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Ocenenia pri výročí
Pezinka
Na počesť 365. výročia povýšenia Pezinka na slobodné kráľovské mesto (14.6.1617) sa
uskutoční vo štvrtok 17. júna
2012 v priestoroch pezinského
Domu kultúry slávnosť za účasti predstaviteľov mesta, poslancov Mestského zastupiteľstva,
početných hostí a občanov. Pri
príležitosti tohto podujatia sa bude konať slávnostné odovzdávanie mestských ocenení a vyhodnotenie 20. ročníka Literárnej súťaže o cenu primátora a
vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2011.
(pv)

Uzávierka v centre
Mesto Pezinok oznamuje občanom, že v dňoch 8. - 10. júna sa
uskutočnia v centre mesta tradičné KERAMICKÉ TRHY 2012.
Predajná doba v piatok bude od
14.00 – 20.30 hod. , v sobotu od
9.00 – 21.00 hod. a v nedeľu od
9.00 – 18.00 hod.
Z technických dôvodov bude
už v stredu 6. júna uzatvorené
Príroda v Zámockom parku
Radničné námestie a vo štvrtok
sa prebúdza
FOTO (mo)
7. júna od rána aj ulica M.R. Štefánika. Uzávierka potrvá až do
skončenia Keramických trhov Aj na tohtoročné oslavy sv. Floriána prišlo veľa ľudí. Na Radničnom námestí si mohli pozrieť ukážky z práce profesionálnych i dobrovoľných hasičov, polido nedele 10. júna. Predpokla- cajtov a zdravotníkov. Program bol doplnený o viacero sprievodných akcií. Čítajte článok na 9. strane.
FOTO: (mo)
dá sa, že doprava na Radničnom námestí a Ulici M. R. Štefánika sa obnoví vo večerných
hodinách 10.júna.
(pv)

Pozývame vás na Keramické trhy v Pezinku

Upozornenie
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – Okresný dopravný inšpektorát vydal povolenie
na uzávierku miestnej komunikácie – ulice Panský chodník
(tzv. Alej v smere od Suvorovovej po Krížnu a Kutuzovovu
ul.) z dôvodu generálnej rekonštrukcie. Uzávierka potrvá v termíne od 10. mája do konca septembra. O priebehu prác budeme pravidelne informovať. Popri novej ceste tu bude vybudovaný aj súbežný zelený pás,
chodník a verejné osvetlenie.
Práce realizuje firma I.M.D.
Group II. s.r.o. so sídlom v Pezinku.
(pv)

Centrum mesta sa už po deviatykrát premení na miesto,
kde sa v príjemnej atmosfére
starého remesla obnovia priateľské stretnutia. Srdečne vás
pozývame vychutnať si túto atmosféru v dňoch 8.-10. júna,
ako obvykle na Radničnom námestí a Štefánikovej ulici. Okrem tradične kvalitných keramických výrobkov zo Slovenska a Českej republiky nájdete
medzi množstvom stánkov aj
účastníkov zo Slovinska a
Bulharska.
A že máte keramiky už doma
dosť? Napriek tomu neváhajte
prísť, určite vás upúta rozmanitý sprievodný program. Tento
rok nám ho výnimočne spestria
Dni Mladej Boleslavi v Pezinku,
ktoré sa uskutočnia v rámci
Keramických trhov. Okrem kultúrneho programu v podaní Divadla HEČ Mladá Boleslav a

Divadla Z půdy F. Pešána či hudobných vystúpení v réžii kapiel Velká Svačina, Arion, Durmančiny bylinky a ľudovej hudby Lipka z Dubovej, nám svoj
program predstaví aj ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku.
Prvoradým cieľom Keramických trhov aj naďalej zostáva

JARNÉ UPRATOVANIE

Len dvadsať percent vyzbieraného odpadu na skládku v Dubovej
V dňoch 19.- 22. apríla sa uskutočnil zber objemného odpadu v areáli bývalej motokárovej
dráhy na Fajgalskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich
domácností. Po privezení ho
pod dohľadom pracovníkov
Mestského podniku služieb triedili do kontajnerov alebo ukla-

dali na určenú plochu. Veľká
časť odpadu sa tak zhodnotila
alebo uložila ako inertný odpad.
Celkovo bolo privezených 346
ton odpadu, z toho 36 t suchého komunálneho odpadu, 27 t
biologického odpadu, 7 t pneumatík, 4 tony skla a takmer dve
tony kovového odpadu boli od-

podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbánkarskeho remesla. Pravú podobu tejto starej
techniky vám predvedú zruční
majstri ľudovej umeleckej výroby Marián Liška, Miloš Orságh a
Ján Viglaš v podobe zhotovenia
keramického džbánu sovy. Aj
tento rok sa dotkneme hliny v

detských tvorivých dielňach pod
vedením pracovníčok Centra
voľného času v Pezinku a obdivovať budeme aj ukážky točenia na keramických kruhoch.
Ak by vás ruch ulice predsa
unavil, príďte si oddýchnuť na
výstavy. 8. júna sa vám v Malokarpatskom múzeu predstaví
skvelý Daniel Lichard, pozrieť si
môžete aj detskú tvorbu na výstave Deti a keramika a Centrum voľného času predvedie na
svojej výstave práce detí z keramických krúžkov. Priamo na námestí nesmie chýbať ani každoročná súťažná výstava, tentoraz
na tému Žartovný džbán.
Zvláštna atmosféra, ktorá toto
všetko sprevádza, začína hneď
ráno pri príchode prvých účastníkov, ktorí si, niekedy po dlhej
ceste, ešte rozospato pripravujú svoje stánky. Popri nich prechádzajú ľudia, ktorí prišli nie-

len nakupovať, ale aj potešiť
oko, prejsť sa s rodinou, či stretnúť priateľov. Vzácny je pohľad
na šikovné ruky keramikov, ale i
deti, ktoré sa učia pracovať s hlinou či točiť na kruhu. Sme presvedčení, že tento pocit vznikol
vďaka tomu, že už od februára,
kedy začali prvé prípravy, sa
nielen organizátori, ale najmä
keramici tešia na opätovné
stretnutia a všetci spoločne očakávajú najmä dobré počasie.
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je hlavným organizátorom podujatia, vás všetkých srdečne pozýva prežiť spolu s nami túto jedinečnú atmosféru na 9. ročníku Keramických
trhov v Pezinku.
Mgr. Monika Chvosteková
Malokarpatské múzeum
Program Keramických trhov
2012 v Pezinku nájdete na 5.
strane.

vezené na zhodnotenie. Na odvoz čakajú ešte vytriedené televízory, drobné domáce spotrebiče a biela technika – práčky,
chladničky, mrazničky, ktoré zatiaľ neprevzala spracovateľská
firma. Na skládku inertného odpadu bolo odvezených 196 t
drobného stavebného odpadu.
Na skládku v Dubovej išlo
73,42 t netriedeného odpadu.
Náklady na jednu tonu odpadu,
ktoré sa pri kontajnerovom systéme pohybujú okolo 80 eur, bo-

li pri tomto zbere vyčíslené na
34,55 eur.
Na znížení nákladov má veľký
podiel firma ecorec Slovensko
s.r.o., ktorá poskytla počas zberu kontajnery na
suchý komunálny odpad. Prenájom kontajnerov a odber odpadu bol pre mesto
bezplatný a za výhodnú cenu táto

pezinská firma odviezla na
zhodnotenie aj pneumatiky.
(O-M-OŽP, KS a D)

FOTO (mo)

2

SAMOSPRÁVA

MÁJ 2012

PEZINČAN

Tri otázky primátorovi

CHVÁLIME

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na tieto otázky:

FOTO (mo)

l Hádzanárske ihrisko, jeho predaj, prípadná zmena územného plánu na občiansku vybavenosť je témou nielen
pre protestujúcich občanov, ale zaoberala sa ním aj Komisia územného plánu a životného prostredia. Aká je súčasná situácia a Váš postoj?

Občania si skrášlili
okolie bytovky
Naše poďakovanie patrí niektorým obyvateľom Starého dvora, konkrétne obyvateľom vežiaka na Gorkého č.12, ktorí si upravili trávniky okolo domu, vysadili ihličnaté stromčeky a vysadili skalku. Okrem toho si obstarali
betónové skruže, do ktorých vysadili zeleň a zabránili tak parkovaniu na
trávnikoch. Mesto im už len osadilo lavičky a altánok v strede trávnatej
plochy.
(ra)

PEZINČAN KRITIZUJE

Niektorí ľudia si robia
z prírody skládku odpadov
Je neuveriteľné, kam až siaha primitivizmus niektorých ľudí „tiežobčanov “ Pezinka. Veď ako inak sa dá nazvať čin osoby, ktorá rovno na okraj rybníka na Rozálke doviezla a vyhodila nepotrebný mraziaci box. Ak ho niekto pri tom videl, budeme radi, keď
nám do redakcie pošlete o tom informáciu. Radi by sme totiž poznali dotyčného barbara a náležite by sme sa mu aj „poďakovali“.
V mene všetkých tých občanov, ktorí dobrovoľne a obetavo chodia čistiť pezinský chotár od odpadkov a neporiadku.
(ra)

Komplexná kontrola bezpečnosti práce
a ochrany zdravia pri práci
Kontrolór Slovenského odborového zväzu verejnej správy a
kultúry vykonal komplexnú kontrolu bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na Mestskom úrade v Pezinku a v niektorých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (MŠ a ZOS).
Kontrola plnenia úloh zamestnávateľa v oblasti bezpečnosti, hygiény práce a ochrany pred požiarmi dopadla celkovo veľmi
dobre. Jediným zisteným nedostatkom bolo v tom čase nefunkčné odsávacie zariadenie v Materskej škole na Svätoplukovej ulici. Zriaďovateľ musí v lehote do 20. júna vykonať nápravu.
(ra)

Do vinohradov bude zakázaný vjazd motorovým vozidlám
Už v minulom čísle Pezin-

problematikou sa zaoberala aj

dov, rybári, poľovníci, lesníci a

vať komunikácie vo vinohra-

čana sme informovali, že

Komisia verejného poriadku.

obsluha poľnohospodárskej

doch, ktoré sú majetkom

Mesto Pezinok, Komisia vino-

Na svojom ostatnom stretnutí

techniky, ak sa preukážu povo-

mesta, pre turistické a športo-

hradníctva a vinárstva a zdru-

prerokovala pripravované ob-

lením vydaným Mestom Pe-

vé účely a rozvoj cykloturisti-

ženie pezinských vinohradní-

medzenie vstupu do vinohra-

zinok. Komisia tento návrh, kto- ky. Zákaz vjazdu motorových

kov a vinárov chystá zákaz

dov pre automobily a ostatné

rý už vlani inicioval poslanec vozidiel do vinohradov začne

vjazdu všetkých motorových

motorové vozidlá. Výnimku bu- Adam Solga, podporila. Od- platiť najneskoršie od 1. au-

vozidiel do vinohradov. Touto dú mať len majitelia vinohra- poručila tiež postupne opravo-

gusta.

(ra)

Pripomenuli si 10. výročie rozhľadne na Veľkej homoli
Veľké množstvo turistov z
Modry, Pezinka a Bratislavy sa
zišlo 19. mája na rozhľadni na
Veľkej homoli, aby tu oslávili
dve významné jubileá. Pripomenuli si 120. výročie založenia Modranského turistického
spolku a 10. výročie od vybudovania rozhľadne. V príjemnej atmosfére sa spomínalo na
bohatú históriu, ale i na tých,
ktorí sa veľkou mierou zaslúžili
o jej vybudovanie. Pri realizácii
myšlienky stáli primátori Modry a Pezinka Vladimír Medlen a
Ivan Pessel. Dušou celého projektu bol neúnavný turista vyše
osemdesiatročný Milan Ružek. Na rozhľadni sa stretli aj
bývalí a súčasní primátori (okrem I. Pessela, ktorý zomrel),
ktorí prevzali ocenenia za podporu pri budovaní rozhľadne ,
ale aj za rozvíjanie turistiky vo

Milan
Ružek

svojich mestách. Primátor mesta Pezinok Oliver Solga prevzal plaketu KST, ktorú mesto
dostalo od Klubu slovenských
turistov v Martine. Ocenení boli aj viacerí Pezinčania za finančnú podporu alebo dobrovoľnú pomoc pri stavbe rozhľadne.
(ra)

Rozhľadňa na Veľkej homoli je pozoruhodnou atrakciou Malých Karpát. Jej drevená konštrukcia sa týči do
výšky dvadsať metrov na polohou najvýraznejšom vrchu
(709 m. n. m.) na východnej
strane južnej časti našich
hôr. Z Pezinka vedie k rozhľadni značka červená a zo
Zumbergu zelená.
Priemerný čas chôdze na
Veľkú homolu z:
Pezinka
Zumbergu
Modry
Harmónie
Zochovej chaty
Dubovej

3:20 h
2:15 h
1:55 h
1:40 h
1:00 h
2:30 h

- Komisia hlasovala trochu zvláštne. Šesť členov bolo za, šesť
proti a štyria sa zdržali. Z prítomných poslancov Miroslav Král
nehlasoval vôbec, Marián Šipoš a Kvetoslava Štrbová sa zdržali, Milan Grel bol za výstavbu, ako hlasoval Juraj Čech neviem. Takže návrh neprešiel a verím, že neprejde ani v zastupiteľstve. V terajšom platnom územnom pláne je na hádzanárskom ihrisku šport a rekreácia, vedenie mesta navrhlo v novom
územnom pláne verejnú zeleň, teda rozšírenie Zámockého parku. Majiteľ pozemku Športový klub hádzanej Agrokarpaty Pezinok tam chce stavať bytovku, hotel alebo penzión. Chce zmenu ÚPN na občiansku vybavenosť. Budovu do výšky troch
podlaží, so zastavanosťou 50 percent. Ja sa netajím svojím postojom, som proti výstavbe v tejto lokalite. Ale myslím si, že by
nás malo zaujímať aj to, čo chcú občania, a to nielen tí, čo bývajú vo vedľajšej bytovke. Pripravíme preto na webovej stránke
anketu, aby sa k tomu mohli všetci vyjadriť.
l Mestské zastupiteľstvo prerokuje aj návrh Všeobecne
záväzného nariadenia (VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi. Čoho sa zmeny budú týkať?

- Zmena sa týka najmä drobných stavebných odpadov, ktoré už
nesmú ísť do smetných nádob. Stávalo sa dosť často, že do
plastových nádob či kontajnerov ľudia hádzali aj stavebný odpad. Tieto nádoby tým boli často poškodzované. Mechanizmus
smetiarskeho auta potom nedokázal nádobu zdvihnúť a poškodzoval sa tiež vnútorný posuvný mechanizmus automobilu.
Napriek tomu, že stavebné práce väčšinou vykonáva stavebná
firma, ktorá má povinnosť stavebný odpad uložiť na skládku,
sa stávalo, že odpad končil pri cestách, vo vinohradoch či v lese. Keďže nové VZN bude takýto priestupok tvrdo postihovať,
rozhodli sme sa, že umožníme občanom bezplatný drobný stavebný odpad voziť do veľkokapacitného kontajnera na mestský
dvor na Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha) a tam ho
bezplatne odovzdať. Na tento účel budú vyhradené hodiny každý piatok dopoludnia. Považujem to za dobré riešenie a služby
občanom, čo povedie k tomu, že sa nám nebudú množiť čierne
skládky.
l Už v minulom čísle Pezinčana sme písali o nedostatočnej kapacite materských škôl. Do redakcie sme dostali list,
v ktorom sa občan pýta, čo má robiť, keď jeho dieťa spĺňa
predpoklady pre prijatie, napriek tomu však prijaté nebolo
pre nedostatok miesta?

- Všetky údaje o prijatých či neprijatých deťoch bude mať Mesto
k dispozícii až po 30. máji. Dovtedy o prijatí či neprijatí rozhodujú výlučne riaditeľky materských škôl. Nie je však pravda, že nebolo prijatých 260 detí. Skutočné číslo je 150 (porada riaditeliek
MŠ zo dňa 16.5.) a z toho ešte viaceré nesplnili podmienky pre
prijatie. Prijatých bolo 208 detí. Znovu opakujem, že vedenie
mesta do tohto procesu nijako nezasahuje. Nedostatok kapacít
MŠ je celoslovenský jav, mestá ho nedokážu riešiť bez finančnej pomoci štátu, pretože na výstavbu nových škôl nemajú peniaze. V Pezinku máme pripravené riešenie aspoň na zmiernenie tohto stavu a to výstavbou v MŠ Bystrická (asi 44 detí) a
adaptáciou priestorov na Amfiteátri, v priestoroch po Okresnej
prokuratúre (cca 60 detí). Všetko stroskotáva na nedostatku financií, ktoré sme museli uvoľniť pre generálnu rekonštrukciu
kuchyne na ZŠ Fándlyho a strechu ZŠ Orešie, ako i pre ďalšie
nutné opravy a havárie. V júni, po schválení výsledkov hospodárenia za minulý rok s predpokladaným prebytkom predložím
do zastupiteľstva návrh na rozšírenie kapacity MŠ ešte v tomto
roku. Aj keď to situáciu nevyrieši úplne, iste to pomôže niekoľ(r)
kým desiatkam malých Pezinčanov a ich rodičom.

Valné zhromaždenie
Združenia Malokarpatská vínna cesta
Združenie Malokarpatská vínna cesta malo 21. marca v spoločenskom dome Aréna vo Viničnom Valné zhromaždenie.
Združenie prispieva k rozvoju cestovného ruchu v Bratislavskom a Trnavskom kraji, k zvýšeniu kvality vinohradníctva
a vinárstva na Slovensku, poznaniu verejno-súkromných partnerstiev i k zvýšeniu regionálnej identity. ZMVC má 357 členov 38 miest a obcí , 193 vinárov, 35 hotelových a reštauračných zariadení, 25 vinohradníckych a vinárskych spolkov, 24 vinoték, 4
múzeá a 6 ľudových umelcov, 6 informačných kancelárií, 4 cestovné kancelárie a 22 priaznivcov MVC.
Členovia vo funkcii predsedu jednomyseľne potvrdili Ing. Milana Pavelku a zvolili päťčlennú Radu a Dozornú radu.
(r)

3

SAMOSPRÁVA

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
Mgr. MARTIN DULAJ, poslanec za
volebný obvod č. 4
1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?
- Dodatočne sa chcem poďakovať za
prejavenú dôveru od občanov 4. volebného obvodu. Som učiteľ, tak mojou prioritou je kvalitné a zároveň moderné
vzdelávanie detí. V mojom volebnom
obvode je jedna ZŠ, kde sa chcem podieľať spolu s vedením školy na jej skvalitňovaní a zvyšovaní kreditu modernej školy v našom meste, a
preto dúfam, že aj s podporou mesta sa nám to podarí. Do môjho volebného obvodu patria aj materské školy pod správou
mesta a jedna cirkevná materská škola. Cítim to ako povinnosť
angažovať sa pri ťažkej situácii, ktorá vznikla pri naplnenosti
škôlok a hľadať riešenie pre tie deti, ktoré neboli do škôlky prijaté. Som otvorený pre prípadné návrhy zo strany občanov, lebo
si uvedomujem, že je to problém celého nášho mesta. Na záver chcem povedať, že mi veľmi záleží na všetkých rodinách
nášho mesta, chcem podniknúť čo najviac konkrétnych aktivít
na pozdvihnutie hodnoty rodiny v našom meste.
2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?
- Som pripravený na komunikáciu s občanmi mesta prostredníctvom mailov, osobných stretnutí cez poslanecké stredy, vnímam tieto formy ako dostačujúce na vzájomnú komunikáciu.
3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?
- Uvedomujem si, že ekonomika v živote človeka je veľmi dôležitá, ale vo svojom živote som sa už viackrát presvedčil, že dôležitejšie ako ekonomický rast sú medziľudské vzťahy a tu vidím v
našom meste veľké rezervy. Začína to od malých vecí ako je
ohľaduplnosť ľudí na ulici (napr. psičkári, umývanie áut priamo
na ulici, znečisťovanie mesta a okolia...), až po zasadnutie mestského zastupiteľstva. Nie som proti vyjadrovaniu vlastného názoru, ale ani tu netreba zabúdať na vzájomnú úctu a pokoru.
Vnímam to tak, že my, čo pôsobíme verejne, máme byť príkladom.
Ak sa nám to bude dariť, môže sa to preniesť aj do bežného života občanov. Dôležité je priniesť medzi ľudí pokoj a dobro. (r)
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Okresný súd rozhodol v prospech mesta

Pripomenuli si Deň víťazstva nad fašizmom

Mesto Pezinok uspelo v súdnom spore so spoločnosťou Development in Slovak Investments, s.r.o., keď 14. 5. 2012 Okresný
súd v Pezinku priznal sumu 165.969,59 eur, čo je celá vymáhaná
suma zmluvnej pokuty za nevybudovanie zbernej komunikácie situovanej po obvode urbanistického územia Dubový vŕšok, s napojením na ulicu SNP v Pezinku riadne a včas. Konanie začalo na
podnet Mesta žalobou podanou 29.4.2009. V odôvodnení výroku
rozhodnutia súd použil argumentáciu právnej zástupkyne Mesta
Pezinok uvedenú v podaných vyjadreniach zápisnice ako aj v záverečnej reči, pričom sa plne stotožnil s právnym názorom Mesta.
Rozsudok ešte nie je právoplatný a možno sa voči nemu odvolať
na Krajskom súde v Bratislave. Mesto Pezinok pred súdom právne zastupovala vedúca oddelenia majetkoprávneho Mgr. Renáta
Gottschallová.
(ra)

Vo štvrtok 10. mája sa uskutočnili pri Pamätníku oslobodenia
na Mladoboleslavskej ulici oslavy 67. výročia ukončenia druhej
svetovej vojny. Organizátormi osláv boli Obvodný úrad Pezinok, Mesto Pezinok a Základná organizácia Zväzu protifašistických bojovníkov. Deň víťazstva nad fašizmom si do Pezinka
prišli položením vencov k pamätníku uctiť plukovník Igor Ščerbakov, pridelenec obrany pri Veľvyslanectve Ruskej federácie v
SR a generálmajor Ing. Peter Vojtek, náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(r)

Kontajnery na kovový odpad
Mesto Pezinok rozšírilo zber komunálnych odpadov o ďalšiu
zložku, a to sú kovy. Na zber drobného kovového odpadu (napr.
klince, drôty, profilová oceľ, farebné kovy, plechovky bez
zvyšku pôvodného obsahu...) sú rozmiestnené 1100 l kontajnery
na týchto miestach:
- sídlisko Sever, na kontajnerovom stanovišti, Svätoplukova
ul. č.7
- sídlisko Juh, na kontajnerovom stanovišti pri obchode, vedľa
kontajnera na šatstvo
- sídlisko Muškát, pri obchode na Ulici gen. Pekníka č. 1, vedľa
kontajnera na šatstvo
- Cajlanská ulica, pri kostole, vedľa kontajnera na šatstvo
(OM-OŽP, KS a D)

Ocenenia pedagógom stredných škôl
Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil 20 stredoškolských pedagógov z nášho kraja. Ocenených vybrala komisia na základe nominácií riaditeľov stredných škôl.
Na úrad BSK bolo doručených 35 návrhov. Ocenenia pedagógom odovzdala podpredsedníčka bratislavskej župy Gabriella
Németh. Z nášho mesta bola ocenená Mgr. Tatiana Čupková
(Gymnázium Pezinok).
(r)

Cez letné prázdniny bude v materských
školách obmedzená prevádzka
Rovnako ako v minulých rokoch aj tohto roku v letných mesiacoch júl a august bude v materských školách obmedzená prevádzka.

Materská škola

Účet Bozen (Pre Pezinok)
Sú oblasti, kde sa mesto bez pomoci svojich občanov nezaobíde. Tu je na mieste dať príležitosť tým, ktorí chcú a môžu pomôcť, či už svojou prácou alebo financiami. Z toho dôvodu zriadený Účet Bozen (Pre Pezinok) by mal slúžiť najmä na záchranu historických pamiatok, revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na
kultúru a umenie. Na účte je v súčasnosti 1433 eur. Občania, ale
aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na účet: 66 02 00 10 24/ 5600 Prima Banka.
Všetkým prípadným darcom ďakujeme.
Mesto Pezinok

Prerušenie prevádzky

Bystrická 1

30.7.-31.8.

gen. Pekníka 2
el. tr. Na bielenisku

2.7. - 10.8.
2.7.-31.8.

Svätoplukova 51

2.7.-3.8.

Vajanského 16

30.7.-31.8.

Za hradbami 1
el. tr. Holubyho 34

2.7.-27.7.
2.7.-31.8.

Záhradná 34

16.7.-31.8.

ZŠ s MŠ Orešie 34

30.7.-31.8.

V dňoch 30. a 31. 8. 2012 budú všetky materské školy zatvorené.

Salón výtvarníkov

zhliadnuť v priestoroch lisovne
hradu Červený Kameň v dňoch
Malokarpatské osvetové stre- 1.- 30. júna 2012. Výstavu bude
disko v Modre, Bratislavský sa- možné si pozrieť v rámci múmosprávny kraj a SNM – Mú- zejného okruhu. Samostatné
zeum Červený Kameň usporia- vstupy zdarma treba ohlásiť v
dajú v poradí už 16. ročník vý- pokladni a sú možné denne v
stavy SALÓN VÝTVARNÍKOV čase o 14.00 a 16.00 hod. Ver2012. Výstavu 45 profesio- nisáž výstavy sa uskutoční 31.
nálnych i neprofesionálnych u- mája o 18.00 hod. Hosťami
melcov regiónu bude možné tohtoročného salónu sú Ľuba

Kainová a Ondrej Zimka. Kurátorom výstavy je Mgr. Pavol
Šima-Juríček.
(ra)

Skvelý koncert
ruských hudobníkov
V podvečer celoeurópskych
osláv oslobodenia a konca II.
svetovej vojny nám Pezinské

kultúrne centrum ponúklo skvelú dvojicu ruských hudobníkov
z Petrohradu. Sólisti z divadla
Hvarna zahrali piesne starej
Rusi na dvoch tradičných hudobných nástrojoch gusliach a
bajane. Na záver si mohol ten,
kto si pamätal, zaspievať niekoľko známych ruských ľudových piesní spolu s účinkujúcimi umelcami.
(ra)

Príďte na pálenie jánskych ohňov
Malokarpatské múzeum v Pezinku tento rok opäť pripravuje
akciu Pálenie jánskych ohňov.

Už po tretíkrát sa stretneme na
lúke pri Hasičskej stanici (Rozálka) a to 23. júna od 19.00 do

24.00 hod. Kultúrny program bude tvoriť ľudová hudba, ohňová
show v podaní Festum Aeternum a Gajdošské komando.
Múzeum opäť pripravuje hry a
súťaže pre deti a dospelých.
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok pripraví vatru, ktorú už tradične zapáli primátor mesta,
ktoré participuje na podujatí.
Cieľom podujatia je oživenie tradície pálenia ohňov pri príležitosti sviatku Jána, ktoré boli v
tradičnej kultúre oslavou letného slnovratu a v kresťanskej kultúre spomienkou na svätca Jána Krstiteľa. Večer sa ponesie v

znamení mágie a plodnosti.
Organizátori pripravujú aj súťaž o najzaujímavejšiu fotografiu z podujatia, ktorá bude prebiehať od 24. júna do 30. júla.
Spomedzi všetkých súťažiacich budú vybratí traja víťazi,
ktorí dostanú hodnotné ceny.
Fotografie je potrebné zaslať
na adresu palenieohnov@gmail.com.
Na organizovaní podujatia sa
podieľajú aj ďalšie inštitúcie v
zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a ďalšie organizácie.
Mgr. Miroslava Kišoňová

„KURIÉR“
Mesto Pezinok prijme na dohodu od 1. 7. 2012 „kuriéra“ na doručovanie obyčajných a doporučených zásielok pre občanov
Mesta Pezinok. Žiadosti zasielajte na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
alebo na e-mail: helena.fialova@msupezinok.sk
Info: Bc.H.Fialová, Tel.: 033/6901 124

Rodičia dieťaťa, ktorého materská škola je počas leta uzavretá
( v zmysle ust. § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení neskorších predpisov), môžu do 31. mája písomne požiadať riaditeľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na časť letných prázdnin.

MESTO PEZINOK
ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole Svätoplukova 51 Pezinok, týmto v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje

výberové konanie
za týchto podmienok:
Zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: vedúca Školskej jedálne pri Materskej škole Svätoplukova 51 Pezinok
Kvalifikačné predpoklady: stredná odborná škola s maturitou,
zdravotný preukaz
Iné kritériá a požiadavky: práca s PC (Word, Excel), najmenej 3
roky praxe, riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné
predpoklady, občianska bezúhonnosť
Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, overené doklady o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.
Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom konaní: Žiadosť s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo osobne
doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uvedením
kontaktu – telefón alebo e-mail) v termíne do 14. 6. 2012 do 11.30
hod. na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902
14 Pezinok s označením obálky:
„VÝBEROVÉ KONANIE – vedúca ŠJ pri MŠ Svätoplukova 51
Pezinok

2

4

LISTY ČITATEĽOV / INZERCIA

Veľké poďakovanie zdravotníkom
Neviem či mi vyhoviete, ale rád by som vyslovil prostredníctvom vašich novín veľké poďakovanie a hlbokú poklonu posádke sanitky ŠPZ – PK 966C. Dňa 20. apríla tohto roku som sa vracal s mojou manželkou z NOÚ v Bratislave, kde ju vozím na chemoterapie. Cestou naspäť sa jej urobilo nevoľno. Musel som zastaviť, manželka začala vracať. Okolo prechádzala spomínaná
sanitka a jej osádka nám bez problémov ponúkla pomoc. Boli
ochotní, ponúkali tiež odvoz na hospitalizáciu. Podotýkam, že
mám českú ŠPZ-ku a nevideli v tom žiadny problém. Manželka
je zdravotnou sestrou, viem, za akej situácie zdravotníci pracujú. O to viac si vážim ich prístup.
Ešte raz týmto zdravotníkom vyjadrujem hlboké poďakovanie
za ich profesionálny a ľudský prístup. Pokúšal som sa získať
kontakt na záchrannú službu, ktorej neznámi zdravotníci patrili, žiaľ, nepodarilo sa mi to.
Ondřej Nižník, Trnava

Deti musia mať svoj cestovný pas
Dňom 26. júna 2012 vstupuje do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy
už iba ako individuálne cestovné doklady.
Takýto postup sa zavádza ako doplňujúce
bezpečnostné opatrenie v rámci zabezpečenia ochrany detí. V praxi to znamená, že oddelenia dokladov na
okresných riaditeľstvách PZ už nebudú od 26. júna 2012 vykonávať zápisy údajov o občanoch mladších ako 5 rokov do cestovných pasov rodičov a každé dieťa bez ohľadu na vek bude musieť byť od tohto dátumu držiteľom vlastného cestovného pasu.
Poplatok za pas pre deti do 5 rokov je 8 eur (do dvoch pracovných dní 32 eur), s platnosťou na dva roky. Pre deti od 5 do 13 rokov je poplatok za pas 13 eur (do 2 pracovných dní 52 eur), s
platnosťou na päť rokov. Dieťa musí byť prítomné pri podávaní
žiadosti – sníma sa jeho podoba do pasu, treba predložiť rodný
list dieťaťa (originál alebo overená kópia), občiansky preukaz
zákonného zástupcu, právoplatné rozhodnutie súdu, ak je rodič
rozvedený a dieťa je mu zverené do výchovy (originál).
Sú informácie o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru nebudú od 26. júna 2012 uznávať zápisy občanov mladších ako 5 rokov v cestovnom pase rodiča vykonané
do 25. júna 2012, ale budú striktne vyžadovať, aby každé dieťa
bez ohľadu na vek bolo držiteľom vlastného cestovného pasu.
Na základe uvedeného preto odporúčame občanom – rodičom,
ktorí plánujú po 26. júni 2012 cestovať spolu so svojimi deťmi mimo územia Slovenskej republiky, aby požiadali o vydanie vlastných cestovných pasov pre deti, prípadne aby sa včas informovali na zastupiteľskom úrade krajiny, do ktorej cestujú, či táto zápisy detí v cestovných pasoch naďalej uznáva.
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Nemáme kde dať dieťa, škôlky sú plné
Nadišiel čas, kedy mojej manželke končí materská dovolenka. Zistili sme, bohužiaľ, že ani do jednej z pezinských materských škôl našu malú nevezmú, pre nedostatok kapacity. Takže
by ma zaujímalo, ako chce mesto túto situáciu riešiť. Príspevok
už nedostaneme, manželka chce ísť robiť. Kam máme dať malú, ktorá v polovici októbra dovŕši tri roky? Platíme hypotéku, potraviny sú stále drahšie, každý rok nám dvíhajú nájomné.
Štát dáva príspevok pri narodení dieťaťa, materský príspevok
počas 6 mesiacov na materskej dovolenke, ale čo ďalej? Dá mi
aj súkromnú materskú škôlku? Nie, nedá, škôlky sa nedajú nafúknuť ako balón a novú vám nikto nepostaví. V Pezinku zostalo 260 detí, ktoré nie je kde umiestniť. Sociálny program zlyhal...
Mesto Pezinok bolo vyhlásené za mesto businessu, takže peniaze zrejme má. Čo tak investovať peniaze do výchovy nových
Pezinčanov? Určite sa opýtam za veľa ľudí: Čo máme robiť?
Obyvateľ Pezinka

l Dám do prenájmu priestor na bývanie v Pezinku v širšom centre o
rozlohe 15 m2 (150 € mes.) a 25 m2 (230 € mes.). Vhodné pre študentov príp. robotníkov. Tel.: 0903 719 852.

PEZINČAN

Ocenia obnovenú historickú budovu
Z Pezinka nominované dva objekty

Dom pri kostole ( Holubyho ul. č. 24)

Od roku 2010 organizuje Academia
Istropolitana Nova s podporou Združenia
miest a obcí Malokarpatského regiónu,
Bratislavského samosprávneho kraja,
Rakúskeho kultúrneho fóra, Prvej stavebnej sporiteľne a Nadácie TB súťaž o
najlepšie obnovenú historickú architektúru v malokarpatskom regióne. Jej úlohou je zvýšiť povedomie verejnosti o hodnotách a význame kultúrneho a prírodného dedičstva. Každý rok je do súťaže prihlásených desať nominácií. V treťom ročníku sú nominované objekty z
Modry (3), Pezinka (2), Suchej nad
Parnou, Smoleníc, Šenkvíc a Vajnor (2).
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční 31.
mája vo Svätom Jure. Z Pezinku sú nominované:

Jeho dispozícia je štvorkrídlová, obklopujúca úzky vnútorný dvor s prejazdom na
Holubyho i na Potočnú ulicu. Tento prejazd
bol v minulosti počas prestavby čiastočne
zastavaný a ostal priechodný len pre peších. Krídlo domu orientované do Holubyho ulice je reprezentatívne, čiastočne
dvojpodlažné, s plastickou výzdobou nároží, nadokenných ríms a časti vstupného

Penzión pod Kláštorom, Holubyho ul. č. 61
Penzión vznikol ako rekonštrukcia a adaptácia starého meštianskeho domu na
Holubyho ulici, ku ktorému bola pripojená novostavba nadväzujúca na zadnú
časť domu. História domu je známa a zachytená od prvej polovice 18. storočia, kedy dom patril Danielovi Heufflovi a po ňom
ho vlastnil pezinský senátor Štefan Krupa. Dom mal potom viacero vlastníkov

tak ako sa dedil alebo bol nadobudnutý
kúpou.
Pre potreby penziónu bol objekt rekonštruovaný. Pôvodná a najhodnotnejšia
časť bola adaptovaná pre apartmány – reprezentatívne izby penziónu. V tejto časti
boli historické konštrukcie opravované a
obnovované tradičnými vápennými technológiami a bola im venovaná zvýšená pozornosť, nakoľko tvoria charakteristický prvok dotvárajúci štýl penziónu. Vstupná hala je umiestnená v novej časti penziónu a
predstavuje komunikačný uzol spájajúci
starú a novú časť objektu. V strede haly je
studňa. Táto však neslúži pôvodnému účelu, je skôr zaujímavosťou pre návštevníkov. V hale sa nachádza ešte jedna zaujímavosť – je ňou kamenná doska s reliéfom osadená do steny v centrálnej polohe
haly. Ostáva záhadou, aká bola jeho pôvodná funkcia, čo presne reliéf zobrazuje
a kto ho zhotovil.

portálu. Pivnica je polozapustená, čo je
pre región typické, z dvora sa vstupuje do
prešovne a odtiaľ do nižšie položenej pivnice. Nad pivnicou je na zvýšenom podlaží
obytná časť.
Dom bol obnovovaný postupne a hlavné
práce boli realizované v rokoch 1990 až
2000. Zaujímavosťou je, že v izbe s valenou
klenbou v prednej časti domu boli nakrútené
zábery pre TV film o Štúrovcoch (1991, réžia
Peter Mikulík). Izba „hrala“ úlohu Štúrovej pracovne.
(mo)

Hasičská výstava S. I. Laboreckého
Dobrovoľný hasičský zbor pri
SOU Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom pripravil pri príležitosti 90. výročia
založenia prvej jednotnej celoslovenskej hasičskej organizácie Zemskej hasičskej jednoty
Slovenska výstavu pod názvom
Hasiči veselo i vážne . Kurátor
výstavy, vrchný inšpektor DPO
SR Peter Ronec pripravil do
úvodnej časti exponáty venované práve
jubileu založenia
ZHJ, na ktorom sa zúčastnili aj
delegáti okresu Pezinok na čele
s F. Meisselom. Hlavnou témou
výstavy je kolekcia kresieb –
karikatúr Sergeja Igora Labo-

reckého, ktorý ako skúsený láskavý humor aj erotická iskra.
hasič vo svojich prácach úsNa otvorení výstavy sa zúmevne i vážne predstavuje častnili predstavitelia Mesta
prácu hasičov, ale nie sú mu cu- Pezinok a delegácie hasičov
zo Slovenska a Rakúska. Výstavu otvoril generálny sekretár
DPO SR Vendelín Horváth.
Kultúrny program zabezpečilo
Folklórne divadlo Radosť.
Hostí z Prezídia DPO SR,
HaZZ a rakúsku delegáciu v
priestoroch Starej radnice prijal
tiež viceprimátor Miloš Andel.
V krátkosti informoval o histórii i
dzie žiadne témy z každoden- súčasnosti mesta. Potom sa
ného života, medziľudských všetci spoločne zúčastnili panevzťahov, radostí i bolestí. V jeho lovej diskusie s autorom výstatvorbe je odkaz Adama a Evy, vy S. I. Laboreckým.

Dobrovoľní hasiči sú najstaršou spoločenskou organizáciou v našom meste i na Slovensku. Dobrovoľná hasičská
organizácia bola založená v
Prešove. V Pezinku sa tak stalo na základe iniciatívy policajného kapitána Ferdinanda
Meissela 11. 1. 1874. Autor výstavy Sergej Igor Laborecký je
dlhoročným dobrovoľným členom a funkcionárom DPO SR.
Jeho kresby a karikatúry už 30
rokov uverejňuje časopis Požiarnik. Pravidelne vystavuje
na výstavách nielen na Slovensku,ale aj zahraničí.
Peter Ronec

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Vyšetrovateľ PZ Pezinok obvinil začiatkom tohto mesiaca rodičov 14-ročnej školáčky z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Žiačka základnej školy vymeškala od septembra do marca spolu 512 vyučovacích hodín, z toho 412 mala neospravedlnených. Rodičom za to, že umožnili svojmu
dieťaťu viesť záhaľčivý život
tým, že nedohliadli na riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
Povinná školská dochádzka
je desaťročná a trvá najviac do
RIADKOVÁ INZERCIA
konca školského roku, v ktorom
žiak dovŕši šestnásty rok veku.
l Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317
Príčiny, pre ktoré dieťa vymešl Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok, Moy- ká vyučovanie sú rôzne. Záškoláctvo je neospravedlnená nezesova 11. Tel.: 0903 719 852
prítomnosť – úmyselná absenl Dám do prenájmu priestor o rozlohe 16 m2 v objekte dámskych cia na vyučovaní.
služieb. Mesačný nájom 120 € + energie. Vhodný pre maséra, nechtový design, prípadne kancelárie. Tel.: 0903 719 852.
l Prenájmem kancelárske priestory v Pezinku na Kalinčiakovej
ulici č. 8 vedľa Polikliniky s možnosťou umiestnenia reklamy. Informácie na telefónnom čísle: 0903 524 110.
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Povinnosti zákonného
zástupcu dieťaťa
Zákonný zástupca dieťaťa (rodič) musí dbať na to, aby dieťa
pravidelne dochádzalo do školy. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania, rodič je povinný
príčinu neprítomnosti oznámiť
v škole bez zbytočného odkladu. Za dôvod ospravedlniteľnej
neprítomnosti dieťaťa sa uznáva choroba, prípadne lekárom
nariadený zákaz dochádzky do
školy, mimoriadne nepriaznivé
poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky
hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v
rodine alebo účasť dieťaťa na
súťažiach.
V prípade, že absencie pribúdajú a rodičia nemajú záujem
tento problém riešiť, pedagógovia upozornia úrad práce, soci-

álnych vecí a rodiny, ktorý urobí
opatrenia ako sú – strata rodinných prídavkov, umiestnenie
dieťaťa do diagnostického ústavu, ba rodičia záškolákov môžu
aj skončiť pred súdom.
Ak má dieťa v jednom mesiaci
vymeškaných už 15 a viac vyučovacích hodín ako neospravedlnených, triedny učiteľ to nahlási riaditeľovi školy a ten o
tom ihneď upovedomí zriaďovateľa (mesto, obec) a úrad sociálnych vecí a rodiny.
Odporúčania pre rodičov
l Neponechávajte dieťa z vyučovania bezdôvodne doma, nenechávajte sa dieťaťom manipulovať
l Pravidelne a intenzívne sa zaujímajte o dochádzku svojho
dieťaťa do školy (telefonicky s
triednym učiteľom, návštevou a

konzultáciou v škole)
l Zaujímajte sa o citový vývin
dieťaťa, o jeho postavenie v
školskom kolektíve, o jeho kamarátov, spolu so školou vytvorte dieťaťu bezpečné prostredie
l Dôsledne zvážte, či na dieťa
nie sú kladené príliš vysoké nároky, ktoré nie je schopné
zvládnuť, rešpektujte reálne
možnosti dieťaťa
l Pomáhajte dieťaťu nekonfliktne riešiť jeho aktuálne problémy, stanovte si jasné pravidlá
a ich dodržiavanie
l Neriešte ťažkosti dieťaťa častým striedaním škôl. Veľmi často je táto stratégia iba presúvaním riešenia problému a nie jeho skutočným riešením
l Pri stupňovaní problémov vyhľadajte pomoc odborníkov (pedagogicko - psychologické poradne).
(SP-PZ)
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Termín odbornej degustácie vín
pre Národný salón vín sa blíži

PROGRAM
Piatok, 8. júna
Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Frešu a primátora Pezinka
Olivera Solgu
Detské dielne na Radničnom námestí
Vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa v Pezinku
REMESLÁ – predstavenie Divadla HEČ
Mladá Boleslav
PRI TÁBORÁKU – hudobný program Divadla
HEČ Mladá Boleslav
Ukončenie prvého dňa trhov

14.00

14.00 – 18.00
15.00
16.00
18.00
20.30
Sobota, 9. júna

Začiatok predaja
Pokračovanie súťažnej výstavy Žartovný
džbán
Detské dielne na Radničnom námestí
VODNÍČEK, VRÁŤ SA - bábkové predstavenie Divadla z půdy F. Pešána
Ľudová hudba LIPKA z Dubovej
DURMANČINY BYLINKY – hudobná skupina
Ukončenie druhého dňa trhov
ĽUDOVÉ PESNIČKY Z BOLESLAVSKA –
Divadlo HEČ Mladá Boleslav
VELKÁ SVAČINA – moravsko-slovenská kapela

9.00
9.30
10.00 – 18.00
10.30
13.00
15.00
18.00
18.00
19.30

Zväz výrobcov hrozna a vína
na Slovensku pripravuje Národný salón vín Slovenskej republiky 2012. V termíne 25. 26. júna 2012 sa uskutoční v pezinskom hoteli Vinársky dom odborná degustácia súťažných
vín, ktoré sa uchádzajú o zaradenie do stovky najkvalitnejších slovenských vín.
Vína, ktoré sú zaradené do
Národného salónu vín musia spĺňať náročné kritériá kvality a musia uspieť na niektorej nominačnej výstave alebo získať titul víťaz kategórie. Pre tento ročník
boli tieto nominačné výstavy:

Mestská polícia v Pezinku v
roku 2011 zistila 1799 priestupkov, ktoré následne doriešila v
zmysle príslušných právnych
predpisov. V blokovom konaní
prejednala 1455 priestupkov,
pričom uložila pokuty v celkovej výške 22 648 eur. V 270 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku a 74 pries-

14.00
14.30
18.00

V Areáli zdravia Rozálka v

8.6. - 15. 7. 2012
8.6. - 31. 6. 2012
8.6. - 10. 6. 2012

Daniel Lichard, Malokarpatské múzeum v
Pezinku
Deti a keramika – II. ročník detskej výtvarnej súťaže, Malokarpatské múzeum
Výstava prác detí z keramických krúžkov,
Centrum voľného času

Zmena programu vyhradená!

Je radostné, keď to v mlyne žije
Som rada, že sa do povedomia Pezinčanov dostala aj Galéria
insitného umenia a ešte viac ma teší, že ľudia nájdu Schaubmarov mlyn, kde sa galéria nachádza. Rodina priaznivcov mlyna sa stále rozrastá. V utorok prichádzajú k nám klienti Domovov sociálnych služieb. V stredu o 16.00 pribehnú deti na
Malý výtvarný ateliér, ktorý vedie Marcela Jurášová. Vo štvrtok
o 17.00 hod. je pre dospelých
pripravený Arte-ateliér. Je to
príjemný relax cez vlastnú výtvarnú tvorbu. Okrem výtvarných aktivít cvičíme každý utorok dychové cvičenia. V nedeľu býva Nedeľný ateliér alebo
burza (blšák).
Mám radosť, že je v mlyne veselo a keď to tu žije. Kto
ešte nebol v Schaubmarovom
mlyne, je očakávaný. Miesta
je tu veľa, prihláste sa na niektorú z ponúkaných aktivít.
Iveta Žáková

ti 200 koní z Českej republiky,

Pezinku sa v dňoch 11. - 13. má- Maďarska, Rakúska a Poľska.
ja uskutočnili medzinárodné
drezúrne preteky Donau –

Súťaž pozostávala takmer z
dvadsiatich kategórií detí, juniorov a družstiev. Išlo o prvé tohtoročné jazdecké podujatie v našom meste. Ďalším bude
GRAND PRIX CSI* PEZINOK v
termíne 25.-27. mája. Preteky
pozostávajú z 12 súťaží na

Sprievodné výstavy:

tupkov bolo doriešených napomenutím.
V porovnaní s rokom 2010 bolo zaevidovaných v minulom roku o 1115 priestupkov menej a
bolo uložených aj menej pokút
(o 17 093 €). Z celkového počtu priestupkov (1799) bolo vyše 71 percent zistených vlastnou činnosťou MsP a 28,85 per-

GRAND PRIX CSI* PEZINOK

Paneurópskej vysokej školy.

Začiatok predaja
Pokračovanie výstavy Žartovný džbán
Detské dielne na Radničnom námestí
O ŠEVCOVI MATESOVI – predstavenie Divadla z půdy F. Pešána
Vyhodnotenie súťaže Žartovný džbán
ARION – vystúpenie pezinskej country kapely
Ukončenie trhov

9.00
9.30
10.00 – 18.00
10.00

Uloženie vybraných vín v Národnom salóne vín v pezinskom
zámku.
dú vzorku prihlásenú do súťaže prihlasovateľ zaplatí 35 eur
+ DPH za vzorku. Slávnostné

otvorenie 7. ročníka Salónu vín
v pezinskom Zámku bude 4.
septembra 2012 .
(mo)

Mestská polícia zaevidovala takmer 1800 priestupkov

Bohemia Trophy o cenu rektora
Nedeľa, 10. júna

AGROVÍNO Nitra, VÍNNE TRHY Pezinok, VITIS AUREA
Modra, MUVINA Prešov, Víno
show Bojnice, Obecná výstava
vín Budmerice, Výstava vín Limbach, Dni vína Nemčiňany, Výstava vín Svätý Jur, Vinfest Vinica, Oblastná výstava Zeleneč,
Výstava vín Viničné, Biel Vinalia,
Výstava vín Šenkvice, Tokaj,
Vienále Topoľčianky, Víno Hlohovec a Medzinárodný festival
frankovky modrej a ružových vín.
Podmienkou pre zaradenie vybratého vína do Salónu je, aby
výrobca mal k dispozícii 500 litrov prihláseného vína. Za kaž-

vonkajších kolbištiach, za účas-

Vstup na podujatie je zdarma.

cent priestupkov oznámili na
miestnu políciu občania.
Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky (1351). Ďalej to boli
priestupky proti poriadku v správe (156), priestupky proti majetku (154), priestupky proti
verejnému poriadku (89),
priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu (27), ostatné
priestupky (podmienky držania
psov, zákon o odpadoch, ochrana pred alkoholizmom) 22 priestupkov.
Podľa ulíc najviac priestupkov
bolo zistených na Radničnom
námestí (498), Holubyho (423),
Ulici M. R. Štefánika (104), Farskej (63), Za hradbami (63), L.
Novomeského (48), Meisslovej
(46) a Svätoplukovej (40).
Najviac priestupkov na úseku
dopravy (1351) bolo: 30 - porušenie zákazu zastavenia alebo
státia na mieste vyhradenom
pre vozidlá prepravujúce ťažko
zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu, 557 - nedovolené zastavenie a státie s
vozidlom na platenom parkovisku bez zaplatenia príslušné-

ho poplatku, 69 - nedovolené
zastavenie a státie na chodníku, 37 - nedovolené zastavenie
a státie na cestnej zeleni, 658 porušenie zákazov vyplývajúcich z dopravného značenia).
Mestská polícia zaevidovala
v roku 2011 spolu 154 priestupkov majetkovej povahy, čo je o
14 priestupkov viac ako v roku
2010. Skutková podstata týchto priestupkov spočíva v úmyselnom spôsobení škody na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením
alebo poškodením takejto veci,
pričom škoda nesmie presahovať výšku - 266 €. Páchatelia
sa zameriavali na krádeže tovaru v predajniach, krádeže vecí
osôb, krádeže bicyklov na verejných priestranstvách, váz a
ozdôb na náhrobných kameňoch na cintoríne, poklopov kanálov a iných predmetov z kovu, nádob na separovaný odpad ako aj poškodzovanie majetku súkromného aj mestského (dopravných značiek, zastávok a i.). Páchateľmi tejto
trestnej činnosti v 19 prípadoch
boli maloleté osoby (deti do 15
rokov).
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Slzy šťastia v očiach matiek
Krásnu kyticu z piesní, hier, tancov či básní pre svoje mamičky a babičky za pomoci vychovávateliek uvili aj žiaci Základnej
školy Na bielenisku. Na tomto vydarenom podujatí vystupovali
takmer všetky deti školského klubu. Nejednej mamičke sa v kútiku oka zaligotala slzička. Celý pedagogický zbor praje všetkým
mamám, aby to boli vždy iba slzy šťastia. Veríme, že všetci
účastníci si zo školskej slávnosti odniesli príjemné zážitky.
Mgr. Martin Minárik

Na partnerskej návšteve v Mladej Boleslavi
Dobrému priateľstvu nebránia ani stovky kilometrov. Potvrdila
to aj návšteva našich žiakov v Mladej Boleslavi.
V dňoch 11. a 12. apríla sa uskutočnila partnerská návšteva
žiakov 2. A a 6. A spolu s niekoľkými zástupcami pedagogického zboru zo ZŠ Kupeckého v 6. Základnej škole v Mladej
Boleslavi. Tieto triedy majú v Mladej Boleslavi svojich kamarátov, s ktorými si dopisujú a uskutočňujú videokonferencie.
Pre žiakov bol pripravený bohatý program – navštívili sme
Škoda Auto Múzeum, Minizoo v záhrade Domu detí, radnicu,
absolvovali sme prehliadku mesta. Vyvrcholením tejto akcie bola Slávnostná jarná akadémia v Dome kultúry, do ktorej sa zapojili svojím vystúpením i naši žiaci. Bohatý hudobný a dramatický
program na Akadémii bol pripravený pre viac ako 800 ľudí – širokú verejnosť, no najmä rodičov, ktorí svojim potleskom odmenili
všetkých vystupujúcich.
Plní dojmov sme sa v nočných hodinách vrátili domov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorú rozvíjame už viac ako desať
rokov.
Mgr. Katarína Volanková
riaditeľka ZŠ Kupeckého

Akadémia ku Dňu matiek na ZŠ Kupeckého
Vo štvrtok 10. mája sme potešili všetky mamičky našich žiakov a
dovolím si tvrdiť, že nielen mamičky boli hrdé, aký fantastický program dokážu pripraviť naši žiaci – ich deti pod vedením učiteliek.
Program bol naozaj pestrý, okrem tradičných básní a piesní upútali rodičov aj tance – ľudové, moderné, spoločenské i latinskoamerické a tiež dramatizácia v angličtine, vystúpenie gymnastiek, či hra na tradičný čínsky ľudový nástroj. Jeden a pol hodinový
program všetci účinkujúci, ktorých bolo 190, zakončili spoločnou
piesňou pre mamičky, ktoré dostali aj pekný darček. Darčekom
pre deti bol úsmev na tvárach ich šťastných mám.
Veronika Adamová

FOTO (mo)

Úspech Cajlanov v Letoviciach
Dychová hudba Cajlané sa 12. a 13. mája zúčastnila II. ročníka Medzinárodného festivalu dychových orchestrov v moravskom mestečku Letovice. Veľmi dobre obsadený festival ponúkal dychové hudby nielen z Českej republiky, ale aj z Chorvátska, Nemecka, Poľska a Maďarska. Mali sme možnosť zažiť
srdečné privítanie domáceho publika, veľký potlesk počas vystúpenia Cajlanov i stretnutie primátorov s hudobníkmi na tamojšom zámku. Ďakujeme preto všetkým členom našej dychovej hudby, ktorí úspešne reprezentovali Pezinok na tomto významnom hudobnom festivale. Na základe tohto úspešného vystúpenia dostali Cajlané dokonca ponuku vystúpiť na festivale v
Španielsku.
O.S.

V letnom kine už digitálne premietanie
V čase, keď sa z médií dozvedáme, že sa na Slovensku ruší
jedno kino za druhým a rovnaký osud postihuje aj prírodné kiná,
vedenie mesta urobilo zásadný krok k tomu, aby táto situácia v
Pezinku nenastala. Investícia, ktorá umožní fungovanie obidvoch zariadení, teda „klasického“ kina v Dome kultúry a aj
Amfiteátru, bola vo výške 196 380 eur, z toho Audiovizuálny
fond preplatí 30 tisíc eur. V letnom kine v Amfiteátri sa začne digitálnym systémom premietať už 1.júna t.r.
(ra)

Poslucháči ATV na návšteve v Trnave

Doc. Ing. Viktor Wittlinger pripravil pre poslucháčov Akadémie tretieho veku a ďalších záujemcov z Pezinka exkurziu do
Trnavy. Hlavným cieľom tejto návštevy bola Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v
Trnave.
Po príchode do Trnavy nás privítal tunajší dlhoročný skúsený
sprievodca cestovného ruchu Štefan Bánovec. Informoval nás
o dejinách Trnavy, ktorá má tiež prezývku „Slovenský Rím“.
Spolu sme navštívili viaceré pamätihodnosti.
Potom sme navštívili výskumné pracovisko MTF a Centrum
exelentnosti 5-osového obrábania, kde nám pracovníci predstavili toto špecializované pracovisko. Oboznámili nás s pracovnými procesmi a vzácnymi poznatkami z tejto oblasti. Nasledovala krátka exkurzia v novobudovanej botanickej záhrade
STU MTF, kde nám predstavili vzácne dreviny a plány do budúcnosti. V ústrednej budove školy nás prijal dekan prof. Ing.
Oliver Moravčík, ktorý nás informoval o organizačnej štruktúre,
histórii, súčasnosti i budúcnosti MTF.
V mene účastníkov exkurzie hostiteľom poďakovali Doc.
Wittlinger, ktorý je dlhoročným pedagógom tejto trnavskej vysokej školy, a Peter Ronec, predseda Klubu sprievodcov mesta
Pezinok.
Peter Ronec

Tohtoročný Deň matiek Pezinčania oslávili vonku, na novom pódiu priamo pri budove CVČ v Zámockom parku. Na podujatí, ktoré každoročne organizuje Centrum voľného času Pezinok, vystúpili deti z tanečných krúžkov. Milým slovom a pesničkou sa prihovorili mamičkám deti z divadelného a gitarového krúžku.
Speváčka Anička pripravila hosťom prekvapenie v podobe detských pesničiek, ktoré si spoločne zaspievali mamičky so svojimi

ratolesťami. Sprievodné programy - tvorivé dielne, športový kútik,
kozmetická poradňa a maľovanie deťom na tvár spolu s pekným
počasím vytvorili pohodu a dotvorili príjemnú atmosféru.
Zdenka Hudecová, foto (mo)
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TV PEZINOK v ďalšom káblovom rozvode!

TV PEZINOK vysiela aj prostredníctvom káblového operátora
SWAN (v sieti NetCore v Pezinku a Slovenskom Grobe). Naďalej prebiehajú rokovania o ďalších možnostiach pokrytia v
Pezinku a okolí. TV PEZINOK od svojho vzniku vysiela v káblových rozvodoch UPC. Okrem týchto operátorov môžete sledovať live streamingové vysielanie aj na našej stránke www.tvpezinok.sk, kde takisto nájdete aj archív relácie Týždeň. Toto vysielanie je dostupné aj v mobilných zariadeniach iPhone, iPad,
Android.
Spravodajstvo z relácie Týždeň vysiela aj satelitná televízia
Patriot. TV Patriot rozšírila svoje vysielanie okrem satelitu
THOR aj cez satelit ASTRA a je zaradená medzi slovenské televízie do balíka služieb SkyLink a CSLink. Správy z Pezinka sú
zaradené do štvrtkového vysielania Bratislavského kraja. Premiéra je naplánovaná na štvrtok 16:30 hod., reprízy – štvrtok
20:30, 00:30 a piatok 04:30, 08:30, 12:30 hod.
Peter Bittner – konateľ, riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.

ecorec modernizoval výrobu
Oficiálne otvorenie pri príležitosti ukončenia výstavby nového
závodu na ekologické spracovanie odpadov v Pezinku bolo 18.
apríla v spoločnosti ecorec. Projekt Phoenix znamená novú éru
spracovania odpadov, ktorá bude mať svoj význam aj pre obyvateľov nášho mesta. Spoločnosť ecorec už v minulosti bezplatne odoberala od mesta niektoré druhy odpadov, spolupracovala na jarných a jesenných zberoch odpadu od občanov na
separačnom dvore. Jej pracovníci na čele s riaditeľom Christianom Ablom odpracovali jednu sobotu na revitalizácii historickej vinohradníckej pamiatky – kamenice nad rybníkom. Spoločnosť ecorec vyrába za prísnych ekologických podmienok z
odpadkov palivo pre cementáreň v Rohožníku. Tu končí aj časť
odpadu z Pezinka, ako sa o tom 11. mája mohli osobne presvedčiť aj primátor Oliver Solga a viceprimátor Miloš Andel pri
ich návšteve tohto moderného závodu na výrobu cementu. (ra)

MÁJ 2012

Cajlania majú nového richtára
Cajlania aj v tomto roku stavali máj. Každý rok skupina mužov pripraví a privezie strom
pred kostol, kde ho za pomoci
autožeriava postavia. Toto sleduje veľa miestnych obyvateľov, a keď už máj stojí, odoberú
sa do neďalekého bufetu Pod
hruškou. Tu program pokračuje
májovou veselicou a uvedením
nového richtára. Toho si vyberali už deviatykrát. Tentoraz voľba padla na Jozefa Miškovského(72). Človeka, ktorého nielen
na Cajle, ale ani v celom Pezinku netreba veľmi predstavovať, poznajú ho všetci. Celý
svoj život spojil so športom, láskou sa mu stal futbal, ktorý aktívne hrával a ešte dlhšie trénoval. Robí tak aj dnes, hoci má
už na chrbáte sedem krížikov,
stále učí najmenších Cajlanov
futbalovú abecedu.
l Ako sa z Vás stal cajlanský
richtár?
- Malo to veľmi rýchly priebeh.
Prišli za mnou Laco Lichtneker
a poslanec Ľuboš Čech, že
chcú, aby som sa bol novým
richtárom. Trošku som nad tým
porozmýšľal, tiež som to doma
prediskutoval a nakoniec som
sa rozhodol túto dobrovoľnú

funkciu prijať. Považujem to za
česť a ocenenie mojej angažovanosti v športovej oblasti.
Chcem dokázať, že viem robiť
aj takéto veci. Aj môj otec bol
pred vojnou cajlanským richtárom a cez vojnu komisárom.
Bol pri tom, keď sa Cajla spájala s Pezinkom.

- Spomínalo sa to, ale myslím
si, že nás na tieto akcie ani nevolali. Akosi na nás zabúdali,
alebo sa nenašiel vhodný spôsob, ako nás o tom informovať.
Mojou snahou bude toto riešiť.
Chcel by som dať Cajlanov viac
dohromady, aby sme sa stali
veľkou rodinou.

aktívnejší na Cajle sú dôchodcovia, pravidelne sa stretávajú, majú svoj plán činnosti. Na tom sa
dá stavať. Už sme spolu sedeli,
hovorili sme o tom, čo iné by sa
dalo ešte robiť. Pravidelnú činnosť má aj futbalový oddiel, kde
sa aj ja venujem mladým futbalistom. Chýba mi však viac angažovanosti zo strany mladších
Cajlanov. Musíme hľadať spôsob, ako ich pritiahnuť k spoločným aktivitám. Dnes majú mladí
ľudia celkom iné záujmy, viem,
že to nebude ľahké, ale pokúsime sa o to. Možno sa to úplne
nepodarí, pretože rok v tejto funkcii nie je dlhá doba, ale aspoň to
naštartujeme a môj nástupca bude môcť v tom pokračovať.

l Čím chcete začať?
- Už som sa zúčastnil v Klube
dôchodcov podujatia pri príležitosti Dňa matiek. Okrem iného
sme hovorili aj o spolupráci a
možných aktivitách. Spolu s poVľavo Jozef Miškovský, nový cajlanský richtár. Čestnú funk- slankyňou Viktóriou Tahotnou
ciu prevzal od Pavla Fraňu (vpravo).
FOTO Oskar Hanusek pripravujeme Deň detí. Akciu
chceme urobiť na futbalovom
l Pri výbere vašej osoby roz- l To je pekný zámer, máte už ihrisku. Pripravíme rôzne súťahodovalo, vraj aj to že bývate v aj nejaké konkrétnejšie plány? že, aby deti prežili pekné popodolnej časti Cajly, odkiaľ sa ľu- - Musíme zlepšiť informovanosť, ludnie.Ďalšie akcie ešte predia pomenej zapájajú do spo- aby o našich aktivitách vedelo myslíme, zatiaľ nebolo na to
(mo)
ločenských aktivít na Cajle...
čo najviac ľudí. Myslím, že naj- dosť času.

Úspech hokejistov
Naši hokejisti na majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Helsinkách vybojovali striebro. Na
Slovensku to opäť vyvolalo hokejový ošiaľ. Ľudia držali chlapcom palce na ceste až do finále.
Najviac sa oslavovalo po semifinálovom víťazstve s Čechmi. Nielen v domácnostiach, veselo
bolo najmä v pezinských krčmách pri väčších obrazovkách. Radosť vládla aj v uliciach, po cestách jazdili autá so slovenskými vlajkami. Hokej
nás spojil. Škoda, že nevyšlo ešte to finále...

Jazda pod vplyvom alkoholu
Policajná hliadka vo večerných hodinách 9. mája na Hrnčiarskej ulici zastavila a kontrolovala 52-ročnú vodičku z Pezinka
na osobnom motorovom vozidle zn. Renault Megane. Pri dychovej skúške bolo u nej zistené požitie alkoholu, policajti jej namerali 1,93 promile. Na mieste jej bol zadržaný vodičský preukaz. Vodička bola obvinená z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky.
(orpz)

PEZINČAN

Významní rodáci
Niet v Prahe významnejšej
slovenskej akcie, ktorej by sa
aktívne nezúčastnil. Ťažko sa
nám všetkým verí, že JUDr.
Rudolf Tomašovič sa prednedávnom dožil polookrúhleho ju-

Vždy mal veľký zmysel pre
spravodlivosť. Už pri prijímačkách hovoril, že určite nezaistí
spravodlivosť v dedine, meste,
kraji či štáte, ale bude sa snažiť
riešiť spravodlivo tie kauzy, kto-

JUDr. Rudolf Tomašovič

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

CENY PRE KAŽDÉHO
1. poschodie

bilea – šesťdesiatich piatich rokov. Nikdy nespomína, že je
predsedom senátu vrchného
súdu na pražskom Pankráci, a
že riešil množstvo významných
a výrazne medializovaných
káuz v Českej republike.
Narodil sa v Grinave. Maturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Pezinku.
Štúdium práva ukončil na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Titul doktora práv získal na
Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.
Už pred štúdiom na strednej
škole sa začal venovať prednesu poézie. I neskôr, na vysokej
škole sa utiekal k poézii. Bol členom amatérskeho divadla poézie, ktoré patrilo v tom čase medzi najlepšie na Slovensku.
Mnohí ho prehovárali, aby išiel
študovať herectvo. Dnes je rád,
že sa pre toto povolanie nerozhodol.

ré bude posudzovať. Verí, že sa
mu to v živote darí.
V Prahe, kam sa presťahoval
pred 34 rokmi a začal pracovať
na federálnej generálnej prokuratúre, je šťastný a spokojný, pretože, ako hovorí, kto pozná Prahu, ten vie, že si tu môže nájsť
čo mu je blízke. Nevylučoval kedysi, že sa na staré kolená presťahuje na Slovensko, ale už si
to dávno rozmyslel, nielen preto,
že tu žijú jeho blízki – na prvom
mieste milované vnúčatá. Je to
tým, že Praha sa stala jednoducho jeho druhým domovom.
Blízky vzťah k Slovensku a slovenskej kultúre vždy mal a stále
má. Snažil sa navštevovať kultúrne akcie už na Slovensku.
Mal veľké šťastie, keď po
presťahovaní do Prahy zistil, že
tu existuje Klub slovenskej kultúry a Dom slovenskej kultúry.
Pripravovali nádherné akcie,
kde vystupovali tak slovenskí

ako aj českí umelci, s mnohými
sa aj osobne zoznámil. Veľkým
zážitkom bolo stretnutie s hudobným skladateľom Dušanom
Pálkom, autorom prvého slovenského tanga a takých hitov
ako je napríklad „ Prečo sa máme rozísť... “ Skoro nikto vtedy
nevedel, že tento vzácny človek
žije v Prahe. Dnes slovenskú
kultúru v Prahe reprezentuje
predovšetkým Slovensko-český klub. Na jeho akciách sa i slovenskí umelci a Slováci, žijúci v
Prahe, cítia ako doma.
S prianím ďalších pracovných
a osobných úspechov nášmu ro-

dákovi sa môžeme vrátiť do jeho rodného kraja. I v Pezinku
niet takmer kultúrno-spoločenskej udalosti, na ktorej by sa nezúčastnila jeho sestra Darina
Kontárová. Hrá na gitaru a spieva v šenkvickej country kapele
Samorast, je členkou folklórneho súboru Obstrléze a je aktívna i v Únii žien. Ako dobre, že sa
nezabúda na slovenskú kultúru
nielen na Slovensku, ale i v Čechách.
Spracované podľa rozhovoru, ktorý bol uverejnený
v mesačníku Slovenské dotyky (krátené - dk)
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Slávnostná promócia ATV Poznávaj svoju minulosť alebo pátranie po predkoch
na záver štúdia
Čínske príslovie o vzdelávaní
hovorí:

Začiatok mája, podobne ako v minulých rokoch, bol termínom
ukončenia štúdia v Akadémii tretieho veku v Pezinku. Pezinok
bol prvým neuniverzitným mestom, ktoré umožnilo vzdelávanie
svojim občanom – seniorom, ktorí o toto štúdium prejavili záujem.
V stredu 2. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali už štvrté promócie seniorov-absolventov Akadémie
tretieho veku. Promovaných bolo 89 absolventov šiestich študijných odborov: Anglický jazyk, Biológia, Dejiny hudby,
Keramika, Počítače a Základy kresby a maľby. Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, ktorí pochádzajú
z Pezinka, ale aj z celého regiónu, zúčastnili aj rodinní príslušníci, lektori a čestní hostia, okrem iných prof. Bohdan Juráni, CSc., doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. a ďalšie osobnosti Pezinka.

Na úvod zaznela pezinská hymna „ Aká si mi krásna“, ktorej
autorom je slávny rodák Eugen Suchoň. Súhlas na jej použitie
ako hymny mesta dali dedičia autorských práv. Potom promotorka Mgr. Renáta Minarovičová požiadala o slávnostný príhovor primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.
Primátor so svojím zástupcom Ing. Milošom Andelom potom
odovzdali diplomy a plakety všetkým absolventom. Najstaršej
účastníčke odovzdali aj kyticu.
Celému slávnostnému zhromaždeniu sa srdečne milými slovami prihovoril doc. A.Eliáš, ktorý absolventom zablahoželal k
úšpešnému ukončeniu štúdia. V mene absolventov ATV sa svojim lektorom a Mestu Pezinok za odovzdanie vzácnych vedomostí, odborné exkurzie a možnosť štúdia, poďakovali Mgr.
Viera Radičová a Peter Ronec. Na záver vyslovili tiež túžbu a
želanie absolventov, aby štúdium na ATV Pezinok pokračovalo
aj v budúcnosti.
Slávnostný akt promócie skončil zaspievaním študentskej
hymny „Gaudeamus Igitur“.
Absolventi odboru Keramika a Základy kresby a maľby prekvapili nielen svojich kolegov z iných odborov, ale i svojich príbuzných a verejnosť vydarenými výstavami svojich prác v
Malokarpatskom múzeu a v Galérii Prokop, za čo im patrí uznanie a vďaka. Ich výrobky – sovičky, obdržali hostia i pedagógovia ATV.
Akadémia tretieho veku v Pezinku existuje od septembra
2007 a o štúdium jednotlivých odborov je stály záujem. V septembri 2012 sa otvorí už šiesty ročník s novými odbormi. Informácie o novom školskom roku 2012/2013 ATV v Pezinku budú uverejnené vo výveske MsÚ a na adrese atv.pezinok a v mesačníku Pezinčan.
(pr, tr)

Výstava fotografií Jána Štrbu
V Mestskom múzeu v Starej radnici otvoria 8. júna výstavu
známeho pezinského fotografa JÁNA ŠTRBU. Výstavu, ktorú
múzeum organizuje pri príležitosti autorovho životného jubilea
bude sprevádzať vydanie knihy, ktorá zachytáva všetky dôležité tematické okruhy a inšpirácie jeho fotografickej tvorby. (ra)

Kniha pre každého vinára a vinohradníka
Vinársky odborník, publicista a autor mnohých kníh o víne profesor Fedor Malík vydal mimoriadnu knihu o vinohradníctve a vinárstve nazvanú Vinársky lexikón. Spolu s kolektívom autorov
pripravil knihu, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho vinohradníka a vinára, ale ani žiadneho milovníka vína. Kniha je bohato ilustrovaná fotografiami a kresbami. Spoluautormi knihy
sú Katarína Furdíková, Tibor Ruman a Fedor Malík mladší. (ra)

„Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím
– pochopím.“
Práve táto myšlienka nás
viedla k uskutočneniu už druhého ročníka celoškolského projektu, ktorý sa na ZŠ Fándlyho
v Pezinku uskutočnil od marca
do apríla 2012. Cieľom projektu
bolo podnietiť záujem mladých
ľudí o svoju minulosť, prítomnosť a cez ne i budúcnosť tvorivou formou výučby. Klasický
výklad učiteľa nahradilo projektové vyučovanie, v ktorom žiaci
skúmali a vyhľadávali potrebné
informácie a samostatne alebo
skupinovo riešili stanovené úlohy.
Žiaci v rámci projektu spoznávali históriu a tradície mesta
Pezinok. Cez dejiny vlastnej rodiny si priblížili i dejiny mesta, v
ktorom žijú. Zhromažďovali informácie a materiály z bližšej ,
staršej i najstaršej histórie svojich blízkych a predkov. Vytvorili
rodokmeň vlastnej rodiny - Hľadali slávne osobnosti Pezinka,
vynálezcov, spisovateľov, nositeľov rôznych ocenení, zisťovali, čím a ako sa preslávili, čo mi-

moriadne urobili pre iných ľudí
a pre svoju vlasť.
Zážitkovým učením spoznávali dejiny nášho mesta, jeho
históriu, pamätihodnosti, historické budovy, zvyky a tradície,
povesti, piesne, tance...
Naša škola sa stala miestom,
kde sa sústredili vzácne materiály a žiacke práce o našom projekte, napríklad výstava starých
fotografií nášho mesta, žiacke
návrhy pohľadníc Pezinka, výstava modelov domov pod názvom „Mesto, v ktorom žijem.
Dom, v ktorom bývam.“ Súčasťou výstav boli aj tradičné recepty nášho mesta spojené s
ochutnávkou „starých pezin-

ských koláčov“, rodokmene pezinských rodín, projekty o pezinských kostoloch, povesti nášho mesta, žiacke kresby či prezentácie pripravené našimi žiakmi.
Celoškolský projekt sme ukončili vystúpením umeleckej kompánie Via Historica o histórii
Slovanov.
Počas projektu sme spolupracovali s Mestským múzeom v
Pezinku, Západoslovenským
múzeom, Malokarpatskou knižnicou, mestským zastupiteľstvom, Centrom voľného času
ako aj množstvom osobností
nášho mesta. Veľmi zaujímavá
bola aj beseda s Lajom Slimá-

kom o pezinskom nárečí.
Záverečný deň projektového
vyučovania sme vyhradili na
spoznávanie nášho mesta. Počasie nám prialo a tak žiaci našej školy zaplnili mesto i okolie.
Spoznávali sme známe ako aj
menej známe miesta, naučili sa
veľa zaujímavostí o Pezinku.
Niektoré triedy navštívili Západoslovenské múzeum, iné navštívili rôzne galérie, výstavy...
Veľká vďaka patrí aj p. Petrovi
Wittgrúberovi, s ktorým sme počas projektu spolupracovali, a
ktorý pre deti pripravil historickú
prehliadku mesta. Obohatilo to
nielen deti, ale aj dospelých a
rodičov, ktorí sa do nášho projektu zapojili. Téma nášho mesta spojila viaceré generácie,
pretože dejiny našich rodičov a
starých rodičov sú našimi dejinami, formujú nás a pripravujú
na budúcnosť. Budúcnosť tohto mesta tvoríme my a naše deti. Minulosť nás učí múdrosti a
láske k tým, ktorí tu boli oveľa
skôr ako my.
Projektovou výučbou žiaci lepšie pochopili a zvládli danú problematiku, upevnili si vedomosti
a zároveň výučba bola pre nich
príjemným, zaujímavým, nezabudnuteľným zážitkom.
Ing. Monika Hlúšková

Pezinské školy boli na hokeji v Aréne O. Nepelu
Marošom Krajčím. O túto akciu
prejavili záujem všetky pezinské ZŠ, ktoré vybrali po 45 žiakoch. Každá škola sa zúčastnila zápasu a prehliadky priestorov v inom termíne. Naše školy
sa mali možnosť tiež prezentovať na obrazovke nad ľadovou
Pekný darček všetkým pezin- plochou dvojminútovým videoským základným školám v Pe- klipom.
zinku poskytlo Papiernictvo
Školy iniciatívu Papiernictva
Milan Grell – Grafit, ktoré pre Milan Grell – Grafit ocenili, čo
nich v spolupráci s HC Slovan vyjadrujú aj v poďakovaní, ktoBratislava v rámci projektu ré sme dostali do redakcie:
„Trieda ide na Slovan“ zorgani„Riaditelia základných škôl v
zovalo návštevu hokejového zá- Pezinku (ZŠ s MŠ Orešie, Fánpasu spojenú s prezentáciou dlyho, Kupeckého a Na bielepriestorov modernizovanej aré- nisku), ďakujú pánu PhDr. Miny Zimného štadióna Ondreja lanovi Grellovi za to, že sprosNepelu, vrátane prehliadky tredkoval našim žiakom možšatní a siene slávy. Ponuka nosť vidieť hokejové stretnutia
vzišla z rokovania s generál- Slovana Bratislava na Zimnom
nym manažérom HC Slovan štadióne Ondreja Nepelu v Bra-

tislave. Naši žiaci mali možnosť
na vlastné oči vidieť a zažiť športovú atmosféru hokejových
stretnutí a ukázať svoje fanúšikovské nadanie. Všetky nákla-

dy spojené s touto akciou vrátane dopravy finančne sponzoroval pán Grell. K poďakovaniu
sa pripájajú rodičia detí a zúčastnení žiaci.“
(r)

Sladký svet v Pezinku

Prinieslo to mestu a jeho občanom rozšírenie služieb a tiež
zlepšenie ich kvality. Popri vynikajúcich zákuskoch to boli veľmi obľúbené torty a pagáče pani Galanovej, ktoré ponúkala
úspešne spolu so svojimi dcérami Evou a Emíliou vo svojej
cukrárni na Štefánikovej ulici.

Postupne pribúdali v meste ďalšie kaviarne i cukrárne.
Medzi poslednými je nová
útulná cukráreň nesúca výstižný názov „Sladký svet“, ktorá
má vo svojej ponuke zákusky,
čokolády, kávy i čaje nielen zo
Slovenska ale i zo zahraničia.
Peter Ronec

Poďme spolu na hokej!

Človek už od pradávna zistil,
že popri základných potravinách potrebných pre jeho obživu existujú na svete potraviny,
ktorých konzumácia mu svojou
arómou i chuťou dávajú pocit
pôžitku a radosti.
Po objavení cukru a neskôr čokolády nastal vo svete najväčší
rozvoj výroby sladkých maškŕt.
Cukrárenský a čokoládový priemysel je dnes najobľúbenejším
odborom výroby potravín aj u
nás na Slovensku. O ich produkty je samozrejme záujem aj
v Pezinku.
Ešte žijú v našom meste pamätníci, ktorí radi chodili do
cukrárne pána majstra cukrára

Jána Hanzla na Kollárovej ulici,
kde si mohli pochutnať na indiánoch, žltých cukrových kuriatkach či krémešoch. Veľkú obľubu neskôr si získala cukráreň
majstra cukrára Kuličku, najmä
jeho zákusky. Bola tu tiež príjemná kaviareň a možnosť pochutiť si na dobrej zmrzline.
Neskôr si Pezinčania i návštevníci mesta radi posedeli pri
dobrej káve i zákuskoch v kaviarni u pani Aláčovej a pani
Milky Poláčkovej na Kollárovej
ulici.
Veľký rozvoj živnostenskej činnosti a tiež cukrárstva nastal začiatkom deväťdesiatych rokov
minulého storočia i tisícročia.

Počas vlaňajšieho Vinobrania si z alegorického sprievodu do
cukrárne Sladký svet
na kávičku a sladké
dobroty „odskočil“ i cisár František Jozef I.
so svojím adjutantom.
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Dobrovoľní hasiči na návšteve v Rakúsku
Vedenie pezinského Dobrovoľného hasičského zboru v Pezinku na čele s predsedom Gabrielom Guštafíkom a spolu s primátorom Oliverom Solgom navštívili svojich kolegov v rakúskom mestečku Strasshof. Pezinčania si prezreli hasičskú zbrojnicu s kvalitným technickým vybavením, zúčastnili sa oslavy prijímania nových členov, skladania prísahy a slávnostného programu. Priestor bol aj na kultúrny program a stretnutie primátorov obidvoch miest. Veľkou výhodou je, že mnohí naši i rakúski
hasiči sa už roky poznajú a pravidelne sa navštevujú.
(ra)

Disney princezné na Červenom Kameni
Do Slovenskej republiky prvý raz zavítajú skutočné Disney
princezné. Na hrade Červený Kameň sa v sobotu 9. júna 2012
od 10.00 do 16.00 hod. uskutoční 2. BÁL PRINCEZIEN NA
SLOVENSKU. Počas celého dňa vás čaká bohatý kultúrny
program. Môžete sa tešiť na súboje udatných rytierov na koňoch, vystúpenie dievčenskej skupiny 5Angels. Nebude chýbať maľovanie na tvár, DinoPark alebo diskotéka pre princezné.V celom areáli hradu budú rozprávkové stanovištia, kde si
môžete zasúťažiť o krásne ceny. S Disney princeznami sa budete môcť vyfotiť. Vstup je zdarma.
(r)

Požiarna ochrana
očami detí
Dobrovoľný hasičský zbor pri SOU Pezinok organizoval i v
tomto roku súťaž grafických prác pre žiakov základných škôl
pod názvom Požiarna ochrana očami detí 2012. V spolupráci
so ZŠ Fándlyho ul. a s podporou Mesta Pezinok a Pezinského
kultúrneho centra bola ako v minulých rokoch pripravená i výstava víťazných prác v ZŠ Fándlyho.
Organizátori na otvorenie výstavy 14. mája pozvali všetky do
súťaže zapojené ZŠ, žiakov a ich pedagógov a ďalších hostí z
Pezinka. Na pôde školy ich privítal riaditeľ Mgr. Milan Janoga.
Kultúrny program pripravili žiaci zo ZŠ Fándlyho a Gymnázia
Pezinok. Recitáciou, spevom a tancom účinkujúci účastníkov
akcie roztlieskali. Potom kurátor výstavy vrchný inšpektor DPO
SR Peter Ronec spolu s najstarším pezinským hasičom
91-ročným Rudolfom Turanským odovzdali štyrom najúspešnejším školám plastiky, ktorých autorom bol práve R. Turanský.
Ocenené boli školy: ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie (obe Pezinok),
ZŠ Modra, Vajanského a ZŠ Šenkvice. Následne ocenenia prevzali aj najúspešnejší autori v dvoch kategóriách – mladší i starší žiaci.

Riaditeľ ZŠ Fándlyho ul. Mgr. Milan Janoga preberá ocenenie od najstaršieho pezinského hasiča Rudolfa Turanského. Vľavo Peter Ronec
Víťazi jednotlivých kategórií: maľba, starší žiaci: 1. S. Hudáková + L. Vavrová (ZŠ Viničné), maľba, starší žiaci: 1. L.
Gašková (ZŠ Šenkvice), kresba-grafika, mladší žiaci: 1. T.
Srnánek (ZŠ Orešie), kresba-grafika, starší žiaci: 1. N. Molnárová, V. Hebertová (ZŠ Fándlyho), Cena PO: mladší žiaci –
1. T. Kubiková (ZŠ Orešie), starší žiaci – 1. K. Judiaková (ZŠ
Orešie), Cena za záchranu života: mladší žiaci – 1. L.Mokrý
(ZŠ Orešie), starší žiaci – 1. L. Javorková (ZŠ Slov. Grob), Cena prevencie pred požiarmi: mladší žiaci – A. Godál (ZŠ Orešie), starší žiaci – kolektív. cena ZŠ Vajanského Modra.
Práce hodnotila porota pod vedením Mgr. Jany Kuttnerovej.
(pr)
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Hasiči pripravili bohatý program osláv sv. Floriána
sa účastníkom prihovorili
riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičskeho a záchranného zboru v
Pezinku plk.
Ing. Emil Moťovský, primátor Pezinka
M g r. O l i v e r
Solga a riaditeľ Krajské- Otvárací ceremoniál na Radničnom námestí.
ho riaditeľstva
HaZZ v Bratislave pplk. Ing. Dobrovoľní hasiči prispeli do
programu s ukážkou požiarneTradičné oslavy sv. Floriána, Pavol Mikulášek.
Po úvodnom vystúpení hu- ho útoku, s ktorým sa prezentupatróna hasičov, sa konali v nedeľu 6. mája. Zraz účastníkov dobnej skupiny Funny Fellows jú na hasičských súťažiach. S
bol na hasičskej stanici. Odtiaľ (bratislavskí hudobníci pod ve- veľkým záujmom a ocenením
v sprievode s technikou prešli dením Romana Federa účinko- odvahy sa stretla ukážka profena Radničné námestie. Pred- vali počas celého programu) sionálnych hasičov, ktorí predtým mali dve zastávky - pri sta- a modranských mažoretiek viedli záchranu osôb z budov
rej hasičskej zbrojnici na Mla- Laskonky začali ukážky z čin- so skokom do plachty. Najmä
doboleslavskej ulici a pred nosti hasičov, zdravotníkov a deti zaujala ukážka práce poliKláštorným kostolom, kde polo- polície. Najskôr záchranári (sú- cajtov so psami a koňmi.
žili vence pri sochách sv. Flo- činnosť hasičov, zdravotnej Nechýbala ukážka hasenia poslužby a polície) predviedli zá- žiaru historickou i modernou
riána.
Ďalší program za účasti sto- sah pri dopravnej nehode. hasičskou technikou. Nakoniec
viek divákov prebiehal na Mestskí policajti predviedli hasiči predviedli penový útok.
Organizátori osláv zabezpečiRadničnom námestí. Najskôr ukážku pri zadržaní páchateľa.

Sprievod mestom

li aj zaujímavý sprievodný program. Deti sa mohli spúšťať na
lanovke, ktorá slúži na evakuáciu osôb. Mohli si pozrieť hasičskú techniku, ukážky práce
zdravotníkov a tiež polície v oblasti prevencie.
(mo)

Funny Fellows

Ukážka vyprošťovania pri havárii

Stavanie májov v Grinave v minulosti
Grinavskí mládenci stavali
máje v noci na 1. mája. Dva veľké 15 metrové máje postavili
pred kostolom a pred Bunčákovým mlynom. Mládenci obchádzali dievčatá, ktoré im dávali svoje ručníky. Tie priviazali
za jeden roh na vrcholec mája
namiesto stužiek. K nim zavesili aj jednu fľašu ako odmenu pre
tých, ktorí budú snímať máj.
Preto ho snímali opatrne, aby
fľašu nerozbili a neprišli o odmenu. Zo sňatého mája si
dievčatá svoje šatky vzali späť,
alebo ich darovali svojmu milému.
Okrem veľkých májov stavali
mládenci aj menšie, asi 3-4
metre vysoké máje pred domy
svojich vyvolených dievčat.
Najprv si išli poobzerať stromy
v lese a ten, ktorý sa im páčil, si
odkúpili na lesnej správe.
Mládenec s tromi – štyrmi kamarátmi strom s výnimkou vrcholca olúpali od kôry. Raz sa stalo, že máj viezli na viacerých bicykloch a vrcholec sa im odlomil. Mládenci sa však vynašli:
odrezali vrcholec z najbližšej lipy a nasadili ho na máj. Máj
pred domom stavali v noci, v tichosti. Dievčatá síce počuli, že
sa pred ich domom kope, ale z
domu nevychádzali, kým nebol
máj hotový a mládenec nezaklopal na okno. Vtedy domáci
vyšli von a mládencov pohostili
vínom a buchtami.

Mesiac máj je považovaný za
čas lásky. Ale s tematikou lásky
súvisia aj smutné príhody z
Grinavy, ktoré si rozprávali starí
ľudia.
Chudobná dievčina sa zamilovala do bohatého mládenca,
ale jeho rodičia mu v láske bránili, pričom mu hľadali bohatú
nevestu. Keď dievčina videla,
že si nemôže vziať svojho milého, našla si iného, chudobného, ktorého neľúbila. Keď sa už
obliekala na sobáš a chvíľu zostala v izbe sama, utiekla von
oknom cez humná, kde ju čakal
jej bohatý milý a spolu utiekli do
Ameriky. Až o dvadsať rokov sa
ozvala svojim rodičom, ktorí si o
nej mysleli, že je mŕtva.
Snúbenec istej nevesty bol narukovaný na vojne. Keď prišiel z
vojny, konala sa svadba v grinavskom kostole. Nevesta zložila manželskú prísahu, ale ženích už nestihol, lebo na mieste
padol mŕtvy. Dostal mŕtvicu, alebo, ako sa v Grinave hovorilo:
šlek ho trefil. Preto ho pochovali
ako slobodného: nevesta už bola oblečená v čiernom závoji
ako vdova, ale v rukách niesla
na vankúši zlomenú sviečku –
ako slobodnému mládencovi.
Janko R. bol jediný syn svojich rodičov, okrem neho mali
len dcéry. Chodieval do Grinavy za frajerkou, ktorá však mala
iného. Raz na začiatku roka,
pri driapaní peria, sa hovorilo,

že Janka zabili. Ľudia totiž išli
na fašiangový jarmok a za dedinou na pustom mieste ho našli zabitého deviatimi ranami noža. Jeho milá so svojím frajerom ušli do Ameriky. V zahraničí ich šťastie nečakalo, jemu utrhlo nohu a ona zomrela
pri pôrode. Túto smutnú udalosť pripomína pomník na začiatku Grinavy smerom od Pezinka s nápisom: „Tu skonal

Ján R. dňa 2. marca roku 1921
v 25. rokou svojho veku z 9 ranami Zavraždenou rukou
Pomník sa postavil 1921 juli
14ho.“ Hneď po tragickej udalosti bola zložená nasledujúca
pieseň:
Pri Grinave smutná udalosť sa stala,
zabili Janíčka, keď tmavá noc bola.
Ani sa nenazdal vo svojej veselosti,
ej, že on zloží pri Grinave kosti.
Keď skonával, na Boha zavolal,
keď pri smrti mamičku nemal:
Ostaňte tu, má mamička, zbohem,
ej ,vy neviete, čo je s vašim synem.
Vy, mládenci, nezapomínajte na mňa,
že už rastie na mém hrobe tráva.
Zasaďte mi rozmarín zelený,
ej, to budem mať miesto mladej ženy.
Vy, dievčatá, nezapomínajte na mňa,
že už na mém hrobe rastie tráva.
Zasaďte mi červenú ružičku,
ej, modlite sa za moju dušičku.

Tematika lásky sa vyskytuje
aj v ďalšej grinavskej ľudovej
piesni:
Nad Grinavú letí malý vtáček,
menovaný je malý slavíček.
Nese on psaní, v nom napísaní,
položil ho milej na stoleček,
kde si kladie svoj zelený vieneček.
Ked sa milá ze sna prebudila,
lístoček do pravej ruky vzala.
Číta, narieka, smutne si vzdychá,
že má byt zbavená milování
pre falešné ludské omlúvaní.

Ilustračné foto

Peter Sandtner

10

KULTÚRA

Prehliadka seniorských speváckych súborov
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
usporiada v nedeľu 27. mája v Dome kultúry v Pezinku 9. ročník prehliadky speváckych súborov SENIORI SPIEVAJÚ.
Začiatok o 10.00 hod. Organizátori sa tešia na vašu účasť.
(mm)

Šafrani prinášajú radosť pacientom
V rámci projektu Seniori seniorom podporeného Fondom GlaxoSmithKline sa na Gerontopsychiatrickej klinike Psychiatrickej
nemocnice Philippa Pinela Pezinok v dvojtýždenných cykloch
stretávajú pacienti s členmi pezinského speváckeho zboru Šafrani, ktorí si pod taktovkou Mgr. art. Márie Turňovej zakaždým pripravia zaujímavý, podnetný a najmä veselý program. Nechýbajú známe ľudové piesne, Dusíkove šlágre, žartovné básne
bratov Nosáľovcov, súčasné vtipy, ale i objavené talenty, nečakané stretnutia, slzy radosti i dojatia. Hospitalizovaných seniorov si Šafrani ihneď získali – pochvaľujú si príjemnú atmosféru,
spoločne si zaspievajú, zaspomínajú, celkovo pookrejú a tešia
sa na ďalšie stretnutie. V tento vydarenej podpornej aktivite pokračujeme do júla 2012, pre jej pozitívny prínos sa budeme usilovať o dlhodobú spoluprácu s veselými a ukážkovými reprezentantmi aktívneho starnutia – miešaným zborom Šafrani.
(zš)

Juniáles v Dome kultúry
Občianske združenie Folklórny súbor seniorov Obstrléze a
Únia žien v Pezinku pozývajú Pezinčanov na Juniáles, ktorý sa
uskutoční v sobotu 16. júna v Spoločenskej sále Domu kultúry.
Začiatok o 18.00 hod. Do tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Samorast. K dispozícii bude bufet so všelijakými
dobrotami a hlavne dobrým vínkom. Príďte prežiť príjemné víkendové popoludnie. Tešíme sa.
Organizátori

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Prezentácia knihy Mirky Ábelovej STRIPTÍZ 19. 6. o 17.00 hod.
v čitárni Malokarpatskej knižnice, Holubyho 5
Tvorivé dielne k Medzinárodnému dňu detí 1. 6. o 13.00 hod.
ČO MÁM NAJRADŠEJ (prípravný ročník Spojenej školy v Pezinku) v oddelení pre deti MK, Holubyho 5
Beseda so spisovateľom Jozefom Kollárom o knižke KRAJINKA BODLIAČOVO 9. 6. o 9.00 hod. (ZŠ Fándlyho) v oddelení pre deti MK, Holubyho 5
Tvorivé dielne 22. 6. o 14.00 hod. (ZŠ Na bielenisku) v oddelení
pre deti MK, Holubyho 5
Kontakt: 033/641 2315 O. Rybecká, dospelé odd.@kniznica.sk
V. Nouzová, detske.odd.@kniznica.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2.6. Deň detí – Rytierske hry – Pozývame všetky deti do Zámockého parku o 15.00 hod osláviť spolu s nami ich sviatok. Nebude
chýbať veľa hier, súťaží a určite sa nájde aj sladká odmena. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času
7. 6. Maľovanie kamienka - Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: 1,50 €
8.6. – 10.6. Keramické trhy – tvorivé dielne pre deti – Pripravili
sme ako každý rok počas keramických trhov pre deti dielne, kde si
môžu vyskúšať modelovanie z hliny, točenie na keramickom kruhu a vyrobiť si niečo pekné na pamiatku.
14. 6. Dovidenia budúci rok - Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: 1,50 €
22. 6. Improliga – súťaž v improvizácii – Pozývame všetkých
milovníkov divadla do Domu Kultúry v Pezinku o 18.00 hod. Zúčastniť sa môžu trojčlenné až štvorčlenné ucelené tímy, deti alebo
dospelí, na veku nezáleží. Tím si vylosuje tému a musí v priebehu
dvoch minút zahrať scénku, ktorá má dej a pointu. Príďte sa aj vy s
nami zabaviť.
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O vzťahu k umeniu
a o umení vzťahov
VYZNANIE III
– spoločný program Pezinčanov
Tvorivosť a originalita, spolupráca a ústretovosť to sú atribúty vzťahov v umení i vzťahov
medzi ľuďmi. Už dlhší čas spolupracujú Eva
Šišková, Ivana Poláčková, Eva Rosenbergerová a Juraj Hanulík. Viacero večerov hudby a
poézie z vlastnej tvorby mali možnosť vypočuť
si poslucháči nielen v Pezinku, ale tiež v
Bratislave. Dňa 24. apríla uviedol autor hudby
Juraj Hanulík s poetkou Evou Šiškovou a speváčkou Evou Rosenbergerovou v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave spoločný
program VYZNANIE III. S bulharskými priateľmi Pezinčania spolupracujú už tretí rok. Ich vzájomná spolupráca bude pokračovať aj na ďal- Spoločná fotografia po koncerte: sprava – PhDr. Elena Arnaudová, riaditeľka
ších spoločných projektoch.
(eš) Bulharského kultúrneho inštitútu, E. Rosenbergerová, J. Hanulík a E. Šišková

MICHAL DAVID

I. ročník festivalu bábok

Bábky v Schaubmarovom mlyne

príde do Pezinka

Po úspešnej šnúre koncertov
na Slovensku a v Česku v roku
2011, prichádza MICHAL DAVID so skupinou za svojimi fanúšikmi prvýkrát aj do Pezinka.
Ikona populárnej hudby 80 rokov, viac ako 3 500 000 predaných nosičov, viac ako 600 piesní, mnohé muzikály, filmová hudba, uznávaný autor piesní pre
mnohých spevákov a speváčky,
producent… to je prierez umeleckej tvorby Michala Davida.
V blízkej budúcnosti pripravuje i voľné pokračovanie známeho
filmu Discopříběh. Momentálne ho televízni diváci môžu vidieť v
projekte súkromnej televízie „ Hlas Česko- Slovenska“.
Všestranný umelec predvedie svoje najväčšie hity (napr. Pijeme
kolu, Discopříběh, Céčka, Pár přátel mít a iné) v piatok 29. júna
2012 od 21.00 hod. v Amfiteátri v Pezinku.
Predpredaj vstupeniek je možný cez www.ticketportal.sk alebo
je možná rezervácia v Mestskom informačnom centre v Pezinku,
v Starej radnici na Radničnom námestí, tel. 033/ 640 6989, e-mail:
micpezinok@gmail.com
(pv)

Slovenská národná galéria – Galéria insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne v Pezinku, Cajlanská 255, usporiada v
sobotu 25. júna 2012 prvý ročník festivalu bábok pod názvom
BÁBKY V MLYNE.
Program:
9.15 hod. ZVIERATKÁ ZO ZOO - Bábkové divadlo Strigy
10.15 hod. PRINCEZNÁ FRMFULÍNA - Bábkové divadlo Jaja
11.15 hod. O PYŠNEJ MARGARÉTKE - Bábkové divadlo
AGAPÉ
13.15 hod. O KAČIČKE - Bábkové divadlo spod Spišského
hradu
14.15 hod. JAA MOJA SESTRA - Babkové divadlo MaKILe
Divadlá pre dospelých a deti od 12 rokov
16.00 hod. POD KRÍDLAMI LELKA - Bábkové divadlo spod
Spišského hradu
17.30 hod. STROJ ČASU - Meremáci – snehuláci, DSS Merema – Modra
19.00 hod. PREŠPORSKÁ POVESŤ O BEZHLAVOM RYTIEROVI - Bábkové divadlo Jaki ( Jaja + MaKILe)
20.00 hod. Záver – DJ Lajko – Tancovačka
Sponzormi podujatia sú pán Varga a pán Šebík.
Vstupné: jedno predstavenie 1 €, všetky predstavenia 5 €.
Doprava: Autobus o 10.00 hod. a 14.00 hod. pristavený na Radničnom námestí, pri novinovom stánku.

Súbory oživujú ľudové zvyky a tradície
Folklórna skupina seniorov
Obstrléze usporiadala už piaty
ročník Prehliadky folklórnych
skupín seniorov pod názvom
SLNKO V NÁS. Prostredníctvom účinkujúcich sme sa preniesli do čias minulých. Pozreli
sme si ľudové zvyky, tradície a
klenoty z bohatstva nášho národa, ktoré nám zanechali naši
predkovia. Z tohto úžasného bohatstva čerpáme – my, folkórne
súbory.
Podujatia sa zúčastnil folklórny súbor Modrančanka z Trnavy, časť Modranka. Predviedli nám pásmo – Dožinkový

veniec s krásnymi ľudovými
piesňami. Súbor Chorvaťanka
ukázal ako sa v Chorvátskom
Grobe robí odobierka a čepčenie na svadbe. Piesne spievali
v rodnej chorvatčine.
Ďalším súborom bola skupina
Straník z Tepličky nad Váhom,
ktorá bola na pezinskej prehliadke folklórnych skupín aj minulý rok. Tentoraz predviedli akt
krstín, spolu s krásnymi horehronskými piesňami. Stálicou
medzi účinkujúcimi na prehliadke je súbor Kraľovan z Modry –
Kráľovej. Počas ich vystúpenia
sme sa mohli vžiť do roly vino-

21. 6. – 23. 6. Festival pouličného divadla – Tento rok bude
prebiehať už IV. ročník festivalu, kde si prídu na svoje všetci,
menší i väčší, tí, čo majú radi divadlo. Program bude zverejnený
na plagátoch. Organizátori: Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne
centrum, Schaubmarov mlyn

FOTO: TV Pezinok

Bližšie informácie o podujatiach na www.epicentrum.org alebo na
telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/ 402 021.

V SCHAUBMAROVOM MLYNE V PEZINKU
MALÝ VÝTVARNÝ ATELIÉR pre deti: každú stredu
ARTE- ATELIÉR pre dospelých: každý štvrtok
VÍKENDOVÉ ATELIÉRY
LETNÉ DOOBEDŇAJŠIE TÁBORY pre deti
marcela.juras.us, t.č: 0905 724 221

PEZINČAN

hradníka, čo prežíva pri obrábaní vinohradov. Pásmo bolo
veľmi vtipne spracované, diváci
sa dobre bavili. Domáci súbor
Obstrléze osviežil spomienky
na pezinský chotár, pripomenuli sme, čo je už dávno zabudnuté, čo sa v chotári nachádzalo, aj čo už schátralo. Tieto spomienky boli popretkávané starými ľudovými piesňami.
Na podujatí sa zúčastnili primátor mesta Oliver Solga a jeho zástupca Ján Čech. Pred
koncom podujatia usporiadatelia odovzdali účinkujúcim ďakovné listy a keramickú plaketu
a poďakovali všetkým za účasť.
Primátor Oliver Solga si tiež zaspomínal na svoje detstvo, pripomenul dôležitosť zachovávať identitu nášho národa,
prostredníctvom ľudí, ktorí milujú folklór a venujú tomuto koníčku svoj voľný čas. Na záver
odovzdal súboru Straník a Kraľovan cenu primátora.
Na záver tohto krásneho podujatia si všetci účinkujúci spolu zaspievali dve pesničky o vínku. Po príjemne strávenom sobotnom popoludní sme odchádzali s pocitom, že seniori nestarnú duchom a slnko ozaj žiari v nás.
(FSS)

Julian
Socha

Blues na mlyne
V Schaubmarovom mlyne
na Cajlanskej ul. 255 sa v sobotu 16. júna uskutoční 16.
ročník medzinárodného bluesového festivalu BLUES NA
MLYNE. Začiatok o 16.00
hod. Účinkovať budú kapely a sólo muzikanti: The
Breakers, Ján Litecký Švéda, Tóno Hornák&Social
Blues Club, Julian Socha
(GB), Milan Konfráter,
Rolling Stones 50. Anniversary Band, Staré
Tiene. Vstupné: 6 €
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KULTÚRNE PROGRAMY
PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 2.6. (sobota) o 15.00 h v Zámockom parku - v prípade nepriaznivého počasia v DK Pezinok – DEŇ DETÍ. Hry, súťaže, zábava.
Téma: RYTIERSKE HRY - skúška múdrosti a odvahy - rytiersky súboj - oslobodenie princeznej - pasovanie za rytiera
Hlavné pódium: deti z pezinských MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ - Ostrovy pokladov - Historické tance - Disco show Šaša Maroša.
Hlavní organizátori: Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času, GRAFIT-Milan Grell, Mesto Pezinok.
► 3.6. (nedeľa) o 14.30 h voveľkej sále DK – PEZINOK SPIEVA –
SPIEVAJTE S NAMI. XIV. ročník celomestskej súťaže v speve.
Hlavný garant: Únia žien Slovenska MO Pezinok.
► 8.-10.6. (piatok-nedeľa) na Radničnom námestí – DNI MLADEJ BOLESLAVI V PEZINKU Uvedené podujatie je v r. 2012 súčasťou podujatia KERAMICKÉ TRHY 2012. Kultúrny program,
ktorým prispeje partnerské mesto Mladá Boleslav do programu
Keramických trhov: 8.6. (piatok): 16.00 h Divadlo HEČ Mladá Boleslav: „REMESLÁ“, 18.00 h Divadlo HEČ Mladá Boleslav: „PRI
TÁBORÁKU“ 9.6. (sobota) 10.30 h Divadlo z půdy F. Pešána:
„VODNÍČEK, VRÁŤ SA“ Bábkové predstavenie pre deti, 15.00 h
Hudobná skupina DURMANČINY BYLINKY, 18.00 h Divadlo
HEČ Mladá Boleslav: „ĽUDOVÉ PESNIČKY Z BOLESLAVSKA“
10.6. (nedeľa) 10.00 h Divadlo z půdy F. Pešána: „O ŠEVCOVI
MATESOVI “ Bábkové predstavenie pre deti
► 16.6. (sobota) o 15.00 h vo veľkej sále DK – TANCUJTE S NAMI. – Záverečný program tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa.
► 17.6. (nedeľa) o 17.00 hv malej sále DK – DEŇ OTCOV – KLAUNI
V PEKLE. Divadelné predstavenie len pre staršie deti (od 6 r.) a
dospelých v podaní Divadla Úsmev, réžia: Patrik Lančarič. Oteckovia
a deduškovia – vstup zdarma. 18.30 h KONCERT PRE OTCOV.
► 19.-20.6. (utorok, streda) o 8.30 h a 10.30 h vo veľkej sále DK –
OVCE. Program o nástrahách internetu pre žiakov ZŠ. Hlavný
organizátor: Malokarpatská knižnica Pezinok.
► 21.6. (štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK - RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO – LEN TAK PRIŠLI. Satirická komédia o háklivej téme dedičstva. Hrajú: Stanislav Štepka, Csongor Kassai,
Maruška Nedomová a i. Réžia: Ondrej Spišák. Predstavenie sa
koná v predvečer FESTIVALU POULIČNÉHO DIVADLA.
► 22.-23.6. (piatok-sobota) FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA
– IV. ročník. Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta
Pezinok. Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch k podujatiu.
► 24.6. (nedeľa) o 16.00 h Krušičova kúria – Radničné nám. č. 9 AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: O ŽABIAKOCH KVAK A ŽBLNK.
Účinkujú: Jana Segešová a Jana Tóthová. Predposledné predstavenie z cyklu rozprávok s detskou súťažou pred jesenným vyhodnotením.
► 24.6. (nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK - RECITÁL MIRKA TURČANAA FS OBSTRLÉZE. Hlavný organizátor: FS OBSTRLÉZE.
► 28.6. (štvrtok) o 10.30 h vo veľkej sále DK - DIVADELNÉ PRESTAVENIE DIVADLAARÉNA pre študentov SŠ.
► 28.6. (štvrtok) o 19.00 h v malej sále DK - ZAJTRA TO UŽ BUDE DOBRÉ. Divadelné predstavenie v podaní DS BALACLAVA.
► 30.6. (sobota) o 17.00 h v malej sále DK - ŠAFRANI. Letný koncert speváckeho súboru pod vedením Mg.A.Márie Turňovej.
PRIPRAVUJEME:
25.8. o 20.00h – HELENA VONDRÁČKOVÁ. Jubilejný koncert
českej populárnej speváčky. (Amfiteáter)

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA
1.-3. Líbáš jako ďábel .......................................................... ČR
4.-5. Eštebák ................................................................ SR,ČR
6.-7. Temné tiene .............................................................. USA
8.-10. Avengers: Pomstitelia ............................................... USA
11.-12. Diktátor .................................................................................. USA
13.-14. Snehulienka a lovec ............................................................. USA
15.-17. Prometheus .......................................................................... USA
18.-19. StreetDance 2 .......................................................................... VB
20.-21. Lososy v Jemene ..................................................... USA
22.-24. Tanec medzi črepinami .............................................. SR
25.-26. Moje letné prázdniny ............................................... USA
27.
Útek z MS-1 ............................................................... FRA
28.
Madagascar 3 ........................................................... USA
30.1. Madagascar 3 ........................................................... USA
Začiatok predstavení v digitálnej technológii 2D je o 21.15 h., pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
BLUES NA MLYNE
5. ročník bluesového večera. Stretnutie známych kapiel a ich hostí. Hudba, tanec, klobása.
Termín: 16.6.2012 od 17.00 hod.
BÁBKY NA MLYNE
I. ročník festivalu bábok. Prehliadka bábkových a divadelných
predstavení rôznych súborov hrajúcich pre deti, ktoré sa budú
prezentovať počas celého dňa a večer uvidíte predstavenia určené dospelým.
Termín: 23.6.2012 od 10.00 hod.
Viac informácií: Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 4035, pezinok@sng.sk, www.sng.sk

Dňa 8. 6. si pripomenieme nedožité
100. narodeniny a
15. výročie úmrtia
Dňa 1. 6. 2012 uplynie 15 rokov čo nás nášho otca, dedka
navždy opustila na- a pradedka
ša drahá
Jána BELANSKÉHO.
Mária
Spomínajú dcéra a syn s rodinaBUČEKOVÁ
mi.
a dňa 18. 7. uplynie 7 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý
Osud ti nedoprial s
Jozef BUČEK.
nami dlhšie byť, ale
S úctou a vďakou
v našich srdciach
spomínajú Eva,
budeš stále večne
Peťa, Ľubko Kollážiť. Dňa 26. mája
rovi.
2012 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho
drahého milovaného manžela,
otca a dedka
Pavla NESTARCA.
Čas plynie, bolesť
stále trápi, teba S láskou spomínajú manželka
nám už nikto ne- Oľga, dcéra Silvia a Zlatica s rodinavráti. Čas uteká, nou.
tá rana stále bolí,
nad stratou milovanej sa nikdy nezahojí. Dňa 6. 6.
2012 si s veľkým smútkom pripoDňa 12. 6. 2012
menieme 12. výročie čo nás opusuplynie 5 rokov, čo
tila naša drahá
nás navždy opusAnitka KLAMOVÁ
tila naša dcéra a
rod. Bučeková.
sestra
Kto ste ju poznali a radi mali, veMária KLIMOVÁ,
nujte jej, prosím, tichú sporod. Múčková.
mienku spolu s nami. S láskou a S láskou spomínajú mama a brat
s rodinou. Kto ste ju poznali, veúctou spomína smútiaca rodina.
nujte jej tichú spomienku.

SPOMÍNAME

Odišla tíško, niet jej
medzi nami, v našich srdciach žije
spomienkami. Dňa
17. 5. 2012 uplynulo 14 rokov od
úmrtia našej milovanej
Emílie VARGOVEJ
rod. Slamkovej.
Všetkým ktorí spomínajú a venujú jej tichú spomienku ďakujeme. Dcéra s rodinou.

Dňa 8. 5. 2012 sme
si pripomenuli 32.
rokov od úmrtia
nášho drahého otca a dedka
Jána SLIMÁKA
a 29. 5. si pripomenieme 100. výročie jeho narodenia. Syn Pavol.
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Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 18. 5. 2012
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
nášho drahého
Milana ŠPOTÁKA.
S láskou spomínajú manželka
Anna, deti s rodinami a ostatná
rodina.

Dňa 19. 6. 2012 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša manželka, mama a babka
Anka
MIŠKOVSKÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Manžel
Viliam, dcéra Majka, syn Tomáško s rodinou.

Dňa 13. 6. 2012
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustila drahá
Marta
BLAŽÍČKOVÁ.
S láskou spomína manžel a
ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme, všetkým, ktoí jej spolu s nami
venujú tichú spomienku.

Prestalo srdiečko
tĺcť, prestali ústa sa
smiať, budeme, otecko drahý, stále
na teba spomínať.
Dňa 14. 5. 2012 uplynul rok od úmrtia
nášho drahého ocka
Miroslava ONDRUŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Dcéra Andrea a
ostatná rodina.

Dňa 3. 6. 2012 uplynie 20 rokov, čo
nás opustila naša
drahá mamička,
svokra, babička,
priateľka
Katarína TEPLANSKÁ
rod. Hanusková.
S láskou a úctou spomína dcéra
Helena s rodinou.

ková • Ján Pessl a Mgr. Jana So-

Nina Supeková

11.4.

bolíková • Peter Lederleitner a

12.4.

Oľga Koišová • Ing. Martin Fiala

Tomáš Szabó

15.4.

a Stanislava Šarišská • Milan Ta-

Nina Vargová

15.4.

hotný a Ing. Gabriela Nagyo-

Kristína Cibulková

17.4.

David Kintler

17.4.

Karol Noga

18.4.

Lukáš Pajong

18.4.

Hana Formánková

25.4.

Ďakujem všetkým príbuzným a
známym, ktorí na poslednej ceste
dňa 23. 4. 2012 odprevadili drahého zosnulého manžela
Ladislava SCHEIDLA
z Pezinka.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakuje manželka Anna
a dcéra Iveta s rodinou.

Ďakujem všetkým
príbuzným, priateľom, kolegom, známym, vedeniu a
zamestnancom ZŠ
na Fándlyho ul.,
ktorí sa prišli naposledy rozlúčiť dňa 18. 4. 2012 s
Mgr. Beatou TEPLANSKOU.
Zároveň ďakujem za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Manžel.

Dňa 24. 5. 2012 sa
pani
Veronika
KRÁLIKOVÁ
z Pezinka dožila životného jubilea 70
rokov. Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia jej
želajú jej najbližší: manžel, synovia Peter a Miroslav s rodinami.
Babičku bozkávajú vnuci Samko
a Petrík.

Ing. Margita Michníková

14.5.

Alica Dočolomanská

17.5.

Mária Augustovičová

20.5.

bert Rathauský a Ing. Iveta Gré-

10.4.

Rodan Hujbert

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len
láska, úcta a spomienky v srdciach
zostávajú. Dňa 7.
5. 2012 uplynulo 11
rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Alojz NOSKOVIČ z Grinavy.
S láskou spomína manželka
Vilma a deti Jozef, Alojz a Ivanka
s rodinami.
Dňa 8. 11. 2012 si
pripomenieme 11.
výročie úmrtia syna
a brata
Roberta
NOSKOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku. Smútiaca rodina.

a Zuzana Ferenčíková • Ing. Ró-

Stanislav Kozub
Filip Nagy

P O Ď A K O VA N I E

BLAHOŽELÁME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Noví občiankovia

Dňa 11. 5. 2012
uplynulo 5 rokov čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko
Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami.

vá • Marek Gašparovič a Pavlína
Krchníková

80-roční
Dr. Štefan Tibenský
Mária Orszagová

8.5.

Ing. Maria Farkašová

10.5.

Pavla Kulhámková

13.5.

Ivan Šmahovský

21.5.

Ladislav Kanička

24.5.

Mária Pastorová

28.5.

Naši jubilanti

85-ročné

70-roční

25.4.

5.5.

Adam Strečko

25.4.

Milan Supek

Samuel Guštafík

26.4.

Margita Svetláková

10.5.

5.5.

Adam Jančo

26.4.

Anna Belešová

17.5.

Mária Tomašových

15.5.

Anna Čerešňová

31.5.

90-roční

Nina Prusenková

26.4.

František Olah

19.5.

Martin Krčík

Lucas Vavrík

26.4.

Eva Chmelová

22.5.

Mária Polláková

Liam Karcol

27.4.

Gabriel Vít

24.5.

Tereza Kľučárová

27.4.

Verona Králiková

24.5.

Peter Milan

28.4.

Ing. Edita Mlynárová

24.5.

Karol Čech

90 r.

Margaréta Milanová

28.4.

Ján Vajsábel

25.5.

Františk Franko

84 r.

Marko Dugovič

2.5.

Ján Husárik

27.5.

Eva Popluhárová

69 r.

Dávid Timotej Filipčík

6.5.

PhDr. Jozef Kokoška

26.5.

Mgr. Marta Szolgaiová

60 r.

Matej Sebastian Gloznek

7.5.

Mária Kanková

29.5.

Ladislav Scheidl

68 r.

Samuel Koller

7.5.

Tibor Kúdeľa

80 r.

Natália Adámková

12.5.

Zosobášili sa

75-roční
Gustav Dubek
Mária Baďurová

5.5.
20.5.

Opustili nás

Rudolf Ernst

82 r.

3.5.

Štefan Satko

79 r.

8.5.

Lýdia Gschwandtnerová

53 r.

Stanislav Molnár a Helena Gallo-

František Zvolenský

10.5.

Ján Ország

84 r.

vičová • Gabriel Šill a Renáta Le-

Božena Števová

12.5.

Mária Maťusová

82 r.

derleitnerová • Andrej Pobiecky

Viera Šimková

13.5.

Stanislav Smolec

77 r.
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Pezinské volejbalistky opäť tretie
Extraligové volejbalistky VISTA real Pezinok skončili v ročníku 2011/2012 na treťom mieste, rovnako ako v predchádzajúcom ročníku. Hoci došlo pred sezónou k podstatným
zmenám v kádri, tréner Ladislav Popeláš opäť pripravil hráčky skvele. Základnú časť vyhrali s 10 bodovým náskokom.
Vo štvrťfinále v dvoch zápasoch porazili UKF Nitra. V semifinále narazili na Sláviu EU Bratislava, s ktorou prehrali na
zápasy 3:0. Podľa očakávania do finále sa prebojovali v
nadstavbe nasadené bratislavské družstvá Doprastavu a
Slávie EU. Naše dievčatá v boji o tretie miesto vyhrali s Paneurópa Bratislava 3:1 a obsadili v konečnej tabuľke tretiu
priečku za Doprastavom a Sláviou EU. Blahoželáme! (mo)

Orientační bežci tentoraz na bicykloch
Pretekári Klubu orientačného behu Sokol Pezinok sa v dňoch
28. a 29. apríla zúčastnili Majstrovstiev Slovenskej republiky v
orientačnej cyklistike, ktoré sa konali v ťažkom lesnom piesčitom teréne pri Šaštíne – Strážoch. Umiestnenie - stredné trate
– M21: 2. Matej Pilka, 3. Michal Fraňo, 6. Michal Pavelek, M40:
2. Peter Fraňo, 4. Vladimír Hrašna, M50: 3. Peter Fraňo st.,
W40: 4. Marie Fraňová, 5. Soňa Kavecká, dlhé trate – M21: 3.
M. Fraňo, 4. M. Pilka, 7. M. Pavelek, M40: 2. P. Fraňo, 5. V.
Hrašna, M50: 5. P. Fraňo st., W40: 3. M. Fraňová, 5. S. Kavecká.
(mf)

MÁJ 2012
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Dve víťazstvá v Maďarsku

uskutočnili 5. mája v českej uspeli: 1. miesto – Medard FéHrčave. Zlatú medailu si vybo- der st. kat. K3, Filip Dubovský
joval Jozef Fedor v kategórii M kat. M 10, Andrej Dubovský kaV dňoch 14. - 15. apríla sa ko- sa postavila aj Iveta Majtá- 55. Iveta Majtánová v kat. W 45 t. M 14 (všetci AŠK Pezinok),
nalo 3. a 4. kolo Slovenskej ligy nová, ktorá v kategórii W50 zís- a Jaroslav Piják v kat. M 45 zís- 2. miesto – Medard Féder ml.
a Slovenského rebríčka jed- kala striebornú priečku. Táto kali bronzové madaily ( všetci (AŠK Pezinok), 3. miesto –
notlivcov v orientačnom behu. stálica pezinského orientačné- traja z KOB Sokol Pezinok). V Terézia Kopčíková (Sokol PePredsedníctvo Slovenského ho neba síce zvíťazila v prvých nemajstrovských kategóriách zinok). (J.Piják, V. Vachová)
zväzu orientačných športov pretekoch s náskokom viac
rozhodlo, že uvedené bodova- ako dve a pol minúty, avšak
né preteky sa budú konať v chyba na trati druhého súťažrámci maďarských pretekov ného dňa ju pripravila o celkoPostás Kupa v lesoch neďale- vé prvenstvo. Na prvú preteko obce Pilisszentkereszt. Do kárku v konečnom hodnotení
celkového hodnotenia sa zapo- mala stratu 41 sekúnd. Z ďalčítaval súčet časov dosiahnutý ších výborných výsledkov treba spomenúť ešte výkon Barv oboch pretekových dňoch.
V náročných kopcovitých te- bary Pijákovej, ktorá v elitnej
rénoch so skalnatým podkla- kategórii W19E obsadila piate
dom sa z pretekárov Klubu miesto.
orientačného behu Sokol Pezinok najviac darilo Michalovi To- Majstrovstvá Slovenska
mašovičovi, ktorý v kategórii v Hrčave
M21C zvíťazil s päťminútovým
náskokom pred druhým preNemenej pekné výsledky
tekárom. Prvé miesto získala dosiahli pezinskí orientační
aj Zora Vachová v kategórii bežci na medzinárodných majW21C s náskokom takmer se- strovstvách Slovenska na Najúspešnejší pezinskí pretekári na pretekoch v Maďarsku:
dem minút. Na stupeň víťazov stredných tratiach, ktoré sa zľava – Z.Vachová, M. Tomašovič, I. Majtánová.

Úspešné mladé gymnastické talenty

Pezinská JUNIOR LIGA v hokejbale

Semifinálové zápasy
Vitamíny Norths Bielenisko – St. žiaci Orešie
Zápasy 2. kola a dohrávky z 1. kola sa odohrali v náhradnom ter- Fándlyho – ZŠ Kupeckého 4:1
míne 23. apríla. Po odohraní 2. kola sa vykryštalizovala konečná O 3. miesto
tabuľka. Do play off postúpilo osem tímov – 1.Vitamíny NORTHS Vitamíny Norths – ZŠ Kupeckého 1:0 sn
Bielenisko,2. Starší žiaci Orešie, 3. Rangers Fándlyho,4. ZŠ
Finále
Kupeckého, 5. Šprti Orešie, 6. Biele Rysy Bielenisko, 7. HC
St. žiaci Orešie – Rangers Fándlyho 3:2 sn
NOOBS Fándlyho, 8. HBK Gymnázium. Družstvo na 9. mieste (Anonymous Gymnázium) do vyraďovacej časti nepostúpilo.
Ocenení hráči:

Víťazstvo Leschingera na Slovak Open
V športovej hale v Stupave sa 28. apríla uskutočnil 16. ročník
medzinárodného turnaja v karate pod názvom SLOVAK Open.
Na turnaji štartovali družstvá z Poľska, Talianska, Česka, Srbska, Maďarska a Slovenska. Medzi súťažiacimi nechýbali ani
pretekári z Karate – Kickbox klubu Pezinok. Na podujatie sa
starostlivo pripravovali v telocvični ZŠ Kupeckého a absolvovali
tiež sústredenie v Radave.
Na turnaji si vynikajúco počínal Patrik Leschinger, ktorý v kategórii kumite muži + 84 kg vyhral, keď vo finále porazil českého
reprezentanta 5:2 na body. Výborne si viedol aj Martin Tomaškovič v kategórii juniori do 70 kg, ktorý prehral až vo finále a
obsadil druhé miesto. Na bronzových priečkach skončili Daniela Šiandorová ( kumite dorastenky do 55 kg ) a Sebastián
Bobaľ ( kumite žiaci 10 – 11 rokov). Turnaj bol vynikajúcou previerkou našich pretekárov pred majstrovstvami Slovenska, ktoré budú 26.mája v Martine.
(mh)

3. finálové (vyraďovacie) kolo
Štvrťfinálové zápasy, Vitamíny NORTHS Bielenisko – HBK Gymnázium 5:1, Starší žiaci Orešie – HC NOOBS Fándlyho 3:0, Rangers
Fándlyho – Biele Rysy Bielenisko 2:0, ZŠ Kupeckého – Šprti Orešie 7:1

Najlepší brankár: David Benčat (St. žiaci Orešie), Najlepší
obranca: Lukáš Sandtner (Vitamíny Norths Bielenisko), Najlepší útočník turnaja: Lukáš Benčat (Rangers Fándlyho), Najlepší hráč turnaja: Martina Kľúčiková (ZŠ Kupeckého)

Turnaj na počesť slávneho rodáka Richarda Rétiho
V sobotu 12. mája sa vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku uskutočnil 6. ročník medzinárodného šachového turnaja MEMORIÁL RICHARDA
RÉTIHO. Usporiadateľom ako
každý rok bol Klub šachu Pezinok v spolupráci s Malokarpatským múzeom, Pezinským
kultúrnym centrom a Mestom
Pezinok.
Slávnostného otvorenia turnaja sa zúčastnili primátor mesta Oliver Solga, viceprimátori
Miloš Andel a Ján Čech a za
Malokarpatské múzeum Martin Hrubala. Po predsedovi šachového klubu Tiborovi Pobudovi privítal účastníkov turnaja
aj primátor O. Solga, ktorý vyjadril potešenie, že sa nezabúda na slávneho pezinského rodáka Richarda Rétiho, po ktorom je v Pezinku pomenovaná
aj ulica. Pred začiatkom turnaja si zahrali medzi sebou partiu
aj pezinskí viceprimátori za pozornosti šachistov.
Možno konštatovať, že každým rokom má Memoriál Richarda Rétiho vyššiu kvalitu. V
tomto roku sa ho zúčastnilo 92
šachistov zo Slovenska, Česka, Chorvátska a Srbska. Z Pezinka sa prihlásilo len 14 šachistov, čo nie je veľa, keď berieme

do úvahy, že je
tu viac ako 35
registrovaných
hráčov, okrem
toho sú tu viacerí, ktorí síce
súťažne nehrávajú, ale výkonnostne na to majú a mohli by si
teda aspoň raz
za rok dobre zahrať. Tiež chýbali šachisti z
blízkeho okolia
– z Modry, Budmeríc či Senca.
Zaujímavosťou medzi účastníkmi bol nevidiaci šachista Ivan
Novák z Doprastavu Bratislava. Jemu organizátor turnaja
zabezpečil asistenta, ktorý dohliadal na jeho partie. Obsadil
26. miesto.
Celkovým víťazom turnaja sa
stal IM Milan Pacher zo Slovana Bratislava. Na druhom
mieste sa umiestnil GM Peter
Michalík z ŠK Prievidza a na treťom Stanislav Šlacky z ŠK Lokomotíva Caissa. Štvrtá priečka
patrila Ondrejovi Gábrišovi z domáceho ŠK Pezinok, čo je veľký úspech pre pezinský šach.
Najlepším šachistom nad 65 rokov sa stal František Vykydal z

FOTO (mo)

Gymnastika a naša škola, to sú dva nerozlučne späté pojmy.
Športová gymnastika je všestranný súbor telesných cvičení, je
plná rôznych pohybových prvkov, tanca i skákania. Práve toto
všetko baví naše malé žiačky, ktorých talent každoročne objavuje dlhoročná trénerka Mgr. Irena Hlinkovičová v spolupráci s
PaedDr. Miroslavou Petrakovičovou. Zodpovedné vedenie tréningov, chcenie žiačok a ich pevná vôľa sú devízami k dosiahnutiu opakovaných vynikajúcich výsledkov.
Nebolo tomu inak ani 15. mája, kedy naše malé gymnastky
získali na majstrovstvách SR striebornú medailu. Dali sme slovo človeku najpovolanejšiemu - trénerke I. Hlinkovičovej:
„Dievčatá - Petra Polkorábová, Alexandra Senková, Klára Margitánová, Pavlína Pilková, Dominika Dulajová a veľká posila
Tereza Sluková už ako prváčky postúpili na majstrovstvá SR v
gymnastickom štvorboji a tento rok získali ako družstvo striebornú medailu, Terka ako jednotlivkyňa 2. miesto a Petra 3.
miesto. Sú to ambiciózne, ctižiadostivé, zodpovedné a talentované žiačky. Práca s nimi mi prináša radosť, úspechy a presvedčenie, že talentom sa oplatí venovať. Ďakujem i rodičom
dievčat za výbornú spoluprácu a veľkorysú pomoc“.
Žiačkam blahoželáme a ich trénerkám patrí veľké ĎAKUJEME, lebo snaha objavovať talent a následne s ním tvrdo pracovať si zaslúži úctu a obdiv.
(sm)

0:1, Rangers

ŠK Brno, ktorý obsadil celkové
9. miesto. Najúspešnejšou ženou sa stala WFM Niki Varholáková z TJ Slávia Košice, ktorá
v sezóne 2010/2011 súťažila za
ŠK Pezinok. Najlepším juniorom sa stal Andrej Kováč z KŠN
Bratislava, ktorému patrila celkove 18. pozícia.
Umiestnenie ďalších Pezinčanov: 21. Silvio Michal, 31.
Ján Srna, 33. Karol Pospíchal,
35. Ivan Syrový, 38. Peter Varholák, 39. Martin Šilhár, 58.
Anton Žáčik, 64. Juraj Ščepán,
72. Štefan Mikovič, 74. Tibor
Pobuda (ako predseda klubu
sa iste viac venoval organizácii
turnaja ako hraniu). Naši naj-

mladší hráči sa umiestnili: 75.
Ján Mrkvik, 87. Peter Mĺkvik,
89. Matúš Topor, 90. Martin Šandor.
Počas pretekov sa nevyskytli
žiadne vážnejšie protesty a aj
ohlasy na turnaj boli veľmi dobré. Pochvalu za jeho prípravu
okrem predsedu si zaslúžia aj
ďalší členovia organizačného
výboru, hlavne Tibor Lenčucha, ktorý zabezpečoval celý
počítačový servis, evidenciu a
rozlosovanie jednotlivých kôl.
Vďaka tiež hlavnému rozhodcovi Ivanovi Syrovému, Michalovi Silviovi za pekné ceny a
ostatným, ktorí pomáhali pri organizácii turnaja. Jozef Pták
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