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Milý spoluopčané!

Máj, lásky čas. Že vraj. Ale
tento rok a k téjto zime by skú-
rej pasovalo to porekadlo o raji
ve stodole. Ket si spomenem,
jako zme minulý rok o takémto
čase lapaly dech, hledaly
kúsky scína, studené pivnyce,
je to skoro aš g neuverenú.

Máj tento rok je plný výny-
mečných udaloscí. Napríklat
padesáte výročí výhry Slova-
na nat Barcelonu ve finále
PVP. Pre mlačích spomenem,
že to si aj já pamatám len mat-
ne, ale tý mená fungovaly aj
dálej. Bolo to v dávnych ča-
soch, ket Slovan hrával ešče
tam, gdze sa fčuleky pocichu
vrácil – na Tehelné pole. Za
Slovan hrály vačinú Slováci,
z vačej púlky dokonca otcho-
vanci. Hrálo sa s takú lobdu,
do kerej by neskaj uš nygdo
any nekopel. Teras Slovan vy-
hrál ligu z jedzinú prehru za ce-
lú sezónu. Šeci sú zvedavý, ja-
ko dopadne v lige majstrú. Či
postúpi aspon do skupiny. Ho-
kejisci nesklamaly, ale nepo-
stúpily.

V našem králofském a zane-
dlho aj prezidenckém mesce
sa dzejú veci! Nescem to za-
kriknút, ale zdá sa, že nová
metla dobre mete.Alespon na-
venek to tak vypadá. Jako bý-
valý čundrák a (na)turista si fší-
mam hlavne prírodu, stromy,
zelen. Potešilo ma dosádzaný
na Holubyho, výmena pret cin-
terem a pokusy na Severe.

Fčuleky prebíha rekonštruk-
cija križovatky Bratislafská-
-Komenského-Drevárska.
Mám to tu, rovno pod oknem,
tak to sledujem. Zatát to otsý-
pa. Doma sa pocichu modlý-
me, aby hnet potom nasledo-
valy aj chodnýky. A stromky.
Já vím, šecko nemóže byt
hnet, treba dočkat, jako tá
hus. Zatát tu budeme mat
menšú atrakciju – chodník kon-
čáci f púlke ulyci.

Park je síce ešče zavretý, za-
to sa ale otevrel zámek f par-
ku. Hnet naplno. Já sem tam
síce nebol, ale hodne ludzí sa
chystalo nakúkat. Dara téš zo-
stala doma, precalen, je to uš
staršá pany. Ket lúščim krížof-
ky, býva tam heslo rytmus na
štyri. Obyčajne vychádza takt.
F prípadze velkého R to ne-
plací. Rytmus nabraly aj volby.
Hádam výde aj takt – krok
a dóndu aj volyči.

Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem

Rozhovor
s Pavlom
Černákom

Sviatok
pre nadšencov
veteránov...

Sviatok
pre nadšencov
veteránov...

Ak sa v máji vyskytlo pár dní s príjemným počasím, patrila medzi ne isto aj nedeľa
19. 5., keď bola na Radničnom námestí odštartovaná Oldtimer Rallye Malé Karpaty.
Dopoludňajšia prehliadka historických vozidiel potešila mnohých veľkých i malých
Pezinčanov a kto nestihol štart, mohol vidieť autá popoludní v cieli, ktorý bol pred
pezinským zámkom.

Zuzana Čaputová sa stala Európskou osobnosťou roka

Bratislava/Brusel 7. mája (TASR) -
Spravodajská televízia Euronews
oznámila, že Zuzana Čaputová, nastá-
vajúca prezidentka SR, sa stala Európ-
skou osobnosťou roka. Budúcu hlavu
štátu SR ocenili v rámci druhej edície
„European Leadership Awards“, ktorú
v pondelok (6.5) hostila uvedená tele-
vízna stanica spolu s Európskym pod-
nikateľským summitom (EBS).

Televízia Euronews na svojej interne-
tovej stránke spresnila, že cena Európ-
ska osobnosť roka sa udeľuje európ-
skym lídrom za mimoriadne úspechy v
oblasti politiky, obchodu a inovácií a týka
sa mužov a žien, „ktorí formujú Európu“.

Slávnostný ceremoniál oznámenia
mien nominantov na ceny a ich víťazov
z oblasti politiky, obchodu a inovácií sa
konal v Bruseli v známom konferenč-
nom centre v Paláci Egmont.

Porota zostavená z piatich renomo-
vaných osobností z rôznych oblastí,
vrátane šéfredaktorky Euronews Gar-
denie Trezziniovej a predsedu platfor-
my BusinessEurope Pierra Gattaza, vy-
brala najlepších Európanov pre rok
2019 v piatich rôznych kategóriách.

Európskou osobnosťou roka sa pod-
ľa poroty stala slovenská politička,

právnička a aktivistka a od 15. júna
2019 prezidentka SR Zuzana Čaputo-
vá. Ďalšími uchádzačmi o cenu boli 16-
ročná švédska aktivistka a bojovníčka
proti klimatickým zmenám Greta Thun-
bergová a bývalý francúzsky futbalista
a veľvyslanec UNICEF Lilian Thuram,
ktorý sa dlhodobo angažuje v boji proti
rasizmu.

Európskym lídrom roka sa stal pred-
seda Európskej komisie Jean-Claude
Juncker, ktorý "predbehol" vyjednáva-
ča EÚ pre brexit Michela Barniera
z Francúzska a švédsku eurokomisár-
ku pre obchod Ceciliu Malmströmovú.

V kategórii Európsky podnikateľ roka
najviac bodov od poroty získali Vincent
Zimmer a Markus Kressler, ktorí za-
viedli do praxe Kiron, čiže prístup ute-
čencov k vyššiemu vzdelávaniu. Ich

súperom bol Fredrik Carling, riaditeľ
švédskej spoločnosti Hövding, ktorá
stojí za prvým airbagom na svete pre
cyklistov, a český podnikateľ Oliver
Dlouhý, zakladateľ cestovnej rezervá-
cie Kiwi.com.

Najväčší úspech v kategórii Európ-
ska sociálna iniciatíva roka získala Sao-
ri Dubourgová, členka predstavenstva
spoločnosti BASF SE, ktorá od júna
2013 do 1. apríla 2017 pôsobila ako
prezidentka odboru výživy a zdravia
v BASF SE.

Porota za Európskeho inovátora ro-
ka označila Yvana Bourgnona zo Švaj-
čiarska, ktorý je zakladateľom spoloč-
nosti The Sea Cleaners (Čistič morí).

Spravodajca TASR,
Jaromír Novak
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FOTO: (pb)



SAMOSPRÁVA2 MÁJ 2019 PEZINČAN

Dňa 30. 6. 2019 bude ukonče-
ný 10-ročný prenájom priesto-
rov pri Mestskej plavárni, ktoré
sú známe pod menom Espreso
Modrá Lagúna. Charakter pre-
vádzky nenaplnil očakávania
a predstavy mesta aj širokej ve-
rejnosti s ohľadom na prostre-
die, v ktorom sa nachádza. Ci-
garetový dym prenikal aj do
priestorov športového zariade-
nia – plavárne, čím znižoval kva-
litu poskytovaných služieb.

Nadišiel preto čas dať príleži-
tosť novým predstavám o vyu-
žití priestoru so zachovaním
účelu. Nová prevádzka by mala
poskytovať možnosť stráviť

chvíle oddychu spojené s ob-
čerstvením, dobrým jedlom
v zdravom štýle zodpovedajú-
com charakteru prostredia. Prí-

jemné prostredie bez cigareto-
vého dymu by malo byť záru-
kou kvalitného oddychu nielen
pre návštevníkov plavárne, ale

aj širokej verejnosti. V blízkej
dobe bude vyhlásená obchod-
ná verejná súťaž o najvhodnej-
ší návrh na uzatvorenie zmluvy
o nájme daných nebytových
priestorov na reštauračné úče-
ly, výlučne nefajčiarske (bez vy-
medzenia fajčiarskej časti).

Jedným z kritérií pre uzavretie
novej nájomnej zmluvy bude
predpoklad o prevádzke, ktorá
bude maximálne napĺňať cha-
rakter plavárne, ale aj blízkej
športovej haly, ktorá bude po-
skytovať služby hodné športo-
vého a relaxačného areálu.

Andrea Brazdovičová

Koniec zafajčených priestorov
v Mestskej plavárni

V stredu 15. mája sa vo veľ-
kej sále pezinského Domu
kultúry konala už jedenásta
promócia absolventov Aka-
démie tretieho veku v Pe-
zinku. Slávnostným obra-
dom ukončilo štúdium 41 ab-
solventov z dvoch študij-
ných odborov – Angličtina
hrou a študijný odbor Vino-
hradníctvo, vinárstvo a so-
meliérstvo.

Na slávnostnom ukončení
štúdia sa okrem absolventov,
ktorí pochádzajú nielen z Pe-
zinka, ale z celého regiónu,
zúčastnili lektori študijných od-
borov Marianna Vašíková,
Ing. Gabika Vojteková, CSc.
a PhDr. Martin Hrubala, PhD.
Na úvod zaznela pezinská
hymna „Aká si mi krásna“, kto-
rej autorom je slávny rodák
Eugen Suchoň.

KoordinátorkaAkadémie tre-
tieho veku v Pezinku, Andrea

Slávnostná promócia absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku

Na nepriazeň po-
časia sú hasiči vždy
pripravení – doká-
zali to i na sviatok
svojho patróna sv.
Floriána. Technika
na námestí bola
pristavená a „účin-
kujúci“ pripravení
predv iesť svo je
schopnosti diváko-
m. No chlad, vietor
a dážď v nedeľu 5. mája odradil takmer všetkých divákov. One-
dlho bolo podujatie ukončené. (r)

Oslavy sv. Floriána
len krátko a bez divákov

Pikusová, privítala na poduja-
tí primátora mesta Ing. arch.
Igora Hianika, viceprimátor-
ku Mgr. Máriu Wagingerovú
a čestných hostí: prezidentku
Európskej federácie starších
študentov PhDr. Nadeždu
Hrapkovú, prof. Bohdana
Jurániho a Doc. RNDr. Jozefa
Mikloška, DrSc..

Slávnostný príhovor pred-
niesol primátor Ing. arch. Igor

Hianik. Celému zhromaždeniu
sa srdečne milými slovami pri-
hovorila PhDr. Nadežda Hrap-
ková, PhD., ktorá absolven-
tom zablahoželala k úspešné-
mu ukončeniu štúdia. Zástup-
covia jednotlivých študijných
odborov sa poďakovali svojim
lektorom za odborný prístup a
odovzdali im kytice kvetov.

Stalo sa tradíciou promócie
pezinskej akadémie obdaro-

vať najstaršieho absolventa.
V tomto školskom roku si kyti-
cu kvetov odniesol Pezinčan
Ing. Leopold Mušák, ktorý
v tomto roku oslávi 80 rokov,
navštevoval študijný odbor:
Angličtina hrou pod vedením
lektorky Marianny Vašíkovej.
Slávnostný akt promócie ukon-
čila študentská hymna Gau-

deamus Igitur.

Andrea Pikusová

Minister dopravy a výstavby
SR Arpád Érsek spolu s gene-
rálnym riaditeľom Železníc Slo-
venskej republiky (ŽSR) Jura-
jom Tkáčom 25. apríla odo-
vzdal stavenisko záchytného
parkoviska pri železničnej sta-
nici v Pezinku. Parkovisko pre
takmer 300 vozidiel a 30 bicyk-
lov bude hotové na jeseň tohto
roka.

„Záchytné parkovisko v Pe-

zinku je velmi potrebné a viem,

že obyvatelia si ho už dlho žela-

jú. Výstavba takýchto parko-

vísk je v súlade s našou straté-

giou podpory ekologickej do-

pravy a presadaním cestujú-

cich z áut do prostriedkov hro-

madnej dopravy, v tomto prípa-

de do vlakov,“ povedal minister
A. Érsek.

Parkovisko v Pezinku bude
na spevnenej oplotenej ploche,
ktorá bude osvetlená vonkaj-

ším osvetlením a monitorovaná
kamerovým systémom. Celko-
vá kapacita bude 291 parkova-
cích miest a stojiská pre 30 bi-
cyklov. Súčasťou bude infor-
mačný systém s informáciami
o odchode vlakov a technolo-
gický objekt s náhradným zdro-

jom elektrickej energie. Záro-
veň s parkoviskom sa dobu-
duje podchod pod koľajou č. 5
s osobným výťahom a jeho na-
pojenie na parkovisko. Súčas-
ťou výstavby parkoviska bude
aj prístupová cesta pre motoris-
tov. ŽSR podpísali zmluvu o die-

lo s dodávateľom, podľa ktorej
bude výstavba parkoviska stáť
1,95 milióna eur a termín odo-
vzdania do prevádzky je sep-
tember 2019. Na výstavbu
prispeje peniazmi Európska
únia cez Operačný program In-
tegrovaná infraštruktúra. Ďal-
šie záchytné parkoviská finan-
cované z eurofondov sú pláno-
vané v Ivanke pri Dunaji, No-
vých Košariskách a Zohore.
Najbližšie k realizácii má par-
kovisko v Ivanke pri Dunaji, kde
sa v týchto dňoch uzatvára sú-
ťaž na zhotoviteľa a bude sa
podpisovať zmluva s víťazom.
Plánované dokončenie výstav-
by tohto parkoviska je do konca
roka.

Karolína Ducká,
hovorkyňa Ministerstva
dopravy a výstavby SR

V Pezinku bude parkovisko pre cestujúcich vlakom

Držiteľom re-
zidentských ka-
riet vydaných
Mestom Pezi-
nok, kde platí
režim ohrani-
čenej zóny par-
kovania v časti
Záhradná uli-
ca č. 1 - 9, s vy-
daným dátu-
mom platnosti
parkovania do 30. 6. 2019 sa automaticky predlžuje plat-
nosť do 31. 12. 2019.

Uvedený dátum do 31. 12. 2019 je konečný, nakoľko pre rok
2020 sa pripravuje nová parkovacia politika. Uvedený oznam
neplatí pre vydané povolenia prístupu ku garážam, ku ktorým
sa už uvedené povolenia nevydávajú. (MsÚ)

Predĺžené parkovanie v zóne
v časti Záhradná ulica č. 1 - 9

Oznamujeme širokej verejnosti, že Letné kúpalisko v Pezin-
ku na Novomeského ulici (sídlisko Sever) bude v prípade
priaznivého počasia otvorené od 14. 6. 2019 do 1. 9. 2019
denne od 10.00 do 18.00 hod.

pre deti od 2 do 6 rokov 1,10 €, preCelodenné vstupné:
dospelých a deti nad 6 rokov 2,30 €,

pre deti od 2 do 6 rokovPo 16.00 hod. v pracovných dňoch:
0,70 €, pre dospelých a deti nad 6 rokov 1,50 €.

Tešíme sa na vašu návštevu.

Otvorenie letného kúpaliska

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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Nové posily
na mestskom úrade

Mestský úrad Pezinok v uplynulých mesiacoch posilnil
svoj tím o nové tváre; manažérskou posilou je Ing. Jaro-
slav Pavlovič, vedúci útvaru rozvoja mesta, ktorý v prvopo-
čiatkoch spoluzakladal tunajší mestský úrad a po nadobud-
nutých skúsenostiach v iných slovenských samosprávach
a v štátnej správe sa vracia domov, aby ich zúročil v práci
pre naše mesto. Na pozíciu vedúceho útvaru služieb obča-
nom nastúpil ktorý pôsobil naJUDr. Stanislav Mihalovič,
riadiacich pozíciách v súkromnom i štátnom sektore. Vedú-
cou referátu urbanizmu je Ing. arch. Zdenka Augustini-
čová. Rady zamestnancov posilnili ďalší odborníci najmä
v oblasti projektového riadenia a verejného obstarávania,
personalistiky a právnych služieb. Hlavnou ambíciou na-
šich nových kolegov je naplnenie vízie vedenia mesta byť
otvorenou a dynamickou samosprávou. (MsÚ)
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� Povedali ste v rozhovo-
roch, že kauzy pezinská
skládka a Mečiarove amnes-
tie – ako príklady nespravod-
livosti a arogancie moci – vás

Zuzana Čaputová: Rada by som bola prezidentka všetkých

Ukončenie druhej svetovej vojny v Európe si jednotlivé štáty
Starého kontinentu pravidelne pripomínajú. Od skončenia toh-
to globálneho konfliktu uplynulo už 74 rokov. Pietnej spomien-
ky, ktorá sa konala 7. mája v Pezinku pri pamätníku na Mlado-
boleslavskej ulici, sa spolu s občanmi zúčastnili aj zástupcovia
mesta Pezinok, Veľyslanectva Ruskej federácie v SR, členovia
ZO SZPB generála Karola Pekníka v Pezinku, študenti. V pro-
grame účinkoval aj pezinský spevácky zborAnimatus. (r)

Pietny akt ukončenia
druhej svetovej vojny

Dňa 25. mája 2019 sa konali voľby do Európskeho parlamentu.
Z celkového počtu zapísaných voličov v meste Pezinok sa19 803
zúčastnilo na voľbách voličov, čo predstavuje -per-5 921 29,89
centnú účasť.

Počet platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty:
(poradové číslo – kandidát – počet platných hlasov – počet plat-
ných hlasov v %)

1. SMER - sociálna demokracia 641 hlasov – 11,05 %, 2. Kres-
ťanská demokracia - Život a prosperita 60 hlasov – 1,03 %, 3. Kot-
leba - Ľudová strana Naše Slovensko 447 hlasov – 7,70 %,
4. 5.KOREKTÚRA - Andrej Hryc 58 hlasov – 1,00 %, Slovenská
národná strana 245 hlasov – 4,22 %, SME RODINA- Boris Kol-6.
lár 188 hlasov – 3,24 %, 7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-
nosti (OĽANO) 316 hlasov – 5,44 %, 8. STAROSTOVIAANEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI 18 hlasov – 0,31 %, Strana práce 26 hlasov9.
– 0,44 %, HLAS ĽUDU 13 hlasov – 0,22 %, DOPRAVA 1011. 13.
hlasov – 0,17 %, 14. Kresťanskodemokratické hnutie 468 hla-
sov – 8,07 %, 15. Strana zelených Slovenska 75 hlasov – 1,29 %,
16. 17.MOST - HÍD 11 hlasov – 0,18 %, PRIAMA DEMOKRACIA
10 hlasov – 0,17 %, Strana rómskej koalície - SRK 1 hlas –18.
0,01 %, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség21.
Pártja 2 hlasy – 0,03 %, DOMA DOBRE 22 hlasov – 0,37 %,22.
23. Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana prá-
ce 35 hlasov – 0,60 %, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ24.
STRANA8 hlasov – 0,13 %, 25. Sloboda a Solidarita 711 hlasov
– 12,26 %, 26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 18 hlasov
– 0,31 %, NAJ - Nezávislosť a Jednota 4 hlasy – 0,06 %,27. 28.
Kresťanská únia 190 hlasov – 3,27 %, 29. Koalícia Progresívne
Slovensko a SPOLU - občianska demokracia 2180 hlasov –
37,59 %, 30. 31.Demokratická strana 12 hlasov – 0,20 %, NÁ-
RODNÁ KOALÍCIA30 hlasov – 0,51 %.

Ešte prednedávnom bol pri predajni Billa prístrešok na
nákupné vozíky. Často sa stávalo, že ľudia sa tam tlačili
(vchod do predajne, bankomat, stojan na bicykle). Dnes je
to už minulosťou – na podnet mesta Billa ochotne a rýchlo
prístrešok odstránila a dnes môžeme opäť využívať chod-
ník v celej jeho šírke. (r)

Chodník opäť voľný pre chodcov

Tohtoročný máj bol
obzvlášť upršaný - naj-
viac zrážok padlo od
20. do 22. mája a na
viacerých miestach
okresu Pezinok spôso-
bili problémy. V Pezin-
ku zasahovali hasiči,
dobrovoľní hasiči i po-
licajti na viacerých

miestach - kritická situácia bola v Kučišdorfskej doline kde zasa-
hovala ťažká technika. „Na rôznych častiach mesta (chodníky

a cesty), kde nestíha kanalizácia, je to zle vyspádované alebo je

veľa betónovej plochy je zvýšená hladina dažďovej vody. Rizikové

oblasti sú aj pri potoku Saulak, v Kučišdorfskej doline a na sídlisku

Sever,“ uviedol primátor mesta Igor Hianik. (r)

priviedli k rozhodnutiu kandi-
dovať. Mohli by ste nám
priblížiť aj nejakú konkrétnu
chvíľu, keď vo Vás toto roz-
hodnutie dozrelo?

Určite to bola chvíľa, kedy ce-
lým Slovenskom vrátane mňa
zarezonovala vražda mladého
novinára a jeho snúbenice.
Vtedy som sa definitívne roz-
hodla, že je čas urobiť takúto po-
nuku a uchádzať sa o post hla-
vy štátu ako prezidentka za
spravodlivé Slovensko.
� Vaši oponenti či neprajní-
ci často bagatelizujú prípad
pezinskej skládky a popisujú

ho ako „komunálnu kauzu“ –
čo by ste im odpovedali?
V čom je kauza kľúčová pre
Pezinok a v čom rozmery toh-
to mesta presahuje?

Som veľmi rada, že som
mohla zastupovať aktívnych pe-
zinských občanov v tomto prí-
pade. Rozhodnutie o zrušení
povolenia skládky malo vplyv
na riešenie podobných prípa-
dov v rámci celej Európy, čiže
právny aj morálny zásah to ma-
lo obrovský.
� Pezinčania vás zvolili 76,5
percentami hlasov, teda vás
majú radi. Predpokladajme,

že je to láska opätovaná – čo
máte rada na Pezinku a Pe-
zinčanoch?

Pezinok je „moje“ mesto, naro-
dila sa a žije tu celá moja rodi-
na, takže s týmto mestom som
naozaj úzko spätá. Myslím, že
ľudia sú tu veľmi prajní a pozi-
tívne vnímali aj moje zaangažo-
vanie vo veci pezinskej skládky.
Navyše je toto mesto mojim do-
movom, milujem scenériu v oko-
lí, výhľady na vinohrady, čo sa
odzrkadlilo aj na mojom roz-
hodnutí, že by som tu počas vy-
konávania svojho mandátu ra-
da žila aj naďalej.
� Vstupujete do funkcie
v období, keď je spoločnosť
veľmi ovplyvnená zlou nála-
dou, nevraživosťou. V pred-
volebnej kampani ste však
preukázali dar tieto negatívne
emócie tlmiť. Aký na to máte
recept? Čo môže atmosféru
v spoločnosti zlepšovať?

Rada by som naozaj bola pre-
zidentka všetkých a verím, že
budem aj naďalej vnímaná cez
vyjadrovanie, ktoré sa snaží
o spoločenský zmier a nie úto-
ky, či polarizovanie. (kam)

Mesto začalo riešiť
vizuálny smog

Ten pocit pozná asi každý z nás - otupenosť z reklám, grafík,
sloganov, nápisov, videí, fotiek či zvukov všade navôkol, že
v podstate už ani neslúžia svojmu účelu. Podobne je to aj
s reklamnými tabuľami, bilbordmi či plachtami, že tvoria už „len“
vizuálny smog. Kritická situácia v našom meste je najmä na do-
pravou vyťaženej Bratislavskej ulici.

Mesto Pezinok sa rozhodlo zakročiť. Firmám, ktoré majú na
parcelách v majetku mesta svoje reklamy bez povolenia, posla-
lo výzvu na uvoľnenie pozemku. Vyjadrenie primátora mesta
Pezinok na jeho facebookovej stránke: „Chceme, aby naše

mesto bolo esteticky pekné. A rovnako chceme, aby tu platili

pravidlá rovnaké pre všetkých. Niekoľko týždňov sme mapovali

a analyzovali - teraz to prišlo. Podpísal som plnú knihu výziev

na odstránenie nelegálnej reklamy na mestských pozemkoch.“

Najviac reklamných pútačov je na Bratislavskej ulici - nie
všetky sú však bez povolenia. FOTO: (pb)

Vytrvalý dážď spôsobil vzostup
hladín potokov v okrese Pezinok

Od 18.marca je zatvorený pezinský Zamocký park. Dôvodom je-
ho uzatvorenia bol strom, ktorý vyvrátilo pri búrke a silnom vetre.
Vedenie mesta sa rozhodlo pre tento krok z dôvodu bezpeč-
nosti obyvateľov. Rozbehlo proces na obstaranie pasportu zelene
v parku.

Počas dvoch mesiacov od uzatvorenia prebehla príprava na vy-
hlásenie súťaže na zhodnotenie stavu – pasportizáciu zelene, kto-
rá sa v súčasnosti už vybranou firmou SAFE TREES, s.r.o. z Brna
realizuje. Podľa zmluvy má firma vykonať invertizáciu zelene
v priebehu ôsmich týždňov (koniec júna). Nasledovať by mali po-
trebné zásahy, ktoré vyplynú z pasportu, či už pôjde o orez alebo
výrub stromov. Spracované údaje budú vložené aj do aplikácie
Stromy pod kontrolou, kde si aj občania budú môcť pozrieť plán
starostlivosti o stromy, návrh výsadby či základné údaje o všet-
kých stromoch v Zámockom parku. Z mestského rozpočtu išla na
invetarizáciu zelene v Zámockom parku suma 8388,60 euro.

(zdroj: TV Pezinok)

Pasportizácia zelene v parku

FOTO: (pb) FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

FOTO: TV Pezinok

Presne pred troma rok-
mi poskytla časopisu
Pezinčan rozhovor práv-
nička Zuzana Čaputová.
Stalo sa tak krátko potom,
ako získala prestížnu
Goldmanovu cenu, čo bol
pre Pezinčanov jasný sig-
nál, že sa kauza pezinskej
skládky skončila ich ví-
ťazstvom. Zuzana Čapu-
tová vtedy ešte netušila,
že ďalšie interview po-
skytne ako novozvolená
prezidentka Slovenskej re-
publiky. V prvom kole pre-
zidentských volieb 16.
marca získala 40,57 per-
centa hlasov a druhé kolo
ako favoritka vyhrala so
ziskom 58,41 percenta.
S čitateľmi Pezinčana sa
podelila o svoje dojmy eš-
te pred inauguráciou, kto-
rá sa bude konať 15. júna.

Výsledky volieb v Pezinku

18.6. – výmenníková stanica na sídlisku SEVER, ul.
Svätoplukova, 17.30-22.00 h.

Liečivá prírodná rozprávka nielen pre deti, diskusie
o kvitnúcich plochách v meste, ale aj vinárstve bez ché-
mie, koncert Martina Geišberga.

Môže byť mesto rozkvitnuté a poskytovať priestor pre kva-
litný život nielen nám ľuďom, ale aj motýľom, včelám samo-
tárkam a mnohým iným druhom? Áno, môže, potrebujeme sa
ale začať na svet okolo pozerať trochu inými očami. Vidieť aj
prírodu a jej potreby, hľadať cesty, ako spolupracovať.

Práve o to sa snažíme aj my. Vďaka projektu Interreg SK-
AT Kvitnúca krajina pre motýle na Slovensku a v Rakúsku
sme zrealizovali výsadbu prvej kvitnúcej lúky priamo v meste.
Príďte sa s nami porozprávať, prečo lúčne kvety v meste ma-
jú význam a ako môžu obohatiť aj náš život. (pv)

Rozkvitnuté mesto
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Dňa 16. apríla 2019 o 9.30 h
sa v Dome kultúry v Pezinku ko-
nalo Okresné kolo vedomost-
nej súťaže Medzníky 2. sve-
tovej vojny.

Súťaže sa zúčastnilo 6 kom-
pletných družstiev 9. ročníka zá-
kladných škôl a kvarty Gym-
názia. V súťaži zvíťazilo druž-
stvo kvarty Gymnázia Senec-
ká 2 z Pezinka Jozefv zložení:
Kyčina, Martin Monsberger
a Dominika Holásková.

Riaditeľkou Gymnázia je
Mgr. Jana Solgová a povere-
nou pedagogičkou Mgr. Anna
Koprdová,

Toto družstvo bude prihláse-
né do Celoslovenského kola ve-
domostnej súťaže, ktoré je pod-
ľa Organizačného poriadku sú-
ťaže v pôsobnosti Múzea SNP
v Banskej Bystrici.

Druhé miesto získalo druž-
stvo ZŠ Fándlyho v zložení
Martin Mach, Jaroslav Birčák
a Ondrej Gvozdják. Na 3. mies-

te sa umiestnilo družstvo ZŠ
Orešie 3 v zložení Laura Sis-
ková, Lukáš Melkner a Andrej
Benčúrik.

Na okresnom kole vedomost-
nej súťaže boli zo ZO SZPB
Pezinok prítomní aj I Máčov-
ský, D. Vilim, M. Krajčovič,
L. Krajčovičová a M. Kollárová,
ktorí sa aktívne podieľali na prí-
prave a zabezpečení podujatia.

Čas v priebehu hodnotenia
výsledkov súťaže sme využili

na besedu žiakov s Ing. Ka-
rolom Kunom, predsedom Klu-
bu slovenských a zahraničných
partizánov, priamym účastní-
kom bojov v Slovenskom ná-
rodnom povstaní. V rámci svo-
jich spomienok sa Ing. Kuna za-
meral na bojovú činnosť a de-
tailné udalosti s odkazom pre
súčasnú mladú generáciu.

Za organizáciu a úspešný
priebeh súťaže patrí poďako-
vanie Ing. Ondrejovi Kuňakovi,

členovi výboru ZO SZPB pre
spoluprácu so školami a orga-
nizátorovi súťaže, pedagogic-
kému dozoru a najmä žiakom,
ktorí ukázali vysokú mieru vedo-
mostí a disciplinovanosť. Ďaku-
jeme aj pracovníkom Mest-
ského úradu a Domu kultúry
v Pezinku.

Ing. Ivan Máčovský,
predseda ZO SZPB

brig. gen. K. Pekníka v Pezinku

Okresné kolo vedomostnej súťaže – Medzníky 2. svetovej vojny

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602

D ň o m 3 0 .
apríla 2019 sa
vzdala funkcie
predsedníčky
Únie žien Slo-
venska MUDr.
Irena Belohor-
ská, PhD.

Novou pred-
sedníčkou bo-
la valným zhro-
maždením zvo-
lená s účinnos-
ťou od 1.mája 2019 PhDr. Jana Vaľová, poslankyňa NR SR.

V utorok 7. mája sa v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie
predsedníčok krajských a okresných organizácií s odstupujú-
cou i novozvolenou predsedníčkou. Na stretnutí p. Vaľová po-
ďakovala p. Belohorskej za dlhoročné úspešné vedenie Únie
žien Slovenska.

Novozvolenej predsedníčke Únie žien Slovenska PhDr.
Jane Vaľovej prajeme veľa úspechov vo vedení Únie žien
Slovenska.

Dr. Elena Matuská, predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

Únia žien Slovenska
má novú predsedníčku

Ešte pred Veľkou nocou sme v Domove sociálnych služieb na
Hrnčiarskej pre našich klientov pripravili pekné sviatočné dopolud-
nie. V piatok 12. apríla sa o veľkonočnú atmosféru a veselú náladu
postarali žiaci zo Základnej školy Na bielenisku v Pezinku pod ve-
dením p. učiteľky Mgr. Boženky Jánošovej a p. vychovávateľa
Denisa Páteka. Rezké tanečné pásmo doplnené vtipnými riekan-
kami povzbudilo všetkých našich klientov aj hostí. Vo veselej nála-
de pokračovali speváci z folklórneho a speváckeho súboru Obstr-
léze z Pezinka pod vedením Darinky Kontárovej. Krásnymi ľudo-
vými piesňami rozospievali všetkých prítomných. Naši klienti sa pri-
hovorili básňami o jari a všetkým zaželali požehnané veľkonočné
sviatky. Ďakujeme všetkým hosťom za krásny program a príjem-
nú veľkonočnú atmosféru, ktorú nám priniesli. Dana Hreusová

Sviatočné posedenie v DSS a ZPS v Pezinku
Činnosť Denného centra
na Cajlanskej ulici

Pestrá činnosť začala hneď na začiatku roka. Seniori si
otvorili krúžok šikovných rúk. Svojimi výrobkami sa potom
pochválili pred Veľkou nocou na výstave, ktorá mala bohatú
účasť. Predtým si však urobili svoje fašiangy pri šiškách
a dobrom čajíku a oslávili aj .MDŽ

Tieto posedenia sú vlastne hlavným dôvodom na to, aby sa
seniori tešili zo života, vymieňali si skúsenosti a mali viacej
úsmevu na tvári. Tešíme sa preto na ďalšie stretnutia.

Členovia CajlaDC

Dňa 10. mája 2019 sme
v Domove sociálnych služieb a
Zariadení pre seniorov na
Hrnčiarskej ulici v Pezinku pri-
vítali žiakov a pani učiteľku Mgr.
Slávku Chripkovú zo Základnej
školy Na bielenisku v Pezinku.
Žiaci pod vedením pani učiteľ-

ky PhDr. Eriky Goliašovej zo
Základnej školy Na bielenisku
napísali projekt pod názvom
Učíme sa pomáhať seniorom
a znevýhodneným ľuďom.
Vďaka podpore grantového pro-
gramu nadácie Tesco a hlaso-
vania spotrebiteľov získali pre

seniorov najväčší počet hlasov,
čo sa premietlo do finančnej su-
my. Tieto prostriedky boli použi-
té na nákup materiálu, tvorivé
dielne a rehabilitačné pomôcky
pre seniorov a žiakov.

Úspešné zavŕšenie projektu
sa uskutočnilo na tvorivom me-

dzigeneračnom stretnutí v na-
šom DSS. Žiaci spolu so se-
niormi maľovali na plátenné
tašky. Pracovná atmosféra bo-
la priateľská a výsledok práce
všetkých milo prekvapil. Teší-
me sa na ďalšie spoločné stret-
nutia. Dana Hreusová

Úspešné zakončenie projektu
a medzigeneračné stretnutie žiakov a seniorov

Irena Belohorská a Jana Vaľová
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Základná organi-
zácia Únie žien Slo-
venska (ZO ÚŽS)
v Pezinku oslávila
Deň matiek. Osla-
va sa uskutočnila
v Dome kultúry Pe-
zinského kultúr-
neho centra dňa
16. mája 2019

o 16.00 h. V slávnostnom príhovore predsedníčky ZO ÚŽS
v Pezinku Dr. Eleny Matuskej i v básni, ktorú zarecitovala Melá-
nia Hájiková, bola vyzdvihnutá úloha ženy – matky ako darkyne
života a celoživotnej ochrankyne a poradkyne svojich detí.

Bolo podané malé občerstvenie a prítomným matkám bol
odovzdaný malý darček. Oslavu spríjemnilo vystúpenie žiakov
Základnej školy Na bielenisku. Dr. Elena Matuská

Deň matiek v Dome kultúry

Dychová hudba Grinavanka a Grinavský Janko vás srdečne
pozývajú na IV. ročník festivalu Grinavanka FEST 2019, ktorý
sa uskutoční dňa 1.6.2019 od 15.00 h do 24.00 h na nádvorí reš-
taurácie Grinavský Janko – Myslenická 79, Pezinok. O dobrú
náladu sa postarajú dychové hudby Senčanka, Fryštácká Ja-

vořina Grinavanka Krásinka.(CZ), domáca a Po skončení kon-
certného programu bude pokračovať ľudová zábava. Ako hosť
vystúpi z Modry. Programom vás bude spre-DFS Magdalénka

vádzať Miroslava Keráková. Pre návštevníkov podujatia budú
pripravené pečené prasiatka, občerstvenie z domácej kuchyne
reštaurácie Grinavský Janko ako aj kvalitné vína grinavských
vinárov. Podujatie sa koná za každého počasia. Ing. Peter Fe-
der, umelecký vedúci a kapelník DH Grinavanka. (pf)

Grinavanka FEST 2019

PIATOK 7. 6.
14.00 h Začiatok predaja
16.00 h Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti

predsedu BSK Juraja Drobu a primátora mesta Pe-
zinok Igora Hianika

14.00 – 18.00 h Začiatok súťažnej výstavy „Váza“
14.00 – 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
16.00 h FUNNY FELLOWS
21.00 h Ukončenie prvého dňa trhov

SOBOTA8. 6.
9.00 h začiatok predaja
9.30 – 18.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy „Váza“

10.00 – 18.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
11.00 – 13.00 h ARION
16.00 – 17.00 h DUCHOŇOVCI
21.00 h Ukončenie druhého dňa trhov

NEDEĽA9. 6.
9.00 h začiatok predaja
9.30 – 13.00 h Pokračovanie súťažnej výstavy „Váza“
10.00 – 16.00 h Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
14.00 h Vyhodnotenie súťaže „Váza“
16.00 h BUKASOVÝ MASÍV
17.00 h Ukončenie trhov
Z m e n a p r o g r a m u v y h r a d e n á

Program .................................................................................................................

KERAMICKÉ TRHY 2019
7. - 9. jún, Radničné námestie a Ul. M. R. Štefánika

� Výstava v Mestskom múzeu v Pezinku, 25 ROKOV CECHU SLOVENSKÝCH KERAMIKOVM. R. Štefánika 1 5. 6. - 31. 7.
2019. Vernisáž výstavy sa uskutočn 5. 6. 2019 o 17.00 hí Výstava v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5 – ČARO�

HLINY 5. 6. - 30. 6. 2019. Výstava v ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku,Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. 6. 2019 o 16.00 h M. R.�

Štefánika 9 “ - výstava bude otvorená v piatok 7. 6. 2019 od 14.00 do 19.00 h a v sobotu 8. 6. 2019 od 10.00 do 18.00 h„ŤAŽÍTKA
� �Radničné námestie – – 7. - 9. 6. 2019Výstava ŠUV Josefa Vydru Bratislava, PÁLI NÁM TO III. Podujatie MALÁ VÍNNA
ULIČKA Potočná ulica Pezinok – piatok a sobota 7. a 8. 6. od 16.00 do 22.00 h.

Sprievodné podujatia ................................................................................................

Inzercia

Liečební klauni z Občianskeho združenia Červený nos zavíta-
li v máji do Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku
s unikátnym projektom Ten bol v minulosti rea-Cirkus Paciento.

lizovaný výlučne pre detských pacientov. V pezinskej Pinelke
ho prvýkrát ponúkli dospelým pacientom. Zuzana Šipošová

Cirkus Paciento v „Pinelke“

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku spolu so Združením pe-
zinských vinohradníkov a vi-
nárov sa pred šiestimi rokmi
rozhodlo oživiť tradíciu viech.

O tom, že tento jedinečný pro-
dukt, ktorý skĺbil históriu, vino-
hradníctvo, vinárstvo a cestov-
ný ruch má odozvu, svedčí aj
narastajúca popularita poduja-
tia. V tomto roku môžete ochut-
nať vínka siedmich vinárstiev
v užšom i širšom centre mesta

Pezinské viechy 2019
od mája do októbra. Vinári vám
predstavia svoje vína vždy
v stredu až sobotu od 17.00 do
21.00 hod. (platí v mesiacoch
máj - august; v mesiacoch sep-
tember a október od 17.00 do
20.00 hod.).

Výčap vína pod viechou bol
v Uhorsku kráľovským právom.
Keďže mestá potrebovali napl-
niť pokladnicu predajom vlast-
ného vína, vinohradníci dostali
možnosť obchodovať len v sta-

novenom termíne (väčšinou od
Michala do Juraja).

V iecha bo la povo lená
v priestoroch, ktoré patrili viná-
rovi a víno si zákazník mohol
vypiť na mieste, či vziať so se-
bou. Vinár mohol vo svojom
podniku čapovať vzácny mok
počas dvoch týždňov, max. ale
päťkrát v roku. Výčap bol väč-
šinou povolený do 22. hodiny.
Dom vinára bol označený ven-
com z viničných listov, zväzkov
čečiny a stúh. Tak okoloidúci
návštevníci vedeli, že sa môžu
zastaviť na vínko, vodu a vo vý-

nimočných prípadoch i hrianku
a pečenú hus. Vďaka výčapu
vína pod viechou mohli menší
vinohradníci predať až tretinu
svojej celoročnej produkcie,
preto zohrávala veľký význam,
ktorý bol prerušený v r. 1948 ná-
stupom totalitného režimu.

Ak sa chcete dozvedieť viac
o histórii vinohradníctva a vi-
nárstva, navštívte nás v Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku
na ul. M.R. Štefánika.

Ďalšie informácie nájdete na
stránke múzea www.muzeum-
pezinok.sk.

� Ing. BORIŠPAVOL
29. máj - 1. jún 12.- 15. a 26. - 29. jún� – Hviezdoslavova 1,

Ing. Pavol Boriš 0907 220 492; ebb@post.sk
� V MÍNO ATYŠÁK
19.-22. jún 14.-17. august 23.-26. október� � – VINUM GA-

LERIA BOZEN, Holubyho 85, Vladimír Paluch, 0907 701 070;
www.restauraciamatysak.sk; restauracia@vinomatysak.sk
� ZÁMOCKÉ VINÁRSTVO
26.-29. jún 17.-20. júl� – ŠIMÁK ZÁMOK PEZINOK, Mla-

doboleslavská 5, Radovan Polák, 0915 896 641, www.zamoc-
kevinarstvo.sk info@zamockevinarstvo.sk;
� HACAJ s.r.o.
5.-8. jún 3.-6. júl 14.-17. august 2.-5. október� � � – Vínna piv-

nica HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing. Ján Hacaj 0907 792 087;
www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk;

� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.

12-15. jún 25.-28. september 16.-19. október� � – Farská piv-

nica - Farská 7, Dana Čaplová 0904 252 513; www.pavelkavi-
no.sk objednavky@pavelkavino.sk;

� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

5.-8. jún 28.-31- august 16.-19. október� � – Kupeckého 73,

Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová, 0905 164 227, 0907
174 598; ;www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

� VÍNO REHÁK

19.-22. jún 28.-31. august 25. - 28. september 23.- 26. ok-� � �

tóber – Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721 514; reh-
milan@gmail.com

V dňoch 7. až 9. júna 2019 sa
v Pezinku uskutoční 16. ročník
medzinárodného podujatia Ke-
ramické trhy Pezinok, ktorý pod-
porili predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Juraj Dro-
ba a primátor mesta Pezinok
Igor Hianik.

Keramických trhov sa pravi-
delne zúčastňujú keramikári
z mnohých štátov strednej Euró-
py.Aj na 16. ročníku návštevníci
uvidia viac ako 160 keramiká-
rov zo Slovenska, ale i z Čiech,
Slovinska, Maďarska, Poľska

a Bulharska. Keramické trhy
Pezinok sú jediným podujatím
tohto druhu v rámci Slovenskej
republiky. Ich cieľom je predo-
všetkým podpora a propagácia
hrnčiarskeho a džbánkarskeho
remesla – starého remesla na-
šich predkov. Trhy sú atraktívne
nielen predajom rôznych dru-
hov keramických výrobkov, ale
aj sprievodnými podujatiami.
V tomto roku bude v Mestskom
múzeu sprístupnená výstava
k 25. výročiu založenia Cechu
slovenských keramikov s ná-

zvom „25 rokov Cechu sloven-
ských keramikov“. Súčasťou
tohtoročných trhov budú aj vý-
stavy v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku – Výstava kerami-
ky Mária Hanúsková a v ZUŠ
Eugena Suchoňa v Pezinku –
Ťažítka.

I počas tohto ročníka Kera-
mických trhov Pezinok sa môžu
deti zabaviť v detských tvori-
vých dielňach pod vedením pra-
covníčok Centra voľného času
Pezinok. Ďalším sprievodným
podujatím bude súťažná výsta-

va na tému Váza, ktorú budú
hodnotiť návštevníci podujatia.

Celé tri dni spríjemnia at-
mosféru podujatia na námestí
kultúrne vystúpenia. Na pódiu
sa predstavia kapely Funny Fel-
lows, Bukasový masív, Ducho-
ňovci alebo domáca country ka-
pelaArion.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku, ktoré je hlavným orga-
nizátorom podujatia, všetkých
srdečne pozýva na 16. ročník
Keramických trhov v Pezinku.

(MMvPK)
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Premiéra hudobno-poetického-spomienkového večera k 100.
výročiu úmrtia M. R. Štefánika, nacvičená speváckym zborom
Animatus, bola 27.apríla 2019. Do 80-minútového programu sa
nedali zaradiť všetky zaujímavosti a dôležité informácie zo života
M. R. Štefánika a doby v ktorej žil, s ktorými sme sa pri študovaní
materiálov k sprievodnému slovu stretli. Niektoré z nich čitateľom
ponúkame.

Viete, že Štefánik v detstve často chodieval na kopec Bradlo
a pozoroval hviezdy? Ako ďalekohľad mu slúžila kartónová rúra.
Niekedy brával so sebou aj svojho brata Fedorka a zasväcoval
ho do hviezd na nebi.

Viete, že Štefánik niekoľkokrát navštívil Pezinok v dome svojho
priateľa Žiga Zigmundíka na dnešnej Štefánikovej ul. na mieste,
kde dnes stojí VÚB banka. Už menej je známe, ako na ceste vla-
kom z Pezinka do Bratislavy Štefánik zakročil a zabránil v streľbe
maďarským poslancom, ktorí sa nelichotivo vyjadrovali o Slová-
koch.

Viete, že Štefánik mal kúpený spiatočný lístok na najluxusnej-
šiu loď v tej dobe – na Titanic? Pretože počas pobytu vAmerike z
poverenia francúzskej vlády mal zmeniť smer svojej cesty, lístok
na Titanic vrátil. Titanic sa 14. apríla 1912 o 23,40 hod. potopil.

Viete že Bratislava sa krátko volala aj Wilsonovo mesto –
Wilsonstadt ?

Viete, že československí legionári v Rusku postupne obsadili
8000 km dlhú Transsibírsku magistrálu? Medzi legionármi bolo
mnoho vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Kľúčovým vojenským fak-
torom na Sibíri bola dobre vycvičená československá légia. Vla-
divostocký prístav hostil aj menšiu československú námornú jed-
notku pozostávajúcu z piatich remorkérov. Mali dokonca i svoje
letectvo. Legionári na Sibíri obnovili ťažbu uhlia, zlata, výrobu mu-
nície, vydávali knihy, noviny, mali divadlo a dokonca symfonický
orchester, ktorý podnikol aj niekoľko zájazdov do Japonska.
O ich zdravie sa staralo sedem nemocníc, prevádzkovali pojazd-
né zubné ambulancie, zriaďovali školy pre deti krajanov, založili
vlastnú banku – Legiobanku, vydávali poštové známky a zorga-
nizovali poštovú službu pozdĺž celej magistrály. Mali vlastné súd-
nictvo, pravidlene športovali...

Viete, že Štefánik napísal rigoróznu prácu na tému „O novej
hviezde v súhvezdí Casiopea“, ktorú v r.1572 objavil Tycho de
Brahe?

Viete, že M. R. Štefánik požiadal hlavného veliteľa talianskej ar-
mády generála Diazona o zabezpečenie jeho diskrétneho letu
z Talianska do Bratislavy? (Bolo to v deň havárie)

Pád lietadla a ukončene života M.R.Štefánika sme v našom
predstavení znázornili zhasnutím svetla a úderom do činely. V se-
kundách, kedy lietadlo havarovalo, sa v Skalici na slávosti sade-
nia lipy spievala pieseň Skalica je pjekné mjesto, tak ako v na-
šom predstavení. AnimatusAlžbeta Jedličková,

Spomienkový večer o M. R. Štefánikovi

Žiaci hudobného odboru Zá-
kladnej umeleckej školy Euge-
na Suchoňa v Pezinku už ve-
ľakrát ukázali svoj talent a
radosť z muzicírovania nielen
na koncertoch, ale aj na celo-
slovenských interpretačných
súťažiach.

Apríl 2019 priniesol výnimoč-
ný úspech žiakov školy na troch
prestížnych celoslovenských
súťažiach.

V sobotu 11. apríla získal na
súťaži „Schneiderova Trnava“
v sólovej hre na klavíri zlaté
pásmo a Cenu za najlepšiu in-
terpretáciu skladby Uspávan-

ka od Pavla Bagina Andrej Moj-
žiš z triedy Ivana Kosku, DMA.

Už o dva dni, 13. apríla sa zú-
častnili súťaže „Mladý violonče-
lista“ v Kežmarku Ella Dočolo-
manská Magdaléna Letzo-a
vá z triedy Mgr. art. Magdalény
Milčikovej za klavírnej spo-
lupráce Mgr. art. Lýdie Cibulo-
vej. Obe violončelistky vo svo-
jich kategóriách siahli na naj-
vyšší stupienok. Umiestnili sa

na 1. mieste, Magdalé-pričom
na Letzová laureát-sa stala
kou súťaže.

V piatok 24. apríla sa po prvý
raz zúčastnila celoslovenskej
interpretačnej súťaže v sólovej
hre na klavíri „Hviezdy hrajú srd-
com“ v Ružomberku Hana Ši-
pošová z triedy Mgr. Zuzany

Andelovej, DiS. art. Aj Hana Ši-
pošová podala vynikajúci vý-
kon, ktorý porota ocenila zla-
tým pásmom.

Len vzácnym spojením talen-
tu a usilovnej práce je mož-
né dosiahnuť takýto úspech.
Preto patrí všetkým úspeš-
ným žiakom aj ich pedagó-

gom veľká vďaka za skvelú re-
prezentáciu školy a mesta Pe-
zinok.

Milým osviežením v cykle kon-
certov ZUŠ Eugena Suchoňa
bol aprílový Rodinný koncert
v pezinskom dome kultúry. Na
tomto koncerte je pódium otvo-
rené nielen žiakom školy, ale aj
ich rodinným príslušníkom. Bo-
lo potešením vidieť a počuť,
s akou radosťou v priateľskej at-
mosfére si užívali muzicírova-
nie so svojimi deťmi rodičia, ujo-
via, tety...

Príjemný Sláčikový podve-
čer pripravili 30. apríla v evan-
jelickom kostole žiaci z tried
Mgr. art. Magdalény Milčikovej
a Mgr. art. Petra Šestáka.

Ako môže vyzerať pezinské
námestie, keď jeho podobu vy-
tvára bezhraničná fantázia žia-
kov výtvarného odboru z triedy
Mgr. art. Danice Tykovej, si mô-
že verejnosť pozrieť ešte do
konca mája v Mestskom mú-
zeu. Srdečne pozývame na vý-
stavu .„Námestia“ (ZA)

Zlatí talentovaní Pezinčania

Na fotografii zľava: Andrej Mojžiš, Hana Šipošová, Magdalé-
na Letzová a Ella Dočolomanská. FOTO ZuzanaAndelová

Cech slovenských keramikov
(ďalej CSK) bol založený v no-
vembri roku 1994. Na čele stál
cechmajster Ľudovít Ďureje a
keramikárska pospolitosť: Bo-
huslava Bázliková , Oskar Ha-
nusek, Marián Polonský, Mari-
án Liška a iní. Spoločným úsi-
lím zrealizovali myšlienku nad-
väzujúcu na historické poznat-
ky o hrnčiarskych a keramic-
kých cechoch.

Cech je občianske združenie,
ktoré združuje ľudí s profesij-
ným zameraním na základe
dobrovoľného záväzku. Počas
jeho existencie vzniklo nespo-
četne veľa výstav (Bratislava,
Piešťany, Zlaté Moravce, Ko-

márno,...), ako aj náučné zájaz-
dy v zahraničí i po Slovensku s
cieľom spoznávať a nadobúdať
nové poznatky v oblasti kerami-
ky (Florencia, Koblens, Gmun-
den). Ako jeden zo zakladate-
ľov a spoluorganizátorov stál
cech s Malokarpatským múze-
om a mestom Pezinok v roku
2004 aj pri zrode Keramických
trhov.

Výročným rokom bol rok
2014, kedy CSK oslávil dvad-
siate výročie svojho vzniku. Čin-
nosť cechu bola obnovená pod
vedením novej 5 člennej rady:
Ján Ševčík, Ľubomír Michalko,
Branislav Gahér, Zuzana Bori-
šová a Peter Ďureje, ktorý sa
stal novým cechmajstrom. Zno-
vu sa oživili vzťahy so starými
členmi CSK a do cechu pristú-
pili i nové tváre.

Poslaním CSK je združovať
keramikov z celého Slovenska
a šíriť u širokej verejnosti osve-
tu o zachovávaní hmotného
a duchovného kultúrneho de-
dičstva keramikárskych maj-
strov. I preto CSK spolupracuje

so Školou úžitkového výtvar-
níctva Josefa Vydru, odbor ke-
ramika, s ktorým organizuje tvo-
rivé dielne v Modre k sviatku
medzinárodného dňa detí pod
názvom Deti v hline – hlina
s deťmi, výstavy a workshopy
k rôznym akciám.

Týmto krátkym predstavením
by som vás rád pozval v mene
celého CSK na výstavu 25 ro-
kov Cechu slovenských kera-
mikov, ktorej vernisáž sa usku-
toční 5. júna 2019 o 17.00 h
v Mestskom múzeu v Pezinku.
Samotná výstava bude trvať do
31. júla 2019. Ste srdečne víta-
ní. Peter Ďureje,

cechmajster CSK

25 rokov Cechu slovenských keramikov

V piatok 10. mája nastal konečne deň D, na ktorý sa Radostní-
ci poctivo pripravovali. Svoj jarný koncert, ktorý nazvali Májové

pastorále, tematicky ladili podľa významných sviatkov, ktoré
máj, mesiac lásky so sebou tradične prináša – Deň matiek

a Sviatok práce.

Prvú časť koncertu venovali matkám starostlivým, milujúcim
i utrápeným a v jeho druhej časti ospievali prácu v jej rozmani-
tých podobách. No a tá láska, ktorá mesiac máj tak výstižne cha-
rakterizuje a bez ktorej si sotva vieme slovenskú ľudovú pieseň
predstaviť, sa vo svojich rôznych podobách prepletala ako zlatá
niť všetkými piesňami. Radostníci interpretovali, ako zvyčajne
piesne na dané témy tak, ako ony zneli a znejú vo viacerých slo-
venských regiónoch v ich príslušných nárečiach, predovšetkým
však na Západnom Slovensku.

Starostlivý výber piesní a temperamentný sprievod akordeó-
nu umeleckého vedúceho súboru Štefana Šaláta spolu s vtip-
ným sprievodným slovom moderátorky a v neposlednom rade
oduševneným speváckym výkonom speváčok a spevákov Fol-
klórneho speváckeho súboru RADOSŤ bol pre prítomné publi-
kum istotne spríjemnením piatkového večera v Pezinku. Ba
čo viac, pri záverečnej piesni si priaznivci ľadovéhoIšeu Macek

hokeja precvičili hlasivky a zopakovali slová Macejka.
Eva Frťalová

Radostníci a ich Májové pastorále

„Akadémia tretieho veku je zá-

ujmové štúdium a nezvyšuje sa

ním kvalifikácia. Jedinou pod-

mienkou na prijatie je vek 55

rokov“. Toľko definícia záujmo-
vého štúdia o.i. i odboru Vino-
hradníctvo, vinárstvo a some-
lierstvo, ktoré v máji 2019 ukon-
čilo dalších 26 poslucháčov .

Podujatia sa konali pod zá-
štitou primátora mesta Olive-
ra Solgu od jesene roku 2013,
od decembra 2018 záštitu
prebral súčasný primátor Igor
Hianik. V priebehu troch
štvorsemestrálnych cyklov sa
stretnutí zúčastnilo viac ako
sto seniorov z Pezinka a blíz-
keho okolia, niektorí si pre
veľký záujem stretnutia zopa-
kovali.

Čarovné prostredie Malokar-
patského múzea v Pezinku a
lektori PhDr. Martin Hrubala,
PhD., riaditeľ múzea a Ing.
Gabriela Vojteková, CSc. pri-
pravili program, ktorý poskytol
najdôležitejšie vedomosti z ob-
lasti vinohradníctva, vinárstva ,
somelierstva a snúbenia jedla
a vína. Hosťujúcimu lektormi
boli Ing. Tibor Ruman, Ing. Bra-

Akadémia tretieho veku v Pezinku

ňo Bahna, prof. Ivan Kraus
a ďalší.

Základné informácie o vývoji
vinohradníctva na území Slo-
venska, aktuálne stavy viníc,
platná legislativa, odrodová
skladba, šľachtenie a ochrana
viniča naplnili prvý semester
stretnutí. Nasledovali základy
technológie výroby bielych, ru-
žových a červených vín. Kom-
plexné využitie hrozna nielen
v našich podmienkach, ale vo
svete. Svetové vinárske veľmo-

ci a samozrejme základy analy-
tického, mikrobiologického a
senzorického hodnotenia vína.

Súčasťou každého stretnutia
bola „malá komentovaná de-
gustácia“ vín zo Slovenska, ale i
zo zahraničia. To len umocňo-
valo záujem poslucháčov. Vďa-
ka kreativite Martina Hrubalu
poslucháči degustovali vína
v tme, pri rôznom farebnom
osvetlení a rôznej hudobnej pro-
dukcii a samozrejme pri snú-
bení vína s jedlom sme apliko-

vali aktuálne gastronomické
trendy.

V každom semestri sme nav-
štívili niekoľko vinárstiev v okolí
a v závere ročníka v rámci ex-
kurzie napr. Víno Masaryk, Cha-
teau Belá, Sonnberk, Wachau,
Burgenland...

Chcem poďakovať vinárom
v malokarpatskej oblasti pánom
Matyšákovi, Sadloňovi, Pavel-
kovi, Janouškovi, Hacajovi, Du-
bovskému a Grančičovi, prof.
Malíkovi , ktorí často bez finan-
čhého nároku poskytli svoje piv-
nice a vínka na „praktickú“ vý-
učbu.

Teším sa, že som mohla byť
súčasťou týchto úžasných stret-
nutí a posunúť svoje celoživot-
né vedomosti a skúsenosti s vín-
kom milým poslucháčom - oby-
vateľom malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti. Nedovoľme,
aby sa vinice vytratili z našich
vŕškov, veď hrozno a víno k nám
patria viac ako 1000 rokov a kaž-
dý občan Pezinka a okolia by
mal o vínku vedieť čo najviac
a byť na to hrdý.
Ing.Gabriela Vojteková,CSc.,

Emeritná enologička

PoslucháčiATV na stretnutí u prof. Fedora Malíka.

FOTO: M.Gajdoš



7 UMENIE A KULTÚRA / RÔZNE / INZERCIA MÁJ 2019 PEZINČAN

� Pracujete v tej istej ne-
mocnici už 43 rokov. Zname-
ná to, že ste so svojou prá-
cou spokojný?

Áno, som spokojný, a najmä
vďačný za to, že som celý svoj
profesionálny život strávil v Pe-
zinku. Keď som skončil strednú
školu, vedel som, že ak pôjdem
študovať medicínu, budem psy-
chiater. V tom čase však psy-
chiatria vôbec nepatrila medzi
atraktívne odbory.Aj priatelia sa
mi čudovali a dokonca hovorili
prečo do Pezinka, na Cajlu, eš-
te aj dochádzať... a klopkali si
pritom na čelo. Mňa však psy-
chiatria vábila, možno som tušil,
že sa niečo zmení, že ľudská
psychika akokoľvek je tajomná,
sa musí dostať do centra ve-
deckého výskumu a to zname-
ná dostať sa hlbšie k jej podsta-
te. Intuitívne som veril, že raz to
bude veľmi dôležitý a perspek-
tívny odbor. Ako maturant som
zápasil s predstavou stať sa
dobrým dirigentom. Zvíťazila
medicína a psychiatria a neľutu-
jem. Dokonca odkedy som sa
stal riaditeľom, napĺňa sa mi aj
pôvodná túžba, lebo mi je dovo-
lené aspoň symbolicky dirigo-
vať orchester najväčšieho psy-
chiatrického zariadenia u nás.
� Ladí vám dobre?

Myslím si, že ladí dobre, dô-
kazom čoho sú vynikajúci od-
borníci, ktorých sme si vycho-
vali a záujem pacientov z celé-
ho Slovenska o liečbu u nás. Vy-
beráme si najmä lekárov a psy-
chológov, ktorí konvenujú na-
šim etickým a odborným krité-
riám. Pacient je na prvom mies-
te, snažíme sa mu poskytnúť
všetko, čím moderná psychiat-
ria disponuje a okrem toho mu
ponúkame množstvo zaujíma-
vých aktivít, ktoré už počas po-
bytu prispievajú k jeho reso-
cializácii a reintegrácii. Ale
orchester by mohol ladiť ešte
lepšie, keby bol dostatok peňa-
zí. Nemocnica je v krásnom
areáli, pacienti a personál sa
pred takmer 40 rokmi presťaho-
vali zo starých budov pôvodne
železitých kúpeľov do nových
objektov, ktoré však medzitým
zostarli a štát žiaľ, dáva veľmi
málo na ich rekonštrukciu a ob-
novu vnútorného vybavenia. Pa-
radox je aj to, že keďže patríme
do bohatého regiónu, bratislav-
skej župy, sme vylúčení z mož-
nosti uchádzať sa o eurofondy.
Je to nehorázna diskriminácia,
lebo z bohatstva župy ako štát-
ne zariadenie nemáme nič.
Sme odkázaní iba na kapitálo-
vé prostriedky z nášho rezortu,
ktoré zďaleka nepostačujú na
vytvorenie pracovných podmie-
nok, aké vyžaduje súčasná do-
ba. Nedostatok peňazí na obno-
vu a rekonštrukciu nemocnice,

Pavel Černák: Som hrdý na to, že som psychiater

a dnes už aj na bežnú prevádz-
ku je naozaj frustrujúci.
� Na výstave výtvarníka Ja-
roslava Knila v Mestskom mú-
zeu v Pezinku sa mohla verej-
nosť dozvedieť, že tento ume-
lec sa už od konca šesťdesia-
tych rokov venoval na pôde
vašej nemocnice arteterapii...

Áno, Jaroslav Knil, rodák
z Moravy, bol výtvarník a aj prie-
kopník arteterapie. Dnes je arte-
terapia bežne používaná psy-
choterapeutická metóda aj na
našich klinikách – hlavne na
Psychosomatickej klinike. Ale
pezinská psychiatria bola aj
v iných metódach priekopníc-
ka. Do roku 1990 sa tu realizo-
val veľký federálny výskum
v oblasti duševného zdravia, vy-
tvorili sme si špecializované
kliniky zamerané na určité diag-
nostické okruhy, máme precíz-
ne vypracovaný systém mana-
žovania pacienta v závislosti od
stavu vývoja jeho duševnej po-
ruchy, vytvorili sme ako prví
špecializované bezpečnostné
oddelenie, bola tu zriadená neu-
ropsychiatrická klinika, jediná
svojho druhu nielen na Sloven-
sku, množstvo zaujímavých
aktivít nefarmakologických pod-
pôr liečby je tiež nadštandard-
né. A nakoniec transformácia
liečebne na nemocnicu nesúcu
meno po veľkom francúzskom
psychiatrovi a autorovi revoluč-
nej zmeny v prístupe k duševne
chorým Philippovi Pinelovi bol
tiež priekopnícky krok s trvalým
humanistickým posolstvom.
Spomenúť treba aj priekopníc-
ke činy mimo zdravotnej oblas-
ti. Ekonomika, riadenie, styk
so zdravotnými poisťovňami
a úradmi, všetko vyžaduje pro-
fesionalizáciu a spájanie. Preto
sme vytvorili Klub psychiatric-
kých nemocníc, dobrovoľné
združenie v rámciAsociácie ne-
mocníc Slovenska, ktoré postu-
puje jednotne v boji o vytvára-
nie optimálnych podmienok
v zmluvných vzťahoch so zdra-
votnými poisťovňami. Ale to je
už iná kapitola.
� Máte popri riaditeľskej funk-
cii čas aj liečiť pacientov?

Do istej miery. Mám mana-
žérsky plný úväzok, lebo riadiť
v dnešných časoch zdravotníc-
ke zariadenie a ešte takéto špe-
cifické vyžaduje maximálne
nasadenie. Psychiatrie som
sa však celkom nevzdal, a psy-
choterapii a donedávna aj vý-
cvikom mladých adeptov v psy-
choterapii sa venujem dosť
intenzívne, ale tak, aby to neko-
lidovalo s riadiacimi povinnos-
ťami. Ja sám spoznávam me-
niaci sa svet svojimi zmyslami;
moji pacienti mi prezentujú se-
ba a svoj pohľad na svet zase
svojimi, takže vidím, ako sa ten
náš svet vyvíja, aj z pohľadu
mladej generácie. Musím kon-

štatovať, že naša populácia,
lepšie povedané táto civilizácia
je do značnej kontaminovaná
duševnými poruchami.
� Venujete sa aj syndrómu
vyhorenia, čo je asi typická
diagnóza dnešnej doby. Ako
človek spozná, že je vyhore-
ný?

Syndróm vyhorenia postihu-
je najmä ľudí z okruhu tzv. po-
máhajúcich profesií, ako sú
zdravotníci, sociálni pracovníci,
učitelia, niekedy aj policajti a po-
dobne. Pomáhajúce profesie
priťahujú týchto ľudí preto, lebo
v nich môžu uplatniť svoje nasa-
denie, nadšenie, vytrvalosť,
obetavosť, ale zároveň sú tro-
chu závislí od ocenenia, všim-
nutia. Majú vysoké nároky na
výkon a zodpovednosť a prácu
berú ako poslanie, aj keď je vy-
konávaná v chronickom strese.
Ak k tomu pristúpia trebárs váž-
ne problémy z osobného alebo
rodinného života a hodnotenie
ich výkonu poľaví, začne rozvoj
celého radu príznakov, ktoré sú
varovné a treba im venovať po-
zornosť. Je to najmä emočná
vyčerpanosť, únava, človek má
pocit, že hlúpne, nevie vyhovieť
požiadavkám, práca stráca
zmysel aj systém. Neskôr sa
začnú rozvíjať neurotické prí-
znaky, najmä celková vyčerpa-
nosť, poruchy spánku, úzkost-
né stavy, depresívne ladenie,
prichádza sklamanie, podráž-
denosť, znižuje sa sebadôvera.
Časom podráždenosť ustupu-
je, lenže dostaví sa ešte horšia
zmena, kedy sa človek stáva
emočne odťažitým, uzavretým.
V práci je pasívny, nebaví ho,
nenávidí už len cestu do práce
a samozrejme aj prácu samot-
nú. Vtedy je najlepším riešením
odísť. Práca, hocijako dôležitá
a milovaná, by nemala byť jedi-
ným zmyslom života. Treba
mať aj koníčky, priateľov a sa-
mozrejme rodinu.
� Týka sa to aj profesie novi-
nárov?

Určite, tým skôr, že vy dosta-
nete väčšinou nie odmenu, ale
skôr ataky, nadávky, pohŕdanie,
ba až a vyhrážanie sa fyzickou
likvidáciou.
� Počas viac než štyridsať-
ročnej praxe máte určite čo po-
rovnávať – napríklad starostli-
vosť o psychiatrických pa-
cientov v minulosti a dnes. Za-
čínali ste v období, keď niesla
dnešná „Pinelka“ názov Kraj-
ská psychiatrická liečebňa.

Už samotný názov KPL v se-
be niesol určitú stigmatizáciu
psychiatrických pacientov. Ako-
by naznačoval: Choroby sa lie-
čia v nemocniciach. Duševné
choroby v liečebniach. Telesne
aj duševne chorí pacienti sú cho-
rí, len tí duševne patrili do lie-
čební, čím bolo povedané, že
sú chronicky chorí a preto nepa-

tria do nemocníc. Čiže už takáto
zdanlivá drobnosť vyjadrovala
postavenie duševne chorého.
Okrem toho budovy a priestory
starej KPL boli stigmatizujúce a
nedôstojné. Ale našim pacien-
tom to muselo stačiť… Naprí-
klad pacienti trpiaci na schizo-
fréniu nemali vonku vytvorené
podmienky, ktoré by im pomá-
hali udržať sa, neboli chránené
dielne ani chránené domovy.
V tom čase navyše neboli u nás
ani vo svete moderné psycho-
farmaká bez nežiaducich alebo
s minimálnymi vedľajšími účin-
kami. Užívanie klasických lie-
kov na psychózy spôsobovalo,
že na prvý pohľad bolo vidieť,
že sú iní. Tie lieky ich prezrá-
dzali, preto ich vysadzovali. Aj
kvôli nekritickosti k ochoreniu.
Bežne sa teda vracali do ne-
mocnice. Po roku 1989 nastal
boom psychoterapie, založili
sme tu psychoterapeutické od-
delenie, na ktorom boli pacienti
s neurotickými poruchami – s tý-
mi, o ktorých dnes hovoríme, že
patria medzi moderné civilizač-
né psychické poruchy.
� Podľa štatistík je v súčas-
nosti vyšší počet psychiatric-
kých pacientov. Dá sa to pova-
žovať za symptóm doby?

Počet pacientov v ambulan-
ciách stúpol za posledné dve
desaťročia viac ako dvojnásob-
ne, na súčasných približne šty-
ristotisíc. Je to najmä preto, že
podstatne viac ľudí trpí na úz-
kostné a depresívne poruchy.
Sú akýmsi lakmusovým papie-
rikom tejto doby. Týchto pacien-
tov je viac aj preto, lebo je rozvi-
nutejšia a dostupnejšia sieť psy-
chiatrických ambulancií, máme
dostupné najmodernejšie psy-
chofarmaká, hojne sa poskytu-
je odborne vykonávaná psy-
choterapia. Psychiatria má
dobrý kredit a ľudia jej dôverujú.
Dôležitú rolu hrá aj búranie tabu
ohľadne psychiatrie a edukácia
obyvateľstva.
� Súčasťou niekdajšieho
nezrelého postoja k týmto té-
mam bol fakt, že mnohým
ľuďom už so samotnými ná-
zvami Pezinka či Cajly aso-
ciovalo slovo „blázinec“, tak-
že Pezinčania boli terčom
posmeškov. Zmenilo sa to?

Neviem, či Pezinčania prí-
tomnosťou nemocnice až tak
trpeli, pretože bola veľkým za-
mestnávateľom pre Pezinok a
okolie, teda z tohto pohľadu to
bola významná inštitúcia. Teraz
však v každom prípade cítim, že
Pezinčania sú hrdí na svoj „blá-
zinec“ a dokazuje to aj taký
zdanlivý detail, že sa preoriento-
vali z pejoratívne znejúceho
označenia Calja na Pinelku.
Možno často ani nevedia, čo to
slovo znamená, koho meno
vlastne nemocnica nesie a pre-
čo, ale už sémanticky znie slovo
Pinelka úplne inak. Pre mňa je
obrovským zadosťučinením, že
dlhoročné snahy a aktivity o de-
tabuizáciu psychiatrie a jej po-
zdvihnutie medzi moderné a
rešpektované medicínske odbo-
ry mali zmysel. Psychiatria a ne-
skromne dodávam aj Pinelova
nemocnica majú dnes vysoký
kredit. Som hrdý na to, že som
psychiater, lebo zmeny, ktoré
sme aj my kreovali, sú impo-
zantné, hoci k spokojnosti má-
me ešte ďaleko. Aj tak cítim ob-
rovské zadosťučinenie, že naša
práca bola zmysluplná. (kam)

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA jún

Inzercia

Vo vydavateľstve Matica slovenská
vyšiel biografický román s názvom
Ľudovít Štúr – životný príbeh. Je
to obsiahle dielo o Ľudovítovi Štúrovi
v beletrizovanej podobe.Autorom kni-
hy je Pezinčan PoĽuboš Jurík.
úspešných a oceňovaných biografic-
kých Juríkových románoch o Clemen-
tisovi a Dubčekovi nasleduje ďalšia
z významných slovenských osobnos-
tí, ktoré sa zapísali do dejín tohto náro-
da v neľahkých časoch. (r)

Nové knihy

Pre študentov a verejnosť:

Beseda so spisovateľkou, novinárkou a prekladateľkou Ire-
nou Brežnou – moderuje Veronika Šikulová. Termín: 3. jún
2019 o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.

Vernisáž výstavy Čaro keramiky – výstava je sprievodným
programom Keramických trhov 2019. Hosť: keramikárka Mária
Hanúsková. Termín: 5. jún 2019 o 16.00 hod., výstava potrvá do
30. júna 2019. Miesto konania: výstavné priestory, Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literatúra v Radnici: Máte už rozum? Hostia: spisovatelia a
vydavatelia časopisu Rozum Iris Kopcsayová, Márius Kopcsay
a Ľubomír Dobrovoda, moderuje Veronika Šikulová. Termín:
10. jún 2019 o 19.00 hod. Miesto konania: Radnica – cafe & wi-
ne bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Rozprávka má krídla – hlasné čítanie pre deti.Termín: 4. jún
2019 o 14.00 hod. a 18. jún 2019 o 14.00 hod. Miesto konania:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5.

Skvelá veda s Máriusom Kopcsayom. Termín: 14. jún 2019
o 10.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Beseda s Barborou Škovierovou.Termín: 21. jún 2019
o 10.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárno-výtvarná súťaž: téma na jún: Môj dom, môj hrad
– literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesia-
ca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, 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 – rozpráv-
kam, povestiam, hádankám. Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 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,

Psychiater Pavel Černák
je riaditeľom Psychiatric-
kej nemocnice Philippa
Pinela v Pezinku. Pracuje
v nej od roku 1976, od
čias, keď sa ešte nazývala
Krajskou psychiatrickou
liečebňou. Spojil s ňou
prakticky celú svoju pro-
fesionálnu dráhu – a vďa-
ka tomu mal možnosť za-
žiť aj zmenu, ktorou prešla
psychiatria , aj pohľad spo-
ločnosti na ňu. O svoje
skúsenosti sa podelil s či-
tateľmi Pezinčana.

FOTO: Eva Amzler
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Členovia Športového triatlonovéhu klubu Pezinok (ŠTK Pezi-
nok) odštartovali tohtoročnú sezónu veľmi úspešne. V stredu 1.
mája 2019 bodovali v Slovenskom pohári v kros duatlone, ktorý
sa konal v Rajci. Odtiaľ prinášajú do Pezinka medaily junior Ma-
tej Macháček Jaroslav Čík– 2. miesto, veterán – 2. miesto
a veteránka ktorá získala 1. miesto vo svojejAlena Drahošová,
kategórii a 2. miesto v absolútnom poradí medzi ženami.

V nedeľu 5. mája 2019 v nepriaznivom počasí úspešne bodo-
vali v Slovenskom pohári na Myjavskom kopaničiarskom duat-
lone v obci Priepasné starší žiaci ktorý získalMarek Romančík,
2. miesto a ktorý sa umiestnil na 3. mieste. V ka-Jakub Jánošík,
tegórii mladších žiakov nás úspešne reprezentoval Jakub
Miklenčič, Hana Macháčko-ktorý sa umiestnil na 1. mieste a
vá, ktorá skončila na 4. mieste.

V stredu 8. mája sa triatlonisti z Pezinka zúčastnili na akvatlo-
ne v Turčianskych Tepliciach, kde opäť bodovali v Slovenskom
pohári. Najviac sa darilo v kategórii žiaci ná-Maximovi Mihaľovi
deje A, keď získal 3. miesto a juniorovi Matejovi Macháčkovi,
ktorý obsadil rovnako 3. miesto vo svojej kategórii.

V sobotu 11. mája 2019 boli triatlonisti z Pezinka úspešní na
akvatlone v Šamoríne, kde do Slovenského pohára opäť zabo-
doval v kategórii juniori, keď obsadil 1. miestoMatej Macháček
a sa umiestnil na 3. mieste v kategórii staršíMarek Romančík
žiaci. a (obaja v kategóriiJakub Jánošík Alexandra Vitková
starší žiaci) sa umiestnili na 4. mieste.

V sobotu 11. mája 2019 sme mali zastúpenie aj na medzinárod-
ných pretekoch v Zadare (Chorvátsko), kde na trati polovičného
ironmana (1,9km plávanie, 90km cyklistika, 21km beh) obsadila
Pezinčanka 1. miesto vo svojej kategórii.Alena Drahošová

V nedeľu 19. mája 2019 organizoval Športový triatlonový klub
Pezinok Majstrovstvá SR v duatlone pre všetky žiacke kategórie
v domácom prostredí v Areáli zdravia Rozálka. Pretekov sa zú-
častnili športovci z celého Slovenska. Celkom odštartovalo 245
pretekárov, z toho 131 detí. Pezinok úspešne reprezentovali čle-
novia ŠTK Pezinok žiaci nádeje A – aEma Koleníková Maxim
Mihaľov. Obaja sa stali vicemajstrami SR v duatlone pre rok
2019, keď získali 2. miesto. Medzi veteránkami sa už tradične
presadila ktorá získala 1. miesto a zvíťazilaAlena Drahošová,
aj v špeciálnej kategórii najrýchlejšia Pezinčanka. Matej Machá-
ček Jaroslav Dejsa umiestnil na 2. mieste v kategórii juniori, na
3. mieste v kategórii veteráni 2 a Jaroslav Čík sa kvôli 10 sekun-
dovej penalizácii umiestnil až na 4. mieste v kategórii veteráni 1.

V utorok 21. mája sa mladí atléti zo Športového triatlonového
klubu Pezinok zúčastnili atletických pretekov ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA. Pretekov sa zúčastnilo viac ako 700 detí. Z každej ka-
tegórie a disciplíny postupuje najrýchlejších 12 detí do celoslo-
venského finále, ktoré sa uskutoční v stredu 5. júna v Košiciach.
Zo Športového triatlonového klubu Pezinok získali vstupenku 2
dievčatá - ktorá sa umiestnila na 9. miesteTamara Jendeková,
z 54 dievčat a ktorá sa umiestnila na 6. mies-Ema Koleníková,
te zo 113 dievčat. Ďakujeme všetkým členom Športového triat-
lonového klubu Pezinok za úspešnú reprezentáciu klubu aj mes-
ta Pezinok. Silvia Švecová

Záchrana života a zdravia mladistvej osoby

V piatok 3. mája 2019
v čase o 19.30 h na útvar
mestskej polície Pezinok
telefonicky oznámil občan
mesta, že na železničnej
stanici v Pezinku v blízkos-
ti koľajiska leží na zemi ne-
známy mladý muž. Hliad-
ka mestskej polície oznam
preverila a zistila, že neznámy mladý muž leží na zemi, javí znám-
ky opitosti, nezrozumiteľne rozpráva a ťažko komunikuje. Násled-
ne hliadke predložil puzdro s osobnými dokladmi, pričom z puzdra
mu vypadol plastový obal s cca 10 kusmi neznámych liekov.
Z osobných dokladov bolo zistené, že sa jedná o 15 ročného mla-
distvého. Nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie na požitie liekov,
prípadne iných omamných alebo psychotropných látok, z dôvodu
ochrany života a zdravia osoby bolo na miesto privolané vozidlo
rýchlej zdravotnej pomoci. Nakoľko sa jednalo o mladistvú osobu,
bola o udalosti informovaná matka menovaného, ktorá bola zasa-
hujúcou hliadkou mestskej polície prevezená na miesto udalosti.
O situácii bolo stálou službou mestskej polície informované OO
PZ Pezinok, ktoré na miesto udalosti vyslalo svoju hliadku. Mla-
distvá osoba bola spoločne so zákonným zástupcom – matkou,
prevezená sanitným vozidlom na odborné lekárske vyšetrenie do
Fakultnej nemocnice v Bratislave. Predmetné lieky – kapsule pre-
vzal zdravotnícky personál. Informáciou z OO PZ Pezinok bolo ná-
sledne zistené, že v prípade kapsúl nájdených u mladistvej osoby
sa jednalo o omamnú a psychotropnú látku. Nakoľko vzniklo dô-
vodné podozrenie zo spáchania trestného činu, vec prevzal na
ďalšie riešenie PZ SR.

Požiar opusteného rodinného domu

Dňa 7. mája 2019 v čase o 21,45 h na útvar mestskej polície Pe-
zinok telefonicky oznámil občan mesta, že na ulici Za dráhou v Pe-
zinku horí opustený rodinný dom. Súčasne oheň spozorovala aj
hliadka mestskej polície, ktorá sa v uvedenom čase nachádzala
na železničnej stanici v Pezinku. Hliadka mestskej polície sa za
pomoci zvukového a svetelného zariadenia urýchlene vozidlom
presunula na ulicu Za dráhou v Pezinku, pričom súčasne stála
služba mestskej polície telefonicky na linke tiesňového volania
150 kontaktovala Hasičský a záchranný zbor Pezinok, ktorý mal
požiar tiež nahlásený. Po príchode hliadky na miesto požiaru bolo
už v plameňoch celé 1. poschodie a strecha, ktorá sa následne
prepadla. Zasahujúci príslušníci mestskej polície následne vyko-
nali vizuálnu obhliadku spodného podlažia za účelom zistenia, či
sa v uvedených priestoroch nenachádzajú nejaké osoby. Našťas-
tie žiadne osoby v objekte neboli. Následne v čase o 21.51 h sa
na miesto dostavilo hasičské vozidlo, ktoré začalo s hasením po-
žiaru. Hliadka mestskej polície zotrvala na mieste udalosti za úče-
lom zabezpečovania okolia až do uhasenia požiaru.

Zadržanie mladistvých delikventov

Dňa 22. apríla 2019
v čase o 10.00 h v areáli
MŠ na ulici Za hradbami
v Pezinku hliadka mest-
skej polície obmedzila
na osobnej slobode tri
mladistvé osoby, ktoré
písali (grafitti) po plasto-
vých dverách, kryte
rozvodnej skrine elektrického napätia, rôznych plastových nádo-
bách na triedený odpad, oknách pivničných priestorov, stĺpoch ve-
rejného osvetlenia, po stojane basketbalového koša na detskom
ihrisku atď. Po ich stotožnení bolo zistené, že sa jedná o dvoch
15-ročných Pezinčanov a 14-ročného Modrana. Neplnoletí pá-
chatelia závažného deliktu svojím konaním spôsobili zatiaľ nevy-
číslenú škodu na majetku. O udalosti boli vyrozumení zákonní
zástupcovia mladistvých. Záležitosť je v riešení referátu objasňo-
vania priestupkov mestskej polície Pezinok.

Nelegálna skládka odpadu – Malacká cesta, Pezinok

Dňa 12. apríla 2019 v čase o 8.45 h bolo prostredníctvom vší-
mavých občanov a mobilnej aplikácie „Odkaz pre starostu“ na
útvar mestskej polície Pezinok prijaté oznámenie, že na ulici Ma-
lacká cesta v Pezinku v blízkosti areálu skladu správy ciest je za-
ložená nelegálna skládka odpadu rôznych autodielov a interiéru
z motorového vozidla. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o rôzne
časti motorového vozidla značky Peugeot. Šetrením bol následne
zistený majiteľ vozidla z Námestova, ktorý v krátkej dobe uvedenú
nelegálnu skládku odstránil. Záležitosť je v riešení referátu objas-
ňovania priestupkov mestskej polície Pezinok.

Nelegálna skládka odpadu – Fajgalská cesta, Pezinok

Dňa 3. apríla 2019 v čase o 9.03 h bol na útvar mestskej polície
Pezinok zaslaný podnet na pribúdajúce zhromažďovanie rôzne-
ho odpadu na pozemku oproti Klubu športovej kynológie na ulici
Fajgalská cesta v Pezinku. Za pomoci technického zariadenia
„fotopasca“ sa mestskej polícii podarilo zachytiť motorové vozidlo
a stotožniť páchateľa deliktu, ktorý na pozemok opakovane privá-
žal odpad. Záležitosť je taktiež v riešení referátu objasňovania
priestupkov mestskej polície Pezinok.

Zo zvodiek Mestskej polície Pezinok

Dňa 4. mája 2019 sa v Pe-
zinku uskutočnili „Preteky Spar-
tan Race“. Príslušníci mestskej
polície Pezinok - družstvo v zlo-
žení Róbert Juracska, Peter Ur-
ban, Bc. Lucia Korytárová, Lu-
káš Arvay a Peter Chmela si
v rámci odbornej služobnej prí-
pravy úspešne preverili svoju fy-
zickú a psychickú pripravenosť,
tímovú prácu a podali výborný
športový výkon.
Dňa 26. apríla 2019 sa prísluš-
níci mestskej polície Pezinok zú-
častnili 22. ročníka súťaže o pu-
tovný pohár primátora mesta Ko-
márna a 4. ročníka Memoriálu
Karola Zsapku v streľbe mest-

ských a obecných polícií zo slu-
žobných zbraní. Organizátorom
súťaže bola mestská polícia Ko-
márno a samotná súťaž sa usku-

točnila na strelnici ŠSK Royal
v meste Komárno. Súťažilo sa
v disciplínach UIT-PI mierená
streľba a streľba Combat. V sú-

ťaži jednotlivcov sa príslušník
mestskej polície Pezinok Mgr.
Igor SCHWARZ umiestnil na vy-
nikajúcom 7. mieste (zúčastnilo
sa 46 strelcov). V súťaži družs-
tiev sa mestská polícia Pezinok
– družstvo v zložení Mgr. Igor
SCHWARZ, Ing. Peter MAR-
ČEK, Jaroslav KANKA a Karol
KOVÁCS – umiestnilo na pek-
nom 3. mieste (zúčastnilo sa 11
družstiev zo Slovenska, Čiech a
Maďarska). Za úspešnú repre-
zentáciu mestskej polície Pezi-
nok a Mesta Pezinok príslušní-
kom mestskej polície ďakujeme
a prajeme im veľa pracovných
a osobných úspechov. (MsP)

Príslušníci Mestskej polície Pezinok na pretekoch Spartan Race

Dňa 25. apríla 2019 bola Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku predložená Správa o delikvencii na úze-

mí mesta a správa o činnosti Mestskej polície Pezinok za rok 2018.

S vypracovanou predmetnou správou, ktorá pre potreby primátora mesta a mestského zastupiteľstva,

podáva konkrétnejší – komplexnejší prehľad o činnosti mestskej polície na území mesta Pezinok v roku

2018 sa môžu obyvatelia mesta oboznámiť na webstránke mestskej polície – www.msppezinok.sk

Pezinskí triatlonisti úspešne
odštartovali sezónu 2019

Po trojročnej prestávke sa v tretiu májovú sobotu, 18. mája, ko-
nalo v telocvični ZŠ Na bielenisku II. kolo stolnotenisovej ligy vo-
zičkárov. Ligového kola sa zúčastnilo 17 súťažiacich vrátane re-
prezentačnej špičky. Športové zápolenie otvorili Ján Riapoš,
predseda Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov,
spoločne s predsedom 1. stk Slovkarpatia L.Slimákom. Súťa-
žiaci boli rozdelení do skupín, z ktorých postupovali prví dvaja,
ďalej sa hralo vylučovacím spôsobom a dvojice o celkové
umiestnenie. Pri neúčasti dvoch našich hráčov (zranenia) sa
žiaľ nikomu z našich zástupcov nepodarilo dosiahnuť popredné
umiestnenie. Nevzdávame sa, je to signál k intenzívnejšej prí-
prave i špecializácii v tréningovom procese. Nasledujú ďalšie li-
gové kolá, Majstrovstvá SR v Rači a medzinárodné turnaje
a o rok opäť liga v našom meste. K. Dobrovodská

II. kolo stolnotenisovej
ligy vozičkárov
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Ak sa pozriete 24. apríla do kalendára, dozviete sa, že meniny
má Juraj. V tento deň si skauti pripomínajú sv. Juraja – patró-
na skautov. Môžete nás preto vidieť celý deň so skautskou šat-
kou na krku. Sme všade - v škole, v práci, na ulici alebo v auto-
buse.

Pezinskí skauti sa rozhodli pri tejto príležitosti stretnúť.
Spoločne sme išli na zmrzlinu, kde sme si vyrozprávali zážitky
z celého dňa. NIektorí z nás išli aj do Bratislavy, kde sa konalo
stretnutie skautov z celého kraja. Tu sme sa zapojili do niekoľ-
kých aktivít, počas ktorých sme prezentovali skauting. Jednou
z nich bola aj iniciatíva propagovania Európskych volieb
na Slovensku, ktoré mali v minulosti veľmi nízku účasť. Veríme,
že sa nabudúce opäť uvidíme v hojnom počte. Marián Lezo

Skauti so šatkami v uliciach

DHZ Pezinok SOU spoločne so ZŠ Fándlyho Pezinok a s pod-
porou mesta Pezinok pripravili 37.ročník súťaže grafických
prác žiakov základných škôl, ktorej sa zúčastnili žiaci ZŠ z okre-
su Pezinok. Aj v tomto roku hodnotila odborná porota zložená
z výtvarníkov i hasičov predložené práce v kategórii mladší
a starší žiaci v technikách maľba, grafika, kresba i kombinova-
ná technika. Témou boli preventívno-výchovná práca, hasičská
zásahová a záchranárska činnosť. Vybraným najlepším prá-
cam v tomto ročníku boli udelené 1., 2. a 3. cena v oboch kate-
góriách. Za osobitné práce boli udelené ceny poroty. Do súťaže
sa zapojili tak ako vo všetkých ročníkoch i žiaci ZŠ mesta
Pezinok. Ocenenie získali: Kategória mladší žiaci N. Holienči-
nová ZŠ Fándlyho – 3. miesto Prevencie pred požiarmi. Kate-
gória starší žiaci ZŠ a MŠ Orešie – 3. miestoN. Klačanová
Kresba. PO.ZŠ Fándlyho – 1. miestoB. Janasová S. Čubyr-
ková L. VáclavováZŠ a MŠ Orešie – 2. miesto ZŠPO.

Fándlyho - 1. miesto –Prevencie pred požiarmi. N. Baxová
Cena poroty, ZŠ Na Bielenisku.

Víťazi oboch kategórií i s pedagógmi boli pozvaní na ZŠ
Fándlyho v Pezinku, kde bola pripravená výstava súťažných
prác zo všetkých škôl, aby si na slávnostnom otvorení výstavy
prevzali ocenenia. Vedenie školy s pedagógmi a pracovníkmi
školy pripravili tradične dôstojné prostredie a žiaci ZŠ pod vede-
ním Mgr. T. Ilavskej pôsobivý kultúrny program, ktorý prítomní
ocenili potleskom.

Spevom i tancom potešili žiaci ZŠ Fándlyho víťazov, pedagó-
gov, rodičov a hostí, ktorých privítala riaditeľka ZŠ Fándlyho
Ing. M. Hlúšková. Za mesto Pezinok sa vyhodnotenia súťaže zú-
častnila viceprimátorka Pezinka Mgr. M. Vagingerová. Kurá-
torom výstavy bol vrchný inšpektoro DPO SR P. Ronec. (PR)

37. ročník výtvarnej súťaže žiakov ZŠ

Kráľovská hra – šach – možno
u nás nemá až takú tradíciu a po-
pularitu ako v niektorých iných
krajinách sveta, no napriek to-
mu práve Slovensko dalo svetu
jedného z najvýznamnejších
a najoriginálnejších hráčov ša-
chu – Richarda Rétiho. V ro-
koch 1918 - 1929 patril dokonca
medzi najlepších svetových ša-
chistov a okrem toho zásadne
ovplyvnil aj vývoj šachovej teó-
rie. Je spomenutý vo všetkých
encyklopédiách šachu najprv
ako významný rakúsky či ma-
ďarský šachista, neskôr, po
rozpade Rakúsko – Uhorskej
monarchie ako prvý českoslo-
venský medzinárodný šachový
veľmajster. Jeho meno je uvá-
dzané na čestnom mieste me-
dzi najlepšími z najlepších, a to
nielen pre originálne šachové
novátorstvo, ale aj pre neza-
budnuteľné majstrovské šacho-
vé partie, ktoré zohral s najväč-
šími šachistami svojej doby.
Dodnes ich obdivujú a študujú
hráči šachu po celom svete a do-
dnes sú známe postupy, ktoré
nesú jeho meno. Pravdepodob-
ne najznámejšie z nich je tak-
zvané „Rétiho otvorenie“.

Priniesol však nielen nový
a úspešný systém otvorenia
hry, ale bol tvorcom aj brilant-
ných koncových štúdií. Pozoru-
hodný je aj fakt, že Réti počas
svojej nie príliš dlhej šachovej
kariéry aspoň raz porazil s vý-
nimkou Laskera každého vý-
znamného hráča svojej doby.

Richard Réti začal svoju ša-
chovú kariéru ako klasický kom-
binačný hráč. Po prvej svetovej
vojne sa však jeho štýl zmenil a
stal sa spolu s Áronom Nimco-
vičom a Júliusom Breyerom,
hlavným predstaviteľom tak-
zvaného „hypermodernizmu“
v šachu a zakladateľom Hyper-
modernej šachovej školy. Ako

šachový mysliteľ vďaka svojmu
mimoriadnemu intelektu pred-
stihol Réti svoju dobu pri skú-
maní šachových zákonitostí
a princípov.

Neboli to však len majstrovské
šachové partie a geniálne rieše-
nia úloh tohto československé-
ho veľmajstra, ktoré ešte aj
dnes obdivujú vyznávači krá-
ľovskej hry po celom svete, ale
aj jeho myšlienky, zachytené
v dvoch publikáciách (Majstri ša-
chovnice a Nové idey v šachu),
ktoré zásadne ovplyvnili vývoj
šachovej teórie a zároveň mu
zaistili jedno z najžiarivejších
miest na šachovom nebi. Ri-
charda Rétiho preslávili nielen
mnohé turnajové víťazstvá, ale
najmä progresívne, mimoriadne
tvorivé a originálne šachové
myslenie, ktoré dodnes obdivu-
jú stále nové a nové generácie
milovníkov šachu. Réti ako no-
vátor v oblasti šachovej teórie
sa zároveň prejavoval aj ako vý-
razný estét, ktorý objavoval a
prezentoval umeleckú hodnotu
šachu. Možno si to nie vždy uve-
domujeme, ale Réti bol práve
cez tvorivý prístup k šachu veľ-
mi tesne spätý aj so súdobými
umeleckými smermi najmä z ob-
lasti výtvarného umenia. Cez

brata Rudolfa, aktívneho hu-
dobníka, hudobného skladateľa
a teoretika, veľmi citlivo vnímal
aj dianie vo vtedajšej avant-
gardnej hudbe.

Réti môže byť príkladom aj
pre súčasnosť svojou odvahou
ísť proti stereotypom, slobodou
myslenia a ochotou experimen-
tovať, ale rovnako aj odhodla-
ním znášať dôsledky za svoje
presvedčenie a vyrovnať sa
s nepochopením v konzerva-
tívnej časti svojich kolegov –
významných predstaviteľov
šachovej hry v Európe a vo
svete.

V roku 2008 Šachový zväz
Českej republiky vyhlásil Ri-
charda Rétiho za najväčšieho
českého šachistu 20. storočia.
Dôvodom takéhoto hodnotenia
neboli len jeho víťazstvá na
významných turnajoch, ale naj-
mä to, že Rétiho šachové partie
v sebe, vo vzácnej zhode, re-
flektovali svet intelektu ako aj
intuície. Rétiho hra na najvyššej
úrovni mala rovnako blízko k ve-
de ako k umeniu. Nezanedba-
teľná bola, z pohľadu hodnotite-
ľov, aj jeho celoživotná činnosť
všestranného propagátora ša-
chu, šachového publicistu a pe-
dagóga.

Ocenením jeho mimoriadne-
ho významu je aj jeho uvedenie
do svetovej šachovej siene slá-
vy (World Chess Hall of Fame).
Stalo sa tak v apríli roku 2018,
v severoamerickom meste
Saint Louis a medzi najvýznam-
nejších svetových šachistov ho
nominovali zástupcovia Sveto-
vej šachovej federácie (FIDE).

Na svojho slávneho rodáka Ri-
charda Rétiho nezabúdajú ani
Pezinčania. Každoročne v má-
ji organizujú v jeho rodnom mes-
te na jeho počesť medziná-
rodný šachový turnaj nazvaný
„Memoriál Richarda Rétiho“.
V tomto roku bol už jeho trinásty
ročník. Po šachovom veľmaj-
strovi bola, na návrh autora toh-
to článku, od roku 2007 pome-
novaná aj jedna z nových ulíc
v Pezinku. Nachádza sa v loka-
lite blízko jeho rodného domu,
ktorý dodnes stojí v areáli bý-
valých kúpeľov, ktoré niekoľko
desaťročí Rétiovci vlastnili a pre-
vádzkovali ako známe rekreač-
no -zdravotnícke zariadenie.

Šachový veľmajster Richard
Réti sa narodil 28. mája 1889
v Pezinku. V roku 1920, po roz-
pade Rakúsko - Uhorskej mo-
narchie prijal československé
občianstvo. Zomrel predčasne -
6. júna 1929 v Prahe, je pocho-
vaný na Centrálnom cintoríne
vo Viedni.

Múzeum židovskej kultúry
v Bratislave otvorí 6. júna vo svo-
jich priestoroch výstavu o jeho
živote a diele, ktorá potrvá až do
konca novembra. Potom bude
prenesená do jeho rodného
Pezinka. Zároveň autor týchto
riadkov napísal o Richardovi Ré-
tim dvestostranovú publikáciu,
ktorá vyjde ešte počas bra-
tislavskej výstavy, a o ktorej vy-
daní budeme čitateľov Pezinča-
na informovať.

Oliver Solga

RICHARD RÉTI – šachový génius z Pezinka

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov kr-
vi na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa (štvrtok) v salóni-20. júna 2019 od 8.00 h
ku Domu kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú
so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz dar-
cu krvi. (r)
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Každý rok sa v Nadácii REVIAsnažíme

podporiť dobré občianske iniciatívy.

Robíme to prostredníctvom Grantové-

ho programu, ktorý prerozdeľuje finan-

cie získané od našich darcov percenta z dane, jednorazových

aj pravidelných darcov, z vlastných charitatívnych projektov

a pod. Tentokrát v druhom kole výziev za rok 2019, ktoré sme

uzavreli koncom apríla, uspelo sedem komunitných projektov

so zaujímavými myšlienkami aktívnych občanov a komunitným

charakterom pre ostatných obyvateľov.

Projekty získali finančnú podporu v celkovej hodnote až

5 740 €. Medzi nimi multižánrový projekt Grinavský deň 2019 -

OI Grinava Pezinok, športový projekt OZ Kamoši z Modry - Hry

na chodník, rekonštrukcia kostola Jána Krstiteľa - OZ Záchrana

cirkevných pamiatok v Modre, Hmyzí hotel ako environmentál-

na výchova z dielne OZ Dlhovekosť Vinosady a zachovanie tra-

dícií prostredníctvom Ornamentálnej mapy od OZ Tatrín Vaj-

nory. A že ich nie je sedem? V tomto kole sme sa rozhodli špe-

ciálne odmeniť 2 projekty, ktoré plánujú dlhodobo prispievať

k rozvoju komunity v Pezinku a v Modre.

Do kategórie prémiových sme zaradili Kultúru Za hradbami,

Pezinok. Ateliér scénografov pod vedením Michala Lošonské-

ho ponúka nečakaný prerod starej výmeníčky na sídlisku Za

hradbami na alternatívne kultúrne centrum plné umenia,

workshopov a susedských podujatí. „Ako skupina mladých diva-

delníkov, scénografov, výtvarníkov či filmárov spájame sily, aby

sme vytvorili priestor, kde môžeme realizovať svoje túžby, nápa-

dy a plány v oblasti umenia, prinášať program pre mladých ľu-

dí, adolescentov ale aj staršiu generáciu obyvateľov...“ hovorí

o priestore jeho riaditeľ M. Lošonský.

Druhým prémiovým projektom je iniciatíva environmentálne-

ho OZ PermaVia s plánom zrekonštruovať staré momentálne

neobývané piestory v Modre a vytvoriť na tomto mieste multi-

funkčné komunitné centrum. „Chceli by sme zrekonštruovať

miestnosti v modranskom Evanjelickom lýceu za účelom zria-

denia Komunitného ateliéru, a taktiež revitalizovať jeho exteriér,

kde plánujeme vytvoriť Komunitnú záhradu pre obyvateľov

Modry“, komentuje za PermaViu Ivan Kolárik.

Nadácia REVIA k dnešnému dňu podporila až 969 projektov

v sume skvelých 276 740 €. Naším cieľom je podporovať aktív-

nych občanov, stmeľovať komunitu, a tým robiť náš región výni-

močným. Sledujte výzvy aj pre vaše nápady na revia.sk, alebo

na facebooku. za Nadáciu REVIALucia Finková

Nové prémiové projekty pre ďalšie
malokarpatské komunity

Prvý májový víkend sa usku-
točnil v pezinskom Dome kultú-
ry 13. ročník Ankety o najobľú-

benejšieho učiteľa, učiteľku na

Slovensku Zlatý Amos 2019.

V sobotu prebehlo semifinále,
z ktorého sa 6 najlepších učite-
ľov prebojovalo do nedeľňaj-
šieho finále. Hlavným organizá-
torom ankety Zlatý Amos je OZ
ADEVYK, hlavným partnerom
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Na sláv-
nostnom večere sa zúčastnili aj
zástupcovia Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu
SR, primátor mesta Pezinok
Igor Hianik a ďalší hostia. Fi-
nále moderovala Adela Vin-
czeová a program vyplnili spe-
váčky Aneta Hollá, Veronika
Rabada a Dáša Kostovčík.

Konečné víťazstvo a Titul
ZlatýAmos 2019, kráľovské in-

Anketa Zlatý Amos vyvrcholila v Pezinku

sígnie, žezlo a korunu vyhrala
pani učiteľka I. stupňa na zá-
kladnej škole v Žiline – Petra
Kubičková.

a odmenuTitul Zlatá škola
tisíc eur získala ZŠ Žitavská z
Bratislavy. Špeciálnu cenu za-

kladateľa ankety – Cenu Jána
Gašperana, ktorú vyberala 13-
členná detská porota, šek v hod-
note tisíc eur, si z Pezinka od-
niesol učiteľ Jozef Matejovič.
Titul Amos sympaťák získa-
la O jej víťaz-Eva Krabáčová.

stve rozhodovala verejnosť
v internetovom hlasovaní. Or-
ganizátori udelili ocenenie aj
v kategórii Pedagóg, na ktoré-
ho sa oplatí spomínať, Naj uči-
teľ národnostných menšín a
Učiteľ bez predsudkov. (pv)

FOTO: (pb)

alebo prečo je tento rok druhé grantové kolo Nadácie REVIA špeciálne

Počas sviatku 1. mája sa uskutočnil šiesty ročník festiva-
lu slovanských tradícií. Podujatie zorganizovalo občianske
združenie Pezinská akčná kopa v spolupráci s Centrom voľ-
ného času a mestom Pezinok za finančnej podpory REVIE
– Malokarpatskej komunitnej nadácie.

Hlavným zámerom podujatia bolo umožniť rodinám s deť-
mi stráviť príjemný, zmysluplný čas a zároveň im priblížiť
naše tradície, folklór a kultúru predkov. Pre návštevníkov
boli pripravené prednášky, tvorivé dielne, program pre deti
a koncerty.

Akcia mala vysokú návštevnosť a dobré ohlasy. Všetkým
spolupracovníkom a dobrovoľníkom ďakujeme za pomoc
a návštevníkom za skvelú náladu a atmosféru. Tešíme
sa na budúcoročné stretnutie na siedmom ročníku festi-
valu. (CVČ)

Festival slovanských tradícií
Inzercia

V dňoch 26. a 27. apríla 2019
sa členky Živeny z Pezinka
a členovia Folklórneho spe-
váckeho súboru RADOSŤ zú-
častnili Stretnutia dolnozem-
ských Slovákov v Slovenskom
Komlóši v Maďarsku. V rámci
tohto slávnostného stretnutia
sa v piatok po slávnostnom kla-
dení vencov pri pomníku našich
slovenských predkov uskutoč-
nilo zasadanie miestnej sa-
mosprávy spojené s odovzdá-
vaním medzinárodného vy-
znamenania dolnozemských
Slovákov PRO CULTURASLO-
VACA. Večer sa uskutočnil v
Slovenskom dome slávnostný
gala večer pri príležitosti 70. vý-
ročia založenia Folklórneho sú-
boru Komlóš, na ktorom vystú-
pili ako hostia aj tanečníci Fol-
klórneho súboru GYMNIK z Bra-
tislavy a Folklórneho súboru
GELOVIANKAzo Sebechlieb.

Na sobotu 27. apríla pripravi-
la Organizácia komlóšskych Slo-
vákov v spolupráci so Sloven-
ským regionálnym kultúrnym
centrom a Slovenskou národ-
nostnou samosprávou v sloven-
skej základnej škole v Komlóši
kultúrny program, v ktorom sa
ako prvý predstavil Folklórny
spevácky súbor z Pezinka vede-
ný svojou vedúcou Máriou Miš-
kerikovou a umeleckým vedú

cim Štefanom Šalátom, ktorý sú-
bor sprevádzal hrou na akorde-
óne. Štandardný oduševnený
a temperamentný výkon Ra-
dostníkov bol po zásluhe odme-
nený veľkým potleskom prítom-
ných. Okrem Pezinčanov sa
o zábavu a dobrú náladu posta-
rali aj FS GYMNIK z Bratislavy,
FS GELOVIANKA zo Sebe-
chlieb a Mládežnícka dychovka
zo Slovenského Komlóša.

Súčasne s bohatým kultúr-
nym programom prebiehal na
školskom dvore aj 17. ročník sú-
ťaže a ochutnávka povestných
komlóšskych suchých klobás.
Za zmienku stojí, že v rámci tej-
to skvelej gastronomickej pre-
zentácie boli v ponuke aj tradič-
né komlóšske pochúťky peče-
ná klobása, baraní perkelt, ho-
vädzí perkelt, barania kapusta,
kvasienke, špricke.

Hoci počasie v sobotu nebolo
podujatiu priaznivo naklonené,
ani silný vietor ani hustý dážď
nemohli pokaziť krásnu at-
mosféru slovenskej spolupa-
tričnosti. Po rozlúčke so sta-
rostlivými a priateľskými hosti-
teľmi vydala sa skupina Pezin-
čanov na spiatočnú cestu, ktorú
absolvovala, ako ináč, za neú-
navného spevu Radostníkov.

Eva Frťalová, JDS Pezinok

ŽIVENA s RADOSŤOU v Slovenskom Komlóši
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POĎAKOVANIE

► 1.6. (sobota) o 15.00 h na nádvorí reštaurácie Grinavský Janko
– Organizátor: Dychová hudba Gri-GRINAVANKAFEST 2019.
navanka, PKC sa spolupodieľa na podujatí.

► 2.6. TANEČNÁ(nedeľa) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
SÚŤAŽ O POHÁR PKC. Organizátori: PKC a TC CHARIZMA
a PETAN.

► 7.-9.6. KERA-(piatok-nedeľa) o 15.00 h Radničné námestie –
MICKÉ TRHY. Hlavný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok.
PKC sa spolupodieľa na podujatí.

► 8.6. TANCUJTE S NA-(sobota) o 15.00 h vo veľkej sále DK –
MI. Záverečné vystúpenie Tanečného odboruZUŠ E. Suchoňa.

► 9.6. ČLOVEKO-(nedeľa) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
FÓN. Podujatie z cyklu ČAROVNÁ HUDBApre deti. Organizátor:
OZ EUTEROPAa PKC

►10.6. TEŠÍME(pondelok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
SA NA PRÁZDNINY. Záverečné vystúpenie Hudobného odboru
ZUŠ E. Suchoňa.

►14.6. ODOVZDÁVANIE(piatok) o 18.00 h v Starej radnici –
MESTSKÝCH OCENENÍ a slávnostné mestské zastupiteľstvo.
Hlavný garant: Mesto Pezinok.

► 15.-17.6. (sobota-pondelok) Radničné námestie, Krušičova kú-
ria, DK – XI. ročník. Organi-FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA.
zátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok. Podrobný pro-
gram bude uvedený na samostatných plagátoch.

► 19.6. ŠPORTOVEC RO-(streda) o 18.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Vyhodnotenie najúspešnejších športovcov mesta Pezinok.
Hlavný garant: Mesto Pezinok.

► 20.6. ODBER KRVI.(štvrtok) o 8.00 h v salóniku DK – Organi-
zátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.

► 22.6. HITOVICE.(sobota) o 12.30 h vo veľkej sále DK –
O 15.00 h – Koncoročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUN-
NY DANCE.

► 23.6. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Dnes: ŽABÍ PRINC. Účinkuje: DIVADLO ANIMARE SILVA.
Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

► 24.6. 100.VÝROČIE(pondelok) o 10.30 h v malej sále DK –
ÚMRTIA M.R.ŠTEFÁNIKA. Podujatie pre študentov Gymnázia
Pezinok. Organizátor: Spevácky zborANIMATUS.

► 25.6. VYHODNOTENIE –(utorok) o 9.00 h v malej sále DK –
27.roč. LITERÁRNEJ SÚŤAŽE A OCENENIE ÚSPEŠNÝCH
ŽIAKOV PEZINSKÝCH ŠKÔL PRIMÁTOROM MESTA.

► 26.6. SLÁVNOSTNÁ(streda) o 16.30 h vo veľkej sále DK –
AKADÉMIAZŠ KUPECKÉHO.

► 29.6. HUDBA(sobota) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –
V PEZINKU. Účinkujú: MILAN Paľa (husle), Jozef Ľupták (vio-
lončelo), Ivan KOSKA(klavír). Organizátor: OZ EUTERPAa PKC.

► 30.6. OTVORENIE KUL-(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –
TÚRNEHO LETA.

VÝSTAVA:

Práce výtvarného odboru ZUŠ E. SUCHOŇAPEZINOK. (v mini-
galérii Domu kultúry)

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milova-
li. V tomto období si
pripomíname 19.

výročie úmrtia nášho drahého
Jozefa VIRGOVIČA.

S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina.

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

mája sme si pripomenuli 3. smut-
né výročie, čo nás opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko
a brat

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

Dňa 6. 5. 2019 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý
Ľudovít SLIMÁK.
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami

tichú spomienku. Sestra s rodi-
nou.

Kto žije v našich
srdciach, ten neu-
miera. Dňa 6. 4.
2019 bolo 5 rokov
od úmrtia našej
drahej

Ľudmily
TÁBOROVEJ.

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

Dňa 3. 6. 2019 si
pripomenieme 30.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca,
dedka a svokra

Jána
SANDTNERA.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína syn Ján s rodinou.

Dňa 26. 5. 2019
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
môjho manžela

Antona BRNU.
S láskou spomína
manželka a deti

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

Dňa 21. mája 2019
uplynuli 2 roky od-
vtedy, čo nás pre-
dišiel do večnosti
náš drahý
Peter SLAMKA.

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

Kvety na hrob ti
môžem dať, spo-
kojný spánok priať
a spomínať. Dňa
22. 5. 2019 si spo-
míname na 1. výro-
čie úmrtia

kpt. Pavla VIKTORÍNA.
Manželka s dcérami.

Dňa 5. 6. 2019 uply-
nie 20 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého

Ľubomíra
KOLLÁRA.

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

Ďakujeme všet-
kým priateľom a
známym, ktorí sa
dňa 12. 4. 2019
prišli rozlúčiť s na-
šou drahou zosnu-
lou mamou, bab-

kou, krstnou mamou
Teréziou HOTOVOU.

Úprimne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Deti
s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 30. 5. 2019 sme si
pripomenuli nedožité 68. narode-
niny
Milana MRAVCA.

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou a úctou
spomínajú manžel-
ka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

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

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

Dňa 27. 5. 2019
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, dedko,
pradedko a krstný
otec

Vladimír SLIMÁK.
S láskou a smútkom v srdci spo-
mína manželka, dcéry s rodina-
mi. Prosím, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.

Dňa 21. 5. 2019
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec,
dedko a pradedko

Rudolf VLHA.
S úctou a láskou

spomínajú deti s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 10. 5. 2019
sme si pripome-
nu l i 4 . vý roč ie
úmrtia nášho dra-
hého manže la ,
otca, dedka a pra-
dedka

Jaroslava ŽENIŠA.
Spomíname s úctou a láskou na
teba. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

So žiaľom v srdci
oznamujeme všet-
kým, že

Juraj BAĎURA
nás nečakane a
bez rozlúčky opus-
til dňa 4. 5. 2019.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína brat Peter a sestra Štefka
s rodinami.

Dňa 13. 6. 2019
uplynie 12 rokov,
čo nás navždy
opustila drahá

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

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

Dňa 1. 6. 2019 si
pripomenieme 20.
výročie úmrtia na-
šej mamy

Márie
ŠMAHOVSKEJ

rod. Kovačovskej.
S láskou spomína dcéra Katarí-
na, synovia Peter a Vendel s rodi-
nami.

Dňa 4. 6. 2019 uply-
nie 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý a milovaný
manžel, otec, ded-
ko, brat a dobrý
kamarát

Ing. František
WAGNER.

S láskou spomína manželka, syn
a dcéra s rodinami.

Začiatok predstavení je o 21.15 h www.kinopezinok.sk

Premietame za každého počasia

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

TI, SENIORI: 4 €. ZŤP, ZŤP - S: 3 €.

2. Godzilla II. Kráľ monštier ........................................... USA

3.-4. Rocketman ............................................................... USA

5.-6. Mama ....................................................................... USA

7. Môj dedo spadol z Marsu ..................................... HRV,SR

8.-9. X – Men: Dark Phoenix .............................................. USA

10. Psia duša 2 ............................................................... USA

11. Pokémon Detektív Pikachu ....................................... USA

12.-13. Ted Bundy: Diabol s ľudskou tvárou .......................... USA

14. Ako si vycvičiť draka 3 ............................................... USA

15.-16. Muži v čiernom: Globálna vojna USA.................................

17.-18. Rodičia pod parou ............................................................ USA

19.-20. Šprtky to chcú tiež ..................................................... USA

21.-23. Tajný život maznáčikov 2 ........................................... USA

24. Bohemian Rhapsody ................................................ USA

25.-26. Podfukárky ............................................................... USA

28. Uzly a pomaranče ČR,SR...................................................

29.-30. Yesterday USA...................................................................

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA jún

Chýbaš nám každú
minútu, každý deň,
už celý rok. Snívaš
svoj večný sen. Len
kytičku kvetov na
hrob môžeme ti dať,
zapáliť sviečku a s

láskou na teba spomínať. Dňa 2.
5. 2019 sme si pripomenuli 1. výro-
čie, kedy nás opustil náš drahý
manžel, otec, syn a dedko

Alexander KLEMPA
S láskou spomína manželka Git-
ka, deti s rodinami, mama. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.

Dňa 26. 5. uplynulo
12 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý mi lovaný
m a n ž e l , o t e c ,
dedko

Pavel
NESTAREC.

S láskou spomína manželka
Oľga s dcérami Silviou a Zlaticou
s rodinou.

6. júna 2016 odi-
šiel človek, ktorého
sme milovali,

Anton
LABUDA,

preto vás prosíme
o tichú spomienku
a modlitbu. Ďakujeme.

Neplačte, že som
odišiel, kľud a po-
koj mi prajte, len v
srdc iach večnú
spomienku si na
mňa zachovajte.
Smútiaca rodina

ďakuje všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
ším drahým manželom, otcom,
synom a bratom

Ferkom VOJTEKOM,
ktorý nás opustil 26. 4. 2019.
Úprimne ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Záro-
veň si pripomíname 30. 5. 2019
jeho nedožité 41. narodeniny.
S hlbokým žiaľom v srdci spo-
mína smútiaca rodina.

dňa 1. 5. 2019 uply-
nulo 30 rokov, čo
nás opusti l náš
drahý

Otto
DEMOVIČ.

S láskou spomí-
name a za tichú spomienku ďa-
kujeme. Manželka a deti s rodina-
mi.

Život smutný je, keď
nie sú s nami, keď
chvíle s nimi sú len
spomienkami. 3. 6.
uplynie 18 rokov, čo
odišiel do nená-
vratna náš otec

Štefan TOMAŠOVÝCH
a 5. 7. uplynuli 2 roky od odchodu
našej mamy

Márie
TOMAŠOVÝCH
rod. Ptákovej.

S úctou a láskou
spomínajú deti: Má-
ria, Vladimír, Štefan
a Milan s rodinami.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
poznal, nevie na
teba zabudnúť .
Milovali sme ťa, ty
si milovala nás, tú
lásku k tebe v na-

šich srdciach nezničí ani čas. Len
ten, kto stratí toho, koho mal rád,
pochopí čo je bolesť a žiaľ. So
smútkom v srdci a slzami v oku
spomíname na teba, Anitka,
každý deň v roku. Dňa 6. 6. 2019
si s veľkým smútkom pripome-
nieme 19. výročie úmrtia našej
milovanej

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Kto ťa mal rád, nezabúda, kto ťa
poznal, spomenie si. S láskou
a úctou spomína smútiaca rodi-
na.

Dni utekajú, roky
p r i b ú d a j ú , s ú
chvíle na ktoré
nezabúdame a
spomienky v na-
šich srdciach stále
zostávajú. Dňa

17. mája 2019 uplynulo 21 rokov,
čo nás navždy opustila naša
drahá

Emília VARGOVÁ,
rod. Slamková.

S úctou a láskou spomína dcéra
a smútiaca rodina.

3. 6. 2019 uplynie
27 rokov od úmrtia
našej milovanej
mamy, babky, pra-
babky a prapra-
babky

Kataríny
TEPLANSKEJ

rod. Hanuskovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Navždy ostaneš
v našich srdciach.

Hoci ste odišli a niet
vás medzi nami,
v našich srdciach
ostávate spomien-
kami. Dňa 21. 6.
2019 uplynie 30
rokov od úmrtia
našej drahej mamy

Bernardíny TURANSKEJ
a dňa 29. 1. 2019 uplynulo 61 ro-

kov, čo nás navždy
opustil náš otec

Rudolf
TURANSKÝ.

Venujte im, prosím,
s nami tichú spo-
mienku.
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Pezinčanka Timea Oravco-
vá, žiačka ZŠ Kupeckého, sa
v uplynulých dňoch zúčastnila
na súťažiach modernej gym-
nastiky v Brne, Bardejove a Bra-
tislave.

V nedeľu 14. apríla reprezen-
tovala svoj klub Juventa Bra-
tislava na medzinárodnej súťa-
ži Spring Cup Brno. S novými
zostavami (kužele, stuha, ob-
ruč) v kategórii mladších do-
rasteniek preukázala svoje
schopnosti a zabezpečila si cel-
kové víťazstvo. O týždeň ne-
skôr na kvalifikačnom 1. kole
Slovenského pohára v Bardejo-
ve boli jej súperkami dve de-
siatky najlepších slovenských
pretekárok.Aj tu si Timea viedla
presvedčivo. Vyhrala súťaže

Timea víťazkou oboch kôl SP

s kužeľmi a stuhou, s obručou
bola druhá, čo jej vynieslo cel-
kové víťazstvo. Okrem zisku
troch zlatých a jednej striebor-
nej medaily si týmito výsledka-
mi vybojovala účasť na tohto-

ročných majstrovstvách Slo-
venska. V dňoch 11. - 12. mája
sa konalo v Športovej hale Mla-
dosť Bratislava 2. kolo Sloven-
ského pohára. Aj tu sa Timea
zaskvela. Vyhrala súťaže
s obručou a stuhou, s kužeľmi
bola tretia, čím získala celkové
víťazstvo na tomto podujatí
a zároveň v Slovenskom pohári
2019.

Timea Oravcová si úspešne
viedla aj v show dance. Na aprí-
lových majstrovstvách Sloven-
ska v Liptovskom Hrádku získa-
la striebornú medailu v kategórii
sólo, v duo s Tamarou Obložin-
skou bola tretia a v skupine dru-
há. Prvýkrát sa predstavila v sku-
pine jazz, kde dievčatá z Juven-
ty získali tretie miesto. (mo)

Inzercia

Koncom apríla pokračovalo 5. kolom GD-TEAM Cup 2018/19
Školskej basketbalovej ligy v hale na Komenského ulici. Prebie-
hali zápasy o medaily. Do najlepšej štvorky sa dostali pezinská
ZŠ J. Kupeckého, Gymnázium A. Bernoláka Senec, ZŠ Štúro-
va Malacky a ZŠ J. A. Komenského Sereď. Do finále sa prebo-
jovali Pezinčania z Kupeckého školy a Malacky. Nakoniec po
výhre 36-23 sa tešili z úspechu domáci hráči, ktorí si tak vybojo-
vali zlaté medaily. Na 3. mieste sa umiestnili nakoniec hráči Se-
rede. Boli rozdané aj ceny pre najlepších hráčov, ktoré si pre-
vzali hráči zo ZŠ Kupeckého a ZŠ Na Bielenisku.

Julián Juráček (ZŠ NaIndividuálne ceny: Najlepší strelec:
bielenisku Pezinok), Bianka KloknerováNajlepšia strelkyňa:
(ZŠ J. Kupeckého Pezinok), Erik SlimákNajlepší hráč MVP:
(ZŠ J. Kupeckého Pezinok)

ZŠ J. Kupeckého Pezinok – ZŠ Štúrova Malacky 36-23Finále:

Žiaci ZŠ J. Kupeckého
víťazmi školskej ligy

Druhý májový víkend patril
v Pezinku petangu. Konali sa tu
Majstrovstvá Slovenska trojíc
mužov a žien. Do bojov o titul
Majstrov Slovenska sa zapojilo
10 ženských a 21 mužských tí-
mov, hrali sa teda súčasne dva
turnaje. Po prvom hracom dni
sa vytvorilo poradie ôsmich naj-
lepších ženských tímov, ktoré
postupovali do nedeľných bo-
jov. Po veľmi náročnom víken-
de sa celkovým víťazom s titu-
lom Majster Slovenska pre rok
2019 stal domáci pezinský tím
klubu Spiders v zložení Rado-
van Bakyta, Martin Pitoňák
a Marek Sobolič, ktorí budú
Slovensko reprezentovať na
Majstrovstvách Európy mužov

v Bulharsku. Druhé miesto
putuje do Šale a na peknom
treťom mieste sa umiestil ďalší

pezinčan Matej Kankara (Spi-
ders) so svojim tímom.

Ženský reprezentačný tím

v zložení Jana Lazarová, Da-
niela Vargová a Kristína Ge-
mainerová pocestuje na Maj-
strovstvá sveta žien do Kam-
bodže. Nechýbalo veľa a Pezi-
nok mohol mať zastúpenie aj
vo finálových zápasoch v žen-
skej kategórii, bohužial tímu
pezinčanky Lucie Hágerovej
iba o bod ušiel semifinálový
zápas, takže nakoniec obsadili
štvrté miesto.

Víťazom gratulujeme a teší-
me sa, že Pezinok si stále drží
svoje významné postavenie na
petangovej mape Slovenska
a že majstrovský titul sa opäť
po troch rokoch vrátil do nášho
mesta!

Diana Soboličová

Majstrovský titul opäť v Pezinku!

Jarnú bežeckú sezónu odštartovali na ZŠ Jána Kupeckého
v Pezinku úspešne. V marci sa na Majcichovskej desiatke vo
svojej kategórii na 1. mieste umiestnil Matej Knapčok a 3. mies-
to obsadila Barbora Nosáľová. Vďaka rýchlym nohám sa darilo
Matejovi Knapčokovi aj na ČSOB maratóne – detské behy.
Spomedzi stovky bežiacich chlapcov si vybojoval bronzovú me-
dailu.

Koncom apríla sa atléti zo ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku zú-
častnili v rámci Bratislavského kraja Detskej štafetovej ligy, kde
sa štafeta v zložení – S. Gašparovičová, S. Bobovský, B. Nosá-
ľová, M. Knapčok postavila na stupeň víťaza a tak si vybojovala
postup na celoslovenské kolo. V súťaží detskej P-T-S, ktorá po-
zostávala zo 6 disciplín, získalo naše družstvo 2. miesto. (pv)

Úspechy mladých atlétov

Na Veľkonočný piatok sa v Pezinku stretli hokejbalisti na VE-

TERÁN CUP-e, ktorý už napísal svoj jubilejný X. ročník o Pu-
tovný pohár primátora Mesta Pezinok. Šesť mužstiev bolo z Pe-
zinka, Modry a Senca. Hralo sa systémom každý s každým
v dvoch skupinách. Podľa umiestnenia v základnej časti sa odo-
hrávali následne boje o celkové umiestnenie. Víťazi skupín bo-
jovali vo finále, kde si skrížili hokejky Lions s Vitamínmi Pe-
zinok. Po výhre 4-1 sa tešili Lionsáci. V zápase o 3. miesto na-
stúpili proti sebe TeamABC a West Slovakia. Úspešnejšími boli
Wesťáci, ktorí vyhrali 4-1. Konečný boj o celkové 5. miesto
zviedli modranskí Orly so seneckým CSKA. Po jasnom víťaz-
stve 6-0 boli spokojnejší Modrania. Organizátori ďakujú všet-
kým zúčastneným aktérom podujatia ako aj divákom a zároveň
sa tešia na ďalší ročník v budúcom roku.

Branislav THRON (Lions).Najlepší hráč turnaja: Najlepší
brankár turnaja: Sebastián TÁBORA(ABC).

: – Vitamíny Pezinok 4-1,Výsledky: LionsFinále zápas
o 3. miesto zápas o 5. miesto: ABC - 1-4, :West Slovakia HC
Orly Modra Peter Vlasák– CSKASenec 6-0.

LIONS víťazmi VETERÁN CUP 2019

Foto Ivan Havalda

Cez víkend 11.-12.5.2019 sa konali krajské majstrovstvá žiakov
v náhradnom termíne v Nových Zámkoch. Z plaveckého klubu Pe-
zinok sa zúčastnilo 49 detí vo veku 10 rokov a starší. Pre niektoré
deti to boli prvé preteky vôbec a aj napriek nepriaznivým technic-
kým podmienkam to všetky deti zvládli výborne.

Za celé dva dni si naše deti vyplávali 45 medailí:Veronika Beha-
lová (2005) 10 medailí – 9 x zlato 100, 200 voľný spôsob, 50 znak,
50, 100, 200 motýlik,100, 200 polohový pretek, 1x striebro 200
znak, 1 x bronz 100 znak, (2004) 9 medailí –Michaela Kosťálová
1x zlato 50 P, 3 x striebro 100 znak, 100 prsia, 200 polohový pretek,
5x bronz 50 K, 50, 200 znak, 200 prsia, 50 motýlik, Samuel Jaroši-
nec (2004) 8 medailí – 2x zlato 50,100 znak, 3x striebro 100 voľ.
sp., 200 znak, 50 motýlik, 3x bronz 200 voľný sp., 100,200 poloho-
vý pretek, (2007) 8 medailí – 7x zlato 50,100Katarína Szabóová
voľ. sp.,100, 200 znak, 100 motýlik, 100, 200 polohový pretek , 1x-
striebro 200P, (2004) 7 medailí – zlato 50 motýlik, 5x-Adam Mičko
striebro 50, 100, 200 prsia, 100 motýlik, 200 polohový pretek,bronz
400 polohový pretek, (2005) 1x striebro 200Zoran Martinovský
znak, (2005) 1x bronz 200 znak,Jakub Lobo Rebeka Gašparovi-
čová (2004) 1x bronz 100 motýlik. Všetkým deťom gratulujeme ku
krásnym výkonom a tešíme sa na ďalšie preteky. (NK)

45 medailí pre plavcov

Pezinské volejbalistky ob-
sadili v tomto ročnom vydaní
parfem.sk slovenskej extrali-
gy žien 3. miesto, keď sa im
podarilo v súboji o bronz po-
raziť v pomere 3-0 na zápasy
nad VK Nové Mesto nad Vá-
hom. Posledný zápas sezó-
ny odohrali na domácej pôde
pred svojimi fanúšikmi a po
záverečnej víťaznej lopte sa
s nimi mohli tešiť z úspechu v
podobe bronzových medailí.
Naposledy Pezinčanky zís-
kali bronz v roku 2015. Pez-
inským volejbalistkám srdeč-
ne gratulujeme.

Výsledok 3. zápasu: VTC
Pezinok-Bilikova – VK No-
vé Mesto nad Váhom 3:0
(27-25, 25-14, 25-10). (pv)

Bronzové
volejbalistky

V sobotu 27. apríla 2019 sa v športovej hale v Pezinku konal už
6.ročník tradičného turnaja amatérov vo štvorhre. Tento rok bolo
prihlásených 16 účastníkov. Hneď ráno sa vyžrebovali súťažné
dvojice a mohol sa začať štvorhodinový maratón zápasov. 8 dvo-
jíc si to rozdalo medzi sebou každý s každým.

Po odohratí všetkých zápasov prišlo na rad vyhodnotenie tur-
naja. No stalo sa niečo nevídané. Až 3 dvojice mali rovnaký počet
bodov, a tak museli rozhodnúť vzájomné zápasy.

Po prerátaní a skontrolovaní výsledkov nakoniec prvenstvo zís-
kali Katka Nagyová a Jozef Pitek.Druhé miesto obsadili Miroslav
Kavjak a Peter Stellár a najväčšiu radosť z tretieho miesta mala fc
barcelonsko-realo madridská dvojica Roman Farkaš a Štefan Kli-
mek. Víťazi dostali od organizátorov pamätné poháre a ako je vo
vinárskom mestečku zvykom tak aj fľaštičky kvalitného vínka. Po
vyhlásení výsledkov ešte panoval dobrá nálada a všetci sa už
teraz tešia na rok 2020. Roman Farkaš

Tradičný turnaj v stolnom tenise

Známku k MS v hokeji
vytvoril Pezinčan

3. mája vydala Slovenská
pošta novú špeciálnu emi-
siu poštovej známky pri prí-
ležitosti Majstrovstiev sveta
v hokeji 2019. Autorom vý-
tvarného návrhu, kde je
znázornený hokejový puk
so siluetou hokejistu vypl-
nenou slovenskou trikoló-
rou je Pezinčan – akade-
mický maliar Peter Uchnár.


