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Milý spoluopčané!

Toto oslovený sem vybral

znova, lebo ledvaj zme odvo-

lyly ve dvoch kolách preziden-

ských voléb, za mesíc nás če-

kajú tý európske. Nescem do

teho kafrat, abych nedostal po-

kutu, jako bývalý tréner Bílych

Andelú El Maestro, ket po-

vedzel, že slovenský pohár je

malý škaredý, že ony vyhrajú

ten pekný a velký. Každopád-

ne sa vačina emócijí a vášný

vybila pred mesícem a pretpo-

kladám, že túto kampan, kerá

uš vlastne beží, si mnoho lu-

dzí any nefšimne. Stranýcke

centrály budú račik šporovat

na tý ozajské – velyké parla-

mentné volby. Já sám sem

zatát zaznamenal len nejaké

dva nudné rozhovory, dze mla-

dých ludzí navádzaly ít volyt.

Smola. Pre vačinu ludzí je Bru-

sel tak daleko, že tam nygdy

nepújdu a vdaka fšeobecné-

mu salámizmu by to mesto

any nenašly na mape. Spomí-

nam si na kamaráda, kerý šo-

féroval, frajírka z nudy lúščila

krížofku. Jasne, že sa ho pýta-

la: Hlavné mesto Európy? | To

nevíš? | Otkát to mám vedzet?

| Dobre. Je to na B | Šak na B

je jich hodne! | Dobre, tak Br...

| Šak to je aj Bratislava, Brez-

no, Brno! | Tak ešče vác, Bru?

No?!? Bru...?!? | Hmmm...

BRUKLYN ???!!! |

Takže osobne temu vícej ja-

ko 15 % účasci nedávam. Jas-

né, že já idem. Nélen ze zvy-

ku. Jako znalec matyky vím,

že múj hlas bude mat pri malej

účasci omnoho vačú váhu. Zá-

roven mám prectavu, jako by

móhla Európa vypadat za de-

set rokú a podla teho aj volím.

Už v minulých a ket Pánbu dá,

aj v tých májových volbách.

Prognózy sú velyce dobré, tak

ma to aj začína bavit. Držme si

palce! No, ale spátky na zem,

do Pezinka! Parádny bube-

nýcky festival urobil Petter

a OZ P.R.D. Né každý den tu

máme také osobnosci jako na

DRUMFEST-e. To isté plací

o vínnych trhoch, keré osláva

za rok uš štvrtstoročnycu. Tu

bych rát spomenul Olgu Bej-

dákovú, kerá uš dlhé roky do-

kazuje, že dokáže nélen dat

dokopy dobrú partiju šikov-

ných ludzí, ale ju udržat takú

dobu. Úžasné! A tý vína! Ško-

da mlčat. Bafte sa, spívajte,

žite!

Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem

V spoločenskej sále pezinského Domu kultúry sa ko-

nal už 24. ročník Pezinských vínnych trhov 2019. Po

odbornej degustácii, kde sa hodnotili a vyberali najlep-

šie vína zo Slovenska i Česka a ktorá sa konala pred

niekoľkými týždňami, mohla i laická verejnosť 12. a 13.

apríla spoznať víťazov na verejnej degustácii. Odbor-

níci najlepšie vína tohto roku vyberali z 553 vzoriek od

94 výrobcov. Chuťou, vôňou či vzhľadom v siedmich

kategóriách najviac zapôsobili tieto vína:

Ocenenie „Šampión“ v získalo šumivé - HU-1. kat.

BERT L´ORIGINAL BRUT od výrobcu Hubert J. E.,

Vínne trhy Pezinok 2019

s.r.o., Sereď. – vína biele, tiché, suché – SAU-Kat. 2

VIGNON, AOV, 2018 od VINS, s.r.o., Vinosady. Kat. 3

– vína biele, tiché, polosuché a polosladké do 45 g

cukru – PÁLAVA, BV, 2018 od VÍNO MATYŠÁK, s.r.o.,

Pezinok. – víno tiché, sladké, nad 45 g cukru,Kat. 4

bez rozdielu farby hrozna – AURELIUS, CV, 2017 od

výrobcu KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Šenkvice. Kat. 5

– vína ružové, tiché, suché – CABERNET SAUVIG-

NON, rosé, AOV, 2018 od výrobcu VÍNO MRVA &

STANKO, s.r.o., Trnava. – vína ružové tiché po-Kat. 6

losuché, polosladké – CABERNET SAUVIGNON, ro-

sé, AOV, 2018 od výrobcu VÍNO MRVA & STANKO,

s.r.o., Trnava. – vína červené tiché (suché, po-Kat. 7

losuché, polosladké) – HRON, AOV, 2015 – VINÁR-

STVO Miro FONDRIK, Tomášov.

Okrem šampiónov bolo udelených ešte niekoľko ďal-

ších ocenení, vrátane zlatých, strieborných a bronzo-

vých medailí. Cenu primátora mesta Pezinok získala

vzorka č. 254, CHARDONNAY, AOV, 2018 z Vinohra-

díctva a vinárstva Milan SKOVAJSA– Pezinok.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

(r)

Voľby

do Európskeho

parlamentu

XXIV. ročník výstavy hroznových vín

Pezinské Vínne trhy si už roky držia vysokú úroveň u odbornej a laickej verejnosti. Vďaka Združeniu pezinských vinohradníkov a vinárov sa mesto
Pezinok v tomto období každoročne stáva hlavným mestom kvalitného vína na Slovensku. Na fotografii zľava Ing. Vladimír Mrva, prof. Fedor Malík
a moderátor Martin Vrabec pri odovzdávaní ocenenia. Na fotografiách dolu zľava Ing. Oľga Bejdáková – organizátorka a predsedníčka ZPVV, skupina
Funny Fellows, viceprimátorka mesta Pezinok Mária Wagingerová a vinár Peter Ratuzky. FOTO: (pb)
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Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva
všetky fyzické osoby – občanov,
fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby, vykonať ce-
loplošnú jarnú deratizáciu (re-
guláciu živočíšnych škod-
cov) v období od 1. 4. 2019 do
15. 5. 2019 ako opatrenie na
predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení, s tým že:

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

2. fyzické osoby – podnika-
telia a právnické osoby vyko-
najú deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, kana-
lizačných a kolektorových roz-
vodoch a areáloch určených na
podnikanie a bývanie, vrátane
školských, zdravotníckych, špor-
tovo-rekreačných, telovýchov-
ných a kultúrnych zariadení, za-
riadení sociálnych služieb, byto-
vých a polyfunkčných domov,
administratívnych budov, skla-
dov i skládok odpadov;

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

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

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

sa dopustíFyzická osoba
priestupku a fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická oso-
ba sa dopustí správneho deliktu
na úseku verejného zdravotníc-
tva nevykonaním nariadenej
regulácie živočíšnych škodcov.

Za priestupky a správne delikty
možno uložiť pokutu:

a) fyzická osoba – do 1659 eur
a v blokovom konaní do 99 eur

b) fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba – od 150
eur do 20 000 eur.

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

Výzva na celoplošnú jarnú deratizáciu

V utorok 2. apríla 2019 sa uskutočnil pietny akt kladenia ven-
cov pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Mesta Pezinok pri
Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. Hlavnými
organizátormi boli Mesto Pezinok v spolupráci so Základnou or-
ganizáciou SZPB brigádneho generála Karola PEKNÍKA
PEZINOK a Zväzom vojakov SLOVENSKA – Klub PEZINOK.
Medzi hosťami nechýbal ani zástupca Veľvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku plk. Alexej Klimov. Peter Vlasák

Pietny akt pri príležitosti
oslobodenia Mesta Pezinok

V pondelok 8. ap-
ríla 2019 sa v Mini-
galérii Domu kultú-
ry uskutočnila ver-
nisáž výstavy s ná-
zvom Čipka kraji-
ny Kranjskej.

V Dome kultúry
sa návštevník mô-
že zoznámiť s čip-
kárskou tvorbou zo
Slovinska – kon-
krétne okresu Že-
lezniki, ktorý sa na-
chádza neďaleko Ľubľany. Kurátorom výstavy je Pezinčanom
dobre známy Zlatko Blaževič.

Pozvanie prijala a vernisáže sa osobne zúčastnila pani Mateja
Kobav, slovinská charge´ d´ affaires (na fotografii v ľavo). Výsta-
vu si môžete pozrieť do 4. mája 2019 v Dome kultúry. (r)

Vzácna návšteva
na otvorení výstavy

V rámci projektu Gesto pre
mesto Raiffeisen banka podpo-
rila projekt, za ktorý ľudia naj-
viac hlasovali počas celého
marca na www.gestopre-
mesto.sk, a to v celkovej sume
1 000 €. Z vybraných 5 projek-
tov najväčší počet hlasov získal
náš mestský projekt Lúčny ko-
berec na Severe.

Cieľom pilotného projektu je
zveľadiť pôvodnú verejnú zeleň
s výmerou 565 m2, ktorá sa na-
chádza medzi bytovými doma-
mi ako súčasť parku z celkovej
plochy 10 tis. m2 spôsobom vý-
beru lúčnej zmesi tráv, letničiek
a trvaliek.

Po zakvitnutí lúčneho kober-
ca bude môcť verejnosť, od
tých najmladších až po najstar-
ších, na vlastné oči pozorovať
mikroživot na tomto unikátnom
verejnom priestranstve, preto-
že pestrá paleta lúčnych kvetov

priťahuje motýle, včielky a drob-
ný hmyz. Pri výsadbe a úprave
zelenej plochy budú spolupra-
covať s Mestom Pezinok
BROZ, o.z., ako aj Živica i oby-
vatelia sídliska Sever. Realizá-
cia projektu prebieha počas me-
siaca apríl. Všetkým, ktorí za-
hlasovali a podieľali sa, srdeč-
ne ďakujeme.

V období apríl-jún 2019 pri-
chádza Raiffeisen banka s té-
mou na podporu projektov, kto-
ré budú zamerané na vzdelá-
vanie. Víťazný projekt bude zno-
va podporený sumou 1 000 €.

Podporené budú:
• aktivity, ktoré prispejú k zlep-

šeniu vyučovania a budú sú-

časťou riadneho vyučovania
predmetu,

• jednu udalosť alebo sériu uda-
lostí v škole na obohatenie vy-
učovacieho procesu,

• obnovu a zveľadenie priesto-
rov škôl na zlepšenie vyučo-
vacieho procesu,

• materiálno-technické vybave-
nie, ktoré bude slúžiť deťom
a mládeži v ich rozvoji.

Oprávnenými subjektmi na
prihlásenie sú:
• Mimovládne organizácie, po-

skytujúce všeobecné pros-
pešné služby, občianske zdru-
ženia, neziskové organizácie
a neinvestičné fondy

• Materské, základné a stredné
školy

• Mestá, obce, vyššie územné
celky

Viac informácií na www.ges-
topremesto.sk (pv)

Mesto úspešné s projektom Lúčny koberec na Severe
– Gesto pre mesto s Raiffeisen bank

Stav z piatka 12. apríla 2019 FOTO: (pb)

Akadémia tretieho veku pozýva absolventov ATV a širšiu

verejnosť na slávnostnú promóciu absolventov študijného

odboru Vinohradníctvo, vinárstvo a somelíérsrvo a študijné-

ho odboru Angličtina hrou, ktorá sa bude konať v stredu
15. mája 2019 o 16.00 hod. vo veľkej sále Domu kultúry
Pezinok, Holubyho ul. č. 42.

Tešíme sa na vašu účasť a veríme, že svojou prítomnos-

ťou umocníte slávnostnú atmosféru tohto podujatia.

Andrea Pikusová

Promócie absolventov
Akadémie tretieho veku

Mesto Pezinok, Okresný úrad Pezinok, ZO Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov brig. gen. Karola Peknika Pezi-
nok a ZV SR – Klub Pezinok vás pozývajú pri príležitosti osláv
74. výročia Dňa víťazstva nad fašizmom a skončenia 2. sve-
tovej vojny v Európe na pietny akt kladenia vencov pri Pamät-
níku osloboditeľov dňa 7. mája 2019 o 11.00 hod. na Mladobo-
leslavskej ulici v Pezinku.

Program pietneho aktu
10.45 h Príchod čestných hostí a účastníkov podujatia
11.00 h Začiatok pietneho aktu • kladenie vencov v sprievode
hudby • hymna SR a RF • Spevácky zbor ANIMATUS • otvore-
nie podujatia a privítanie hostí • slávnostné príhovory • hymnic-
ká pieseň • poďakovanie za účasť
11.45 h Ukončenie spomienkového a pietneho aktu

74. výročie skončenia 2. sv. vojny v Európe

Primátor na prvej zahraničnej ceste
Primátor mesta Pezinok Igor Hianik v pondelok 15. 4.

2019 vycestoval na svoju prvú zahraničnú cestu do part-
nerského mesta Neusiedl am See.

Medzi zúčastnenými na tomto stretnutí boli veľvysla-
nec Slovenska v Rakúsku Peter Mišík, Werner Herme-
ling, technický zahraničný koordinátor na Slovensku, pe-
zinský evanjelický farár Vladimír Kmošena, evanjelický
farár Jan Magyar (Bruck an der Leitha – Hainburg an der
Donau), evanjelická farárka Ingrid Tschank (Gols, Neu-
siedl am See) a primátorka Neusiedl am See pani Elisa-
beth Böhm.

Hlavnou témou bolo oživenie partnerstva nielen v kul-
túre ale aj v cestovnom ruchu. Primátor pozval zúčastne-
ných na Vinobranie. Prezentoval históriu mesta, vinárov
a baníkov. S pani primátorkou sa rozprávali o spolupráci
a prepojení ZŠ, ZUŠ, múzeí či dokonca klubov dôchod-
cov. Cieľom stretnutia bolo aj otvorenie otázky ohľadom
cezhraničnej spolupráce v rámci projektov EU. (r)

Na Zelený štvrtok patrilo Radničné námestie deťom. Do-
stali vajíčka stuhy a možnosť ozdobiť stromy pred Mest-
ským úradom. Úlohu s radosťou prijali. K veselej nálade
prispel i primátor mesta Pezinok Igor Hianik v kostýme veľ-
konočného zajaca. FOTO: (pb)

FOTO: (pb)
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Od pondelka 15. apríla nájdete redakciu Pezinčan na 2. po-
schodí Mestského úradu – Oddelenie styku s verejnosťou číslo
dverí 20 b. (krátka chodba naľavo od výťahu) (r)

Redakcia Pezinčan na 2. poschodí MsÚ

Deň učiteľov si vo štvrtok 28. marca pripo-
menulo aj Mesto Pezinok. V spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym centrom zorganizovali ve-
černý program pre pozvaných pezinských
pedagógov.

Mesto Pezinok sa rozhodlo tento rok oceniť
sedem učiteliek pre ktoré je povolanie posla-
ním. Miroslavu Holáskovú z MŠ Svätopluko-
va, Zuzanu Bereníkovú zo ZUŠ Eugena Su-
choňa v Pezinku, Martu Miškovskú z MŠ Za
hradbami, Mgr. Alenu Burdanovú zo ZŠ Fán-
dlyho, PaedDr. Sylviu Prešinskú zo ZŠ Na biele-
nisku, Mgr. Magdalénu Červenkovú zo ZŠ
Kupeckého a Katarínu Petrášovú z MŠ Vajan-
ského. (r)

Mesto k sviatku učiteľov

ROZHODNUTIE primátora mesta
Pezinokzo dňa 18. 2. 2019

o určení volebných okrskov
a volebných miestností vo volebných

okrskoch, miesta a času konania
volieb do Európskeho parlamentu

Primátor mesta Pezinok podľa zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s rozhodnutím pred-
sedu NR SR č.28/2019 Z. z. o vyhlásení
volieb do Európskeho parlamentu zo dňa
1. 2. 2019 UTVORIL volebné okrsky na
odovzdávanie hlasovacích lístkov a na
sčítanie hlasov a URČIL volebné miest-
nosti vo volebných okrskoch na území
mesta Pezinka takto:

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-
ničné námestie 7 (I. poschodie č.dv.19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
námestie, Potočná, Farská, Mladobole-
slavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna,
Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane ob-
čanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub
dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Senec-
ká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Les-
nícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,
Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola, Zá-
hradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi-
čova, Šenkvická cesta, Panholec, Ruland-
ská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola, gen.
Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermo-

va, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaro-
ša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica
gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub
dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bo-
kesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina,
Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kal-
váriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona
Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, Svä-
toplukova 51
ulice: L. Novomeského 36-64, dona Sand-
tnera 9-37, dona Sandtnera 16-26, Šteber-
lova, Schaubmarova, Richarda Rétiho,
Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najmaro-
va, Sasinkova, Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,
Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučí-
nova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská,
Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Pan-
ský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum (Klub
dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub,
Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Internátna škola, Ko-
menského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puški-
nova, Tolstého, Saulakova, Komenského,
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,
Orešie 2
ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Druž-
stevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurba-
nova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská
cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Ore-
šie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Žele-
zničná, Glejovka, Černicová, Liesková,
Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezá-
budková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne,
Trnková

B/ Čas konania volieb:

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z. z a rozhodnutia predsedu NR SR
č. 28/2019 Z. z. sa voľby do Európskeho
parlamentu, vo všetkých volebných
okrskoch na území mesta Pezinka, budú
konať v sobotu 25. mája 2019 od
7.00 hod. do 22.00 hod.

C/ Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu a vykonaniu zmien na Mest-
skom úrade, Radničné námestie 7, v kan-
celárií č. 19 P (prízemie).

Všetky zmeny je možné vykonať do
24. 5. 2019 do 10.00 hod.

Žiadame všetkých oprávnených voličov,
aby si vo vlastnom záujme skontrolovali
zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú
prítomní v mieste svojho trvalého pobytu,
môžu si na Mestskom úrade vyžiadať
voličský preukaz, na čas voľby budú do-
časne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu
voličov a s voličským preukazom môžu
voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazom
totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný
voličský preukaz, je povinný predložiť aj
voličský preukaz.

Ing. arch. Igor Hianik, primátor

MESTO PEZINOK

Oznamujeme občanom, ktorí v čase volieb do Európ-
skeho parlamentu dňa 25. 5. 2019 nebudú v mieste svoj-
ho trvalého pobytu: môžu si požiadať elek-do 6. 5. 2019
tronicky alebo písomne o zaslanie hlasovacieho preuka-
zu poštou na adresu: alena.sindlerova@msupezinok.sk,
alebo osobne v pracovnej dobe do 24. 5. 2019 do
10.00 hod.

Ing. arch. Igor Hianik, primátor

O z n a m

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do
22.00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Sloven-

skej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na

území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň ko-

nania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského

štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky

trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov

veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Sloven-

skej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý nemá

na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iné-

ho členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania

volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržia-

va na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách mož-

no len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie

osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Voľby do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

FOTO: Eva Amzler

Mesto Pezinok a Komisia športu vyzývajú širokú verejnosť,

že majú možnosť hlasovať za Najobľúbenejšieho športovca
roka 2018 na webovej stránke a towww.pezinok.sk v termíne
od 6.-31. mája 2019. Verejnosť si bude môcť vybrať v kategórií

Športovec/Športovkyňa roka a Športový kolektív/tím podľa

navrhnutých nominácií.

Slávnostné vyhodnotenie ankety Športovec roka 2018 v mes-

te Pezinok prebehne v stredu 19.6. 2019 v Dome kultúry, kto-

ré bude spojené aj s odovzdávaním cien vo všetkých kate-

góriách. Peter Vlasák

Hlasovanie verejnosti
– Športovec roka 2018

Mestský podnik služieb hľadá strojníka a plavčíkov
(vek min. 18 rokov, kurz plavčíka zabezpečíme – letná sezóna

2019 – júl, august) na letné kúpalisko v Pezinku, ul. L. Novo-

meského, sídlisko Sever.

Plat: 3,50 €/hod+ príplatky So, Ne, Sv.
Bližšie info na tel. č. 0905 341 954, životopis môžete posielať

na: dusan.varecha@mpspezinok.sk (mps)

Mestský podnik služieb
hľadá strojníka a plavčíkov
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Inzercia

Jarné obdobie so sebou
prináša viaceré prípady vypa-
ľovania suchej trávy a zele-
ného odpadu zo záhrad.
Ministerstvo životného pros-
tredia však upozorňuje, že vy-
paľovanie trávnatých poras-
tov a spaľovanie odpadu z lís-
tia, trávy a konárov je nielen
nebezpečné, ale aj nezákon-
né. Podľa zákona o odpa-
doch hrozí za takéto konanie
pokuta pre občanov až do
výšky 1 500 eur, pre právnic-
ké osoby od 4 000 do 350 000
eur.

Envirorezort apeluje na obča-
nov, aby sa vyhli takejto činnos-
ti. Vypaľovanie trávy nielen ničí
životné prostredie a zabíja živo-
číchy, ale môže spôsobiť aj
obrovské hospodárske škody a

ohroziť ľudské životy. Po-
škodzuje povrchovú vrstvu pô-
dy a ničí drobné živočíchy, čím
prichádzajú o potravu väčšie
zvieratá. Ak sa niekto stane
svedkom vypaľovania trávy ale-
bo lesných porastov, mal by to
nahlásiť na linku tiesňového vo-
lania 112, prípadne na políciu
(158) alebo mestskú políciu
(159).

Zákonné spôsoby, ako sa
zbaviť suchého, biologicky roz-
ložiteľného odpadu zo záhrad
sú kompostovanie v súkrom-
nom či obecnom komposto-
visku alebo umiestnenie také-
hoto bioodpadu do hnedých
kontajnerov, ktoré zabezpečuje
a vyváža obec. Obec je záro-
veň povinná takto vyzbieraný
odpad spracovať.

Envirorezort finančne podpo-
ruje kompostovanie, respektí-
ve triedenie biologicky rozloži-
teľného odpadu z eurofondov
a z Envirofondu. Z Operačného
programu Kvalita životného
prostredia bolo v rámci výzvy
na predchádzanie vzniku biolo-
gicky rozložiteľných komunál-
nych odpadov minulý rok pod-
porených 254 projektov v cel-
kovej hodnote viac ako 30 mili-
ónov eur. Cez Envirofond bolo
na 37 projektov rozvoja odpa-
dového hospodárstva vlani pre-
rozdelených 2,6 milióna eur.

Plošné vypaľovanie trávy a
porastov ohrozujúce životného
prostredie pritom zakazuje
v slovenskej legislatíve viacero
zákonov. Okrem zákona o od-
padoch je to aj zákon o ochrane

prírody a krajiny, ako aj zákon
o ochrane pred požiarmi. Na za-
kladanie ohňa v prírode rezort
odporúča využiť oficiálne oh-
niská a rešpektovať všetky
predpisy, pravidlá a obmedze-
nia, ktoré pre danú lokalitu pla-
tia. V prípade, ak nezodpoved-
ní občania spôsobia požiar, hro-
zí im okrem pokuty aj trestné stí-
hanie. (MŽP SR)

Za vypaľovanie suchej trávy a konárov hrozí pokuta

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602

LPR SR pobočka Pezinok ďakuje, že MUDr. JÁN HRONEC,
PhD., pneumológ, prijal pozvanie aj napriek náročnej práci v pľúc-
nej ambulancii Polikliniky v Pezinku a v stredu 27.3.2019 bese-
doval so ženami o chorobe pľúc aj o rakovine pľúc. Odborne, ale
veľmi zrozumiteľne vysvetlil , že v minulosti sa rakovine pľúc hovo-
rilo „Jáchymovská“ choroba a bola veľmi zriedkavá. Hovoril ako
vzniká toto nepríjemné a zákerné ochorenie. Takmer každé nádo-
rové ochorenie zasiahne pľúca. Týmto ochorením môže trpieť
každý z nás, a preto je dôležité poznať určité príznaky, ktoré môžu
poukazovať na rakovinu – desať príznakov: vykašliavanie krvi, ne-
vysvetliteľné chudnutie, bolesť kostí, dlhotrvajúci alebo zhoršujú-
ci sa kašeľ, bolesť na hrudníku, chronické problémy s dýchaním,
sipot, chronická únava, chrapot (v pľúcach), sezónne alergie.

Na záver svojej hodinovej prednášky pripomenul MUDr.
Hronec, že najviac ohrozenou skupinou pri chorobe pľúc sú sa-
mozrejme fajčiari. Alžbeta Strapáková

Prednáška v Mestskej poliklinike

Centrum pre deti a rodiny so
sídlom v Pezinku, Nová ul. 9, re-
alizuje v mesiacoch máj – jún
vzdelávanie „Program prípravy

fyzických osôb na vykonávanie

profesionálnej náhradnej sta-

rostlivosti“, ktorého cieľom je po-
skytnúť budúcim profesionál-
nym rodičom teoretické vedo-
mosti a praktické zručnosti po-
trebné pre vykonávanie profe-
sie profesionálneho rodiča (ďa-
lej PNR). Program prípravy pre-
bieha formou denných stretnutí
prostredníctvom zážitkového,
sociálno-psychologického uče-
nia a pozostáva zo 6 nosných
tém zahŕňajúcich ďalšie čiast-
kové témy:
- motivácia pre profesionálne

rodičovstvo;
- potreby detí vyrastajúcich

v ústavnej starostlivosti, ich
osobitosti a špecifiká;

- príchod dieťaťa do PNR;
- dieťa v profesionálnej rodine;

- odchod dieťaťa z rodiny
PNR;

- podporná sieť.
Predpokladaný priebeh prí-

pravy pozostáva z poskytnutia
základných teoretických infor-
mácií (40%) a nácviku praktic-
kých zručností (60 %).

Kvalifikačný predpoklad
pre zabezpečenie prípravy
o dieťa v PNR je podľa vyhlášky
č. 103/2018 Z.z k zákonu č.
305/2005 Z.z najmenej:
a) nižšie stredné odborné vzde-

lanie alebo stredné odborné
vzdelanie,

b) úplné stredné všeobecné
vzdelanie alebo úplné stred-
né odborné vzdelanie, ak sa
zabezpečuje starostlivosť
o dieťa, ktoré vyžaduje zvý-
šenú starostlivosť z dôvodu,
že bolo týrané, sexuálne zne-
užívané alebo bol na ňom
spáchaný trestný čin ohrozu-
júci jeho priaznivý psychický

vývin, fyzický vývin alebo so-
ciálny vývin.
Podľa vyhlášky č. 103/2018

Z.z k zákonu č. 305/2005 Z.z tr-
vá na vykoná-rozsah prípravy
vanie profesionálnej náhradnej
starostlivosti:
a) 60 hodín, ak fyzická osoba

ukončila úplné stredné vzde-
lanie,

b) 80 hodín, ak fyzická osoba
ukončila stredné vzdelanie,

c) najmenej 21 hodín nácviku
praktických zručností podľa
§ 16 ods. 1 písm. b), ak ide o:

- zamestnanca centra, ktorý
bol členom odborného tímu
podľa § 5 alebo ktorý za-
bezpečoval starostlivosť
o deti nepretržite najmenej
tri roky;

- manžela profesionálneho ná-
hradného rodiča a starostli-
vosť v profesionálnej ná-
hradnej rodine zabezpečuje
len jeden z manželov.

Miesto konania programu:
Centrum pre deti a rodiny
v Pezinku, Nová ul. č. 9, 902
03 Pezinok

Prvé stretnutie sa uskutoční
dňa 15. 5. 2019 o 9.30 hod.,
predpokladaný termín ukonče-
nia programu je mesiac jún.

PRIHLÁŠKY JE POTREB-
NÉ ZASLAŤ DO 30. 4. 2019:
poštou na adresu: Centrum pre
deti a rodiny Pezinok, Nová
u l . č .9 , 902 03 Pez inok ,
e-mailom na adresu: lubica.luk-
sikova@dedharmonia.sk

V prípade záujmu o ďalšie in-
formácie, môžete využiť tele-
fónne číslo : 033/2433038

Bližšie informácie nájdete na
web stránke: www.dedharmo-
nia.sk

Mgr. Beáta Molnárová,
riaditeľka CDaR Pezinok

Chcete sa stať profesionálnym rodičom?
Program prípravy fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Akadémia tretieho veku (ATV) v Pezinku zorganizovala, tak
ako v minulých rokoch, odbornú prednášku prof. Ivana
Hričovského na tému Jarné práce v ovocnej záhrade.

Prednášky, ktorá sa uskutočnilo 3. marca v malej sále Domu
kultúry v Pezinku, sa zúčastnila takmer stovka obyvateľov
Pezinka ale aj okolitých obcí.

Hlavná časť prednášky sa týkala jarného ošetrovania ovoc-
ných stromov a významu ovocia v našom jedálničku. Prof.
Hričovský nezabudol spomenúť odrody vhodné pre naše pod-
mienky, pripomenul rady na vhodné obdobie pre výsadbu a rez
ovocných stromov.

Po prednáške sa v záhradách na Muškáte uskutočnila prak-
tická ukážka strihania ovocných stromov. Nadšenci pre záhrad-
kárčenie z Pezinka a okolia ocenili prednášku a ukážky striha-
nia veľkým potleskom. Už dnes sa tešíme na ďalšiu prednášku
Ivana Hričovského, ktorý záhradkárom odovzdáva cenné rady
a s ochotou sa podelí o svoje rozsiahle vedomosti.

Andrea Pikusová

V Pezinku opäť prednášal
prof. Ivan Hričovský

Vážení pracovníci mesta Pezinok, chceli

by sme sa vám srdečne poďakovať za pod-

poru a spoluprácu pri organizácií podujatia

Pôstna polievka, ktorá sa uskutočnila minu-

lú nedeľu (7. 4.) pri farskom kostole.

Podujatie bolo dobre pripravené aj vďaka

vám, páni z mestskej polície nám parádne

pripravili miesto a ešte sa aj prišli opýtať, či

je všetko OK. No super. Takisto ďakujeme aj

za zverejnenie oznamu na webovej stránke

mesta.

Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 ľudí, okrem výbornej at-

mosféry sa nám podarilo vyzbierať čiastku 1366 EUR, ktoré po-

môžu pezinskej rodinke pri riešení aktuálnej náročnej životnej

situácie.

Budúci rok plánujeme podujatie opäť zopakovať a už teraz sa

tešíme na spoluprácu. Za organizačný tím, Martin Procházka

Pôstna polievka – poďakovanie

Pozn. redakcie: Tlačová
správa z webovej stránky
Ministerstva životného pros-
tredia Slovenskej republiky,
bola zverejnená na podnet
Mareka Manáka – predsedu
Komisie životného prostre-
dia, prírodných hodnôt a od-
padu pri MsÚ Pezinok. (r)
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Fss Obstrléze vás pozýva na prehliadku folklórnych súborov
Slnko v nás, ktorá sa uskutoční v spo-17. mája 2019 o 17.00 h
ločenskej sále Domu kultúry v Pezinku.

Okre domáceho súboru sa predstavia: Mužská spevácka sku-
pina zo Šurian, Folklórny spevácky súborVáraďani Straník

z Tepličky nad Váhom, Folklórny spevácky súbor z Pe-Radosť

zinka a účinkujúci z Domova sociálnych lužieb v Báhoni.
Tešíme sa na naše spoločne strávené chvíle. Fss Obstrléze

Pozvánka na prehliadku súborov

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom
a Malokarpatskou knižnicou vyhlasuje tradičnú literárnu súťaž
„O cenu primátora mesta Pezinok“ (XXVII. ročník). Cieľom súťa-
že je iniciovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí
a mladých ľudí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci a študenti, ktorí študujú
v Pezinku resp. tu majú trvalé bydlisko. Súťaž je vyhlásená
v dvoch vekových kategóriách, a to pre žiakov základných škôl
a študentov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIA a PRÓZA
je ľubovoľná, rovnako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať
súťažné práce v 3 počítačom (strojom) písaných exemplároch
(kópiách).

Práce musia byť doručené na adresu Pezin-do 1. mája 2019
ského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01 PEZINOK, re-
sp. osobne u pani Danky Debnárovej, ktorá je organizačnou
tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie.
Kontakt na tel. č. 033/641 39 33, 033/641 20 93.

Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude v júni 2019.
Víťazné práce z každej kategórie budú publikované v zborníku
a časopise Pezinčan. Peter Vlasák

Inzercia

Aj tento rok
na jar sme
uzavreli prvé

kolo Grantového programu,
v ktorom podporujeme iniciatívy
aktívnych občanov naprieč ce-
lým regiónom. Od nášho zalo-
ženia, teda 23 rokov, ponúkame
obyvateľom možnosť podať si
žiadosť o finančnú podporu
a tak realizovať zaujímavé pro-
jekty v malokarpatských mes-
tách a dedinách. Grantová komi-
sia schválila 11 žiadostí v sume

Nadácia REVIA opäť rozdeľuje financie do celého regiónu

3 500 €, ktoré zrealizujú poduja-
tia a aktivity v oblasti hudby,
divadla, výtvarného umenia či
architektúry, folklóru a tradícií,
životného prostredia, práce
s deťmi seniormi a iné. Finanč-
ne podporíme Festival slovan-
ských tradícií (OZ Pezinská akč-
ná kopa), Drumfest 2019 (OZ
PRD), Deň otvorených záhrad
(OZ Otvorené záhady), Diva-
delný festival Kasiopea (OZ
Kasiopea), Buď vôľa tvoja (Len-
ka Lennerová), Dôstojne až do

konca (Brat.seniorát ECAV), Ľu-
dová škola (Cirkev.zbor Kráľo-
vá), Ihrisko (JDS MO), Tradície
v našej obci (Obec Jablonec),
Oživená fontána (PNPP), Cena
Katy Brúderovej (OZ Podoben-
ka).

Druhé kolo Grantového pro-
gramu bude uzavreté 28. 4.
2019. Prostriedky na jeho finan-
covanie sme tento rok získali
z charitatívneho behu Fair
Cross 2019, kde sa nám podari-
lo vyzbierať krásnych 2 580 €.

Taktiež investujeme príspevky
od našich darcov, partnerov
a z majetku nadácie. Ak aj vy
chcete podporiť rozmanitosť
v Malých Karpatoch, veríme,
že sme tá správna voľba a spo-
lu robíme náš región výni-
močným. Viac informácií na
www.revia.sk.

Lucia Finková,
za Nadáciu REVIA

Už 23 rokov obyvatelia Malých Karpát môžu realizovať svoje nápady vďaka Grantovému programu od REVIE

Treba naozaj poďakovať všet-
kým, ktorí sa zapojili do tohto-
ročného uzimeného a daždivé-
ho 23. ročníka Dňa narcisov.
Okrem členiek LPR pobočky
Pezinok to boli spolupracovníci
z obecných úradov, základných
a materských škôl, dobrovoľníci
z radov žiakov a študentov, ktorí
veselo pobehovali s pokladnič-
kami a v žltých tričkách LPR
rozjasnili zamračené mesto a
tak dobrou náladou a optimiz-
mom iste ovplyvnili aj prispieva-
teľov, lebo vyzbieraná suma
svedčí, o tom, že aj napriek ne-
priaznivému počasiu sa podari-
lo vyzbierať pre onkologických
pacientov sumu: 8 844,35 €.

867,15 €, 493,34 €,Gymnázium Pezinok Gymnázium a DC Hrnčiarska ul. Obchodná akadémia
Pezinok SOŠ pedagogická Modra Obecný úrad Slovenský Grob1 032,62 €, 567,91 €, 599,55 €,
Obecný úrad Viničné ZŠ s MŠ Viničné ZŠ Vištuk ZŠ na Bielenisku415,74 €, 253,21 €, 647,81 €,
Pezinok ZŠ Kupeckého Pezinok ZŠ Orešie ZŠ Častá a Doľany452,40 €, 307,27 €, 355,55 €, 920 €
(poslali šekom priamo na LPR SR), 409,78 €,ženy LPR pobočka Pezinok - v MODRE ženy LPR po-
bočka Pezinok pri Radnici pracovisko Senec MŠ Harmanček Narnia1 000,57 €, 83,36 €, 18,04 €, ZŠ
110,11€, 236,85 €, 73,09 €.MŠ Múdre hlavičky, Cajlanská MŠ Za hradbami Alžbeta Strapáková

Deň narcisov
Vyhlásenie XXVII. ročníka
literárnej súťaže

Spoločenstvo evanjelických žien, Živena a Evanjelický a.v. cir-
kevný zbor Pezinok, pozývajú na Tematický večer venovaný
osobnosti M.R. Štefánika, 21.5. 2019ktorý sa bude konať
o 18.00 hod. v zborovej miestnosti Evanjelického cirkevné-
ho zboru na Potočnej ulici č. 2. Mgr.Hosťom večera bude
Michal Kšiňan, MAS, PhD. (VK)

Prednáška o Štefánikovi

Členky LPR pobočka Pezinok
Žiaci zo ZŠ Fandlyho a pezinskí skauti
robili zbierku samostatne
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Prvý jarný deň priniesol Zá-
kladnej umeleckej škole Euge-
na Suchoňa v Pezinku úspech
na spoločnom koncerte šiestich
ZUŠ „Umenie nás spojilo“ v Pálf-
fyho paláci v Bratislave (Br-
no, Zlín, ZUŠ Batkova BA, Štú-
rovo, Topoľčany, Pezinok). Pe-
zinskú ZUŠ reprezentovali vyni-
kajúci žiaci Emma Lásková,
Jerguš Čermák, Gabriela Ježí-
ková a Lucia Mrázová. Zú-
častnené publikum si získali na-
toľko, že boli dlhotrvajúcim po-
tleskom opakovane vyvolaní na
pódium.

Spomedzi všetkých koncer-
tov, ktoré v súčasnosti ZUŠ Eu-
gena Suchoňa poriada, majú
najdlhšiu tradíciu Jarné koncer-

ty hudobného odboru. Tohto-
ročný sa konal 21. marca v spo-
ločenskej sále domu kultúry.
Žiaci opäť ponúkli pezinskej
verejnosti pestrú paletu tónov,
ktorá navodila atmosféru pre-
búdzajúcej sa jarnej prírody.
Okrem hudobných vystúpení
zazneli aj verše s jarnou temati-

kou P. O. Hviezdoslava a Mila-
na Rúfusa.

Žiaci literárno-dramatického
odboru sa predstavili 2. apríla
v malej sále domu kultúry. Divá-
ci si mohli pozrieť štyri zaujíma-
vé predstavenia z dielne peda-
gogičiek Mgr. Stanislavy Koníč-
kovej a Mgr. Radky Kukurugyo-
vej: Ako vyliečiť kráľa (na motí-
vy rozprávky ZdeňkaAdlu), Zlo-
dejka (pásmo poézie Valentína
Šefčíka), Keď si môj otec chcel
vziať mamu Anny Lososovej
(Christine Nöstlinger) a Prvá
láska nastorako (Milan Ferko).
Deti v tvorivom procese ukázali
prácu so základnými vyjadro-
vacími prostriedkami divadla.
Pochopenie tém príbehov im

Rozjarená ZUŠ Eugena Suchoňa

V utorok 19. marca sa v ružinovskom Dome kultúry uskutočnilo
zaujímavé podujatie s názvom ktoré uspo-Moravania bez hraníc,

riadalo Občianske združenie kresťanských seniorov BAGAR.
O kultúrny program sa postaral Folklórny spevácky súbor RA-

DOSŤ Cimbalovou muzikou POLAJKAz Pezinka spoločne s
a Folklórnou skupinou z Valašského Meziříčí.BAČA

Radostníci sa predstavili, ako prví a ponúkli publiku vojenské
a regrútske piesne, ktoré sa spievali na našom území od Dunaja
po Duklu. Cimbalová muzika samostatne aj spoločnePOLAJKA

s tanečníkmi Folklórnej skupiny ponúkli prítomným mo-BAČA

ravské piesne a tance.
Ide o umelecké zoskupenia s vyše tridsaťročnou tradíciou a ich

vystúpenie bolo na vysokej úrovni. Nie je náhoda, že usporiada-
teľ pozval práve uvedené súbory na svoje podujatie. Od roku
2014 ich totiž spája priateľské puto a kultúrna spolupráca, čo do-
kumentovali skvelým spoločným vystúpením, keď za sprievodu
cimbalovej hudby potešili publikum 3 piesňami: Tak jak teče do

Dunaja Morava, Na horách studénky Gdo má počernú galán-a
ku. Bravo Moraváci aj Slováci! Bravo RADOSŤ! Radostníci doká-
zali, že ani vystúpenie s partnermi, ktorí sú na umeleckej scéne
podstatne dlhšie, ich nevyvedie z miery a dokážu podať skvelý
spevácky výkon. Eva Frťalová

Stretnutie v Ružinove
ZUŠ Eugena Suchoňa v Pe-

zinku pozýva na prijímacie
talentové skúšky do všet-
kých odborov: hudobného,
tanečného, výtvarného a lite-
rárno-dramatického v dňoch
13. a 14. mája 2019 (ponde-
lok, utorok) v čase od 14.00
do 18.00 h.

Bližšie informácie nájdete
na: . Teší-www.zuspezinok.sk
me sa na vás!

Talentové skúšky
do Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa v Pezinku

Dňa sa v Malokarpat-9. mája
skom múzeu uskutoční verni-
sáž výstavy Auto-Krivý svet.

rom výstavy je Ondrej Piják, kto-
rý sa maľovaniu venuje od det-
stva, naplno od ukončenia vyso-
koškolského štúdia architektú-
ry a urbanizmu. Je dlhoročným
členom slovenskej reprezentá-
cie v orientačnom behu. Tvorí
hry pre deti a dospelých a pre-
vádzkuje Escape room v Pezin-
ku. Obrazy sú maľované rôzny-
mi technikami ako napr. akrylo-
vé farby, olej na plátne.

a roz-Pondelky s autorom
právanie pri obrazoch o obra-
zoch je sprievodné podujatie
k výstave, ktoré sa bude konať
v nasledujúce dni počas celého
trvania výstavy: 20. mája, 17.
júna, 1. júla, 12. augusta
a 2. septembra od 18.00 do
19.00 h. Ďalším sprievodným
programom je Escape room
V Zajatí farby, ktorá bude pre
návštevníkov k dispozícií po-
čas otváracích hodín múzea.

O tvorbe Ondreja Pijáka

Ondrej Piják je bežcom aj v pa-
ralelných svetoch s tieňmi, kto-
ré sú iné, než aké by ste čakali.
Cez trhlinu v čase sprostredko-
váva maľbou spomienky na bu-
dúcnosť. ESCAPE ROOM je

v jeho dielach a diela sú zhmot-
nené v interiéroch hry ESCAPE
ROOM – ktorá uzamknutá v prí-
behu na plátne a len bystrý po-
zorovateľ nájde šifry vložené au-
torom. Krajina Ondreja Pijáka
je ako živá bytosť, ktorá rozprá-
va. Autor rezom z boku ukazuje
dom, príbytok, chatu, brloh,
svet zvnútra či vnútorný svet prí-
behov. Postavy a zvieratá sú
v pohybe alebo odpočívajú, sní-
vajú. Tieň sa správa voči vedo-
miu kompenzačne, jeho pôso-
benie môže byť preto negatív-
ne, ale aj pozitívne. Čo zname-
ná tieň pre Ondreja Pijáka sa

dozviete priamo na stretnutí
s ním, počas trvania výstavy
v pondelok. TIEŇ v nábožen-
stve, filozofii, rozprávkach fun-
guje ako druhé ja, ako odraz nie-
čoho, čo je v každom z nás skry-
té. Tá časť osobnosti, ktorú
chceme nechať utajenú. Cez
okná pozeráme do iných sve-
tov. Výrazná tvarová deformá-
cia architektúry aj prírody. Far-
by ohňa vystihujú jeho farebnú
paletu – pálivé farby, ktoré vy-
chádzajú z posunutého spek-
tra, nie prirodzeného, prírodné-
ho. Sú silné ako prírodné javy,
ktoré ho fascinujú – dážď, sneh,

vietor, slnko – a dokáže ich do-
konale vtesnať na plátno. Motív
zvierat, drakov, kopytníkov a lis-
ty zo stromov v tvare letiaceho
vtáka – obrazy z krajiny v kraji-
ne. Beh krajinou je ako reportáž
z nej a práve takéto sú obrazy
Ondreja Pijáka. Podivuhodný
svet postáv bez fyzického chce-
nia, bez potravy a tekutín, ale
s potravou pre ducha a dušu.
Krížne cesty svedomia, spo-
mienok, obrazov z reálneho ži-
vota a snívanie o prenájme ča-
su. Časová kapsa plná mágie
vzdialených svetov v nás je
v obrazoch, ktoré sú snovo-
-rozprávkové. Insitné a predsa
rukopisom tak výrazné, že si ich
nemôže nikto pomýliť, ak raz vi-
del jeho tvorbu. Architekt, ktorý
architektúru ohol. Zmizli rovné
čiary a zmenila sa perspektíva.
Zistite, či ste pripravení unik-
núť, alebo si pozrite obrazy a vy-
lúštite odkaz od ich tvorcu.

Vstup na výstavu je 1 €, vstup
na Escape room V zajatí Farby

je od 9. – 31. 5. 4 €/osoba a od
1. 6. – 22. 9. je cena 5 €/osoba.
Na Escape room sa treba na-
hlásiť vopred na e-mail moni-
ka.chvostekova@muzeumpe-
zinok.sk. Kontaktná osoba: Eva
Trilecová. (ET)

Výstava Krivý svet v Malokarpatskom múzeu

V stredu 3. apríla sa Radostníci predstavili svojím speváckym
vystúpením na Veľkonočných trhoch v Bratislave – Podunaj-
ských Biskupiciach.Ako sa sami vyjadrili, s radosťou prispeli svo-
jou troškou do mlyna k snahe organizátorov o oživenie veľkonoč-
ných tradícií. Urobili tak s elánom sebe vlastným a spríjemnili veľ-
konočnú trhovú atmosféru vo svojich troch vstupoch krásnymi ľu-
dovými piesňami, ktoré taktiež zachovávajú tradície a ľudové zvy-
ky našich predkov. Je známe, že sa slovenská ľudová pieseň,
nech ona pochádza z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska, dokáže
prihovoriť poslucháčom svojím úprimným slovom a očarujúcou
melódiou, čo sa v plnej miere potvrdilo i na vystúpení Folklórne-
ho speváckeho súboru RADOSŤ z Pezinka v Podunajských Bis-
kupiciach.

Umelecký vedúci súboru Štefan Šalát vybral tentoraz pre tri
vstupy piesne zo Záhoria, Gemera a Myjavy a speváci boli za-
každým odmenení žičlivým potleskom prítomných. Spontánne
reakcie publika ako aj vysoké hodnotenie speváckeho vystúpe-
nia Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ organizátormi
podujatia dáva Radostníkom dôvod na posilnenie sebavedomia,
a to nielen speváckeho – boli zasa raz dôstojným reprezentan-
tom svojho mesta. Eva Frťalová

RADOSŤ na Veľkonočných
trhoch v Bratislave

Inzercia

Mestá Pezinok a Modra budú
opäť žiť dva dni poéziou! Ná-
pad zorganizovať medzinárod-
ný festival poézie FELIBER
POETRY vznikol v Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku, jeho ob-
sah však reflektuje umelecké
zázemie Pezinka a Modry, ich
históriu, tradície i genia loci.

Tretí ročník sa uskutoční 24. 5.
– 25. 5. 2019 a bude venovaný
básnickej skupine Osamelí bež-

ci! Začíname už 22. 5. 2019,
v Malokarpatskej knižnici v Pe-
zinku, ako obyčajne, súťažou
v prednese domácej slovenskej
poézie pre deti Maľovaná abe-
ceda, a samozrejme s odvoláv-
kou na slovenského barda Jána
Smreka. Pokračovať budeme
na stredných školách. Študenti
sa stretnú so živými básnikmi
a básnici so živými študentmi.
Reč bude, ako inak, o poézii, ale
diskusia nemusí prebiehať za
katedrou, ani v triedach, podob-

ne ako minulý rok, podebatuje-
me a porecitujeme aj na chod-
bách školy aj v šatniach.

Hlavnú časť festivalu otvorí-
me znovu v prekrásnych pries-
toroch Schaubmarovho mlyna.
Tam sa poézia prechádza aj
keď nie je festival. Pripravili
sme pre vás popoludnie plné
prekvapení, hudby a poézie, za-
ujímavé stretnutia so sloven-
skými aj zahraničnými autormi.
Začíname o druhej worksho-
pom s výtvarníkom Jánom Vaj-
sáblom, nenechajte si ujsť per-
formance akademického ma-
liara a showmana Ruda Sikoru,
ktorý sa tentokrát predstaví ako
básnik, a pokračujeme, ako
inak, poéziou v jej hudobných či
veršovaných podobách...

Rovnako doma je však báseň
aj na keramických džbánkoch
a tanierikoch. V sobotu 25. 5.
2019 o desiatej si ich budete
môcť poobzerať na výstave

keramiky v Múzeu slovenskej
keramickej plastiky v Modre
a potešiť sa ňou, a napokon aj
v komunitnej záhrade v Modre
na námestí počas druhého fes-
tivalového popoludnia. Večer
ukončíme veľkolepo – koncer-
tom Talent Transport s Jaku-
bom Ursínym v hlavnej úlohe,
a ako inak, zaznejú aj pesničky
jeho otca Deža Ursínyho, ktoré
preňho napísal „osamelý be-
žec“ básnik Ivan Štrpka.

Pozývame Vás na dva festi-
valové dni naplnené čítaním
a interpretáciou poézie, disku-
siami, workshopmi a ďalšími
druhmi umenia.

Chýba vám poézia v bežnom
živote? Máte pocit, že sa vytra-
tila z tlače? Počujete jej málo
v rozhlase či v televízii? Festi-
valom by sme si radi pripome-
nuli svet poézie a tvorbu básni-
kov predchádzajúcich generá-
cií i súčasných autorov. Vychá-

dzame zo snahy oživiť niektoré
miesta a ich literárnu pamäť,
chceme ukázať spoločné črty
i kultúrnu rozdielnosť básnikov
žijúcich v strednej Európe, pred-
staviť náš región v inej podobe
a priniesť poéziu v zaujímavej
aj klasickej podobe.

Hlavnými hosťami festivalu
budú slovenskí básnici a básni-
ci z krajín V4: Gábor Lanczkor
(HU), Oľga Stehlíková, Wanda
Heinrichová (CZ), Ivan Štrpka,
Peter Repka, Ján Štrasser, Ján
Gavura, Erik Ondrejička, Ivica
Ruttkayová, Michal Tallo, Ve-
ronika Dianišková, Ladislav
Lipcsey...

Nezabudnite prísť do Schaub-
marovho mlyna. Máj a poézia
patria k sebe, festival síce otvo-
ríme na tradičnom mieste, ale
celkom netradične – happenin-
gom vynikajúceho slovenského
maliara Ruda Sikoru.

Verona Šikulová

FELIBER POETRY 2019

umožnilo hľadanie paralel me-
dzi situáciami v knihách a situá-
ciami, ktoré prežívajú v reál-
nom živote. (ZA)
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Muži a ženy roku 1919 – vý-
stavu s takouto tematikou urče-
né pre múzeá ale aj stredné ško-
ly v pôsobnosti Bratislavského
kraja pripravuje Štátny archív
v Bratislave a jeho modranské
pracovisko v spolupráci s mú-
zeami a mestami bratislavskej
župy. Cieľom je pripomenúť ve-
rejnosti osudy ľudí, ktorí sa
podieľali na budovaní novej
Československej republiky bez-
prostredne po jej vzniku.

„Československo vzniklo

v závere roka 1918, ktorý bol

veľmi hektický. Nový štát, jeho

inštitúcie, úrady a školy sa po-

tom budovali najmä v roku

1919, preto sme si povedali, že

zameriame naše podujatie na ľu-

dí spojených s týmto obdobím.

Teda na ľudí, ktorí sa podieľali

na organizovaní novej štátnej

a miestnej správy, školstva, kul-

túry a telovýchovy,“ povedal pre
Pezinčan Juraj Turcsány, vedú-
ci pracoviskaArchív Modra.

Tematickou súčasťou pripra-
vovaného spomienkového po-
dujatia teda bude postupné
oslobodzovanie českosloven-
ského územia na prelome ro-
kov 1918 a 1919, no predovšet-
kým to, čo nasledovalo potom –
vytváranie základov novej re-
publiky.

Samozrejme, spoločným me-
novateľom udalostí aj osobnos-
tí týchto čias je osobnosť Mila-
na Rastislava Štefánika. Rok
2019 je Štefánikovým rokom
vzhľadom na to, že jeden zo za-
kladateľov Československej re-
publiky zahynul 4. mája 1919
pri leteckom nešťastí neďaleko
Ivanky pri Dunaji. Pripomíname
si teda rovných sto rokov od toh-
to tragického okamihu.

Štefánik letel do svojej vlasti
po niekoľkoročnom pobyte v za-

Obyvatelia Pezinka budú spoznávať osobnosti roku 1919

hraničí a spolu s ním v troskách
dvojplošníka Caproni 450 zahy-
nuli aj talianski letci poručík
Giotto Mancinellio Scotti, ser-
žant Umberto Merlin a mecha-
nik i rádiotelegrafista Gabriel
Aggiusto. Modranské pracovis-
ko Štátneho archívu uchováva
aj dokumenty, ktoré sa bez-
prostredne týkajú tohto tragic-
kého okamihu – leteckého ne-
šťastia či pohrebu slovenského
velikána, ktorý je pochovaný
v mohyle na Bradle.

Spektrum pozoruhodných
mien a hrdinov týchto čias je
však oveľa pestrejšie.

„Základy nového štátu kládli

nielen známe osobnosti, ale aj

mnohí miestni činitelia. Pretože

nový štát potreboval učiteľov,

úradníkov, ekonómov, aj poli-

cajtov. O Štefánikovi alebo aj

Zochovi sa hovorí pomerne čas-

to, ale o tých ostatných sa vie

podstatne menej. Aj to nás pod-

nietilo k príprave výstavy, ktorá

bude prezentovať osobnosti so

vzťahom k územiu celého Bra-

tislavského samosprávneho

kraja, teda aj k okresom Pezi-

nok, Malacky a Senec,“ vysvet-
lil vedúci archívu Juraj Turcsá-

ny. „Keďže ako archív nie sme

nastavení na múzejnú alebo

osvetovú činnosť, rozhodli sme

sa tento projekt robiť v spo-

lupráci s múzeami, ktoré majú

v tejto oblasti väčšie skúsenos-

ti. Oslovili sme aj bratislavskú

župu a tiež sa môžu zapojiť

mestá, s ktorými rokujeme aj

o financovaní tohto prospešné-

ho projektu.”

Otvorenie výstavy sa bude
konať v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku, ďalej sa expozí-
cia presunie do Modry, Mala-
ciek a Senca. Okrem výstavy
pracovníci archívu pripravia
katalóg dokumentov a fotogra-
fií, ktoré budú určené aj pre uči-
teľov stredných škôl. Usporiada
tiež diskusiu s pedagógmi tých-
to škôl, prípadne aj so žiakmi.

Spomedzi osobností novo-
vznikajúceho štátu spojených
s malokarpatským regiónom je
najznámejší prvý bratislavský
župan Samuel Zoch.

Ďalším pozoruhodným člo-
vekom bol Ferdinand Písecký,
pedagóg, publicista a Štefáni-
kov pobočník. V marci 1919 sa
stal riaditeľom Učiteľského ústa-
vu v Modre, neskôr pôsobil ako

krajinský školský inšpektor pre
učiteľské ústavy na Slovensku,
vládny radca a v rokoch 1932
až 1934 bol prednostom referá-
tu Ministerstva školstva a ná-
rodnej osvety v Bratislave. Zo-
mrel 25. októbra 1934, krátko
pred 55. narodeninami, ktoré
by bol oslávil 25. novembra. Pí-
seckého príbeh je v archíve
podrobne zdokumentovaný.

Ďalšími osobnosťami boli
Ján a Žigmund Zigmundíkovci,
otec a syn. Žigmund Zigmun-
dík bol Štefánikovým spolužia-
kom z Prahy. Jeho otec, Ján Zig-
mundík sa v januári 1919, po
vzniku Československa, stal in-
špektorom pre stredné školy
Bratislavy, Svätého Jura, Pe-
zinka a Modry. V tom čase mal
už 73 rokov, no napriek vysoké-
mu veku žil veľmi aktívne. Vo
funkcii pôsobil až do roku 1922,
kedy odišiel do dôchodku a ve-
noval sa nielen vedeckej čin-
nosti, ale prispel aj k skrášleniu
Pezinka tým, že dal za svoje pe-
niaze vydláždiť jednu z pezin-
ských ulíc. Zomrel ako 93-roč-
ný 27. februára 1938.

„Máme zachované listy a po-

hľadnice, ktoré Štefánik posielal

Zigmundíkovcom a vieme, že

ich navštevoval v ich dome v Pe-

zinku,“ dodal Juraj Turcsány.
K pozdvihnutiu života v malo-

karpatskom regióne prispeli aj
mnohí ľudia z Moravy a Čiech,
medzi nimi napríklad výtvarník
a keramikár Heřman Landsfeld,
ktorý zveľadil výrobu modran-
skej majoliky.

Výročie Štefánikovej tragic-
kej smrti si pripomíname v máji,
ako prezradil Juraj Turcsány,
osvetová akcia pripomínajúca
mužov a ženy roku 1919 by ma-
la prebiehať až v druhej polovici
roka. (kam)

V spolupráci s MSKS
Piešťany pripravil Klub
sprievodcov mesta Pezinok
v tomto roku výstavu pri prí-
ležitosti Mesiaca knihy. Dl-
horočný zberateľ Peter Ro-
nec z Pezinka priniesol vy-
še stovky rôznych publiká-
cií zo Slovenska i zahrani-
čia ktoré má vo svojej zbier-
ke. Zaujímavé je že vo vy-
stavených knihách má ve-

novania od ich autorov. Taktiež boli na výstave predstavené kni-
hy od rôznych inštitúcií a priateľov, ktorí mu tieto knihy venovali,
darovali a tiež také, ktoré si on sám zakúpil. Na výstave boli pre-
zentované aj knihy od autorov žijúcich a tvoriacich v Pezinku,
Modre, Sv. Jure a okolí rôzneho zamerania od histórie, literatú-
ry faktu, hudby, výtvarného umenia, poézie, prózy, beletrie, ba-
níctva a vinohradníctva a vinárstva i ďalších oblastí.

Sú to knihy od ak. maliarov manželov Piačkových, Prof. R. Bíli-
ka, L. Juríka, P. Sandtnera, O. Solgu E. Šiškovej, E. Hajnovičo-
vej. P. Pospechovej, M. Hrubalu, P. Wittgrúbera, prof. F. Malíka
a mnohých ďalších autorov a rovnako knihy z oblasti požiarnej
ochrany z viacerých krajín EÚ.

Výstavu si pozreli okrem občanov Piešťan i kúpeľní hostia,
mládež s pedagógmi, hasiči i primátori miest Piešťany a Vysoké
Tatry. (PR)

Kniha priateľ človeka
– Knihy od priateľov

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA máj

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Beseda s finalistkou súťaže Anasof
Litera Denisou Fulmekovou. Hostia: spisovateľka Denisa
Fulmeková, moderuje Veronika Šikulová Termín: 6. máj 2019
o 19.00 hod. Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R.
Štefánika 1, Pezinok.
FELIBER POETRY – medzinárodný festival poézie. Termín:
24. mája – 26. mája 2019. Miesto: Pezinok a Modra. Viac na:
www.facebook.com/feliberpoetry/ www.kniznicapezinok.sk, ,
www.kcmodra.sk

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Rozprávka má krídla – hlasné čítanie pre deti. Termín: 7. máj
2019 o 14.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Maľovaná abeceda – recitačná súťaž pre deti. Termín: 22.
máj 2019 o 10.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Literárno-výtvarná súťaž: téma na máj: To som ja! Literárne
a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.
Eko-oko - ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na
ochranu životného prostredia. Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Pamo daj šťastia lavička! - ročný cyklus pre školákov a škôl-
karov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozprávka-
m, povestiam, hádankám.Termín: po dohode. Miesto konania:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5.
Never každej volovine - ročný cyklus pre školákov zameraný
na rozvoj kritického myslenia.Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výcho-
vy, Veľké vítanie prváčikov.Termíny: po dohode so školami.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.

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,

Inzercia

Milovníci bicích nástrojov si v Pezinku prišli na svoje

Bol to poriadny rachot! V ha-
le pezinského Domu kultúry
návštevníci chvíľami nepočuli
ani vlastné slová a museli sa do-
rozumievať posunkovou rečou.
Sviatok bicích nástrojov však
nemôže byť iný než hlučný.
A treba povedať, že si to účast-
níci festivalu DRUMFEST SLO-
VAKIA užívali plnými dúškami.
Program tretieho ročníka bol bo-
hatý, priebeh bezproblémový a
výsledný dojem špičkový – or-
ganizátor festivalu Petter Bitt-
ner z Občianskeho združenia
P. R. D. (Pezinské rozprávkové
divadlo) nepochybne môže byť
spokojný.

Mladý slovenský bubeník Ja-
kub Kačic známy aj zo skupiny

Ľudové mladistvá sa predstavil
vlastnými kompozíciami, do-
konca aj náročným a pestrým
sólovým výstupom a tiež spo-
ločne s kolegami dvoma sklad-
bami, ktoré poslucháča pre-
niesli do zlatých čias sloven-
ského džezrocku. Zdá sa teda,
že aj najmladšia hudobná gene-
rácia nadväzuje na naše naj-
lepšie muzikantské tradície.

Ďalší sólista večera, Brit so
španielskym menom Kaz Ro-
driguez, predviedol hru na sú-
pravu elektrických bicích, aby
dokázal, že sa tento nástroj zá-
sadne líši od svojich komických
šesťuholníkových predchod-
cov z osemdesiatych rokov.
Aprešiel odvtedy zásadným vý-

vojom. Dnes elektronické bicie
dynamikou či pestrosťou zvuku
nezaostávajú za svojimi akus-
tickými príbuznými. Navyše sa
Rozdriguez ukázal ako typ ráz-
neho hráča s brilantnou techni-
kou a chvíľami aj poriadne
tvrdým úderom.

Veľmi prínosný bol pre náv-
števníkov workshop sloven-
ského hráča na bicie Igora
„Ajdžiho“ Saba, a tiež interak-
tívne vystúpenie Borisa Čellá-
ra, ktorý s asistenciou divákov
predstavil opäť svoj originálny
perkusívny hudobný nástroj wo-
odpack.
Zlatým klincom bol izraelský
hráč na bicie Dan Mayo, ktorý
do sály kulturáku priniesol kú-

sok orientu, náladu, pri ktorej sa
človeku v mysli vybavia diaľky,
more, púšte, aj pastviny s ovca-
mi, tajomstvo končín sveta,
v ktorých sa rodila naša civilizá-
cia. Predovšetkým však zaujal
pestrou, dynamickou a kreatív-
nou hrou na pozoruhodne vy-
skladanú súpravu bicích. Rov-
nako zaujímavá a chvíľami veľ-
mi expresívna bola aj samotná
hudba, ktorú Dan Mayo kompo
nuje.

Kto na bicie hrá, nepochyb-
ne opúšťal festival DRUMFEST
SLOVAKIA plný inšpirácie.
A kto nehrá, s najväčšou prav-
depodobnosťou zahorel láskou
k tomuto nástroju.

(kam) FOTO: (pb)

Dan Mayo Kaz Rodriguez
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Dňa 11. apríla 2019 bolo v reštaurácii Jágerka na Drevárskej
ulici v Pezinku stretnutie žiakov zo Základnej osemročnej školy
v Pezinku z Holubyho ulice. Dnes ešte táto budova stojí, ale už
sa v nej nevyučuje.

Toto spoločné stretnutie spolužiakov bolo po prvý raz po neu-
veriteľných 60 rokoch od ukončenia školskej dochádzky v roku
1959. Stretnutia sa zúčastnilo 21 spolužiačok a spolužiakov. Mi-
nútou ticha sme si uctili pamiatku zomrelých spolužiačok a spo-
lužiakov a tiež učiteľov, na ktorých z úctou spomíname.

Učili nás: Kolényová, Dunár, Dunárová, Ovšonková, Pullman,
Šibicová, Ščibrány, Krivošík, Urbanovič, Bognárová, Janečka,
Švarcová, Ján Krč Turba, Lintnerová, Seifertová, a tiež žijúca
p. učiteľka Koláriková.

Stretnuttie bolo a nieslo sa v príjemnej atmosfére. Spomínali
sme len na príjemné chvíle hlavne zo spoločnej dochádzky. Za-
kázané bolo hovoriť o chorobách. Nakoľko sme sa za tých 60 ro-
kov zmenili, museli sme sa aj predstavovať. Ukončené bolo po
takmer 5 hodinách v dobrej nálade a dohodou, že keď nám ešte
zdravie dopraje stretneme sa opäť o rok. Na fotografiách je ško-
la spred 60 rokov a fotografia zo stretnutia. Jozef Satina

Stretnutie po 60. rokoch

�Na začiatok sa ponúka otáz-
ka – ako ste sa ocitli v Mest-
skom múzeu Pezinok?

V múzeu pracujem už tri ro-
ky. Študovala som dejepis
v kombinácii s francúzštinou na
Univerzite Mateja Bela, v dok-
torandskom štúdiu som pokra-
čovala na Univerzite Komen-
ského. Po jeho skončení som
istý čas pracovala v inej oblasti,
no hľadala som možnosti za-
mestnať sa vo svojom obore.
Celkom náhodou som objavila
inzerát, že v pezinskom mest-
skom múzeu hľadajú historika.
Som tejto milej náhode dodnes
vďačná, pretože mám radosť
zo svojej práce, je tu príjemné
prostredie a mám možnosť stre-
távať zaujímavých ľudí.
� Kniha Nedopovedané prí-
behy vychádza z výstavy Tí,
ktorí zmizli, s podtitulom Prí-
beh pezinskej židovskej ko-
munity. Verejnosť ju mohla vi-
dieť v priestoroch vášho mú-
zea od 11. novembra 2016.
Prečo ste sa rozhodli aj po
skončení výstavy venovať tej-
to téme ďalej?

V čase, keď som nastúpila
v múzeu, bola výstava už na-
plánovaná. Na samom počiat-
ku tohto projektu bola kniha Tra-
gédia pezinských židov v pamä-
ti obyvateľov mesta, ktorú napí-
sala historička Františka Če-
chová. Jej publikácia vychá-
dzala práve zo spomienok Pe-
zinčanov. V nadväznosti na ňu
vznikla myšlienka, že by bolo
dobré spracovať túto tému aj vo
forme výstavy, o čom uvažova-
la aj pani Čechová ešte počas
svojho života. Bola to pre mňa
výzva, pretože výstava mapuje
obdobie, ktorému som sa pro-
fesionálne veľmi nevenovala.
Pôvodne som sa zaoberala naj-
mä 17. storočím. Musela som
si tému naštudovať. Myšlien-
ka pretaviť výstavu do knihy
vznikla potom najmä vďaka sku-
točnosti, že sa nám podarilo od-
kryť veľa príbehov pezinských
rodín, no nie všetky sa podarilo
prezentovať. Hovorili sme si, že
by bola škoda nechať ich len
tak. Preto sme sa rozhodli
z nich zostaviť knihu. Jej názov
však súvisí aj s tým, že i mnohé
informácie a spomienky pamät-
níkov ostali nedopovedané.
Často sme sa dostali do bodu,
od ktorého sme už nevedeli zis-
tiť, ako príbeh rodiny pokračo-
val. Zmienka o nej sa neobjavia
v žiadnych prameňoch ani do-
kumentoch, nemáme ani pa-
mätníkov, od ktorých by sme sa

to dozvedeli. Preto sú v knižke
niektoré príbehy uzavreté, ale
niektoré ostali otvorené. Trochu
aj dúfame, že sa kniha môže
dostať do rúk niekomu, kto nám
bude vedieť povedať, čo sa s tý-
mi ľuďmi stalo, že si niekto spo-
menie na nejakú informáciu,
ktorá nám zatiaľ chýba.
� Z akých ďalších informač-
ných zdrojov ste pri zostavo-
vaní knihy vychádzali?

Snažili sme sa doplniť spo-
mienky aj o archívny výskum.
Prešli sme čo najviac archív-
nych dokumentov, pracovali
sme tiež s rôznymi online data-
bázami, ktoré sú dostupné
a veľmi nám pomohli. Existujú
napríklad databázy múzea Yad
Vashem, kde možno nájsť doku-
menty, zoznamy, svedectvá prí-
buzných o zavraždených čle-
noch ich rodín. To všetko sme
v knižke využili. Našli sme tiež
korešpondenciu dokonca aj pria-
mo rodín z Pezinka. Ide naprí-
klad o listy Pezinčanov, ktorým
sa podarilo ujsť do Palestíny
a dopisovali si s príbuznými, kto-
rí ostali tu. Keďže archívne pra-
mene nie sú vždy ucelené, táto
listová komunikácia nám veľmi
pomohla dať rodinné vzťahy do
správneho kontextu. Ide však aj
o ľudský rozmer. Vďaka listom
sme nahliadli do toho, čím ich pi-
satelia vtedy žili, ako pociťovali
odlúčenie od rodín. Často sa
opakoval motív, keď napríklad
odišli mladší členovia rodín
s tým, že si v novej vlasti vybu-
dujú zázemie a ich rodičia alebo
starí rodičia potom prídu za ni-
mi. Je veľmi smutné, keď dnes
vieme, že sa im to väčšinou už
nepodarilo. Spomeniem naprí-
klad príbeh vdovy, ktorej dcéra s
manželom a deťmi odišli do Pa-
lestíny. Písali si, dohadovali sa,
že ich príde navštíviť. Komuni-
kácia sa však končí úvahou, že
pani už asi za nimi nepríde. Do-
slova im napísala: Starý strom
sa nepresádza, lebo sa neujme.
Táto žena bola nakoniec depor-
tovaná do koncentračného tábo-
ra a vojnu neprežila. Takže ak
by sa bola odhodlala v tom roku
1939 odísť so svojimi deťmi,
mohla sa zachrániť.
� Prečo vlastne ľudia, ktorí
už boli ohrození, neodišli
včas zo Slovenska? Spisova-
teľ Ladislav Mňačko v knihe
Ja, Adolf Eichmann, popisu-
je, ako neradi sa lúčili so svo-
jimi vecami – napríklad si so
sebou nemohli vziať periny.
Ťažko sa im opúšťalo pros-
tredie, na ktoré boli zvyknutí.

Podobnú situáciu prežívala
ďalšia rodina opisovaná v kni-
he. Išlo o starších manželov, je-
den ich syn skončil v južnej
Amerike, druhý žil s rodinou
v Belgicku. Sledoval tam s oba-
vami nárast antisemitizmu
a upevňovanie Hitlerovej moci.
V roku 1938 prišiel tento syn za
rodičmi do Pezinka aj so svojou
dcérou, teda s ich vnučkou. Pre-
sviedčali ich, aby tiež odišli do
Belgicka. Rodičia mu však po-
vedali, že neodídu. Jednodu-
cho neverili, že by sa im na Slo-
vensku mohlo niečo stať. Je-
den z dôvodov bol, že tu majú
susedov, priateľov, majú s ľuď-
mi naokolo dobré vzťahy.A tiež,
že tu majú nábytok, porcelán,
že tieto veci nechcú opustiť.
Vnučke sa tieto slová vryli do
pamäti a keď vyrástla, veľa ces-
tovala po svete a rozprávala
v rámci osvety o holokauste,
o svojich spomienkach a zážit-
koch. Jedným z jej odkazov bo-
lo, že majetok a vlastníctvo nie
sú v takýchto chvíľach podstat-
né.Ale treba dodať, že ešte v ro-
ku 1938 si naozaj nikto z týchto
ľudí nedokázal predstaviť, čo
ich čaká, pretože to, čo sa po-
tom dialo, je samo o sebe cho-
ré, nepredstaviteľné a obludné.
� Aj keď ste niektoré príbe-
hy židovských rodín priblížili,
nájde sa medzi nimi nejaký,
ktorý vás mimoriadne zasia-
hol?

Podrobnejšie som sa veno-
vala príbehu zubára Šimona
Pressburgera, ktorý pôsobil
v Pezinku. Mal manželku a dve
dcéry, osem- a dvanásťročnú.
V októbri 1944 po vypuknutí Slo-
venského národného povstania
boli všetci deportovaní do
Auschwitzu, prežil iba on. Man-
želka aj dve dcéry zomreli. Zisti-
la som, že mal ešte šiestich sú-
rodencov, ktorí mali tiež man-
želky, manželov a deti v rôznom
veku. Ani z nich nikto neprežil.
Tento človek bol jediný preživší.
Vrátil sa do Pezinka, začal tu
znovu ordinovať a v roku 1949
odišiel do Izraela. Zaujímavé je,
že príbeh do tohto okamihu veľ-
mi tragický, mal pokračovanie.
Stretol v Izraeli ženu, do ktorej
sa zaľúbil. Bola to Nemka, ktorá
tam tiež ušla, vydala sa a ešte
pred pôrodom jej manžel zo-
mrel. Obaja spolu potom prežili
takmer 50 rokov v manželstve.
Už nemohli mať spoločné deti,
ale on si adoptoval dcéru svojej
partnerky. Práve s ňou sme
v kontakte, dokonca bola v Pe-
zinku a priniesla nám nejaké ro-

dinné fotky. Zaujímavé bolo, že
jej nevlastný otec o svojej minu-
losti vôbec nerozprával. Vedeli,
že mal predtým rodinu a vedeli,
že zahynula v koncentračnom
tábore. Vlastne až my sme jej
pomohli odkryť jeho minulosť
a bolo to veľmi silné. Poznali ho
ako šarmantného spoločníka,
príjemného človeka, ktorý roz-
prával vtipy a vedel si ostatných
získať. Ale vedeli tiež, že ho ob-
čas trápili nočné mory. Netušili,
z čoho to všetko pramenilo. Je-
ho príbuzní priniesli listy, ktoré
ešte pred odchodom do Izraela
písal svojej švagrinej a v nich vi-
dieť, ako ťažko sa s touto stra-
tou vyrovnával. Stále na strate-
nú rodinu spomínal. Píše tam
napríklad: „S tým sa nedá tak

ľahko vyrovnať. Ony neboli cho-

ré, nemali pohreb, nemajú ani

hrob. Zrazu prišiel deň, hodina

a oni neboli. Vieš, niekedy tú-

žim zaspať a už sa nezobudiť...“

� Ale možno práve tento mo-
ment je na príbehoch preživ-
ších veľmi silný – ich vôľa
znovu žiť, aj keď sa určite ná-
sledky tragédie, ktorú prežili,
nedali z ich duše nikdy vyma-
zať.

Často sa nám zdá, že sa tie-
to príbehy skončili šťastne oslo-
bodením a koncom vojny. Ale
pritom sa menej rozmýšľa nad
tým, aké ťažké bolo pre tých ľu-
dí vrátiť sa, riešiť majetkové
otázky, no predovšetkým sa vy-
rovnať s tým, že z celej rodiny
ostal jeden alebo dvaja ľudia,
vyrovnať sa teda nielen s vlast-
nou psychickou či fyzickou trau-
mou, ale aj s touto stratou svo-
jich najbližších. Zaujímavé je
pre mňa poznanie, že napriek
všetkému ťažkému, čo zažili,
napriek obrovskej bolesti, kto-
rou si prešli, dokázali si v Izraeli
alebo kdekoľvek inde vytvoriť
nový život, nový domov, novú
rodinu. Napríklad v Shoah foun-
dation robili rozhovory s preži-
všími a z nich je zrejmé, že čas-
to mladí a dospievajúci ľudia
museli prežiť hrozné veci, kto-
ré si dnes vôbec nedokáže-
me predstaviť, aj keď o tom ve-
ľakrát čítame alebo pozeráme
dokumenty. A v týchto ľuďoch
vo vyššom veku vidieť zvláštny
pokoj, dokonca aj radosť zo ži-
vota.
� Na záver praktická otázka
– kde sa dá vaša publikácia
kúpiť?

Knihu si môžu záujemcovia
kúpiť v Mestskom múzeu, v pe-
zinskom informačnom centre
a v pezinskomArtfóre. (kam)

Kniha Nedopovedané príbehy vznikala tri

roky na pôde Mestského múzea v Pezinku. He-

lena Markusková spoločne s Petrou Pospe-

chovou v nej mapujú osudy 110 židovských ro-

dín, ktoré žili v Pezinku od polovice 19. storo-

čia a boli neodmysliteľnou súčasťou mesta.

Až kým neprišiel rok 1939 a nezasiahol kruto

do ich osudov. Väčšina Pezinčanov židovské-

ho pôvodu skončila v koncentračných tábo-

roch. Niektorí prežili, iní sa zachránili útekom.

Rodinné putá sa násilne pretrhli a jazvy z tohto

obdobia sú viditeľné dodnes. O svojej práci na

publikácii Nedopovedané príbehy hovorí his-

torička Helena Markusková z Mestského mú-

zea v Pezinku.

Kniha ktorá je mementom pre súčasnosť
Jej vášňou je objavovať a vyvolávať v ľuďoch dobré pocity vďa-

ka efektívnej komunikácii. Tieto slová by ste našli na jej oficiálnej
stránke. ( ) Reč je o certifikovanej koučke,www.zuzanaalmasi.sk
transformačnej rečníčke a lektorke – Zuzke Almáši Koreňovej,
ktorá je okrem iného aj spisovateľka. Vďaka podpore našej pani
riaditeľky sme mohli túto autorku pozvať k nám na Bielenisko
a prežiť s ňou neopakovateľné dopoludnie plné pozitívnej ener-
gie, smiechu a okúzľujúcej eufórie z čítania príbehov nachádza-
júcich sa v dvoch útlych knižkách...

Treba dať svojim pocitom zelenú

„Literárneho babinca so Zuzkou“ sa zúčastnili žiačky siedme-
ho a deviateho ročníka. Aj napriek tomu, že jej knihy Remove-

beforeflight Ela a jej kľúče k zázrakoma sú určené všetkým veko-
vým kategóriám, chlapcom aj dievčatám, cieľom bolo navodiť in-
tímnejšiu atmosféru, ktorá by podnietila dievčatá k tomu, aby sa
nebáli prejaviť svoje pocity, názory, či podeliť sa so svojimi prob-
lémami. Dievčatá v tomto kritickom veku bojujú každý deň samy
so sebou, prežívajú pocit nedocenenia, chýba im sebaistota, ne-
vedia prijímať pochvalu a sebavedomie je často na bode mrazu.
Práve prostredníctvom príbehov z knižky, ktoré sa čítali nahlas,
postupne zisťovali, aké malichernosti ich vedú k týmto pocitom,
a že byť sám sebou a plniť si svoje sny je v živote to najdôležitej-
šie. Čas so Zuzkou ubehol neskutočne rýchlo a verím, že každý
si odniesol, okrem krásnych pohľadníc, ktoré dostali dievčatá
ako darček, aj pocit jedinečnosti, nenahraditeľnosti a motivácie
vo svojich srdciach. Mgr. Jana Milková
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Rodinu Linkovcov evidujeme
v Pezinku až v posledných ro-
koch 19. storočia. Móric Link
(*okolo 1857 – † 30. 3. 1933),
obchodník z Topoľčian, sa 20.
augusta 1888 oženil s dcérou
miestneho krajčíra Bernarda
Deutscha Amáliou (*14. 5.
1861). Nasledujúci rok sa v Pe-
zinku Móric natrvalo usadil.
Manželom sa narodilo päť detí –
Tereza (*16. 9. 1889), Helena
(*7. 4. 1893 – † KT), Bernard
(*14. 11. 1894), Max (*28. 2.
1896 – † 31. 12. 1920) a Fridrich
(*22. 1. 1898 – † 25. 6. 1942
KT). V roku 1911 Amália požia-
dala o oprávnenie na obchod
s cukrovinkami a ovocím, ktoré
chcela predávať v jednej z ob-
chodných miestností na prízemí
starej radnice. Priestory prevza-
la po dedičoch Žanety Rosen-
thalovej. Rodina nemala žiadny
hnuteľný ani nehnuteľný maje-
tok a žila len z toho, čo sa im po-
darilo zarobiť, preto chcel Móric
v roku 1913 umiestniť syna Ber-
narda do viedenského domova
pre chlapcov, kde by ho zadar-
mo vychovávali a vzdelávali.

Počas prvej svetovej vojny ich
ďalší syn Max narukoval k 13.
honvédskemu pluku. Dostal sa
do ruského zajatia, z ktorého sa
už nevrátil. V novembri 1918 ro-
dinu azda postihli aj nepokoje,
ktoré v meste vypukli. Naznaču-
je to Amáliina žiadosť o opätov-
né vydanie živnostenského
listu, ktorého originál sa jej stra-
til počas prevratu v roku 1918.
O rok neskôr začal Móric pre-
vádzkovať podomový obchod.
V roku 1921 požiadal o povole-
nie na podomový obchod s ga-
lantérnym tovarom, nádobami
a handrami a zároveň o povole-
nie prevádzať obchod na voze
s jedným koňom s pomocou
dvoch podomových pomocní-
kov. Obchodu so strižným tova-
rom a látkami sa v období rokov

Nedopovedané príbehy – Linkovci

1920 – 1921 venoval aj jeho syn
Bernard. Dcéra Helena sa 11.
júna 1914 vydala za Hermanna
Freiera (*7.6.1890 – † KT) z Ru-
munska, ktorý žil v Pezinku od
mája 1914 a prevádzkoval tu
krajčírske remeslo.

Ďalšie údaje o rodine Linkov-
cov sú už len útržkovité. V roku
1933 Amália ovdovela, keď jej
manžel vo veku 76 rokov zo-
mrel. V roku 1942 žila aj s dcé-
rou Terezou v dome na Šanco-
vej 4, pričom ani jedna z nich ne-
pracovala. V nasledujúcich me-
siacoch boli takmer všetci čle-
novia rodiny deportovaní do kon-
centračných táborov, odkiaľ sa
už nik do Pezinka nevrátil. Otáz-
ny ostáva osud Bernarda, ktorý
sa nám zatiaľ nepodarilo odha-
liť. 81-ročnúAmáliu aj s Terezou
3. júla 1942 odviezli do koncen-
tračného tábora Auschwitz, kde
obe zahynuli. Vzhľadom na
Amáliin vysoký vek nemôžeme
pochybovať o tom, aký krutý
skon túto ženu čakal. Na smrť
v plynových komorách poslali

nacisti každého, kto podľa nich
nemal dosť síl na výkon fyzicky
náročnej práce.

V Auschwitzi zahynul aj naj-
mladší potomok Amálie a Móri-
ca Fridrich. Jeho smrť evidujú
s dátumom 25. jún 1942. V tábo-
re zomrela aj Amáliina druhá
dcéra Helena spolu s manže-
lom Hermannom Freierom a pia-
timi deťmi Rozou (*25. 5. 1919),
René (*1.2.1921), Adolfom
(*29. 1. 1923), Eugenom (*16.
5. 1927), Jozefínou (*23. 10.
1928). Ich úmrtie pre Jad Va-
šem potvrdila ich jediná preživ-
šia dcéra Frida, ktorá včas
emigrovala do Palestíny. Tá sa
počas vojnových rokov snažila
s rodinou na Slovensku udržia-
vať pravidelný, i keď veľmi
skromný kontakt sprostredko-
vávaný Červeným krížom. Do
niekoľkých slov vtesnaná sprá-
va o živote a smrti.

Frida Fellnerová starej mame
Amálii Linkovej: „Sme zdraví

a v poriadku. Od rodičov a súro-

dencov žiadne správy. Pošlite

správu o všetkých, kde sú, čo ro-

bia, či pracujú. Všetko dobré, po-

zdravujeme a bozkávame.“ (25.
7. 1942)
Frida Amálii Linkovej: „Narodilo

sa mi zdravé dievčatko, volá sa

Ruthi, som úplne zdravá, aj die-

ťa. Daj vedieť rodičom, tete. Poš-

li správu, čo všetci robia.“ (25. 9.
1942)
Jenny Rosenthalová (sesterni-
ca z Bratislavy) Fride: „Blahože-

lám k narodeniu Ruthi. Tvoja

rodina bola vysťahovaná, ani

o Herbertových rodičoch žiadne

správy. Nech nám on aj Karl na-

píšu. Srdečne pozdravujem.“

(29. 10. 1942)
Frida Amálii Linkovej: „Pošlite

správu, o starej mame, mame,

otcovi, súrodencoch, tete. Ich

adresu, čo robia, či sú spolu. My

sme zdraví, máme malú dcér-

ku.“ (24. 11. 1942)
Frida Amálii Linkovej: „Už dlh-

šie žiadne správy, napíšte čo je

s rodičmi, súrodencami, tetou.

My sme zdraví, rovnako naša

dcéra. Robíme si veľké starosti.

Zdravíme, bozkávame a všetko

dobré.“ (30. 4. 1943)
Bratislava, Slovenský Čerený

kríž: „Link Amália... bola 3. 7.

1942 vysťahovaná zo Sloven-

ska. Napriek oznámeniu v Úrad-

ných novinách Ústredne Židov

sa neprihlásili žiadni príbuzní,

preto retour.“ (23. 9. 1943)
Sesternica Jenny Rosenthalo-

vá: „Celá rodina vysťahova-

ná, žiaľ žiadne správy. Píšte na-

ďalej. Ako sa má Ruthi? Her-

bert, Karl píšte! Počuli ste niečo

o Lisl?“

Sesternica Jenny Rosenthalo-
vá: „Žiaľ, celá rodina minulý rok

vysťahovaná, bez správ od

nich, aj Herbertovi, Karliho rodi-

čia, príbuzní. Píšte každý me-

siac.“ (28. 6. 1943)
Helena Markusková,

Petra Pospechová
(z knihy Nedopovedané príbehy)

Inzercia

Neuveriteľné, ale v Pezinku neďaleko centra sa každodenne
vyskytuje kŕdeľ pávov na dvore rodinného domu. Cítia sa tu ako
doma a kŕmia sa všetkým, čo na dvore nájdu. Tohto roku už gaz-
dinej vyzobali 3 kilogramy slnečnicových semien určených pre
sýkorky a dôsledne prezreli a vyzobali i všetko zelené na hriad-
kach. Medzi ich najväčšie lahôdky patria jahody. Na znak dôve-
ry ku gazdinej zniesla pred dvoma rokmi biela pávica vajíčko
v hriadke jahôd. (LD)

Domáce ZOO

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU máj

1.5. Festival slovanských tradícií. Festival plný koncertov,
prednášok, tradičných výrobkov, workshopov a príjemnej at-
mosféry. Začiatok o 10:00 na Radničnom námestí.
9.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Srdce pre mamičku. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
17.5. Deň matiek. Pozývame všetky mamičky, babičky aj s ce-
lou rodinou do Kultúrneho centra v Pezinku, kde deti z CVČ pred-
vedú program, ktorý si pre nich pripravili ku Dňu matiek. Vy-
stúpenie začína o 17.00 h.
16.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Kvetinka do kvetináča. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
23.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Ferdo mravec a kamaráti
z lesa. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00
do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
25.5. Deň detí. Pozývame všetky deti osláviť spolu s nami ich
sviatok. Nebude chýbať veľa hier, súťaží a určite sa nájde aj slad-
ká odmena. Začiatok programu o 15.00 h.
30.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Slniečko z taniera. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

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

Príďte si užiť skvelý 1. máj. CVČ Pezinok a OZ Pezinská ak-

čná kopa vás pozývajú na Festival slovanských tradícií, ktorý

sa bude konať na Radničnom námestí v Pezinku.

Okrem remeselného jarmoku so širokou ponukou tradičných

výrobkov je pre návštevníkov pripravený aj bohatý program. Na

akcii vystúpia kapely Breza, Páni času, Prešporok a Vrbovské

vŕby. O sprievodný program sa postarajú ľudová hudba Sek-

voja ZUŠ, detský folklórny súbor Čarovné ostrôžky a folklórny

súbor Obstrléze. Okrem výbornej hudby nebude chýbať diva-

dielko pre deti, zaujímavé prednášky na tému slovanských tra-

dícii a viacero tvorivých dielničiek. Bližšie informácie o festiva-

le nájdete na .www.facebook.com/cvc.pezinok/ (CVČ)

Opäť je tu Festival
slovanských tradícií
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Dňa 28. 3. 2018
sa v pezinskej ZŠ
Na bielenisku usku-
točnila celoklubová
súťaž v speve ľudo-
vých piesní. K prí-
jemnej atmosfére
prispela výzdoba
s jarnou tematikou,
rôzne druhy kera-
miky – taniere, džbá-
niky a výšivky, ktoré
priniesli a naaran-
žovali pani vycho-
vávateľky. Porotu tvorili učiteľky ZŠ. Ceny boli zakúpené z fi-
nančných prostriedkov RZ. Deti prišlo podporiť aj vedenie školy.

Súťaž čítaním otvorila žiačka 1. B Petra Magdinová a pies-
ňou žiak z 3. A triedy Timotej Mojžiš. Deti potom súťažili v šty-
roch kategóriách. Počas rozhodovania poroty pokračoval pro-
gram žiačok 3., 4., 5., a 7. ročníka pod vedením Mgr. Kataríny
Hlobeňovej a za doprovodu harmoniky Mgr. Mirky Kerákovej.
Po odovzdaní cien víťazom zarecitovali deti 5. oddelenia ŠKD
pod vedením vych. Šimonovičovej báseň ku Dňu učiteľov –
Naša pani učiteľka. Športovým víťazom zaznela v závere slo-
venská hymna.

1. miesto Adam Hajka,Zoznam víťazov súťaže: 1. ročník:
1.C , 2. miestoAlexandra Slezáková, 1.A–– Čížiček Pod horou,

3. miesto LuciaAnčicová, 1. B – 1. miestoČerešničky. 2. ročník:
Magdaléna Poláková, 2. A – , 2. miesto Natália Švrlin-Kluknava

gová, 2. A – , 3. miesto Lukáš Hrbek, 2. B –Žala kačka Zjedzte

ma, vĺčky. Kyjovskí1. miesto Lilien Morávková, 3. A –3.ročník:
mládenci Po nábreží, 2. miesto Valentína Vrábelová, 3. B – ,
3. miesto Richard Nemec, 3. B – Slovenské mamičky. 4. ročník:
1. miesto – Zoja Ostrožlíková, 4. A – 2.Spod tej našej brány,

miesto Táňa Brezinová, 4. B – , 3. miesto EliškaTo tá Heľpa

Hrbeková, 4. A – 4. miesto AlexandraAnka, Anka, ja ťa ľúbim,

Ardová, 4. C – Víťazom srdečne gratulu-Z Východnej dievčatá.

jeme a tešíme sa na 30. ročník súťaže. Anna Šimonovičová
(redakčne skrátené)

Súťaž v speve ľudových piesní

Pred nedávnom sa nám
ozval čitateľ z Vrbového, ktorý
v minulosti poslal list určený ve-
deniu mesta a pezinským baní-
kom so žiadosťou o jeho zverej-
nenie. Aj napriek tomu, že list je
staršieho dáta, rozhodli sme sa
časť z neho zverejniť. Ak nie
preto, že doterajšia činnosť Ma-
lokarpatského baníckeho spol-
ku je pre mesto významná, tak
pre pochopenie ako môžu pro-
fesné podujatia a stretnutia chy-
tiť za srdce účastníkov.

„Dovoľte, aby som sa mestu
Pezinok poďakoval za spoluú-
časť a finančnú výpomoc pri re-
alizácii otvorenia baníckej expo-
zície, ktorej som sa zúčastnil aj
ja osobne.

Moja vďaka patrí tiež pred-
staviteľom Malokarpatského ba-
níckeho spolku, ktorí ma na
otvorenie pozvali.

Poznanie, ktoré som získal
vo vašom meste, ešte viac roz-
šírilo moje doterajšie vedomosti
z baníckej profesie. Dostal som
príležitosť stretnúť sa aj s ba-
níkmi Bane Dolina z Handlovej
a iných baníckych spolkov a
združení v rámci SR, Ostravy

i Poľska. Dovoľte uviesť aspoň
mená tých, ktorých som mal tú
česť spoznať: JUDr. D. Vilím,
Ing. Malchárek, Ing. E. Sombat-
hy. Hudobníci z Ostravy boli vy-
nikajúci a skutočne priateľskí,
akoby sme sa už roky poznali.
Bol to príkladný a priateľský pre-
jav spolupatričnosti dvoch brat-
ských národov.

Pri hraní a spievaní piesne:
Do práce mladý horník kráča
som pristúpil do ich blízkosti, na-
koľko hrali a spievali pre baní-
kov asi tú najznámejšiu a naj-
obľúbenejšiu pieseň. Harmoni-
kár, ale zrejme nie len on, po-
strehol, že som zosmutnel. Ne-
bol som v tej chvíli schopný vy-
svetliť im pravú príčinu, a síce,

že som, obrazne povedané,
akoby každou bunkou svojho
tela a mysle vnímal ale aj preží-
val každé jedno slovo tejto krás-
nej piesne.

To hlavne preto, že mne do-
slovný text piesne pripomenul
a pripomínať bude jednu tragé-
diu, ktorá sa stala v roku 1962
v bývalej Bani Mier v Novákoch,
kde utrpel smrteľný úraz môj
najlepší kamarát J. H. Pracoval
na stenovom pracovisku v dĺž-
ke 70 bm. Hlavu mu smrteľne
poranila drevená stojka idúca
po pancierovom dopravníku,
nakoľko sa zásluhou väčšieho
kusu uhlia skrížila a on už ne-
stihol uskočiť. Bol to milý
a priateľský človek, plný život-

ného optimizmu, mladý a žena-
tý. Dcéru, ktorá sa neskoršie na-
rodila, už nevidel.

Niekde som čítal alebo po-
čul, že štát, ktorý si nevie vážiť
svoju minulosť, si nevie vážiť
ani svoju prítomnosť.

Preto slúži ku cti všetkým,
ktorých som menoval, ale aj ďal-
ším, ktorých mená nepoznám,
že svojou obetavou prácou
v prospech iných, teda aj za-
chovania baníckych tradícií
pre ďalšie generácie prispeli
a prispievajú aj napriek tomu,
že niektorí už nie sú najmladší.

Ako som uviedol, na tých nie-
koľko hodín, ktoré som vo va-
šom meste prežil, budem vždy
rád spomínať.

Mestu Pezinok som po-
vďačný aj za to, že som si mo-
hol poobzerať a aj na chvíľu po-
stáť pri banskom voze, ktorý
máte vystavený na námestí.
Bol to múdry nápad, nakoľko aj
to je v praxi prejav baníckej his-
tórie“.

S úctou a pozdravom
Zdar Boh ostáva

František Babuška

Poďakovanie pezinským baníkom a mestu Pezinok

MALOKARPATSKÝ
BANÍCKY SPOLOK

V PEZINKU
v spolupráci

z n. o. Barbora
vás pozýva na 8. ročník
turistického pochodu

po Banskom náučnom
chodníku

Už tradične usporadúvame
pre širokú verejnosť komento-
vaný prechod banským chod-
níkom. Pre detských turistov
máme pripravený výklad pri-
spôsobený detskému poslu-
cháčovi.

Na poslednej zástavke ban-
ského chodníka – Budúcnosť
štôlňa bude pre vás pripravené
malé občerstvenie. n. o. Bar-
bora pripravila ukážky minerá-
lov, odpovede geológa, bino-

Stretneme sa 11. mája
2019 o 9.30 h pri Pinelovej ne-
mocnici v Pezinku na mieste
zaniknutej banskej osady
Zumberg.

Štefan Granec

kulár na detailné skúmanie mi-
nerálov.

Ak chcete, vezmite si deku,
je tu možnosť opekať a stráviť
príjemné popoludnie.

Inzercia
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► 2.5. SLÁVIK SLOVENSKA.(štrvtok) o 9.00 h v malej sále DK –

Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ Kupec-

kého Pezinok.

► 4.-5.5. ZLA-(sobota-nedeľa) vo veľkej a spoločenskej sále DK –

TÝ AMOS 2019. Semifinále a finále ankety o najobľúbenejšieho

učiteľa/učiteľku. Organizátor: OZADEVYK.

► 6.5. VERNISÁŽ:(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

LADISLAVA FORROVÁ – FARBY MOJEJ DUŠE. Výstava obra-

zov. Trvanie výstavy: 6.5. – 29. 5. 2019.

► 10.5. JARNÝ KONCERT(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –

FSS RADOSŤ.

► 11.5. MEMORIÁL(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

RICHARDA RÉTIHO. XIII. ročník medzinárodného šachového

turnaja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezi-

nok, Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

►12.5. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

KA. Dnes: O TROCH DOBRÝCH DUCHOCH A LAKOMCOVI

(AKO ROBIŤ DOBRO). Účinkuje: Divadlo Hotel Mária Banská

Bystrica. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

►15.5. SLÁVNOSTNÁ(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

PROMÓCIA ABSOLVENTOV AKADÉMIE TRETIEHO VEKU

ROČ. 2018/2019. Hlavný garant: Mesto Pezinok.

► 16.5. OSLAVA(štvrtok) o 16.00 h v spoločenskej sále DK –

DŇA MATIEK. Podujatie pre členky Únie žien. Organizátor: Únia

žien Slovenska – MO Pezinok.

► 17.5. SLNKO(piatok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

V NÁS. XII. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov Malo-

karpatského regiónu. Hlavný garant: FSS OBSTRLÉZE.

► 18.5. HUDBAV PE-(sobota) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –

ZINKU: MOYZESOVO KVARTETO a IVAN KOSKA. Organizá-

tor: OZ EUTERPA.

► 21.5. KYTICE MATICE.(utorok) o 10.00 h v malej sále DK – Po-

sedenie s piesňami. Organizátor: Matica slovenská MO Pezinok.

► 22.5. KVIETOK(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

PRE MAMU. Koncert ZUŠ E. Suchoňa.

► 25.5. DEŇ DETÍ.(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,

súťaže, zábava s MICI a MŇAU, SHOW de TOM, detské atrak-

cie. Organizátori: PKC a CVČ. V prípade nepriaznivého počasia

sa podujatie uskutoční v DK Pezinok.

► 28.5. TRI LETUŠKY V PA-(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

RÍŽI. Francúzska situačná komédia o tom, čo sa môže stať, keď

si muž chce užívať výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš ne-

chce. Jedna z najúspešnejších francúzskych komédií z pera Mar-

ca Camolettiho neomylne útočí na bránice divákov. Hrajú: Henrie-

ta Mičkovicová, Viki Ráková alt. Anna Nováková, Ivana Kubáčko-

vá, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík. Réžia: Eduard

Kudláč.

► 30.5. AKADÉMIA SPOJE-(štvrtok) o 17.00 h v malej sále DK –

NEJ ŠKOLY PEZINOK.

► 31.5. (piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK a v minigalérii –

ABSOLVENTSKÝ KONCERT. Koncert absolventov a žiakov

ZUŠ E. Suchoňa spojený s vernisážou prác výtvarného odboru.

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VYHRA-

DENÁ! Rezervácie: http://rezervácie.kinopezinok.sk

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

2. Teroristka ........................................................................ ČR
7. Nikdy neodvaracaj zrak ................................................ Nem
8.-9. Láska na druhý pohľad .................................................... Fra
10. Avengers: Endgame ..................................................... USA
11. Chrobáčikovia 2: Ďaleko od domova ... 17.00 h ............. Fra
11.-12. Beach Bum ...... USA...............................................................
14. Fk: Chvilky ................................................................ ČR,SR
15. Yao .......................................................................... Fra,Sen

KINO DOMU KULTÚRY máj

16.-17. Brightburn USA................................................................................
18.-19. UglyDols 17.00 h ................ USA................................................ ...
18.-19. John Wick 3: Parabellum ..................... USA..........................
21. Nebezpečné city ............................................................ Hun
22.-23. Daddy Cool ..................................................................... Fra
24. Aladdin ........................................................................ USA.
25.-26. Bolesť a sláva ...... ..... Špa.......................................................
26. Aladdin .............................................17.00 h ................ USA
29. Fk: Všetci to vedia .............................................. Špa,Fra,Tal

Pre-Začiatok predstavení je o 21.15 h www.kinopezinok.sk
mietame za každého počasia.

CENNÍK VSTUPENIEK: DOSPELÍ: 5 €. DETI, ŠTUDENTI, SENIO-
RI: 4 €. ZŤP, ZŤP - S: 3 €.

31.-2. Godzilla II: Kráľ monštier ............................................... USA

Dňa 19. 4. 2019 uplynulo 14 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

Imrich ŠIROKÝ
a 17. 4. 2019 uplynulo 13 rokov,
čo nás opustila milovaná mama

Oľga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Dňa 27. 4. uplynie
9. výročie úmrtia
našej mamy

Juliany
TURANSKEJ.

S láskou spomí-
najú manžel, syno-

via s rodinami a krstné deti.

Dňa 11. 3. 2019
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
nášho drahého
otca, dedka

Františka
FOLTANOVIČA.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína syn Ivan s manželkou
a deťmi.

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, muse-
la zomrieť, aj keď
tak veľmi chcela
žiť. Dňa 18. 4. 2019
uplynulo 6 rokov,
keď nás navždy
opustila, mamička, babička, pra-
babička a krstná mama

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

Ďakujeme všetkým
priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa
18. 3. 2019 prišli
rozlúčiť s naším
drahým zosnulým
Ing. Miroslavom

KOSOM.
Ďakujeme za slová útechy a kve-
tinové dary. Manželka, dcéry
s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.

Dňa 29. 4. 2019
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

Július
POLKORÁB.

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

Dvadsať rokov nám
chýbaš.

Milan SATKO

Navždy zostaneš
v našich srdciach.

Spomínajte s nami. Smútiaca ro-
dina.

Dňa 26. 4. 2019 si
pripomíname 2.
výročie úmrtia na-
šej mamy

Márie
LUNÁKOVEJ

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

Dňa 22. 4. 2019
sme si pripomenu-
li 11. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka
Emília BIELIKOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami.

Dňa 28. 4. 2019
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opusti l manžel,
otec, dedko, svokor

Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, pro-

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

Ten, kto stratil toho,
koho miloval, po-
chopí, čo je to bo-
lesť a žiaľ. Dňa 25.
4. 2019 uplynuli tri
roky od úmrtia náš-
ho milovaného

Tibora Rastislava JOKLA
z Grinavy. S láskou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá a ostatná
rodina. Vy, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

So smútkom v srdci
spomíname na náš-
ho drahého manže-
la, otca a dedka

Gabriela
LEPORISA,

ktorý zomrel 5. aprí-
la 2016. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. S láskou
a úctou naňho myslia manželka
a dcéry s rodinami.

S hlbokým žiaľom
si pripomíname deň
s dátumom 24. 4.
2013. V tento deň
nás navždy opustil
a zatvoril svoje
modré očká náš

Ambrózko PAŽITNÝ
z Vinosád. Je to už 6. smutný rok,
v ktorom venujeme tichú spo-
mienku na jeho počesť. S láskou
spomínajú manželka a dcéra
s rodinou.

Dobrý človek nezo-
miera v srdciach
tých, ktorí ho milo-
vali. Dňa 22. 4.
2019 uplynulo 15
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec, dedko, krst-
ný otec

Bohumil KŘUPALA.
S láskou spomínajú manželka
Anna, dcéry Janka a Martinka
s rodinami a ostatná smútiaca
rodina. Ďakujem všetkým, ktorí
mu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Uplynul rok, čo nás
25. 4. 2019 navždy
opustil náš drahý
otec, ujo, dedko
Michal GERŠIC.

Spomíname naňho
s láskou. Dcéra

Martina s rodinou.

8. apríla 2014 odi-
šiel človek, ktorého
sme milovali

JUDr. Ladislav
ŠAFÁR

preto vás prosíme
o tichú spomienku
a modlitbu. Ďakujeme.

Dňa 13. 4. 2019
uplynulo neuveri-
teľných 40 rokov,
čo nás navždy
opustil vo veku 33
rokov náš milo-
vaný

Milan DEMOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 11. 4. 2019
sme si pripomenuli
nedožitých 75 ro-
kov nášho drahého
otca, svokra, ded-
ka, brata a švagra
Jána TROJANA.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Kto žije v našich
srdciach, ten neu-
miera. Dňa 6. 4.
2019 bolo 6 rokov
od úmrtia našej
drahej

Ľudmily
TÁBOROVEJ.

S láskou a úctou spomína sestra
Marika s manželom Jozefom
a rodina Táborová.

Neplačte že som
odišiel, kľud a pokoj
mi prajte, len v srd-
ciach večnú spo-
mienku si na mňa
zachovajte. Smú-
tiaca rodina ďakuje
všetkým priateľom a známym,
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším dru-
hom, otcom, dedkom a bratom

Jozefom MIKESOM,
ktorý nás opustil 12. 3. 2019.
Úprimne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. S hlbo-
kým žiaľom v srdci spomínajú
mama, brat Vladimír s manželkou
Vierkou, družka Anka, syn Jozef
s rodinou, vnuci Jojko, Michal
a vnučka Lenka.

Dňa 5. 5. 2019 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec, ded-
ko, pradedko a krst-
ný otec

Ladislav
DURDOVANSKÝ.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou na
neho spomína rodina.

Dňa 16. 4. sme si
pripomenuli nedo-
žitých 97 rokov náš-
ho otca
Štefana BAĎURU
a 1. 6. si pripome-
nieme 30. výročie
úmrtia našej mamy

Magdalény
BAĎUROVEJ.

Spomínajú Peter,
Juraj a Števka s ro-
dinami.

Dňa 10. 5. 2019
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
manžel, dedko
Viktor PAULEN.

S láskou a úctou
spomína manželka, dcéra a syno-
via s rodinami.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA máj

Dňa 5. apríla zomrel
Vendelín Kubíček, kňaz
na odpočinku v Cíferi, ro-
dák z Pezinka. Pohrebnej
svätej omši vo Farskom
kostole v Pezinku 11. aprí-
la predsedal trnavský arci-
biskup Mons. Ján Orosch
a pohrebné obrady na cin-
toríne viedol emeritný arci-
biskup Mons. Ján Sokol za
účasti viacerých kňazov,
príbuzných, bývalých far-
níkov a rodákov. (PS)

Zomrel Vendelín Kubíček

Dňa 1. 5. 2019 uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opusti la
naša milovaná

Hildegard
HANUSKOVÁ.

S láskou, vďakou
a úctou spomínajú tí, ktorí ťa milo-
vali, deti s rodinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí jej venujú tichú spo-
mienku.
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V sobotu, 6. 4. 2019 sa od
8.00 h konal v Tomášove turnaj
vo florbale, na ktorom sa zú-
častlil aj tím Mosquito Pezinok.
Po prvom zápase, kedy náš tím
prehral 1:5 s tímom Altius, naše
šance nevyzerali ružovo. Zmo-
bilizovali sme však sily, zmenili
taktiku a predrali sa viťazstvami
nad domácimi Kingsfishers 2:1
a Rumbou 4:1 až do semifinále.
Tam sme narazili na víťaza mi-
nuloročného turnaja Ice Team.
Bol to veľmi náročný súper, ale
naša taktika vyšla a brankár,
ako aj strelci v prvej línií nás
podržali, takže sme nakoniec
v ťažkom zápase vyhrali 6:1.

Nasledovalo finále s nepora-
zeným tímom Gabčíkovo. Pre-
hrávali sme 2:0 a dokázali sme
vyrovnať, aby sme zas dostali
gól na 3:2. Následne sa zaskve-
li naši strelci a obrátili stav na
3:4. Držali sme s Gabčíkovom

Tím Mosquito Pezinok obsadil 2. miesto na turnaji v Tomášove

vyrovanú partiu až do poslad-
ných sekúnd. Nakoniec sme
však vo veľmi peknom zápase,
gólom 10 sek pred koncom
prehrali 5:4 a v silnej konkuren-

cii obsadili skvelé 2. miesto.
Čerešničkou na torte bolo vy-

hlásenie nášho brankára On-
dreja Ďurana, ktorý nás podržal
v celom turnaji, za najlepšieho

brankára turnaja. Srdečne gra-
tulujem.

Za náš tím Mosqiuto Pezinok
nastúpili: Ondrej Ďurana - bran-
kár, Michal Dvorský - obrana
a útok, Milan Čech - obrana, Pe-
ter Czucz - útok a obrana, Mi-
chal Lenčéš - útok a obrana, Mi-
chal Petrík - útok 2 góly, Matúš
Slyško - útok 9 gólov, Adam
Christov - útok 6 gólov.

Dakujem aj za podporu Domi-
nikovi Ďuranovi, ktorý pre svoj
nízky vek ešte hrať nemohol
a spoluorganizátorovi Markovi.

Baví vás florbal? Chcete sa
pridať a mať unikátne špor-
tové zážitky v perfektnom tí-
me? Kontaktujte nás na FB.
Máme aj detský tím s deťmi
od 8 rokov.

Za tím Mosquito Pezinok,
Milan Čech

Inzercia

V nedeľu 7. apríla 2019 pezinskí triatlonosti odštartovali
úspešne novú sezónu na Dunajskom duatlone v Kravanoch
nad Dunajom, ktorý bol 1. kolom Slovenského pohára v duatlo-
ne. Najúspešnejší členovia Športového triatlonového klubu Pe-
zinok (ŠTKPK) boli v žiackych kategóriách:

Nádeje A - dievčatá 1. miesto - Ema Koleníková. Nádeje A -
chlapci 2. miesto - Maxim Mihaľov, 3. miesto -Alexander Kosto-
lani. Mladšie žiačky 3. miesto - Hana Macháčková, 7. miesto -
Natália Vitková. Mladší žiaci 2. miesto - Jakub Miklenčič. Star-
šie žiačky 5. miesto -Alexandra Vitková. Starší žiaci 5. miesto -
Marek Romančík. Juniori 4. miesto - Matej Macháček.

Silvia Švecová

Dunajský duatlon, 1. kolo SlPo

Jarná plavecká sezóna je už
v plnom prúde. Naši plavci z Pla-
veckého klubu Pezinok (PKPK)
sa zúčastnili viacerých prete-
kov, spomenieme z nich 3 väč-
šie. 30. - 31. 3. 2019 sa konali
v Banskej Bystrici medzinárod-
né plavecké preteky. Pretekov
sa mohli zúčastniť len juniori a
seniori, ktorí spĺňali kvalifikač-
né časy. Za PKPK štartovali juni-
ori: 4 dievčatá+ 1 chlapec. Vyš-
šia úroveň pretekov zabezpeči-
la hladký priebeh. Medzi zvuč-
nými menami z Maďarska,
Ukrajiny, Rakúska, Poľska
a Českej republiky sa naša plav-
kyňa Veronika Behalová
(2005) postavila na stupne víťa-
zov 3-krát a domov si odniesla
2 x striebro v disciplínach 100 m
voľný spôsobom 1:02,43
a 100 m motýlik 1:11,16,
1 x bronz v disciplíne 200 m po-
lohové preteky 2:38,15. Mi-

chaele Košťálovej (2004) ušla
bronzová medaila o vlások
(5 desatín), keď sa v disciplíne
100 m prsia 1:22,59 umiestnila
na 4.mieste.Ďalší víkend nás
čakali dvoje plavecké preteky
v Českej republike. 6. 4. 2019
mladší ( 9 – 12 roční) plavci ces-
tovali do Prostějova a starší
(13-roční a starší) do Brna. Do

Prostějova sa medzi kvalitnú
českú špičku kvalifikovali tri
dievčatá Laura Dugovičová
(2009), Hanka Matlovičová
(2010) a Katrína Szabóová
(2007). Katka sa na pretekoch
predstavila vo výbornej forme
a zo štyroch štartov vyplávala
až tri zlaté medaily, a to v dis-
ciplínach 100 m znak 1:14,02,

100 m voľný spôsob 1:06,48
a 100 m polohový pretek
1:15,01. Pre Lauru s Hankou to
boli jedny z prvých pretekov
v zahraničí a aj keď ešte nedo-
siahli na stupne víťazov, ukáza-
li, že poctivý tréning má zmysel
a spravili si osobné rekordy.
V Brne sa darilo našej junior-
skej reprezentantke Veronike
Behalovej (2005), kde si vybo-
jovala 1. miesto na 200 m voľný
spôsob 2:15,28 a 3. miesto za
100m voľný spôsob s časom
1:02,95.

Plavci, ktorí odplávali 50-
100-200-400 metrov voľným
spôsobom, sa zúčastnili kraulo-
vého štvorboja. Veronika obha-
jovala minuloročné víťazstvo
a podarilo sa jej vyplávať krás-
ne druhé miesto. Gratulujeme
všetkým plavcom a tešíme sa
na ďalšie preteky.

Naďa Kúdelová

Jarná plavecká sezóna

Ďalší z extraligových turnajov
sa konal v košickej metropole
na sídlisku KVP v nových pries-
toroch areálu Aréna Sršňov. Pr-
vý zápas s domácimi Ducks Ko-
šice vyšiel domácim, keď sa uja-
li rýchlo vedenia 2-0. Pezinča-
nom sa však podarilo onedlho
streliť kontaktný gól Šokom na
1-2. V ďalšom priebehu Pezin-
čania mali aj smolu, nastrelili
dve tyčky a nevyužili šance či
už v presilovkách alebo počas
priebehu zápasu. Platilo nedáš
dostaneš a Košičania pridali tre-
tí gól a keďže zvyšné príležitosti
na oboch stranách už zostali ne-
využité, tak sa po výsledku 1-3
tešili domáci. V druhom zápase
si Pezinčania zmerali sily
s Pruským a hoci prvý polčas

nepriniesol veľa možností na
strelenie gólu, predsa sa presa-
dil Baksa a otvoril skóre. Druhé
dejstvo patrilo Pezinčanom,
keď sa dokázali presadiť až
4x (2x Šoka, Blaho, Vrábel) z to-
ho trikrát v oslabení. Po výhre
5-2 si pripísali dôležité body do
tabuľky.

Posledný turnaj sa odohral
vo Vrútkach, kde odohrali zá-
pas so Spišskou Belou, ktorá
bola počas sezóny suverénna
a neprehrala ani raz. Vo vyrov-
nanom zápase sa rozhodlo až
v samotnom závere, keď Belá
potvrdila rolu favorita a vyhrala
3-0. V stretnutí s domácimi Vrút-
kami sa bojovalo o konečné 4.
miesto a v ňom Pezinčania pod-
ľahli znova 0-3. Nezvládli duel

v hlavách a to sa odzrkadlilo aj
na ich zlom výkone. Pri rovna-
kom počte bodov oboch tímov
rozhodol práve tento duel a Pe-
zinčania tak obsadili konečné
5. miesto. Celkovo však sezónu
treba hodnotiť pozitívne, nakoľ-
ko do posledného turnaja bojo-
vali aj o 3. miesto, hoci to nema-
li len vo svojich rukách. Bohu-
žiaľ, posledné zápasy mladým
Pezinčanom vôbec nevyšli. Na-
priek tomu spravili obrovský po-
krok a v porovnaní s minulou se-
zónou, kedy nezískali ani bod,
sa všetci posunuli o krok vpred.
Sezóna sa im ešte nekončí
a budú sa pripravovať na Slo-
venský pohár, ktorý sa odohrá
v Prešove.

Peter Vlasák

23.kolo 30.-31.3.

Draci PK – Vitamíny PK 5-0 kont.

Lions – 1-4Pavúci PK

CSKASenec – 0-12Savages Petr.

Jokerit PK – 2-3Račištorf

HC Chilli – 4-5Gl. Hrnčiarovce

Diabli Reca – Watberg SC 7-3

24. kolo 6.-7.4.

Pavúci PK – 2-3snSavages Petr.

HC Chilli – Vitamíny 5-2

Lions – Jokerit PK 3-2

Diabli Reca – Gl.Hrnčiarovce 8-4

Watberg Senec – Račištorf 11-0

25.kolo 13.-14.4.

Diabli Reca – Vitamíny 14-0

Lions – 1-8Gl. Hrnčiarovce

CSKA Senec – 2-6Pavúci PK

Watberg SC – Draci PK 5-0 kont.

HC Chilli – Račištorf 6-5

Piate miesto hokejbalistov U16 Výsledky MHL

Prekážkové preteky Spartan po prvýkrát zavítajú aj do Pezin-
ka, vinohradníckeho mesta kúsok od Bratislavy. Pezinok leží na
úpätí pohoria Malé Karpaty, čo ponúka perfektné podmienky
pre Spartanov.

Tieto pretekyV sobotu o 8.00 h odštartuje Spartan Sprint.
sú ideálne pre atlétov všetkých úrovní – od tých, ktorí sú na
Spartane po prvýkrát, až po skúsených pretekárov. Každých
15-30 minút bude vybiehať 250 pretekárov na trať. Sprint je sí-
ce najkratšou sparťanskou vzdialenosťou, 5-7 km, ale obsahu-
je viac ako 20 typických sparťanských prekážok. Posledné tri vl-
ny Sprintu budú venované charite.

Spartan Charity je určený každému, kto chce športom
podporiť dobrú vec! „V spolupráci s Nadáciou Markíza pod-

poríme hendikepované deti, ktoré sa venujú športu. Keďže sa

jedná o dobročinnú akciu, sme aj benevolentnejší k prekonáva-

niu prekážok a trestným cvikom. Oboje je dobrovoľné a na trati

vládne priateľská a zábavná atmosféra. Všetci pred štartom

dostanú biele tričko a v cieli medailu.“ vysvetľuje riaditeľka
pretekov Magdaléna Lehocká. Súčasne so Spartan Charity,
o 13.45 h odštartujú aj Spartan Special, deti na vozíčku, kto-
rým výťažok z charity poputuje! Čím viac ľudí sa do Spartan
Charity zapojí, tým väčší bude výťažok! Registrácie na Spartan
Charity sú možné aj na mieste.

V nedeľu budeme pokračovať s úrovňou Spartan Super.
Má dlhšiu vzdialenosť a viac prekážok, preteky Super otestujú
výdrž, vytrvalosť a pevnú vôľu. 13-15 km dlhá trať zahŕňa viac
ako 25 typických sparťanských prekážok cez tvrdší a drsnejší
terén. Super je skúška na ceste k vašej Spartan TRIFECTA.

Spartan nie je iba pre dospelých. Počas oboch dní bude pri-
pravený Spartan Kids, trať a prekážky v zmenšenej podobe
pre tých najmladších. Pre deti pripravujeme 4 rôzne dlhé tra-
te, pre rôzne vekové kategórie od 4-14 rokov. Príďte sa pozrieť
na svojich budúcich Sparťanov, ako bežia, skáču a hrajú sa
presne tak, ako by aj mali. Atmosféra je skutočne nákazlivá, re-
gistrácia detí bude možná aj v deň pretekov. Každé dieťa, ktoré
dobehne do cieľa bude ocenené medailou a SPARTAN tričkom.

Ide o uda-V Pezinku nebude chýbať ani Hurricane Heat.
losť, ktorá je zameraná na tímovú prácu a zároveň tlačí prete-
károv k lepším osobným výkonom. 6 hodinový drill preverí 60
pretekárov fyzicky aj psychicky. Pri pretekoch Hurricane Heat
sa naučíte, ako netradične vyriešiť problém, nájsť výdrž pod ná-
tlakom a zažiť silu efektívneho spolupôsobenia.

Počas doby čakania na štartovú vlnu či už v sobotu alebo
nedeľu sa môžu pretekári ale aj diváci zapojiť do niektorých
sprievodných súťaží o predmety zo Spartan Shopu, alebo o pro-
dukty od našich partnerov. O dobrú zábavu sa postará DJ a mo-
derátor.

„Počas behu vás budú čakať krásne výhľady, trať cez viničné

kopce, adrenalín, skvelá atmosféra, príjemné jarné počasie

a zaručená kvalita, taký bude Pezinok! Ale ako sa hovorí, po-

chopíš až v cieli!“ dodáva na záver riaditeľka pretekov.
Pozývame všetkých športovcov aj divákov 4.-5. mája do Pe-

zinka, pred Areál Rozálka. Sľubujeme silné zážitky a jedinečnú
atmosféru pre celú rodinu. Arooo! Magdaléna Lehocká

Prekážkový beh Spartan zavíta
do Pezinka 4. – 5. mája 2019

Majstrovstvá Slovenska
v duatlone pre všetky žiac-
ke kategórie a Slovenský
pohár pre všetky vekové
kategórie. 19. máj 2019 –
Areál zdravia Rozálka –
štart od 9.00 h (detské ka-
tegórie) o 13.00 h (hlavná
kategória 5 km beh + 20
km bicykel + 2,5 km beh)
Viac na: www.triatlonpk.sk

Duatlon Pezinok
II. ročník


