svojrázna mytológia
sa dostala aj do mojej tvorby.
Ako som chodieval na keramic-
ké trhy, všímal som si, že je tu
menej originálneho tovaru a len
málokto si trúfne vybočiť. Po-
vedal som si – prečo sa nepo-
zrieť na keramiku aj inak? Hoci

svoju tvorbu vnímam skôr ako
sochy než ako keramiku."

Na trhoch bol už piatykrát a
chvály na toto podujatie počuje
vždy aj od svojich kolegov.

Davy záujemcov pritiahli prak-
tické ukážky, keď mohli návštev-
níci vidieť, ako rastie keramický
džbán priamo pod rukami maj-
stra. Jedným z nich bol kerami-
kár Marek Hauptvogel, ktorý za-
ujal návštevníkov doslova rôz-
nych farieb pleti i národností. Je
takisto jedným zo žiakov Olivera
Solgu a bolo už na prvý pohľad
zrejmé, že mu práca ide nielen
od ruky, ale aj od srdca.

Viacerí návštevníci si mohli
prácu keramikára odskúšať aj
na vlastnej koži a s hrdosťou si

od hrnčiarskeho kruhu odnášali
svoje vlastné dielo. Bola medzi
nimi aj Vlasta Romanová z Plz-
ne s vlastnoručne „vytočenou“
miskou.

Podobne aj ďalšia návštevníč-
ka trhov Jana Fridecká z Veľkej
Lomnice. Každoročne chodí do
Kežmarku na Európske ľudové
remeslo – známe medzinárod-
né podujatie, ktoré sa aj tento
rok bude konať 7. až 9. júla.

povedala časopisu
Pezinčan.

Účastníci trhov prichádzali do
Pezinka už v piatok dopoludnia.

„Tým viac som príjemne prekva-
pená, že som aj v Pezinku obja-
vila takúto veľkú akciu podobné-
ho charakteru – a so skvelou at-
mosférou,"

Organizátori z Malokarpatského
múzea v Pezinku každého z
nich privítali a práve túto chvíľu
považuje pracovníčka múzea a
spoluorganizátorka trhov Moni-
ka Chvosteková za obzvlášť
vzácnu:

A už teraz sa organizátori aj
účastníci môžu tešiť na Kera-
mické trhy v roku 2018.

„ Najkrajší je moment ví-
tania. Vidíme na našich hos-
ťoch, že im nejde len o predaj,
ale že sa tešia aj na atmosféru
a aj na svojich priateľov, ktorých
si tu za tie roky našli. Poteší ma,
keď vždy zdôrazňujú, že na pe-
zinských trhoch je naozaj niečo
špecifické, čo nikde inde neza-
žijú, že atmosféra v Pezinku je
výnimočná.“

(kam)

Pezinok na začiatku leta opäť rozkvitol keramikou

16. júna boli členovia Zdru-
ženia pezinských vinohradní-
kov a vinárov na výlete v sused-
nom Rakúsku, v oblasti Wa-
chau nachádzajúcej sa cca 70
km za Viedňou. Táto svetozná-
ma vinohradnícka oblasť leží v
údolí rieky Dunaj, je dlhá asi 30
km a rozprestiera sa medzi
mestami Krems a Melk. V nie-
čom mi pripomína údolie Rýna
v Nemecku v tesnej blízkosti
rieky je cesta a železnica a
hneď nasledujú vinohrady, kto-
ré sa šplhajú do neuveriteľných
výšok okolitých strmých kop-
cov. Tento donedávna zabud-
nutý kraj, kde neexistuje žiadny
priemysel a je prakticky v ne-
zmenenom stave zakonzervo-
vaný z minulosti, vyhlásilo
UNESCO za svetové kultúrne
dedičstvo ľudstva. Okrem hroz-
na a marhúľ, ktorým sa tu mimo-
riadne darí a majú aj svoj festi-
val, sa tu nepestuje nič iné.

Pred viac ako tridsiatimi rok-
mi bolo rakúske vinohradníctvo
a vinárstvo na kolenách a stálo
pred zánikom. Kvôli známej afé-
re, keď dvaja hochštapleri „vy-
lepšovali“ víno nemrznúcou
zmesou do automobilov, nikto
nechcel rakúske víno ani za-
darmo. Poctiví vinári to však
nevzdali, trpezlivo, krok za kro-
kom začali budovať moderné
vinárstva a takto si postupne
získali dôveru späť. Dnes vo
Wachau dorábajú najdrahšie

rakúske vína a vyvážajú ich do
celého sveta. Začiatkom 90.
rokov minulého storočia sa 31
vinohradníkov z Wachau spoji-
lo a založilo družstvo Domäne
Wachau. Dnes toto družstvo
spája viac ako 250 vinohradníc-
kych rodín, ktoré obrábajú asi
450 ha vinohradov. Najali si
špičkového enológa Romana
Horvatha, ktorý má titul Master
of Wine, je to najvyšší titul aký
sa dá získať a v Rakúsku ho
majú len dvaja ľudia. Tento
dohliada na prácu vinohradní-
kov, lebo dobré víno sa rodí už
vo vinohrade, určuje, kto, kde a
kedy bude oberať a spolu s piv-
ničným majstrom Heinzom Fri-
schengruberom dotvárajú víno
v pivnici. Družstvo vedie dozor-
ná rada, ktorú si členovia druž-
stva volia spomedzi seba. Pro-
dukciu hrozna od jednotlivých
rodín vykupujú za spravodlivé
ceny, o akých sa našim vino-
hradníkom ani nesníva. Zisk
neustále investujú do najmo-
dernejších technológií a zaria-
denia a čo zostane, si spravod-
livo rozdelia. Sídlo majú v mes-
tečku D rnstein, kde sú tretie
najrozsiahlejšie pivnice v Ra-
kúsku. Ich predchodcovia po-
čas stáročí vykopali 15 metrov
pod povrchom ručne do tvrdej
skaly toto obdivuhodné dielo. V
nemom úžase sme zostali stáť,
keď sme videli ich vinohrady.
Šplhajú sa do neuveriteľných

ü

výšok na veľmi strmých sva-
hoch. Do zvetralej žuly za stá-
ročia vysekali terasy, vystavali
z kameňa oporné múry a vysa-
dili vinič. Na tie najvyššie sa dá
ísť len peši po schodíkoch a
teda všetko treba vyniesť aj
zniesť na chrbáte. Vinič sa tu
obrába len ručne. Vína vo Wa-
chau sú zaradené do štyroch
kvalitatívnych kategórií a práve
na tých najvyšších terasách sa
rodí spravidla to najlepšie, tzv.
kategória Smaragd. Majú tu
vybudované aj kvapkové závla-
hy. Napriek tomu, že vody majú
v Dunaji dosť, každý vinohrad-
ník má prísne stanovený a kon-
trolovaný limit, a teda si musí
dvakrát rozmyslieť kedy závla-
hu pustí. Vinohrad dostane len
toľko vody, aby prežil. Vinič sa
musí namáhať a trápiť, vtedy
dá najkvalitnejšiu úrodu.

Nádherná príroda, výborné
víno, kraj plný historických pa-
miatok (navštívili sme benedik-
tínsky kláštor v G ttweigu, kto-
rý má tiež vlastné vinárstvo), je
tu zrúcanina hradu, kde pred
takmer tisíc rokmi väznili an-
glického kráľa Richarda Levie
srdce, ktorý sa vracal z krížovej
výpravy do Svätej zeme. Toto
všetko sem láka tisíce turistov z
Rakúska aj zahraničia. A tak
prosperujú všetci, vinári, maji-
telia penziónov i reštaurácií.

Poobede sme sa presunuli
do susedného vinohradnícke-

ö

ho regiónu Kamptal, do histo-
rického mestečka Langenlois.
Táto oblasť má 3 až 4 krát viac
vinohradov ako Wachau, nie je
však taká svetoznáma a je to
poznať aj na cenách vína. Na-
priek tomu majú niečo jedineč-
né čo iní nemajú a to je Loisium.
Svetoznámemu architektovi
Stevenovi Hollovi sa podarilo
umne prepojiť do jedného celku
supermodernú budovu vinár-
stva, ktorá mimochodom vznik-
la o osem rokov skôr ako po-
dobné vinárstvo u nás na Du-
bovej a podobne vyvolávala roz-
poruplné reakcie, s historickým
vinohradníckym domom z roku
1924, s rozsiahlym podzem-
ným komplexom pivníc starých
viac ako 900 rokov a s vinicami
na povrchu. Pre turistov vybu-
doval apartmány, reštauráciu,
vinotéku, bazén, laserovú show
v podzemí, kde návštevník
predstavuje bobuľku hrozna a
dozvie sa, čo všetko sa s ňou
deje od lisovania až po kvasný
proces. Všetko je podriadené
návštevníkom a ich želaniam.
Vidno, že mať len dobré víno
dnes už nestačí

Oddýchnutí, v dobrej nálade
sme sa večer vrátili do Pezinka.
Ak pánboh dá, určite sa do
Wachau vrátim. Mali by sa tam
ísť pozrieť majitelia našich vino-
hradov, najmä tých neobrobe-
ných, aby videli, čo to znamená
vážiť si dedičstvo otcov. (GG)

Wachau, údolie vína a marhúľ

V sobotu 3.júna 2017 sa konal v priestoroch nádvoria reštau-
rácie Grinavský Janko II.ročník festivalu dychových hudieb
Grinavanka FEST 2017. Pekné slnečné počasie a dobre zosta-
vený program prilákal väčší počet návštevníkov festivalu ako
minulí rok. Na začiatku podujatia sa prítomným prihovoril aj pri-
mátor mesta Oliver Solga.

Pre návštevníkov bol pripravený kvalitný hudobný program v
podaní dychových hudieb Vinosadka, Grinavanka, Križovianka
a Drietomanka, ktorá okrem koncertného vystúpenia hrala do
neskorých hodín aj do tanca.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akou koľvek formou po-
dieľali na príprave a priebehu podujatia všetkým účinkujúcim
ako aj priaznivcom Grinavanky. Vďaka za finančnú podporu
patrí BSK, Mestu Pezinok,Pezinskému kultúrnemu centru,
LTE Slovakia, Grafit, Kvetinársvo V4, Petrovi Vachovi, Jánovi

Grinavanka FEST 2017

Rajnicovi a firme GASTRO - CATERING Grinavský Janko.
V neposlednom rade patrí veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste

svojou návštevou dotvorili príjemnú atmosféru celého poduja-
tia. Zostáva nám už len veriť, že sa na Grinavanka FESTe stret-
neme aj o rok. kapelník DH GrinavankaPeter Feder,

Naše mesto nebolo nikdy fa-
rebnejšie ako počas troch dní,
kedy keramikári zo Slovenska,
Čiech, Bulharska, Slovinska,
Maďarska a Poľska zaplnili uli-
ce svojou tvorbou. Vzácnou
návštevou nás poctila veľvy-
slankyňa Bulharskej republiky
Yordanka Chobanova, ktorá
spoločne s riaditeľom Malo-
karpatského múzea, zástup-
cami Bratislavského samo-
správneho kraja a primáto-
rom Oliverom Solgom v piatok

slávnostne otvorila podujatie.
14. ročník trhov bol venovaný

majstrom kruhárom, takisto ako
aj výstava v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku s názvom A
predsa sa točí!, na ktorej okrem
iného nájdete aj tvorbu 16 sú-
časných kruhárov z nášho regi-
ónu. Môžete ju vidieť do 27. au-
gusta 2017.

Atmosféru Keramických trhov
predĺžia do letných dní aj ďalšie
podujatia: v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku - modranska:

Prestreté; v Mestskom múzeu v
Pezinku – Oheň a svetlo - Vý-
stava keramiky Jirka Vyhnálka
doplnená fotografiami Janka
Štrbu a v ZUŠ Eugena Su-
choňa v Pezinku – V čom krá-
čaš baroko.

Výnimočné bolo vystúpenie
majstrov kruhárov na námestí.
Šikovné ruky Jána Huru, Ľubo-
míra Hoľmu, Mariána Lišku, Já-
na Viglaša, či Miloslava Orság-
ha zastúpili všetkých kraje Slo-
venska.

O zábavu najmenších sa po-
starali Detské dielne pod vede-
ním Centra voľného času v Pe-
zinku.

V súťažnej výstave na tému
Kvetináč vzišli v nedeľu víťazi -
I. miesto Mgr. Michal Vaněk,
Mutěnice, ČR; II. miesto Ľubica
Litecká-Švedová, Bratislava; III.
miesto Helena Dvořáčková,
Lhota Rapotina, ČR a Cenu pri-
mátora získala Eva Macová
z Bratislavy. Ďakujeme, že to vy-
šlo! Monika Chvosteková

Aký bol 14. ročník Keramických trhov v Pezinku 9. - 11. jún 2017
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Inzercia

Malá dedinka Lod-
no pri Žiline začala s
veľkou súťažou. Pred
dvadsiatimi rokmi,
keď rodák z Lodna
pán Dušan Mikolaj pri-
šiel na tento nápad o
rozprávaní, nikto netu-
šil, že sa uchytí a bu-
dú sa sem hrnúť roz-
právači z celého Slo-
venska. V tomto jubi-
lejnom 20. roku sa ich
zúčastnilo 37! Z toho
bolo 7 detí, čo je veľmi potešujúce. Do Lodna chodievajú pravi-
delne aj rozprávači z Bratislavského kraja. Víťaz Krajského ko-
la z Gajar pre rok 2017 pán Antonín Jedlička si obhájil titul aj
na Celoslovenskej súťaži v Lodne. Rozprávačského Lodna
sa ďalej z Pezinka zúčastmili p. Jožko Pták, Helenka Slam-
ková, Kamila Németová, Betka Jedličková a z Viničného
p. Mária Ilovičná. V Lodne býva vždy výborná atmosféra,
napriek tomu, že každý súťažiaci s napätím očakáva ortieľ po-
roty.

Dokonalá organizácia na ktorej má veľký podieľ pani starost-
ka obce Alžbeta Suriaková za podpory Žilinského samospráv-
neho kraja, Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci a obce
Lodno je ocenená všetkými účinkujúcimi.
A k bude Rozprávačské Lodno pokračovať aj v budúcom roku,
určite znova skúsime šťastie. Alžbeta Jedličková

Rozprávačské Lodno už po 20-tykrát

Nezisková organizácia JA
SLOVENSKO študentov opäť
stiahla do pútavých programov.

Absolventi programu
získali informácie

a najnovšie poznatky

Získali kompetencie a zruč-
nosti, ako informácie využiť nie-
len v praxi, ale aj v osobnom
živote. Naučili sa aktívne využí-
vať elektronické zdroje údajov
o finančnom trhu a ekonomic-
kej situácii.

Do programu sa zapojilo 16
žiakov, z nich 11 úspešne
zvládlo záverečný test, a tak zís-

Viac
ako peniaze

z oblasti
finančnej gramotnosti a z ma-
nažmentu osobných financií.

kali certifikát za úspešné absol-
vovanie programu.

22 žiakov bolo zapojených do
programu JA Učebnica eko-
nómie a podnikania, určený
žiakom stredných škôl. V pro-
grame si rozšírili vedomosti
v oblasti

Interaktívna online učebnica,
prostredníctvom ktorej vzdelá-
vanie prebieha, pomáha žia-
kom pochopiť základné princípy
ekonómie a hodnoty systému
voľného trhu. Na základe príkla-
dov z praxe program jednodu-
cho a zrozumiteľne opisuje zá-
kladné vlastnosti systému voľ-
ného trhu s dôrazom na súk-
romné vlastníctvo, cenový sys-
tém a konkurenciu. Certifikátu o

základov ekonómie,
manažmentu a podnikania.

úspešnom absolvovaní progra-
mu sa potešili 17 študenti Ob-
chodnej akadémie Pezinok.

Tretím programom bola
Prostred-

níctvom tohto programu si štu-
denti osvojujú teoretické vedo-
mosti priamo v praxi. Založili
vlastnú firmu JA Firma
na obdobie jedného šk. roka,
ktorá pod vedením učiteľa a kon-
zultanta fungovala ako ktorákoľ-
vek iná firma na trhu, simulujúc
činnosť akciovej spoločnosti.
Cieľom je umožniť mladým ľu-
ďom preniknúť do problematiky
fungovania firmy od jej založe-
nia až po likvidáciu. V priebehu
práce sa zoznámili s praktickou
stránkou podnikania a riadenia
firmy, učili sa komunikovať, spo-

Apli-
kovaná ekonómia.

Gratia,

lupracovať, tvorivo myslieť a rie-
šiť problémy. Program nepre-
bieha len na fiktívnej báze, ale
študenti pracujú s reálnymi pe-
niazmi a ponúkajú reálne výrob-
ky a služby. Úspešnosť ich pod-
nikania sa prejavila aj na výške
dividendy, ktorú vyplatili svojim
akcionárom (200% zhodnotenie
akcie). Študenti sa zúčastnili
školení manažérskych zručnos-
tí a Veľtrhu podnikateľských ta-
lentov v Košiciach. Niekoľko štu-
dentov získalo po absolvovaní

(
) -

ktorý o-
svedčuje podnikateľské zruč-
nosti študentov vo veku 15 až
20 rokov.

Entrepreneurial Skills Pass -
ESP

medzinárodne u-
znávaný certifikát,

Dana Navarová

www.entrepreneurialskill-
spass.eu

Obchodná akadémia Pezinok opäť v JA Slovensko!

Základná škola Jána Kupec-
kého si pezinského rodáka a ba-
rokového maliara Jána Kupec-
kého pripomína každoročne aj
zorganizovaním výtvarnej sú-
ťaže Kupeckého svet. V spo-
lupráci s Mestom Pezinok
a Malokarpatským múzeom v
Pezinku sa tento rok uskutočnil
už 4. ročník súťaže.

Ján Kupecký bol významným
a uznávaným portrétistom, a
tak je témou súťaže práve port-
rét. Zapojiť sa mohli žiaci zák-
ladných škôl, reálnych gym-
názií, ZUŠ z malokarpatského
regiónu a našej družobnej školy
v Mladej Boleslavi. Ich diela
musia byť spracované techni-
kou kresby, maľby alebo grafiky
na ľubovoľnom formáte. Na zá-
klade skúseností z predchá-
dzajúcich ročníkov sme upravili
propozície tak, aby hodnotenie
mohlo byť objektívnejšie, pri-
čom sme prihliadali hlavne na

vek malých umelcov. Súťažili v
8.kategóriách a jednej špeciál-
nej. Tvorili ju práce detí z Ku-
peckého výtvarnej dielne, ktorá
už druhý rok funguje pri ZŠ
Jána Kupeckého.

Do súťaže sa prihlásilo re-
kordných 237 prác. Rastie tak
nielen záujem o súťaž v kvanti-
tatívnom zmysle ale predovšet-
kým ich kvalitatívna úroveň.

Porota v zložení Mgr. Oliver
Solga – primátor mesta Pezi-
nok, Mgr. Katarína Volanková –
riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého,
Mgr. Eva Trilecová, ArtD. – teo-
retička umenia z Malokarpat-
ského múzea v Pezinku, Milan
Janík – akademický maliar a
Mgr. Mariana Šusteková mala
naozaj náročnú úlohu. Nako-
niec bolo ocenených 51 prác.

Výsledky sme slávnostne vy-
hlásili 1. júna 2017 na vernisáži
v Malokarpatskom múzeu. Ví-
ťazmi v jednotlivých kategóri-
ách sa stali: Olívia Augustí-
nová, Eliška Halčínová, Lucia
Javorková, Vladimír Drobný,
Eva Ondovčíková, Laura Va-
vrová, Romana Ševčíková,
Klára Kapustová, Lucia Ko-
váčová.

Deti prejavili obrovskú dávku
kreativity, nápaditosti i výtvar-
nej zručnosti v ich stále sa for-
mujúcom a rozvíjajúcom talen-
te. Je vidieť, že obrázky boli tvo-
rené nielen rukami, ale predo-
všetkým srdcom. Všetky dielka,
nielen tie ocenené, si vyslúžili
obdiv.

Teší nás vzrastajúci záujem o
súťaž a veríme, že nám deti aj
pedagógovia zachovajú svoju
priazeň aj v nasledujúcom roč-
níku.

koordinátorka projektu
Mária Hrivnáková,

Keď deti maľujú portrét – súťaž Kupeckého svet

FOTO: Helena Molnárová

Dňa 20. mája 2017 sa uskutočnil XIV. ročník Okresných špor-
tových hier seniorov Jednoty dôchodcov okresu Pezinok. Špor-
tové hry tento rok zabezpečila Základná organizácia JDS na
ZŠ v Budmericiach a zúčastnilo sa ich celkom 83 seniorov zo zá-
kladných organizácií JDS Pezinok, Modra, Budmerice, Dubo-
vá, Svätý Jur, Doľany, Častá, Vištuk, Báhoň, Jablonec a Lim-
bach. Súťažilo sa v týchto športových disciplínach: rýchla chô-
dza ženy 1 km, muži 2 km, streľba zo vzduchovky, hod graná-
tom, ženy v hode valčekom a muži vo vrhu guľou. Keďže na
krajských súťažiach je aj disciplína petangue, seniori sa mohli
oboznámiť s pravidlami tejto hry, prípadne si ju aj vyskúšať.

Jednotu dôchodcov Pezinok reprezentovalo 14 seniorov a
získali 12 medailí a diplomov. 5 x prvé miesto: v streľbe Ko-
nečná Magda, v hode granátom Herdová Oľga, v hode valče-
kom Budajová Inka, v chôdzi I. kat. Hulková Katka a v chôdzi II.
kat. Herdová Oľga. 5 x druhé miesto: v streľbe Hulková Katka,
v hode granátom Budajová Inka, v chôdzi Gálik Marian a Buda-
jová Inka. 2 x tretie miesto v hode granátom Miškeríková Mária
a v hode valčekom Herdová Oľga.

Za zdarnú prípravu a priebeh športových hier ďakujeme or-
ganizátorom zo ZO JDS Budmerice, riaditeľke ZŠ v Budme-
riciach PeaDr. M. Kubovičovej, hlavnému rozhodcovi p. Drgo-
ňovi a MÚ v Budmericiach.

Srdečne ďakujeme MsÚ v Pezinku, ktorý seniorom – špor-
tovcom venoval tričká so znakom mesta Pezinok. Víťazom sr-
dečne blahoželáme a tešíme sa na XV. ročník športových hier.

Výbor JDS Pezinok

Športový deň seniorov okresu Pezinok

V dňoch 17.- 18.júna 2017 sa konal v Lednických Rovniach
XXIV. ročník Celoštátnej súťažnej prehliadky malých dycho-
vých hudieb. Dychová hudba GRINAVANKA sa umiestnila na
krásnom 2. mieste s počtom bodov 93,125 v zlatom pásme
Cum laude. Zároveň získala ocenenie Za najlepšiu dramatur-
giu súťažného programu. Prvé miesto nám ušlo o dva body, ale
aj tak sme šťastní, vďační, plní zážitkov a nových priateľstiev.
Poďakovanie patrí všetkým členom Grinavanky za perfektne
podaný výkon a vzornú reprezentáciu nášho mesta. Ďakujem.

kapelníkPeter Feder,

DH Grinavanka – úspešne
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V dňoch 20. 5. – 26. 5. 2017
sa spolu 43 členov občianske-
ho združenie diabetikov

zúčastnilo re-
kondičného pobytu v Dudin-
ciach. Bol to pobyt v pravom
zmysle slova. Hotelové ubyto-
vanie s plnou penziou a desiati-
mi liečebnými procedúrami bo-
lo finančne náročné a aj preto
MsÚ Pezinok poskytol akcii do-
táciu vo výške 200 €.

Organizátori pobytu úzkostli-
vo dbali o to, aby počet účastní-
kov bol vyšší ako 42 osôb, lebo
tento počet znížil jednotkové ná-
klady na autobusovú prepravu
a zaručil zľavu pre dve osoby.
Úloha nebola jednoduchá, ale
podarilo sa ju splniť a potom už
bolo možné iba zbierať plody
úsilia rodiny Kováčovej. Plody v
podobe rozpustenia celej dotá-
cie MsÚ v prospech účastní-
kov....

A predstavte si: napriek opa-
kujúcej sa finančne náročnej

Dia
Bozin Pezinok

spoluúčasti diabetika na jeho
vlastnom liečení, napriek pred-
sa len luxusnejšej forme pobytu
s vyšším poplatkom a aj na-
priek relatívne nízkej úrovni dô-
chodkov sedemdesiatnikov

Je to štvorročné dievčatko s
ťažkým a veľmi neobvyklým
ochorením. Až tak neobvyklým,

sa
títo skvelí ľudia rozhodli vzdať
sa svojich alikvotných častí prí-
spevku MsÚ v prospech Ni-
kolky Peškovej.

že platné zákony neumožňujú
Sociálnej poisťovni poskytovať
žiadnu podporu. Ochorením až
tak neobvyklým a ťažkým, že
náklady na liečenie sa pohybu-
jú okolo 1000 €/mes.

Hlasovanie o podpore Ni-
kolky sa uskutočnilo hneď v pr-
vom dni pobytu a vyvolalo efekt
vzájomnej spolupatričnosti,
znášanlivosti a úcty. V takom
duchu sme potom všetci preží-
vali celý pobyt. Popri liečeb-

ných procedúrach sa v každom
dni zorganizovala nejaká aktivi-
ta: meranie glykémie (Kováčo-
vá, Imrišková) cvičenie jógy
(Ing. Kamanová) ochutnávka
vín (majiteľ hotela) spoločen-
ský večierok (naši fantastickí
členovia). V závere pobytu bola
ešte v prospech účastníkov roz-
pustená časť hotelovej zľavy
organizátormi pobytu považo-
vaná za prostriedky všetkých
a tak aj boli a vo zvyšku budú
spotrebované.

Pri uzatváraní akcie nebýva
samozrejmosťou môcť ďako-
vať prakticky každému aktérovi
akcie. Mestu Pezinok za dotá-
ciu, dopravcovi za dochvíľny a
bezpečný dovoz a odvoz, orga-
nizátorom za zorganizovanie
pobytu a všetkým účastníkom
za ich vklad do spoločenského
povedomia, že diabetici sú
skvelí ľudia so srdcom na
správnom mieste.

Mária Kováčová

Skvelí diabetici z Dia Bozin Pezinok

O vynikajúcich výsledkoch hu-
dobného a výtvarného odboru
ZUŠ E. Suchoňa na stránkach
Pezinčana pravidelne a dlho-
dobo informujeme.

Tento rok dali o sebe vedieť aj
naši tanečníci. Mladá ambicióz-
na pedagogička Mgr. art. Diana
Schlosserová prihlásila svoje
žiačky na 10. ročník celoslo-
venskej tanečnej súťaže Salta-
re orbis v Malackách. S choreo-
grafiou Heartbreak v kategórii
veľké formácie scénického tan-
ca v štýle contemporary dance
súťažilo 10 dievčat: Linda
Adamcová, Martina Dorozlová,
Daniela Hudčeková, Ema Ju-
rášová, Sara Pútecová, Ro-
mana Šimonovičová, Katarína
Štrbová, Karolína Toporová,
Lívia Veneniová a Alexandra
Vitková. Dievčatá podali skvelý
výkon, ktorým si vybojovali krás-
ne druhé miesto.

Druhým najvyšším ocenením
na celoslovenskej súťaži s me-
dzinárodnou účasťou

v Kremnici bola
Predná-

šam, teda som

ocenená aj talentovaná žiačka
nášho LDO Lenka Klemani-
čová, ktorá pracuje pod vede-
ním Mgr. Stanislavy Koníčko-
vej.

Náš skvelý violončelista Kris-
tián Mrva z triedy Mgr. art. Mag-
dalény Milčikovej, ktorý už na
mnohých súťažiach získal naj-
vyššie ocenenie, priniesol opäť
zlato. Tentoraz z Beliczayho me-

dzinárodnej súťažnej prehliad-
ky v komornej hre v Komárne.
Súťažil v triu spolu s talentova-
nými žiačkami zo ZUŠ J. Ko-
walského z Bratislavy – Rebe-
kah Lesan (violončelo) a Jenni-
fer Lesan (klavír).

Úspechy našich žiakov sú dô-
kazom toho, že súčinnosť ich ta-
lentu a kvalitnej profesionálnej
práce pedagógov je zárukou vy-
nikajúcich výsledkov. Všetkým
oceneným žiakom a pedagó-
gom patrí naše srdečné blaho-
želanie a vďaka!

Veľkú radosť nám urobili aj
žiaci, ktorí sa prezentovali na
verejných koncertoch našej
ZUŠ.

17. mája najmenšie deti poda-
rovali symbolický

na koncerte ku Dňu matiek.
26. mája sa predstavili pezin-

skej verejnosti naši tohtoroční
absolventi hudobného a taneč-
ného odboru. Počuli a videli
sme niekoľko naozaj veľmi pek-
ných a hodnotných výkonov.
Krásne a nápadité práce absol-

Kvietok pre ma-
mu

ventov výtvarného odboru boli
prezentované tradične v Mini-
galérii PKC.

6. júna sa konal v evanjelic-
kom kostole recitál violončelis-
tu Kristiána Mrvu, absolventa z
triedy Mgr. art. Magdalény Mil-
čikovej a jeho

Pedagógovia a štu-
denti pripravili publiku program
vynikajúcej umeleckej kvality v
príjemnej neformálnej atmosfé-
re. Kristián Mrva bude od sep-
tembra študentom konzervató-
ria v Brne a jeho recitál bol mi-
lým poďakovaním za roky štú-
dia v našej ZUŠ.

Naostatok 9. júna nám v PKC
hrali a spievali žiaci na koncerte

Aj tu
sa nám predstavili krásnymi vý-
konmi viacerí talentovaní žiaci.
Okrem iných aj Martina Pepu-
chová z triedy Mariána Mráza,
DiS. art., ktorá počas štúdia
úspešne reprezentovala školu
na mnohých súťažiach a od sep-
tembra bude študentkou Kon-
zervatória v Bratislave.

Kamarátov baso-
vého kľúča.

Tešíme sa na prázdniny.

(ZA)

ZuŠ Eugena Suchoňa opäť medzi najlepšími

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA júl

Odchytené psy sa nachádzajú v karan-
ténnej a odchytovej stanici MsP Pezinok
na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade,
že občan spoznal svojho psa alebo po-
zná majiteľa psa prípadne má akékoľvek
informácie, ktoré by napomohli zistiť maji-
teľa odchyteného psa, môže volať na tel.
č. 0911 831 528 – KaOS (033 690 11 82 –
stála služba) alebo tiesňové volanie 159
MsP Pezinok. Taktiež nás môžu občania
kontaktovať v prípade záujmu o adopciu
psa alebo dočasnú opateru pre psa.

Pomôžte nájsť majiteľa

1.

2.

3.

4.

5.

(MsPP)

rasa: kríženec, pohlavie: samec, farba:
piesková, výška: cca 55 cm, vek: cca 2 r.,
miesto odchytu: Pezinská Baba

rasa: Rotvajler, pohlavie: samec, farba:
čiernohnedá, výška: cca 60 cm, vek: cca
5 r., miesto odchytu: Talihov dvor

rasa: kríženec, pohlavie: samica, far-
ba: biela, výška: cca 30 cm, vek: cca 10 r.,
miesto odchytu: ul. Hasičská

rasa: Stafordšírsky teriér: pohlavie: sa-
mec, farba: hnedá biele znaky, výška: cca
50 cm, vek: cca 2 r., miesto odchytu: ul.-
Cajlanská

rasa: kríženec, pohlavie: samec, farba:
béžová, výška: 40 cm, vek: cca 2 r., mies-
to odchytu: ul. Kollárova.

Schaubmarov mlyn v Pezinku – Cajla je už od 70. rokov sú-
časťou Slovenskej národnej galérie.

V tomto roku sme začali pripravovať viacero noviniek – areál
čiastočne rekonštruovať, dobudovať nové služby, organizovať
zaujímavý umelecký, kultúrny a vzdelávací program. To všetko
s jedným cieľom – vytvoriť zo Schaubmarovho mlyna moderné
miesto s príjemnou atmosférou, kvalitným programom a priateľ-
skými službami.

Prehliadka výstavy s kurátor-
kouAlexandrou Tamásovou
O mlyne – rozprávanie o Schaubmarovom mlyne pre de-
ti aj dospelých
Detský expres – interaktívna prehliadka výstavy

s deťmi a pre deti
O mlyne – rozprávanie o Schaubmarovom mlyne pre de-
ti aj dospelých

Workshopy pre rodiny s deťmi
koncert
koncert

Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255, Pezinok
,

Sezónu otvoríme už v nedeľu 2. júla!

14.00 h Otvorenie výstavy
15.00 h

15.30 h

16.00 h

16.30 h

14.00 – 17.00 h
17.30 h
19.00 h

Medzi selankou a drámou

Vstup voľný

Medzi selankou a drámou

Medzi
selankou a drámou

Archívny chlapec
Katarína Máliková

www.sng.sk/pezinok www.facebook.com/schaubmarovmlyn

Otvárame sezónu
v Schaubmarovom mlyne

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Literárny kolotoč: Literatúra bodka sk.

V knižnici sa nenudíme

Klobúková oslava: čítanie spojené s tvorivými dielňami

Knižní priatelia Johannesa Jensena:

Knihožrútska záložka: vyrob si vlastnú záložku!

Knihomoľský kvíz:

Termín: 16. júla 18.00 h.
Hostia: Agda Bavi Pain, Monika Kompaníková, Ján Púček, hu-
dobný hosť: Dvaja z Prešporku, moderuje: Veronika Šikulová.
Miesto konania: Krušičova kúria, Radničné námestie 9, Pezinok.

– prázdninové utorky plné hier, čítania a
tvorivých dielní. Podujatia prebiehajú vždy od 10.00 h, vstup voľný

. Ter-
mín: 4. júla o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

čítanie a zábava s ďalší-
mi literárnymi kamarátmi. Termín: 11. júla o 10.00 h. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

Termín: 18.
júla 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

obľúbená knihomoľská súťaž – vyznáš sa v
knižnici a v knihách? Termín: 25. júla 10.00 h. Miesto konania: odd.
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

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

,

Kontakt:
dos-

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

Milí čitatelia, počas mesiacov júl a august sme upravili výpožič-
né hodiny:

mena výpožičných hodín platí pre všetky oddelenia knižni-
ce. Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do schránky
na knihy na budove knižnice.

Pondelok od 8.00 do 18.00 h., Utorok, Štvrtok, Piatok
od 8.00 do 16.00 h, streda od 10.00 – 16.00 h, sobota – zatvore-
né. Z

Prajeme vám pekné leto.

Letný režim v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

V dňoch 19. – 21. 5. 2017 sa ko-
nali v Budapešti 33.

na ktorých predviedol
svoju spoločnú juniorskú skladbu
s kužeľmi aj reprezentačný tím
SR v zložení

(obidve
dievčatá sú študentkami Gymná-
zia v Pezinku), Kristína Semano-
vá, Sára Račková a Natália Maj-
zlíková. Gymnastky na tomto pres-
tížnom podujatí vybojovali v ťažkej konkurencii 27. krajín výbor-
né Príprava na ME trvala 6 mesiacov, počas ktorých
dievčatá intenzívne trénovali v bratislavskej ŠH Mladosť pod ve-
dením reprezentačných tréneriek Ivany a Tatiany Motolíkových.
Súčasťou prípravy bola aj účasť na medzinárodných súťažiach
Gracia Cup v Budapešti, Citá di Pesaro v talianskom Pesare
a AmsterdamMasters v Amsterdame. Dievčatám ďakujeme za
reprezentáciu Slovenska! FOTO: Ivana Motolíková – Terezka
a Miška zľava.

Majstrov-
stvá Európy v modernej gym-
nastike,

Michaela Mozolí-
ková, Tereza Sluková

13. miesto.

Pezinské gymnazistky na MS Európy v Budapešti

RIMAVSKÁ SOBOTA3.6.2017
Jozef Tománek - do 38 kg – mladší žiaci
Filip Buzinkay - do 34 kg – mladší žiak, Matej Klobučník

- do 38 kg – mladší žiak, Samuel Háger - do 42 kg – mladší žiak,
Lenka Tománková - do 48 kg – mladšia žiačka, Karol Dubský - do
66 kg – starší žiak

Ella Markovicsová - do 32 kg – mladšia žiačka, Lujza
Ulická - do 32 kg – mladšia žiačka, Ladislav Sečkár - do 73 kg –
mladší žiak

V pomerne silnej konkurencii sme si opäť počínali veľmi dobre.
Napriek zisku 9 medailí, čo je najviac zo všetkých klubov, sme zís-
kali iba jeden titul majstra Slovenska. Vybojoval ho, a aj obhájil z
minulého roka, Jožko Tománek. Turnajom prešiel bez zaváhania
so štyrmi víťazstvami.

Lenka Tománková sa dostala suverénne až do finále. Vo finálo-
vom zápase jej rozhodcovia udelili trest za pekný hod (vyhodno-
tený ako zakázaná technika), čím prehrala. Je to obrovská škoda
a aj nespravodlivosť, ale bohužial, aj také je judo. Matej
Klobučník, podobne ako Lenka a Jožko, prešiel turnajom bez za-
váhania. No ako býva zvykom, vo finále sa stretol s Jožkom a pre-
to obsadil druhé miesto. Samko Háger trochu pokazil pekne roz-
behnutý turnaj až vo finále, kde bol príliš opatrný a prehral na wa-
zari. Kajo Dubský sa tiež hladko prebojoval do finále, no v závere
zaváhal a v zlatom skóre prehral.

Ellka Markovicsová a Lujzička Ulická sa stretli vo váhe do 32 kg
a spolu si odniesli bronz. Lacko Sečkár bol na svojich prvých maj-
strovstvách SR a získal krásne 3. miesto.

1. miesto:
2. miesto:

3. miesto:

Martin Tománek

Majstrovskvá Slovenska mladších
a starších žiakov v džude
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

JÚN 2017 PEZIN ANČ

► 2.7. MARCELA LAI-
FEROVÁ a ŠTEFAN SKRÚCANÝ – „MUŽSKO-ŽENSKÝ PRIN-
CÍP“
► 7.7.
WINE&ART.

► 8. 7. ALEXANDER ČEK-
MEŇOV. PRÍBEHY ZAKLIATE V ČASE.

„Ukrajina v pohybe“

HRANICA
ORANŽOVÁ LÁSKA

KRAJINA ZABUDNUTIA

MIER VÁM VŠETKÝM

► 9.7. ROBO PATEJDL
BAND.
► 16.7. LITERÁRNY
KOLOTOČ. „LITERATURA BODKA SK“.

► 22.7. LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE. VESELÁ ROZPRÁVKA.

► 23.7. PETER LIPA.

► 30.7. JANA ORLICKÁ

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

( ) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –

Otvorenie Kultúrneho leta v Pezinku.
(piatok) o 19.30 h nádvorie Malokarpatského múzea –

Podujatie s umením a dobrým vínom v spolupráci
Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra.

(sobota) o 17.00 h v minigalérii DK –
(Ukrajina 1993 - 2016)

Vernisáž výstavy fotografií za osobnej účasti autora. Trvanie vý-
stavy: 8.7. - 20. 8. 2017. Súčasťou projektu
je okrem výstavy aj premietanie filmov

o 17.00 hod. - (Slovensko, 2009, 72 min.,réžia: J.
Vojtek) o 19.00 hod. - (Or Ange Love -
Ukrajina, 2007, 84 min.,réžia:A. Badojev)

o 17.00 hod. - (La terre outragée -
Fra./Nem./Poľ., 2012, 108 min.,réžia: M. Boganim) o 19.00 hod. -

(Mir vam - Slovensko, 2016, 60 min., ré-
žia: J. Mravec)

(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –
Koncert mladej slovenskej kapely.
(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –

Agda Bavi Pain,
Monika Kompaníková, Ján Púček. Moderuje: Veronika Šikulová.
Hudobný hosť: DVAJAZ PREŠPORKU (folk).

(sobota) o 17.00 h v Krušičovej kúrii –
Príbeh o

dvoch kráľovských deťoch, ktoré sa nevedia dohodnúť a spolu
zabaviť. Účinkuje: Bábkové divadlo LIENKA(Kanianka).

(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii – Hudob-
ný doprovod Peter Lipa ml. Koncert známeho jazzového speváka.

( ) o 18.00 h – v Krušičovej kúrii –
s doprovodom. Židovské, chasidské, ruské, korzické, argentín-
ske... piesne.

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.

nedeľa

nedeľa

v malej sále DK:
10.7.

11.7.

PRIPRAVUJEME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Benjamin Kroitzvirt 2.5.
Simona Prisztavková 10.5.
Olívia Štrbová 12.5.
Andrej Zagora 18.5.
Ema Pecniková 19.5.
Tomáš Csicso 20.5.
Kamil Krištof 22.5.
Katarína Molnárová 22.5.
Matej Pajer 23.5.
Marek Rudzan 24.5.
Teo Molnár 25.5.
Michal Čech 26.5.
Martin Gašparík 30.5.
Alexia Gašparíková 30.5.
Oliver Farkaš 31.5.
Milica Fričová 31.5.
Ella Michnová 31.5.
Dávid Újvary 31.5.
Ema Újvaryová 31.5.
Gregor Penev 1.6.
Ondrej Bohát 5.6.
Tomáš Beladič 5.6.
Daniel Ďurčenka 5.6.
Ema Pilková 6.6.
Lukáš Formánko 6.6.
Zoja Bujnovská 9.6.
Lukáš Mihálik 9.6.

80-roční

Helena Šebová 2.6.
Darina Hanáková 5.6.
František Manda 8.6.
Anna Novotná 9.6.
Štefánia Grófová 19.6.
Ľudmila Hubrichová 23.6.
Irena Holanová 24.6.
Alojz Krákorník 26.6.
Ján Backa 26.6.

Mária Guštafíková 87 r.
Františka Horváthová 92 r.
Peter Slamka 69 r.
Jozef Daniel 80 r.
Jozef Hubinský 63 r.
Elena Kovalčíková 67 r.
Anna Maťašovská 93 r.
Paula Rajnerová 85 r.
Ľudmila Šajanková 76 r.
Ľudmila Trochtová 86 r.
VlastaAntalová 62 r.
Cecília Vavrová 75 r.
Emil Venkov 79 r.
Ľudovít Kapec 89 r.
Martin Ottinger 32 r.

Edita Hazuchová 28.6.
Marta Gajdošíková 28.6.
Erika Dugovičová 29.6.
Pavol Sedlák 30.6.

Irena Reichbauerová 17.6.
Margita Harmadyová 22.6.
Anna Štilhammerová 23.6.
Mária Bilčíková 24.6.

Anastázia Stará 2.6.
Elena Somíková 27.6.

Anna Baňáková 2.6.

Margita Danišová 4.6.

Mária Gavenčiaková 7.6.

Ján Beník 19.6.
Ján Vrchota 25.6.

85-ročné

90-ročné

91-ročná

92-ročná

93-ročná

94-roční

Naši jub i lant i

POĎAKOVANIE

Dňa 4. 6. 2017 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila
naša drahá mama,
babka a prababka

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

Mariana
HANUSKOVÁ.

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milova-
li. V tomto období si
pripomíname 17.

výročie úmrtia nášho drahého

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

Štefana VIRGOVIČA.

Dňa 12. 6. 2017 sme si pripome-
nuli 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša drahá dcéra a sestra

S láskou spomínajú mama a brat
s rodinou. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Mária KLIMOVÁ,
rod. Múčková.

Dňa 1. 7. 2017 uply-
nie 11 smutných
rokov, čo nás náhle
opustil drahý man-
žel, ocko, dedko

S láskou spomí-
najú manželka, synovia a vnuk.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

Jozef NÉMETHY.

Odišiel si tichúčko
ako odchádza deň,
v našich srdciach
ostáva len spo-
mienka. Tak snívaj
ten večný sen a
ver, že nikdy neza-

budneme na ten smutný deň.

z Grinavy. Venujte mu tichú spo-
mienku.

25.
6. 2017 sme si pripomenuli 9. vý-
ročie, čo nás navždy opustil otec,
manžel a dedko

Inocent OŠKERA

Dňa 8. 6. 2017 uply-
nulo 5 rokov, čo
nás náhle tragicky
opustil manžel,
otec, starý otec a
prastarý otec

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Spomína man-
želka Mária, syn Miloš a ostatná
smútiaca rodina.

Karol VOLNER.

Dňa 3. 7. si pripo-
menieme 6. výročie
úmrtia nášho dra-
hého

S láskou a úctou
spomínajú manželka a synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Ing. Jána
ZELENAYA.

Kedysi žil niekto,
kto nás miloval ce-
lým svojím srd-
com... Premenil sa
na anjela a teraz na
nás dáva pozor z
neba... Dňa 16. 6.
2017 sme si pripomenuli 6. výro-
čie úmrtia nášho drahého tatina

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

Uplynulo 5 rokov, čo nás opustil
otec

a rok, čo nás opustila mama

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Spomínajú dcéry
Valika, Danka a Jarka s rodinami.

Rudolf ERNST

Gabriela ERNSTOVÁ.

Čas plynie, ale smú-
tok a bolesť v srdci
zostáva, a veľmi
bolí, zabudnúť nik-
dy nedovolí. Spi
sladko, synček náš
milovaný ♥

Dňa 12. 6. 2017 uplynie rok, čo si
odišiel do nebíčka

S najväčšou láskou na teba spo-
minajú maminka, tatinko, sestrič-
ka Sofinka, starí rodičia a všetci,
ktorím veľmi chýbaš.

Michaelko ČIERNY ČONTOŠ.

S bolesťou v srdci
si dňa 22. 6. 2017
pripomíname 5.
výročie, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babička

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

Magdaléna ŠARMÍROVÁ

Dňa 18. júla 2017
uplynie 12 rokov,
čo nás opustil náš
drahý

S úctou a láskou na teba
spomína smútiaca rodina.

Miroslav MÁLIŠ.
Kto ťa, Mirko, po-
znal, spomenie si,

kto ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Navždy ostaneš žiť v našich srd-
ciach.

Odišiel si bez roz-
lúčky, čo nikto neča-
kal. Už len kytičku ti
na hrob môžeme
dať, modlitbu tichú
odriekať a s láskou
spomínať. V júni

sme si pripomenuli nedožité 60-
tiny a dňa 1. 7. si pripomenieme
4. výročie od úmrtia nášho brata

S láskou spomínajú súrodenci s ro-
dinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Pavla DEMOVIČA.

Vyslovujeme úprimné poďakova-
nie všetkým príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť dňa 24. 5. 2017 s naším
drahým manželom,
otcom a dedkom

ktorý odišiel do več-
nosti dňa 21. 5.
2017. Ďakujeme za
modlitby, za slová útechy, prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktoré
ste priniesli na znak úcty a lásky k
nemu. Smútiaca rodina.

Petrom
SLAMKOM

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
11. 5. 2017 rozlúčiť s našou drahou

Ďakujeme aj za vyjadrenú sús-
trasť a kvetinovéé dary. Smútiaca
rodina.

Ľudmilou FRÍDELOVOU.
1.-2.-3.Ja zloduch 3 .............................................................. USA
4.-5. Brloh ......................................................................... USA
6.-7. V utajení .................................................................... USA
8.-9. Spider – Man: Návrat domov ..................................... USA
10. Wonder Woman .......................................................... USA
11.-12. Na plný plyn ................................................................. USA
13.-14. Autá 3 ........................................................................ USA
15.-16.-17. Vojna o planétu opíc ........................................... USA
18. Ako sa stať zlatokopom ............................................. USA
19.-20. Oklamaný ................................................................. USA
21.-22.-23. Valerián a mesto tisícich planét ............................ Fra
24. Piráti Karibiku: Salazarova pomsta ........................... USA
25.-26. 47 metrov .................................................................... VB
27.-28. Dunkirk ..................................................................... USA
29.-30.-31. Baby driver ........................................................ USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h
Hráme za každého počasia

KINO DOMU KULTÚRY júl

Dňa 3. 7. 2017 si pripomíname
tretie výročie, kedy nás opustil vo
veku 56 rokov milovaný manžel,
otec, krstný otec a dedko

ktorý by 8. 9. 2017 oslávil 60 ro-
kov. S láskou spomíname. Man-
želka Eva, dcéra Monika s rodi-
nou a syn Dušan.

Dušan BEDNARIČ,

Už prešiel rok, keď
sa hviezdy na ob-
lohe ukladali spať.
Ty si sa za hviez-
dami musela po-
náhľať. Svitol deň,
deň plný sĺz a žiaľu,

našla si pokoj na duši – ste spolu.
1. júna uplynie rok, čo zomrela
sestra

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Sestra s
rodinou.

Matilda KRETTEROVÁ.

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

40 rokov
a 55 rokov.

S láskou na nich spomínajú syn
Jozef Pták s celou svojou rodi-
nou. Kto ste ich poznali, venujte
im tichú spomienku.

Rozália PTÁKOVÁ
Karol PTÁK

Dňa 1. 6. sme si
pripomenuli nedo-
žitých 90 rokov
nášho drahého
otca a dedka

S láskou spomína syn Ivan s rodi-
nou. Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínate s nami.

Františka
FOLTANOVIČA.

V záhrade ne-
beskej ten najkrajší
si kvet. Slzy naše,
ktoré nevyschli, sú
ti dažďom. Stíchol
tvoj smiech, odišiel.
Už ho niet. Len spo-
mienky ostali v srdci našom. Dňa
25. 6. 2017 sme si pripomenuli 63
nedožitých rokov našej drahej
mamičky, babky, dcéry a sestry

S láskou spomíname.
Márie JAŠŠÁKOVEJ.

Perinou z hviezd si
navždy prikrytý.
Spomienkou krás-
nou si sa pre nás
stal. Žiaľ z tváre
však ostal nezmy-
tý. Je rovnaký ako v

deň, keď si odchádzal. Dňa 4. 5.
2017 uplynulo 5 rokov, čo navždy
odišiel manžel, otec, dedko a
starký

S láskou spomíname.
Ján ORSZÁGH.

Tá rana v srdci stá-
le bolí a zabudnúť
n á m n e d o v o l í .
Smutno nám je... Sú
chvíle ktoré ťažko
prežívame, sú oka-
mihy na ktoré tisíc-
krát spomíname... Už ťa neprebu-
dí slnko ani krásny deň... Dňa 5. 7.
2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy
opustila naša milovaná

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

Marta RUTTMAROVÁ.

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho
mal rád, nezabud-
ne. Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milo-
vali. V tomto ob-
dobí 13. júna 2017
si pripomíname 25. výročie úmrtia

nášho milovaného brata a záro-
veň 21. augusta 2017 by sa dožil
70 rokov. S úctou a láskou spomí-
name. Sestra Hanka Veselá s
manželom Jozefom.

Štefana CAGÁŇA

Dňa 14. 6. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mama a babka

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

Matilda
MACEKOVÁ.

23. júna uplynul
rok, čo nás opustila
naša milovaná

z Pezinka. 17.7. si
pripomenieme jej

nedožité 81. narodeniny. S láskou
si na ňu spomína manžel, syn a
dcéra s rodinou, 5 vnúčat a 5
pravnúčat.

Za spomienky ďakuje smú-
tiaca rodina.

Milka
KOLEJÁKOVÁ

Kto ju poznal, si spo-
menie a kto ju mal rád, nezabud-
ne.

Členovia klubu sprievodcov
mesta Pezinok si na svojom zasad-
nutí tichou spomienkou uctili pa-
miatku svojej kolegyne pani uči-
teľky Mgr. Anny R sslerovej. Bola
zakladajúcim členom Klubu sprie-
vodcov mesta Pezinok a podieľala
sa ako lektorka na odbornej prí-
prave mestských sprievodcov.

Odišla v tomto roku skromne a v
tichosti tak ako žila vo veku 91 ro-
kov. ČESŤ JEJ PAMIATKE !

ö

Peter Ronec

Spomienka na Annu R sslerovúö

Na pozvanie europo-
slanca Ivana Štefanca
navštívili v dňoch od 14.
do 17. 5. predsedníčky
miestnych odborov Ži-
veny europarlament,
kde si pozreli priestory
a takmer 2 hodiny dis-
kutovali s europoslan-
com Štefancom o rôz-
nych otázkach a škol-
skej problematike, na-
koľko v skupine boli aj
pedagógovia z celého
Slovenska. (r)

Živena v Štrasburgu

čovičová • Michal Roth a Lucia Pe-
kárová • Tomáš Satury a Helena
Zacharová • Anton Mikula a Mária
Šajdíková • Matúš Somorovský a
Alexandra Ábelová • Marek Kapi-
čiak a Miroslava Kožušková • Ro-
man Snopek a Katarína Pätoprstá
• Michal Botló a Kristína Potomová
• Viktor Beličák a Viera Šindelá-
rová • Rudolf Zápražný a Ingrid
Sečkárová • Andrej Szomolányi a
Miroslava Majgotová • Rastislav
Novák a Natália Vacová • Viktor
Sivkovskyj a Zuzana Česneková •
Tomáš Krasňanský a Barbora Trn-
ková • Matúš Noskovič a Simona
Treuerová • Radovan Fraňo a Iva-
na Pitková • Milan Hupka a Lenka
Puškášová • Michal Noga a Kristí-
na Šafariková • Lukáš Dobrovoda
a Erika Brunovská • Martin Urblík a
Barbora Černická

Zosobáš i l i sa
Róbert Štefík a Andrea Trnková •
Peter Chochoľák a Katarína Jan-
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V piatok 2. 6. 2017 sa počas MS v hokejbale v Pardubiciach
uskutočnil aj hokejbalový turnaj o Pezi-
nok reprezentovali chalani z teamu Morgans. Hralo sa systémom
3+1a zúčastnilo sa 6 tímov, z toho 2 slovenské (Morgans Pe-
zinok, Tigri Dlhé Pole), HBC Nové Strašecí, HBC Žralocí Stěžery,
Třetí lajna Opatovice, Beer Stars Břehy. Hralo sa každý s každým
v základnej časti a do vyraďovacích bojov šli prvé 4 celky. Pe-
zinčania vyhrali základnú skupinu, keď vyhrali 4 z. a 1z. prehrali.
V -finále porazili Opatovice 4-1a vo finále podľahli domácemu
celku Beers Star Břehy 1-3. Celkovo obsadili pekné 2. miesto.

- Třetí lajna Opatovice 3:2
- HBC Žraloci Stěžery 9:2
– Tigri Dlhé Pole 9:1
– HBC Nové Strašecí 6:4

Morgans Pezinok - 3:4

- Třetí lajna Opatovice 4:1

Morgans Pezinok - 1:3

Pohár předsedy RSHB.

Výsledky:

-finále:

Finále:

Morgans Pezinok
Morgans Pezinok
Morgans Pezinok
Morgans Pezinok

Beer Stars Břehy

Morgans Pezinok

Beer Stars Břehy

Morgans Pezinok
druhý v Pardubiciach

Posledný májový víkend vyvr-
cholil siedmy ročník slušne ob-
sadenej bratislavskej mestskej
basketbalovej ligy. V trinástich
tímoch hrá viacero niekdajších
ligových hráčov. Mnohí z nich
stále nastupujú v druhej najvyš-
šej súťaži. Po roku sa na trón
vrátili hráči Pezinského výberu,
ktorí ligu vyhrali už v roku 2015.
Vlani skončili na treťom mieste.
Vo finále zdolali obhajcov titulu
KP Multichuys 86:77. Finálový
turnaj bratislavskej ligy sa hral
systémom Final Four.

Pezinčania odohrali výborný
ročník, v ktorom prehrali len
dva zápasy, aj to jeden po nepo-
chopiteľnom proteste zo strany
víťazov základnej časti KP
Multichyus. Tí tlačili na vedenie
súťaže, aby skontumovalo zá-
pas, v ktorom bola chyba v zápi-
se. Pritom výsledok nič neo-
vplynilo. Hráčov Pezinka krivda
ešte viac namotivovala, keď sa
skoncentrovali na finálový tur-
naj. Ten sa hral posledný májo-

vý víkend v hale na Domkárskej
ulici v Bratislave.

Tím trénera Martina Rýdziho
najprv zdolal v semifinále po vý-
sledku 90:70 Regent Bratisla-
va, v ktorom pôsobí aj tréner
Komárna Richard Ďuriš či asis-
tent trénera posledného maj-
stra z Interu Bratislava Roman
Ivan. Vo finále čakali na Pezin-

čanov rivali z Multichyus Bra-
tislava. Výber odohral výborné
tri štvrtiny, v ktorých si vytvoril
rozhodujúci náskok. Bratislav-
ský tím sa doťahoval, ale už
mu to nestačilo. Pezinok vyhral
86:77 a po minuloročnom tre-
ťom mieste sa vrátil na trón.
MVP finálového turnaja sa stal
Tomáš Michálik.

VÝSLEDKY:

Na snímke sú v hornom rade
zľava: Pavol Škrobánek, Peter
Bednár, Rudolf Pulman, Marek
Hanúsek, Matúš Mlynek a Filip
Suchoň. Spodný rád zľava:
Tomáš Michálik, Adam Lukšík,
Richard Urland, Martin Rýdzi
(hrajúci tréner), Lukáš Horý-
nek, Tomáš Prokop a Maroš
Galgóci.

semifinále:

finále:

26. 5. Domkárska,
20.00 h, Šramko, Stopka, Do-
novalová

Mlynek 22, Škrobánek 20 (6) –
Straško 18 (2), Gregor Mich.
17(2) TH: 13/20 - 7/18; F: 21-19;
3b: 9-7

28. 5. Domkárska, 15.15 h,
Hančík, Donovalová ramko

Halás 22, Ciho J. 15 – Mlynek 22,
Lukšík 16 TH: 19/32 - 13/17; F:
19-26; 3b: 2-1, TCH: Pešek J.
(Multichuys)

PEZINOK – REGENT 90:70
(31:22; 14:17; 21:23; 24:8)

MULTICHUYS – PEZINOK
77:86 (22:28; 18:24; 12:17;
25:17)

, Š

(pv)

Pezinok ovládol druhýkrát bratislavskú ligu

V českých Pardubiciach v termíne
3.-10. 6. 2017 sa uskutočnili MS v ho-
kejbale žien. Reprezentačný dres
Slovenska obliekli aj dve Pezinčanky

a
. Silvia Kochanová prispela

jedným gólom vo víťaznom zápase
proti Veľkej Británii (4:0), keď zvyšo-
vala na 2-0. V boji o finále nastúpili
naše reprezentantky s domácimi
hráčkami Česka, ktorým podľahli (tie
sa stali majsterkami sveta) a v zápa-
se o bronz ťahali za kratší koniec s

Kanaďankami. Nakoniec obsadili nepopulárne 4.miesto, ale aj
tak srdečne gratulujeme k úspešnej reprezentácii. Na fotografii
zľava Martina Klúčiková a Silvia Kochanová.

Silvia Kochanová Martina Klú-
čiková

(pv)

Pezinčanky na MS v hokejbale štvrté

Do vyraďovacích bojov MHL-
Pezinok postúpilo po odohraní
základnej časti prvých 8 najlep-
ších celkov, a to víťaz základ-
nej časti Watberg Senec, HC
Chilli, Haliganda Pezinok,
Diabli Réca, Vitamíny Pezinok
B Draci Pezinok, Jokerit Pezi-
nok a nakoniec aj Vitamíny Pe-
zinok A. Jednotlivé poradie po
základnej časti určilo dané
štvrťfinálové dvojice, kde sa hra-
lo na 2 víťazné zápasy.

Prvú dvojicu vytvoril senecký
Watberg a Vitamíny Pezinok
A. Favorit bol jasný a svoje po-
stavenie Senčania potvrdili po
výsledkoch 4:0 a 9:3 a postúpili
tak hladko do semifinále. Súboj
dvoch pezinských celkov prinie-
sol zápasy medzi HC Chilli a Jo-
keritom, kde svoju dominanciu
potvrdil minuloročný obhajca HC
Chilli, ktorý po výhrach 13:2 a
6:1postúpili ďalej do 2. kola play
off. Zápas medzi Haligandou
Pezinok a Drakmi Pezinok pri-
niesol najvyrovnanejšie štvrťfi-
nále. Favoritom bola Haliganda,
ktorá vyhrala prvý zápas 4:2, v
druhom meraní síl však nestači-
la a podľahla 4:10. Rozhodujúci
duel priniesol vyrovnanú partiu a
rozhodlo sa až v závere a po vý-
sledku 4-2 sa tešili Draci z postu-
pu. Poslednú dvojicu vytvorili
Vitamíny B s Diablami Réca, kde
boli úspešnejší Récania, keď po-
stúpili medzi štvorku najlepších
po výsledkoch 3:1a 4:0.

Semifinálové dvojice tvorili
Senčania s Drakmi a HC Chilli s
Diablami Réca. Watbeg Senec
v oboch zápasoch potvrdil s
Drakmi svoju kvalitu, hoci v pr-
vom meraní síl sa Pezinčania
držali až do konca, keď inkaso-
vali 2g. Druhý zápas však už pri-
niesol dominanciu Senčanov
a postúpili po výhrach 4:1, 8:0
do finále 3x za sebou. HC Chilli
s Diablami Réca odohrali dva
kvalitné vyrovnané zápasy,
kde rozhodovali detaily a výko-
ny brankárov. Po výsledkoch
8:4 a 5:3 postúpili hráči z HC
Chilli.

V súboji o 3. miesto sa zopa-
koval rovnaký scenár ako minu-
lý rok, kde sa stretli Diabli Réca
(4) a Draci Pezinok (6). V zápa-
se bohatom na góly a atraktív-
nom pre diváka sa znova tešili
hráči pezinských Drakov, ktorí
zvládli lepšie koncovku zápasu
a po výhre 6:5 sa tešili z bronzu
a obhájili tak minuloročné 3.
miesto.

(1) –
HC CHILLI (2) 3-1 na zápasy
(13:2, 2:3, 6:3, 9:5)

Po roku sa znova zopakovala
finálová séria s rovnakým obsa-
dením – súboj Pezinčanov a
Senčanov. Prvý zápas priniesol
zo začiatku vyrovnaný hokejbal
so šancami na oboch stranách.
Pezinčania 2x trafili do tyčky a
spálili ďalšie dve príležitosti a
ako sa neskôr ukázalo aj ich to
nakoniec mrzelo. Watberg be-
hom krátkeho dejstva strelil 5
gólov (z toho 3g si Chilli dalo
vlastné) a prevzal taktovku celé-
ho zápasu do svojich rúk, poho-
dlne si šiel za víťazstvom a všet-
ko mu padalo do brány. Bolo to
vidieť aj na konečnom skóre
13:2 v ich prospech. Senčania
sa tak ujali vo finále vedenia.
Druhý zápas sa už niesol v
inom duchu, aj čo sa týka vý-
sledku. Od úvodného buly sa
HC Chilli odhodlali k aktívnemu
behavému hokejbalu, napádali

Finálová séria: majstrom ligy
sa stal WATBERG Senec

súpera, čo im v prvej tretine vy-
nieslo zo začiatku vedenie 2-0.
Watberg síce znížil do konca
tretiny, ale v strednej časti zno-
va Pezinčania odskočili na roz-
diel dvoch gólov 3-1. Hral sa
kvalitný hokejbal, tvrdé súboje,
množstvo šancí na oboch stra-
nách a vyrovnanejší priebeh zá-
pasu ako v prvom dueli. Wat-
bergu sa podarilo len na začiat-
ku tretej tretiny už len skorigo-
vať výsledok, a tak po výhre 3-2
HC Chilli vyrovnalo stav finále
na 1-1. Tretí duel priniesol zno-
va víťazstvo pre seneckých hrá-
čov, ktorí v ňom zvíťazili 6-3,
keď si ustrážili svoj náskok a
mali matchball pred 4. súbojo-
m. Rolu favorita Watberg potvr-
dil aj tam, keď sa rýchlo ujal ve-
denia 2-0, lenže Chilli sa ne-
vzdávalo a dokázalo vyrovnať
na 2-2. Chlieb sa lámal v stred-
nej časti hry, keď sa Pezin-
čanom nepodarilo otočiť stav
vo svoj prospech, hoci mali na
to viacero príležitostí a platilo
nedáš – dostaneš. Watberg do
konca 2. tretiny pridal 3 góly a
do záverečného dejstva šiel za
stavu 5-2. Posledná tretina bola
gólovo bohatá, padlo spolu 7
gólov, Chilli sa snažilo a doťa-
hovalo, ale nestačilo to a nako-
niec v závere dostalo ďalšie gó-
ly, a tak po výsledku 9-5 pre
Watberg, mohli Senčania
zdvihnúť trofej majstrov nad

svoje hlavy. Watberg vyhral za-
slúžene 3-1na zápasy a vrátil
prehru z minulého roka. Sláva
víťazom a česť porazeným!

–
Cena pomenovaná po Mirosla-
vovi Krupanovi: Michal GAGO
– Haliganda Pezinok – 64 gó-
lov. – Cena
pomenovaná po Radovanovi
Va-šíkovi Mário ŠEMETKA(HC
Chilli) – 56 asistencií.

– Cena pomenovaná
po Romanovi Sekerešovi Ad-
rián NOGÉLY (Watberg Se-
nec).
– Vladimír MAŤUS (Vitamíny
Pezinok A) – Viliam LAKATOŠ
(Diabli Reca).

Peter BAĎURA
(Vitamíny Pezinok A) – Mi-
roslav KRUPAN (Bulldogs).

Michal
GAGO – Haliganda Pezinok
64g + 41a = 105b.

Roman PAŠEK.

1

4. Diabli
Réca, 5. Haliganda Pezinok,
6. Vitamíny Pezinok B, 7. Joke-
rit Pezinok, 8. Vitamíny Pezinok
A, 9. ŠHbK Račištorf, 10. Hu-
rons Budmerice, 11. HBK Pan-
teri Budmerice, 12. Carpathians
Pezinok, 13. Buldogs, 14. HC
Frodo.

Individuálne štatistiky po zá-
kladnej časti: Najlepší strelec

Najlepší nahrávač

Najlepší
brankár

Najlepší hráč do 18 rokov

Najlepší hráč
nad 40 rokov

Najproduktívnejší hráč

Najlepší roz-
hodca

KONEČNÁ TABUĽKA: . WAT-
BERG SENEC, 2. HC CHILLI,
3. DRACI PEZINOK,

(pv)

PLAY OFF MALOKARPATSKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY 2016/17

Cez prvý júnový víkend sa uskutočnili v bratislavskom Istropoli-
se Majstrovstvá Slovenska Show dance, jazz, modern & contem-
porary. Zúčastnilo sa ich 500 tanečníkov z 18 slovenských klu-
bov. Najväčšie zastúpenie mali tanečníci z Bratislavy, Liptova
a Nitry. ŠK Juventa Bratislava získala osem titulov Majster SR,
dve strieborné a dve bronzové medaily v kategóriách detí, junio-
rov a dospelých. Ako najúspešnejší klub získali Putovný pohár
pre show dance súbor roka. K úspechom Juventy prispela aj
Pezinčanka Timea Oravcová, ktorá účinkovala prvýkrát v junior-
ských kategóriách. V duách s Tamarou Obložínskou skončili na
štvrtej priečke, v skupinách získali bronzovú medailu a vo formá-
ciách sa stali majsterkami SR. Týmto umiestnením si vybojovali
účasť na tohtoročných majstrovstvách Európy v Petrohrade
a na majstrovstvách sveta v Riese v Nemecku. Timea sa na tých-
to vrcholných podujatiach zúčastní už tretí raz. (mo)

Timea pôjde po tretíkrát
na európsky a svetový šampionát




