
VYDÁVA MESTO PEZINOK51. ROČNÍK JÚN 2018http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

Inzercia

Mestské
ocenenia

2018

Vážení spoluobčania,
dámy a páni, keď som si pri-
pravoval tento príhovor k toho-
ročnému 14. júnu, ktorý je
významným sviatkom nášho
mesta a tiež pri príležitosti
udelenia ocenení našim spo-
luobčanom, ešte vo mne rezo-
novala kritická správa o stave
republiky, ktorú nedávno pred-
niesol v parlamente prezident
Andrej Kiska. Nie, nebudem
hovoriť v podobnom duchu o
stave našich miest a obcí, ani
o situácii v našom meste, ale
predsa len mi nedá pripome-
núť niekoľko faktov, na ktoré
už nebolo miesto v preziden-
tovom hodnotení. Okrem spo-
menutých veľkých a závaž-
ných tém sú tu totiž ešte témy,
ktoré tiež trápia nás, obyčaj-
ných ľudí, Pezinčanov nevyní-
majúc. Mnohí z nás milujú toto
mesto, pre mnohých je rodis-
kom, pre väčšinu z nás naj-
krajším a najvzácnejším do-
movom. Snažíme sa, aby sa
v ňom dobre žilo, aby v ňom
všetko fungovalo, tak ako má,
a mnohí sa snažíme aj aktívne
priložiť ruku k dielu a pomôcť
aspoň v medziach svojich
možností. Často však do na-
šich životov, do fungovania
mesta a samosprávy vstupujú
štátne orgány svojou neod-
bornosťou, nekoncepčnos-
ťou, nerešpektovaním záuj-
mov občanov alebo prijatím
zákonov a predpisov, ktoré sú
pre občanov priam škodlivé.

A teraz nehovorím o v minu-
losti flagrantnom porušovaní
zákonov v prípade pezinskej
skládky v Novej jame, ani
o prehratých súdnych spo-
roch, kde štátne orgány roz-
hodovali v prospech indivi-
duálnych záujmov „niekoho“
a nie nevyvratiteľných dôka-
zov a faktov, ktorými dispono-
valo mesto. Začína sa to pri ne-
zmyselných sankciách a kon-
čí v rovine frašky, ako nedáv-
na pokuta SIŽP, ktorá nám bo-
la vyrubená za to, že mestské
pávy v Zámockom parku ne-
majú evidenčné listy s fotogra-
fiami. Áno od tej istej SIŽP, kto-
rá vydala protizákonné roz-
hodnutie v prípade spomína-
nej skládky a ktorá ani dnes
nerieši stovky čiernych sklá-
dok po celom Slovensku, hoci
na ne občania a aktivisti upo-
zorňujú a teda o nich inšpek-
cia vie.

Ďalšou oblasťou, ktorá sa do-
týka rovnako mestských úra-
dov, samosprávy ako aj obča-
nov je stokrát odložený sta-
vebný zákon, ktorý by riešil
pliagu zvanú „čierne“ stavby.
Každá vláda ho sľúbila, kaž-
dá, a najmä súčasná vláda
z neho odkrojila všetko, čo by
mohlo skomplikovať život de-
veloperom, teda „našim“ „ich“
ľuďom. A ak sa náhodou ob-
čan proti nezmyselnému roz-
hodnutiu odvolá a má pravdu
a ešte aj Stavebný úrad ho
podporí a dá priestupcovi po-
kutu, tak ju štátny orgán poho-
tovo zruší, pretože od stola
v Bratislave zistil, že čierna
stavba nie je v nesúlade s ve-
rejným záujmom, teda naprí-
klad so stavbou diaľnice či
jadrovej eletrárne.

Pokračovanie na strane 7.

str. 7

Keramické trhy priniesli letnú atmosféru

Mesto hospodárilo úspešne – s prebytkom ako každý rok

FOTO (pb)

POHOTOVOSŤ
Už po uzávierke nášho

časopisu sme sa dozve-
deli výsledky rokovania
medzi primátorom mesta
Oliverom Solgom a pre-
vádzkovateľom LSPP
v Pezinku MUDr. Omarom
Sammanom. Z rokovanie
vyplynulo, že pohotovosť
bude v našom meste fun-
govať tak ako doteraz aj
po 1. júli tohto roku. To je
tá najdôležitejšia dobrá
správa pre obyvateľov
Pezinka a celého regiónu.
O podrobnostiach bude-
me informovať v budú-
com čísle Pezinčana. Ro-
kovania sa zúčastnil aj po-
slanec BSK Juraj Pátek
a viceprimátor Ján Čech.

Najdôležitejším bodom XX. zasadania Mestského zastupiteľstva
v Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 21. júna bol záverečný účet mesta
za rok 2017. A opäť, tak ako každý rok, možno konštatovať, že
hospodárenie mesta bola úspešné a skončilo s prebytkom viac
ako 878 000 €. Táto suma nebude „prejedená“, ale pribudne do re-
zervného fondu mesta. Tento výsledok je o to pozoruhodnejší, že
v minulom roku neboli naplnené plánované kapitálové príjmy, kto-
ré mesto vytvára najmä z odpredaja nevyužiteľného majetku. Na-
priek skutočnosti, že mesto v minulom roku nič podstatné zo svoj-

ho majetku nepredalo (dôvody boli rôzne), podarilo sa aj napriek
tomu v minulom roku realizovať množstvo stavebných a iných akti-
vít, ku ktorým sa zaviazali poslanci vo svojom Programovom vy-
hlásení. Na prebytok v hospodárení mesta reagoval primátor Oli-
ver Solga slovami: „Som presvedčený, že takýto vynikajúci výsle-
dok hospodárenia, ktorý mimochodom dosahujeme každý rok je
veľkým úspechom. Toto je totiž realita a nie všetky tie nezmysly
a táraniny za chrbtom, alebo na diskusných fórach, ktorých sa vy-
rojilo o to viac, že rok 2018 je rokom volebným.“ (r)

So začiatkom leta sa v Pezinku už tradične spájajú Keramické trhy. Tie tohtoročné, v poradí pätnáste, sa vydarili aj preto, že im prialo počasie. Atmosféra bola ako vždy
skvelá, čo ocenili návštevníci, ale aj predávajúci a vystavujúci keramikári. Témou boli tento raz kachle a kachliari. Výstavu spoznajme Cech kachliarov môžu záujemcovia
vidieť v Malokarpatskom múzeu až do 2. septembra. K dozvukom z Keramických trhov sa ešte vrátime, každopádne sa leto v Pezinku teraz už môže začať. FOTO: (pb)
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil
už veľa dobrých projektov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru
na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar
účtu:

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

Mesto Pezinok

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

V Pezinku nájdete veľa upravenej zelene na verejnom priestran-
stve. V mnohých prípadoch sa o príjemené prostredie postarajú
samotní občania – najmä pred rodinnými domami. Obyvatela
„činžiakov“ sa však tiež nedajú zahabiť. Pekne upravené okolie
majú napríklad obyvatelia ulice Za hradbami, alebo Suvorovovej
ulice na sídlisku Sever (na fotografii). Už na prvý pohľad vidno, že
nejde „len“ o zodpovednú starostlivosť o zeleň, ale priam o lásky-
plný vzťah k nej, čo si iste zaslúži náš obdiv i poďakovanie. (r)

Vzácna návšteva
Vraj sa niekto chystá zasta-

vať Rozálku, vypočul som si ja
i moji kolegovia v posledných
dňoch. Moja prvá reakcia bola,
že ide o zjavný nezmysel. Veď
predsa „boj o Rozálku“, o jej za-
chovanie pre šport a rekreáciu
sme v mestskom zastupiteľstve
úspešne zviedli pred vyše deká-
dou. Tento „výsledok“ sme po-
tvrdili aj prijatím nového územ-
ného plánu v decembri 2016. Aj
preto si dnes nikto nedovolí
prísť za mnou ako primátorom
či za poslancami mestského za-
stupiteľstva alebo za kolegami
na MsÚ s developerskými chúť-
kami odhryznúť si kus z územia
Rozálky.

Netrvalo ale dlho a všetci sme
zistili, odkiaľ fúka vietor. Jeden
z kandidátov na primátora vy-
pustil bublinu, že: „Rozálka ne-
smie patriť developerom.“ Vzá-
pätí aj ponúkol svoju alternatívu
– aby Rozálku nezastavali iní,
treba ju zastavať ihriskami,
chodníkmi, dráhami. Planíro-
vať, asfaltovať, betónovať.Apo-
tom vysadiť stromy. Inšpiráciou
má byť park v bratislavskom No-
vom meste, hoci vieme, že tam

bola situácia diametrálne odliš-
ná než na Rozálke.

Iste, je to len jeden z kandidá-
tov ašpirujúcich na funkciu v je-
senných komunálnych voľ-
bách. Rešpektujem, že má plné
právo uchádzať sa o priazeň vo-
ličov. Je len na jeho svedomí,
zodpovednosti a charaktere, čo
občanom sľúbi a čo reálne do-
káže splniť. Nemal by som dô-
vod vyjadrovať sa k sľubom
a vyhláseniam tohto kandidáta,
ktorý po tom, čo ho dvakrát od-
mietli v susednom meste, skú-
ša šťastie v Pezinku, keby nimi
nerozpútal celkom zbytočnú
a neopodstatnenú paniku me-
dzi občanmi.

Paradoxne jediný, kto si dovo-
lil verejne predstaviť taký roz-
siahly developerský projekt za-
meraný na Rozálku, je práve
tento kandidát. Kandidát, ktorý
občanom sľubuje diskusiu o
tom, čo všetko by v sľubova-
nom parku nemalo chýbať. Pod-
ľa môjho názoru by však bolo
korektnejšie, keby jej najprv
predchádzala diskusia, či vô-
bec treba do Rozálky dnes za-
sahovať. Časť územia Rozálky

je už zastavaná. V jednom z jej
kvadrantov sa nachádza hasič-
ský areál, vinárstvo, jazdecký
areál a pribudol zimný štadión,
na ktorý mesto prenajalo poze-
mok. Zvyšok však tvoria lúky,
ktoré Pezinčania radi využívajú
na oddych, športovanie, či na-
príklad venčenie psov. Odohrá-
vajú sa tu rôzne akcie. Navyše
tu hniezdia vtáky, žije zver a ne-
preberné množstvo drobných
živočíchov.

Občas sa síce nájde ktosi, kto
by rád budoval na Rozálke no-
vé športovisko, ale súčasní po-
slanci i vedenie mesta sú v tejto
veci zdržanliví aj preto, že budú-
cu podobu tohto územia treba
riešiť komplexnejšie, aby aké-
koľvek nové aktivity nepriniesli
viac škody než úžitku. Už len prí-
padná výsadba nových stromov
v tejto lokalite stojí za zváženie
a treba brať do úvahy, či ich tre-
ba práve tu. Či treba meniť cha-
rakter tejto lúky, ak o pár stoviek
metrov ďalej máme malokar-
patské lesy. Alebo či treba betó-
novať a asfaltovať ihriská, drá-
hy a ovály priamo na lúke, keď
na jej dotyku máme vinohrad-

nícke cesty, rovnako obľúbené
na šport. Nie je rozumnejšie rad-
šej investovať do ich obnovy?

To sú otázky, ktoré si nekla-
diem len ja, ale aj občania Pe-
zinka. To oni musia rozhodnúť
o osude Rozálky. V mnohých
iných lokalitách sme nemali
možnosť výrazne prehovoriť do
výslednej podoby developer-
ských projektov (keďže vyrástli
na súkromných pozemkoch),
ak boli v súlade s územným plá-
nom i s deravým stavebným zá-
konom, ktorý platí od roku 1976.
V mnohých ďalších lokalitách,
ako napríklad nad jazerom v Ku-
čišdorfskej doline či vo vinohra-
doch sme zas dokázali účinne
predísť zastavaniu územia.

Tu, v prípade Rozálky, sa
však bavíme o území, ktoré je
v majetku mesta Pezinok. Zo-
stáva veriť, že primátor i po-
slanci sa aj v budúcnosti posta-
via k tomuto územiu rovnako
zodpovedne ako dosiaľ. Rozál-
ka je jedinečná lokalita a záro-
veň jediná, ktorú v takom rozsa-
hu (spolu) vlastníme my všetci,
Pezinčania. Oliver Solga,

primátor mesta Pezinok

Lokalita Rozálka v ohrození?

Kritické okienko

Jedno z najväčších investícií mesta v ostatnom čase bolo vybu-
dovanie cestnej komunikácie, chodníkov a parkovísk na sídlisku
Sever, v časti od Základnej školy na Bielenisku až po nákupné cen-
trum (predajňa Bageta). Jedným z dôvodov bolo zabezpečiť bez-
pečnosť chodcov, najmä detí, ktoré navštevujú základné školy na
Bielenisku a Kupeckého.

Vedenie mesta ďakuje za trpezlivosť obyvateľom tejto časti mes-
ta a ospravedlňuje sa dočasné problémy spôsobené rekonštruk-
ciou a dopravnými obmedzeniami a ďakuje tiež za pozitívne ohla-
sy obyvateľov tejto časti mesta na realizovanú stavbu. Na Svä-
toplukovej 5 – 11 ešte zostáva vybudovať niekoľko parkovacích
miest pre ZŤP občanov. Celkové náklady na investíciu boli viac
ako 112 000 eur a práce na základe výsledkov súťaže vykonala pe-
zinská spoločnosť DUVYSTAV, ktorej pracovníkom patrí naše po-
ďakovanie za kvalitnú realizáciu. (MsÚ)

Nové parkoviská a chodníky na Severe

Príjemne upravené okolie vchodu na Suvorovovej ulici

Už v minulom čísle Pezinčana sme upozorňovali na to, že sa
v čoraz väčšej miere na našich sídliskách objavujú „čierne sklád-
ky“, ktoré vytvárajú naši spoluobčania vyhadzovaním starého ná-
bytku a elektrospotrebičov. Je až neuveriteľné, že sa to deje čoraz
častejšie a v čoraz väčšej miere. Napriek tomu, že mesto zabez-
pečuje odvoz takéhoto odpadu, musí si službu, ktorú platíme my
všetci, objednávať u súkromnej firmy. Na oddelenie životného
prostredia Mestského úradu dostávame pravidelné sťažnosti, ale
nikto nevie a nevidí, kto tam odpad nanosil. V prvom rade by si ten-
to problém mali ale riešiť občania sami, pretože nábytok majú kam
vyviezť a v druhom rade by samotní občania – obyvatelia sídlisk
cez spoločenstvá vlastníkov bytov a cez správcov bytov mali na
svojich spoluobyvateľov vplývať, pretože na ich nedisciplinova-
nosť doplácame my všetci. Náklady na odvoz starého nábytku
a jeho likvidáciu už idú do desiatok tisíc eur a nedisciplinovaným
občanom sa na to skladáme my všetci. Nie je predsa možné, aby
sme si donekonečna zakrývali oči pred neporiadkom, ktorý panuje
okolo kontajnerových stanovíšť. Mesto Pezinok bude túto situáciu
riešiť novým harmonogramom zvozov nábytku po rokovaní so spo-
ločnosťou Márius Pedersen. (MsÚ)

Historická udalosť – slávnostné poklepanie základného kame-
ňa vyhliadkovej veže na Modranskej homole sa uskutočnila
v utorok 26. júna za účasti predsedu BSK Juraja Drobu, primáto-
ra Modry Juraja Petrakoviča, primátora Pezinka Olivera Solgu
a ďalších hostí. Mesto Pezinok sa na vybudovaní podieľalo su-
mou viac ako 30 000 eur zo svojho rozpočtu. Medzi prítomnými
bol aj Milan Ružek, 89 - ročný pán, ktorý bol iniciátorom postave-
nia prvej rozhľadne pred sedemnástimi rokmi. (r)

Rozhladňa na Homole už tento rok

Najlepších žiakov základných škôl a pezinského gymnázia pri-
jal primátor mesta Pezinok vo veľkej sále PKC dňa 26. júna.
Poďakoval im za výsledky dosiahnuté počas celého školského
roka, ako aj za reprezentáciu Pezinka v mnohých vedomost-
ných, športových a kultúrnospoločenských disciplínach. Záro-
veň primátor odovzdal aj ocenenia v tradičnej literárnej súťaži
„O cenu primátora“ za rok 2017. Mená ocenených budú uverej-
nené v budúcom čísle Pezinčana. Súčasťou podujatia bolo aj
odovzdávanie cien ZO SZPB a prezentácia publikácie „Spo-
mínať a nezabudnúť“. (r)

Prijatie najlepších žiakov

V utorok 19. júna sa uskutočnila návšteva veľvyslankyne
Bulharskej republiky Jej Excelencie Yordanky Chobanovej
v Pezinku. Spolu s primátorom Oliverom Solgom si prezrela
Malokarpatské múzeum a informovala sa na možnú spo-
luprácu Pezinka s niektorým z bulharských miest. Súčasťou
stretnutia bola aj príprava návštevy manželky prezidenta
Bulharskej republiky v našom meste, ktorá však nakoniec na
Slovensko nepricestovala. (MsÚ)

Na BSK sa 15. júna uskutočnilo stretnutie predsedu BSK
Juraja Drobu a ministra dopravy, výstavby a regionálneho roz-
voja SR Árpád Érsek. Jedným z bodov ich stretnutia bolo aj pre-
rokovanie výstavby záchytného parkoviska za železničnou sta-
nicou v Pezinku, ktorého investorom sú Slovenské železnice.
Parkovisko pre skoro tristo automobilov, motocykle a bicykle sa
začne stavať v júni budúceho roka. O výsledkoch stretnutia bol
priamo na BSK informovaný aj primátor mesta Pezinok. (MsÚ)

Záchytné parkovisko o krok bližšie

Významnou udalosťou v živote našich vinohradníkov a viná-
rov bol osadenie sochy svätého Urbana v Mestskej kamenici
pod Starou horou. Sochu, ktorej autorom je pezinský sochár
a reštaurátor Tomáš Molnár, posvätil farár pezinskej farnosti
Ján Ragula. Prítomným sa prihovorili aj primátor Oliver Solga,
riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala a za
Združenie vinohradníkov a vinárov Oľga Bejdáková a Gabriel
Guštafík. Všetci si spoločne želali, aby pezinské vinohrady ob-
chádzali všetky choroby a rozmary počasia a aby ťažká práca
vinohradníkov bola vždy odmenená dobrou úrodou. (r)

SVÄTÝ URBAN UŽ CHRÁNI NAŠE VINOHRADY

Chválime
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Mesto Pezinok sa dňa 8. 6.
2018 už po piatykrát zapojilo do
najväčšieho podujatia firemné-
ho dobrovoľníctva na Sloven-
sku pod názvom „NAŠE MES-
TO 2018“ s projektom „Obnova
náteru kovového plota cintorína
na Seneckej ulici v Pezinku“.
Uvedené podujatie organizuje
každý rok Nadácia Pontis aj vo
viacerých iných slovenských
mestách s cieľom vytvárať kraj-
šie, otvorenejšie a priateľskej-
šie miesta pre život.

Do uvedeného projektu sa
prostredníctvom Nadácie Pon-
tis zapojili dobrovoľníci z radov
firiem, ako je AT&T Global Net-
work Services Slovakia s.r.o.,
IBM Slovensko s.r.o., Johnson
Controls International s.r.o.,

ČSOB a.s., ktorí šmirgľovali a fa-
rebne natierali plot cintorína.
Projektu sa zúčastnili aj zamest-
nanci MsÚ Pezinok, ktorí akciu
koordinovali a poskytli dobro-
voľníkom potrebné pracovné po-
môcky a drobné občerstvenie

počas celej práce. Mesto Pezi-
nok získalo na tento projekt od
Nadácie Pontis grant vo výške
230 eur na nákup farieb a štet-
cov.

Okrem očakávaného výsled-
ku, ktorým bolo skrášlenie a ob-

nova kovového plota cintorína,
si zamestnanci MsÚ Pezinok so
sebou odniesli aj dobrú náladu
a priateľskejšie vzťahy s dobro-
voľníkmi, za čo týmto všetkým
zúčastneným dobrovoľníkom
Mesto Pezinok ďakuje. (SN)

V piatok 8. júna 2018 sa konal v Bratislave riadny XXIX. snem
členov Únie miest Slovenska. V programe rokovania okrem
schválenia hospodárenia a činnosti za rok 2018, rozpočtu na rok
2019, bolo aj prijatie tzv. Pozičného dokumentu s názvom „Silné
mestá – silný štát“. Schválením tohto dokumentu začína dialóg
s partnerskými organizáciámi územnej samosprávy a štátnej
správy. Cielene je zameraný na pokračovanie reformy a moder-
nizácie verejnej správy a miestnej územnej samosprávy.
Výsledkom má byť poskytovanie lepších služieb pre občana, kde
domovom občana nie je štát ale obec, mesto a región. Mesto
Pezinok na sneme zastupoval MilošAndel. (r)

Snem Únie miest Slovenska

Výrub stromov
je legálny a nutný

V ostatnom čase sa objavujú rôzne kritické, nezriedka veľ-
mi nekompetentné hlasy ohľadom výrubu starých stromov
v rôznych častiach Pezinka. Množstvo amatérskych „dendrol-
ógov“ chce namiesto odborníkov rozhodovať, čo treba a čo ne-
treba vyrúbať.Akosi zabúdajú na to podstatné, a to, že aj stro-
m, tak ako človek, nežije večne a tiež po čase „odíde“.

Tak to bolo so stromami na cintoríne, v Zámockom par-
ku alebo na Panskom chodníku. Chceme však upozorniť na
iný problém a to je zodpovednosť mesta za škody, ktoré spad-
nutý strom napácha. Tento mesiac spadol obrovský strom na
Krížnej. Nebola búrka ani taký mocný vietor, mal veľkú zelenú
korunu a napriek tomu sa zrútil rovno na cestu. Bolo neuveri-
teľným šťastím, že nič nepoškodil ani nikoho nezranil. Ne-
dávny odborný posudok špecializovanej firmy však hovoril, že
jeho stav je vyhovujúci. Napriek tomu, ako sa ukázalo, bol
kompletne napadnutý tzv. bielou hnilobou. Zvnútra bol úplne
bútľavý a spráchnivený, ako vidno aj na fotografii. Kto by neve-
ril, môže si prísť osobne pozrieť vzorku na mestský úrad.

Rozhodli sme sa preto, že budeme žiadať od štátnych orgá-
nov ale aj od aktivistov písomnú záruku a s ňou aj trestno-
právnu a hmotnoprávnu zodpovednosť za následky spôsobe-
né pádom týchto poškodených stromov v prípade, že budú
nezmyselne brániť ich výrubu. Pretože keď sa niečo stane
a strom spadne na automobil, ako sa to už opakovane prihodi-
lo, alebo by strom spadol nedajbože na ľudí, ako sa stalo
v iných mestách, každý bude hádzať vinu na mesto, obzvlášť
na jeho vedenie.

Nikto nemôže myslieť vážne výčitku, že sa o stromy nesta-
ráme. Akurát že za pár rokov nemožno dohnať, čo sa za-
nedbávalo štyridsať i viac rokov. Tobôž neobstojí obviňovanie,
že stromy len rúbeme. V ďaleko väčšej miere ich chránime
a najmä vysádzame, o čom svedčí aj jednoduchá štatistika ve-
dená na úrade ale aj štátnymi orgánmi, ktoré výrub povoľujú.
Za ostatných desať až pätnásť rokov vysadilo mesto viac ako
1 500 stromov a odstraňovali sa stromy hlavne pre zlý stav
a nebezpečenstvo pádu či ohrozenie ľudí alebo majetku. Kto
chce vidieť, ten vidí.

Po nástupe súčasného primátora do funkcie bolo jedným
z prvých jeho rozhodnutí zákaz každoročne rezať tzv. „na hla-
vu“ stromy v centre mesta. Výsledkom sú krásne stromy so ši-
rokými korunami na Štefánikovej ulici alebo rovno na Radnič-
nom námestí. Nielen krásne, ale najmä zdravšie! Zdá sa, že
ľudia už zabudli, ako to vyzeralo každú jar, keď boli stromy
mrzačené orezávaním až po kmeň.

Preto verejne vyzývame aktivistu Vladimíra Marušica, ktorý
je proti každému výrubu, a ostatných aktivistov (i pseudoakti-
vistov), ktorí nás bezhlavo kritizujú za výrub aj chorých stro-
mov, aby verejne zobrali zodpovednosť za následky škôd, kto-
ré stromy svojím pádom spôsobia. Potom možno budú
rozumnejšie zvažovať svoje pripomienky a námietky v schva-
ľovacom procese a prestanú sa populisticky stavať do úlohy
jediných ochrancov prírody.

Vyzývame ich, aby sa stali zodpovednými partnermi pri hľa-
daní optimálnych riešení. Dlhodobo sme pripravení s nimi dis-
kutovať, hľadať názorové prieniky, ale nemôžeme sa zbavo-
vať zodpovednosti voči spoluobčanom populistickými vyhlá-
seniami a krokmi a riskovať tak životy, zdravie, či majetok Pe-
zinčanov. (MsÚ)

Dňa 21. júna sa primátor
mesta zúčastnil stretnutia
s predsedom BSK Jurajom
Drobom ohľadom zachovania
LSPP, teda lekárskych „poho-
tovostí“. V Pezinku táto služba
fungovala v budove Polikli-
niky, neskôr ako súkromná
na Bratislavskej ulici. Na stret-
nutí predseda BSK Juraj Dro-
ba a primátori okresných
miest reagovali na neschop-
nosť Ministerstva zdravotníc-
tva SR zabezpečiť túto službu,
vrátane detskej pohotovosti
a hrozbu, že od prvého júla
všetci dospelí i deti budú mu-
sieť cestovať do Bratislavy, do
spádovej nemocnice Na Kra-
mároch.

Prítomní vyjadrili rázny od-
mietavý postoj k takémuto ne-
prípustnému riešeniu. Rovna-
ko ministerstvo zrušilo pre deti

aj dopravnú zdravotnú službu,
ktorú vykonávali lekári na za-
volanie a používali pritom
vlastné dopravné prostriedky.

V Senci napríklad LSPP vô-
bec nebola zriadená a „zastu-
povala“ ju RZP, teda klasická
„záchranka“, čo rozhodne nie
je optimálne riešenie.

Primátor Pezinka Oliver Sol-
ga sa pre médiá vyjadril jedno-
značne: „Táto situácia je pre

Pezinok a celý re-
gión neudržateľná
už len preto, že od
1. júla občania ne-
budú mať ani tú
súkromnú lekár-
sku službu, ktorá
dnes v Pezinku
funguje. Som rád,
že BSK podniká
tieto kroky vedúce
k riešeniu situá-

cie, pretože dostupnosť na Kra-
máre z niektorých obcí nášho
okresu je aj viac ako 50 kilo-
metrov. Nevieme si ani pred-
staviť, akým problémom by bo-
lo chodiť na Kramáre s malými
deťmi v horúčkach alebo akým
problémom by bola dopravná
dostupnosť pre seniorov.“

Primátor mesta na druhý
deň komunikoval s predstavi-
teľom LSPP MUDr. Omarom

Sammanom a dohodli sa na
spolupráci pri riešení problé-
mu. Podľa informácií by LSPP
v Pezinku mala pokračovať aj
po 1. júli podmienečne, dokiaľ
jej MZ SR nevydá novú po-
trebnú licenciu.

Podľa slov primátora trestu-
hodne zlyhali pracovníci MZ
SR, keď promptne neriešili prob-
lém, ktorý vznikol prijatím nové-
ho zákona už v novembri minu-
lého roka a okamžite nevyhlásili
výberové konania na tieto služ-
by. „Je tragédiou, keď nám niek-
to sľubuje v školách obedy za-
darmo a nie je schopný zabez-
pečiť ani len základnú zdravot-
nú službu pre svojich spoluob-
čanov,“ povedal primátor.

Mesto Pezinok je priprave-
né ako doteraz, podieľať sa
finančne aj priestorovo na
LSPP v našom meste. (r)

POHOTOVOSŤ V PEZINKU BUDE

Hneď na začiatku musím po-
vedať, že to som nepovedal ja,
ale poslanec Šípoš na posled-
nom zastupiteľstve. Povedal to
ako reakciu na moje slová, keď
som sa dôrazne ohradil voči tvr-
deniam poslanca Hianika.

Ten sa nám snažil vsugerovať
jednu alebo dve SMS správy od
občanov, v ktorých sa tvrdí, že
na Severe nič nie je (takmer
ako na východnom Slovensku)
a hlavne mládež nemá ako trá-
viť voľný čas, a preto chodí za
obchod s potravinami fajčiť
„marišku“. Nuž, ak to tak je, mali
by sa nad tým zamyslieť predo-
všetkým rodičia týchto detí.

Patrím medzi prvých obyvate-
ľov tohto sídliska, tento rok v no-
vembri to bude už 34 rokov, čo
tu žijem. Viem teda dostatočne
objektívne posúdiť, čo všetko
sa na Severe vybudovalo. Zo
začiatku sme bývali na stavbe.
Prvú zimu nám kúrili pojazdnou
kotolňou na mazut, až neskôr
dokončili kotolňu (a vysoký ko-
mín) na uhlie. Chodili sme po
blate, nebola tu žiadna občian-
ska vybavenosť, ak nerátam
malý obchod (Armu) pred vcho-
dom do kasární. Napriek tomu
sme sa tešili z nových bytov a
nepindali sme na všetko a všet-
kých. Neskôr pribudli obchody,
pošta, lekáreň, reštaurácie, dve

základné školy, veľká mater-
ská škola, plavecké jasličky, ga-
ráže,dobudovala sa infraštruk-
túra, jazdí sem mestská dopra-
va. Podľa posledného sčítania
ľudu na Severe býva 6,5 tisíca
ľudí a stále ich pribúda. To je
ako malé mestečko.

Som poslancom MsZ tretie vo-
lebné obdobie. Počas týchto ro-
kov Mesto zrekonštruovalo
cesty, chodníky, vybudovalo sa
niekoľko parkovísk, kontajnero-
vé stanovištia, park a oddycho-
vá zóna pri amfiteátri (ten sa tiež
rekonštruoval, mimochodom,
koľko miest má prírodné kino?),
pribudol kamerový systém. Mi-
nulý týždeň sa dokončila Svä-
toplukova ulica od zákl. školy
Na Bielenisku po Bagetu. Veľmi
nákladná bola rekonštrukcia
oboch základných škôl, opravila
sa materská škola. V ZŠ Na Bie-
lenisku pribudlo elokované pra-
covisko MŠ na Muškáte. Dôleži-
tá bola kompletná rekonštrukcia
kotolne a hlavne rozvodov
tepla, konečne už nevykuruje-
me chodníky. Prešlo sa z plynu
na kombinovanú prevádzku
plyn+štiepka. Štiepka je obnovi-
teľný zdroj, čo ocenia až naši po-
tomkovia, keď raz dôjde alebo
zdražie alebo prestane prúdiť
z Ruska plyn. Kedysi trvala od-
stávka teplej vody cez leto dva

týždne, dnes to zvládnu za 1-2
dni. Mesto a poslanci (nie
všetci) podporili rekonštrukciu
budovy bývalej pošty, ktorá sa
už menila na ruinu a dnes sú
tam krásne byty. Umožnili sme
budovanie reprezentačného vi-
nárstva na bývalom letisku pri
kaplnke sv. Rozálie.

Čo sa týka voľnočasových
aktivít, majú široký výber mla-
dí aj starší. V bezprostrednej
blízkosti na Cajle je klub dô-
chodcov, kostol, nová knižnica,
futbalové ihrisko, Schaubma-
rov mlyn, svoje kluby tu majú
skauti, klub orientačných bež-
cov, stolnotenisový oddiel, je tu
amfiteáter, hasičské ihrisko (na
Slovensku ich je len sedem),
jazdecký areál, dve multifunkč-
né ihriská na školách, ani ne-
viem koľko je detských ihrísk, je
to na skok do prírody a hlavne
konečne máme krytú ľadovú
plochu (aj v lete). Ľudia by si ma-
li pamätať, ktorí poslanci boli
ZA a ktorí boli PROTI tejto hale.
Prešla len o jeden hlas. Dovo-
lím si tvrdiť, že ak by to nebolo
vyšlo, tak ďalšie desiatky rokov
by Pezinok umelý ľad nemal.
Preto ak niekto tvrdí, že na Se-
vere nič nie je a nevidí tam žiad-
ny pokrok, tak buď nevie, o čom
hovorí, alebo zavádza a klame.
Keby to povedal o sídlisku Juh

alebo Starý dvor, tak to beriem,
hoci tam to má objektívne príči-
ny. Opravovali sa aj priľahlé uli-
ce Rázusova, Malokarpatská,
Zigmundíkova, Kupeckého. Pri-
pravujú sa ďalšie akcie, naprí-
klad parkovisko pri obchode
CBA, bude pokračovať výstav-
ba cesty na Panskom chodní-
ku. Vysadili sa stromy na tejto
ulici atď. Bezpochyby najviac fi-
nancií išlo do sídliska Sever.
Nie je to len zásluha nás, po-
slancov, ale aj zamestnancov
MsÚ a mestských podnikov.

Viete, kritizovať je to najľah-
šie, to zvládne každý, aj rôzni
"matadori“ na fejsbúku. Nieke-
dy ani sami občania nevedia,
čo chcú. Uvediem len jeden prí-
klad za všetky. Minulý týždeň
sa začalo s budovaním kontaj-
nerových stanovíšť na Svä-
toplukovej ulici. Podotýkam, že
na základe petície občanov
z domu č. 9 a 11. Keď už boli
práce rozbehnuté a pred do-
končením, priniesla jedna pani
z tohoto domu petíciu proti tým-
to stanovištiam. Práce teda boli
zastavené a terén uvedený do
pôvodného stavu. Vyhodené
peniaze nás všetkých. Zvláštne
je na tom to, že niektorí občania
z tejto bytovky podpísali petíciu
ZA aj PROTI. Takže asi tak je to
u nás. Gabriel Guštafík

Na Severe nevidím žiadny pokrok

NAŠE MESTO 2018 – projekt „Obnova náteru
oplotenia cintorína na Seneckej ulici v Pezinku“
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� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

Dňa 24. mája
2018 sa uskutoč-
nilo v našom DSS
a ZPS Hrnčiarska
ul. Pezinok pose-
denie obyvateľov
pri príležitosti Dňa
matiek a otcov. Kul-
túrny program si
pripravili deti z MŠ
Za hradbami, naši
seniori a spevácky súbor Animatus z Pezinka. Úvod patril bás-
ňam o mame a otcovi v podaní p. Heleny Šebovej a Ľubomíra
Skáčika. S klavírnym doprovodom p. riaditeľky Márie Nogovej
deti z MŠ zaspievali, zatancovali a zarecitovali. Na záver obda-
rili našich obyvateľov pozdravmi, ktoré samy vyrobili. Atmosfé-
ra vrúcnych a milých prianí pokračovala vystúpením spevácke-
ho súboru Animatus. Vedúca súboru pani Alžbeta Jedličková
a umelecká vedúca súboru Gabriela Tichá zostavili zmes pies-
ní, ktoré naši obyvatelia dobre poznali a zaspievali si spolu s ni-
mi. Piesne, ktoré zaspievali, boli plné citu a lásky a naši obyva-
telia boli plní dojatia. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásne
chvíle, ktoré sme spolu prežili. (DSS a ZPS)

Deň matiek a otcov v DSS a ZPS Pezinok

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
15.-18. august 17.-20. október� – VINUM GALERIA BOZEN,

Holubyho 85, Vladimír Paluch, Peter Šull, 0907 701 070; www.-
restauraciamatysak.sk; vinumgaleriabozen@vinomatysak.sk
� ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO
18.-21. júl – ZÁMOK PEZINOK, RadovanMladoboleslavská 5,

Polák, 0915 896 641, ;www.zamockevinarstvo.sk info@zamoc-
kevinarstvo.sk
� FAREBNÉ VINÁRSTVO
18.-21. júl 15.-18. august� – U vínnej mušky, Holubyho 20,

Matej Farbula 0902 717 413 ;; www.farebnevinarstvo.sk info-
@farebnevinarstvo.sk
� HACAJ s.r.o.
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.
10.-13. október – Farská pivnica - Farská 7, Dana Čaplová 0904
252 513; ;www.pavelkavino.sk objednavky@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
29. august - 1. september 24.-27. október� – Kupeckého 73,
Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová, 0905 164 227, 0907
174 598; ;www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk
� Ing. BORIŠPAVOL
5.- 8. september – Hviezdoslavova 1, Ing. Pavol Boriš 0907
220 492; ebb@post.sk
� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ
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 vinarstvocavojsky@gmail.-
com
� VÍNO TRETINA rodinné VINÁRSTVO a VINOTÉKA
11.-14. júl 22.-25. august� – Kupeckého 51, Ľudovít Tretina,
0908 347 201, Ing. Klaudia Čistá-Tretinová, Vin-Ak, 0948 252
264, , ;tretina@zoznam.sk klaudia.tretinova@-gmail.com
� VÍNO REHÁK
25.-28. júl 29. august - 1. september 24.-27. október� � –
Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721 514; rehmilan@-
gmail.com

MŠ Vajanského reprezantovala Pezinok v Bratislave
Do redakcie mailovou poš-

tou prišiel príspevok pani Kata-
ríny Petrášovej, učiteľky Ma-
terskej školy na Vajanského uli-
ci v Pezinku. Text o úspechu
detí a učiteľov MŠ uverejňuje-
me v neskrátenej forme pre ra-
dosť detí a ich rodičov.

„Som učiteľkou v MŠ Vajan-

ského v Pezinku. Okrem mojej

učiteľskej práce sa venujem

v škôlke aj rozvoju tanečných

schopností detičiek a tiež ich

vediem k láske k ľudovej hud-

be a tancu. Tento rok bola vy-

hlásená súťaž v ľudových tan-

coch „Folklórna jar Juraja Jáno-

šíka“ a pani riaditeľka si ma za-

volala, že či sa s detičkami

prihlásime. Tak sme sa prihlá-

sili na okresné kolo, ktoré sa ko-

nalo vo Viničnom 17.4.2018. Z

Viničného postúpili do krajské-

ho kola iba tí, ktorí sa umiestnili

na prvom mieste. My sme tam

išli so scénkou „PYTAČKY“ a

svadobnou veselicou. A detič-

ky sa porote tak páčili, že si

nás vybrali. Vyhrali sme 1.-

miesto v okrese v našej kate-

päť štvrtých miest a my sme

medzi nimi neboli, srdce mi za-

čalo silnejšie biť. Ako v mráko-

tách som počúvala vyhlasova-

nie... tretie miesto Myjava, dru-

hé miesto Stupava...a to sa mi

do očí tisli slzy, ešte stále nás

nevyhlásili. A keď povedali, že

prvé miesto vyhráva materská

škola Vajanského Pezinok, de-

ti kričali, rodičia, čo sa boli na

svoje detičky pozerať, s nimi.

Ten pocit, ktorý som vtedy pre-

žívala, by som dopriala zažiť

každej pani učiteľke ktorá tam

bola. Je to krásny, neopísateľ-

ný pocit, že sme zviditeľnili nie-

len našu materskú školu na

Vajanského ulici, ale aj mesto

Pezinok. Takže, milí Pezinča-

nia, tešte sa s nami, vyrastajú

vám tu šikovné, talentované

detičky, ktoré majú radosť z po-

hybu, sú vedené láske k ľudo-

vej tradícii, ľudovej hudbe a tan-

cu. A my, pani učiteľky, v nich aj

naďalej budeme túto lásku pod-

porovať a rozvíjať.“

Katarína Petrášová,
učiteľka MŠ Vajanského ul.

górii a postúpili sme za okres

Pezinok na krajské kolo do Bra-

tislavy, do Primaciálneho palá-

ca. Bolo že to radosti! Tešili

sme sa ohromne my dospelí

a samozrejme aj detičky.

Krajské kolo sa konalo 28. 5.

2018. V našej kategórii súťaži-

lo 9 súborov a musím po-

dotknúť, že všetky súbory, čo

tam prišli, sa v okresných

kolách umiestnili na prvých

miestach. Takže konkurencia

bola veľká, každý mal rovnakú

šancu. Všetko to boli deti z MŠ

a 1. a 2. ročníka ZŠ. Naše deti

ale nemali žiadnu trému. Vylo-

sovali sme si poradové číslo

dva, takže sme išli vystupovať

ako druhí .Zahrali, zaspievali

a zatancovali s radosťou

a oplatilo sa. Najskôr vyhlásili

� Šitie a úprava odevov a bytových doplnkov. Tel.: 0911 518 768

„Zastavenie v čase“ s podtitulom „Pezinská historická mozai-
ka“ sa volá publikácia Petra Wittgrúbera, ktorá je súborom člán-
kov, ktoré autor publikoval v minulosti v časopise Pezinčan. (r)

Vydanie kompletného klavírneho diela národného umelca
Eugena Suchoňa, pezinského rodáka, možno považovať za veľ-
ký kultúrny počin v histórii našej klasickej hudby. Album na šty-
roch CD – nosičoch mapuje a prezentuje kompletné klavírne die-
lo tohto veľkého skladateľa z rokov 1928 - 1984. Iniciátorom toh-
to počinu bol básnik a diplomat Peter Štilicha, ktorý o tom napí-
sal: „Klavírne dielo Eugena Suchoňa je nosným pilierom jeho
skladateľskej existencie a navyše kľúčom alebo ‚prístupovým
heslom‘ k celému rozpätiu tvorby, ktorou ovplyvnil takmer všet-
ky žánre. V širšom zmysle je toto dielo strhujúcim reflexom origi-
nálneho kompozičného konceptu, ako aj svedectvom principiál-
neho vyrovnávania sa s výdobytkami klasickej európskej mo-
derny.“ Výraznou mierou sa na realizácii tohto projektu podieľal
aj Pezinčan – hudobný skladateľ a hudobný režisér nahrávky
Rudolf Pepucha. (r)

Kompletné klavírne dielo
EUGENA SUCHOŇA

Poslanec MsZ Igor Hianik oznámil primátorovi na rokovaní
MsZ dňa 21. 6., že od tohto dňa prestáva byť členom poslanec-
kého klubu Srdce Pezinka a bude nezávislým poslancom. (r)

Vzdanie sa členstva v OZ SRDCE PEZINKA

Tradičné stretnutie baníkov – členov Malokarpatského baníc-
keho spolku s primátorom mesta Oliverom Solgom sa konalo
26. júna pri príležitosti 679. výročia prvej písomnej zmienky o pe-
zinskom zlatom baníctve. Stretnutie svojim hudobným a spe-
váckym programom obohatili deti a mladí ľudia z našej
Základnej umeleckej školy. Na stretnutí sa hovorilo hlavne o nad-
chádzajúcom XI. stretnutí banských miest a obcí Slovenska, kto-
ré bude v Pezinku počas tohoročného Vinobrania. (r)

Baníci u primátora

Nová kniha

Inzercia
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Od založenia prvej dychovej
hudby na Slovensku ubehlo vy-
še 180 rokov, v Pezinku už 144
rokov. Počas tohto obdobia
prešla dychová hudba na Slo-
vensku zložitým vývojom, no
vždy dokazovala a aj v súčas-
nosti dokazuje svoje opodstat-
nenie a potrebnosť tohto žánru.
Dychová hudba bola, je a bude
vždy potrebná, nesmieme ju ne-
chať zahynúť !

Vážení spoluobčania, pred na-
mi je leto a s ním pestrá paleta
kultúrnych akcií v našom mes-
te. Neodmysliteľnou súčasťou
nášho kultúrneho leta v Pezinku
je festival kto-Dychovky v Preši,
rý sa v pezinskom kultúrnom
programe radí medzi top podu-
jatia. Dychovky v Preši sú naj-
väčším festivalom dychoviek na
Slovensku. Majú svoju pevnú
dramaturgiu a jedinečný esprit a
aj preto spolok dychová hudba
Cajlané, Pezinské kultúrne cen-
trum, Fanklub DH Cajlané opäť
pripravujú štvordňový maratón
hudby a piesní, ktorý sa usku-
toční 16. - 19. augusta 2018.

Tohto roku si počas festivalu
pripomenieme výročia veliká-
nov dychovej hudby a hudob-
ných skladateľov: 110. výročie
narodenia Karola Pádivého
a 30 rokov od úmrtia Jaromíra
Vejvodu, ktorý je autorom snáď
najznámejšej piesne na svete
Škoda lásky.

Hlavné koncerty osemnáste-
ho ročníka súťaže budú opäť
v Zámockom parku za jazerom.
Ako po minulé ročníky i tento-

Pezinok po osemnástykrát privíta dychové
orchestre na festivale Dychovky v Preši

krát sa dychové orchestre pri-
hlásili do súťaže a aj do sprie-
vodných koncertov, ktoré budú
znieť Pezinkom.

XVIII. ročníka sa zúčastnia dy-
chové orchestre z Česka, Ra-
kúska a Slovenska. O hlavnú ce-
nu festivalu budú súťažiť tieto
dychové hudby: Zevelanka SK,
Blaskapelle Marchfeld A, Hor-
nosrniaska SK, Leškovanka
CZ, Kamaráti SK. Ich výkon bu-
de hodnotiť medzinárodná od-
borná porota.

Štvordňový festival začne už
vo štvrtok 16. augusta 2018 o
19.00 h sv. omšou za zomrelých
a žijúcich členov dychovej hud-
by v našom meste. Tento rok bu-
de sv. omša v kostole Premene-
nia Pána (Dolný kostol) s dycho-
vou hudbou Vinosadka SK.

Prvé sprievodné koncertova-
nie začne po sv. omši o 19.45 h
na Radničnom námestí. Druhé
sprievodné koncertovanie bude
v piatok 17. augusta 2018 v Kru-
šičovej kúrii o 17.00 h za účasti
dychových hudieb Malačané

SK, Šenkvičanka SK, Grinavan-
ka SK. Tretie sprievodné kon-
certovanie už tradične v sobotu
18. augusta 2018 od 9.00 h na
Trhovisku na Kupeckého ulici,
kde vám zahrajú Svätojurská dy-
chovka SK a dychová hudba
Šarfianka SK. Štvrté sprievodné
koncertovanie bude v Zámoc-
kom parku v sobotu 18. augusta
2018 podvečer od 17.00 h do
18.30 h, kde vystúpi dychová
hudba ktoráKarpatská kapela,
na našom festivale v minulosti
získala zlaté pásmo a cenu pred-
sedu festivalu. Prvým zahranič-
ným hosťom bude najstaršia dy-
chová hudba z juhočeského
kraja, dychová hudba Babouci
CZ. Kapelník Petr Shýbal so
svojou kapelou nám predvedú
program v sobotu v Zámockom
parku od 19.00 do 21.00 h.

Súťažný deň, nedeľa 19. au-
gusta 2018 začne o 9.00 h kon-
certovaním dychových hudieb v
rôznych častiach centra mesta.
Tradičný sprievod zúčastne-
ných dychových orchestrov a

mažoretiek (Liviana Bratislava)
bude o 13.30 h od Domu kultú-
ry do Zámockého parku, kde
o 14.00 h začne súťažná časť
Medzinárodného súťažného fes-
tivalu malých dychových hudieb
Dychovky v Preši. V nedeľu po
súťažnej časti vystúpi druhý za-
hraničný hosť, viacnásobný maj-
ster Európy, dychová hudba –
Vlado Kumpán a jeho muzikanti.

Vážení spoluobčania a náv-
števníci Zámockého parku, od
18. augusta 6.00 h do 20. au-
gusta 12.00 h bude Zámocký
park pre verejnosť uzatvorený.
Vstup bude umožnený iba náv-
števníkom festivalu. Toto opa-
trenie je nutné z dôvodu zabez-
pečenia pódia, zastrešenia,
ozvučenia, sedenia pre náv-
števníkov, bufetu na občerstve-
nie a ďalšieho technického ma-
teriálu festivalu. Ďakujem za po-
chopenie a verím, že úspech
tohto kultúrneho podujatia je
spoločným želaním.

Takže, priatelia a milovníci
krásnej hudby, piesní a krojov,
uvidíme sa tretí augustový ví-
kend v Krušičovej kúrii, na Trho-
visku, v centre mesta a v Zá-
mockom parku na XVIII. roční-
ku Medzinárodného súťažného
festivalu malých dychových hu-
dieb Dychovky v Preši.Podrob-
ný program festivalu uverejní-
me v júlovom čísle Pezinčana.
Na štyri dni naplnené dobrou dy-
chovou hudbou sa teší donor,
predseda festivalu a predseda
spolku dychová hudba Cajlané
František Féder. (r)

RADOSŤ ako pikantná príchuť halászlé
V sobotu, 6. júna bolo preplnené bratislavské Hviezdosla-

vovo námestie úplne v moci vodníkov a iných vodných bytos-
tí. Stánkari sa usilovne pripravovali na súťaž vo varení halás-
zlé a veselo bolo aj na tribúne, ktorá ani na chvíľu nezívala
prázdnotou. Striedali sa na nej so svojím programom detičky
až do 13. hodiny, keď nastal čas vystúpenia Folklórneho spe-
váckeho súboru RADOSŤ z Pezinka. Radostníci sa na svoje
vystúpenie v srdci hlavného mesta zodpovedne pripravili
a v uvoľnenej, dobrej nálade predviedli početnému publiku 45
minútový program, v ktorom odznelo 28 slovenských ľudo-
vých pesničiek, naštudovaných pod vedením umeleckého ve-
dúceho súboru Štefana Šaláta a odspievaných s jeho akor-
deónovým sprievodom. Na začiatku sa predstavili, ako sa na
Pezinčanov patrí, troma vinárskymi pesničkami, potom však
pridali svoje obľúbené pesničky z okolia Brezovej a Myjavy,
zastavili sa na Záhorí a zaspievali niekoľko známych pesni-
čiek, ktoré si s nimi publikum s radosťou zanôtilo.Ako chuťov-
ku a ukážku svojho interpretačného majstrovstva pridali tem-
peramentný „nárez“ štyroch piesní z Abova. Radostníci sa
skutočne „vytiahli“ a publikum očarili nielen krásnymi pesnič-
kami, ale aj oduševneným, temperamentným výkonom sršia-
cim radosťou a energiou, za čo boli odmenení dlhotrvajúcim,
vrelým potleskom vďačného publika. Eva Frťalová

Počas horúceho víkendu 25. a 26. mája hostilo kúpeľné
mestečko Trenčianske Teplice krojovaných účastníkov IV. Me-
dzinárodného folklórneho stretnutia troch generácií, medzi kto-
rými premiérovo nechýbal folklórny spevácky súbor RADOSŤ
z Pezinka. Námestím znela celé popoludnie až do večerných
hodín folklórna hudba a ľudové piesne nielen v slovenčine, ale
aj v češtine a poľštine v podaní detských, mládežníckych aj seni-
orských súborov. K rozjarenej folklórnej nálade prispeli svojou
troškou aj Radostníci, keď zaspievali veselé pesničky nielen
o víne, ale pridali ich zopár aj zo Záhoria a Myjavy. V nedeľu do-
poludnia sa v kostole sv. Štefana uskutočnila ekumenická sv.
omša za prítomnosti nielen veriacich, ale aj krojovaných súbo-
rov. Tie sa postarali o krásne piesne počas omše, ktorú otvorili
trombitáši za zvukov 6 trombít. Radostníci zaspievali pieseň Ve-
rím v Boha v staroslovienčine. Folklórnu sv. omšu ukončili prí-
tomní piesňami a poľskou ľudovouDaj Boh šťastia Goralu, či ci
ne žal. No a magickú atmosféru opäť zavŕšili zvuky trombít, kto-
ré túto krásnu folklórnu omšu ukončili. Popoludní vysielalo rádio
Regina naživo z námestia svoje relácie Hráme našim jubilan-
tom a hodinu ľudovej hudby, v ktorej dostal priestor aj FSS RA-
DOSŤ. Eva Frťalová

IV. Medzinárodné folklórne stretnutie troch
generácií v Trenčianskych Tepliciach
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XV. ročník krajskej prehliadky seniorských speváckych súborov

Jedno z najvýznamnejších let-
ných hudobných podujatí v hlav-
nom meste venuje už tradične
jeden koncert aj malebnému
Pezinku. Medzinárodný orga-
nový festival, ktorý okrem kla-
sických organových festivalov
ponúka aj jazzové či world mu-
sic projekty s organom, našiel
svoje „externé“ pódium v pezin-
skom Kapucínskom kostole.

„Veľmi skoro po rozbehnutí

festivalu sme začali premýšľať

nad jedným mimobratislav-

ským koncertom a Pezinok nás

presvedčil nielen svojou po-

vestnou malebnosťou ale naj-

mä množstvom kultúrnych ak-

cií, ktoré svedčia o prirodze-

nom dopyte jeho obyvateľov po

umení. V kláštore kapucínov

sme našli veľkú podporu pri or-

ganizácii, a je len prirodzené,

že vstupné na naše koncerty je

dobrovoľné a radi ho prenechá-

vame našim partnerom“, hovorí
producentka Bratislavského or-

ganového festivalu Andrea Se-
rečinová.

V nedeľu 8. júla sa v Kapu-
cínskom kostole predstaví poľ-
ský organista Bogdan Nar-
loch. Absolvent Hudobnej aka-

démie v Gdansku je v súčas-
nosti riaditeľom medzinárod-
ného hudobného festivalu
v Koszaline a profesorom na
Akadémii umení v Štetíne. Na
pezinskom recitáli uvedieme
atraktívny program zriedkavo
uvádzaných organových mi-
niatúr od autorov ako Geoffrey
O´Connor-Morris, Mieczyslaw
Surzyński, Dale Wood, Enrico
Bossi či Noel Rawsthorne.

Hlavným organizátorom Bra-
tislavského organového festi-
valu je občianske združenie OR-
GANYzácia, hlavným partne-
rom Fond na podporu umenia,
festival podporil Bratislavský sa-
mosprávny kraj, Hudobný fond
aArs bratislavensis.

Martina Tolstova

Bratislavský organový festival v Pezinku

Bogdan Narloch.

V posledný májový deň sa
v pezinskom Dome kultúry zišli,
opäť po roku nielen priaznivci
slovenského folklóru, ale najmä
8 najlepších speváckych súbo-
rov z Bratislavského kraja. Aj
tento rok bola vyhlasovateľom
XV. ročníka Krajskej prehliad-
ky seniorských speváckych sú-
borov Jednota dôchodcov na
Slovensku – Krajská organizá-
cia Bratislava s finančnou pod-
porou Bratislavského samo-
správneho kraja a záštitou pri-
mátora mesta Pezinok Mgr. Oli-
vera Solgu v spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym centrom,
ktorí prispeli upomienkovými
predmetmi. K úspešnej organi-
zácii a hladkému priebehu
podujatia významnou mierou
prispela okresná predsedníčka
Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku v Pezinku a vedúca fol-
klórneho speváckeho súboru
RADOSŤ Mgr. Mária Miškeri-
ková so svojím tímom Radost-
níkov.

Na začiatku si prítomní minú-
tou ticha pripomenuli pamiatku
nedávno zosnulej predsedníč-
ky Krajskej organizácie Bra-
tislava Žofie Lomnickej, ktorá
bola roky neodmysliteľnou sú-
časťou a zároveň dušou tohto
krásneho podujatia. Potom už
nová krajská predsedníčka An-
na Királyová uvítala vzácnych
hostí, najmä podpredsedu
ústredia Jednoty dôchodcov na
Slovensku Ing. Alojza Luknára,
viceprimátora mesta Pezinok
Ing. Miloša Andela a zástupky-
ňu riaditeľky Pezinského kultúr-
neho centra Danielu Debnáro-
vú a otvorila XV. prehliadku se-
niorských speváckych súborov
Bratislavského kraja. Stojí za
zmienku, že podujatie s pracov-
ným názvom „Spievajme si od
srdca“, autorkou ktorého je pani
Žofia Lomnická, bolo prísne sle-
dované odbornou porotou vede-
nou Ing.Alojzom Luknárom.

Ako vzácny hosť sa svojím vy-
stúpením predstavila emeritná

sólistka opery SND Mária Tur-
ňová, ktorá zaspievala pieseň
Gejzu Dusíka „Najkrajší kút“ a
„Slovenskú pieseň“, ktorú skom-
ponoval slovenský emigrant v
Kanade Jozef Mazáň. Na klavíri
ju sprevádzal Ing. Štefan Šalát.

Po umeleckej kultúrnej vložke
predstavila moderátorka Ing.
Eva Frťalová 8 súborov, ktoré
sa so svojím speváckym ume-
ním prišli popasovať o to, aby
mohli reprezentovať BSK na ce-
loslovenskej prehliadke, ktorá
sa uskutoční 20. septembra
2018 v Komárne.

Prehliadku otvoril domáci Fol-
klórny spevácky súbor RA-
DOSŤ, ktorý predviedol svoj
štandardne dobrý výkon a za-
spieval 6 temperamentných
pesničiek zo Západného Slo-
venska s akordeónovým sprie-
vodom svojho umeleckého ve-
dúceho Štefana Šaláta.

Ďalej sa predstavili so svojím
programom: ženská spevácka
skupina SUSEDY z Vrakune,

spevácky súbor SENIORAN-
KA z Bratislavy – Karlovej Vsi,
spevácky súbor STAROMEŠ-
ŤAN z Bratislavy – Starého
Mesta, spevácky súbor MALIN-
KA z Malaciek, spevácky súbor
MELÓDIA z Bratislavy – Petr-
žalky, spevácky súbor LEVÁ-
RANKY z Veľkých Levár a pre-
hliadku uzavrel opäť domáci fol-
klórny spevácky súbor OBSTR-
LÉZE z Pezinka.

Následne prebehlo vyhodno-
tenie, kde zástupca odbornej
poroty Ing. Ján Székely tlmočil
jednotlivo vedúcim súborov pri-
pomienky k výberu piesní a kva-
lite ich interpretácie a potom už
nasledovalo tradičné udeľova-
nie diplomov za účasť a upo-
mienkových predmetov.

Svojím záverečným príhovo-
rom ukončila XV. krajskú pre-
hliadku seniorských spevác-
kych súborov krajská predsed-
níčkaAnna Királyová.

Eva Frťalová

18. mája 2018 reprezentoval Základnú umeleckú školu Euge-
na Suchoňa a mesto Pezinok na celoslovenskej interpretačnej
súťaži v sólovej hre na klavíri „Nitrianska lutna“ Andrej Mojžiš
z triedy Mgr. ZuzanyAndelovej, DiS. art.. V silne obsadenej tretej
kategórii si svojím sugestívnym výkonom vybojoval krásne 2.
miesto. V ten istý deň hrali, spievali a tancovali pre svoje mamič-
ky najmladší žiaci našej ZUŠ na koncerte „Kvietok pre mamu“.
25. máj patril našim Krásny silný ročník talento-absolventom.
vaných mladých ľudí sa prezentoval na slávnostnom verejnom
koncerte hudbou a tancom. Tradičnou súčasťou koncertu bola aj
výstava rovnako talentovaných absolventov výtvarného odboru
v Minigalérii PKC. O dva pekné večery sa postarali aj žiaci lite-
rárno-dramatického odboru pod vedením Mgr. Stanislavy Ko-
níčkovej a Mgr. Radky Kukurugyovej. Najmladší žiaci nacvičili
krátke predstavenia: podľa predlohy D. Heviera „Semafor, ktoré-
ho boleli oči“, a na námet P. Stamma „Prečo bývame za mes-
tom“. Žiaci tretieho ročníka si pre divákov pripravili divadlo poé-
zie na motívy básní V. Šefčíka „Biela móda“ a „Diagnóza leni-
vec“. Hravou formou sa vyjadrili k téme vplyvu médií na náš vkus
a módne trendy. Najstarší žiaci ponúkli pezinskej verejnosti celo-
večerné predstavenie „Volanie netvora“ podľa predlohy „Sedem
minút po polnoci“ P. Nessa a S. Dowda. Emotívny príbeh o stra-
te, ale aj o priateľstve, ktoré pomôže túto stratu prekonať, nútil di-
váka zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami v živote. (ZA)

ZUŠ Eugena Suchoňa v máji

Obrazy vo vinohrade
Nezvyčajné mies-

to na vystavovanie
obrazov. Prírodná
obrazáreň. Nečaka-
né prekvapenie pre
okloidúcich i pre po-
zvaných. Výstava
jedného dňa, sobo-
ty popoludnia 26.
mája. Obrazy a dve
mladé vysokoško-
láčky, maliarky a hu-
dobníčky, PETRA
NOSKOVIČOVÁ a
LUCIA RADOVÁ.
V tom dni im prialo
počasie. Po iné dni
im praje invencia, pracovitosť, improvizácia, odvaha i pod-
pora okolia. Krásny farebný deň, dievčatá. Danica Tyková

Inzercia
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Ako každý rok, 14. júna ocenilo mesto Pezinok občanov,
ktorí sa zaslúžili o jeho rozvoj, vynikli svojimi aktivitami,
prácou alebo svojimi postojmi. Všetkým oceneným gratu-
lujeme. Niektorých sme sa opýtali, čo pre nich znamená vy-
znamenanie, ako ho prijali a čo považujú na svojej práci za
najdôležitejšie. Ich názory a vyjadrenia prinášame v nasle-
dujúcej ankete, v ďalších číslach Pezinčana však čitateľom
postupne predstavíme všetkých ocenených.

Ondrej Prostredník, evanjelický teológ, vysokoškolský
pedagóg a publicista, Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho

Cena od mesta Pezinok ma príjemne prekvapila a som za ňu
veľmi vďačný. V situácii, keď spoločenstvo kresťanov na Slo-
vensku, bez ohľadu na vierovyznanie, prechádza turbulentný-
mi diskusiami o hodnotových otázkach, považujem takéto
ocenenie za znak nádeje. Je pre mňa dôkazom, že naša spo-
ločnosť si cení ľudí s jasným a čitateľným postojom a to je pre
mňa signál, že sme spoločnosťou, ktorá sa dokáže posúvať kul-
tivovaným spôsobom ďalej. Verím, že takéto ocenenia sú po-
vzbudením aj pre iných ľudí, aby sa zapojili do verejnej diskusie
a obohatili ju svojimi poznatkami a skúsenosťami. V celospolo-
čenskej diskusii pokladám za najdôležitejšie to, aby sme v oba-
vách o vlastnú bezpečnosť a prosperitu nezabúdali na práva ľu-
dí, čo z rôznych dôvodov stoja na okraji našej spoločnosti. Je to
práve kresťanská viera, ktorá nás učí v každom človeku vidieť
obraz Boží.

Júlia Piačková, výtvarníčka, Cena primátora mesta Pezinok
Cenu primátora mesta Pezinok vnímam ako mimoriadny mo-

ment vo svojom živote, pretože najviac pre mňa znamená po-
zornosť mojich blízkych, teda mojej rodiny, priateľov, osobností
a ľudí môjho mesta. Som vďačná pánu primátorovi. Tvoriť je pre
mňa synonymom slova žiť. Viem, že s dobrým umením sa všet-
ko naokolo stáva oslavou života. Tieto jednoduché súvislosti
ma vedú cestou, na ktorej sa cítim doma. Pezinok a krása jeho
prostredia, ľudia a príroda sú pre mňa výživnou inšpiráciou.

Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea Pezi-
nok, Cena primátora mesta Pezinok

Vysoko si vážim, že som dostal toto ocenenie od predstavite-
ľov mesta Pezinka a od pána primátora. Patrím medzi šťast-
ných ľudí, pre ktorých je práca koníčkom, čiže robím len to, čo
ma napĺňa a čo mi dáva zmysel.Ak popri tom dosiahnem aj neja-
ké uznanie, určite ma to poteší, ale nie je to cieľ. Tak či tak by
som svoju prácu robil s radosťou a entuziazmom. Kolegom
a spolupracovníkom som povedal, že aj keď som dostal ocene-
nie ja, vnímam ho ako ocenenie nás všetkých, celého múzea.
Je to ocenenie za podujatia a aktivity Malokarpatského múzea
a ak boli tieto aktivity dobré, bolo to výsledkom práce nás všet-
kých. Ocenenie som teda symbolicky odovzdal všetkým svojim
zamestnancom. Teší ma tiež, že za tých pätnásť rokov, čo tu pô-
sobím, sa stal Pezinok mojím druhým domovom a prirástol mi
k srdcu.

Daniela Tóthová, riaditeľka Malokarpatskej knižnice v Pe-
zinku, Cena primátora mesta Pezinok

Ocenenie ma prekvapilo aj potešilo. V charakteristike bolo
uvedené, že ide aj o cenu za dlhoročnú prácu – čo je v mojom
prípade iba pár rokov, preto cenu považujem za ocenenie pre
svoje kolegyne a kolegov z knižnice, súčasných aj bývalých –
za ich dlhoročnú obetavú prácu, aj pre ich rodinných príslušní-
kov, ktorí nám často pomáhali a nezištne pomáhajú.

Roman Féder, hudobník a herec, kapelník skupiny Funny
Fellows, Medaila so stužkou Za zásluhy o rozvoj mesta

Ocenenie som vôbec nečakal a samozrejme je príjemné, ak
si niekto všíma prácu obyvateľov Pezinka, v tomto prípade do-
konca celé zastupiteľstvo, ktoré návrhy schvaľovalo. Ešte teraz
mám trému. A je to určite aj záväzok. Byť ešte lepší, pracovitej-
ší, lebo občania si všímajú a robia si názor. V Pezinku sa narodi-
lo alebo žije veľa talentovaných a výnimočných ľudí, ktorí vo
svete nie sú neznámi, preto sa snažím neurobiť im hanbu. Či je
to na ocenenie neviem, ale slušnosť a poctivosť sa mi javí ako
to hlavné. Najdôležitejšie pre mňa je, aby som divákom, poslu-
cháčom, ale aj náhodne, keď sa stretneme na ulici, priniesol
úsmev, povzbudenie a niečo príjemné, zlého je tu v ostatnom
čase akosi veľa. Treba to vyvážiť, aby sme sa mohli viac usmie-
vať a aby ľudia boli šťastnejší. O tom je predsa krásny film Traja
veteráni. Človeka robia lepším jeho dobré skutky a to je najdô-
ležitejšie.

Peter Bittner, riaditeľ TV Pezinok, hudobník, Medaila so
stužkou Za zásluhy o rozvoj mesta

Toto ocenenie si veľmi vážim. Je za ním množstvo energie
a času pri tvorbe programu TV PEZINOK, v ktorom sme sa sna-
žili zachytiť čo najkomplexnejší obraz života ľudí v meste počas
uplynulých takmer 20 rokov.

Cenu vnímam aj ako uznanie významu a kvality podujatí ako
Medzinárodný divadelný festival Cibulák, Hodokvas, knihy
a koncertu Pezinok - bigbeatown, knihy a spomienky na Kon-
certy mladosti 1976,1977, Etnofestival, Alternatíva v Drevone,
Drumfest Slovakia a ďalších, na organizácii ktorých som sa spo-
lu s priateľmi podieľal. Za tým všetkým sú dlhé dni a noci práce.
Výsledkom sú krásne zážitky, ktoré spojili množstvo ľudí. Spô-
sobuje mi radosť prinášať radosť iným, a tak sa teším na ďalšie
projekty a výzvy. (kam)

Ocenenia, ktoré potešia
aj zaväzujú

Pokračovanie z 1. strany.

Ako primátor, ktorý je vo funk-
cii skoro dve desaťročia, by
som mohol hovoriť o sľuboch
vlád, ministerstiev a politikov,
ktoré neprežili konkrétne voleb-
né obdobie. Mohol by som ho-
voriť o poddimenzovanom fi-
nancovaní škôl, ktoré „dorov-
náva“ samospráva z vlastných
peňazí, teda z peňazí občanov,
daňových poplatníkov. Mohol
by som hovoriť o sociálnych
službách pre odkázaných a se-
niorov, na ktoré štát rezignuje a
robí ich a opäť dofinancuje sa-
mospráva, lebo sa na to, ako sa
hovorí, už nemôže pozerať. Ne-
zabudol by som ani na mest-
ských policajtov, ktorí aj po šesť-
desiatke „šliapu chodník“, hoci
ich „štátni“ kolegovia si už de-
sať rokov užívajú dôchodky a
výhody ďalšieho zamestnania.
Zas a znova počujeme na mi-
nisterstve vetu, ktorú by si moh-
li vytesať do kameňa na priečelí
budovy. Tá veta znie: „Budeme
to musieť riešiť!“ Asi tak ako
zrušené lekárske pohotovosti
v mnohých mestách a obciach,
minimálnu, skoro žiadnu pod-
poru športu, dopravné problé-
my spôsobené neexistenciou
obchvatov a stovky ďalších
drobností, ktoré, keď sa vás do-
týkajú, vám dokážu poriadne
skomplikovať život. Napriek to-
mu, čo som spomenul vyššie,
a mohol by som ešte dlho po-
kračovať, bude mať môj prího-
vor aj pozitívne konštatovania.
Jedno som už povedal na za-
čiatku: Pezinok je skvelé mesto
na život, na výchovu detí, na se-
barealizáciu, šport a najmä kul-
túru. Je skvelý svojou polohou,
prírodou, vinohradmi a dobrým
vínom, a mnohými ďalšími fak-
tormi, ale najviac ľuďmi.

Ako historik sa často najmä
cez zachované písomné doku-
menty vraciam do minulosti.
V archívnych materiáloch sa
stretávam s osobnosťami, kto-
ré po stáročia tvorili a formovali
toto mesto. S ľuďmi, ktorí ho re-
prezentovali, ktorí mu obeto-
vali svoju energiu, čas i finanč-
né prostriedky ako napríklad
Franz von Maissel, a niektorí
mu obetovali aj to najvzácnej-
šie – svoje životy. O pár mesia-
cov si pripomenieme sté výro-
čie ukončenia prvej svetovej voj-
ny. Moja generácia bola vlastne
posledná generácia, ktorá
sprostredkovane, cez našich
starých otcov sa v ich spomien-
kach dotýkala tejto strašnej voj-
ny. Je preto našou povinnosťou
pripomínať si ich pamiatku, me-
ná a osudy. Pripomenieme si aj
vznik Československej republi-
ky. Nepriniesla len demokratic-
kú republiku dvoch národov, ale
aj demokratický spôsob riade-
nia mesta, volenú samosprávu

a nebývalý ekonomický a kul-
túrny rozvoj.

Je preto dobré, aby sme si
aspoň cez dátumy a výročia
častejšie pripomenuli základy,
na ktorých aj my dnes buduje-
me naše mesto. Aby sme si pri-
pomenuli rok 1208 - rok prvej pí-
somnej zmienky o Pezinku, 14.
jún 1647 – výročie udelenia vý-
sad Slobodné kráľovské mes-
to, 28. október 1918 – vznik
Československej republiky, ale
aj oslobodenie mesta 1. apríla
1945, rovnako ako tohoročný
21. august – kedy si pripome-
nieme 50. výročie okupácie voj-
skami bývalého ZSSR a var-
šavskej zmluvy, či November
1989 - výročie, ktorého význam
možno do dôsledkov pochopia
až naši vnuci, keď už právo, slo-
boda a spravodlivosť budú sa-
mozrejmosťou a nikto už nebu-
de spomínať na rožky za dvad-
sať halierov a pivo za dve koru-
ny. Nezabúdame ani na 1. janu-
ár 1993, kedy vznikla samostat-
ná Slovenská republika, ktorá
žiaľ dodnes, vďaka mnohým
problémom, kauzám, ale aj ľu-
ďom na jej čele, ešte stále nena-
plnila naše očakávania o štáte,
na ktorý by sme mohli byť bez-
výhradne a právom hrdí.

Oveľa viac však ako na dátu-
my myslím dnes na konkrét-
nych ľudí, ktorí toho toľko pre
Pezinok vykonali v ďalekej či ne-
dávnej minulosti. Na tých, ktorí
boli a sú ozdobou občianske-
ho spoločenstva v Pezinka aj
dnes. Len jeden príklad za všet-
ky: v apríli tohto roku bol pezin-
ský rodák, šachový veľmajster
Richard Réti uvedený v USA do
svetovej šachovej siene slávy.
A vo všetkých médiách sa obja-
vila informácia – rodisko: Pezi-
nok – Slovakia.

Vážení, o chvíľu ocenení spo-
luobčania, aj vy patríte do spo-
ločenstva ľudí, pre ktorých je Pe-
zinok neodmysliteľnou súčas-
ťou súkromného i profesionál-
neho života.Ako mnohí pred va-
mi, ktorí v mnohých oblastiach
ľudských činností zdvihli pomy-
selnú pochodeň a niesli symbo-
lické svetlo hrdých Pezinčanov
do budúcnosti, aj vy ste nás svo-
jou činnosťou presvedčili o tom,
že dnešné ocenenia budú
v správnych rukách. A je jedno,
či ste ich získali za oblasť spolo-
čenského, duchovného alebo
kultúrneho života, za oblasť ve-
dy a umenia alebo za prejav hu-
manizmu a ľudskosti. Z celého
srdca vám za to aj v mene na-
šich spoluobčanov ďakujem a k
udeleniu dnešných mestských
ocenení vám z celého srdca bla-
hoželám. Oliver Solga,

primátor mesta Pezinok
(prejav zaznel 14. Júna 2018

na slávnostnom udeľovaní
mestských ocenení)

KTO ZÍSKAL
MESTSKÉ OCENENIA

ČESTNÉ OBČIANSTVO
MESTA PEZINOK

Norbert Pšenčík - provinciál-
ny minister, predstaviteľ Rádu
menších bratov kapucínov - za
dlhoročnú duchovnú, spoločen-
skú a kultúrnu činnosť, na kto-
rej sa podieľal so svojimi spo-
lubratmi v kláštornom spoločen-
stve kapucínov v Pezinku.

MEDAILA SO STUŽKOU
„ZA ZÁSLUHY

O ROZVOJ MESTA“

- uči-Magdaléna Milčíková
teľka hry na violončelo v Zá-
kladnej umeleckej škole Euge-
na Suchoňa - za dlhoročnú a
obetavú prácu a výchovu mla-
dých talentovaných hudobní-
kov.

- dlhoroč-Petra Pospechová
ná riaditeľka Mestského múzea,
výskumná pracovníčka a autor-
ka niekoľkých odborných publi-
kácii a výstav - za úspešnú ria-
diacu a publikačnú činnosť.

- podnikateľ, in-Roman Weck
vestor, ktorý v tomto roku vybu-
doval a dal do užívania Zimný
štadión v Pezinku, čím vytvoril
nový priestor na športovanie
mládeže i dospelých obyvateľov
nášho mesta i regiónu.

- kapitán Ar-Josef Knoflíček
mády spásy, za vybudovanie
Komunitného centra v časti
Pezinok - Glejovka a systema-
tickú a obetavú prácu s pezin-
skou rómskou komunitou, zame-
ranú na ich spoločenský i du-
chovný rozvoj.

- riaditeľ Te-Peter Bittner
levízie Pezinok - za dlhoročnú
kvalitnú riadiacu a tvorivú prácu
v mestskom médiu, s prihliad-
nutím na dlhoročný osobný po-
diel na organizovaní kultúrnych,
najmä hudobných podujatí
a úspešnú prezentáciu aktívne-
ho hudobníka.

- profesionálnyRoman Féder
hudobník a herec, kapelník
úspešného hudobného zosku-
penia Funny Felows - za dlho-
ročnú kvalitnú tvorivú činnosť
v oblasti hudby v kultúrnom
a spoločenskom, ako i v politic-
kom živote v našom meste.

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA
HOLUBYHO

Milan Moravčík - dlhoročný re-
daktor československého a slo-
venského rozhlasu, propagátor
kvalitnej klasickej hudby, lektor
Akadémie tretieho veku v Pe-
zinku - za zásluhy o vzdelávanie
seniorov a propagáciu kvalitnej
hudby.

- evanje-Ondrej Prostredník
lický teológ a vysokoškolský pe-
dagóg a publicista - za svoju
publicistickú činnosť, ktorou vý-
razne prispieva k budovaniu ob-
čianskej demokratickej spoloč-
nosti nastolením dôležitých otá-
zok spolužitia občanov.

Ladislav Haľama - filmový re-
žisér a vysokoškolský pedagóg
- za filmovú tvorbu, s prihliadnu-
tím na nedávno realizovaný ce-
lovečerný film o Alexandrovi
Dubčekovi, ktorým okrem iného
pripomenul jednu z temných
stránok našej histórie - okupáciu
v roku 1968.

Katarína Popelková - vý-
znamná vedecká pracovníčka
v oblasti etnológie - za dlhoroč-
nú vedeckú a publikačnú čin-
nosť a výskum v oblasti etnoló-
gie, sociálnej problematiky a vi-
nohradníctva, ktorého súčasťou
je aj náš Malokarpatský región.

CENA PRIMÁTORA
MESTA PEZINOK

Daniela Tóthová - riaditeľka
Malokarpatskej knižnice v Pe-
zinku, - za dlhoročnú obetavú
prácu v prospech obyvateľov
Pezinka, s prihliadnutím na orga-
nizovanie dôležitých literárnych
a kultúrnych a spoločenských
podujatí.

- akademickáJúlia Piačková
maliarka a textilná výtvarníčka -
za bohatú a rôznorodú výtvar-
nú tvorbu a reprezentáciu
Pezinka na výstavných poduja-
tiach doma i v zahraničí.

- riaditeľ Ma-Martin Hrubala
lokarpatského múzea - za dlho-
ročnú riadiacu a vedeckú prácu
v prospech občanov Pezinka a
regiónu, s prihliadnutím na orga-
nizovanie úspešných Keramic-
kých trhov a iných výstavných
podujatí.

- novinár, re-Jozef Majchrák
daktor a komentátor denníka
Postoj - za niekoľkoročnú kvalit-
nú publicistickú činnosť a spo-
ločenskú angažovanosť sa
v prospech demokracie a huma-
nizmu.

- umelec-Mária Hanúsková
ká keramikárka - za kvalitnú ke-
ramickú figurálnu tvorbu a za
uchovávanie a rozvíjanie tradí-
cii ľudovo – umeleckej výroby, s
prihliadnutím na jej prezentáciu
na mnohých výstavných podu-
jatiach po celom Slovensku.

- nositeľ význam-Igor Kapec
ného ocenenia – Diamantovej
plakety prof. Janského – za hlbo-
ko humánny a príkladu hodný
počin, akým je dlhoročné dar-
covstvo krvi.

(OS, MsÚ)

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva
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Druhý ročník medzinárodné-
ho festivalu poézie Feliber Po-
etry sa skončil, pre organizáto-
rov však tento príbeh pokračuje
prípravami na ďalší ročník. Už
počas festivalu nám napadali
ďalší a ďalší zaujímaví básnici,
s ktorými by ste sa mohli osobne
zoznámiť na budúci rok.

Pre nás, Malokarpatskú kniž-
nicu v Pezinku, bol nosný piat-
kový večer 25. mája 2018, ktorý
sa konal v prenádhernom pros-
tredí Schaubmarovho mlyna.
Rovnako pozitívne na toto mies-
to zareagovali aj naši hostia bás-
nici a hudobníci, ktorých sme po-
zvali. Pezinská časť festivalu je
vždy komornejšia, otvorili sme
ju netradične v stodole, a použili
tzv. mokrú verziu, hoci napokon
sa vyčasilo... Klepot mlynského
kolesa sa podarilo prekričať bás-
nikovi Michalovi Habajovi a po-
tom sa to začalo naozaj mlieť
jedna radosť. K najzaujíma-
vejším určite patrili rozhovory s
„klasikmi“ slovenskej poézie Já-
nom Buzássym a Rudolfom Do-
biášom. Chceli sme, aby náš fes-
tival reflektoval to najzaujíma-
vejšie na domácej „poetickej“
scéne, a zároveň ponúkol zaují-
mavých hostí z krajín V4. A za-
tiaľ čo minulý rok sme za kľúčo-
vú osobnosť festivalu vybrali Já-
na Smreka, tento rok bol veno-
vaný básnikom, ktorých meno
sa rovnako spája s naším malo-
karpatským regiónom – poetke
Lýdii Vadkerti Gavorníkovej a

básnikovi Jozefovi Mihalkovičo-
vi. Výstavu s názvom Jej mesto
v jeho svete si ešte môžete po-
zrieť v Modre v Múzeu Ľudovíta
Štúra. Piatkové popoludnie na
Schaubmarovom mlyne sa sta-
lo akýmsi poetickým marató-
nom. S krátkymi hudobnými
prestávkami sa na pódiu strie-
dali slovenskí básnici s básnik-
mi z Čiech, chceli sme si pripo-
menúť aj výročie prvej Česko-
slovenskej republiky, Poľska a
Maďarska. Vyvrcholením piat-
kovej časti festivalu bolo stret-
nutie s českým spisovateľom
Jáchymom Topolom, výstava ve-
novaná jeho nemenej slávnemu
bratovi hudobníkovi Filipovi To-
polovi a kapele Psí vojáci, o kto-
rej porozprával jej sprostredko-
vateľ a manažér kapely Romek
Hanzlík. Festival sme ukončili
projekciou dokumentárneho fil-
mu o Filipovi Topolovi Takovej
dlouhej vocas letící komety.

Sobotný podvečer patril číta-
niu a diskusiám s literárnymi
hosťami v priestoroch modran-
skej historickej Radnice. V
Modre si mohli návštevníci užiť
aj poézie na ulici z Poeziomatu.
Čítanie v Radnici sprevádzala
tvorba mladých výtvarníkov rea-
gujúca na prezentovanú poéziu.
Okrem pánov Rudolfa Dobiáša
a Jána Buzássyho sme v Pe-
zinku a Modre počuli poéziu Eri-
ka Jakuba Grocha, Petra Šule-
ja, Agdu Bavi Paina, Valerija
Kupku, Petra Cibu, prišli aj poet-
ky Mária Ferenčuhová, Juliana
Sokolová, Eva Tomkuliaková,
českí básnici Petr Borkovec,
Jáchym Topol, Petr Maděra, Ma-
rek Šindelka, poľskí básnici Ma-
rek Sendecki, Zbigniew Machej
a maďarská poetka Erdős Virág
s tlmočníčkou a prekladateľkou
Renatou Deák. Okrem poézie
znela aj hudba – v Pezinku Pe-
ter Tarkay a Budoár staré dámy,

v Modre Stroon, Alžběta Troja-
nová a Sto múch. Vďaka patrí
aj moderátorom Radoslavovi
Passiovi, Tine Čornej, Miroslave
Vallovej a Patrikovi Lančaričovi.
Stretnutiu na Schaubmarovom
mlyne predchádzali recitačná
súťaž Maľovaná abeceda pre
deti pezinských a modranských
škôl, stretnutia s básnikmi na
stredných školách v Modre aj
Pezinku a vernisáž výstavy por-
trétov slovenských spisovateľov
od Lucie Gardin v modranskej
Radnici.

Bodkou za festivalovými dňa-
mi bolo premietnutie dokumen-
tárneho filmu Patrika Lančarika
Válek a diskusia k filmu s režisé-
rom, ktorú moderovala Veronika
Šikulová. Festival v Modre aj na
mlyne v Pezinku bol letnou osla-
vou všetkého pekného – poézie
vo všetkých jej podobách, s väz-
bami na výtvarné umenie, hud-
bu, architektúru... Pre návštev-
níkov sa skončil, a my sa z neho
ešte stále tešíme ako z jasu ko-
méty, ktorá sa zjavila, potešila a
stratila, ale nie na dlho. Dovide-
nia na budúci rok, priatelia!!!

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Kultúrne centrum v Mod-
re, Literárne a informačné cen-
trum a občianske združenie
HOMO LIBER ako hlavní orga-
nizátori ďakujú za finančnú pod-
poru Fondu na podporu umenia,
hlavnému partnerovi podujatia a
Bratislavskému samosprávne-
mu kraju. (mkp)

Festival poézie Feliber Poetry 2018

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA júl

Siedmy ročník, siedmeho
siedmy. Šťastné sedmičky
stoja pri tohtoročnom už tra-
dičnom pezinskom podujatí
Víno a levanduľa, ktoré sa bu-
de konať tradične v prvú júlo-
vú sobotu, teda 7. júla 2018.

Ochutnávka vín v príjemnom
prostredí Starej hory nad Pezin-
kom spojená s prehliadkou le-
vanduľovej záhrady Vladimíra
Píša a jej zázračného bohat-
stva, príjemný oddych v prostre-
dí vinohradov, to všetko už tra-
dične patrí k začiatku letných
prázdnin v našom meste.

„Podujatie Víno a levanduľa ro-
bíme vždy v prvú sobotu v júli,“
povedala pre Pezinčana Oľga
Bejdáková, predsedníčka Zdru-
ženia Pezinských vinohradníkov
a vinárov. „Vybrali sme si tento
termín, pretože po celý máj a jún
v je v našom regióne veľmi veľa
akcií podobného charakteru, vrá-
tane Keramických trhov v Pezin-
ku. Snáď v každej obci, v kaž-
dom mestečku sa niečo koná.
No a potom sa hneď začínajú
prázdniny a mnohí cestujú na do-
volenky. Preto sa nám zdal byť
vhodným termínom začiatok
prázdnin. Keďže tento rok vy-
chádza prvý júl na nedeľu, prvá
sobota je až siedmeho, takže sa
akcia Víno a levanduľa uskutoč-
ní v tomto peknom termíne.“

Prvý ročník sa konal v roku
2012, takže Stará hora privíta let-
ne naladených návštevníkov už
siedmykrát. Podujatie si zacho-
váva svoj tradičný charakter, az-
da jedinou zmenou by mal byť
ešte väčší dôraz na vinársku pro-
dukciu a tiež na gastronomické
produkty, o ktoré je medzi hlad-
nými návštevníkmi vždy záujem.

„Sme príjemne prekvapení, že
nám pribúdajú vinári, ktorí sa
chcú na akcii zúčastniť. Pritom
je podujatie zamerané výlučne
na vinárov z pezinského vino-
hradníckeho rajóna, kam spa-

dajú aj obce Limbach, Svätý Jur,
Viničné a časť Vinosád,“ hovorí
Oľga Bejdáková. „Tento rok má-
me prihlásených štyridsať ma-
lých, stredných i väčších viná-
rov, ktorí sa tu budú prezentovať
svojimi vínami. Len pre porov-
nanie, minulý rok ich bolo okolo
tridsať. Okrem toho sme rozšírili
ponuku gastronómie, nakoľko
sme v minulom období zistili, že
je to veľmi žiaduce najmä v spo-
jitosti s vínom. Samozrejme ne-
budú chýbať ani produkty z le-
vandule, dekoračné a umelecké
predmety. Nechceme však z ak-
cie robiť nejaký jarmok, chce-
me, aby bola zameraná na tra-
dičné výrobky. A ako čerešnička
na torte bude už tradične otvo-
rená aj levanduľová záhrada,
ktorú inak Pezinčania nemajú
možnosť vidieť, pretože ide o
súkromný pozemok – teda zá-
hrada, o ktorú sa stará pán Vla-
dimír Píš s celou rodinou. Počas
podujatia ju budú môcť hostia
navštíviť a uvidieť na vlastné
oči, čo všetko sa na Starej hore
dá vypestovať vďaka originál-
nym klimatickým a pôdnym pod-
mienkam.“

Azda najdôležitejším faktorom,
od ktorého sa odvíja úspech
podujatia, je počasie, ktoré je za-
čiatkom leta naozaj premenlivé
a nevyspytateľné. Prvý raz v ro-
ku 2012 počas akcie pršalo a bo-
lo chladno, iné ročníky sa odo-
hrávali v tropických horúčavách.
V roku 2016 napríklad bolo celý
deň dusno a blížila sa búrka, kto-

rá napokon prišla vo večerných
hodinách a návštevníkov doslo-
va rozohnala.

„Akcia sa koná v lete a pravi-
delne nám ju komplikuje poča-
sie. Stačí, aby prišla náhle búrka
a je problém. Vinár zbalí a scho-
vá víno a nič vážne sa nedeje.
Ale človek, ktorý pripravuje ob-
čerstvenie a napokon mu kvôli
počasiu neprídu ľudia, alebo ich
vyženie búrka, na to doplatí ove-
ľa viac. Musíme s tým, žiaľ, rátať,
ale vždy sme to nejako zvládli,“
dodáva Oľga Bejdáková.

Počasie však má na akciu aj
ďalší dopad: klimatická zmena,
ktorú čoraz výraznejšie pociťuje-
me, ovplyvňuje aj vegetáciu.
Vďaka teplému počasiu, ktoré
tento rok s malými prestávkami
pretrvávalo od apríla, rozkvitlo
všetko skôr, než obvykle. Teploty
boli naozaj vysoké a príroda je
„dopredu“ možno až o mesiac.
Skôr dozrievajú čerešne, jahody,
marhule...Atak majú organizáto-
ri obavy, že 7. júla návštevníci ne-
uvidia levanduľu v najväčšom
rozkvete.

V čase, keď vznikal tento člá-
nok, však meteorológovia pred-
povedali mierne ochladenie a
pokles teplôt pod 30 stupňov, čo
by malo kvitnutie levandule
pribrzdiť. No a v každom prípa-
de čaká na návštevníkov nielen
samotná levanduľa, ale celý pek-
ne upravený vinohradnícky ra-
jón nad Pezinkom.

„Pezinčanov by som na akciu
chcela pozvať aj preto, že jej sú-

časťou bude nová krásna časť
obnovenej Kamenice. V minu-
lom roku sme dokončili úsek
smerom k Vinohradníckemu
domčeku Celestín, kde sme revi-
talizovali územie, urobili sme prí-
strešky pre turistov, obnovili
sme historické kamenice,“ hovo-
rí predsedníčka ZPVV Oľga Bej-
dáková. „Teraz sme pokračovali
v ďalšej časti, vysadili sme tam
nové tradičné stromy, celé úze-
mie sme urobili prístupnejším
pre návštevníkov a postavili
sme sochu patróna vinohradní-
kov, svätého Urbana. Návštev-
níci teda prvý raz uvidia, ako sa
svätý Urban pozerá z vinohra-
dov spod kopca na Pezinok. Je
to naozaj veľmi pekné miesto a
sochu sme 24. mája v predve-
čer sviatku Svätého Urbana, aj
požehnali. Celá oblasť postup-
ne nadobúda turisticko-kultúrny
charakter s vinohradníckym zá-
zemím.“

Tento rok si budú môcť náv-
števníci buď kúpiť vstupenku za
štrnásť eur aj s degustačným po-
hárikom a s lístkami, za ktoré sa
dá kupovať víno, alebo aspoň zá-
kladnú vstupenku za symbolické
dve eurá, v ktorej je zahrnuté aj
vstupné do levanduľovej záhra-
dy. Peniaze zo vstupného orga-
nizátori použijú na ďalšiu revitali-
záciu a údržbu územia.

Návštevníkom i usporiadate-
ľom teda zaželajme, aby tri sed-
mičky priniesli Vínu a levanduli
šťastie a aby k skvelej akcii pri-
spelo aj príjemné počasie. (kam)

Víno a levanduľa sa ponesú v duchu šťastnej sedmičky

21. Rozprávačské Lodno privítalo
súťažiacich z celého Slovenska

V dňoch 9.-10. júna
2018 Kysucké kultúr-
ne stredisko v Čadci
v spolupráci s obcou
Lodno usporiadali 21.
ročník celoštátnej súťa-
že ľudových rozpráva-
čov pod názvom Roz-
právačské Lodno. Sú-
ťažná prehliadka, kto-
rej poslaním je odbor-
ne, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zazname-
návať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hod-
noty pôvodného rozprávačstva, uchovávať krásu a pestrosť slo-
venskej reči a citlivo ju rozvíjať vo vlastnom ústnom prevedení.
Tentoraz privítalo Lodno 32 talentov dospelých a 5 detí. Súťažia-
ci opäť mohli rozprávať v spisovnej slovenčine, hovorovej reči
alebo v nárečí, aby sa im umožnilo čo najlepšie prejaviť svoje roz-
právačské schopnosti. Predstavilo sa 25 žien a 7 mužov a 5
dievčat-tínedžeriek. Pricestovali z rôznych miest našej krajiny.
Pezinok zastupovalo 6 súťažiacich: Tonko Jedlička, Betka Jed-
ličková, Kamila Németová, Ján Kováč, Jozef Pták, Mária Ilovič-
ná. Z toho 2 postúpili do galaprogramu, ktorý sa konal v nedeľu
pod názvom USTAVIČNE ŽIVÁ REČ. V ňom vystúpilo 12 najlep-
ších rozprávačov. Z Pezinka to boli Jozef Pták s úsmevným po-
hľadom na starnutie a Tonko Jedlička so spomienkami na strýca
Marcina. V Galaprograme okrem rozprávačov vystúpili DFS Lod-
náček pri ZŠ Lodno ĽH – Capkovci zo Skalitého. Pekné vystúpe-
nie predviedli aj všetci účastníci a porota to mala veľmi ťažké.
Preto predsedníčka poroty vyzdvihla všetkých účastníkov 21.
RL, ktoré sa opäť nieslo v srdečnej a priateľskej atmosfére, po-
núklo účastníkom pestrý a zaujímavý dvojdňový program zahŕ-
ňajúci aj rozborový seminár, slávnostnú svätú omšu v Kostole sv.
Petra a Pavla v Lodne. Rozhovory, spomínanie, vzácne chvíle ľu-
dí, ktorí sa takto vždy raz za rok stretnú v malebnej kysuckej ob-
ci, aby vzdali hold slovenskej reči. Jozef Pták pozdravil všetkých
aj v mene primátora a Pezinčanov, v príhovore oboznámil účast-
níkov, že aj on vďaka tejto súťaži dostal nápad. V spolupráci
s mestom na počesť humoristov, ľudových rozprávačov z Pe-
zinka, ktorí už nie sú medzi nami J. Hanúska, M. Mlsnu V. a J. No-
sáľovcov v skratke HAMLSNOS usporiadať každoročne v marci
„Jožkove smiechoty“. Starostka LodnaAlžbeta Suriaková poďa-
kovala všetkým za účasť a vyjadrila potešenie nad tým, že obec
každoročne žije touto výnimočnou súťažou a je tak v povedomí
Slovenska. Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková pozvala
všetkých už na 22. ročník Rozprávačského Lodna. Ďakujeme
Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre, ktoré nám za-
bezpečilo odvoz na túto súťaž. Monika Ptáková účastníčka

Pre študentov a verejnosť:
Literárny kolotoč: „...malé nežné blues“. Termín: 15. júla 2018
o 18.00 h. Hostia: poetka Judita Kaššovicová, hudobní hostia: Ju-
raj Turtev a Erich „Boboš“ Procházka. Miesto konania: Krušičova
kúria, Radničné námestie 9, Pezinok

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Prečítané leto 2018 - tematický letný knižný kútik, s ktorým kaž-
dý pondelok objavíte nové príbehy - čakajú vás knižné tipy na päť
tém: O ďalekej krajine, O okuliaroch, O priateľoch, O listoch, O
mori.Termín: júl 2018. Miesto: oddelenie pre deti a mládež a odde-
lenie pre dospelých.
V knižnici sa nenudíme - literárna dielňa pre deti, ktorá tvorivým
spôsobom podporuje lásku k čítaniu a je tematicky prepojená
s „Prečítaným letom“. Termín:júl / vždy v utorok od 10.00 h –
12.00 h. Miesto: oddelenie pre deti a mládež

3. 7. – Letecký deň: tvorba a súťaž papierových lietadielok + ces-
tovateľská tajnička vyrob. 10. 7. – Pozri sa cez ružové okuliare:
si ružové okuliare + skúmaj optikou / mikroskopy, lupy, ďalekohľa-
dy – téma priateľ-. 17. 7. – Interaktívne divadelné predstavenie
stvo. nie je list ako list – hravo o stromoch24. 7. – Lesná pošta:
a korešpondencii. morská rybačka v kniž-31. 7. – More na dvore:
nici.

Letná čitáreň - átrium v knižnici sa v lete premení na oázu s hoj-
dačkou, časopismi a knižnými tipmi pre deti aj dospelých. Termín:
júl. Miesto: átrium na prízemí Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

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,

Letný režim v Malokarpatskej knižnici v Pezinku:
Milí čitatelia, počas mesiacov júl a august sme upravili výpožič-

né hodiny: pondelok 8.00 - 18.00 hod., utorok 8.00 - 16.00 hod.,
streda 13.00 – 16.00 hod., štvrtok 8.00 - 16.00 hod., piatok 8.00 -
16.00 hod., Sobota zatvorené.

Zmena výpožičných hodín platí pre všetky oddelenia knižnice.
Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do biblioboxu kniž-
nice.

Pobočka Cajlanská: pondelok 8.00 - 16.00 hod., utorok 10.00 -
18.00 hod., streda zatvorené, štvrtok 8.00 - 16.00 hod., piatok
10.00 – 18.00 hod., sobota zatvorené.Prajeme vám pekné leto.

FOTO: Ján Štrba
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Dňa 30 júla 1841 bola otvore-
ná stanica Pezinok ako súčasť
Prvej bratislavsko – trnavskej
železnice. Zavŕšila sa tak vý-
stavba úseku Svätý Jur – Pezi-
nok, nadväzujúceho na úsek
Bratislava – Svätý Jur, budova-
ného v roku 1840. Z Pezinka po-
kračovala trať smerom do Cífe-
ra a jej výstavba bola ukončená
v roku 1845. Posledná etapa,
ktorá spojila všetky spomenu-
té miesta s Trnavou, bola do-
končená 1. júna 1846. Pôvod-
ne konská železnica slúžila do
roku 1875, keď sa zmenila na
parnú.

Informácií k histórii pezinskej
železničnej stanice nemáme ve-
ľa. Zopár starých fotografií a do-
kumenty v archívoch neponúka-
jú ucelený pohľad, predsa však
sú aj tieto zdrojom zaujímavostí
a „noviniek“ z minulosti nášho
mesta. Pamätná kniha železnič-
nej stanice Pezinok (uložená
v Zbierke staničných kníh v Slo-
venskom národnom archíve) je
jedným z takých zdrojov. Začala
sa písať v roku 1925 a dozvedá-
me sa z nej, že v roku 1920 bola
staničná budova poškodená po-
žiarom a drevené časti budovy
zo strany trate padli za obeť oh-
ňu. Doplňujúcu informáciu
o udalosti zaznamenanej jed-
nou vetou nám ponúkajú doku-
menty Magistrátu mesta Pezi-
nok uložené v modranskom ar-
chíve. Podľa nich vypukol v do-
me záhradníka Jozefa Pfauhau-
sera 29. februára 1920 okolo 2.
popoludní požiar, ktorému pod-
ľahla strecha domu a rôzne veci
uskladnené na povale - 30q se-
na, 50 ks slamených prikrývok
na skleníky ako aj rôzne hospo-
dárske a záhradnícke náradie

v cene 83 048 korún. Oheň spá-
lil aj na povale uložené semená,
ktoré mal majiteľ pripravené na
jarné siatie v hodnote 9 995
korún a šatstvo za 1 130 korún.
Celková škoda bola vyčíslená
na 95 000 korún.Ako oheň vzni-
kol, nebolo možné zistiť. Poško-
dený záhradník i iní ľudia tvrdili,
že sa pravdepodobne zapálil od
iskry okoloidúceho osobného
vlaku, ktorý prišiel o pol druhej
do Pezinka. Dom bol od trate
vzdialený len 46 krokov a ne-
možno preto vylúčiť, že oheň,
uhasený mestskými hasičmi
o 5. poobede, skutočne vznikol
tak, ako predpokladal pán Pfau-
hauser.

Zápis v Pamätnej knihe nám
pomohol rozlúštiť aj „záhadu“
starej fotografie s jednoduchým
popisom „vykoľajenie vlaku
1924“. Keďže vďaka staničnej
knihe vieme, že „v roku 1921,

1922 a 1923 žiadne ku pozna-

čeniu hodné udalosti sa nestali.“

a „v roku 1924 žiadne udalosti“,

môžeme spomenutú fotografiu
priradiť k tragickej udalosti, kto-
rá sa na pezinskej železničnej
stanici odohrala 23. júla 1925.
Rýchlovlak číslo 97, ktorý pre-
chádzal stanicou v čase 20 ho-
dín a 16 minút, narazil do časti
nákladného vlaku číslo 878. Ten
stál po posunovaní jednou svo-
jou časťou na druhej koľaji kvôli
čisteniu popola stroja. Rýchlo-
vlak číslo 97, ktorý mal načas
prejsť stanicou po tretej koľaji,
vošiel následkom zlého posta-
venia výmeny číslo 7 (výmena =
časť výhybky) na druhú koľaj a
narazil do časti nákladného vla-
ku. Zrážka si vyžiadala 2 obete
- cestujúceho a kuriča náklad-
ného vlaku, ďalších 13 osôb bo-
lo zranených - 1 ťažko a 12 ľah-
šie. Veľkú škodu utrpel majetok
štátnych dráh. Podľa vyšetrova-
nia zavinil zrážku výmenár Sa-

muel Reiner, ktorý sa spoľahol
na posunovací personál, nepre-
svedčil sa o skutočnej polohe vý-
meny a do dopravnej kancelárie
telefonicky výpravcovi vlakov
ohlásil „pre vlak č. 97 výmieny

na kolaj tretú sú správne posta-

vené, kolaj tretá je volná“. Pre tú-
to nedbalosť bol suspendovaný
a odovzdaný štátnemu zastupi-
teľstvu kvôli súdnemu pojedná-
vaniu. To bolo ukončené v na-
sledujúcom roku rozsudkom
sedrie v Bratislave dňa 6. mája
1926 v spojení s rozsudkom súd-
nej tabule v Bratislave zo dňa
23. augusta 1926 uznaním viny
železničného podúradníka a je-
ho odsúdením k bezpodmie-
nečnému trestu väzenia na je-
den rok ako hlavnému trestu
a k strate služby ako vedľajšie-
mu trestu.

Petra Pospechová,
Mestské múzeum v Pezinku

Tajomstvo starej fotografiePočas prázdnin v období od 16. júna do 16. septembra 2018
na trase Bratislava (AS Nivy) – Parndorf – Neu-(Designer Outlet)

siedl am See premáva autobusová letná linka Slovak Lines 3x
denne v oboch smeroch, a to vždy v piatok, sobotu a nedeľu v sta-
novených časoch. Z Bratislavy AS Mlynské Nivy (nástupište č. 4)
odchádza vždy o 8.00; 13.00 a 18.00 hod. a naspäť z Neusiedlu
sa odchádza o 9.40; 14.40 a 19.40 hod. Neváhajte a využite túto
letnú linku na cestu za oddychom, kúpaním resp. gastronómiou
k Neziderskému jazeru.

Batožina sa prepravuje bezplatne, ale bicykle sa neprepra-
vujú. Cestovný lístok si môžete zakúpiť prostredníctvom www.-
slovaklines.sk, v pokladni na autobusovej stanici v Bratislave,
v bratislavskej sieti predajných miest Slovak Lines resp. priamo
u vodiča autobusu. Cena cestovného obojsmerného lístka pre
dospelú osobu (26-59r) z Bratislavy do Neusiedlu je 10 €. Dieťa
do 15 r. iba za 5 €. Seniori nad 60 r. zaplatia 9 € (spiatočný). Viac
informácií nájdete na webovej stránke .www.slovaklines.sk (pv)

Letná linka do Neusiedl am See

Bratislavský samosprávny kraj otvára turistickú autobusovú lin-
ku „Malokarpatský expres“, ktorá bude prechádzať naprieč Malý-
mi Karpatmi. Turistický autobus Malokarpatský expres odštarto-
val oficiálne svoju tohtoročnú sezónu 16. júna. Po spustení oficiál-
nej sezóny, teda v polovici júna, bude Malokarpatský expres pre-
mávať každú sobotu a nedeľu a počas štátnych sviatkov na trase
Bratislava–Doľany cez Svätý Jur, Pezinok, Vinosady, Modru, Du-
bovú a Častú so zachádzkami do Slovenského Grobu, na Zocho-
vu chatu a na Červený Kameň.

„Cestujúci si lístky môžu zakúpiť priamo u vodiča autobusu, pri-
čom turistická karta Bratislava Card umožňuje cestu zdarma,“
uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Celodenný lístok 4 €, lís-
tok na jednu jazdu vyjde na 2,50 €. V nízkopodlažnom autobuse
určenom pre prímestskú autobusovú dopravu je možné prepra-
vovať aj bicykle. (BSK)

Malokarpatský expres bude premávať
i cez Pezinok, Modru či Svätý Jur

V tomto roku sa do súťaže Do práce na bicykli zapojilo v Pezin-
ku 14 tímov (43 účastníkov). Celkovo Pezinčania spravili 694 jázd,
čo predstavovalo 5 554,71 km a ušetrilo sa 1 420,29 CO2 (kg).

Výsledky na lokálnej úrovni v Pezinku:
- Najväčší počet najazdených km - jednotlivec: Jozef Pan-
kuch (ALTERBIKE SCOTT) – 930,58 km
- Najväčší počet najazdených km – súťažný tím: MALOKAR-
PATSKÍ KAMZÍCI – 1 865,01 km
- Najväčší počet uskutočnených jázd - jednotlivec: Karol Ba-
nik (ALTERBIKE SCOTT) – 47 jázd
- Najväčší počet uskutočnených jázd – súťažný tím: MURAT
Pezinok – 119 jázd
- Spoločnosť s najväčším počtom registrovaných účastní-
kov: Stavebniny BEBAs.r.o. a ecorec Slovensko s.r.o. – oba mali
2 tímy a 6 zapojených účastníkov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme, že sa zapojili do tejto
súťaže. Peter Vlasák

Vyhodnotenie súťaže
Do práce na bicykli 2018

Dňa 29. mája 2018 sme navštívili neďalekú obec Šenkvice. Na
stanici nás privítala p. Mária Sklárová, ktorá nám na úvod poveda-
la, aké miesta v Šenkviciach navštívime. Po náučnom chodníku
sme prišli až ku kostolu sv. Anny, kde sme sa od p. Márie Sucho-
ňovej dozvedeli o histórii kostola. Krásne počasie nás sprevádza-
lo po uličkách Šenkvíc až do miestneho Obecného múzea. V mú-
zeu nám pani Mária Sklárová porozprávala o ňom a o vystave-
ných exponátoch. Obdivovali sme vystavené kroje, úžitkové pred-
mety aj veľkonočnú výstavku. Posedeli sme vo dvore múzea, kde
nás pohostila pani Mária Sklárová koláčmi. Ďakujeme jej za prí-
jemne strávený deň a pekné zážitky. DSS a ZPS Pezinok

Klienti z DSS a ZPS v Pezinku
navštívili Šenkvice

Inzercia
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Pezinská Jednota dôchodcov zorganizovala pre 50 svojich
členov 3-dňový autobusový zájazd v termíne 17.-19. mája za po-
znaním a históriou Južnej Moravy.

Prvý deň sme navštívili Archeopark Pavlov, múzeum v Dol-
ných Věstoniciach, zámok Miroslav a absolvovali sme vonkaj-
šiu prehliadku zámku v Moravskom Krumlove s krásnym arká-
dami. Druhý deň sme venovali pamiatkam Znojma. Prezreli
sme si hrad, Rotundu sv. Kataríny, znojemské podzemie a tí
zdatnejší vyšliapali aj na Radničnú vežu, odkiaľ je dokonalý vý-
hľad na mesto. Tretí deň sme navštívili barokový zámok Jaro-
měřice nad Rokytnou, zámok a mesto Telč. Ubytovanie s pol-
penziou bolo na veľmi dobrej úrovni v hoteli vo Vémysliciach,
kde sme mali zaistenú aj malú degustáciu juhomoravských vín,
relax vo wellness či možnosť zaplávať si v bazéne. Zájazd sa vy-
daril k spokojnosti všetkých účastníkov, ktorí zároveň ďakujú
MÚ Pezinok za poskytnutú dotáciu na dopravu.

za výbor JDS Pezinok Eva Zouzalíková

Jednota dôchodcov na Morave

Opäť sa blíži koniec školské-
ho roka a Spojená škola Pezi-
nok, Komenského 25 sa chce
poďakovať všetkým, ktorí nás
podporili, sponzorovali a po-
mohli skvalitniť a zatraktívniť
školské prostredie a edukačný
proces.

Naše ďakujem patrí vám, kto-
rí ste v projekte spoločnosti
TESCO – „Vy rozhodujete a my
pomáhame“ dali svoj hlas našej
škole, a tak sme mohli zakúpiť
detský kolotoč pre našich škôl-
karov. Spoločnosti TESCO a ria-
diteľovi pobočky v Pezinku p.
Radovanovi Hrabaríkovi ďaku-
jeme za zabezpečenie občer-
stvenia ku Dňu detí ako aj pri
odovzdaní detského kolotoča v
areáli našej školy.

Každoročne nám príslušníci
Mestskej polície mesta Pezinok

za aktívnej pomoci zamestnan-
cov sociálneho odboru pri Mest-
skom úrade Pezinok pripravujú
zaujímavé aktivity k MDD pre
deti a žiakov. Ďakujeme im za
príjemné a zábavné chvíle a za
odmeny, ktoré si deti zaslúžili
za vynikajúce výkony v jednotli-
vých disciplínach.

Naše poďakovanie patrí aj
zamestnancom firmy LENOVO
za aktívnu pomoc pri skrášľo-
vaní školského prostredia za-
kúpením stromčekov, ich zasa-
dením, natieraním oplotenia a
modernizáciou našich počíta-
čov v rámci dobrovoľníckej čin-
nosti.

ĎAKUJEME všetkým rodi-
čom a priateľom školy, ktorí
nám počas roka aktívne pomá-
hajú pri zabezpečení a nákupe
pomôcok, občerstvenia na škol-
ské podujatia napr. Akadémiu
školy a súťaže.

Riaditeľka školy
Mgr. Gabriela Kováčová

Spojená škola Pezinok 2017/2018

Dňa 1. júna sa uskutočnil už
XV. ročník Športových hier se-
niorov Okresu Pezinok, tento-
raz na Základnej škole Na Bie-
lenisku v Pezinku. Hier sa zú-
častnilo 98 seniorov z Pezinka,
Modry, Budmeríc, Dolian, Dubo-
vej, Jablonca, Svätého Jura, Bá-
hoňa, Vištuka a Častej.

Súťažilo sa v behu – ženy
50 m, muži 100 m, v streľbe zo
vzduchovky, v stolnom tenise,
v hode granátom a valčekom,
vrhu guľou. Novou disciplínou
bol petangue, kde sa súťažilo
vo dvojiciach. Počasie nám pria-
lo a v areáli dobre vybavenej
školy sme jednotlivé športové
disciplíny všetci hravo zvládli.
Ďakujeme riaditeľke ZŠ Mgr. In-
grid Jurčovej za jej ochotu pri re-

Seniori z Jednoty dôchodcov športovali

alizácii tejto akcie. Pochváliť
musíme za výborný priebeh ŠH
hlavného rozhodcu Mgr. Milana
Martiša a jeho piatich kolegov,
taktiež rozhodcu v petangue p.
Soboliča, naše členky Jednoty
dôchodcov Pezinok, ktoré tieto
preteky pripravili, aj tie, ktoré

nám napiekli chutné koláče ku
káve. Súčasne ďakujeme za
podporu MsÚ Pezinok a pekár-
ni Častá. Na záver bolo odo-
vzdaných 56 diplomov s me-
dailami. Pezinská Jednota dô-
chodcov s 30 súťažiacimi zí-
skala 16 medailí. 5-krát prvé

miesto: v behu Oľga Herdová,
v streľbe Hilda Strapáková a Mi-
lan Mráz, v hode granátom Lý-
dia Štelmachovičová, v petan-
gue – dvojica Oľga Herdová
a Soňa Durcová. 8-krát druhé
miesto: v stolnom tenise a v ho-
de granátom Božena Pätoprs-
tá, v behu Elena Voleková,
v streľbe Ondrej Kuňák, v hode
valčekom a granátom Oľga Her-
dová, vrh guľou Gabriel Leder-
leitner, petangue – dvojica Lý-
dia Štelmachovičová a Emília
Kostrová. 3-krát tretie miesto:
v streľbe Gabriel Lederleitner,
v hode granátom Eva Zouzalí-
ková, v hode valčekom Jozefa
Moravčíková. Víťazom srdečne
blahoželáme a tešíme sa na ďal-
ší ročník. Výbor JDS Pezinok

„Keď pán Boh tvoril svet, pove-
dal: „Slovensko, ty dostaneš
krásnu ľúbozvučnú reč, pre-
krásne ľudové piesne v ktorých
si spievaš každú životnú chvíľu
a nádhernú krajinu, celú tam
pod Tatrami, tak si ju zveľaďuj a
ospevuj.“ Týmito slovami otvori-
la vedúca FS Obstrléze D. Kon-
tárová naše vystúpenie v sobo-
tu 2. júna na tribúne športového
štadióna v malebnej obci pod
Karpatmi, v Limbachu.

Za doprovodu dvoch akorde-
ónov, huslí a ozembucha, ktoré
sú neodmysliteľnou súčasťou

nášho súboru, zaspievali sme
ľudové piesne v pezinskom ná-
rečí, ale aj v spisovnom jazyku,
ktoré sa striedali s humorným
hovoreným slovom. Náš pestrý
program bol zostavený aj z pies-
ní iných národov – ruské, ma-
ďarské, nemecké a české s prí-
slušným tancom danej krajiny.
Veselá atmosféra a radosť zo
spevu panovala nielen u účin-
kujúcich, ale aj v publiku, čoho
dôkazom bol búrlivý potlesk.
31. mája sme sa zúčastnili Kraj-
skej prehliadky seniorskych
speváckych súborov, ktorú pri-

pravila Krajská organizácia Jed-
noty dôchodcov v spolupráci
s Okresnou organizáciou v Pe-
zinku. Práve na tomto mieste
náš FS po prvý raz zaspieval
pieseň kto-Pezinok, Pezinok,
rou debutoval člen nášho súbo-
ru Benjamin Barták.
Vynikajúcu atmosféru za účasti
ďalších troch súborov sme vy-
tvorili 29. apríla na 11. ročníku
prehliadky FS Slnko v nás, v pe-
zinskom Dome kultúry, ktorú
podporili mesto Pezinok a PKC.
Všetky súbory prezentovali krá-
su ľudovej kultúry v rôznej for-

me. Dobrá nálada spev a neutí-
chajúci zvuk hudobných ná-
strojov gradoval nielen v malej
sále DK, ale aj vonku pred hlav-
ným vchodom budovy.

O tom, že náš súbor nezahá-
ľa, svedčí množstvo vystúpení
v Malokarpatskom regióne, a to
nielen ľudovými piesňami ale aj
pásmom ktoréNaši huncokári,
sme odohrali 17. Marca v Čataji.
Folklóru venujeme všetok voľ-
ný čas a všetky tieto zvyky
a tradície uchovávame z lásky
a s osobným zanietením našich
členov. Mária Kopitková

Potulky po Malokarpatskom regióne

Medzinárodný deň osôb so zdravotným
postihnutím 14.-16. jún 2018 Zvolen

Tohto podujatia sa zúčastnili za základnú organizáciu SZTP
Pezinok traja členovia, a to predseda ZO a OC Štefan Šutta, čle-
novia rady Ružena Tahotná a Miroslav Kucej. Súčasťou poduja-
tia boli športové aktivity, kúpanie v Kováčovej, Zámocké hry zvo-
lenské, návšteva zvolenského zámku a Lesníckeho a drevárske-
ho múzea. Ďalším aktivitami boli napr.: odborný seminár, prezen-
tácia kompenzačných pomôcok, spoločenský večer či športové
hry – hod na basketbalový kôš, šípky a streľba zo vzduchovky.

Pani Ružena Tahotná získala tretie miesto v hode na basket-
balový kôš a pán Šutta prvé. Odmenou za šikovnosť im boli ma-
daily a diplom. (r)

Výbor Základnej organizácie Únie žien Slovenska (ZO ÚŽS)
v Pezinku začiatkom júna 2018 zorganizoval pre svoje členky
športovo-zábavný deň. Po diskusii o ďalších aktivitách ZO ÚŽS
a malom občerstvení členky utvorili skupiny, ktoré s veľkým od-
hodlaním a zápalom súťažili v rôznych športových aktivitách. Po
vyhodnotení súťaží si jednotlivé družstvá zmerali vedomosti pri vy-
pĺňaní krížoviek. Po skončení akcie členky ZO ÚŽS konštatovali,
že to bolo výborné podujatie, ktoré im umožnilo lepšie sa spoznať
a zabaviť sa. Elena Matuská

Športovo-zábavný deň Únie žien
Základná organi-
zácia Únie žien
Slovenska (ZO ÚŽ-
S) v Pezinku oslá-
vila Deň matiek.
Oslava sa usku-
točnila v Dome kul-
túry Pezinského
kultúrneho centra
dňa 15. 5. 2018

o 16.00 h. Po slávnostnom príhovore predsedníčky ZO ÚŽS Pezi-
nok p. Dr. Eleny Matuskej sa k prítomným ženám – matkám priho-
voril primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. V príhovoroch
i v básni, ktorú recitovala p. Melánia Hájiková, bola vyzdvihnutá
úloha ženy –matky ako darkyne života a celoživotnej ochrankyne
a poradkyne svojich detí. Podávalo sa malé občerstvenie a prí-
tomným matkám bol odovzdaný darček. Oslavu prítomným žená-
m- matkám spríjemnilo vystúpenie žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa
pod vedením Dr. Záhradníkovej a tanečná skupina Sunny Dance
pod vedením p. Jurášovej. Elena Matuská

Oslava Dňa matiek

V dňoch 15. a 16. 5. 2018 sa pod záštitou Slovenskej gym-
nastickej federácie, Slovenskej asociácie športu na školách a
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR konali v Po-
prade Majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji druž-
stiev ZŠ. Súťaže sa zúčastnilo v každej kategórii jedno najlep-
šie postupujúce družstvo z 8 krajov Slovenska. Bratislavský
kraj zastupovali naše dievčatá zo ZŠ Fándlyho a reprezento-
vali školu i mesto Pezinok vo všetkých troch kategóriách. Cel-
kovo sa súťaže zúčastnilo 120 pretekárok.

Dievčatám sa podaril malý zázrak. Ako jediná škola na
Slovensku si odniesla tituly vo všetkých troch kategóriách, čo
je obrovský úspech. Všetky dievčatá stáli na stupienku víťa-
zov a mohli si tak prevziať medailu od prezidenta Slovenskej
gymnastickej federácie Jána Nováka a predsedníčky sekcie
Gymnastiky pre všetkých Moniky Šiškovej, ktorá bola zároveň
aj hlavnou rozhodkyňou súťaže.

získali dievčatá v ka-1. miesto a titul Majsterky Slovenska
tegórii „B“ 4. - 6. ročník, kde nás reprezentovali Sofia Baňovi-
čová, Adela Marková, Terezka Múčková, Vanessa Maco,
Emma Zvarová. V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich dievčat si
úžasné 1. miesto odniesla Sofia Baňovičová a 3. miestoAdela
Marková.

získali dievčatá2. miesto a titul Vicemajsterky Slovenska
v kategórii „C“ 7. - 9. ročník, kde nás reprezentovali Diana Cin-
gelová, Petra Polkorábová, Klára Margitanová, Alžbeta
Dulajová, Pavlína Pilková. V jednotlivcoch zo 40 súťažiacich
dievčat sa na 4. mieste umiestnila Diana Cingelová a na 7.
mieste Petra Polkorábová. Dievčatá v tejto kategórii predvied-
li perfektné výkony a tak oproti minulému roku zaznamenali
najlepší posun v umiestnení, a to zo 6. na krásne 2. miesto.

získali3. miesto a titul II. Vicemajsterky Slovenska
dievčatá v kategórii „A“ 1. - 3. ročník Lujza Mozolová, Nela
Slivková, Victoria Gabriela Gažda, Zuzana Marková, Natá-
lia Gnojčáková. V jednotlivcoch sa na 7. mieste umiestnila
Lujza Mozolová.

Dievčatám sa v tomto školskom roku venuje a na súťaže ich
pripravuje nový trénersky tím. Trénerky Elena Cingelová, Da-
niela Baňovičová a Kvetoslava Košťálová ďakujú vedeniu
školy za vytvorenie fantastickej gymnastickej podpory a vhod-
ných podmienok na trénovanie a rodičom za podporu a po-
moc v čase konania tréningov a súťaží.

Veríme, že výsledky na Majstrovstvách Slovenska potešili aj
dievčatá a posunú ich dopredu a pridajú im chuť zlepšovať sa
a ďalej sa venovať tomuto krásnemu športu, ktorému sa hovo-
rí aj Šport pre všetky športy. (EC)

Malý zázrak na Majstrovstvách SR
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KULTÚRNE LETO 2018 – júl
► 1.7. V RYTME TANCA.(nedeľa) o 18.00 h Krušičova kúria –
OFF PROGRAM KULTÚRNEHO LETA. Popoludnie spoločen-
ských tancov s KST PETAN.
► 7.7. VÁCLAV NECKÁŘ so sku-( ) o 19.00 h v amfiteátri –sobota
pinou BACILY. Koncert českej speváckej legendy. Organizátori:
PK PRODUCTION a PKC.
► 8.7. JOZEF BENEDIK(nedeľa) o 18.00 h Krušičova kúria –
a MIRKA PARTLOVÁ. „MUŽSKO – ŽENSKÝ PRINCÍP“. Otvo-
renie kultúrneho leta v Pezinku. Regionálne špeciality pripravia
členky Jednoty dôchodcov Slovenska - MO Pezinok.
►9.7. SVETAKO HO VIDÍ-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
ME MY. Vernisáž výstavy prác ľudí s telesným a ťažkým telesným
postihnutím. Hlavný garant: Slovenský zväz telesne postihnu-
tých. Trvanie výstavy od 9. 7. – 3. 8. 2018.
► 13.7. (piatok) o 19.30 h nádvorie Malokarpatského múzea –
WINE&ART. Podujatie s umením a dobrým vínom v spolupráci
Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra. Účin-
kuje: kapela GENIUS LOCCI.
► 15.7. LITERÁRNY KOLO-(nedeľa) o 18.00 h Krušičova kúria –
TOČ. Judita Kaššovicová, Juraj Turtev, Erich „Boboš“ Procházka.
Moderuje: Mgr. Daniela Tóthová.
►21.7. LETNÉ ROZPRÁVKO-(sobota) o 17.00 h Krušičova kúria –
VÉ POPOLUDNIE. GULLIVEROV DENNÍK. Hlavný hrdina navští-
vi lietajúci ostrov a krajinu koní. Účinkuje: Divadlo Hotel Mária (Ban-
ská Bystrica).
►22.7. KOBODOZOLO.(nedeľa) o 19.30 h Krušičova kúria – Di-
vadelný kabaret s piesňami. Vtip a humor strieda nadhľad a po-
chopenie. Autori textov a piesní: Jakub Nvota - Kamil Žiška. Účin-
kujú: Jakub Nvota, Kamil Žiška, Zuzana Kyzeková alt. Adela Moj-
žišová, Štefan Richtárech alt. Jakub Ružička. Réžia: Jakub Nvota
►28.7. (sobota) o 20.00 h Farský kostol Nanebovzatia Panny Má-
rie – Vokálny recitál poprednej sopranistkyHUDBA V PEZINKU.
Evy Šuškovej s klaviristom Ivanom Koskom obohatený o recitáciu
Štefana Bučka. Organizátor: OZ EUTERPA. PKC sa spolupodie-
ľa na podujatí.
►29.7. THE GRAND BUF-(nedeľa) o 18.00 h Krušičova kúria –
FET. Koncert kapely Petra Lipu ml.

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. Luis a ufóni ................................................................ Nem
2.-3. Som sexy .................................................................. USA
4. Jim Gombička, Lukáš a lokomotíva Ema .................. Nem
5.-6. a 8. Ant-Man a Wasp ................................................... USA
9. Muž, ktorý zabil Dona Quijota ............................... Špa
10.-11. Prvá očista ................................................................ USA
12. Manžel na skúšku ..................................................... USA
13.-15. Hotel Transylvánia 3: Strašideľná dovolenka ............ USA
16.-17. Kým prišla búrka ....................................................... USA
18. Jurský svet: Zánik ríše USA................................................
19.-20. Mrakodrap ........................................................................ USA
21.-22. Mamma Mia: Here We GoAgain! .............................. USA
23. Sicario 2: Soldado ..................................................... USA
24.-25. Prekliate dedičstvo .................................................... USA
26.-27. Plán úteku 2 .............................................................. USA
28.-29. Chata na prodej ČR............................................................
30.-31. HotelArtemis VB.................................................................

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milova-
li. V tomto období si
pripomíname 18.

výročie úmrtia nášho drahého
Štefana VIRGOVIČA.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

Dňa 4. 6. 2018
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mama, babka a
prababka

Mariana
HANUSKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Spomínajú dcé-
ry s rodinami.

So smútkom v srdci
a slzami v oku spo-
míname na teba
každý deň v roku.
Už len kytičku kve-
tov na hrob mô-
žeme dať, zapáliť
sviečku a tíško spomínať. Dňa 20.
júna sme si pripomenuli 2. výročie
od úmrtia

Richarda NOVÁKA.
S úctou a láskou spomínajú rodi-
čia, sestra a krstniatko Lenka.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA júl

Dňa 1. 7. 2018 uply-
nie 12 smutných
rokov, čo nás náhle
opustil drahý man-
žel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.

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

Uplynulo 30 rokov,
čo nás opustila
naša drahá mama
a stará mama

Júlia
ZBUDILOVÁ.

S úctou a láskou
spomínajú synovia Juraj a Dušan
s rodinami.

Dňa 22. 6. 2018
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy
opustila naša milo-
vaná mamička,
babička a praba-
bička

Grácia Maceková
rod. Veselá

z Grinavy. Kto ste ju poznali ve-
nujte jej tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú dcéry Zdenka,
Anka, Mária a Vierka s rodinami.

S úctou a láskou si pripomíname
30. výročie úmrtia našich drahých
rodičov

Heleny a Jána
PIKALIKOVÝCH.

Ďakujeme všetkým, ktorí im ve-
nujú tichú spomienku.

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

budneme na ten smutný deň. 25.
6. 2018 sme si pripomenuli 10.
výročie, čo nás navždy opustil
otec, manžel a dedko

Inocent OŠKERA
z Grinavy. Venujte mu tichú spo-
mienku.

Chcem sa úctivo
poďakovať rodine
a pr ia te ľom za
kve t inové dary
a účasť a Okres-
nému riaditeľstvu
policajného zboru
v Pezinku a Bratislave II za dôs-
tojnú rozlúčku s kpt. v. v.

Pavlom VIKTORÍNOM.
Smútiaca manželka.

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 1.

júla si pripomenieme 5. smutné
výročie, čo nás opustil náš milo-
vaný brat

Pavol DEMOVIČ.
S láskou a úctou spomínajú a za
tichú spomienku ďakujú súroden-
ci s rodinami.

V neznámy svet
od i š l a s i spa ť ,
zaplakal každý, kto
ťa mal rád. Odišla
si od nás, my ostali
sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach

tých, ktorí ťa milovali. Dňa 5. 7.
2018 uplynú štyri roky, čo nás
navždy opustila naša milovaná

Marta RUTTMAROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcé-
ra Renáta, syn Igor a ostatná rodi-
na.

Spite sladko, rodičia naši drahí,
snívajte svoj večný sen, v spo-
mienkach sme pri vás každý deň.
Dňa 14. 6. 2018 sme si s bolesťou
v srdci pripomenuli 1. výročie úmr-
tia našej milovanej mamičky, ba-
bičky a prababičky

Anny
ONDREJOVIČOVEJ.

Zároveň spomíname na nášho
drahého otca

Gustáva ONDREJOVIČA,
ktorý nás navždy opustil v júli
pred 28 rokmi. S láskou spomí-
najú deti s rodinami.

Dňa 3. 6. 2018 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás opustil

Jozef ŠEDIVÝ
z Pezinka. Kto ste
ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú

spomienku. Spomína manželka,
deti a vnúčatá.

Dňa 2. júna 2018 uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy opustila naša
drahá mamička, babička a praba-
bička

Alžbeta
ŠVARCOVÁ

a dňa 23. mája
2018 sme si pripo-
menuli 28. výročie
smrti nášho otecka,
dedka, pradedka

Jozefa ŠVARCA
-  fotografa.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí na nich
nezabudli a s lás-
kou spomínajú s
nami. Venujte im,
prosím, tichú spomienku! Deti -
Katarína, Jana, Pavol, Vladimír.

S bolesťou v srdci si
dňa 22. 6. 2018 pri-
pomíname 6. výro-
čie, čo nás navždy
opustila milovaná
manželka, mamič-
ka a babička

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

Dňa 5. júna 2018
sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia
môjho manžela

Vladimíra
BENČURIKA.

S láskou spomína
manželka a deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 18. 6. 2018
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
manžela, dedka,
svokra

Jána IVANIČA.
S láskou spomína

manželka, deti, zaťovia, vnúčatá
- Paľko, Peťko, Kamilka a ostatná
smútiaca rodina.

Dňa 23. 6. 2018
sme si pripomenuli
100. výročie naro-
denia a 9. výročie
úmrtia nášho dra-
hého otca, dedka,
pradedka

JUDr. Jána HRÍBIKA.
S láskou naňho spomína celá
rodina. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu, prosíme, tichú spomienku.

Dňa 13. 6. sme si
pripomenuli nedo-
žité 90. narodeniny
našej mamy, babky
a prababky

Magdalény
VYDROVEJ.

S láskou spomínajú dcéry Ru-
žena, Lenka a Edita s rodinami.

V piatok 15. júna sa uskutočnilo slávnostné stretnutie absol-
ventov Základnej školy Grinava – Orešie pri príležitosti 50. výro-
čia ukončenia povinnej školskej dochádzky. Stretnutia sa zú-
častnili spoločne bývalí žiaci triedy A aj triedy B. Pozvanie prijali
aj naše milé pani učiteľky pani Erika Dugovičová a pani Alenka
Stojkovičová. Na úvod sa všetkým zúčastneným prihovorila or-
ganizátorka pani Betka Rusnáková. Okrem iného pripomenula,
že to bol práve náš ročník, ktorý nastúpil do 1. triedy do novoo-
tvorenej budovy základnej školy. Spomenuli sme si aj tých spolu-
žiakov a pedagógov, ktorí nás už navždy opustili. Po úvodných
slovách sa rozprúdila družná debata. Úprimné objatia, úsmevy
na tvárach a emócie nik z prítomných neskrýval. Veď podaktorí
z nás sa počas celých 50 rokov nestretli. Pospomínali sme aj na
huncútstva, ktoré sme ako školopovinné deti vyparatili a ktoré
nám navždy ostali v pamäti. Neskôr, za sprievodu harmoniky, na
ktorú zahral náš spolužiak Paľo Handreich, sme si zo srdca za-
spievali. Napokon pri lúčení sme si sľúbili, že stretnutie o dva ro-
ky zorganizujeme znova. Magdaléna Královičová

Jubilejné stretnutie v Grinave

Na snímke: spoločná fotografia jubilujúcich bývalých žia-
kov, spolu s pani učiteľkami.

Krásna príroda, pekné počasie a milá priateľská a úprimná
nálada panovala na Babe pri stretnutí absolventov 9. B triedy ZŠ
na Fándlyho ul. (Panelka). Zišlo sa nás viac ako jedna tretina.
Vzácnymi hosťami boli bývalá triedna učiteľka B. Feherová a ob-
ľúbená učiteľka Adriana Bartošová (Poláková). Od začiatku do
konca prebiehala družná debata, stále bolo na čo spomínať
a oboznamovať sa s priebehom nášho života. Kultúrnu časť obo-
hatil spolužiak Vladislav Zápražný, profesionálny operný spe-
vák, áriami zo svetových opier. Hlavným iniciátorom stretnuia
bol Ivan Fischer.

Nakoniec sme si sľúbili, že sa opäť zídeme o dva roky. Smutný
dodatok: desať dní po stretnutí nečakane zomrel jeden z nás
a to Pavel Viktorín. Česť jeho pamiatke.

Jozef Kern

Stretnutie po 52 rokoch
Naša Maša Haľamová

Spolok Živena sa už tradične stretáva v čitárni Malokarpat-
skej knižnice. Spoločne si s Pezinčanmi pripomenuli známu
slovenskú poetku, členku Živeny Mašu Haľamovú, k 110. výro-
čiu jej narodenia. Lektorkou bola tentoraz Mgr. Sylvia Hrdlovi-
čová z Múzea Ľ. Štúra v Modre, ktorá prítomným pútavo poroz-
právala o živote a jej tvorbe. Maša už ako študentka uverejňo-
vala preklady z ruskej poézie. Vlastnú tvorbu začala publikovať
v 2. polovici 20.rokov v literárnych časopisoch: Slovenské po-
hľady, Živena, Elán, tiež v periodikách Nový rod a Mladé Slo-
vensko. Živeniarky si v tomto roku pripomínajú viaceré význam-
né ženy. V apríli si pripomenuli Ľubu Pavlovičovú-Bakovú, nar.
10. 3. 1924, predsedníčku bratislavskej Živeny, folkloristku, spe-
váčku, tanečníčku dramaturgičku, redaktorku. Bola spoluzakla-
dateľkou folklórneho súboru Lúčnica a vymyslela aj jeho názov.
V rokoch 1948-1951 viedla jeho spevácku skupinu. Navštevo-
vala Pezinok, priateľku A.Gábrišovú. Z jej podnetu bola zno-
vuzaložená pezinská Živena. Zomrela 27.8.1998 v Bratislave.
V mesiaci máj to bola spomienka na Zoru Jesenskú, slovenskú
prekladateľku, redaktorku, spisovateľku, literárnu kritičku a čin-
nú Živeniarku, neter Janka Jesenského. Pripomínajme si tieto
úžasné ženy, ktoré sú pre nás príkladom, lebo aj napriek ťaž-
kým životným osudom dokázali ísť so vztýčenou hlavou a doká-
zali prekonať mnohé ťažkosti. Alžbeta Strapáková

Skauti sa zameriavajú najmä na výchovu a vzdelávanie detí.
Deň detí sme nemohli nechať nepovšimnutý a rozhodli sme sa
zorganizovať akciu plnú aktivít v našej klubovni. Ponuka bola
pestrá - prekážková dráha s obrázkami, hľadanie rôznych tvarov
len pomocou hmatu alebo hádzanie ringo krúžkov. Nechýbali ani
deti, ktoré prišli a zapojili sa do všetkých úloh. Prvý ročník prebe-
hol úspešne a už teraz sa tešíme na ďalší rok. Marián Lezo

Čo robili skauti na Deň detí?

K
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Futbal vo výsledkoch

Predposledný májový víkend
vyvrcholil deviatym ročníkom
Bratislavskej mestskej basket-
balovej ligy. Titul získali basket-
balisti Pezinského výberu.

Pezinčanom sa ako druhému
tímu v histórii podarilo obhájiť
titul. Podobne ako minulý rok
zdolali basketbalisti z vinárske-
ho mestečka vo finále KP Multi-
chuys pomerom 87:81. Final
Four mestskej ligy vyvrcholilo
19. mája v hale na Domkárskej
ulici v Bratislave. V semifinále
zvíťazil Pezinok nad STU 72:57

Zostavu z nášho mesta po-
tvrdilo prvé miesto po základnej
časti. V sezóne prehrali len dva
zápasy. Pre tím trénera Martina
Rýdziho to bol už tretí titul za po-
sledné štyri sezóny. Raz skon-
čili Pezinčania tretí. Pritom ten-
tokrát zvíťazili hráči z kedysi
basketbalovej bašty vo výrazne
oslabenej zostave, v ktorej chý-
bali viacerí dôležití členovia na

Pezinčania obhájili titul v bratislavskej lige

čele s MVP vlaňajšieho ročníka
Tomášom Michalíkom. Napriek
tomu sa Pezinčanom podarilo
zvíťaziť vo finále nad rivalom
z Multichuys, aj keď ten točil
v stretnutí oveľa viac hráčov.

„Je super, že sa nám podarilo
obhájiť titul. Sezóna bola ná-
ročná, lebo nás trápili zranenia
a ani jedno stretnutie sme neo-
dohrali v plnej sile. Napriek to-
mu sme prehrali v ročníku len

dva zápasy. Final Four sme odo-
hrali v úzkej rotácii, za čo si cha-
lani zaslúžia pochvalu. Veľmi
nás teší, že sa nám bratislav-
skú ligu podarilo vyhrať tretíkrát
za posledné štyri roky,“ povedal
hrajúci tréner Pezinského výbe-
ru Martin Rýdzi.

Pezin-Semifinále, 18. mája:
ský výber – STU Bratislava
72:57.

Pezinský vý-Finále, 19. mája:
ber – KP Multichuys 87:81.

Zostava víťazného tímu:
Adam Lukšík, Maroš Galgoci,
Pavol Škrobánek, Matúš Mly-
nek, Marek Hanúsek, Tomáš
Prokop, Peter Bednár, Michal
Pinček, hrajúci tréner: Martin
Rýdzi. Vo Final Four chýbali aj
ďalší hráči tímu: Rudolf Pul-
man, Richard Urland a Lukáš
Horínek

Tomáš Prokop

Po odohratí zápasov základnej časti nasledovalo 1. kolo
PLAY OFF. Medzi osmičku najlepších sa dostali víťaz základnej
časti a obhajca titulu Watberg Senec, Haliganda Pezinok, Diabli
Reca, Draci Pezinok, HC Chilli, Warriors, HC Orly Modra a Sava-
ges Petržalka. Liga sa skvalitnila, pribudli nové mužstvá, ktoré
potvrdili svoju kvalitu a oprávnene sú vo vyraďovacích bojoch
(HC Orly Modra, Savages Petržalka prišli zo Seneckej ligy
a Warriors, ktorí dávnejšie pôsobili v lige). Štvrťfinále sa hralo na
2 víťazné zápasy.

Obhajca titulu senecký Watberg sa stretol s nová-Štvrťfinále:
čikom ligy petržalským Savages, s ktorým si poradil v dvoch zá-
pasoch 3:2 a 7:1. Kým v prvom to bolo vyrovnané do konca,
v druhom bez problémov Senčania potvrdili svoju dominanciu
a stali sa tak prvými semifinalistami. O druhom postupujúcom sa
rozhodlo v zápase medzi Haligandou Pezinok a modranskými
Orlami. Oba zápasy boli v plnej réžii Haligandy a po výhrach 9:1
a 10:2 bez problémov postúpili po dvoch rokoch do semifinále.
Tretiu dvojicu tvorili Diabli z Rece a Warriori. Táto séria bola naj-
vyrovnanejšia. V prvom zápase sa tešili po výhre na trestné strie-
ľania Warriori, naopak druhý zápas bol plne v réžii Rečanov. Roz-
hodujúci tretí duel vyšiel lepšie Diablom, keď dokázali zvíťaziť a
po výsledkoch 5:6sn, 8:2 a 5:1 postúpili do semifinále. Vyrovna-
ný duel sa očakával medzi pezinskými mužstvami Drakmi a HC
Chilli, lenže neplatilo to hlavne v prvom dueli, kedy Draci jedno-
značne vyhrali 9:4. Chilli sa netešilo ani v druhom zápase, hoci
bol vyrovnaný a po výsledku 1-3 vypadli z bojov o medaily a z po-
stupu sa tak tešili Draci Pezinok.

Prvý duel medzi Watbergom a Drakmi priniesol vy-Semifinále:
rovnaný zápas, kde dominovali brankári, ale nakoniec misky váh
na svoju stranu priklonili Senčania, ktorí vyhrali 4-1. Druhý zá-
pas sa niesol od začiatku v plnej réžii Senčanov, keď zvíťazili jas-
ne a s prehľadom 14-3 a postúpili tak do finále.

Druhú dvojicu tvorili Rečania s Haligandou a zápas to bol ako
remeň, plný zvratov. Úvod vyšiel lepšie Pezinčanom, keď viedli
3-0 a 4-2, ale Diabli zabojovali a na začiatku 3.tretiny otočili na 5-
4. Lenže Haliganda neskladala zbrane a otočila znova vo svoj
prospech na 7-5. To však nebolo všetko, Reca silným finišom tro-
mi gólmi priklonila víťazstvo na svoju stranu a po výhre 8-7 sa tak
ujala vedenia v sérii. Druhý a tretí zápas však už mali pevne v ru-
kách Pezinčania a po výhrach 11-3 a 7-2 postúpili po troch ro-
koch do finále.

WATBERG SENEC (1) – HALIGANDAPEZINOK (2)FINÁLE:
6-7sn; 7-4, 3-6, 5-4pp a

Obhajca titulu Senčania sa v prvom zápase rýchlo ujali vede-
nia 2-0, ale potom prestali hrať, iniciatívy sa chytili Pezinčania a
otočili stav vo svoj prospech na 4-2. Prakticky do konca zápasu
si udržiavali náskok, lenže sa im ho nepodarilo udržať. 30 se-
kúnd pred koncom mala možnosť Haliganda dať pri power play
do prázdnej brány na 7-5, lenže nedali a z protiútoku Watberg vy-
rovnal na 6-6. Išlo sa do predĺženia, v ktorom sa nerozhodlo a tak
šli na rad samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešnejšími Pe-
zinčania (Kern rozhodujúci nájazd) a ujali sa tak vedenia v sérii.
Druhý zápas sa niesol v podobnom duchu, hral sa vynikajúci
útočný hokejbal z oboch strán, pre oko diváka. Znova padlo veľa
gólov. Pezinčania ťažili hlavne zo spolupráce prvého útoku s
disponovaným kanonierom Tomášom Gašparikom, ktorý svoje
kvality dokazoval počas celej ligy a aj vo finále sa na neho mohli
spoľahnúť. Lenže Watberg sa nevzdával, bojoval a podarilo sa
mu vyrovnaný zápas dotiahnuť do víťazného konca vo svoj
prospech, keď rozhodli v samom závere a vyhrali 7-4. Tretí zá-
pas sa znova vyvíjal lepšie pre Haligandu, keď si už v úvode vy-
pracoval 3 gólový náskok a ten si udržala až do konca stretnutia.
Pezinčania podali výborný výkon, podporený kolektívnou hrou a
skvelým brankárom a vypracovali si tak matchball. Štvrtý zápas
bol od začiatku vyrovnaný, vedenia sa ujala Haliganda, a to 1-0 a
2-1, keď sa znova presadil kanonier T. Gašparik, lenže Watbergu
sa podarilo zápas postupne otočiť vo svoj prospech na 3-2 a 4-3.
Posledné dejstvo Pezinčania nezabalili tvrdo bojovali a to im pri-
nieslo vyrovnávajúci gól na 4-4. Na oboch stranách sa hral otvo-
rený hokejbal, brankári sa prekonávali, zvonili tyčky, ale gól už do
konca riadnej hracej doby nepadol, hoci 14s pred koncom Hali-
ganda mohla rozhodnúť a sa radovať, lenže platilo do bodky ne-
dáš – dostaneš. V predĺžení Watberg využil presilovku Thronom
5-4 a tak si Senčania vynútili posledný rozhodujúci piaty duel.
V ňom síce bolo ešte v úvode vyrovnaná partia a stav 2-2, ale po-
tom Senčania prepli na vyšší level, získali 3-gólový náskok a po
celkovom výsledku 8-3 sa stali majstrami ligy WATBERG SE-
NEC a obhájili minuloročný titul MHL Pezinok. Medaily, poháre
a individuálne ocenenia pre najlepších hráčov po skončení finá-
lového boja odovzdával viceprimátor mesta Pezinok Ing. Ján
Čech spolu s predstaviteľmi MHLPezinok.

DIABLI RECA(3) - DRACI PEZINOK (4) 3-4 snZápas o 3. miesto
Individuálne štatistiky po základnej časti MHbL Pezinok

Najlepší strelec – Cena pomenovaná po Miroslavovi Krupanovi:
Tomáš GAŠPARIK (Haliganda Pezinok) – 123 gólov. Najužitoč-
nejší hráč ligy Najlep-– Tomáš GAŠPARIK (Haliganda Pezinok).
ší brankár – Cena pomenovaná po Romanovi Sekerešovi
Adrián NOGELY (Watberg Senec). Najlepší hráč do U18 rokov:
Vladimír MAŤUS (Vitamíny Pezinok A), Viliam LAKATOŠ (Diabli
Reca). Roman GRUS (Vitamíny Pe-Najlepší hráč nad 40 rokov:
zinok A), Boris BOJKO (Buldogs). RomanNajlepší rozhodca:
PAŠEK. : Lukáš ŠO-Najlepší hráči do U16 v slovenskej extralige
KA, Lukáš BAKSA. – Pavol Husár.Cena In memoriam Cena
predsedu MHL Pezinok – Jozef Sandtner – za dlhoročnú aktívnu
činnosť v prospech hokejbalu, Mikuláš Feder – za podporu mlá-
deže. Peter Vlasák

PLAY OFF MALOKARPATSKEJ
HOKEJBALOVEJ LIGY 2017/18

Výsledky pezinských tímov v posledných troch kolách. Autorov
gólov uvádzame len u našich mužstiev.

PŠC Pezinok – FC Petržalka 1:3, gól Con-III. liga – 28. KOLO:
ceicao Junior, Rača – PŠC Pezinok 2:0,29. KOLO: 30.KOLO:
PŠC Pezinok – Most p/Brat. 1:2, gól Juran. IV. liga – 28. KOLO:
CFK Cajla – Jakubov 3:3, góly Slezák, Kocian, Janotík, 29. KOLO:
Rusovce – CFK Cajla 4:3, góly Kabát 2, Janotík (11 m), 30.KOLO:
CFK Cajla – Slovenský Grob 0:1. Modra –V. liga – 24. KOLO:
GFC Grinava 2:1, gól Zeman, GFC Grinava – Šenkvice25. KOLO:
1:3, gól Porubský, Láb – GFC Grinava 6:1, gól Škulec.26. KOLO:

Konečné umiestnenie
PŠC sa v ročníku 2017/2018 v III. lige BRATISLAVA umiestnil

na 13. mieste, keď získal 26 bodov ( 7 víťazstiev, 8 remíz, 15 pre-
hier) so skóre 33:50. Nášmu mužstvu ŠTK BFZ odrátala 3 body.
CFK Cajla sa v IV. lige umiestnil na peknom 5. mieste so ziskom
50 bodov (15 výhier, 5 remíz, 10 prehier) a skóre 67:45. GFC Gri-
nava skončil v V. lige VIDIEK na predposlednom 11. mieste so zis-
kom 17 bodov ( 4 výhry, 5 remíz, 13 prehier) a skóre 33:65. (mo)

Na snímke zľava (horný rad): Lukáš Horínek, Pavol Škrobá-
nek, Marek Hanúsek, Tomáš Prokop, Matúš Mlynek, Michal
Pinček, doľný rad: Martin Rýdzi, Maroš Galgoci,Adam Lukšík.

Stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku Pezinok získal od
Slovenského stolnotenisového
zväzu (SSTZ) poverenie orga-
nizovať majstrovstvá Sloven-
ska v stolnom tenise jednotliv-
cov vo vekovej kategórii naj-
mladší žiaci a žiačky, ktoré sa
konali v hale SOŠ na Komen-
ského ulici v dňoch 16.-17. 6.
2018. Majstrovstvá otvoril vice-
primátor mesta Pezinok Ing.
Ján Čech. Majstrovstiev sa pod-
ľa pravidiel SSTZ môže zúčast-
niť 32 chlapcov a 24 dievčat
z celkového počtu 240 detí
v rebríčkoch SR. Potešiteľné je,
že pezinský klub mal v tomto
prísnom výbere až 6 detí
(2 chlapci a 4 dievčatá). Mladé
nádeje pezinského klubu sa na
tomto vrcholnom podujatí ne-
stratili. V súťaži dvojhier všetky
deti postúpili zo základnej časti
majstrovstiev do vyraďovacích
bojov o konečné umiestnenie.
Najlepšie z pezinských stolných
tenistov sa umiestnila Ema Bik-

sadská, ktorá si odniesla zo sú-
ťaže dvojhier dievčat bronzovú
medailu. Tesne pred medailo-
vými priečkami skončili v štvrťfi-
nále Janka Straková a Vanda
Vanišová. V osemfinále, teda
umiestnenie 9-16 si vybojovali
Veronika Nagyová a Jakub
Kirchmayer. Ďalšie medailové
umiestnenia si Pezinčania vy-

bojovali v štvorhrách. Jakub
Kirchmayer v štvorhre chlap-
cov a spoluVanda Vanišová
s v štvorhreJankou Strakovou
dievčat. Všetci získali bronzové
medaily.

Majstrami Slovenska sa pre
rok 2018 v kategórii najmladší
žiaci a žiačky stali: Samuel Ar-
páš (ŠOG Nitra) v dvojhre

chlapcov, Michaela Bitóová
(ŠKST Michalovce) v dvojhre
dievčat, Samuel Arpáš (ŠOG
Nitra) a Adam Madaras (KST
Raksit) v štvorhre chlapcov, Mi-
chaela Bitóová (ŠKST Micha-
lovce) a Nina Némethová (STO
Valaliky) v štvorhre dievčat, Sa-
muelArpáš (ŠOG Nitra) a Nina
Darovcová (ŠKST Karlova Ves)
v zmiešanej štvorhre.

V porovnaní s minulým ro-
kom, keď Pezinský klub mal na
MSR v tejto kategórii len jednu
nominovanú hráčku, ktorej sa
nepodarilo postúpiť zo základ-
ných skupín, je nominácia
6 hráčov a následne zisk 4 me-
dailí vizitkou veľmi dobrej práce
trénerov s deťmi v Pezinskom
klube. Kvalitnú prácu s mláde-
žou v Pezinku ocenil aj Sloven-
ský stolnotenisový zväz, ktorý
zriadil v tomto roku v Pezin-
skom stolnotenisovom klube
krajské centrum talentovanej
mládeže.

Pavol Alexy

Majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
najmladšieho žiactva v Pezinku

V utorok 22. mája sa od 8.00 h na ihrisku Okresného riaditeľstva
v Pezinku konala krajská súťaž v hasičskom športe. Súťaže sa zú-
častnilo 5 družstiev: HaZÚ hl. m. Bratislavy, OR HaZZ v Pezinku,
OR HaZZ v Malackách, ZB HaZZ v Malackách a ZHÚ G4S Fire Ser-
vices Slovnaft a. s. Bratislava. Krajská súťaž sa uskutočnila v šty-
roch disciplínach: beh na 100 m s prekážkami, výstup do 4. podla-
žia cvičnej veže, štafeta 4 x 100 m s prekážkami a požiarny útok.

V celkovom poradí družstiev sa príslušníci Okresného riaditeľ-
stva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku umiestnili na 1.
mieste. Prvé miesto získali aj v disciplíne výstup do 4. podlažia
cvičnej veže, a to príslušník Tomáš Matejkovič, ktorému patrí prvé
miesto aj v disciplíne beh na 100 m s prekážkami. Príslušníci Ha-
sičského a záchranného zboru musia mať kvalitnú fyzickú prípra-
vu a fyzickú zdatnosť. O tom, že ju majú, svedčia aj výsledky, kto-
ré dosiahli v krajskej v súťaži v hasičskom športe. (EO)

Úspech pezinských hasičov
Desiatka kvalifikovaných mladších dorasteniek v modernej

gymnastike jednotlivkýň v sobotu 9. júna súťažila na Majstrov-
stvách Slovenska v Bratislave. Gymnastky ročníkov 2003 - 2005,
medzi ktorými bola aj Pezinčanka (ŠK JuventaTimea Oravcová
Bratislava), sa predviedli v troch disciplínach. Timea so ziskom 29
850 bodov získala celkové druhé miesto a stala sa vicemajster-
kou Slovenska pre rok 2018. (mo)

Timea vicemajsterkou Slovenska


