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Baníci oslavovali

Príroda v Zámockom parku
sa prebúdza

FOTO (pb)

Tri dni, od 22. do 24. júna, trvalo V. Stretnutie banských miest,
primátorov týchto miest a zástupcov spolkov a združení v
Banskej Štiavnici. Popri zástupcoch väčšiny slovenských
banských miest sa tu stretli aj
delegácie z Čiech, Poľska, Maďarska, Nemecka a Ruska. Súčasťou osláv bol tradičný piatkový banícky šachtág, v sobotu
bol hlavný program, ktorý začal
ekumenickou bohoslužbou v
kostole sv. Kataríny, nasledovalo prijatie na radnici, veľkolepý sprievod mestom a hlavná
slávnosť udeľovania ocenení
za dlhoročné zásluhy o baníctvo a udržiavanie baníckych tradícií. Tohoročné ocenenia odovzdával minister školstva Dušan Čaplovič. Naše mesto reprezentovala početná skupina
členov Malokarpatského baníckeho spolku na čele s predsedom Štefanom Grancom. Na
sobotnom programe sa zúčastnil aj primátor Oliver Solga. Nedeľa patrila výletom a návšteve
baní. Veľmi príjemné pre nás,
Pezinčanov, bolo opakované
pripomínanie prvého stretnutia,
ktoré bolo v roku 2008 v Pezinku, a na ktoré mnohí dodnes
spomínajú ako na dosiaľ neprekonané.
(MBS)

Keramické trhy 2012 navštívili stovky ľudí
Keramické trhy sa stali už neoddeliteľnou súčasťou júnových podujatí v našom meste.
Tento rok prebiehala jedinečná
medzinárodná prehliadka keramického a bánkarského umenia v Pezinku už po deviaty raz
a to v dňoch od 8. do 10. júna.
Rok čo rok sa pezinských Keramických trhov zúčastňujú aj
návštevníci a obchodníci zo zahraničia. Počas deviateho ročníka tohto podujatia zaplnili centrum mesta okrem slovenských
aj keramikári z Čiech, Maďarska, Slovinska, Rakúska a Bulharska. Spolu ponúkli návštevníkom trhov veľké množstvo
rôznych druhov výrobkov. Hlavným organizátorom trhov je

Malokarpatské múzeum v Pezinku s podporou Bratislavského samosprávneho kraja, mesta Pezinok a v spolupráci s Cechom slovenských keramikov,
so Slovenskou ľudovou majolikou Modra, s Pezinským kultúrnym centrom a s Centrom voľného času Pezinok. Podujatie
bolo oficiálne zahájené v piatok
8. júna poobede na Radničnom
námestí. Tohtoročné Keramické trhy boli po prvýkrát spojené
aj s podujatím Dni Mladej Boleslavi. Na slávnostnom otvorení preto okrem primátora a viceprimátorov Pezinka, podpredsedu BSK Ing. Martina Bertu, či
riaditeľa Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Martina
Hrubalu, PhD., nechýbal ani primátor partnerského mesta Mladá Boleslav MUDr. Raduan
Nwelati. Cieľom pezinských
Keramických trhov je predovšetkým podpora a propagácia
hrnčiarskeho remesla, ktoré
nám zanechali naši predkovia.
Po úvodných príhovoroch bývalá dlhoročná riaditeľka Malokarpatského múzea PhDr. Dana Kopálová zablahoželala
trom známym jubilantom - Ignácovi Bizmayerovi, Irene Pišútovej a Ľudovítovi Ďurejemu.

Následne dostali priestor na pódiu a pred ním pripravené kultúrne vystúpenia. V nich sa
predstavili žiaci zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku a mladoboleslavské Divadlo Heč. V sobotňajšom programe Keramických trhov si mohli návštevníci pozrieť
bábkové predstavenie pre deti
v podaní Divadla z půdy F. Pešána. Ľudové pesničky z Boleslavska zaspievali členovia
Divadla Heč. Hudobným spestrením boli vystúpenia ľudovej
hudby Lipka z Dubovej, hudob-

nej skupiny Durmančiny Bylinky a moravsko-slovenskej kapely Velká svačina. Divadelné vystúpenia pokračovali aj v nedeľu a poobede zahrala kapela
Arion Pezinok známe country
skladby.
Keramické trhy v Pezinku aj
tento rok spestrili viaceré sprievodné podujatia. Po celý čas
prebiehali detské keramické
dielne priamo na Radničnom
námestí a tiež výstava prác detí
z keramických krúžkov v Centre voľného času v Pezinku.
Návštevníci mohli obdivovať u-

V popredí: Národný umelec Ignác Bizmayer, historička umenia a etnologička PhDr. Irena Pišútová, CSc. a zakladateľka
Keramických trhov PhDr. Danka Kopálová.
FOTO (pb)

kážky z točenia na keramických
kruhoch a prácu skúsených majstrov ľudovej umeleckej výroby
Mariána Lišku, Miloša Orságha
a Jána Viglaša. Výsledkom ich
práce boli veľký keramický
džbán a sova. Prehliadku keramického umenia v našom meste ďalej sprevádzali aj súťažná
výstava na tému Žartovný
džbán a spomínané predstavenia v podaní mladoboleslavských umelcov. Súčasťou
sprievodných podujatí boli aj výstava výtvarnej súťaže Deti a keramika a tiež vernisáž výstavy
Daniela Licharda v Malokarpatskom múzeu či nové podujatie
s názvom „Porcelánový jún“.
Keramické trhy v Pezinku
navštívilo počas troch dní množstvo návštevníkov. Mnohí z
nich si so sebou odnášali zakúpené výrobky z hliny. Predajcovia zotrvali na svojich miestach
a vo svojich stánkoch až do nedeľného podvečera, kedy sa trhy v našom meste skončili. Aj
keď sa niekedy zdá, že vzťah ľudí ku keramike v súčasnosti
chladne, tohtoročné Keramické
trhy v Pezinku opäť raz ukázali
opak. O rok oslávia okrúhly 10.
ročník a veríme, že budú opäť
jedinečným zážitkom.
(KG)
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Napádať policajta sa nevyplatí
Dňa 2. apríla 2011 sa prostredníctvom médií široká verejnosť dozvedela, že príslušník
mestskej polície z nášho Mesta
bol počas plnenia úloh fyzicky napadnutý a zranený mladým mužom na ulici Fortna v Pezinku. Aj
s odstupom času je ťažké hľadať
slová na ospravedlnenie takéhoto konania.
Príslušník mestskej polície absolvoval náročnú operáciu dolnej končatiny, jeho práceneschopnosť trvala takmer rok a
zranenie so sebou prinieslo aj
obmedzenia v jeho pracovnom
zaradení.
Na druhej strane samotné potrestanie mladého človeka orgánmi činnými v trestnom konaní za spáchanie zločinu, jeho

odlúčenie od rodiny a blízkych,
odčlenenie od spoločnosti z dôvodu výkonu trestu odňatia slobody je dôkazom toho, že mladícka nerozvážnosť, zbytočné
hrdinstvo a predvádzanie sa
pred kamarátmi, zlé zhodnotenie situácie a neuvedomovanie
si možných následkov sa skutočne nevyplatí.
Že je tomu skutočne tak,
svedčí práve tento príspevok,
respektíve prípad popisovaný z
minulého roka. Okresný súd
Pezinok v mesiaci apríl 2012 v
mene Slovenskej republiky právoplatne rozhodol o vine 23 ročného Matúša J. z Pezinka, za
spáchanie zločinu útoku na verejného činiteľa, tým, že použil
násilie v úmysle pôsobiť na vý-

kon právomocí verejného činiteľa a spôsobil ním ublíženie na
zdraví, za čo mu uložil nepodmienečný trest odňatia slobody
v trvaní až osem rokov.
Ochrancovia zákona, verejného poriadku sa počas svojich
služieb čím ďalej tým viac stretávajú s agresivitou na uliciach
práve medzi mládežou. Sú svedkami bezdôvodných verbálnych
a fyzických napádaní len tak zo
zábavy, z nudy.
Policajti sú nútení služobnými
zákrokmi takéto protiprávne konania zastaviť, a to často aj za
použitia donucovacích prostriedkov. Žiaľ, v dnešnej dobe
už nie je výnimka, že sa agresivita útočníkov obráti aj proti
tým, ktorí chránia významné

Tri otázky primátorovi
spoločenské vzťahy, akými sú
život, zdravie a majetok, teda
proti príslušníkom mestskej alebo štátnej polície.
Tieto osoby majú postavenie
verejného činiteľa, zákon im poskytuje v určitých prípadoch ochranu a na obranu proti takýmto útokom sú pripravované,
cvičené.
Na rozdiel od policajtov ťahajú
za kratší koniec práve nevyzretí
mladí hrdinovia, motivovaní často akčnými filmami, ktorí si vybíjajú svoju energiu nesprávnym
spôsobom a tak si ľahko sami vytvoria problém, ktorý za nich už
ale nevyriešia rodičia.
Následne príde bilancovanie, odmena za „hrdinstvo“, ale v tomto
prípade už v podobe trestu. (ra)

Rokovalo sa hlavne o peniazoch
Vo štvrtok 21. júna celý deň
zasadalo Mestské zastupiteľstvo, ktoré malo bohatý, bezmála štyridsaťbodový program.
Horúco bolo nielen vonku,
ale aj v rokovacej sále. Hlavným bodom programu totiž bola správa o výsledkoch hospodárenia za rok 2011, ktorý poslanci nakoniec drvivou väčšinou schválili. V minulom roku
naše mesto hospodárilo so
schodkom rozpočtového hospodárenia vo výške 810 398
eur. Pozitívne čísla sme ale dosiahli v bežných výdavkoch a
príjmoch, kde sme mali prebytok vo výške 656 046 eur.

Z toho je jasne vidieť ako mesto
a úrad šetrilo. V kapitálových
príjmoch a výdavkoch bol schodok 1 466 444 eur. Podľa slov
primátora tento výsledok nie je
žiadnou tragédiou, pretože
mesto má dostatok peňazí
na splácanie úverov, ktorých
splatnosť je rozložená na desaťročie. Na účtoch v bankách
má mesto tiež dostatok financií,
aby mohlo bez problémov plniť
všetky záväzky a spolu s udržaním vitálnych funkcií mesta
ešte aj financovať rozvojové
programy. Primátor upozornil aj
na to, že si treba uvedomiť, že
kapitalové príjmy, ktoré mali

byť naplnené z plánovaného
predaja majetku v minulom roku, naplnené neboli. Realizujú
sa až dnes, kedy sme dostali vyše 300 000 eur za minuloročný
predaj budovy na Trnavskej ulici (bývalá ZUŠ) a predaj pozemkov pri Panskom chodníku.
V hre je stále aj predaj budovy
na ul. M.R.Štefánika 10 (predpoklad 700 000 eur ). Tieto predaje, ak sa zrealizujú, budú
mať pozitívny vplyv na tohtoročný rozpočet.
Výsledok hospodárenia bol teda mínus 810 398 eur a po zapojení finančných operácií bude plus 826 344 eur. Z toho 281

826 eur tvoria prostriedky vylúčené z výsledku hospodárenia,
takže zostatok finančných operácií v objeme 544 518 eur bude zdrojom rezervného fondu.
Súčasťou analýzy hospodárenia bola aj inventarizácia majetku. V minulom roku sa majetok
mesta zvýšil o 11 773 229 eur,
zo 46 893 511 na dnešných 59
666 740 eur (v položke DHM).
Zvýšila sa ja hodnota ostatného
majetku.
O ostatných bodoch, ktoré
MsZ prerokovalo, budem našich
čitateľov informovať v budúcom
čísle, keďže sa konalo už po uzávierke Pezinčana.
(ra)

Oliverom Solgom oficiálne otvorili festival a poďakovali sa najmä sponzorom. V sobotu zaujala ešte chodúľová show zvolenského divadla MASKA s
hrou „Cirkus Obludárium“ na
pešej zóne pred Starou radnicou. Tohoročný festival opäť potvrdil nielen svoju opodstatnenosť, ale aj životaschopnosť a
najmä obľúbenosť u malých i
veľkých divákov.

Súčasťou festivalu bol aj prvý
ročník podujatia Bábky v mlyne, ktorý sa uskutočnil v sobotu
23. júna na Schaubmarovom
mlyne. Pracovníci Galérie insitného umenia pripravili celodenný festival divadiel pre deti i
dospelých. Osem divadelných
predstavení a jedna „Tancovačka“ na záver boli skvelým
podujatím v neobyčajnom prostredí mlyna a galérie.
(ra)

Divadlo nielen na ulici
Divadelný festival pouličného
divadla si svojím tohoročným
štvrtým ročníkom upevnil pozíciu tradičnej kultúrnej udalosti,
z ktorej sa tešia nielen dospelí,
ale najmä deti. Už vo štvrtok
sme si mohli v Pezinskom kultúrnom centre pozrieť novú a
mimoriadne kvalitnú hru obľúbeného Radošinského naivného divadla nazvanú „ Len tak
prišli“. Piatok už patril najmä ma-

lým divákom. Na viacerých
miestach sa začalo už dopoludnia a pokračovalo sa až do večera. Zlatým klincom bolo vystúpenie Divadla Sem Tam Fór
zo Zlína s Hrou „Benátky pod
snehom“ na nádvorí Krušičovej
kúrie. Ešte predtým však organizátori festivalu riaditeľka PKC
Ingrid Noskovičová spolu s riaditeľkou CVČ Mgr. Zuzanou
Majerníkovou a primátorom

Nebezpečný škodca
na gaštanoch jedlých!
Na území Slovenskej republiky sa na jar tohto roka rozšíril nový karanténny škodca - hrčiarka gaštanová, ktorá napáda a v
krátkom čase likviduje stromy gaštana jedlého. Uvedený škodca sem bol zanesený dovozom 160 ks napadnutých sadeníc
gaštana jedlého z Talianska, ktoré boli distribuované do viacerých záhradných centier po celom Slovensku.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave o tejto infekcii informovalo médiá a
vyzvalo občanov, ktorí si nové sadenice gaštana jedlého zakúpili alebo objednali na dobierku po 12. 3. 2012, aby ich okamžite spálili- sú zdrojom infekcie a cestou na rozširovanie škodcu.
V uvedenom prípade je tiež nutné kontaktovať príslušného oblastného fytoinšpektora odboru ochrany rastlín ÚKSÚP, Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava 42.
Pre Pezinčanov sú na vyššie uvedenej adrese každý deň v
čase od 7.00 hod. do 9.00 hod. k dispozícii dvaja fytoinšpektori:
1. Ing. Margita GERHÁTOVÁ, tel.: 02/69 20 44 47, mobil: 0918
597 878, e-mail: margita.gerhatova@uksup.sk,
2. Ing. Ľubomír GRMAN, tel.: 02/69 20 44 47, mobil: 0918 597
797, e-mail: lubomir.grman@uksup.sk.
Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke Mesta
Pezinok (www.pezinok.sk) a v mestských vývesných tabuliach.
Mestský úrad v Pezinku

PEZINČAN

Zmena výšky poplatkov
za poskytovanie sociálnych služieb
Dňom 1. 3. 2012 vstúpila do platnosti novela zákona o sociálnych službách, ktorá určila minimálnu sumu, ktorú musí zaplatiť
klient, ktorému sa poskytujú sociálne služby.
Mesto Pezinok schválilo vo Všeobecne záväznom nariadení č.
6/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok túto výšku úhrad:
Zariadenie opatrovateľskej služby
pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej osoby

2,20 eur/deň

ubytovanie (1 až3 posteľové izby)

3,20 až 3,80 eur/deň/osoba

stravovanie

v zmysle zmluvy s dodávateľom

Opatrovateľská služba

1,70 eur/hodina

Pri výpočte sumy za poskytnuté sociálne služby boli napočítané
ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sú stanovené zákonom a
to: mzdy a a odvody zamestnancov, tovary a služby v zariadení
opatrovateľskej služby a v opatrovateľskej službe.
Mgr. R. Minarovičová, vedúca odd. Š a SS

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na tieto otázky:
l V ostatnom čase najmä v grinavskej časti mesta rezonuje problém tunajšej Základnej školy Orešie. Povráva sa,
že mesto ide školu zrušiť. Spisuje sa petícia, kritizuje sa
jedna aj druhá strana, hľadá sa vinník. Ako je to teda s grinavskou školou naozaj?

- Absolútne nie je pravda, že mesto ide školu zrušiť. Mesto a ja
ako štatutár, len zdvihlo prst, aby upozornilo, že škola je dlhodobo v problémoch a je najvyšší čas ich riešiť. Škola nemá dostatok žiakov, k dnešnému dňu ich má iba 167, a tým nemá ani
dostatok peňazí. Keď pán riaditeľ pred troma rokmi nastupoval,
vyhral konkurz aj preto, že sľúbil, že problémy dokáže vyriešiť.
Bohužiaľ, nestalo sa. Viem, že sú v tom objektívne aj subjektívne príčiny. Mesto však nemôže dlhodobo zo svojho rozpočtu
uhrádzať platy učiteľov, ktoré škole stačia len do septembra.
Opýtajte sa na názor riaditeľov a učiteľov iných škôl, ktorí sa musia tiež „ skladať “ na grinavskú školu. Mesto už niekoľko rokov
dopláca na túto školu, ako na žiadnu inú. Len v tomto roku bude škola potrebovať 48 000 eur, pretože už od októbra nebude
mať na platy učiteľov. Nikto sa nepýta, koľko sa z mestských peňazí investovalo do opravy budov od roku 2002, kedy sme školu prevzali od štátu. Neodškriepiteľným faktom však je, že mesto tento problém dlhodobo rieši. Pravidelne sa stretávame s vedením školy, požiadali sme o vypracovanie koncepcie na záchranu školy. Chceme vedieť, ako chce súčasné vedenie tento
problém riešiť v budúcnosti. Bude musieť mesto školu naďalej
dotovať na úkor ostaných škôl? Všade na Slovensku sa nerentabilné školy zatvárajú, aj my sme zrušili ZŠ Holubyho a nič mimoriadne sa nestalo. Budovu sme si nechali v majetku a možno
raz, keď bude dostatok detí, opäť ju otvoríme.
Opakujem, že grinavskú školu chceme zachovať. Musí však
fungovať na racionálnej báze, tak ako ostatné školy. Máme príklad ZŠ na Bielenisku, ktorá sa príchodom nového vedenia pozviechala a dosahuje uspokojivé výsledky.
Osobne ma mrzí najmä fakt, že na rôznych diskusných fórach, v médiách a v kuloároch sa cielene vytvára atmosféra nevraživosti, obviňuje sa primátor a mesto, že chceme školu zrušiť. Nehľadá sa pravý vinník a najmä sa nehľadá riešenie. Školu
veľmi poškodzuje aj to, že ju domáci prezentujú a obhajujú ako
typickú „dedinskú“ školu. Tým odrádzajú mnohých záujemcov
o školu z mesta i z okolia. Namiesto toho, aby hovorili o jej štandardoch, kvalitách a perspektívach.
l Hádzanárske ihrisko ponúkli jeho majitelia ŠKH Agrokarpaty mestu na odkúpenie za 306 000 eur. Mestské zastupiteľstvo tento návrh jednoznačne zamietlo. Predaj, kúpa, prípadná zmena územného plánu zo športu a rekreácie
na občiansku vybavenosť je témou nielen pre protestujúcich občanov, ale zaoberala sa ním aj Komisia územného
plánovania a životného prostredia. Pán primátor, nikdy ste
sa netajili, že ste proti výstavbe v tejto lokalite. Aká je situácia dnes?

- Zamietli sme túto ponuku, pretože si myslíme, že cena je viac
ako premrštená. Dnes sa tento pozemok nedá využiť inak, ako
na šport a rekreáciu. Agrokarpaty žiadajú zmenu ÚPN na občiansku vybavenosť, teda možnosť postaviť tam bytovku, hotel
a lebo penzión. Ich návrh sa doteraz stretáva len s odmietavým
stanoviskom. Dôležité je tiež povedať, že mesto má v rukách
dokument, v ktorom sa hovorí, že aj hádzanársky areál je súčasťou Národnej kultúrnej pamiatky, tak ako priľahlý park a budova Zámku. My ponúkame vlastníkom výmenu za iný pozemok. Počkáme si na odpoveď.
l Zákaz vstupu do vinohradov pre motorové vozidlá vyvolal aj otázky a polemiku. Niektorí „motoristi“ sa cítia
dotknutí, že už nebudú môcť jazdiť po poľných cestách a
nedostanú sa ani na motorkách do lesa. Väčšina však vaše
rozhodnutie privítala. Kedy začne zákaz platiť?

- ... Áno, aj vidím, že drvivá väčšina občanov toto riešenie víta.
Dlhodobo sme boli svedkami devastácie ciest, krádeží vo vinohradoch a predaja či užívania drog a alkoholu. „Výletníci“ nielen
z Pezinka sa tu prevážali v autách, troj – a štvorkolkách, alebo
tu len parkovali a pokračovali pešo do lesa na vychádzku. Po sebe nechávali fľaše papiere a iný odpad. Niektorí sem odpad, najmä stavebný, aj vo veľkom vyvážali.
Minulý rok sa tu dokonca stal neuveriteľný prípad, keď jeden z
našich starších spoluobčanov – vinohradníkov bol zrazený autom priamo medzi riadkami svojho vinohradu. Vážne zranenie
mu spôsobila vodička, ktorá sa tu učila jazdiť.
Nariadenie začne platiť od 1. augusta a jeho dodržiavanie bude kontrolovať mestská i štátna polícia. Povolenie na vstup
(r)
začne vydávať Mestský úrad už v júli.

Predĺženie otváracích hodín
Zámockého parku počas letnej sezóny
Počas letnej sezóny v mesiacoch jún – august sú otváracie hodiny Zámockého parku predĺžené o hodinu, t. z. do 21.00 hod.
Pripomíname, že platí prísny zákaz vstupu psov a ďalších
zvierat do areálu ako aj zákaz vstupu pre motocyklistov, cyklistov a in-line korčuliarov.
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SAMOSPRÁVA

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto čísle odpovedá:
František Féder, poslanec za volebný obvod č. 4
1) Čo považujete za prioritu vo vašom volebnom obvode?
- Otázka z vašej strany smeruje na volebný obvod číslo IV., za ktorý som poslancom MsZ. Moja odpoveď je totiž
trošku rozšírená a to:
Niektorí z nás, čo sme išli do predvolebného „boja“ (bol som poslancom od
roku 1992 do 2006 a potom od roku
2010) sme mali nejakú predstavu, čo všetko pre svoj obvod
„vyboxujeme“. Ja som išiel s tým, že nebudem striktne presadzovať iba svoj volebný obvod. Za moje volebné roky (17 rokov) som kandidoval za obvod I. a IV. Vždy som presadzoval a
presadzujem, že sme poslancami pre celé naše mesto Pezinok a nie iba výhradne pre určitý obvod. Myslím si, že väčšina
občanov mesta aj takto pristupuje k volebným urnám. Nesúhlasím s tým, že niektorí poslanci v meste striktne presadzujú
svoj volebný obvod nad mestom Pezinok, myslím si, že to nie
je celkom v poriadku, veď máme jeden mestský rozpočet a
všetci žijeme v jednom meste, v našom Pezinku. Moja priorita
pre „môj volebný obvod Pezinok“ je: účasť verejnosti na verejných veciach; zodpovednosť, rozhodnosť, koncepcia, logika, efektívne hospodárenie; životné prostredie; sociálna starostlivosť, kultúra, školstvo, šport; kvalitná a funkčná samospráva.
Toto všetko sa rozhodujúcim spôsobom podpisuje pod kvalitu života Pezinčanov.
2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?
- Moja skúsenosť hovorí, že dennodenné stretnutia s občanmi
v uliciach mesta, rozhovory a vypočutie ich problémov a návrhov sú tou správnou cestou ako sa spolupodieľať, tvoriť a zveľaďovať naše mesto Pezinok. Ďalšie možnosti sú poslanecké
dni, poslanecké schránky, zverejnené naše e-mailové adresy
a telefónne čísla na internete. Toto všetko pomáha pri riešení spoločných konkrétnych problémov. Znepokojuje ma, keď
niektorí občania, dokonca i poslanci dávajú podnety na súd a
tak zdržujú ba znemožňujú prácu zamestnancov nášho mestského úradu (to nehovorím o tom, čo to stojí financií z rozpočtu).
3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?
- To, čo bolo viackrát prezentované – obchvat mesta Pezinok, celá dopravná situácia, doriešenie predškolských zariadení a iné...
Ale podľa mňa najviac chýba vzájomná úcta, ohľaduplnosť ľudí
a dobré medziľudské vzťahy, porozumenie, rešpektovanie a
kompromis, aby sa naštartované veci, ktoré sú dlhodobou záležitosťou, podarilo dosiahnuť v záujme väčšiny nás Pezinčanov a
nie úzkych bohatých skupín.
Mrzí ma, že časť našej mládeže sa nezapája do zveľaďovania
a spolupráce v meste. Ak, tak iba ničením a znečisťovaním
spoločných verejných priestranstiev v meste (viď večer a ráno
zámocky park, parkovisko pred zámkom a tak ďalej.) Aj touto
cestou vyzývam rodičov, aby sa zaujímali, kde trávia čas a čo robia ich ratolesti po večeroch (piatok, sobota, nedeľa). Mali by
sme byť lokálpatriotmi všetci, čo sa cítime Pezinčanmi a nie iba
nocľažníkmi a využívateľmi výhod dnešnej samosprávy, ktorí si
ani neplnia základné povinnosti vyplývajúce zo zákona. (Trvalý
pobyt, dane, poplatky, dodržiavanie VzN a iné.
(r)

Oznámenie
Spoločnosť Foodandcoffe,
doterajší organizátor podujatia
Open Summer, ktorým sa začínala v ostatných rokoch na radničnom námestí letná sezóna
oznamuje, že tohoročný festival nebude pre nedostatok finančných prostriedkov.

Blahoželanie
Novým dekanom Pedagogickej fakultu Trnavskej Univerzity sa
stal Pezinčan prof. René Bílik.
Blahoželáme.

JÚN 2012

Likvidácia drobných stavebných odpadov

Poďakovanie

Mesto Pezinok prijalo Všeobecne záväzné nariadenie č.
7/2012, ktoré upravuje spôsob nakladania s drobnými stavebnými odpadmi. Sú to napr. dlaždice, kachličky, tehly, betón, porcelán, štrk, hlina, kamenivo. Netýka sa to iných odpadov, napr. nábytku, dreva, skla, kobercov, bielej techniky, ktoré sa likvidujú 2 x
ročne počas jarného a jesenného upratovania! Drobné stavebné
odpady vznikajú v domácnosti pri udržiavacích stavebných prácach, napr. pri úprave interiéru ako je prestavba bytového jadra,
zárubní, podláh a pod. alebo exteriéru, napr. úprava dvora, budovanie chodníka, likvidácia starých betónov a pod. Ukladanie takéhoto odpadu do nádob a kontajnerov alebo ponechanie na kontajnerovom stanovišti je zakázané.
Na zber drobných stavebných odpadov bude slúžiť 1 x týždenne
vyhradené miesto v uzavretom areáli na Fajgalskej ceste (v areáli
bývalej motokárovej dráhy). Od 15. júna je na odovzdávanie odpadu stanovený každý piatok v čase od 8.00 hod do 12.00 hod.
Pri odovzdaní odpadu sa musí držiteľ preukázať občianskym
preukazom, resp. dokladom o úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Odovzdanie odpadu je bezplatné. Jedna osoba môže doviezť ročne maximálne 1
m3 odpadov.
(OM - OŽP, KS a D)

Vedenie mesta Pezinok v mene
svojom i v mene občanov - čitateľov mesačníka Pezinčan, ďakuje
za dlhoročnú kvalitnú a obetavú
prácu jeho šéfredaktorovi Milanovi Oravcovi. Vedúcu funkciu
šéfredaktora zastával v časopise
v rokoch 1983 - 1989 a 1999 –
2012. Za toto obdobie Pezinčan
zmenil svoju grafickú tvár, rozsah i obsahovú kvalitu. Milan
Oravec z neho urobil mestské noviny, ktoré znesú prísne kritéria novinárskej profesionality a objektívnosti uverejňovaných
materiálov. Okrem práce šéfredaktora bol aj dlhoročným riadiacim pracovníkom Mestského úradu a v rokoch 1984 – 1990 riaditeľom Mestského osvetového strediska. Pri príležitosti odchodu do dôchodku mu želáme veľa zdravia, energie a radosti
v kruhu svojich najbližších. Veríme, že si aj v budúcnosti nájde
čas na spoluprácu s časopisom, ktorý je do veľkej miery jeho
„dieťaťom“.
(ra)

Stretnutie primátorov
V Rajeckých Tepliciach sa 15. júna uskutočnilo prvé tohoročné pracovné stretnutie Klubu primátorov miest SR. Rokovanie
viedol prezident KPM SR, ktorým je primátor Pezinka Oliver
Solga. Hlavnou témou bola aktuálne legislatíva, racionalizácia
a modernizácia verejnej správy, informácie o rokovaní pracovných skupín s vládou. Opakovane zaznela požiadavka na prehodnotenie zákonov o verejnom obstarávaní a urýchlené prijatie nového stavebného zákona. Prezídium schválilo aj prijatie
primátora Banskej Bystrice Petra Gogolu za nového člena
Klubu. Primátori hovorili aj o čoraz častejšom spochybňovaní
kompetentnosti primátorov, množiacich sa a často nepodložených atakoch v médiách, ako aj o manipulovaní s verejnou
mienkou.
(ra)

Pracovníci MsÚ brigádovali

MESTO PEZINOK
Vyše sedemdesiat pracovníkov Mestského úradu v Pezinku na
čele s primátorom a prednostom sa zúčastnilo 6. júna brigády vo
vinohradoch. Keďže v ten deň nebola v centre mesta elektrina,
rozhodli sa tento pracovný deň venovať zveľaďovaniu chotára
nad rybníkom, za Areálom zdravia IRI. Čistili a opravovali kamenicu a cestu, vybudovali novú studničku a natierali zábradlia mostov. Najviac práce urobili pri vyčistení melioračného kanála od odbočky z Krížnej až po vahadlovú studňu. Tu zlikvidovali kríky a náletovú burinu v dĺžke viac ako šesťsto metrov. Svojou technikou
pomáhali aj pracovníci MPS a dobrovoľníci.
(ra)

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený pred troma
mesiacmi by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. 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

Možnosť zakúpenia zľavnených parkovacích kariet!
Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od 1. 7. 2012 si budú môcť zakúpiť
mesačné, polročné a ročné parkovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v meste Pezinok
za zníženú cenu (zníženie 20% na všetky typy parkovacích kariet).
CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB V MESTE PEZINOK platný od 1. 7. 2012
P.č.
1.
2.
3.
4.

PEZINČAN

Názov
parkovací lístok z automatu
mesačná parkovacia karta
polročná
ročná

Označenie
P1
P6
P12

Farba
biela
zelená
ružová
žltá

Doba použitia
90 min.
1 mesiac
1/2 roka
1 rok

Cena s DPH
0,50 €
40,00 €
200,00 €
320,00 €

Predajným miestom je pokladňa Mesta Pezinok
Prevádzkový poriadok, ktorého prílohou je aj cenník platný od 1. 7. 2012, je uverejnený:
1.v sídle prevádzkovateľa – Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého ul. č. 2, Pezinok, alebo
na jeho webovej stránke www.mzspezinok.sk a
2.v mieste predaja na Mestskom úrade v Pezinku alebo na jeho webovej stránke www.pezinok.sk
Za prevádzkovateľa: Ing. Juraj Pátek
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SR č.552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Centra voľného času, Mladoboleslavská 3, Pezinok

Kvalifikačné predpoklady:
· odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
· vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
· najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
Ďalšie požiadavky a kritériá:
· bezúhonnosť
· zdravotná spôsobilosť
· ovládanie štátneho jazyka
· riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
Požadované doklady:
· písomná prihláška do výberového konania
· štruktúrovaný profesijný životopis
· overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie
· doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
· písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času
· aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
· doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
· písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
treba zaslať v obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ
CVČ - neotvárať“ a musí byť doručená do 30. 7. 2012 do
11.30 h na Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7,
902 14 Pezinok.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.
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Odchyt psov
Mestská polícia Pezinok informuje obyvateľov Mesta Pezinok, že dňom 1. júla 2012 začala opäť realizovať odchyt túlavých a zabehnutých psov. S odchytením psa súvisí jeho následné umiestnenie do karanténnej stanice, nachádzajúcej sa
na ulici Fajgalská cesta (Dubový vŕšok) v Pezinku. Pre majiteľa
– držiteľa psa vzniká povinnosť uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s odchytom a starostlivosťou o psa.
Na základe skutočných kalkulácií nákladov vzniknutých v súvislosti s odchytom a starostlivosťou o odchyteného psa stanovilo Mesto Pezinok ceny za jednotlivé služby cenovým výmerom č.1/2012 nasledovne:
1. Odchyt psa s použitím narkotizačnej látky: 20 €
2. Odchyt psa bez použitia narkotizačnej látky: 10 €
3. Starostlivosť o psa na 1 deň: 7 €
4. Veterinárne náklady: 19 € príp. viac, podľa hmotnosti psa
Veterinárne náklady zahŕňajú: Kontrola zdravotného stavu 5 €, vakcinácia
proti besnote s vystavením očkovacieho preukazu 9 €, jednorázové odblšenie 5 €, odčervenie podľa hmotnosti zvieraťa (10 kg=1,30 €) suma podľa
hmotnosti psa.

5. Čipovanie mikročipom + zápis do centrálnej evidencie
(veterinárny lekár): 15 €
Úhrada je splatná ihneď pri vydaní psa majiteľovi do pokladne Mestskej polície. Od tohto poplatku v zmysle položiek 1 až 3
vyššie uvedeného cenového výmeru je oslobodený len ten, kto
si vezme odchyteného psa do adoptívnej starostlivosti.
Miroslav Černák, koordinátor odchytovej a karanténnej stanice

Chráňte svoj majetok pred vlamačmi!
V poslednom období eviduje Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru v Pezinku v našom okrese viaceré prípady vlámaní do pivničných priestorov a bytov v bytových domoch. Zlodeji pri ukoristení svojho lupu hľadajú cestu najmenšieho odporu. Polícia
by chcela v tejto súvislosti vyzvať občanov, aby boli dôslední pri uzamykaní vchodových dverí. Uzamknutý vchod je prvá
dôležitá prekážka pre každého, kto vám chce alebo môže akokoľvek uškodiť. Ďalej je dobré všímať si pohyb neznámych osôb
vo vašom vchode. Byt zabezpečený pevnými bezpečnostnými
dverami s kvalitnými zámkami s protizlomovou vložkou alebo
bezpečnostným kovaním, taktiež rám zárubne vyplnený betónom zvyšujú ochranu vášho majetku. V prípade, že bývate na prízemí, nainštalovanie okrasných mreží a bezpečnostnej fólie na
okná, balkóny spolu so spoľahlivým zatváraním okien zvýšia bezpečnosť vášho bývania. Najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť
byt pred zlodejmi, bývajú často aj dobré vzťahy so susedmi.
Ak zaznamenáte pohyb podozrivých osôb vo vašom vchode ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom tel. čísle 158.

Bratislavská župa chce obmedziť
kamiónovú dopravu na svojich cestách
Bratislavská župa chce obmedziť tranzit nákladnej dopravy na
cestách II. a III. triedy, ktoré má vo svojom majetku. Zámer dnes
schválili krajskí poslanci na rokovaní zastupiteľstva. Kraj má v
správe 511 kilometrov ciest (179 km II. triedy, 333 km III. triedy).
Bratislavská župa pripraví dopravno-inžiniersku štúdiu, ktorá
podľa župana Pavla Freša ukáže, ktoré z ciest možno pre kamiónovú dopravu uzavrieť. „Po zavedení mýtneho systému je
mnoho kamiónovej dopravy odklonenej na cesty II. a III. triedy,
ktoré boli pôvodne stavané pre osobné vozidlá, prípadne ľahké
nákladné autá. V žiadnom prípade to nebolo pre 20- a viactonové kamióny,“ povedal Pavol Frešo. Ťažké autá poškodzujú podľa neho nielen cesty, ale aj okolostojace domy, zhoršujú sa tiež
životné podmienky obyvateľov, narastá hluk a prašnosť.
(IT)
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l Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317
l Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok, Moyzesova 11. Tel.: 0903 719 852

2

l Dám do prenájmu priestor o rozlohe 16 m2 v objekte dámskych
služieb. Mesačný nájom 120 € + energie. Vhodný pre maséra, nechtový design, prípadne kancelárie. Tel.: 0903 719 852.

2

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.

2
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l ODSTÚPIM ZABEHUTÚ KAVIAREŇ v OC PLUS aj so zariadením. Tel. 0905 694 125.
l Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602
l Požičiavame peniaze pre zamestnancov do 3000 € a živnostníkov 900 €. Tel.: 0904 411 433

PEZINČAN

Pezinskí rodičia pre pezinské deti
Prelom apríla a začiatok mája
mnohým rodičom pezinských
detí priniesol správu o neprijatí
dieťaťa do materskej školy.
Viacerí z rodičov sa pripojili k iniciatíve, ktorá vznikla ako reakcia na túto situáciu na často využívanej sociálnej sieti. Aj vďaka virtuálnemu združeniu takto
„postihnutých“ rodičov detí neprijatých do materských škôl
sa rozvírili vody aj na mestskom úrade a v mestskom zastupiteľstve. Koncom mája zasadla Komisia školstva a mládeže, ktorej sa ako hostia zúčastnili aj niektorí rodičia. V
rámci diskusie odznelo veľa informácií, možností a návrhov
ako riešiť vzniknutú situáciu,
ktorá sa týka približne 100 detí,
ktoré splnili podmienky pre prijatie na predprimárne vzdelávanie do materských škôl, kto-

rých zriaďovateľom je mesto
Pezinok, ale neboli prijaté z
dôvodu nedostatočných kapacít v materských školách. Návrhy komisie boli následne
predložené na zasadaní MsZ,
ktoré po diskusii poslancov a
hlasovaní vyústili do dvoch
uznesení MsZ:

Rodičia pezinských detí iniciovali petíciu pod názvom Pezinskí rodičia pre pezinské deti,
prostredníctvom ktorej budú
adresovať požiadavku, aby sa
poslanci a primátor začali urgentne zaoberať riešením nedostatočnej kapacity pre umiestnenie detí do MŠ, a to nielen z pohľadu súčasnej nedo1. uznesenie č.1-112/2012, kto- statočnosti, ale aj z pohľadu najrým MsZ ukladá MsÚ úlohu bližších rokov.
vypracovať aktuálnu analýzu
Pezinskí rodičia budú aj namožností využitia priestorov ďalej sledovať situáciu a praviexistujúcich MŠ v súvislosti s delne komunikovať s kompepredškolákmi,
tentnými, aby v roku 2013 2. uznesenie č. 1- 113/2012, - 2014 žiadne pezinské dieťa
ktorým ukladá MsÚ úlohu nezostalo za plotom materpredložiť do septembrového skej školy, pretože sa z kapazasadania MsZ návrh dlho- citných dôvodov do nej nedobého riešenia nedostatoč- zmestilo.
nej kapacity MŠ s ohľadom
na súčasný stav ÚPN a navrElena Bročková, v mene
hovaný nový stav ÚPN.
iniciátorov petície (krátené)

Informácia primátora mesta
Pezinok Olivera Solgu:
Júnové zastupiteľstvo sa touto problematikou zaoberalo a
navrhlo dve konkrétne riešenia. Sú totožné s tými, ktorými
sa zaoberalo vedenie mesta už
pred dvoma mesiacmi. Prvým
je rozšírenie MŠ na Bystrickej
o dve triedy (cca 44 detí) a druhým je zriadenie elokovaného
pracoviska MŠ na ul. gen. Pekníka, a to v budove bývalej Okresnej prokuratúry na Amfiteátri (cca 66 detí). Zaznela aj
úvaha otvoriť nové triedy materskej školy v ZŠ a MŠ na
Oreší v grinavskej časti mesta.
Obidve spomínané reálne riešenia by mali byť realizované
do konca roka. V septembri bude projekt prestavby a finančné
zabezpečenie prerokovávať
Mestské zastupiteľstvo.

Dievčatá, ženy buďte ostražité!
Dievčatá a ženy – Pezinčanky, ale aj vy, ktoré sa na území
mesta zdržiavate z dôvodu práce alebo zábavy. Chcem sa s
vami podeliť o nemilú skúsenosť, ktorá sa stala mojej 27
ročnej dcére. Nechcem šíriť paniku, hystériu, len vás chcem
varovať, aby ste boli opatrné,
ostražité. Aby ste sa neocitli
v situácii, v ktorej vám ide o
život, zdravie, kedy stojíte tvá-

rou v tvár osobe, ktorá má v
úmysle spáchať zločin, ublížiť
vám.
Moju dcéru v noci 17. marca
2012 cca o 00.45 hod. na Bratislavskej ulici v Pezinku cestou
domov (na sídlisko Juh) na
chodníku prepadol neznámy
muž vo veku približne 30 rokov.
Fyzicky ju bezdôvodne napadol, päsťou udrel do oblasti tváre, siahal na ňu, zvalil ju na

zem. Dcéra sa intenzívne bránila a kričala, na čo sa v blízkom rodinnom dome ukázala v
okne pani a útočník vzápätí
ušiel. Spáchaný delikt v súčasnosti rieši štátna polícia.
Prečo popisujem uvedenú
udalosť – je skutočnosť, že tento nebezpečný muž zatiaľ chodí po slobode, možno sa pohybuje medzi nami a teda je tu
reálna hrozba, že sa takýto čin

môže zopakovať, že tu bude
ďalšia obeť, ale s horšími následkami.
Apelujem preto na mladé
dievčatá, ženy, aby boli ostražité, nepodceňovali situáciu, nechodili v nočných hodinách domov samy, aby sa pekný deň
nekončil smútkom a nešťastím,
ako to bolo v našom prípade.
Občianka Mesta Pezinok

Oznam

Chytili zlodejov

V dňoch 2. – 20. júla sa bude rekonštruovať elektrická a dátová sieť na Mestskom úrade v Pezinku. Všetky služby a oddelenia, ktoré sa nachádzali na prízemí, budú dočasne presťahované do veľkej zasadačky na prvom poschodí (č. dv. 12). Konkrétne sa jedná o matriku, podateľňu, pokladňu, kanceláriu prvého kontaktu, evidenciu obyvateľov a sociálne oddelenie. Obmedzené budú aj niektoré klapky telefónnych čísiel. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke mesta: www.pezinok.sk

Vo veľmi krátkej dobe pezinskí policajti objasnili prípad krádeže
zo dvora jedného rodinného domu v Pezinku, ktorý sa stal dňa 16.
5. Jeden z páchateľov neoprávnene vnikol za bránu na pozemok,
odkiaľ odcudzil bicykel, ktorý podal cez bránku svojmu spoločníkovi. Z miesta činu ušli. Svojím konaním spôsobili majiteľovi škodu
vo výške 386, 45 eur. Na základe dobrej operatívnej spolupráce boli páchatelia vypátraní. Z prečinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody už boli obvinení dvaja muži (22, 28).

Jubilejný ročník Pezinskej športovej olympiády žiakov I. stupňa
Sme radi, že v dnešnej pretechnizovanej dobe sú žiaci,
ktorí chcú športovať a sú učitelia, ktorí ich k tomu vedú.
S nápadom, kde si žiaci môžu
rozvíjať športového ducha a
zdravé zápolenie, prišla Mgr.
Mária Miklášová, ktorá je autorkou tohto projektu.
ZŠ Fándlyho v tomto školskom roku zorganizovala jubilejný, už 10. ročník Pezinskej
športovej olympiády, v ktorej si
žiaci 1. - 4. ročníka pezinských
základných škôl a preverili svoje zručnosti a schopnosti v atle-

tických disciplínach vo svojich
kategóriách:
- v behu na 50m
- v hode medicinbalom 1kg
- v prekážkovom behu
- v skoku do diaľky z miesta
- v štafetovom behu
V tomtom školskom roku svoju účasť opätovne nepotvrdila
ZŠ Orešie. Olympiády sa zúčastnili základné školy: ZŠ Limbach, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho
Na jednotlivých stanovištiach
sledovali disciplíny učitelia zo
všetkých zúčastnených škôl. Po

Čítanie otcov
RIADKOVÁ INZERCIA

JÚN 2012

Svet je nádherná kniha, ale škol. roka, jedenkrát týždenne,
nemá cenu pre toho, kto nevie vždy ráno cez prvú hodinu. Ocčítať.
(Carlo Goldoni) kovia počas týchto ranných čítaní predstavia ostatným deťom
V našej škole ZŠ Fándlyho 11 rôzne detské knižky, ktoré vybev Pezinku sme sa počas tohto rajú spolu so svojimi deťmi a číškolského roka zamerali na zvy- tajú im z nich. Následne s deťšovanie záujmu detí o knihy a mi vedú rozhovor o knihách,
zároveň zvyšovanie čitateľskej hodnotách, ktoré knihy prinášagramotnosti aj prostredníctvom jú, o kladných i záporných hrdinoch. Deti takto predstavia spoprojektu – „Čítanie otcov“.
Ide o projekt, ktorý prebieha v lužiakom svojich ockov. Pre žia2. D a 1. D triede počas celého kov je to zážitok, keď je ich otec-

ukončení súťaže sa spoločne
za účasti učiteľov všetkých škôl
spočítavali výsledky jednotlivých disciplín podľa ročníkov prvého stupňa zúčastnených
škôl. Celkové poradie škôl:
1. miesto ZŠ Fándlyho, ktorá získala Putovný pohár
2. miesto ZŠ Kupeckého
3. miesto ZŚ Na Bielenisku
4. miesto ZŚ Limbach
V tradícii chceme pokračovať i
naďalej. Do budúcnosti uvažujeme pozvať aj žiakov zo ZŠ
Vinosady a ZŠ Viničné, a tak kruhy mladých športovcov rozšíriť.

Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať všetkým zúčastneným školám. Poďakovanie patrí patrí Mgr Regine Guštafíkovej, koordinátorke PO, všetkým učiteľom ZŚ Fándlyho a aj
rade rodičov pri ZŠ Fándlyho,
ktorá nám svojim finančným príspevkom umožňuje pravidelne
toto podujatie pripravovať. Zároveň ďakujeme aj všetkým rodičom našich žiakov, ktorí nám
umožňujú toto podujatie organizovať.

ko na chvíľu učiteľom, ktorého
počúvajú aj ostatné deti.
Počas čítania musia byť deti
sústredené, pretože z prečítaného úryvku si na ďalšej hodine
píšu obsah. Tým sa učia čítať a
počúvať s porozumením, formulovať svoje myšlienky a robiť
si výpisky z vypočutého textu.
Rozvíja to ich tvorivosť, fantáziu a štylizáciu. Rovnako sa u
detí podporuje čítanie a vzťah
ku knihám, aby sa deti naozaj
naučili čítať a písomne vyjadrovať, vytvorili si svoje čitateľské
denníčky. Do nich si píšu obsa-

hy z prečítaných rozprávok, poviedok a príbehov, ktoré čítajú
doma. Zároveň si ich ilustrujú
originálnymi kresbami. Na určených hodinách ich prezentujú
svojim spolužiakom.
Chceme sa týmto aj poďakovať všetkým obetavým rodičom, zvlášť otcom, ktorí sa do
projektu zapojili. Ide nám o spoločnú vec. Vychovať z našich
detí vzdelané, ale zároveň aj
citovo naplnené osobnosti, ktoré budú schopné urobiť tento
svet lepším.
Ing. Monika Hlúšková

PaedDr. Ingrid Laláková
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Mestské ocenenia vynikajúcim osobnostiam Pezinka
slávnostného programu. Ocenenia podľa počtu bodov získali:

V pamätný deň mesta Pezinok, 14. júna, sme si pripomenuli 365. Výročie udelenia
výsad Slobodné kráľovské
mesto. V podvečer toho dňa
boli preto v Pezinskom kultúrnom centre slávnostne
odovzdané mestské ocenenia občanom a kolektívom za
dlhodobo dosahované významné výsledky a aktivity.
Na návrh primátora Mesta Pezinok Olivera Solgu schválilo
Mestské zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadaní 22. mája
uznesením číslo 1-97/ 2012 tieto ocenenia:
ČESTNÉ OBČIANSTVO mesta Pezinok, ako najvyššie vyznamenanie mesta, sa udeľuje
osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o
rozvoj a zveľadenie mesta, o
rozšírenie jeho dobrého mena
doma i vo svete, osobám, ktoré
obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi,
predstaviteľom európskej a svetovej politiky, vedy, kultúry a
športu, ktorí sa zaslúžili o rozvoj
vzájomných vzťahov a medzinárodnej propagácie mesta Pezinok.
Čestné občianstvo mesta Pezinok získal:
generálporučík Peter Vojtek,
– náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR, za vysoko
profesionálny prístup k plneniu
náročných povinností, za úspešnú prezentáciu a propagáciu našej armády a za spoluprácu ozbrojených síl so samosprávnymi a štátnymi orgánmi.
Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho, ktorá sa udeľuje občanom mesta Pezinka, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili
o jeho reprezentáciu a dobré
meno v oblasti vedy, vzdelávania, kultúry a športu, za rok
2012 získali:
Richard Nemec – za vynikajúce športové výsledky vo volejbale mužov. Richard Nemec pochádza z Pezinka, je päťnásobný majster SR, 2-násobný
majster Talianska, mnohonásobný reprezentant Česko – slovenskej federatívnej republiky
a Slovenskej republiky, najlepší
volejbalista SR v rokoch 1995,
96, 97, 98, 99 a 2003, hráč mnohých vynikajúcich zahraničných klubov.
Ďalším významným mestským ocenením, ktoré na slávnosti bolo udelené, bola medaila so stužkou ZA ZÁSLUHY O
ROZVOJ MESTA, ktorá sa udeľuje občanom Pezinka, občanom iných miest a cudzím štátnym príslušníkom a výnimočne
aj právnickým osobám, ktoré sa
mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj mesta Pezinok a budovanie jeho demokratickej samosprávy. Ocenenie bolo udelené:

I.najlepší športovec – Milan
RANDL džudo (35), Martin
NEMEC volejbal (27), Pavol
LOŠONSKÝ basketbal (26)
II. Najlepšia športovkyňa –
Michaela KUCHAREKOVÁ
džudo (48), Lucia BEHÚŇOVÁ volejbal (25), Zuzana PAVELEKOVÁ volejbal (24)

hodnených občanov. Cenu pre- zícii vedúceho kina a prírodnévzal prezident klubu pán Anton ho kina a za propagáciu kvalitnej kinematografie v našom
Eliáš.
meste,
Ocenenie získal aj Ján Štrba
– vynikajúci slovenský fotograf, Monika Kompaníková – výdlhoročný obrazový kronikár tvarníčka a spisovateľka, ocenášho mesta, pri príležitosti ne- nenie získala za knihu Piata
dávneho životného jubilea.
loď, ktorá je dojímavým a hlboko ľudským zobrazením vzťahov dcéry , matky a sveta, ktorý
ich obklopuje. Kniha získala najvyššie ocenenie v literárnej súťaži Anasoft Litera,

cie tohto sociálneho zariadenia, ktorého pracovníci obetavo
a vysoko profesionálne napĺňajú svoje poslanie pomáhať mentálne i telesne znevýhodneným
občanom mesta a okolia. Ocenenie prebrala dlhoročná riaditeľka tohto zariadenia Ľubica
Vyberalová.
Posledná Cenu primátora bola udelená „in memoriam“ Petrovi Valkovi – vynikajúcemu
stolnotenisovému hráčovi, ktorý napriek svojmu hendikepu reFrantišek Féder – za organizo- prezentoval Pezinok a Slovenvanie populárneho festivalu sko na Paralympijských hrách v
Dychovky v preši a za výrazný Aténach v roku 2004. Cenu prepodiel na organizovaní kultúr- vzal jeho brat Pavol Valka.
no-spoločenských podujatí,
Mestské ocenenie sa po prvýakými sú najmä populárny Ples krát odovzdávali spoločne s
farnosti a iné,
oceneniami Najlepší športovec
Dana Poláková – vynikajúca a športový kolektív a súčasťou
insitná maliarka a všestranná bolo aj vyhodnotenie literárnej
výtvarníčka, ocenenie získala súťaže O cenu primátora. Veľza svoju maliarsku tvorbu a ve- mi príjemná a dôstojná spoločenská udalosť bola ešte ozdogenerálporučík Peter Voj- denie úspešných galérií, ktoré bená piesňami výbornej spetek, – náčelník Generálneho dotvárajú kultúrny kolorit náš- váčky Ivany Poláčkovej.
ho mesta,
štábu Ozbrojených síl SR
Súčasťou osláv bolo aj udeľoElena Voleková – šesťdesiat vanie literárnych ocenení mlaNa záver slávnosti boli udele- násobná darkyňa krvi, držiteľka dým autorom, ktorí sa zúčastnili
né CENY PRIMÁTORA s pla- Janského plakety, za vysoko hu- tohoročného jubilejného, dvadketou, ktoré sa udeľujú obča- mánny a obdivuhodný postoj, siateho ročníka literárnej súťanom mesta Pezinok, občanom akým darcovstvo krvi bezospo- že „ O cenu primátora “.
iných miest a cudzím štátnym ru je,
V kategórii žiackych prác zíspríslušníkom a právnickým oso- Jozef Farkaš – stonásobný dar- kal za prózu prvú cenu Martin
bám, ktoré vo svojom odbore ca krvi, držiteľ plakety profeso- Žigo, žiak ZŠ Fándlyho a druhú
prispeli výnimočným spôso- ra Kňazovického, za vysoko cenu získala Alexandra Prabom k rozvoju alebo propagácii ľudský počin a obetavosť, s chárová zo ZŠ Kupeckého. Na
mesta Pezinok. Cenu udeľuje akou pomáha zachraňovať živo- treťom mieste sa umiestnil
primátor mesta Pezinok a ne- ty a zdravie ľudí,
Adam Lettrich, žiak ZŠ Na
podlieha schváleniu v MestBielenisku. Zvláštne uznanie
skom zastupiteľstve. Cenu priZ právnických osôb Cenu pri- získal Marek Goga, zo ZŠ Kumátora získali:
mátora získalo Sociálne za- peckého.
V tomto ročníku bola vypísaAndrea Bertová – za obeta- riadenie Hestia – pri príležitosná
aj špeciálne téma, ktorá bola
ti
dvadsiateho
výročia
existenvosť a ochotu nezištne pomáhať sociálne znevýhodneným a
viacdetným rodinám a za aktívnu činnosť v Centre pre rodinu,
Oľga Bejdáková – za dlhoročnú odbornú a organizačnú prácu v prospech rozvoja a propagácie pezinského vinohradníctva a vinárstva a snahu o zachovanie a rozvíjanie vinárskych tradícií,

Jozef Minárik – dlhoročný prezident Dobrovoľnej požiarnej
ochrany na Slovensku .Ocenenie získal za obetavú prácu v
prospech slovenského dobroMilanovi Oravcovi – za dlho- voľného hasičstva a podporu
ročnú prácu šéfredaktora časo- hasičského športu. Ocenenie
pisu Pezinčan, ktorému vtlačil mu primátor udelil pri príležitospečať vysokej profesionality, ob- ti životného jubilea a odchodu
jektívnosti a popularity medzi do dôchodku,
občanmi Pezinka.
Peter Hyross – riaditeľ MestLions Clubu Bozen Pezinok – ského múzea v Bratislave, za
pri príležitosti desiateho výročia dlhoročnú odbornú i organizačzaloženia klubu, za verejno- nú prácu v oblasti dejín nášho
-prospešnú činnosť, ktorou čle- hlavného mesta i za prácu v ornovia klubu napĺňajúc heslo gánoch a inštitúciách mesta
hnutia „ Slúžime “ a svojimi akti- Pezinok,
vitami každoročne podporujú Timotej Matiaško – za mnohosociálne a zdravotne znevý- ročnú profesionálnu prácu v po-

venovaná druhej svetovej vojne a Slovenskému národnému
povstaniu. Téma mala názov
„Spomienky starých rodičov a
prarodičov na obdobie druhej
svetovej vojny “ a išlo o spracovanie historicko – literárne. Súťaž bola vypísaná v spolupráci
s Mestskou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Špeciálnu cenu za spracovanie tejto náročnej témy si odniesol Sebastián
Bobáľ, žiak ZŠ Kupeckého.
V kategórii žiacke práce - poézia bola udelená cena bez poradia a to Lee Valachovej – žiačke ZŠ Kupeckého.
V kategórii študentské práce
– próza získala prvú cenu Zuzana Bilská, druhú cenu získala Martina Verešvárska, obidve študentky Gymnázia Pezinok. Študentom toho istého
gymnázia je aj Dávid Mamrilla,
ktorý získal tretie miesto.
V kategórii - poézia sa porota
rozhodla ocenenia neudeliť.
Primátor zablahoželal ocenením žiakom a študentom, poďakoval všetkým pedagógom, ktorí žiakom a študentom pomáhali v príprave na súťaž a členom
odbornej poroty, ktorá pracovala v zložení pani Magdaléna
Steinerová, Božena Jánošová,
Ľubomíra Miháliková a Daniela
Debnárová. Víťazné práce budú uverejnené aj v časopise
Pezinčan.
Najlepší športovec a športový kolektív roka 2011.
Ocenenie najlepších športovcov a športových kolektívov za
minulý rok bolo tiež súčasťou

III. Najlepší mládežnícky
športovec/športovkyňa –
Adam BRAT stolný tenis (26),
Jakub KLAMO džudo (21),
Lucía TIBENSKÁ džudo (20),
Róbert MIKES ľadový hokej
(19), Petra Potocká (11)
IV. Najlepší športový kolektív
– VTC - ŽENY volejbal (20),
F.Y.C. SLOVAKIA námorný
jachting (16), MODELÁRI raketové modelárstvo (6)
V. Najlepší mládežnícky
športový kolektív – TJ BANÍK
- MLADŠÍ ŽIACI futbal/futsal
(14), VTC - JUNIORKY volejbal (12), SOKOL - Dorastenci
orientačný beh (9)
VI. Najlepší tréner – TOMÁNEK džudo (16), POPELÁŠ
volejbal (9)
VII. Najlepší tréner mládeže –
KUZNECOV A GYEPES basketbal (18,5), ALEXY stolný
tenis (18,5)
VIII. Najlepší športovec alebo
športovkyňa so zdravotným
hendikepon – POLKORÁB
stolný tenis (19), FRAŇOVÁ
orientačný beh a cyklistika (14)
Na záver oceňovania športovcov boli prijatí mladí basketbalisti, ktorí sa stali v žiackej kategórii majstrami Bratislavského kraja. Je to výsledok
dobrej práce trénerov Vladimíra Kuznecova, Mgr. Petra
Gyepesa a Mgr. Andreja Tichého ako i funkcionárov Mládežníckeho basketbalového
klubu.
(ra)

Ocenenia pre žiakov a študentov
Primátor mesta prijal 20. júna
v Obradnej sieni mesta Pezinok najlepších žiakov a študentov. Okrem ocenenia ich vynikajúcich študijných výsled-

kov im poďakoval aj za reprezentáciu školy a mesta na rôznych vedomostných, kultúrnych a športových podujatiach. Zaželal im pekné prázd-

niny a odovzdal im malé darčeky. Odmenení boli títo žiaci a
študenti:
ZŠ Fándlyho: Terézia Sluková, Petra Polkorábová, Klára

Margitánová, Alexandra Senková, Pavlína Pilková, Dominika Dulajová
ZŠ Kupeckého: Adam Andel,
Samuel Wittlinger, Dáša Holecová, Eliška Osvaldová
ZŠ Na bielenisku: Erik Korbeľ, Eduard Košický, Long
Duong Ngoc, Laura Fuljerová
ZŠ a MŠ Orešie: Barbora Jakimová, Nikoleta Kováriková, Jakub Šmahovský, Tomáš Strečanský
Gymnázium Pezinok: Adam
Dej, Anita Turanská, Simona
Mičudová, Zuzana Mocková
Obchodná akadémia: Daniel
Trochta, Alena Macková, Eliška Krajčovičová, Andrej Málek
Stredná odborná škola: Miroslava Vlníková, Viktor Lehotský, Natália Michalecká, Si(r)
mona Bedecsová
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Sviatok sv. Floriána na ZŠ Orešie
Hasiči v Pezinku si uctili sviatok sv. Floriána viacerými spôsobmi - prezentáciami, súťažami a tým, že deti navštívili hasičskú zbrojnicu DHZ Pezinok. SOU spolu so ZŠ a MŠ Orešie pripravilo v tomto roku pre žiakov ZŠ okrem súťaží grafických
prác aj besedu s hasičmi spojenú s ukážkou a nácvikom hasenia pomocou jednoduchých hasiacich prostriedkov v areáli
školy.
Po privítaní členov DHZ Pezinok riaditeľom školy predniesol
krátku informáciu o živote patróna hasičov vrchný inšpektor
DPO SR Peter Ronec. Následne sa pod vedením zástupcu riaditeľa a v sprievode pedagógov prítomní presunuli na školský
dvor, kde bola pripravená ukážka hasenia ručnými hasiacimi prístrojmi. Ukážku predviedol pracovník školy a servisný technik
pre ručné hasiace prístroje Marián Topor. Hasenie ručnými hasiacimi prístrojmi si vyskúšali aj prítomní pedagogickí pracovníci i žiaci školy. Okrem roho P. Ronec prezentoval hasenie malých požiarov jednoduchými hasiacimi prostriedkami tlmicou a
vedrom s vodou, ktoré si tiež vyskúšali žiaci aj pedagógovia. V
diskusii dostali prítomní odpovede na otázky z oblasti ochrany
pred požiarmi. Lektor P. Ronec ďalej informoval o histórii i súčasnej činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, ktorá si tento rok pripomína 90. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty, Hasičského a záchranného zboru, ktorý tento rok slávi 10.
výročie svojho vzniku.
Peter Ronec

Deň u hasičov
Krásne nedeľné popoludnie prilákalo v nedeľu 2. júna do areálu HaZZ v Pezinku na Rozálke rekordné množstvo detí a ich rodičov či starých rodičov, ktorí tu oslávili Deň detí. Hasiči im pripravili bohatý program, ktorého súčasťou boli ukážky ich práce,
technika a jej využitie pri záchrane životov a majetku, ale aj
množstvo stánkov a hier na lúke.
Okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru na
čele s riaditeľom pánom Emilom Moťovským patrí poďakovanie
nás rodičov, ktorí sme spolu s našimi ratolesťami u vás prežili
nezabudnuteľné popoludnie. Ďakujeme.

JÚN 2012

PEZINČAN

Poznáme víťazky súťaže Miss Pezinok 2012
O tom, že aj v Pezinskom okrese žijú krásne dievčatá azda nikto nepochybuje. Potvrdil to aj finálový večer už siedmeho ročníka súťaže Miss okres Pezinok
2012, ktorý sa uskutočnil v sobotu 26. mája v Dome kultúry v
Pezinku. O korunku krásy tu súťažilo 10 finalistiek. Ako už býva
zvykom, na dievčatá čakalo viacero súťažných disciplín. Medzi
nimi nechýbali ani voľná disciplína či promenáda v plavkách.
Členkou poroty bola tentokrát aj
Pezinčanka Alexandra Klimeková, ktorá sa tento rok stala druhou vicemiss v súťaži Miss Universe Slovenskej republiky. Počas finálového večera súťaže
krásy Miss okres Pezinok 2012
spríjemnili prítomným chvíle čakania na verdikt poroty vystúpenia známych slovenských umelcov - speváčky Nely Pociskovej,
speváckeho dua Twins a tanečnej formácie Phantomas Crew.
Po chvíli rozhodovania napokon
porota vyhlásila víťazky. Titul
Miss okres Pezinok 2012 získala Barbara Minarovičová z Lim-

Víťazná trojica dievčat na Miss Pezinok 2012: zľava Lucia Hegerová, Barbara Minarovičová
a Diana Zemková.
FOTO (mo)
bachu. Prvou vicemiss sa stala
Diana Zemková zo Svätého Jura a titul druhej vicemiss si odniesla Lucia Hegerová z Bud-

meríc. Pre všetky dievčatá bola
účasť v tejto súťaži nepochybne
jedinečným zážitkom a tiež skúsenosťou, čo potvrdili aj víťazky.

Tie si po úspechu v súťaži môžu
vychutnávať okrem výhier aj reprezentačné úlohy na spoločenských podujatiach.
(KG)

Deň detí
Aj tento rok deti oslavovali svoj sviatok. Dňa 2.6. ste mohli stretnúť
v Dome kultúry Pezinok deti, ktoré sa zabávali a súťažili. Vyskúšali

Atletika na ZŠ Fándlyho

si skúšku odvahy, skúšku múdrosti. Museli zdolať rytiersky súboj a

Atletika dievčat má na našej škole dlhoročnú tradíciu. Dievčatá začínajú s trénovaním rôznych disciplín atletiky od 4.ročníka, niektoré sa rozhodnú až v 5.ročníku. Mladé atlétky trénuje a
na súťaže pripravuje Mgr. I. Hlinkovičová. Tréning majú raz týždenne a trvá 2 hodiny. Približne po dvoch rokoch sa začínajú
dievčatá špecializovať na tie disciplíny, v ktorých dosahujú najlepšie výkony. Veľkým prínosom pre ne je súťaženie s registrovanými atlétmi z celého Slovenska na súťažiach v Bratislave,
ktoré nesú názov „Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“. V
okrese Pezinok patrí družstvo žiačok ZŠ na Fándlyho ul. už veľa rokov k neporaziteľným. V tomto roku to nebolo inak, opäť zvíťazili s náskokom 130 bodov. Pozoruhodné je, že družstvo tvorili hlavne žiačky 5.- 7.roč., teda je to veľmi perspektívne družstvo.
Pozornosť si zaslúžia výkony z okresnej a krajskej súťaže:
L. Okasová (5. roč.) - skok do výšky 130 cm, A. Poláková
(5.roč.) – skok do diaľky 419 cm, S. Somorovská (6. roč.) - skok
do výšky 145 cm, beh na 60 m – 8,8 s, T. Velická (6. roč.)- beh
na 800 m 2:47, M. Hanusová (6.roč.) - skok do diaľky 401 cm,
siedmačky E. Slimáková a V. Pavlíčková – vrh guľou 9 m.,K.
Baxová – 8,60 m, K. Slezáková (9. roč.) - skok do diaľky 430
cm, G. Lidayová (9. roč.)- beh na 800 m 2:58. Sestry V. a K.
Dobiášové podávajú výborné výkony v behu na 800 m.
Tešíme sa na ďalší ročník atletickej súťaže, kedy budú dievčatá o rok staršie a ich výkony určite ešte pozoruhodnejšie.
Mgr. Viera Šinddelárová

získaný žold si mohli vybrať sladkú odmenu. Na pódiu prebiehal

Výstava
V Galérii insitného umenia na Schaubmarovom mlyne sa 22.
júna uskutočnilo otvorenie výstavy významného poľského insitného umelca – grafika Jana Nowaka. Výstava nazvaná „V túžbe po slobode“ potrvá do konca augusta.

Výpožičné hodiny v knižnici
Malokarpatská knižnica v Pezinku upozorňuje svojich čitateľov na zmenu výpožičných hodín počas mesiacov júl – august.
Výpožičné služby budú poskytované nasledovne:
pondelok 8.00 – 18.00 hod., utorok, štvrtok, piatok 8.00
do 16.00 hod., streda 10.00 – 16.00 hod. V sobotu bude
knižnica zatvorená. Mimo výpožičných hodín je možnosť
vrátenia kníh do biblioboxu (schránka na knihy vedľa
brány).

po absolvovaní všetkých stanovíšť boli pasované za rytierov. Za
program, kde sa predstavili Šašo Maroš, historické tance, Creative
shows, FESTUM AETERNUM a deti z pezinských škôl so svojimi
vystúpeniami.
Nechýbala autogramiáda športovcov a deti prišiel pozdraviť aj slovenský hokejista Miroslav Šatan. Každý jeden odchádzal s úsmevom
na tvári. Ďakujeme organizátorom: Pezinskému kultúrnemu centru,
Centru voľného času Pezinok, Mestu Pezinok a firme GRAFIT - Milan
Grell.

Mgr. Viera Odehnalová

FOTO TV PEZINOK
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Navštívte nové podujatie Piaty ročník podujatia Blues na Mlyne nesklamal
„Víno a levanduľa“

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s
mestom Pezinok organizuje nové podujatie pod názvom „Víno a
levanduľa“. Akcia je zameraná na prezentáciu obľúbenej vinohradníckej, ale i turistickej lokality Stará hora v Pezinku, na prezentáciu vína výrobcov pezinského vinohradníckeho rajónu a na
ukážku unikátnej záhrady, v ktorej sa vinič strieda so stredomorskou flórou, predovšetkým s nádhernou výsadbou levandule.
Termín konania podujatia je sobota 14. júla 2012 v čase od 11.00
do 21.00 hod. Hodnota vstupenky pre návštevníkov bude 5 EUR.
Cena zahŕňa 10 lístkov na degustáciu vzoriek vína v nominálnej
hodnote 0,20 EUR za jeden lístok. Ďalej sú v cene zahrnuté pohár, propagačná brožúra s mapou a zoznamom vystavovateľov.
Organizátori pripravujú aj sprievodné podujatia, ako napríklad
predaj ľudovoumeleckých výrobkov, predovšetkým tradičnej keramiky, medovníkov a ďalšie. Zabezpečená bude ponuka tradičných gastronomických špecialít (guláš, fyzulnačka, ryby, pagáče,
lokše) a iné dobroty. Účastníci podujatia si budú môcť pozrieť aj
prezentáciu úžitkových automobilov, ktorej súčasťou budú aj
ukážkové jazdy. Podujatie spríjemní ľudová hudba a podvečerná
bubnovačka.
Oľga Bejdáková

Malokarpatskí vinári navštívili Cyprus
Už od roku 2009 členovia Združenia Malokarpatská vínna cesta
každoročne absolvujú poznávacie pobyty vo vinárskych krajinách
Európy. Do teraz v rokoch 2009 – 2011 navštívili vinári juhozápadné
oblasti Európy Španielsko, Francúzsko a Taliansko. V tomto roku v
období od 29. mája do 5. júna zamierila skupina z MVC na juhovýchod, na ostrov Cyprus. Pod záštitou slovenskej veľvyslankyne Anny Tureničovej tu predseda Združenia Malokarpatská
vínna cesta Milan Pavelka a predseda Združenia cyperských
výrobcov vína Antonis Haggipavlou, podpísali memorandum o
spolupráci pri rozvoji vínnych ciest v Európe. Malokarpatskí vinári
počas pobytu na Cypre navštívili aj štyri zo šiestich cyperských
vínnych ciest, mali možnosť ochutnať tamojšie vína a vzájomne si
vymieniť skúsenosti s vinármi.
(KG)

Slnečné počasie a tropická letná horúčava sprevádzali tohtoročný už piaty ročník podujatia
Blues na mlyne. Uskutočnilo sa
v sobotu 16. júna už tradične v
Schaubmarovom mlyne v Pezinku. Stráviť príjemný večer plný bluesových melódií sa tu rozhodli desiatky návštevníkov.
Organizáciu festivalu mal aj tento rok vo svojich rukách hudobník, držiteľ ocenenia Bluesman
roka 2011 Milan Konfráter. Pre
všetkých milovníkov bol pripravený lákavý hudobný program s
medzinárodnou účasťou. Počas
sobotňajšieho večera sa na pódiu vystriedalo sedem bluesových zoskupení: Tóno Hornák
and Social Blues Club, Staré
Tiene, Ján Litecký – Šveda,
Milan Konfráter Blues Band,
Julian Socha, The Breakers a
napokon Rolling Stones 50.
Anniversary Band.
Bluesový kolotoč roztočila trnavská kapela Tóno Hornák
and Social Blues Club. Táto formácia je známa archaickými
bluesovými skladbami. Jej členom je aj najstarší aktívne hrajúci kontrabasista, ktorý sa

však tohtoročného festivalu
Blues na mlyne nemohol zúčastniť. Hudobnú poctu skupine The Shadows zložila svojimi
skladbami kapela Staré Tiene.
Na každom správnom bluesovom festivale určite nesmie chýbať legenda a priekopník tohto
hudobného žánru na Slovensku a prezident Slovenskej
Bluesovej Spoločnosti Ján Litecký – Šveda. So svojou skupinou „ Víťazný traktor “ taktiež
prispel v sobotu večer k dobrej
nálade, ktorá vládla na nádvorí
Schaubmarovho mlyna. V podaní kapely Milan Konfráter
Blues Band si mohli prítomní vypočuť kvalitné blues domácich
hudobníkov. Zahraničným hosťom festivalu bol už po tretíkrát
gitarista Julian Socha z Veľkej
Británie. Hudobník okrem samotnej hry predstavil aj svoj nový, v poradí už tretí album, ktorý
má názov „ Who is the man “ a
vznikol na Slovensku. Návrat legendy slovenského bigbeatu
známej najmä zo 60-tych rokov,
kapely The Breakers, na hudobnú scénu umožnil aby taktiež vystúpila na pezinskom blu-

FOTO TV PEZINOK

esovom festivale. Záver podujatia Blues na Mlyne 2012 patril
voľnému zoskupeniu hudobníkov s názvom „Rolling Stones
50. Anniversary Band“, ktoré
tak symbolicky oslávilo okrúhle
narodeniny známej skupiny
Rolling Stones. Tá bola pre
mnohých súčasných hudobníkov a bluesmanov niekdajším
vzorom a inšpiráciou.
Okrem hudobných lahôdok
pre uši mali návštevníci piateho
ročníka festivalu Blues na mlyne k dispozícii aj občerstvenie.

Na svoje si prišli aj deti, pre ktoré bol pripravený výtvarný ateliér. Ako uviedol usporiadateľ,
pri organizácii tohto obľúbeného bluesového festivalu v Pezinku kladie dôraz najmä na vytvorenie príjemnej, pohodovej
atmosféry, aby prilákala nie len
starších, ale aj mladších návštevníkov a taktiež rodiny s deťmi. Možno preto povedať, že
Blues na mlyne 2012 svoje poslanie splnil do bodky a mnohí
sa už teraz tešia na jeho ďalší
ročník.
(KG)

Festival Dychovky v preši 2012
Stretnúť sa v krásnom Pezinku,
pri muzike, či pri vínku,
je sviatkom domácich i hostí,
ktorí sem prídu z úprimnosti.
Už dvanásty ročník všetkých teší,
že dychovky budú opäť v preši,
klarinet, trúbka v rukách zahorí
o pár dní na nádvorí.
Nech zahrejú vás melódie
s dychovkou, ktorá stále žije.
Už prichádza naša hodina, veď sa
tam stretneme ako jedna rodina.

Festival „Dychovky v Preši“ je
osobitým podujatím v sérii festivalov na Slovensku. XII. Ročník
tohto najväčšieho medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb sa tento
rok uskutoční v dňoch 17., 18. a
19. augusta 2012. Všetko, čo
sa počas trojdňového festivalu
udeje, majú „na svedomí“ organizátori Dychová hudba Cajlané, Pezinské kultúrne centrum
a Fanklub DHCajlané.
Desiatky slovenských, ale aj
veľa rakúskych, poľských, ma-

ďarských, nemeckých, či špičkových moravských dychových
kapiel už v uplynulých ročníkoch predviedli svoje umenie
pezinskému publiku. Každým
rokom sa na tento festival vracajú dychovky z minulých ročníkov a hlásia sa aj nové, ktoré
sa chcú predstaviť v našom
meste. Tak je tomu i tento rok.
Vyhrávať sa bude na Radničnom námestí, v Krušičovej

(Rakúsko), Křídlovanka(CZ).
V sobotňajšom programe vystúpia: DH Svätojurská kapela,
Šenkvičanka, Častovanka, Grinavanka, DH Cajlané.
V nedľu po súťažnej časti festivalu Dychovky v Preši zahrajú
pezinskému publiku hostia Dychový orchester Neuhengstett
z Nemecka a dychová hudba
Maguranka z Kanianky, ktorá je
vicemajstrom Európy z roku
2008.
Festival Dychovky v Preši bude teda prebiehať počas tretieho augustového víkendu a za
každého počasia. Upresnený
program podujatia, predpredaj
vstupeniek a cenu vstupného
uverejníme v júlovom čísle Pezinčana.

kúrii, v centre mesta a na Amfiteátri. Pozvanie prijali dychové
orchestre z Česka, Nemecka,
Rakúska a zo Slovenska, avšak nie všetky budú súťažiť o
ceny vyhlásené organizátormi.
O hlavnú cenu budú bojovať tieNa tri sviatočné dni naplnené
to dychové hudby: Šarfianka hudbou v našom meste sa teší
(SK), Veselá muzika z Ratiškovic (CZ), Krásinka (SK), SvaFrantišek Féder
to-bořáci (CZ), Senčanka
predseda festivalu
(SK), Blaskapelle Horavanka
a predseda DH Cajlané

Rekord v čítaní pomohli zlomiť aj deti z Pezinka
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

CENY PRE KAŽDÉHO
1. poschodie

Vo štvrtok 31. mája 2012 sa
Malokarpatská knižnica v Pezinku spolu so Základnou školou Kupeckého zapojili do čitateľského maratónu. Išlo o celoslovenský projekt s názvom
„Čítajme si… 2012“. Jeho zámerom je zapojiť čo najviac detí do
aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú moderné technické zariadenia.
Zámerom „Čítajme si… 2012“
je zapojiť čo najviac detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch
vytláčajú moderné technické zariadenia.
Akcia prebiehala v čase od
9.00 hod. do 15.00 hod súbežne na oddelení pre deti v Malokarpatskej knižnici a v škol-

Historicky po prvý raz sa čitateľský maratón uskutočnil 16. júna
v roku 2008. Odštartovala ho
Oľga Feldeková. Pozitívom je,
že sa do tejto akcie zapája stále
viac detí. Svedčí o tom aj skutočnosť, že v úplných začiatkoch nepresahoval počet čítajúcich ani tri tisícky. V roku 2011
ich bolo už 30 480 a v roku 2012
sa toto číslo zvýšilo na 35 542
žiakov. Rok čo rok sa tak darí
stále viac napĺňať hlavný cieľ
skej knižnici na Základnej škole tohto projektu zapojilo 13 tried a tohto podujatia, ktorým je podKupeckého. Deti sa pri čítaní 121 žiakov. V Malokarpatskej pora čitateľskej gramotnosti u
striedali. Každý z nich tak do- knižnici čítalo tento rok 89 mara- detí, zvýšenie návštevnosti
stal možnosť prečítať jednu tóncov. Pezinčania tak prispeli knižníc a tiež zdôraznenie výstranu z vybranej knihy a keď počtom 210 zúčastnených k znamu literatúry pre detského
Monika Fintorová
skončil, ďalej pokračoval ďalší prekonaniu minuloročného re- čitateľa.
ZŠ Kupeckého
čitateľ. Na ZŠ Kupeckého sa do kordu.
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Kalendár podujatí na III. štvrťrok 2012
jerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org

JÚL
1. 7. - Spomienky - otvorenie Kultúrneho leta v Pezinku. Kontakt:
Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk , www.kcpezinok.sk
3.7. o 10.00 h – „Zastav čas“ – nastavte si vlastné hodiny na čas,
keď môžete byť (stále) šťastní! – tvorivé dielne. Miesto konania:
odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
7.-14.7. – Letný detský tábor Pax Christi 2012 - Miesto konania: okolie Banskej Bystrice. Kontakt: František Féder, 0905 342
261, fff@rsb.sk
8. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033
641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
10.7. o 10.00 h – „Miesto činu“ – objavme svet detektívov. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
14. 7. od 11.00 do 21.00 h – Víno a levanduľa - Degustácia vín
vinohradníkov Pezinského vinohradníckeho rajónu spojená s prehliadkou Levanduľovej záhrady RNDr. Vladimíra Píša a prehliadkou obnovených vinohradníckych kameníc. Miesto konania: vinohradnícka lokalita Stará hora. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková,
Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, 0907 744 101,
o.bejdakova@centrum.sk, zpvv@zpvv.sk, www.zpvv.sk
15.7. o 17.00 h – Literárny kolotoč 6 v Zámockom parku - autorské čítanie z tvorby slovenských spisovateľov, podujatie organizované v spolupráci s PKC v rámci Kultúrneho leta. V prípade
nepriaznivého počasia – malá sála DK. Kontakt: V. Šikulová, O.
Rybecká 033 641 23 15, e-mail: dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk
15.7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033
641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
17.7. o 10.00 h – „Scrabble-turnaj“ Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
19. 7. - 19. 8. V premenách času - výstava v spolupráci s AINovou zo Svätého Jura. Zodpovedná osoba: PhDr. Martin Hrubala,
PhD. Tel: 033 / 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk; www.muzeumpezinok.sk
22. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC
033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk,
www.kcpezinok.sk
24.7. o 10.00 h – „Tvorivé dielne: Miš-maš“ Miesto konania:
odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
27. 7. – Sviatok sv. Anny a spomienka na obete 1. svetovej
vojny – Pezinok; Kontakt: sekretariát primátora 033 6901 101;
maria.odehnalova@msupezinok.sk; www.pezinok.sk
29. 7. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC
033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk,
www.kcpezinok.sk
31.7. o 10.00 h – „Vidím ťa cez objektív“ – odfoť svojho kamaráta, nazri mu cez objektív do duše! (malý fotografický kurz). Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Júl – Letné detské tábory - letný prímestský detský tábor –
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;epicentrum.pezinok@gmail.com, www.epicentrum.org

AUGUST
5. 8. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033
641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
7.8. o 10.00 h – „Ochoreli knižky, kto ich vylieči?“ – lekári všetkých kníh spojte sa! (ošetrovanie chorých kníh). Miesto konania:
odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
10.8. - Pamätný deň - Pamätný deň obetí banských nešťastí
na Slovensku. Miesto konania: pri banskom vozíku na Radničnom nám., Pezinok. Kontakt: Štefan Granec, 0905 300 884, stefan.granec@centrum.sk
10-12. 8. - Pezinský permoník - 17. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov, 12. ročník pouličného ryžovania zlata na Slovensku, 3. Mestská opekačka.
Miesto konania: PKC Pezinok. Kontakt: Jirko Vitáloš, 0905 739
452, jirkovitalos@gmail.com

SEPTEMBER

14.8. o 10.00 h – „Letné olympijské hry“ – vedomostná súťaž.
Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
17.-19. 8. - Dychovky v Preši - 12. ročník medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb. Najväčší festival dychoviek na Slovensku za účasti štyroch európskych krajín.
Miesto konania: centrum mesta a prírodné kino Amfiteáter.
Kontakt: František Féder a Spolok DH Cajlané, 0905 342 261,
e-mail: fff@rsb.sk

3.9. od 11.:00 – 17.00 hod v Zámockom parku Pezinok, Zahájenie krúžkovej činnosti - Príďte si aj vy vybrať z novej ponuky
krúžkov pre deti , mládež a dospelých. – EPIcentrum – Centrum
voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641
20 20 alebo 0911 402 021;epicentrum.pezinok@gmail.com,
www.epicentrum.org
8.9. – Letný folkový salón - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
PKC 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
8. 9. - Guľobranie - tradičný medzinárodný turnaj dvojíc. Štartovať môžu hráči bez obmedzenia. Sprievodná športová akcia pred
Vinobraním. Miesto konania: Areál SOS, Komenského ulica Pezinok. Kontakt: Pétanque Club Spiders Pezinok, Marek Sobolič,
0903 779 169, marek.sobolic@gmail.com
9. 9. - Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39
49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
11.9. o 17.00 h – „S MARILYN MONREOVOU“ stretnutie s Milanom Richterom, autorom divadelnej hry o smrti slávnej americkej herečky – („S Marilyn do svitania“). Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
19.9. od 14.00 do 17.00 h – Ako to robili naše babky II- 10. ročník kurzov varenia tradičných jedál spojených s aktuálnou prednáškou. Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Kontakt: Mgr.
Miroslava Kišoňová, Mgr. Monika Chvosteková 033/ 641 33 47,
muzeumpezinok@nextra.sk; www.muzeumpezinok.sk
21.- 23. 9. – Vinobranie 2012 – tradičné oberačkové slávnosti –
CMZ - kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC, 033 641
3949, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, stánkový
predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033 6901 125, zlatica.hagerova@msupezinok.sk, www.pezinok.sk

21.8. o 10.00 h – „Maľujeme na...“ – prekvapenie v tvorivej dielni. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku.
23. 8. - 30. 9. Urbanovia, vincúri a tí druhí – Vinohradnícka tematika v dielach rezbárov. Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Zodpovedná osoba: Mgr. Eva Ševčíková, Tel: 033 / 641 20
57, muzeumpezinok@nextra.sk; www.muzeumpezinok.sk
25. 8. - Koncert na amfiteátri - Amfiteáter. Kontakt: QUICK Production SK a PKC. 033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk, www.kcpezinok.sk
26. 8. - Kultúrne leto - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC
033 641 39 49, e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk,
www.kcpezinok.sk

21.- 23. 9. - Vinobranie v Mestskej vieche – ochutnávka vybraných regionálnych vín s občerstvením, Mestská vinotéka, Ing.
Anna Hanúsková, Mestská Vinotéka 0907 593 294, e-mail: aha@vinoteka-pezinok.sk
21.-23. 9. - 12. ročník Malokarpatského zrazu caravanistov –
Areál zdravia Rozálka – Pavel Andel, Camping caravaning club,
0903 381 674, e-mail: andelp@centrum.sk
23.-24.9. o 14.00 h – Ako to robili naše babky III- Miesto konania: Malokarpatské múzeum. Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová,
Mgr. Monika Chvosteková 033/ 641 33 47, muzeumpezinok@nextra.sk; www.muzeumpezinok.sk
27. 9. – Svetový deň cestovného ruchu - garantmi akcie: MVDr.
Peter Weiss; Peter Ronec; Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín prehliadok bude oznámený plagátom a na www.pezinok.sk )
Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106, peter.vlasak@msupezinok.sk
29.9. – Pezinský strapec - XXXVIII. ročník medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci. Dom kultúry.

25. 8. - FYZULNAČKA – tradičné podujatie vo varení fazuľovej
polievky. Radničné námestie. Kontakt: MsÚ Pezinok, Mgr. Peter
Vlasák, 033/6901 106; peter.vlasak@msupezinok.sk, www.pezinok.sk
28.8. o 10.00 h – „Šperkáreň“ – šperky z dreva, kože a kameňa.
Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku. 30. 9. od 15.00 do 18.00 h – Burza na mlyne - voľný predaj a kúAugust - Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor – pa rôznych predmetov, hračiek, kníh, obrazov a iných vecí, ktoré
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Ma- vám doma zavadzajú.
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RÔZNE / INZERCIA

Pezinčan na olympiáde
Po nedávnych moskovských pretekoch v jude máme istotu,
že na letných olympijských hrách v Londýne bude Slovensko zastupovať aj Pezinčan Milan Randl. Milan Randl je druhým Pezinčanom-olympijonikom v novodobej histórii. Tým prvým bol
tiež judista, Marek Matuszek. Obidvaja športovci sú členmi armádneho športového strediska Dukla v Banskej Bystrici. Milanovi všetci držíme palce a želáme mu, aby sa umiestnil čo najlepšie.
(ra)

Nová obrazová publikácia
Koncom mája vyšla nová fotopublikácia o našom Malokarpatskom kraji. Sú v nej fotografie Bedricha Schreibera a sprievodné texty Jána Laciku a Fedora Malíka. Jej názov je Malé
Karpaty – Vitajte na slnečnej
strane. Texty sú aj v nemeckom
a anglickom jazyku.
(ra)

Kto je tu riaditeľ?
Za takýmto názvom sa skrýva nové divadelné predstavenie v
nitrianskom divadle Andreja Bagara. Jedná sa o hru síce kontroverzného, ale určite veľmi originálneho režiséra a dramatika
Larsa von Triera. Trochu smutná komédia s prekvapujúcim koncom mala premiéru 1. a 2. júna. Aj Pezinok mal v tejto hre svoje
želiezko v ohni. Autorom invenčnej scény a spolutvorcom kostýmov bol totiž Pezinčan, čerstvý inžinier architekt Michal Lošonský. Blahoželáme.
(ra)

Rozlúčka s motoristickou legendou
Dňa 27. mája 2012 sme sa dozvedeli smutnú správu, že vo veku 74 rokov prehral boj so zákernou chorobou bývalý vynikajúci motoristický pretekár Vladimír Slimák z Cajly. Poslednej
rozlúčky na miestnom cintoríne sa okrem najbližších rodinných
príslušníkov a mnohých spoluobčanov zúčastnili desiatky bývalých spolupracovníkov, nadšencov motoristického športu - pretekárov, mechanikov a funkcionárov bývalého Zväzarmu a
Automotoklubu Slovenskej republiky. Vladko, ako ho priatelia
väčšinou oslovovali, bol mnohým dobrým kamarátom, pomocníkom, poradcom i veľkým vzorom.

Vladimír Slimák bol vďaka svojej technickej i športovej zdatnosti a húževnatosti mimoriadne úspešným motoristickým športovcom. Vo svojej dlhej kariére od 50-tych až do konca 80-tych
rokov dosiahol popredné umiestnenia na pretekoch na Slovensku, v bývalom Československu i v zahraničí. Najskôr jazdil
motokros na strojoch Jawa a ČZ 250 cm3. Počas 16-ročnej činnosti bol viackrát vicemajstrom SR. Najväčšie úspechy však
dosiahol v autokrose. Bez pomoci sponzorov a finančných dotácií si zostrojil súťažné vozidlo, ktoré nebolo lacnou záležitosťou.
V náročnej motoristickej disciplíne úspešne pretekal ďalších
pätnásť sezón. Bol šesťnásobným majstrom Slovenskej republiky (1977, 1980, 1982, 1984, 1985, 1987).
Základná organizácia Zväzarmu na Cajlanskej ulici, ktorej bol
členom, organizovala viacero významných podujatí v rámci
SR, ČSR i medzinárodných. Na ich príprave sa v širokej miere
podieľal, najmä pri výbere a úprave tratí, aj V. Slimák. Robil všetko pre to, aby vzorne reprezentoval a šíril dobré meno svojej organizácie, Cajly i nášho mesta, za čo si získal úctu svojich spoluobčanov. Vladko, odpočívaj v pokoji.
Peter Ronec

JÚN 2012

PEZINČAN

Pocta významným rodákom
Pripomenutie si významných
osobností, ktoré pochádzajú z
Pezinka, ktoré tu žili a pre svoje
mesto počas života veľa urobili,
patrí dlhodobo k prirodzeným
aktivitám vedenia mesta i jeho
občanov. Takou bola aj návšteva hlavného viedenského
cintorína, ktorú vykonal primátor Oliver Solga, riaditeľka Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičová a poverený
riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala 19. júna,
aby sa poklonili pamiatke významného pezinského rodáka.
Na hrob pezinského rodáka,
šachového veľmajstra Richarda Rétiho (28. 5. 1889 – 6. 6.
1929), položili vence kvetov so
stuhou vo farbách mesta. Réti
je pochovaný v ľavej časti tohto
obrovského cintorína, medzi
významnými predstaviteľmi židovskej komunity. V tomto hrobe je pochovaný spolu so svojím otcom univerzitným profesorom medicíny Samuelom
Rétim (zomrel 2. 9. 1904 ako
51-ročný).
Vďaka aktivitám Martina Hrubalu sa podarilo zistiť, kde je

pochovaný ďalší z významných Pezinčanov Franz rytier
von Meissl (9. 1. 1837 – 28. 1.
1934). Nájsť miesto jeho posledného odpočinku na malom
cintoríne v dedinke Sierndorf,
ktorá leží tridsať kilometrov od
Viedne, už nebolo ťažké. Franz
von Meissl bol neobyčajne všestranným človekom a významným občanom. V Pezinku založil 11. 1. 1874 Dobrovoľný hasičský zbor a tiež napríklad zhromaždil prvú zbierku historických
pamiatok, ktoré sa stali základom zbierkového fondu dneš-

ného Malokarpatského múzea.
Bol nielen lekárnikom, mestským kapitánom a poľným policajným komisárom, ale aj vynikajúcim maliarom. Jeho najvýznamnejšie dielo je obraz sv. Rozálie v kaplnke na Rozálke. Založil sporiteľňu, staral sa o siroty.
Vydal prvé tlačené dejiny mesta
Pezinok. Meissl sa dožil požehnaného veku, bez dvoch rokov stovky. Posledné roky svojho plodného života prežil u svojej dcéry práve v dedinke Sierndorf, kde je aj pochovaný spolu
s dcérou a ďalšou rodinou.

Záujem zachovávať pamiatku
na dvoch významných rodákov
a pripomínať si ich skutky a
význam sme prejavili v nedávno aj tým, že sme po nich pomenovali ulice. V budúcnosti však
chceme ešte viac propagovať
ich život a dielo najmä na školách, medzi mladými ľuďmi.
Chceme, aby sa na nich nezabudlo, aby boli vzorom aj inšpiráciou.
Oliver Solga

Ján Štrba – jubilujúci fotograf
Ján Štrba je známy slovenský
fotograf a obrazový kronikár nášho mesta. Narodil sa 3. júna
1952 v Slovenskom Grobe, absolvoval SPŠE v Bratislave, celý život pracoval ako technik na
Farmaceutickej fakulte UK v
Bratislave a od roku 1974 začal
fotografovať. Aby biografia bola
kompletná, treba povedať, že v
roku 1983 sa prisťahoval do
Pezinka, kde žije so svojou manželkou Ľudmilou a synom Matejom a fotografuje dodnes. Ako
už z dátumu narodenia vyplýva,
len nedávno mal okrúhle život-

né jubileum a to bol dobrý dôvod
na výstavu, ktorá je v Mestskom
múzeu a tiež na vydanie knihy.
Je to vlastne jeho druhá monografia. Tá prvá vyšla pred desiatimi rokmi a volala sa „Taký
vzdialený deň“. Súčasná má
názov „Návrat (ne)strateného
času“. Medzi tým bolo niekoľko
kníh s jeho fotografiami hudobníkov a koncertov a v roku 2008
reprezentatívna fotopublikácia
„Pezinok 1208- 2008“.
Do tej ostatnej knihy som mu
s radosťou napísal: „Charakterizovať niekoľkými vetami fo-

tografa a môjho priateľa Jána
Štrbu je skoro nemožné. Poznáme sa už desaťročia. Ako fotograf bol pri všetkom významnom, čo sa udialo v meste, ale
aj v našich súkromných životoch.
O fotografoch sa hovorí, že sú
kronikármi doby, rovnako ako
mostom do minulosti, ktorú často znovu prežívame práve vďaka fotografii.
Janko Štrba je kronikárom
nášho mesta, čo dokázal najmä svojou krásnou fotopublikáciou k osemstoročnici Pezinka.

Vďaka jeho fotografiám budú
môcť aj naši vnuci a pravnuci
spoznať malokarpatskú krajinu, mestskú architektúru, ale
hlavne tváre ľudí, ktorí v tomto
meste žili a boli jeho súčasťou v
jednej historickej etape na prelome storočia, ba aj tisícročia.
Sme z jednej ulice. Nemusíme sa vidieť denne, stačí, že
vieme, že sme si nablízku a že
stačí len zavolať. Stačí, že sme.
Veľmi by som si želal, aby tomu
tak bolo aj naďalej aspoň toľko
desaťročí, koľko sa poznáme a
priatelíme.“
Oliver Solga
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Hostia z Mladej Boleslavi
na Keramických trhoch

V tomto roku zavítala do Pezinka počas podujatia Keramické
trhy delegácia z partnerského mesta Mladá Boleslav, ktorú viedol primátor MUDr. R. Nwelati. Jej súčasťou boli členovia
Divadla HEČ, Divadla z půdy Františka Pešána, hudobnej skupiny Ďurmančiny bylinky, ktorí návštevníkom Keramických trhov a zároveň Dní Mladej Boleslavi v Pezinku pripravili na
Radničnom námestí príjemné kultúrne prekvapenie plné melódií. Divadelníci vystúpili s viacerými predstaveniami pre dospelých - „ Remeslá ", „ Pri táboráku ", „ Ľudové pesničky z Boleslavska" a tiež pre deti – „Vodníček, vráť sa“, „O ševcovi Matesovi “. Popri týchto vystúpeniach pripravil riaditeľ KSMB PhDr.
Pavel Filip i prezentáciu mesta M. Boleslav v tradičnom stánku
na námestí, kde mohli záujemcovia získať časopis Boleslavan,
množstvo informačných a propagačných materiálov. Pozornosť a záujem prítomných návštevníkov a obyvateľov Pezinka
pútala tiež prezentačná predajná výstava výtvarnej umelkyne
expresívnej a dynamickej maľby a šperkov Svetlany Žalmánkovej. Pezinské kultúrne centrum v spolupráci s Klubom sprievodcov mesta Pezinok pripravili pre hostí z M. Boleslavi tradičnú
prehliadku mesta i návštevu mesta Modra, múzea a galérie I.
Bizmayera, Galérie insitného umenia v Schaubmarovom mlyne
a galérií v Pezinku. Ďalej hostia navštívili Malokarpatské vinohradnícke múzeum a zúčastnili sa vystúpenia FS Obstrléze v
PKC.
Peter Ronec

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.

II. ročník súťaže DETI A KERAMIKA
Súčasťou Keramických trhov bolo aj vyhodnotenie súťaže
DETI A KERAMIKA, ktorej vyhlasovateľmi boli Malokarpatské
múzeum v Pezinku a REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia. Z 321 prihlásených prác, ktoré vytvorili deti na tému Návrh
na tvar a výzdobu keramického výrobku – HRNČEKA – vybrala
porota tie najlepšie, a to až v štyroch rôznych kategóriách.
Súťaže sa zúčastnili deti ZŠ a ZUŠ z Pezinka, Modry a Šenkvíc.

Namiko Uchnárová, 1. miesto,
IV. Kategória, (12 – 15 rokov,
žiaci ZUŠ)

Sprievodným programom
boli tvorivé dielne, kde si
deti mohli pomaľovať svoj
vlastný hrnček pod vedením skúsenej keramikárky
pani Kláry Matiašovskej.
Víťazi jednotlivých kategórií získali zaujímavú cenu –
kurz točenia na hrnčiarskom kruhu v Slovenskej
ľudovej majolike v Modre.
Mgr. Eva Ševčíková
(krátené)
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Pestrý máj v ZUŠ E. Eugena Suchoňa
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku má za
sebou rušné jarné obdobie. Na
prelome mesiacov apríl a máj
priniesli dôvod na radosť malí
huslisti z triedy PaedDr. Ľubomíry Záhradníkovej, ktorí reprezentovali školu na celoslovenskej interpretačnej súťaži
ZUŠ s názvom „Schneiderova
Trnava“. Adelka Čermáková
získala v 1. kategórii bronzové
pásmo. Jerguš Čermák a Ema
Lásková sa umiestnili v 2. kategórii v striebornom pásme.
Svojimi diplomami tak prispeli
do bohatej zbierky úspechov,
ktoré majú huslisti ZUŠ E.
Suchoňa na svojom konte.
4. mája sa v spoločenskej sále
Domu kultúry predstavili verejnosti žiaci ZUŠ na Koncerte populárnej hudby. Výkony takmer
na profesionálnej úrovni tu podali napríklad klavirista Ján Ďuris, flautové trio Petra Noskovičová, Ivana Hacajová, Lucia

Radová, a speváčka Lea Valachová. Počas koncertu vystúpil
aj Komorný orchester školy pod
vedením Maroša Mráza. Hosťami programu boli žiaci zo ZUŠ

to krát pripravili žiaci literárnodramatického odboru, ktorí pracujú pod vedením pani učiteľky
Simony Nitrayovej. Prezentovali tu dramatizácie rozprávok

J. Kowalského z Bratislavy.
Májové podujatia pezinskej
ZUŠ E. Suchoňa pokračovali
23. mája besiedkou v malej sále Domu kultúry. Program si ten-

M. Ďuríčkovej, B. Nemcovej a
R. Dahla.
V piatok 25. mája prišiel na rad
koncert absolventov sedemročného a dvanásťročného štúdia.

Medzi tohtoročnými absolventmi vystúpila huslistka Magdaléna Ďurisová, ktorá niekoľkokrát úspešne reprezentovala
školu na celoslovenských súťažiach. Zaujalo tiež vystúpenie
klaviristu Matúša Matiašovského, ktorý bude od septembra
študentom organovej hry na
Konzervatóriu v Bratislave. Zážitkom pre publikum bola aj
Dvořákova sonatína v interpretácii talentovaného huslistu Samuela Lacka. Spestrením programu bolo aj vystúpenie absolventa tanečného odboru Lukáša Gažu. Na absolventskom
koncerte spoluúčinkoval detský
folklórny súbor ZUŠ „ Sekvoja “
a Ľudová hudba Maroša Mráza.
Súčasťou koncertu bola aj tento
rok tradičná výstava prác absolventov výtvarného odboru, ktorí
pracujú pod vedením Mgr. art
Danice Tykovej a Mgr. art Júlie
Piačkovej.
Mgr. Zuzana Andelová

Noc múzeí a galérií v Schaubmarovom mlyne
Už 8. ročník celoeurópskej akcie Noc múzeí a galérií (Nuit européen des musées) do ktorej
sa zapojilo viac ako 120 múzeí
a galérií z celého Slovenska
otvoril minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.
Spoluorganizátor podujatia Zväz múzeí na Slovensku pripomína, že „múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri
hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme “.
Kto sa rozhodol tento deň prežiť v Shaubmarovom mlyne, neobanoval. Lákadlom bol avizovaný bohatý program. Deň odštartoval Kapitán Kotvička svojou dobrodružnou plavbou oko-

lo sveta. Spolu s deťmi sa pokúšali nájsť poklad. Stará stodola,
ktorá poslúžila ako dokonalá kulisa pre toto skvelé divadelné
predstavenie, burácala smiechom, potleskom detí a dospelých. Každý si prišiel na svoje.
Pod stromom starej moruše
vznikali výtvarné diela pod vedením skúsenej arteterapeutky
Marcelky Jurášovej. Nikto nezostal hladný ani smädný. V bufete bola ponuka viac ako dokonalá. Návštevníci posedávali
pod stromami, na tráve a vychutnávali si príjemnú atmosféru, ktorú znásobilo krásne slnečné a teplé počasie. Počas
celého dňa mali návštevníci
možnosť vidieť expozíciu s revi-

V „Krušičke sa bluesnilo“
Trochu nespisovne, ale vtipne, nazval pezinský Lions Club
Bozen svoj benefičný bluesový koncert na nádvorí Krušičovej kúrii v piatok 15.júna. „Benefičné bluesnenie“ malo bohatý program,
vystúpili tu mnohí dobrí hudobníci (Ján Ponka Duban, Milan
Konfráter, Ďuro Turtev a ďalší), hudobné formácie i domáca kapela The Wet Floor Experience. Tá potešila najmä mladšie publikum. Dôležité je, že výťažok z koncertu bude venovaný sociálne
slabším a zdravotne postihnutým deťom z Pezinka. Pezinský
Lions club Bozen si tak pripomenul desiate výročie svojho vzniku
a činnosti.
(ra)

talizovanou mlynskou technikou
z roku 1913. Na okamih sa preniesli do starých čias, zažili klepot mlynských kolies a rozprávanie nevšedných zážitkov. Okrem dominantného starého mly-

na tvorí expozíciu výber sochárskych a maliarskych diel významných slovenských insitných
umelcov. Pre niektorých do tanca, pre ostatných na počúvanie
hrala vynikajúca pezinská kapela Mach 7+. Na záver, keď sa zotmelo, prišlo k naplneniu celého
názvu podujatia. Brána Shaubmarovovho mlyna sa totiž nezatvorila ani po západe slnka. Odvážlivci vstúpili do expozície len
s baterkami a vychutnali si tajomnú atmosféru starého mlyna. Či tam objavili strašidlá, to si
nechali pre seba. Pani Žáková,
správkyňa galérie, v ten deň autentickým výzorom pani mlynárky vytvorila dokonalú náladu celého podujatia. Eva Amzlerová

Výstavy
l Známy slovenský grafik – Pezinčan Igor Piačka vystavuje svoje
obrazy v galérii SPP v Bratislave spolu so sochárom Jánom Ťapákom. Výstava potrvá až do 6. júla.
l V Malokarpatskom múzeu je nainštalovaná výstava keramikára
Daniela Licharda z Banskej Štiavnice. Výstava je súčasťou veľkej prezentácie keramiky, ktorá sa začala počas Keramických
trhov. Výstava potrvá až do 15. júla. Výstavy sú aj v Galérii Štefana Prokopa, kde vystavuje Veronika Selingerová, a vo výstavnej sieni predajne Barata Art (pod Kláštorom) vystavuje svoju keramickú tvorbu Martin Bu.
(ra)

Slovenský folklór očami Taliana
Tento rok sa po prvýkrát mesto Pezinok zapojilo do celoslovenského Talianskeho festivalu
Dolce Vitaj, ktorý na Slovensku
prebieha už niekoľko rokov. Počas mesiaca jún mali obyvatelia
možnosť vidieť výstavu fotografií talianskeho autora Guida
Andrea Longhitana s názvom
Incredible Slovakia (Neuveriteľné Slovensko) v priestoroch
Malo-karpatského múzea v
Pezinku. Práve tu sa v pondelok 11. júna uskutočnilo slávnostné stretnutie s autorom a
ďalšími, ktorí sa zaslúžili o jej
usporiadanie. Medzi prítomnými boli preto aj riaditeľka Talianskeho kultúrneho inštitútu v

Bratislave Teresa Triscari, primátor mesta Pezinok a kurátor výstavy Mgr. Oliver Solga a
tiež riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku PhDr. Mar-

tin Hrubala, PhD.
Výstava ponúkla pohľad talianskeho autora, povolaním
právnika, na slovenský folklór.
Guido Andrea Longhitano dlho-

dobo pracovne pôsobí na Slovensku. Vzťah k fotografovaniu
sa u neho rozvíjal už od malička. V našej krajine ho očaril predovšetkým Folklórny festival vo
Východnej, ktorému ostal verný
už niekoľko rokov. Jeho jedinečnú atmosféru zachytáva na
svojich fotografiách a tiež vo
svojej knihe. Ako sám autor povedal, slovenskému folklóru sa
chce venovať aj naďalej.
Spoznávať tvorbu nielen tohto, ale aj ďalších talianskych
umelcov by však nebolo možné
bez fungujúcej kultúrnej spolupráce a dobrých vzájomných
vzťahov slovenských a talianskych inštitúcií.
(KG)
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KULTÚRNE PROGRAMY
PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 1.7. (nedeľa) o 15.00 h v Zámockom parku – SPOMIENKY.
Otvorenie Kultúrneho leta. Podujatie PKC s folklórom a prezentáciou gastronomických špecialít malokarpatského regiónu. Účinkujú: FD Radosť, FS Obstrléze a DH Cajlané. Regionálne špeciality pripravia členky Jednoty dôchodcov MO.
► 2.7. (pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž výstavy
SLNKO V DUŠI. Práce z arte- a ergoterapie Psychiatrickej nemocnice P. Pinela. Kurátor výstavy: Mgr. Zuzana Šipošová.
Trvanie výstavy 2. 7. – 3. 8.
► 8.7. (pondelok) o 17.00 h v Zámockom parku – V RYTME
TANCA. Popoludnie spoločenských tancov s KST PETAN.
► 15.7. (nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku – LITERÁRNY
KOLOTOČ V ZÁMOCKOM PARKU. 6. ročník autorského čítania
z tvorby mladých autorov – finalistov ANASOFT LITERA. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice a Pezinského kultúrneho centra pod záštitou BSK a Mesta Pezinok.
► 22.7. (nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku – EXPRES. Koncert
hudobnej skupiny.
► 29.7. (nedeľa) o 17.00 h v Krušičovej kúrii – PRINC BAJAJA.
Letné rozprávkové popoludnie. Účinkuje: Divadlo NELINE –
N. Dušová.
V prípade nepriaznivého počasia sa všetky podujatia presúvajú do
Domu kultúry Pezinok. Vstup na všetky podujatia je zdarma.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA
1.
Madagaskar 3 ........................................................... USA
2.-3. 21 Jump Street .......................................................... USA
4.-5. Muži v čiernom 3 ....................................................... USA
6.-8. Doba ľadová 4: Zem v pohybe ..................................... VB
9.-10. Černobyľské denníky .......................................................... USA
11.
Hry o život ............................................................................. USA
12.-13. Ako porodiť a nezblázniť sa ................................................ USA
14.-15. Okresný prebor ........................................................................ ČR
16.-17. Tigre v meste ............................................................. SR
18.
2 dni v New Yorku ....................................................... Fra
19.-20. Nedotknuteľní ........................................................... Fra
21.-22. Amazing Spider Man ................................................. USA
23.-24. Eštebák ................................................................. SR, ČR
25.-26. Bojová loď ................................................................. USA
27.
Do Ríma s láskou ....................................................... USA
28.-29. Abraham Lincoln ....................................................... USA
30.-31. Magic Mike ................................................................ USA
Začiatok predstavení v digitálnej technológii 2D je o 21.15 h., pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MESTSKÉ MÚZEUM
Ján ŠTRBA – Návrat (ne)strateného času. Prierezová výstava
fotografií pripravená pri príležitosti životného jubilea autora.
Súčasne s výstavou vychádza rovnomenná kniha, zachytávajúca
tematické okruhy a inšpirácie fotografickej tvorby J. Štrbu .Výstava potrvá do 31. 7. 2012.
Stála expozícia:
Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

Cyklomaratón 2012
V dňoch 9.-17.
6. 2012 sa konal
už 9. ročník pezinského Cyklomaratónu. Účastníci prešli
okolo 550 km
cez Slovinsko.
Trasa viedla z
Hodošu cez Radenci, Križevci
pri Ljutomeru,
Podčertek, Novo mesto, Prigorica, Pivka jama - až po prímorské
mestečko Ankaran. Pri zväčša daždivom počasí prvých dní, dobre
padlo kúpanie v termálnych strediskách. Čistota Slovinska s jeho
prírodnými krásami zanechali okrem pekných fotografií aj nádherné spomienky a utužili priateľské vzťahy cyklistov aj nováčikov,
ktorí prekonali pomyselnú hranicu 100km na jednu etapu prvýkrát
v živote. Hlavná vďaka patrí organizátorovi Zlatkovi Blaževičovi,
ktorý takto dokázal stmeliť cyklistov z Pezinka a okolia.
Alexander Pravda

SPOMÍNAME
Dňa 24. 6. 2012
uplynuli 3 roky od
úmrtia našej drahej
Veroniky
ŠEFČÍKOVEJ
na ktorú s láskou a
úctou spomínajú
deti s rodinami.
Odišiel si nečakane, na rozlúčku nebol čas, spomienka
na teba zostáva
stále v nás. 9. 6.
2012 sme si pripomenuli 2. výročie,
čo nás navždy opustil vo veku 76
rokov náš drahý otec, dedo, pradedo
Ľudovít FARBULA.
S láskou a úctou spomínajú deti s
rodinami.
Dňa 1. 7. 2012 uplynie 6 smutných rokov, čo nás náhle
opustil drahý manžel, ocko, dedko
Jozef NÉMETHY.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnuk a
ostatná rodina.
Ako tíško žila, tak
tíško odišla. Dňa
16.6.2012 uplynulo
10 rokov čo nás
navždy opustila
milovaná manželka a matka
Darina HACKEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s
nami venujú tichú spomienku. S
láskou spomínajú milujúci manžel, dcéra Darina a Katarína s
rodinou.
Osud je občas
veľmi krutý, nevráti,
čo raz vzal. Zostanú iba spomienky a v srdci
veľký žial. Dňa 16.
6. 2012 uplynul rok,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
František LETANOVSKÝ.
S láskou spomínajú manželka
Ľubka, syn Ferko, dcéra Anička,
vnuk Viki, vnučka Rebeka.
Ako z tvojich očí
žiarila láska, obetavosť a dobrota, tak
nám budeš chýbať
do konca života.
Dňa 18. 7. 2012 si
pripomenieme 1.
výročie úmrtia našej mamičky
Márie OSVALDOVEJ
z Vinosad.
S láskou spomínajú synovia Vladimír, Jozef a dcéra Marcela s
rodinami.
Dňa 14. júna 2012
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá
mama
Matilda
MACEKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Anna,
synovia Stanislav, Peter, Pavol a
Ján s rodinami.
Dňa 3. 6. 2012 uplynie 12 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, brat
Ján ROMAN.
S úctou a láskou
spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.
Dňa 18. 6. 2012
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia
Marty
KONVALINOVEJ
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 1. 6. 2012 sme
si pripomenuli nedožitých 85 rokov
nášho tatka a dedka
Františka
FOLTANOVIČA.
Syn Ivan s manželkou a vnúčatá
Gabika a Jurko. Venujte mu s
nami tichú spomienku. Ďakujeme.
V týchto dňoch
sme si pripomenuli
nedožité 70. narodeniny nášho drahého manžela, otca a dedka
Stanislava KANKU.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Odišiel si od nás, my
ostali sme v žiali, no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí ťa milovali.
„Čas plynie, ale
smútok v srdci zostáva“ Dňa 12. 6.
2012 sme si pripomenuli 20. výročie
od úmrtia nášho
drahého brata
Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestra Beata
s rodinou a Kveta.
„Čas plynie, ale smútok v srdci
zostáva“ Dňa 20. 5. 2012 sme si
pripomenuli 37. výročie od úmrtia
nášho otca
Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú dcéry Beata
s rodinou a Kveta.
Dňa 30. 6. 2012
sme si pripomenuli
70. nedožité narodeniny manžela,
otca, dedka
Rudolfa
KRETTERA.
Syn Patrik s rodinou.
Dňa 13. 6. 2012
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
nášho otca, manžela a dedka
Štefana CAGÁŇA.
S úctou a láskou
spomínajú manželka Anna, dcéra
Adriana, syn Róbert, vnúčatá Michalka a Melanka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
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Kto v mysli zostáva,
nezomiera. Tohto roku sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
našej drahej mamy
Marty
HERÁKOVEJ.
S láskou spomínajú dcéra Zdenka s manželom Stanom, vnúčatá
Stanka a Marek.
Dňa 25. 6. uplynuli
už 4 roky, čo nás
navždy opustil, náš
drahý manžel, otec
a dedko
Inocent
OŠKERA.
S láskou spomínajú manželka a
deti s vnúčatami. Ostaneš v našich srdciach.
Už 35 rokov uplynulo 1. júna, čo nás
navždy opustila naša drahá mama,
babka
Rozália PTÁKOVÁ
z Pezinka a 50 rokov od smrti otca
Karola PTÁKA.
Stálou spomienkou
na ich lásku a dobrotu spomína syn
Jozef Pták s celou
svojou rodinou. Ďakujeme všetkým, ktorí im venujú
tichú spomienku spolu s nami.

Juraj Schmidt
Adam Pačuta
Rebeka Federová
Milan Jalšovský
Vanesa Švorcová
Martin Krchnák
Oliver Oslej
Miroslav Cichý
Lukáš Kobza
Samuel Varecha
Daniel Felšöci
Artuš Koreň
Filip Kováč
Natália Šarmírová
Andrea Guštafiková
Katarína Mrvová
Emma Petrášová
Martina Požgayová
Tomáš Slabý

14.5.
16.5.
17.5.
19.5.
19.5.
19.5.
20.5.
22.5.
26.5.
28.5.
29.5.
31.5.
1.6.
3.6.
6.6.
8.6.
8.6.
9.6.
12.6.

Zosobášili sa
Stanislav Molnár a Helena Gallovičová • Gabriel Šill a Renáta Lederleitnerová • Andrej Pobiecky a
Zuzana Ferenčíková • Ing. Róbert
Rathauský a Ing. Iveta Gréková •
Ján Pessl a Mgr. Jana Sobolíková
• Peter Lederleitner a Oľga Koišová • Ing. Martin Fiala a Stanislava
Šarišská • Milan Tahotný a Ing.
Gabriela Nagyová • Marek Gašparovič a Pavlína Krchníková •
Roman Hranický a Jaroslava Slezáková • Ing. Peter Koóš PhD. a

Eriky a Vladimíra
SEKANINOVÝCH.
S úctou a láskou spomína dcéra
s manželom.

P O Ď A K O VA N I E
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a bývalým kolegom,
ktorí na poslednej ceste dňa 30. 5.
2012 odprevadili nášho drahého
manžela, otecka a dedka
Vladimíra SLIMÁKA.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary ďakuje manželka a dcéry s
rodinami. Osud je občas veľmi
krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú
iba spomienky a v srdci veĺký žiaľ.
Ďakujem všetkým príbuzným a
známym, ktorí dňa 23. 5. 2012
odprevadili na poslednej ceste
drahého zosnulého manžela
Rudolfa VLHU.
Za prejavenú sústrasť a kvetinové dary ďakujú manželka, syn
a dcéry s rodinami.

BLAHOŽELÁME
9. júla oslávi pani
Pavlína KOVAČOVSKÁ,
mimoriadne vzácne jubileum 102 rokov svojho života. Drahá naša mamička, babička a prababička,
prajeme vám veľa zdravia, spokojnosti, radosti a
hojnosť božieho požehnania. S láskou Vás bozkávajú dcéry Ružena a Jozefína, zať Ján, vnúčatá
Jana, Peter, Martin a Janka s rodinami.
Dňa 3. 7. sa dožije pán
Vendelín ŠMAHOVSKÝ
z Pezinka – rodák z Grinavy, životného jubilea 90 rokov.
Všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia želajú jubilantovi dcéra Katarína, synovia Peter a Vendelín s rodinami, vnúčatá Katka, Ivan, Peter, Roman, Martin, Janka a
pravnúčatá Nikolka, Matúško a Nataška.
24. júna oslávila životné jubileum 80 rokov pani
Júlia KOHOUTOVÁ.
Dnes si sa dožila prekrásnej chvíle, prešla si životom
predlhé míle. Prešla si krajinou bolesti, lásky, dovoľ nám
pohladiť strieborné vlásky. Neraz si zdolala brody a rieky, zostaň tu, mamička, na dlhé veky. Všetko najlepšie
do ďalších rokov ti prajú dcéry s rodinami, syn Ján a vnúčatá a pravnúčatá.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Noví občiankovia

V našich srdciach zostanete
mavždy. V mesiaci jún si pripomíname smutné výročie úmrtia našich rodičov

Ing. Veronika Ďurišová • Radoslav
Zámečník a Monika Nespalová •
Pavol Seléni a Lenka Podmajerská • Štefan Martinčo a Renáta
Krajčiová

Naši jubilanti
70-roční
Pavol Slezák
Agneša Tyková
Pavlína Živnerová
Anna Ižová
Franitšek Gonda
Kurt Randl
Štefánia Hrebíčková
Eva Balázsová
Libuša Tachová
Agneša Bartáková
Vlasta Kostková
Mária Bauerová
Irmtraud Majová
Mária Boleková
Jozef Tyko
Eduard Pribul
75-roční
Helena Šebová
Darina Hanáková
František Manda
Anna Novotná
Štefánia Grófová
Ľudmila Hubrichová
Irena Holanová
Ján Backa
Marta Gajdošíková
Edita Hazuchová
Erika Dugovičová
Pavol Sedlák

3.6.
5.6.
5.6.
6.6.
7.6.
10.6.
11.6.
12.6.
14.6.
20.6.
20.6.
21.6.
21.6.
24.6.
25.6.
28.6.
2.6.
5.6.
8.6.
9.6.
19.6.
23.6.
24.6.
26.6.
28.6.
28.6.
29.6.
30.6.

80-roční
MUDr. Marta Matúsová
Matilda Drapáková
Irena Reichbauerová
Margita Hormadyová
Anna Štilhammerová
Júlia Kohoutová
Mária Bilčíková
85-roční
Anastázia Stará
Ján Hanúsek
Ján Studva
Oľga Alenová
Maria Březíková
Elena Somíková
90-ročná
Serafína Ondrovičová
91-roční
Hedviga Hanúsková
Alojz Kokoška
93-ročný
Rudolf Ivičič

9.6.
11.6.
17.6.
22.6.
23.6.
24.6.
24.6.
2.6.
4.6.
6.6.
12.6.
16.6.
27.6.
10.6.
11.6.
17.6.
13.6.

Opustili nás
Slamková Júlianna
Miroslav Kováčik
Mária Trojanová
Rudolf Vlha
František Grenda
Eva Chmelárová-Šťastná
Rudolf Demovič
Dávid Timotej Filipčík
Vladimár Slimák
Jozef Šipoš
Jozefa Matisová
Ladislav Porubský
Alexander Šmidl
Monika Davidová
Anton Kadlečík
František Ozimy
Karol Volner

90 r.
0 r.
64 r.
87 r.
83 r.
73 r.
79 r.
0 r.
74 r.
72 r.
76 r.
75 r.
86 r.
75 r.
80 r.
60 r.
81 r.
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Haliganda obhájila prvenstvo v lige!
Finále druhého ročníka Pezinskej hokejbalovej ligy na Fajgalskej ceste bolo skutočne horúce. V sobotu 16. júna sa na poludnie na rozžeravenom hokejbalovom ihrisku proti sebe podobne ako minulý rok postavili tímy Haliganda Pezinok a Vitamíny
Pezinok “A”. O prvenstvo v lige sa hralo na tri víťazné zápasy. Do
sobotňajšieho finálového stretnutia nastupovali družstvá za stavu 2:0 na zápasy v prospech Haligandy. Na zisk majstrovského
titulu tak hráčom tohto tímu stačila už iba jedna výhra. Chcenie a
veľké nadšenie pre hru sa odzrkadlilo aj v treťom zápase proti
Vitamínom “A”. Haliganda po troch tretinách zvíťazila 7:2 a vybojovala si tak zlaté prvé miesto v Pezinskej hokejbalovej lige.
Ihneď po skončení duelu hráči neskrývali radosť. Rozpálené ihrisko schladilo striekajúce šampanské. Zisk ligového prvenstva
je pre celý tím Haligandy na čele s kapitánom Petrom Vlasákom
odmenou za celoročné hokejbalové snaženie.
Aj keď Vitamíny Pezinok “A” v boji o prvú priečku na svojho
súpera nestačili, strieborné medaily prijímali s hrdosťou. Vekový
priemer tohto mužstva je oproti hráčom Haligandy vyšší a napriek tomu boli rovnocennými finálovými súpermi. Pohár pre Vitamíny “A” Pezinok prevzal kapitán tímu Ladislav Ondrejkovič.
Ocenenia si prevzali aj hráči tretieho, bronzového družstva.
Stali sa ním hráči HC Warriors Častá po tom, ako zvíťazili nad
Hornets Pezinok.
Štatistika hráčov po základnej časti je nasledovná: Najlepšími
strelcami s počtom gólov 28 sa stali hráči Dušan Sobolčík (Vitamíny Pezinok “A”) a Mário Idešic (Hornets Pezinok). 24 asistencií si na svoje konto nazbieral Ladislav Ondrejkovič (Vitamíny Pezinok “A”) a stal sa tak najlepším nahrávačom. Najviac bodov (41) po základnej časti získal Mário Idešic (Hornets
Pezinok).
Konečné poradie Phbl 2. ročník 2011/2012: 1. Haliganda
Pezinok, 2. Vitamíny Pezinok “A”, 3. HC Warriros Častá, 4.
Hornets Pezinok, 5. Vitamíny Pezinok “B”, 6. Diabli Réca, 7.
HBK Panteri Budmerice, 8. Carpathians Pezinok, 9. Buldogs,
(KG)
10. Obri Grinava

Petangový turnaj Slovak Open

Petanque Club SpiderS Pezinok zorganizoval v sobotu 26.
mája 2012 neoficiálne majstrovstvá Slovenska dvojíc pod názvom Slovak Open. Na turnaji štartovalo 48 dvojčlenných tímov, vďaka čomu sa stal najväčším turnajom dvojíc v rámci Slovenska. Okrem prvenstva v počte zúčastnených tímov sa
klub môže po rozšírení ihrísk pochváliť aj najväčším petangovým areálom na Slovensku. Účasť na turnaji bola medzinárodná, súťažili tu hráči zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Francúzska a Ukrajiny, ktorých slávnostne privítal viceprimátor
Ing. Ján Čech. Hra prebiehala systémom štyroch základných
kôl a následne 16 najlepších tímov postúpilo do vyraďovacej
fázy. Pripravený bol aj sprievodný turnaj, v ktorom súťažilo 25
tímov.
Celkové víťaztvo z turnaja Slovak Open v Pezinku získali bývalé reprezentantky Slovenska Timea Šurinová a Etela Krchňáková. Vo finálnom zápase porazili francúzsko-slovenský tím
Eduard Štarkbauer a Bruno Moreau. Boj o tretie miesto medzi
dvomi domácimi tímami vyhrala česko-slovenská dvojica Diana Soboličová a Michal Habásko, keď porazila tím Mareka
Soboliča s Igorom Šurinom. Najbližší petangový turnaj s názvom Guľobranie sa uskutoční na jeseň ako sprievodná akcia
Vinobrania.
Petanque Club SpiderS Pezinok

Mladý šachista z Pezinka vyhral turnaj
Logika, precíznosť a trpezlivosť, pevné nervy, rýchlosť, zodpovednosť a čestnosť. To je len časť z vlastností, ktoré preukázali hráči na druhom ročníku šachového turnaja detí do 14 rokov. Turnaj O putovný pohár starostu Dúbravky Jána Sandtnera sa uskutočnil dňa 9. 6. v KC Fontána. Organizátormi tohto
podujatia sú MÚ Dúbravka v spolupráci so Šachovým klubom
Dúbravan, s Bratislavským šachovým zväzom a s Klubom šachových nádejí Bratislava. Spoločnými silami sa im podarilo zorganizovať pre deti z Bratislavského kraja a okolia turnaj o hodnotné ceny s ratingovaním na národnú listinu SŠZ.
Víťazom turnaja sa stal deväťročný Martin Šándor z Pezinka.
Druhé miesto obsadil deväťročný David Gžib z Devínskej Novej
Vsi a tretím v poradí bol desaťročný Tomáš Paulovič z ŠK Dúbravan. Mladý pezinský šachista si ako víťaz odniesol zmenšenú kópiu putovného pohára natrvalo domov a ďalšie ocenenia
podľa vlastného výberu.
Jozef Pták
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Futbalové legendy na pezinskom trávniku
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava oslávili svoje jubileum 20. výročie zisku posledného federálneho titulu práve v našom meste. Na futbalovom štadióne
PŠC bolo 9. júna historické
stretnutie, na ktorom si spolu s
fanúšikmi pripomenuli víťaznú
sezónu 1991/1992. Futbalovou lahôdkou boli dva zápasy,
v ktorých sa predstavili mužstvá Posledný federálny majstri
a Legendy Slovana. Sily si zmerali s hviezdnym tímom MUFUZA a Starými pánmi PŠC
Pezinok. Športové zážitky boli
doplnené bohatým kultúrnym
programom, živou hudbou, autogramiádou a zábavou pre detských návštevníkov. Medzi
hráčmi nechýbali ani také slávne mená , ako Ján a Jozef Čap-

FOTO TV PEZINOK

kovičovci, Marián Masný, legendárny brankár Alexander
Vencel a mnohí ďalší. Za slávne mužstvo spred dvadsiatich
rokov nastúpili aj traja Pezin-

čania, ktorí vtedy obliekali dres
Slovana. Boli to traja Vladimírovia - Vladimír Kinder, mimochodom prvý slovenský futbalista, ktorý obliekal dres anglic-

kého prvoligového tímu, Vladimír Ženiš a Vladimír Juščák. Na
začiatku podujatia bola po prvý
krát predstavená výpravná kniha „90 belasých rokov“, zachytávajúca bohatú históriu najvýznamnejšieho slovenského
futbalového klubu, ktorý ako jediný sa môže pýšiť aj víťazstvom v Pohári víťaza pohárov
z roku 1969. Knihu za účasti autorov knihy Jozefa Kšiňana a
Igora Mráza a primátora Pezinka Oliver Solgu slávnostne inaugurovali prezident republiky
Ivan Gašparovič a operný spevák Peter Dvorský. Stovkám fanúšikov Slovana z Bratislavy a
Pezinka nevadil ani občasný
dážď, zabávali sa a oslavovali
svoj klub až do neskorého večera.
(ra)

Úspechy Pezinčanov na MS Slovenska v karate a kickboxe
V sobotu 26. 5. 2012 prebiehali v Martine Majstrovstvá Slovenska v karate, na ktoré sa zo
Slovenského pohára prebojovalo 10 pretekárov z Karatekickbox klubu Pezinok. Viacerí
z nich dosiahli pekné umiestnenia. Zo zisku Titulu Majstra Slovenskej republiky sa mohol tešiť pretekár Sebastián Bobaľ v
kategórii kumite žiakov od 10
do 11 rokov - 140 cm.
Druhé miesta a titul vicemajstra Slovenskej republiky si vybojovali pretekári: Patrik Leschinger v kumite mužov BRH
(bez rozdielu hmotností), Thomas Eibl v kumite žiakov od 6
do 9 rokov - 140 cm a tiež Peter
Szabo v kumite žiakov od 6 do
9 rokov BRH.
Bronz z májových Majstrovstiev Slovenska v karate získali
Martin Tomaškovič v kumite

dorastencov do 70 kg, Adam
Borovský v kumite dorastencov BRH, Daniela Šiandorová
v kumite dorasteniek do 55 kg,
Patrik Leschinger v kumite mužov nad 78 kg, Alex Buček v kumite žiakov od 10 do 11 rokov +
140 cm a Tomáš Šefčík v kumite žiakov od 6 do 9 rokov
+ 140 cm.
Štvré miesto si odniesol Alexander Eibl v kata žiakov od 6
do 9 rokov a taktiež štvrté v poradí skončilo aj družstvo žiakov
v kumite v zložení Bobaľ, Buček, Szabo.
Ďalšie Majstrovstvá Slovenska tentokrát v kickboxe čakali
členov Karate-kickbox klubu
Pezinok v Bardejove v dňoch
15.-16. 6. Zo slovenského pohára, ktorý mal 6. kôl, na uvedené MSR postúpili len štyria
najlepší. Z pezinského Karate-

kickbox klubu to boli Zuzana
Gregušová, Alexandra Horáková, Juraj Hollan a Dávid Moškovič. Uvedení pretekári sa
poctivo pripravovali a ukázali,
prečo patria na Slovensku
medzi najlepších vo svojich
kategóriách. Zuzana Gregušová postúpila v troch kategóriách a to v semi contact
open ženy, light contact a light
kick do 60 kg. Mala ťažké
súperky z Košíc, Lučenca a L.
Mikuláša, ale Zuzana ich postupne jednu po druhej porazila
a získala tri tituly Majsterky Slovenska. Alexandra Horáková
postúpila v dvoch kategóriách a
to light contact a light kick do 55
kg. Saša taktiež preukázala
svoje kvality a po veľmi tažkých
a vyrovnaných súbojoch si
vybojovala dva tituly Majsterky
Slovenska. Dávid Moškovič

postúpil v kategórii semi contact muži open. Svoje bohaté
skúsenosti tu pretavil do zisku
titulu Majstra Slovenska. Juraj
Hollan na MSR postúpil v
dvoch kategóriách a to light contact a light kick do 69 kg. V light
contacte sa prebojoval až do
finále, kde však prehral s Košičanom a obsadil druhé miesto. V kategórii light kick taktiež
siahol na medailu, a to bronzovú. Môžme skonštatovať, že
Majstrovstvá Slovenska v Bardejove dopadli pre klub vynikajúco a s bilanciou 6 zlatých,1
strieborná a 1 bronzová medaila sa pretekári Karate-kickbox klubu Pezinok zaradili medzi slovenskú špičku v kickboxe. V mesiaci júl, dňa 16. 7.
2012, budú členovia klubu štartovať na Majstrovstvách sveta v
chorvátskom Varaždine. (mh)

Mladí basketbalisti majstrami Bratislavského kraja
Basketbalový klub Pezinok
(BKP) za podpory vedenia ZŠ
Kupeckého a mesta Pezinok
zorganizoval dňa 22. 5. 2012
Majstrovstvá Bratislavského kraja v basketbale základných škôl.
Podujatie ďalej podporili OZ Pezinok Basket Fans a Krajský
školský úrad v Bratislave. Základná škola Kupeckého Pezinok postúpila do krajského kola
víťazstvom v oblastnom kole.
Majstrovstiev sa ďalej zúčastnili:
ZŠ J. Dérera Malacky, Gymnázium Antona Bernoláka Senec a
ZŠ M. Hodžu Bratislava.
Turnaj sa hral systémom, kde
každé družstvo odohralo zápas
s každým. Basketbalisti Základnej školy Kupeckého počas
turnaja neprehrali ani jeden zápas a stali sa tak jeho víťazmi.
Druhé miesto obsadilo Gymnázium Antona Bernoláka Senec. Na mieste treťom skončila
ZŠ J. Dérera Malacky a štvrté
miesto obsadili hráči ZŠ M.

Hodžu Bratislava. Basketbalisti
Pezinka sa na turnaji predstavili
pod vedením trénerov Mgr.
Vladimíra Kuznecova, Mgr.
Petra Gyepesa a Mgr. Andreja
Tichého, ktorí majú na úspechu
mladých Pezinčanov nezanedbateľný podiel.
Najlepšiu päticu hráčov turnaja tvorili: Dávid Šefčík (ZŠ Kupeckého Pezinok), Frederik

Fargaš (ZŠ Kupeckého Pezinok), Lukáš Bolek (ZŠ Kupeckého Pezinok), Viktor Ibara
(Gymnázium Antona Bernoláka
Senec) a Samuel Hanák (Gymnázium Antona Bernoláka Senec). Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlásený Viktor Ibara
zo seneckého gymnázia a cenu
za najlepšieho obrancu si prevzal Boris Leško (ZŠ Kupec-

kého Pezinok). Ceny prišli hráčom odovzdať viceprimátori
Pezinka Ján Čech a Miloš Andel a poslanci MsZ Adam Solga
a Gabriel Guštafík.
Aj týmto víťazstvom tímu ZŠ
Kupeckého na krajských majstrovstvách chlapci potvrdili, že
basketbal stále patrí k úspešným športom v Pezinku.
Vladimír Kuznecov
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