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Vážení hostia, milí spolu-
občania,
opäť je tu čas oberačiek, čas
Vinobrania a osláv práce
našich vinohradníkov a viná-
rov. Myslím si, že len básnici
by najlepšie vedeli prilieha-
vými slovami ospievať tú
zvláštnu atmosféru v našom
malokarpatskom regióne,
ktorá sa síce každoročne v
tomto čase opakuje ale záro-
veň je vždy znova a znova
neopakovate ľným spojením
radosti z dobrej úrody s me-
lanchóliou končiaceho sa
roka vo vinici. Úlohou primá-
tora je, spolu s kolektívom
svojich spolupracovníkov,
pripraviť dôstojné a zároveň
radostné a veselé oslavy
Vinobrania s bohatým kultúrnym
programom, dobrým vínom, bur-
čiakom a domácimi gastronomic-
kými pochúťkami. Každoročne sa
snažíme prilákať vás do Pezinka
a vytvoriť vám pohostinné a pria-
teľské prostredie, aby ste sa u nás
cítili dobre a aby ste sa do nášho
mesta radi vracali aj v čase mimo
Vinobrania. Nieko ľkoročná prax

nás utvrdzuje v tom, že má zmysel
robiť Vinobranie každoročne a
tiež počas roka organizova ť ďal-
šie vinárske podujatia a kultúrne
festivaly. Vďaka tomu sa Pezinok
stal prirodzeným centrom malo-
karpatskej vinohradníckej oblasti
a slovenského vinárstva vôbec.
Najnovšie je tiež sídlom pripravo-
vaného Národného salónu vín,

ktorý bude v historických piv-
niciach Zámku.
Snažíme sa udržiavať a roz-

víjať skoro tisícročnú tradíciu
pestovania viniča v našom
kraji a prezentovať naše vína
ako konkurencieschopné i v
celoeurópskom meradle. K
tomu má prispieť i naše stret-
nutie s vami na Vinobraní
2006.

Chceme domácich i zahra-
ničných hostí presvedčiť o
našej srdečnosti a pohostin-
nosti. Široká ponuka a úro-
veň služieb, množstvo kvalit-
ných reštaurácií, vinární a
kaviarní, ako i ubytovacích
kapacít spĺňa aj tie naj-
prísnejšie kritériá. Kráča ruka
v ruke s možnosťami kultúr-

neho a umeleckého uplatnenia a
nádhernej okolitej prírody. Bol by
som veľmi rád keby ste sa o tom
mohli presvedčiť, vážení priatelia,
aj osobne. Srdečne vás preto ví-
tam na tohtoročnom Vinobraní a
teším sa na každé ďalšie stretnu-
tie s vami.

,
primátor Pezinka
Mgr. Oliver Solga



Desiaty poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 4. ok-
tóbra od 16. do 18. hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19. Možno sa na nich obrá-
tiť s podnetmi, pripomienkami,
otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. (EL)

Mesto Pezinok oznamuje všet-
kým žiadateľom o finančné prí-
spevky v oblasti kultúry, športu a
sociálnej starostlivosti na rok
2007 z rozpočtu mesta, že termín
podania žiadosti je do
na predpísanom tlačive, ktoré je
k dispozícii v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí Mestského
úradu, Radničné nám. č. 7 a na
stránke www.pezinok.sk.

29. 9. 2006

Ide o záujmové združenia, ško-
ly, spolky, kluby reprezentujúce
mesto i individuálnych občanov
podieľajúcich sa na kultúrnych,
športových a spoločenských po-
dujatiach.

Skorší termín na odovzdanie
žiadostí je preto, aby žiadatelia
mohli odsúhlasené príspevky
čerpať už od začiatku roka.

(msú)

Koncom minulého mesiaca sa uskutočnilo prvé stretnutie pezinského
primátora Olivera Solgu a generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti
Dopravoprojekt Ing. arch. Gabriela Koczkáša vo veci projektovania ob-
chvatu mesta. Dopravoprojekt vyhral výberové konanie na projektova-
nie spomínaného diela a na prvom stretnutí sa hovorilo o súčasnom štá-
diu príprav a ďalších krokoch po vydaní záverečného stanoviska Minis-
terstva životného prostredia (vyd. 9. 3. 2006), ktoré posudzovalo mieru
vplyvov na životné prostredie. Všetky príslušné orgány a inštitúcie sa
jednoznačne vyjadrili za trasu A (obchvat obcí, modrá trasa), ktorá ob-
chádza mesto Pezinok. Jedným z argumentov je aj to, že zmeny, ktoré
vnesie do územia výstavba cesty vo variante A budú pozitívne a prejavia
sa hlavne v zlepšení životného prostredia v sídlach, ktorými v súčasnosti
prechádza cesta II/502 a vo zvýšení bezpečnosti dopravy. (OS)

Pezinok je jedným z mála miest
na Slovensku (ak nie jediným),
ktoré si už niekoľko rokov pravi-
delne koncom júla pripomína pa-
miatku obetí prvej svetovej vojny.
Pezinčania sa schádzajú pri pom-
níku pred Farským kostolom, aby
vzdali poctu svojim starým otcom
alebo praotcom, ktorí zahynuli v
rokoch 1914 – 1918. Súčasťou
osláv je i svätá omša a modlitba za
ich duše. Primátor mesta v mene
občanov položí k pomníku veniec
kvetov. V príhovoroch sa spomí-
najú bojiská a mená tých, ktorí už
dávno nie sú medzi nami.

My päťdesiat- a viac roční si ešte
pamätáme z detstva rozprávanie
našich dedov o strašných bojoch v
Taliansku, Rumunsku, Rusku a
inde, ale aj množstvo veselých prí-
hod, ktoré zažili so svojimi spolubo-
jovníkmi. Väčšina z nich sa naro-
dila ešte v devätnástom storočí a či
si to uvedomujeme alebo nie, my
sme vlastne spojnicou troch sto-
ročí, pretože spomienky na nich,
ale aj vlastnosti po nich zdedené,
sme preniesli až do storočia dvad-
siateho prvého. Toto všetko spomí-
nam okrem iného aj preto, že som
mal možnosť nedávno sa zúčastniť
na podobných oslavách v talian-
skom mestečku Brazzano. A hoci
som z médií i rozprávania vedel, že
v civilizovanej Európe sa tejto his-
torickej udalosti prikladá mimoriad-
ny význam a každoročne sa konajú
veľkolepé oslavy, predsa len ma
osobná skúsenosť príjemne pre-
kvapila. Vojenské cintoríny a pa-
mätníky sú perfektne udržiavané,
vedľa seba tam ležia aj bývalí ne-
priatelia a štát, mestá i občania si s
veľkou úctou každoročne pripomí-
najú výročia udalostí prvej svetovej
vojny. Dojemné bolo i to, že na mno-
hých náhrobkoch som našiel aj slo-
venské mená.

Často sa sťažujeme, že najmä
mladí ľudia nevedia nič o historic-
kých udalostiach, ktoré sú súčas-
ťou národných dejín a často vý-
znamným mravným posolstvom a
príkladom hrdinstva, či ozajstného
vzťahu k svojej vlasti. Nielenže si
nepripomíname obdobie prvej sve-
tovej vojny, ale zabúdame aj na
ešte žijúcich účastníkov druhej sve-
tovej vojny a Slovenského národ-
ného povstania. Je to nesmierna
škoda a iste by v tom mali zohrať
pozitívnu úlohu najmä naše školy,
médiá i rodinná výchova. Tak, ako
je to všade v civilizovanej Európe.
Tak, ako sa to snažíme robiť aj my,
v Pezinku, kde na ostatnej sláv-
nosti venovanej SNP bola účasť
občanov ako nikdy predtým. Dú-
fam, že tento trend bude pokračo-
vať aj v budúcnosti a my nebudeme
patriť medzi tých, čo zabudli z ne-
vďačnosti a hlúposti.

primátor
Oliver Solga

V dňoch 18. – 21. augusta na-
vštívil primátor Pezinka Cormóns.
Zúčastnil sa na oslavách nazva-
ných Mitteleuropa (Festival ľudu
strednej Európy), ktoré sa v tomto
meste konajú už niekoľko desiatok
rokov a stretávajú sa na nich zá-
stupcovia Talianska, Rakúska,
Česka, Slovenska, Maďarska,
Chorvátska, Slovinska a Srbska.
Popri oficiálnych delegáciách sa
tu predstavujú aj folklórne hudob-
né súbory a skupiny v dobových
uniformách z prvej svetovej vojny.
Slovenskú delegáciu tvorili veľvy-
slanec SR v Ríme Stanislav Valo,
bývalý veľvyslanec Jozef Mikloško
s manželkou a primátor Pezinka
Oliver Solga s manželkou. Prvý
deň navštívili vojenský cintorín v
Brazzane (píšeme o tom na inom
mieste), slávnosti v meste Cor-
móns a prehliadku folklórnych sú-
borov v Giassicu. Pri tejto príleži-
tosti sme sa na dojmy z návštevy
možno budúceho partnerského
mesta opýtali primátora Pezinka:
,,Cormóns je krásne mesto na se-
vere Talianska, blízko slovinských
hraníc. Je to typický vinohradnícky
kraj s pestovaním skvelého bie-
leho i červeného vína. Obyvatelia
sú nesmierne srdeční a mnohí, s
ktorými sme sa stretli, poznali Pezi-
nok, pretože naše mesto navštívili
v máji tohto roku. Boli u nás takpo-
vediac na špionáži, pretože Pezi-
nok si vybrali ako svoje budúce
partnerské mesto. Niekoľko desia-
tok ľudí na čele s primátorom Clau-
diom Cucutom si z Pezinka zapa-
mätali hlavne historickú architek-

Zľava: Jozef Mikloško s manželkou, Oliver Solga s manželkou a Sta-
nislav Valo na oslavách Mitteleuropa v Taliansku.

túru a reštauráciu u Matyšáka.
Veľkú prácu v propagácii Sloven-
ska a nášho mesta tu zohrali i bý-
valý i súčasný veľvyslanec SR v
Taliansku. Samotné oslavy so svä-
tou omšou a alegorickým sprievo-
dom sa v mnohom podobali náš-
mu Vinobraniu. Mali sme možnosť
vidieť krásu kostýmov jednotlivých
krajín, vynikajúce hudobné súbory
a množstvo podujatí, ktoré boli pre
nás inšpiráciou. Dlhé hodiny roz-
hovorov smerovali k prezentácii
jednotlivých krajín, ich histórie,
ekonomiky, ale tiež kultúry a ume-
nia, ako i ponúk v oblasti cestov-
ného ruchu a turistiky. Verím, že
naše stretnutie bude pokračovať v
podobe budúcich kontaktov na-
šich občanov, mladých ľudí, špor-

tovcov, vinárov a ostatných s oby-
vateľmi Cormóns. Prvá príležitosť
bude už na Vinobranie, keď nás
malá skupinka na čele s primáto-
rom osobne navštívi". (r)

V súvislosti s konaním Vinobrania
bude v dňoch 15. – 17. septembra
uzavretá Centrálna mestská zóna.

Zastávky pre hromadnú autobu-
sovú dopravu sú určené takto:
– streda, štvrtok a pondelok pre smer

Bratislava – na Trnavskej ul. pred
odbočením do Mýtnej;

– streda, štvrtok a pondelok pre smer
Modra – na Mýtnej pred výjazdom
na Trnavskú ul.;

– počas celého Vinobrania bude za-
stávka Pezinok námestie dočasne
premiestnená v oboch smeroch
na Jesenského ulicu;
V piatok, sobotu a v nedeľu bude

doprava z Mýtnej vylúčená a bude
smerovať z mesta po Seneckej ul.
so zastávkami iba na Jesenského.

Stanovište TAXI bude na Ho-
lubyho ul. pred OTP Bank.

Doprava bude presmerovaná
od 14. 9. od 6.00 hod. do 18. 9. do
10.00 hod. Medzimestské spoje
SAD pôjdu v stredu, vo štvrtok a
pondelok cez Mýtnu ul., v piatok,
sobotu a nedeľu cez Seneckú ul.



V týchto dňoch sa hovorí o obno-
vení okresných súdov.

Minister spravodlivosti Štefan
Harabín chce obnoviť na Sloven-
sku asi dve tretiny z dvanástich
zrušených súdov, ktoré to budú
však zatiaľnepovedal.

Okresný súd k 1. januáru 2005
zrušili aj v Pezinku, proti čomu
vtedy ostro protestovalo Mestské
zastupiteľstvo i primátor Pezinka
Oliver Solga.

Podľa Harabína zrušenie okres-
ných súdov bolo v rozpore so smer-
nicami Európskej únie, lebo tie ga-
rantujú právo občanov na bezpro-
blémový prístup k súdom. (mo)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku realizuje projekt orien-
tovaný na zvyšovanie odbornosti zamestnancov štátnej správy v infor-
mačných technológiách a zručnostiach pri práci s počítačom. Projekt
financuje aj Európska únia, z prostriedkov Európskeho sociálneho fon-
du.

Hlavným cieľom projektu je podpora vzdelávania zamestnancov, aby
sa zdokonalili a rozšírili si vedomosti v oblasti počítačovej gramotnosti,
pričom cieľom je získanie medzinárodne uznávaného osvedčenia ECDL
(European Computer Driving Licence).

Do projektu je zapojených všetkých 140 zamestnancov Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, vrátane zamestnancov pracoviska v
Senci. Od 1. júna do 30. novembra 2006 sa postupne zamestnanci
úradu vzdelávajú a testujú v počítačových zručnostiach.

Každý účastník dostane Index ECDL a každý, kto splní podmienky
úspešného absolvovania dostane Certifikát ECDL, t.j. vodičský preukaz
na počítače Štart. Ing. Helena Janočková

V pondelok 4. septembra sa zno-
vu otvorili brány základných škôl
po dvojmesačných prázdninách.
Počas nich deti s rodičmi absolvo-
vali dovolenky, niektorí prázdnino-
vali tiež u starých rodičov či sa zú-
častnili na letných táboroch. Nech
už bol spôsob užívania prázdnin
akýkoľvek, deti si oddýchli od škol-
ských povinností a to každému z
nich prišlo vhod.

Vedenia škôl využili prázdniny
na vykonanie nevyhnutných re-
konštrukcií a opráv, aby deti prišli
do krajšieho a zdravšieho prostre-
dia.

Osemdesiat prvákov štyroch
tried v Základnej škole na Fán-
dlyho ulici privítali v prvý školský

deň spolu s rodičmi spoločne v
školskej jedálni (na snímke). Po
vyzvaní najmenší žiačikovia po-
stupne prechádzali cez kvetinový

kruh na pódium, kde ich osobne
pozdravila triedna učiteľka a kde
sa prvýkrát stretli so svojimi spo-
lužiakmi. (mo)

S prekvapením a rozhorčením
som si prečítal článok Pezinok na
Agrokomplexe Nitra v časopise
Pezinsko č. 33. Mnohí Pezinčania
asi ani netušia, kde sa kozy v Pe-
zinku chovajú, a to i napriek tomu,
že to miesto je skoro v centre
mesta, priamo na dotyku s našim
hlavným cintorínom a to dokonca
aj na pozemkoch mesta. Pani
Ľubica Kozubová, ktorá je maji-
teľkou farmy Kozí dvor pri RVZ,
prišla do Pezinka pred pár rokmi,
kúpila si dom v areáli Lesných zá-
vodov a začala s činnosťou
Akadémie vzdelávania, ako aj s
hudobnými aktivitami. Na tomto
pozemku sa uskutočnil hudobný
festival a hovorilo sa o vybudo-
vaní pódia a hľadiska. Malo to byť
celkom príjemné a kultúrne pro-
stredie. Malo... Problém sa začal
vtedy, keď sa, po nástupe nového
primátora, majiteľka dozvedela,
že pod jej oknami, medzi jej do-

mom a cintorínom už nepôjde
štvorprúdová výpadovka z Pezin-
ka, ale mesto robí potrebné kroky,
aby pozemok v jej susedstve od-
kúpilo od Slovenského pozemko-
vého fondu a v záujme občanov
rozšírilo jestvujúci cintorín. To sa
jej však nepáčilo, pretože poze-
mok chcela kúpiť aj ona. Štátny
orgán však dal prednosť záujmom
občanov a pozemok je majetkom
mesta. Pani Kozubová sa ne-
vzdala, rozhodla sa, že keď už
nemôže mať pozemok, nebude
tam ani cintorín.A tak nasledovala
jedna petícia za druhou, kritika
mesta i primátora, a dokonca po-
danie na súd, aby mestu nedovolil
zriadenie cintorína. A to i napriek
tomu, že každý súdny človek vidí,
že cintorín už dnes nestačí a jeho
rozšírenie je nevyhnutné. Mesto
sa zaviazalo medzi cintorínom a
pozemkom Ľ. Kozubovej vybudo-
vať vysoký nepriehľadný plot a

pás vysokej zelene. Nič nepo-
mohlo, súd len oddialil neodklad-
né riešenie a pod vyblednutou
vlajkou Slovenska a Európskej
únie sa ešte pár mesiacov budú
pásť (a smrdieť) kozy. (OS)

Pezinská chovateľka kôz PhDr.
Ľubica Kozubová na tohtoročnom
Agrokomplexe v Nitre získala oce-
nenie od Zväzu chovateľov zvie-
rat v kategórii Kozy a čestné uzna-
nie od Ministerstva pôdohospo-
dárstva SR za kolekciu kozičiek
BK.

vyznala
sa Ľ. Kozubová.

,,Tieto uznania budú zdrojom
pre mňa a mojich priateľov v práci
s kozičkami do ďalšieho obdobia.
Mojim cieľom bude raz dochovať
a vyšľachtiť, nazvem to ,,superko-
zu" – kozu 21. storočia,"

(mo)

Oharková sezóna sa skončila,
nekeré dzeci uš hádam aj za-
budly, že maly práznyny a za-
čína im byt f škole dĺho, prezi-
dent odezdal cenu modran-
ského stopára eštebákovi, zase
zme prehrály sČechma, zato si
to odnesú možno Maďari, lebo
tý vlastne móžu za šecky naše
mindráky ačaškosci. V mestách
a dzedzinách sa pomaly zvoleb-
nývá, richtári a jejich poddaný
rátajú škody, čo za ty štyri roky
napáchaly, lepá dzíry, čo ešče
nescihly zalepyt a na šeckých
sa užgŕnajú, jako v ameryckém
filme. Do teho s pivnyci rozvána
iršajový burčák a my sa uš ne-
výme dočkat ščavnatej husa-
cinky a mascených lokší jaké
vedzá urobyt len vajzgrupské
bapky a tecinky. Ináč, nevým, či
sa pamatáte na tý časy, ket sa
ešče Rusi z Ameryčanma pre-
tekaly o to, kemu umre výcej
kozmonautú a Ameryčané le-
cely na mesýc a ket tam pristály,
uš tam tecinka z Vajzgruba pre-
dávala husacinu. Neskaj to uš
nygdo asi neráta, ale otkedy
Ameryčané majú tý raketoplány,
tak na tých mŕtvych vysoko
vedú. No ale scel sem vlastne o
tém, že báraj kalendár ukazuje
nečo inšé jasen a šecky jej
vnady sú uš tu. Pamatám si, že
ket sa nás učitelka f škole pýtala
jaké ročné obdobý má gdo naj-
račej, taxem bol jedziný, gdo
povedal, že jasen a ket sa šeci
čudovaly, že prečo, že šak na
jasen padá líscí ze stromú a furt
prší, taxem im vysvetlyl, že na
jasen dozrývajú slyfky, hrózny a
dalšé dobroty, na jasen je vino-
bráný a golotoče, strelnyca a
šecko, čo k temu patrý. Nehovo-
rým uš o tém, že na jasen sa
robý paradajkový pretlak a za-
vára lečo. A ket skončá ty
burčáky začne f pivnyci po-
smrtkávat kapusta, čo len tot
fčéraj začla kvasyt. Podla mna
je jasen najlepšá preto, lebo
napĺna šecky zmysly a ze šec-
kého najvýcej chut ačuch.Aj tot,
minule nám Joško Demovič
donésel za košík parádnych
dubákú, no radost pohledzet,
fajnové na dotek, vonavé, jak
difča v rospuku a tá omáčka čo
sných bola, no, povým vám,
hrých sa nesčemeryt. A týden
nato donésel modráky, no po-
vecte,čo móže byt lepšé, jako
mat v jaseny takéhoto kamará-
da. Jasen má svoje čaro aj pre
oči, veznyte si len to slnko, kve-
ty, líscí, góly... Týmto sem vám
scel povedat, že uš je to tu, taxa
nyčím nenehajte rosptylovat a
užite si jasen plnýma dúškama.
Stretneme sa na Vinobraný!

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo



Píšem vám vo veci sľubovanej
cestnej komunikácie alebo chod-
níka na Kutuzovovej ulici. Bývam
v tejto lokalite už dvadsať rokov a
cesta sa doteraz neurobila. Blíži
sa zima, a chodník prijateľný pre
chodcov nikde. V lete a na jar je tu
blato, obuv mi nik nezaplatí a ja
čakám kedy sa situácia konečne
vyrieši.

O stanovisko k článku sme požia-
dali primátora Olivera Solgu:

Iveta Slezáková

–
Osobne som navštívil pisateľku
sťažnosti a musím konštatovať,
že situácia je naozaj taká, ako ju
opisuje. Budeme sa snažiť ešte
do konca roka chodník pri spomí-
naných štyroch domoch na Kutu-
zovovej vybudovať. A chcem tiež
poďakovať manželovi pisateľky
tohto listu, lebo podstatnú časť
chodníka pred svojím domom už
sám vybudoval.

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizovala pre
svojich členov trojdňový autobusový zájazd na Oravu a do Roháčov.

Navštívili sme Považské múzeum v Budatínskom zámku, kde sa na-
chádza jedinečná expozícia drotárstva, historická a archeologická expo-
zícia, sakrálne umenie i dobový interiér.

Na druhý deň sme išli do Roháčskej doliny, kde sme absolvovali pešiu
túru do Spálenej doliny, zdatnejší prešli až k Ťatliakovmu jazeru.

Posledný deň sme urobili výjazd do Poľska a odtiaľ sme išli cez Dolný
Kubín a Ružomberok domov.

Na zájazd nám prispel MsÚ Pezinok, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Výbor JDS-MO Pezinok

Na Slovensku sa realizuje filan-
tropický projekt Únie materských
centier a spoločnosti Slovak Tele-
kom, ktorý zahŕňa internetizáciu
materských centier. Slovak Tele-
kom pre 41 z nich zabezpečí dvoj-
ročné pripojenie na internet za-
darmo a zároveň pre mamičky
poskytne vzdelávanie v oblasti
práce s počítačom a internetom.

Medzi prvými desiatimi centrami
na Slovensku pripojenými do in-
ternetovej siete bolo aj pezinské

materské centrum MaMaTaTaJa,
ktoré má sídlo v priestoroch kláš-
tora na Holubyho ulici.

Materské centrá sú mimovládne
neziskové organizácie (zriadené
prevažne ako občianske združe-
nia v súlade so zákonom o združo-
vaní, zákon č. 83/1990 Zb.) tak,
aby poskytovali priestor pre zmys-
luplné a tvorivé prežívanie času
materstva a rodičovstva rodičom
spolu s ich maličkými deťmi.

Martina Simorová

Bývam na Bystrickej ulici č. 20,
kde sú pre 57 rodín určené 4 kon-
tajnery na ostatný odpad a jeden
kontajner na papier. Dvakrát týž-
denne tento odpad vyvážajú. Veľ-
mi častým javom je to, že už v ne-
deľu sú tieto kontajnery preplnené
a občania sú nútení dať odpad v
taškách vedľa nich. Nehovoriac o
tom, keď sú nejake sviatky, vtedy
si pripadáte ako na smetisku. Nie-
kedy je kontajner plný papiera a
zvyšný končí, asi viete kde...

Chýba tu kontajner na sklo, plas-
tové fľaše, poprípade na bio od-
pad. Máme záujem separovať, ale
keď nie sú vytvorené podmienky,
je to len rozprávanie do vetra.
Touto cestou by som chcel požia-
dať o doplnenie všetkých druhov
kontajnerov. (ŠW)

Dovoľujem si reagovať na prí-
spevok pani Osvaldíkovej o jej
skúsenosti v pezinskej plavárni v
júlovom čísle, ako aj na dve reak-
cie, ktoré nasledovali v augusto-
vom čísle Pezinčana.

Ocitol som sa toto leto v po-
dobne j situácii na kúpalisku v Du-
najskej Strede, kde ma takisto ako
rodiča nechceli pustiť do detského
bazéna s mojím 3-ročným synom
a zdá sa mi, že to nie je len pezin-
ský problém. Navyše mám dojem,
že tkvie celkom inde, ako v ,,aro-
gancii" návštevníkov, ktorí ,,si mys-
lia, že sú čosi viac, sú predsa z
Bratislavy" (mimochodom, neza-
váňa autorovi trochu aroganciou
aj takéto zovšeobecňovanie?),
alebo u zamestnancov, ktorí po-

ctivo dbajú na dôsledné dodržia-
vanie stanovených pravidiel. Ne-
bol som pri tom a nechcem súdiť,
ako sa chovali spomínaní náv-
števníci. Podstatu problému však
vidím v samotnom nariadení, kto-
ré zakazuje rodičom malých detí
vstup do bazéna spolu s nimi.

Chápem, ak do detského ba-
zénu nemajú voľný vstup dospelí
bez detí, ale nútiť rodiča, aby sa
zobďaleč pozeral na svoje pred-
školské dieťa v bazéne je naozaj
nezmysel. Jediný argument, ktorý
som v reakciách našiel, je snaha o
udržanie ,,kvality a hygieny vody",
resp., že zákaz ,,chráni deti pred
chorobami". Tento argument však
nedáva zmysel z viacerých dôvo-
dov: 1) hlavným zdrojom znečiste-

nia detských bazénov bývajú malé
deti same, keďže mnohé sa ešte
len učia používať toaletu a ani plie-
nočky nie vždy situáciu zachránia.
Najmä preto sa voda v detských
bazénoch musí vymieňať oveľa
častejšie ako vo veľkých verej-
ných bazénoch; 2) Na plavárňach
je spravidla predpis, že deti aj do-
spelí sa musia pred vstupom do
bazénu osprchovať – toto pravidlo
by mali zamestnanci plavárne kon-
trolovať; 3) Rodičia sú s deťmi v
každodennom styku a práve u
nich sa predpokladá, že sú záru-
kou zdravia a hygieny svojich detí.

Nevidím teda logický dôvod,
prečo by mali práve rodiča byť rizi-
kom pre svoje deti do takej miery,
že im obmedzia vstup s nimi do
bazéna, kde môžu nielen priamo
dozerať na deti, ale môžu spolu s
nimi tráviť príjemný rodinný čas, či
učiť ich plávať. V súčasnosti majú
rodičia aj tak málo času na tráve-
nie so svojimi ratolesťami, bolo by
škoda, keby medzi nich vstúpila
ešte aj kocúrkovská byrokracia.

Martin Stohl

Konto Orange podporuje voľno-
časové aktivity mladých ľudí z ce-
lého Slovenska. Tento rok do gran-
tového programu Roztočte to s
nápadom prišlo 335 originálnych a
tvorivých projektov. Od júla do no-
vembra podporia 59 kultúrnych,
športových, pracovných a vzdelá-
vacích aktivít či podujatí.

Medzi podporenými projektmi sú
aj dva z Pezinka –

a
, o ktorých

sme písali v minulom čísle.

Kinečko pod
hviezdami Medzinárodná letná
univerzita pezinčiny

(mo)

Pezinok je obľúbenou zastávkou pre cirkusy, ktoré zavítajú na Slo-
vensko. V minulých dňoch u nás hosťoval najväčší európsky cir-
kus Humberto. Snímka (mo)

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára aj v školskom roku
2006/2007 kurzy jogy, kalane-
tiky a astronomický krúžok,
ktoré sa začínajú:

Presnú hodinu, kedy budú krúž-
ky otvorené sa dozviete u infor-
mátora v Dome kultúry. Prihlásiť
sa možno na prvej hodine, kde
dostanete aj informácie o celom
programe kurzov a výške po-
platkov.

kurz jogy 4. 10.
kalanetika 3. 10.
astronomický krúžok 3. 10.

(kc)

Zámocký park denne navštívia
stovky ľudí. Prichádzajú sem
starší ľudia, mamičky s deťmi,
mladí ľudia. Len pár metrov od
rušného mesta nájdu pokoj a kus
krásnej prírody. Mnohé mestá
nám môžu toto nádherné miesto v
centre mesta len závidieť.

Je smutné, že aj sem prichád-
zajú vandali. Nedávno osadené
nové lavičky už ktosi úplne zničil.
Rovnaký osud stihol aj tabuľky,
ktorými sú označené vzácne dre-
viny na naučnom chodníku. To už
naozaj niektorí jednotlivci nevedia
inak tráviť voľný čas?

(mo)



Ľudské ruky sú našimi hybnými
pákami. A čo všetko dokážu. Ob-
jať, pracovať do úmoru, vytvárať
hodnoty, zamávaťna rozlúčku.

Sú aj také, ktoré na niečí pokyn
dokážu raniť, zabiť, kradnúť, ničiť
hodnoty iných.

Prosím, dovoľte mi poďakovať
sa ľuďom, ktorí skrášlili grinavský
cintorín. Dostal nový šat. Lemujú
ho nové chodníky, ako čipky na
okrajoch šiat.

Chcem sa ale spýtať, čie to boli
ruky, ktoré tak veľmi znehodnotili
pomník zosnulej pani Hromado-
vej? Bol dlhé roky ozdobou nášho
cintorína. Tým, že niekto ukradol
ozdobné reťaze zneuctil dielo člo-
veka, ktorý odovzdal kus seba a
umu pri jeho tvorbe. Pri pohľade
na takto zničené dielo chcelo by sa
kričať: Prečo?

Majme oči otvorené a sledujme,
čo sa okolo nás deje. Obdivujme
nielen krásu ľudských rúk, ale sle-
dujme s opovrhnutím aj tie ruky,
ktoré dokážu ničiť.

Nezabúdajme, že my všetci ne-
sieme so sebou príbuzenstvo rúk,
svedomia, cti a umu.

Rozália Šmahovská

Začiatkom septem-
bra bola daná do uží-
vania okružná križo-
vatka Holubyho-Ku-
peckého-Mladobole-
slavská-Polkorábova.
Jej vybudovanie bolo
potrebné na zvýšenie
bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky.

Táto stavba si vy-
žiadala náklady 4,2
milióna korún, vráta-
ne 500 tisíc Sk na od-
stránenie susediace-
ho objektu tzv. Vikto-
rínky, 1,1 mil. Sk stá-
la prekládka NN sietí
a VN kábla a na vonkajšie osvetle-
nie (bolo treba preložiť dva stĺpy a
ďalší nový do stredu križovatky
vybudovať).

Stavbu realizoval Petmas Pezi-
nok, ktorý vyhral súťaž, keď po-
núkol investorovi Mestu Pezinok
najvýhodnejšiu cenu. Výstavba

trvala tridsať dní.
Nová okružná križovatka je tretia

v našom meste a je najkrajšia.
(mo)

Pezinský klub Spoločnosti PRO-
METHEUS sa rozhodol prezento-
vať svoje združenie na hudobnom
festivale Hodokvas v Piešťanoch.

I keď sa o tomto podujatí hovorí
len v spojitosti s modernou a ne-
viazanou mládežou, prezentuje sa
tu viacero mimovládnych organi-
zácií. Nikto by nečakal, že i na ta-
komto podujatí je veľa mládeže,
ktorá sa zaujíma aj o oblasť filozo-
fickú a ideologickú. Jednou z ini-
ciatív bola propagácia plánované-
ho rodičovstva. Bolo to príjemné
poznanie, že tejto mládeži nie je
ľahostajný vývoj našej krajiny, ži-
vot iných ľudí, ani životné prostre-
die. Mnoho z nich sa zaujímalo o
našu filozofiu svetského humaniz-
mu a súhlasilo s ňou. Prejavili záu-
jem o našu organizáciu a o náš
časopis Prometheus.

predsedníčka klubu
Mária Marušicová

V auguste, keď bola obmedzená doprava na Holubyho ulici, začala sa
aj výstavba parkoviska pred Domom kultúry. Mesto sa pre rozsiahlu sta-
vebnú úpravu tejto plochy rozhodlo, keď tu nastala neúnosná situácia s
parkovaním, najmä po sprevádzkovaní obchodného centra Plus. Na
stavbu boli plánované náklady 3,7 mil. Sk, ale očakáva sa, že táto suma
bude vyššia. Na financovaní sa podieľa aj OC Plus (1 mil.) a blízky pen-
zión (200 tisíc).

Stavbu realizoval Unikostav v subdodávke s firmou Petmas. Staveb-
nými úpravami sa získa 64 nových parkovacích miest.

Na dlažbu použili iný materiál ako na iných miestach v centre mesta.
Dláždice sú väčšie a hrubšie. (mo)

Pri budovaní chodníka na Štefá-
nikovej ulici pred obytným domom
č. 35 a 37 odstránili aj dlhoročný
problém s havarijnou kanalizá-
ciou, ktorá znepríjemňovala zápa-
chom celé okolie. Dlažbu na chod-
níku položili zatiaľ po Farskú ulicu,
v ďalších prácach až po Štefáni-
kovu 25 budú pokračovať v ok-
tóbri. To preto, že Mesto nechcelo
narušiť podnikateľské aktivity
tunajších prevádzkovateľov von-
kajšieho reštauračného sedenia,
ktoré majú zmluvne zabezpečené
do konca septembra. (mo)



V rámci Slovenských dožinkových slávností, ktoré
sa konali 19. augusta v areáliAgrokomplexu v Nitre,
udeľovali vyznamenania úspešným pracovníkom
rezortu pôdohospodárstva.

V minulých dňoch občania Pe-
zinka a historickej časti Grinava s
obdivom sledovali ako rýchlo a
ako pekne Mesto Pezinok na gri-
navskom cintoríne vybudovalo
vkusné, architektonicky a dispo-
zične perfektne zvládnuté mozai-
kové chodníky.

Takto vybudované chodníky vní-
majú občania ako významný počin
na zvýšenie dôstojnosti miesta
posledného odpočinku obyvate-
ľov a najmä výsledok úsilia po-
slancov Mestského zastupiteľstva
v Pezinku PhDr. Zity Joklovej a
Ing. Jána Satka, CSc. v ich voleb-
nom okrsku.

Mestským zastupiteľstvom
schválený rozpočet Mesta Pezin-
ka na rok 2006 však predpokladal
okrem iného i rekonštrukciu vstup-
nej brány do cintorína a priľahlého
oplotenia, ako aj rekonštrukciu
chodníkov na Myslenickej ulici od
odbočky na Glejovku po odbočku
na Slovenský Grob. Fandíme pre-
to mestu i poslancom, aby sa im
tento zámer do konca roku poda-
rilo bez zvyšku splniť.

V závere tohto roka bude MsZ
pripravovať rozpočet na rok 2007.
Myslím si, že by bolo vhodné opäť
posúdiť vybudovanie okružnej kri-
žovatky Myslenická – Limbašská
cesta – Glejovka, pokračovať v
budovaní chodníkov na Štúrovej,
Cintorínskej, D. Virgoviča, Druž-
stevnej ul. a na iných uliciach, kde
neexistujú žiadne chodníky. Bolo
by vhodné, aby Mesto urobilo in-
ventarizáciu tohto stavu a navrhlo
a schválilo plán postupného budo-
vania chodníkov.

Domnievam sa, že ešte v tomto
roku by bolo vhodné obnoviť už
takmer neexistujúce vodorovné
dopravné značky na št. ceste
II/502 na Myslenickej ulici a okam-
žite vykonať a pravidelne vykoná-
vať orez konárov na stromoch po-
pri Myslenickej ulici – vzniká tu
totiž riziko ohrozenia života a zdra-
via občanov, vodičov a majetku
prepravovaného, najmä kamión-
mi.

Zároveň navrhujem, aby Mesto
Pezinok intenzívnejšie využívalo
pri zabezpečovaní svojich aktivít –
najmä investičného charakteru –
finančné prostriedky z fondov
Európskej únie tak ako napr. Svätý
Jur a ďalšie mestá a obce na Slo-
vensku. Nebolo by ďalej od veci,
ak by na stránkach populárneho
Pezinčana bolo zverejnené, koľko
a na aké účely v ostatných piatich
rokoch Mesto Pezinok použilo fi-
nancie získané z prostriedkov
Európskej únie.

Preto len to polovičné poďako-
vanie Mestu Pezinok.

JUDr. Štefan Noskovič

V dňoch 13. – 20. augusta sa na
chate v Modre-Piesku U Haffnera
konal letný tábor, ktorého účast-
níkmi bolo tridsať detí a dospe-
lých. Zástupcovia štyroch partner-
ských miest z Mosonmagyaróváru
(Maďarsko), Mladej Boleslavi
(Česko), Izoly (Slovinsko) a Pe-
zinka štyri dni spoznávali formou
univerzitného štúdia zaujímavosti
Pezinka a jeho okolia (po Náuč-
nom banskom chodníku, ryžova-
nie zlata, návšteva Majoliky v Mod-
re, tvorivé dielne, návštevaČerve-
ného Kameňa a iné). Na záver
letnej univerzity jej účastníkov pri-
jal primátor Pezinka na Mestskom
úrade, kde sa konala slávnostná
promócia. ,,Študenti" si z jeho rúk
prevzali certifikát o absolvovaní a
zapísali sa do pamätnej knihy.
Tým sa však pobyt neskončil. Deti
z družobných miest ďalšie tri dni
spoznávali život v pezinských rodi-
nách, kde boli ubytovaní. Ako ab-
solventka ,,univerzity" považujem
celý tábor za veľmi vydarený, pre-
tože sme sa nielen veľa nového
naučili, ale najmä spoznali sa,
nadviazali nové kontakty a pria-
teľstvá, ktoré by inak asi nevznikli.

Kristína Mizeráková

Minister pôdohospodárstva Ing. Miroslav Jureňa
na návrh Regionálnej poľnohospodárskej a potravi-
nárskej komory a Zväzu pôdohospodárskych
družstiev a obchodných spoločností SR udelil
rezortné vyznamenanie aj Pezinčanovi

, predsedovi Vinohradnícko-vinár-
skeho družstva podielnikov Karpaty Pezinok-Gri-
nava.

J. Satko je dlhoročný pracovník v pôdohospo-
dárstve a zastával viaceré odborné funkcie. Bol čle-
nom komisie ochrany rastlín a chemizácie pôdo-
hospodárstva v Paríži a v Moskve. Je autorom mno-
hých odborných publikácií a článkov doma i v za-
hraničí.

Svoju odbornú činnosť zameriaval na agrochémiu
a výživu rastlín, odrodové skúšobníctvo pôdohos-
podárskych kultúr, skúšanie osív a sadív a hlavne
na ochranu rastlín v pôdohospodárstve.

V poslednom čase odborné skúsenosti využíva
vo vinohradníctve a vinárstve. Aktívne pracuje vo
viacerých odborných komisiách na tomto úseku
pôdohospodárstva.

K udeleniu vyznamenania srdečne blahoželáme.

Ing. Jánovi
Satkovi, CSc.

(mo)

V nákupno-zábavnom centre
MÓLO, Myslenická 2/C bola otvo-
rená nová prevádzka Slovenskej
pošty, ktorá poskytuje služby listo-
vé, peňažné, balíkové a prenájom
POBox skriniek. Pošta funguje
ako podávacia. Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 9.00 – 12.30,
12.30 – 19.00 hod., sobota 9.00 –
13.00 hod. (mk)

Domov dôchodcov Via Be-
ne – Dobrá cesta ponúka
možnosť ubytovania pre ob-
čanov ktoréhokoľvek mesta,

ak pochádzajú z Hlohovca a
chceli by sa do svojho rod-
ného mesta vrátiť. Adresa:
Nábrežie A. Hlinku 51, 920
01 Hlohovec.

(os)



Na júnovom hodnotení stovky
najlepších slovenských vín, ktoré
sa dostali do Národného salónu
vín, získali jednu z hlavných cien a
dobre obstálo aj ich ďalších päť
vín. Úspech pezinskej vinárskej
firmy v prestížnom hodnotení do-
kazuje, že produkujú kvalitné vý-
robky.

Za firemnou značkou VINKOVA
sa skrýva vinárska rodina Koštá-
lovcov. S vinárstvom začal ešte
dedo, pokračoval otec a teraz jeho
dvaja synovia. Teda tri generácie
vinárov. V súčasnosti firmu vedú
bratia Roman a Juraj.

Podnikať s vínom začali už za
bývalého režimu v roku 1985 v
pivnici na Medenej ulici v Bratisla-
ve. Spracúvali hrozno z Devína,
ako prví v tejto oblasti vína aj ofici-
álne predávali. Hrozno dorábali v
prenajatých viniciach.

Priestory v Bratislave už nepo-
stačovali, preto výrobu premies-
tnili na čas do Vištuka do objektu
družstva.Ani to im nevyhovovalo a
tak si prenajali priestory v Modre.
Stále však hľadali lepšie podmien-
ky, chceli vlastné objekty s ideál-
nejším riešením. To sa im podarilo
až v Pezinku pred 6 rokmi, keď
našli nové sídlo na Tehelnej ulici.

Firma Vinkova sa zaoberá výluč-
ne vinárstvom, hrozno vykupujú
od vinohradníkov. Spracúvajú len
vybrané odrody hrozna z malokar-
patskej oblasti ale aj iných, najmä
južných slovenských oblastí. Sú
nároční na kvalitu hrozna, vybera-
jú si ho už na koreni. Zameriavajú
sa prevažne na červené vína ako

Cabernet Sauvignon, Alibernet,
Dornfelder a iné. Špecialitou ich
výroby je Cabernet Sauvignon –
rosé, ktorý bol aj najvyššie oce-
nený v Salóne vín.

Vína firmy Vinkova putujú pre-
važne do Bratislavy, smeruje tam
až deväťdesiat percent celej pro-
dukcie. Zvyšok ide do iných častí
Slovenska a v menších množ-
stvách aj do zahraničia. Odbera-
teľmi na domácom trhu sú vínoté-
ky, hotely a reštaurácie, avšak zá-
sobujú aj krčmy a diskotéky, ale
inou kategóriou vín. V súčasnosti
veľa záleží na kúpyschopnosti
obyvateľstva, všade ľudia nemajú
na kvalitné dvestokorunové vína,
preto vyhľadávajú lacnejšie.

Roman Koštál si myslí, že sto-
lové vína neskôr postupne zanik-
nú, viac sa bude presadzovať kva-
lita, tak ako je to vo svete. Nezna-
mená to, že nebudú sudové vína,
ale len v malej miere, ľudia budú
viac oceňovať kvalitu.

Firma Vinkova je rodinná firma,
na otázku v čom sú jej prednosti
nám Roman Koštál povedal: – Ta-
kýchto rodinných firiem nie je veľa.
Má to iste svoje výhody, azda naj-
väčšiu v tom, že tie naše srdiečka
pre firmu bijú rovnako, máme spo-
ločný záujem na jej rozvoji, máme
k nej oveľa bližší vzťah, našu stra-
tégiu nemusíme nikomu prispôso-
bovať, k cieľu ideme priamočiarej-
šie. Výrobu neustále modernizuje-
me, v čom budeme pokračovať.
Záleží nám veľmi na tom, aby zna-
čka VINKOVA bola značkou kvali-
ty. Milan Oravec



Mnohí príležitostní konzumenti hroznového vína charak-
terizujú víno iba podľa toho či je sladké, kyslejšie, aroma-
tické, biele, červené, šumivé. Konzumenti by však mali ve-
dieťo kvalite vína viac...

Akostné vína vyrobené vo vyme-
dzených rajónoch

Vyrába sa iba vo vymedzených
regiónoch Slovenska z hrozna do-
máceho pôvodu a označuje sa
ako akostné víno psr.

Stolové víno
1.

2.

Vyrába sa z hrozna o cukorna-
tosti najmenej 13 kg/100 l
muštu.
Na etikete sa nesmie označiť
názvom odrody ani názvom
vinohradníckej oblasti, rajónu
alebo obce s výnimkou stolo-
vého vína vyrobeného iba z
hrozna domáceho pôvodu.

Akostné víno
1.

2.

Vyrába sa z hrozna o cukorna-
tosti najmenej 16 kg/100 l
muštu.
Akostné víno sa člení na:
– odrodové – musí byť ozna-
čené ročníkom, názvom odro-
dy a vinohradníckou oblasťou
alebo rajónom, kde bolo hroz-
no dopestované
– značkové víno – vyrobené z
hrozna domáceho pôvodu
podľa receptúry výrobcu. Musí
byť označené ročníkom, ná-
zvom vinohradníckej oblasti
alebo rajónu, kde bolo hrozno
dopestované.

Víno s prívlastkom
1.

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Vyrába sa z hrozna domáceho
pôvodu, musí byť označené
ročníkom, prívlastkom, ná-
zvom vinohradníckej oblasti
alebo rajónu a obce, kde bolo
hrozno dopestované.
Prívlastky, ktoré sa musia
uviesť:
kabinetné – vyrába sa z
hrozna o cukornatosti najme-
nej 19 kg/100 l muštu,
neskorý zber – vyrába sa z
hrozna o cukornatosti najme-
nej 21 kg/100 l muštu,
výber hrozna – vyrába sa z
vybratého hrozna s odstráne-
nými nevyzretými a chybnými
bobuľami o cukornatosti naj-
menej 22 kg/100 l muštu,
bobuľový výber – vyrába sa z
vybratého prezretého hrozna
o cukornatosti najmenej 25
kg/100 l muštu,
hrozienkový výber – vyrobené
iba z prezretých a zhrozienko-
vatených bobúľ o cukornatosti
najmenej 29 kg/100 l muštu,
ľadový zber – vyrobené z hroz-

3.

a)
b)
4.

na, ktoré bolo zberané a spra-
cované pri teplote pod bodom
mrazu, pričom cukornatosť
muštu musí byť najmenej 27
kg/100 l.
Víno s prívlastkom sa ďalej
člení na:
odrodové víno s prívlastkom,
značkové víno s prívlastkom.
Víno s prívlastkom sa môže
uvádzať do obehu iba vo
fľašiach označených štátnou
kontrolnou známkou.

Tokajské víno
Víno vyrobené len z hrozna do-

pestovaného v registrovaných
vinohradoch Tokajskej oblasti z
povolených odrôd a predpísaným
technologickým postupom.

Upravované víno
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

šumivé víno vyrobené prvot-
ným alebo druhotným kvase-
ním – pretlak vo fľaši je mini-
málne 3 bary pri 20 C (nie je
povolené označenie sekt),
akostné šumivé víno – sekt –
vyrobené druhotným kvasením
akostných tuzemských vín –
pretlak CO minimálne 3,5 baru
pri 20 C,
aromatické šumivé víno – vyro-
bené prvotným kvasením aro-
matických muštov, min. tlak vo
fľaši sú 3 bary pri 20 C (nie je
povolené označenie sekt),
akostné aromatické šumivé
víno – vyrobené prvotným kva-
sením aromatických muštov,
min. tlak vo fľaši je 3,5 baru pri
20 C,
perlivé víno – vyrobené prvot-
ným alebo druhotným kvase-
ním muštu alebo vína – tlak vo
fľaši je 1 – 2,9 baru pri 20 C,
sýtené víno – vyrobené sýte-
ním vína oxidom uhličitým (tlak
vo fľaši je 1 – 2,5 baru pri
20 C),
dezertné víno – vyrobené z
vína pridaním cukru alebo za-
husteného muštu a vínneho
destilátu,
aromatizované víno – vyro-
bené z vína pridaním cukru
alebo zahusteného muštu, vín-
neho destilátu a korenia alebo
jeho macerátov,
likérové víno vyrobené z kva-
siaceho hroznového muštu
alebo ich kombináciou prida-
ním vínneho destilátu a zahus-
teného muštu.

o

o

o

o

o

o

2

– víno so všet-
kými správnymi vlastnosťami
svojho typu a pôvodu. Nemusí to
byť vzrušujúce víno, ale také, kto-
rému nemožno nič vyčítať.

– čisté víno s
korektnou rovnováhou acidity,
trieslovín a hroznovej vône a chu-
ti, s pozitívnym prejavom odrodo-
vého charakteru.

– termín príslušiaci
vínu bez akýchkoľvek nepriro-
dzených podtónov, arómy a chuti.

– víno s nepríjem-
nou pachuťou a chybnou vôňou,
čo je zvyčajne dôsledok zlej vino-
fikácie alebo nesprávneho fľa-
šovania.

Korektné víno

Správne víno

Čisté víno

Nečisté víno

– víno s nedostat-
kom alkoholu a extraktu, preto sa
na jazyku stráca.

– bohaté, plné,
extraktívne víno s pozitívnou la-
hodnou vlastnosťou, ktorá sa
pripisuje niektorým vínam odrody
Chardonnay, najmä ak bolo vyro-
bené vo veľkých ročníkoch alebo
v teplej krajine.

– označenie drs-
ného vína, ktoré nemusí byť
nutne nepríjemné, ale určite nie
je jemné.

– vína s dlhou do-
chuťou.

Slabé víno

Hladké víno

Hrubé víno

Dlhé víno

Podľa Doc. Ing. Fedora Malíka,
CSc.

Silvánske zelené

Veltlínske zelené

Rizling vlašský

Rizling rýnsky

Víno zelenožltej farby, plnej chuti,
jemnej vône po trávovinke.

Svieža, medovinová, horko-
mandľová chuť charakterizuje toto
plné víno s ovocným buketom,
príjemnej žltozelenej farby.

Jemná vôňa lipových a lúčnych
kvetov a ovocný buket charakteri-
zujú túto najrozšírenejšiu odrodu.
Svieža, korenistá chuť s typickými
kyselinami, príjemne zlatožltá
farba s iskrou slnka potešia kaž-
dého milovníka vína.

Noblesné svieže víno, svetlej žlto-
zelenej farby s jemným buketom
po vôni lipového kvetu a broskýň.

Výrazné až agresívne v chuti, pi-
kantné, s príjemnými kyselinami.

Zlatožltá farba, plné telo, výraznej-
šie kyselinky, jemný nádych chle-
boviny a grandiózna kvalita, vy-
niknú jeho zrením. Vynikajúce roč-
níky dosahujú jemnú príchuť po
ušľachtilej plesni Botrytis cinerea.

Víno tmavočervenej až rubínovej
farby, ovocnej vône s jemnými ky-
selinami a trieslovinami, ktoré vyvo-
lávajú príjemnú harmonickú chuť.

Charakteristický odrodový buket
po zrelom ovocí, jemná dubová,
škoricová vôňa, primeraný obsah
tanínu a nižšie kyseliny tvoria doko-
nale harmonické víno, tmavo rubí-
novej až granátovej farby.

Rulandské biele

Svätovavrinecké

Frankovka



Pezinok je aj v Európe známy
predovšetkým ako mesto hrozna a
vína. Pezinčania sa zvyčajne chvá-
lia tým, že ich rodné mesto s boha-
tou tradíciou je už po stáročia
známe ako centrum vinohradníc-
kej oblasti pod Malými Karpatmi.

Umenie pestovať hrozno a vyrá-
bať víno sa stáročia ako posolstvo
prenáša z generácie na generáciu
a ovplyvňuje životný štýl a kultúru
obyvateľov, ľudové umenie, ga-
stronómiu, všetky zložky spolo-
čenského života a významným
spôsobom aj architektúru.

Najstaršie archeologické nálezy
(keltské hradisko Molpír pri Smo-
leniciach) dokazujú, že vinič pe-
stovali kmene Keltov v Malokar-
patskej oblasti už v 7. – 5. storočí
pred Kristom.

V mladšej dobe rímskej sa k nám
vinohradníctvo a vinárstvo dostalo
z územia rímskej Panónie (Mar-
cus Aurelius Probus 2. st. po Kris-
tovi).

Prvá písomná zmienka o exis-
tencii vinohradov v chotári Pezin-
ka pochádza z roku 1295.

V 13. – 14. storočí sa význam-
nou mierou na rozvoji vinohrad-
níctva v Pezinku podieľali ne-
meckí kolonisti, ktorí nadviazali na
staršiu domácu vinohradnícku
tradíciu. Vinohradníctvo v tomto
období bolo značne zničené vpá-
dom Tatárov.

Do 16. – 17.storočia môžeme
datovať najväčší rozmach malo-
karpatského vinohradníctva. Vino-
hradnícka výroba prežívala jeden
zo svojich vrcholov. Pezinské vína
sa vyvážali do okolitých miest a
krajín, na české, moravské a sliez-
ske trhy.

Od polovice 18. storočia nastal
postupný úpadok v produkcii hroz-
na a výrobe vína spôsobený zme-
nou ekonomických vzťahov v
Európe a najmä hospodárskou
politikou habsburského panovníc-
keho dvora, ktorý uprednostňoval
rakúske vína. Na nepriaznivý vý-
vin mal veľký vplyv aj vzrast kon-
zumácie piva.

V polovici 19. storočia nastala
veľká pohroma v podobe dovtedy
nepoznaných chorôb, ako sú múč-
natka, ale predovšetkým fyloxéra.
Táto choroba sa dostala do
Európy spolu s americkým vini-
čom. V uvedenom období klesla
produkcia vína v Pezinku o 70 %.
Prežilo len málo pôvodných od-
rôd.

V tridsiatych rokoch 20. storočia
dochádza opäť k zveľaďovaniu
vinohradníctva. Plochy viníc sa
rozširujú a mení sa odrodová
skladba. 80 % vinohradov tvorí
nová výsadba viníc založených na
štepení ušľachtilých odrôd do odol-
ného amerického podpníka.

V roku 1936 zakladá 126 vino-
hradníkov z Pezinka Slovenské
vinohradnícke družstvo s cieľom
podporiť spoločný odbyt vína. Pe-

zinok sa stáva centrom vinohrad-
níctva a vinárstva na Slovensku.

Po roku 1948 postupne dochá-
dza k násilnej kolektivizácii poľno-
hospodárstva, socializácii vidieka a
likvidácii súkromného podnikania.
V roku 1950 bolo podľa vzoru so-

vietskych kolchozov v Pezinku za-
ložené Jednotné roľnícke družstvo
(JRD). V septembri roku 1951 pô-
vodné Slovenské vinohradnícke
družstvo pohltili štátne Vinárske zá-
vody, ktoré sa na dlhé 40-ročné ob-
dobie stávajú monopolným výrob-
com vína. Oddeľuje sa prvovýroba
(pestovanie hrozna) od jeho spra-
covania. Po roku 1955 dochádza
podľa vládneho nariadenia k pre-
vodu vinohradov spolu s celými
hospodárstvami na socialistické
podniky (Jednotné roľnícke druž-
stvá a Štátne majetky).

Sedemdesiate roky 20. storočia
boli obdobím veľkých zmien. Býva-
lé pezinské družstvo bolo na socia-
listické pomery ambiciózne a bolo
vzorovým vinohradníckym druž-
stvom, do ktorého sa chodili učiť
často aj zahraničné návštevy.

Budovali sa nové výsadby stred-
ného a vysokého vedenia. Drô-
tenky s betónovými stĺpikmi v širo-
kých sponoch nahradili staré kolové
vedenie na hlavu. Vysádzali sa od-
porúčané produkčné odrody s vyso-
kými hektárovými výnosmi. Vybu-
dovali sa asfaltové cesty závlahové
systémy a vinohrady sa pravidelne
obnovovali a podsádzali. Poľné
cesty, úvrate, jarky, terasové svahy
sa pravidelne čistili a obhospodaro-
vali.

Vznikali však často aj nezmyselné
terasy. Tvár krajiny sa zmenila
veľkými rekultivačnými zásahmi.
Príroda sa prispôsobila mechanizá-
cii. Vinohradníctvo aj vinárstvo sa
dostalo na cestu uniformity a všetko
sa podriadilo kvantite na úkor kvali-
ty.

Po spoločenských zmenách v
roku 1989 nastáva komplikovaný
proces vysporiadania a navrátenia
pôdy pôvodným vlastníkom. Nároč-
nosť a zdĺhavosť tohto procesu
však zapríčiňuje, že veľa plôch je
neobrábaných a spustnutých. Ne-
priaznivý vplyv má tiež dovoz lac-
ných vín, najmä po vstupe do EÚ.
Nákladne vybudované terasy opäť
zarastajú krovinami a burinným
porastom.

Množstvo vinohradníkov je čle-

,

nom Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov, ktoré sa od
svojho vzniku v roku 1995 snaží o
zachovanie starých vinohradníc-
kych a vinárskych tradícii v našom
meste a čo najrýchlejšom zachytení
moderných trendov vo vyspelých

vinohradníckych krajinách. Nie
vždy sa to vinohradníkom darí.
Stroje a náradie sú pre malých viná-
rov často finančne nedostupné. V
neposlednom rade chýba aj záujem
mladej generácie o namáhavú prá-
cu vo vinici.

Vinohradníctvo vo svete sa počas
obdobia centrálne plánovaného
socialistického hospodárstva vyví-
jalo v duchu symbiózy človeka so
živou i neživou prírodou s minimali-
zovaním jeho zásahov do ekosys-
tému. Vinohrady sa stávajú súčas-
ťou krajinotvorby. Cieľom nie je lá-
mať rekordy v hektárových výno-
soch, ale vyrobiť víno čo najvyššej
kvality, víno ako čistý prírodný pro-
dukt, ktorého senzorické vlastnosti
sú dané zložením pôdy, mikrokli-
matickými podmienkami danej loka-
lity a citlivou prácou človeka. Víno
už nie je lacný zdroj alkoholu. Je to
ušľachtilý, kultúrny nápoj, ktorý ako
súčasť gastronómie patrí k moder-
nému životnému štýlu. Vinohrad-
nícke oblasti sa z producentov vína
postupne stávajú strediskami ces-
tovného ruchu, čím vznikajú nové
podnikateľské aktivity na báze vín-
nej turistiky a atraktívne pracovné
príležitosti vo sfére služieb ubytova-
nia a stravovania ako perspektíva
pre mladšie generácie. Tieto oblasti
poskytujú aj svojim ostatným oby-
vateľom zmysluplný, pokojný a
zdravý život vidieckeho rázu, keď
sa vinohrady so svojimi priľahlými
prírodnými zákutiami stávajú oá-
zami pokoja a miestami mnohých
foriem aktívneho odpočinku.

Malokarpatská vinohradnícka
oblasť, a teda aj Pezinok, má všet-
ky predpoklady postupne sa k také-
muto stavu dopracovať. Predpo-
kladá to spoluprácu a vzájomnú
toleranciu vinohradníkov, samo-
správnych orgánov miest a obcí i
ostatných skupín podnikateľov a
obyvateľov celého regiónu. Jedným
z mnohých pozitívnych krôčikov
spolupráce mesta Pezinka a Zdru-
ženia pezinských vinohradníkov a
vinárov je budovanie vinohradníc-
keho chodníka, ktorý je realizovaný
ako projekt z fondov EÚ. Jeho

cieľom je zachovať aj pre ďalšie
generácie tradičný ráz krajiny s vino-
hradmi, lúkami, sadmi a remízkami
na hranici s lesom. Dôležité je za-
znamenať aj pôvodné názvy vino-
hradníckych lokalít v chotári mesta
a vytýčiť turistické a cykloturistické
trasy pomedzi vinohrady. Ďalším
príkladom toho je i vznik a budova-
nie Združenia malokarpatská vínna
cesta, aktívne pôsobiaceho v celej
oblasti.

Ako pozitívne určite nemožno
označiť búranie starých vinohrad-
níckych domov v centre mesta a
bezohľadné snahy rozšíriť bytovú
výstavbu až na úbočia hôr, kde po
stáročia boli a stále sú vinohrady
tvoriace typický kolorit mesta. Povo-
lením výstavby v týchto lokalitách
by Pezinok definitívne a nenávratne
stratil charakter vinohradníckeho
mesta, ktorým sa jeho obyvatelia
vždy pýšili. S bytovou výstavbou
bezprostredne súvisí aj komfort
života všetkých obyvateľov mesta i
celého okolia. Každé nové sídlisko
znamená zvyšovanie počtu obyva-
teľov mesta, pričom už súčasný
počet obyvateľov je privysoký na
úroveň infraštruktúry mesta a kapa-
cít miestnych komunikácií. V ob-
dobí narastania počtu automobilov
je výsledkom tohto stavu problém
zaparkovať kdekoľvek v centre
mesta a pravidelné dopravné záp-
chy v ranných a popoludňajších
hodinách.

Preto treba urobiť pravý opak a do
územného plánu mesta zafixovať
hranice pôvodných vinohradníc-
kych polôh, za ktoré sa výstavba
nesmie dostať. Podporí sa tak už
súčasný legislatívny rámec, pre-
tože v novoprijatom vinohradníc-
kom zákone sú tieto lokality defino-
vané ako miesta, ktoré sa môžu
využívať iba na vinohradnícku výro-
bu. Z toho dôvodu je vhodné, aby o
tomto fakte boli aj prostredníctvom
územného plánu mesta informo-
vané všetky zainteresované sub-
jekty, predovšetkým majitelia pôdy
a jej užívatelia. Predíde sa tak mno-
hým nedorozumeniam a konflik-
tom.

Len takýto stav dáva záruky vy-
sádzať nové vinohrady efektívnym
spôsobom zvyšujúcim pravdepo-
dobnosť prežitia tohto odvetvia do
budúcnosti v podmienkach konku-
rencie regiónov v rámci EÚ. Preto je
nevyhnutné naďalej posilňovať vino-
hradnícky charakter nášho mesta i
celej Malokarpatskej oblasti, aby
sme sa my i naši potomkovia nemu-
seli hanbiť za zdevastovanie kultúr-
neho dedičstva, ktoré je výsledkom
tvrdej práce našich predkov.

,
podpredseda Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov

,
predsedníčka
Združenia pezinských vinohradní-
kov a vinárov

Ing. Ján Hacaj

Ing. Oľga Bejdáková



Sprievodným podujatím tohto-
ročného Vinobrania v Pezinku
bude premiérovo projekcia infor-
mačno-propagačných videofil-
mov, CD a DVD

. Uskutoční sa v
piatok a sobotu 16. a 17. septem-
bra, vždy od 17. do 18.30 hod. na
tzv. TRAVEL STAGE (cestovnom
javisku) na Holubyho ul. 22. Ga-
rantom tohto podujatia je pezinská
cestovná kancelária Region Tra-
vel, ktorá má v spomínaných
priestoroch sídlo. Návštevníci Vi-
nobrania si budú môcť v tomto tu-
ristickom kine pod holým nebom

Pezinok včera a
dnes po pezinsky

pozrieť dielka: Malé Karpaty – do-
mov vína, Pezinok a baníctvo, Sto-
ročia vína, video záznamy z minu-
lých Vinobraní a pod. Moderovať
tento blok bude Lajo Slimák.

Druhou príležitosťou zoznámiť
sa s ponukou cestovného ruchu v
Pezinku bude podujatie

. Uskutoční sa 27. sep-
tembra v Travel café na Holubyho
č. 21 v rámci svetového dňa ces-
tovného ruchu v Pezinku. Aj v
tomto prípade pôjde o projekciu
propagačných filmov, tentokrát
však pod strechou.

Pezinok
pre turistov

(EL)

Týždeň
RADI PORADÍME (Varenie,

Zdravie a krása, Rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
Týždeň
Téma
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
Týždeň
Téma
Týždeň
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
RADI PORADÍME (Varenie,

Zdravie a krása, Rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
Správy od susedov
Týždeň
Téma
Kvinta
Týždeň
RADI PORADÍME (Varenie,

Zdravie a krása, Rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny

– spravodajská relácia,
premiéra každý pondelok o 18.00
hod.

– rozhovory, klipy, doku-
menty, premiéra každú stredu
o 18.00 hod.

– rady z ob-
lasti varenia, zdravia, motoriz-
mu..., premiéra každý piatok
o 20.00 hod.

– profily osobností Pe-
zinka, Okénko pezinčiny..., pre-
miéra každý piatok o 19.00 hod.

– no-
vinky spoza hraníc Pezinka, pre-
miéra každý piatok o 21.00 hod.

– klipy, kultúrne info, pre-
miéra každý druhý piatok o 0.00
hod.

– videotextové,
denne aktualizované oznamy, pra-
videlné rubriky.

6.00
7.00

8.00

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

20.00

20.10

21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00

2.10

3.00
4.00
5.00

TÝŽDEŇ

TÉMA

RADI PORADÍME

PK NET

SPRÁVY OD SUSEDOV

KVINTA

TELEnoviny

RELÁCIE:

V dňoch 2. – 9. augusta Občianske združenie PAX CHRISTI pripravilo
pre 50 detí letný pobytový tábor v horskej obci Krahule v tichom prostredí
Kremnických vrchov.

Počas pobytu si deti osvojovali a vštepovali myšlienky dôležitých
ľudských vlastností, ktoré sú dôležité pre ich ďalší vývoj v spoločnosti a
medzi ktoré patria pokoj, úcta, pravda, odpustenie, skromnosť, láska. V
tomto duchu sme chceli deťom nenásilným spôsobom vštepovať rieše-
nia konfliktov, snažiac sa o pokoj a ľudské práva pre všetkých. Rovnako
dôležité bolo vštepovanie výchovy k porozumeniu a tolerancii detí medzi
sebou, ale aj voči prírode, v ktorej sa počas hier pohybovali.

Hoci počasie nebolo ideálne, navštívili sme zaujímavé miesta a zorga-
nizovali veľké množstvo športových, vedomostných i zábavných hier a
súťaží. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tábora boli detské sväté omše,
ktoré sme spestrili spevom. O deti sa postaral šesťčlenný kolektív vedú-
cich, zdravotníčka a kňaz. Pobyt sme zorganizovali i vďaka finančnej
podpore Mesta Pezinka, PAX CHRISTI a Nadácie Revia, ktorým i touto
cestouďakujeme.

Fero, Regina, Tomáš, Heňa,Ľudko, Janko a Petra

Leto sa pomaly, ale iste končí.
Pre školákov už skončil čas slad-
kého leňošenia. V posledný deň
letných školských prázdnin – v
nedeľu 3. septembra, pripravilo
Nákupné a zábavné centrum MÓ-
LO pri príležitosti začiatku nového
školského roku pôsobivé, zábav-
no-súťažné podujatie pod názvom
ŠKOLAVOLÁ – POĎDO MÓLA.

V programe plnom hudby, tanca,
vedomostných súťaží i hier mohli
deti hravou formou rozvíjať a zdo-
konaľovať svoje tanečno – hudob-
né cítenie aj fantáziu. Vďaka popu-
lárnej Disco Jarke a ,,šašici" Tine,
ktoré v programe účinkovali, ne-
boli len pasívnymi divákmi. Potrá-
pili sa na jazykolamoch, hádan-
kách i na tanečnom parkete na
detskej diskotéke. Deti si z poduja-
tia odniesli okrem dobrej nálady i
pekné ceny, ktoré získali za svoje
vedomosti a snahu na parkete. Na
záver sa do tanca zapojili aj ich ro-
dičia, ba dokonca i staré mamy.
Všetci odchádzali z MÓLA spo-
kojní a veríme, že sa opäť radi zú-
častnia na podobných poduja-
tiach, ktoré pre nich MÓLO i v bu-
dúcnosti pripraví.

Pavol Rusina

Sobota, 16. septembra

FYZULNAČKA
9.00 – 16.00 hod., Potočná ul.

– 4. ročník medzinárodnej súťaže
vo varení fazuľovej polievky. Program: 9.00 hod. –
prezentácia, zakladanie ohňov; 10.00 hod. – od-
štartovanie varenia výstrelom z dela majstra Belicu;
10.30 hod. – prvé Majstrovstvá Slovenska v ťahaní
vína heverom na čas; 11.00 hod. – ukážky prípravy
a pečenia lokší a scískaníc; 12.00 hod. – ukončenie
varenia polievky; 12.00 hod. – odber vzoriek pre
odbornú degustáciu, verejná degustácia vzoriek;
14.15 hod. – vyhlásenie výsledkov súťaže a odo-

vzdanie cien. Počas celého podujatia bude na pó-
diu hrať živá hudba.

16.00 hod., Potočná ulica
– ukážky prešovania

hrozna (v réžii Združenia pezinských vinárov a vino-
hradníkov) aj s detskou prešovačkou.

– ukážky prípravy a pečenia lokší
a scískaníc (pripravuje Malokarpatské múzeum a
Cech roduverných Dubovanék).

Sobota, 16. septembra

PEZINSKÁ PREŠOVAČKA

LOKŠOVAČKA

V dňoch 2. – 3. septembra sa
uskutočnil medzinárodný hokejba-
lový turnaj Slovenskej hokejbalo-
vej únie v obci Pruské pri Trenčíne,
za účasti výberov Pezinka, Zlína-
Malenovíc (ČR), dvoch tímov Prus-
kého a úradujúceho majstra Ve-
geta Trenčín. Výber Pezinka, v
kuloároch považovaný za outsi-
dera sa stal najväčším prekvape-
ním turnaja, keď po úvodných po-
smeškoch (,,máte mech na góly,
ktoré dostanete?"), dokázal po
oduševnenom výkone poraziť favo-
rizovaný Trenčín 5:1, čím si vytvoril
cestu k celkovému víťazstvu v tur-
naji. Sebavedomý Trenčín, kde ab-
solvujú letnú prípravu takí hráči

ako Gáborík, Demitra, Radivojevič
či bratia Hossovci nestačil na vý-
kon našich chlapcov.

Mnohí z nás si iste pamätajú na
80. roky, keď boli v našom meste
organizované dve ligy s účasťou
viac ako 400 hráčov z Pezinka,
Modry a okolia. Práve turnaj Kar-
patský pohár v našom meste bol
vyvrcholením hokejbalovej sezó-
ny v rámci bývalého Českosloven-
ska. S nostalgiou spomíname na
tie časy a závidíme našim priate-
ľom z Pruského nádherný špor-
tový stánok s kvalitným povrchom,
mantinelmi, striedačkami, elektro-
nickou časomierou a tribúnami,
ktorý tam vybudovali v areáli
miestnej základnej školy.

Víťazom blahoželá aj primátor
Oliver Solga, ktorý dodáva: – Tre-
ba vrátiť športové aktivity späť do
škôl, na školské dvory a ihriská.
Myslím si, že peniaze investované
do skvalitnenia športovísk, kde
mládež trávi svoj voľný čas pohy-
bom a hrami, sú tou najlepšou in-
vestíciou. Školské areály sú dnes
majetkom mesta, oplotené športo-
viská tak budú lepšie chránené
pred poškodzovaním a možno do-
hodnúť rozumný spôsob ich roz-
manitého využitia. Za rozumné pe-
niaze sa podarilo v Pruskom do-
siahnuť výnimočnú kulisu pre špor-
tové podujatia. Veľmi rád budem
iniciovať vznik podobného stánku
pre amatérske športy študentov a
žiakov v našom meste.

Mário Branný



Možno bude zaujímavé pripome-
núť, aké najväčšie úspechy so svojimi
produktmi dosiahli pezinskí vinári v ro-
koch 2001 – 2005 a v roku 2006. O
tieto informácie sme požiadali najväč-
ších výrobcov:

sekt, 2003, brut
Vínne trhy Pezinok 2005 – šampión
kategórie šumivé vína;

sekt, 2002, brut
Vínne trhy Pezinok 2004 – zlatá me-
daila;

2001, neskorý zber – su-
ché
Ochutnávka vín Trnava 2002 – šam-
pión výstavy;

2003, neskorý zber – su-
ché
Ochutnávka hroznových vín Limbach
2004 – zlatá medaila;
Sympózium omšových vín, liturgic-
kých a kóšer – Spišská Kapitula 2005
– zlatá medaila;

2000
Ochutnávka vín Rača 2002 – zlatá
medaila;

2005, akostné víno –
suché
Vínne trhy Pezinok 2006 – strieborná
medaila;

2004, neskorý
zber – suché
Sympózium omšových, liturgických a
kóšer vín – Spišská Kapitula 2006 –
šampión kategórie Červené vína;
Víno Bojnice 2006 – strieborná me-
daila;

2005, neskorý zber – su-
ché
Ochutnávka vín Vinobranie Pezinok
2006 – strieborná medaila;

sekt 2004, extra brut
Ochutnávka vín Vinobranie Pezinok
2006 – strieborná medaila;

rosé sekt 2004,
extra dry

2001 – 2005
Chardonnay

Rizling rýnsky

Sauvignon

Sauvignon

Rizling rýnsky

2006
Rizling rýnsky

Rulandské modré

Sauvignon

Chardonnay

Svätovavrinecké

Ochutnávka vín Vinobranie Pezinok
2006 – strieborná medaila;

2004, ľadové víno
Víno fest Bratislava 2005 – zlatá me-
daila;
Salón vín Agrovíno Nitra 2005 – zlatá
medaila;
Muvina Prešov 2005 – zlatá medaila;

2004, slamové víno
Vínne trhy Pezinok 2006 – zlatá me-
daila;

2005, výber z
hrozna
Národný Salón vína 2006, patrí medzi
100 najlepších vín Slovenska;

barrique 2003
Národný Salón vína 2006, patrí medzi
100 najlepších vín Slovenska;

2005, neskorý zber
Celoslovenská výstava vína v Skalici
– Zlatá medaila;

2004, ľadové víno
Celoslovenská výstava vína v Skalici
– Zlatá medaila;

2001 – 2005
Veltlínske zelené

2006
Veltlínske zelené

Cabernet Sauvignon

Frankovka modrá

Rulandské biele

Veltlínske zelené

Cabernet Sauvignon

Veltlínske zelené

Dievčie hrozno

2001 – 2005
Tramínčervený

Silvánske zelené

Veltlínske zelené

Pálava

Tramín červený

Tramín červený

Rizling rýnsky

Pálava

Müller Thurgau

2006
Müller Thurgau

Pálava

Pálava

Iršai Oliver

Müller Thurgau
Pálava
Sauvignon
Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Alibernet
Dornfelder
Neronet
Muškát moravský

2005, výber z
hrozna
Celoslovenská výstava vína v Skalici
– Zlatá medaila;

2004, výber z hroz-
na
Výstava vín Víno Tirnavia 2005 – Zlatá
medaila;

2004, neskorý zber
Výstava vín Víno Tirnavia 2005 – Zlatá
medaila;
Výstava vín Limbach 2005 – Zlatá me-
daila.

2003, výber z hrozna
Vinalies Internationales Paríž 2004 –
Strieborná medaila;

2004, kabinetné
Vinalies Internationales Paríž 2005 –
Strieborná medaila;

2003, kabinetné
Vinovita Záhreb – Strieborná medaila;

2003, neskorý zber
Vinovita Záhreb – Strieborná medaila;

2003, výber z hrozna
Vinovita Záhreb – Strieborná medaila;

2004, výber z hroz-
na
Vinoforum Znojmo 2005 – Zlatá me-
daila;

2004, neskorý zber
METRO Víno 2005 – 1. pozícia;

2004, kabinetné
METRO Víno 2005 – 3. pozícia;

2004, kabinetné
METRO Víno 2005 – 9. pozícia.

2006, kabinetné
Záhreb Fair – Strieborná medaila;

2006, neskorý zber
Záhreb Fair – Strieborná medaila;

2005, neskorý zber
Concours Mondial Brusel – Strie-
borná medaila;

2005, kabinetné
Muscats du Monde, Chaintré, Fran-
cúzsko – Strieborná medaila.

V Národnom salóne vín Slovenskej
republiky nájdete týchto 9 našich vín:

2005, kabinetné
2005, kabinetné

2005, neskorý zber
2005, neskorý

zber
2003, výber z

hrozna barrique
2005, kabinetné

2005, cuvée
2005, kabinetné

2005, kabinetné.

Alibernet

Rizling rýnsky

Alibernet

Cabernet Sauvignon

Rizling rýnsky

Neronet

Rulandské modré

Cabernet Sauvignon

Neronet

Alibernet

Cabinet Sauvignon

Rizling rýnsky

Veltlínske zelené

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Cabernet Sauvignon

Alibernet

Cabernet Sauvignon

2006
Neronet

Neronet

2003, výber z hrozna
Medzinárodná súťaž vín Lednice
2004 – Šampión výstavy;

2003, ľadový zber
Agrovíno Nitra 2004 – Šampión vý-
stavy;

2003, akostné
Agrovíno Nitra 2004 – najvyššie hod-
notené víno;

2003
Muvina Prešov 2004 – Zlatá medaila;

2003
Muvina Prešov 2004 – Zlatá medaila;

2003
Vínne trhy Pezinok 2004 – Zlatá me-
daila;

2003
Vínne trhy Pezinok 2004 – Zlatá me-
daila;

2003
Vínne trhy Pezinok 2004 – Zlatá me-
daila;

2003
Vinofórum Modra 2004 – Strieborná
medaila;

2003
Vinofórum Modra 2004 – Strieborná
medaila;

2003, barrique
Vinofórum Modra 2004 – Strieborná
medaila;

2003, ľadový zber
Vinofórum Modra 2004 – Strieborná
medaila;

2003
Vinofórum Modra 2004 – Strieborná
medaila;

2003, výber z
hrozna
Sauvignon Forum 2004 – Strieborná
medaila;

2004, akostné
Vinobranie Pezinok 2005 – Šampión
výstavy;

2004, akostné
Agrovíno Nitra 2005 – Najvyššie hod-
notené víno;

2004, barrique
Agrovíno Nitra 2005 – Zlatá medaila;

2003, barrique
Česko-Slovenská liga, jar 2005 –
Šampión;

2003, výber z
hrozna, barrique
Česko-Slovenská liga, jeseň 2005 –
Šampión;

2003, barrique
Vínne trhy Pezinok 2006 – Šampión
výstavy;

2005
Vínne trhy Pezinok 2006 – Zlatá me-
daila.

1989
Ľubľana 2001 – Zlatá medaila;

1996
Vínne trhy Pezinok 2001 – Zlatá me-
daila;

1996
Vínne trhy Pezinok 2001 – Strieborná
medaila;

1992
Vínne trhy Pezinok 2001 – Strieborná
medaila;

1996
Vínne trhy Pezinok 2001 – Strieborná
medaila;

1996
Výstava vín Vinobranie 2001 – Šam-
pión výstavy, Veľká zlatá medaila;

1996
Výstava vín Vinobranie 2001 – Zlatá
medaila;

1996
Výstava vín Vinobranie 2001 – Bron-
zová medaila;

1997
Vínne trhy Pezinok 2002 – Zlatá me-
daila;

1996
Vínne trhy Pezinok 2002 – Strieborná
medaila;

1997
Vínne trhy Pezinok 2002 – Strieborná
medaila;

1998
Vínne trhy Pezinok 2002 – Strieborná
medaila;

2004
Vinobranie 2005 – Strieborná medai-
la;

2004
Vinobranie 2005 – Bronzová medaila;

2004
Vinobranie 2005 – Bronzová medaila;

2003
Ocenený ako 4. najlepšie víno na
nominačnej výstave do Národného
salónu vín Slovenskej republiky.

2000, výber z hrozna
Vino Forum Praha 2001 – Zlatá me-
daila;

2002, ľadový zber
Vino Forum Valtice – Zlatá medaila;

2003
Vinobranie Pezinok 2004 – Šampión
výstavy;

2001 – 2005
Silván zelený

Rulandské biele

Silvánske zelené

Neuburg

Rizling rýnsky

Rulandské biele

Kerner

Sauvignon

Rizling vlašský

Rizling rýnsky

Kerner

Morio muškát

Neuburg

Rulandské biele

Kerner

2006
Neuburg

2001 – 2005
Alibernet

Rizling rýnsky

Neronet



13.00 – 16.00
(súťaže, hry, maľovanie...)

16.00 (koncert bratislavskej kapely
17.00 (moderovaná videopro-

jekcia o Pezinku, jeho okolí, víne a o všetkom čo by ste si v
ňom určite nemali nechať ujsť v podaní pezinského rozprá-
vača Strýca Laja)

18.30 (tanec cez najväčšie slovenské a
české hity vybavuje kapela ).
V prestávkach zaujímavé a hlavne zábavné divácke súťa-
že, pričom najdôležitejšou súťažnou pomôckou bude víno
a burčiak.

13.00 – 16.00

PIATOK, 15. septembra
Detské moderované odpoludnie

Rain
Pezinok – Včera i Dnes s Lajem

ČSSR nostalgia párty
Starmania

SOBOTA, 16. septembra
Detské moderované odpoludnie

Big Deal
Pezinok – Včera i Dnes s Lajem

Rock&Roll oldies párty
Big Deal

(súťaže, hry, maľovanie...)
16.00 (koncert hlohoveckej kapely)
17.00 (moderovaná videopro-

jekcia o Pezinku, jeho okolí, víne a o všetkom čo by ste si v
ňom určite nemali nechať ujsť v podaní pezinského rozprá-
vača Strýca Laja)

18.30 (tanec cez najväčšie svetové ro-
ckové hity vybavuje kapela ).
V prestávkach zaujímavé a hlavne zábavné divácke súťa-
že, pričom najdôležitejšou súťažnou pomôckou bude víno
a burčiak.

Dôležité telefónne stanice
Mestská polícia
Obvodné odd. PZ
Poliklinika Pezinok - pohotovosť

159, 6901 182
641 23 33

155

Mestský úrad Pezinok

Informačné centrum Pezinok

Podnikateľský referát MsÚ Pezinok,

, Radničné nám. 7
tel. 033/690 11 02, fax 033/641 23 03
e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk

, Radničné
nám. 9
tel. 033/690 11 07, fax 033/641 23 03

Radničné nám. 7
tel. 033/690 11 25

e-mail: informacne.centrum@msupezinok.sk

Informácie

9.00
– odborný seminár, Mest-

ský úrad
17.00 – vernisáž výstavy venovanej

dirigentoviĽudovítovi Rajterovi, Mestské múzeum
18.00 – otvorenie stálej expozície archeológie,

Mestské múzeum

PRODUKTY CESTOVNÉHO RUCHU V ZÁPADO-
SLOVENSKOM REGIÓNE

SÓLO PRE MAJSTRA

ZO ZEME

10.00 – súťaž dobro-
voľných a profesionálnych hasičov, na Hasičskom
ihrisku pri Rozálke

PUTOVNÝ POHÁR MESTAPEZINKA

18.30 – fanfárový koncert
19.00 – OZ Radosť– Vínko, vín-

ko tvrdý chlebík, Diana Deáková, Ivana Poláčková, Pet-
ra Bubeníková, Soňa Šajermanová, Eva Rosenberge-
rová, MartinaAugustiničová, Mariana Sýkorová, Rudolf
Rosenberger, Tanečný súbor CVČ Honey, JUDO CLUB
Pezinok a ďalší...

21.30
22.30
0.00

JUNIOR BRASS QUINTET
PEZINČANIAPEZINČANOM

Off stage a Soňa Šajermanová
SENZUS
DISCOSHOW

16.00
17.00 – slávnostné otvorenie Vinobrania 2006

18.00 Slávnostné otvorenie mestskej viechy – Mestská víno-
téka

18.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

ŠENKVICKÁ MUZIKA
PRVÝ DÚŠOK
Fanfáry – JUNIOR BRASS QUINTET

COUNTRY VEČER -ARIONAICH PRIATELIA
KALUMET
DRUHÝ DYCH
COUNTRY FIED
MEANTIME
ARION
BUKASOVÝ MASÍV

10.00 60. roky –
11.00 Módna prehliadka + (šermia-

ri)
12.30
14.00
15.30
17.00
18.30
20.15
21.00
22.00
23.30

reprodukovaná hudba
ELIJANA BANDERIUM

SALAMANDER
WATERFALL
MLOCI
Marcella MOLNÁROVÁ
FUNNY FELLOWS
X-TENSION
OHŇOSTROJ
DESMOD
FEELME

11.00 70. roky –
12.00
13.30
15.00
16.30
18.00
19.30
21.00
22.30
0.00

reprodukovaná hudba
ESTRADIN
DIABOLSKÉ HUSLE
FS EKONÓM
ĽUDOVÁ HUDBAPETRAKUŠTÁRA
PRESSBURGER KLEZMER BAND
HEX
MARGOT
3KO 2JITÝ + Z JUHU NASTARÝ
DISCOSHOW

10.00 – tribúna pred Zámkom
11.00 (ulice Sládkovičova –

M. R. Štefánika – Radničné nám. – Holubyho)

POŽEHNANIE ÚRODY
ALEGORICKÝ SPRIEVOD

12.30
13.30 Program partnerských miest – ,

Neusiedl am See
14.30 Folklórny súbor, Mosonmagyaróvár
15.00 – detský folklórny súbor zČastej
15.45 – Jozef a Dodo Ivaška
17.00 (The Beatles Revival Band)
18.30 (S. Michalidesová, P. Preložník, M. Rusek,

V. Hidveghy)

ŽONGLÉRSKE KRÁĽOVSTVO
STADTKAPELLE

ROZÁRKA
SME DVAJA
BROUCI
3 PLUS 1

13.00
13.00 Dychová hudba
14.15 Dychová hudba
15.30 Dychová hudba zo Šardíc

(Morava)
16.45 Dychová hudba
18.00 Dychová hudba (Česko)

POPOLUDNIE S DYCHOVKOU
GRINAVANKA
ZÁHORIENKA
MLADÁ MUZIKA

VINOSADKA
STRÁŇANKA

20.00 hod. –

20.00 hod. –

PIATOK, 15. septembra
FEELME

SOBOTA, 16. septembra
STARÁ JEDÁLEŇ

9.00 – 4. ročník medzinárodnej súťaže vo
varení fazuľovej polievky, Potočná ulica

9.00 , Nádvorie Zámku
11.00
9.30 Otvorenie , Ma-

lokarpatské múzeum
16.00

FYZULNAČKA

VÝSTAVAVÍN – VITIS 2006
Odovzdávanie ocenení na výstave vín

ULIČKY UMELECKÝCH REMESIEL

PREŠOVAČKA– ukážky tradičného lisovania hrozna,
ukážka výroby lokší a scískaníc, Potočná ul.

Iné podujatia:

,Areál zdravia Rozálka.

, Galéria PRO-
KOP, Potočná ulica

, Minigaléria Domu kultúry.

l MALOKARPATSKÝ ZRAZ CARAVA-
NISTOV

VERONA PROKOPOVÁ

10 ROKOVČASOPISU PEZINSKÝ POD-
NIKATEĽ

VÝSTAVY:

20.00 hod. –
NEDEĽA, 17. septembra

NECH ŽIJE VÍNNARÉVA
koncertAD UNACORDA

Kráľovná vína 2006 Zuzana Čierna (v stre-
de), vpravo 1. vicekráľovná Lucia Slezáko-
vá, vľavo 2. vicekráľovná Eva Jakušová.



Vinohradnícke lisy majú zastúpe-
nie v Malokarpatskej vinohradníc-
kej oblasti už od stredoveku. V 17.
a 18. storočí mali prevahu lisy kla-
dové, v 18. a 19. storočí vretenové
lisy.

Malokarpatskej ob-
lasti v priestranných lisovniach,
ktoré vlastnili zväčša bohatí veľko-
producenti a obchodníci s vínom.
Tieto lisy vyrábali špecializovaní
remeselníci a vedomosti o spô-
sobe ich výroby sa zväčša odo-
vzdávali v týchto rodinách z otcov
na synov. Občas si ich zhotovovali
vinohradníci svojpomocne. Kla-
dové lisy patrili k najdrahšiemu
mobiliáru pivnice vinohradníka,
ktorý si ich veľmi cenil. Mali vysokú
výkonnosť, avšak ťažšie sa regulo-
val ich tlak. Obzvlášť pri modrom
hrozne sa tento nedostatok ukazo-
val ako závažný a časom sa po-
stupne prešlo na výrobu dreve-
ných vretenových lisov, kde bola
regulácia tlaku podstatne ľahšia a
presnejšia. Nezanedbateľné boli aj
menšie rozmery vretenového lisu a
z toho vyplývajúce ľahšie pre-
miestňovanieči uskladnenie.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku vlastní dnes už unikátnu
zbierku tridsiatich štyroch vino-
hradníckych lisov z rôznych vývo-
jových fáz od začiatku 17. až po
20. storočie. Táto kolekcia je poč-

Kladové lisy, keďže boli veľké,
umiestňovali v

tom svojich exponátov považo-
vaná za najväčšiu svojho druhu na
Slovensku a zaraďuje sa k najväč-
ším v celom stredoeurópskom
priestore.

Spomedzi tohto množstva lisov
za najväčší a najstarší považu-

Kladový vinohradnícky lis zo začiatku 17. storočia.

jeme kladový vinohradnícky lis z
roku 1608. Vyrobili ho z bresto-
vého dreva bližšie neurčení tesári
z Limbachu. Lokalita lisu bola
Svätý Jur. Jeho rozmery sú úcti-
hodné: Výška 3,71 m, dĺžka 6,72
m. Základná klada má dĺžku 6,38
m. Stôl má 1,30 x 1,45 m a je na

ňom pôvodný latkový kôš. Dre-
vené vreteno s matkou je ukonče-
né ťažným kameňom vážiacim cca
2 t.

V roku 1725 lis opravoval majster
Samuel Huber. Svedčí o tom aj
vyrezaný nápis na hlavnej klade:

ALT CXVIII IAHR. RENOUIRT
ANNO MDCCXXV

Samuel Huber
1725

. Ten istý leto-
počet aj s menom majstra je tiež na
bočnom pilieri:

. Kladový lis v roku 1967
kúpilo Slovenské národné mú-
zeum Červený Kameň. Odtiaľ ho
do svojich zbierok kúpilo Malokar-

patské múzeum za 2500 Kčs.
Keďže bol veľký, museli ho inštalo-
vať na dvore múzea. Pôvodne stál
v jeho prednej časti, neskôr ho z
praktických príčin presunuli do
jeho zadného traktu. Ako ochranu
pred dôsledkami nepriaznivého
počasia nad ním zhotovili ochran-
ný prístrešok. V tejto podobe je lis
vystavený dodnes.

Výnimočnosť opisovaného kla-
dového lisu spočíva vo viacerých
rovinách. Vzhľadom na to, že je
vyrobený z dreva, a životnosť ta-
kýchto lisov bola niečo nad 100
rokov, tak jeho súčasný vek 398
rokov vzbudzuje rešpekt. Kladové
lisy sú v oblasti Malých Karpát
dnes zachované už len veľmi výni-
močne, preto je existencia tohto
lisu, a v relatívne dobrom stave,
veľmi cenená. Môžeme pozname-
nať, že je v podstate dodnes funkč-
ný. V snahe zabrániť postupnému
poškodzovaniu a znehodnoteniu
tohto vzácneho exponátu, bol vy-
pracovaný projekt na jeho kom-
plexné reštaurovanie a zakonzer-
vovanie. Vďaka schválenej finan-
čnej dotácii sa reštaurovanie tohto
lisu začne už na jeseň tohto roka,
aby o niekoľko mesiacov mohol
byť v plnej kráse opäť sprístup-
nený pre návštevníkov múzea.

Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum

Napriek tomu, že
sa začiatok arche-
ologických výsku-
mov na území Pe-
zinka kladie do
začiatku 80-tych
rokov 20. storočia,
o určitej systema-

tickosti môžeme hovori ť až od
roku 2002 a najmä od roku 2003,
keď garanciu nad nimi prevzalo
novovzniknuté Mestské múzeum
v Pezinku. Vďaka spolupráci so
SNM – Archeologickým múzeom
v Bratislave sa v priebehu piatich
rokov podarilo získať nielen

množstvo nových poznatkov o
najstarších, stredovekých a novo-
vekých dejinách mesta a jeho
okolia, ale tiež pozoruhodné pred-
mety, ktoré budú od 14. septem-
bra 2006 tvoriť základ stálej expo-
zície archeológie Pezinka. Náv-
števníci majú možnos ť vidieť ex-
ponáty, pochádzajúce z archeo-
logických výskumov v Tehelni,
Grinave, Slovenskom Grobe, Sta-
rej radnici, vo farskom kostole,
meštianskom dome na Holubyho
ulice 22 či na stredovekých fortifi-
káciách nad Pinelovou nemocni-
cou a pri kameňolome pod Ba-
bou. Niektoré z prezentovaných
predmetov sa do zbierok Mest-
ského múzea v Pezinku dostali aj
vďaka ústretovosti a ochote ná-
hodných nálezcov, ktorým patrí
naša vďaka. Veríme, že stála ex-
pozícia archeológie sa stane zau-
jímavým prameňom informácií
nielen pre návštevníkov nášho
mesta, ale tiež aj pre jeho obyva-
teľov a to najmä žiakov tunajších
základných a stredných škôl.
Slávnostné otvorenie stálej expo-
zície sa uskutoční vo štvrtok, 14.
septembra o 18.00 hod. v priesto-
roch Mestského múzea v Pezin-
ku.



Dňa 2. 9. 2006 sme
si pripomenuli 35.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu

tichú spomienku. Deti s rodinami.

Jozefa KRAUPU

Veronika Benkovská 20.7.
Matej Holienčin 30.7.
Erik Juran 30.7.
Karolína Klamová 31.7.
DorotaAdámková 3.8.
Eliška Halčínová 3.8.
Lea Juranová 3.8.
Kevin Oláh 7.8.
Vanesa Vandriaková 15.8.
Tamara Kapinová 18.8.

Peter Bartošík aĽubica Marečková
Martin Džurný a Ingrid Mlynárová
Martin Klamo a Vlasta Brunovská
Branislav Brocko a Katarína Lip-
ková
Mgr. Martin Výboch a Linda Írová
Ivan Sloboda a Zuzana Tibenská
Rudolf Matušek a Eva Krasňanská
Juraj Bagin a Katarína Guštafíková
Peter Podolský a Petra Podobová

Michal Hrachovský 52 r.
Ján Boriš 82 r.
Štefan Sandtner 90 r.
Terézia Mucsková 77 r.
Júlia Slimáková 77 r.
Štefan Kašša 56 r.
Kornélia Šebová 74 r.

Igor Rod a Eva Valchařová
Norbert Riman a Michaela Szüc-
sová
Andrej Varga a Jana Menšíková

Ing. Igor Masloviec 7.9.
Ján Havjár 10.9.
Jozef Záruba 10.9.
Ľudmila Zemanová 11.9.
Ján Zvolenský 16.9.
Juliana Frivaldská 20.9.
Rozina Šmahovská 22.9.
Helena Plešková 23.9.

70-roční

Mal som vás všetkých rád a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď musel som vás opustiť.
Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 14. 9. 2006
uplynú dva roky, čo
nás navždy opustil
syn, brat, švagor a
krstný otec

.
S láskou spomínajú
mama Valéria, ses-

tra Valéria, bratia Štefan a Ľuboš s
rodinami.

Jaroslav KERN

Dňa 17. septembra
2006 uplynie päť
rokov od smrti náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

.
S láskou a bôľom v

srdci spomínajú na tento deň
manželka s celou rodinou i
známymi.

Jána BALOGA

Dňa 27. 9. 2006 uply-
nie päť rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec

.
S láskou spomínajú
manželka a dcéra s

rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Michal DUBEK

Dňa 29. 9. 2006
uplynú dva roky čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý otec, pra-
starý otec

.
S úctou a láskou spomínajú man-
želka a deti s rodinami. Všetkým,
ktorí ste ho poznali a spomínate s
nami srdečná vďaka.

Albert KACERLE

Dňa 7. 9. 2006 uply-
nie 15 rokov od úmr-
tia našej drahej ma-
my

.
Vďačne na ňu spo-
mínajú manžel, deti

a vnuci. Kto ste ju poznali venujte
jej, prosím, tichú spomienku.

Jolany
JAJCAJOVEJ

Dňa 24. 9. 2006 sa
dožíva krásneho ži-
votného jubilea 85
rokov naša drahá
mama, babka, pra-
babka a praprabab-
ka

.
Veľa zdravia, šťastia v kruhu naj-
bližších praje celá rodina.

Jozefína LENORÁKOVÁ

Dňa 15. 9. 2006 si pripomíname
nedožité 95. narodeniny otca,
dedka a pradedka

a 1. 8. sme si pripomenuli nedožité
85. narodeniny mamy, babky a pra-
babky .
Ďakujeme za tichú spomienku. Sy-
novia Janko, Emil, Laci a dcéra
Anka s rodinami.

Michala FISCHERA

Anny FISCHEROVEJ

Zavrela oči, srdce prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď tak veľmi
chcela žiť. Nič viac jej už nemôže-
me dať, len kyticu kvetov na hrob a
spomínať.
Dňa 27. 9. 2006 si
pripomíname 3. vý-
ročie smrti našej
drahej manželky,
matky a babky

.
Manžel a deti s rodi-
nami.

Daniely
MARTINČIČOVEJ

Dňa 12. 9. 2006 uply-
nulo päť rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec, ded-
ko a priateľ

.
S hlbokou láskou a
vďakou myslíme v týchto dňoch na
Teba. Ďakujeme všetkým, ktorí na
neho nezabudli a spomínajú spolu
s nami.

Alfréd HUBRICH

Dňa 18. septembra
slávi svoje osemde-
siate narodeniny

a to je dobrý dôvod
na prianie a tiež na

poďakovanie. Vďaka za to, že ste,
vďaka za to, že Vás máme, vďaka
za všetko, čo od Vás dostávame.
K tomu radosť, pohodu a vždy
dobrú náladu želajú deti Emília,
Matúš, Vlasta, Vladimír s rodinami.

Hermína
JEDINÁKOVÁ

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa
18. 8. 2006 prišli
rozlúčiť a na posled-
nej ceste odpreva-

diť našu drahú mamičku, sestru,
babičku a priateľku

.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. S láskou spomí-
najú deti a vnúčatá.

Margitu HUBRICHOVÚ

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 23.
8. 2006 prišli odpre-
vadiť našu mamu,
babku, sestru a pria-
teľku

na poslednej ceste.
Ďakujeme tiež MUDr. Zárubovi za
dlhoročnú lekársku starostlivosť. S
láskou spomína smútiaca rodina.

Annu TRETINOVÚ

Ľudmila Macková 25.9.
Ľudmila Tretinová 28.9.

Mária Branná 5.9.
Ján Fehér 8.9.
Anton Štrba 9.9.
Michal Slezák 10.9.
Ondrej Satko 11.9.
Emília Krasňanská 14.9.
Rozália Štefanovičová 15.9.
Tibor Kúdela 17.9.
Rudolf Boďa 20.9.
Anton Tomko 20.9.
Alojz Funka 21.9.
Jolana Satková 29.9.

Anna Dubínyová 16.9.
Hermína Jedináková 18.9.
Pavlína Králiková 23.9.

Mária Slamková 1.9.
Rozália Skladaná 15.9.
Ľudmila Štefíková 16.9.
Jozefa Lenoráková 24.9.
Lídia Kostková 25.9.
Sidónia Ružičková 26.9.

Karolína Máneková 29.9.

75-roční

80-roční

85-roční

92-ročná

Dňa 3. 9. 2006 sme
si pripomenuli 20.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, deti a vnúčence.

Miroslava
KOLLÁRA

Dňa 24. 9. 2006 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel a sta-
rostlivý otec

(46-ročný).
Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka Marta, dcéry Eva a Ad-
riana s rodinami.

Rudolf GAJDOŠÍK



Agentúra ZuzaArt production, s.r.o., je hlavným organizátorom diva-
delných festivalov To najlepšie z humoru na slovenskej scéne a To naj-
lepšie z humoru na českej scéne. Festivaly sa striedavo konajú na Slo-
vensku v Pezinku a vČechách v partnerskom meste v Mladej Bolesla-
vi.

V tomto roku sa festival uskutoční v Mladej Boleslavi od 1. do 7. ok-
tóbra. Slovensko bude zastúpené týmito divadlami: Radošinské naiv-
né divadlo, Bratislava, Astorka, Bratislava, Slovenské komorné divad-
lo, Martin, JW producentská spoločnosť, Bratislava, Štúdio L+S, Brati-
slava, Slovenské národné divadlo, Bratislava a PIKI, Pezinok.

Záštitu nad podujatím prevzali ministri kultúry Slovenskej republiky a
Českej republiky. (mo)

Hosťom VI. medzinárodného festivalu Dychovky v preši v Pezinku bol
izraelský hudobnospevácky ľudový súbor Mor a Kinamon. Skupina
vznikla v roku 1986 v meste Petach Tikva. Súbor vystupoval na mno-
hých miestach v Izraeli i v zahraničí. Umeleckým vedúcim jeAdam Haf-
ter, ktorý do Izraela emigroval z Poľska. Súbor prezentuje širokú škálu
hudby orientálneho rázu. Izraelčania mali v Pezinku dve vystúpenia.

Pri prepisovaní súťažných prác
Literárnej súťaže žiakov a študen-
tov sme v minulom čísle ne-
správne uviedli, že autorkou básní
Padajúce krídla a S tebou je
Zuzana Drinková. V skutočnosti
ale tieto verše napísala a 2. miesto
v kategórii poézia, stredné školy,
získala ,
SOU Komenského ul.

Zuzana Drinková obsadila prvé
miesto v kategórii próza, stredné
školy.

Za chybu sa ospravedlňujeme.

Miroslava Košutová

Redakcia

Skupina ľudí, ktorí majú radi tra-
dície a najmä dychovú hudbu, nie
je veľká, ale verná. To je jeden z
mojich poznatkov z ostatného fes-
tivalu dychových hudieb Dy-
chovky v preši.

Tohtoročný festival bol rozšírený
o jeden deň, o štyri kapely a hosťa
z Izraela. Takmer 260 účinkujúcich
muzikantov po tri dni ladilo pre-
krásne tóny piesní a vytvorilo vý-
bornú náladu i napriek upršanému
počasiu. Festival navštívilo šesť-
sto ľudí.

Všetkým patrí vďaka za vytvore-
nie nezabudnuteľnej atmosféry.
Dychovky v preši sa zaradili medzi
najlepšie a najväčšie festivalové
podujatia tohto druhu v Bratislav-
skom kraji i na Slovensku.

Slovenské, moravské i izraelské
piesne, ktoré na festivale odzneli,
potešili veľa ľudí a príjemne ich na-
ladili. Naplnilo sa i motto festivalu:
,,Dychová hudba bola, je a bude
vždy potrebná".

O úspech festivalu sa pričinili
hlavní aktéri podujatia – muzikanti
a speváci. Avšak nemohlo to byť
bez podpory a pomoci sponzorov:
Mesto Pezinok, Nadácia Revia,
VÚB Pezinok, DISI Pezinok, ECO-
REC Slovensko, Krajstav Modra,
Brenntag Pezinok, Batea Pezinok,
VITIS Pezinok, FESTGlas Pezi-
nok, Regena Pezinok, MaM coorp
Pezinok, Instamik Pezinok, No-
vplasta Šenkvice, Víno Pavelka-
Sobolič Pezinok, Víno Jano Lim-
bach, Petmas Pezinok, Conet Pe-
zinok, Reštauračné služby Binder
Šenkvice, Víno Matyšák Pezinok,
Obec Slovenský Grob a mediál-
nych partnerov – Televízia Pezi-
nok, mestské noviny Pezinčan,
redakcia Pezinsko, Obecné novi-
ny, Slovenský rozhlas. Naše poďa-
kovanie patrí i celému kolektívu
pracovníkov Kultúrneho centra v
Pezinku. Taktiež ďakujeme pria-
teľom, ktorí nechcú byť menovaní,
ale keď ich požiadame o pomoc,
vždy nám ochotne pomôžu.

predseda festivalu
František Féder

V dňoch 22. – 27. augusta sa vo
francúzskom meste Haguenau
konal svetový festival hudby a folk-
lóru. Už po 47-krát mohli jednotlivé
krajiny prezentovať svoju kultúru a
tradície (v tomto roku 22 súborov z
trinástich krajín). Slovensko a Ma-
lokarpatský región reprezentovala
dychová hudba Vištučanka, ktorá
na tomto podujatí účinkovala aj
pred dvoma rokmi.

Počas šiestich dní odohrala de-
siatku koncertov a návštevníci fes-
tivalu mohli ochutnať aj vínko z
nášho regiónu, ktoré ponúkali viš-
tuckí vinári. Počas voľného dňa
sme navštívili známe vinárske ob-
lastiAlsaska.

Z festivalu si každý priniesol ne-
zabudnuteľné zážitky a nové pria-
teľstvá s nadšencami hudby a folk-
lóru z celého sveta. Vďaka úspeš-
nej prezentácii ponúkli Vištučanke
účasť aj na ďalšom významnom
podujatí vo Francúzsku, ktoré sa
uskutoční v budúcom roku.

Andrej Kukumberg

Malokarpatské múzeum v au-
guste zatvorilo pre rekonštrukciu
na niekoľko mesiacov svoje brány.
Neznamená to však, že bude na
tento čas izolované od svojich náv-
števníkov. Jednou z foriem komu-
nikácie s nimi, najmä v čase tohto-
ročného Vinobrania, bude Pouličné
múzeum, prostredníctvom ktorého
v spolupráci s Mestom Pezinkom a
miestnymi podnikateľmi sprístupní
širokej verejnosti vybrané expo-
náty zo svojho depozitu. Prvá časť
– staré formy na pečenie – bude
nainštalovaná vo výklade predajne
Galan na ul. M.R. Štefánika, výklad
drogérie 101 na č. 8 bude dekoro-
vať miniexpozícia tradičného ľudo-
vého liečiteľstva, o tri domy ďalej
bude možné uvidieť tradičnú kera-
miku, v drogérii Acker nápojové
sklo, vo výklade predajne Odemat
zase ľudový odev.

Pouličné múzeum na ul. M.R.
Štefánika bude zdobiť spomínané
výklady v Pezinku od 12. do 27.
septembra. Symbolickou bodkou
za týmto netradičným podujatím,
ktoré je jedným z troch v rámci pe-
zinských osláv Svetového dňa ces-
tovného ruchu, bude organizovaná
prehliadka pre verejnosť so sprie-
vodcom. Účastníkov bude spre-
vádzať riaditeľka Malokarpatského
múzea Dr. Danka Kopálová. Zraz
je 27. septembra o 16.00 hod. pred
múzeom. (EL)

VERONA PROKOPOVÁ – SO-
CHY, KRESBY, INŠTALÁCIE. Vý-
stava potrvá do 8. októbra 2006.

Galéria sídli na Potočnej ulici č. 5
a je otvorená denne okrem pon-
delka od 14.00 do 17.00 hod.

Výstava:
Sólo pre majstra

Akcie:
Pe-

– výstava veno-
vaná osobnosti Ľudovíta Rajtera,
ktorú v priestoroch Mestského
múzea pripravilo Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Výstava potrvá
do 30. 11. 2006.

18. 10. (streda) o 17.00 hod. –

zinky

Stále expozície:
Zo zeme

Sakrálna plastika
Otváracie hodiny:

– rozprávanie o rôznych do-
bách a podobách Pezinka. Tento-
krát o príbehoch, povestiach, le-
gendách...

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef Franko
utorok – piatok:

10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, sobo-
ta: 10.00 – 16.00.



Dvakrát ročne zvolávať člen-
ské schôdze.

Jedenkrát mesačne výbor,
podľa potreby i viackrát.

Venovať pozornosť (vyhľa-
dávanie) zrakovo postihnutým
spoluobčanom, hlavne mladším.

Venovať pozornosť propagácii
slepeckej tlači a periodikám.

Propagovať a zviditeľňovať
ÚNSS a ZO, jej úlohu a poslanie v
prospech zrakovo postihnutých
občanov.

Zlepšovať spoluprácu s očnými
lekármi a školami.

Aktívnejšie oslovovať sponzo-
rov pre ich podporu a pomoc ZO.

Získavanie dobrovoľníkov pre
dobrovoľnícku prácu pre zrakovo
postihnutých občanov.

Návšteva členov pri dlhodobej
či mimoriadnej nemoci (operácia).

Pri životných jubileách posielať
blahoprajné pozdravy, pre členov
výboru 300 Sk ako pozornosť.

V rámci kultúrno-spoločen-
ských aktivít podľa záujmu pripra-
viť zájazd alebo rekreáciu v rámci
ŠUD, pri príležitosti dňa matiek
zabezpečiť divadelné predstave-
nie.

V sociálno-právnej pomoci pri-
praviť besedy prevažne na ak-
tuálne témy.

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Pomocnú ruku vám podá
.

Svojim členom ponúka:
– sociálno-právne poradenstvo,
– pracovné poradenstvo,
– rehabilitačné kurzy – výcvik zručností potrebných

pre život s hendikepom
– kurzy bodového písma
– kurzy mobility
– kurzy sebaobsluhy

– distribúciu pomôcok kompenzujúcich poškodenie

Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska

alebo stratu zraku a zľavy na niektoré z nich,
– knihy a časopisy v bodovom písme,
– zvukové knihy a časopisy,
– kultúrne a spoločenské podujatia v kruhu ľudí s po-
dobnými problémami,
– rekreačný a výkonnostný šport, prispôsobený zra-
kovým hendikepom,
– rekreáciu a záujmovú činnosť.

Mária Idešicová 033/640 2399, Božena Krajčíriková
033/642 2032.

Kontakt pre Pezinok a okolie:

Keď v roku 1990 zanikal Zväz
invalidov aj zrakovo postihnutí po-
ciťovali potrebu založiť si vlastnú
organizáciu. A tak vznikla Únia
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (ÚNSS). Súbežne sa za-
čali zakladať aj zá-
kladné organizácie. Tá,
do ktorej patril Pezinok
bola ešte do roku 1992
ako súčasť združenej
organizácie a to aj pre-
to, že predsedom bol
pán Pšenák zo Senca.
Pretože organizácia
stagnovala, z podnetu
ÚR vtedy oblastná ta-
jomníčka, dnes vedúca
Krajského strediska,
oslovila zrakovo po-
stihnutých v rámci
okresu Bratislava-vi-
diek. Stretlo sa asi
osemnásť záujemcov
a bol zvolený výbor a
kontrolná komisia. Vý-
bor s malými zmenami
pracuje v rovnakom
zložení doteraz. Za
Pezinok sú členmi Eva
Bútorová, Mária Idešicová, Bo-
žena Krajčíriková, MáriaAnna Mly-
neková a Michal Klemen, za
Modru Jana Pribulová, za Senec
Anna Tomašovičová, z Malaciek
Monika Vokurková, zo Šenkvíc
Silvester Pijak a Helena Nováko-
vá, z Jabloňového Pavol Nevoral.

Činnosť ZO č. 52 pre okresy
Pezinok, Malacky, Senec sa riadi
uzneseniami ÚR, KR a hlavne
plánom činnosti. Stav členskej
základne je pohyblivý, zo začína-

júcich 18 to bolo aj 140 členov, v
súčasnosti má ZO okolo sto čle-
nov. Je isté, že zrakovo postihnu-
tých je v každom meste či obci
oveľa viac, ale aj vinou pohodl-
nosti nie sú organizovaní. Prečo
možno hovoriť o pohodlnosti?
Malý príklad: Slovenská knižnica
pre nevidiacich v Levoči vydáva
mnohé periodiká či už vo zväčše-
nom písme alebo na kazetách či
CD, i poštovné je zadamo, do-
konca pošta to doručí, len to po-
tom treba odniesť na poštu. Ani

Časťúčastníkov rekondičného pobytu na Duchonke (26. – 30. júna 2006).

za týchto podmienok nemajú čle-
novia záujem.

Najbližšiečaká celú úniu a aj ZO
v Pezinku pri príležitosti Medziná-
rodného Dňa bielej palice ďalší
ročník celonárodnej zbierky pod
názvom Biela pastelka. Študenti
budú bielu pastelku predávať na-
jmenej za 20 Sk. Táto akcia je po-
volená Ministerstvom vnútra SR
na podporu aktivít únie, na pomoc
a obhajovanie záujmov zrakovo
postihnutých spoluobčanov. Ak-

cia sa uskutoční v utorok 17. ok-
tóbra po celý deň. Ďalšie poduja-
tia sa pripravujú na november pri
príležitosti Dňa nevidiacich, ktorý
si pripomenieme 13. novembra.

Uskutočňujú sa rôzne akcie, či
už v rámci únie alebo jednotlivých
základných organizácií. Bude to
už tradičné divadelné predstave-
nie v divadle P. O. Hviezdoslava,
slávnostná akadémia s hudbou a
rôzne semináre. Naša ZO zabez-
pečuje už podľa plánu činnosti
slávnostnú členskú schôdzu,

ktorá aj tohto roku bude v Grinave
11. novembra so začiatkom o
11.30 hod. Tento rok už po devia-
tykrát ZO zabezpečila rekondič-
no-poznávací zájazd, tentoraz na
Duchonke. Okrem toho sú počas
celého roka poradenské dni, ná-
vštevy členov pri nemoci a iné.

Možno aj týmto sa ZO zviditeľní
a zvýši sa záujem zrakovo postih-
nutých o členstvo.

Milan Kenda
predseda ZO ÚNSS



Futbalisti PŠC Pezinok v prvom zápase jesennejčasti III. ligy na domácej
pôde hrali sČunovom. Prvá polovica zápasu bola nezáživná, navyše už v
15. min. musel pre zranenie odstúpiť najskúsenejší hráč Kinder. Obavy o
výsledok sa rozptýlili až po prestávke, v 46. min. Kretter pohotovou strelou
prekonal gólmana hostí Morávka. Vďalšom priebehu mali domáci zopár
sľubných akcií, jednu z nich v 76. min. využil Heriban a zvýšil na konečný
stav 2:0. Pezinčania po dvoch kolách (v prvom vyhrali v Malackách 2:1)
mali šesť bodov a skóre 4:1, čo ich vynieslo načelo tabuľky. Na snímke:
Jedna z pezinských akcií pred bránouČunova. (mo)

30.9. VTC Pezinok – SVM Brati-
slava

8.10. VTC Pezinok – Malacky
14.10 VTC Pezinok – Žiar nad

Hronom
22.10. VTC Pezinok – Žilina

7.10. MBK Pezinok – Prírodove-
vedec Bratislava

17.9. GFC Grinava – Zohor

Volejbal:

Basketbal:

Futbal:

hrá sa o 16.00 hod.

V utorok 1.
augusta za-
čali s prípra-
vou na novú
sezónu volej-
balistky extra-
ligového VTC
Pezinok. Pod

vedením nového trénera, Ladislava
Popeláša (29), sa pripravovali v
prvých dňoch v domácich podmien-
kach. Od 5. do 13. augusta absol-
vovalo družstvo sústredenie v Lip-
tovskom Jáne, počas ktorého štar-
tovalo aj na turnaji v Liptovskom
Hrádku, kde obsadilo 3. miesto.
Ďalšia príprava prebiehala opäť v
domácich podmienkach, spestrili ju
dva kvalitné pezinské turnaje. Naj-
skôr to bol začiatkom septembra
GALA cup, kde v konkurencii
šiestich tímov obsadili Pezinčanky
5. miesto. Na 20. ročníku tradič-
ného Pezinského strapca obsadili
naše volejbalistky v konkurencii
ôsmich kvalitných družstiev 8. mies-
to. Do začiatku extraligy volejbalis-
tiek, 30. septembra, absolvuje
družstvo ešte prípravné zápasy na
domácej pôde a turnaj v srbskej
Subotici.

Z minuloročného kádra odišli
Beňová, Kubová a Viestová, otáz-
ne je zatiaľ pôsobenie Nestarcovej
a Stankovianskej. Na prestup prišli
Andrea Hnátová s Líviou Kručov-
skou zo Slávie UK Bratislava, ktoré
už vo VTC hosťovali v priebehu mi-
nulej sezóny. Zo Slávie prišla tiež
liberka Zuzana Tobiášová. Ďalšími
dvoma posilami sú univerzálna
hráčka Diana Turkovičová a nahrá-
vačka Júlia Vavrová z Doprastavu
Bratislava. Väčšiu šancu dostane aj
benjamínka z domácej liahne Ni-
kola Nemcová. O cieľoch klubu v
nasledujúcej sezóne nám povedal
prezident VTC :Ľubo Stražay –
Nikdy sme si nedávali ciele, že mu-
síme skončiť do určitého miesta.
Káder sme omladili a s novým tré-
nerom sme sa dohodli na dlhšej
spolupráci, s tým, že chceme po-
stupne napredovať. Našim cieľom
je udržať si priazeňpezinských fanú-

šikov a hrať príťažlivý volejbal. Bolo
by však pekné zopakovať minulo-
ročné umiestnenie. Našim cieľom je
tiež organizačne i športovo zvládnuť
turnaj Pohára CEV, ktorý sa usku-
toční v januári v Pezinku.

Posledných päť rokov som pôso-
bil v Slávii UK, zdalo sa mi, že je to
už dlho a žiadala sa mi zmena. Do
Pezinka ma prilákalo divácke záze-
mie, tá volejbalová atmosféra ktorá
tu panuje.

Dohodli sme sa s vedením VTC,
že naša spolupráca bude dlhodobe-
jšia a koncepčnejšia. V súčasnosti
je tu mladý kolektív, ktorý potrebuje
čas. Tento rok by to mohlo byť do 6.
miesta a pôjdeme cestou postup-
ných krokov tak, aby sme o nejaký
čas mohli útočiť na medailové
priečky.

V súčasnosti máme 11 hráčok,
chýba nám ešte jedna smečiarka.
Máme však kvalitné libero i nahráv-
ku. Skoro všetky hráčky sú pre mňa
nové, ale tvorí sa dobrý kolektív,
hráčky sa snažia. Momentálne ešte
pokračujeme v kondičnej príprave,
venujeme sa však už aj volejbalo-
vým činnostiam, zohrávame sa.
Formujeme nový tím a chvíľu potrvá
kým si hráčky na seba zvyknú.
Čaká nás ešte Pezinský strapec a
turnaj v Subotici, ktorý bude pre nás
generálkou na extraligu.

Pochádzam z Humenného, tam
som aj začínal ako hráč, pokračoval
som v Interi Bratislava, Šali, STU
Bratislava a v Malackách. Ako tré-
ner som začal v Interi s mládežou,
neskôr vo VKP Bratislava a posled-
ných päť sezón v Slávii UK, hlavne
pri jej B-tíme.

Počas turnaja GALAcup sme oslo-
vili aj nového trénera :

–

–

–

–

L. Popeláša
Čo vás prilákalo do Pezinka?

S akými ambíciami ste do Pe-
zinka prišli? Čo by ste tu chceli
dosiahnuť?

Ako ste spokojný s hráčskym
kádrom a s doterajšou prípra-
vou?

Môžete nám prezradiť čosi
viac o vašej volejbalovej minu-
losti?

(pr)

l

l

l

l

V dňoch 24. – 27. augusta sa
súrodenci Dominika a Jakub Ko-
váčikovci zúčastnili na Majstrov-
stvách sveta v športovom lezení v
rakúskom Imste. Na pretekoch sa
zúčastnilo viac ako 400 preteká-
rov z 36 štátov. Obaja naši pre-
tekári súťažili v lezení na obťaž-
nosť a na rýchlosť. Jakub v obťaž-
nosti postúpil do semifinále a
skončil na 21. mieste a na rýchlosť
obsadil 43. miesto. Dominika v
obťažnosti skončila 29. a v rých-
losti skončila na 30. mieste. (jk)

Pezinskí starí páni v hádzanej
opäť hrali, tentokrát v Hradci Krá-
lové vČesku. Podobne ako z pred-
chádzajúceho turnaja v Lehote
pod Vtáčnikom si aj zo so-
botňajšieho turnaja 2. septembra
odniesli druhé miesto spomedzi
šiestich družstiev. Prvenstvo
ostalo domácemu mužstvu Hra-
dec Králové A.

l

24.9. PŠC Pezinok – Slov. Grob
24.9. TJ Viničné – Plav. Štvrtok

1.10. Slov. Grob – FC Ružinov
1.10. GFC Grinava – ŠK Láb
1.10. Limbach – Veľké Leváre

8.10. PŠC Pezinok – FC Ružinov
8.10. TJ Viničné – GFC Grinava

15.10. Slov. Grob – Svätý Jur
15.10. GFC Grinava – Rohožník
15.10. Limbach – Jakubov

22.10. PŠC Pezinok – Blatné
22.10. TJ Viničné – Dubová

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.00 hod.

hrá sa o 15.00 hod.

V Areáli zdravia Rozálka sa cez
prvý septembrový víkend uskutočnil
31. ročník Malokarpatského strapca
v parkúrovom skákaní, ktorý zorga-
nizovala spoločnosť IRI.

Na druhej najstaršej parkúrovej
súťaži na Slovensku súťažilo v de-
siatich kategóriách vyše 140 koní zo
Slovenska, Maďarska, Česka a
Chorvátska.

Hlavnú súťaž Malokarpatský stra-
pec so 140 cm vysokými prekáž-
kami za účasti 22 koní vyhral Peter
Mackovjak zo Spišskej Novej Vsi
na koni Camaro Z, druhý bol Dušan
Sabó na koni Titan (Bratislava).

V skoku S (130 cm) o Cenu pri-
mátora Pezinka dominoval Zdeno
Kuchár s Cindicapom zo Spišskej
Novej Vsi.

Na vydarenom podujatí si na
svoje prišli aj deti, organizátori pre
ne pripravili rôzne zábavné atrak-
cie. (mo)



Pezinok je jedným z mála slo-
venských miest, ba dokonca mož-
no jediným, ktoré si pripomína za-
čiatok jedného z najničivejších
vojnových konfliktov ľudskej civili-
zácie.

Dňa 28. júla 1914 sa útokom Ra-
kúsko-Uhorska na Srbsko začal
jeden z najväčších vojnových kon-
fliktov, aké ľudstvo vo svojich
dlhých dejinách zažilo. Zámien-
kou Rakúsko-Uhorska na začatie
útoku na Srbsko bol atentát na
habsburského následníka trónu
Františka Ferdinanda d´Este v Sa-
rajeve mesiac predtým výstrelmi
atentátnika Gavrila Principa. Ulti-
mátum, rakúsko-uhorskej vlády
nemohlo Srbsko za žiadnych okol-
ností splniť. Na obranu Srbska sa
ihneď postavilo Rusko, ktoré sa
dlhodobo exponovalo na Balkáne
ako ochranca slovanských náro-
dov. To zasa využilo Nemecko,
ktoré sa dlhodobo pripravovalo na
vojnový konflikt s koloniálnymi
mocnosťami.

V prvej svetovej vojne bolo spolu
zaangažovaných viac ako 30 štá-
tov a viac ako 1,5 miliardy obyva-
teľstva. Slováci tvorili z tohto po-
hľadu naozaj nepatrnú čiastku.
Podobný bol aj pomer slovenských
vojakov v rakúsko-uhorskej armá-
de. Prevažná väčšina z nich bola
sústredená do V. armádneho zboru
so sídlom v Bratislave a VI. armád-
neho zboru so sídlom v Košiciach.
Pezinčania a vôbec, tí čo naruko-

vali z malokarpatského regiónu boli
na začiatku vojny sústredení naj-
mä v 72. (bratislavskom) pešom
pluku, 13. honvédskom (bratislav-
skom) pešom pluku a 11. (györ-
skom) prápore poľných strelcov.

Všetky spomínané jednotky sa
podieľali na krvavých bojoch už od
začiatku bojových operácií na ha-
ličskom fronte. Už v prvý deň ofen-
zívy (23. augusta 1914) sa 72. bra-
tislavský peší pluk, 13. bratislavský
honvédsky peší pluk a 12. ko-
márňanský peší pluk dostali do
prudkých bojov pri Polichne. Odra-
zenie ruských jednotiek a potom
úspešný postup si vyžiadal ťažké,
u niektorých jednotiek až 40 – 50%
straty na životoch. Rovnaká situá-
cia bola aj v nasledujúcich útoč-
ných bitkách pri Krasniku a Rudni-
ku, za ktoré bol generál Dankl vy-
znamenaný ako prvý veliteľ v I. sve-
tovej vojne vojenským rádom Má-
rie Terézie.

Na talianskom fronte sa Slováci
dostali do bojov najmä počas jede-
nástich ofenzív talianskej armády
na Soči (Isonzo) a to predovšetkým
14. pluk poľného delostrelectva z
Bratislavy (62% Slovákov). Aj po-
sledné mesiace prvej svetovej voj-
ny si vyžiadali ťažké straty z radov
obyvateľov malokarpatského re-
giónu. A to najmä na Piave, na bo-
jisku, ktoré poznal hádam každý
chlap z rozprávania starých otcov.
Vojaci 72. bratislavského pešieho
pluku boli nasadení v najexpono-
vanejšom úseku frontu, v Ponte di

Piave, kde bol jeden z mála pre-
chodov cez rieku. Bitka na Piave sa
začala 15. júna 1918. Rakúsko-
uhorským jednotkám sa spočiatku
podarilo prekročiť rieku a vytvoriť
predmostia, najmä v priestore
Ponte di Piave, kde vojaci 71. a 72.
pešieho pluku zdolali tri obranné
postavenia Talianov a postúpili hl-
boko do vnútrozemia. Na ďalších
úsekoch sa však rakúsko-uhor-
ským oddielom až tak nedarilo. Po
ôsmich dňoch urputných bojov
dalo rakúsko-uhorské velenie roz-
kaz stiahnuť sa na pôvodnú obran-
nú líniu na rieke Piave. Neúspech
sa tvrdo podpísal na morálke jed-
notlivých oddielov, ktoré postupne
vypovedávali poslušnosť.

Pozičná vojna tu pretrvávala až
do jesene 1918, keď rozklad Ra-
kúsko-Uhorska dospel do záve-
rečnej fázy. Na pezinských pomní-
koch je dnes 116 mien ako nemé
memento. A žiaľ ani nie komplet-
né. Ďalšie desiatky Pezinčanov,
Modranov, Svätojurčanov, Cajla-
nov, Grinavčanov, Viničňanov,...
zomreli v zajatí, v poľných nemoc-
niciach, či doma, na následky voj-
nových útrap. Z Pezinčanov naprí-
klad v zajatí zomrel Albert Benčú-
rik, Alojz Leev, Ján Vankovič, ktorý
zomrel v moskovskej nemocnici,či
Michal Čech, ktorý padol do zaja-
tia po páde pevnosti Przemysl.
Niektorí Pezičania však bojovali
ďalej. A to nielen proti maďarským
oddielom v zime 1918 – 1919 a
počas bojov s Červenou armádou

Maďarskej republiky rád v lete
1919. Bojovali aj na ďalekej Sibíri.
A jeden z nich, Daniel Klasovitý,
vojak 7. Tatranského streleckého
pluku československých légií v
Rusku, v Irkutsku dokonca položil
svoj mladý život za vznik Česko-
slovenskej republiky. Prvá svetová
vojna to neboli len bojiská a vojaci,
boli to tiež stovky a tisícky tragédií
doma v zázemí. Do kontextu tra-
gédie I. svetovej vojny zapadá aj
zúfalá žiadosť Rudolfa Krupu,
ktorý prosí, aby bol jeho najmladší
syn Viliam zaradený na zafrontovú
službu, pretože na fronte už má 5
ďalších synov. V podobnej situácii
bol aj poľnohospodár Samuel
Wendl, ktorý žiadal pre svojho
syna Samuela oslobodenie od
vojenskej služby, pretože jehoďal-
ší štyria synovia bojujú na fronte.
Do tej istej kategórie patria aj osu-
dy rodiny Štefana Dubeka, ktorý
poslal v roku 1918 na vojenské
veliteľstvo žiadosť, aby jeho syn,
vzhľadom na to, že mu už padli
dvaja synovia, bol zadelený do
služby v zázemí.

Je povinnosťou každého civilizo-
vaného národa, aby si pripomínal
každú vojnovú udalosť. A to nie
pre jej väčší či menší význam
alebo pre politický zisk, ktorý zna-
menala, ale pre to obrovské
množstvo utrpenia, preliatych sĺz,
ale najmä krvi. Pre každú jednu
zbytočnú obeť.

Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

V pondelok 28. au-
gusta sa uskutočnili v
Pezinku celomestské
oslavy 62. výročia Slo-
venského národného
povstania. Účastníci
osláv položili kytice kve-
tov a vence k pamätníku
v parku a na Mladobole-
slavskej ulici. Po štátnej
hymne prítomných priví-
tal primátor mesta Oliver
Solga. Slávnostný prí-
hovor predniesol pred-
seda Miestnej organizá-
cie Slovenského zväzu
protifašistických bojov-
níkov v Pezinku Ľudovít
Šušol. Na záver vystúpil
ženský spevácky zbor
Jasienka a báseň pred-
niesol Dušan Vilim.
Čestnú stráž pri pomní-
ku držali členovia Malo-
karpatského baníckeho
spolku. Organizátorom
osláv boli MO SZPB a
Mesto Pezinok.

(mo)

Pohľad na účastníkov osláv pri pomníku
na Mladoboleslavskej ulici (horná sním-
ka) Ľudovít Šušol pri slávnostnom
príhovore.

Snímky Milan Oravec

l

Oslavy SNP boli aj v Limbachu,
kde sa na Suchom vrchu rozho-
rela partizánska vatra. Podujatie
vynikajúco zorganizoval starosta
obce Vladimír Hrašna a členovia
ZO SZPB s vedúcim skupiny Jaro-
slavom Skúpym. Členovia SZPB
v Limbachu sú členmi ZO v Pezin-
ku.

K účastníkom osláv sa prihovoril
predseda organizácie Ľudovít
Šušol. Vatru zapálila zaslúžilá
členkaAnna Sadloňová.

Zlatým klincom večera bola ná-
všteva prezidenta SR Ivana Ga-
šparoviča s manželkou. Prišiel
celkom nenápadne a aj napriek
tomu, že bol zaneprázdnený, zotr-
val medzi spoluobčanmi dlhší
čas. Prejavil svoju spokojnosť, že
je obyvateľom tejto pokrokovej a
vlasteneckej obce, ktorej obyva-
telia boli väčšinou účastníci SNP z
podjavorinského kraja.

Na limbašských oslavách SNP
sa zúčastnilo takmer štyristo ľudí.
Na záver bol ohňostroj. (mm)



Kto je sociálny kurátor pre deti
a mládež? Kto sú jeho klienti,
kam siaha jeho kompetencia a
aké sú možnosti jeho pomoci?

Od 1. septembra 2005 vstúpil do
platnosti zákon č. 305/2005 o soci-
álnoprávnej ochrane detí a sociál-
nej kuratele, ktorý prináša sociál-
nym kurátorom nové možnosti pri
výbere spôsobu práce a pomoci
svojim klientom. Opatrenia a po-
moc sociálnej kurately pre deti a
mládež sa zameriavajú na od-
stránenie a zmiernenie porúch
psychického, fyzického a sociál-
neho vývinu dieťaťa v závislosti od
závažnosti poruchy a situácie, v
ktorej sa dieťa nachádza.

V systéme štátnej správy vyko-
náva sociálnu kuratelu pre deti a
mládež oddelenie sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
na Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku. Sociálnu kura-
telu vykonáva predovšetkým pre
maloletých a mladistvých, u kto-
rých sa prejavili poruchy v správa-
ní, predovšetkým opakovaným
zanedbávaním povinnej školskej
dochádzky alebo častými útekmi z
domu. Našimi klientmi sú mladí

ľudia, ktorí z rôznych príčin šika-
nujú svojich kamarátov, sú členmi
rôznych skupín, ktoré ich svojím
negatívnym vplyvom ohrozujú,
páchajú trestnú činnosť, požívajú
alkoholické nápoje, sú závislí od
hazardných hier, internetu, počíta-
čových hier, drog a iných psycho-
tropných látok alebo žijú skorým
sexuálnym životom.

Prvým krokom sociálneho kurá-
tora s klientom je poskytnutie od-
borného sociálneho poradenstva
a informácií o možnostiach ďalšej
pomoci alebo sprostredkovanie
pomoci. Každému klientovi a jeho
rodine ponúkame možnosť využiť
odborné poradenstvo a interven-
ciu vo vybraných zariadeniach a
inštitúciách. Poskytujeme pomoc
pri vybavovaní úradných záleži-
tostí, zastupujeme maloletých a
mladistvých v priestupkovom a
trestnom konaní, ponúkame bez-
platnú pomoc odborného psycho-
lóga, spolupracujeme s Centrami
výchovnej a psychologickej pre-
vencie, s políciou, mestskými a
obecnými úradmi, s akreditova-
nými subjektmi, s cirkevnými a
náboženskými organizáciami.

V priebehu tohto kalendárneho
roka spomínané oddelenie zorga-
nizovalo viacero besied na ško-
lách, ktoré boli zamerané na moni-
toring a prevenciu sociálnopatolo-
gických javov. O besedu prejavilo
záujem 12 základných škôl v
okrese Pezinok. Naším cieľom
bolo pozitívne ovplyvniť postoje a
názory detí a dospievajúcej mlá-
deže, a tým prispieť k zdravému
sociálnemu fungovaniu dnešných
mladých ľudí a k znižovaniu počtu
detí s problémami. Besedy po-
skytli zároveň priestor, kde mohli
deti anonymne diskutovať o té-
mach, ktoré ich zaujímajú a o pro-
blémoch, ktoré ich trápia, a potre-
bujú pri ich riešení pomoc.

Vo vzájomnej spolupráci s Mest-
skou políciou v Pezinku oddelenie
vykonáva preventívne aktivity za-
merané na kontrolu požívania alko-
holických nápojov a iných návyko-
vých látok u maloletých a mladist-
vých v čase školského vyučova-
nia, ako aj vo večerných hodinách.

Plánujeme uskutočniť výchov-
no-rekreačný tábor pre deti s vý-
chovnými problémami, resp. pre
deti v náhradnej rodinnej starostli-

vosti alebo deti ťažko zdravotne
postihnuté, ktoré majú obmedze-
nú možnosť zúčastniť sa na klasic-
kom rekreačnom tábore. Výchov-
no-rekreačný pobyt sa bude pri-
držiavať špeciálneho programu,
zameraného na poruchy správa-
nia a rozvíjanie komunikačných a
sociálnych zručností. Realizačný
tím v súčasnosti konkretizuje jeho
náplň aj obsadenosť detskými
klientami. Úlohou takto zamera-
ného pobytu bude poskytnúť de-
ťom odborný, ale zároveň emočne
prijateľný priestor na saturáciu
svojich potrieb.

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku prostredníctvom
sociálnych kurátorov pre deti a
mládež sa snaží prispievať k
zvládnutiu a riešeniu problémo-
vých situácií detí a mládeže. V
rámci činnosti úradu je dôležité
klásť dôraz na preventívne opatre-
nia a tvorbu priestoru na diskusiu o
témach, akými sú alkohol, drogy,
kriminalita, šikanovanie, domáce
násilie a výchovné problémy detí.

Mgr. Lucia Droščáková
sociálna kurátorka

V našom meste sa pripravuje ďalšie zaujímavé športové podujatie.
Bude ním v dňoch 6. a 7. októbra Stolnotenisový maratón, v rámci kto-
rého budú dve trojčlenné družstvá hrať 24 hodín non-stop. Bude to po-
kus o oficiálny slovenský rekord.

Organizátormi podujatia, ktoré sa uskutoční v Dome kultúry, sú Franti-
šek Béber, Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku a Mesto Pezinok pod
záštitou primátora Olivera Solgu. Garantom akcie je Slovenský stolnote-
nisový zväz, generálnym sponzorom Stavoimpex a hlavnými sponzormi
Nadácia REVIA,Akruks a Böttcher.

Význam podujatia podčiarkuje aj to, že sa bude bojovať o Pohár prezi-
denta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

Hlavná súťaž – maratón sa začína 6. októbra o 15.00 hod., ukončenie
zápasu bude 7. októbra o 15.00 hod.

Podujatie bude mať aj bohatý sprievodný program. V piatok 6. 10. o
16.00 hod. sa začína exhibičný zápas profesionálov, o hodinu neskôr
bude turnaj sponzorov a osobností. O 18.00 turnaj detí do 15 rokov a o
20.00 hod. zápasy a turnaje pre verejnosť. V sobotu 7. 10. o 10.00 hod.
sa začína turnaj detí do 15 rokov, o 12.00 hod. ukážka tréningu detí a o
13.00 hod. turnaj o pohár S.T. Maratónu.

Ako sa zrodil Stolnotenisový maratón? Spýtali sme sa na to hlavného
organizátora Františka Bébera: – Takéto podujatie som chcel urobiť už
na základnej vojenskej službe, ale nenašiel som vtedy u veliteľov pocho-
penie. S úmyslom oživiť starú myšlienku som oslovil nášho primátora,
ktorý mi vyšiel v ústrety. V spolupráci s vedením Stolnotenisového klubu
ZŠ Na bielenisku začala myšlienka nadobúdať reálne kontúry a vyústila
do reálneho podujatia. (mo)

Program začína o 13.30 hod.
futbalovým zápasom Bývalí hráči
Slovenska – Bývalí hráči Pezinka.
Za slovenský výber nastúpia: Men-
tel, Petráš, Pecko, Majoroš, Jan-
čula, Tomaschek, Soboňa, Šimon,
Tittel, Moravčík, Juraško, Zeman,
Timko, Krištofík, Demo, Galis,
Adamec a iní.

O 16.00 hod. začne majstrovský
futbalový zápas III. ligy PŠC Pezi-
nok – Slovenský Grob. Cez pre-
stávku bývalým hráčom Pezinka
odovzdajú čestné plakety, za asis-
tencie 1. vicemiss Slovenska Kat-
ky Manovej.

Večerný program sa začína o
20.00 hod. Veľkú športovú zábavu
bude moderovať Katka Ivanková,
ktorú poznáme z jojkárskej šou
Dievča za milión. V programe ďa-

PŠC Pezinok, futbalový od-
diel, pozýva priaznivcov športu
na oslavy 85. výročia futbalu v
Pezinku, ktoré sa uskutočnia v
sobotu 23. septembra.

lej vystúpia: Ohňová šou skupiny
Vargar, skupina Bebe stars, spe-
váčka Ingola, speváci zo Super-
star 2 Petra Kepeňová, Jakub Pe-
traník, Richard Vida, Matej Koreň.
Celým večerom bude sprevádzať
DJ Peťo Horník. Nebude chýbať
tombola a dražba dresov.

Príďte spolu s nami osláviť vý-
ročie pezinského futbalu a zabaviť
sa pri dobrom športe a kultúrnom
programe.

(PŠC)

Mesto Modra vás pozýva na tra-
dičné oberačkové slávnosti pod
názvom Malokarpatské vinobranie
Modra 2006. Na podujatí vás radi
privítame v dňoch 22. – 24. septem-
bra. V ponuke nebude chýbať
dobrá zábava, burčiak, vínko, špe-
ciality malokarpatského regiónu,
ako aj bohatý kultúrny sprievodný
program.

Slávnostné otvorenie sa usku-
toční v piatok o 17.00 hod. Prvým
dúškom. Degustovať môžete na
medzinárodnej prehliadke vín Vino-
fórum Modra 2006, prvýkrát sa u
nás bude konať Strunobranie –
prehliadka folkovej, trampskej a
country hudby, v nedeľu napoludnie
si pochutnáte na burčiaku z fontány
Sv. Floriána.

Neodmysliteľnou a očakávanou
bude aj Intronizácia rytierov Európ-
skeho vinárskeho rytierskeho stavu
spojená so slávnostnou bohosluž-
bou – 22. 9. o 15.00 hod. v kostole
sv. Štefana Kráľa. Nedeľa bude pa-
triť alegorickému sprievodu, v kto-
rom sa predstavia nielen Modrania,
ale i celý malokarpatský región. Na
sprievodných výstavách sa pred-
stavia modranskí seniori, prezento-
vané budú staré dobové pohľadni-

ce, sochár Martin Dzurek s výsta-
vou Anjeli. Deti zo základných škôl
návštevníkom ukážu vlastnoručne
vyrobené malokarpatské vinohrad-
nícke strašiaky.

Všetky potrebné informácie, ako
aj kompletný program modran-
ského vinobrania nájdete na www.
modranet.sk, www.modra.sk a na
tel. č. 033/647 2112, 033/647 2212,
rovnako aj na plagátoch.

Jana Kuchtová
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(štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku
– – nový cyklus
prednášok Viery Černuškovej. Téma:

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo Veľkej

sále – – nový
ročník cyklu rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: , účinkuje

;
(streda) o 19.00 hod. vo Veľkej

sále – – koncert
známej šansónovej speváčky so sprie-
vodnou kapelou (P. Malásek);

(piatok) o 19.00 hod. v Spoločen-
skej sále –

– benefičný koncert;

21. 9.
HOVORY O ZDRAVÍ

24. 9.
AHOJ ROZPRÁVKA

27. 9.
HANA HEGEROVÁ

29. 9.
IDAKELAROVÁ, ROMANO

RAT,APSORA

Zdravie, ako ho nepoznáme

Klaun Pepele
Divadlo Žihadlo – V. Zetek

piatok-sobota) o 14.00 hod. v
Spoločenskej sále –

– 24-hodinový non-stop zápas
dvoch trojčlenných družstiev o Pohár
prezidenta Slovenskej republiky Ivana
Gašparoviča. Organizátori: František
Béber, Stolnotenisový klub ZŠ Na biele-
nisku v spolupráci s MsÚ a Kultúrnym
centrom Pezinok;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – cyklus
prednášok V.Černuškovej;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo Veľkej
sále – – cyklus
rozprávok s detskou súťažou.

;
(štvrtok) o 20.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– benefičný koncert Nadácie

REVIA pri príležitosti 10. výročia jej za-
loženia;

6. – 7. 10.
POĎME ŠPORTO-

VAŤ! – STOLNOTENISOVÝ MARA-
TÓN

12. 10.
HOVORY O ZDRAVÍ

15. 10.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

19. 10.
CLOSE HARMONY

FRIENDS

Divadelná spoločnosť Řád červených
nosů z Moravy – O psíčkovi a mačičke

(sobota) v Spoločenskej sále –
– 32. ročník

Medzinárodnej súťaže v spoločenskom
tanci. Program: 10.00 hod. – Jednotlivé
súťaže, 18.00 – Galaprogram;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– bláznivá groteskná komé-
dia v hlavných úlohách s Jožom Proč-
kom a Zuzanou Tlučkovou z produkcie
Divadla WEST;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

.

21. 10.
PEZINSKÝ STRAPEC

23. 10.
HĽADÁ SA NOVÝ

MANŽEL

27. 10.
KONCERT V KLUBE

MLADÝCH

4. 9. – 30. 9.

19. – 21. Účastníci zájazdu ČR
22. – 24. Superman sa vracia

USA
26. Dobrú noc a veľa šťastia

USA
28. FK: Na východ od raja

USA
29. – 1. Kúzelná upratovačka

VB

3. – 4. Hory majú oči USA
5. FK: Keby VB

6. – 8. Sin City – mesto hriechu 2
USA

10. – 11. Let číslo 93 USA
12. FK: Dieťa BEL, FRA
13. Angel –A FRA

14. – 15. Dáma vo vode USA

VÝSTAVA:

KINO DOMU KULTÚRY

10 rokov časopisu
Pezinský podnikateľ.

september

október

17. – 18. Dom pri jazere USA
19. FK: Manderlay

DÁN, ŠVE
20. Zbohom Harry VB

21. – 22. Let´s dance USA
24. – 25. Strážca USA

26. FK: Motocyklové denní-
ky ARG, BRA

27. – 29. Silent Hill
USA, JAP, FRA

28. – 29. Mravčia polepšovňa USA
(len o 17.00 hod.)

31. World Trade Center USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hodine. ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Prihlasovanie do krúžkov
a kurzov už len

do konca septembra!

– , každý utorok od 4.
10. o 17.30 hod., vstupné 60 Sk;
– , denne od 13.00 do

18.00 hod., vstupné 40 Sk/ hod.;
– , každá streda
od 5. 10. o 17.30 hod., vstupné 50 Sk;
– , každý

utorok od 4. 10. od 10.00 do 12.00 hod.,
vstupné 20 Sk;
– – detská klubovňa, kaž-
dý piatok od 5. 10. od 14.00 do 18.00
hod.
– , prvé stretnu-
tie 29. 9. o 20.00 hod.

Pod strechou EPIcentra – Centra
voľného času v Zámockom parku to už
zase vrie! Dôvodom je nová ponuka
kurzov a krúžkov pre deti, mládež a
dospelých. Prihlásiť sa môžete na jazy-
ky, umelecké a pohybové krúžky či na

Deutsch bei Tee

Posilňovanie

Konverzácia v ruštine

Mama, ocko, poď sa hrať

Kokso klub!

Klubovňa pre mládež

kurzy spojené s prácou na počítači.
Príďte si teda aj vy vybrať zo širokej
ponuky krúžkov a kurzov.

Kurzy a krúžky
pre mládež dospelých:

(4x2
hod., 1000 Sk), (12x4 hod.,
1000 Sk), (4x2 hod.,
1000 Sk), (4x2 hod., 800
Sk), (4x2 hod., 600 Sk).

(9x1,5 hod., 700
Sk), (9x1,5 hod., 700 Sk),

(9x1,5 hod., 700
Sk),

(12x1,5 hod., 1000 Sk),

(12x1,5 hod., 1000 Sk).

(700 Sk), (12x1 hod., 700
Sk), (12x1 hod., 700
Sk), (12x1 hod.,
700 Sk).

(12x1 hod.,
600 Sk), (12x1 hod.,
500 Sk).

(12x1,5 hod.,
1000 Sk), (12x1,5 hod., 700
Sk).

,,Ty kokso" v EPIcentre je zase niečo
nové! Pre tie deti, ktoré sa nechcú nudiť v
piatok po škole doma otvárame od ok-
tóbra detskú klubovňu. V čase od 14.00
do 18.00 sa tu môžu malí školáci zabaviť
pri spoločných činnostiach a hrách. V
tvorivých dielňach si môžu vyrobiť nejakú
drobnosť, šperky či zabatikovať si tričko.
Na chlapcov tučaká stolný tenis a stolno-
futbalové turnaje a dievčatá určite poteší
možnosť naučiť sa novým tancom. Ak
teda nemáš čo robiť a chceš spoznať
nových kamarátov, príď v piatok 6. 10. o
14.00 hod. do EPIcentra v Zámockom
parku.

Bližšie informácie o kurzoch a krúžkoch
EPIcentra a o Kokso klube získate v EPI-
centre – Centre voľného času v Zá-
mockom parku, na tel.č. 033/641 2020 a
na internetovej stránke www.epicent-
rum.org.

Umelecké: Maľba na hodváb
Keramika

Smalty-emailie
Drôtikovanie

Paličkovanie
Počítačové: Word

Excel Kurz
práce s internetom

Kurz tvorby internetových strá-
nok Tvorba
internetových stránok pre pokroči-
lých

Jazykové: Konverzácia v angličtine
English club

Deutsch beim Tee
Konverzácia v ruštine

Pohybové: Brušné tance
Kickbox aerobic

Iné: Kurz strihov a šitia
Strojopis

Kokso klub! – detská klubovňa


