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Inzercia

Feliber
poetry

Koncert pre Jána a Martinu – Pezinok 3. apríl 2018

V pondelok 23. marca zažil
Pezinok malý kultúrny sviatok.
Po rokoch tu koncertoval vyni-
kajúci český pesničkár Jaro-
mír Nohavica. Vypredaná sála
pezinského „kulturáku“, skve-
lá hudba a hudobníci a najmä
neprekonateľné Nohavicové
texty, na ktorých vyrástlo už
niekoľko generácií.

„Jarek“ si svojim prirodze-
ným hudobným i ľudským
prejavom už dávno našiel
vďačných a vnímavých poslu-
cháčov nielen na Morave
a v Čechách, ale aj na Sloven-
sku či v Poľsku. Jeho texty aj
napriek tomu, že občas vypo-
vedajú o odvrátenej strane na-
šich životov, sú plné optimiz-
mu, energie a viery v život.
A najmä nádeje na život bez
lacnej pozlátky, televíznych
celebrít, nablýskaných rób,
ale aj bez pretvárky a zle mas-
kovanej závisti a zákernosti.
O tom všetkom a mnohom
inom sú jeho pesničky, jeho
poézia. A ešte aj o pravde
a o láske. Či už láske k žene,
kamarátom, životu, alebo hoci
aj futbalu.

Keď som sedel v preplnenej
sále a bol súčasťou tej spoloč-
nej radosti z hudby a viac ako
dvojhodinovej spolupatrič-
nosti niekoľkých stoviek Pe-
zinčanov, uvedomil som si aj
jednu vec: že v tom momente
nás jeho hudba vzácne spája.
Lenže ako hudba a potlesk
doznejú, zase sa rýchlo vráti-
me k denným stereotypom,
rutine a všednosti. Rýchlo za-
budneme na posolstvo Noha-
vicových textov, na jeho apel,
aby sme boli ľuďmi, aby sme
boli šťastní, že žijeme práve
tu, na tomto mieste a v tomto
čase. Lebo až nabudúce pri-
letí Kométa, my už tu nebu-
deme...

Trocha ma zamrzelo, že
možno už chvíľu po koncerte
opäť budú podaktorí „visieť“
na tzv. sociálnych sieťach
a so svojimi blízkymi komuni-
kovať bez stisku rúk, bez po-
hľadu z očí do očí, bez osob-
ných stretnutí a dotykov. Už
zase podaktorí podľahnú ma-
sovosti a stádovosti, bez
vlastného názoru, a možno bu-
dú aj trochu klamať a ohová-
rať. Možno budú, rovnako ako
v jednej z pesničiek, bez hlb-
šieho uvažovania, hulákať do
sveta „Hanba! Hanba!“ alebo
„Sláva! Sláva!“

Podaktorí sa zase budú vy-
hovárať na neprajnosť osudu,
na skorumpovaných politikov,
ktorí nás riadia, na zlých šé-
fov, ktorí nám krivdia a na oko-
lie, ktoré nedoceňuje „skvelé“
myšlienky a nápady. A hlavne
mnohí z nás budú tvrdiť, že sa-
mi s tým nič nezmôžeme. Aj
by sme chceli, ale... Nejaké
„ale“ sa predsa vždy nájde.

Z posolstva Jaromíra Noha-
vicu zostane len veľmi málo.
Možno tak spomienka na jeho
lyrické vyznania, pár vtipných
narážok, či vášeň pre futbal.
Ato je veľká škoda.

Oliver Solga

O ČOM SPIEVAL
NOHAVICA

FOTO: Ján Štrba

V Pezinku, na Radničnom námestí sa 3. apríla uskutočnil veľký koncert, veno-
vaný pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Mar-
tiny Kušnírovej. Na koncerte vystúpili skupiny Para, Funny Fellows, Muzička,

Moyzesovo kvarteto, Slobodná Európa, domáci Brajgel, Ad Una Corda, a mnohí ďalší. Koncert zorganizovala agentúra
Pohoda a Michal Kaščák spolu s ostatnými hudobníkmi ale aj početnými divákmi, mali len jediný cieľ – pripomenúť
a uctiť si pamiatku dvoch mladých, nezmyselne zavraždených ľudí.

Na organizovaní koncertu sa podieľalo aj mesto Pezinok, ktoré pomáhalo dobrovoľníkom aj pri organizovaní predchá-
dzajúcich protestných zhromaždení. (r) FOTO: Ján Štrba

Nezabudneme...

Mesto Pezinok srdečne po-

zýva svojich občanov na osla-

vy 1. mája – Sviatku práce

a sviatku sv. Jozefa – patróna

robotníkov. Zároveň si chce-

me pripomenúť aj vstup Slo-

venska do Európskej únie.

Podujatie sa uskutoční v uto-

rok 1. mája, o 18.00 hod. na

nádvorí Krušičovej kúrie

(Radničné námestie č. 9) a je-

ho súčasťou bude koncert

speváckej legendy Jozefa

Benedika. Vstup je zdarma.

Pozvanie
na 1. mája
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V stredu 4. apríla sa uskutočnili
pri Pamätníku oslobodenia na
Mladoboleslavskej ulici tradičné
oslavy oslobodenia mesta Pezi-
nok za účasti predstaviteľov sa-
mosprávy, Okresného úradu, MO
SZPB, Klubu vojakov SR, MBS
a občanov nášho mesta. Pripome-
nutie si oslobodenia našej vlasti
bude na tom istom mieste 9. mája
o 11.00 hod. Srdečne pozývame.

Oslavy
oslobodenia

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Pezinok pre školský rok 2018/2019 sa na základe rozhodnutia
riaditeliek škôl a súhlasu zriaďovateľa bude konať dňa 16. mája
2018 (streda) v zasadacej sieni č. 12 na 1. poschodí Mest-
ského úradu.

Zákonní zástupcovia detí môžu predkladať žiadosti o prijatie
v čase Prijatáod 8.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 17.00 hod.
môže byť iba kompletná prihláška s potrebnými dokladmi.
Bližšie informácie o zápise a podmienkach prijatia sú dostupné
na úradnej tabuli mesta, v kancelárii 1. kontaktu MsÚ a v ma-
terských školách. Školský úrad Pezinok

Zápis do materských škôl

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:

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

Mesto Pezinok

Mesto Pezinok chce touto ces-
tou informovať obyvateľov a ve-
rejnosť, že od apríla budú
v meste prebiehať rozsiahle roz-
kopávkové práce súvisiace
s dobudovávaním optickej siete
spoločnosti Slovak Telekom,
a. s.. Ukončenie prác a spät-
ných úprav miestnych komuni-
kácií a verejnej zelene je naplá-
nované na prelome mesiacov

október a november tohto roku.
Na stavebné práce, zúženie vo-
zovky ako aj iné obmedzenia v
doprave bude upozorňovať do-
časné dopravné značenie od-
súhlasené Okresným doprav-
ným inšpektorátom policajného
zboru v Pezinku a určené cest-
ným správnym orgánom.

Rozkopávkové práce budú re-
alizované na uliciach: Sládko-

vičova, Mýtna, Šancová, Zá-
hradná, Meisslova, Sama Cha-
lupku, Slnečná, Dobšinského,
Šenkvická, Pod lipou, Senecká,
Malokarpatská, Kukučínova,
Zigmundíkova, Kuzmányho,
SNP, Kupeckého, Hviezdo-
slavova, Vajanského, Mierová,
Bernolákova, Za hradbami,
Hrnčiarska, Zámocká, Na biele-
nisku, Rázusova, Gogoľova, Ji-

lemnického, Jiráskova, Šafári-
kova, Trnavská, Nálepkova,
gen. Svobodu, Markušova,
Švermova, kpt. Jaroša, F. P.
Drobiševa, gen. Pekníka a časť
Cajlanskej ul. po križovatku
s Rázusovou ulicou.

Obyvateľov a vodičov žiada-
me o spoluprácu a trpezlivosť
pri realizácii prác a dopravných
obmedzeniach. (MsÚ)

Rozkopávkové práce počas realizácie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 záko-
na NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzý-
va všetky fyzické osoby – obča-
nov, fyzické osoby – podnikate-
ľov a právnické osoby vykonať
celoplošnú jarnú deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škodco-
v) v období od 1. 4. 2018 do
15. 5. 2018 ako opatrenie na
predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení, s tým že:

1. obce vykonajú deratizáciu
v objektoch a na verejných
priestranstvách v správe alebo
majetku obcí;

fyzické osoby – podnikate-2.
lia a právnické osoby vykonajú
deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, kana-
lizačných a kolektorových
rozvodoch a areáloch určených
na podnikanie a bývanie, vráta-
ne školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných, telový-
chovných a kultúrnych zariade-
ní, zariadení sociálnych slu-
žieb, bytových a polyfunkčných
domov, administratívnych bu-
dov, skladov i skládok odpadov;

fyzické osoby – občania vy-3.
konajú deratizáciu na pozem-
koch a objektoch využívaných

na chov hospodárskych zvierat
a v prípade známok výskytu hlo-
davcov aj v pivničných a prí-
zemných priestoroch rodinných
domov a objektov určených na
bývanie.

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

Fyzická osoba sa dopustí
priestupku a fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická oso-
ba sa dopustí správneho delik-
tu na úseku verejného zdravot-
níctva nevykonaním nariadenej
regulácie živočíšnych škodcov.
Za priestupky a správne delikty
možno uložiť pokutu:

a) fyzická osoba – do 1659 eur
a v blokovom konaní do 99 eur
b) fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba – od
150 eur do 20 000 eur.

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

(MsÚ)

Výzva na celoplošnú jarnú deratizáciu

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR
zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmien-
kach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistic-
kých zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na pred-
chádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach
už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto
projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach do-
mácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj úda-
jov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení
v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska
nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku,
ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej
únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2018 vybraných viac
ako 320 obcí, medzi nimi aj Pezinok. Do zisťovania je zaradených
cca 6 700 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 9. apríla do 26. júna 2018.
V tomto období vybrané domácnosti v Pezinku navštívi pracov-

ník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa
v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názo-
ry, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú
chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej šta-
tistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.
z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť
na stránke ŠÚ SR na adrese alebo telefonickywww.statistics.sk
na t. č. 02/ 69250 480 - Mgr. Yveta Fodora.

Ing. Zlata Jakubovie, Csc.
generálna riaditeľka sekcie

Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

Štatistické zisťovanie v Pezinku

Mesto Pezinok ani v tomto roku nezabudlo na odkaz Jána
Amosa Komenského a prácu učiteľov pezinských škôl ocenilo
zorganizovaním oslavy dňa 26.marca 2018.

Pre učiteľov bol pripravený koncert skupiny La Gioia a po jeho
ukončení nasledovalo stretnutie pedagógov s vedením mesta.

Učitelia z rôznych pezinských škôl tak mali možnosť navzá-
jom sa zabaviť, spoznať a vymeniť si skúsenosti.

Z rúk primátora mesta Mgr. Olivera Solgu si prevzali ocenenia
nasledovní pedagogickí zamestnanci: Dis. art. Myriam Gažo-
vá zo ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok,
PaedDr. zo ZŠ Fándlyho 11, Pezinok,Ingrid Laláková Daniela
Moravičová Máriazo MŠ Za hradbami 1, Pezinok, Mgr.
Wagingerová zo ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezi-
nok, Mgr. zo ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok. Blaho-Mária Žáková
želáme. (r)

Mesto ku Dňu učiteľov

Na Mestskom úrade v Pezinku sa 21. marca uskutočnilo stret-
nutie primátora mesta s hokejovou legendou, generálnym ma-
nažérom SZĽH Miroslavom Šatanom a Petrom Žifčákom, ktorí
prišli predstaviť športový projekt spočívajúci v osvojení si zákla-
dov korčuľovania a následne hokeja pre deti prvého a druhého
ročníka pezinských základných škôl. Projekt by mal začať už
od septembra tohto roku a realizovať sa bude na Zimnom šta-
dióne na Rozálke. Riaditeľky našich základných škôl už vyti-
povali pedagógov, ktorí sa budú kurzov s deťmi zúčastňovať
a tiež mesto Pezinok pomôže s realizáciou projektu aj finančný-
mi prostriedkami. (MsÚ)

HOKEJOVÁ ŠKOLA PRE DETI

V zmysle ustanovení naria-

denia Európskeho parlamen-

tu a Rady (EÚ) 2016/679 o

ochrane fyzických osôb pri

spracúvaní osobných údajov

o voľnom pohybe takýchto

údajov, známeho pod skrat-

kou GDPR (General Data Pro-

tection Regulation), dôjde s
účinnosťou od 25. 5. 2018
okrem iného k zavedeniu
striktnejších podmienok na
získanie súhlasu pri spraco-
vaní osobných údajov.

V zmysle uvedeného sa po-
silnená ochrana osobných
údajov dotkne aj Spoločen-
skej kroniky publikovanej
v mesačníku Pezinčan, pri-

čom nebude možné zverejňo-

vať osobné údaje tak, ako to

bolo zvykom doposiaľ. Spra-
covanie osobných údajov
bude možné len so strikt-
ným súhlasom dotknutých
osôb.

(MsÚ)

Zmeny v spoločenskej kronike mesačníka Pezinčan

Vo štvrtok, 19 apríla sa uskutočnilo na križovatke Triblavina
stretnutie ministra dopravy Arpáda Érseka, predsedu BSK Juraja
Drobu a primátorov a starostov, ktorých sa kľúčový úsek diaľnice
a jej prepojenie až po Pezinok bytostne dotýka. Pezinok na tomto
stretnutí zastupoval primátor Oliver Solga. Hovorilo sa nielen o ter-
mínoch, ale najmä o problémoch a zdržaniach v budovaní križo-
vatky a jej prípojky na tzv. „grobské obchvaty“ až po Grinavu.
Minister dopravy sa veľmi kriticky vyjadril na adresu aktivistov
združených v Občianskom združení Triblavina a predsedu Zdru-
ženia domových samospráv Marcela Slávika. K činnosti M. Slá-
vika, ktorý sa pravidelne dožaduje byť účastníkom pri akýchkoľ-
vek stavebných konaniach, sa pre média kriticky vyjadril aj primá-
tor Pezinka, ktorý poukázal na fakt, že aktivita tohto pána blokuje
začatie niektorých stavieb. V našom meste to bola napríklad stav-
ba cyklochodníka z Pezinka do Limbachu. Členovia občianskych
združení, medzi ktorými je aj starosta Vajnor Ján Mrva (neúspeš-
ný kandidát na predsedu BSK a v súčasnosti kandidát na bra-
tislavského primátora, ktorého podporoval v Pezinku Milan Grell)
sa stretnutia až na jednu výnimku nezúčastnili. Kritický postoj mi-
nistra dopravy podporil aj predseda BSK Juraj Droba, ktorý upo-
zornil na riziko, že aktivisti môžu zablokovať nielen dobudovanie
Triblaviny, ale aj tzv. nultý obchvat, teda prepojenie smerom na
Slovenský a Chorvátsky Grob až do Pezinka.

„STOPNUTÁ“ DIAĽNICA

Napriek tomu, že sa výstavba obchvatu Bratislavy D4/R7 mala
naplno rozbehnúť už pred dvoma rokmi, práce začínajú až tento
rok a činnosť aktivistov ich môže zablokovať na niekoľko mesia-
cov. Aj práce na nultom obchvate môžu teraz podľa ministra spo-
maliť aktivisti. Juraj Droba informoval, že bude ponechaná územ-
ná rezerva, ktorú požadujú aktivisti na vybudovanie kolektorov.
Vyjadreniam ministra dopravy, predsedu BSK i primátora Olivera
Solgu venovali veľkú pozornosť aj celoštátne média. (MsÚ)

Stretnutie na Triblavine – vpravo minister dopravy
a výstavby Arpád Érsek, vľavo primátor Oliver Solga

FOTO (pb)



SAMOSPRÁVA / RÔZNE3 APRÍL 2018 PEZINČAN

Aj keď nerád, predsa len mu-
sím reagovať na nezmyselné
tvrdenia, ktoré sa objavili v tzv.
jarnom čísle časopisu Srdce Pe-
zinka. V článku „Úspešná petí-
cia“ na strane 6 neúspešný ko-
munálny politik za Slovenskú
národnú stranu Maroš Borza
píše doslovne: „Petícia bola
úspešná a primátor sa zľakol
hlasu občanov a prístavba sa re-
alizovať nebude.“

Dovoľte mi vyjadriť sa k ničím
nepodloženému tvrdeniu tohto
pána. V prvom rade sme dod-
nes na Mestský úrad žiadnu pe-
tíciu nedostali a tvrdenie pána
Borzu, že všetci rodičia sú proti
prístavbe priamo na verejnom
zhromaždení zmietla zo stola
predsedníčka rady školy I. Bu-

beníková, ktorá povedala, že to-
to jeho tvrdenie je nepravdivé.

Podpisy občanov pripojené
pod petíciou však mohli vyjsť
navnivoč, pretože jej organizá-
tori, neboli schopní ani len ju
včas odovzdať kompetentným
orgánom. Na druhej strane, ob-
čanom môžem touto cestou od-
kázať, že sa rozhodujeme pre
riešenia rešpektujúce aj vôľu ľu-
dí, ktorí nesúhlasili s predlože-
nými možnosťami prístavby na
Kupeckého ulici.

Aby občania konečne vedeli
o čo ide: Koncom minulého ro-
ka doručilo vedenie ZŠ na Ku-
peckého žiadosť na rozšírenie
kapacít školy, teda prístavbu,
v ktorej by boli nielen požadova-
né dve triedy, ale aj odborné

učebne, knižnica, kabinety či
priestory pre učiteľov. Mesto na
základe tejto požiadavky dalo
vypracovať štúdiu a pozvalo za-
interesovaných na verejné zhro-
maždenie, ktoré sa uskutočni-
lo 17. 1. v zasadačke na Mest-
skom úrade. Inžinier Stanislav
Reník informoval prítomných
o predloženom projekte a dal
slovo aj rodičom a učiteľom.

To, čo nasledovalo, netreba
ani komentovať. Zazneli tam ta-
ké hlúposti, ako že treba vybu-
dovať novú školu, a to priamo
na Cajle, v bývalých CO skla-
doch alebo na Rozálke vybu-
dovať školu ako na Floride (ke-
by ste neverili, „odborníci na
všetko“ ju prezentovali aj na
fejsbúku), atď.

Žiaľ, rozumné argumenty nie-
kedy akoby zostávali za dve-
rami. Jedným z nich je fakt,
že dnes pezinské základné

školy navštevuje 288 žiakov
z iných obcí, čo znamená, že
bez nich by sme mali voľných
viac ako 10 tried (maximálny po-
čet v triede je 28 žiakov). Mesto
však riaditeľom škôl do prijíma-
cích procesov a ich rozhodnutí,
ako sa ľudovo hovorí, „nekeca-
lo“ a nerobí to ani dnes. Vede-
nie mesta len rieši podnety, kto-
ré od riaditeľov prichádzajú
a vychádza im v ústrety, aby ma-
li nielen dostatok žiakov ale aj
peňazí pre svoju činnosť, zvy-
šovanie kvality a rozvoj. A to sa
aj dlhodobo darí, a ako často
a rád hovorím mestské školy sú
výkladnou skriňou mesta. Uro-
bím všetko preto, aby to tak bo-
lo aj v budúcnosti. Aj bez ne-
zmyselných petícii a tých, ktorí
nám hádžu polená pod nohy.
A ešte si vymýšľajú ako ne-
úspešný kandidát Borza.

Oliver Solga

Nezľakli sme sa...

Primátor Pezinka Oliver Solga podpísal začiatkom tohto me-
siaca pristúpenie mesta Pezinok k Memorandu o spolupráci
a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavské-
ho kraja. Signatármi memoranda sa stalo Hlavné mesto SR
Bratislava, mestá a obce na území Bratislavského samospráv-
neho kraja a štátne a mimovládne organizácie. Memorandum
má viesť v prvom rade k väčšej ochrane lesov v čase zväčšujú-
cej sa hrozby klimatických zmien, ale aj k spoločným aktivitám
pri jeho ochrane, starostlivosti a zveľaďovaní. Memorandum pri-
chádza v čase, keď stále viacej vnímame devastáciu lesov, pre-
hnanú ťažbu zameranú len na zisk a napríklad aj neustále zni-
žovanie rozlohy lesa priamo v Malých Karpatoch. Úlohou sig-
natárov preto bude, okrem iného, podporovať a podieľať sa na
legislatívnych iniciatívach vedúcich k zvýšenej ochrane lesa,
podporovať vyhlasovanie chránených alebo bezzásahových
zón a tiež prispieť k aktívnej ochrane prírody a k zvyšovaniu po-
vedomia a vzdelávania širokej verejnosti. Prijatie memoranda
a s ním spojená ochrana lesov je dôležitá práve v čase, keď na
verejnosť prenikli informácie o zmenšení plochy chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty o 799 hektárov za necelé dve desať-
ročia. (r)

OCHRANA LESOV V MEMORANDE BSK

Slávnostnou svätou omšou za zomrelých politických väz-

ňov sa 19. apríla v pezinskom Dolnom kostole začala spo-

mienka na obete totalitného komunistického režimu a pripo-

menutie neslávnych „Pomocných technických práporov“.

Do nich boli najmä začiatkom päťdesiatych rokov zaradení

mladí ľudia, ktorí sa nechceli zmieriť so životom v totalitnej

spoločnosti.

Po omši sa uskutočnila slávnosť na počesť politických

väzňov. Jej súčasťou bolo aj odovzdanie vyznamenaní, kto-

ré niektorým bývalým členom PTP udelil minister obrany

SR. Oficiálni hostia položili vence k pamätnej tabuli na

Krušičovej kúrii, kde v päťdesiatych rokoch sídlil súd, ktorý

súdil práve aj týchto mladých ľudí a to aj za vlastizradu a na

základe vykonštruovaných obvinení.

Veniec k pamätnej tabuli položil aj primátor mesta Pe-

zinok. Prihovoril sa prítomným, medzi ktorými neboli len

občania nášho mesta, ale aj ľudia – príslušníci PTP,

z celého bývalého bratislavského kraja. (r)

PIETNA SPOMIENKA

V kinosále Pezinského kultúrneho centra sa v sobotu 21. aprí-
la uskutočnila domáca premiéra nového slovenského filmu
„Dubček – krátka jar, dlhá zima“. Režisérom filmu je Laco Hala-
ma, filmový tvorca pochádzajúci z Pezinka. Ďalší Pezinčan, spi-
sovateľ a novinár Ľuboš Jurík bol spoluautorom scenára filmu,
ktorý vychádzal z jeho obsiahlej publikácie o Alexandrovi Dub-
čekovi. Stretnutia s Pezinčanmi sa zúčastnil aj Milan Kaliňák,
ktorý film strihal.

Film je silnou výpoveďou o osudoch Alexandra Dubčeka, ako
hlavného protagonistu tzv. „Pražskej jari“ a jeho spolustranní-
kov, ktorí sa pokúsili v pamätnom roku 1968 o demokratizáciu
spoločnosti a obrodu vtedajšieho komunistického zriadenia.
Film je obnovenou spomienkou pre staršiu generáciu, ktorá oku-
páciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy na čele so
Sovietskym zväzom 21. augusta 1968 zažila na vlastnej koži,
ale mal by osloviť aj mladú generáciu, aby si uvedomila, že ži-
vot v slobode a demokracii nie je nikde na svete samozrej-
mosťou.

Režisérovi Lacovi Halamovi sa podarilo v spojení hraného fil-
mu a dobových dokumentov vytvoriť film, ktorý je nielen zaují-
mavý svojim námetom a filmovým spracovaním, ale v čase 50.
výročia okupácie Československa aj nesmierne potrebný. (r)

Premiéra filmu

Dvaja mladí výtvarníci pôsobiaci v našom meste dostali šancu
vystavovať v Mestskom múzeu - Galérii Jána Kupeckého svoje
maliarske, grafické a keramické diela. Tými talentovanými
výtvarníkmi sú Andrej Frič a Vanda Kráľovičová. Vernisáž vý-
stavy, ktorú nazvali DAYDREAMERS, sa uskutočnila 13. apríla.
V Mestskom múzeu si ju budú návštevníci môcť pozrieť do kon-
ca mája. Sami o svojej tvorbe napísali: „Výstava Daydreamers
predstavuje súčasnú líniu našej tvorby. Tá je síce u každého
z nás na prvý pohľad odlišná, ale spájajú ju hlbšie prúdy pod po-
vrchom a podobný názor na umenie. Odvrátená strana nám je
bližšia, ako tá nablýskaná. Tvorba nás oboch je typická ab-
straktným podaním s odkazmi na mytológiu, symbolizmus a al-
ternatívnu kultúru. Reflektuje súčasný svet a jeho typické von-
kajšie príznaky, ale tiež sa pozerá do vnútra nás samých, na to,
čo to s nami robí. Spoločným znakom našej výstavy je kritický
až mierne skeptický pohľad do budúcnosti zašifrovaný v kolá-
žach, abstraktných maľbách a surrealistických keramických so-
chách a maľbách.“ Amy môžeme len konštatovať: „Je to výsta-
va, ktorú treba vidieť“. (r)

Pozvánka na výstavu

Na Mestskom úrade v Pezin-
ku sa 5. apríla uskutočnilo ve-
rejné prerokovanie vybudova-
nia cyklochodníka na ulici
SNP. Vedenie mesta, občania
bývajúci na spomínanej ulici
a zástupcovia OZ Cyklokoalí-
cia, ktorí iniciovali vybudova-
nie cyklochodníka, sa stretli
a našli zhodu v riešení, ktoré
predstavil projektant Ing. Dr.
Milan Skýva. Projekt bol pre-
konzultovaný aj dopravným
inžinierom a dnes je v štádiu
výberu zhotoviteľa. Predpo-
kladané náklady budú cca
50 000 € a budú plne hradené

Prvý cyklochodník v uliciach Pezinka

V ostatných dňoch rezonovala
v médiách problematika výstav-
by cestných prepojení Bratisla-
vy a okolitých miest a obcí. V mé-
diách ako prvý na tlačovej bese-
de a neskoršie v televízii TA3 vy-
stúpil predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Juraj Dro-
ba, ktorý predstavil Programové
vyhlásenie BSK na najbližších
päť rokov. Jeho dôležitou súčas-

ťou je aj dobudovanie Triblaviny a jej napojenie na tzv. Grobské ob-
chvaty až po Pezinok (Grinavu) a samostatné budovanie obchva-
tu Pezinok – Vinosady – Modra.

Hovorilo sa nielen o časovom horizonte realizácie obidvoch ob-
chvatov, ale aj o finančných prostriedkoch, ktoré musí získať BSK
z eurofondov a ERB. BSK už pripravuje vyhlásenie verejného ob-
starávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Odhadova-
né náklady na projekt sú 500 000 eur. Prepojenie Triblaviny a Gri-
navy by malo stáť 10 miliónov eur a obchvat Pezinok - Modra bude
potrebovať na realizáciu viac ako 30 miliónov eur. Podrobnejšie sa
budeme Programovému vyhláseniu, s prihliadnutím na náš okres
a mesto Pezinok, venovať v budúcom čísle Pezinčana. (MsÚ)

OBCHVAT JE JEDNOU Z PRIORÍT BSK

Tradičné Vínne trhy – Pezinok 2018 sa uskutočnili v Pezin-
skom kultúrnom centre už po dvadsiatytretí raz. Po odbornej
degustácii, kde odborníci pred niekoľkými týždňami vyberali
a hodnotili najlepšie vína z celého Slovenska ale aj z Moravy, na-
sledovala 20. a 21. apríla verejná degustácia a udeľovanie oce-
není najlepším vínam

Verejná degustácia sa aj tento rok tešila veľkému záujmu do-
mácich i hostí.Abolo naozaj z čoho vyberať, veď milovníci vína i
odborníci mohli „otestovať“ 544 vzoriek. Potešiteľná je stále
rastúca kvalita slovenských vín, o čom sme sa mohli presvedčiť
aj na tomto azda najvýznamnejšom celoslovenskom podujatí.

Ocenenie „Šampión“ si odniesol aj Pezinčan, mladý vinár Pe-
ter Ratuzky za víno „Chardonnay“ ročník 2017, ďalej spoloč-
nosť VINKOR – Ján Vršek, Vinosady za cabernet Sauvignon
Rosé r. 2017, spoločnosť VÍNO MATYŠÁK, Pezinok za Devín,
2017, VÍNO MRVA – STANKO, Trnava za Merlot r. 2017, Juraj
Zápražný z Vinosadov za Cabernet Sauvignon, barrique
r. 2015, TOKAJ and CO., Malá Tŕňa za Tokajský výber 6-put-
ňový,r. 2006 a tiež PIVNICARADOŠINA, Trnava za Sekt Rado-

šina Cuvée r. 2015. Okrem šampiónov bolo udelených ešte nie-
koľko ďalších ocenení, vrátane zlatých, strieborných a bronzo-
vých medailí. Cenu primátora mesta Pezinok získal Rizling rýn-
sky r. 2016 z Vinařství Lahofer z moravských Dobšic. Všetkým
oceneným srdečne blahoželáme. (r) FOTO (pb)

VÍNNE TRHY 2018

Peter Ratuzky preberá ocenenie
Šampión za víno „Chardonnay“ 2017
Ocenenie odovzdal prof. Fedor Malík.

z rozpočtu mesta. Na našej
fotografii prinášame návrh rie-
šenia chodníkov, parkovania,
jazdných pruhov pre cyklistov
a motoristov.

Zároveň mesto a OZ Cyklo-

koalícia pokročili aj v budovaní
cyklistického prepojenia Pez-
inka v časti z Grinava do Svä-
tého Jura, po tzv. starej bra-
tislavskej ceste. Uskutočnilo
sa už niekoľko brigád dobro-

voľníkov; práce boli zamerané
najmä na čistenie terénu od ná-
letových krovín. Mesto uvoľnilo
finančné prostriedky na práce
mechanizmov, ktoré sú v tomto
štádiu nevyhnutné. (MsÚ)

FOTO (BSK)
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V utorok 13. marca 2018 si Základná organizácia Únie žien
Slovenska (ZO ÚŽS) v Pezinku pripomenula deň, na ktorý by
sme nemali zabúdať. Je to Medzinárodný deň žien. Výbor ZO
ÚŽS pripravil pre svoje členky oslavu tohto sviatku. Po úvod-
nom slove predsedníčky ZO ÚŽS v Pezinku Dr. Eleny Matus-
kej sa prihovoril k prítomným ženám viceprimátor mesta Pe-
zinok Ing. Miloš Andel. V jeho príhovore i v básni, ktorú pred-
niesla pani Melánia Hájiková bola vyzdvihnutá úloha ženy –
matky, darkyne života. Viceprimátor vo svojom príhovore po-
chválil činnosť pezinských žien združených v našej organizácii.
Oslava sa uskutočnila v salóniku Kultúrneho centra v Pezinku.
K dobrej atmosfére oslavy prispeli žiaci ZŠ Na bielenisku
v Pezinku pod vedením pani Janky Krajčovičovej a malé občer-
stvenie a darček. Elena Matuská

Oslava Medzinárodného dňa žien

Veľkonočné posedenie

Veľká noc sa blíži a klienti z domova sociálnych služieb zažili
23. marca 2018 peknú veľkonočnú atmosféru. O veselú nála-
du sa postarali svojím pestrým programom tancov a piesní žia-
ci zo Základnej školy Fándlyho ul. v Pezinku pod vedením uči-
teľkyAlenky Rozbeskej. Vo veselej nálade pokračovali speváci
z folklórneho a speváckeho súboru Obstrléze z Pezinka. Krás-
nymi ľudovými piesňami rozospievali všetkých prítomných.
Básne o jari zarecitovali p. Helenka Šebová, p. Eva Wengová
a Ľubomír Skáčik, ktorý zaželal všetkým požehnané veľkonoč-
né sviatky. K pozdravu sa pridala aj p. riaditeľka odboru sociál-
nych vecí Mgr. Michaela Šopová. Ďakujeme všetkým za účasť
a krásnu veľkonočnú atmosféru. DSS a ZPS Pezinok

Na slávnostnom oceňovaní
pedagogických zamestnan-
cov župných škôl, ktoré sa ko-
nalo 6. apríla pri príležitosti
Dňa učiteľov, odovzdal brati-
slavský župan ocenenia dvad-
siatke pedagógov. Okrem ďa-
kovného listu dostali pedagó-
govia aj finančnú odmenu.

„Oceniť učiteľov a motivovať

ich v ich neľahkom poslaní je
dôležité. Nakoľko školstvo patrí
k prioritám župy, robíme všetko
pre to, aby sa zlepšilo postave-
nie učiteľov a zlepšilo sa aj ich fi-
nančné ohodnotenie. Aby mohli
svoju prácu aj naďalej robiť s lás-
kou a zanietením,“ objasnil pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba, kto-

rý odovzdal ocenenia dvadsia-
tim učiteľom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Odovzdá-
vanie prebiehalo na Konzerva-
tóriu v Bratislave. Ocenení
dostali aj finančnú odmenu vo
výške 350 eur. Medzi dvadsiati-
mi ocenenými bola aj PhDr. Eva
Hyrossová, PhD., z pezinského
gymnázia - učiteľka dejepisu

s dlhoročnou praxou. Je pro-
pagátorkou zavádzania nových
pedagogických metód a foriem
vyučovania. Pracuje ako ko-
ordinátorka študentskej odbor-
nej činnosti, jej žiaci dosahujú
v súťažiach výborné výsledky.
Pracuje tiež ako vedúca progra-
mu Medzinárodná cena vojvodu
z Edinburghu. (BSK)

BSK: Župan ocenil pedagógov

Bratislavský samosprávny
kraj ukončil rekonštrukciu a
modernizáciu osvetlenia na
dvoch školách vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti. No-
vé osvetlenie tak dostali
učebne, triedy, laboratóriá
ako aj ďalšie miestnosti na

pezinskej Obchodnej akadé-
mii a seneckom Gymnáziu
Antona Bernoláka.

„Župa pokračuje v opravách
a rekonštrukcii objektov vo
svojej správe. Dôraz kladie aj
na modernizáciu vnútorných
priestorov svojich škôl, naprí-

klad aj výmenou starého os-
vetlenia za úspornejšie, ktoré
zlepšuje zrakovú pohodu žia-
kov a učiteľov,“ ozrejmil bra-
tislavský župan Juraj Droba.

Rekonštrukcia a modernizá-
cia osvetlenia bola v polovici
marca ukončená na Obchodnej

akadémii v Pezinku. Celkové
náklady dosiahli 88 586,57 eur.
Svietidlá boli prioritne vymene-
né najmä v triedach, odborných
učebniach, kabinetoch a chod-
bách. S rovnakými prioritami sa
rekonštruovali aj svietidlá na
gymnáziu v Senci. (BSK)

BSK: Ďalšie rekonštrukcie župných škôl

22. ročník Dňa narcisov pripadol práve na piatok – trinásteho.
Tento dátum je opradený rôznymi poverami a mnohí ho pokla-
dajú za nešťastný. Spolu s vami, našimi prispievateľmi a dobro-
voľníkmi sme ho prekonali. Aj napriek nočnej búrke a výdatné-
mu dažďu sa na nás celý deň usmievalo slniečko. Dobré poča-
sie prispelo k dobrej nálade a k vašej štedrosti. Už tradične sa
na tejto celoslovenskej zbierke podieľajú okrem členiek LPR po-
bočky Pezinok, spolupracovníci z obecných úradov, základných
škôl a dobrovoľníci z radov študentov, a tak ste pre onkologic-
kých pacientov vyzbierali :
1 2Gymnázium Pezinok 644,48 €, . Gymnázium a DC Hrnčiar-
ska ul. 579,85 €, . Obchodná akadémia Pezinok 702,41 €,3
. SOŠ pedagogická Modra 440,03 €, . Obecný úrad Sloven-4 5

ský Grob 614,54 €, . Obecný úrad Viničné 436,21 €, . Základ-6 7

ná škola s MŠ Viničné 203,38 €, Základná škola Vištuk8
450,64 €, . Základná škola na Bielenisku Pezinok 283,60 €,9
10 11. Základná škola Kupeckého Pezinok 407,43 €, . Základná
škola Orešie 181,36 €, . Základná škola Častá a Doľany12
850 €, . ženy LPR pobočka Pezinok - v MODRE 904,28 €,13
14 15. ženy LPR pobočka Pezinok, pri Radnici 1 793,26 €, . pra-
covisko Senec 96,95 €, Spolu: 8 588,40 €.

Deň narcisov sa koná jediný deń v roku. Je však vždy iný, výni-
močný, svojím rozsahom a prínosom. Jeho výnos umožňuje rea-
lizovať projekty a aktivity v prospech pacientov počas celého ro-
ka. A to vďaka vám všetkým – našim prispievateľom, dobrovoľ-
níkom a partnerom. ĎAKUJEME VÁM.

Alžbeta Strapáková, LPR SR pobočka Pezinok

ZMENILI SME SPOLU PIATOK 13. NA LEPŠÍ DEŇ

Dňa 10. apríla 2018 sme v dopoludňajších hodinách
v našom DSS Hrnčiarska Pezinok zorganizovali bri-
gádu. Na pomoc nám prišli žiaci 8. ročníka zo ZŠ Na
bielenisku 2 v Pezinku s p. učiteľkou PaedDr. Erikou
Goliášovou. Pomoc na čistení areálu prisľúbili ešte
v decembri a slovo dodržali. Všetci pracovali ako včiel-
ky a s dobrou náladou nám išla práca ľahšie. Hrabali
sme, zametali, zbierali konáre. Po dobre vykonanej
práci sme sa občerstvili a zotrvali v príjemnom rozho-
vore. Pani učiteľka prisľúbila, že prídu so žiakmi aj na
pomoc pri iných prácach v našom zariadení. Ďakuje-
me a tešíme sa ďalšie stretnutia.

Hreusová Dana – DSSaZPS

Žiaci pomohli klientom v Domove sociálnych služieb

Na Radničnom námestí v Pezinku ste mohli natrafiť na členky LPR pobočka Pezinok i na pezinských skautov. FOTO:(pb)

� Zdravotná sestra s praxou v opatrovaní seniorov hľadá prácu na
dve hodiny denne. 0940 167 813.

Mládeži sa treba venovať, aby správne pochopila neskreslené
fakty našich novodobých dejín a vedela sa orientovať v dnešnej
zložitej vnútroštátnej aj celosvetovej spoločenskej situácii.
Základná organizácia SZPB brig. gen. Karola Pekníka za pomo-
ci MsÚ v Pezinku preto úzko spolupracuje so základnými škola-
mi pri pomoci vyučovania dejepisu organizovaním vedomostnej
súťaže Medzníky 2. svetovej vojny. Ako sme zdôraznili aj žia-
kom, nejde nám o skúšanie. Zorganizovali sme prednášku doc.
Bystrického z VHÚ, spojenú s besedou s priamymi účastníkmi
bojov doc. Chudíkom a Ing. Kunom.

Po úspešnom absolvovaní školského kola sme 10. apríla
2018 pripravili mestské kolo, ktorého sa zúčastnilo 6 trojčlen-
ných družstiev. Využili sme aj čas v priebehu vyhodnocovania vý-
sledkov prác hodnotiacou komisiou na premietnutie videa Tel-
gárt – Slovenský Stalingrad a následné sprievodné slová Ing.
Kuňaka a predsedu JUDr. Vilima. V súťaži zvíťazilo družstvo zo
ZŠ a MŠ v Slovenskom Grobe v zložení Katarína Minarovičová,
Michal Sulan, a Lea Slimákova, druhé miesto získalo družstvo
ZŠ Fándlyho a tretí sa umiestnili žiaci Gymnázia Pezinok. Podľa
odozvy niektorých škôl veríme, že akcie splnili svoj účel. (OK)

Prvoradá je mládež
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Pezinskí hasiči si vás opäť
dovoľujú pozvať na Radničné
námestie v Pezinku na oslavy
patróna hasičov – Sv. Floriá-
na, ktoré sa uskutočnia dňa 6.
mája (v nedeľu) od 15. 00 h.

Podujatie organizuje Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok -
mesto a Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku v spolupráci
s Policajným zborom MV SR,
Mestskou políciou Pezinok
s nasledovným programom:

14.30 hod. – sprievod ha-
sičskej techniky (súčasnej a
historickej) z parkoviska pred
zámockým parkom v Pezinku,
spojený s kladením vencov pri
soche sv. Floriána na starej
Hasičskej zbrojnici.

15.00 - 17.00 hod. na Rad-
ničnom námestí v Pezinku
budú ukážky záchranných
prác hasičov a záchranárov

a rôzne atrakcie pre deti.
Uvidíte ukážky Mestskej polí-
cie Pezinok a Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru. Po-
poludnie vám spríjemní hu-
dobná skupina Funny Fel-
lows s Romanom Féderom.

Na oslavách uvidíte aj najmen-
ších drobcov – hasičov.

Oslavy sa uskutočnia v spo-
lupráci s dobrovoľnými hasič-
skými zbormi obcí okresov Pe-
zinok a Senec a Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku.

Na oslavy patróna hasičov
vás srdečne pozývajú: plk. Ing.
Emil Moťovský – riaditeľ Okres-
ného riaditeľstva HaZZ v Pe-
zinku a Ing. Milan Čech – pred-
seda Dobrovoľného hasičské-
ho zboru Pezinok – mesto.

Pozvánka na oslavy svätého Floriána

Spevácky zbor Animatus ďakuje všetkým návštevníkom, ktorí

sa v hojnom počte zúčastnili koncertu pod názvom O čom spie-

va Európa 25. marca. Pre veľký záujem budeme koncert re-
prízovať dňa 6. mája 2018 o 17.00 hod. v malej sále Domu
kultúry Pezinok. Koncert sa uskutoční pri príležitosti Dňa

Európy, ktorý si na Slovensku pripomíname 9. mája. Tešíme sa

na vás. Členovia spev. zboruAnimatus

Repríza predstavenia speváckeho zboru

Príďte si vychutnať výnimočnú atmosféru na Hrad Červený
Kameň, pozývame vás na malú vínnu cestu v najväčších pivni-
ciach regiónu.

otvoria hradné pivnice,5. mája 2018 sa od 13.00 – 20.00 h
kde vám osobne 35 vinárov z Malokarpatskej vínnej cesty po-
núkne svoje vína. Nadýchate sa históriou nasatých hradných
pivníc, ochutnáte výborné špeciality, čerstvo praženú kávu.

Hosťom podujatia je ľudová hudba BANDA s primášom
Samkom Smetanom. Info o predaji vstupeniek nájdete na strán-
ke .www.mvc.sk

Vstupenka stojí 15 eur – degustácia 300 vín + 5 eur bonus na
nákup vína je v cene. Súčastne budú pre vás pripravené na ná-

dvorí hradu aj Červenokamenské remeselné trhy.
Zabezpečená je kyvadlová doprava z Častej na Hrad Červený

Kameň k autobusom prichádzajúcich z Bratislavy, Pezinka,
Modry a Trnavy. Jarmila Dudová

Za vínom do hradných pivníc

10. výročie promócií
Akadémie tretieho veku

Grinavanka FEST 2018
Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko ásv

srdečne pozývajú na III. ročník festivalu Grinavanka FEST
2018 dňa 2. 6. 2018 od 15.00 h na nádvorí reštaurácie

Grinavský Janko – Myslenická 79, Pezinok.

O dobrú náladu sa postarajú dychové hudby Záhorienka,

Kolárovičanka, Grinavanka a Stříbrňanka (Cz). Tešíme sa

na vás – vaša Grinavanka.

Mesto Pezinok pripravilo pre absolventov Akadémie tre-

tieho veku slávnostné ukončenie štúdia za prítomnosti hostí

a verejnosti. Promócie sa uskutočnia 16. mája 2018 o 16.
hodine vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku.

V tomto roku, na jubilejných 10. promóciách od vznikuAka-

démie tretieho veku, ukončí štúdium päť študijných odborov:

Arteterapia, Ľudová kultúra nášho regiónu, Výtvarné techni-

ky, mozaiky a koláž, Počítače a fotografia a študijný odbor

Hudba stáročí. Diplomy si prevezme spolu 96 študentov.

V dome kultúry si verejnosť pri tejto príležitosti môže po-

zrieť výstavu prác, ktoré pripravili študijné odbory Artetera-

pia a Výtvarné techniky a koláž. Andrea Pikusová

FOTO: (pb)

Inzercia
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Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa
svojím umením pravidelne
skrášľujú nejednu udalosť v na-
šom meste. Obzvlášť pozoru-
hodnými podujatiami, ktoré za-
rezonovali v pezinskej verej-
nosti, bol koncert mladých
huslistov v kapucínskom kosto-
le (25. 2.) a Jarný koncert ZUŠ,
ktorý sa tradične koná vždy
v marci v kultúrnom dome.

Hudobno – slovné pásmo,
ktoré pripravili huslisti z triedy
PaedDr. Ľubomíry Záhradní-
kovej, DiS.art., PhD. za klavír-
nej spolupráce Elišky Púteco-
vej, vytvorilo poslucháčom
v pôstnom období priestor na
tichú meditáciu. Hudba Bacha,
Händela, Corelliho, Mozarta
a ďalších skladateľov v doko-
nalej symbióze s veršami Mi-
lana Rúfusa (výber z Knihy žal-
mov) pôsobila harmonizujúco
a bola pohladením duše...

(22. 3.) bolJarný koncert
oslavou života, novej mladej po-
zitívnej energie, ktorú jar so se-
bou prináša. Program koncertu

bol nádherným pestrým bienále
umeleckých výkonov našich
najlepších študentov. Krásnu at-
mosféru koncertu umocňovali
aj výtvarné práce žiakov akad.
mal. Júlie Piačkovej. Pozitívne
ohlasy publika boli pre účinku-
júcich a ich pedagógov tou naj-
krajšou odmenou a zároveň mo-
tiváciou do ďalšej práce.

Profesionalita pedagógov a
talent žiakov našej ZUŠ boli

opäť ocenené aj najvyššími
priečkami na celoslovenských
interpretačných súťažiach.

23. 3. na celoslovenskej súťa-
ži v sólovej hre na husliach
Schneiderova Trnava získal
krásne strieborné pásmo v 4.
kategórii Bystrík Dzíbela,
z triedy PaedDr. Ľubomíry Zá-
hradníkovej, DiS.art., PhD..
Bystrík bude študentom Štátne-
ho konzervatória v Bratislave.

24. 3. reprezentovala školu
a mesto na súťaži Mladý vio-

lončelista Slovenska v Kež-
marku Ella Dočolomanská
z triedy Mgr. art. Magdalény
Milčikovej (za klavírnej spo-
lupráce Mgr.art. Lýdie Cibu-
lovej). Ella nielen zvíťazila vo
svojej kategórii (2. kategó-
ria), ale na základe najvyššieho
počtu získaných bodov jej bol
udelený aj titul laureát súťaže.
Čo viac si môžeme priať? Ús-
pešným žiakom a ich pedagó-
gom srdečne blahoželáme!

Milí priatelia, možno aj vy
máte doma talentované deti.
Príďte nám ich ukázať 21. ale-
bo 22. mája 2018 v čase od
14:00 do 18:00 hod. do našej
ZUŠ na M. R. Štefánika 9.
TALENTOVÉ SKÚŠKY budú
prebiehať vo všetkých šty-
roch odboroch: hudobnom,
tanečnom, výtvarnom a lite-
rárno-dramatickom. Tešíme
sa na vás! (ZA)

Čo je nové v Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa

Už po druhýkrát sa Pezinok
stal hlavným mestom bubnov
na Slovensku. 7. apríla sa v
priestoroch Domu kultúry usku-
točnil DRUMFEST SLOVAKIA.

Najväčším lákadlom bolo vy-
stúpenie jednej z celosvetovo
najznámejších a najrešpektova-
nejších súčasných bubeníčok
sveta z Nemecka.Aniky Nilles
Jej bubnová klinika pozostávala
z odohratia vlastných kompozí-
cií a nechýbali ani odpovede na
otázky z publika. Svojou hrou
potvrdila, že jej právom patrí titul
bubnová kráľovná.

S príchodom Miloša Meiera
na pódium sa začala apoka-
lypsa. Tento český bubeník
a jeho program Drumming
Syndrome nakazil divákov svo-
jou nespútanou energiou.

Domácu scénu zastupoval je-
den z popredných sloven-
ských bubeníkov, pôsobiaci vo
svete Už vo svo-David Hodek.
jich 12 rokoch získal ocenenie
Talent of the Yea od Austrian
Music Office. Veľkým prekva-

DRUMFEST SLOVAKIA 2018

Dňa 18. marca v popoludňaj-
ších hodinách sa v priestoroch
Domu kultúry v Pezinku usku-
točnilo už tretie stretnutie pria-
teľov ľudového rozprávania.
Podujatie sa koná na počesť ľu-
dových rozprávačov, hercov,
spisovateľov ako boli Jozef Ha-
núsek, Milan Mlsna, Vladimír
a Jozef Nosáľovci. Po úspeš-
ných dvoch ročníkoch sa orga-
nizátori rozhodli ponúknuť di-
vákom aj niečo nové. Vytvoril
sa priestor pre vystúpenie
mladých talentovaných rozprá-
vačov. Na pódiu sa predstavili
dve deti z folklórneho súboru
Stupavjanek Ema Suchá a Ja-
kub Holeček a dve deti zo ZŠ
Fándlyho ul. Richard Košťál a
Nelka Antalová. Potom už pó-
dium patrilo skúsenejším roz-
právačom – Jozefovi Ptákovi

V Dome kultúry predviedli svoj um rozprávači

z Pezinka, Jozefovi Šimečekovi
z Modry, Márii Tahotnej z Vino-
sád, Jánovi Kohútovi zo Záho-
ria, Márii Ilovičnej z Viničného,
Ivanovi Sádovskému a Natálii
Havlíčkovej z Gajar,Anne Slád-

kovičovej zo Šurian a Jánovi
Dračkovi z Markušoviec. Na zá-
ver predniesla pani Anna Slád-
kovičová prekrásnu báseň
o Slovensku Našej rodnej vlas-

ti. Keďže sa nesúťažilo, všetci
vystupujúci získali od mesta
Pezinok zastúpeného Milošom
Andelom a od organizátorov
s Romanom Mácsom vkusné
upomienkové predmety. Pred
divákmi bola Jozefovi Ptákovi,
ktorý prišiel pred tromi rokmi
s myšlienkou usporiadať spo-
mienku našim rozprávačom,
odovzdaná kniha – Kronika
k podujatiam. Kronika bude slú-
žiť nielen na zdokumentovanie
doterajších ročníkov. Do Kroni-
ky prvé príspevky venoval náš
primátor Mgr. Oliver Solga a vi-
ceprimátor Ing. Miloš Andel.
Záverečnú bodku za pekným

podujatím urobil zapálením spo-
mienkovej sviečky Roman
Mács. Organizátori ďakujú part-
nerom podujatia: Mestu Pezi-
nok, Pezinskému kultúrnemu
centru, Televízii Pezinok a pe-
kárni Framipek zo Šenkvíc za
podporu a pomoc.

Toto podujatie bolo pre roz-
právačov aj „generálkou“ na sú-
ťažné podujatie – Krajské kolo
rozprávačov v Gajaroch s ná-
zvom odkiaľKonc jak živé,

úspešní rozprávači postupujú
do Slovenskej súťaže v Ky-
suckom Lodne. Teší nás, že na-
še mesto bude mať zastúpenie
v celoštátnej súťaži a postup si
„vyrozprávali“ Jozef Pták a He-
lena Slamková. Ďakujeme a dr-
žíme palce v hlavnej súťaži
v Lodne 16. - 17. júna.

Monika Ptáková a kolektív

Inzercia

pením a zážitkom bolo spoloč-
né hranie Davida s jeho 7-roč-
ným bratom Aronom, ktorý má
takisto veľký cit pre hudbu
a hrá fantasticky na basgitare.

V bohatom programe nechý-
bala pochodová kapela Click
Hunters. Účastníci workshopu
s vytvorili vlast-La3nocubano
nú rytmickú kompozíciu a Emil

Frátrik predviedol, čo všetko
sa dá zahrať na minimalistickej
sade.

Minúta potlesku pre bubení-
ka, ktorý už nie je medzi nami,
patrila tento rok legendárnemu
hráčovi Dodovi Šošokovi.

Obľúbená, najmä medzi naj-
mladšou generáciou, je výsta-
va bicích nástrojov. Energia a

ich radosť z hrania dáva nádej,
že bubenícka tradícia na Slo-
vensku nevymrie.

Podľa vyjadrenia autora pro-
jektu Pettra Bittnera z občian-
skeho združenia P.R.D. (Pez-
inské rozprávkové divadlo) sa
záujemci o bicie nástroje a ryt-
mickú hudbu môžu tešiť na ďal-
ší ročník tohto podujatia. (r)

Pozývame všetkých Pezinčanov na jednodňový hudobný
festival . Už sa predstavíVítanie leta 2018 v sobotu 2. júna
v priestoroch amfiteátra v Pezinku výborný hudobný line-up:
KORBEN DALLAS, MEDIAL BANANA, FALLGRAPP, VEC
& ŠKRUPO, LA3NOCUBANO, LAVAGANCE a ďalší.

Keďže deň pred tým máme deň detí, nezabudli sme ani na
najmenších. Súčasťou podujatia budú preto aj detské predsta-
venia a to v čase od 10.00 do 12.00 h. Rovnako tak si budete
môcť vychutnať Graffiti Jam či streetbalový turnaj, ktorý bude
prebiehať v priestoroch parkoviska pred Amfiteátrom. Po odo-
hraní koncertov je pripravená EXCELENT párty v priestoroch
miestneho Mango baru.

Vstupenky si môžete kúpiť v sieti ticketportal https://www.tic-
ketportal.sk/Event/Vitanie_Leta. Prvé lístky môžete kúpiť za
zvýhodnenú cenu 12,90 € V druhej vlne sa lístky budú predá-.

vať za cenu 15,90 €. Cena na mieste v deň podujatia bude
19,90 €. Tešíme sa na vás.

Vítanie leta 2018

Nedeľné popoludnie 24. marca 2018 patrilo milovníkom ľudo-
vých tradícií a folklóru. V spoločenskom dome v Gajaroch sa ko-
nala súťaž rozprávačov a sólo tanečníkov v ľudovom tanci, kto-
rú každoročne organizuje Malokarpatské osvetové stredisko
Modra pod názvom Konc jak živé. Naše mesto reprezentovali
štyria rozprávači: H. Slamková, K. Németová, J. Pták, J. Kováč
a z Viničného M. Ilovičná.

3. miesto získala H. Slamková, ktorá svojím vtipným príbehom
o získaní vodičského preukazu pobavila všetkých divákov a poro-
tu. J. Pták sa umiestnil na 2. mieste s príbehom o zábudlivosti vo
vyššom veku a problémoch, ktoré v takomto prípade nastanú.

Všetci účinkujúci rozprávači postúpili do celoštátnej súťaže
v Lodne. Dúfame, že aj v budúcnosti sa ľudovému rozprávaniu
budú venovať a tým zachovávať zvyky a tradície nášho mesta.

Mária Kopitková

Pezinskí  rozprávači v Gajaroch

FOTO: Braňo Poláček
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� Váš otec bol známy
slovenský folklorista. Ako
ovplyvnil vaše smerovanie
k folklórnej hudbe?

Otec bol nielen významný fol-

klorista, ale žil folklór aj doma.

Bol som folklórom doslova ob-

klopený, lebo napríklad vždy,

keď na niektorom z dvoch pro-

gramov, ktoré sme vtedy mali

na výber, išla nejaká folklórna

relácia, záznam z Východnej,

z Detvy, alebo hoci aj film s taký-

mito motívmi, pozerali sme prá-

ve toto. Možno som sa aj hne-

val, lebo na tom druhom prog-

rame išlo niečo zaujímavejšie.

Ale dnes vidím, že som dostal

od otca veľa informácií folklór-

neho charakteru a teraz ako

starší človek to už zúročujem.

A vďačím mu za to, že som sa

okľukou dostal k folklóru, preto-

že som napríklad vydal najno-

všie dve cédečka, ktoré obsa-

hujú dokopy štyridsať pesničiek

s výrazným folklórnym charak-

terom.

� Narodili ste sa už v Bra-
tislave, alebo ste ešte zažili
detstvo na Liptove?

Rodom som Lipták ako celá

moja rodina. Aj moja sestra sa

ešte narodila v Liptovských Slia-

čoch, pretože ju rodila ozajstná

babica. Mňa už porodili v ne-

mocnici v Ružomberku. Otec

ako vyštudovaný folklorista ne-

skôr dostal prácu v Bratislave,

v Slovenskej akadémii vied.

Chvíľu sme s mamou ešte žili

na Liptove, ale keď dostal byt

na Štrkovci, presťahovali sme

za ním, na Zálužickú ulicu číslo

tri. Bola to pre mňa dôležitá

adresa, pretože vo vedľajšom

vchode na päťke býval Kamil Vi-

linovič a spolu sme si začali brn-

kať na gitarách na lavičke v par-

ku. Mal vtedy už kapelu Andro-

meda a hrávali pesničky od Ka-

tapultu, Status Quo alebo od

Olympicu, takže ma učil hrať Sl-

zy tvý mámy šedivý a podobné

hity. Ale aj keď som žil v Bra-

tislave, trávil som dlho celé

prázdniny u starých rodičov na

Liptove. Boli to úžasní ľudia.

Mal som asi osem ujčekov.

Všetci vedeli krásne spievať.

Keď boli nejaké ľudové zábavy

alebo slávnosti, všetko sa stret-

lo na našom dvore, ktorý sa vo-

lal U Matulov. Tu sa začalo spie-

vať, popíjať a odtiaľ sa potom

chodilo po dedine. Vždy to bola

veľká udalosť. A starí rodičia

hostí vždy pohostili, vytiahli fľaš-

tičku. Našiel som na youtube zá-

znam svadby z Liptovských

Sliačov z roku 1965 a všetkých

ľudí som na ňom poznal. A čo je

zvláštne, všetci vtedy boli von-

ku, zatiaľ čo dnes sú v obci

prázdne ulice.

� A predpokladám, že všetci
spievali...

Samozrejme, keď sa chodilo

na lúky alebo aj pri inej práci,

vždy sa spievalo. A moja ma-

ma, keď miesila cesto alebo krá-

jala halušky, spievala si tiež.

Spievalo sa v krčme aj na rodin-

ných stretnutiach. Ale ako dieťa

som to možno nevedel oceniť

tak ako teraz.

� Priviedla vás táto všade-
prítomná muzikálnosť k hud-
be?

V puberte sa samozrejme ob-

javil antagonizmus voči folkló-

ru. Inklinoval som skôr k mest-

skému živlu, ktorý bol pre mňa

ako pre chlapca príťažlivý – čo-

kolády, zmrzliny, vírenie veľko-

mesta. Pre mňa bol celý svet

Štrkovec. Bratranec ma prišiel

navštíviť na sídlisko. Raz sme

ho nevedeli nájsť. Po chvíli pri-

šiel zvonku s tým, že bol na zá-

chode. A na dedine bol záchod

vždy vonku. Inokedy sme ho ob-

javili, ako sa hrá s plynovým

sporákom. Samozrejme, hud-

ba ma obklopovala stále, ale fol-

klórom som bol už presýtený.

Mal som kamaráta Daniela

Mikletiča, neskôr textára a

producenta, ktorý mal rádio

Blaupunkt.Ana tom sa dalo chy-

tiť Radio Luxemburg alebo zná-

ma stanica Österreich 3. Mal ka-

zety s muzikou ako Sparks, Sla-

de, Sweet. Susedov otec zasa

chodil do zahraničia a nosil od-

tiaľ platne. Rozoberali sme s ka-

marátmi albumy Yes, Beatles

alebo King Crimson, rozprávali

sme sa o filmoch. Dostal som

sa na gymnázium a tam sme

mali veľa kultúry – estetiku, deji-

ny umenia... Toto všetko ma

ovplyvnilo. Začal som sám

hrať, ale bol som trochu lajdák.

Doteraz ľutujem, že som sa ne-

naučil hrať lepšie. Na druhej

strane som získal zlozvyky, kto-

ré sa mi celkom osvedčili, na-

príklad som vždy brnkal na gita-

re aj malíčkom, pretože som ne-

vedel, že ozajstní gitaristi ním

nehrajú.

� Aké boli začiatky skupiny
Prešporok?

Tak ako iní chodili hrať futbal,

alebo na túry do prírody, my

sme sa s Danom Mikletičom za-

tvárali v pivnici a skúšali sme do-

slova vyrábať vlastnú hudbu.

Tam sme začali robiť prvé pes-

ničky. Začali sme hrať s Kami-

lom Vilinovičom spoločne a zro-

dil sa názov Prešporok. A tak

ako nazval Boris Filan svoju

známu knihu, písali sme si už

dávno predtým názov v tvare

Prešporock, pretože sme sa po-

važovali aj za rockovú kapelu.

Hoci sme mali pôvodne heslo,

že na verejnosti zásadne nevy-

stupujeme, nakoniec sme sa od-

hodlali na prvý koncert. A odra-

zu som si vo Večerníku prečítal,

že sa konala súťaž záujmovej

umeleckej činnosti a že tam za-

žiarili texty Klimenta Ondrejku

a hudba skupiny Prešporock.

A článok napísal Ľuboš Zeman.

Ležal som doma na zemi a ho-

voril som si – tak, sláva je tu! Sa-

mozrejme, museli sme znieť

veľmi bizarne. Neskôr sme hrali

s Robom Grigorovom, čo bolo

asi naše najslávnejšie obdobie.

Zapríčinilo to do veľkej miery

jeho ego. Napríklad sme si ne-

vedeli predstaviť, že by sme ma-

li koncert na Vajnorskej ulici

a že by sme naplnili takú obrov-

skú sálu. Ale Grigorov povedal

– prečo nie? A prišlo na nás tris-

to ľudí.

� Vaša najslávnejšia pes-
nička však bola Tancujúca
kráľovná.

Druhá polovica 80. rokov bolo

naše najkrajšie obdobie, keď

skupina znela naozaj folkovo

aj vďaka tomu, že sme mali vio-

lončelo a priečnu flautu. Hrali

sme však už pomerne náročné

skladby, ktoré bolo treba veľa

cvičiť. Ako kapelu nás trochu

rozmlátilo obdobie po Nežnej re-

volúcii. Viacerí členovia skupi-

ny poodchádzali, ľudia prestali

chodiť na koncerty, nepredávali

sa ani platne či cédečka. Sám

som musel riešiť rodinné a pra-

covné veci. Kapela načas skon-

čila, ale v roku 2009 sa mi poda-

rilo vrátiť k hudbe a mali sme

veľkolepý koncert v Kultúrnom

dome v Dúbravke, kde sa mi po-

darilo dostať všetkých ľudí, kto-

rí niekedy niečo mali s Prešpor-

kom. Odvtedy sme začali opäť

hrať a z tohto obdobia vzišlo

cédečko Tancujúca kráľovná.

Teraz som dospel do štádia,

keď som sa vrátil ku koreňom,

teda k lavičkovému folku, s kto-

rým som začínal. Akurát ne-

hráme na lavičkách, ale cvičí-

me s kolegom Ferom Petris-

kom v lese.

� Láska k Slovensku sa
však u vás pretavila aj do kniž-
nej podoby a do profesionál-
neho života, keďže ste geo-
graf... Ako sa vlastne človek
stane geografom?

Rád som čítal cestopisné kni-

hy, napríklad Thora Heyer-

dahla. Podvedome som veľmi

túžil po cestovaní, no vtedy, v re-

álnom socializme, na to neboli

podmienky. Geografia, to bolo

také mentálne cestovanie, prs-

tom na mape, ako sa vraví. Inak

som sa na ňu dostal tak trochu

nedopatrením, pretože som

chcel študovať ochranu prírody,

no práve v roku, keď som sa hlá-

sil na vysokú školu, tento odbor

neotvárali. Geografia sa mi zda-

la tiež blízka. Veľa sme cesto-

vali po Slovensku a fascinovalo

ma, keď sme sa niekde zastavili

a učiteľ nám začal vysvetľovať

– povedzme toto je Nitrianska

pahorkatina, vznikla preto, lebo

tu rieka Nitra vteká do Dunaj-

skej nížiny...Apopísal nám všet-

ky zaujímavosti od praveku po

súčasnosť. Hovoril som si už

vtedy, aká by to bola krásna kni-

ha, keby sa dali spojiť takéto tex-

ty a obrázky. Neskôr som sa za-

mestnal v Slovenskej kartogra-

fii a vymyslel som ako redaktor

knižku kde saRekordy Zeme,

mi toto všetko podarilo spojiť –

mapy, obrázky a text. Bolo to v

roku 1987. Kniha zaznamenala

značný úspech, vyšla vo viace-

rých jazykoch. Nadviazal som

na ňu publikáciou Rekordy Slo-

venska a do nej som vniesol ve-

domosti, ktoré som získal po-

čas štúdia, aj zážitky z ciest po

Slovensku. Napísal som ešte

Rekordy Európy Rekordy Bra-a

tislavy, čím som sériu knižných

rekordov zavŕšil.

� Jedine, že by ste zostavili
Rekordy Pezinka. Ako sa
vlastne stal z Liptáka Pezin-
čan?

Pravdupovediac som sa pri-

ženil. Do Pezinka sa presťaho-

vali manželkini rodičia, začali

sme k nim chodiť na návštevy.

Neskôr však odišli bývať inde a

domček po nich ostal voľný, tak-

že sme sa doň nasťahovali. Pe-

zinok je pre mňa veľmi príjem-

ný, pretože je to pre mňa aku-

rátne mesto. Nachádza sa pod

Malými Karpatmi, teda je blízko

prírody, ale je aj blízko Bratisla-

vy. Je tu príjemné prostredie

a dostatok kultúry, teda všetko,

čo človek potrebuje. (kam)

Kliment Ondrejka: Po rokoch sa vraciam k folklóru
Mnohí si spomínajú na hit

Tancujúca kráľovná, ktorý
zabodoval v televíznej súťa-
ži Triangel. Skupina Preš-
porok ho má v repertoári do-
dnes.Ahoci sa nazvala pod-
ľa nášho hlavného mesta,
jej líder Kliment Ondrejka je
rodák z Liptova a dnes aj Pe-
zinčan. Predovšetkým je
však muzikant a odborník,
pred ktorým Slovensko ne-
má tajomstvo.

V stredu 21.marca sa naše deti zobudili trochu skôr ako ino-
kedy a radostne sa ponáhľali do škôlky na Vajanského ulici, le-
bo ich čakalo vystúpenie na ozajstnom, veľkom pódiu. Pre
niektoré deti prvýkrát, pre niektoré nie, lebo už vlani na ňom stá-
li a svojím programom si vyspievali a vy-Pocta našim mamám

tancovali prvé miesto.
Tento rok sme si s deťmi pripravili „Pytačky“. Scénka bola za-

meraná na to, ako sa voľakedy chodili pýtať dievčatá za ženu.
Boli tam remeselníci ako pekár, mäsiar, cukrár, čižmár a dievča
si vyberalo koho chce.Ana záver bola veselica – svadba.

Deti sa veľmi tešili a keď prišiel čas ich vystúpenia, správali
sa ako ozajstní herci. Hrali a tancovali s oduševnením, ne-
mali žiadnu trému. Boli úžasné, vyrozprávali a vytancovali si
1. miesto.

Chcem sa poďakovať pani riaditeľke a mojim kolegyniam, že
mi vytvárajú dobré podmienky, aby som detičky viedla k tancu
aj poznaniu ľudových tradícií .Vďaka patrí aj rodičom, ktorí mi
pri mojej práci pomáhajú.

Snažím sa rozvíjať detský talent a aktivitu aj na takýchto
podujatiach. A nedá mi nespomenúť, že s touto scénkou a tan-
com idú detičky reprezentovať Pezinok na okresnú súťaž
Folklórna jar Juraja Jánošíka. Teším sa a držím im palčeky.

Katarína Petrášová, učiteľka

Najmenší festival

Deti zo ZŠ Na bielenisku
spievali ľudové piesne

Dňa 28. 3. 2018 s v ZŠ Na bielenisku konal už 27.ročník
speváckej súťaže PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU.
Z každého oddelenia ŠKD sa zúčastnili 2- 3 zástupcovia.
Spievalo spolu 29 detí. Pani vychovávateľka Šimonovičová
pripomenula nezabudnuteľnú folklórnu šou, ktorá nedávno
skončila na Slovensku, pod názvom Zem spieva. Aj spe-
vom našich detí si zachovávame ľudové tradície, hlavne ľu-
dové piesne, ktoré si na škole pripomíname každý rok.
Ďakujeme za spoluprácu rodičom a starým rodičom za po-
moc pri nácviku. Spievajte, prosím, s deťmi aj naďalej ľu-
dové piesne. Porota pracovala v zložení: Mgr. Gabriela
Groschmidtová, Mgr. Renáta Gábrišová a žiačky 9. A Mi-
chaela Štefíková, ktorá súťaž otvorila piesňou a Rebecca
Dianišková.

Keď deti dospievali, porota sa išla radiť. V prestávke vy-
stúpili deti 2. A pod vedením pani uč. Hlobeňovej krásnymi
tančekmi a deti 1. oddelenia ŠKD pod vedením pani vych.
Holičovej. Zaspievali a zatancovali Čížiček. No a víťazi?
Porota ocenila tieto deti:
1. ročník - Natália Virágová 1.C, Nelka Petrželová 1. B, Lin-
da Vargová1.C a Natália Švrlingová,1.A
2. ročník - Lilka Morávková 2. A, Matúš Slovák 2. A, Sofia
Malíšková 2. B, Katka Baumerthová, 2. C
3. ročník - Zoja Ostrožlíková 3. C, Dominika Keráková 3. A,
Ale-xandraArdová 3. D, Samuel Blažíček 3. D
4. ročník - Sofia Varholáková 4. D, Paulína Šemetková 4.A,
Michelle Džoganíková 4. C.

Ďakujeme touto cestou za nádherný kultúrny zážitok a už
teraz sa tešíme na túto súťaž v budúcom školskom roku.

Anna Šimonovičová, vych. ŠKD,ZŠ Na bielenisku

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ pozýva všetkých
priaznivcov folklóru a milovníkov slovenskej ľudovej piesne
na svoj jarný koncert, ktorý sa uskutoční v piatok, dňa 11.
mája 2018 o 18. hodine v Malej sále Domu Kultúry v Pe-
zinku. Príďte a určite neoľutujete spoločne strávenú hodin-
ku v životodarnom objatí slovenskej ľudovej piesne. Tešíme
sa na vás. Vaši Radostníci

JARNÁ RADOSŤ
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Mestská polícia Pezinok hľadá nových kole-
gov.

Pokiaľ hľadáš atraktívnu prácu, dosiahol si
vek 21 rokov a spĺňaš podmienky prijatia –
kontaktuj nás!

Informácie na:
www.msppezinok.sk

STAŇ SA NAŠÍM KOLEGOM!

Už tradične sa na Veľkonočný piatok stretávajú hokejbalisti
na VETERÁN CUP-e v Pezinku. Tento rok to bol v poradí už IX.
ročník o Putovný pohár primátora Mesta Pezinok. Hrať mohli
hráči, ktorí dovŕšili 40 a viac rokov. Zastúpených 6 mužstiev bo-
lo z Pezinka, Modry a Senca. Buldogs, HCČervená skupina:
Orly Modra, West Slovakia. Vitamíny Pezinok,Modrá skupina:
Team ABC, CSKA Senec. Hralo sa systémom každý s každým
v dvoch skupinách.

Podľa umiestnenia v základnej časti sa odohrávali následne
boje o umiestnenie. Víťazi skupín bojovali o celkového víťaza.
Vo finále si skrížili hokejky Pezinčania Buldogs a Vitamíny Pe-
zinok. Úspešnejšími sa stali Buldoci, ktorí si po výhre 3-1 mohli
vychutnať pocity úplného víťazstva na turnaji. Ako jediný tím
neprehrali s nikým a zaslúžene skončili na 1. mieste. V zápa-
se o 3. miesto sa stretli mužstvá HC Orly Modra a Teamu ABC.
V divokej prestrelke 7-4 obhájili z minulého ročníka bronzovú
priečku Modrania. O 5. miesto bojovali celky CSKA Senec
a West Slovakia a po vysokej výhre 13-1 West obsadil piatu
priečku.

Za mesto sa na otvorení aj ukončení turnaja zúčastnil vice-
primátor Pezinka Ján Čech, ktorý odovzdával ceny pre muž-
stvá a jednotlivcov. Organizátori podujatia ďakujú všetkým
zúčastneným aktérom podujatia ako aj divákom a zároveň sa
tešia na jubilejné X. pokračovanie hokejbalového turnaja.

Najlepší hráč turnaja: Vladimír KOLÁRIK (Team ABC), záro-
veň aj najstarší hráč turnaja.
Najlepší brankár turnaja: Matúš KLAMO (Buldogs)

Výsledky:
Finále: zápas o 3. miesto:Buldogs – Vitamíny Pezinok 3:1, HC
Orly Modra – Team ABC 7:4, West Slovakiazápas o 5. Miesto:
– CSKASenec 13:1
Konečné poradie: BULDOGS, Vitamíny Pezinok, HC1. 2. 3.
Orly Modra, TeamABC, West Slovakia, CSKASenec.4. 5. 6.

BULDOCI OVLÁDLI
VETERÁN CUP 2018

História hádzanej v Pezinku je spätá
s históriou samotného mesta, s ktorým sa
vždy nerozlučne spájali športové tradície.

Rozvoj tohto ušľachtilého športu sa roz-
hodol zmapovať doc. Ing. Rudolf Kinder,
PhD. Impulzom pre to, aby sa začal podrob-
nejšie venovať športovým aktivitám v meste
spred viac než 65 rokov, sa zhodou okol-
ností stala fotografia, ktorú našiel v archíve.

Začal sa zaoberať okolnosťami, ktoré
podnietili vznik hádzanej v Pezinku. Vy-
hľadal ľudí, ktorí v tomto období pôsobili
ako hráči alebo funkcionári: Eva Baďuro-
vá, Ing. Jozef Sandtner, MUDr. Gustav Vo-
da, Martin Starna. Oslovil ďalších, aby mu
poslali fotografie

Spomienky budeme postupne uverejňo-
vať aj v časopise Pezinčan.

Už v minulom roku, presne 21. októbra
2017, sa tiež v reštaurácii Victoria uskutoč-
nilo prvé stretnutie hráčov hádzanej, funkci-
onárov, rodinných príslušníkov a fanúšikov.

Spoločne si pripomenuli obdobie 50.
a 60. rokov minulého storočia, kedy sa
v Pezinku začal rozvíjať tento krásny dyna-
mický šport. Z toho obdobia bol spracova-
ný dokument s historickými fotografiami.

Prítomných privítala Eva Baďurová
a oboznámila ich s programom. Účastníci
si minútou ticha pripomenuli zosnulých
športovcov, ktorí sa v minulosti pričinili o vý-
bornú reprezentáciu hádzanej v Pezinku.

S touto úvodnou kapitolou histórie pezin-
skej hádzanej sa – ako sa dozvieme aj v
ďalších častiach – úzko spájajú mená Emi-
la Otřísala staršieho i mladšieho. Ich inicia-
tíva viedla k založeniu Športovej školy do-
rastu a k založeniu hádzanárskych krúž-
kov na Základnej škole Senecká cesta.

Hádzaná sa hrala na trávnatom povrchu
pri Rozálke, alebo ako detailnejšie poroz-

prával Jozef Sandtner, na futbalovom šta-
dióne TJ Slovan NV Pezinok.

Eva Baďurová hovorila o založení há-
dzanárskeho oddielu TJ NV Slovan Pe-
zinok a tiež o budovaní hádzanárskeho ih-
riska v areáli mestského kúpaliska v parku
a v spolupráci s hádzanárskym oddielom
VTJ Dukla Pezinok. Nakoniec Milan Šimo-
vič, predseda ŠHK Agrokarpaty Pezinok,
pripomenul a popísal súčasnú situáciu v od-
diele a perspektívu hádzanej v Pezinku.

Ako oznámil Rudolf Kinder, Pohľad do his-
tórie hádzanej v Pezinku možno nájsť na in-
ternetovej stránke slovakhandball.sk, k čo-
mu prispel aj záujem Tomáša Kuťku, hádza-
nára, neskôr dlhoročného úspešného tréne-

ra československej reprezentácie žien, v sú-
časnosti člena trénersko-metodickej komi-
sie Slovenského zväzu hádzanej.

Milan Šimovič avizoval, že po doplnení in-
formácií o hádzanej z obdobia 50. a 60. ro-
kov zabezpečí vydanie knižky.

Vydarené stretnutie pokračovalo disku-
siou a spomienkami na športové zápolenia
až po súčasné zdravotné ťažkosti, spôso-
bené okrem iného aj nadmerným zaťažo-
vaním tréningovými dávkami v minulosti.

Organizátori sa poďakovali zúčastneným
za záujem o stretnutie a oznámili účastní-
kom podujatia a záujemcom, že cez inter-
net alebo poštou bude doručená prezentá-
cia a kontaktné adresy. (rk, kam)

Fanúšikovia mapujú históriu hádzanej
v Pezinku, majú za sebou úvodné stretnutie

K l u b š a c h u
v Pezinku v roč-
n í k u 2 0 1 7 /
2018 mal v ce-
loročnej súťaži
ce lkovo päť

družstiev, v 3. aj 4. lige sme sú-
ťažili dvomi družstvami a jedno
družstvo sme mali v 5. lige.
Najlepšie sa umiestnilo „A“
družstvo, ktoré obsadilo v 3. li-
ge druhé miesto a postúpilo do
2. ligy. Srdečne blahoželáme.
Ostatné družstvá nepodávali
stabilné výkony počas celej se-
zóny a v rozhodujúcich zápa-
soch im chýbal ten posledný

úspešný krok, ktorý by prinie-
sol viacej bodov do celkového
hodnotenia. Ďalšie dve druž-
stvá „B“ a „C“ zostupujú do 4. li-
gy resp. do 5. Ligy. Družstvo
„D“ si udržalo pozíciu v 4. Lige
aj pre budúcu sezónu. Potešu-
júca je výkonnosť a napredo-
vanie mladých šachistov, čo je
pre náš klub pozitívne. V „A“
družstve treba vyzdvihnúť On-
dreja Gábriša, ktorý bol vedú-
cim družstva, ale aj po celú se-
zónu viedol tréningy pre všet-
kých šachistov. Poďakovanie
patrí aj Tiborovi Lenčuchovi za
prípravu hlavne najmladších

šachistov a analyzovanie partií
s poukázaním na chyby. Naj-
lepšie výkony počas celej se-
zóny dosiahli Patrik Kosnáč
a Martin Šándor. Pre budúcu
sezónu si budeme chcieť urči-
te nielen s chuťou zasúťažiť,
ale aj vybojovať s dvomi druž-
stvami postup do vyššej súťa-
že.

V sobotu 12.5.2018 organi-
zujeme v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom, Pe-
zinským kultúrnym centrom
a Mestom Pezinok v Dome kul-
túry už 12. ročník „Memoriálu
Richarda Rétiho“. Hrať sa bu-

de od 10.00 hod. tzv. švajčiar-
skym systémom. Podľa pra-
vidle to znamená, že každá par-
tia sa hrá 2x15 minút a každý
hráč odohrá v tento deň deväť
partií. Očakávame že súboje
sa uskutočnia na 50 šachovni-
ciach.

Pozývame všetkých, aj ne-
členov klubu, ktorí si chcú len
tak zahrať šach, aby si to prišli
vyskúšať. Máme vyhradené
priestory v Dennom centre na
Hrnčiarskej 44 vždy v piatok od
18.00 hod.

Jozef Pták,
Výbor KŠ Pezinok

Ukončenie šachovej sezóny 2017 – 2018
a pozvánka na 12. ročník Memoriálu Richarda Rétiho

Dňa 15. 3. 2018 sa v atletickej hale športového Gymnázia
v Banskej Bystrici konalo finále „Bavme deti športom“ víťazov
troch postupových kôl v každom kraji Slovenska, celkom 23
družstiev . Po úvodnom nástupe a povzbudivých slovách už
bolo pre deti pripravených 5 súťažných a jedno oddychové sta-
novište. Vytrvalostný beh sa konal až v záverečnej časti pre-
tekov. Deti si počínali naozaj vynikajúco, bojovali do vypätia
všetkých síl.

Pred vyhodnotením výsledkov deťom spestrila čas Mária Ka-
terinka-Czaková, reprezentantka SR v chôdzi, taktiež niekoľko-
násobná olympionička. S deťmi absolvovali chôdzu na jedno ko-
lo, taktiež výklus po záverečnej disciplíne a strečingové cviče-
nia na záver.

Nastal čas vyhodnotenia a deti z našej školy (L. Šipošová,
B. Nosáľová, P. Horvatová, H. Šipošová, S. Bobovský, M. Knap-
čok, D. Juskanič, N. Hozza) sa umiestnili na 3. mieste a stali sa
tak treťou najlepšou atletickou škôlkou, klubom na Slovensku.

Monika Fintorová, ZŠ Jána Kupeckého

Tretia najlepšia atletická škôlka na Slovensku

Účastníci stretnutia z 21. októbra 2017: v reštaurácii Victoria. Prvý rad zľava: Dušan
Krivošík, Alexander Lipár, Dušan Hanzlík, Jozef Sandtner, Igor Lindtner, Peter
Hlaváčik, Milan Šimovič, Jozef Pukančík, Štefan Chovanec, Martin Starna, Rudolf
Kinder, Dušan Dubravický, Daniš Oslej, Gabriel Brocka. Sediaci zľava: Gustav
Voda, Helena Bauerová-Ševčíková, Etela Totková, Eva Salingerová-Otřísalová, Jiři-
na Jerglová-Otřísalová, Eva Baďurová-Horníková, Ladislav Pukančík s manželkou
Valériou. Ján Glváč a Božena Pecníková odišli skôr zo stretnutia.

Prvý tohtoročný turnaj petanque sezóny odštartoval ako už
tradične v Pezinku v sobotu 14. apríla turnajom Pezinský demi-
žón. Krásne slnečné počasie prilákalo do Pezinka 47 trojčlen-
ných tímov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Ukrajiny. Po troch
základných kolách postupovalo najlepších 32 tímov do vyraďo-
vacej časti turnaja a zvyšok tímov hral turnaj "B" a turnaj "C".
Celkovým víťazom sa stal tím v zložení Dušan Lančarič, Juraj
Adler, Ján Gazdík, ktorí vo finálne porazili tím Erika Bodnára,
Dana Hroteka a Dominika Ludvika. V turnaji "B" si medaily od-
niesli domáci Pezinčania z klubu Spiders - Rudolf Pulman, Dia-
na Soboličová a Vladimír Toman z klubu Slopak. Turnaj "C" mal
takisto zastúpenie domácich Pavúkov, kde zvíťazili Mária Štr-
bová,Anton Štrba a Juraj Hrivnák.

Už o dva týždne domáci klub Spiders usporadúva ďalší zo sé-
rie turnajov, Slovak Open. Diana Soboličová

Pezinský demižón odštartoval
petangovú sezónu
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU máj

Niektorí žiaci prvého stupňa z pezinského okresu navštívili
29.3. - prvý deň veľkonočných prázdnin, jednodňový tábor, a tak
začali voľné dni chvíľami zmysluplnej zábavy, hier, športu a vzá-
jomného spoznávania. Išlo o prvý ročník jednodňového tábora
v čase veľkonočných prázdnin, o to viac sa tešíme, že sa stretol
s veľkým záujmom. Deti navštívili zábavné centrum v Bratisla-
ve a voľnočasový areál Partizánska Lúka. Cestu z Pezinka
a do Pezinka sme absolvovali vlakom, čo bolo pre viaceré deti
veľkým zážitkom, keďže niektoré šli takto prvýkrát. Veríme, že
školákom zostali pekné spomienky a tešíme sa na podobné ak-
cie a výlety v rámci našich táborov. Mgr. Katarína Kvetková

VEĽKONOČNÝ TÁBOR
V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

3. 5. Mama, ocko- poď sa hrať: Srdiečko pre mamičku. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
10. 5. Mama, ocko- poď sa hrať: Motýlik. Stretnutia s rodičmi a
ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.
15. 5. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkárov.. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00-11.00 h.
17. 5. Mama, ocko- poď sa hrať: Kvetinka „zapichovátko“.
Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
18. 5. Deň Matiek. Oslava Dňa matiek s vystúpeniami detí z krúž-
kov CVČ so začiatkom o 17.00 h v Zámockom parku.
22. 5. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00-11.00 h.
24. 5. Mama, ocko- poď sa hrať: Lienka. Stretnutia s rodičmi a
ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.
26. 5. Deň detí. Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so za-
čiatkom o 15.00 h.
29. 5. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkarov.. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00-11.00 h.
31. 5. Mama, ocko - poď sa hrať: Slniečko. Stretnutia s rodičmi
a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok
od 17:00 - 19:00 v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom par-
ku. Skupina pre priaznivcov zberateľskej kartovej hry
Pokémon a organizovaného hrania v Pezinku.

Bližšie informácie o podujatiach na alebowww.cvcpezinok.sk
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena prog-
ramu vyhradená. Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

Dňa 2. apríla 2018 sa dožil člen pezinského klubu Zväzu voja-
kov SR nprap. v. v. Josef Šimurda úctyhodného veku 90 rokov.
Pri tejto príležitosti ho prezident Zväzu vojakov Slovenskej re-
publiky pplk.v.v. Ing. Eugen Bitera ocenil udelením vyznamena-
nia „Pamätná hviezda“ za zásluhy o rozvoj klubu Pezinok a odve-
denú prácu v prospech ZV SR.

Toto ocenenie mu pri slávnostnom posedení rady klubu Pe-
zinok odovzdal predseda klubu plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák.

Milý jubilant, prajeme ti k významnému životnému jubileu všet-
ko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, úsmev na tvári a veľa
pozitívnej energie, ktorou nás všetkých napĺňaš. Užívaj si v poho-
de ďalšie roky života v kruhu svojej rodiny a blízkych priateľov,
medzi ktorých sa príslušníci klubu Pezinok s hrdosťou hlásia.

Plk. v.v. Ing. Milan Viglaský

Ocenenie jubilanta

Inzercia

Začiatkom mája uplynie 20

rokov, čo nás navždy opustil

Ľudovít Molnár – významný

slovenský vedec, hydrológ

a nezabudnuteľný človek so

širokým poľom pôsobnosti

v zahraničí, na Slovensku

a v Pezinku.

Ľudo Molnár, ako ho radi pria-

telia familiárne volali, sa narodil

v Spišskej Novej Vsi. Po pre-

chodnom pobyte v Bratislave

a 6 ročnom živote v Zambii

v Afrike sa v roku 1981 so svo-

jou rodinou natrvalo usadil

v Pezinku, kde sa aktívne za-

pájal do života mesta.

Ľudovít Molnár po ukončení

štúdia na stavebnej fakulte

SVŠT v Bratislave v roku 1962

začal pracovať ako hydrológ

a vedecký pracovník na Ústave

hydrológie Sloven-

skej akadémie vied.

Po niekoľkých ro-

koch práce v Ústa-

ve hydrológie odi-

šiel pracovať do

Lusaky v Zambii,

vAfrike, kde bol v ro-

koch 1974 až 1979

r i a d i t e ľ o m V ý -

skumného odboru

vodných zdrojov

Národnej rady pre

vedecký výskum

ako i členom zam-

bijskej Štátnej komi-

sie pre plánovanie.

Po návrate do-

mov uplatnil svoje

medzinárodné skú-

senosti ako vedec-

ký tajomník, neskôr predseda

Československého výboru pre

hydrológiu. Po vzniku samo-

statnej Slovenskej republiky bol

najmä vďaka jeho aktivite usta-

novený Slovenský výbor pre

hydrológiu – Národný komitét

pre Medzinárodný hydrologický

program UNESCO, ktorého bol

predsedom. Veľmi aktívne sa

venoval medzinárodnej spo-

lupráci hydrológov v rámci

UNESCO a jeho práca bola oce-

nená zvolením za vicepreziden-

ta Medzivládnej rady medziná-

rodného hydrologického pro-

gramu UNESCO. Bol členom

Predsedníctva Slovenskej komi-

sie pre UNESCO, editorom via-

cerých odborných publikácií,

organizátorom mnohých me-

dzinárodných vedeckých kon-

ferencií, workshopov, seminá-

rov a prednášal na postgraduál-

nych hydrologických kurzoch.

V ústave hydrológie SAV sa

venoval zavádzaniu metód mo-

delovania zrážko-odtokových

procesov, problematike experi-

mentálneho hydrologického

výskumu, dynamike zložiek

vodnej bilancie a problematike

horskej hydrológie. V rámci svo-

jej vedeckej činnosti navštívil

okrem asi všetkých európskych

krajín aj krajiny ako Japonsko,

Čína a Nepál, kde aktívne roz-

víjal vedeckú spoluprácu aj v ob-

lasti horskej hydrológie. Jeho

zásluhou neskôr bola vybudo-

vaná Experimentálna hydrolo-

gická základňa v Liptovskej On-

drašovej, zameraná na štúdium

hydrologických procesov vo vy-

sokohorskom prostredí. Spolo-

čenské zmeny po roku 1989

sa stali významným impulzom

i pre rozvoj jeho organizačných

aktivít na domácom poli. V ro-

koch 1991 – 1992 bol zástup-

com riaditeľa Ústavu hydroló-

gie SAV a svoje bohaté skúse-

nosti a invenciu začal uplatňo-

vať i v celoakademickom me-

radle, spočiatku ako predseda

Výboru rady vedcov SAV a od

roku 1994 ako člen Predsed-

níctva, resp. od roku 1995 ako

podpredseda SAV. V rokoch

1992 až 1994 bol aj členom Ra-

dy pre vedu a techniku pri vláde

SR. Ľudovít Molnár bol na Slo-

vensku a v zahraničí považova-

ný za významného vedca, hyd-

rológa, publicistu a pedagóga.

Spomienka na Ľuda Molnára (2.7.1940 – † 7.5.1998)
Okrem vedeckej činnosti sa

Ľudo venoval rôznym aktivi-

tám, v ktorých videl veľký zmy-

sel.

V mladosti bol aktívnym špor-

tovcom, pričom bol členom cyk-

listického klubu v Ružomberku

a členom slovenského horole-

zeckého spolku James. Bol ak-

tívnym horolezcom k čomu vie-

dol aj svoju rodinu. Ľudo bol tak-

tiež veľkým priaznivcom klasic-

kej hudby a jazzu. Od mladosti

počúval a navštevoval koncerty

filharmónie a bratislavských

jazzových dní. Ostala po ňom

unikátna hudobná a knižná

zbierka, nehovoriac o jeho ces-

tovateľských zbierkach. Bol ak-

tívnym prispievateľom (členom

redakčnej rady) mestského

mesačníka Pezinčan. V roku

1991 sa pričinil o vznik hnutia

Pax Christi Slovakia, nezisko-

vého medzinárodného katolíc-

keho hnutia na Slovensku,

ktorého bol zakladajúcim pred-

sedom. V rámci tohto hnutia bol

iniciátorom veľkého množstva

medzinárodných a národných

ekumenických podujatí, pred-

nášok a spolupráce s kresťan-

skými cirkvami. Bol zakladate-

ľom kresťanského detského

tábora a napomáhal publikač-

nej činnosti tohto hnutia. V roku

1996 stál pri zrode pezinského

medzinárodného festivalu chrá-

mových zborov An Una Corda

v Pezinku.

Ľudo Molnár bol spoločen-

sky angažovaný človek s veľ-

kým srdcom. (r)
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V sobotu 24. 3. 2018 bolo
vyzbieraných 2 045 € na ďal-
šie športové a pohybové
aktivity, ktoré Nadácia REVIA
prinesie do rôznych častí
Malých Karpát.

sa postavilo na146 bežcov
štart v areáli Golfu Pezinok a od-
behlo príjemnú 5,5 alebo 11,5
km dlhú trať vinúcu sa po úpätí
nášho pohoria. Po dobrom vý-
kone si všetci pochutnali na
skvelej domácej kapustnici, ko-
láčoch či kávičke. Týmto všet-
kým prispeli na rozvoj športu v
našom regióne. Že je to nejaká
idyla? A predsa pravda! Nadá-
cia REVIA v spolupráci s GOLF
Pezinok, ďalšími partnermi a
dobrovoľníkmi zorganizovali

druhý ročník Fair Cross – Be-
hám a pomáham, charitatív-
ny beh, kde výborná atmosfé-
ra, skvelá organizácia, charita-
tívny rozmer a dobrovoľnícka
práca opäť spojili komunitu.
Presne ako to máme radi.Aako
budeme rozdeľovať výťažok?
Už 25. 5. sa uzavrie druhé ko-
lo Grantového programu Na-
dácie REVIA, ktorý ponúka fi-
nančné prostriedky tým naj-
zaujímavejším projektom rea-
lizovaným na území malokar-
patského regiónu. Žiadosť mô-
žu podávať regionálne nezisko-
vé organizácie ako aj fyzické
osoby. Naším cieľom je podpo-
riť v rámci našich možností všet-
ko, čo prichádza od vás - oby-

vateľov s nadšením a zmyslom
pre vlastný rozvoj a rozvoj svoj-
ho okolia.

Až 4 000 Eur Nadácia už v
marci rozdelila 13 podpore-
ným projektom z prvého gran-
tového kola za rok 2018. Sú to
projekty: Deň otvorených mod-
ranských záhrad, Drumfest
Slovakia (Pezinok), Dychovky v

Preši (Pezinok), Blues Folk
Festival (Modra-Kráľová), Tra-
dičné zvyky (Modra), Kultúrna
pamäť v Zelenom lese (Modra-
Kráľová), Pezinská školská liga
v orientačnom behu, Obnova a
revitalizácia kruhového objaz-
du (Pezinok), Medobranie vo vi-
nosadskej rodovej aleji, Otvo-
rené dvere (Modra), Označenie
cyklotrasy (Svätý Jur- Bratisla-
va), Spev nás spája (Modra),
Pavol Šima-Juriček – MONO-
GRAFIA (Modra). Nesmierne
sa tešíme na ich realizáciu,
a taktiež čoskoro aj na vaše no-
vé nápady. Nezabudnite, už
v máji spolu spravíme náš re-
gión opäť výnimočným!
Lucia Finková, Nadácia REVIA

AKO SA DAJÚ VYBEHAŤ PENIAZE PRE NÁŠ REGIÓN?

Pozvánka na prechod po
Banskom náučnom chodníku

Prechod po pezin-
skom Banskom náuč-
nom chodníku je trva-
lo zapísaný v kalen-
dári Združenia baníc-
kych spolkov a ce-
chov Slovenska a sa-
mozrejme aj v kalen-
dári Malokarpatské-
ho baníckeho spolku
v Pezinku. Tohto roku
sa uskutoční jeho
siedmy ročník. Preto MBS pozýva všetkých záujemcov a mi-
lovníkov montannej turistiky na prechod po BNCH, ktorý sa
uskutoční tradične v druhú májovú sobotu, tento rok to
bude 12.5.2018. Stretneme sa na štarte o 9.00 h na Zum-
bergu – parkovisko pred Pinelovou nemocnicou.

MBS Pezinok

Mestá Pezinok a Modra bu-
dú opäť žiť dva dni poéziou!
Nápad zorganizovať medzi-
národný festival poézie FE-
LIBER POETRY vznikol v Ma-
lokarpatskej knižnici v Pezin-
ku, jeho obsah však reflektu-
je umelecké zázemie Pezinka
a Modry, ich históriu, tradície
i genia loci. Druhý ročník fes-
tivalu sa uskutoční v termíne
24.5. – 27. 5. 2018. Pozýva-
me vás na festivalové dni na-
plnené čítaním a interpretá-
ciou poézie, diskusiami,
workshopmi a ďalšími druh-
mi umenia.

Chýba vám poézia v bežnom
živote? Máte pocit, že sa vytra-
tila z tlače? Počujete jej málo v
rozhlase či v televízii? Festiva-
lom by sme si radi pripomenuli
svet poézie a tvorbu básnikov
predchádzajúcich generácii i sú-
časných autorov. Vychádzame
zo snahy oživiť niektoré miesta

a ich literárnu pamäť, chceme
ukázať spoločné črty i kultúrnu
rozdielnosť básnikov žijúcich v
strednej Európe, predstaviť náš
región v inej podobe a priniesť
poéziu v zaujímavej aj klasickej
podobe. Aj tento rok predstaví-
me zaujímavých básnikov s väz-
bou na náš región – Lýdia Vad-
kerti Gavorníková, Jozef Mihal-
kovič, ale zároveň si bohatým
českým programom chceme pri-
pomenúť a uctiť výročie vzniku
prvej Československej republi-
ky. Hlavnými hosťami festivalu
budú slovenskí básnici a bás-
nici z krajín V4: Anna Szabó
(HU), Petr Borkovec, Petr Ma-
děra, Jáchym Topol (CZ), Mar-
cin Sendecki, Zbigniew Machej
(PL), Rudolf Dobiáš, Ján Bu-
zássy, Jozef Mihalkovič, Erik
Groch, Anna Ondrejková, Vale-
rij Kupka,Peter Šulej, Agda Ba-
vi Pain, Mária Ferenčuhová,
Eva Tomkuliaková, Peter Cibo,

Juliana Sokol, Mihal Habaj.
(pia-Pezinská časť festivalu

tok 25. máj) sa bude konať
v Schaubmarovom mlyne. Ešte
v predvečer festivalu však v bu-
dove historickej v Modre o 18.00
h otvoríme jedinečnú výstavu ta-
lianskej fotografky Lucie Gardin
Portréty slovenských spisovate-
ľov.V prekrásnom prostredí
Schaubmarovho mlyna sa na
druhý deň popoludní od 14.00 h
do neskorého večera budú ko-
nať workshopy, besedy, autor-
ské čítania, výstava fotografií
a projekcia filmu Takovej barev-
nej vocas letící komety venova-
né českej undergroundovej ka-
pele so špeciálnou poetikou Psí
vojáci a jej frontmanovi Jáchy-
movi Topolovi, hudobné vystú-
penia (Peter Tarkay), ktoré ukon-
číme koncertom brnianskej
skupiny Budoár staré dámy.

bude jedným zV Modre
miest diania aj niekdajší dom

spisovateľa Vincenta Šikulu
Hamrštíl, ktorý projektoval ar-
chitekt Dušan Jurkovič. V jeho
priestoroch sa hostia festivalu
dozvedia o umeleckom podhu-
bí mesta Modra. Festivalový
deň bude pokračovať v priesto-
roch Múzea Ľudovíta Štúra, kto-
ré pripravuje výstavu Jej mesto
v jeho svete, mapujúcu tvorivé
a umelecké zázemie básnikov
Lýdie Vadkerti Gavorníkovej
a Jozefa Mihalkoviča, a histo-
rickej radnice multižánrovým
programom, ktorý spája súčas-
nú poéziu s výtvarným umením
alebo hudbou (Stroon). Večer
zakončíme koncertom kapely
Sto múch.

Sprievodnými podujatiami bu-
de aj recitačná súťaž Ma-
ľovaná abeceda pre deti z Pe-
zinka a Modry, stretnutia s bás-
nikmi a mladými ľuďmi na
stredných školách v Pezinku
a Modre. (VŠ)

Druhý ročník medzinárodného festivalu poézie
Feliber poetry v Pezinku a Modre

Program festivalu
STREDA(23. 5.) Pezinok - sprievodné podujatie
Malokarpatská knižnica v Pezinku - 9.00 – 12.00 h Maľovaná
ABECEDA - II. ročník recitačnej súťaže v prednese poézie pre
deti z Pezinka a Modry.

ŠTVRTOK (24. 5.) MODRA
Historická radnica v Modre - 18.00 – 22.00 h Slávnostné otvo-
renie medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry 2018 -
vernisáž fotografií Lucie Gardin: Slovenskí spisovatelia, hudba
Peter Tarkay – poézia: prednes Zuzana Polonská – Písané na su-
de Ján Smrek - moderuje Veronika Šikulová.

PIATOK (25. 5.) PEZINOK
Gymnázium Pezinok, Gymnázium Modra - 10.00 – 12.00 h
Básnici a vzbúrenci - autorské čítania básní, diskusia so štu-
dentami. Účinkujú: Michal Habaj, Zbigniew Machej (PL), Agda
bavi Pain, Peter Šulej.
Schaubmarov mlyn (SNG) – Pezinok - Work-14.00 – 15.55 h
shop s výtvarníkom Andrejom Fričom. Spus-15.55 – 16.00 h
tenie mlyna – Michal Habaj.
Popoludnie nabité poéziou - autorské čítania a diskusie s au-
tormi. 16.00 – 18.30 h Ján Buzássy – moderuje Miroslava Vallo-
vá. Marcin Sendecki – Valerij Kupka – Eva Tomkuliaková – mode-
ruje Radoslav Passia. Agda Bavi Pain – Petr Borkovec – Erdős
Virág – moderuje Patrik Lančarič. Erik Groch – Peter Šulej – An-
na Ondrejková – moderuje Radoslav Passia. Rudolf Dobiáš –
moderuje Tina Čorná - hudba Peter Tarkay. BSD18.30 – 19.25 h
- (CZ) koncert alternatívnej rockovejBUDOÁR STARÉ DÁMY
skupiny z Brna. Putovní výstava fotografií Filipa19.30 – 22.00 h
Topola a Psích vojáků. Básnik a prozaik Jáchym19.30 – 19.50 h
Topol - Citlivý člověk - moderuje Patrik Lančarič.19.50 – 21.30 h
Takovej barevnej vocas letící komety - projekcia filmu o Filipovi
Topolovi. Diskusia o filme s režisérom Romkom21.30 – 21.50 h
Hanzlíkom a Patrikom Lančaričom.

SOBOTA(26. 5.) MODRA
Hamrštíl - Návšteva v Hamrštíle - stretnutie11.00 – 12.00 h
účinkujúcich v dome spisovateľa Vincenta Šikulu. Hamrštíl
vo viniciach spojený s prehliadkou fotografií mapujúcich jeho tvo-

rivé a životné zázemie, pohár vína...- hostiteľky Veronika aAgáta
Šikulové
Múzeum Ľ. Štúra v Modre -14.00 – 16.00 h - Vernisáž výstavy
„Jej mesto v jeho svete“ – venovaná básnikom, ktorých mená
sa spájajú s mestom Modra a Malokarpatským regiónom - Lýdia
Vadkerti Gavorníková a Jozef Mihalkovič. Kurátorka výstavy Syl-
via Hrdlovičová, uvedie Ján Gavura; beseda s básnikom Joze-
fom Mihalkovičom - moderuje Tina Čorná; autorský prednes bás-
ne venovanej Jánovi Ondrušovi – Zbigniew Machej, prednes Du-
šan Jamrich, hudba: harfa –Alžběta Trojanová.

Podvečer plný poézie, umenia a hudby - 17.00 – 23.00 h. Inte-
riér historickej radnice - 17.00 – 17.25 h - Peter Cibo – Juliana
Sokolová - moderuje Radoslav Passia. - - Petr17.30 – 18.00 h
Maděra – Mária Ferenčuhová - moderuje Patrik Lančarič
Nádvorie historickej radnice - hudba Stroon (life performance)
Interiér historickej radnice - Rudolf Dobiáš –18.15 – 18.40 h
Marcin Sendecki - moderuje Tina Čorná. Valerij18.45 – 19.15 h
Kupka – Erdős Virág – Marek Šindelka - moderuje Radoslav Pas-
sia.
Nádvorie historickej radnice - hudba Stroon (life performance)
Interiér historickej radnice - Erik Groch – Eva19.30 – 19.55 h
Tomkuliaková - moderuje Miroslava Vallová. Pe-20.00 – 20.30 h
ter Šulej –AgdaBavi Pain – Petr Borkovec - moderuje Patrik Lan-
čarič.
Nádvorie historickej radnice Sto múch- (SK)21.00 – 22.30 h
koncert skupiny z Banskej Bystrice.

Sprievodné podujatia:
„PoeArtry“ - mladí výtvarníci reagujú na poéziu pozvaných hos-
tí priamo na mieste. Pri tejto syntéze vynikajú výtvarné diela. Ce-
lý tvorivý proces budú môcť návštevníci zažiť priamo na mieste.
Prijmite pozvanie do nášho ateliéru, v ktorom sa spojí výtvarné
umenie a poézia.
„Poéziomat“ - jukebox na poéziu z dielne českých autorov
(O. Kobzu, J. Tomsovej a V. Ježeka) každý záujemca si môže jed-
noduchým stlačením tlačidla vypočuť vybranú báseň svojho ob-
ľúbeného autora. S podporou Českého centra v Bratislave

NEDEĽA(27. 5.) Modra - sprievodné podujatie
Kino Mier Modra - dokumentárny film18.00 – 21.00 h - VÁLEK
Patrika Lančariča o Miroslavovi Válkovi.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA máj

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Prekliati absint? Hostia: vydavatelia Filip
Ostrowski a Juraj Koudela, moderuje Veronika Šikulová. Termín:
7. mája 2018 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
FELIBER POETRY: Medzinárodný festival poézie, 2. ročník.
23. mája 2018 (streda) 9.00 - 12.00 h – Malokarpatská knižnica
v Pezinku: Maľovaná ABECEDA - II. ročník recitačnej súťaže
v prednese poézie pre deti z Pezinka a Modry
24. mája 2018 (štvrtok) 18.00 - 22.00 h – Historická radnica
v Modre: slávnostné otvorenie medzinárodného festivalu poézie
Feliber Poetry 2018
25. mája 2018 (piatok) 10.00 - 12.00 h - Gymnázium Pezinok,
Gymnázium Modra: autorské čítanie básní, diskusia so študenta-
mi. 14.00 – 22.00 h - Schaubmarov mlyn (SNG) – Pezinok:
workshopy, autorské čítanie a diskusie s autormi, výstava foto-
grafií, projekcia filmu, hudobné vystúpenia.
26. mája 2018 (sobota) 11.00 - 12.00 h – Návšteva v Hamrštíle:
stretnutie účinkujúcich v dome spisovateľa Vincenta Šikulu.14.00
– 16.00 h - Múzeum Ľ. Štúra v Modre: vernisáž výstavy „Jej mes-
to v jeho svete“ – venovaná básnikom, ktorých mená sa spájajú s
mestom Modra a Malokarpatským regiónom. 17.00 – 23.00 h -
Historická radnica v Modre: autorské čítanie poézie, rozhovory,
hudba a mladí výtvarníci.
27. mája 2018 (nedeľa) 19.00 – 22.00 h - Kino Mier Modra: pro-
jekcia dokumentárneho filmu Válek spojená s diskusiou.

Viac informácií na stránke a facebooku knižnice

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na máj: Svet jedna báseň
-literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.
Fíha! Kniha! - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v ktorom
sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať a v čom
nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: odd. pre
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Ivona Ďuričová – Obrázkové riekanky o rodinke z Ivanky: be-
seda so spisovateľkou pre I. stupeň ZŠ. Termín: 14. mája 2018
o 10.00 h. Miesto: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.
Literárny ateliér: Čerešňová halúzka – poézia – empatia - lás-
ka - cyklus podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom
podporuje lásku k čítaniu. Termín: 16. mája 2018 o 16.30 h. Mies-
to konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.

Tradičné podujatia:
Kým školský zvonček zazvoní, Čítanie je IN, Hodiny informačnej
výchovy, Veľké vítanie prváčikov.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk,
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok,

Pezinskí skauti oslavovali
Je to už 28 rokov, čo v Pezinku opäť začal skauting. Ten bol

predtým zakázaný, keďže nevyhovoval komunistickej ideológii.
Naši skauti si pripomenuli svoje výročie. Napriek mrazivému

počasiu sa v polovici marca stretli v Kučišdorfskej doline a zor-
ganizovali výlet na Kamennú bránu. Počas výletu si zaspomí-
nali na svoje zážitky a zabavili sa niekoľkými aktivitami.

Tento rok čaká skautov ešte viacero akcií, medzi ktoré patria
Deň so skautskou šatkou, letný tábor alebo mestská hra Bozin.
Všetkým želáme mnoho ďalších úsmevných rokov.

Marián Lezo
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

APRÍL 2018 PEZINČAN

► 3.5. SLÁVIK SLOVENSKA.( ) o 9.00 h v malej sále DK –štvrtok
Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ Kupec-
kého Pezinok.
► 4.5. TRI LETUŠKY(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
V PARÍŽI. Francúzska situačná komédia o tom, čo sa môže stať,
keď si muž chce užívať výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš
nechce. Hrajú: Viki Ráková, Henrieta Mičkovicová, Ivana Ku-
báčková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík. Réžia:
Eduard Kudláč.
►6.5. DEŇ EURÓPY -ANIMA-(nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK –
TUS. Koncert speváckeho zboru pri príležitosti významného sviatku.
► 7.5. KUK ANI MUK –(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
SMEJKO A TANCULIENKA. Úplne nové predstavenie s najobľú-
benejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou a ich kamarátom
motýlikom Huncúlikom. Divadlo MASKAZvolen.
► 10.5. NA SLEPAČÍCH(štvrtok) o 11.00 h vo veľkej sále DK –
KRÍDLACH. Inscenácia podľa knihy Ireny Brežnej v divadelnej
adaptácii Kataríny Aulitisovej. Predstavenie o rozdvojenosti, kri-
vej morálke a manipulácii nielen doby minulej. Bratislavské báb-
kové divadlo. Predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ.
► 11.5. JARNÝ KONCERT(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –
FSS RADOSŤ.
►12.5. MEMORIÁL RI-(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
CHARDA RÉTIHO. XII. ročník medzinárodného šachového tur-
naja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezinok,
Pezinské kultúrne centrum, mesto Pezinok.
► 13.5. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Dnes: BODKOVANÁ FARMA. Účinkuje: Divadlo KASIA Bra-
tislava. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
► 15.5. DEŇ MATIEK.(utorok) o 16.00 h v salóniku DK – Uzavreté
podujatie - len pre členky MO ÚŽS. Organizátor: Únia žien Sloven-
ska – MO Pezinok.
► 16.5. SLÁVNOSTNÁ(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
PROMÓCIA ABSOLVENTOV VIII. ROČ. AKADÉMIE TRETIEHO
VEKU. Hlavný garant: Mesto Pezinok.
► 18.5. KVIETOK(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
PRE MAMU. Koncert ZUŠ. E. Suchoňa.
► 22.5. GOSPELFEST.(utorok) o 18.30 h v malej sále DK –
Gospelový spevokol pod vedením Coryho Rattlifa z Chicaga
(USA). Koncert s hosťami: James Evans, Michal Balla, Mark
Brunner. Hlavný garant: ECM, farnosť Trnava.
► 24.5. CIGÁNSKI DIABLI:(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
PREKLIATIE. Moderná hudobno-tanečná feéria s prvkami muziká-
lu, ktorej nosnými piliermi sú spev, tanec, ale hlavne emóciami a vir-
tuozitou nabitá hudba v bravúrnej interpretácii Cigánskych diablov.
Účinkujú: Silvia Šarköziová (matka), Vanessa Šarköziová (cigánka
Pavlína) a ďalší. Hlavní tanečníci: Viktória Pažitná a Ivan Martiš.
Hudba: Ernest Šarközi. Réžia: Jaroslav Moravčík.
► 25.5. ABSOLVENT-(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
SKÝ KONCERT. Koncert absolventov a žiakov ZUŠ E. Suchoňa.
► 26.5. DEŇ DETÍ.(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,
súťaže, zábava, detské atrakcie aj s CREATIVE SHOWS. Orga-
nizátori: PKC a CvČ. V prípade nepriaznivého počasia sa poduja-
tie uskutoční v Dome kultúry Pezinok.
► 30.5. AKA-(streda) o 17.00 h v malej sále a v minigalérii DK –
DÉMIA SPOJENEJ ŠKOLY PEZINOK. Spojená s vernisážou
výstavy „Svet očami našich žiakov“.
► 31.5. SPIEVAJME(štvrtok) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
SI OD SRDCA. Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov.

VÝSTAVY:

25.4.- 28. 5. 2018 Práce žiakov a absolventov vý-v minigalérii -
tvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

30. 5. - 4. 7. 2018 „Svet očami našich žiakov“v minigalérii DK –
- Spojená škola Pezinok.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dominika Horáková 1.3.
Laura Zvolenská 7.3.
Bianka Václavová 7.3.
Eliška Zápražná 8.3.
Denisa Červienková 8.3.
Izabela Nižňanová 9.3.
Filip Urban 10.3.
Lucas Fecko 11.3.
Patrik Vrana 12.3.
Florián Štellmach 13.3.
Juliana Daubnerová 13.3.
Lucas Meszároš 14.3.
Alžbeta Jakušová 16.3.
Sebastián Holan 17.3.
Hana Mészárosová 19.3.
Ema Fischerová 19.3.
Lukáš Krajčo 20.3.
Richard Hodáň 24.3.
Luisa Dobák 27.3.
Sofia Tretinová 28.3.
Vanda Horváthová 30.3.
Paulína Hančíková 30.3.

80-roční
Ing. Ján Satko, Csc. 8.4.
Alexander Bolek 9.4.
Agneša Krčmárová 23.4.
Terézia Everlingová 24.4.

85-roční
Ing. Ján Tomko 2.4.
Anna Kanková 12.4.

Vladimír Jurák 72 r.
Ľubomír Záhradník 61 r.
Štefánia Tahotná 92 r.
MVDr. Juraj Frey 66 r.
Michal Petrík 36 r.
Ján Sadloň 72 r.
Štefan Uherek 79 r.
Branislav Feifič 36 r.
Silvester Zemánek 57 r.
Alžbeta Gottwaldová 64 r.
Vendelín Šmahovský 95 r.
Ing. Ján Schvarc 73 r.
Estera Tkáčiková 90 r.
Jozef Belák 76 r.
Jaroslav Mečír 68 r.
Marta Cichá 66 r.
Marianna Vachová 67 r.
Svätopluk Ambrož 57 r.

B L A H O Ž E L Á M E

Naši jub i lant i

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ! Rezervácie: http://rezervácie.kinopezinok.sk

Cenník vstupeniek 2 D 3 D FK
dospelí 5,00 € 6,00 € 4,00 €
deti,študenti,seniori 4,00 € 5,00 € 4,00 €
ZŤP/ ZŤP-S 3,00 € 4,00 € 3,00 €
členovia Fk 3,00 €

1.-2. Dve nevesty a jedna svadba ........................................ ČR
3. Fk: Válek ..................................................................... SR
5.-6. Ferdinand ........................................ 17.00 h. .......... USA
5.-6. Tiché miesto ............................................................. USA
8.-9. Neznámy vojak ............................................................ Fin
10. Taxi 5 .......................................................................... Fra
11. Blokoti ...................................................................... USA
12. Leo da Vinci – Misia Mona Líza ......... .... Tal. 17.00 h ..........
12.-13. Až na dno .................................................................. USA
15. Fk: Mesiac Jupitera Hun.Ger....................................................
16.-17. Polnočná láska USA...........................................................
18.-20. Deadpool 2 ....................................................................... USA
19.-20. Ukradnutá princezná .................................................. Ukr
22.-23. Pomsta ....................................................................... Fra
25.-26. Solo: A Star Wars Story ............................................ USA
27. Solo:AStar Wars Story 3D ....................................... USA
26.-27. Dve a pol kačky USA...........................................................
29.-30. Dámsky klub USA...............................................................

KINO DOMU KULTÚRY máj

Zosobáš i l i sa

Dňa 6. 4. 2018 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opust i la
naša drahá mama

Emília
ONDREJKOVIČOVÁ,
18. 4. 2018 by sa

dožila 81 rokov a 15. 4. 2018 sme
si pripomenuli nedožité 87. naro-
deniny nášho drahého otca

Emila
ONDREJKOVIČA.
Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku. S
láskou spomínajú
synovia s rodinami

Dňa 21. 3. 2018
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

Anastázie
HAJTMÁNKOVEJ.
S láskou na ňu spo-
mínajú manžel Fer-

dinand, dcéra Scarlett s rodinou a
dve vnučky Timea a Lia.

Katarína Somorovská 26.4.
Gabriela Šušolová 26.4.
Rudolf Géc 28.4.

90-roční
Jozef Šimurda 2.4.
Vilma Nogová 24.4.

92-ročná
Anna Strapáková 22.4.

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, muse-
la zomrieť, aj keď
tak veľmi chcela
žiť. Dňa 18. 4. 2018
uplynulo 5 rokov,
keď nás navždy
opustila, mamička, babička, pra-
babička a krstná mama

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

Dňa 29. 4. 2018 u-
plynie 9 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

Július
POLKORÁB.

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

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 30.
4. 2018 uplynie 10
rokov čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec

František TOMAŠKOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Eva, dcéra Monika, syno-
via Dušan a Ľuboš s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Dňa 28. 4. 2018
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko, svokor

Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Manželka
Alica a synovia Martin a Ľuboš
s rodinou.

Dňa 23. 5. 2018
uplynie 40 rokokv
od úmrtia nášho
drahého otca a
dedka
Lukáča SATINU.

Žil pre rodinu, robil
pre spoločnosť. Chcel ju spra-
vodlivejšiu, preto trpel. S hlbokou
úctou a bolesťou v srdci s láskou
spomína syn Jozef s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Dňa 26. 4. 2018 si
pripomíname 1.
výročie úmrtia na-
šej mamy

Márie
LUNÁKOVEJ

rod. Slovákovej.
S láskou a úctou spomínajú deti
Janetta, Dáša, Maroš a vnučka
Karolínka. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Odišiel si. Ostali na
teba pekné spo-
mienky. Dňa 9. 4.
uplynul rok od smr-
ti pána
Jiřího ŠAVARU,

dobrého a láska-
vého človeka. Kto ste ho poznali
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Smútiaca rodina

Dňa 6. 2. 2018 sme
si pripomenuli 3.
výročie úmrtia na-
šej drahej

Jozefy
HLAVENOVEJ.

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Záro-

veň sme si pripo-
menuli nedožité 25.
výročie

Vladimíra
HLAVENU.

Dcéra, synovia, vnú-
čatá a pravnúčatá.

Dňa 19. 4. 2018 uplynulo 13 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2018 uplynulo 12 rokov,
čo nás opustila milovaná mama

Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Sú ľudia, ktorí pre
nás znamenajú viac
ako tí ostatní. Keď
odídu zostane v du-
ši prázdno. S úctou
a láskou spomína-
me na našich rodi-
čov, ktorí nás opus-
tili v mesiaci apríl
Štefan FISCHER

pred 10 rokmi
Irenka

FISCHEROVÁ
pred 4 rokmi.

Dňa 29. 4. 2018
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko, brat

Peter BUDAY.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 22. 4. 2018
sme si pripomenu-
li 10. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.

Dňa 4. 4. 2018 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opusti la
naša milovaná man-
želka, mama, babka

Amália
FISCHEROVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

Neplačte, že som
odišla, len kľud a
pokoj mi doprajte,
len večné svetlo
spomienky mi stá-
le zachovajte.

vd. Helena
KADLEČÍKOVÁ

rod. Belanská.
Dcéra Alena s manželom, vnuč-
ka Nikol s manželom, vnuk Jaro-
slav, pravnuci Matejko a Jurko.
Opustila nás 18. 4. 2013. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Dňa 26. 4. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 80. výro-
čie narodenia a 27.
5. 2018 si pripome-
nieme 6. výročie
úmrtia nášho dra-

hého manžela, otca, dedka a pra-
dedka

Vladimíra SLIMÁKA.
S láskou spomína celá rodina.

Odišla si od nás
ako tichý sen, nepo-
vedala si ani zbo-
hom, už neprídem.
Len kyticu z lásky,
na hrob môžeme ti
dať, zapáliť svieč-

ku a ticho spomínať. Dňa 2. mája
si pripomenieme 30. výročie úmr-
tia našej drahej mamičky

Boženky HAJTMÁNKOVEJ,
rod. Ondrejkovičovej.

Spomínajú dcéraAnna a syn Vla-
dimír s rodinami.

Odišli ste tíško, niet vás medzi
nami, ale v našich srdciach žijete
spomienkami. Dňa 16. 4. 2018

uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša mama,
babka a prababka

Ľudmila
ŠTEFÍKOVÁ

a dňa 30. 4. 2018
uplynie 24 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
dedko a pradedko

Ján ŠTEFÍK.
S láskou na nich
spomína celá rodi-
na.

Stále je ťažko a
smutno všetkým
n á m . S t e b o u
odišlo to krásne,
nezabudnuteľné a
nevráti sa späť.
Všade chýba aj po
rokoch tvoj humor a smiech. Dňa
25. 4. 2018 sme si pripomenuli
druhé výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko

Tibor, Rastislav JOKEL.
S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

S hlbokým smút-
kom si pripomíname
deň 24. 4. 2013, keď
navždy zatvoril oč-
ká a zaspal večným
spánkom
Ambrožko PAŽITNÝ

z Vinosád. Je to už 5. smutný rok,
ktorý si pripomínajú a spomínajú
manželka a dcéra s rodinou.

S láskou v srdci,
s prekrásnou spo-
mienkou v duši
a tichou modlitbou
si pr ipomíname
nedožité 90. naro-
deniny, ktorých by
sa náš otec a dedko „Berto“

Vojtech HANÚSEK
dožil 20. apríla 2018. Nezabud-
neme... deti Alžbeta a František
s rodinami.

5. apríla 2018 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil milo-
vaný manžel, otec,
dedko
Gabriel LEPORIS.
S láskou a úctou

naňho spomínajú manželka
a dcéry s rodinami.

Dňa 16. apríla sme
si pripomenuli 100.
výročie narodenia a
38. výročie úmrtia
nášho drahého otca
Floriána KUJANA
a 32. výročie úmr-

tia našej drahej mamičky
Jozefíny

KUJANOVEJ.
Ďakujeme všet-
kým, ktorí im spolu
s nami venujú tichú
spomienku. Dcéry,
nevesta a vnúčatá
s rodinami.

Dňa 22. 4. 2018
sme si pripomenuli
12 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel a
otecko

Stanislav
MIKLENČIČ.

Ďakujeme všetkým za tichú spo-
mienku. Manželka Irena a deti
Silvia, Danka, Oľga, Stanislav a
vnúčatá Dominika, Simonka, Filip.

Dňa 12. 4. 2018 sa
dožíva 85 r.

Anna Mária
KANKOVÁ.

Veľa zdravia do
ďalších rokov prajú
d c é r a G a b i k a ,
vnučka Kamila, syn Dušan s Jar-
milou a rodinou.

Nina Gschwandtnerová 31.3.
Denisa Danišová 31.3.

Mgr. Mgr. Gregor Gál a Zuzana
Slezáková • Miroslav Kacerle a
Renáta Straněková • Tibor Čajka
a Viera Fialová • Tomáš Benčík a
Helena Kurusová • Ing. Miroslav
Sihelský a Andrea Bohúňová •
Peter Nachtigal a Katarína Lan-
gošová

Dňa 12. 4. 2018
uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

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

P
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Majstrovs á Slovenska TEAMGYMtv

V sobotu 7. 4. 2018 sa konali Majstrovstvá Slovenska
v súťaži družstiev Teamgym za účasti 6 klubov zo Slo-
venska v žiackej a juniorskej kategórii. Celkovo sa súťaže
zúčastnilo 96 pretekárok a 1 pretekár zo 6 klubov zo Slo-
venska: KGŠ Slávia Trnava, ŠK Závažná Poruba, Sokol
Vrútky, Happy Gym Pezinok, RTVŠ MIX Spišská Nová Ves
a Slávia UK Bratislava. V žiackej aj juniorskej kategórii sú-
ťažilo po 5 družstiev.

Dievčatám z sa podarilo v obochHappy Gym Pezinok
kategóriách vyhrať, a tým získať oba tituly „Majsterky
Slovenska“.

V kategórii Žiačky si 1. miesto vybojovali dievčatá: Nico-
le Eckert, Vicky Eckert, Victoria Gabriela Gažda, Amy
Bell Grebeči, Daniela Hacherová, Lucia Kováčová, Kor-
nélia Kuttnerová, Martina Mezeiová, Lujza Mozolová,
Terezka Múčková,Anna Plavčanová, Nela Slivková.

V kategórii Juniorky si 1. miesto vybojovali dievčatá: So-
fia Baňovičová, Diana Cingelová, Alžbeta Dulajová,
Eliška Halčínová, Stanislava Križanová, Vanessa Ma-
co, Klára Margitanová, Adela Marková, Petra Polkorá-
bová, Stella Strečková. Juniorky z Pezinka zvíťazili vo
všetkých troch disciplínach – pohybová skladba, akroba-
cia, trampolína a odniesli si tak zlaté medaily a titul Maj-
sterky Slovenska, ku ktorému ich priviedli trénerky Elena
Cingelová a Daniela Baňovičová. (r)

V dňoch 23.-24. marca 2018
sa konal už 13. ročník zápole-
nia 24 hod. NONSTOP plavec-
kej štafety v mestskej plavárni.
Oficiálne otvorenie prebehlo
v piatok o 12:00 hod. primáto-
rom mesta Oliverom Solgom.
Prvými plávajúcimi štafetovým
spôsobom, ktorí začali zdolá-
vať prvé metre, boli členovia
Plaveckého klubu Pezinok. Po
nich postupne nasledovali jed-
notlivé pezinské školy, spolky,
inštitúcie, športové kluby, zá-
chranárske zložky a hlavne ve-
rejnosť.

Ukončenie štafety a sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov
s odovzdávaním cien sa usku-
točnilo v sobotu krátko po od-
plávaní posledného plavca.
Novinkou tohtoročnej plavec-
kej štafety bolo nové členenie
kategórií pre najrýchlejších
plavcov, ktorí si nechali zmerať
čas a bojovali tak o pekné ce-

Výsledky XIII. ročníka plaveckého maratónu 2018

ny. Tohtoročného maratónu sa
zúčastnilo 467 plavcov, ktorí
odplávali rovných 71 km.
Najmladší účastník: Filip JAN-
ČARÍK
Najstarší účastník: Emil ČER-
VENKA
Najrýchlejší plavec do 15 ro-
kov: - dievča: Veronika BEHA-

LOVÁ Ši-(31,42s) - chlapec:
mon PODHORNÝ (28,88s)
Najrýchlejší plavec od 15 do
18 rokov: - dievča: Ema POD-
HORNÁ (31,07s) - chlapec:
Lukáš KOSTRIAN (29,29s)
Najrýchlejší plavec od 18 do
35 rokov: - ženy: Bianca
STANKOVÁ (30,78s) - muži:

Ľuboš GRZNÁR (27,83s)
Najrýchlejší plavec od 35 do
55 rokov: - ženy: Jarmila PO-
LÁKOVÁ Ka-(44,61s) - muži:
rol JURÁK (30,43s)
Najrýchlejší plavec nad 55 ro-
kov: - ženy: Eva JURÍKOVÁ
(1:00,59) - muži: Karol KAN-
TEK (31,99s)

Veľké poďakovanie patrí
spoluorganizátorom, hlavne
Plaveckému klubu Pezinok,
pracovníkom Mestského pod-
niku služieb, zdravotníkom Slo-
venského červeného kríža ale
aj jednotlivým sponzorom ktorí
podporili uvedené podujatie -
Mondelez Bratislava, Vitana
Slovensko, Bageta - Ing. Gott-
schall, VVDP Grinava, I. Kol-
ler, R. Krátky, P. Krivosudský,
B. Červenka.

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť a tešíme sa spo-
lu s vami na XIV. ročník v roku
2019. Peter Vlasák

Futbal vo výsledkoch

V sobotu 7.4. 2018 sa ko-
nal 4.ročník stolnotenisové-
ho turnaja neregistrova-
ných hráčov vo štvorhre
v stolnotenisovej hale v Pe-
zinku. Po zahájení a rozlo-
sovaní dvojíc sa na stoloch
rozpútal neľútostný boj
o každú loptičku a výhru.
7 dvojíc si to rozdalo v súbo-
joch vždy proti inej dvojici.

Celkovým víťazom bez
prehry sa stala dvojica Da-
niel Jelemenský a nestor
Miroslav Kavjak, ktorý svo-
jím výkonom a bojovnosťou je dobrým príkladom pre mladšie
generácie. Mirko a Daniel, držte sa. Druhé miesto obsadila dvo-
jica Dušan Belošic a Rastislav Okon. Tretie miesto patrí dvojici
Branislav Mišánik a František Petrakovič.

Po skončení turnaja a odovzdaní hodnotných cien, ako sa na
vinárske mestečko patrí, prebiehala medzi hráčmi dobrá nála-
da a už sa všetci tešia na budúci ročník v roku 2019 .

Na záver sa patrí poďakovať organizátorovi turnaja p. Ber-
tymu za starostlivosť a prípravu všetkého potrebného k turnaju.
Berty je reprezentant Slovenska telesne postihnutých a svojím
výkonom na vozíčku prispel k veľmi dobrej úrovni celého podu-
jatia. Roman Farkaš

Veľkonočný stolnotenisový
turnaj vo štvorhe

Víťazný basketbalový víkend

V rámci celoslovenskej súťaže mladších žiakov v basketbale sa
družstvu Pezinka podarilo uspieť na pôde súpera GABO Senec,
a to v oboch vzájomných stretnutiach. V prvom zápase dosiahli na-
ši basketbalisti víťazstvo v pomere: BK Pezinok : GABO Senec –
27:19, druhé stretnutie sa skončilo rovnako víťazstvom pre náš
tím 27:21. Do listiny strelcov sa zapísali: Daniel Koller (20b),
Tomáš Václavík (12b), Oliver Dohnal (8b), Viliam Šihliar (4b),
Sebastian Grainda (2b), Adrián Stríž (4), Kristián Grainda (4b).
Družstvo pezinských basketbalistov v kategórii mladší žiaci vedie
Mgr. Marek Hanúsek a asistent Boris Leško. (BKP)

Mladá pezinská
gymnastka Timea
Oravcová, žiačka
ZŠ Kupeckého ul.,
má za sebou v tom-
to roku už štyri väč-
šie súťaže v mo-
dernej gymnastike.
Prvou z nich bol
Mickey Mouse Cup
v Třebíči, kde súťa-
žilo 240 gymnastiek z Českej republiky, Poľska a Slovenska. V ka-
tegórii mladších dorasteniek Timea obsadila v cvičení s kužeľmi
prvé a s obručou druhé miesto. Celkove sa umiestnila na druhom
mieste.

V I. kole Slovenského pohára v MG v Malackách si vybojovala
druhú priečku za cvičenie s kužeľmi a striebornú medailu za cel-
kové druhé miesto. Druhé kolo Slovenského pohára sa uskutočni-
lo v polovici apríla v Liptovskom Mikuláši. Timea súťažila v troch
disciplínach – v cvičení s kužeľmi sa umiestnila prvá, so stuhou
druhá a s obručou štvrtá. Celkove získala striebornú medailu.

Cez posledný víkend sa konala pohárová súťaž Spring Cup
v Brne, kde štartovalo aj päť gymnastiek ŠK Juventa Bratislava.
Timea Oravcová sa predstavila v cvičení s kužeľmi a obručou.
Obe súťažné disciplíny vyhrala. (mo) FOTO: Ľ. Plšek

Timea štartovala na štyroch súťažiach

Počas víkendu 17-18.3.2018
sa 44 detí z Plaveckého klubu
Pezinok zúčastnilo Krajských
majstrovstiev bratislavskej ob-
lasti. Preteky sa konali v Bra-
tislave na Pasienkoch v 50m ba-
zéne. Súťažili plavci od 10 ro-
kov až po dospelých. Naše deti
vystúpili na stupne víťazov nie-
koľkokrát (presnejšie 32x) a to:
Veronika Behalová (2005) – 8
medailí (4-2-2), Katarína Bog-
nárová Lucia Daňová(2007),
(2008), Kristína Fecková
(2004) , Nina Feder lová
(2006), Rebeka Gašparovičo-
vá Michaela Košťálo-(2004),
vá Lucia Lempochne-(2004),
rová Adam Mičko(2005),
(2004) , Samuel Ščevl ík
(2006), Katarína Szabóová
(2007) – 6 medailí (1-4-1), Vero-
nika Vajcíková (2007) – 7 me-
dailí (3-2-2). Zaplávanými čas-

Pezinskí plavci na pretekoch doma a v zahraničí
mi sa plavci kvalifikovali na Let-
né majstrovstvá SR, ktoré nás
čakajú v mesiaci jún. Ďalšiu so-
botu 7. 4. 2018 nás čakali pla-
vecké preteky v dvoch mes-
tách. Starší (2005 a st.) plavci
cestovali do Brna a mladší
(2008 - 2006) do Prostějova.
Na pretekoch v Prostějove sa
stretla veľmi silná plavecká kon-
kurencia. Úspechom už bolo
dostať sa na preteky. Organizá-
tori si vyberali plavcov na zákla-
de dosiahnutých časov. Za
PKPK štartovalo 6 detí. Najlep-
šie zlepšenie dosiahla Lucia
Daňová (2008) v disciplíne 50
m voľný spôsob. Ostatné deti si
zaplávali osobné rekordy.

V Brne sa darilo Veronike Be-
halovej (2005), získala jednu
zlatú a jednu bronzovú medailu.
Zlatú na 200 m voľný spôsob
s časom 2:18,20 a bronzovú na

100 metrovej trati tiež voľný spô-
sob s časom 1:03,79.Ale to bolo
nič! Veronika nakoniec vyhrala

aj kraulový štvorboj, kde vo svo-
jej kategórii získala v súčte naj-
v iac bodov za discipl íny
50 m,100 m, 200 m a 400 m voľ-
ným spôsobom.

Nakoniec 14. apríla 2018 sa
plavci PKPK v počte 36 zúčast-
nili na medzinárodných prete-
koch vo Wiener Neustadt-e.
Štartovali plavci narodení v roku
2008 a starší. Pre niektorých to
bola prvá skúsenosť s atmosfé-
rou na medzinárodných prete-
koch. Na stupne víťazov sa
opäť podarilo dostať Veronike
Behalovej (2005), ktorá získala
2. miesto na 100 m znak s ča-
som 1:11,41 a 1. miesto za 200
m VS za 2:13,91 obe disciplíny
zaplávala v novom osobnom re-
korde. Gratulujeme všetkým zú-
častneným deťom a tešíme sa
zase nabudúce.

(PKPK)

Plavci z Plaveckého klubu
Pezinok pred začiatkom
plaveckého maratónu.

Výsledky pezinských tímov v posledných piatich kolách.Auto-
rov gólov uvádzame len u našich mužstiev.

PŠC Pezinok- Ivanka p/Dun. 1:1, gól Hro-III. liga - 18. KOLO:
nec (11 m), Bernolákovo – PŠC Pezinok 1:1, gól Hu-19. KOLO:
lák, PŠC Pezinok – Slovan B 0:1, Ro-20. KOLO: 21. KOLO:
hožník – PŠC Pezinok 1:1, gól Ulrich, PŠC Pezinok22. KOLO:
– Svätý Jur 4:1, góly T. Ulrich, Čermák, Hronec, Junior.

Vrakuňa – CFK Cajla 1:0, La-IV. liga - 18. KOLO: 19. KOLO:
mač – CFK Cajla 2:1, gól Mich. Janotik, CFK Cajla –20. KOLO:
Viničné 3:1, góly Mrva 2 ( 1 z 11 m), Meszároš, Čuno-21. KOLO:
vo – CFK Cajla 2:1, gól Kocian, GFK Cajla – Kalinko-22. KOLO:
vo 2:1, góly Slezák, Kocián.

GFC Grinava – Jablonec 4:2, góly Dugo-V. liga - 16. KOLO:
vič 2, Petrovský, A. Mlynek, GFC Grinava - Kostoliš-17. KOLO:
te 0:7, Svätý Jur B – GFC Grinava 0:4, góly Lupták 2,18. KOLO:
A. Mlynek, Dugovič, GFC Grinava – Jablonové 0:0,19. KOLO:
20. KOLO: Budmerice – GFC Grinava 7:0.

PŠC Pezinok je po 22. kole na 13. mieste (19 b., skóre
19:37), CFC Cajla po 22. kole na 5. mieste ( 38 b., 49:32) a GFC
Grinava po 20. kole na 11. mieste ( 15 b., 23:43). (mo)


