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Inzercia

Program
Keramických

trhov

Denne sme obklopení prob-
lémami všetkého druhu a zahl-
tení negatívnymi informácia-
mi. Média na nás chrlia správy
predovšetkým s takýmto obsa-
hom, často hľadajúc senzá-
cie. O tom dobrom medzi ľuď-
mi sa na verejnosti hovorí len
málo.

Až sa zdá, že žijeme v naj-
horšom možnom čase a na
najhoršom mieste zemegule.
V tejto záplave negatívnych
faktov, ale aj dezinformácii vy-
robených rôznymi „šmejdmi“
na diskusných fórach, v čase
fejsbúkových hoaxov prehlbu-
júcich nepochopenie, závisť
a nenávisť medzi ľuďmi, sa po-
tom stráca obyčajná ľudskosť,
vzájomná úcta, pocit spolupa-
tričnosti, solidarity, ale aj ocho-
ty podať pomocnú ruku. Vy-
stavení všetkému tomu nega-
tivizmu si akosi nepripúšťame,
že v našom okolí žijú aj slušní
a obetaví ľudia.

Keď ich potom stretávame,
sme milo prekvapení a pozi-
tívne zaskočení, že ich nie je
málo. S týmito pocitmi príjem-
ného prekvapenia a nefalšo-
vanej radosti som sa stretol
v piatok 18. mája v pezinskej
Glejovke. Zástupcovia Armá-
dy spásy tam odovzdali tamoj-
šej rómskej komunite do uží-
vania novučičkú budovu Ko-
munitného centra. Bude slúžiť
deťom i dospelým. Budú sa tu
hrať, vzdelávať, diskutovať a,
áno – aj sa modliť. Naučia sa
základným pracovným návy-
kom a mnohým zručnostiam.
A ešte mnoho iného, čo mož-
no doteraz nepoznali. Rovna-
ko dôležité však bude ich
vlastné sebauvedomenie, aby
videli, že žiť sa dá aj inak, lep-
šie, zmysluplnejšie a aby pre
to neváhali niečo urobiť.

Celé roky hovorím na verej-
nosti na margo pezinských Ró-
mov, teda „našich Glejovká-
rov“ ľuďom: „Prosím nehádžte
všetkých do jedného vreca.“
Aj medzi nimi sú ľudia slušní,
pracovití (pritom s obmedze-
nými šancami nájsť si zamest-
nanie), čistotní a milujúci svoje
deti. Ak neveríte, príďte sa
o tom presvedčiť do Komunit-
ného centra, možno mi dáte
za pravdu a možno sa budete,
v medziach svojich možností,
snažiť pomôcť tým, ktorí o va-
šu pomoc stoja a aj ju potrebu-
jú. Problémy so sociálne vylú-
čenými komunitami sa totiž ne-
stratia, ak budeme pred nimi
zatvárať oči. Treba ich riešiť!

Zatiaľ aspoň moje veľké po-
ďakovanie príslušníkomArmá-
dy spásy. Aj v mene „Glejov-
károv“, v mene Pezinčanov,
vedenia mesta i v mene svo-
jom. Patrí vám naše veľké:
„Pán Boh zaplať!“ Je už len na
obyvateľoch Glejovky, či príj-
mu túto ponúknutú pomocnú
ruku a využijú príležitosti, kto-
ré imArmáda spásy ponúka.

Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok

ARMÁDA SPÁSY,
ĎAKUJEME
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ZIMNÝ ŠTADIÓN V PEZINKU OTVORENÝ

Tak sa milovníci hokeja a korčuľovania konečne dočkali. Zimný štadión je aj v našom meste konečne realitou. Napriek
dlhému času realizácie a najmä nepochopeniu a polenám, ktoré tomuto projektu hádzali pod nohy aj niektorí poslanci
mestského zastupiteľstva. Vo štvrtok 26. apríla bol zimný štadión otvorený za účasti investora Ing. Romana Wecka, hoke-
jovej legendy a „strážneho anjela“ tohto štadióna Miroslava Šatana a primátora Oliver Solgu. Medzi tými, ktorí sa zúčas-
tnili otvorenia boli aj mnohí Pezinčania, ktorí sa tešia, že už nebudú musieť za hokejom cestovať (väčšinou v neskorých
večerných hodinách) do Bratislavy, Trnavy a inde.

Od septembra budú môcť žiaci prvých a druhých ročníkov pezinských základných škôl využívať štadión pravidelne
v rámci projektu Hokejová prípravka, ktorý už funguje v niekoľkých slovenských mestách. Tento projekt finančne podporí
aj mesto Pezinok. A možno práve z týchto talentovaných detí raz vznikne v Pezinku aj ozajstný hokejový klub, alebo kraso-
korčuliarsky oddiel. Pokračovanie na 2. strane.

Na fotografiách v strede, z ľava do prava: primátor, Miroslav Šatan a Roman Weck. Na foto vedľa: Juraj Pátek, Ján Čech, Ľubomír
Čech, Miroslav Šatan, Oliver Solga, Gabriel Guštafík, MilošAndel,Adam Solga a František Féder. FOTO: (pb)

V piatok 11. mája bolo
na Mestský úrad v Pe-
zinku doručené rozhod-
nutie Slovenskej inšpek-
cie životného prostredia
o prerušení konania tý-
kajúceho sa skládky od-
padu v pezinskej Novej
Jame. Z nej vyplýva,
že SIŽP prerušila kona-
nie o povolení pezinskej
skládky.

Pokračovanie článku

nájdete na strane 3.

DÔLEŽITÉ
ROZHODNUTIE

V KAUZE
NOVÁ JAMA
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NOVÝ CHODNÍK NA SVÄTOPLUKOVEJ

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

Pribudli kontajnery na kovy a viacvrstvové materiály

Počas letnej sezóny v období budúod 1. júna do 31. augusta
brány Zámockého parku otvorené o hodinu dlhšie. Park bude
sprístupnený každý deň v čase .od 6.30 - 21.00 hod

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

Letná sezóna v Zámockom parku

Triedený zber v Pezinku financuje NATUR-PACK, a.s. (organi-
zácia zodpovednosti výrobcov), ktorý rozhodol o pridelení cel-
kovo 40 ks kontajnerov na zber ďalších separátov.

20 ks 1100 l kontajnerov ČERVENEJ farby je určených na
zber kovov.

20 ks 1100 l kontajnerov ORANŽOVEJ farby je určených na
zber VKM (viacvrstvové materiály na báze lepenky alebo „tetra-
paky“).

Kontajnery budú rozmiestnené na 20 miestach: Viničnian-1.
ska ul. č. 25 – sídlo firmy Marius Pedersen, UL. 1. MÁJA– sta-2.
novište pri obchode, UL. 1. MÁJA 41 – pri plavárni, JUH3. 4.
BYSTRICKÁ ul. oproti č. 15 – pri obchode, STARÝ DVOR –5.
Gorkého č. 14, SLÁDKOVIČOVA UL. – pri kont. na sklo,6.
7. 8.CAJLANSKÁ ul. – pri kostole, CAJLANSKÁ ul. (pri Amfite-
átri), MUŠKÁT - ul. GEN. PEKNÍKA č. 1 – pri obchode,9. 10.
MUŠKÁT - HROZNOVÁ 7, SEVER SVÄTOPLUKOVA UL.11.
č. 19, SEVER UL. L. NOVOMESKÉHO č. 48,12.
13. 14.KUPECKÉHO UL. – pri trhovisku, MOYZESOVA UL. č.
20, MLADOBOLESLAVSKÁ č. 2 (oproti kláštoru), KRÍŽ-15. 16.
NA UL., dona SANDTNERA - pri kontajneri na šatstvo,17.

GRINAVA - OREŠIE, GRINAVA - HURBANOVA UL. (pri18. 19.
vzorovom dome), GRINAVA- PODKARPATSKÁ UL.20.

Dôležitá je čistota separátov. Pri akomkoľvek znečistení sa ob-
sah kontajnera vyvezie s netriedeným odpadom na skládku.

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovovéDo kovov patria:
súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot,
oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka, konzer-
vy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsa-
hu, plechovky z nápojov.

kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,Do kovov nepatria:
farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi.

viacvrstvové obaly od mlieka, smotanyMedzi VKM patrí:
a iných mliečnych výrobkov, ovocných džúsov, štiav, vína, koz-
metiky

znečistené VKM, viacvrstvové obaly odMedzi VKM nepatrí:
kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práš-
kového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

Separáty z kontajnerov bude vyvážať firma Marius Pedersen
a.s. v týchto termínoch: 19.4, 23.5, 14.6, 12.7,TETRAPAKY:
15.8, 13.9., 9.10. 5.11, 3.12. 18.4, 22.5, 6.6., 10.7, 1.8,KOVY:
11.9, 24.10,28.11,8.12. (MsÚ – ref. ŽP, KS a D)

Od 2. 7. 2018 do 2. 9.2018 bude mestská krytá plaváreň otvo-
rená v nasledujúcich časoch: pondelok 14:00 – 20:00 h, utorok
9:00 – 20:00, streda 9:00 – 20:00 h, štvrtok 9:00 – 20:00 h, pia-
tok 9:00 – 20:00 h, sobota 9:00 – 20:00 h, nedeľa 9:00 – 20:00 h.

z dô-Od 9.7. do 15.7.2018 bude krytá plaváreň zatvorená
vodu vykonávania pravidelných sanitárnych prác a výmeny vo-
dy v bazéne. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu
návštevu. Ing. Dušan Varecha,

vedúci strediska správy športových zariadení

ZMENA OTVÁRACICH HODÍN POČAS
LETNÝCH PRÁZDNIN V KRYTEJ PLAVÁRNI

Oznamujeme širokej verejnosti, že Letné kúpalisko v Pezinku
na Novomeského ulici (sídlisko Sever) bude v prípade priazni-
vého počasia otvorené od 29.6.2018 do 2.9.2018 denne od
10.00 do 18.00 h.

Celodenné vstupné: pre deti od 2 do 6 rokov 1,10 €, dospelí
a deti nad 6 rokov 2,30 €. Po 16.00 h v pracovných dňoch: pre
deti od 2 do 6 rokov 0,70 €, pre dospelých a deti nad 6 rokov
1,50 €. Tešíme sa na vašu návštevu. Ing. Miroslav Lošonský,

riaditeľ MPS

Kúpalisko počas leta

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ odštartoval 27. 4. 2018
svojím temperamentným vystúpením zasadanie XI. Snemu
Okresnej organizácie JDS v Pezinku a poskytol účastníkom ener-
giu na náročné rokovanie. Prítomných 36 delegátov z 12 základ-
ných organizácií JDS privítala predsedníčka OO JDS Mgr.Mária
Miškeriková. Rokovanie snemu viedla podpredsedníčka OO
JDS Eva Zouzalíková. Správu o činnosti OO JDS za trojročné ob-
dobie 2015-2017 predniesla predsedníčka, ktorá objektívne
zhodnotila aktívnu prácu v okrese ako aj kultúrnu, športovú
a dobrovoľnícku činnosť v ZO JDS. Že nás je stále viac svedčí ná-
rast členskej základne. K 31.12. 2017 vzrástol počet členov
v okrese na 1580. Vyslovila úprimné poďakovanie organizáto-
rom Okresných športových hier v Budmericiach, primátorovi
Mgr. Oliverovi Solgovi, riaditeľke PKC Ing. Ingrid Noskovičovej
za podporu pri príprave 18. roč. Celoslovenskej prehliadky spe-
váckych súborov,ktorá sa uskutočnila 27. 9. 2017 za účasti 9 sú-
borov z celého Slovenska. Krajská prehliadka speváckych súbo-
rov sa uskutoční 31.mája 2018 v Pezinskom kultúrnom centre
o 10.00 h pod názvom „Spievajme si od srdca.“

Záverom poďakovala predsedom ZO a členom výboru za ak-
tívnu a veľmi bohatú činnosť v prospech Jednoty dôchodcov
a s potešením konštatovala,že všetkých tých, ktorí sa angažujú
pre prácu, hreje pocit, že sú pre túto spoločnosť ešte užitoční.
Vďaka patrí aj primátorom a starostom za podporu a finačnú po-
moc ZO JDS v okrese. Výbor OO JDS Pezinok

Technický a skladový areál na Fajgalskej je okrem jarného
a jesenného upratovania uzavretý. To znamená, že už nie je mož-
nosť voziť do areálu odpad z dreva. Sú však iné možnosti ako na-
ložiť s takýmto odpadom. V priebehu týždňa v pracovných dňoch
môžu obyvatelia Pezinka nosiť odpad z dreva do firmy Polytrans,
s.r.o. na Drevárskej ulici č. 23, vstup z ul. Glejovka. Pracovná do-
ba je od 7.00 do 15.30 h.

Vo firme Polytrans, s.r.o. zadarmo od občanov odoberú:
- nábytok iba z dreva a drevotriesky - bez čalúnenia, molitanu,

skla, umelej hmoty...
- odpadové rezivo, drevotrieska, hobliny, piliny
- obaly z dreva, debny, staré palety, dosky
- stavebné a demoličné drevo, trámy do dĺžky 2 metrov, kmene

s hrúbkou väčšou ako 8 cm.
haluzovina, konáre do hrúbky 8 cm, réva, lístieNeberie sa:

a tráva.
Drevný odpad nesmie obsahovať kamene, hlinu, vačšie kusy

kovu, sklo a iné hrubé nečistoty, nesmie obsahovať polystyrén,
gumu, látku, umelé hmoty, a ďalšie materiály, ktoré nemôžu byť
použité v procese materiálového zhodnotenia odpadu.

(MsÚ – OŽP, KS a D)

Kam s dreveným odpadom

XI. Snem OO JDS v Pezinku

Mesto Pezinok v rámci tohoročných investičných akcií bu-
duje chodník a parkoviská na Svätoplukovej ulici, od
Základnej školy Na Bielenisku až po predajňu Bageta na
sídlisku Sever. Projekt na základe súťaže realizuje firma
DUVYSTAV s.r.o., pričom vysúťažená cena je 90 750 eur.
Realizácia chodníka prispeje najmä k bezpečnosti detí, kto-
ré chodia do tunajších dvoch základných škôl. (MsÚ)

V najbližšom čase začnú rekonštrukčné práce aj okolo byto-
vých domov na Trnavskej ulici číslo 57 – 63. Spoločnosť
SKANSKA, a.s. tu na základe súťaže vyhrala realizáciu spev-
nených plôch, chodníkov a parkovísk v hodnote 50 000 eur.
Aj touto cestou prosíme obyvateľov okolitých domov o trpezli-
vosť a zhovievavosť počas stavebných prác. (MsÚ)

Rekonštrukcie začnú aj na Trnavskej

Oslavy oslobodenia našej vlasti si predstavitelia mesta a MO
SZPB a ďalších inštitúcií pripomenuli 9. mája pri Pamätníku
osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Popoludní sa primá-
tor Oliver Solga a poslanec BSK Juraj Pátek spolu s predsedom
BSK Jurajom Drobom zúčastnili pietnej spomienky a kladenia
vencov na bratislavskom Slavíne. (r)

Poslanci na Slavíne

Pokračovanie z 1. strany.

Počas slávnostného otvore-
nia sa hovorilo aj o dostavbe
celého areálu, tak ako bol v plá-
ne na začiatku, to znamená
s bazénom, fitnes centrom,
wellnessom a prípadne aj uby-
tovacími kapacitami. Už dnes
je súčasťou štadiónu pekná ka-
viareň, odkiaľ sa dá dianie na
hracej ploche sledovať rovno
z jej priestorov či špecializova-
ná predajňa so športovým vý-
strojom. Moderná modulárna

konštrukcia zároveň umožňuje
ďalšie prípadné úpravy.

Primátor mesta Oliver Solga
neskrýval na otvorení štadióna
radosť a poďakoval investo-
rovi, ale aj svojim kolegom
z Mestského úradu a tým po-
slancom, ktorí projekt zimného
štadióna podporili. Pripome-
nul, že v štádiu schvaľovacie-
ho procesu mnohí poslanci –
najmä členovia OZ Srdca Pe-
zinka opakovane brzdili schva-
ľovací proces a všemožne pro-
jekt spochybňovali. Ako pove-

dal primátor – možno je dobre
pre históriu si pripomenúť, že
výstavbu štadiónu opakovane
podporili viceprimátori Miloš
Andel a Ján Čech, poslanci Pa-
vol Alexy, René Bílik, František
Féder, Gabriel Guštafík, Ľubo-
mír Čech, Elena Jurčíková,
Adam Solga, Marián Pátek, Ju-
raj Pátek, Tomáš Pitoňák a Dra-
homír Šmahovský.

Opakovane proti výstavbe
štadiónu vystupovali predo-
všetkým Milan Grell, Jozef Chy-
noranský, Marián Šípoš a ďal-

ší poslanci a ich „hlásne trúby“,
najmä na stránkach občasníka
Srdce Pezinka i na internete,
kde ľuďom podsúvali rôzne po-
lopravdy i totálne výmysly.

Znova sa patrí pripomenúť,
že mesto za symbolickú sumu
investorovi prenajalo pozemky
pod štadiónom, „výmenou“ za
hodiny, keď bude ľadová plo-
cha vyhradená pre naše deti.
Samotná výstavba však mesto
nestála žiadne prostriedky,
všetko financoval súkromný
investor. (r)

ZIMNÝ ŠTADIÓN V PEZINKU OTVORENÝ

V niektorých prípadoch neskrývaného úžasu siahame po slov-
nom spojení: „Tak nad týmto ľudský rozum zostáva stáť!“ Dobrým
príkladom je konanie niektorých občanov vo vzťahu k svojmu
mestu, sídlisku, ba čo je najhoršie, blízkemu okoliu.

Mesto Pezinok zabezpečuje pre občanov dvakrát do roka mož-
nosť bezplatne uložiť nepotrebné staré veci vrátane nábytku na
Skladový a technický areál mesta na Dubovom vŕšku. Stovky Pe-
zinčanov túto bezplatnú službu aj náležite využívajú. Okrem toho,
v priebehu roka je možnosť využiť na tieto účely službu vo firme
POLYTRANS, ktorá sídli na Drevárskej ulici. Miest, kam legálne
uložiť nepotrebné veci, alebo vyhodiť hoci aj väčší objem odpadu,
je v okolí viacero. Ak o tom náhodou ešte niekto nevie, stačí sa
spýtať. Zavolať na mestský úrad je predsa to najmenej.

Niektorým občanom sú ponúkané možnosti celkom „ukradnuté“
a starý nábytok pokojne vyložia ku kontajnerom na sídlisku. Veď
už to niekto namiesto nich snáď pozberá a odvezie. Že to zaplatí-
me my všetci, ich vôbec nezaujíma. Hlavne, že sa zbavili svojho
problému. Pritom finančná stránka je len jedným z aspektov.Azda
ešte horšie je, že si takto sami poškodzujeme naše vlastné život-
né prostredie.

Kritická situácia s vyhodeným nábytkom na Majakovského ulici
a sídlisku Sever bola, paradoxne, aj v dobe, keď prebiehal jarný
zber na Dubovom vŕšku. Je pravda, že firma Marius Pedersen na-
koniec nábytok na intervenciu poslancov a pracovníkov mesta po
čase odviezla. Tak ako vždy. Ale faktúru vystaví nám všetkým. Čo
je však horšie, v meste, kde bojujeme proti dvom veľkým sklád-
kam odpadu, si niektorí z nás vytvárajú takéto malé „skládky“ rov-
no vo svojom najbližšom okolí. Ako keby nemohli inak... (r)

Kritické okienko

Od dňa 25. 5. 2018 sa začne v praxi uplatňovať nariadenie eu-
rópskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „GDPR a zá-
kon“).

Mesto Pezinok aplikuje príslušné ustanovenia GDPR a zákona
do praxe. Bližšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke
mesta pod označením GDPR. Kontakt na ustanovenú zodpoved-
nú osobu je: , tel.033/6901 212.gdpr@msupezinok.sk (r)

Nástup novej legislatívy
v oblasti ochrany osobných údajov
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Mesto Pezinok sa už po piaty-
krát zapojí do najväčšieho podu-
jatia firemného dobrovoľníctva
na Slovensku pod názvom
„NAŠE MESTO“.

Podujatie NAŠE MESTO orga-
nizuje Nadácia Pontis v spo-
lupráci s partnermi a uskutoční
sa v dňoch 8. a 9. júna vo viace-
rých slovenských mestách. Je-
ho cieľom je vytváranie kraj-
ších, otvorenejších a priateľ-
skejších miest pre život.

Mesto Pezinok sa v rokoch
2014-2015 zapojilo do tohto
podujatia s projektmi zame-
ranými na obnovu detských
ihrísk, v rokoch 2016 a 2017
s projektmi zameranými na ob-
novu náterov kovových plotov
Materskej školy na Svätopluko-

vej č. 51 a Zámockého parku.
Tento rok sa Mesto Pezinok za-
pojí dňa 8. 6. 2018 od 9.00 do

12.00 h do projektu z obnovy
kovového plota cintorína na
Seneckej ulici v Pezinku. Hlav-

nou náplňou aktivity bude od-
stránenie nefunkčného náteru
na kovovom plote jeho brúse-
ním, čistením železnou kefou a
opätovným natieraním dobro-
voľníkmi. Projektu sa zúčastnia
dobrovoľníci z radov firiem a ve-
rejnosti, ktorí sa nahlásili pros-
tredníctvom nadácie Pontis a za-
mestnanci OVa ŽP, MsÚ Pezi-
nok. Mesto Pezinok na tento
projekt získalo od nadácie Pon-
tis menší grant vo výške 230 eur
na nákup farieb a ostatný nevy-
hnutný materiál súvisiaci s obno-
vou kovového plota zabezpečí
mesto Pezinok.

V prípade nepriaznivého poča-
sia sa aktivita bude konať v ná-
hradnom termíne dňa 15. 6.
2018. Silvia Nestarcová

Projekt: Obnova náteru kovového plota
cintorína na Seneckej ulici v Pezinku

Pezinský rodák, šachový veľmajster (1889Richard Réti
– 1929) bol 17. apríla v americkom Saint Louis uvedený do

Svetovej šachovej siene slávy ( World Chess Hall of Fame).

V rokoch 1918 – 1929 patril Réti medzi najvýznamnejších

svetových hráčov ale aj teoretikov šachu. Jeho publikácie sú

dodnes učebnicami šachu a sú vysoko hodnotené odbornou

i laickou verejnosťou. V ankete v roku 2008 bol Richard Réti

jednohlasne zvolený za najvýznamnejšieho šachistu Česko-

slovenska v dvadsiatom storočí. Richard Réti je pochovaný

vo Viedni. Viac o tomto významnom rodákovi sa dočítate na

strane 8.

PEZINČAN V SVETOVEJ
ŠACHOVEJ SIENI SLÁVY

MESTO PEZINOK

MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž

na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok,
obec Pezinok, okres Pezinok, novovytvorená parc. reg. „C“ č.
2910/19 vo výmere 726 m2 a parc. reg. „C“ č. 2910/70 vo vý-
mere 1.764 m2 podľa GP č. 24/2018, v lokalite „areál Drevony“
vo vlastníctve Mesta Pezinok.

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

vyhlasuje verejnú súťaž
na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Pezinok,

obec Pezinok, okres Pezinok, parcela reg. "C", parc. č.
2910/18 vo výmere 2049 m2, druh: Zastavané plochy a ná-
dvoria podľa LV č. 4234, v lokalite ,,areál Drevony“ vo vlastníc-
tve Mesta Pezinok.

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

MESTO PEZINOK
ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z o štát-

nej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme vypisuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZUŠ Trnavská 1, Pezinok.
Podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, iných požiadav-
kách a požadovaných dokladoch sú na úradnej tabuli mesta.
Prihlášky s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť
do 30.5.2008 do 11,30 hod s označením na obálke „VÝBE-
ROVÉ KONANIE - ZUŠ, Trnavská 1, Pezinok“ na adresu:
Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Školský úrad Pezinok

Účastníci minuloročnej akcie pri oplotení Zámockého parku
a oplotenie Mestského cintorína, ktoré sa bude natierať v júni.

Prijatie členiek Ligy proti
rakovine z Topoľčian

V stredu 25. apríla privítal primátor mesta Pezinok v so-
bášnej sieni mestského úradu členky Ligy proti rakovine
z Topoľčian, ktoré prijali pozvanie do Pezinka na návštevu
od miestnej pobočky Pezinok – LPR. Po prijatí pozvané
členky absolvovali prehliadku mesta. Cieľom návštevy
a spoločného stretnutia bola výmena skúseností, bilanco-
vanie činnosti Dňa narcisov ako aj možnosti ďalšej spo-
lupráce. (r)

Pokračovanie z 1. strany.

Vybudovanie skládky, ktorá
už viac ako desaťročie trau-
matizuje Pezinčanov, a voči
ktorej spojili svoje sily obča-
nia, vedenie mesta a aktivisti
bolo rozhodnutím SIŽP preru-
šené. Inšpekcia rozhodla, že
prevádzkovateľ skládky potre-
buje nové posúdenie vplyvov
na životné prostredie (tzv.

EIA). Naposledy bola EIA vy-
pracovaná v roku 1999 a no-
vé posúdenie bude musieť
akceptovať nielen aktuálny
územný plán mesta Pezinok,
plán odpadového hospodár-
stva mesta a Bratislavské-
ho kraja, ale aj stále trvajúci
odpor obyvateľov a vedenia
mesta.

Podľa vyjadrenia primátora
mesta Pezinok, ktorý svoj ne-

súhlas so skládkou, spolu so
stovkami občanov mesta, vy-
jadruje už viac ako desaťročie,
minimálne od roku 2007, je toto
síce len čiastkové, ale ne-
smierne dôležité víťazstvo Pe-
zinčanov. Primátor vyjadril ná-
dej, že po tomto kroku bude na-
sledovať už len definitívne
upustenie od vybudovania
skládky blízko centra mesta.
„Verím, že aj štátne orgány ko-

nečne dostanú rozum, skon-

štatujú, že pravda je na našej

strane a kauza skládky v Novej

jame bude definitívne minulos-

ťou“ povedal primátor. Kauza
skládky v Novej jame patrí v naj-
väčším environmentálnym kau-
zám v našej krajine a dlhodobý
odpor občanov proti nej sa stal
symbolom boja občanov za prá-
vo na zdravé životné prostre-
die na celom Slovensku. (r)

DÔLEŽITÉ ROZHODNUTIE V KAUZE NOVÁ JAMA
ROZHODNUTIE ŠTÁTNEHO ORGÁNU V KAUZE  NOVÁ JAMA
JE ĎALŠÍM KROKOM K VÍŤAZSTVU PEZINČANOV A ZDRAVÉHO ROZUMU

Rovnako ako zrušenie záme-
ru vybudovať skládku v Novej
jame trápi Pezinčanov, ale aj
obyvateľov Viničného ukonče-
nie činnosti a uzavretie tzv. Sta-
rej jamy. Táto slúžila od začiat-
ku ako neriadená a nezabezpe-
čená skládka komunálneho, ale
aj iného odpadu už od šesťde-
siatich rokov. Začiatkom 21. sto-
ročia štátne orgány rozhodli, že
Stará jama, ako skládka komu-
nálneho odpadu musí skončiť
svoju činnosť do roku 2007. Re-
alita v roku 2018 je však iná.

Dávno mal prebiehať proces
zabezpečenia a revitalizácie

kopca, vrátane jeho zalesnenia.
V roku 2004 bolo vydané roz-
hodnutie a povolené, že na
skládku možno doviesť ročne
1 000 ton zeminy. Kopec mal
byť prekrytý geotextíliou, na kto-
rej by bola navezená zemina a
vysadené kríky a stromy. Do
dnešného dňa sa, vďaka štát-
nym orgánom, nič podobné ne-
stalo. Práve naopak príchodom
nového prednostu Okresného
úradu v Pezinku Justína Sed-
láka (nominant Smeru – SD)
sa povolilo doviezť ročne až
25 000 ton komunálneho odpa-
du a termín namiesto roku 2007

bol predĺžený až do 31. 12.
2012. Skládka dodnes nebola
uzatvorená, inertný odpad sa
sem stále vozí!

Mesto Pezinok pravidelne žia-
dalo informácie o ukončení
a revitalizácii skládky. Zo strany
Okresného úradu nasledovalo
mlčanie, a to aj napriek osobnej
intervencii primátora Pezinka.
Údajne všetky materiály boli
poslané na OÚ životného pros-
tredia s krajskou pôsobnosťou
v Bratislave. Ani tam sme sa
však nič nedozvedeli. Až pred
dvoma týždňami nám bolo ozná-
mené, že kompetentná pracov-

níčka sa bude prípadu venovať
a dokonca zabezpečí vedeniu
mesta obhliadku Starej jamy.
Už k tomu však nepríde, preto-
že, ako sme sa dozvedeli, dala
výpoveď. Čo bude ďalej, ešte
len uvidíme.

A tak príbeh Starej jamy – ča-
sovanej ekologickej bomby, kto-
rá zostala v tieni pozornosti po-
pri problémoch s Novou jamou,
pokračuje. Už jedenásť rokov!
Aj to je ilustrácia práce štátnych
orgánov a ich vzťahu k sa-
mosprávam a najmä k vlastným
občanom.

(r)

STARÁ JAMA – „TICHO, TEPLO, KĽUD“

Horúcou témou na Cajle sa
stali obavy, že už tak kompliko-
vaná dopravná situácia na Caj-
lanskej ulici utrpí ešte viac vybu-
dovaním novej základnej školy
v priestoroch bývalých CO skla-
dov, ako opakovane navrhol po-
slanec Igor Hianik. Mnohí Caj-
lania vyjadrili obavy, že ulica by
sa najmä v čase špičky stala
takmer neprejazdnou.

Pravdou ale je, že nič také ne-
hrozí. Vedenie mesta vôbec ne-
počíta s variantom, že by sa zvy-
šovanie kapacít ZŠ riešilo vybu-
dovaním novej školy práve na
pozemkoch CO skladov. Jed-
ným z hlavných dôvodov je, že
takéto riešenie by bolo mimo-

riadne nevhodné, keďže prie-
pustnosť cesty na Cajlanskej uli-
ci je už dnes značne limitovaná.
Cestu nemožno rozširovať na
úkor chodníkov, ktoré sú už aj
tak úzke. V niektorých úsekoch
Cajlanskej ulice majú problém
vyhnúť sa dve osobné autá a
nie ešte autobusy. Nemožno nú-
tiť rodičov, aby svoje deti posie-
lali do školy pešo, hoci aj cez
pol mesta, pokiaľ si to sami ne-
želajú. Výhľadovo sa síce zva-
žuje zavedenie školských spo-
jov, ale ani to by situáciu celko-
vo nevyriešilo.

Nejde tiež donútiť obyvateľov
sídliska Sever, aby deti odváža-
li výlučne cez ulice Panský

chodník, Krížna a Malacká.
Rovnako tak nejde donútiť oby-
vateľov sídliska Muškát, aby de-
ti zvážali iba po Malackej ceste
s rizikom prejazdu áut do pro-
tismeru pred CO skladmi alebo
prechádzaním desiatok či sto-
viek detí cez frekventovanú Ma-
lackú cestu. Vyvolané investí-
cie do infraštruktúry, ktoré by
mohli aspoň čiastočne zmierniť
tieto negatíva, by si vyžiadali rá-
dovo státisícové investície a prí-
padnú výstavbu školy by neú-
merne predražili.

Že nič podobné nehrozí, po-
tvrdil aj primátor Oliver Solga:
„Riešenie, o ktorom blúznil je-
den z poslancov a jeho virtuálny

fanklub, je nerealistické. Ak nie
je len predvolebným folklórom
a je myslené vážne, potom pou-
kazuje na nekompetentnosť to-
ho, kto s ním prišiel. O to horšie,
že ide o urbanistu, ktorý by mal
brať na zreteľ všetky aspekty.
Ja v takomto nápade vidím len
prázdny populizmus a ktovie,
možno aj snahu istých kruhov
oddialiť zmysluplné využívanie
tej časti CO skladov, ktorú vlast-
ní mesto Pezinok. Cajlanov mô-
žem ale upokojiť, že zvýšeného
náporu desiatok či stoviek áut
v dôsledku vybudovania školy
v priestoroch CO skladov sa ne-
musia obávať. Určite nie teraz
a snáď ani v budúcnosti.“ (r)

Krach dopravy na Cajle nehrozí
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� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

Dňa 26. 5. 2018 sme privítali v našom zariadení DSS a ZPS
v Pezinku p. Máriu Sklárovú zo Šenkvíc. Pani Sklárová je vše-
stranne založená pracovitá žena, ktorá sa zaujíma o gastro-
nómiu regiónov, históriu, ľudové zvyky. Prijala naše pozvanie,
aby nám porozprávala o jedlách, ktoré sa varili za jej mladých
čias ale aj dnes. Naši obyvatelia sa tiež podelili o svoje skúse-
nosti s varením a pečením. Rozhovory sa niesli v príjemnej at-
mosfére. Na záver sme si pochutili na štrúdľach, lekvárových ša-
tôčkach a slanom pečive, ktoré upiekla p. Sklárová. Spoločne
sme prežili pekné dopoludnie plné milých spomienok.

(DSS a ZPS)

Jedlá našich starých mám

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku spolu so Združením pe-
zinských vinohradníkov a vi-
nárov sa pred piatimi rokmi
rozhodlo oživiť tradíciu viech.
O tom, že tento jedinečný pro-
dukt, ktorý skĺbil históriu, vino-
hradníctvo, vinárstvo a cestov-
ný ruch má odozvu, svedčí
aj narastajúca popularita podu-
jatia.

V tomto roku môžete ochut-
nať vínka jedenástich vinár-
stiev v užšom i širšom centre
mesta . Vi-od mája do októbra
nári vám predstavia svoje vína

NÁVRAT K VÝČAPU VÍNA POD VIECHOU POKRAČUJE!
vždy v stredu až sobotu od
17.00 do 21.00 hod. (platí v me-
siacoch máj – august; v mesia-
coch september a október od
17.00 do 20.00 hod.).

Výčap vína pod viechou bol
v Uhorsku kráľovským právom.
Keďže mestá potrebovali napl-
niť pokladnicu predajom vlast-
ného vína, vinohradníci dostali
možnosť obchodovať len v sta-
novenom termíne (väčšinou od
Michala do Juraja).

Viecha bola povolená v pries-
toroch, ktoré patrili vinárovi a ví-
no si zákazník mohol vypiť na

mieste či vziať so sebou. Vinár
mohol vo svojom podniku čapo-
vať vzácny mok počas dvoch
týždňov, max. ale päťkrát v ro-
ku. Výčap bol väčšinou povole-
ný do 22. hodiny. Dom vinára
bol označený vencom z vinič-
ných listov, zväzkov čečiny a
stúh. Tak okoloidúci návštevní-
ci vedeli, že sa môžu zastaviť
na vínko, vodu a vo výnimoč-
ných prípadoch i hrianku a pe-
čenú hus.

Vďaka výčapu vína pod vie-
chou mohli menší vinohradníci
predať až tretinu svojej celo-

ročnej produkcie, preto zohrá-
vala veľký význam, ktorý bol
prerušený v r. 1948 nástupom
totalitného režimu. Ak sa chce-
te dozvedieť viac o histórii vino-
hradníctva a vinárstva, nav-
štívte nás v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku na ul. M.R.
Štefánika. Za podporu projektu
ďakujeme Krajskej organizácii
cestovného ruchu a Minister-
stvu dopravy a výstavby SR.

Všetky ďalšie informácie
s konkrétnym rozpisom viech
nájdete na stránke múzea
www.muzeumpezinok.sk.

� V MÍNO ATYŠÁK
20.-23. jún 15.-18. august 17.-20. október� � – VINUM GA-

LERIA BOZEN, Holubyho 85, Vladimír Paluch, Peter Šull,
0907 701 070; www.restauraciamatysak.sk; vinumgaleriabo-
zen@vinomatysak.sk
� ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO
6.-9. jún 18.-21. júl� – ZÁMOK PEZINOK, Mladoboleslavská

5, Radovan Polák, 0915 896 641, ;www.zamockevinarstvo.sk
info@zamockevinarstvo.sk
� FAREBNÉ VINÁRSTVO
13 16 jún 18.-21. júl 15.-18. august.- . � � – U vínnej mušky, Ho-

lubyho 20, Matej Farbula 0902 717 413; www.farebnevinar-
stvo.sk @; info farebnevinarstvo.sk
� HACAJ s.r.o.
30.-2. máj-jún 11.-14. júl 8.-11. august 3.-6. október� � � –
Vínna pivnica HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing. Ján Hacaj 0907
792 087; ;www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk
� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.
30. máj - 2. jún 10.-13. október� – Farská pivnica - Farská 7,

Dana Čaplová 0904 252 513; ;www.pavelkavino.sk objednav-
ky@pavelkavino.sk
� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.
27.-30. jún – Vinohradnícky DOMČEK Celestín - Pod starou ho-

rou (Rozálka), Matej Nižňan 0902 537 117; ;www.pavelkavino.sk
domcek@pavelkavino.sk
� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA
6.-9. jún 29. august - 1. september 24.-27. október� � –
Kupeckého 73, Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová, 0905
164 227, 0907 174 598; ;www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vi-
noskovajsa.sk
� Ing. BORIŠPAVOL
30. máj - 2. jún 5.- 8. september� – Hviezdoslavova 1, Ing.
Pavol Boriš 0907 220 492; ebb@post.sk
� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ
23.-26. máj 27.-30. jún 18.-21. júl 15.-18. august 17.-� � � �

20. október – Cajlanská 74, Ing. Ľubomír Čavojský 0911 871
170; 0917 771 803; ;www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvocavoj-
sky@gmail.com
� VÍNO TRETINA rodinné VINÁRSTVO a VINOTÉKA
20.-23. jún 11.-14. júl 22.-25. august� � – Kupeckého 51, Ľu-
dovít Tretina, 0908 347 201, Ing. Klaudia Čistá-Tretinová, Vin-
Ak, 0948 252 264, ,tretina@zoznam.sk klaudia.tretinova@-
gmail.com;
� VÍNO REHÁK
13.-16. jún 25.-28. júl 29. august - 1. september 24.-27.� � �

október – Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721 514;
rehmilan@gmail.com

Začiatok mája pod patronátom sv. Floriána

Nedeľa 6. mája sa niesla v znamení osláv patróna hasičov
sv. Floriána. Oslavy začali sprievodom zo Zámockého parku
po Mladoboleslavskej ulici, kde hasiči položili veniec k soche
sv. Floriána a sprievod pokračoval po Holubyho ulici na
Radničné námestie. Ukážky zásahov verejnosti predviedli
profesionálni hasiči i členovia dobrovoľného zboru, prísluš-
níci policajného zboru a posádka rýchlej zdravotnej pomoci.
Značnú časť zúčastnených divákov tvorili deti, ktoré si
niektoré ukážky mohli prezrieť z bezprostrednej blízkosti,
vďaka čomu čas k poslednému bodu programu ubehol nie-
len rýchlo, ale aj zaujímavo. I vďaka slnečnému počasiu sa
napokon deti mohli do sýtosti vyšantiť na parkovisku pokry-
tom penou. (r)

Už po 6. krát organizátori KST PETAN pri TC CHARIZMA,
PKC, ŽIVENA m.o., OZ Srdce Pezinka 29. apríla 2018 roztan-
covali Radničné námestie na Medzinárodnom dni tanca. Svo-
jimi choreografiami sa predstavili deti zo ZUŠ, CVČ, SUNNY
Dance, KST PETAN, TC CHARIZMA. Cieľom podujatia je širo-
kej verejnosti odprezentovať činnosť klubov, krúžkov i jednotliv-
cov, venujúcim sa rôznym tanečným žánrom a štýlom. Aj tento
rok sme vpred na školách spoločne nacvičili BLUES, VALČIK,
COUNTRY – tance, ktoré si spolu na námestí zatancovalo
približne 600 detí a dospelých. Členovia Sunny Dance na záver
učili ZUMBU. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do podujatia zapojili
a návštevníkom za výbornú atmosféru, ktorú pre tanečníkov vy-
tvorili. Kvetoslava Štrbová

Medzinárodný deň
tanca v Pezinku
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Už onedlho zaplavia pezinské ulice pestro-
farebné keramické exponáty a ich nadšení
obdivovatelia. Ku koloritu začínajúceho leta
v Pezinku skrátka neodmysliteľne patria Ke-
ramické trhy. Tento rok sa uskutoční už ich
15. ročník. O tom, na čo sa od 8. do 10. júna
môžeme tešiť, hovorí Martin Hrubala, riadi-
teľ Malokarpatského múzea, ktoré je organi-
zátorom tejto skvelej akcie.

� Keramické trhy sa budú konať už pätnás-
ty raz. Pripravujete aj nejaké novinky alebo
zmeny?

Samozrejme si kladieme otázku ako podujatie
inovovať a posúvať ďalej. Výsledkom tejto sna-
hy je nápad dať priestor aj tej časti verejnosti, kto-
rá chce ísť trochu do hĺbky. Preto sa v posled-
ných rokoch snažíme spájať Keramické trhy
s nejakou témou. Tento rok budú témou kachlia-
ri, teda ľudia, ktorí vyrábajú kachle a pece – a už
v predvečer Keramických trhov sa u nás v Malo-

karpatskom múzeu uskutoční seminár, na kto-
rom budú dvaja kachliari vysvetľovať svoje tech-
niky. Počas keramických trhov návštevníci uvi-
dia aj praktické ukážky, ako sa vlastne taká pec
vyrába. Takisto sme v piatok slávnostné otvore-
nie posunuli o dve hodiny neskôr, na 16. hodinu,
aby sa na ňom mohla zúčastniť aj širšia verej-
nosť. Prebehne aj tematická výstava na tému
kachliari a peciari. A ako vždy bude na podujatí
bohatý program od piatku až do nedele vrátane
koncertov, podujatí pre deti, praktických ukážok
a súťaže, v ktorej bude verejnosť hlasovať za
najkrajší predmet – tento raz to bude nádoba na
pečenie.
� Viete už konkrétne čísla, koľko účastní-
kov bude na trhoch predávať a vystavovať?

V tejto chvíli ešte prebieha registrácia a už má-
me 160 prihlásených, takže sa blížime k rekor-
du, čo bolo 172 účastníkov. Zloženie krajín bude
podobné ako v minulých rokoch: Poľsko, Ma-
ďarsko, Slovinsko, Bulharsko a najmä Česká re-

publika, ktorá má najbohatšie zastúpenie, preto-
že českí hostia majú Keramické trhy veľmi radi.
Všetci potvrdzujú, že má naše mesto genius loci
a aj ľudia sa k nim správajú milo, teda tu nejde
len o predaj, ale aj o skvelú atmosféru, ktorá
z Pezinka tri dni vyžaruje.
� Zvyknú vám takéto postrehy aj hovoriť
alebo písať?

Áno, práve preto to spomínam, že je táto skú-
senosť podložená desiatkami e-mailov, v kto-
rých naši hostia riešia nielen technické záleži-
tosti, ale väčšinou nezabudnú spomenúť, ako ra-
di sem chodia a žiadajú nás, že by mali radi ´to
svoje´ miesto, na ktoré sú zvyknutí. Napokon 90
percent vystavujúcich už v Pezinku bolo a je
zjavné, že sa sem radi vracajú. Niektorí sa nám
ozvú už v januári či februári.
� Ako prežívate otvorenie trhov? Na ktoré
chvíle sa tešíte?

Už v piatok sa otvárajú Keramické trhy aj vý-
stava u nás v múzeu, potom sa koná posedenie

spojené s recepciou v pivničných priestoroch.
Spoločne s primátorom Oliverom Solgom
prejdeme trhy, každého vystavujúceho osobne
privítame a odovzdáme mu plaketu. Je to nároč-
ný program, ale patrí to k najsilnejším okami-
hom – keď si s každým vystavujúcim podáme
ruky, vidíme tu staré známe tváre a často počas
tých rokov môžeme posúdiť, ako sa ľudia me-
nia, ako im povedzme rastú deti, porozprávajú
nám, čo majú v živote nové... Toto je možno
drobnosť, ktorá Keramické trhy odlišuje od podu-
jatí postavených na komerčnej báze, kde od vy-
stavujúcich akurát vyberú poplatok a viac sa
o nich nestarajú. Ľudský prístup a osobná rovi-
na, putá a priateľstvá, ktoré tu vznikajú, to je to,
čo na Keramických trhoch všetci kvitujú. A po-
tom, keramika už patrí k začiatku leta v Pezinku.
Viacerí Pezinčania mi povedali, že po Keramic-
kých trhoch už sa pre nich začína dovolenková
sezóna.

(kam)

Keramické trhy sú v Pezinku ozajstným začiatkom leta

PIATOK 8. 6. 2018

14.00 h Začiatok predaja
16.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov za

účasti predsedu BSK Juraja Drobu a primátora
mesta Pezinok Olivera Solgu

14.00 -18.00 h Začiatok súťažnej výstavy “Nádoba na pečenie”
14.00 -18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
17.00 h Vystúpenie ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok
21.00 h Ukončenie prvého dňa trhov

SOBOTA9. 6. 2018

9.00 h Začiatok predaja
9.30 -18.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy “Nádoba na pe-

čenie“
10.00 -18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
12.30 -14.30 h ARION

16.00 -17.00 h DUCHOŇOVCI
21.00 h Ukončenie druhého dňa trhov

NEDEĽA10. 6. 2018

9.00 h Začiatok predaja
9.30 - 13.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy “Nádoba na pe-

čenie“
10.00 - 16.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
14.00 h Vyhodnotenie súťaže “Nádoba na pečenie“
15.00 h BUKASOVÝ MASÍV
16.00 h Ukončenie trhov

SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

Výstava v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, M. R. Štefáni-
ka 4 – 8. 6. - 2. 9. 2018.SPOZNAJME CECH KACHLIAROV
Vernisáž výstavy v piatok 8. 6. 2018 o 16.30 h.

Výstava v Mestskom múzeu v Pezinku, M. R. Štefánika 1
– 6. 6. - 31. 7.ALEXANDER ILEČKO – KERAMICKÁ TVORBA

Výstava v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5
– 7. 6. - 6. 7.CECH SLOVENSKÝCH KERAMIKOV: Z HLINY

Výstava v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku, M. R. Štefánika 9
– 8. 6. a 9. 6. 2018 od 14.00 do 20.00 h.MISA

Výstava v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, Cajlanská 255
– 13. 5. 2018 - 31. 1. 2019.Z KRUHU VON

Výstava ŠÚV Josefa Vydru Bratislava, Radničné námestie
– 8. - 10. 6.PÁLI NÁM TO II.

Podujatie MALÁ VÍNNA ULIČKA, Potočná ulica. Piatok a so-
bota 8. a 9. 6. od 16.00 do 22.00 h.

Zmena programu vyhradená!



6 MÁJ 2018 PEZINČANUMENIE A KULTÚRA

Jarné mesiace sú v Základnej
umeleckej škole Eugena Su-
choňa vždy nabité programom.

Ani tento rok to nie je inak. Na
koncerte „Z každého rožku
trošku“ 27. apríla naši žiaci pre-
viedli publikum galériou rôz-
nych hudobných slohov a žán-
rov. Už na druhý deň, 28. apríla
tlieskali našej ľudovej hud-
be Sekvoja Festiva-účastníci
lu slovanských tradícií v pe-
zinskom zámockom parku.
O príjemnú atmosféru na ná-
dvorí starobylej radnice sa pek-

ZUŠ Eugena Suchoňa nepozná jarnú únavu

ným koncertom 10. mája po-
starali žiaci sláčikového od-
delenia.

Máj priniesol aj ďalšie úspe-
chy našich žiakov na celoslo-
venských interpretačných súťa-
žiach. Súťaže „Zahrajže nám
píšťalôčka“ v Nových Zám-
koch sa zúčastnili traja žiaci:
Ema Vargová Veronikaa
Guštafíková z triedy Mgr. Iva-
ny Fulopovej a Peter Berta
z triedy Mariána Mráza, DiS.art.
Deti súťažili v troch kategóriách
a v každej vybojovali striebro.

No a opäť nesklamali ani naši
violončelisti z triedy Mgr art.
Magdalény Milčikovej, ktorí sa
vo veľmi silnom obsadení - 6
žiakov – zúčastnili celosloven-
skej súťaže Talenty pre Slo-
vensko v Dolnom Kubíne. V pr-
vej kategórii súťažila Júlia Sa-
máková bron-a umiestnila sa v
zovom pásme Tomáš Hore-.
nický zlaté pásmo Ri-získal a
chard Gašparovič si vybojoval
platinové pásmo.

V druhej kategórii si zlaté
pásmo rozdelila Ella Dočolo-

manská Katarínou Klučáro-s
vou Hana Bereníkováa získa-
la platinové pásmo.

Zdá sa vám to neuveriteľné?
Nuž aj porote sa takýto úspech
žiakov z jednej školy, ba čo
viac, z jednej triedy videl nad-
štandardný a rozhodla sa oce-
niť aj Mgr. art. Magdalénu Milči-
kovú cenou „Najlepší pedagóg“
a korepetítorku Mgr.art. Lýdiu
Cibulovú „Cenou pre najlepšie-
ho korepetítora“. Všetkým veľ-
ká gratulácia!!!

(ZA)

Vítanie leta 2018

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 si budete môcť
vychutnať Graffiti Jam či streetbalový turnaj, ktorý bude prebie-
hať v priestoroch parkoviska pred Amfiteátrom. Po odohraní
koncertov je pripravená EXCELENT párty v priestoroch miest-
neho 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.

Jarný koncert folklórneho spe-
váckeho súboru RADOSŤ z Pe-
zinka, ktorý sa uskutočnil v pia-
tok, 11. mája v Malej sále pe-
zinského Domu kultúry, bol
vskutku nabitý energiou na ja-
visku aj v hľadisku. Radostníci
pripravili svoje potulky po nie-
koľkých slovenských regiónoch
vskutku s vysokým nasadením
a pozvali na ne svoje publikum
prostredníctvom krásnych ľudo-
vých piesní pochádzajúcich
z toho – ktorého regiónu.

Počas večera odzneli pesnič-
ky zo Záhoria i z Myjavy, ale aj z
Gemera, Šariša a Ábova s tem-
peramentným akordeónovým
sprievodom umeleckého vedú-
ceho súboru Štefana Šaláta.
Z prejavu spevákov sršala ra-
dosť i energia, ktorú vďačne
odovzdávali svojmu publiku. To
si s nimi spievalo, ak išlo o zná-
mejšie piesne, najmä tie zo Zá-
horia, alebo skandovaným po-
tleskom podporilo rytmické pes-
ničky, ktorých bolo v programe
neúrekom. Počas malej pres-

távky v programe vystúpil vzác-
ny hosť, píšťalkár, fujarista i kla-
rinetista v jednej osobe, Rudolf
Cikatricis, ktorý publikum vtip-
ným spôsobom pobavil hrou na
svojich fúkacích nástrojoch. Po
spomínanej krátkej prestávke
koncert gradoval premiérovo
spievanými pesničkami z oko-
lia Myjavy, po ktorých zaspieva-
li muži rytmické pesničky zo Ša-
riša a po nich zaspievali ženy
zmes temperamentných piesní
z Ábova. Treba vyzdvihnúť sku-

točnosť, že sa speváci snažili o
interpretáciu piesní v ich origi-
nálnom nárečí, čo im pridalo na
efekte.

V publiku sedeli aj vzácni hos-
tia – primátor Pezinka Mgr. Oli-
ver Solga, podpredseda ús-
tredného výboru Jednoty dô-
chodcov na Slovensku Ing.
Alojz Luknár, šéfredaktorka ča-
sopisu III. vek Mgr. Dobruška
Luknárová, známy folklorista
Ing.Alojz Špaček a ďalší hostia.

V závere koncertu zožali Ra-

dostníci zaslúžené ovácie a
publikum si vyžiadalo prídavok.
Zdalo by sa, že si teraz môžu
speváci na chvíľu vydýchnuť po
vynaloženom úsilí počas ná-
ročných skúšok pred koncer-
tom, ale opak je pravdou.

Už teraz sa musia začať pri-
pravovať na svoju účasť na Me-
dzinárodnom festivale generá-
cií v Trenčianskych Tepliciach,
ktorý sa uskutoční v dňoch 26.
a 27. mája. Dňa 31. mája na
nich čaká účasť na Krajskej pre-
hliadke seniorských spevác-
kych súborov, ktorú každoroč-
ne poriada Krajský výbor Jed-
noty dôchodcov na Slovensku
väčšinou v Pezinku a 9. júna sa
predstavia svojím koncertným
programom v Bratislave na
Hviezdoslavovom námestí, kde
sa uskutoční Festival vodníkov.
Dňa 14. júla vystúpia na pre-
hliadke bratislavských súbor-
ov v Dúbravke. Treba im teda
držať palce a zaželať veľa
šťastia v ich úctyhodných akti-
vitách. Eva Frťalová

Radostné potulky s Radosťou

Slovenská ľudová pieseň
putuje za oceán

V pondelok 14. mája predviedol Folklórny spevácky súbor
Radosť z Pezinka svoje spevácke umenie pred tridsaťčlen-
nou skupinou amerických turistov v Bratislave. Tempera-
mentné ľudové piesne nenechali nikoho z nich chladným
a niektorí sa dokonca roztancovali. Vo všeobecnosti možno
konštatovať, že toto vystúpenie bolo malým, vydareným prí-
spevkom Radostníkov k zviditeľneniu nášho malého Sloven-
ska vo svete, konkrétne v americkejAtlante.

Eva Frťalová

Dňa 28.4. sa v Zámockom parku konal 5. ročník obľúbenej ak-
cie, voľne nadväzujúci na predchádzajúce, Festival slovan-
ských tradícií. Účasť bola naozaj hojná a počasie nám prialo. V
priebehu celého dňa sa festivalu zúčastnilo asi tisíc ľudí všet-
kých vekových kategórií a každý si našiel to svoje. Návštevníci
mali možnosť zažiť skvelé prednášky týkajúce sa histórie a zvy-
kov našich predkov, byliniek, historickej lukostreľby, vzdeláva-
nia či rozprávok. Vyskúšali si na vlastnej koži remeslá a odniesli
pekné výrobky, napr. plstené brošne, voňavé mydielka, pláten-
né vrecúška a iné. Už tradične prebehol obrad stavania mája,
ktorého sa zúčastnili malí aj veľkí. Sprievodným programom a
tohtoročnou novinkou bolo divadielko pre deti. Deň nám sprí-
jemňovali ľudové súbory a koncerty, ktoré natiahli jedinečnú at-
mosféru až do neskorého večera. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám pomohli tento krásny projekt uskutočniť a samozrejme aj
tým, ktorí sa ho zúčastnili. Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADÍCIÍ A STAVANIE MÁJA
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� Čo bol prvý moment, ktorý

vás podnietil k rozhodnutiu

nakrútiť film o Miroslavovi

Válkovi?Aprečo práve on?

Spolu s Petrom Pavlacom, so

strihačom Marošom Šlapetom

a ďalšími spolutvorcami sa dlho-

dobo venujeme našej histórii.

Je to môj osobný program. Sna-

žím sa rozprávať skutočné prí-

behy a dostávať ich na javisko

alebo do filmu. Konkrétne Válek

súvisí do istej miery s prácou na

mojom predošlom filme Hrana,

v ktorom sme rozprávali príbeh

hudobníka Marka Brezovského

a dotkli sme sa aj atmosféry 90.

rokov. To, v akom stave sa spo-

ločnosť nachádza, má však väč-

šinou príčinu v tom, čo sa stalo

predtým. Teda éra mečiarizmu

nás priviedla k skúmaniu toho,

čo sa dialo po Novembri 89 ale-

bo aj pred ním.AMaroš Šlapeta

ako prvý vyslovil meno Mirosla-

va Válka. Okamžite sme po-

chopili, že je to pre nás vzrušu-

júca téma.

� Oslovil vás Válek ako bás-

nik?

Vždy ma oslovoval, je to pred-

sa klasika. Väčšina ľudí pozná

Válka cez jeho erotické básne,

ktoré patria ku gymnaziálnemu

veku. Majú v sebe istú pikant-

nosť a je asi príjemné dievča-

tám recitovať alebo čítať takéto

verše.

� Možno vtedy, keď vznikali.

Myslíte si, že aj dnes?

Našiel som na facebooku sku-

pinu, ktorá má názov Ten kto ľú-

bil, sklamal sa a ten, kto skla-

mal, ľúbi, čo sú verše z Válkovej

básne Jesenná láska. Dva roky

po sebe som bol členom poroty

na Hviezdoslavovom Kubíne

a Válek sa tam pravidelne obja-

vuje. Asi je v jeho tvorbe nejaká

vibrácia, ktorá mladých ľudí stá-

le priťahuje. Zásluhu má na tom

pre mnohých z nás aj Marián

Varga, ktorý zhudobnil Smutnú

rannú električku a stala sa kul-

tovou piesňou.

� Boli ľudia, ktorých ste o-

slovili, ochotní o Válkovi ho-

voriť?

Zo začiatku to nebolo jedno-

duché, ale to už je súčasť práce

novinárov i dokumentaristov.

Treba si vybudovať dôveru

s ľuďmi, s ktorými chce človek

robiť rozhovory. Začali sme na-

krúcať 25 rokov po Válkovej

smrti a najprv som si myslel, že

to nebude problém. Prekvapilo

ma, že ľudia boli v takom zvlášt-

nom strehu, aký to vlastne bude

film, o čom sa v ňom bude hovo-

riť... Niektorí však nezaváhali

vôbec, napríklad Marián Varga,

Vladimír Strnisko či Ľubomír

Feldek – a to možno pomohlo

prelomiť počiatočnú neistotu aj

u ďalších. Potom to už išlo veľ-

mi dobre. Rozhovory boli dosť

dlhé, aj keď bolo jasné, že sa

nie všetko do filmu dostane.

Pracoval som od začiatku

s myšlienkou, že by tieto výstu-

py mohli vytvoriť akýsi základ

orálnej histórie popisujúcej ob-

dobie normalizácie. Postupne

by sme ich chceli zverejňovať

na internete aj samostatne, aby

boli k dispozícii pre každého, ko-

ho zaujímajú.

� A pritom, aj keď ste nepo-

užili všetko, má film dosť dl-

hú minutáž.

Má, ale väčšina ľudí to vníma

bez problémov, iba niektorí mi

to vytkli. Má to však svoj dôvod:

nechcel som sa dopúšťať zjed-

nodušení. Povedzme keby uda-

losti v roku 1969 boli všeobec-

ne známe, nebolo by ich treba

opisovať vo filme, stačilo by na

ne len odkázať.Ale tak to nie je.

A ak chceme stopovať Válkovo

konanie, musíme vysvetľovať

aj kontext. Ľudia si myslia –

prišli ruské tanky, začala sa nor-

malizácia. Ale keď sa Válek stal

ministrom kultúry, bol na čele

strany ešte stále Dubček. Stále

sa bojovalo aspoň o nejaké zvy-

šky demokratizačného proce-

su. To sú čriepky, ktoré sú pod-

statné pre vyskladanie výsled-

ného obrazu, preto sme ich ne-

chceli vystrihnúť.

� Treba uznať, že Válkov por-

trét naozaj pomáha dotvoriť

aj rôznorodosť názorov na je-

ho osobu.

Vo filme rozprávajú v ňom ľu-

dia, ktorí po roku 1968 mali mož-

nosť pracovať, ale aj takí, ktorí

boli z tvorivej práce vyradení,

povedzme Milan Hamada ale-

bo Jozef Bžoch. A zaujalo ma,

ako títo ľudia s rôznymi názormi

na Válka dokázali viesť kultivo-

vaný dialóg. Dnes sa každý

spor vníma ako invektíva, uráž-

ka, aktéri na seba štekajú... Indi-

ánska múdrosť hovorí, že ľavé i

pravé krídlo patria jednému vtá-

kovi. Dnes nám chýba schop-

nosť takto vnímať veci. Spoloč-

nosť je polarizovaná a žijeme

v permanentnom konflikte, kto-

rý nás nikam neposúva, preto-

že nie je konštruktívny.

� Ste spokojný s distribú-

ciou a s ohlasmi na film?

Je to špecifický dokument a

nepredpokladal som nejakú ma-

sovú distribúciu. Do kín som ho

chcel dostať preto, lebo je iné

sledovať takýto film doma,

v obývačke a iné je pozerať ho

v kine a potom o ňom diskuto-

vať. Išlo mi o to, aby som posky-

tol ľuďom možnosť zdieľaného

zážitku. Predpokladal som, že

to bude limitovaná distribúcia

a prekvapilo ma, ako Asociácia

filmových klubov Slovenska roz-

šírila film po celej krajine vráta-

ne malých miest. A chodí naň

pomerne dosť divákov. Mám

z toho radosť, veď o to nám išlo.

Film si nenárokuje nijakú abso-

lútnu pravdu, považujem ho za

začiatok diskusie. A po premie-

taniach ľudia naozaj veľmi živo

debatujú.

� Možno je to signál, že film

prišiel v čase, keď je potreb-

ný.

Aj kritika odčítala z filmu istú

paralelu so súčasnosťou. Teší

ma, že je dielo vnímané nielen

ako história, ale ako niečo živé.

� Čo považujete za hlavný

odkaz vášho filmu?

Snažil som sa všetko pove-

dať vo filme a nechcem ho

akokoľvek „dovysvetľovávať“.

Na to, aby sme sa posúvali ďa-

lej, musíme poznať históriu, mu-

síme mať živú kolektívnu pa-

mäť. Tu sa otvára priestor pre

umenie, ktoré môže cez silné

príbehy dostávať poznanie do

širšieho povedomia. Teda roz-

právať dejiny nielen ako fakty,

ale cez príbeh konkrétneho člo-

veka. Je to spôsob, ktorý je účin-

ný, pretože človek dokáže cez

príbeh veci znovu precítiť, pre-

žiť, predstaviť si veci, dotknúť

sa ich a tá doba zrazu znovu oži-

je. A najlepší spôsob je, rozprá-

vať cez postavy, ktoré sú kon-

troverzné, rozporuplné. Cez ne

sa dá o tej dobe a aj o našej spo-

ločnosti povedať oveľa viac.

� Ako dlho ste na filme pra-

covali?

Štyri roky.

� Zmenili ste počas tohto ob-

dobia niektoré postoje?

Ani nie. Možno iba v tom, že

som vždy zastával výrazne anti-

komunistické postoje a na nich

aj trvám. Ale pochopil som tiež,

že sa na minulosť nedá dívať

cez princíp kolektívnej viny.

Tým nehovorím, že by som čo-

koľvek z minulého režimu chcel

legitimizovať. Ale zjednoduše-

ný výklad veľa vecí kriví. Spo-

ločnosť z niektorých ľudí urobí

exemplárnych páchateľov a iní

sa v tichosti dopustili ďaleko hor-

ších vecí a ešte dnes majú

obrovský vplyv.Ako príklad spo-

meniem Sviečkovú manifestá-

ciu. Z Válka sa robí exemplárny

prípad a iní sa ani nespomína-

jú, hoci vtedy práve oni dávali

rozkazy. Práve to, ako nedô-

sledne sme sa vyrovnali alebo

skôr nevyrovnali s komunistic-

kou minulosťou a nedokázali

sme potrestať vinníkov, má za

následok aj súčasný stav spo-

ločnosti.

� Možno Válkov príbeh po-

tvrdzuje, že s totalitným sys-

témom sa nedajú robiť kom-

promisy.

Táto otázka je v štruktúre prí-

behu veľmi silne prítomná. Po-

vedal to presne Milan Lasica –

niekto uvažuje spôsobom, že

budem to teda robiť ja, aby to

nerobil miesto mňa niekto hor-

ší. No a je otázka, či tí ľudia na-

koniec nerobia to isté, čo by ro-

bili aj tí horší. Na druhej strane

Ján Buzássy a ďalší hovorili, že

to, čo Válek urobil, slovenskej

kultúre de facto v tom čase pred-

sa len pomohlo.

� Na čom budete pracovať

ďalej?

Priebežne chceme rozhovory

z filmu umiestňovať na inter-

net. A asi rok pracujem na do-

kumentárnom filme o Dežovi

Hoffmanovi. Je to človek, ktorý

ako fotograf nie je spojený len

s Beatles, ale zažil aj občiansku

vojnu v Španielsku, kde sa stre-

tol s Hemingwayom, odtiaľ sa

dostal do Anglicka, stal sa re-

portérom československej ar-

mády... Je to silná téma.

� Už rok ste umeleckým šé-

fom divadla v Zlíne. Čo je no-

vé na Morave?

Peter Pavlac píše k stému vý-

ročiu ČSR hru Masaryk-Šte-

fánik, ktorú budeme ako di-

vadlo v Zlíne vytvárať v kopro-

dukcii s Divadlom Aréna. Na to

sa veľmi teším. (kam)

Snažím sa dejiny rozprávať cez príbehy
Miroslav Válek. Básnik a komu-

nistický minister kultúry. Pre nie-
koho predstaviteľ totalitného a nor-
malizačného režimu, pre iných člo-
vek, ktorý sa snažil aspoň v rámci
možností kultúrnu obec chrániť.
Dokument o rozporuplnej osob-
nosti nakrútil pezinský režisér
a umelecký šéf Mestského divadla
Zlín Patrik Lančarič. O svoje prvé
dojmy a ohlasy na svoje dielo sa
podelil aj s čitateľmi časopisu Pe-
zinčan.

Projekt Cesty za

umením pokračuje aj

tento rok. V súčas-

nosti je pripravená

návšteva galérie Da-

nubiana v Čunove,

konkrétne výstavy

významného sloven-

ského maliara a gra-

fika, Pezinčana Igo-

ra Piačku. Ponuku

mesta, ktoré zabezpečuje dopravu, využijú tento raz žiaci

Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa.

Pre seniorov je zase pripravená návšteva Mestského

múzea v Bratislave, ktoré si práve pripomína 150. výročie

svojej existencie. Dlhoročným riaditeľom tejto významnej

inštitúcie je ďalší Pezinčan Peter Hýross. Návšteva sa

uskutoční v mesiaci jún a mesto rovnako zabezpečí záu-

jemcom autobusovú dopravu.

Cesty za umením

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA jún

Pre študentov a verejnosť:
Neviditeľné žiarenie – témou besedy z cyklu Pohľad na oblohu

bude rádioaktivita. S čitateľmi a návštevníkmi Malokarpatskej
knižnice v Pezinku bude diskutovať Terézia Melicherová, odbor-
níčka na meranie rádioaktivity z odboru Meteorologické siete
v SHMÚ. Besedu moderuje spisovateľ a redaktor TASR Márius
Kopcsay. Termín: 5. júna o 17.00 h. Miesto konania: Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Z hliny - vernisáž výstavy Cechu slovenských keramikov –
výstava je sprievodným programom Keramických trhov. Termín:
7. júna 2018 o 16.00 h. Miesto konania: výstavná miestnosť, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literatúra v Radnici: Návod na lepšie mesto. Termín: 11. júna
2018 o 19.00 h. Hosť: architekt, hudobník a textár Matúš Valo, mo-
deruje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Naša Maša Haľamová – prednáška o známej slovenskej poet-
ke, členke Živeny. V spolupráci so spolkom Živena. Termín: 12. jú-
na 2018 o 17.00 h. Lektorka: Mgr. Sylvia Hrdlovičová (SNM-Mú-
zeum Ľ. Štúra v Modre). Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Deň detí v knižnici: Deň detských čitateľov. Termín: 1. júna
2018 o 8.00 - 18.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Beseda so spisovateľom Jánom Čápkom. Termín: 8. júna
2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literárno-výtvarná súťaž: téma na jún: Herbárium. Literárne
a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto ko-
nania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Literárny ateliér: Herbárium – huňaté hlavy – les bes – cyklus
podujatí pre deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje
lásku k čítaniu. Termín: 22. júna 2018 o 10.00 h. Miesto konania:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5.
Fíha! Kniha! – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v kto-
rom 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, Holu-
byho 5.

Tradičné podujatia: Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny in-
formačnej výchovy, Veľké vítanie prváčikov.
Neviditeľné žiarenie.
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,

sobota 2. jún Dalibor Karvay,
Daniel Buranovský

sobota 23. jún Mucha Quartet

Koncerty sa uskutočnia o vo Farskom kostole.20.00 h
Ďalšie informácie na www.facebook.com/HudbavPezinku.

2018
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5. 6. 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 do11.00 h.
7. 6. Mama, ocko- poď sa hrať: Strapaté slniečko. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
8. 6. – 10. 6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov.
V piatok: 14.00 - 18.00 h. V sobotu: 10.00 - 18.00 h. V nedeľu:
10.00 - 17.00 h.
12. 6. 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 do 11.00 h.
14. 6. Mama, ocko- poď sa hrať: Čerešničky. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svoji-
mi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
15. 6. - 17. 6. Festival pouličného divadla. CVČ v spolupráci
s Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie za-
merané predovšetkým pre deti.
22. 6. - 23. 6. Letná noc v Centre. Tábor s prespaním v Centre
voľného času. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok
od 17.00 - 19.00 h 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

Odchytený pes sa nachádz v karanténnej a odchytovej stani-
ci MsP Pezinok na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade, že
občan spoznal svojho psa alebo pozná majiteľa psa prípadne
má akékoľvek informácie, ktoré by napomohli zistiť majiteľa
odchyteného psa, môže volať na tel. č. 0911 831 528 – KaOS
(033 690 11 82 – stála služba), alebo tiesňové volanie 159 MsP
Pezinok. Občania nás taktiež môžu kontaktovať v prípade záuj-
mu o adopciu psa alebo dočasnú opateru pre psa.

Pomôžte nájsť majiteľa

1. Dňa 12.5. o 17.45 h bol na ul. Rad-
ničné námestie v Pezinku občanom
odchytený pes bez identifikačných zná-
mok. Rasa: kríženec, pohlavie: samec,
farba: čierna - biely znak na hrudi, výš-
ka: 50 cm, váha: cca 30 kg, Vek: cca 5
rokov. (MsPP)

Je to úspech, na ktorý môžu
byť Pezinčania hrdí. Ich ro-
dák, legendárny šachista Ri-
chard Réti, vstúpil tento rok
do Svetovej šachovej siene
slávy (World Chess Hall of Fa-
me) v americkom meste Saint
Louis. O to slávnostnejšiu prí-
chuť tiež mohol mať tohto-
ročný v poradí už dvanásty
Memoriál Richarda Rétiho,
ktorý sa konal v Pezinku v so-
botu 12. mája a ktorý organi-
zoval Klub šachu Pezinok
v spolupráci s Malokarpat-
ským múzeom Pezinok, Pe-
zinským kultúrnym centrom
a s mestom Pezinok.

„Pre mesto a jeho atraktívnosť

je veľmi dôležité pripomínať si

slávnych rodákov. Rovnako ako

maliar Ján Kupecký, je aj ša-

chista Richard Réti osobnosťou

medzinárodného významu,“ vy-
svetľuje Martin Hrubala, riaditeľ
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku motiváciu, pre ktorú sa tá-
to inštitúcia zapojila do organi-
zácie skvelého šachového podu-
jatia.

Jeho načasovanie nie je ná-
hodné – práve v tomto období si
verejnosť pripomína 129. výro-
čie Rétiho narodenia (28. máj
1889) a aj 89. výročie jeho úmr-
tia (6. júna 1929).

„Bol to neuveriteľne zvláštny,

výnimočný a vzácny človek nie-

len v šachu, ale aj pokiaľ ide o je-

ho životné osudy. V rokoch

1918 až 1929 patril medzi naj-

významnejších svetových hrá-

čov aj teoretikov šachu. Navyše

sa Richard Réti hlásil k mladej

Československej republike a re-

prezentoval ju, dokonca finanč-

ne podporil účasť nášho druž-

stva na prvých šachových olym-

piádach,“ vyjadril sa pre portál
teraz.sk pezinský primátor Oli-
ver Solga.

Rétiho vzťah k Českosloven-
sku a k Pezinku je o to cennejší,
že sám hovoril po nemecky a
slovenčinu ovládal pomerne sla-
bo. Zatiaľ o ňom vyšiel v roku
1989 životopis českého histori-
ka Jána Kalendovského, ten sa
však orientuje najmä na Rétiho
šachové umenie a uvádza do-
konca jeho partie.

Ako už v októbri 2016 písal ča-
sopis Pezinčan, príbeh Richar-
da Rétiho inšpiroval tiež známe-
ho spisovateľa a dramatika Jura-
ja Bindzára pri písaní jeho romá-
nu Mlčky a krátko.

Do mapovania životných osu-
dov Richarda Rétiho sa pustil aj
primátor Solga, ktorý len nedáv-
no dokončil publikáciu o malia-
rovi Jánovi Kupeckom.

Richard Réti pochádzal zo ži-
dovskej rodiny, ktorá sa do Pe-

zinka presídlila z neďalekého
Hlohovca. Jeho otec bol lekár,
venerológ. Mal prenajaté kúpe-
le, teda dnešnú Pinelovu ne-
mocnicu a liečil klientelu z Bra-
tislavy, Viedne či z Budapešti.

Po roku 1900 sa presťahovali
do Viedne, kde Réti vyštudoval
gymnázium aj vysokú školu. Štu-
doval matematiku, napokon sa
rozhodol pre šach, keďže vte-
dajšie časy, ale aj atmosféra vo
Viedni, boli tejto kráľovskej hre
naozaj naklonené. Bohatí ľudia
vtedy platili mladým šachistom
za to, že s nimi hrávali partie, ale-
bo finančne podporovali súťaže
a turnaje – medzi nimi napríklad
aj barón Rothschild. Tu sa dajú
nájsť korene Rétiho profesionál-
nej dráhy.

„Réti nemal veľmi rád popula-

ritu a davy ľudí, preto neobľubo-

val ani turnaje, hoci mu zabez-

pečovali ekonomickú stabilitu,“

vysvetľuje v článku pre teraz.sk
Oliver Solga. „Šach však pova-

žoval skôr za umenie než za

šport. Možno sa preto ani nikdy

nestal majstrom sveta, pretože

po tom vlastne netúžil. V roku

1925 v Sao Paole sa však stal

rekordérom v hraní šachu na-

slepo. Ide o hru, keď má šachis-

ta zaviazané oči alebo je obráte-

ný chrbtom a asistent mu iba

oznamuje ťahy súperov. V tom-

to prípade hral Réti na dvadsia-

tich deviatich šachovniciach, tak-

že si všetkých 29 partií naraz dr-

žal v hlave. Nakoniec 20 partií

vyhral a v siedmich remizoval,

zvyšné dve boli prehry.“

Richard Réti bol autorom pub-
likácií Nové šachové idey a Maj-

stri šachovnice, ktoré sa dodnes
v šachovom svete tešia popula-
rite, predovšetkým v anglickom
jazyku. Precestoval Európu, Juž-
nú i Severnú Ameriku. V New
Yorku na veľkom turnaji v roku
1924 porazil vtedajšieho maj-
stra sveta Josého Raula Ca-
pablancu z Kuby, ktorý sa držal
na špici svetového šachu už
osem rokov.

Potom odcestoval na šachový
turnaj do Moskvy, kde sa zozná-
mil s Rognedou Sergejevnou
Gorodeckou, vtedy len 16-
ročnou herečkou a poetkou
z Moskvy. O rok neskôr sa vrátil
a vzal si mladučkú ženu za man-
želku.

Ich šťastie však trvalo iba tri ro-
ky. Richard Réti zomrel 6. júna
1929 na banálne detské ocho-
renie a zanechal po sebe dvad-
saťročnú vdovu. Hoci zomrel
v nemocnici v Prahe, jeho telo
previezli do Viedne, kde je po-
chovaný.

„Pravidelne s primátorom Sol-

gom navštevujeme hrob toho ša-

chového génia a chystáme sa

tam ísť aj tento rok,“ dodal Mar-
tin Hrubala, riaditeľ Malokarpat-
ského múzea, kde sa mimocho-
dom po skončení šachového tur-
naja odohral ďalší šachový zá-
pas: záujemcovia si mohli za-
hrať simultánnu partiu proti víťa-
zovi Memoriálu, ktorým sa stal
Tomáš Petrík z Modry.

Rétiho meno sa bude v Pezin-
ku skloňovať nepochybne čas-
tejšie, keď si mesto pripomenie
budúci rok okrúhle 130. výročie
jeho narodenia.

(rh)

Pezinčan Réti vstúpil do šachovej siene slávy

12. ROČNÍK MEMORIÁLU RICHARDA RÉTIHO
V sobotu 12. mája 2018 sa v našom meste usku-
točnil šachový turnaj 12. ročník – Memoriál
Richarda Rétiho. Podujatie organizuje na po-
česť Richarda Rétiho miestny Klub šachu v spo-
lupráci s Mestom Pezinok, Pezinským kultúr-
nym centrom a Malokarpatským múzeom. Tento

ročník bol významný tým, že mu môžeme dať jednoducho prí-
vlastok medzinárodný. Okrem našich už tradičných šachových
priateľov z Chorvátska sme privítali aj šachistov z Rakúska,
Nemecka, Francúzka, Bieloruska, Ukrajiny, Španielska,
Srbska, Bosny a Hercegoviny a Rumunska. Aj keď celková
účasť nebola čo do počtu šachistov rekordná, určite to bol jeden

z najkvalitnejšie obsadených ročníkov. Celkovo sa turnaja zú-
častnilo 81 hráčov, z ktorých deväť je držiteľom rôznych výkon-
nostných stupňov majstrov. Víťazstvo v hlavnej súťaži si odnie-
sol Tomáš Petrík z Modry, ktorý z deviatich partií zvíťazil v ôs-
mich. V kategórii seniorov zvíťazil Dušan Mikuláš z Bratislavy,
v kategórii juniorov si prvenstvo odniesol Dmitry Nestorenko
z Ukrajiny a medzi ženami prvenstvo získala Cecile Bourgoin
z Francúzska. Nás teší, že v mimoriadne silnej konkurencii sa
nestratili ani naši domáci šachisti. Najlepšie si počínal Michal
Silvio, Martin Šilhár, najlepšiu trojku uzatváral Štefan Mikovič.
Podujatie spoločne so zástupcami Klubu šachu otvoril primátor
Pezinka Mgr. Oliver Solga. (MA)

V čase veľkonočných sviat-
kov, na bielu sobotu, sa konala
v Evanjelickom farskom kostole
posledná rozlúčka z ThMgr. Mila-
nom Žarnovickým, ktorý zomrel
vo veku 77 rokov. Milan Žarno-
vický sa narodil v Pezinku v rodi-
ne pezinského ev. farára Milana
Žarnovického staršieho a bol
tiež vnukom Júliusa Žarnovické-
ho taktiež ev. farára z Pezinka,
ktorý bol zaťom Dr. Jozefa Holu-
byho – významného botanika a
slovenského národovca, ktorý
svoje dni dožil v Pezinku. Det-

stvo a mladosť prežil v prostredí
ev. fary v Pezinku, čo malo ne-
sporný vplyv na jeho život. Ako
väčšina mladých ľudí mal rád
šport, hral stolný tenis zaujímal
sa o kultúru a divadlo. Žiaľ, ešte
v mladom veku mu zomrel otec
a neskôr, v čase jeho štúdia teo-
lógie v Bratislave i matka V. Žar-
novická, ktorá bola v priamom
príbuzenskom vzťahu s vý-
znamným národovcom a bojov-
níkom za práva slovákov Joze-
fom Miloslavom Hurbanom, tak-
že Milan Žarnovický mladší bol
pravnukom tohto tohoto národ-
ného buditeľa. Na svojich pred-
kov bol vždy hrdý a snažil sa tiež
podľa ich príkladu ísť v ich šľa-
pajach už počas študentského
obdobia i neskôr. V mladosti bol
aktívnym členom študentského
divadla Úsmev v Bratislave, kto-
ré viedla známa režisérka Eva
Brogyányiová. Venoval sa i poé-
zii a zároveň bol veľkým fanúši-

kom filmu, ku ktorému viedol i
svojich spolužiakov a priateľov v
Pezinku, kde ho po smrti rodičov
do svojho domu prichýlila rodina
Neumanovcov. Svoju kňazskú
dráhu začal ako kaplán v Suča-
noch a následne bol povolaný
na vojenskú službu do „PTP“.
Po skončení tohto obdobia na-
stúpil do práce ako jazykový ko-
rektor v Polygrafických závo-
doch. Následne prešiel ako ve-
dúci odboru do DILIZA a LITA,
čo boli ochranné autorské spo-
ločnosti. V rámci svojich povin-
ností sa pravidelne zúčastňoval
i podujatí Hviesdoslavov Kubín
a Jiráskov Hronov. Spolu zo svo-
jou manželkou Dr. Zuzanou Žar-
novickou rodenou Zemánkovo-
u, pedagogičkou na Pedagogic-
kej škole, žili v Modre a spoloč-
ne vychovali dcéru MUDr. Vieru
Žarnovickú a syna MUDr. Svä-
tozára Žarnovického.

Smútočný obrad dôstojne slú-

žil v pezinskom evanjelickom far-
skom kostole konsenior V. Kmo-
šena, následne za účasti smú-
tiacej rodiny, spolužiakov zo-
snulého, priateľov i verejnosti
bolo telo zosnulého uložené k je-
ho príbuzným na mestskom cin-
toríne v Pezinku, kde prítomní
smútoční hostia, rodina, priate-
lia prejavili najbližšej rodine
úprimnú sústrasť. V mene mes-
ta Pezinok prejavil hlbokú sú-
strasť smútiacej rodine Ing. Ján
Čech viceprimátor mesta.

Mesto Pezinok si záslužnú čin-
nosť troch generácií Žarnovic-
kých uctilo pomenovaním ulice
na severe mesta Pezinok, ktorá
nesie názov Ulica Žarnovických.
Rodina úprimne ďakuje za pre-
javenú sústrasť, kvetinové dary
a rodine Neumanovej za dlhod-
bé priateľstvo i pomoc, ktorú po-
skytli zosnulému v období keď
ostal sám, bez rodičov. Česť je-
ho pamiatke. Peter Ronec

Pezinok sa rozlúčil s ThMgr. Milanom Žarnovickým

Dňa 18. 5. 2018 sa v priestoroch hotela Kriser uskutočnila
členská schôdza Zväzu vojakov SR – klub Pezinok.Ako hos-
tia sa schôdze zúčastnili Ing. Ján ČECH, zástupca primáto-
ra mesta Pezinok, ktorý klubu poďakoval za aktivity a vzá-
jomne prospešnú spoluprácu s mestom Pezinok a genmjr.
v. v. Jiři JANČÍK, ktorý v minulosti pôsobil ako profesionálny
vojak u 186. protilietadlovej raketovej brigády Pezinok
a po rozdelení Československa zastával významné funkcie
v armáde Českej republiky a vojenskej diplomacii.

plk. v.v. Ing. Stanislav Šimon

Členská schôdza Zväzu
vojakov SR – Klub Pezinok

Inzercia
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Nešťastia v podobe požiarov
sa Pezinku nevyhýbali ani v 20.
storočí. Jeden z najničivejších
zasiahol mesto večer 3. apríla
1938. Požiar vypukol v mest-
skej stodole na Bernolákovej uli-
ci. Pravdepodobne ho spôsobili
iskry vyletujúce z niektorého z
okolitých komínov. V ten deň bo-
la víchrica a silný vietor ich od-
vial do neďalekej mestskej sto-
doly. V nej bolo uskladnené se-
no, slama a dosky, a tak bola po-
hroma rýchlo na svete. Požiar
vypukol okolo 19. hodiny. Silný
severozápadný vietor a sucho
spôsobili, že sa rýchlo rozšíril
na okolité budovy. Zakrátko ho-
reli domy na Bernolákovej, Svä-
tojurskej (dnes Bratislavská uli-
ca) a Wieserovej ulici (dnes Je-
senského ulica). Postupujúci
oheň vyvolal u obyvateľov zmä-
tok a paniku. Do záchrannej ak-
cie boli povolané miestne aj oko-
lité dobrovoľné hasičské zbory,
ako aj pomocné zbory z Bra-
tislavy a okolia:

„Na miesto požiaru dostavily

sa miestne a okolité dobrovoľ-

né hasičské sbory, ďalej po-

mocné sbory z Bratislavy a šir-

šieho okolia, celkom 16 hasič-

ských sborov so 16 motorovými

a 7 ručnými striekačkami a so

268 hasičmi, a to: Pezinok:

2 motorové a 1 ručná striekač-

ka, Modra: 2 motorové striekač-

ky, Bratislava: 5 motorové strie-

kačky, ďalej Trnava, Malacky,

Senec, Grinava, Petržalka

a Limbach po jednej motorovej

striekačke, Švansbach, Slo-

venský Grob, Svätý Jur, Trlinok,

Kučisdorf a Cajla po jednej ruč-

nej striekačke. Krizerova teheľ-

na s jednou motorovou strie-

kačkou. Z počiatku bol ne-

dostatok vody, ale vypustením

rybníku v mestskom parku, bo-

lo tomuto nedostatku odpomo-

žené. K požiaru dostavila sa

tiež vojenská pomocná asisten-

cia náhradného prápora pešie-

ho pluku 39 v Pezinku v počte

18 mužov.“ *

Spoločným úsilím a po zmier-
není víchrice sa večer o pol je-
denástej podarilo zamedziť roz-
širovaniu požiaru. Úplne ho do-
kázali lokalizovať o polnoci.
Avšak ešte na druhý deň o 3. ho-
dine museli opäť povolať hasič-
ský zbor z Kriserovej tehelne,
lebo oheň sa znovu vznietil v do-
me Márie Gschwantnerovej na
Wieserovej ulici.

Nasledujúce dni začalo od-
straňovanie a spisovanie škôd
spôsobených požiarom. Zo sú-
pisu týchto škôd sa dozvedá-
me, že okrem mestského ma-
jetku požiar poškodil či už hnu-
teľný alebo nehnuteľný majetok
tridsiatich Pezinčanov. Celko-
vá škoda presiahla hodnotu
317 000 korún, z čoho takmer
81 000 korún predstavovala uj-
ma na hnuteľnom majetku. Roz-
sah strát bol rôzny, oheň niekto-
rých Pezinčanov pripravil o zá-
soby dreva, obilia či slamy, hlá-
sili sa aj ujmy na hospodárskom
náradí a nástrojoch, šatstve aj
domácich zvieratách. Najzá-

važnejšie materiálne škody sa
dotýkali obydlí, ktoré oheň viac
či menej znehodnotil. Najväč-
šiu škodu zaznamenali u vino-
hradníka Karla Šteberlu z Wie-
serovej ulice č. 15, ktorý v dô-
sledku poškodenia domu, stre-
chy a škôd na obilí a domácich
zvieratách utrpel ujmu takmer
28 000 korún. Nasledovali ho
vinohradníci Kristína Everlingo-
vá z Wieserovej 10, Samuel
Gschwantner z Wieserovej 11 a
Ondrej Noga z Bernolákovej
15, ktorých celkové škody sa po-
hybovali v rozmedzí 22 000 –
23 000 korún. Oheň, ktorý sa
rozhorel v mestskej stodole, za-
siahol aj ďalší objekt patriaci
mestu. Mesto pri požiari utrpelo
ujmu vyše 27 000 korún. Za
šťastie v nešťastí môžeme po-
važovať to, že väčšina poško-
dených mala poistené aspoň
svoje domy, nepoistené boli
zväčša rôzne hnuteľnosti, o kto-
ré pri požiari prišli. Okrem poist-
ného mala zmierniť straty, ktoré
utrpeli, aj zbierka medzi miest-
nym obyvateľstvom a príspev-
ky od mesta, Československé-
ho červeného kríža či majiteľa
tehelne Štefana Krisera a ďal-
ších jednotlivcov.

Okrem materiálnych škôd sa pri
požiari zranilo deväť osôb a dve
ženy počas neho prišli o život.
Jednou z nich bola 69-ročná
vdova po obuvníkoviAmália De-
movičová, ktorá bývala v dome
na Bernolákovej ulici č. 2. Tá sa
po uhasení požiaru v jej dome
vrátila do obytnej miestnosti,
kde ju pravdepodobne omámil
dym a upadla do bezvedomia.
Našli ju ešte v ten večer o
22.45. Doktor Ján Grün sa ju po-
kúšal oživovať, avšak už jej ne-
dokázal pomôcť. Druhou obe-
ťou požiaru bola 59-ročná tr-
hovníčka a zelinárka Mária Spe-
váková, ktorú objavili na druhý
deň o 4. hodine v jej byte na
Wieserovej ulici č. 15. Aj ona sa
po lokalizovaní požiaru vrátila
domov, čo sa jej stalo osudným.
V tme sa pravdepodobne
potkla a spadla, pričom sa udre-
la o šamlík. V dôsledku toho
upadla do bezvedomia a udusi-
la sa dymom.

Aj tento požiar potvrdil, že
k nešťastiu stačí málo. Násled-
né požiarnopolicajné prehliad-
ky, ktoré prebiehali najmä u ob-
chodníkov a spracovateľov dre-
va poukázali na to, že protipo-
žiarna ochrana bola v tom čase
ešte značne podhodnotená.
Väčšina obchodníkov bola za
nedodržiavanie opatrení poku-
tovaná. Chýbali im lapače is-
kier, na dvoroch mali uskladne-
né nadmerné množstvo horľa-
vých materiálov (drevo, piliny),
prípadne ich uskladňovali v blíz-
kosti susedných domov, nemali
dostatočné zásoby vody a pod.
To všetko boli nedostatky, ktoré
mohli mať v prípade ďalšieho
požiaru katastrofálne následky.

Helena Markusková,
Mestské múzeum v Pezinku

*Úryvok nebol redakčne
upravovaný. pozn. red.

O pezinských požiaroch III

Tento rok si pripomína-
me 70. výročie návratu,
Dolnozemských Slová-
kov do vlasti. Na návrat
svojich starých rodičov
a rodičov, si spomínajú
najmä v mestách a ob-
ciach, kde žije väčšia
časť presídlencov. (Se-
nec, Galanta, Matuško-
vo, Neded, Kolárovo.
Spomíname, aj my, po-
tomkovia žijúci v Pezin-
ku, lebo aj tu našli mno-
hé rodiny domov. O pre-
sídlení sa málo hovorí a
mnohí ani netušia, čo
pri výmene obyvateľ-
stva zažili naši rodičia a
starí rodičia.

Predpokladalo sa, že menšinovú otázku v Československu defi-
nitívne vyrieši už postupimská konferencia víťazných mocností
v júli 1945. No nestalo sa tak. Zámery víťazných mocností, alebo
vlád jednotlivých štátov nemôžu nariadením či príkazom napraviť
to čo sa v minulosti násilne menilo v oblastiach tak citlivých akými
sú etnická príslušnosť a spätosť s domovinou. Popretŕhané rodin-
né väzby a ťažké osudy jednotlivcov sú toho dôkazom. Dnes vie-
me, že trpeli jedni i druhí - Slováci i Maďari.

Veľmi pekne tento stav opísal v tohtoročnom Čabianskom ka-
lendári pán Žibrita, ktorý sa pred 22 rokmi presťahoval späť na Bé-
kešskú Čabu medzi svojich a píše:„Povojnové časy v Maďarsku

boli veľmej planje a v takých časoch sa rodí iba planie rozhodnú-

ťa. Presídľovanie bola ena nešťastná údalosť, ktorá viacerým po-

mohla a priniesla šťastnejší život, ale pre veľacich sa stala doži-

votnou traumou. A čo je najhoršô docista, rozbila a zničila dovte-

dy mocnú slovenskú pospolitosť, ktorá tu na Dolnej zemi, žila a z

kerej sa voľade presídlili skoro celje dediny. Dneska tu žije veľmej

málo rodín v kerich sa doma ešte dovrávajú tým krásnym čabian-

skym nárečím. Smelo môžeme povedať, že presídlenie v celku
viac ublížilo Slovákom ako Maďarom. Tí Maďari čo žili v Česko-
slovensku nepocítili úbytok ľudí, ktorí sa museli vysťahovať, a tí
čo žili v Maďarsku, sa zaradovali (politici), lebo táto výmena im po-
mohla zbaviť sa hádam najmocnejšej menšiny v krajine bez toho,
aby ich voľakto obviňoval z jej utláčania a asimilácie. „Keď to kúš-

tik pritiahnem za vlase, tak môžeme povjedať, že Slovákov v Ma-

ďarsku zlikvidovali Slováci z materskej krajiny a keď senka neska

prichodia, tak sa veľmej čudujú, ďe tí Slováci z Dolnej zeme poka-

pali! (stratili sa) No mi čo tu žijeme, vieme, že našťastia ešte šeci

ňeskapali a tak rezno ani neskapú.......“! (nestratia sa)

Spomínajme a vážme si kroky našich predkov do neznáma. Pre-
žili spretrhané rodinné väzby a znovu a znovu budovali svoje do-
movy, pre nás, pre našu lepšiu budúcnosť. Položili nám základy
viery, istoty, vštepovali lásku k domovine a pripomínali, reč svoju
zachovať, tak ako im to vštepovali ich rodičia a starí rodičia, mať
úctu k sebe, k rodine a svojej vlasti. Dúfajme, že história presídľo-
vania sa už nezopakuje. Alžbeta Strapáková

70. výročie návratu
Dolnozemských Slovákov

V spolupráci so Sloven-
skou faleristickou spoloč-
nosťou pripravuje Mest-
ské múzeum v Pezinku na
jesenné mesiace výstavu
venovanú skončeniu 1.
svetovej vojny. Chceli by
sme, aby sa jej súčasťou
stali aj príbehy tých Pezin-
čanov, ktorí sa vojnových
udalostí rokov 1914 - 1918
priamo zúčastnili. V na-
šom digitálnom archíve sa
nachádza zopár dobových
fotografií vojakov – Pezin-
čanov, o ktorých vieme po-
vedať kedy a kde zasiahli
do bojov Veľkej vojny. Ra-
di by sme túto galériu roz-
šírili o ďalšie tváre, mená,
osudy. Obraciame sa preto na Vás opäť s prosbou o pomoc pri prí-
prave výstavy. Ak sa vo vašich rodinných albumoch nachádzajú
fotografie rodinných príslušníkov – vojakov v 1. svetovej vojne, prí-
padne akákoľvek iná dobová dokumentácia (pohľadnice, listy,...),
budeme radi, ak sa o ne podelíte. Vami poskytnuté materiály zdi-
gitalizujeme a originály, samozrejme, vrátime. Vopred ďakujeme
za Vašu pomoc. kolektív Mestského múzea v Pezinku

Výstava k výročiu skončenia
1. svetovej vojny
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V jeden deň povýšiť materstvo
na najvyššiu hodnotu spoločnosti

Centrum pre rodinu - Pezinok sa tento rok zapojilo do celo-
slovenskej aktivity organizovanej Úniou materských centier
MÍĽAPRE MAMU.

V sobotu 12.5. prešli rodinky v Zámockom parku symbo-
lickú míľu, ktorou preukázali úctu a vďaku všetkým mamám.
Na míli boli pre nich pripravené rôzne prekvapenia a v míľo-
vom mestečku zábavné aktivity.

Podujatie zorganizovali dobrovoľníci a dobrovoľníčky úz-
ko spolupracujúce s CPR – Pezinok, ktorého súčasťou je aj
naše materské centrum MaMaTaTaJa.

Týmto podujatím sme zároveň v Pezinku zahájili Týždeň
rodiny, ktorý je sprevádzaný viacerými aktivitami pre rôzne
skupiny ľudí v Pezinku. Ďakujeme všetkých účastníkom
i dobrovoľníkom. CPR - PEZINOK

Darovaním percenta dane
z príjmu mohli obyvatelia ma-
lokarpatského regiónu aj ten-
to rok podporiť mimovládne
organizácie pôsobiace na je-
ho území. Kam však tieto pe-
niaze v skutočnosti pôjdu?

Nadácia REVIA už 17 rokov
prijíma percentá z dane od fy-
zických a právnických osôb.
V minulom roku sa nám z týchto
finančných prostriedkov poda-
rilo podporiť realizáciu 40 pro-
jektov z najrôznejších oblastí a
kútov regiónu. 40 projektov pre
deti, športovcov, životné pros-
tredie a prírodu, staršie generá-
cie, rodiny, zdravie či kultúru.
Pokračovať v tom plánujeme aj
v roku 2018, a preto všetkým,
ktorí nám darovali svoje per-
cento, patrí naša srdečná
VĎAKA. Vážime si, že naši dar-
covia rozumejú významu a
zmyslu našej práce a neváhajú
využiť svoje právo darovať per-
centá z dane a pomôcť. Per-
centá z dane sú pre nás, ako aj
pre väčšinu neziskových orga-
nizácií, dôležitým zdrojom príj-
mu a my sme radi, že máme

možnosť sa o ne podeliť so všet-
kými obyvateľmi malokarpat-
ského regiónu. Ako? Prerozde-
lením financií zaujímavým ob-
čianskym projektom v Granto-
vom programe alebo cez vlast-
né projekty (napr. Otvor srdce -
daruj knihu, Zvieratká v meste,
Fair Cross – Behám a pomá-
ham, Vianočný orloj a bazár).

„Veľmi sa teším, že existuje ta-

káto možnosť a viem, že daro-

vať príspevok Nadácii REVIA

znamená, že padne na úrodnú

pôdu" hovorí pravidelná darky-
ňaAndrea Janošková.

Čo pre nás znamená tá
„úrodná pôda“? Nesnažíme sa
heroicky zachrániť všetkých a
všetko. Našou prioritou je akti-

vizovať obyvateľov, aby sami
usúdili, čo náš región potrebuje
a s našou pomocou túto potre-
bu naplnili. Preto sme vzhlásili
ďalšie kolo Grantového prog-
ramu s uzávierkou dňa 25. 5.
2018. Spomedzi žiadostí miest-
nych občianskych združení, fy-
zických osôb, verejnoprávnych
inštitúcií či samospráv vyberie-
me najzaujímavejšie projekty
pre komunitu, ktoré násled-
ne získajú finančnú podporu
podľa typu projektu až do výšky
2000 €.

Sem putujú vaše percentá
z dane z príjmu. Bumerango-
vým efektom vaše príspevky
vraciame opäť vám do regió-
nu. Tohto roku sme tak podpo-
rili napr. Drumfest Slovakia
2018 v Pezinku, Blues Folk
Fest v Modre-Kráľovej, Ozna-
čenie cyklotrás vo Svätom Ju-
re, Medobranie vo Vinosadoch,
Obnovu kruhového objazdu
v Pezinku, Deň otvorených
záhrad v Modre a mnoho ďal-
ších. Veríme, že je dôležité
dávať a kedy, ak nie tu a teraz.
Ďakujeme. Lucia Finková

Videli ste skautov so šatkami?

24. apríl je výnimočný deň pre skautov. Oslavujeme sviatok
svätého Juraja - patróna skautov. Celý deň máme šatku na krku
v škole, práci, na ihrisku či v obchode.

Rozhodli sme sa v tento deň stretnúť a ísť spolu na zmrzlinu,
čo sme aj v hojnom počte urobili. Videli sme kamarátov a vyroz-
právali si zážitky z celého dňa. Následne sme išli do Bratislavy,
kde sme stretli skautov z celého kraja, zúčastnili sa aktivít a re-
prezentovali Pezinok. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Marián Lezo

KDE SKONČIA VAŠE % Z DANE?

V apríli žiaci 1.C ZŠ Kupeckého navštívili sklady vydavateľ-
stva ALBATROS v Pezinku za asistencie pani Zuzky Čmikovej
a pána Ivana Múčku. Pri vstupe žiakov vrelo privítali zamest-
nanci skladu. Kútik pre deti, krásne vyzdobili balónikmi. Žia-
kov oboznámili s prácou, ktorú vykonávajú, deti sa dozvedeli
o distribúcii kníh, až kým sa nedostanú do rúk čitateľom.
Vyskúšali si balenie kníh a prácu na vysokozdvižnom vozíku.
Zoznámili sa s klubom mladých čitateľov a kocúrikom
Fragmentíkom. Pre deti bolo pripravené aj sladké občerstvenie
s výborným čajom. Zamestnankyne im prečítali úryvky z det-
ských kníh. Čítanie rozprávok a beseda prebiehala v príjemnej
atmosfére. Deťom sa páčila, získali nový pohľad na čítanie
a prácu s knihou.

Na záver detičky zarecitovali a zaspievali pesničky kocúriko-
vi Fragmentíkovi, ktorý sa veľmi potešil a obdaroval prváčikov
záložkami a knižkami. Na konci roka si ich už budú môcť prečí-
tať sami. Prežili sme krásne dopoludnie, preto by sme chceli
touto cestou poďakovať celému tímu zamestnancov v sklade
pod vedením pána Ivana Múčku a pani Zuzky Čmikovej. Veľká
vďaka. Iveta Kapraňová

EXKURZIA ALBATROS

Tam, kde družba prerastie do
priateľstva, sa strácajú hranice.
Dôkazom toho je spolupráca
Základnej školy Jána Kupecké-
ho so 6. Základnou školou s MŠ
Mladá Boleslav, ktorej história
sa začala písať v septembri ro-
ku 1999. Počas necelých 20
rokov sme spoločne zorgani-
zovali množstvo aktivít medzi
kolektívmi učiteľov aj žiakov.
Výmenné pobyty družobných
žiackych kolektívov, účasť na-
šich žiakov na bežeckých pre-
tekoch Golden Spike, kultúr-
ne vystúpenia žiakov na sláv-
nostných akadémiách oboch
škôl, spoločné výlety učiteľov aj
žiakov či vzájomné rozhovo-
ry – to všetko nás posúvalo k

upevňovaniu vzájomných pria-
teľských vzťahov, búraniu ba-
riér.

Veľkej obľube sa teší projekt
Učitelia bez hraníc, ktorý vzni-
kol pred troma rokmi. Pre obi-

dve strany je obohatením a in-
špiráciou do ďalšej pedagogic-
kej práce. Jeho hlavným cieľom
je lepšie spoznať jazyk, kultúru,
osobnosti aj geografiu nášho
najbližšieho suseda, s ktorým

nás roky spájala história spo-
ločného štátu. V tomto škol-
skom roku sa projekt opäť s veľ-
kým úspechom realizoval v
týždni 23. – 27.4.2018. Trinásť
pedagógov z našej školy a dva-
násť mladoboleslavských si na
chvíľku vymenilo svoje praco-
viská a vyskúšali si, aké je to,
učiť deti v inej krajine. Našu
školu navštívilo tiež 20 žiakov,
ktorí absolvovali s našimi deťmi
spoločné vyučovanie a tiež zo-
hrali priateľský futbalový a vo-
lejbalový zápas.

Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník tohto úspešného projek-
tu.

Mgr. Katarína Volanková,
riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého

Učitelia bez hraníc

V stredu 16. mája sa vo veľ-
kej sále pezinského Domu
kultúry konali už desiate jubi-
lejné promócie absolventov
Akadémie tretieho veku v Pez-
inku. Slávnostným obradom
ukončilo štúdium 96 absol-
ventov z piatich študijných
odborov: Arteterapia, Výtvar-
né techniky, mozaiky a ko-
láž, Hudba stáročí, Ľudová
kultúra nášho regiónu a štu-
dijný odbor Počítače a foto-
grafia.

Na slávnostnom ukončení štú-
dia sa okrem absolventov, ktorí
pochádzajú nielen z Pezinka,
zúčastnili lektori študijných od-
borov Oľga Stajková – Kmeťo-
vá, keramikárka Mária Hanus-
ková, Mgr. Milan Moravčik,
RNDr. Elena Soboličová, CSc.
a Branislav Manák. Koordiná-

torka Akadémie tretieho veku v
Pezinku, Andrea Pikusová, na
podujatí privítala primátora Pe-
zinka Olivera Solgu, viceprimá-
torov Jána Čecha, MilošaAnde-
la a čestných hostí: viceprezi-
dentku Asociácie univerzít tre-
tieho veku na Slovensku PhDr.
Nadeždu Hrapkovú, prof.
PaeDr. René Bílika,CSc., Doc.

RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc.
a PhDr. Ľubomíra Pajtinku.

Slávnostný príhovor prednie-
sol primátor Mgr. Oliver Solga
a zhromaždeniu sa prihovorila
PhDr. Nadežda Hrapková,
PhD., ktorá absolventom zabla-
hoželala k úspešnému ukonče-
niu štúdia.

Stalo sa tradíciou promócií pe-

zinskej akadémie obdarovať
najstaršieho absolventa. V tom-
to školskom roku si kyticu kve-
tov odniesla pani Elena Polako-
vičová, ktorá navštevovala dva
študijné odbory Ľudovú kultú-
ru nášho regiónu a študijný od-
bor Hudba stáročí.

Pri príležitosti okrúhleho výro-
čia promócií mesto Pezinok vy-
dalo brožúru, ktorá zachytáva
históriu Akadémie tretieho veku
od jej vzniku až po súčasnosť
a ponúka výber záverečných
prác absolventov jednotlivých
študijných odborov.

Na záver promócií Akadémie
tretieho veku bola otvorená vý-
stava záverečných prác dvoch
študijných odborov: Arteterapia
a Výtvarné techniky a koláž.
Podujatie spevom obohatil zbor
Animatus. (AP)

Slávnostná promócia absolventov
Akadémie tretieho veku v Pezinku
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► 2.6. ( ) o 15.00 h na nádvorí reštaurácie Grinavský Jankosobota

– Organizátor: Dychová hudba GRI-GRINAVANKAFEST 2018.

NAVANKA. PKC sa spolupodieľa na podujatí.

► 2.6. ( ) o 20.00 h vo Farskom kostole Nanebovzatiasobota

Panny Márie – HUDBA V PEZINKU. DALIBOR KARVAY a DA-

NIEL BURANOVSKÝ. Organizátor: OZ EUTERPA. PKC sa spo-

lupodieľa na podujatí.

► 3.6. KABARET(nedeľa) o 12.30 h vo veľkej sále DK – a o

15.00 h Koncoročné vystúpenie Tanečnej akadémie Sunny

Dance.

►8.-10.6. (piatok-nedeľa) o 17.00 h na Radničnom námestí –

KERAMICKÉ TRHY. Hlavný garant: Malokarpatské múzeum

Pezinok. PKC sa spolupodieľa na podujatí.

► 10.6. TANCUJTE(nedeľa) o 17.00 h vo veľkej sále DK –

S NAMI. Záverečný program Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa

a hostí.

► 13.6. KONCOROČNÉ(streda) o 16.00 h v malej sále DK –

VYSTÚPENIE TANEČNÝCH KRÚŽKOV CVČ.

►14.6. ODOVZDÁVANIE(štvrtok) o 18.00 h vo veľkej sále DK –

MESTSKÝCH OCENENÍ a slávnostné mestské zastupiteľstvo.

Kultúrny program: Sisa Michalidesová a Peter Preložník

► 15.-17.6. (piatok-nedeľa) (Zámocký park, Radničné námestie,

Krušičova kúria, DK) – X.FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA.

ročník. Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok. Po-

drobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.

► 19.6. TEŠÍME SANA(utorok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

PRÁZDNINY. Záverečné vystúpenie Hudobného odboru ZUŠ

E. Suchoňa.

► 23.6. (sobota) o 20.00 h vo Farskom kostole Nanebovzatia

Panny Márie – Orga-HUDBA V PEZINKU. MUCHA QUARTET.

nizátor: OZ EUTERPA. PKC sa spolupodieľa na podujatí.

► 24.6. AHOJ ROZ-(nedeľa) o 16.00 h v malej sále DK –

PRÁVKA. Dnes: MECHÚRIK KOŠČÚRIK S KAMARÁTMI.

Účinkuje: Divadlo HAPPY - Oľga Hoffmannová. Pokračovanie

cyklu rozprávok s detskou súťažou.

► 26.6. ODBER KRVI.(utorok) o 8.00 h v salóniku DK – Or-

ganizátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.

► 26.6. VYHODNOTENIE 26. roč.(utorok) v malej sále DK –

LITERÁRNEJ SÚŤAŽE A OCENENIE ÚSPEŠNÝCH ŽIAKOV

PEZINSKÝCH ŠKÔL PRIMÁTOROM MESTA.

► 27.6. SLÁVNOSTNÁ(streda) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

AKADÉMIAZŠ KUPECKÉHO.

VÝSTAVA:

JAROSLAV PROKOP: PORTRÉT JEDNOHO FESTIVALU

(aneb Pezinok 1976). Kurátor výstavy: Karel Haloun. Odborná

spolupráca: Bohunka Koklesová. Vizuálna mapa pamätného kon-

certu „Festival mladosti“ českého fotografa, absolventa Ateliéru

fotografie na pražskej FAMU.

POĎAKOVANIE

Začiatok predstavení je o 21.15 h www.kinopezinok.sk

Premietame za každého počasia

CENNÍK VSTUPENIEK: DOSPELÍ: 5 €. DETI, ŠTUDEN-

TI, SENIORI: 4 €. ZŤP, ZŤP - S: 3 €.

1. a 3. Deadpool 2 .............................................................. USA

4. Psí ostrov ................................................................. USA

5.-6. Vezmi si ma kamoš .................................................... Fra

7. Bella a Sebastián 3: Navždy priateľmi ........................ Fra

8. Včielka Maja 2 ........................................................... USA

9.-10. Ghost Stories ............................................................ Gbr

11. Parralel ................................................................ SR,ČR

12.-13. Debbina 8 ............................................................ USA......

14.-15. Delirium .................................................................... USA

16.-17. Pablo Escobar: Nenávidený a milovaný Esp.....................

18.-19. Taguj! ................................................................................ USA

20. Tiché miesto ............................................................. USA

21. Ja, Simon .................................................................. USA

22.-24. Jurský svet: Zánik ríše ............................................... USA

25. Láska bez bariér ........................................................ USA

26.-27. Solo: A Star Wars Story USA..............................................

28.-29. Sicario 2: Soldato USA.......................................................

30.-1. Luis a ufoni Ger, Dnk...........................................................

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žiješ v srd-
ciach tých, ktorí ťa milovali. V tomto
období si pripomíname 18. výročie
úmrtia nášho drahého

Jozefa VIRGOVIČA.
S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Odišiel si bez roz-
lúčky, čo nikto neča-
kal. Už len kytičku
ti na hrob môžeme
dať, modlitbu tichú
odriekať a s láskou
spomínať. Dňa 16.

mája sme si pripomenuli 2. smut-
né výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a
brat

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

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli rozlú-
čiť s naším drahým
manželom, otcom,
dedkom, bratom,

krstným otcom
Jaroslavom MEČÍROM,

ktorý nás opustil dňa 6. 4. 2018 vo
veku 68 rokov. Smútiaca rodina.

Dňa 24. 5. 2018
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, dedko
Jozef HUBINSKÝ.
Venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Manželka,
dcéry Lenka, Katka a syn Marián
s manželkou a vnuci Stanko a
Majko.Dňa 17. júna 2018

si pripomenieme
10. výročie úmrtia
nášho drahého

Jaroslava
KAKALÍKA.

S láskou spomína
smútiaca rodina.

Dňa 6. 5. 2018 uplynul rok, čo nás
navždy opustila manželka, ma-
ma, stará mama a sestra

Ľudmila FRÍDELOVÁ.
Venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku. Manžel Jozef s dcérou
a rodinou.

Dňa 10. 5. 2018 by
sa bol doži l 40
rokov náš syn
Štefan VADRNA.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.

Dňa 12. 5. 2018
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há

Alena
KLUKOVÁ.

S láskou spomínajú manžel Peter
a brat Jozef s rodinami.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi na-
mi, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 30. 5. 2018 si pripo-
menieme nedožité 67. narodeniny
Milana MRAVCA.

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú man-
želka Joja, dcéry
Jojka a Mirka s rodinami a os-
tatná rodina.

Dňa 26. 5. 2018
sme si pripomnuli
3. výročie úmrtia
môjho manžela

Antona BRNU.
S láskou spomína
manželka a deti

s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Dňa 25. 5. 2018
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec a dedko

Igor DUREC.
S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 21. júna 2018
si pripomenieme
10. výročie úmrtia
našej drahej

Terézie
RUSNÁKOVEJ.

Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosíme, tichú spo-
mienku. S láskou spomína smú-
tiaca rodina.

Dňa 1. 5. 2018 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša milovaná

Hildegard
HANUSKOVÁ.

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

Dňa 13. 6. 2018
uplynie 11 rokov,
čo nás navždy
opustila drahá

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

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

Dňa 1. 6. si pripo-
menieme 5 rokov
od úmrtia nášho
otca

Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou
spomínajú deti ,
vnučka Karolínka a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosíme, tichú spo-
mienku.

Dňa 16. mája 2018
sme si pripomenuli
10. výročie odchodu
do večnosti nášho
drahého otca, brata,
dedka a pradedka
Jozefa FÉDERA.

Aj keď odišiel, nie je medzi nami,
v našich srdciach stále žije. Ak ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 12. 5. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 70. naro-
deniny nášho dra-
hého

Ing. Jána
FUTASA,

ktorý nás opustil 27. 2. 2017.
S láskou spomínajú manželka
Elena, syn Ján, dcéra Michaela
s rodinou a ostatní príbuzní.

Dňa 22. 5. 2018
sme si pripomenuli
38. výročie úmrtia
n a š e j m a m y a
babky

Heleny
SLEZÁKOVEJ.

S láskou spomínajú deti s rodi-
nami a Julka s rodinou.

Dňa 21. mája 2018
uplynul rok odvte-
dy, čo nás predišiel
do večnosti náš
drahý
Peter SLAMKA.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí na neho spolu s nami
s láskou a úctou spomínajú. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 16. 5. 2018
uplynulo 10 rokov
od náhlej smrti
Paľka BIZNÁRA

z Grinavy. Prosíme
o tichú spomienku.
Rodina.

Dňa 4. 4. 2018 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 80 rokov
našej drahej mamy
a babky

Heleny
a dňa 24. 5. 2018

13. výročie jej úmrtia. Dňa 1. 6.
2018 si pripomenieme nedoži-

tých 91 rokov a 11.
3. 2018 19. výro-
čie úmrtia nášho
drahého otca a
dedka

Františka.
Kto ste našich dra-
hých rodičov

FOLATANOVIČOVÝCH
poznali, venujte im tichú spo-
mienku. S láskou spomína syn
Ivan s manželkou a deťmi.

Dňa 13. mája 2018
uplynulo 40 rokov,
čo nás vo veku 56
rokov opustil náš
otec

PhDr. Peter
VAŇKO.

Spomíname s veľkou láskou.

Dňa 5. 6. 2018 uply-
nie 19 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého

Ľubomíra
KOLLÁRA.

S láskou spomínajú
manželka, synovia Henrich a Ľu-
boš s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Kto ťa poznal, ten
pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme
v tebe stratili. Ma-
mička naša zlatá,

Betka
AULITISOVÁ,

je to už 10 smutných rokov, čo už
len spomienka na teba v srdci nás
hreje. Nikdy na teba nezabudnú
tvoje dcéry Janka a Renátka, zaťo-
via Juraj a Ľuboš a vnúčatá Dávid-
ko, Miško a Zuzanka.

Dňa 26. 5. 2018
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
milovaný manžel,
otec a dedko

Pavel
NESTAREC.

S veľkou láskou a úctou spomína
manželka Oľga s rodinou.

Dna 5. mája 2018
uplynuli tri roky, čo
nás navždy opus-
t i la naša drahá
mama a babka

Viera
SCHAUBMAROVÁ,

rod. Slamková
S láskou spomínajú synovia
a dcéra s rodinami.

Shlbokým smút-
kom oznamujeme
všetkým priateľom
a známym, že dňa
9. 5. 2018 dotĺklo
srdce nášho brata

Milana
BARTÁKA

– bývalého športovca – futbalistu
vo veku 76 rokov. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme
dať, tichú modlitbu
odriekať a s láskou
na teba spomínať.
Dňa 12. mája 2018
sme si pripomenuli

25. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca, dedka a pradedka

Michala KINDERA
z Cajle. S láskou a úctou na neho
spomína manželka Emília, dcéra
s manželom, vnučky s manželmi
a pravnúčatá.

Kto ho poznal spo-
menie si, kto ho mal
rád nezabudne.
Dňa 10. mája uply-
nuli 3 roky od úmrtia
nášho drahého

Jaroslava
ŽENIŠA.

Spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Dňa 7. 4. 2018 uply-
nul rok od smrti

Dušana
ŠINDLERA.

S láskou naňho
spomínajú man-
želka a dcéry.

Kytička kvetov, za-
pálená sviečka,
tiché rozjímanie,
zavretá kniha ži-
vota – už len spo-
mínanie. Dňa 17.
mája 2018 uply-

nulo 20 rokov, čo nás opustila na-
ša drahá

Emília VARGOVÁ,
rod. Slamková.

S úctou a láskou spomína dcéra
so smútiacou rodinou.

Čas beží ako voda,
zabudnúť na teba,
Anitka, sa nedá.
V neznámy svet
odišla si spať, za-
plakal každý, kto ťa
mal rád. Aj keď už

nie si medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami. Dňa 6.
júna 2018 si s veľkým smútkom
pripomenieme 18. výročie tragic-
kého úmrtia našej milovanej

Anitky KLAMOVEJ,
rod. Bučekovej.

S úctou a láskou v srdci spomína
smútiaca rodina. Ďakujem všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA jún

29. apríla tohto
roku by sa naša
mama, stará a pra-
stará mama

Emma
SUCHOŇOVÁ,
rod. Solgová
(1928 - 2017)

dožila životného jubilea – 90 ro-
kov. Pri tejto príležitosti si na ňu
spomínajú synovia s manželka-
mi, vnuci, pravnúčatá a ostatná
rodina. Česť jej pamiatke!
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Zápasy MHL Pezinok
28. kolo 28.- 29. 4. 2018
VitamínyA– ....................................... 4-7Pavúci Pezinok
HC Chilli – Panteri Budmerice .................................. 16-3
Draci Pezinok – Jokerit Pezinok .............................. 11-2
Savages Petržalka – Warriors .................................... 9-1
Buldogs – ................................... 4-11Haliganda Pezinok
Orly Modra – ............................................ 2-7Diabli Reca
Watberg Senec – Warriors .................................. 5-0 kont.
CSKA Senec – Vitamíny B .................................. 5-0 kont.

29. kolo 5.- 6. 5. 2018
Buldogs – ......................................... 1-20Watbeg Senec
Orly Modra – CSKA Senec ......................................... 7-0
HC Chilli – ................................. 9-12Haliganda Pezinok
Panteri Budmerice – Vitamíny B ........................ 5-0 kont.
Savages Petržalka – Jokerit ...................................... 7-0
Vitamíny A – ................................................. 1-5Warriors
Draci Pezinok – ....................................... 3-6Diabli Reca
DOHRÁVKY
Orly Modra – ..................................... 1-4Pavúci Pezinok
Haliganda Pezinok – ................. 0-5 kont.Watberg Senec

30. kolo 12.- 13. 5. 2018
CSKA Senec – ................................... 0-17Draci Pezinok
Jokerit Pezinok – ..................................... 6-8Vitamíny A
Watberg Senec – HC Chilli ......................................... 9-4
Vitamíny B – ..................................... 0-5 kont.Orly Modra
Pavúci Pezinok – Buldogs ..........................................1-0
Haliganda Pezinok – Panteri Budmerice ................. 16-0
Diabli Reca – Savages Petržalka .............................. 7-5
Watberg Senec – CSKA Senec ............................... 16-6

Futbal vo výsledkoch

Počas víkendu 7. a 8. 4.
2018 sa v Borskom Svätom Ju-
ri konali preteky v orientačnom
behu na strednej a dlhej trati
CESOM 2018. CESOM sú me-
dzinárodné preteky, na ktorých
sa beží v bažinatom záhorskom
teréne s piesočnatým podkla-
dom a borovicami. Konajú sa
vždy na začiatku sezóny. Beží
sa na nich zvyčajne najdlhšia
trať za celú sezónu. Napríklad
mužská elita mala trať dlhú
16,5 km.

Na týchto pretekoch Pezinok
úspešne reprezentovali bežci

Na Záhorí sa konali preteky v orientačnom behu
z klubu KOB Sokol Pezinok.
V najmladšej kategórii M10 sa
umiestnili na 1.mieste Gregor
Ondra, na 2.mieste Daniel On-
dovčík a na 3.mieste Andrej
Havlík. V kategórií N (nábor) vy-
bojovala 3.miesto Eliška Fedo-
rová. V žiackych kategóriách vy-
bojovali naši bežci tieto miesta:
M12 Eli Valach- 2.miesto, M14
Andrej Mikloš- 1.miesto, M16 Ti-
bor Fedor- 2.miesto, W12 Lucia
Šipošová- 1.miesto, W14 Natá-
lia Ježíková- 3.miesto. Vo vete-
ránskych kategór iách sa
umiestnili títo bežci: M60 Ivan

Oravec- 3.miesto, W40 Katarí-
na Fedorová- 1.miesto, W40 Ľu-
bica Toporová- 3.miesto, W55
Iveta Pijáková- 1.miesto, W60
Maya Karovič- 3.miesto, W65
Soňa Kavecká- 2.miesto.

Okrem týchto skvelých
umiestnení získal Klub Orien-
tačného behu Sokol Pezinok aj
pohár predsedu SZOŠ (Slo-
venský zväz orientačných špor-
tov) za rok 2017. Táto cena sa
udeľuje za výsledky žiackych
kategórií MW12 a MW14. Dňa
21.4.2018 sa uskutočnili Maj-
strovstvá Moravy v orientač-

nom behu, na ktorých sa zú-
častnil aj Klub Orientačného be-
hu Sokol Pezinok. Na týchto
pretekoch sa v kategórii D10 na
1.mieste umiestnila Hanka Ši-
pošová s časom 16:08 a v ka-
tegórii D12 sa na 3. mieste
umiestnila Lucia Šipošová s ča-
som 21:05. Bežalo sa v Luha-
čoviciach po kopcovitom teré-
ne s listnatým lesom a lúkami.
Z obidvoch týchto pretekov si
bežci odniesli okrem skvelých
cien aj veľa pekných zážitkov.

Natália Ježíková

Členovia KST PETAN pri TC CHARIZMA sa 12. 5. 2018 zú-
častnili v Žiari nad Hronom Majstrovstiev SR v plesových chore-
ografiách, exhibíciách a showdance.

Inšpiráciou pre choreografku Kvetoslavu Štrbovú bola pri
tvorbe plesovej choreografie „Keď zbytočné sú slová“ hudba z
muzikálu Mary Poppins. Juniorskí tanečníci svoj majstrovský
debut pretavili do strieborných medailí a vybojovali titul vice-
majstrov SR. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu klubu i Mesta
PEZINOK a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťažnej činnosti.

Kvetoslava Štrbová – KST PETAN pri TC CHARIZMA

VICEMAJSTRI Z PETANU

Dňa 12. 5. 2018 sa žiaci
ZŠ Jána Kupeckého zú-
častnili majstrovstiev Bra-
tislavy mladšieho a naj-
mladšieho žiactva. Súťažili
v jednotlivých bežeckých
i technických disciplínach.

Na stupne víťazov vystú-
pili a majstrami Bratislavy
sa stali: Lukáš Lošonský na
150 m, Vincent Grúber na
60 m a skok do diaľky, Matej
Knapčok na 1000 m a záro-
veň získal aj 2. miesto na
150 m. (r)

Pezinčania majstri Bratislavy

História hádzanej na Slo-
vensku ako aj v Pezinku je úz-
ko spätá s Emilom Otřísalom
(*1907 - †1999, Pezinok-Caj-
la). Bol jedným zo zakladate-
ľov hádzanej na Slovensku.

Po roku 1946 bol prvým pred-
sedom Slovenského zväzu há-
dzanej. Od roku 1950 aj tréne-
rom žien Slovana Bratislava.
Za propagáciu hádzanej na Slo-
vensku a úspešnú celoživotnú
trénerskú a funkcionársku čin-
nosť bol 4.januára 2011 uvede-
ný do Siene slávy slovenskej
hádzanej.

sa narodil 4. no-Emil Otřísal
vembra 1907 v Třebomysli-
ciach na Morave. Po ukončení
ZŠ v Třebomysliciach išiel do
učenia za kožušníka k svojmu
strýkovi do Villachu v Rakúsku.
V roku 1926 začal pracovať
v Bratislave, kde si založil ko-
žušnícku firmu a vo vtedajšej
Luxorke mal kožušníctvo. Bol
otcom syna a štyroch dcér.

V roku 1951 po skonfiškovaní
majetku bol Emil Otřisal nútený
presťahovať sa s rodinou z Bra-
tislavy do Pezinka. Po skončení
podnikania sa začal aktívne ve-
novať svojej rodine a hlavne há-
dzanej, ktorá bola od malička je-
ho srdcovou záležitosťou.

Do hádzanej zasvätil aj svoju
manželku Karolínu, ktorá sa ve-
novala hádzanej najskôr v Bra-
tislave a po príchode do Pezin-
ka svoj voľný čas strávila so svo-
jimi dcérami a ich spolužiačka-
mi na ihrisku, kde ich učila zá-
klady tohto športu.

V roku 1952 pri Základnej
škole na Seneckej ulici v Pezin-
ku bola založená Športová ško-
la dorastu (ŠŠD). Jej vedúcim
bol učiteľ Ucský. Spolu s Kál-
manom Grancom boli trénermi
ľahkej atletiky žiakov. Žiaci a
žiačky dosahovali priemerné
ľahkoatletické výsledky v šprin-
toch, v behu na 800 a 1000
metrov, v skokoch do diaľky a
výšky ako aj v hode diskom
a guľou. Za najväčší úspech

možno považovať to, že sa pre-
bojovali na Slovenskú súťaž
v ľahkej atletike, ktorá sa kona-
la v Starej Turej.

V rámci ŠŠD bol založený há-
dzanársky oddiel, ktorého tré-
nerom sa stal Emil Otřísal st.
V škole bola k dispozícii telo-
cvičňa. Telocvičňa bola pomer-
ne malá, ale pre nácvik základ-
ných pravidiel hádzanej stačila.
Nevýhodou boli okná nechrá-
nené pletivom, čím sme zaťa-
žovali naše vreckové platením
ich zasklievania.

Do telocvične chodila celá tré-
nerova rodina, dcéry: Jiřina,
Eva, Viera a Vlasta. Občas nás
prišla pozrieť aj jeho manželka
Karolína.

V roku 1952 pán Emil Otřísal
st. dostal od mesta povolenie
urobiť hádzanárske ihrisko pri
Rozálke, na mieste niekdajšie-
ho letiska. Ihrisko bolo pred
kaplnkou medzi hangárom
a cestou idúcou vedľa kasární.
Spolu s ďalšími nadšencami vy-
budoval hádzanárske ihrisko
a položil základy hádzanej. Naj-
skôr museli vykopať v tráve ry-
hy, do ktorých nasypali vápno.
Pravidlá umožnili hranie hádza-
nej na tráve. Vtedy nebolo dovo-
lené driblovať ako v basketba-
le, povolené boli len prihrávky
a strieľanie na bránku.

V tomto období družstvo ab-

solvovalo prvé zápasy. Prvý
priateľský zápas absolvovalo
družstvo v Šenkviciach na tráv-
natom ihrisku, kde vyhralo 2 : 1.
Ďalšie priateľské zápasy boli
s mužstvami ZŠ alebo v rámci
klubov Báhoňa, Cífera, Senca,
Svätého Jura, Modry atď.

Družstvo žiakov ľahkej atleti-
ky pri ŠŠD využívalo v zimných
mesiacoch na tréning školskú
telocvičňu a pri dobrom počasí
funkcionári školy vybavili mož-
nosť tréningu na futbalovom šta-
dióne TJ Slovan NV Pezinok.

V období 1952-1953 sa z čle-
nov ľahkej atletiky vyčlenila sku-
pina dorastencov, ktorí sa zača-
li zaujímať o nový šport – o há-
dzanú (Jozef Korytár, Jozef
Stanček, František Nagy, La-
dislav a Jozef Sandtnerovci
Jozef Svrček a ďalší). Táto
skupina aktívne pokračovala
v hádzanej aj v neskoršom ob-
dobí, vrátane účasti v druhej slo-
venskej lige. Na trénovanie tej-
to skupiny sa podujal Emil
Otřísal ml., ktorý vybavil s funk-
cionármi futbalového oddielu
TJ Slovan NV Pezinok hranie
hádzanej na rovnej ploche šta-
dióna. Na hranie hádzanej sa
pred každým zápasom svojpo-
mocne chystalo ihrisko na za-
trávnenom futbalovom ihrisku
(Na pažiti, terajšie tréningové
ihrisko).

Najprv sa špagátom vyzna-
čili čiary, krompáčom sa vyryl
jarok a do jarku sa ručne nasy-
palo trochu vápna, aby lajny bo-
lo vidieť. Vápno nosili vedrami z
vápennej jamy z rodičovského
domu Sandtnerovcov, ktorá
tam zostala po stavbe domu.
Nikto ich nesponzoroval, nema-
li žiadne finančné fondy.

Zápasy sa hrali v nedeľu, na
rozhodcu čakali na železničnej
stanici, po zápase ho pozvali do
rodičovského domu na nedeľ-
ný obed a odprevadili na nádra-
žie. Po zápase museli vápno
z ihriska odstrániť, aby neruši-
lo pri futbalových zápasoch.
V tomto období odohrali priateľ-
ské zápasy s družstvami ZŠ
z okolitých miest.

Takto sa pričinili, najskôr Emil
Otřísal st. a neskôr Emil Otřísal
ml., v rámci ŠŠD pri ZŠ na Se-
neckej ulici o propagáciu há-
dzanej v Pezinku. Zanietenosť
rodiny pre hádzanú sa prejavila
aj v mieste bydliska, v Cajle,
kde na futbalovom ihrisku Otří-
salovci, vrátane Karolíny, man-
želky Emil Otřísala st., učili deti
hádzanú. Na ihrisku, kde vy-
rastal československý futbalový
reprezentant Vladimír Kinder.

Článok je súčasťou seriálu
o histórii hádzanej v Pezinku.
Spracované podľa záznamov
Vladimíra Kindera. (r)

História hádzanej v Pezinku II.: Otcom hádzanárov bol Emil Otřísal

Emil Otřísal a hráči ŠŠD Pezinok v päťdesiatych rokoch 20. storočia.

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

Báhoň – PŠC Pezinok 1:2, góly Hulák 2III. liga – 23. KOLO:
(1 z 11 m), PŠC Pezinok – Rovinka 3:1, góly Ferreira24. KOLO:
Junior 2, Hulák, Dun. Lužná – PŠC Pezinok 2:0,25. KOLO:
26. KOLO: PŠC Pezinok – Vajnory 6:1, góly Pavúk 2, Hronec,
Conceicao Junior, Vanta, Homola, Lozorno – PŠC27.KOLO:
Pezinok 1:1, gól Hulák;

Králova p/S – CFK Cajla 3:4, góly SlezákIV. liga – 23. KOLO:
2, Mrva, J.Rajnic, CFK Cajla - Veľké Leváre 4:1, góly24. KOLO:
Kocian 3, Slezák, Karlova Ves – CFK Cajla 0:3, góly:25. KOLO:
Janotík 2, J. Slezák, CFK Cajla – Malacky 1:1, gól26. KOLO:
Kocian, Limbach – CFK Cajla 0:0;27. KOLO:

GFC Grinava – Vištuk 2:2, góly Benčurík,V. liga – 21. KOLO:
Glváč, GFC Grinava mal voľno, P. Peter14. KOLO: 22. KOLO:
– GFC Grinava 3:3, góly I. Lupták 2, Škulec, GFC23. KOLO:
Grinava – Zohor 1:2, gól Lupták; (mo)

Mladšia dorastenka z ŠK Juventa Bratisla-Timea Oravcová
va vyhrala 4. kolo Slovenského pohára v modernej gymnastike
v Prievidzi, keď zvíťazila v cvičení s kužeľmi i so stuhou. Z prvej
pozície v hodnotení desiatich najlepších gymnastiek SP postú-
pila vo svojej kategórii na Majstrovstvá Slovenska v modernej
gymnastike jednotlivkýň, ktoré sa uskutočnia 9.júna v ŠH Mla-
dosť a Elán v Bratislave. (ec)

Timea postúpila
na majstrovstvá Slovenska


