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Vlá da schvá lila ná vrh zá kona,
podľa ktorého má k 1. januá ru 2004
dôjsť k zrušeniu 79 okresný ch ú ra-
dov. Majú ich nahradiť obvodné
ú rady a ú rady špecializovanej štá tnej
sprá vy. Časť agendy má byť prene-
sená na obce.

Podľa tohto ná vrhu má na Sloven-
sku vzniknú ť 46 obvodných ú radov
(ObÚ ), teda podstatne menej, ako je
dnes okresný ch ú radov. Sídla ObÚ
sa vyberali podľa dostupnosti pre
obyvateľov.

Aj keď tento vlá dny ná vrh musíešte
schvá liť Ná rodná rada a možno pred-
pokladať, že pri jeho prejedná vaní
dôjde k niektorým zmená m, predsa
ná s zaujímalo, aké riešenie sa pre
ná š okres navrhuje. Hlavne sme
chceli vedieť č i obvodný ú rad v Pe-
zinku vôbec bude. S touto otá zkou
sme sa vybrali za prednostom
Okresného ú radu

.
Mgr. Jozefom

Vladom

- V ná vrhu, s ktorým som sa mal mož-
nosť obozná miť, sa Pezinok ako
sídlo obvodného ú radu uvá dza. Mala
by tu byť tiežš pecializovaná š tá tna
sprá va.

- Majú pôsobiť na ú sekoch, ktoré
patria pod ministerstvo vnú tra - a to
vš eobecná vnú torná sprá va š tá tu,
živnostenské podnikanie, civilná
ochrana, obrana a bezpečnosť š tá tu,
hospodá rska mobilizá cia a sprá va
š tá tneho majetku a mimosú dnych
rehabilitá cií. Taktiežvedenie registra
spoločenstiev vlastníkov bytov, pois-
tenie motorových vozidiel, dofinanco-
vanie družstevnej a individuá lnej byto-
vej výstavby, životné prostredie,
ú zemné plá novanie, poľnohospo-
dá rstvo, pozemkové ú pravy, lesné
hospodá rstvo, poľovníctvo a ry-
bá rstvo, pozemnékomuniká cie, zdra-
votníctvo a mlá dež.

l Akú agendu budú vlastne ob-
vodné ú rady spravovať?

-

-

l

l

Zrejme sa bude meniť š truktú ra
ú radu i počet zamestnancov...

Spomínali ste, že tu bude aj tzv.
š pecializovaná š tátna správa...

Samozrejme, na toto sa pripravuje-
me. Mal by sa znížiť aj počet pracov-
níkov, čo je vlastne cieľom reformy
š tá tnej sprá vy. Konkrétne informá cie
k tomuto je vš ak eš te ťažko uviesť,
lebo niektoré veci sa stá le eš te upre-
sňujú . Na ú rovni okresného ú radu
sme ustanovili komisiu, ktorá bude
plniť pokyny, ktoré ná m dá va minis-
terstvo. Naš ou ú lohou je zabezpečiť
hladký a bezproblémový prechod
kompetencií z okresného ú ra- du na
novovytvá ranýobvodnýú rad.

Mal by to byť Ú zemný š tá tny ú rad
sociá lnych vecí a rodiny a služieb
zamestnanosti. Tvorili by ho terajš í
Odbor sociá lnych vecí Okresného
ú radu a Okresný ú rad prá ce. Tieto
ú rady budú riadené ale ministerstva-
mi, podľa rezortnej prísluš nosti.

-

l V ktorej budove bude sídliť ob-
vodný ú rad?

(mo)

Je to podstatná otá zka. Zatiaľ
ostá va v platnosti jestvujú ci stav, bu-
deme ho vš ak musieť perspektívne
rieš iť. Teraz je Okresný ú rad v prena-
jatej budove od mesta na Š tefá niko-
vej ul. č. 10 a má vlastnú budovu na
Š tefá nikovej 15. Naš im prvoradým
zá ujmom je dostavať rozostavanú
budovu na bývalom kú palisku. Do
tejto budovy by potom bolo možné
sú strediť vš etky ú rady š tá tnej sprá vy
v Pezinku, vrá tane katastrá lneho
ú radu a š pecializovanej š tá tnej sprá -
vy, ktoré v sú časnosti sídlia v iných
budová ch. Nevieme vš ak eš te či
ná m budú na dostavbu vyčlenené
prostriedky. V prípade, že sa tak ne-
stane, môj ná zor je, aby sme
rozostavanú budovu odpredali. Je tu
eš te š anca aj na iné zaujímavé rieš e-
nie, o ktorom je ale zatiaľpredčasné
hovoriť
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nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok
na Jesenského ul. 15, parc. č .
3050 - zast. plocha o výmere
570 m2, zapísanej na LV č .
2617 a parc. č . 3051 - zá hrada
o výmere 602 m2 zapísanej
na LV č . 2617.

Uzá vierka súťažných ná vr-
hov je 10.10. 2003 o 15.00
hod.

Podmienky sú ťaže budú zve-
rejnené na mestskej ú radnej
tabuli (vo vestibule budovy
MsÚ ), na internete (www.pezi-
nok.sk) a budú k dispozícii na
prá vnom oddeleníMsÚ Pezi-
nok č . dv. 57).

Kontaktujte sa na č .t. 033/
6901121, e-mail: gottschallova.
renata@msupezinok.sk, fax:
033/6412303.

Najbližšie zasadnutie Mestské ho
zastupiteľstva sa uskutoč nív pia-
tok 24. októbra. Poslanci prerokujú
rozbor hospodá renia Podniku byto-
vých služieb, TV Pezinok a Kultú r-
neho centra za I. polrok, informá ciu
o príprave rozpoč tu na rok 2004,
novelu rozpoč tu na rok 2003, sta-
novenie ceny za vývoz tuhé ho ko-
muná lneho odpadu, sprá vu o
stave zabezpeč enia verejno-pro-
spešných služieb, sprá vu hlavnej
kontrolórky o kontrolnej č innosti a
iné .

Zasadnutie bude v zasadač ke
MsÚ na Radnič nom ná m. 7, zač ia-
tok o8.30 hod.

Poslanci Mestské ho zastupi-
teľstva na svojom zasadnutí 12.
septembra zobrali na vedomie in-
formá ciu o plnenírozpoč tu Mesta
Pezinok za I. polrok 2003.

Rozpoč et mesta v príjmovej
č asti po II. novele z 27.6. 2003
rá ta s príjmami 212 275 tisíc Sk.
Plnenie k 31.6. je 119 415 tisíc
Sk, č o predstavuje 56 percent.

Vo výdavkovej č asti roč ný roz-
poč et predpokladá sumu 222
977 tisíc Sk, skutoč néplnenie k
30.6. je 109 769 tisíc Sk, č o je 49
percent. (mo)

Do uvoľnenýchpriestorov po kan-
celá rii Zá padoslovenských ener-
getických zá vodov (presťahovala
sa do Nitry) na prízemív budove
Mestské ho ú radu v Pezinku na
Radnič nom ná m. 7 sa nasťahovala
Kancelá ria prvé ho kontaktu. Spolu
s ňou je tu tiežmatrič ný ú rad, ktorý
sa presťahoval z budovy Okres-
né ho ú radu na Š tefá nikovej ulici,
ďalej oddelenie sociá lnej starostli-
vosti a školstva, evidencia obyva-
teľstva, podateľňa a pokladnica.
Sú tu teda sú stredené všetky pra-
coviská MsÚ , s ktorými obč an naj-
č astejšie dochá dza do styku.

"Som veľmi rá d, že sa ná m poda-
rilo kancelá riu prvé ho kontaktu
sprevá dzkovať, čo bola jedna z
dô ležitý ch úloh ná šho programo-
vé ho vyhlá senia. Verím, že obča-
nia budú spokojnía ocenia to, že
na ľahko dostupnom mieste do-
stanú požadovanú informá ciu a
potrebné tlač ivá . Nebudú už mu-
sieť chodiť po celom úrade, aby si

vybavili svoje zá ležitosti, ale vyba-
vené tlač ivá si budú mô cť vy-
zdvihnúť v dohodnutom čase v kan-
celá rii prvé ho kontaktu," - povedal
ná m primá tor Oliver Solga.

V sú vislosti s presťahovaním mat-
riky bolo zmenené telefónne č íslo
tohoto ú radu - nové č íslo je 6901
133.

(mo)

V pondelok 25. augusta navští-
vil naše mesto minister zahranič -
ných vecíSR Eduard Kukan. Ná -
všteva bola sú č asťou jeho pred-
volebnej prezidentskej kampane
pod ná zvom Š tastná hodinka, v
rámci ktorej prezentoval svoju
knihu a zdôvodnil rozhodnutie
preč o prijal kandidatú ru na post
hlavyštá tu.

E. Kukan v sprievode primá tora
mesta Olivera Solgu a ďalších
zá stupcov mesta a okresu prešiel
ulicami mesta, so zá ujmom si po-

zrel najmä jeho historickú č asť,
osobitne zrenovovanú Starú rad-
nicu. Na jej ná dvorí v príjemnej
atmosfé re pri pohá ri piva v spo-
loč nosti svojich hostiteľov prijal aj
niektorých obč anov, ktorího poži-
adali o podpis do jeho knihy, zaují-
mali sa, č o ho viedlo k tomu, aby
kandidoval na funkciu prezidenta
SR alebo mu položili iné aktuá lne
otá zky.

Eduard Kukan je oficiá lnym kan-
didá tom na prezidenta SR za Slo-
venskú demokratickú kresťanskú
ú niu (SDKÚ ). (mo)

-

l

l

Pred rokom prišlo k zá sad-
ným zmená m najmäv programo-
vej, dramaturgickej a marketin-
govej oblasti...

A č oaktuá lne novinky?

Veľmi potešia ohlasy ľudípriamo
na ulici č i prostredníctvom telefo-
ná tov a listov. Najmä počas ostat-
né ho roka sa zvý šil zá ujem divá kov
o naše vysielanie. Pripisujeme to
zvý šeniu kvality a atraktívnosti pro-
gramu a hlavne objektívnemu a
vyvá žené mu spravodajstvu.

Piatok 16. októbra 1998. Deň v
kalendá ri. Pre TV PEZINOK - deň
narodenín. Pred piatimi rokmi o
osemná stej hodine v tento deň sa
dostalo do štyritisíc domá cnostív
ká blovom rozvode prvé obrazové
vysielanie - relá cia Týždeň v Pezin-
ku. Viac o tomto výroč íná m pove-
dal , konateľa riaditeľ
TV PEZINOK, s.r.o.:
-

Peter Bittner

Zač iatky neboli ľahké . Za vý sled-
kami, ktoré mô žeme vidieť dnes, sú
hodiny tvrdej prá ce celé ho tímu.
Dô ležitou etapou bolo vybudova-
nie terestriá lneho vysielača. Od
júna 2001 má možnosť sledovať

našu televíziu asi 35 tisíc divá kov v
Pezinku a okolí. Zmenila sa vysie-
lacia štruktúra, stúpol zá ujem divá -
kov aj reklamný ch partnerov. Z TV
PEZINOK sa stalo všeobecne ak-
ceptované mé dium, ktoré prispieva
k vyššej informovanosti obyva-
teľov.

Na Slovensku existuje veľké
množstvo televízií, ktoré pô sobia v
mestá ch a regiónoch. Ich kvalita je
rô zna. Tie najkvalitnejšie sú č lenmi
združenia loká lnych televízií LO-
ToS so sídlom v Martine (v súčas-
nosti okolo 30 č lenov). TV PEZI-
NOK sa radímedzi najaktívnejšie
loká lne TV. Participujeme na rô z-
nych celoslovenský ch projektoch,
neustá le priná šame podnety na
skvalitnenie spoluprá ce medzi lo-
ká lnymi televíziami. Spomínať
všetky úspechy za tie roky na festi-
valoch by zabralo veľa miesta. Naj-
väčším úspechom pre ná s je spo-
kojnosť domá cich divá kov.

-

l Aké je postavenie vašej tele-
vízie v porovnaní s inými loká l-
nymi televíziami?

-

-

Počas leta sme uskutočnili redi-
zajn TELEnovín. Nový systé m vy-
sielania ná m umožň uje zaradiť
vysielanie našich relá ciíTÝŽDEŇ
a TÉMA aj počas víkendu a to v
časoch zhodný ch s vysielaním
počas pracovný ch dní. Mladé mu
divá kovi sme priblížili čas vysiela-
nia KVINTY - videotextovej klipovej
rubriky. Od septembra ju má te mož-
nosť sledovať v pondelok, stredu,
piatok, sobotu a nedeľu o 21.30
hod. Po úspechu ná šho projektu
Pezinok - z histórie mesta chys-
tá me videokazetu Pezinok - Vino-
branie 2003. Chystá me aj ďalšie
projekty, ale o tom neskô r.

Chcel by som sa poďakovať všet-
ký m, ktoríaký mkoľvek spô sobom
pomohli tomu, že naša televízia
dnes oslavuje piate narodeniny.
Žiaľ z priestorový ch dô vodov
nemô žeme uviesť ich mená . Pri
tejto príležitosti ďakujem tiežnašim
d i v á k o m z a i c h p r i a z e ň .

l Čo by ste chceli povedať na
zá ver...

(r)
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V dň och 14. a 15. novembra 2003
sa uskutočnína Malokarpatskej
vínnej ceste od Rače až po Trnavu
IV. ročník Dň a otvorených pivníc.
Ná vš tevníci budú môcť navš tíviť
viac ako 30 pivníc malých a
veľkých producentov vína.

Vstupenka v cene 600 Sk vá s
oprá vni vstúpiť do vybraných piv-
níc, kde zaž ijete neopakovateľnú,
výnimočnú atmosféru. Súčasťou
vstupenky bude degustačný po-
há rik s logom podujatia, orientačná
mapa, bonus 200 Sk na ná kup vína
a vínny pas, ktorý bude ž rebova-
teľný . (mos)

Ku koncu júla bolo nezamestna-
ných 888 muž ov a 859 ž ien.
Zniž uje sa aj počet nezamestna-
ných viac ako 12 mesiacov, v janu-
á ri ich bolo 528 a v júli už len 378.
Naopak zvyš uje sa počet neza-
mestnaných nad 50 rokov fyzic-
kého veku, ku koncu sledovaného
obdobia ich bolo 390.

Ako ná m povedala vedúca odde-

V roku 2003 má nezamestna-
nosťv okrese klesajúcu tenden-
ciu. V januári bolo na Okresnom
úrade práce evidovaný ch 1941
nezamestnaný ch (6,56 percent),
k 31.7. to bolo už 1747 (5,89 per-
cent). Poč et evidovaný ch neza-
mestnaný ch klesol o 194.

leneia SPS Okresného úradu
prá ce Darina Koš útová , vývoj neza-
mestnanosti okrem samotnej akti-
vity klientov ovplyvnili aj aktivity
OÚP. V spoluprá ci s troma vzdelá -
vacími zariadeniami organizovali
projekty zamerané na zvyš ovanie
prá vneho vedomia evidovaných
nezamestnaných v oblasti pracov-
noprá vnych vzťahov. Zapojilo sa
do nich 1109 klientov. Klienti z 13
obcíná š ho okresu v počte 136 evi-
dovaných nezamestnaných sa za-
pojili do Programu udrž iavania pra-
covných ná vykov formou vykoná -
vania menš ích služ ieb organizova-
ných obcou.

(r)

Od 2. septembra 2003 sa na zá -
klade konkurzu riaditeľkou Centra
voľného času v Pezinku stala

.
Mgr.

Lucia Fodorová (r)

V utorok 2. septembra sa začal po dvojmesačných prá zdniná ch na vš et-
kých zá kladných a stredných š kolá ch v naš om meste nový š kolský rok.
Ž iaci priš li dočistučkých, na niektorých š kolá ch i vynovených tried. Do š kol-
ských lavíc zasadli plníočaká vaníi tínajmenš í- prvá čikovia, ktorých na
prvom stretnutís pani učiteľkou eš te doprevá dzali rodičia. Naš a snímka je
zo Zá kladnej š koly na Holubyhoulici, kde otvorili dve prvé triedy. (mo)

basketbalové ho ihriska. Časť fi-
nanč ný ch prostriedkov poskytli ro-
dič ia a sponzori, výmenu krytiny a
budovanie výmenníkovej stanice
financuje Mesto. V septembri z
mestský ch prostriedkov zabez-
peč íme eš te rekonš trukciu strechy.

V 15 triedach sme
vymenili parkety za podlahovú kry-
tinu z PVC, vymenili sme 115 lámp
za neónky, urobili sme kompletnú
rekonš trukciu sociálnych zariadení
(WC chlapci) a namontovali sme 11
kusov nový ch plynový ch gamatiek.
Opravy sa financovali z rozpoč tu
mesta.

Vymaľovali sme
triedy a zabezpeč ili š atne proti krá-
dežiam (mrežovanie a výmenu
zámkov). Všetky práce sme robili
zatiaľ zo sponzorský ch prostried-
kov. Máme prísľub od mesta, že
nám v tomto roku bude financovať
opravu strechy a dažďový ch zvo-
dov.

Za pomoci
mesta sme vymenili podlahovú

Mgr. Soň a Strmeň ová, ZŠ Ho-
lubyho ul.:

Ing. Ľubomír Macháč ek, ZŠ Pezi-
nok-Orešie:

Mgr. Tatiana Sroková, zást. riadi-
teľky ZŠ Kupeckého:

-

-

-

Riaditeľov pezinských zá klad-
ných š kôl sme sa začiatkom sep-
tembra opý tali, aké opravy a rekon-
š trukcie sa robili cez prá zdniny v
ich š kolá ch.

- V
Mgr. Milan Janoga, ZŠ Fándlyho
ul.: naš ej š kole sme vymaľovali
4 triedy, chodby na I. poschodí,
č asťchodieb pri odborný ch uč ebni-
ach a opravili sme nátery v troch
triedach. Nová podlahová krytina je
v 13 triedach. Budovala sa výmen-
níková stanica s napojením nacent-
rálny zdroj tepla a rekonš trukcia

krytinu na ploche 834 m a opravu
strechy 500 m . Z vlastné ho š kol-
ské ho rozpoč tu sme zabezpeč ili
protišmykový náter v telocvič ni,
vymaľovali niektoré triedy, chodby
a hygienické zariadenia. Zrekon-
š truovali sme WC, opravili bezpeč -
nostný systé m. Za pomoci Ro-
dič ovské ho združenia sme zakú pili
nové lavice a stolič ky do jazykovej
triedy.

2

2

Mgr. Ľubomír Š tiglic, ZŠ Na bie-
lenisku:

(mo)

- Za pomoci zriaďovateľa
mesta Pezinka sa ná m podarilo
zrekonš truovaťv 6 učebniach pod-
lahovú krytinu. V učebni, kde budú
inš talované počítače je antistatická
podlaha. Z mimorozpočtových pro-
striedkov sme vymaľo-vali š kolskú
kuchyň u, výdajň u a celú jedá leň . V
učebniach sme zrenovovali žal-
úzie, aby mali ž iaci pohodu pri uče-
ní. Vo vš etkých triedach sme urobili
ná ter tabúľ ekologickými farbami.
Povymieň ali sme porozbíjané ok-
ná . Z uš etrených peň azísa ná m
podarilo vymaľovať dve triedy a
chodbu.

Vo š tvrtok 18. septembra o 19.00
hod. sa v Starej radnici vernisá ž ou
dvojvýstavy
a usku-
točníslá vnostné otvorenie Mest-
ského múzea v Pezinku. Prvá vý-
stava prezentuje archeologické
ná lezy z Pezinka a blízkeho okolia
od praveku po stredovek, druhá
predstaví prá ce viacerých zná -
mych pezinských vý tvarníkov. Vý-
stavy potrvajú do 31. decembra
2003.

PEZINOK - ZO ZEME
PEZINOK - Z ATELIEROV

(pp)

Akademický maliar Jozef Baláž je
autorom vý tvarné ho návrhu ofseto-
vej známky s podobizňou Jána
Pavla II. Známka bola slávnostne
uvedená7. septembra2003 v Trna-
ve. Je vytlač ená ofsetovou techni-
kou, má nominálnu hodnotu 12 Sk
a vychádza v náklade 1,8 milióna
kusov. Známka bola vytlač ená v
tlač iarni Walsall Security Printers
Ltd. vo Veľkej Británii. (r)

Malokarpatská komunitná nadá -
cia REVIAvyzýva:
- , ktoré
majú zá ujem o finančnú podporu
svojich š kolských neziskových pro-
jektov š portového, dlhodobého
charakteru, ktoré by vytvorili mest-
skú atletickú ligu medzi jednotli-
vými š kolami v meste;
-

a s ním súvisi-
ace aktivity;
-

, ktoríchcú
vybudovať ihriská ako oddychovú
zónu pre deti, mlá dež i seniorov v
uvedených oblastiach,
aby si podali ž iadosti o finančný
príspevok na projekty v naš ej nadá -
cii, nakoľko 30. septembra sa bude
konaťgrantové kolo, kedy sa budú
schvaľovať jednotlivé ž iadosti
uchá dzačov. Termín uzá vierky po-
dania ž iadostíje 23.9. 2003.
Ž iadosti o grant, pravidlá a krité-

riá udeľovania grantov nadá cie
REVIA môž ete získať z interneto-
vej strá nky (www.revia.sk). Bliž š ie
informá cie vá m ochotne poskyt-
neme v kancelá rii nadá cie na č.t.
641 3011, 0905 960 797.

pezinské základné školy

subjekty zamerané na rozvoj
orientač ného behu

obyvateľov na sídlisku Juh a
na Muškáte v Pezinku

(mk)

Chcete si zahrať3. ligu v š achu?
Hľadá me zá ujemcov o pezinský
š ach na patričnej úrovni. Hlá ste sa
na tel. č. 0905 452 910 alebo na
http://male-karpaty.szm.sk.

Tibor Lenč ucha

Už sme viackrá t písali, ž e tepelné
hospodá rstvo v naš om meste je
nevyhnutné rekonš truovať. Bude
to ná ročná investičná akcia, ktorá
po zruš eníschvá lených investícií
PHARE (2,160 mil. eúr), značne
zaťažírozpočet mesta.

Ako ná m povedal primá tor mesta
Oliver Solga, niektoré rekonš truk-
čné prá ce sa už začali. Na teplo-
vodnom rozvode v uzle - ul. 1. má ja
a Komenského, dochá dzalo k naj-
väčš iemu úniku horúcej vody, čo
bolo možné v zime sledovať, keď tu
pôda vôbec nezamŕzala. Tomu sa
už zamedzilo tým, ž e tu bolo nain-
š talované nové izolované potrubie.
Súčasne boli namontované nové
ventily, ktorými sa dá odstaviťčasť
rozvodu, takž e nebude potrebné
pri havá rii odstaviť celé sídlisko.
Zá roveň sa pripojila ZŠ Fá ndlyho
naústrednú kotolň u na Juhu.

(r)

Počas Vinobrania v piatok 19.9., v
sobotu 20.9. a nedeľu 21.9. bude Infor-
mačné centrum na Radničnom ná m. 9
otvorenéod 8.00 do 20.00 hod.
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Bý vam na sídlisku Juh na Brati-
slavskej č.114. Trá pi ma problém s
parkovaním motorový ch vozidiel.
Autá parkujú pozdĺž hlavnej cesty,
iné parkovisko tu nie je. A problém
je ten, že sú tam strašné jamy, na
autá ch sa ná m poškodzujú pod-
vozky. Okrem toho, keď naprší,
jamy sú plné vody, tá tam potom
dlho stojí, zapá cha a vytvá ra blato.

Nedá vno som sa potešila, že sa
tu už začína čosi robiť, lebo tam
začali nejaké prá ce. A vý sledok?
Pracovníci pod kontajnermi položili
zá mkovú dlažbu.Abolo! Nedá sa aj
s našim problémomčosi robiť?

OľgaLennerová

Je tučas oberačkový ch slá vností,
čas ochutná vania burčiaku i vína.
Ničproti tomu, ale takmer denne sa
dozvedá me, že vodičpod vplyvom
alkoholu zrazil nevinného človeka
alebo spôsobil dopravnú nehodu s
ná sledkom smrti. Dobre si rozmys-
lite,či si dá te pohá rik na gurá žpred-
tý m, ako si sadnete za volant. Verí-
me,že sa rozhodnete sprá vne.

Podľa § 4 zá kona NR SR č.
315/1996 o premá vke na pozem-
ný ch komuniká ciach

:
- požiťpočas vedenia vozidla alko-
holický ná poj ani užiťinú ná vykovú
lá tku;
- viesť vozidlo bezprostredne po

požití alkoholického ná poja alebo
po užitíinej ná vykovej lá tky, alebo v
čase, keď by ešte mohol byť pod
ichvplyvom.

Podľa § 30 zá kona NR SR č.
372/1990 Z.z. o priestupkoch

- požije alkoholický ná poj alebo
užije inú ná vykovú lá tku, hoci vie,
že bude vykoná vať zamestnanie
alebo inú činnosť, pri ktorej by mo-
hol ohroziť zdravie ľudíalebo po-
škodiťmajetok;
- po požití alkoholického ná poja

alebo po užití inej ná vykovej lá tky
vykoná va činnosťuvedenú v pred-
chá dzajú com bode;
- v stave vylučujú com spôsobilosť,
ktorý si privodil požitím alkoholic-
ké ho ná poja alebo užitím inej ná vy-
kovej lá tky, vykoná va činnosť, pri
ktorej by mohol ohroziťzdravieľudí
alebo poškodiťmajetok.

vodič ne-
smie

Z tohto zákona vyplýva zákaz
jazdy pod vplyvom alkoholu,
preto pred jazdou a poč as jazdy
nepož ívajte alkoholické nápoje
alebo inénávykové látky!

sa
priestupku dopustí ten, kto:

Ak polícia pri kontrole zistí u

vodič a pož itie alkoholického ná-
poja

Podľa § 201 Trestného zákona

alebo inej ná vykovej lá tky,
vodičsa dopú šťa priestupku a za-
držia mu vodičský preukaz. Rov-
nako vodičovi zadržia vodičský
preukaz, ak odmietne vykonať dy-
chovú skú šku. Okresný dopravný
inšpektorá t môže vodičovi uložiť
pokutu do vý šky 10 000 Sk a zá kaz
viesťmotorové vozidlo do 24 mesi-
acov.

,
kto vykoná va v stave vylučujú com
spôsobilosť, ktorý si privodil vply-
vom ná vykovej lá tky, zamestnanie
alebo činnosť, pri ktorý ch by mohol

Zdá sa, že niektorívodič i sú ne-
pouč iteľní. V auguste si pod vply-
vom alkoholu sadol za volant 22-
roč ný Pezinč an. V Kuč iš dorfskej
doline v Pezinku policajná hliadka
pri kontrole zistila, že Ivan má 1,26
mg/l alkoholu vdychu. Keďžev prie-
behu dvoch rokov už bol za po-
dobný č in postihnutý a tentokrá t
viedol vozidlo aj napriek zá kazu,
neminie ho obvinenie pre trestný
č in ohrozenia pod vplyvom ná vyko-
vej lá tky.

Z trestného vý konu marenia vý -
konu ú radného rozhodnutia a ohro-
zenia pod vplyvom ná vykovej lá tky
bol obvinený i 22-ročný Juraj z Pe-
zinka. Na Bernolá kovej ulici v Pe-
zinku, kde ho zastavila policajná
hliadka, riadil motocykel i napriek
zá kazu a s 0,42 mg/l alkoholu v
dychu.

ohroziť život alebo zdravie ľudí
alebo spôsobiť značnú škodu na
majetku:
- hoci bol za taký čin v posledný ch
dvoch rokoch odsú dený alebo z
vý konu trestu odň atia slobody
uloženého za taký čin prepustený ;
- hoci bol za obdobný čin spá chaný
pod vplyvom ná vykovej lá tky v po-
sledný ch dvoch rokoch postihnutý ;
- ak spá cha taký čin pri vý kone za-
mestnania alebo inej činnosti, pri
ktorý ch je vplyv ná vykovej lá tky
obzvlá šť nebezpečný , najmä ak
vedie hromadný dopravný prostrie-
dok, alebo;
- ak spôsobítaký m činom, čo aj z

nedbanlivosti, inému ublíženie na
zdravíalebo väčšiu škodu na cud-
zom majetku alebo iný zá važný
ná sledok, potresce sa odň atím
slobody ažna jeden rok alebo zá ka-
zom činnosti alebo peň ažný m tres-
tom.

To znamená , že pokiaľje zistené
požitie alkoholické ho ná poja alebo
inej ná vykovej lá tky u vodiča -
ú častníka dopravnej nehody, pri
ktorej spôsobil zranenie osoby
alebo poškodenie majetku, alebo
ak vodičnerešpektuje rozhodnutie
Okresného dopravného inšpekto-
rá tu o zá kaze viesťmotorové vozi-
dlo, dopú šťa sa tý mto vodičtrest-
ného činu ohrozenia pod vplyvom
ná vykovej lá tky podľa § 201 Trest-
ného zá kona a môže byťodsú dený
ažna jeden rok odň atia slobody.

V rá mci nitrianskeho Agrokom-
plexu v dň och 21. - 26. augusta sa
uskutočnila VII. vý stava sloven-
ský ch vín AGROVÍNO. Jej usporia-
dateľom bolo VÍNO NITRA s.r.o.,
garantom Zväz vý robcov hrozna a
vína na Slovensku.

Na sú ťažnej vý stave sa zú častnil i
vý robca vína

. Prezentoval sa
vínom

, ktoré získalo
najvyššie ocenenie sú ťaže -

a ďalšie dve
ceny - za

(nad 4g/l cukru) a

.
Vynikajú cu kvalitu svojich vín po-

tvrdil tento vý robca na Agrovíne už
vlani, keď získal prestížnu cenu
rektora SPU za najlepšie víno z
ú rody ročníka 2001 za Svätovavri-
necké .

VPS s.r.o. Pavelka-
Sobolič Pezinok

Rizling rýnsky, ľadový
zber, roč ník 2002

Šam-
pión Agrovíno 2003

najlepšie biele tiché
víno Cenu rek-
tora SPU za najlepšie hodnotené
vínoz úrody roč níka 2002

(mo)

Združenie kresťanský ch dôchod-
cov usporiadalo za podpory Mest-
ského ú radu Pezinok a sponzorov
ekumenický zá jazd do Maďarska.

Zlatý m klincom programu bola ná -
všteva benediktínskeho opá tstva na
Panónskom vrchu v Panonhalme. V
tamojšej bazilike sa konajú pre-
krá sne organové koncerty, je tam
veľmi dobrá akustika. V klá štore ná s
upú tali staviteľské slohy, veľká kniž-
nica a vý stava obrazov.

V odpoludň ajších hodiná ch sme
navštívili partnerské mesto Moson-
magyaróvá r, kde sme sa v kostole
sv. Jána Nepomuckého zú častnili na
službá ch Božích, ktoré pre ná s odsl-
ú žil miestny evanjelický pá n fará r.
Potom sme sa presťahovali do kult-
ú rneho domu, kde ná s čakali miestni
dôchodcovia. Na príjemnom pose-
denísme si zaspievali slovenské a
maďarské piesne. Stretnutie sa preti-
ahlo až do neskorý ch večerný ch ho-
dín. Domov sme odchá dzali s pek-
ný mispomienkami.

Počas celej cesty sme mali du-
chovný program. Spá jal ná s spo-
ločný zá ujem žiť v každodenný ch
veciach pre konečnú jednotu kre-
sťanov, ochotu počú vať sa navzá j-
om, viesťdialóg o veciach, ktoré ná s
spá jajú . (EB)

Ministerstvo hospodá rstva Sloven-
skej republiky a Delegá cia Európskej
komisie v Slovenskej republike zast-
ú pené Ná rodnou agentú rou pre rozvoj
malé ho a stredného podnikania
(NARMSP) uverejnili dve vý zvy -
jednu ku grantovej schéme rozvoja
priemyslu a druhú ku grantovej
schéme rozvoja cestovného ruchu.

O podporu z grantu priemyslu môžu
požiadaťsú kromné vý robné podniky a
neziskové organizá cie z oblasti podni-
kania, vzdelá vania a vý skumné tímy
realizujú ce investičné aktivity zame-
rané na rozvoj produktov, produkč-
ný ch kapacít a kvality, resp. oblasť
vý skumu, vý voja a zvý šenia informo-
vanosti o inová ciá ch. Uzá vierka podá -
vania žiadostí je 3.11. 2003, 16.1.,
20.2., 26.3., 23.4. a 22.5. 2004.

Granty na podporu cestovného ru-
chu sú určené na podporu strategic-
kého plá novania cestovného ruchu,
marketing, propagá ciu, investície ne-
ziskovej povahy do infraštruktú ry a
zlepšenie poskytovania informá cií.
Uzá vierka podá vania žiadostíje 3.11.
2003.

Bližšie informá cie k obom vý zvam
možno získať na http://www. nad-
sme.sk. (EL)
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Daniela Drozdová 4.7.
Andrej Martin Kúska 16.7.
Martina Snovická 21.7.
Daniela Búbelová 22.7.
Alex Popluhá r 24.7.
Nastasia Drgalová 25.7.
Katarína Mydlá riková 25.7.
Natá lia Farkaš ová 31.7.
Filip Kamenský 8.8.
Simon Kukuč ka 9.8.
Matej Petrovič 9.8.

Mariá n Vivodík a Martina Mihá l-
ková
Karol Marec a Daniela Matúš ková
Peter Poš aKatarína Benkovská
Milan Dymo aAndrea Kissová
René Fé der a Katarína Petrá š ová
Peter Haluš la, PhD. a Gabriela On-
drovič ová
Ing. Oliver Chudá č ek a Mgr.
Zuzana Kuzmová
Ing. Vladimír Šestá k a Ing. Kristína
Vörösová

Zdenka Strapá ková , 62 r. 7.8.
Alžbeta Heldová , 93 r. 10.8.
Stanislav Daniel, 49 r. 12.8.
Katarína Č echová , 83 r. 17.8.

POĎAKOVANIE

Pavol Krchnavý a Vlasta Vojtková
Miroslav Brunovský a Ladislava
Bará tová
RomanKoč iš a VilmaPolč icová
Martin Bohuš a Zuzana Kovač ič o-
vá
Daniel Veselý aVieraFilípková

Františ ek Miš kovský 3.9.
Libuš e Havelková 8.9.
Margita Braunová 12.9.
Juraj Š tvrtecký 13.9.
Anna Husovič ová 14.9.
Já n Haberl 15.9.
Má ria Nunvá řová 16.9.
Henrich Kovač ič 17.9.
Ružena Hlavandová 18.9.

70-roč ní

Gabriela Ernstová 24.9.
Františ ka Loš onská 26.9.

Dominik Ruža 5.9.
Má riaŠmahovská 9.9.
Michal Kondel 10.9.
Má ria Liš ková 12.9.
Albert Rehá k 12.9.
Rafael Balá ž 19.9.
Dominik Galgó ci 23.9.

Já n Boriš 12.9.
Zuzana Demovič ová 12.9.
Viktó ria Korytá rová 19.9.
Já n Demrovský 21.9.
Elena Brnč íková 25.9.

Žofia Moravská 7.9.
Ľudmila Demovič ová 15.9.
Justín Beňuš ka 21.9.

Má ria Fischerová 13.9.
Teré zia Hanzlová 13.9.

Pavel Viktorín 4.9.
Františ ka Bartová 6.9.

Š tefá nia Demovič ová 3.9.

Elena Machá č ová 5.9.

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ní

90-roč né

91-roč ní

95-roč ná

96-roč ná

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol
si povedaťani zbohom rodina mo-
ja. Jediná ná dej našu bolesťhojí,
ž e pá n Boh ná sznovu spojí.

Dňa 17. 9. 2003
uplynulo 10 rokov,
č o ná s navždy opus-
til ná š drahý manžel,
otec, dedko, pra-
dedko, š vagora brat

Ďakujeme vš et-
kým, ktorímu spolu s nami venujú
tichú spomienku. Manželka Anna,
syn Vladimír s rodinou a dcé ra Joze-
fína s rodinou.

Jozef IDEŠ IC

Dňa 27. 9. 2003
uplynú 2 roky, č o
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel,
otec a starý otec

.
S lá skou spomínajú
manželka a dcé ra s

rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu,

prosím, tichú spomienku.

Michal DUBEK

Dňa 16. 9. 2003
uplynie rok, č o ná s
navždy opustila na-
š a mamič ka

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S lá skou spomínajú dcé ra Marika s
manželom Jozefom a dcé ra Ľud-
mila Tá borová .

Katarína
CAGANOVÁ

Dňa 29. 9. 2003
uplynul rok, č o ná s
navždyopustil

Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu
tichú spomienku.Ďakujeme. Vš etci
príbuzní, priatelia a kolegovia.

MUDr. Ľ ubor
Ž IGO, CSc.

Čas plynie, roky tíško pribú dajú ...
Do ď alších rokov radosť, lá sku a
šťastie avšetko príjemné a krá sne!

Dňa 16. septem-
bra sa dožila krá s-
nych sedemdesia-
tich narodenín

.
K vzá cnemuživot-

né mu jubileu jej zo
srdca blahoželajúmanžel Jaroslav,
dcé ra Alena a syn Jaroslav s rodi-
nami.

Má ria
NUNVÁ ŘOVÁ

Dňa 27. októ bra
2003 uplynú tri roky
č o ná s navždy opus-
tila naš a drahá a
milujúca sestra a
teta

,
rod. Kerkeš ová .

Kto ste ju poznali venujte jej pro-
sím tichú spomienku. S lá skou spo-
mínajú sestra Má ria a neter Oľga s
rodinou.

Helena
STACHOVÁ

V dňoch 17. a 18. októ bra 2003 sa
dožívajú 50 rokov života

z Cajlanskej
ulice.
Drahírodič ia!
Mama a oco, chvíľa žitia je taká
krá tka a už je tu Vaš a 50-ka. Čas
ná m letí...
Pri tejto príležitosti si na Vá s spomí-
najú synovia Branko a Zdenko s
priateľkami, mama a Šuš ko. Pra-
jeme Vá m obom veľa zdravia a
š ťastia.

Božka a
Ľ ubomír Č ECHOVCI

Dňa 13. 9. 2003
uplynulo 5 rokov, č o
ná s navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko

.
S lá skou spomí-

najú manželka, syn s rodinou, ne-
vesta a vnúč atá .

Š tefan
KOSTEREC

Srdeč ná vďaka za úč asť a
prejavy sústrasti a kvetinové dary
vš etkým, ktorísa zúč astnili na po-
slednej rozlúč ke dňa 4.9. 2003 s
naš im drahým zosnulým

.
Smútiace rodiny Strapá ková a Vá v-
rová .

Jankom VÁVROM

S bolesťou v srdci
spomíname na naj-
smutnejš ídeň v živo-
te, keď ná s 22. sep-
tembra 2002 vo
veku 42 rokov, na-
vždy opustil ná š
milovaný

z Pezinka.

Manželka Estera, dcé ra Zuzka,
matka Irena a ostatná smútiaca
rodina

Jaroslav BOĎA
Tá rana v srdci stá lebolí

a nikdy sa nezahojí.
Aj keď nie si medzi nami,

vsrdciach ž iješstá le s nami.
V spomienkach navž dy ťa

má me a s lá skou spomíname.

K významným osobnostiam
Pezinka, ktoré v naš om meste
žili a tvorili, isto patríakade-
mický maliar, pedagó g a pub-
licista . V
deň 10. vý roč ia jeho úmrtia
15. októ bra 2003, sa o 16.00
hod. uskutoč nív Malokarpat-
skom múzeu v Pezinku spo-
mienkové stretnutie. Súč as-
ťou podujatia bude i prehlia-
dka obrazov zo súkromnej
zbierky jeho rodiny a tiež
múzea.

Fridrich Moravčík

(EL)

Dňa 25.9. 2003 by
sa doži l 50- ich
rokov ná š manžel,
brat a syn

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím

tichú spomienku. S úctou a lá skou
spomínajú manželka, brat a mat-
ka.

Jozef FRANKO.

Dňa 28.8. 2003 sa dožíva man-
žel, otec, svokor a dedko

75. narodenín. Pri tejto príležitosti
mu srdeč ne blahoželajú s prianím
zdravia, š ťastia, zo srdca prajú
manželka Ružena a deti s rodina-
mi.

Já n HLAVANDA

Krá sne životné ju-
bileum 70 rokov
oslá vi 18.9. 2003
pani

.
Drahej mame a

babič ke ďakujeme
za vš etku lá sku, obetavosťa sta-
rostlivosť, s akou pre ná s stá le vy-
tvá ra teplo domova. Želá me do
ďalš ích rokov veľa zdravia,životnej
sily a spokojnosti. Manžel Já n a
deti s rodinami.

Ružena
HLAVANDOVÁ

Dňa 15.10. 2003
uplynie 13 rokov, č o
ná s navždy opustil
ná š drahý

Za tichú spomi-
enku ďakujú rodič ia, manželka a
dcé rka Dominika

Ing. Dominik
RUŽ A.



6 / KULTÚ RA

- Na
to, ž e toto podujatie urobili v Pe-
zinku prvýkrát, bola to perfektná
akcia. Lú ka na Malackej ceste
bola super miesto. Na koncer-
toch som si priš iel na svoje, č apo-
vali aj výborné pivo. Nepáč ilo sa
mi len, ž e tam neboli sprchy, eš-
tež e nás v horú č ave ovlaž ili
hasič i.

- Je dobré ,
ž e tu bola takáto akcia, kde sa
mohli mladízabaviť. Bolo to vý-
borne zorganizované . Páč ili sa
mi aj sprievodné akcie. Jedinou
chybič kou bolo prašné prostre-
die.

-
Asi je to dobré podujatie pre mla-
dých, ale nemuselo tam byťtoľko
opitých ľudí, ktorírobili ráno nepo-
riadok. Autátu narobili veľmi veľa
prachu, z vinohradov nám po-
mizlo hrozno.

Miro (študent, 18 rokov):

Juraj (študent, 17):

Obyvateľka Malackej cesty:

Zá vereč nýspoloč nýkoncert všetkýchzú č astnených dychoviek.

Pred tromi rokmi sa Spolok dy-
chovej hudby Cajlané , Kultú rne
centrum Pezinok a Fanklub Caj-
lané rozhodli pravidelne organizo-
vaťMedzinárodný sú ťaž ný festival
pod názvom Dychovky v preš i. Po-
dujatie malo za cieľobohatiť kult-
ú rny ž ivot v našom meste a propa-
govaťdychovú hudbu.

Organizátori na zač iatku zbierali
skú senosti z iných podobných fes-
tivalov. Hlavný organizátor nášho
festivalu František Fé der navš tívil
preto už tradič né podujatia v Hodo-
níne, Kyjove a Ratíškoviciach.

Dnes po troch roč níkoch nášho
festivalu môž eme konš tatovať, ž e
pezinskíorganizátori vyzreli, vďaka
č omu ú roveň podujatia sa neustále
skvalitňuje. Na festival prichádza
stále viac divákov a o ú č asť sa
uchádza č oraz viac popredných
slovenských, moravských a rak-
ú skych dychoviek.

Novinkou tohtoroč né ho festivalu
bolo, ž e sa konal dva dni. V sobotu
23. augusta sa konali propagač né ,
pozývacie koncerty. V raňajších
hodinách na trhovisku na Kupec-
ké ho ul. koncertovala Viš tuč anka -
minuloroč ný víťaz sú ťaž e, ktorá sa
uskutoč ňuje v rámci festivalu. Pod-
več er pred Zámkom sa predstavili
Ivanka adomáci Cajlané .

V nedeľu od desiatej hodiny zneli
v uliciach Pezinka tó ny dychovky,
muzikanti zvolávali priaznivcov
tejto hudby na poobedňajšíhlavný
festivalovýprogram.

Dopoludnísa ziš li všetky zú č ast-
nené orchestre pred Domom kult-

ú ry a odtiaľ spoloč ne v
sprievode maž oretiek
preš li na nádvorie Zámku,
kde sa konala sú ťaž dy-
choviek. Poradie ich vyst-
ú pení urč il ž reb. Po-
stupne sa predstavili Nad-
lič anka, Minciar, Skač ian-
ka, Križ ovianka, Weidner
Dorfmusik a Cajlané . Ich
vystú penia hodnotila od-
borná porota i samotní
diváci.

Odbornáporota udelila
dveceny - Hlavnú cenu za
najlepší umelecký výkon
a Cenu za najlepší spe-
vácky výkon. Hlavnú cenu
pririekla Dychovej hudbe
Križ ovianka a za spev
ocenili Skač ianku.

Dve ceny hlasovaním
udelili aj diváci - Cenu za
najobľú benejš iu pieseň
(Tak jak teč e do Dunaja
Morava od Miroslava Iršu)
získali Cajlané a Cenu za
najlepš iu kapelu, podobne ako u
odbornej poroty, Križ ovianka.
Cenu primátora, tak ako v minulom
roku, získali domáci Cajlané .

Na záver sú ťaž e sa po prvý raz
na festivale uskutoč nil spoloč ný
koncert všetkých zú č astnených
orchestrov pod taktovkou Zdeňka
Gurské ho z Moravy a Jána Nem-
č eka, š é fa UH MV SR so sklad-
bami Mutenská polka a Nashleda-
nouSlovácko.

Program moderoval Ľ ubomír Stra-
ka.

Na záver sa na pó dium
nasťahoval hosť festivalu - morav-
skíŽadovjaci, ktorízabávali prítom-
ných až do neskorých več erných
hodín.

Z hlavné ho organizátora Fran-
tiška Fé dera vyž arovala spokoj-
nosťa radosťz vydarené ho podu-
jatia. "Chcel by som sa poď akovať
všetkým spoluorganizá torom, spon-

zorom, ú č inkujú cim i divá kom za
ich priazeň . Myslím si, že podujatie
prinieslo mnohým radosť. Aj o to
ná m iš lo. Poteš ilo ná s, že priš li
medzi ná s i predstavitelia mesta -
primá tor Oliver Solga a viceprimá -
tor Jozef Chynoranský, ktorým
chcem poď akovať za podporu.
Všetci sa už teš íme na IV. roč ník,
ktorýby sa mal uskutoč niť 22. au-
gusta 2004," povedal na záver F.
Fé der.

Letecký pohľad na dejisko festivalu na Malackej ceste.

Koncert na jednom
z pódií.

V dň och 21. - 23. augusta sa uskutoč nil v Pezinku multimediá lny
festival HODOKVAS. O tomto ú spešnom podujatía jeho prínose
sme písali už v minulom č ísle. Poč as troch dního navštívilo dva-
ná sťtisíc ná vštevníkov, prevažne mladýchľudí. Budú ci roč ník Ho-
dokvasu sa má uskutoč niť v dň och 19. - 21. augusta 2004 na tom
istom mieste ako v tomto roku.

Zaujímali ná s ná zory niektorých jeho ú č astníkov i obč anov:

-
Bola to super akcia, kde sa mohli
stretnú ť mladí takmer z celé ho
Slovenska. Páč ilo sa mi, ž e
medzi jednotlivými koncertami
neboli dlhé pauzy, koncerty boli
na dvoch pó diách. Ak si niektorí
nenaš li vhodnú skupinu, mohli sa
zabaviť v taneč ných stanoch
alebo pozrieťsi film. V stanovom
mesteč ku však mohlo byť viac
sociálnych zariadení a sprchy,
pretož e š tyri dni bez sprchy nie je
nič príjemné .

-
Myslím si, ž e takýto festival by sa
mohol konať na odľahlejšom
mieste. Naozaj nie je príjemné ak
č lovek tri noci po sebe nespí.
Dalo by sa to zniesť, keby hudba
hrala do polnoci, ale nie do š ies-
tej ráno.

Michaela (študentka, 18):

ObyvateľMalackej cesty:

Pripravil: Tomá šProkop
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Už v minulom čísle sme priniesli
krá tku informá ciu o ú spechu pezin-
ské ho dž udistu ,
ktorý získal na I. oficiá lnych
Majstrovstvá ch Európy kadetov v
dž ude zlatú medailu. Č len 1. JC
Sokol Pezinok reprezentoval Slo-
vensko v azerbajdž anskom Baku
ako jediný Slová k. Milan absolvoval
po EYOF-e (písali sme o ňom v mi-
nulom čísle) dve sústredenia v Ma-
ďarsku spolu s maďarský mi a ru-
munský mi reprezentantmi a jed- no
krá tke sú stredenie v Kolá rove. My
sme ho poprosili o hodnotenie jeho
zá pasov na šampioná te: -

Keďž e majstrovstvá sa konali v
Azerbajdž ane, zverenca

sme sa spý tali aj na
jeho zá ž itky z tejto krajiny.

Milana Randla

Jozefa
Tománka ml.

Na prvý
zápas som nastúpil proti súperovi z
Anglicka, porazil som ho pred-
č asne na dve wazari (wazari - 7 bo-
dový chmat, 2 wazari=ipon), v dru-
hom kole som nastúpil proti Polia-
kovi, ktorého som drž al osaikomi
(drž anie, súpera na zemi, ten už sa
nemô ž e pohnúť). Tento zápas trval
asi 25 sekúnd. V ďalšom zápase
som porazil domáceho reprezen-
tanta, tiež predč asne na ipon (ipon -
koniec zápasu, polož enie súpera
na celý chrbát). Vo finále bol mojim
súperom Rus, ktorého som opäť
drž al osaikomi."

"Majstrovstváboli veľmidobre uspo-
riadané , organizátori zvládli šampi-

onát veľmi dobre. Hala bola pekná,
našli sme v nej všetko č o na súťaž
potrebujeme. Nemali sme však vy-
hovujúcu stravu, väč šinou som je-
dol len jogurty. Azerbajdž an ako

krajina na mňa zapô sobíl dojmom
krajiny, ktoránás ešte nedobieha."

"Bolo to krásne, veľmi sa mi

Po príchode zo šampioná tu Mi-
lana čakala na Radničnom ná mestí
oslava, na ktorej bola jeho rodina,
zná mi a priatelia. Jej sú časťou bol
tiež ohňostroj a prijatie zlaté ho me-
dailistu u primá tora mesta Olivera
Solgu.

to páč ilo. Vedel som, ž e nieč o sa
chystá ale toto som neoč akával.
Bolo to super."

"Dosťveľa, myslím, ž e niektorí ľudia

majúz neho ešte väč šiu radosťako
ja, ale urč ite som veľmi rád aj ja."

"V budúcej sezóne prechád-
zam do kategórie juniorov, kde to
bude už nároč nejšie, ale budem sa
snaž iťďalej trénovať tak, aby som
sa udrž al v európskej špič ke aj v
ďalších rokoch."

A čo pre Milana zna-
mená titul európskeho šampióna?

No
a aké plá ny a ciele má Milan do bud-
ú cna?

(pr)

Víťazom 17. ročníka tradičné ho
predsezónneho volejbalové ho tur-
naja Pezinský strapec v dňoch 5. -
7. septembra sa stalo slovinské
druž stvo OK Nova Maribor. Turnaj
mal opä ť vý borné obsadenie, veď
naňom štartovali dvaja majstri svo-
jich krajín (maďarská Nyiregyhá za
a bieloruský Brest) a dvaja vice-
majstri (slovinský Maribor a bielo-
ruský Minsk). Konkurenciu dopĺňali
čes- ký Olomouc a slovenské
druž stvá Slá via UK Forplast Brati-
slava, Žiar nad Hronom a domá ci
VTC Pezinok. Domá ce Pezinčanky
potešili postupom do finá lovej
štvorky, kde však už nestačili na
kvalitný ch protivníkov a obsadili
napokon4. miesto.

Olomouc - Pezinok 3:0,
Minsk - Maribor 1:3, Olomouc -
Minsk 0:3, Pezinok - Maribor 0:3,
Olomouc - Maribor 0:3, Minsk - Pe-
zinok 3:1. 1. Maribor, 2.
Minsk, 3. Olomouc, 4. Pezinok.

Forplast -
Brest 1:3, Nyiregyhá za - Žiar 3:1,
Forplast - Nyiregyhá za 3:1, Žiar -
Brest 1:3, Nyiregyhá za - Brest 3:2,
Forplast - Žiar 3:1. 5.
Brest, 6. Forplast, 7. Nyiregyhá za,
8.Žiar.

Za najlepšiu hrá čku vyhlá sili
z OK Nova Mari-

bor.

Finálovévý sledky - skupina o 1. -
4. miesto:

Poradie:

Skupina o 5. - 8. miesto:

Poradie:

An-
dreju Vezjakovú

(pr)

Reprezentač né družstvo Slovenska v petangu na majstrovstvá ch
sveta vo Š vajč iarsku, prvý zľava je Milan Sobolič .

Nedá vno sa uskutočnil v Zá -
mockom parku v Pezinku prezenta-
čný turnaj v petangu. Tento šport
má dlhoročnú tradíciu vo Francú z-
sku, ale udomá cnil sa i v mnohý ch
ďalších krajiná ch. Rekreačne sa
hrá najmä v prímorský ch letovis-
ká ch. Na Slovensku sa mu venujú
zatiaľv Bratislave. Zaujalo ná s, ž e
petang sú ťaž ne hrá aj Pezinčan,
46-ročný Milan Sobolič, ktorý na
nedá vnych majstrovstvá ch sveta v
Ženeve reprezentoval Slovensko.

-

-

-

l

l

l

Ako ste sa k petangu dostali?

Č o je to vlastne petang?

Ž iada si to špeciálny tréning?
Kde sa hrajú sú ťaže?

Táto hra ma pred 10 rokmi zaujala
v Chorvátsku, kde som si ju aj prvý
raz zahral. Potom ma kamarát zlá-
kal do bratislavského klubu SLO-
PAK. Spoč iatku nás bolo asi pät-
násť, dnes je nás päťdesiat.

Je to na pravidlá jednoduchá hra,
ktorá sa hrá so špeciálnymi kovo-
vými guľami, ich váha je 680 - 800
gramov. Súťaž e sa konajúspravidla
na štrkový ch ihriskách o rozmere
3x12 m. Hru hrajúdve trojč lenné
alebo štvorč lenné druž stvá, hráč i
majústanovený poč et hodov. Ú lo-
hou je dostaťgule č o najbliž šie ku
guľô č ke, ktorúnazý vame prasiatko.
Táto sa na zač iatku hry vyhadzuje
do vzdialenosti 6 - 10 metrov.
Súperi si mô ž u gule z vý hodného
postavenia vyráž ať, v č om spoč íva i
taktika hry.

Pri petangu je dô lež itá presnosť,

guľu treba hádzaťs urč itou rotáciou.
To sa musí stále trénovať. Preto
chodím raz do tý ž dňa do Bratislavy,
trénujeme v prezidentskej záhrade.
Takmer kaž dý víkend sú súťaž e,
najč astejšie chodíme do Č iech a
Rakúska, kde súširšie pretekárske
základne.

- Keďž e súiba dva kluby v Bratisla-
ve, existuje len Bratislavská petan-
gová liga. Z tejto vzišlo aj reprezen-
tač né druž stvo, ktoré nás v dňoch
16. - 20. júla reprezentovalo na
majstrovstvách sveta vo Švajč iar-

lAkésú ťaže sú na Slovensku?

sku.

Petang je na Slovensku mladý
šport a tak sme na šampionát išli
skô r zbieraťskúsenosti. Pri dnešnej
úrovni svetového petangu, sme
neverili, ž e získame vô bec nejaké
body. Na majstrovstvách štartovalo
52 krajín. Turnaj sa organizuje tak,
ž e najskô r sa súťaž í v základný ch
skupinách. Námvyž rebovali Japon-
sko, Andoru a San Marino. V prvom
zápase s Japonskom sme prekva-
pivo tesne prehrali 13:12, v druhom

-

lAkosa vám na svetovomšam-
pionáte darilo?

s Andorou 13:4. Keďž e postupujú
iba dve druž stvá, tretí zápas sme už
nehrali. Vyradení zo skupín hrajú
ešte tzv. opravy, opäť sa zač ína v
skupinách, z kaž dej postupujúdve
druž stvá. Nám ž reb urč il Poľsko,
Austráliu a Česko. S Poliakmi sme
prehrali 10:1, s Austráliou 13:4, tretí
zápas sa už nehral. Všetci vypad-
nutí hrajúešte Pohár národov. V
tejto súťaž i sme dosiahli aj dve
víťazstvá s Rakúskom 13:6 a Ka-
nárskymi ostrovmi 13:7. V Pohári
národov sme skonč ili na 15., cel-
kove našampionáte na 31. mieste.

Predovšetký m sme všetko po-
zorne sledovali. Obdivovali sme s
aký m majstrovstvom tí najlepší
hrajú. Súto ozajstní majstri v spô -
sobe hádzania i taktike odráž ania
gúľ. My sme si pri nich pripadali ako
ž iač ikovia. Č lovek sa však uč í a
úč asť na taký chto podujatiach
mô ž e byťlen prospešná.

To je nevyhnutné . Predovšetký m
oč akávame, ž e tento šport sa roz-
šíri aj do ostatný ch miest Sloven-
ska, ž e sa doň zapojí vo väč šej
miere aj mládež . Som rád, ž e sa
robí nieč o pre tento šport aj u nás v
Pezinku, dáva sa dohromady sku-
pinka hráč ov, údajne v Zámockom
parku sa má vybudovať aj nové
ihrisko. Urč ite si táto hra č oskoro
získa aj ďalších Pezinč anov.

-

-

l

l

V čom vás obohatila ú časťna
majstrovstvách sveta?

Zrejme bude treba u nás rozší-
riťajčlenskú základňu...
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chá ch
o 19.00 hod. - - Zá -

měna - erotická komédia
o 19.00 hod. -

- Besídka
o 19.00 hod. -

- Don Quijote
- všetky predstavenia sa budú ko-

nať vo Veľkej sá le;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

veľkej sá le - -
nový ročník cyklu rozprá vok s det-
skou súťažou. Pozor!!! Dnes rozdá -
vame Preukaz detského divá ka;

(nedeľa) o17.00 hod. v Spo-
ločenskej sá le -

- seriá l kon-
certov a tanca s dychovou hudbou
pre priateľov dychovky.

1. Hlbočina USA
2. FK: Bowling for Columbi-

ne USA
3. - 5. Pirá ti Karibiku USA
7. - 8. Hladina adrenalínu USA

9. - 10. Pupendo
11. -12. Equilibrium USA
14. - 15. Kokaínový kartel
16. - 17. Bad boys 2 USA
25. - 26. Tichý Američan USA

28. Mesto bohov
29. - 30. Liga vý nimočný ch USA

31. FK: Swing FRA

22.10. J. Just

23.10. Divadlo Sklep

24.10. Bolek Polívka

26.10.
AHOJ ROZPRÁ VKA

26.10.
S DYCHOVKOU

PRIVÍNKU V PEZINKU

KINO DOMU KULTÚ RY

ČR

USA

Brazí lia

Začiatok predstavení je o 19.00

(streda) o 15.30 hod. vo
Ve ľke j s á le -

;
(sobota) o 16.00 hod. vo

veľkej sá le -

- hlavný garant:
MOS;

(š tvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku - - cyklus
predná šok V. Černuš kovej. Téma:
Duševnézdravie;

- I. ročník
divadelného festivalu. Hlavný ga-
rant: ZUZAART Production, OZ Bez
hraníc, Mesto Pezinok. Program:

o 15.00 a 20.00 hod. -
- ...i ty zpívá š si ty

hity
o 19.00 hod. -

- ...a vo to přece jde!
o 19.00 hod. -

- Konec humoru v Če-

KULTÚ RNE CENTRUM

1.10.
OTVORENIE

KRÚ Ž KOVCVČ
11.10.

REGIONÁ LNA PREH-
LIADKA BLOKOV FOLKLÓ R-
NYCH SÚ BOROV

16.10.
HOVORY O ZDRAVÍ

19. - 24.10. - TO NAJLEPŠ IE Z
Č ESKÉHO HUMORU

19.10. Diva-
dlo SEMAFOR

20.10. Ivan Mládek a
spol.
21.10. J. Náhlovský
a J. Mladý

17.10. (piatok)
Ú CTAK STARŠÍM

18.10. IDA
KELAROVÁ , ROMANO RAT a hos-
tia

o 14.00 hod. v Spo-
ločenskej sá le - -
program pre seniorov v spoluprá ci s
MsÚ ;

(sobota) o 19.00 hod. -

- koncert;

PEZINČ AN Šéfredaktor: Tajomník redakcie Adresa redakcie
. Telefó n/fax e-mail: Internet Registračné číslo:

Vytlačila:
Uzávierka: Vyšlo: NEPREDAJNÉ ! Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 31. októ bra 2003.

- mesačník, vydá va mesto Pezinok. Milan Oravec. : Peter Roman ml. : Holubyho č. 42,
(Dom kultúry), 902 01 Pezinok : 033/641 34 35. pezincan@msupezinok.sk : http://pezincan.pezinok.sk
PO 2/544/5-8/1996. Redakcia si vyhradzuje pr á vo príspevky skrá tiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť! GOMINI-Pezinok, z dodaný ch
tlačový chpredlôh. 5.9. 2003. 17.9. 2003.

hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred
predstavením (v dňoch premietani-
a). Pokladnica je otvorená jednu
hodinu pred predstavením.

Centrum voľného času ponúka v
školskom roku 2003/2004 pravi-
delnúzá ujmovúčinnosť:

Škôlkarium (3 - 6 rokov), Mama,
ocko poď sa hrať (4 roky a viac),
Tanečníček (4 - 6 rokov), Gym-
nastika (5 - 6 rokov), Anglický jazyk
(3 - 6 rokov).

Kurz prežiť (ZŠ a mlá dež), Chova-
teľský (ZŠ), Psíček a mačička (ZŠ),
Pes - priateľ človeka (ZŠ).

Nemecký jazyk (6 - 12 rokov), Spe-
vá cky + hra na flautu (ZŠ), Hra na
gitare (od 10 rokov), Anglický jazyk
(I. stupeň ZŠ), Anglický jazyk (II.
stupeň ZŠ), Divadelný (ZŠ a mlá -
dež), Tanečný (II. stupeň ZŠ a mlá -
dež).

Malý vý tvarník (5 - 7 rokov), Mladý

ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

Krúžky pre deti z MŠ :

Krúžky pre deti ZŠ a mládež:

CENTRUM
VOĽNÉHO Č ASU

vý tvarník (8 - 10 rokov), Kresba a
grafika (12 - 16 rokov), Keramický I
(I. stupeň ZŠ), Keramický II (II. stu-
peň ZŠ), Netradičné aranžovanie
(10 - 15 rokov), Textilný dizajn (od
14 rokov), Fotoklub (8. - 9. ročník a
SŠ).

Pohybovka (pohybovéhry - 6 - 9
rokov), Mažoretky (10 - 13 rokov),
Roztlieská vačky (10 - 13 rokov),
Basketbal dievčatá (II. stupeň ZŠ),
Modernétance (ZŠ), Moderná gym-
nastika (I. stupeň ZŠ), Posilňovanie
(od 14 rokov), Stolný tenis (od 8
rokov),Šach (ZŠ a mlá dež).

Malý letecký modelá r (3. - 4. roč-
ník), Letecký modelá r vetrone (5. -
9. ročník), Lodný modelá r (4. - 9.
ročník), Klub modelá rov pre mlá dež
RC - U model, Zá ujmový krúžok
upútaný ch modelov, Raketový mo-
delá r, Klub internet, Počítačovéhry
(2. - 4. ročník), Zá klady vý počtovej
techniky (5. - 9. ročník), Počítačové
hry (5. - 9. ročník), Pokračovanie v
program. jazyku PASCAL, Rá dioe-
lektronika.

Centrum
voľného času, Mladoboleslavská 3,
Pezinok,č.t. 033/641 20 20.

Bližšie informácie:

Kultúrne centrum v š kolskom
roku 2003/2004 otvá ra tieto zá -
ujmovékrúžky v Dome kultúry:

- pre
deti od 4 rokov, otvorenie 12. sep-
tembra, stretnutia každú stredu a
piatok;

- otvorenie 24. septembra
o 18.30 hod., stretnutia každú stre-
du;

- otvorenie 2. ok-
tóbra o 19.00 hod., stretnutia každý
utorok a š tvrtok;

-
otvorenie 7. októbra o 17.30 hod.,
stretnutie každý utorok.

BALETNÉ ŠTÚ DIO RONDO

JÓ GA

KALANETIKA

ASTRONOMICKÝ KRÚ Ž OK
Karpatský bonsaj klub usporiada
pre verejnosťv dňoch 10. - 12. ok-
tó bra na ná dvoríMalokarpatské ho
mú zea vý stavu bonsajov. Slá v-
nostné otvorenie vý stavy bude v
piatok (10.) o 16.00 hod. (aš )

V letný ch mesiacoch júl a august
zorganizovalo KC Pezinok letné
vý lety pre deti vo veku od 6 do 12
rokov. Deti spolu s pracovníčkami
KC navš tívili veľa zaujímavý ch
miest, napr. jaskyňu Driny, Detskú
farmu HUMANITA, absolvovali
vý stup na rozhľadňu na Veľkej
Homoli. Deti mali veľkú radosť z
ná vš tevy kúpalísk vo Vincovom
lese a na bratislavskom Tehelnom
poli.

Tieto vý lety mohlo KC Pezinok
uskutočniť vďaka sponzorom, kto-
rý m za ich podporu i touto cestou
ďakujeme. Daniela Debnárová
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Vá ženíhostia, milíspoluobč ania,

má m vzá cnu a príjemnú povinnosť , aby som vá s ako nový primá tor
mesta srdeč ne pozdravil a privítal na tohtoroč nom Vinobraní2003 v Pe-
zinku. O prá ci vinohradníkov a viná rov sa toho najmä v tomto č ase vždy

popísalo veľa poetického a vzletného, pretože
poézia a literá rne zvelič enie akosi k vínu pa-
tria. To, č o však k vínu patrína prvom mieste,
je tvrdá a č asto nedocenená prá ca. Sme radi,
že ešte stá le sú medzi nami ľudia, ktoríkaždo-
roč ne podstupujú riziko, akým je i dnes pesto-
vanie krehkého vinič a, vý sadba nový ch viníc,
boj s poč asím, škodcami i nepriazňou kompe-
tentný ch ú radov.Ažna konci tohto snaženia je
potom ten ospevovaný "božský " ná poj, ktorý
ná m dá va krídla, rozvä zuje jazyk a v ktorom
znova a znova hľadá me ukrytú pravdu.
Často si ani neuvedomujeme, že č aro pria-

teľského posedenia v pivnič ke pri pohá ri zla-
tistého moku zač ína už v januá rový ch mra-

zoch pri strihač ke a prechá dza celým rokom starostlivosti o vinicu a víno,
ktoré sa tak stá va biblickým symbolom snaženia a poctivej prá ce, ktorá je
nakoniec podľa zá sluhy spravodlivo odmenená .

Aj slá vnosti Vinobrania 2003 majú byť takou odmenou a pripomenutím,
že každá prá ca vykoná vaná poctivo a s lá skou si zaslú ži našu pozornosť
a oslavu aspoň raz do roka.

Preto vá s všetký ch, milípriatelia, srdeč ne vítam na tohoroč nom pezin-
skom Vinobranía prajem vá m veľa príjemný ch zá žitkov. Na zá ver mi,
prosím, dovoľte vysloviť aj neskromné želanie, aby vo vašich mysliach a
srdciach boli spomienky na Pezinok navždy zviazané nielen s dobrým
vínom, ale aj s dobrými a pohostinnými ľuď mi, lebo Pezinč ania vždy boli
aj sú takí.

So želaním zdravia, radosti a všetkého dobrého.

Mgr. Oliver Solga
primá tor mesta Pezinok
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Ocenené vína na výstave MVP 2003

Degustátori pri hodnotenívín.

n

n

n

n

n

- Viná rsky zá vod s.r.o.,
prevá dzkaPezinok;

- Cena pri-
má tora mesta Pezinok:

- RIVEL s.r.o.
Mužľa;

Najvyš š ie hodnotené

- VPS s.r.o., Vinohradníctvo
Pavelka Sobolič ;

Najvyš š ie hodnotené

- Kar-
patská perla s.r.o., Š enkvice;

Biele tiché

- RIVELMužľa
Červené tiché

- Karpatsk á per la,
Š enkvice
Š umivé

- Hu-
bert J.E. Sereď
Tokajské

- Galafruit Co. s.r.o., Malá
Tŕňa

Š AMPIÓ N

Rulandské biele, r. 2002, kabi-
netné

VICEŠ AMPIÓ N

Rizling rý nsky, r. 2001, hrozi-
enkový vý ber

biele
víno z produkcie 2002:
Rizling rý nsky, vý ber z hroz-
na

čer-
vené vínoz produkcie 2002:
Alibernet, neskorý zber

ocenené vína v jednotli-
vý ch kategóriách:

Rizling rý nsky, r. 2001, hrozi-
enkový zber

Alibernet, r. 2002, neskorý
zber

Hubert Club Brut, r. 2001

Tokajský vý ber 6-putňový , r.
1989

(najvyš š ie hodno-
tené víno v kategó rii akostné
víno alebo kabinetné, bez
ohľadu naročník):

(najvyš š ie
hodnotené víno bez ohľadu na
kategó riu a ročník)

Už tradične sa 22. augusta ko-
nalo v priestoroch Zá mockej vi-
ná rne hodnotenie vín prihlá sených
do sú ťažnej prehliadky poriadanej
pri príležitosti Malokarpatské ho
vinobrania.

Napriek množstvu sú ťažných i
nesú ťažných prehliadok, ktoré sa
konali v tomto roku, zhromaždili
organizá tori z Viná rskeho zá vodu
Pezinok s.r.o., prevá dzka Pezinok,
174 vzoriek vína.

Nad hodnotením bdela tentokrá t
mimoriadne citlivá , vysokoodborná
ženská ruka - Ing. Oľga Jungová ,
CSc., dlhoročná pracovníč ka Výs-
kumné ho ú stavu vinohradníckeho
a viná rskeho Bratislava a terajš ia
predsedníč ka Osvedčovacej komi-
sie Ministerstva poľnohospodá r-
stva SR. Viedla precízne priebeh
hodnotenia v š tyroch komisiá ch.
Jednotlivé komisie viedli Ing. Vladi-
mír Sodoma, Ing. Jozef Ková č , Ing.
Milan Handzuš a Ing. Ľubomír Vi-
tek. V komisiá ch zasadli renomo-
vaní degustá tori zo Slovenska a
vzá cny hosťdoc. Ing. Miloš Mich-
lovskýCSc. z Moravy.

Teš íná s, že viná ri pochopili pod-
mienky š tatú tu, že š ampiónom vý-
stavy vín MVP bude víno odrodové
akostné alebo s prívlastkom kabi-
netné , bez rozdielu farby a ročníka.
Myš lienka sa zrodila v období, keď
vína s prívlastkom nemali taký vý-
znamný kvantitatívny podiel v na-
š ej produkcii a my sme si priali, aby
š ampióna mohol ochutnať a prí-
padne si kú piťkaždý. Vyrobiť50 -
100 litrov bobuľové ho č i ľadové ho
zberu je mimoriadna prá ca a kus
š ťastia, ale Malokarpatské vinobra-
nie je pre š irokú obec milovníkov
vína, a preto považujeme rozhod-
nutie za sprá vne.

Tak sa stalo, že v rozstrele z ôs-
mich vín sa stal

Ako ná m potvrdil riaditeľspoloč -
nosti Ing. Ľ. Vitek, tohto vína majú
viac ako 10 000 litrov a tak má te
š ancu i vy ochutnaťa možno aj do
svojich archívov uložiť Š ampióna
Malokarpatské ho vinobrania Pezi-
nok2003.

Ale, aby sme nezabudli na ostat-
ných.

Takže cena primá tora mesta Mgr.
Olivera Solgu poputuje do Mužle k
Ing. Petrechovi. Ďalš ie ocenenia
zostali doma:

šampiónom Ru-
landské biele - kabinetné , ročník
2002 z Vinárskeho závodu s.r.o.,
prevádzka Pezinok.

Vicešampiónom sa stal
Rizling rý nsky - hrozienkový vý -
ber ročníka 2001 z produkcie
spoločnosti RIVEL s.r.o., Mužľa.

Najvyššie hodnote-
ný mi vínami z ročníka 2002 sa
stali - Rizling rý nsky - vý ber hroz-
na, vý robca VPS s.r.o., Vino-

hradníctvo Pavelka Sobolič Pezi-
nok a Alibernet - neskorý zber,
vý robca Karpatská perla s.r.o.
Š enkvice.

"O víno, víno, Boh ti
nebo daj!"

Za organizačný vý bor vý stavy

Degustá tori udelili 13 zlatých a 45
strieborných medailí. Veľké ocene-
nie i diplomy za získané medaily
budú odovzdané pri slá vnostnom
otvoreníVýstavy vína 20. septem-
bra o 9.30 hod. na zá mockom ná -
dvorí.

Vš etkým víťazom, ale i ostatným
ú č astníkom srdeč ne blahoželá me!
Je predsa príjemné poteš iťplodmi
svojej prá ce milovníkov vína a š íriť
dobrú ná ladu. Samozrejme v š et-
kým i sebe prajeme dobrú ú rodu v
ročníku 2003 a veľa š ťastia pri jej
spracovaní.

Spolu s Petrom Zvonom
pozdvihnime čaš u dobré ho vína a
pripime si:

Americkívedci potvrdzujú , že pitie červe-
né ho vína zrejme predlžuje ľudský život.
Výskumníci Harvardovej univerzity objavili
vo víne molekulu, ktorá vo zvieracích orga-
nizmoch doká zateľne spomaľuje starnutie.
Laboratórne pokusy zverejnené v časopise
Nature ukazujú , že polyfenoly pôsobia po-
dobne aj na ľudské bunky, č o zrejme vy-
svetľuje aj dlhovekosť francú zskej populá -
cie. Polyfenoly sú lá tky produkované mno-
hými rastlinnými druhmi a asi najzná mejš íz
nich je resveratrol, ktorýsa nachá dza v čer-
venomvíne.

Vedci sa o tieto lá tky zaujímajú uždlho pre
ich schopnosti znížiť výskyt srdcových
chorôb a rakoviny. Teraz vš ak tím z Harvar-
dovej univerzity zistil, že polyfenoly doká žu
život kvasiniek predĺžiť až o sedemdesiat
percent. To sa im darízvýš enou produkciou
enzýmov zvaných sirtuiny.

Aj keď výskum v laboratórnych podmien-
kach už uká zal, že resveratrol zvyš uje pro-
dukciu sirtuinov aj v bunká ch č loveka, je
eš te stá le príliš zavčasu tvrdiť, že vedci ob-
javili elixír života. Prvé experimenty majú
uká zať, č i resveratrol doká že predĺžiťživot
myš í. Tieto pokusy sa začnú počas nie-
koľkých mesiacov a ich výsledky by mali
byťzná me doroka.

Sprievodným podujatím Vinobrania v Pezinku
je seminá r na té mu Možnosti rozvoja vidieckej
turistiky a agroturistiky v Bratislavskom kraji,
ktorý sa uskutoč ní19. septembra 2003 o 9.30
hod. v zasadač ke na Š tefá nikovej ul. 10 (I. po-
schodie). Úč astníci sa obozná mia s koncep-
čnými zá mermi rozvoja cestovné ho ruchu v pod-
mienkach Bratislavské ho samosprá vneho kraja
a možnosťami podpory podnikania vo vidieckej
turistike, agroturistike aďalš ích doplnkových služ-
bá ch cestovné ho ruchu. Informá cie na tú to té mu
prednesú zá stupcovia Ministerstva hospo-
dá rstva, Ministerstva pôdohospodá rstva, Ú radu
vlá dy a Bratislavské ho samosprá vneho kraja.
Zá ujemcovia sa môžu prihlá siťna tel. 033/647 43
02, tik@post.sk. (EL)

hrozna a dievčatá dá vali hosťom koš tovať
hrozno a muš t. Na treťom voze - lajtre - viezli sud
staré ho vína, na ktorom trónila krá ľovná slá vnos-
ti. Okolo poskakovali š aš ovia a zabá vali obecen-
stvo. Vš etko skonč ilo v hostincoch pri víne a tan-
ci.

Hospodá rska recesia v 19. storoč ía zač iatkom
20. storoč ia síce ochudobnila čaro oberač iek, ale
stá le sa slá vilo vinobranie v pezinských viecha-
ch.Ažv roku 1934 mestská rada rozhodla o obno-
vení pezinských vinobraní, 28. september bol
ňom zrodu novej oberač kovej tradície. Na vtedaj-
š om vinobranísa zú častnilo do 5000 hostíz celej
republiky. Podobne to bolo aj v roku 1935. V ob-
dobítesne pred 2. svetovou vojnou sa tá to tradí-
cia preruš ila a až po vojne, v roku 1958 sa začali
organizovaťnové malokarpatské vinobrania. O
rok neskôr boli po Modre oberač kové slá vnosti v
Pezinku a potom sa každýdruhý rok obe mestá v
ú lohe hostiteľov striedali. Pokusy organizovať
vinobrania aj vo Svätom Jure a Vajnoroch neu-
speli. Iba Rača si organizuje vinobrania sama
doteraz. V sú č asnosti sa v zabezpeč ovanímalo-
karpatské ho vinobrania strieda naďalej Pezinok
s Modrou. V Pezinku sú aktuá lne ú vahy v budú c-
nosti organizovaťtoto podujatie každoročne.

(EL)
spracované podľa: M. Dubovský ,
Peripetie slobody)

Prvé sprá vy o pezinských vinohradoch a slá v-
nostiach pri zač iatku oberač iek - vinobraniach,
pochá dzajú z 13. storoč ia. Prvý dú š ok Bakcho-
vho daru museli ochutnaťrichtá r, meš ťanos- ta a
pá ni sená tori, samozrejme za vyhrá vania cigá n-
skej muziky. Neskôr pribudli alegorické sprie-
vody na č eles alegorickýmvozomťahaným koň-
mi, ozdobeným stuhami a listami viniča. Okolo
krá č ali vš etci, ktorísa podieľali na dorobeníví-
na. Na druhom voze bola uká žka preš ovania
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Pod strá ňami Malých
Karpá t sú v plnom prú de
oberačky. Z vinohradov
hrozno putuje do pivníc,
kde sa spracú va a pre-
mieňa na víno. V dňoch
oberač iek sme navš tívili
zná mehopezinského vino-
hradníka

a položili mu nie-
koľko otá zok.

-

-

Ing. Milana Pa-
velku

Mnohívýrobcovia vín
vinič nepestujú , hrozno
nakú pia od vinohradní-
kov a zaoberajú sa len
jeho spracú vaním. Vo
vaš ej spoloč nosti VPS
s.r.o. Pavelka - Sobolič je
to inak...

Aké odrody hrozna pestuje-
te?

Uvažujete o rozš írenívlastnej
vinohradníckej produkcie?

q

q

q

- Ja som sa pestovaním
viniča zaoberal celý ž ivot,
predtým som robil na pe-
zinskom druž stve vino-
hradníckeho agronó ma. Má m na to
š kolu a pestovanie viniča je môj
koníček. Dorá bame ale len časť
hrozna, na 30 hektá roch, ostatné
tiež nakupujeme od iných pestova-
teľov.

Prevaž ne Müller Thurgau a Riz-
ling rýnsky, ďalej Veltlínske zelené,
Rulandské biele, z modrých odrôd
Frankovku, Svä tovavrinecké, Ali-
bernet, Neronet, Cabernet Sau-
vignon.

Uvidíme, ako to bude po vstupe

do Euró pskej ú nie. Zatiaľná š zá u-
jem o rozš írenie výmery vlastných
vinohradov pretrvá va, k tomu vš ak
budeme musieťprispôsobiťaj spra-
covateľské kapacity.

Už na začiatku ná š ho podnikania
sme si povedali, ž e začneme robiť
vína, ktoré musia zá kazníka zaujať,
musia mať inú identitu ako prie-
merné vína, ktorých bolo aj je na
trhu dosť. Preto sme začali robiť
odrodové vína s prívlastkom. Má me
aj prvú š tá tnu kontrolnú zná mku,
snaž íme sa vyrá bať len nadprie-

-

q Vaš e vína majú ú spech, zna-
č ku Pavelka charakterizuje
známka kvality...

merné vína. Predá vame ich fľaš o-
vané, pod značkou Pavelka.

Vyrá bame 350 až 400 tisíc litrov
vína. Má me tri prevá dzky - Farskú
pivnicu, v rodinnom dome na Caj-
lanskej ulici a v objekte pezinského
druž stva. Víno uskladňujeme v
smaltových, antikorových a dreve-
ných ná dobá ch, časťje v plastoch.

Sieťnaš ich odberateľov je š iroká ,
zá kazníci naš e vína kupujú pri rôz-
nych prílež itostiach. Teš í ná s, ž e je
o ne zá ujem aj vo vyš e š esťdesia-
tich najluxusnejš ích pohostinských

-

-

q

q

Koľko vínavyrábate roč ne?

Kde sa možno stretnú ť s va-
š imi vínami?

zariadeniach v hlavnom meste Slo-
venska.

To je zlož itá otá zka, pretož e sa
snaž íme robiťozaj len kvalitné vína.
Naš e ú spechy zo sú ťaž ných výstav
to nakoniec potvrdzujú . Predsa
vš ak spomeniem veľmi zaujímavé
vínko, ktoré sa tiež veľmi dobre pre-
dá va. Je to značkové červené víno
Paves, ktoré je zmesou odrôd
Cuvée, Cabernetu, Sauvignonu,
Frankovky a Neronetu. Toto víno
vyzrieva v drevených dubových
sudoch až dvaná sť mesiacov. Te-
raz v septembri budeme expedovať
r o č n í k 2 0 0 2 .

-

q Na ktoré z vaš ich vín ste naj-
viac hrdý?



IV PRÍLOHA - VINOBRANIE

-

-

-

n

n

n

Zač iatok oberač iek v Malokar-
patskom regióne sa datuje už
veľa rokov do druhej polovice
septembra. Akývýznam má tento
termín pre rozvoj vínnej turistiky?

Preč o si myslíte, že produkty
vinohradníckej výroby sú také
dominantné ?

V č om sú tiepozitíva?

Vínna turistika spojená s regió -
nom, kultú rou a stravovaním jedomi-
nantou, ako zviditeľniť Pezinok a
celú malokarpatskú oblasť. Aktívna
turistická ponuka v dneš nej dobe sa
zameriava na ná vrat k prírode, na
charakteristické atribú ty regió nu -
hrozno, burčiak, víno, v spojení s
regioná lnou kuchyňou.

Vychá dzam z výskumov a sveto-
vých trendov, ktoré ná m potvrdzujú ,
ž e fenomén vína, po vode naj-
zdravš ej pož ivatiny, má pre človeka
významné miesto v stravovacích
ná vykoch, dva až tri pohá re vína
denne k jedlu majú priaznivý vplyv
nazdravotnýstav populá cie.

V prvom rade naš a poloha vino-
hradov. Pôda a poloha predurčuje
vyrá baťkvalitné produkty vinohrad-
níckej výroby. Sme najsevernejš ou
vinohradníckou oblasťou Euró py,
kde sa dopestová vajú vína extrak

tívnejš ie, bohatš ie na minerá lne lá t-
ky, fenolové zlú čeniny. Výskum po-
tvrdzuje, že naš e produkty obsahujú
i vä čš ie množ stvo antioxydantov -
vitamíny C, B, E a nachá dza sa v
nich resveratrol.
nČ o to znamená pre konzumen-

ta?

-

-

Profesor Renaud v roku 1991 vyvo-
lal svetovú diskusiu o pozitívnych
ú činkoch vína v stravovacom proce-
se. Bolo doká zané, ž e Francú zi, aj
keď ich stravovacie ná vyky nie sú
najzdravš ie, okrem toho veľa fajčia a
má lo sa pohybujú , majú najmenš í
výskyt infarktov na počet obyva-
teľov. Výskum sa začal uberaťk pro-
blematike vína, dnes je celý svet
ovplyvnený jeho zdravotnými ú čin-
kami, hlavne červeného vína.

Veľký, pretož e malokarpatská ob-
lasť bola zná ma viac bielymi odro-
dami viniča a pož iadavka konzu-
menta sa na zá klade verejného
ovplyvňovania obracia k červenému
vínu. I keď sa plochy červených
odrôd zvyš ujú , sú časný konzument
si vyž aduje pomer konzumá cie bie-
leho a červeného vína v pomere
50:50. Výskum sa preto zameral na
š tú dium hrozna a vína v jednotlivých
š tá diá ch finalizá cie a priš iel k zá ve-
ru, ž e hodnoty antioxydantov sa pod-
statne menia a hlavne strá cajú , vply-
vom počasia, technologickými zá sa-
hmi a starnutím.

n

n

Akývýznam to má pre naš u
oblasť?

Aké odporú č ania z toho vyplý-
vajú ?

- Hrozno je veľmi bohaté na antioxy-
danty. Koncentrá cia sledovaných
lá tok - vitamíny skupiny B, E a ko-
enzým Q 10 - bola niekoľkoná sobne
vä čš ia v čerstvom hrozne, v jeho
duž ine a hlavne v š upke, ako v hroz-
novej š ťave. Konzumá cia burčiaku, i
keď ho odborníci nemajú v lá ske, je
zo zdravotného hľadiska prospeš -
ná . Pozrime sa na naš ich rakú skych
susedov, ktorí celoročne ponú kajú
hroznový muš t a taktiež burčiak je
obľú beným doplnkom v období obe-
račiek. Veľmi zaujímavá je otá zka
mladého vína. Sú odrody hrozna,
ktoré sú predurčené na výrobu
burčiakov a mladých vín. Avš ak i
ostatné sorty hrozna by sa mali dorá -
baťpre potrebu konzumenta čo naj-
š etrnejš ie a do najvhodnejš ieho ter-
mínu zrelosti vína.

- Aby ich ná vš teva v regióne pre-
svedčila, ž e produkty vinohradníc-
tva, od hrozna počínajú c až po š pič-
kové vína, sú zaujímavou ponukou
pre celoročnú vínnu turistiku. S
dobrou gastronó miou nech sa snú -
bia chutnýburčiak, mladé víno a pre
fajnš mekrov ochutná vka vín.

n Čo oč akávate od Vinobrania,
od jeho návš tevníkov?

(r)

História pestovania viniča a dorá -
bania vína v Pezinku i v celej Malo-
karpatskej oblasti siaha do dá vnej
minulosti. Vinohradníctvo a vi-
ná rstvo významnou mierou ovply-
vňovalo hospodá rsky i politický ži-
vot v Pezinku. Vinohradníctvo malo
v minulosti osobitné postavenie v
š truktú re cechov a poľnohospo-
dá rskej výroby, bola to š pecifická
poľnohospodá rska prá ca, ktorá v
sebe zahŕňala aj prvky remeselnej
výroby.

Pravdepodobne už v roku 1494
založili pezinskí vinohradníci brat-
stvo, resp. cech Slá vne Bratstvo
cechu vinohradníckeho, na čele
ktorého stá l vinohradnícky majster,
nazývaný aj pereg. Ú rad perega,
dozorcu vinohradov v chotá ri Pe-
zinka, je zná my z písomných mate-
riá lov už z 13. storoč ia. Pereg mal
vo vinohradoch približne také isté
prá vomoci ako richtá r v Pezinku.
Zodpovedal za vš etko dianie v pe-
zinských viniciach. Okrem iného sa
musel starať o č istotu studní a ciest
medzi vinohradmi, pokutoval zlo-
dejov, stanovoval dennú mzdu pre
kopá čov a v prípade potreby zodpo-
vedal za š peciá lny dozor nad robot-
níkmi vo vinohradoch. Peregovi v
jeho prá ci vo vinohradoch pomá hali
tzv. há jnici, ktorí strá žili vinice od jari
do jesene.

Pezinok mal aj osobitného
sprá vcu mestských vinohradov a
mestských pivnícs vínom.Aj keď

jeho oficá lne pomenovanie bolo
"staviteľ vinohradov", neskôr sa
zaužívalo pomenovanie pivničný
majster. Okrem neho v meste pôso-
bil aj tzv. vyťahovač sudov (Fass-
ziehermeister). Jeho ú lohou bolo
sprostredková vať predaj vína kup-
com z Poľska, Č iech a Sliezska, ale
tiež zisťovať u pezinských vino-
hradníkov množstvo dorobeného
vína, z ktorého sa potom odovzdá -
val cirkevnýdesiatok a vopred sta-
novený poplatok do mestskej po-
kladnice. Na zisťovanie množstva
vína v sudoch mu slú žila š peciá lna
palica, tzv. vizír, podľa ktorej sa vy-
poč ítavalo množstvo vína v jednot-
livých sudoch. Až v roku 1856 bol v
Pezinku zriadený ciachový ú rad,
ktorýzodpovedal zaevidenciu obje-
mov jednotlivých sudov, ale tiež za
sprá vnosť ostatných mier a vá h
používaných v Pezinku.

Prvé zachované vinohradnícke
stanovy v Pezinku pochá dzajú z
roku 1585. Privilégiom Mateja II. z
roku 1615 získal Pezinok viničné
prá vo, ktoré umožňovalo mestu
každoročne vyberať od majiteľov
vinohradov v chotá ri Pezinka dá vku
z vinohradníckej ú rody. Vyberala sa
v muš te, pričom kritériom pri jej
určenínebol výnos, ale plocha vino-
hradu. Mesto takto získalo pravi-
delnýpríjem vo víne, ktorý spolu s
ú rodou v mestských vinohradoch
predstavoval hlavné zdroje mest-
ského hospodá renia s vínom. Doi v

pĺňal ich eš te príjem vína ako cir-
kevného desiatku, ktorý si mesto
prenajímalo od ostrihomského arci-
biskupa. Privilégium Mateja II. pa-
mätalo aj na to, aby sa mestské ví-
no, ale aj víno meš ťanov mohlo
speňažiť . Mesto a meš ťania dostali
v okruhu prá vomoci Pezinka prá vo
výčapu, panovník si tiež vyhradil
prá vo vyčapovať ročne 100 okovov
vlastného vína, reš pektoval vš ak
cenu určenú mestom. Zaviazal sa
tiež, že v čase fungovania mestskej
viechy sa jeho víno čapovať nebu-
de.
Ďalš ím opatrením, ktoré podporo-

valo odbyt pezinského vína bol zá -
kaz dovozu cudzieho vína do Pe-
zinka. Platil pre vš etkých meš ťanov
a obyvateľov mesta. Tieto výsady
by boli len má lo platné, keby su-
sedná Cajla, poddanská dedina
pezinského hradu, predá vala víno
lacnejš ie. Preto privilégium Mateja
II. nariadilo obyvateľom Cajly čapo-
vať víno za takú istú cenu ako v mes-
te. Okrem toho sa do Cajly nesmelo
dová žať cudzie víno a v čase vyve-
senia pezinskej mestskej viechy
bolo čapovanie vína v Cajle zaká -
zané.

Skutočný rozkvet zaznamenalo
vinohradníctvo pod Malými Kar-
patmi v rokoch od druhej polovice
16. storoč ia do zač iatku 18. sto-
roč ia. Obsadením južných častí
Uhorska Turkami sa stratila konku-
rencia lacných južných vín aďalš ím

postupom tureckého panstva do
centrá lnych oblastí krá ľovstva zís-
kala malokarpatská oblasť takmer
monopolné postavenie v pestovaní
viniča a dorá baní vína. Vytlačenia
Turkov z Uhorska, obnova ekono-
miky Dolnej zeme, drastické zniče-
nie exportných možností do Prus-
ka, Sliezska a Poľska, preká žky zo
strany Rakú ska pri vývoze vína do
nemeckých oblastí a nasýtenosť
domá ceho trhu boli faktory, ktoré v
18. storoč í ukonč ili obdobie roz-
kvetu malokarpatského vinohrad-
níctva.

Zachovanémestské zá pisnice zo
17. storoč ia sú priam popretká vané
informá ciami o pezinských vinici-
ach a vinohradníkoch. Avš ak aj
mnohé chotá rne ná zvy, ktoré
používajú dneš ní Pezinčania na
pomenovanie niektorých lokalít v
meste a jeho okolí pramenia z
oveľa starš ej vinohradníckej tradí-
cie. Ná zov Grefty bol zná my už v
roku 1617, keď mestská rada roz-
hodla o premenovaníGreftov alebo
Nových vinohradov na Neuberg.
Rovnako tak mnohé ďalš ie ná zvy,
ako napr.Öden, inak aj Diely,Alten-
berg (Stará Hora), Mitterberg
(Stredná Hora), Mü gl (Nígle), Haf-
ferberg, Eierbach, Seberacker
(Žobrá ky) č i Eichenberg sú svedec-
tvom slá vnej éry pezinského vino-
hradníctva.

Petra Pospechová
Peter Wittgrú ber
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Pohľad na č asť Pezinka z veže tzv. dolné ho kostola, záber odkrý va
podobu Potoč nej ulice v Pezinku v prvej polovici 20. storoč ia s typic-
ký mi meš tianskymi vinohradníckymi domami. Č asť domov sa tam
zač ala búraťkoncom š esťdesiatych rokov.

Č asť ná mestia s meš tianskymi domami, dnes užneexistujúca, ktorú
nahradil hotel Grand. V horný ch priestoroch sa nachádzali obytné
priestory a v spodný ch č astiach obchody a dielne remeselníkov.

Malokarpatské múzeum v
Pezinku pripravilo pri prílež i-
tosti Vinobrania 2003 tri zaují-
mavé výstavy:

vo výstavných priesto-
roch múzea a v pivnič ných
priestoroch múzea výstavy

, ktorá v kurá tor-
skej koncepcii Evy Ševč íkovej
predstavírezbá rske diela č le-
nov a hostíSpoloč nosti rozvi-
nutej fantá zie (SPOROFA) a
tradič nú výstavu v
kurá torstve Danky Kopá lovej
prezentujúcu Cech sloven-
ských keramiká rov. Slá vnostné
otvorenie výstav bude 18.9. o
16.00 hod. v priestoroch
múzea. Výstavy v pivnič ných
priestoroch múzea potrvajú do
18.11. 2003. Srdeč ne vá s pozý -
vame.

Premeny mesta
Pezinok

Dre-
vené plastiky

Keramika

Vinobranie je sviatkom oslavuj-
úcim víno a koniec ťaž kej prá ce
vo vinohradoch. Ulice mesta sa v
tomto obdobínaplnia domá cimi,
ná vštevníkmi z celé ho Slovenska
i zo zahranič ia. Všetkým je
urč ená výstava pod tajuplným
ná zvom Premeny mesta Pezinok
v Malokarpatskom múzeu. Vý -
stava je zameraná najmä na ar-
chitektúru, ale aj
sprievodné javy
s ňou súvisiace,
na ľudív meste,
v ich domovoch,
na, architekto-
nické detaily a
doplnky v pre-
mená ch č asu.

Typickou ar-
chitektúrou Pe-
zinka sú mešti-
a n s k e d o m y
predovšetkým zo 17. storoč ia,
ktoré sú pomerne zachované . I
keď mnohé z nich podľahli zubu
č asu a hlavne novým trendom v
architektúre. Vinohradnícke do-
my sú zaujímavé svojimi fasá da-
mi, vlastne len vo výnimoč ných
prípadoch - ako je tzv. Turecký
dom na ná mestí, alebo budova
Malokarpatské ho múzea. Majú
krá sne zachovalé kamenné
vstupné portá ly, vikiere na kra-
korcoch, kamenné šambrá ny

okolo okien, atika apod. No veľmi
zaujímavými priestormi sú dvory,
ktoré bež né mu ná vštevníkovi
bývajú utajené . Typ meštian-
skych domov v Pezinku bol
prejazdný pre vozy, kvô li pre-
vá ž aniu a privá ž aniu materiá lu.
Ďalšími zaujímavými priestormi

vinohradníckych domov sú pivni-
ce, využ ívané na skladovanie a

dorá banie vína, na obchodovanie
a degustá cie. Pivnice a dvory ako
srdcia meštianskych domov sú
ukryté za jednoduchými fasá dami
vinohradníckych domov. Časť
týchto pohľadov, predovšetkým
do dvorov odkryjú fotografie a
kresby na spomínanej výstave.

Zaujímavou č asťou výstavy je
pohľad na Pezinok na starých
vedutá ch grafických listoch od
rô znych autorov. Týchto doku-
mentov sa zachovalo má lo, no

napriek tomu sa podarilo č asť z
nich prezentovaťna výstave. Tak-
tiež sa stretnete na výstave s his-
torickými pohľadnicami z konca
19. a zo zač iatku 20. storoč ia.
Prá ve na nich je vidieťaj budovy
a č asti ulíc a ná mestia, ktoré už
neexistujú... Podľahli novým pož i-
adavká m doby a potrieb č loveka
v obdobítzv. socialistickej výstav-

by. Historické
po- hľadnice
zo súkrom-
ných zbierok
a zo zbierok
Malokarpat-
ské ho múzea
v Pe-zinku
neodkrý vajú
len stavby,
ale aj atmo-
sfé ru za- č i-
a tku minu-

lé ho storoč ia a v prvej polovici
tohto storoč ia. Typické obchodí-
ky, vývesné tabule s menami maji-
teľov, ktoré sú frekventované aj
dnes, ale aj s menami odvial č as.

Okrem dokumentov (fotografií,
pohľadníc, kresieb, grafík a
pod.) na výstave budú prezento-
vané aj modely jednotlivých ar-
chitektonických pamiatok - rene-
sanč ná radnica, zá mok, pô -
vodne stredoveký vodný hrad,
gotický farský kostol, renesa-
nč né meštianske domy - tzv. Tu-
recký dom a budova Malokarpat-
ské ho múzea. Ide o stavby, ktoré
existujú, ale modely umož ňujú
vnímať ich jedineč nosť a archi-
tektonickú skladbu v iných roz-
meroch. Zaujímavým príspe-
vkom v trojdimenzioná lnom mo-
deli bude budova synagógy,
ktorá bola zbúraná r. 1957. Pre-
chá dzka výstavou odkryje mno-
hé pohľady, ktoré už nejestvujú,
príbehy stavieb, ktoré boli vý -
znamné svojimi obyvateľmi a už
jednoducho nie sú - dom Já na
Zigmundíka, rodiny Jamnických,
dom Š teberlových a pod.

Doplnením bude aj premieta-
nie filmu z augusta roku 1966 od
nezná meho amaté rskeho filmá -
ra. Napriek amaté rskemu zá -
znamu sprostredkúva predo-
všetkým atmosfé ru v druhej polo-
vici šesťdesiatych rokov. Časť
filmu zachytá va aj v úplnej po-
dobe Potoč nú ulicu s typickým
trhom v jedno nedeľné odpolud-
nie. Bez ruchu a bez trhovníkov,
no napriek tomu odkrýva už
dá vno stratenú atmosfé ru tejto
znič enej ulice.

Pre obraznosť, sme si vybrali
dve pohľadnice na priblíž enie
premien Pezinka, ktoré odhaľujú
zná me i menej zná me mestské
zá kutia s typickou atmosfé rou tej
ktorej doby.

Výstava potrvá do 31. januá ra
2004.

Vladimíra Bü ngerová
Malokarpatské mú zeum

Dobré víno robídobrú ná ladu,
dobrá ná lada priná ša dobré
myšlienky, dobré myšlienky
dá vajú vznik dobrým skutkom a
dobré skutky robia č loveka č lo-
vekom.

Ten kto sa pri víne smeje, ten
ž ije dlhšie.

Ani milovať, ani piť víno nie je
mož no bez lá sky a hlboké ho
citu.

Otrokom vína a ž ien je len slabý
muž . Silný a múdry im vlá dne.

Isté je len jedno: ž ena i víno
majú svoje rá no, poludnie i
več er.

Ak sedíte vo viná rni s krá snou
ž enou, vž dy sa k nieč omu do-
stanete.Aspoň k plateniu.

Vo víne je síce pravda, je však
nutné citlivo rozoznať po koľ-
kom litri.

Víno a deti hovoria pravdu.

® ® ®

® ® ®

® ® ®

® ® ®

® ® ®

® ® ®

® ® ®
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Spracová vanie hrozna po jeho
zbere,

je jednou z
najdôležitejš ích fá z, ktoré ovplyv-
ň ujú kvalitu vína.Ako všetky ľudské
činnosti, aj spôsob drvenia hrozna
sa postupne vyvíjal a zdokonaľo-
val. V starom Egypte sa š ťava z
hrozna vytlá čala š liapaním a žmý-
kaním zvyš né ho mlá ta (vylisova-
né ho hrozna) vo vreciach, neskôr
vyš liapavaním v kamenných ka-
diach. Časom sa vš ak uká zala tá to
metó da ako nedostačujúca, preto
vznikol lis, ktorý mohol oveľa
účinnejš ie a efektívnejš ie vytlá čať
obsah hroznových bobúľ.

Za najstarš ílis sa považuje tzv.
kladový lis. Poznali ho už Myké n-
čania v 16. storočípred Kristom,
ktorí ho pôvodne využívali na
lisovanie oleja z olív. Fungoval na
princípe pá ky, kde sa tlak hornej
klady so zá važím prená šal cez
medzičlá nky na hrozno v koš i.
Gré ci zaviedli jeho požívanie vo
vinohradníctve. Kladové lisy boli
pre svoju veľkosť nepraktické a
možnosti ich premiestň ovania
obmedzené . Aj tieto dôvody viedli
Rimanov k tomu, aby skonš truovali
lis, ktorý by bol menš í a zjedno-
duš ila samanipulá cia s ním.

Tak vznikol tzv. vretenový lis,
využívajúci drevené vreteno, ktoré
priamo tlačína kôš s hroznovými
bobuľami. Jeho výroba vš ak bola
kvôli skrutke veľmi zložitá a ná -
kladná a tak po zá niku antickej
civilizá cie sa vo vinohradníctve
opäť objavuje zastaralá metó da
vyš ľapá vania hrozna v kadiach.

Lisy sa opäť spomínajú v 11.
storočí, avš ak v Malokarpatskej
oblasti ich stredoveký výskyt ne-
má me čím podložiť, i keď na zá -
klade kompará cie s okolitým
územím ich výskyt v tomto teritó riu
predpokladá me. Písomnú zmienku
o existencii lisov u ná s má me ažz
roku 1554, kedy sa hovorío de-
dičstve preš a vo vinohradníckom
areá li trnavských meš ťanov, žiaľ
opis lisu sa neuvá dza. Bližš ieúdaje
sa zachovali o kamennom preš i v
Bratislave z roku 1606.

Podľa princípu tlaku sa stanovila
klasifiká cia a delenie lisov na:

a)so zá važím, b)bez zá -
važia, c)skrutkové a

a)so spodným priťahovaním
vretena, b)s vrchným priťahovaním
vretena.

Výskyt kladových lisov so zá va-
žím (nazývaných pre svoje ka-
menné zá važie aj kamenné ) sa
považuje u ná s za starš í, z datova-
nia zachovaných artefaktov ich
kladieme do 18. storočia, zatiaľčo
výskyt skrutkových lisov spadá až
do 19. storočia. K problematike ich
výskytu však treba poznamenať,
že drevené lisy podliehali pomerne
rýchlo skaze a teda ná jsť hmotný
materiá l zo starš ích storočí je už
veľmi nepravdepodobné . Z tohto
pohľadu patrí k uniká tom zacho-
vaný kladový lis so zá važím z roku
1608 a opravovaný v roku 1725.
Pochá dza zo Sväté ho Jura a dnes
je súčasťou zbierkové ho fondu Ma-
lokarpatské ho múzea v Pezinku. V

lisovanie hroznových bobúľ
a vytlá čanie šťavy

lisy
kladové:

lisy vreteno-
vé:

šesťdesiatych rokoch 20. storočia
bol vystavený na rohu radničné ho
ná mestia a začiatku Š tefá nikovej
ulice, ako to ukazuje zá ber na foto-
grafii z 26.9.1965. Tieto lisy v Malo-
karpatskej oblasti používali v prie-
stranných lisovniach. Vyrá bali ich
špecializovaníremeselníci a patrili

k najdrahš iemu zariadeniu pivnice
vinohradníka. Mali vysokú výkon-
nosť, avš ak ťažš ie sa reguloval ich
tlak. Kladové lisy bez zá važia a so
skrutkou boli rozš írenejš ie na

gazdovstvá ch stredné ho Sloven-
ska a pohraničných oblastiach No-
vohradu.

Používanejš ie v Malokarpatskom
regió ne boli vretenové lisy. Najmä
lisy so spodným uťahovaním vre-
tena využívali drobnejšívinohrad-
níci, lebo boli menš ie, jednoduch-
š ie sa obsluhovali a lepš ie sa dal
regulovať tlak na hrozno. Veľmi
rozš írené boli v
prvej polovici
19. storočia.
Vyrá bali ich de-
dinskí tesá ri a
často sa spô-
sob ich výroby
odovzdá val v
týchto rodiná ch
z otcov na sy-
nov. Lisy so
spodným uťa-
hovaním vre-
tena sú starš ie
ako lisy s vrch-
ným uťahova-
ním, ktoré boli
menš ie, teda
priestor na uťa-
hovanie bol ob-
medzený. Bolo
treba umiestniť
hlavicu hore.
Na týchto ty-
poch lisov už
prevlá dalo že-
lezné vreteno,
alebo sa dre-
vené neskôr

nahradilo kovovým, a tak boli spo-
ľahlivejš ie. V druhej polovici 19. a
začiatkom 20.storočia získal tento
lis úplnú prevahu, najmä na vý-
chode Slovenska.

V oblasti pod Malými Karpatami
mali lisy prevažne bohatú orna-
mentá lnu a rezbá rsku výzdobu dopl-

nenú o mená ich vlastníkov, prí-
padne zhotoviteľov, často s rokom
výroby alebo opravy. Veľmi zried-
kavo majú lisy vyrytýaj vysvetľujúci
text, prečo a pre koho boli zhotove-

né . Mená , iniciá ly, letopočty a vý-
zdoba sa sústreďovali prevažne na
čelnú hornú kladu, menej na bočné
podporné stĺpy.

V 20. storočínahradil drevo na
vretene a skrutke kov, začína sa
taktiež priemyselná výroba lisov.
Vznikajú rôzne mechanické lisy so
zá važím, systé mom ozubených
kolies, elektrickým pohonom atď. U

ná s boli rozš írené menš ie kupo-
vané kovové lisy s ručným ovlá da-
ním.

Výskyt drevených lisov z prvej
polovice 19. storočia, poprípade zo
starš ích storočí je dnes už veľmi
zriedkavý pre povahu materiá lu z
ktoré ho boli zhotovené (dubové
drevo ).

Treba sa taktiežzmieniťo fakte,
že lis nevlastnil každý vinohradník.
Vyhotovenie lisu bolo totiž tech-
nicky ná ročné a teda aj dosťdrahé .
Nebolo preto ničneobvyklé , keď lis
využívali viacerívinohradníci spo-
ločne.

Lisy sa ľudovo nazývajú aj preše.
Toto označenie pochá dza z nemči-
ny. Termín preš je zná my a používa
sa na celomúzemíSlovenska.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku má dnes užuniká tnu zbierku
tridsiatich dvoch vinohradníckych
lisov z rôznych vývojových fá z od
začiatku 17. až po 20. storočie.
Tá to zbierka je počtom svojich ex-
poná tov najväčš ia svojho druhu na
Slovensku a zaraďuje sa k najväč-
š ím v celom stredoeuró pskom
priestore. Skladá sa z dvoch klado-
vých lisov so zá važím a 29-tich
vretenových. Každý vystavovaný
lis je iný ako ostatné , či už kon-
š trukčným prevedením, počtom
vretien, materiá lom a pod. Najhod-
notnejš í a najstarš í je už spomí-
nanýkladový lis z roku 1608. Druhý
kladový lis je z roku 1902.

Zbierka vretenových lisov obsa-
huje lisy s jedným, dvomi a tromi
vretenami. Najstarš í je z roku
1828, najmladš ie z druhej polovice
20. storočia. Prevažujú lisy dre-
vené a so spodným uťahovaním
vretena, zastúpené sú vš ak aj me-
chanické lisy rôznych veľkostí a
konš trukcií. Pozoruhodný je napr.
drevený dvojvretenový lis z roku
1859, ktoré ho hornú kladu je
možné vysunúťna spôsob otočnej
hriadele aj s vretenami, aby nepre-
ká žala pri nabíjaní lisu hroznom.
Tento systé m je v Malokarpatskej
oblasti ojedinelý. Zaujímavé je tiež,
že stôl na kôš spolu so spodnou
hranou sú z jedné ho kusa dreva.

Inýdvojvretenový lis z roku 1896
s vyrytým menom Míhaly Š tettka
má nezvyklý ová lny tvar koš a a je
zmiešaninou pôvodné ho dreve-
né ho lisu s neskorš ími doplnkami o
kovové hlavice, kovové vretená a
dvoch paná kov. Klada je taktiež
zosilnená železnými platň ami.
Inou zaujímavosťou je malý jedno-
vretenový lis z roku 1886, patriaci
zaťovi Jozefa Ľudovíta Holubyho,
pezinské mu evanjelické mu fará -
rovi JúliusoviŽarnovické mu.

S výnimkou dvoch kladových a
jedné ho vretenové ho lisu sú všetky
exponá ty umiestnené v pôvodných
vinohradníckych pivniciach v pries-
toroch Malokarpatské ho múzea,
kde súsprístupnené pre verejnosť.

Mgr. Martin Hrubala



Dô vodom tohto oznamu sú opa-
kovanénepravdivétvrdenia a infor-
má cie na adresu zainteresovaných
ohľadne Bytového domu Zelený
dvor v Pezinku, najmä na adresu
zakladajúcich stavebníkov Ing.
Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu.

Zhotoviteľom stavebného diela
Bytový dom Zelený dvor s počtom
67 bytov, kancelá rskych priestorov
a cukrá rne bola firma STAVOIN-
VESTA Pezinok, s.r.o. na zá klade
platných podkladov (prá vny vzťah
k pozemkom, územnérozhodnutie,
stavebnépovolenie).

Výstavba Bytového domu Zelený
dvor sa začala na zá klade prá vo-
platného stavebného povolenia na
jar r. 1999 a dom bol skolaudovaný
15 mesiacov po začatí výstavby v
júli 2000. Po prá voplatnosti kolau-
dačného rozhodnutia boli ná sledne
byty odovzdané stavebníkom a
zapísané do príslušného Katastra
nehnuteľností (KN).

Mesto Pezinok pred začatím vý -
stavby uzavrelo so zakladajúcimi
stavebníkmi Ing. Pavlom Satinom a
Ing. Petrom Satinom n á jomnú
zmluvu na pozemky parc. č.
2045/19 KN, zast. plocha o výmere
1205 m a parc. č. 2045/20 KN, za-
st. plocha o výmere 799 m , od
parc. č. 2045/1 KN - orná pô da, LV
č. 4234 podľa GP č. 11834358-
110/98, na ktorých sa realizovala
výstavba. Bez tejto zmluvy by ne-
bolo možné vydanie územného
rozhodnutia ani stavebného povo-
lenia Okresným úradom v Pezinku.
LV č. 4234 vydaný Okresným úra-
dom v Pezinku, Katastrá lny odbor
bol jednoznačne vedený na vlast-
níka Mesto Pezinok a v časti C ne-
boli vedené žiadne ťarchy, išlo o
tzv. čistý LV. Necelý mesiac pred
kolaudá ciou na časťpozemku pod
BytovýmdomomZelený dvornado-
budli vlastnícke prá vo na zá klade
reštitúcie fyzické osoby, ktoré
dovtedy nemali k výstavbe domu
žiadny prá vny vzťah. Tým sa bez
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zavinenia zakladajúcich stavební-
kov Ing. Pavla Satinu a Ing. Petra
Satinu zmenili prá vne vzťahy k po-
zemku pod bytovým domom.

Uvedený stav nastal v dô sledku
niekoľkých skutočností. Mesto Pe-
zinok vydalo súhlasnéstanovisko k
reštitučným ná rokom k predmet-
nému pozemku - pozemku v k.ú.
Pezinok parc. č. PK 1389/3 - roľa o
výmere 5213 m a to z titulu§ 6 ods.
1 písm. m/zá kona č. 229/1991 v
znení neskorších zmien, teda išlo o
nehnuteľnosť, ktorá prešla na štá t v
dô sledku vyvlastnenia za ná hradu
a nikdy neslúžila účelu, na ktorý

bola vyvlastnená , t.j. komplexnej
bytovej výstavbe na sídlisku Muš-
ká t II v Pezinku. Uzavretiu pred-
chá dzala snaha povinnej osoby
(Mesto Pezinok) dosiahnuťpresnú
identifiká ciu predmetnej nehnu-
teľnosti geometrickým plá nom (G-
P). GP bol povinný zabezpečiť v
zmysle § 21a, ods. 3 zá kona
príslušný štá tny orgá n - Pozem-
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kový úrad. Tento štá tny ogá n, na-
priek opakovaným požiadavká m
Mesta Pezinok nezabezpečil vy-
pracovanie GP a uspokojil sa len s
nepresnou identifiká ciou vydanou
KN a snímkou z katastrá lnej mapy,
ktoré nedostatočne identifikovali
predmet vydania. Mesto Pezinok
nemalo dô vod spochybň ovaťkona-
nie Pozemkového úradu, ktorý je
prá ve tým štá tnym orgá nom, ktorý
v konečnom dô sledku prá voplatne
rozhoduje a Dohoda o vydaní vecí
je len podkladom pre jeho rozhod-
nutie. Preto Mesto Pezinok vydalo
predmetnú nehnuteľnosťv celosti.

Približne v rovnakom čase ten istý
odbor Okresného úradu v Pezinku
(ktorý rozhodol o vydaní pozemku
reštituentom) vydal aj súhlasné
stanovisko k výstavbe Bytového
domu Zelený dvor.

Noví vlastníci časti pozemku pod
bytovým domom, a to až po začatí
výstavby si dali vypracovaťidentifi-
kačný plá n, z ktorého vyplynulo, že

parc. č. PK 1389/3 je súčasťou
parc. č. 2045/1, z ktorej boli prena-
jaté parc. č. 2045/19 a 2045/20 v
zmysle GP č. 11834358-110/98 z
25.3. 1998 a preto vstúpili do pro-
cesu výstavby a iniciovali konania
v ktorých boli zrušené stavebné
povolenie a neskô r kaluadačné
rozhodnutie vydané Okresným
úradom v Pezinku, odborom život-
ného prostredia. Dô vodmi zruše-
nia týchto rozhodnutí boli podľa
konštatovania nadriadených orgá -
nov formá lne chyby a nedostatky
spô sobené Okresným úradom v
Pezinku, odbor životného prostre-
dia v konaniach a rozhodnutiach.

Ing. Pavol Satina a Ing. Peter
Satina teda nenesú žiadnu vinu
na sú časnom stave ohľadne By-
tové ho domu Zelený dvor, na-
priek tomu v sú vislosti so "Zele-
ným dvorom" doš lo k poš kode-
niu ich dobré ho mena a povesti.
V 90. rokoch Ing. Pavol Satina a
Ing. Peter Satina zabezpečili vý-
stavbu viacerých bytových do-
mov na sídlisku Muš kát ako aj
veľkokapacitných garáží na síd-
lisku Sever, pričom vždy do-
držali podmienky spolupráce s
Mestom Pezinok ako aj dohod-
nuté termíny a cenové podmien-
ky.

Mesto Pezinok napriek tomu,
že nezapríčinilo daný stav sa
snažilo situáciu vyrieš iť tým, že
ponú klo novým vlastníkom ná-
hradný pozemok, resp. odkú pe-
nie dané ho pozemku, avš ak bez-
výsledne.

Preto aj touto cestou chce
Mesto Pezinok prispieť k ob-
jasneniu daných faktov ohľadne
časti pozemku pod Bytovým do-
mom Zelený dvor a k očisteniu
dobré ho mena a povesti Ing.
Pavla Satinu a Ing. Petra Satinu,
ktoré boli poš kodené v dôsledku
uvedených skutočností.

(msú )



V dň och 19. až 21. septembra sa
uskutoční v Pezinku tradičné malo-
karpatské Vinobranie, ktorého hlav-
ný m organizá torom je mesto Pezi-
nok a generá lnym partnerom je
Vitis Pezinok (predtý m Viná rsky
zá vod). Pre ná vštevníkov je pripra-
vený tradične bohatý kultúrny pro-
gram pre všetky vekové kategórie
od dychovej hudby a ľudový ch tan-
cov, ktorý ch vyvrcholením bude
vystúpenie umeleckého súboru
Lúčnica, cez zá bavné programy
aké reprezentuje skupina Senzus,
popovú muziku v podaní Margot
alebo I.M.T. Smile až po Vinea
disco show rá dia Rock FM, ktorá
bude v sobotu večer. Sprievodný mi
podujatiami budú uká žky ľudový ch
umelecký ch remesiel a neodmysli-
teľná vý stava vín, na ktorej súťažia
už dlhé roky najlepší slovenskí, ale
aj zahraniční producenti vín. Tohto-
ročný m šampiónom, ktorý vzišiel z
anonymného hodnotenia renomo-
vaný ch enológov a znalcov vín je
Rulandské biele ročník 2002 kabi-

netné spoločnosti Vitis Pezinok.
Tý mto víťazstvom Vitis Pezinok
úspešne uviedol na trh prvý z vý rob-
kov novej rady špičkový ch vín Cha-
teau Pezinok.

Generá lny partner Vitis Pezinok
patrí k tradičný m partnerom mesta
Pezinka pri organizovan í tohto
vý znamného sviatku vína v malo-
karpatskej oblasti. Vitis Pezinok,
člen skupiny Vitis, je jednou z troch
spoločností, ktoré sú vzajomne lo-
gicky prepojené v oblasti produkcie
hrozna, vý roby vín, destilá tov a neal-
koholický ch ná pojov na bá ze hroz-
na a ich distribúciou k zá kazníkovi.
Skupina Vitis nadväzuje na tradíciu,
ktorá bola Malokarpatskej viná rskej
oblasti vlastná a vyvrcholila založe-
ním Slovenského vinohradníckeho
družstva v 30. rokoch minulého sto-
ročia, keď malí pestovatelia hrozna
a vý robcovia vína sa združili, aby
efektívnejšie pracovali na trhu s
vínom. Č lenmi skupiny Vitis sú -
Malokarpatská vinohradnícka spo-
ločnosť, a.s. ako producent hrozna,
Vitis Pezinok, s.r.o. (Viná rsky zá -
vod) vý robca vín, destilá tov a neal-

koholický ch ná pojov na bá ze hroz-
na a Vitis Trade, s.r.o. ako distri-
bučná spoločnosť. Vitis Pezinok
tento potenciá l, ktorý mu dá va
vlastná produkcia hrozna (zber si
reguluje podľa technologický ch
zá merov vý roby kvalitný ch vín) zná -
sobil investíciami do malý ch špič-
kový ch technológií, na ktorý ch vy-
rá ba limitované sé rie vín v triede
Chateau Pezinok. Samostatný tím
skúsený ch technológov starostlivo
dohliada na celý priebeh tejto špe-
ciá lnej technológie vý roby vína.
Hrozno sa oberá ručne, starostlivo
vyberá podľa technologickej zre-
losti a okamžite sa lisuje bez od-
strapenia na novom pneumatickom
lise s kapacitou 1500 kg hrozna.
Fermentá cia sa uskutočň uje indivi-
duá lne v nový ch nerezový ch tan-
koch o objeme 2000 až 5000 l s
regulá ciou teploty kvasenia, aby sa
uchovali aromatické lá tky pochá -
dzajúce z hrozna. Vý sledkom sú
vína najvyššej kvality, ktorý mi chce
Vitis Pezinok osloviťnový segment
najná ročnejších zá kazníkov - znal-
cov vín.

Poprvý krá t vo svojej histórii bude maťPezinok svoju poštovú zná mku.
Je ň ou prvá slovenská stokorunová zná mka, ktorej inaugurá cia sa usku-
toční vo štvrtok 18. septembra o 17.00 hod. v modranskej galé rii Merum
a o 19.00 hod. v Obradnej sieni pezinskej Starej radnice. Súčasťou
bude i prí ležitostne vydaná obá lka s vedutou Pezinka a poštová pečiat-
ka. Autorom zná mky, obá lky a pečiatky je Oliver Solga. (r)

Tak to aspoň vyzeralo v čísle 22,
kde vo veľkom člá nku adresova-
nom ako otvorený list primá torovi,
uvá dza istý čitateľ svoje kritické
pripomienky súvisiace so sklá dkou
odpadu v Starej jame spolu s upo-
dozrievaním primá tora z rokovaní s
vedením Pezinský ch tehelní, ktoré
sa však nikdy neuskutočnili. Ďalej
píše o strate dôvery, ktorú do osoby
primá tora vkladal pred voľbami,
atď ...

Nakoniec sa, samozrejme ako
slušný občan a primá torov volič
podpíše celý m menom. Má to však
jeden há čik - človek s taký mto me-
nom v Pezinku neexistuje a neexis-
toval. Keď sme zavolali do redakcie
a chceli sa s pisateľom listu stretnúť
alebo mu odpísať, povedali ná m,
že im adresu nenechal. Nužčudný
prípad "ducha", alebo "objektívnej
a profesioná lnej" prá ce zodpoved-
ného redaktora. (OS)

Akciová spoločnosťZá padoslo-
venská energetika ná m ozná mila
otvorenie Telefónneho zá kazníc-
keho centra v Nitre na čísle 0850
111 555 z pevnej telefónnej linky
odkiaľkolvek na Slovensku len za
cenu miestneho hovoru.

Na uvedenomčísle sú tieto služ-
by:
- prí jem porúch v dodá vke elektriny,
- prí jem reklamá cií ,
- uzatvorenie, zmena a ukončenie
zmluvy na dodá vku elektriny,
- prí jem odpočtu elektromeru,
- pripojenie na sieť a informá cie

technického charakteru,
- všeobecné informá cie,
- informá cie o plá novaný ch odstá v-
kach v dodá vke elektriny.

Pozý vame vá s tiež navštíviť aj
našu internetovú strá nku www.
zse.sk. (ZSE)

V dň och 11. - 13. septembra sa
uskutočnili v Banskej Štiavnici tra-
dičné Salamandrové dni, ktoré sú
nielen oslavou a pripomienkou
ťažkej baníckej prá ce a jej bohatej
histórie, ale aj radosťou zo stretnutí
so starý mi priateľmi. V ostatný ch
rokoch sa na tomto celosloven-
skom podujatí zúčastň ujú aj baníci
z Pezinka spolu so svojimi rodin-
ný mi príslušníkmi a dobrou dy-
chovkou. V sobotu 13. septembra
za krá snou zá stavou baníckeho
spolku krá čal spolu s baníkmi a
dychovou hudbou Grinavanka aj
primá tor mesta Oliver Solga a po-
slanec mestské ho zastupiteľstva
Peter Wittgrúber. Ešte predtý m
obidvaja sfá rali do slá vnej štôlne
Glanzenberg, v ktorej v ten deň
bola osaden á pamätná tabuľa
mesta Pezinok. Po sprievode zá -
stupcov banský ch miest prijal ná -
šho primá tora banskoštiavnický
primá tor Mariá n Lichner. (r)

Ťažko je niekoľko dní po ná v-
števe Svätého Otca, hodnotiť his-
torický vý znam jeho ná vštevy i sku-
točnosť, že na svojej ceste z Bra-
tislavy do Trnavy poctil svojou prí-
tomnosťou aj naše mesto. O tejto
mimoriadnej udalosti, ktorá nemá
obdobu v celý ch dejiná ch Pezinka
budeme ešte písať v budúcom
čísle Pezinčana spolu s rozsiahlou
fotoreportá žou. Dnes sme sa spý -
tali na pocity primá tora mesta Mgr.
Olivera Solgu, ktorý mal na starosti
zabezpečenie vý zdoby a prá c súvi-
siacich s prejazdom Pá peža Já na
Pavla II. so sprievodom cez naše
mesto:
- Je ú plne samozrejmé, že pre

mň a ako pre primá tora mesta, ale i
ako veriaceho č loveka, to bola uda-
losť skoro zá zrač ná a dodnes si asi
eš te naplno neuvedomujeme akej
pocty a milosti sa nám, Pezinč a-
nom, dostalo. Má lokoho z ná s asi
niekedy v minulosti napadlo, že
Svätý Otec nielen prejde naš ím
mestom, ale že ho budeme mať
možnosť aspoň na krá tky okamih aj
vidieť. Na druhej strane je nám
urč ite aj trochu ľú to, že kvôli vyš e
polhodinovému meš kaniu sa v Pe-
zinku nemohol zastaviť, tak ako to
bolo vopred dohodnuté. Osobne i
listom som J.E. apoš tolskému nun-
ciovi pánovi arcibiskupovi Nowac-
kému vysvetlil,že Pezinok je jediné
mesto na Slovensku, ktoré má v
erbe Pannu Má riu aže i naš i kň azi -
seniori a s nimi vš etci Pezinč ania
by mali obrovskú radosť z malého
zastavenia Svätého Otca. Aj z
hľadiska ochrany sme splnili vš etky
podmienky Ú radu pre ochranu ve-

rejných č initeľov, ktoré nám dali.
Som vš ak i napriek tomu pre-
svedč ený, že aj tak môžeme byť
vš etci š ťastní najmä z posolstva,
ktoré nám, Slová kom, Svätý Otec
zanechal. Ďakujem tiež vš etkým
naš im obč anom, ktorípriš li v takom
obrovskom množstve privítať Svä-
tého Otca a vytvorili tak krá snu at-

mosféru mimoriadneho dň a ná š ho
mesta.

Na zá ver chcem len pripomenú ť,
že na dare, ktorýodovzdá vali Mes-
to Trnava a Trnavská univerzita a
ktorým je kniha napísaná samot-
ným Svätým Otcom, sa podieľalo
grantom aj mesto Pezinok.

(r)


