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Ludé moji!
Ešče zme nestačily any po-

rádne vychvályt ten studený
máj a máme tu júnové peklo.
Já osobne sem nespokojný,
lebo sem si naplánoval nejaké
výlety, slúbil sem sa na nášči-
vy... F temto hórku ale pravde-
podobne zostane len pri slu-
boch. Stačí mi kuknút ven z ok-
na a uš ma s teho tepla opchá-
dzajú mdloby. Uvidzíme. Le-
da, že bych chodzil neskoro
večer a vracal sa aš nad rá-
nem. Ale s teho sem uš vyró-
stel a domáci obyčajne okolo
púlnoci, ket býva najlepšá zá-
bava sa začnú mrvit, uklúdzat
rády a že mosá ít spat, lebo
dzeci, robota, sobota... Zatát
teda trčím doma a púščam si
kedysik velyce oblúbený hit
Darinky Laščiakovej:

„Slniečko horúce,
nepáľ, že ma nepáľ
Nech mi neuhorí, hej
Tá moja bledá tvár...

S tehoto titulu velyce lachko
prejdem na bespečnostné
opatrená f tejto pálave. Na ná-
rodný výbor posílam srdečný
pozdraf s tým, že nech negdo
nezabudne pri prerápke a skul-
túrnený námescá na ovlažo-
vacé zarídzená šelilenjakého
druhu. Jako to tak venku sle-
dujem, najlepší by bol hádam
bazén, kerý by sa začátkem
zimy premenyl na verejné
bruslisko, a tak podobne...
Snývát snát neny zakázané.
Zatát chválym hmlové brány.
Každopádne je to pokrok. Ke-
by každý rok ešče jedna pri-
budla, nygdo by sa hádam ne-
nahneval.

Jako ste hádam nekerí zisci-
ly v supermerketoch sa objavi-
ly slovenské paradajky. Nám
tomatistom (paradajkovým zá-
vislákom) len tak srco posko-
čilo. Celkom dozríté, bes dre-
vitých stupék vnútri, chutné
a nadešecko vonavé. Aleluja!
My, kerý móžeme paradajky
k šeckému, áno aj k paradaj-
ke, zme zachránený. Žád-
ny paradajkový apsťák uš
nehrozí.

Dzeci sa uš nevedzá dočkat
práznyn a ve školách je to aj
vidzet. Ešče sa šeci držá, ne-
kerí len ze zaťatýma zubama,
ale tých pár dný to ešče pújde.
Af pátek po vysvečku fŕk do ce-
lého sveta. Vzdálenosci sa ot
časú mojeho dectva hodne
zmenšily. Že by sa scvrkla ze-
megula? Né. To len doprava
pridala do kroku. Dávajte si po-
zor a užívajte si leto.

Zúctu Strýco Lajo

Stĺpek po našem

Harmonogram

vývozu odpadu

v II. polroku 2019

Keramika patrí k Pezinku a Pezinok patrí ku keramike
Keramické trhy odštartovali začiatok

leta v Pezinku. Opäť sa pod skvelú at-
mosféru podujatia podpísalo príjemné,
chvíľami až príliš horúce letné počasie,
množstvo predajcov s krásnymi expo-
nátmi a samozrejme aj kultúrny pro-
gram a občerstvenie.

Ako sa už stalo tradíciou, primátor
mesta Igor Hianik po otvorení trhov
v piatok 7. júna obišiel všetkých vysta-
vovateľov spoločne s riaditeľom Malo-
karpatského múzea Martinom Hruba-
lom. Práve tieto osobné stretnutia
nechávajú na oboch stranách silné doj-
my. Na otvorení nechýbal ani bratislav-
ský župan Juraj Droba a trhy prišla
navštíviť aj prezidentka SR Zuzana
Čaputová.

„Úplne skvelé bolo to prvé zozná-
menie so všetkými keramikármi, keď
sme prešli všetky stánky od prvého až

po stošesťdesiaty,“ povedal pre Pezin-
čana primátor Pezinka Igor Hianik.
„Nálada bola skvelá a keramikári si veľ-
mi vážia, že sa na pôde mesta Pezinok
odohráva takéto tematické a konkrétne
podujatie. Som veľmi rád, že Malokar-
patské múzeum už šestnásť rokov udr-
žiava túto tradíciu. S pánom riaditeľom
múzea Hrubalom sme sa rozprávali
o tom, že v budúcnosti určite zlepšíme
túto akciu a každý rok k tomu môžeme
prispieť nejakou drobnosťou.“

Dobrá nálada panovala počas celých
troch dní aj vďaka pestrým sprievod-
ným podujatiam, spomedzi ktorých
možno spomenúť napríklad Tvorivé
detské dielne, alebo ochutnávka v tra-
dičnej Vínnej uličke.

„Zvyknem hovoriť, že sa keramickými
trhmi pre mňa začína letná sezóna a na-
ozaj, tento rok sa to potvrdilo dvojná-

sobne,“ uviedol pre časopis Pezinčan
riaditeľ Malokarpatského múzea Mar-
tin Hrubala. „Atmosféra trhov sa niesla
vo veľmi príjemnom duchu a myslím,
že to nie je len môj subjektívny názor.
Osobne sme pri otvorení trhov pozdra-
vili všetkých keramikárov, mali sme
možnosť si každého jedného vypočuť
a veľmi nás potešili ich postrehy a doj-
my – a tiež dôvody, pre ktoré sa do Pe-
zinka radi vracajú. Konštatovali zhod-
ne, že tu panuje neopakovateľná, až
akási prímorská atmosféra, sú tu prí-
jemní ľudia. Skrátka génius loci, ktorý
sa inde ťažko hľadá. Najmä hostia
z Českej republiky nám potvrdili, že pe-
zinské trhy kvalitou prevyšujú väčšinu
podobných podujatí v ich krajine. Navy-
še sa tu výrobky dobre predávajú, naj-
mä, ak vyjde počasie. Mesto žije kera-
mikou.Akeramika patrí do tohto kraja.“

Rovnako pozitívny dojem z úrovne tr-
hov si odniesol aj primátor Igor Hianik:
„Môžem potvrdiť, že každým rokom je
tu vyššia a vyššia kvalita keramiky
a keď sa tu človek prechádza, vidí, že
stánky sú skvelé.“

Na trhoch sa zúčastnilo 160 kerami-
károv, čo zodpovedá predošlým roční-
kom.Ako dodal Martin Hrubala, je to už
stabilné číslo, obvykle sa na trhoch ne-
zúčastnia tí, ktorí z objektívnych rodin-
ných alebo pracovných dôvodov nemô-
žu prísť. Usporiadatelia posilnili aj
gastronómiu a hudobnú produkciu.
A tiež sa snažili, aby Pezinok žil kera-
mikou nielen počas trhov, ale aj pred ni-
mi a po nich. K tomu prispeli napríklad
výstavy 25 rokov Cechu slovenských
keramikárov v Mestskom múzeu Pezi-
nok alebo Čaro hliny v Malokarpatskej
knižnici. Pokračovanie článku str. 5

...a leto sa môže začať

FOTO: (pb)
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Koncom leta vyjde Pezinčan ako dvojčíslo (august-
-september) a to v piatok 6. septembra. Vzhľadom na tesný
rozostup medzi oboma číslami sa redakcia rozhodla spojiť ich
do jedného dvojčísla s kvalitným a pestrým obsahom. (r)

Letné dvojčíslo Pezinčana

Mesto Pezinok je atraktív-
nym miestom na bývanie nie-
len vďaka svojej vynikajúcej
polohe, histórii či blízkej prí-
rode, ale i vďaka ľuďom, kto-
rí ho vybudovali, žili a žijú
v ňom. Vďaka ich práci, akti-
vitám i láske k blížnym, ktorá
je v ostatnej dobe vytláčaná
do úzadia. Časť z nich, i keď
by si vďaku zaslúžili viacerí,
mesto každoročne na výro-
čie výsad slobodného krá-
ľovského mesta oceňuje.
I tento rok 14. júna na 372. vý-
ročie udelenia výsad slobod-
ného kráľovského mesta boli
ocenené viaceré osobnosti.
Na rozdiel od rokov minulých
sa tak udialo v priestoroch
Starej radnice. Oce-nenia zís-
kali:

Čestné občianstvo
mesta Pezinok

Mgr. Ján Ragula – farár Rím-
skokatolíckej cirkvi, farnosť
Pezinok, že ako osoba, ktorá
nemá trvalý pobyt v Pezinku sa
zaslúžil o ukončenie komplex-
nej obnovy interiéru (2009-
2018) jednej z najstarších sta-
vebných pamiatok v našom
meste, a to farského kostola titl.
Nanebovzatia Panny Márie a
ďalej pokračuje zveľaďovaním
verejnosti sprístupneného areá-
lu tejto národnej kultúrnej pa-
miatky v historickom centre
mesta Pezinok.

In memoriam Augustín
Krasňanský – zasvätil celý
svoj život poľnohospodárstvu,
družstevníctvu a hlavne pokra-
čovaniu a nebývalému rozvoju
vinohradníctva v rodnej Grina-
ve a Malokarpatskej oblasti.
Patril vo svojej dobe medzi
významné osobnosti, ktoré svo-

Mesto udeľovalo ocenenia významným osobnostiam Pezinka

jou prácou – celoživotným die-
lom kladne ovplyvnili nielen
rozvoj Grinavy ako obce, ale
i grinavského a pezinského
družstva a dlho bude príkladom
a vzorom pre ďalšie generácie.

Medaila so stužkou
„Za zásluhy o rozvoj mesta“

Viktória Jáchymová a Mária
Juráková – za rozvoj komunit-
ného života na Cajle, dlhoročné
aktivity pri zabezpečovaní cho-
du denného centra a života dô-
chodcov a organizovanie spo-
ločenských aktivít zameraných
na zachovanie tradícií.

Drahomír Šmahovský – je
spoluzakladateľom a členom
viacerých formálnych i nefor-
málnych spolkov, ktoré vý-
znamnou mierou dlhodobo
prispievajú k zvyšovaniu úrov-
ne spoločenského a kultúrneho
života, k udržiavaniu tradícií
v oblasti folklóru, vinohradníc-
tva v meste Pezinok a najmä
v miestnej časti Grinava. Me-
novaný je 48 rokov členom DH
Grinavanka. Od roku 2001 je
spoluzakladateľom Občianskej
iniciatívy Grinava. V roku 2007

založil Spolok priateľov dobré-
ho vína – Grinavský hrozen.
V tomto roku sa Drahomír Šma-
hovský dožil životného jubilea
60 rokov

Cena
Jozefa Ľudovíta Holubyho

Dušan Berzedi - významným
spôsobom sa zaslúžil o rozvoj
športu, hlavne futbalu v Pezin-
ku. Počas jeho 36-ročného pô-
sobenia pri pezinskom futbale
sa 19 rokov venoval trénerskej
činnosti najmä mládeže a 24 ro-
kov správcovskej činnosti. Pán
Berzedi sa v minulom roku do-
žil významného životného jubi-
lea 70 rokov.

Eva Pilátová – významným
spôsobom sa zaslúžila o rozvoj
kultúry v historickej časti Gri-
nava. Je dlhoročná aktivistka a
členka Občianskeho združenia
"Aktivity Grinava", ktoré sa svo-
jimi aktivitami zaslúžilo o veľký
rozvoj mestskej časti Grinava.

Mirka Záhumenská Sandt-
nerová – významným spôso-
bom sa zaslúžila o rozvoj kultú-
ry a zachovania miestnych tra-
dícií v historickej časti Grinava.

In memoriam Peter Slimák
a Klement Hasa – in memo-
riam, bývalým futbalistom, ktorí
pracovali v pezinskom futbale,
tvorili jeho meno a v nedávnej
dobe nás opustili.

Cena primátora mesta

PhDr. prof. Róbert Letz,
PhD – vedúci katedry histórie
na Pedagogickej fakulte UK
v Bratislave. Venuje sa politic-
kým,cirkevným a kulturnym deji-
nam Slovenska v 20. storočí.
Je autorom mnohých historic-
kých publikácií a učebníc.
Aktívne sa zapája do diskusií,
kde približuje novodobú histó-
riu širokej verejnosti.

In memoriam JUDr. Dušan
Vilim – dlhoročný predseda
Základnej organizácie SZPB
brig. gen. Karola Pekníka
v Pezinku. Bol jedným zo zakla-
dajúcich členov Malokarpat-
ského baníckeho spolku. Aj
vďaka nemu je Pezinský baníc-
ky spolok pojmom nielen na
Slovensku, ale aj v okolitých kra-
jinách.

(MsÚ)

Od 1. 7. 2019 do 1. 9.2019 bude mestská krytá plaváreň otvo-
rená v nasledujúcich časoch: pondelok 14.00 – 20.00 h, utorok
9.00 – 20.00 h, streda 9.00 – 20.00 h, štvrtok 9.00 – 20.00 h, pia-
tok 9.00 – 20.00 h, sobota 9.00 – 20.00 h, nedeľa 9.00 – 20.00 h.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu.

Ing. Dušan Varecha

Zmena otváracích hodín počas
letných prázdnin v Mestskej plavárni

FOTO: TV Pezinok

Pezinský zámok bol
slávnostne otvorený
19. júna 2019 o 18.00 h
za účasti majiteľov zám-
ku rodiny Šimákovcov,
primátora mesta Pezi-
nok Igora Hianika, žu-
pana BSK Juraja Dro-
bu a osobností z politic-

kého a kultúrneho života medzi ktorými bola aj prezidentka SR
Zuzana Čaputová.

Po štyroch rokoch rekonštrukčných prác a intenzívnych kon-
zultáciách s odborníkmi je Pezinský zámok opäť dôstojnou do-
minantou mesta ponúkajúcou rozsiahle možnosti oddychu
a kultúrneho vyžitia. (ET)

Slávnostné otvorenie zámku

Spojiť komunitu, spoznať susedov a zabaviť sa, to je hlavná
myšlienka akcie ktorý sa konal v sobo-Grinavský komunitný deň,
tu 22. 6. 2019 v tejto historickej časti Pezinka. Zaujímavý kultúrny
program prilákal množstvo účastníkov aj divákov nielen
z Grinavy.

Vystúpila folklórna skupina Breza, ktorá spieva aj pôvodné gri-
navské pesničky. O 16. hodine prerušila program prietrž mračien,
ale program pokračoval v telocvični a po daždi opäť na nádvorí.
Okolo 21. hodiny bola zapálená primátorom Pezinka Igorom
Hianikom Jánska vatra. (ET)

Komunitný grinavský deň 2019

Hlavným cieľom ankety Športovec roka bolo poďakovanie
športovcom, ktorí reprezentovali mesto na domácej ale i medzi-
národnej pôde a rovnako aj podpora mládeže a rozvoj športu
v meste Pezinok. Dosahovali výborné výsledky v rôznych li-
gách, turnajoch, Majstrovstvách Slovenska a Majstrovstvách
Európy či sveta.

Spustenie kampane Športovec roka prebehlo v mesiaci apríl,
kde mohli odborná ako aj široká verejnosť navrhovať jednotli-
vých športovcov. Následne v máji prebehlo hlasovanie a začiat-
kom júna boli spracované výsledky a určení víťazi. V každej ka-
tegórii boli ocenení prví traja z radov odbornej verejnosti – teda
členov Komisie športu.

HLASOVANIE A VÝSLEDKY
podľa odbornej poroty (Komisia športu)

1. kategória – Športovec roka – JUNIORI
1.miesto Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – 29 hlasov
2.miesto Veronika BEHALOVÁ (plávanie) – 21 hlasov
3.miesto Katarína DROCÁROVÁ (golf) – 20 hlasov

2. kategória – Športovec roka – MUŽI/ŽENY
1.miesto Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – 35 hlasov
2.miesto Ľubica ŠIPOŠOVÁ (beach volejbal) – 33 hlasov
3.miesto Jana JABLONOVSKÁ (tenis) – 21 hlasov
3. miesto Tomáš KIKUŠ (futbalgolf) – 21 hlasov

3. kategória – Športovec roka – SENIORI
1.miesto Jaroslav ČÍK (triatlon) – 43 hlasov
2.miestoAlena DRAHOŠOVÁ (triatlon) – 35 hlasov
3.miesto Ľubica TOPOROVÁ (orientačný beh) – 34 hlasov

4. kategória – Športový kolektív – JUNIORI
1.miesto KST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA– 41 hlasov
2.miesto BK PEZINOK – mládež do 15 rokov – 32 hlasov
3.miesto Karate – Kickbox Klub Pezinok – 24 hlasov

5. kategória – Športový kolektív – SENIORI
1.miesto PKPK – Plavecký klub Pezinok – 28 hlasov
2. miesto KST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA– 27 hlasov
3.miesto VTC Pezinok ženy– 23 hlasov

HLASOVANIE A VÝSLEDKY
podľa verejnosti – Najobľúbenejší športovec roka 2018

Mesto Pezinok a Komisia športu vyzvali širokú verejnosť po-
čas mesiaca máj, aby hlasovali za Najobľúbenejšieho športov-
ca roka 2018. Hlasovanie bolo možné podľa navrhnutých nomi-
nácií v nasledovných kategóriách na webovej stránke mesta
prostredníctvom vyplnenia online formulára. Celkovo platných
hlasov bolo 1 567. Hlasujúci rozhodli o víťazoch takto: Najobľú-
benejším športovcom roka v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. kategória – Športovec roka – JUNIORI
Šimon JAKUŠ (plávanie) – získal 290 hlasov

2. kategória – Športovec roka – MUŽI/ŽENY
Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – získala 262 hlasov

3. kategória – Športovec roka – SENIORI
Alena DRAHOŠOVÁ (triatlon) – získala 237 hlasov

4. kategória – Športový kolektív – JUNIORI
KST PETAN – Tanečné centrum CHARIZMA– získali 278 hlasov

5. kategória – Športový kolektív – SENIORI
PKPK – Plavecký klub Pezinok – získali 253 hlasov

Nakoniec bola udelená ešte špeciálna cena Športovec roka
a to Timei Oravcovej (gymnastika). (pv) FOTO: (mo)

Športovec roka
mesta Pezinok 2018

Dňa 13. 6. 2019 sa vo výmenníkovej stanici Za hradbami v pries-
tore „Ateliér“ (resp. A x S), v ktorom sa doteraz uskutočnilo už nie-
koľko zaujímavých divadelných predstavení a ďalších podujatí
tzv. nezávislej, alternatívnej kultúry, uskutočnila verejná diskusia
na tému: Na čo je nám dobrá nezávislá kultúra? A je potrebná aj
v takom meste ako je Pezinok? Ľudia z Pezinka, Modry a okolia
z oblasti filmu, literatúry, výtvarného umenia, organizátori aj náv-
števníci kultúrnych podujatí, zástupcovia mesta Pezinok v celko-
vom počte cca 25 živo diskutovali tieto otázky.

Diskusiu sme otvorili výrokom Z. Baumana, podľa ktorého preži-
tie communitas (a teda aj societas) závisí od ľudskej imaginácie,
vynaliezavosti a odvahy, od narušovania rutiny a skúšania nevy-
skúšaných možností. Nezávislá kultúra je podľa diskutujúcich pro-
tiváhou konzumnej kultúry, ktorá len uspokojuje okamžité potreby
a vytvára ďalšie potreby, ktoré rozkrúcajú koleso spotreby.

Nezávislá kultúra môže prinášať impulzy pre kultúrny život
v meste a stmeľovať ľudí, ktorí sa na nej podieľajú, resp. ju zažíva-
jú. Takáto kultúra často nepotrebuje ani tak finančnú podporu, ako
skôr povedomie o jej potrebe a vytvorenie priestoru pre jej reali-
záciu. Príkladom toho je premietanie komerčných filmov, ktoré sú
vo vhodnej dramaturgii striedané s artovými filmami, zriadenie ko-
munitnej záhrady (obidvoje v Modre) podujatie Feliber poetry a
pod. Hodnotnú kultúru môže podporiť aj cirkev, napr. tým že umož-
ňuje koncerty vážnej hudby vo svojich chrámoch, tak ako to bola
doteraz dobrá prax v Pezinku. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú,
že aj taká modernistická socialistická budova, akou je Kultúrne
centrum v Pezinku, po vyčistení od nekultúrnych nánosov s jas-
nou víziou a dramaturgiou, ktoré nebudú podliezať masovému
vkusu, sa môže stať skutočným centrom kultúry v meste. Kultúra
na sídliskách v tzv. výmenníkových staniciach je tiež jednou
z ciest oživenia kultúry v meste.

Aj organizátori tzv. mainstreamovej kultúry môžu vyberať kvalit-
nejšiu produkciu, ktorá nepodlieza vkusu prvoplánovej zábavy.
Diskutujúci sa zhodli v tom, že presadzovanie kvality v kultúre je
behom na dlhú trať, pričom je potrebné pripravovať viac kvalit-
ných vecí pre deti. Prečo musia napr. pezinské deti chodiť na fil-
mové predstavenia do bratislavských multiplexov, sledovať ko-
merčnú zväčša americké produkciu? Na počudovanie, diskutujúci
konštatovali, že aj v informačnej dobe, nie je celkom ľahké nájsť in-
formácie o konaných podujatiach v meste či v jeho blízkom okolí.

Viacerí diskutujúci vyjadrili vieru, že vedenie mesta, umelci, akti-
visti a organizátori kvalitných podujatí v meste oživia kultúru v mes-
te tak, ako sa to podarilo v Modre. Ivan Lukšík

Na čo je dobrá nezávislá kultúra

Maxi nápis Grinava – každé písmeno vytvoril i
v inom spoločenstve Grinavy.
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Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

4, 18
1, 15, 30 (piatok)

12, 26
10, 24
7, 21
5, 19

Bio odpad
nádoba

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 30

13, 27
11

Plasty
vrece

24
21
18
23
20
18

Papier
nádoba

-
14
25
-
6
18

Okruh IV – Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná,
Okružná. Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova,
Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezá-
budková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Štúrova, Trnková, Vini-
ce č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná.

Harmonogram vývozu odpadu v II. polroku 2019

Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

Bio odpad
nádoba

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 30

13, 27
11

Plasty
vrece

24
21
18
23
20
18

Papier
nádoba

-
14
25
-
6
18

Okruh IIIB – Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudo-
va, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou.

Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

Bio odpad
nádoba

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 29

12, 26
10

Plasty
vrece

23
20
17
22
19
17

Papier
nádoba

-
13
24
-
5
17

Okruh IIIA – 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne,
Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta. Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska.

Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
2, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19

3, 17, 31

Bio odpad
nádoba

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 29

12, 26
10

Plasty
vrece

23
20
17
22
19
17

Papier
nádoba

-
13
24
-
5
17

Okruh IIB – Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiako-
va, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova,
Mladoboleslavská, Moyzesova, Na bielenisku, Panholec, Potočná, Radn.Námestie, Št.Polkorá-
ba, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica. Pozor zmena:
presun ulíc z okruhu I: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalupku, Sládkovičova, Sl-
nečná, Šancová

Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
2, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19

3, 17, 31

Bio odpad
nádoba

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 28

11, 25
9

Plasty
vrece

22
19
16
21
18
16

Papier
nádoba

-
12
23
-
4
16

Okruh IIA – Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnian-
ska cesta.

Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18

2, 16, 30

Bio odpad
nádoba

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 28

11, 25
9

Plasty
vrece

22
19
16
21
18
16

Papier
nádoba

-
12
23
-
4
16

Okruh I – Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa,
gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Ja-
roša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rá-
zusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, To-
poľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických. Pozor zmena: presun ulíc z okruhu I do okru-
hu II B: Dobšinského, Mýtna, Pod Lipou, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová

- Netriedený odpad (nádoba): 4, (štvrtok), 19, 2, 16, 30, 13, 27,júl august september októ-
ber november december úl august septem-11, 25, 8, 22, 6, 20. (vrece) (nádoba) 19, 30,Plasty a papier : j
ber október november december27, 25, 22, 20.

Okruh VINICE

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Stupy, Kučišdorf II. POLROK
2019 (utorok): 2, 9, 16, 23, 30, 6, 13, 20, 27, 3, 10, 17, 24, 1, 8, 15, 22, 29,júl august september október no-
vember december5, 12, 19, 26, 3, 10, 17, 23 (pondelok).

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK Slnečné údolie II. POLROK
2019 (streda): 3, 10, 17, 24, 31, 7, 14, 21, 28, 4, 11, 18, 25, 2, 9, 16, 23, 30,júl august september október no-
vember december6, 13, 20, 27, 4, 11, 18, 26 (štvrtok).

Mesiac
Júl
August
September
Október
November
December

Sklo
11, 25
8, 22
5, 19

3, 17, 30
14, 28
12, 26

Papier
6, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 31
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25

4, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 30

Plasty
4, 11, 18, 25

1, 8, 15, 22, 30
5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 27

Kovy
10
8
2
9
8
6

VKM
18
16
12
10
7
5

KALENDÁR VÝVOZU 1100 l sídliská r. 2019

Horúčavy môžu spôsobiť kolapsy, treba dbať na pitný režim
V prvej polovici júna sme zažili niekoľko

dní s tropickými teplotami. Je pravdepodob-
né, že takéto počasie nás bude sprevádzať aj
v nasledujúcom letnom období. Ako sa za-
chovať v takomto počasí približuje článok
zverejnený spravodajským portálom tlačo-
vej agentúry TASR 10. júna 2019.

„Horúčavy prinášajú veľa zdravotných rizík
a môžu spôsobovať kolapsové stavy. Vysoké
teploty vzduchu sú pre organizmus záťažou,
problémy môžu spôsobiť aj zdravým ľudom.
Netreba preto podceňovať pitný režim.

‚Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkon-
nosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až
prehriatie organizmu so zvýšením telesnej
teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hla-
vy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,‘ priblí-
žil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
Teplo viac ohrozuje ženy, podľa skúseností zá-
chranárov skolabujú častejšie ako muži. Takisto
treba dávať pozor aj na deti a seniorov.

Dospelý človek by mal počas horúcich dní vy-
piť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však ná-
poje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alko-
holu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú
tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alko-
holu či kávy. Ideálna je obyčajná voda, prijímaná

najlepšie pravidelne v menších dávkach.
Dôležitá je tiež teplota – vhodnejšie sú vlažné ná-
poje.

Potreba pitia rastie nielen v závislosti od von-
kajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdra-
votného stavu. ‚Vodu je potrebné piť aj vtedy,
keď človek nepociťuje smäd,‘ pripomenuli od-
borníci z ÚVZ.

Na uhasenie smädu detí je vhodná voda,
neperlivé minerálne vody a nesladené ovocné
či bylinkové čaje. Najmä počas horúcich letných
dní pri pobyte v prostredí s nízkou vlhkos-
ťou vzduchu alebo pri športe treba dbať na to,
aby dieťa vypilo aspoň dva-až trikrát viac ako ino-
kedy.

Seniori by mali počas horúčav piť v menších
dávkach a častejšie. Organizmus seniora obsa-
huje menej tekutín a orgány pracujú pomalšie,
nedokážu preto vylučovať tekutiny spoločne s
odpadovými látkami tak ako u mladších ľudí.
Denná dávka približne jeden a pol až dva litre by
sa mala rovnomerne rozložiť počas celého dňa.
Najvhodnejšia pre seniorov je čistá pitná voda,
pri výbere minerálnych vôd treba venovať zvý-
šenú pozornosť obsahu sodíka, pretože starší
ľudia majú často vysoký krvný tlak a obsah sodí-
ka vo vode by im mohol tento stav ešte zhoršiť.
Pre príjem vitamínov sú vhodné nesladené ovoc-
né šťavy alebo džúsy bez chemických prísad,
ktoré je dobré zriediť vodou.

Počas horúčav musia záchranári častejšie za-
sahovať pre kolapsy. Človek vtedy náhle zbled-
ne, dostaví sa nevoľnosť, môže ho obliať stude-
ný pot, na chvíľu stratí vedomie, no po pár se-
kundách sa začne preberať. Vtedy ho treba dať
do tieňa, dať mu trochu vody, ovlažiť ho, nechať
ležať, lebo môže znova odpadnúť a zavolať na
tiesňovú linku 155, kde operátor poskytne ďalšie
rady a pošle pomoc.“ (TASR), (r)

V meste Pezinok sa môžete napiť a ob-
čerstviť pitnou vodou na Radničnom ná-
mestí kde sa nachádzajú dve pitné fontány
(jedna pri autobusovej zastávke a druhá pri
Starej radnici) a pri zámku kde je jedna.
Vodné rozprašovače, ktoré zmierňujú pocit
z tepla pri letných horúčavách sa v hojnom
počte nachádzajú na Radničnom námestí
a jeden úsek pribudol aj na ulici M. R. Štefá-
nika. FOTO: (pb)

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod. a v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.

V pondelok 24. júna bola pri zámku
spustená fontána, ktorá je tiež prínosom
v horúcich dňoch. FOTO: (T)
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Pezinská Jednota dôchod-
cov zorganizovala pre svojich
členov 2 vydarené zájazdy.
Dňa 21. mája sme boli na
Morave, kde sme mali zaistenú
prehliadku Baziliky sv. Cyrila
a Metoda na Velehrade a ex-
kurziu po sladkovodnej a bota-
nickej expozícii „Živá voda“
v Modrej. Kto mal záujem, mo-
hol navštíviť ajArcheopark , kto-
rý je hneď v blízkosti tejto eu-
rópskej rarity. Poobede sme ob-
divovali stále krásne prostredie
a atmosféru v kúpeľnom meste
Luhačovice.

V dňoch 9. - 13. júna sme ab-
solvovali relaxačný pobyt v ho-

teli Termál vo Vyhniach. Na ces-
te tam sme si pozreli kaštieľ
s parkom v Beladiciach, ktorý je
národnou kultúrnou pamiatkou

a Benediktínsky kláštor v Hron-
skom Beňadiku. Na spiatočnej
ceste sme mali prehliadku
Banskej Štiavnice s odborným

výkladom. Popri relaxe v hote-
lovom wellnesse s liečivou vo-
dou sme mali možnosť navští-
viť Vodný raj vo Vyhniach. Tí
zdatnejší si boli pozrieť Ka-
menné more a iné zaujímavosti
tohto krásneho kraja. Hotelové
služby boli na vysokej úrovni,
hlavne strava bola výborná.

Ďakujeme MÚ za čiastočný
príspevok na dopravu. Začiat-
kom júla nás čaká 1-dňový vý-
let na Košariská, Bradlo a do
Piešťan, ktorý organizujeme
k stému výročiu úmrtia M. R.
Štefánika.

Za výbor JDS,
Eva Zouzalíková

Jednota dôchodcov na cestách

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602

Seniori z Jednoty dôchodcov športovali
Aj tento rok sa naša pezinská

Jednota dôchodcov zúčastnila
Okresných športových hier se-
niorov. Už XVI. ročník týchto
hier sa konal 25. mája v areáli
Strednej vinársko-ovocinárskej
školy v Modre. Počasie nám
prialo, organizáciu podujatia
zvládli Modrania na jednotku,
takže 84 pretekárov z nášho
okresu hravo zvládlo všetky
športové disciplíny.

Súťažilo sa v stolnom teni-
se, v streľbe zo vzduchovky,
v behu, v hode granátom. Že-
ny mali možnosť vyskúšať
si ešte hod kriketovou lop-
tičkou a hod na basketbalový
kôš. Muži mali zase naviac vrh
guľou a kop na bránku cez pre-
kážku.

Z Pezinka nás bolo 16 a zís-
kali sme 12 medailí (4 x 1. mies-
to, 4 x 2. miesto a 4x 3. miesto).

Najlepšie boli dve naše špor-
tovkyne aOľga Herdová Bože-

na Pätoprstá, ktoré získali po
troch medailách a pôjdu nás re-
prezentovať za Pezinok na Kraj-
ské športové hry do Malaciek.

Členom Jednoty dôchodcov

Modra ďakujeme za výbornú
prípravu „športoviek“ a tešíme
sa na ďalšie spoločné športové
podujatia. Eva Zouzalíková,

predsedníčka JDS Pezinok

Milý spoluopčané!
Kukaly zme na to vácerý.

Vynehaly zme aj obet, ale to
nám obéznym vúbec neuško-
dzí. Konkrétne u nás zme si po-
sedaly na postel. Akurát já re-
bel sem zostal na vozíčku.
Nebýva to každý den, aby bola
za prezidentku inaugurovaná
Pezinčanka. Pochopitelné je,
že f šeckých nevyvoláva jej zvo-
lený pozitívne pocity. To je ale
normálne a správne. Aj za to
zme štrngaly klúčama. Volá sa
to demokracia. Alebo ket scete,
tak pluralita. Aj špalýre ludzí to
dokazovaly. Hnet s kraja pri bý-
valém Mléčaku boly kriklúny a
hlavne kriklúnky, potom sa to
zmírnylo. Nevím, či by ma neg-
do f tém hici presvečil ít protes-
tovat gvúlyva nečemu.Asi bych
mu povedzel, nech to nechá na
jasen, po burčákoch. Ale proci
gustu... Lúbily sa mi usmáty
mladý ludé. A rodziny z dzec-
ma. Ceným si to, jako Zuzana
dokázala komunykovat ze šec-
kýma okolo tej cesty, zastavila

sa aj pri tém malém chlapovi
len v bermudách (3čko mal
v ruke), podala mu ruku a on
chvílu nechápal, čo sa deje. Je-
dziné, čo mi chýbalo po cesce,
boly opčerstvovacé boksy.
Prípadne hmlové brány. Ket
sem vidzel teho Petra, jako ho
omína tá šlajfka, jak sa tá pro-
cesija vleče a jak by si rát dal vy-
chladzené pifko alebo aspon
rítky strik, normálne mi ho bolo
lúto. A jako to šecko hrdinsky
znášal, dole šecky širáky, čo
mám doma. Pre mna je totok
najvačí prejaf lásky, jaký si vím
prectavit. Teda alespon verej-
ne. Na túto vetu reaguje moja
ségra, že alespon vím, prečo
sem sa ešče neoženyl.

Ale spátky k prezidentke.
Pokračovalo to inauguračnú,
ekumenyckú bohoslužbu f koru-
novačném kostele svatého
Marcina. To sa mi nepatrí ko-
mentovat. Cesty Pána sú nevy-
spytatelné! Mne sa lúbilo, že
pozvala zástupcú šeckých cirk-
ví na Slovensku. Aby sa negdo,

čisto náhodu necícil pápešskej-
ší jako pápeš. A múdrejší jak
Šalamún. Ottát uš len cesta do
Grasalkovičoveho paláca pre-
vzat klúče od domu, vyobjímat
bývalého prezidenta. Nasle-
doval obed ze seniorma, ge ke-
rému zme sa pridaly aj my do-
ma f kuchyny. Né, že by tý se-
niori nemaly čo jest. Ten obed
znamenal poctu veku, múdros-
ci a skúsenosci, úctu a rešpekt
pret každým jedným životným
osudem nélen tých, čo tam
sedzely. Potom pretpokládam,
že nasledovala sprcha, prezlé-
kaný, vizážisci a presun do
Reduty. To, čo bolo na večernej
recepciji farebnejší opíšu bul-
várne plátky. Nebudem sa im
plést do roboty.

Pezinek bol dofčúlka mesto
králofské. Ot soboty sa móže
hrdzit aj prívlastkem prezident-
ské.

Vícej jako polovička ludzí na
Slovensku má od Zuzany ve-
lyké očekávaná a fkladá do jej
rúk velyké nádeje. Tý, čo cho-

dzíme po svece trocha dlchší
čas a z otvorenýma očama, ví-
me, že to nebude ze dna na
den. K temu treba hodne času,
pracovitosci, trpezlivosci, tole-
rancie, pokory. To šecko podla
mojeho mínená Zuzana má.
Lúbi sa mi aj to, že úrad pova-
žuje za službu a né výsadu ale-
bo panovnýcky post. Na to sa
od devadesátych rokú dosci za-
búdalo, že?!? Dokonca má aj
nečo navác. Je žena a šecko
cíci trocha ináč jako chlapi.
Hlavne tý ve vysokej polytyke.
Kéš by sa stala vzorem aj pre
dalšé ženy a polytyka by sa
zmenyla z bitky na pracovné,
názorové a argumentačné
schúdze parlamentu. S teho
šeckého mám zdáný, že nat
Tatrú sa uš prestáva blýskat, a
ukazuje sa pekné slnečné rá-
no. Budúci rok sú dalšé volby.
Potom uvidzíme, jaký s teho
svitne den. Vydršte pri zdravém
rozume aj tele!

Zúctu váš Strýco Lajo

Mesto „králofské“ aj prezidentskéSlávnostný obed
s pani prezidentkou

Dňa 15. 6. 2019 sa uskutočnila inaugurácia prezidentky
Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej. Pri tejto príležitosti
si p. prezidentka pozvala do prezidentského paláca štyridsať
seniorov a senioriek z celého Slovenska. Nedá mi s pýchou po-
vedať, že aj z Pezinka, z jej rodného mesta bolo pozvaných pať
senioriek a to p. Zita Joklová, p. Alžbeta Strapáková, p. Anna
Prokopová, p. Jozefína Bačíková, p. Eva Zouzalíková.

Ako účastníčka tohto nezabudnuteľného stretnutia, môžem
povedať, že stretnutie bolo výnimočné nielen atmosférou prezi-
dentského paláca, ale hlavne ľudským prístupom p. prezident-
ky k nám, seniorom. Dokázala sa porozprávať s každým účast-
níkom tohto stretnutia. Bolo to niečo, čo si veľmi vážime, ctíme
a vieme, že aj nás, staršiu generáciu, počas jej prezidentovania
bude mať na pamäti. Ako v uvítacom príhovore podotkla, se-
niori sú pamäťou nášho štátu.

Prajeme jej hlavne veľa zdravia, veľa rozvážnych rozhodnutí,
nech po piatich rokoch jej služby občanom môžeme povedať,
naozaj to bola dobrá voľba. PhDr. Zita Joklová

Zmena kontaktu ambulancie ORL
(ušné, nosné, krčné) v Pezinku

Oznamujeme občanom mesta Pezinok a obyvateľom

blízkeho okolia, že: od 1. júna 2019 má ORL ambulancia
(ušné, nosné, krčné) so síd-MUDr. Ladislav Špačinský
lom v Mestskej poliklinike v Pezinku, zmenený kontakt na-

sledovne: 033/24 24 128
Zmena kontaktu je uverejnená:

• na webovej stránke Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o.

- www.pmspezinok.sk

• na webovej stránke mesta Pezinok - www.pezinok.sk

Ing. konatel' a riaditel' PMS, s.r.o.Juraj Pátek,
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Aj tento rok odštartovali leto Keramické trhy. Už po šestnás-
ty raz sa mesto Pezinok premenilo na mesto keramiky
a návštevníci si túto atmosféru mohli vychutnávať tri dni, od
7. do 9. júna.

Návštevníci podujatia mohli obdivovať prácu 165 keramiká-
rov, ktorí pochádzali zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska,
Slovinska a Bulharska. Každý z nich má svoje výrobky jedineč-
né a je úžasné vidieť, ako do nich dávajú svoju dušu a nadše-
nie. Keramikári prezentovali a predávali keramiku dekoratívnu,
úžitkovú ale i záhradnú a naozaj si bolo z čoho vyberať.

Keramické trhy boli slávnostne otvorené v piatok o 16.00 h, ke-
dy na pódium vystúpil riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezin-
ku Martin Hrubala s primátorom mesta Pezinok Igorom Hiani-
kom a predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jura-
jom Drobom. Slávnostne otvorili Keramické trhy a sprievodný
program, ktorý doplnil a oživil atmosféru podujatia. Na pódiu vy-
stúpila kapela Funny Fellows, domáca skupina Arion, kapela
Duchoňovci a Bukasový masív. Počas podujatia boli sprístup-
nené štyri výstavy. V ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku si mohli
návštevníci prezrieť výstavu Ťažítka a v parku na Radničnom
námestí výstavu ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave s názvom Páli
nám to III. V Mestskom múzeu je aj naďalej otvorená výstava
k 25. výročiu založenia Cechu slovenských keramikov s ná-
zvom „25 rokov Cechu slovenských keramikov“ a v Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku je sprístupnená výstava Márie Hanusko-
vej Čaro keramiky. Detských návštevníkov s istotou potešili tvo-
rivé dielne, v ktorých si mohli vyskúšať točenie na kruhu a výro-
bu keramických predmetov. Ďalším sprievodným podujatím bo-
la súťažná výstava na tému váza, v ktorej mohli hlasovať
návštevníci podujatia. Výhernú vázu vyrobila Andrea Karasová
(Napajedla, ČR), druhé miesto získala váza vyrobená Zojou Go-
lombošiovou (Bratislava) a na treťom mieste sa umiestnila váza
Marcely Palíškovej (Křenůvky, ČR). Cenu primátora získala vá-
za vyrobená Ewelinou Suchanek (Pezinok).

Malokarpatské múzeum v Pezinku ako hlavný organizátor je
veľmi spokojné s priebehom tohtoročných Keramických trhov
a veríme, že aj návštevníkom podujatia sa páčilo a spolu s nami
sa tešia na ďalší ročník. (MMvPK)

Keramické trhy úspešne
odštartovali leto!

Pokračovanie z prvej strany
Ako však dodal Martin Hru-

bala, organizátori už dlhší čas
uvažovali o zmenách. Napo-
kon tento raz dispozične zme-
nili rozmiestnenie stánkov, ke-
ramických dielní a gastronó-
mie.

„Zmena vždy prináša obavy,
ale prvé reakcie potvrdili, že to
bol krok správnym smerom.
Keď pôjde všetko tak, ako
si myslíme, budeme sa pridr-
žiavať tohto konceptu. Navyše
sme uvažovali o ďalších vylep-
šeniach, napríklad pri spôsobe
hlasovania, načasovania pro-
gramu. Všetky zmeny majú cieľ
vylepšiť komfort návštevní-
kov aj samotných keramikárov
a docieliť, aby celé podujatie
malo ešte viac uvoľnený ráz,“
dodal Martin Hrubala.

Zmeny a vylepšenia Kera-
mických trhov avizoval aj pri-
mátor: „Zaznel napríklad veľmi
dobrý nápad urobiť aj odbornú
cenu, takže by sami keramikári

Keramika patrí k Pezinku a Pezinok patrí ku keramike

hlasovali o súťažiacich výrob-
koch. Pretože je tu Cena pri-
mátora aj verejnosti a keby
dostali spätnú väzbu aj od sa-
motných keramikárov, posunu-
lo by ich to vpred.“

A ako vnímali 16. ročník kera-
mických trhov ľudia v stán-
koch? Aneta Hejdová prišla z
neďalekej Moravy: „Sme tu tre-
tí rok, počasie je krásne ako na
objednávku. Páči sa mi, že je to
prirodzené, ľudské, nie sú tu
žiadne davy ľudí a tlačenica. Ľu-
dia chodia v pohode ako na pro-
menáde v nejakom kúpeľnom

mestečku. A aj predaj je dobrý,
ľuďom sa výrobky páčia... Sme
spokojní.“

„Na trhoch som prvýkrát
a môj dojem je výborný,“ pre-
zradil Denis Žucha z Trenčína.
Keramike sa venuje od svojich
ôsmich rokov. Stále je jeho ko-
níčkom, hoci vo svojich dvad-
siatich dvoch rokoch študuje
geodéziu. A čo ho k tejto záľu-
be priviedlo? „Na základnej ško-
le sme mali prednášku o kera-
mike. Nevidomá keramikárka
pani Zelisková nám ukazovala
hlinu a tak ma inšpirovala, aj

som sa niečo naučil,“ prezradil
mladý umelec.

Zhodou okolností Soňa Zelis-
ková z Dubnice nad Váhom na
keramických trhoch takisto vy-
stavovala a predávala. „Som
tu šiesty- alebo siedmykrát. Pá-
či sa mi atmosféra, že je tu
kopa ľudí. Pracujem s deťmi
a s dospelými – ako vravím,
s deťmi do 88 rokov – a užívam
si to medzi ľuďmi. Každému sa
páči, ako sa dá z gule hliny vy-
tvoriť nejaký výrobok.“

V nedeľu trhy vyvrcholili vy-
hlásením víťazov súťaže o naj-
krajšiu vázu. A záverečný naj-
silnejší dojem primátora Igora
Hianika? „Osobný kontakt
s ľuďmi, ten bol perfektný.“

Trhy sa skončili, leto aj kera-
mika v Pezinku ostávajú. Vý-
stava Čaro hliny sa dá v Malo-
karpatskej knižnici vidieť do 30.
júna a výstava Cechu sloven-
ských keramikárov v Mest-
skom múzeu až do 31. júla.

(kam)

Víno a levanduľa patria k sebe, patria
k Pezinku a spájajú sa so začiatkom let-
ných prázdnin. V poradí ôsmy ročník akcie
Víno a levanduľa sa bude konať v sobotu
6. júla od 15. do 23. hodiny.

„Plánujeme to ako komorné podujatie za-
merané na ochutnávku vín, ku ktorému za-
hrá kapela Funny Fellows. Prezentovať sa
bude 39 vinárov výlučne z pezinského vino-
hradníckeho rajóna, teda z Pezinka, Lim-
bachu, Viničného a Vinosadov,“ povedala
pre časopis Pezinčan Oľga Bejdáková,
predsedníčka Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov. „Len na vysvetlenie,
Malokarpatská vinohradnícka oblasť sa
skladá z dvanástich rajónov – patrí do nej
napríklad Bratislavský, Pezinský, Modran-
ský či Orešanský rajón. Do Pezinského ra-
jóna spadajú aj spomínané obce Limbach,
Vinosady a Viničné a aj Svätý Jur. Ten sme
však do nášho podujatia nezahrnuli, preto-
že si organizuje svoju vlastnú výstavu Sen
noci Svätojurskej. Chceme, aby sa akcia
zameriavala na lokálnych producentov, kto-
rí majú hrozno z nášho chotára a ktorí majú
v našom rajóne aj sídla svojich firiem.“

Vinári sa budú tradične prezentovať
v stánkoch a posilnená bude gastronómia,
ktorú bude zastupovať asi desať stánkov.
Na niekoľkých miestach bude aj občer-
stvenie v podobe kávy a koláčov, alebo sy-
rov. Ľudia si budú môcť zobrať deku a uro-
biť si piknik v prírode.

Vstupné, ktoré zahŕňa 30 degustačných
lístkov po 25 centoch, degustačný pohárik,
tašku, mapku a vstup do Levanduľovej zá-
hrady, bude 15 eur. Pre tých, ktorí nepijú ví-
no a prídu sa na akciu len pozrieť, bude výš-
ka len 2 eurá. Organizátori zaviedli aspoň
takéto symbolické vstupné aj preto, že po-
trebujú uhradiť náklady spojené s uspo-

riadaním podujatia a jeho propagáciou.
Navyše Levanduľový vinohrad má svoju ka-
pacitu.

Ako pripomenula Oľga Bejdáková, v mi-
nulom roku sa otvárala revitalizovaná Ka-
menica, súčasťou ktorej je aj socha sväté-
ho Urbana, takže sa z tejto lokality stalo
územie, ktoré Pezinčania radi navštevujú
ako svoj obľúbený verejný priestor. Zdru-
ženie vinohradníkov a vinárov sa o toto úze-
mie stará, pravidelne ho udržuje, kosí a čis-
tí, organizuje tu brigády.

„Tento rok chystáme počas letných me-
siacov aj obnovu účelových komunikácii
okolo Starej hory, a to od sídliska Sever,
aby sme v budúcnosti aj občanom a vino-
hradníkom, ktorí chodia z tejto časti mesta,
zlepšili dostupnosť. Keďže na to mesto ne-
má vlastné prostriedky, podarilo sa mi opäť
získať grant z vyššieho územného celku,
ktorý použijeme na tento účel,“ vysvet-
lila Oľga Bejdáková. „Ide o mestské účelo-
vé komunikácie, ktoré však slúžia aj obča-
nom a vinohradníkom, preto sa snažíme

udržiavať ich v takom stave, aby boli použi-
teľné.“

Samozrejme, tradičným zlatým klincom
akcie Víno a levanduľa bude návšteva tzv.
Levanduľovej záhrady Vladimíra Píša.

„Je prenádherná. A keď sa ľudia dnes po-
zrú na kopec z úpätia Starej hory od sochy
Svätého Urbana, uvidia hneď ten rozdiel
v porovnaní povedzme so stavom v roku
2012, keď sa konal prvý ročník podujatia,“
povedala organizátorka akcie Oľga Bejdá-
ková. „Vtedy záhradu ani nebolo vidieť, za-
tiaľ čo dnes sa na svahu zelená nádherný
háj, v ktorom sa týčia pínie, štíhle citrusy
a v období kvitnutia aj fialový pás levandu-
le. Záhrada poskytuje naozaj zvláštnu at-
mosféru. A na terase je samozrejme za-
chovaný aj vinohrad. Teda vinič sa tu vzác-
ne snúbi s levanduľou, pričom ako hovorí
doktor Píš, levanduľa predstavuje pre vinič
aj určitú ochranu a hoci ho chemicky nech-
ce ošetrovať, nemá ho napadnutý žiadny-
mi chorobami. Spojenie vína a levandule je
teda opodstatnené.“ (kam)

Víno a levanduľa opäť zavoňajú nad Pezinkom

V tomto roku sa do súťaže Do
práce na bicykli zapojilo takmer
13 tis. účastníkov na celom Slo-
vensku. V Pezinku sme mali 20
tímov so 67 účastníkmi. Na-
priek nie úplne priaznivým pod-
mienkam, ktoré boli v máji, tak
celkovo Pezinčania absolvovali
604 jázd, čo predstavovalo

2 535,49 km a ušetrilo sa
766,67 CO2 (kg).

Výsledky na lokálnej úrovni
v Pezinku:
- Najväčší počet najazdených km

– jednotlivec: Alexander Pravda
(MSU1 PK) – 576,90 km

- Najväčší počet najazdených
km – súťažný tím: MSU1 PK –

najazdili 619,17km
- Najväčší počet uskutočne-

ných jázd - jednotlivec: Ernest
Aschengeschwandtner (MU-
RAT cyklo team) – 42 jázd

- Najväčší počet uskutočne-
ných jázd – súťažný tím: MU-
RAT cyklo team – 130 jázd

- Spoločnosť s najväčším poč-

tom registrovaných účastní-
kov: ZŠ Jána Kupeckého Pezi-
nok – mali 4 tímy a 13 zapoje-
ných účastníkov.
Všetkým zúčastneným ďaku-

jeme za zapojenie do tejto súťa-
že a veríme, že v budúcom roku
počet jazdcov ako aj najazde-
ných km bude ešte viac. (pv)

Do práce na bicykli 2019 – výsledky

FOTO: Eva Amzler

FOTO: (pb)
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na 40 obrazoch môžete navštíviťKrivý svet Ondreja Pijáka
od 9.5.2019 v Malokarpatskom múzeu v Pezinku..do 22.9.2019

Ako súčasť výstavy autor vytvoril hru Legendy krivého sveta,
ktorú si každý návštevník výstavy môže zahrať a zmerať si pri lúš-
tení úloh súvisiacich s jeho pozornosťou a obrazmi čas. Tabuľa
s prezývkou účastníka hry a časom vylúšenia úloh v hre je pri
vstupe na výstavu.

Ondrej Piják je architekt, ktorý tvorí a vymýšľa hry pre deti
a dospelých a maľuje,.

Otvorenie jeho výstavy sa odohralo za hudobného doprovodu
jeho mladých priateľov a rodinných príslušníkov vo vybudovanej
miestnosti escaperomm, ktorú tiež môžete navštíviť s priateľmi
a za pomoci indícií a lúštenia úloh sa skúsiť z nej dostať za 45 mi-
nút. Viac informácií nájdete na ,wwww.muzeumpezinok.sk
www.escaperoom.sk (ET)

Krivý svet Ondreja Pijáka
v Malokarpatskom múzeu

Na 16. ročník krajskej pre-
hliadky seniorských spevác-
kych súborov sa folklórny spe-
vácky súbor RADOSŤ pripra-
voval veľmi zodpovedne a in-
tenzívne.

Vo štvrtok 2. mája pozdravil
svojimi piesňami okresné kolo
súťaže Slávik Slovenska nie-
koľkými rezkými piesňami
zo svojho jarného koncertu, kto-
rý sa uskutočnil 10. mája 2019
v pezinskom Dome kultúry.

V piatok 17. mája sa zúčastnil
svojím speváckym vystúpením
na tradičnej prehliadke „Lúče
pezinského slnka“, organizova-
nej pezinským folklórnym súbo-
rom Obstrléze. Radostníci po-
dali svoj už tradične dobrý vý-
kon, keď publiku ponúkli sčasti
vojenské a regrútske piesne zo
svojho úspešného jesenného
koncertu venovaného spo-
mienke na 100. výročie ukon-
čenia 1. svetovej vojny a sčasti
piesne zo svojho tohtoročného
jarného koncertu nazvaného
„Májové pastorále“.

V pondelok 20. mája očarili
svojimi piesňami v reštaurácii
na Rozálke skupinu francúz-
skych turistov, medzi ktorými

boli predstavitelia francúzskych
Slovákov a zároveň členovia fol-
klórneho súboru NÁDEJE z Pa-
ríža. Ich piesne si turisti nahrá-
vali a video sa už aj nachádza
na ich Facebooku.

V stredu 22. mája konečne na-
stal očakávaný deň D. Krajská
prehliadka seniorských spe-
váckych súborov sa uskutočni-
la v Dome kultúry Zrkadlový háj
za účasti 8 súborov: NOVO-
MEŠŤAN, MALINKA, STARO-
MEŠŤAN, DÚBRAVANKA, SE-
NIORANKA, MELÓDIA, PETR-
ŽALČANKA a RADOSŤ. Vraví
sa, že najlepšie nakoniec, čo
sa, v tomto prípade do bodky
splnilo! Radostníci opäť neskla-

mali a svojím temperamentným
speváckym výkonom podčiark-
nutým nemenej temperament-
ným akordeónovým sprievo-
dom svojho umeleckého vedú-
ceho Štefana Šaláta a v nepo-
slednom rade svojimi krásnymi
krojmi presvedčili hodnotiacu
porotu, že mandát reprezento-
vať Bratislavský kraj na celoslo-
venskej prehliadke seniorských
speváckych súborov, ktorá sa
uskutoční v septembri t.r. patrí
práve im. Na tejto prehliadke za-
spievali Radostníci 7 najkraj-
ších vojenských a regrútskych
piesní zo svojho jesenného kon-
certu nazvaného „Za cisára pá-
na“, čo sa vymykalo svojím cha-

rakterom zo všeobecného po-
ňatia a prednesu piesní niekto-
rými súbormi.

Po vyhlásení výsledkov pred-
sedom poroty mali Radostníci,
na čele so svojou vedúcou M.
Miškerikovou a umeleckým ve-
dúcim Š. Šalátom, veľkú ra-
dosť. Na požiadanie divákov na
záver prehliadky pridali za skan-
dovaného potlesku dve tempe-
ramentné piesne. Tento krásny
úspech je zaiste veľkým po-
vzbudením pre speváčky a spe-
vákov Folklórneho speváckeho
súboru RADOSŤ a zároveň vý-
zvou na ďalšiu prácu na sebe
a svojom speváckom výkone.

Eva Frťalová

FSS RADOSŤ opäť úspešne

25. júna sa v Bratislave začal
8. ročník Bratislavského orga-
nového festivalu. Okrem klasic-
kých organových recitálov pri-
náša aj komorné koncerty, je-
den z nich v Pezinku, kam festi-
val už tradične „vycestuje“ spo-
za hraníc hlavného mesta. Vyni-
kajúca mezzosopranistka Eva
Garajová, dlhodobo pôsobiaca
v Českej republike a popredný
slovenský organista Marek Vrá-
bel v nedeľu 14. jú-predstavia
la o 19.00 v Kapucínskom
kostole program zaostrujúci
najmä na diela českých autorov
s biblickou tematikou. Zaznejú
napríklad slávne Biblické pies-
ne Antonína Dvořáka, no v me-
nej známej úprave s organom
ale aj pôsobivé dielo Ária Ruth
od jedného z najvýznamnejších

českých autorov 20. storočia
Petra Ebena. Vstupné na kon-
cert je dobrovoľné. Hlavným
partnerom festivalu je Fond na
podporu umenia, spoluorgani-

zátorom pezinského koncertu
je Kláštor Kapucínov.

Bratislavský organový festival
bude pokračovať záverečným
koncertom Organ v nemom fil-

me 21. júla o 19.00 v Sloven-
skom rozhlase, kde sa s impro-
vizáciou na nemý film Příchozí
z temnot predstaví organista
Martin Bako.

Bratislavský organový festival opäť aj v Pezinku

Marek Vrábel a Eva Garajová vystúpia v nedeľu 14. júla o 19.00 v Kapucínskom kostole.

Bratislavský organový festival 2019 – PROGRAM:
PÍŠŤALYASTRUNY

Ne. 30. 6. - 19.00 h - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu.

Hana Bartošová Iva Bartošová (CZ)organ, klavír

Zriedkavé spojenie dvoch klávesových nástrojov na jednom pó-

diu. Vstupné: 7 a 5 €.

ROMANTICKÝ ORGAN
Štv. 4. 7. - 19.00 h - Katedrála sv. Šebastiána, Krasňany.

Michael Utz (DE)organ

Romantický program na najmladšom bratislavskom organe.

Vstupné: 5 a 3 €

VYCHÁDZAJÚCE HVIEZDY
Ut. 9. 7. - 19.00 h - Katedrála sv. Šebastiána, Krasňany.

Filip Šmerda (CZ)organ

Recitál aktuálneho víťaza Medzinárodnej organovej súťaže

v Opave. Vstupné: 5 a 3 €

HLASAORGAN
Ne. 14. 7. 19.00 Kapucínsky kostol, Pezinok.

Eva Garajová (CZ), Marek Vrábel (SK)mezzosoprán organ

Biblické „výklady“ v hudbe českých autorov. Vstupné dobro-

voľné.

ORGAN V NEMOM FILME
Ne. 21. 7. - 19.00 h - Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu.

Martin Bako (SK)organ

Vynikajúci improvizátor „ozvučuje“ legendárny český film Příchozí

z temnot. Vstupné: 7 a 5 €.

Hlavný organizátor: ORGANYZÁCIA, o.z. Spoluorganizátori:

RTVS, Kláštor Kapucínov Pezinok, Ordinariát ozbrojených síl

a ozbrojených zborov SR. Hlavný partner podujatia: Fond na pod-

poru umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu.

Kontakt: mjuzik@mjuzik.eu

Pre návštevníkov bol pripravený opäť kvalitný hudobný prog-
ram v podaní dychových hudieb Senčanka, Grinavanka, Fryš-
tácká Javořina a Krásinka, ktorá okrem koncertného vystúpenia
hrala do neskorých hodín aj do tanca. Spestrením programu bolo
vystúpenie Detského folklórneho súboru Magdalénka z Modry.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a prie-
behu podujatia, všetkým účinkujúcim ako aj priaznivcom Grina-
vanky a f.GASTRO – CATERING Grinavský Janko.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu ume-
nia, Bratislavský samosprávny kraj a Mesto Pezinok. Vďaka za
podporu podujatia patrí aj Pezinskému kultúrnemu centru, f.Gra-
fit, Autodoprava Peter Vacho, Záhradníctvo Kvetinársvo V4, Pe-
zinská pálenica, vinárom – Matyšák, VVDP Karpaty, Lukáš Kras-
ňanský, Martin Hanúsek, Ján Mezei, Peter Uherek, Vinárstvo Pa-
velka a Syn.

V neposlednom rade patrí veľká vďaka vám všetkým, ktorí ste
svojou návštevou dotvorili príjemnú atmosféru celého podujatia.
Zostáva nám už len veriť, že sa na Grinavanka FESTe u Grinav-
ského Janka stretneme aj o rok 6.júna 2020 na V. ročníku Grina-
vanka FEST 2020. kapelník DH GrinavankaPeter Feder,

Grinavanka FEST 2019
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Záver školského roka v ZUŠ Eugena Suchoňa

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA júl-august

Inzercia

Sériou krásnych koncertov,
ktoré ZUŠ Eugena Suchoňa po-
núkla v závere školského roka
pezinskej verejnosti, žiaci a pe-
dagógovia školy opäť ukázali,
že ak sa k umeleckému kumštu
pristupuje po celý školský rok
poctivo a s plným nasadením,
výsledok stojí za to.

Prvým ohnivkom v reťazi bol
koncert Kvietok pre mamu
22.5., ktorým vyjadrili vďaku
svojim mamičkám najmenší žia-
ci ZUŠ. Posledný májový deň
patril absolventom. Na spoloč-
nom koncerte sa predstavili žia-
ci hudobného, tanečného a lite-
rárno-dramatického odboru.
Žiaci výtvarného odboru pre-
zentovali svoje absolventské
práce v Minigalérii PKC. Videli
sme a počuli sme, že nám v Pe-
zinku vyrastajú krásni, citliví a
talentovaní mladí ľudia. Šnúra
koncertov pokračovala v piatok
7.6. vydareným violončelovým
recitálom Magdalény Letzovej a
jej hostí z triedy Mgr. art. Mag-
dalény Milčikovej v Evanjelic-
kom kostole. V plnej kráse sa
predstavil aj tanečný odbor 8.6.
na svojom galakoncerte „Tan-
cujte s nami“. Nedeľa 9.6. patri-
la sláčikovej hudbe. V Kostole
Najsvätejšej Trojice sa turíčnym
hudobno-slovným pásmom
„Načúvaj detskému srdcu“ pri-
hovorili poslucháčom huslisti
z triedy PaedDr. Ľubomíry Zá-
hradníkovej, PhD., DiS. art..
Koncert „Tešíme sa na prázdni-

ny“ 10.6. bol svojou pestrosťou
a temperamentom účinkujúcich
ozajstným vyjadrením radosti
z blížiacich sa prázdnin. Po-
sledným verejným koncertom
v školskom roku bol organový
koncert 11.6. v Kostole Najsvä-
tejšej Trojice, ktorý so svojimi
žiakmi pripravila Mgr. art. Kata-
rína Schaubmarová v spoluprá-
ci s Mgr. Ivanou Fülöpovou.

Je skvelé, že sme na koncer-
toch ZUŠ E. Suchoňa mohli vi-
dieť a počuť aj bývalých žiakov
školy, ktorí v súčasnosti študujú
na konzervatóriách – violonče-
listu Kristiána Mrvu, tanečnicu
Líviu Laiferovú, huslistu Bystrí-
ka Dzíbelu, či flautistku Martinu
Pepuchovú. Krásna a oboha-
cujúca bola tiež spolupráca s bý-
valými pedagogičkami školy -
Máriou Meszárošovou (na kon-
certe zazneli jej verše a hudob-
ná kompozícia), a Gabrielou Ti-
chou, ktorá spolu s Jergu-

šom Čermákom interpretovala
skladbu Márie Meszárošovej.

Finále školského roka v ZUŠ
E. Suchoňa však prinieslo nie-
len rad krásnych koncertov, ale
aj niekoľko úspešných interpre-
tačných súťaží, na ktorých ško-
la opäť obhájila svoju vysokú
kvalitu.

V piatok 3. mája sa päť talen-
tovaných violončelistov z triedy
Mgr. art. Magdalény Milčikovej
zúčastnilo celoslovenskej inter-
pretačnej súťaže v Dolnom Ku-
bíne „Talenty pre Sloven-
sko“. Júlia Siobhán Samáko-
vá, Richard Gašparovič a To-
máš Horenitzky získali bron-
zové pásmo, Hana Bereníko-
vá Ella Dočolo-strieborné a
manská platinové pásmo.

Interpretačnej súťaže v hre na
zobcovej flaute „Zahrajže nám
píšťalôčka“ v Nových Zám-
koch sa 10.5. zúčastnili žiačky
z triedy Mgr. Ivany Fülöpovej.

Ema Vargová bola ocenená
strieborným pásmom a Katarí-
na Smolková Veroni-spolu s
kou Guštafíkovou siahli vo
svojich kategóriách na zlato.

prinieslaKatarína Smolková
aj čestné uznanie z celosloven-
skej súťaže „Nitrianska lutna“
(17.5.).

Huslisti z triedy PaedDr. Ľubo-
míry Záhradníkovej, PhD., DiS.
art. si oprávnene trúfli na „Me-
dzinárodnú súťaž Júliusa
von Beliczayho“ v Komárne.
Jerguš Čermák sa zúčastnil
súťaže v sólovej hre na hus-
liach. Jeho výkon porota ohod-
notila krásnym strieborným pás-
mom. Najväčší úspech však do-
siahol v spo-Jerguš Čermák
lupráci s Emmou Láskovou.
V kategórii „komorná hra“ siahli
na najvyššiu priečku – získali
zlato. Po prvý raz sa zúčastnila
súťaže aj 9-ročná Emília De-
kanková, ktorá bola v sólovej
hre na husliach ocenená bron-
zovým pásmom.

Všetkým úspešným žiakom
a ich pedagógom patrí veľké po-
ďakovanie za pracovné nasa-
denie, s akým počas školského
roka pracovali.

Poďakovanie za ústretovosť
a spoluprácu patrí tiež zriaďo-
vateľovi – Mestu Pezinok, Pe-
zinskému kultúrnemu centru, a
všetkým, ktorí sú Základnej
umeleckej škole Eugena Su-
choňa akokoľvek nápomocní.

Zuzana Andelová

Dychová hudba ako žáner je
súčasťou slovenskej hudobnej
kultúry. Od založenia prvej dy-
chovej hudby na Slovensku
ubehlo už vyše 182 rokov (v Pe-
zinku 145 rokov).

Počas tohto obdobia prešla
dychová hudba zložitým vývo-
jom, no vždy dokazovala a aj
v súčasnosti dokazuje svoje
opodstatnenie. Dychová hudba
bola, je a bude vždy potrebná!
Dychová hudba je krása, ne-
smieme ju nechať zahynúť!

Vážení spoluobčania, pred na-
mi je leto a s ním pestrá paleta
kultúrnych akcií v Pezinku. Ne-
odmysliteľnou súčasťou nášho
kultúrneho leta je festival Dy-
chovky v Preši, ktorý je osobitý
v sérii festivalov a zároveň naj-
väčší na Slovensku.

Má svoju pevnú dramaturgiu
– svoj jedinečný esprit. A aj pre-
to spolok dychová hudba Cajla-
né, Pezinské kultúrne centrum,
Fanklub DH Cajlané opäť pri-
pravujú štvordňový maratón
hudby a piesní, ktorý sa usku-
toční 15. - 18. augusta 2019.
Celý projekt je finančne podpo-
rený Mestom Pezinok pod zá-
štitou primátora Ing. arch. Igora
Hianika, Bratislavským sa-
mosprávnym krajom, Fondom
umenia, nadáciou ZSE i s pod-
porou SOZAa OOCR.

Hlavné koncerty XIX. ročníka
súťaže budú opäť v (Zámoc-
kom parku za jazerom).

Ako po minulé ročníky i tento-
krát sa dychové orchestre pri-
hlásili do súťaže aj do sprievod-
ných koncertov, ktoré budú
znieť v meste.

Tohto ročníka sa zúčastnia dy-
chové orchestre z Česka a Slo-
venska. O hlavnú cenu festiva-
lu budú súťažiť tieto dychové
hudby: Kolárovočanka (SK), Sit-
ňanka (SK), Leškovanka (CZ),
Skaláci (CZ). Ich výkon bude
hodnotiť už tradične medziná-
rodná odborná porota.

Štvordňový festival začne
už vo štvrtok 15. augusta
o 19.00 h sv. omšou za zomre-
lých a žijúcich členov dychovej
hudby v našom meste. Tento
rok bude sv. omša v kostole Na-
nebovzatia Panny Márie (Far-
ský kostol ) s dychovou hudbou
Vinosadka (SK).

Prvé sprievodné koncertova-
nie začne po sv. omši o19.45 h
na Radničnom námestí.

Druhé sprievodné koncer-
tovanie bude v piatok 16. au-
gusta 2019 v Krušičovej kúrii
o 17.00 h za účasti dychových
hudieb Malačané (SK), Šarfian-
ka (SK), Grinavanka (SK).

Tretie sprievodné koncerto-
vanie je v sobotu 17. augusta
2019 od 9.00 h, kedy vám za-

hrajú Svätojurská dychovka
(SK) a dychová hudba Karpat-
ská kapela (SK).

Štvrté sprievodné koncer-
tovanie bude v Zámockom
parku v sobotu 17. augusta
2019 podvečer od 17.30 h do
19.00 h, kde vystúpi dychová
hudba S O 19.30kaličané (SK).
h sa nám predstaví DH Záho-
rienka so známym spevákom
dychových skladieb pánom Ji-
řím Helánom z Českej republi-
ky.

Súťažný deň, nedeľa 18. au-
gusta 2019 začne o 9.00 h kon-
certovaním dychových hudieb
v rôznych častiach centra
mesta. Tradičný sprievod zú-
častnených dychových or-
chestrov bude o 14.00 h od
Domu kultúry do Zámockého
parku,* kde o 14.30 h začne sú-
ťažná časť Medzinárodného
súťažného festivalu malých
dychových hudieb Dychovky
v Preši.

Nedeľňajší hosť mažoretky Li-
viana Bratislava budú súčasťou
sprievodu mestom.

V nedeľu po súťažnej časti vy-
stúpi zahraničný hosť z českej
republiky DH Bludověnka.

Vážení spoluobčania a náv-
števníci Zámockého parku,* už
teraz vás upozorňujem, že Zá-
mocký park* bude 17. augusta
od 6.00 h až do 12.00 h 19. au-

gusta pre verejnosť uzatvore-
ný. Vstup bude umožnený iba
návštevníkom festivalu. Toto
opatrenie je nutné z dôvodu za-
bezpečenia tribúny, zastreše-
nia, ozvučenia, sedenia pre
návštevníkov, bufetu na občer-
stvenie a ďalšieho technického
zabezpečenia festivalu.

Ďakujem vám za pochopenie
a verím, že úspech tohto kultúr-
neho podujatia je spoločným že-
laním. Hádam nie je treba pri-
pomenúť, že i tohto roku sa
opäť snúbi krása hudby, piesní
a krojov. Takže, priatelia, uvidí-
me sa tretí augustový víkend v
Krušičovej kúrii, v centre mesta
a v Zámockom parku* na XIX.
ročníku Medzinárodného sú-
ťažného festivalu malých dy-
chových hudieb Dychovky
v Preši. Na štyri dni naplnené
dobrou dychovou hudbou sa
teší donor, predseda festivalu
a predseda spolku dychová
hudba Cajlané František Féder.
Do dychovky, priatelia!

Dychovky v Preši 2019
Pezinok po devätnástykrát privíta dychové orchestre na Medzinárodnom súťažnom festivale Dychovky v Preši

*Redakčná poznámka: Zá-
mocký park je v súčasnosti
pre verejnosť zatvorený. Or-
ganizátor festivalu Dychov-
ky v Preši si vyhradzuje prá-
vo program zmeniť, resp.
v júlovom čísle Pezinčana
bude už v tejto súvislosti
upresnený.

JÚL 2019

Pre rodiny s deťmi – verejnosť (pre deti v predškolskom veku
a I. stupeň ZŠ) viac informácií priebežne na fb Malokarptaskej
knižnice v Pezinku.

PREČÍTANÉ LETO – séria prázdninových utorkov (podujatí,
zameraných na motivačné aktivity prepojené s literatúrou).

Termíny: 2. 7. o 10.00 h – 9. 7. o 10.00 hO vode: Voda to je sila!
– . 16. 7. o 10.00 h –O čokoláde: Fúzy od čokolády O bábät-
kách: EDUdrama – interaktívne predstavenie na danú tému.
23. 7. o 10.00 h – O dopravných prostriedkoch: Cesta
z mesta O včelách (chrobákoch: V mrave-. 30. 7. o 10.00 h –
nisku, vo včelíne). Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokar-
patskej knžnice v Pezinku, Holubyho 5.

Pre mládež a dospelých – verejnosť

Slovenskí spisovatelia – výstava zbierky fotografií Igora
Grossmanna zapožičaná z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre /
SNM. Termín: 12. 7. o 17.00 h – vernisáž (výstava potrvá do 30.
8. 2019)otvorené počas výpožičných hodín knižnice. Miesto: vý-
stavné priestory Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

Pre mládež a dospelých – verejnosť

Literárny kolotoč – podujatie v rámci Kultúrneho Leta v Pezin-
ku. Termín: 21. 7. o 18.00 h – Autorské čítania spisovateľov
z vydavateľstva ParsArtem Zuzana Kuglerová, Ondrej Ka-–
lamár a Benjamín Škreko, hudba Peter Tarkay. Miesto: Kru-
šičova kúria 41/9, Pezinok

AUGUST 2019

Pre rodiny s deťmi – verejnosť (viac info priebežne na fb Ma-
lokarptaskej knižnice v Pezinku). – sériaPREČÍTANÉ LETO
prázdninových utorkov / podujatí, zameraných na motivačné ak-
tivity prepojené s literatúrou.

Termíny: 6. 8. o 10.00 h – O počasí (smerom ku enviro): Po-
zor! Hurikán! O schodoch a rebríkoch: Vý-13. 8. o 10.00 h –
ťahy, rebríky - plošiny, schody! O spánku:20. 8. o 10.00 h –
EDUdrama – interaktívne predstavenie na danú tému. 27. 8.
o 10.00 h – O farbách (a o slobode): Čo by farby hovorili?!

Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej knžnice
v Pezinku, Holubyho 5

Pre mládež a dospelých – verejnosť

Slovenskí spisovatelia – výstava doteraz spolu nepublikova-
ných fotografií Igora Grossmanna, zapožičaná zo SNM – výsta-
va potrvá do 30. 8. 2019 (otvorené počas výpožičných hodín
knižnice). Miesto:výstavné priestory Malokarpatskej knižnice
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,

Výpožičné hodiny počas mesiacov júl a august 2019 v Malo-
karpatskej knižnici v Pezinku Holubyho 5:

Po Ut St8.00 – 18.00 h, 8.00 – 16.00 h, 13.00 – 16.00 h,
8.00 – 16.00 h, 8.00 – 16.00 h, So ZATVORENÉŠt Pia

Pobočka Cajla má počas júla a augusta výpožičné hodiny ne-
zmenené.

Výpožičné hodiny počas leta

Ďakujeme vrchnej sestre DSS za sta-Kamile Červenkovej
rostlivosť o našu matku Milku Blažekovú. Za pochopenie a ľud-
ský prístup k starostiam i slabostiam chorých, slabších. Deti
Majka a Juraj.

Poďakovanie
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Tento banícky pozdrav sa v sobotu 18. 5. 2019 ozýval vo všet-

kých častiach obce Ľubietová. Otvorila totiž svoju náruč a veľmi

srdečne privítala mnohých účastníkov 12. stretnutia banských

miest a obcí Slovenska. V samotnom srdci nádhernej sloven-

skej krajiny si týmto dôstojným podujatím účastníci chceli opäť

pripomenúť a osláviť historické tradície a kultúrne dedičstvo na-

šich miest a obcí, ktorých dejiny boli vytesané kladivkom a že-

liezkom, ľudskou drinou, ale aj umom a šikovnosťou našich

predkov.

Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 70 baníckych spolkov nielen

zo Slovenska ale i zo zahraničia a veľa ďalších účastníkov

a hostí. K veľmi priateľskej a veselej nálade prispelo určite aj

nádherné slnečné počasie a ani nečakaná večerná búrka ne-

ubrala nič na dobrej nálade. Myslím, že sa všetci cítili výborne,

za čo určite patrí veľká vďaka organizátorom.

Súčasťou podujatia tohto oslavného a veľkolepého podujatia

baníkov bola aj spevácka súťaž baníckych spevokolov

O putovnú karbidku, ktorej sa zúčastnil aj náš spevácky zbor

Animatus. Stalo sa tak na základe ponuky a vzájomnej dohody

s Pezinským baníckym spolkom. Po vlaňajšku to bolo už druhý-

krát, čo sme boli uvedení ako Banícky spevokol Animatus

z Pezinka. V programe každého spevokolu (7 spevokolov) boli

povinné dve banícke piesne a jedna ľubovoľná z príslušného re-

giónu. V našom podaní to bola pieseň To pezinské vínečko.

Zbor podal veľmi dobrý výkon, za čo sa stretol s veľkým uzna-

ním u publika, poroty a našich priateľov baníkov. Osobne nám

prišiel poďakovať prítomný primátor Pezinka Ing. arch. Igor Hia-

nik, predseda Malokarpatského baníckeho spolku p. Štefan

Granec ale i ďalší.

Myslím, že sme dôstojne reprezentovali Pezinok, ale i pezin-

ských baníkov, s ktorými, dovolím si povedať, máme už priateľ-

ský vzťah a začína vznikať určitá tradícia spolupráce v oblasti

kultúrnej zložky s nimi. Ďakujeme im za možnosť predviesť sa

svojím spevom i v inom žánri piesní, ktoré síce nie sú v našom

základnom repertoári, ale určite sú obohacujúce. Spoluprácu

sa budeme snažiť i naďalej upevňovať a rozvíjať k spokojnosti

oboch strán. V Ľubietovej sme sa aj zásluhou pezinských baní-

kov cítili skvele. Vďaka! , AnimatusGabriela Tichá

Zdar Boh!
V aprílovom čísle Pezin-

čan sme vás informovali, že
dňa 5. apríla zomrel Vendelín
Kubíček, kňaz na odpočinku
v Cíferi, rodák z Pezinka. Ven-
delín Kubíček patril medzi vý-
znamné osobnosti pezin-
ských duchovných. Prináša-
me pár riadkov, z ktorých sa
môžete dozvedieť viac o jeho
živote.

Vendelín Kubíček sa narodil
v Pezinku 8. júna 1934. Jeho
otec vlastnil pohrebníctvo.
V. Kubíček študoval na býva-
lom piaristickom gymnáziu vo
Svätom Jure. Keď bol v roku
1950 v Pezinku zriadený tzv.
kárny kláštor pre tzv. reakčných
rehoľníkov, Pezinčania sa proti
tomu vzbúrili. Účastníkom de-
monštrácie bol aj vtedy šest-
násťročný Vendelín Kubíček.
Takmer dostal obuškom, ale na-
šťastie mal pri sebe bicykel, na
ktorom mohol utiecť. Po likvidá-
cii kláštorov a prepustení rehoľ-
níkov zo sústreďovacích tábo-
rov dostal na svätojurskom gym-
náziu nového spolužiaka – sale-
ziánskeho klerika Alfonza Šil-
hára z Cajly.Alfonzovi zveril ná-
boženské knihy z pezinského
kapucínskeho kláštora, ktoré
sa podarilo zachrániť. Alfonz
mu ich vrátil až tesne pred ile-
gálnym útekom do zahraničia.

Vendelín Kubíček sa prihlá-
sil na štúdium teológie na Rím-
skokatolícku Cyrilometodskú
bohosloveckú fakultu do Bra-
tislavy. Na základe zlého kádro-
vého posudku ho prijali až na
druhý pokus, o rok. Preto si mu-
sel zatiaľ zháňať zamestnanie.
Počas štúdia mával časté hád-
ky s profesormi, ktorí boli „vlas-
teneckými kňazmi.“ Svojich pro-
fesorov delil podľa lojálnosti
k režimu na tri skupiny: červení,
ružoví a bieli. Bielym bol na fa-
kulte prof.Alexander Spesz, kto-
rý jediný dodával tejto fakulte
akúsi vážnosť.

Cez prázdniny Vendelín pri-
chádzal do rodného Pezinka
a chodil tajne do hôr na duchov-

né cvičenia so svojimi kamarát-
mi Šilhárovcami a Štohlovcami,
ktorí dobre poznali pezinské ho-
ry. Tam bola malá pravdepo-
dobnosť objavenia. Prichádzali
k nim aj kňazi, ktorých však
z bezpečnostných dôvodov po-
znali len podľa mena. Jedným
z nich bol ajAnton Grman. Tých-
to stretnutí sa zúčastňoval aj bu-
dúci kňaz Augustín Štohl, veľký
apoštol. Táto skupina sa stretá-
vala aj po domoch.

Dňa 29. 6. 1958 bol Vende-
lín Kubíček v Bratislave vysvä-
tený za kňaza. Primičnú sv. om-
šu slúžil v Dolnom kostole v Pe-
zinku bez vonkajšej okázalosti
6. júla, kvôli vtedajšej politickej
situácii. Pri tejto slávnosti mu
spieval pezinský spevokol. Do
kostola prišiel v sprievode z rod-
ného domu. Na primičný obrá-
zok si napísal: „Ježiš Kristus je
ten istý včera i dnes i naveky.“
(Žid. 13,8). Hneď po vysviacke
musel nastúpiť na základnú vo-
jenskú službu.

Jeho prvým pôsobiskom sa
stala v roku 1958 obec Podolie,
kde bol kaplánom. Kaplánom
bol aj vo farnostiach Bratislava
(1960), Piešťany (1962), Topoľ-
čany u vdp. Františka Kolavíka
(1966) a Levice (1967). Najkraj-
šie spomienky má na Piešťany.
Tam kaplánoval spolu s Emilom
Šútorom. Dobre si rozumeli a bo-
la to pestrá pastorácia. Ako sám
hovorí, behali a lietali. Apoštolo-
vali aj v miestnej nemocnici. Za-
žil tu až troch farárov.

V roku 1968 bol menovaný
za farára do Hrachovišťa. K tej-
to farnosti patria kopanice, pre-
to je veľmi rozsiahla. Jej filiál-
kou je obec Krajné. V. Kubíček
v nej našiel kostolík v zlom sta-
ve. Mal vylomené dvere, boli
v ňom nahádzané kamene. De-
ti tam chodili chytať sovy
a hrali tam karty. Pustil sa do
práce a ako prvé opravil dvere,
neskôr aj strechu. Odvtedy sa
tam slúžila svätá omša na svia-
tok sv. Michala, niekedy aj čas-
tejšie. V Hrachovišti V. Kubíček
rozbehol prácu s mládežou.

V Hrachovišti účinkoval do
roku 1975, keď prešiel za farára
do Kátloviec. V Kátlovciach tiež
obnovil kostol, zvonku aj
zvnútra. Tri roky žiadal okres-
ného cirkevného tajomníka
o súhlas k jeho oprave. Vždy bo-
la žiadosť zamietnutá s odpo-
veďou, že je to v dobrom stave.
Pritom to bol najošarpanejší
kostol v okolí a jeho okná nedo-
liehali. Keď k nemu prišiel tento
tajomník na návštevu ohľadom
opravy kostola, povedal mu, že
by si mal dať radšej do poriadku
faru a mal by si ju aj zlatom oblo-
žiť. Hoci cirkevný tajomník opra-
vu kostola brzdil, o tri roky sa na-
pokon podarila. Na túto obnovu
si V. Kubíček pozval akademic-
kého maliara. Cirkevný tajom-
ník mal k tomu poznámku: „To
by vám mohli aj ženičky vybie-
liť.“ Problémy mal aj keď čítal
v kostole výzvu pre rodičov, aby
prihlásili svoje deti na vyučova-
nie náboženstva. Prečítaný o-
bežník doplnil vlastnou výzvou.
Onedlho si ho predvolali a pove-
dali mu od slova do slova, čo
v kostole povedal. Z toho usu-
dzuje, že tam musel byť nejaký
donášač. Odpoveďou V. Kubíč-
ka bolo, že každému kňazovi
záleží na tom, aby mal veľa detí
na náboženstve. Okrem toho
V. Kubíček vykonával aj ilegál-
nu činnosť, keď rozširoval pašo-
vanú náboženskú literatúru a or-
ganizoval tajné duchovné cvi-
čenia.

Od roku 1985 bol farárom
v Špačinciach.Aj v Špačinciach
opravil kostol, v rámci opravy vy-
menil aj oltárny obraz. Ani v tej-
to farnosti to nemal ľahké ako
kňaz žijúci v totalitnom režime.
Dostal dva anonymné telefoná-
ty. V prvom mu anonym ozná-
mil: „Prídeme vás udať.“ V dru-
hom sa dozvedel: „Prídeme vás
zaškrtiť.“ Pán farár Kubíček pre-
to v kostole veriacim oznámil:
„Asi budem zaškrtený.“

V Špačinciach pán farár Ku-
bíček obnovil farské maštale,
z ktorých zriadil Farský klub sv.
Jána Bosca. Konali sa tam pred-
nášky alebo sa tam hrával stol-
ný tenis, ktorého výborným hrá-
čom bol aj V. Kubíček. Za jeho
pôsobenia sa opäť zaviedli sláv-
nostné procesie na sviatok Bo-
žieho Tela, v ktorých kráčali
dievčatá odeté v krojoch, nesú-
ce sochu Panny Márie Lurdskej
a baldachýn nad oltárnou svia-
tosťou niesli hasiči. Po skonče-
ní procesie pán farár prichystal
pre jej účastníkov pohostenie.

Do rodného Pezinka sa vdp.
Vendelín Kubíček vrátil na odpo-
činok do charitného domova
v roku 2003. Ochotne vypomá-
hal najmä spovedaním v Kapu-
cínskom kostole, ale vypomohol
aj slúžením sv. omše na Cajle.

O rok neskôr (29. 9. 2004)
ho zastihlo zrušenie charitného
domova a bol s ostatnými die-
céznymi kňazmi presťahovaný
do kňazského domova na Arci-
biskupskom úrade v Trnave.
Tam slúžil ako výpomocný du-
chovný spovedaním vo Far-
skom kostole sv. Mikuláša kaž-
dý deň. Od júna 2006 žil spolu
s ostatnými kňazmi – dôchod-
cami v Dome pokojnej staroby
v Cíferi, kde tiež vypomáhal spo-
vedaním a rovnako ako v Trna-
ve chodieval do obchodu na-
kupovať aj ostatným kňazom.
V roku 2008 poďakoval Bohu
za 50 rokov kňazstva pri
sv. omši v Dolnom kostole v Pe-
zinku.

Peter Sandtner

Vendelín Kubíček – odišiel kňaz s odhodlaním slúžiť Bohu i ľuďom

Inzercia

Dňa 13.6. sa deti 5. oddelenia ŠKD pri ZŠ Na bielenisku pod
vedením vychovávateľky Šimonovičovej vybrali na návštevu
do múzea.

Tentokrát to bola zaujímavá výstava Ondreja Pijaka v Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku – (do 22. 9. 2019). Mú-Krivý svet
zejné pedagogičky pripravili pre deti program, kde sa deti hra-
vou formou ocitali vo svete fantázie. Po prívítaní teta Vanda
vtiahla deti do nekonečného priestoru čarovnej imaginácie, po-
krivenej reality. Na vystavených dielach vysvetľovala deťom
problematiku perspektívy a ilúzie.

V múzeu sa ozývala živá pracovná atmosféra, deti súťažili
v skupinách a pohotovo reagovali na otázky. Správanie detí mo-
hlo byť aj trošku lepšie, usúdili niektoré deti po programe.

Samotné reakcie detí, čo sa im páčilo, nepáčilo:
Eliška – „páčilo sa mi všetko, bola sranda, aktivita, iluzionistic-

ké obrázky, na ktorých sme hľadali tváre, viac osôb.“ Lucka –
„hľadanie časti obrázkov na obrazoch uja maliara.“ Jakubko –
„páčilo sa mi hľadanie obrázkov v skupinách.“ Peťka – „hľa-
danie obrázkov v miestnostiach múzea a ich značenie od 1 do
5.“ „ilúzie.“ „nepáčil sa mi hluk, správanie nie-Jakub – Nelka -
ktorých detí.“ „páčilo sa mi všetko.“ „páčilo saMiško – Peťko –
mi všetko - krivé obrazy, hľadanie obrázkov. Som šťastný, že
sme získali 1.miesto. Najviac sa mi páčilo, že napriek správaniu
niektorých detí nám vychovávateľkaAnička dovolila kúpiť zmrz-
linu.“

Ďakujeme múzejným pedagogičkám, aj celému vedeniu mú-
zea za krásne kreatívne programy, ktoré pre deti pripravujú po-
čas celého školského roka. (AŠ)

Návšteva múzea
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Inzercia

V piatok 17. mája 2019 sa
stretli v spoloenskej sále DK
v Pezinku milovníci folklóru na
12. ročníku prehliadky folklór-
nych súborov Slnko v nás. Ako
prvý sa na pódiu objavil organi-
zátor tohto podujatia v nových
krojoch – Fss Obstrléze.

Naše pozvanie prijali štyri sú-
bory: Fs Straník z Tepličky nad
Váhom, mužská spevácka sku-
pina Váraďani zo Šurian a Fol-
klórny spevácky súbor Radosť
z Pezinka, ktorí potešili svojimi
krásnymi piesňami srdcia divá-
kov. Bola to prehliadka krásne-
ho slovenského folklóru.

K dobrej nálade divákov
prispeli aj štvrtí pozvaní hostia

z DSS pre dospelých z Báhoňa,
ktorí spolu so svojimi ošetro-
vateľmi predviedli hudobno-
-tanečné divadielko „Pytačky“.
Ich tanec, radosť z pohybu, ho-
vorené slovo v ich nárečí a skve-
lý výber piesní o láske vyburco-
vali divákov k búrlivému po-
tlesku. Všetky súbory boli odme-
nené ďakovnými listami a vec-

nými darmi, za čo patrí veľké po-
ďakovanie primátorovi mesta
Pezinok a vedeniu DK za po-
skytnutú sálu.

Najviac gradovala atmosféra
pri spievaní spoločných piesní
za doprovodu všetkých hudob-
ných nástrojov, čo je dôkazom,
že ľudová hudba spája ľudí
a bez ich zanietenia a lásky k

nej by sa takéto podujatie nemo-
hlo uskutočniť. Nikto nepohrdol
ani dobrým gulášom a ostatný-
mi dobrotami nášho bufetu.

Že sme sa v máji nenudili,
svedčí o tom aj naše prvomájo-
vé vystúpenie na Festivale slo-
vanských tradícií na námestí
v Pezinku i na Župnej olympiá-
de pre seniorov v Bratislave
a 25. mája na Dni otvorených
dverí v DSS v Báhoni.

Ďakujem všetkým súborom za
pekne strávený piatkový podve-
čer s ľudovými piesňami a už te-
raz sa teším na spoločné stret-
nutia na letných podujatiach
v Tepličke nad Váhom.

Mária Kopitková

Šťastný je národ, ktorý zachováva dedičstvo svojich predkov

Začiatkom júna sa v Bratislave konal skautský turnaj v špor-
toch Ultimate Frisbee a Ringo (skr. Frisingo). Svoje zastúpenie
mali i pezinskí skauti, ktorí podali skvelé výkony,

Naše dievčenské tímy obsadili úžasné v Ringu1. a 2. miesto
v kategórii do 13 rokov. Svoje kvality ukázal aj chlapčenský tím,
ktorý sa umiestnil na v kategórii nad 15 rokov. Gratu-3. mieste
lujeme. Veľkú smolu mal pezinský frisbee tím, ktorý neprešiel
cez štvrťfinále. Bol to nervydrásajúci zápas, ktorý sa hral vo vy-
sokom tempe. Rozuzlenie prišlo až po dlhom predĺžení. Nako-
niec sa naši hráči umiestnili na 5.mieste, takže sa im nepodarilo
vylepšiť minuloročné 3. miesto.

Okrem výsledkov si pezinskí skauti odniesli množstvo zážit-
kov a nových priateľstiev. Tešíme sa na ďalší ročník

Marián Lezo

Pezinskí skauti
sa na Frisingu nestratili

Celonárodnej matičnej slávnosti odhalenia sochy Ľ. Štúra
12. mája v Štúrove sa zúčastnili aj pezinskí matičiari. Bolo to
prekrásne stretnutie ľudí nielen z celého Slovenska, ale aj
Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa hlásia k poslaniu, úlohám
a myšlienkam Matice slovenskej. Okrem mnohých folklórnych
speváckych súborov sa na týchto slávnostiach prezentoval aj
náš novozaložený folkový súbor MAFODIV pod vedením Mirka
Turčana, ktorý nás doprevádzal na bendžo.

O pár dní neskôr sa v malej sále DK v Pezinku zišlo asi 100
žiakov ZŠ Jána Kupeckého a niekoľko ďalších divákov na sláv-
nostnej akadémii pri príležitosti 100. výročia „oživotvorenia“ MS
pod názvom Kytice matice. Po doznení matičnej hymny nám
túto nezabudnuteľnú udalosť oživotvorenia MS priblížila pred-
sedníčka MO MS Helena Slamková. Prvým predsedom novoo-
tvorenej Matice v roku 1919 sa stal najväčší slovenský básnik,
spisovateľ, dramatik a prekladateľ P. O. Hviezdoslav. Od jeho
narodenia uplynulo už 170 rokov a o tom nás informovala a ce-
lým programom sprevádzala Mária Kopitková.

Keďže máj je mesiacom lásky a najkrajšieho sviatku, Dňa ma-
tiek, aj náš program sa po oficiálnej časti niesol v tomto duchu.
Účinkovali žiaci ZŠ Jána Kupeckého, deti z MŠ na Sväto-
plukovej ( z medvedíkovej triedy), speváčky folklórnej skupiny
Speváči z Vištuka a členky domáceho folklórneho súboru.

Bolo úžasné vidieť na jednom pódiu účinkujúcich štyroch
vekových kategórií pri odovzdávaní ďakovných listov a malých
darčekov. Ak by ste chceli aj vy vidieť či zúčastniť sa na takých-
to podujatiach, pridajte sa k nám. „Môj dobrý Bože! Vzhliadni na
Slovensko. Stráž nám ho neustále. Iba ty ho – Veľký – chráň,
keď si ho stvoril také malé!“ Mária Kopitková

Matičiari z Pezinka sa činia

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

26. - 29. jún – Hviezdoslavova 1, Ing. Pavol Boriš 0907 220 492;
ebb@post.sk

� V MÍNO ATYŠÁK

14.-17. august 23.-26. október� – VINUM GALERIA BOZEN,
Holubyho 85, Vladimír Paluch, 0907 701 070; www.restaura-
ciamatysak.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.

3.-6. júl 14.-17. august 2.-5. október� � – Vínna pivnica
HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing. Ján Hacaj 0907 792 087;
www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk;

� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.

25.-28. september 16.-19. október� – Farská pivnica - Farská
7, Dana Čaplová 0904 252 513; ;www.pavelkavino.sk objednav-
ky@pavelkavino.sk

� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

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

28.-31. august 25. - 28. september 23.- 26. október� � –
Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721 514; rehmilan@-
gmail.com
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V období od 22. jú-
na do 15. septembra
2019 bude cez víkend
na trase Bratislava
(AS Nivy) – Neusiedl
am See premávať let-
ná linka Slovak Li-
nes. Odchod z Bra-
tislavy je 8.30 h a na-
zad 16.40 h. Batožina
je prepravovaná bez-
platne. Tohtoročnou
novinkou je preprava
bicyklov za 1 €. Cena spiatočného lístka je 10 €. Cestovný lís-
tok si môžete zakúpiť prostredníctvom www.slovaklines.sk
v pokladni na autobusovej stanici v Bratislave, v bratislavskej
sieti predajných miest Slovak Lines resp. priamo u vodiča
autobusu. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.slo-
vaklines.sk. (pv)

K Neusiedler See aj s bicyklom

Inzercia

Zamestnanci divízie Forwar-
ding spoločnost i GEFCO
Slovakia pomáhajú pri obnove
lesov po prírodnej kalamite.
V rámci svojich CSR aktivít
osemčlenný tím spoločnosti
vysadil v priebehu jedného má-
jového dňa celkovo 1 000
mladých stromčekov v lokali-

te Malých Karpát. „Iniciatívu
evokovali naši ľudia. Oslovili
sme preto lesníkov z Lesnej
správy Pezinok, ktorí našu po-
nuku prijali, inštruovali nás a
pripravili stromčeky na vý-
sadbu,“ komentuje originálnu
formu dobrovoľníctva Ladi-
slav Balogh, Forwarding Ma-

nager logistickej spoločnosti
GEFCO.

Lesy SR a Lesná správa Pezi-
nok pripravili dobrovoľníkom, či-
že nám, občerstvenie v podobe
guláša a účastníci akcie dostali
za odmenu i malý darček.
„Tímu sa aktivita páčila. Strom-
čekov by sme zvládli vysadiť aj
viac, ale ďalšie už neboli pripra-
vené,“ dopĺňa Ladislav Balogh.
Prvý GEFCO-les sa teda prav-
depodobne už budúci rok
rozrastie, najmä ak logistická
firma akciu zopakuje a zapojí
do nej čo najviac zamestnan-
cov.

Dobrovoľníctvo a spoločen-
ská zodpovednosť sú v rámci
celej Skupiny GEFCO široko
podporované. V tomto roku Sku-
pina informovala aj o založení
svojho prvého nadačného fon-
du s názvom GEFCARES, kto-
rý spoločnosť založila s cieľom
poskytnúť ľudskú, finančnú i ma-
teriálnu podporu vybraným cha-
ritatívnym organizáciám. (g)

GEFCO pomáha pri obnove lesa po kalamite,
tím zamestnancov vysadil 1000 stromčekov

Ako ochrániť svoj domov pred odchodom na dovolenku?
Blíži sa leto a s ním očakávané dovo-

lenky. Pred odchodom netreba podceniť
ochranu domova. V opačnom prípade sa
môže návrat z dovolenky premeniť na ne-
príjemnú udalosť. Zlodejom totiž práve
začína sezóna.

Prečítajte si rady ako ochrániť svoj byt,
dom či firmu:

Nenechávajte otvorené okná

Zlodej sa dokáže do vášho domova
dostať aj cez mikrovetranie. Ubezpečte
sa, že všetky okná sú zatvorené.

Obyčajné dvere vymeňte
za bezpečnostné

Bezpečnostné dvere by mali patriť k zá-
kladnej výbave domácnosti. Cez nekva-
litné dvere prichádzajú páchatelia naj-
častejšie.

Rozsvieťte svetlá
a vytiahnite žalúzie

Poproste susedov, aby u vás na pár
hodín rozsvietili svetlá a na noc zatiahli
žalúzie. Túto službu vie automaticky
spraviť aj inteligentný zabezpečovací
systém.

Neinformujte všetkých
o svojom odchode

Nechváľte sa na sociálnych sieťach, že
odchádzate. O vašom pobyte by mali ve-
dieť len dôveryhodní ľudia.

Vyberte si dôveryhodný
zabezpečovací systém

Najlepšou voľbou ochrany je zabezpe-
čovací systém. Okrem zabepečenia do-
mova umožňuje ovládanie domácnosti
na diaľku. Môžete vytiahnuť žalúzie, za-

svietiť svetlá či zapnúť zavlažovanie. Sys-
tém vás tiež upozorní na prípadný únik
plynu či vody. Dnes sú kvalitné systémy
cenovo dostupné.

Pripojte svoj zabezpečovací systém
na pult centralizovanej ochrany

Pult centralizovanej ochrany je najvyš-
šia forma zabezpečenia majetku. V Pe-
zinku táto služba funguje už viac ako
10 rokov. Ak váš zabezpečovací systém
zaznamená narušenie, prichádza zása-
hová jednotka. Tá všetko skontroluje a za-
drží prípadného páchateľa. A nepríjemné
prekvapenie po návrate z dovolenky vás
určite čakať nebude.

Všetky informácie o možnostiach ochra-
ny domova či firmy nájdete na:

www.alarmypezinok.sk
alebo .www.profisecurity.sk

Poslucháči ATV študij-

ného odboru Genealógia

sa so svojím prednáša-

teľom PhDr. Jozefom

Karlíkom a Andreou

Pikusovou aj za nepriaz-

nivého počasia absolvo-

vali exkurziu do múzeí.

V doobedňajších hodi-

nách Novom Meste nad

Váhom navštívili múze-

um s jeho zaujímavau ex-

pozíciou a nádherný rím-

sko-katolícky kostol Na-

rodenia Panny Márie.

V poobedňajšéch hodi-

nách sa pešo vydali na

Čachtický hrad a do čach-

tického múzea v Draš-

kovičovom kaštieli, kde

si vypočuli podrobný živo-

topis Alžbety Bátoryovej

a prezreli expozíciu, za-

chytávajúcu dejinné udalosti, ktoré približujú návštevníkomi bo-

haté kultúrne tradície Čachtíc a pozrieť si mohli aj Rodokmeň

Nádaždy a Báthory. Alžbeta Strapáková

Po historických stopách

Inzercia

Medaila pre pezinského publicistu
V Českej republike vyšla v prvom pol-

roku 2019 hasičská publikácia „Hasičské
čtení 2019“, v ktorej publikuje aj vrchný
inšpektor DPO SR Peter Ronec z Pe-
zinka. Do tohoročnej publikácie bol re-
dakciou zaradený jeho príspevok, v kto-
rom predstavuje vznik a vývoj dobrovoľ-
nej hasičskej organizácie na území
Slovenskej republiky (i Pezinka) od jeho
počiatkov v až po súčasnosť.

Spoluprácu P. Roneca s českými ha-
sičmi i jeho publicistickú činnosť ocenili z českej strany udele-
ním medaily „Za zásluhy“ i ako najlepšiemu zahraničnému do-

pisovateľovi. Bola mu osobne odovzdaná
predstaviteľmi českého hasičstva a šéfre-
daktorom Josefom Nitrom počas medziná-
rodného podujatia PYROS 2019 v areále
BVV Brno.

Pri tejto príležitosti sa ocenený slovenský
hasič stretol i so starostom ZHČMS Janom
Slámečkom, vicestarostom Lubošom
Janebom, predstaviteľom Metodického
centra ZHČMS a múzea Přibyslav Jiřím
Pátkom i ďalšími pracovníkmi, kde hovorili o dlhoročnej priateľ-
skej spolupráci českých a slovenských hasičov v minulosti i sú-
časnosti. (r)

Miestny spo-
lok S loven-

ského červeného kr íža
v Pezinku 20. júna organizo-
val darovanie krvi Na odbere.
sa zúčastnilo 51 darcov z kto-
rých 36 krv darovalo a 15 bolo
vyradených. Ďalší odber sa
bude konať 25. 10. 2019. (r)
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POĎAKOVANIE

► 30.6. OTVORENIE KUL-(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –
TÚRNEHO LETA – ARION. V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie uskutoční v Dome kultúry Pezinok. Vstup zdarma.

► 7.7. V RYTME TANCA.(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –

Popoludnie spoločenských tancov s KST PETAN.

► 8.7. ZO STARÉHO NO-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

VÉ. Vernisáž výstavy klienta PNPP. Trvanie výstavy: 8.7. – 10. 9.

2019

► 14.7. 100.VÝROČIE ÚMR-(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK –

TIA M.R.ŠTEFÁNIKA. Spomienka na významného slovenského

vedca, astronóma, vojaka, politika, tvorcu slovenských dejín. Účin-

kuje - Spevácky zborANIMATUS

► 21.7. LITERÁRNY KO-(nedeľa) o 18.00 h v Krušičovej kúrii –

LOTOČ. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice a PKC.

Združenie autorov a vydavateľstvo PARS ARTEM – Ondrej Kala-

már, Zuzana Kuglerová, Benjamín Škreko.Hudobný hosť klaviris-

ta Peter Tarkay.

► 28.7. LETNÉ ROZ-(nedeľa) o 17.00 h v Krušičovej kúrii –

PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE. UPRATOVANIE. Obyčajné veci

meníme na netradičné, upratujeme magický svet fantázie. Účin-

kuje: Divadlo ZáBaVKa Senec.

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
Štefana VIRGOVIČA.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

Dňa 4. 6. 2019 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustila
naša drahá mama,
babka a prababka

Mariana
HANUSKOVÁ.

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

So smútkom v srdci
a slzami v oku spo-
míname na teba
každý deň v roku.
Už len kytičku kve-
tov na hrob mô-
žeme dať, zapáliť
sviečku a tíško spomínať. Dňa 20.
júna sme si pripomenuli 3. výročie
od úmrtia

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

Začiatok predstavení je o 21.15 h www.kinopezinok.sk

Premietame za každého počasia

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

TI, SENIORI: 4 €. ZŤP, ZŤP - S: 3 €.

1.-2. Annabelle 3: Návrat .................................................. USA

3.-4. Aj slnko je hviezda .................................................... USA

5.-6.-7.Spider-Man: Ďaleko od domova ................................ USA

8. Rocketman ............................................................... USA

9. John Wick 3: Parabellum .......................................... USA

10.-11. Mŕtvi neumierajú ....................................................... USA

12. Tajný život maznáčikov 2 ........................................... USA

13.-14. Spolujazda ................................................................ USA

15. Pavarotti ............................................................. VB,USA

16.-17. Stará láska nehrdzavie USA...............................................

18.-21. Leví kráľ ............................................................................ USA

22.-23. 100 vecí ...................................................................... Ger

24. Muži v čiernom: Globálna hrozba ............................... USA

25.-26. Loli parádička ............................................................... SR

27.-28. Korisť ........................................................................ USA

29.-30. Ibiza ............................................................................ Fra

31.-1. Detská izba USA.................................................................

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA júl

Dňa 15. 7. 2019
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustila manželka,
mamička, babka

Helenka
MARTINKOVIČOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Man-
žel, deti, vnúčatá a rodina.

Dňa 1. 7. 2019 uply-
nie 13 smutných
rokov, čo nás náhle
opustil drahý man-
žel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.

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

Dňa 30. 6. 2019
uplynulo 10 rokov
od smrti nášho milo-
vaného manžela,
otca, dedka

Jána
MAJERČÍKA.

S láskou naňho spomínajú man-
želka, synovia a ostatná rodina.

S bolesťou v srdci
si dňa 22. 6. 2019
pripomíname 7. vý-
ročie čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babič-
ka

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

Ďakujeme širokej
rodine, všetkým
pr iateľom, zná-
mym, ktorí sa dňa
14. 6. 2019 prišli
rozlúčiť s naším
drahým zosnulým

Pavlom Drobenom.
Rovnako ďakujeme Pohrebnej
službe – p. Lackovej za vysoko
profesionálne odvedenú prácu
a zároveň dôstojnému p. faráro-
vi Mikovi z grinavskej farnosti.
Smútiaca rodina.

Uplynie smutný
rok, čo nás 3. 7.
2019 navždy opus-
tila naša drahá
mama, teta a bab-
ka

Vierka GERŠIČOVÁ.
Spomíname na teba s láskou.
Dcéra s rodinou.

Tí, ktorých miluje-
me, neodchádzajú,
kráčajú pr i nás
každý deň... Nie-
kedy sa len tak po-
zriem hore, usme-
jem sa a poviem si

– viem, že si to bola ty... Dňa 5. 7.
2019 uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná

Marta RUTTMAROVÁ.
S úctou a láskou v srdci spomí-
najú dcéra Renáta, syn Igor
a ostatná rodina.

Dňa 25. 6. 2019
uplynulo 11 rokov
od odchodu do več-
nosti nášho dra-
hého manžela, ot-
ca, dedka

Inocenta
OŠKERU

z Grinavy. S láskou spomínajú
manželka, deti s rodinami.

S láskou a úctou
spomíname na na-
šich rodičov a sta-
rých rodičov pri 10.
výročí úmrtia našej
drahej maminy

Vierky
ŠEFČÍKOVEJ

a 30. výročia úmr-
tia nášho otca

Jána ŠEFČÍKA.
Dcéra a syn s rodi-
nou.

Dňa 2. 7. 2019 uply-
nie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, manžel,
dedko

Ľudovít
FEKETE.

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry s rodinami a ostatná
rodina.

Že čas žiaľ zhojí je
len veľký klam, čím
ďalej ubieha, tým
viacej chýbaš nám.
13. 7. 1999 sme sa
navždy rozlúči l i
s naším drahým
manželom a otcom

Martinom HLAVÁČIKOM.
Spomíname s láskou. Manželka
a synovia. Za tichú spomienku
ďakujeme.

Kto ťa poznal, spo-
menie si, kto ťa mal
rád, nezabudne.
5. 7. 2019 si pripo-
menieme 1. výro-
čie úmrtia

Rudolfa
SCHMIDLA.

Spomína manželka Júlia, syn
Štefan, dcéra Katarína s rodinou,
vnúčatá, pravnúčatá a ostatná
rodina. Chýbaš nám.

Kto má dar vyučo-
vania, nech učí. Dňa
4. 7. 2019 si pripo-
menieme 25. výro-
čie čo nás opustil
manžel, otec, ded-
ko, pradedko, učiteľ

Ján MOŤOVSKÝ.
S láskou spomínajú a v srdciach
si ho uchovávajú manželka Emí-
lia, deti Emil a Janko s rodinami.
Spomínajte s nami.

Správa o smrti JUDr. Dušana
VILIMA, nášho dlhoročného
predsedu Základnej organizá-
cie SZPB brig. gen. Karola Pek-
níka v Pezinku, nás zasiahla
ako blesk z jasného neba. Odi-
šiel od nás nečakane 28. mája
2019 v plnom nasadení v čino-
rodej práci vo veku 72 rokov.

Pochádza z učiteľskej rodiny
z obce Kobeliarovo v Gemer-
skom kraji. Jeho otec Ján Vilim
bol priamym účastníkom národ-
nooslobodzovacích bojov, rane-
ný na vrchu Polom nad Žilinou.

JUDr. Vilim pracoval ako Hlav-
ný štátny radca odboru legislatí-
vy na Ministerstve hospodár-
stva SR a v ďalších vysokých
štátnych funkciách. Aktívne sa
zapájal do verejného života a 25

Dňa 7. 6. 2019 sme sa rozlúčili so slávnym se-
mestrom JUDr. Dušanom Vilimom. Odišiel výni-
močný človek. Pôsobil na mnohých postoch no naj-
viac si ho zapamätáme ako zanieteného člena Malo-

karpatského baníckeho spolku v Pezinku. Bol jedným so zakla-
dajúcich členov.Aj vďaka nemu je Pezinský banícky spolok poj-
mom nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Inicioval založenie Slovenského Združenia banských spol-
kov cechov, a Pezinský banícky spolok stál pri jeho zrode.

Aj z jeho podnetu Pezinok organizoval historicky prvé celo-
slovenské stretnutie banských miest a obcí v roku 2008. Minulý
rok sme organizovali 11. stretnutie opäť v Pezinku. O týchto
stretnutiach v Pezinku sa stále v dobrom hovorí, na Slovensku,
v Čechách a v Poľsku.

Popri práci pre banícky spolok sa aktívne venoval práci vo
Zväze protifašistických bojovníkov.

Nedá sa vymenovať všetko, o čo sa svojou prácou pričinil. Je-
ho odkaz budeme napĺňať i naďalej.

Celej smútiacej rodine vyjadruje banícka obec úprimnú sú-
strasť. (MBS)

Posledná rozlúčka

Prišli sme o významného človeka
rokov bol poslancom národné-
ho výboru a predsedom viace-
rých komisií. V SZPB zastával
funkciu predsedu Rozhodcov-
skej komisie, bol dlhoročným
podpredsedom Oblastného vý-
boru SZPB Bratislava, predse-
dom ZO SZPB v Pezinku.

Vďaka jeho iniciatíve bola v ro-
ku 2012 odhalená v Pohron-
skom Bukovci pamätná tabuľa
brig. gen. Karolovi Pekníkovi,
jednému z najvyšších veliteľov
Prvej Československej armády
na Slovensku. Zaslúžil sa aj
o odhalenie pamätníka v Pezin-
ku, na mieste, kde stál jeho rod-
ný dom.

Bol podpredsedom Malokar-
patského spolku baníkov v Pe-
zinku, na zriadení ktorého má

významný podiel. Pôsobil aj ako
tajomník výkonného výboru
Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska.

Stal sa držiteľom viacerých
významných vyznamenaní: Za
službu vlasti, strieborná a zlatá
medaila Budovateľ mesta Pezi-
nok, medaily M. R. Štefánika II.,
a III. stupňa a ďalších.

JUDr. Dušan Vilim bol výni-
močný organizátor, ktorý nielen
riadil, ale sa aj aktívne podieľal
na výkone činnosti. Bol priateľ-
ský, pritom náročný, najmä na
seba. Tvrdý chlap, zocelený tvr-
dou prácou. Táto vlastnosť bola
aj príčinou podcenenia starostli-
vosti o svoje zdravie

Vážime si jeho mnohostrannú
aktivitu, čestnosť a priamosť nie-

len v slovnom prejave, ale aj v re-
álnom pôsobení Jeho vystúpe-
nia, prejavy boli jednoznačné
a každému jasné.

Bol naslovovzatým odborní-
kom, skutočným vodcom, dušou
našej organizácie, všetkými
rešpektovanou a uznávanou
osobnosťou, ktorá svojou skrom-
nosťou, pracovitosťou a nehas-
núcim optimizmom bola pre nás
všetkých veľkým vzorom.

Strácame v ňom výborného
človeka, kamaráta a protifašis-
tického bojovníka telom i dušou.

JUDr. Dušan Vilim je pocho-
vaný na mestskom cintoríne
v Pezinku – mestská časť Gri-
nava. Česť jeho pamiatke!

Ondrej Kuňak

Smútiaca rodina ďakuje za
dôstojnú rozlúčku s naším dra-
hým zosnulým manželom, ot-
com, starým otcom, synom, bra-
tom, švagrom a strýkom JUDr.
Dušanom Vilimom, ktorá sa
konala dňa 7. 6. 2019 na miest-
nom cintoríne v Pezinku – Gri-
nave.

Po cirkevnom evanjelickom
obrade vykonanom p. farárom
Róbertom Mišových banícky
smútočný ceremoniál zorgani-
zoval Malokarpatský banícky
spolok Pezinok spolu so Zdru-
žením baníckych spolkov a ce-
chov Slovenska so sídlom
v Banskej Štiavnici ako poctu
slávnemu semestrovi – výkon-
nému tajomníkovi tohto združe-
nia, Dušanovi Vilimovi.

Smútočné príhovory za Malo-
karpatský banícky spolok Pezi-
nok predniesol čestný predse-
da p. Jozef Mišuta. Za sloven-
ské banícke spolky, cechy a

bratstvá predseda Združenia
baníckych spolkov a cechov
Slovenska Ing. Erik Sombat-
hy. Za Sdružení hornických a
hutnických spolků České re-
publiky predseda Sdružení so
sídlom v Příbrami, Ing. Miroslav
Šťastný – Perkmistr. Za občian-
ske združenie – Slovenský
zväz protifašistických bojovní-
kov predseda zväzu p. Pavol
Sečkár, výbor ZO SZPB Pezi-
nok, ZO SZPB Bernolákovo. Za
mesto Pezinok primátor Ing.
arch. Igor Hianik. Za býva-
lých spolupracovníkov z Mi-
nisterstva hospodárstva SR sa
zúčastnili generálny riaditeľ sek-
cie energetiky Ing. Ján Petro-
vič, PhD. a RNDr. Dušan Ona-
čila – generálny riaditeľ sekcie
rozpočtu a financovania Ing. Pe-
ter Bagin. Za odbor Legislatívy
a práva JUDr. Miroslava Pacel-
tová, JUDr. Ladislav Hajdu,
Mgr. Danka Takácsová. Za od-

bor Centrum pre chemické lát-
ky a prípravky, riaditeľ RNDr.
Ján Čepček, PhD. a Ing. Alena
Dúbravová.

Smútočného aktu sa zúčast-
nili vojaci zo zväzu Vojakov SR,
klub Pezinok.

Za úprimné prejavy sústrasti
a kvetinové dary široká smútia-
ca rodina ďakuje: Pánu prezi-
dentovi Ivanovi Gašparovičovi,
členom Malokarpatského ba-
níckeho spolku v Pezinku, pred-
sedom 18-tich slovenských ba-
níckych spolkov, cechov a brat-
stiev, baníckym OZ, slovenské-
ho zväzu výrobcov kameniva,
predsedom 14-tich českých
hornických spolků, cechov hor-
nických a hutnických, hornicko-
historických spolků, kroužku
krojovaných horníků, Nadace
Landek Ostrava, spolku seve-
ročeských havířů, statutárnimu
městu Jihlava. Stowariscenia
inžinierov a technikov gornictva

v zastúpení p. Marka Prizsaka
z poľského Rybmíka, Klub
sprievodcov Pezinka.

Ďalej ďakujeme rodine pani
evanjelickej farárky Mgr. Hele-
ne Heinrichovej s manželom,
rodinám: JUDr. Františka Mi-
chvocika, RNDr. Moniky Lipov-
skej, Mirka Královiča, Ondreja
Štrignera, Františka Babušku,
všetkým susedom a známym
z Pezinka-Grinavy.

Po skončení smútočného
obradu na cintoríne odznela je-
ho milovaná pieseň v po-Goralu
daní Pezinského speváckeho
zboruANIMATUS.

Smútiaca rodina ďakuje za
pripravenie poslednej baníckej
rozlúčky – smútočného šachtá-
gu, na ktorom odzneli ďalšie prí-
hovory a spomienky na nášho
drahého zosnulého Dušana Vili-
ma od zúčastnených baníckych
kamarátov z jednotlivých spol-
kov. (v)

Poďakovanie za rozlúčku s Dušanom Vilimom
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Inzercia

V máji sa konali Majstrovstvá
Slovenska v súťaži družstiev
v Teamgyme za účasti piatich
klubov zo Slovenska v žiackej
a juniorskej kategórii. Celkovo
sa ich zúčastnilo 92 pretekárok
z klubov Happy Gym Pezinok,
KGŠ Slávia Trnava, ŠK Závaž-
ná Poruba, Sokol Vrútky a RT-
VŠ MIX Spišská Nová Ves.
Dievčatám z Happy Gym Pe-
zinok sa podarilo v oboch kate-
góriách vyhrať a získať dva titu-
ly V ka-Majsterky Slovenska.

tegórii žiačok sa aj družstvu
s najmladšími účastníčkami
pretekov podarilo vybojovať
3. miesto.

V kategórii Juniorky si 1. mies-
to vybojovali dievčatá: Diana
Cingelová, Alžbeta Dulajová,
Eliška Halčínová, Stanislava
Križanová, Kornélia Kuttne-
rová, Vanessa Maco, Adela
Marková, Terezka Múčková,
Katarína Kirsten Packová,An-
na Plavčanová.

V kategórii Žiačky si 1. miesto

vybojovali dievčatá: Vicky Ec-
kert, Lenka Ďurovičová, Bar-
bora Ďurovičová, Victoria
Gabriela Gažda, Amy Bell
Grebeči, Daniela Hacherová,
Martina Mezeiová, Daniela Mi-
narovičová, Lujza Mozolová,
Nela Slivková.

V kategórii Žiačky si 3. miesto
vybojovali dievčatá: Elizabeth
Březíková, Nicole Eckert,
Amélia Galánková, Nela Gal-
góciová, Tereza Haburajová,
Emma Kotesová, Lucia Ková-

čová, Elissa Mahmoud, Tama-
ra Oravcová, Nella Straková,
Nina Šebová, Ella Sofia Šímo-
vá a Kristína Žáková.

Juniorky a aj žiačky A z Pe-
zinka zvíťazili vo všetkých troch
disciplínach – pohybová sklad-
ba, akrobacia, trampolína. Tré-
nerkami sú aElena Cingelová
Daniela Baňovičová.

Dievčatám blahoželáme k po-
daným výkonom a v ďalšom
rozvoji držíme palce.

(EC)

Pezinčanky dvojnásobné majsterky Slovenska
Športová hala Mla-

dosť v Bratislave sa
stala posledný májo-
vý víkend dejiskom
Majstrovstiev Slo-
venskej republiky v
modernej gymnasti-
ke jednotlivkýň. O ti-
tul Majster Sloven-
ska súťažilo desať
najlepších sloven-
ských gymnastiek
v každej kategórii na
základe výsledkov dosiahnutých v Slovenskom pohári. Každá
z nich sa prezentovala s troma náčiniami. V kategórii mladších
dorasteniek ( 2006-2004) sa z pozície víťazky oboch kôl SP na
šampionát prebojovala Pezinčanka (JuventaTimea Oravcová
Bratislava). Zverenkyňa trénerky Michaely Darnadiovej podala
v súťaži najpresvedčivejšie výkony a stala sa majsterkou Slo-
venska. Okrem celkového víťazstva získala dve zlaté medaily
za cvičenie s obručou a stuhou, ku ktorým pridala bronz za
kužele.

Timea zažíva v tomto roku svoju najlepšiu gymnastickú se-
zónu. Vyhrala Majstrovstvá SR, dve kolá Slovenského pohára
i medzinárodnú súťaž v Čechách. (mo)

Najúspešnejšia gymnastická sezóna

Vynikajúci tréner Karol
Šefčík – bol 8. júna klu-
bom PŠC Pezinok zapísa-
ný do Siene slávy. Spoloč-
nosť v Sieni slávy mu ro-
bia Vojtech Bauer a Štefan
Slezák. (r)

Po odohratí všetkých zápasov základ-
nej časti, nasledovalo 1. kolo PLAY OFF.
Medzi 8 najlepších sa dostali: víťaz zá-
kladnej časti a obhajca titulu Watberg Se-
nec, Draci Pezinok, HC Chilli, Diabli Reca,
Gladiators Hrnčiarovce, Pavúci Pezinok,
Savages Petržalka a Jokerit Pezinok. No-
váčikom v tohtoročnej vyraďovačke sú
Hrnčiarovce, ktoré skončili na 5. mieste po
základnej časti. Štvrťfinále sa hralo na 2 ví-
ťazné zápasy.

Štvrťfinále
Watberg Senec (1) – Jokerit Pezinok

(8) 15:3, 7:1 – stav série: 2-0, postup Wat-
berg Senec

Draci Pezinok (2) – Savages Petržalka
(7) 9:4, 2:4, 5:3 - stav série: 2-1 postup
Draci Pezinok

(3) – Pavúci Pezinok (6) 8:5,HC Chilli
5:0, – stav série: 2-0, postup HC Chilli

Diabli Reca – Gladiators Hrnčiarovce (5)
9-8 pp, 5-7, 12:1 – stav série: 2-1 postup
Diabli Reca

Obhajca titulu senecký Watberg si zme-
ral sily s Jokeritom Pezinok. Favorit súboja
bol jasný a svoje kvality dokázal aj na ihris-
ku a po dvoch výhrach si zabezpečil ľahký
postup do semifinále. HC Chilli si taktiež
poradili v dvoch zápasoch s pezinskými
Pavúkmi, hoci v základnej časti s nimi oba
duely prehrali. Ďalej idú hráči Chilli. V súbo-
ji Drakov a Savages sa muselo rozhodnúť
až v poslednom, 3. zápase, kde úspešnej-
šími boli napokon Pezinčania. V prvom sa
z výhry tešili Draci, Savages zasa v dru-
hom. Najvyrovnanejšie zápasy boli medzi
tabuľkovými susedmi po základnej časti
Recou a nováčikom ligy bojovníkmi z Hrn-
čiaroviec. Prvý zápas vyústil až do predĺ-
ženia, kde šťastnejšími boli Diabli Reca.
Následné meranie síl prinieslo znova zá-
pas ako na hojdačke, tentokrát s úspeš-
ným koncom pre Hrnčiarovce. Rozhodujú-
ci zápas vyšiel jednoznačne Diablom z Re-
ce a postúpili do semifinále.

Semifinále
Watberg Senec (1) – Diabli Reca (5) 9:4,

6:5sn stav série: 2-0 postup Watberg Senec
Draci Pezinok (2) – HC Chilli (3) 2:4, 6-7

stav série: 0-2 postup HC Chilli

Prvý duel priniesol pohodovú výhru pre
majstrovský senecký team, ktorý si stále
udržiaval viacgólový náskok a dotiahol to
až do víťazného konca v pomere 9-4. V dru-
hom zápase to bol boj až do úplného záve-
ru, keď sa muselo rozhodnúť až v trest-
ných strieľaniach. Reca 2x viedla o dva gó-
ly, ale ani to im nestačilo na to, aby dokáza-
li doviesť zápas do úspešného konca. Na-
koniec sa tešili z postupu hráči Watbergu.

Vyrovnaný priebeh zápasu bol tiež me-
dzi pezinskými Drakmi a Chilli, kde roz-
hodli detaily a po výhre 4-2 uspeli Chilliaci
v prvom vzájomnom meraní síl. Rozhodla
stredná časť, v ktorej Chilli dali 4 góly.
Druhý duel bol ako na hojdačke, najprv

Chilli viedli 2-0, aby sa potom Drakom po-
darilo otočiť v svoj prospech 3-2, lenže
Chilli zasa otočilo vo svoj prospech na 7-3.
V samom závere sa podarilo Drakom už
len skorigovať na rozdiel gólu a aj keď mo-
hutne finišovali, nakoniec im to už nepo-
mohlo a do finále sa tak dostali hráči Chilli.

Zápas o 3. miesto (hrá sa na 1 zápas)

Draci Pezinok (2) – (5) 1:2Diabli Reca

Zápas o bronz sa hral len na jedno stret-
nutie a po 4 razy za sebou sa stretli rovna-
ké tímy. Kým doteraz boli vždy úspešnejší-
mi Pezinčania, tento rok sa znova po veľ-
kej dráme radovali Diabli z Rece. Napriek
tomu, že Draci odohrali tento duel v oklieš-
tenej zostave, držali krok do konca zápa-
su, bojovali a hlavne ich držal nad vodou
ich brankár, ktorý miestami čaroval. Diabli
sa dokázali presadiť dvomi gólmi T. Gaš-
parika. Draci už len korigovali, hoci v záve-
re mohli aj pri power play vyrovnať, šancí
mali viacej, ale Recania si to už ubránili
a mohli si tak vychutnať po troch „ze-
miakových“ medailách vychutnať pocit
z výhry a tešiť sa z bronzových medailí.

FINÁLE: (hrá sa na 3 víťazné zápasy)

Watberg Senec (1) – HC Chilli (3) 8:1,
3:7, 9:2, 4:6 a 3:1. Stav série: 3-2

Už tradičným účastníkom finálovej série
sú Senčania, ktorí v lige dominujú roky.
Tento rok sa im do cesty postavili Chilli
papričky, s ktorými si zmerali sily pred 2 re-
sp. 3 rokmi. Prvé finále bolo jednoznačnou
záležitosťou favorita, ktorý to potvrdili nie-
len na papieri ale aj na ihrisku a výsledok
hovorí jasnou rečou v prospech nich.
Úvodná tretina priniesla ešte ako tak vy-
rovnaný priebeh, ale potom sa prejavila si-
la u Watbergu a korunovali to jasným ví-
ťazstvom 8-1 a ujali sa vedenia v sérii. Dru-
hý zápas už bol úplne odlišný. Pezinčania
zaskočili súpera aktívnou hrou, napáda-
ním a efektivitou v prvej tretine, keď ju vy-
hrali 4-1. Watbergu sa podarilo na za-
čiatku strednej časti znížiť dvomi gólmi
v krátkom slede na 4-3, ale to bolo z ich
strany, čo sa týka gólovej radosti, všetko.
Naopak, Chilli sa presadili ešte 3x a po vý-
hre 7-3 vyrovnali stav série na 1-1. Tretí du-
el sa niesol v jednoznačnej réžii hráčov
Watbergu, ktorí po výhre 9-2 plne demon-
štrovali svoju silu v tomto zápase a potvr-
dili úlohu veľkého favorita. Senčania hrali
jednoducho, účelne a boli hlavne efektív-
nejší ako jeho súper a získali tým match-
ball pred ďalším duelom. Chilli muselo
vyhrať, ak nechcelo mať po sezóne a
podriadili tomu všetko. Podali úplne dia-
metrálne odlišný výkon a bolo to vidieť aj
na ihrisku. Prvá tretina bola vyrovnaná, so
šancami na oboch stranách a gól padol až
v samom závere tretiny, kedy Chilli využili
presilovku. Na ňu nadviazali hneď v úvode
druhej časti a zvýšili na 2-0. Watbergu sa

podarilo znížiť na 2-1, lenže Chilli znova
odskočilo na 4-1 a 5-2 a takto sa vstupova-
lo aj do poslednej tretiny. Tam sa Watbergu
podarilo znížiť na rozdiel jedného gólu 5-4,
ale pri záverečnej power play dali konečnú
podobu výsledku na 6-4 Pezinčania a vy-
nútili si tak posledný 5.zápas.

Záverečný duel sezóny priniesol, ako sa
očakávalo, vyrovnaný priebeh, rozhodo-
vali maličkosti a padlo nakoniec najmenej
gólov zo všetkých zápasov. V tej prvej sa
nakoniec dokázali presadiť len Senčania,
keď odskočili na rozdiel dvoch gólov. Pe-
zinčania sa snažili, vytvárali si šance, kto-
ré si preniesli aj do strednej časti, ale súpe-
rov brankár bol nepriestrelný. Platilo ne-
dáš dostaneš a Watberg zvýšil na 3-0 vo
svoj prospech. Naďalej sa však hral otvo-
rený, útočný hokejbal. Do poslednej časti
boli blízo k obhájeniu titulu Senčania. Chilli
malo veľkú šancu pri dvoch presilovkách
za sebou, ale neboli úspešní. Zahodili via-
ceré príležitosti, ale to, čo sa im nepodarilo
v početnej výhode im vyšlo v závere zápa-
se, keď v oslabení znížili na 1-3. Táto po-
doba výsledku už ostala a titul majstra
MHL Pezinok si po štvrtý raz za sebou vy-
bojovali hráči Watbergu Senec. Sláva víťa-
zom a česť porazeným platilo doslova.

Watberg Senec 4 x v rade víťazom MHL Pezinok

1. 2. 3.Watberg Senec, HC Chilli, Diabli Re-
ca, Draci Pezinok, Gladiators Hrnčia-4. 5.
rovce, Pavúci Pezinok, Savages Petr-6. 7.
žalka, Jokerit Pezinok, Vitamíny Pe-8. 9.
zinok, ŠHbK Račištorf, Lions,10. 11.
12. 13.CSKA Senec, Haliganda Pezinok –
odstúpila zo súťaže počas ligy. (pv)

Najlepší strelec – Cena pomenovaná po
Miroslavovi Krupanovi: Dávid KOŠŤÁL
(Savages Petržalka) – 38 gólov
Najlepší nahrávač – Juraj SOMOROV-
SKÝ (HC Chilli) – 42 asistencií
Najlepší brankár – Cena pomenovaná po
Romanovi Sekerešovi: Peter NEMČOVIČ
(Draci Pezinok)
Najproduktívnejší hráč – Dávid KOŠŤÁL
(Savages Petržalka) – 38 gólov
Najlepší hráč nad 40 rokov – Roman RA-
RIGA (Vitamíny Pezinok), Štefan STAN-
KO (Watberg Senec)
Najlepší hráči do U18 rokov – Tomáš ŠOKA
(HC Chilli), Peter VRÁBEL(Jokerit Pezinok)
Najlepší hráči do U16 v slovenskej extrali-
ge pôsobiaci v MHL Pezinok – Lukáš ŠOKA
(HC Chilli), Róbert KRÁL(Watberg Senec)
Cena za rozvoj hokejbalu MHL Pezinok:
Róbert MIKES st., Anton BALÁŽ, Mário
BRANNÝ, Peter VLASÁK – za rozvoj mlá-
dežníckeho hokejbalu v Pezinku.
Najlepší hráč „MVP“ PLAY OFF 2018/19
– Martin LUKAČOVIČ(HC Chilli)

KONEČNÁ TABUĽKA 2018/19

Individuálne štatistiky
po základnej časti MHbL Pezinok

V dňoch 25.- 26. 5.
2019 sa konali me-
dzinárodné preteky
v Paríži. Plavecký
klub Pezinok nechý-
bal ani na jednom
ročníku tohto podu-
jatia. Tento rok ces-
tovalo do Paríža 9 de-
tí vo veku 11 - 14 ro-
kov. Na pretekoch sa
zúčastnili plavci nie-
len z Francúzska ale aj zo Švajčiarska, Cypru, Rumunska, Ta-
lianska. Naši plavci si zaplávali osobné rekordy a niektorí sa
kvalifikovali do poobedného finále, kde sa bojovalo o medaily.
Spolu si vyplávali 12 medailí, a to (2005)Veronika Behalová
3x 2. miesto v dic. 200m vol. sp., 100m motýlik, 100m vol. sp. Mi-
chaela Košťálová (2004) 2 x 3.miesto v disc. 50m znak, 200m
prsia, (2006) 2x 3. miesto 100m prsia, 200m pr-Nina Federlová
sia, (2006) 1x 3. miesto 50m prsia,Lea Balejíková Katarína
Szabóová (2007) 1x zlato 50m vol. sp, 2x2 miesto 200m polový
pretek, 2. miesto 50m znak Preteky sa konali v krásnom olym-
pijskom bazéne s otváracou strechou. Pred pretekmi si stihli po-
zrieť krásy Paríža. Veríme, že naši plavci budú inšpiráciou aj
pre ďalších plavcov.

Počas víkendu 7.- 9. 6. 2019 sme reprezentovali náš klub
PKPK na letných Majstrovstvách SR mladších žiakov (10 - 12 ro-
kov) v Štúrove so špeciálnym hosťom najlepšou plavkyňou Slo-
venska Martinou Moravcovou. Na preteky sa kvalifikovalo 6 na-
šich plavcov – (4 dievčatá a 2 chlapci). Všetci sme si veľmi užili
areál a hlavne 50-metrový bazén. Pre 10 ročné dievčatá to boli
prvé Majstrvstvá SR. Najlepšie umiestnenie si vyplávala So-
phia Gray (2009), ktorá vybojovala 4 medaily z toho 3 striebor-
né v disciplínach 100m motýlik , 200m motýlik a 400m voľný spô-
sob. Bronzovú v disciplíne 200m voľný spôsob. Deti sa poroz-
právali s Martinou Moravcovou, z pretekov si odniesli nielen au-
togram a fotku, ale aj cenné skúsenosti. Ešte nás čakajú MSR
starších žiakov v Košiciach, na ktoré sa už veľmi tešíme. (NK)

Úspechy plavcov v Paríži a v Štúrove

Sieň
slávy
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