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Veľkú pozornosť na Vinobraní púta alegorický sprievod.

Pod malokarpatskými stráňami
dozreli šťavnaté a voňavé strapce
hrozna. Starostlivé ruky našich
vinohradníkov a vinárov ich pre-
mieňajú na kvalitný a slávny mok,
ktorý je symbolom tohto kraja.

Po roku tu opäť máme oberač-
kové slávnosti, Pezinok otvára
širokú pohostinnú náruč všetkým
milovníkom dobrého vína, vese-
losti, kultúry, typických gastrono-
mických špecialít. Ochutnávajte a
užívajte si, cíťte sa všetci u nás
ako doma.

K dispozícii máte 450 prevádzok
a stánkov s občerstvením a
ľudovoumeleckými výrobkami.
Vystúpenia hudobných a folklór-
nych skupín budú už tradične na
dvoch tribúnach, na námestí a
pred Zámkom. Raj pre deti – kolo-
toče a ďalšie zábavné atrakcie sú
sústredené predovšetkým na Ku-
peckého ulici, ale nájdete ich aj na
iných miestach. Keď budete
hľadať únik z hlučnej ulice na-
vštívte zaujímavé výstavy v mest-
skom múzeu, Galérii Prokop a v

Renesančnom dome na ul. M.R.
Štefánika č. 2. V Dome kultúry
bude medzinárodná výstava mine-
rálov, fosílií a drahých kameňov,
spojená s pouličným ryžovaním
zlata. Na námestí bude Pekárska
šou, na ktorej môžete ochutnať
širokú paletu výrobkov pekár-

skych majstrov z viacerých európ-
skych krajín. Medzinárodnú visa-
čku bude mať súťaž vo varení fa-
zuľovej polievky a výstava vín na
nádvorí Zámku. Na Vinobraní
budú aj ďalšie sprievodné poduja-
tia.

(mo)



Desiaty poslanecký deň sa usku-
toční v stredu 3. októbra od 16.00
do 18.00 hod. na Mestskom úrade
v Pezinku. Vybraní poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy. V ten istý deň,
avšak od 17.00 do 18.00 hod., sa
bude konať poslanecký deň aj v
budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. č.
95 a od 18.00 do 19.00 hod. v In-
tegrovanom klube v Grinave na
Oreší. (EL)

Oznamujeme všetkým záujemcom o poskytnutie finančného
príspevku pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu
Mesta Pezinka na rok 2008, že termín na podanie žiadosti je najne-
skôr (v zmysle VZN č. 8/2007).

Žiadosti je potrebné podať na tlačive Žiadosť o dotáciu Mesta Pe-
zinka na rok 2008, ktoré bude k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu
na prízemí Mestského úradu, Radničné nám. č. 7 a na www.pezi-
nok.sk.

Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na Mestský úrad Pezi-
nok, Radničné nám. č. 7, 902 01 Pezinok – podateľňa.

30. októbra 2007

Ing.Alena Gusejnová

vyhlasuje výberové konanie

na miesto
, s týmito požia-

davkami:

príslušníka Mestskej
polície Pezinok

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti:

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:

.

Miesto podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní:

Mesto Pezinok, Mestská polícia,
Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok.

MESTO PEZI-
NOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok

príslušník mestskej polí-
cie

úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou

trestná
a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba dušev-
ne a telesne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície, vodičský
preukaz skupiny B

žiadosť o
prijatie do zamestnania a životo-
pis, doklad o ukončení štúdia, od-
pis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.

osvedčenie o odbornej spô-
sobilosti na výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva na
výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
konania v záťažových situá-
ciách

2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosť a kolegialita.

3. Kladný vzťah k práci, obeta-
vosť a iniciatíva pri plnení úloh .

žiadosti spolu s dokladmi zasielať
poštou alebo osobne na adresu:

Začiatkom septembra zavítala
do nášho mesta 20-členná dele-
gácia vojenských diplomatických
zborov troch krajín Európskej únie
a Ukrajiny. Tvorili ju vojenskí pride-
lenci Českej republiky, Poľskej
republiky, Ukrajiny, Slovenskej re-

publiky, zástupcovia samosprávy
a Vojenskej kancelárie a Čestnej
stráže prezidenta SR.

Hostí najskôr na radnici prijal zá-
stupca primátora Ing. Ján Čech,
potom navštívili mestské múzeum
a Národný salón vín v Zámku.(mo)

Slovenský futbalový zväz v spo-
lupráci s UEFA a Ministerstvom
školstva SR pripravili projekt Mini-
ihriská 2007. Do projektu, o ktorý
je na Slovensku veľký záujem, sa
zapojil i PŠC Pezinok, s cieľom
zabezpečiť celoročne užívateľnú
tréningovú hraciu plochu nielen
pre svoje mužstvá, ale aj pre mlá-
dež a celú športovú verejnosť Pe-
zinského regiónu.

Rozmery ihriska sú 40 x 20 met-
rov, umelý trávnik 3. generácie je
vyplnený kremičitým pieskom a
gumeným granulátom. Po obvode
budú metrové plastové mantinely,
bránky sú hliníkové.

S veľkým potešením sme prijali
správu zo SFZ, že projekt, ktorý
sme vypracovali v spolupráci s

Mestom Pezinkom, bol zaradený
do realizácie na rok 2007.

Rozpočet na výstavbu takéhoto
ihriska sa pohybuje vo výške 2 –
2,5 milióna Sk, podľa úrovne za-
bezpečenia (umelé osvetlenie,
chodníky a iné). Dotácia SFZ,
UEFA a MŠ je 750 tis. Sk, ostatné
je potrebné zabezpečiť z vlastných
zdrojov.Atu sa spoliehame na všet-
kých priateľov športu a sponzorov,
ktorým nie je ľahostajné, kde a ako
trávi voľný čas mládež.

Našou predstavou je umožniť
široké športové uplatnenie a prí-
stup na ihrisko predovšetkým ško-
lám, firmám, organizáciam, ako aj
ostatným organizovaným či neor-
ganizovaným záujemcom a priaz-
nivcom minifutbalu. V budúcnosti

plánujeme organizovať futbalovú
miniligu pre žiakov pezinských
základných škôl,či regionálnu mini-
ligu pre neorganizované mužstvá
Pezinského regiónu a iné.

Obraciame sa preto na všetkých,
ktorí sú ochotní prispieť finančným
príspevkom alebo zabezpečením či
dodaním stavebných prác. Ako reci-
procitu vám poskytneme exkluzivitu
na využitie miniihriska na športové
uplatnenie zamestnancov firmy či
organizácie. Odmenou vám bude
isto aj dobrý pocit, že ste urobili niečo
pre mládež, futbal a šport v Pezinku.

Kontakt: PŠC Pezinok, Juraj Mar-
kovič, Komenského ul. č. 30, 902
01 Pezinok, tel. 0907 931 200, fax
033/642 3336, e-mail: juraj.marko-
vic@spp.sk. (jm)

Na budove polikliniky prebieha plánovaná výmena okien za plastové.
Práce sa vykonávajú postupne podľa jednotlivých ordinácií, aby bola
prevádzka obmedzená v čo najmenšom rozsahu.

Pacienti by mali sledovať pokyny, ktoré vydáva vedenie Mestského
zdravotného strediska, predídu tým prípadným zbytočným problémom
pri ich ošetrení. Odporúčame im pred návštevou svojho lekára, overiť si,
či ordinuje alebo kto ho zastupuje. (mo)

Podjazd pri tehelni je pre
autá stále neprejazdný,
ale chodci ho už využívajú.

Prečo stále nie je sprejazdne-
ný podjazd pod železnicou pri
tehelni, keď je už dlhší čas do-
končený? Eva Tanská

Ing. Miloša Bačáka

(mo)

Odpoveď vedúceho oddelenia
životného prostredia MsÚ v Pe-
zinku :
– V súčasnosti majú Železnice

Slovenskej republiky súhlas na
uzavierku do 21. septembra 2007.
Nakoľko však dopravný inžinier z
OR Policajného zboru Bratislava-
okolie, Okresný dopravný inšpek-
torát v Pezinku, nesúhlasil z hľa-
diska bezpečnosti s technickým
riešením výjazdu od garáží na
Moyzesovej ulici a žiadal niektoré
stavebné úpravy, ako aj zmeny
dopravného značenia a doprav-
ných zariadení, je predpoklad, že
ani tento termín otvorenia pod-
jazdu nebude dodržaný.

Polícia varuje občanov pred dôve-
rou v neznámych ľudí. Akékoľvek
preplatky energií nevyplácajú za-
mestnancami v hotovosti u vás do-
ma. O preplatkoch energií infor-
mujú dodávatelia občanov pí-
somnou formou. Podozrenie na
falošných zamestnancov dodáva-
teľov energií nahláste na tel. č. 158.

V Malackách sa stal prípad, že
starší pán vpustil do bytu nezná-
mych ľudí, vraj elektrikárov, ktorí
mu prišli vrátiť preplatok za elek-
trinu a okradli ho. (vk)



No, s fodbalem máme na rok
zase pokoj, teda mám na mysly
ten medzinárodný a móžeme sa
naplno venovat burčáku a ví-
nam, tý nám také sklamány há-
dam neurobá.Aj tak mám pocyt,
že je to celé o hrdosci. Ale po-
vecte mi, na čo majú byt hrdý tý
naši fodbalyscy? Na ten starý
rozmlácený slovanystycký šta-
dión? Na tú korupciju a úplatky
ot najnyšej po najvačú lygu?
Alebo nebodaj na to úžasné
Národné fodbalové centrum,
gdze ket trocha výcej zaprší, tak
móžu hrát klydne na kúpalysku
a výnde to narovnako? Len má-
ločo tu funguje a ket uš nečo,
tak je to nemecké, české, japon-
ské, alebo ešče inačé.A tak je to
vačinú aj f štátnych funkciách.
Gró štátnych úradnýku je na
svojem mýsce po stranýckej
lynke, s protekcie, jako rodzina
a podobne. Ozajský odbornýk
je naozaj výnymka, alebo náho-
da. Šeci vedzá, že by sa to malo
zmenyt, ale jako? Tý na tých
teplých flekoch samy ot seba
neodéndu a vyhodzyt ich nemá
gdo. Zlaté časy defenestrácie!
Fčúleky si prectafte, že máte na
takémto úradze nečo vybavyt.
Za prvé z hubu nyšt nevybavý-
te, šecko treba pýsemne, za
druhé - štátny úradnýk má naj-
hlpšé vačky, za trecé termýny
sú dlhé a dané zákonem. A to je
len obyčajné vybavováný neja-
kého papýra, alebo povolená na
nečo, prýpadne nejaká prkocy-
na.A to sa ešče nesúdzime, tam
sú termýny lotéria a konečný
verdykt utópija. Ale nyšt si s
teho neropte, sú štáty, keré sú
na tem ešče horšý a nélen f tem
fodbale. Já si ale myslým, že o
ten fodbal any tak nejde, mne sa
lúba aj tak najvýc také štáty jako
San Marino, Monako, Andorra
alebo Lichtenštajnsko. Myslým
si, že tam majú velyce dobré
zákony a žijú tam iba slušný lu-
dé. Tam každý každého pozná,
o šeckých sa vý z jakej sú rodzi-
ny, jakú školu vychodzily a jaké
zásluhy, alebo prúsery za sebú
majú. A každý robý to, čo vý a
čemu sa rozumý. A ráda. A z
úsmevem! Vým si také nečo
velyce živo prectavyt, ale nebu-
dem vyslovovat tú kacýrsku
myšlenku, že u nás, jednodu-
chší je prescehovat sa, lenže v
Lichtenštajnsku neberú, na Mo-
nako mám málo penes a nevým
any taliansky, any španielsky. A
nakonec, gdo by ma tam scel.
Ostávam doma. Uš sem na to
starý. Možno sa uvidzíme na
vinobráný.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

V sobotu 25. augusta sa konala
na sídliskách Za hradbami, 1.
mája a Starý dvor akcia podomo-
vého zberu papiera. Občania za
prinesený papier dostali toaletný
papier. Vyzbieralo sa 3450 kg pa-
piera, za ktorý pracovníci firmy
Petmas – Ekos vydali 690 kotúči-
kov toaletného papiera.

Na predchádzajúcich zberových
akciách na sídlisku Sever sa vyz-
bieralo 2420 a na Muškáte 1320
kg papiera.

Zber organizuje Mesto Pezinok v
spolupráci s firmou Petmas –
Ekos. (mb)

V obchodoch sa objavujú prvé kalendáre s letopočtom 2008 a tak je
najvyšší čas uvažovať o podujatiach v Pezinku na budúci rok. Vyzý-
vame preto všetkých organizátorov tradičných festivalov, súťaží, pre-
hliadok, výstav a iných aktivít športového, kultúrneho, spoločenského
či ďalšieho podobného charakteru určených pre verejnosť, ktorí chcú
byť zverejnení v Kalendári podujatí mesta Pezinka na rok 2008, aby
zaslali spracovateľovi podklady.

Adresovať ich treba na Mestský úrad, referát vzťahov k verejnosti,
Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-
mail: safr.peter@msupezinok.sk. O každom podujatí treba uviesť ná-
zov, ročník, stručnú charakteristiku, dátum konania, miesto konania a
kontakt na garanta, resp. usporiadateľa. Termín uzávierky: 30. 10.
2007.

Kalendár podujatí mesta Pezinka na rok 2008 bude mať okrem tla-
čenej aj elektronickú podobu – bude zverejnený na www.pezinok.sk.

(EL)

– – projekcia
fotografií z Cyklomaratónu 2007 a spomínanie účast-
níkov. Miesto konania: Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, miestnosť č. 12;

– – degustácia vín z
produkcie pezinských vinárov. Miesto konania: Mest-
ská vínotéka, Radničné nám. 9;

– – prechádzka po zau-
jímavých miestach mesta so sprievodcom. Zraz
účastníkov: pred Mestským informačným centrom,
Radničné nám. 9.

– na www.pezinok.sk;
– v Mestskom informačnom centre Pezinok, Radnič-
né nám. 9, tel. 033/641 2550, e-mail: informacne.cen-
trum@msupezinok.sk;
– na Mestskom úrade Pezinok, Radničné nám. 7, č.
dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupe-
zinok.sk.

17.00 hod.

18.00 hod.

20.00 hod.

Viac informácií o Svetovom dni cestovného ru-
chu v Pezinku získate:

(EL)

Cez Slovinsko na bicykli

Okoštujme pezinské

Nočný Pezinok

Dňa 27. septembra sa uskutoční v Pezinku celo-
denné podujatie v rámci Dňa cestovného ruchu.

– (predstavenie
Bratislavského samosprávneho kraja z hľadiska ces-
tovného ruchu) – prezentácia výstupov projektu školy
realizovaného hostiteľskou školou v spolupráci so
Strednou vinársko-ovocinárskou školou v Modre.
Miesto konania: Stredné odborné učilište na Komen-
ského ul. 27;

–
vybraných reštaurácií z Pezinka a partnerských miest
Neusiedl am See (Rakúsko) a Mosonmagyaróvár
(Maďarsko). Miesto konania: Mestská vínotéka, Rad-
ničné nám. 9;

–
v rámci projektu Pezinok ako maľovaný.

Miesto konania: ulička Fortna (spojovacia ulička Ho-
lubyho a Hrnčiarskej ul., vchod oproti Domu kultúry);

– so
sprievodcom. Miesto konania: na Slnečnej ul. 6/8;

Program:
11.00 – 15.00 hod.

15.00 hod.

15.30 hod.

16.00 hod.

Otvorený región

Otvorenie výstavy jedálnych lístkov

Slávnostné sprístupnenie vynovenej
uličky Fortna

Prehliadka židovského cintorína

V utorok 28. augusta sa uskutoč-
nili v Pezinku celomestské oslavy
63. výročia Slovenského národ-
ného povstania.

V úvode osláv účastníci položili
vence a kytice kvetov k pomníkom,
potom odznela štátna hymna. Po
nej sa ujal slova viceprimátor a po-
slanec Národnej rady SR Ing. Ján
Čech, ktorý slávnosť otvoril. Sláv-
nostný príhovor predniesol pred-
seda Základnej organizácie Sloven-
ského zväzu protifašistických bojov-
níkov v Pezinku plk. v.v. Ing. Ľudovít
Šušol. Oživením bolo vystúpenie
speváckeho zboru Radosť. Čestnú
stráž držali členovia Malokarpatské-
ho baníckeho spolku.

Oslavy SNP sa uskutočnili aj v
Slovenskom Grobe a Limbachu,
kde má ZO SZPB v Pezinku svo-
jich členov. V Limbachu spomien-
ková slávnosť, za účasti Ľ. Šušola,
J. Čecha a prednostu Obvodného
úradu Vojtecha Baláža vyvrcholila
tradične Patrizánskou vatrou. Na
podujatí vo večerných hodinách sa
i tentoraz zúčastnil prezident SR
Ivan Gašparovič s manželkou,
ktorý zotrval so svojimi spoluob-
čanmi v srdečnom rozhovore.

Mária Markeová

So zaujímavým nápadom ako
podporiť prevenciu kriminality a
rozvoj športu v našom meste, prišli
traja nadšenci bojových umení.
Netrvalo dlho, a bol na svete pro-
gram športovo-charitatívneho po-
dujatia pod názvom Večer bojo-
vých umení. Podľa organizátorov,
ktorými sú Občianske združenie
Spoločne proti kriminalite, 1. Judo
club Pezinok a klub bojových
umení Styx-fighters, bude táto
akcia úvodom do série ďalších
atraktívnych podujatí v Pezinku.

Žiadali ste nás o informáciu, čo bude v zrušenej Základnej škole na
Holubyho ulici. Ako nám povedal prednosta MsÚ Mgr. Miroslav Še-
besta o ekonomickom využití budovy bude rozhodovať najbližšie
mestské zastupiteľstvo 12. októbra. Zatiaľ vážny záujem o prenájom
časti priestorov prejavilo Slovenské národné múzeum (chce sem
presťahovať časť inventáru Bratislavského hradu počas jeho rekon-
štrukcie) a Všeobecná zdravotná poisťovňa. Pôvodne mala záujem o
prenájom aj Okresná prokuratúra, tej však veľkosť miestností nevy-
hovovala, preto odstúpili. Na ostatné priestory budú vypísané výbe-
rové konania. (mo)

Na prvom, ktoré sa uskutoční 5.
októbra v Judo hale o 19.00 hod.,
budú ukážky viacerých bojových
umení. Medzi inými ukážu svoju
zručnosť aj inštruktori sebaobrany
z mestskej polície. Výťažok celé-
ho podujatia pôjde na podporu
preventívnych akcií predovšetkým
pre deti a mládež v našom meste.
Sponzori, ktorí majú záujem pod-
poriť túto akciu, môžu sa obrátiť na
koordinátora prevencie kriminality
Miroslava Schlesingera na mest-
skej polícii. (ms)



Mesto Modra sa chystá na
oslavy 400. výročia udelenia
kráľovských výsad. Občania si
pripomenú významnú udalosť,
keď panovník Rudolf II. udelil ich
mestu slobodné práva.

Oslavy budú trojdňové, začínajú
v piatok 28. septembra a končia v
nedeľu tridsiateho. Organizátori
pri tejto príležitosti pripravili boha-
tý kultúrny program s vystúpenia-
mi profesionálnych a amatérskych
umelcov, viacero sprievodných
podujatí určených pre verejnosť. V
sobotu sa uskutoční sprievod z
nemeckého kostola do Starej rad-
nice, pôjdu v ňom tiež študenti v
dobových kostýmoch ako husári
II. uhorského pešieho regimentu.
V rámci podujatia otvoria niekoľko
zaujímavých výstav, atrakciou
bude ohňová šou a ohňostroj, pre
zábavychtivých pripravili veselicu
a tradičnú nočnú zábavu. (mo)

Bratislavský samosprávny kraj
má pripomienky k návrhu verejnej
minimálnej siete zdravotnej sta-
rostlivosti, ako ju predložilo Minis-
terstvo zdravotníctva SR. V ná-
vrhu minimálnej siete nie sú zahr-
nuté Nemocnica Modra a Fakultná
NsP Milosrdní bratia, a medzi špe-
cializovanými pracoviskami Psy-
chiatrická nemocnica Philippa Pi-
nela Pezinok, Onkologický ústav
svätej Alžbety a Špecializovaná
nemocnica pre ortopedickú prote-
tiku Bratislava.

Námietka BSK k nezaradeniu
medzi špecializované pracoviská
Psychiatrickej nemocnice Philippa
Pinela:
– V rámci Bratislavského kraja je v
podstate jediným poskytovateľom
chronickej psychiatrickej starostli-
vosti. Vzhľadom na to, že Brati-
slavský kraj a Bratislava zvlášť, sa
neustále nachádzajú na prvom
mieste, čo sa týka počtu užíva-
teľov drog, ako aj počtu hospitali-
zovaných s cieľom liečby drogovej
závislosti nie je možné súhlasiť s

redukciou lôžok v tomto odbore.
Počty pacientov hospitalizova-
ných na gerontopsychiatrických
oddeleniach jednoznačne svedčia
o tom, že tak ako v celosvetovom
meradle, tak aj v SR, Bratislavský
kraj nevynímajúc, rastie počet
ochorení, ktoré si vyžadujú chro-
nickú psychiatrickú starostlivosť a
hospitalizáciu na gerontopsychiat-
rickom oddelení.

O riešení pripomienok BSK bu-
deme informovať.

(mo)

Po ročnej prestávke bol znovu
pre verejnosť sprevádzkovaný
amfiteáter. Je v novom šate,
vďaka investíciam mesta Pezinka.
Pevne veríme, že sa nájdu ešte
prostriedky na zvukové zariade-
nie, brány a obnovu oplotenia.

Máme nové sociálne zariadenia,
sedadlá, osvetlenie, prístupové
chodníky, javisko. Stálo to nemalé
peniaze, ale návštevnos ť cez
letné mesiace potvrdila, že to ne-
bola zbytočná investícia. Letné
premietanie v amfiteátri má v Pe

zinku dlhoročnú tradíciu a obyva-
telia oňmajú veľký záujem.

Sezónu sme začali 30. júna,
ihneď po ukončení rekonštrukcie,
a skončila sa 2. septembra. Usku-
točnilo sa 65 predstavení, na kto-
rých sa zúčastnilo 10 915 divákov.
Počasie nám vcelku prialo, na-
šťastie na nosných filmoch bolo
pekne. Pre dážď sme nemohli pre-
mietnuť sedem filmov. Vďaka su-
chému letu sme tentoraz vôbec
nemali starosti s komármi.
Ďakujeme návštevníkom, nielen

za to, že navštívili náš amfiteáter,
ale aj za to, že sa nevyskytli preja-
vy vandalizmu.

Najúspešnejšie filmy leta: Shrek
Tretí (1879 divákov), Simpsonovci
vo filme (1652), Harry Potter a Fé-
nixov rád (1535), Piráti Karibiku:
Na konci sveta (865), Smrtonosná
pasca 4.0 (698), Vratné láhve
(576). Pre zaujímavosť, na filme
Simpsonovci bolo na jednom pred-
stavení 1028 divákov.

vedúci kina
Timotej Matiaško

Posledné dažde a vietor poriad-
ne preverili novú autobusovú za-
stávku na námestí v Pezinku. Som
presvedčená o tom, že zastávka
by mala chrániť ľudí pred nepriaz-
ňou počasia. No táto zastávka
svoj účel neplní.

Vietor vháňal dážď spredu (se-
verozápadu), ale aj z otvorených
bokov, kde sú namiesto bočných
ochranných panelov umiestnené
tabule na reklamu. Ľudia sa zhrčili
do stredu, hlavy si zakrývali dážd-
nikmi. Deti, ktoré viedli rodičia zo
škôlok domov sa schovávali v ma-
minych sukniach. Niektorí starší

ľudia sedeli (8 sedadiel), ostatní aj
s nákupom stáli. Horšie je, že táto
zastávka slúži nielen miestnej do-
prave, ale aj medzimestskej sme-
rom na Modru, Trnavu a Malacky.
A to pred sebou máme daždivú
jeseňa zimu.

Ak porovnávame – lepšie vyho-
vovala predchádzajúca zastávka.
Mala aspoň bočné steny a viac
sedadiel. Je záhadné, pre koho
bola vlastne postavená táto inovo-
vaná zastávka? Určite nie pre ľudí
do nepohody. Možno pre tie re-
klamné panely.

Viera Fridrichová

Daňové riaditeľstvo SR v Ban-
skej Bystrici oznamuje fyzickým
osobám, že zákon č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov v znení
neskorších predpisov bol noveli-
zovaný zákonom č. 215/2007 Z.z.
účinným od 1. 9. 2007 a zákonom
č. 358/2007 Z.z. účinným od 1. 10.
2007, ktoré zmenili § 31 týkajúci
sa registračnej a oznamovacej
povinnosti fyzických osôb voči
daňovému úradu v prípade, ak
prenajímajú alebo budú prenají-
mať byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem po-
zemku.

Ak je fyzická osoba registrovaná
na daňovom úrade a po 1. 9. 2007
začne prenajímať byt alebo neby-
tový priestor (okrem pozemku), do
30 dní po uplynutí mesiaca, v kto-
rom sa prenájom realizoval, je po-
vinná to oznámiť daňovému úra-
du.

Prihlášku na registráciu dosta-
nete na daňovom úrade alebo ju
získate na internetovej stránke

.

Fyzická osoba, ktorá prena-
jíma byt alebo inú nehnuteľnosť
a nemala pred 1. 9. 2007 regis-
tračnú povinnosť, musí najne-
skôr do 31. 12. 2007 požiadať
príslušný daňový úrad o regis-
tráciu.

www.drsr.sk (DÚ)

Motoristi môžu využívať novú komunikáciu. Foto (mo)

Most cez potok Saulak pri ulici
SNP konečne sprejazdnili, moto-
risti môžu využívať novú ob-
jazdovú komunikáciu, ktorá ve-
die k okružnej križovatke pri Tes-
cu. Nový stav prispel k zníženiu
hustoty premávky v centrálnej
časti mesta, ale vozidlá využíva-
júce novú cestu, po prechode
okružnej križovatky, sa i tak do-
stávajú na preťaženú komuniká-
ciu na Myslenickej ulici. Rieše-
ním zlej dopravnej situácie v
meste môže byť jedine obchvat
mesta. (mo)

Kto má záujem o dychové cviče-
nia, nech sa pridá k nám. Cvičíme v
Schaubmarovom mlyne, každý uto-
rok o 19.00 hod. Cvičiteľka Božena
Kurkinová. Cena za cvičenie: 50 Sk.
Kontakt: 0911 334 552. (iž)

Na Babe sa konali dvojdenné
preteky automobilov do vrchu
amatérskych pretekárov Slova-
kia-Motorsport 2007. Svoje
skvelé jazdecké umenie pred-
viedol Pezinčan Jozef Radič na
Mitsubishi 3000 GT, ktorý vyhral
v skupine B 5 (5:12,271). Ma-
rián Tahotný na Peugeote 205
GTi skončil piaty (5:35,649). V
triede H-1300 si vyjazdil Ján
Mesároš na Š-120 S Rally
druhé miesto (6:28,170).

(mo)



Prvého septembra uplynulo
dvadsaťpäť rokov od otvorenia
Základnej školy na Kupeckého
ulici v Pezinku. Za toto obdobie
opustilo brány školy vyše 2500
deviatakov. Nebudem spomínať
úspechy a ocenenia, tie pravi-
delne uverejňujeme na webovej
stránke školy. Chcem sa poďako-
vať všetkým rodičom, tým býva-
lým i tým súčasným, ktorí nám dô-
verujú, pomáhajú a našu prácu
uznávajú. Je to asi aj preto, že
veľký dôraz kladieme na humani-
záciu vzťahov medzi žiakmi, uči-
teľmi a rodičmi.

V súčasnosti máme v 28 trie-
dach 663 žiakov, v školskom
klube detí sme otvorili devä ťodde-
lení, o žiakov sa stará 63 pracov-
níkov školy. Sme veľká škola,
ktorá sa rozvíja, modernizuje a
skrášľuje. Verím, že nespoma

líme a že aj o päť či desať rokov sa
budeme tešiť z ešte väčšej dôvery
verejnosti.
Ďakujem všetkým, ktorí akým

koľvek spôsobom šírili a šíria
dobré meno našej školy.

riaditeľka školy
Mgr. Viera Radičová

Budová Základnej školy na Kupeckého ulici. Foto: M. Oravec

Medzi žiakmi Základnej
školy na Kupeckého ulici
sme tretieho septembra
zazreli aj Patrika Nogu,
prvorodeného Pezinčana v
3. tisícročí. Do školy prišiel v
sprievode rodičov, krásne
vyobliekaný, s kytičkou
kvetov pre pani učiteľku.

Patrik sa na školu zjavne
tešil, učenie ho iste bude
baviť a medzi spolužiakmi si
nájde nových kamarátov. O
jeho narodení sme písali v
prvom čísle v roku 2001. Na svet prišiel prvého januára,
trištvrte hodiny po polnoci, v pôrodnici na Partizánskej
ulici v Bratislave. (mo)O Patrikovi sme písali v roku 2001.

Lyžiarsky klub Baba Pezinok prišiel v tomto roku s novinkou, v stredisku
Zochova chata – Piesok, kde prevádzkuje zimné lyžovanie, zriadili trať
Summer Tubing. Na umelej dráhe, deti i dospelí môžu jazdiť na špeciál-
nom nafukovacom kolese, pričom človek zažije, ozaj, vzrušujúce chvíle
s originálnou zábavou. Rýchlu jazdu si môžete vyskúšať ešte do konca
októbra, v sobotu, nedeľu a vo sviatky od 10.00 do 18.00 hod. Cena vstu-
penky za samostatnú jazdu je 20 Sk, na 10 jázd 100 Sk. (mo)

BANSKÁ ŠTIAVNICA

(mo)

– Členovia
Malokarpatského baníckeho spol-
ku v Pezinku sa po štvrtýkrát zú-
častnili na Salamandrových dňoch
v Banskej Štiavnici. Na veľkolepej
slávnosti pod záštitou slovenskej
baníckej komory sa zúčastňujú
baníci, hutníci, naftári, geológovia
a zástupcovia slovenských i za-
hraničných baníckych spolkov.

Liga za duševné zdravie SR, o.z.,
v spolupráci s Materským centrom
MaMaTaTaJa organizuje verejnú
zbierku s celoslovenskou pôsob-
nosťou DNI NEZÁBUDIEK 10. – 12.
októbra 2007.

Cieľom zbierky je podpora sociál-
neho začlenenia ľudí s duševnými
poruchami ako i upozornenie politi-
kov a verejných činiteľov na nedo-
statočnú starostlivosť o duševné
zdravie a duševne chorých.

Neváhajte a prispejte kúpou nezá-
budky – symbolu duševného zdra-
via v uliciach Pezinka.

Prispieť môžete aj poukázaním
dobrovoľného príspevku na účty
4040154029/3100 alebo 20266500/
6500 alebo zaslaním SMS na číslo
833 v sieti Orange a T-Mobile v hod-
note 30 Sk od 10. 9. do 30. 10.
2007.

Pomôžte ľuďom so skúsenosťou
s duševným ochorením začleniť sa
do života.
Ďakujeme. (ab)

Za areálom spoločnosti Univolt
Slovakia v Pezinku sa neznámy
páchateľ vlámal do záhradnej chat-
ky, na ktorej vylomil dvere, oke-
nicu, rozbil sklenenú výplň okna a
dverí, porozbíjal interiér, vypáčil
dvere príručného skladu, odkiaľ
odcudzil záhradný gril, rôzne nára-
die a otvoril ventil na vodovodnom
potrubí, čím došlo k zaplaveniu
chatky, skladu i priľahlého pozem-
ku. Poškodenému P. M. z Pezinka
vznikla škoda vyše päťtisíc korún.

(vk)



,,Toto je najväčší mlynský kameň v strednej Európe," – povedala nám
Mgr. Iveta Žáková (na snímke), správkyňa Galérie insitného umenia na
Cajlanskej ulici. Zaujímavý exponát je umiestnený vo dvore historického
objektu. V hlavnej budove je zachované zariadenie mlyna a konajú sa tu
výstavy insitných umelcov. Pokiaľ ste ešte v Schaubmarovom mlyne
neboli, určite by ste ho mali navštíviť, ponuka galérie vás iste zaujme.
Pripomíname však, že v súvislosti s plynofikovaním objektu, je do konca
októbra zatvorený. (mo)

Nadväzujeme na tohtoročné
čísla 2 a 4, v ktorých sme uverejnili
základné informácie o prvých
rokoch vydávania Pezinčana.

Obálka z roku 1979. Pezinčana za-
čínajú tlačiť Západoslovenské tla-
čiarne, prevádzka Pezinok. Sadzbu
robí skúsený sadzač Ľudovít Mar-
kovič. Zodpovedný redaktor: Miro-
slav Stojkovič. Grafická úprava:
Oliver Solga. Vychádza štyrikrát
ročne v náklade 3000 výtlačkov.

Obálka z roku 1982. Zodpovednou
redaktorkou sa stala Darina Demko-
vá. Tlač: ZT, prev. Pezinok. Náklad a
periodicita vydávania sa nemení.

Prvé číslo z roku 1983. Pezinčan
začína vychádzať s jednou dopln-
kovou farbou. Od č. 3 sa šéfredak-
torom stal Milan Oravec.

V Schaubmarovom mlyne na
Cajlanskej ulici, kde sídli Galéria
insitného umenia, si urobili ro-
dinné stretnutie potomkovia po
Gustávovi a Karolíne Schaubma-
rovcoch. Prišli na miesto, kde ich
starí rodičia a prarodičia žili a veno-
vali sa mlynárskemu remeslu.

Schaubmarovci kúpili
mlyn v roku 1857 od vdovy
Reichardovej. Prišli na
Cajlu z Bavorska. Najstar-
ším známym predkom bol
Gustáv Schaubmar, ktorý
sa vyučil za umeleckého
zámočníka vo Viedni okolo
roku 1880. Keď jeho starší
brat Viliam, pozemkovo-
knižný majiteľ mlyna r.
1895, zomrel, mlyn po ňom
prevzal Gustáv. V dolnej
obytnej časti budovy si zria-
dil zámočnícku, kováčsku
a stolársku dielňu s pomer-
ne dobrým vybavením.

Spolu s manželkou Karo-
línou mali päť detí – Gustá

va, Ľudovíta, Karolínu, Rozáliu a
Karola. Zomrel v r. 1942, man-
želka o štrnásť rokov neskôr.

Posledným majiteľom mlyna zo
Schaubmarovcov bol syn Gustáv,
ktorý išiel v otcových šľapajách.
Po jeho smrti rodina mlyn predala
Slovenskej národnej galérii, ktorá

tu zriadila Galériu insitného ume-
nia.

Na septembrové stretnutie prišlo
vyše štyridsať rodinných príslušní-
kov Schaubmarovskej rodiny.
Mohli sa lepšie navzájom spoznať,
porozprávať, ale hlavne pospomí-
naťna svojich predkov. (mo)

Spoločná fotografia zo stretnutia.

Gospelová kapela Kapucíni & Stanley

V sobotu 8. septembra sa usku-
točnil v Kláštornom kostole druhý
ročník Kapucínfestu. Na festivale
hudobných interprétov vystupo-
vali rehoľníci – bratia Kapucíni,
ktorí sú členmi rádu sv. Františka
z Asissi. V štvorhodinovom pro-
grame účinkovali známa kapela
Kapucíni & Stanley, ktorá v r. 2005
získalaAurela za najlepšiu gospe-
lovú kapelu na Slovensku, Ja-
kubrafael a Damián z Bratislavy,
Ondro Tarana zo Žiliny a Milan
Majda z Kremnických Baní.

(mo)

V piatok 24. augusta sa usku-
točnila v priestoroch bývalej
banky na ulici M.R. Štefánika
slávnosť uvedenia knihy Evy
Šiškovej . Au-
torkina prvotina obsahuje výber
z poézie, ktorej sa venuje
takmer tri desaťročia. Knižka
vyšla vďaka Fondu umelcov regi-
ónu Malokarpatskej nadácie
Revia. Pokrstila ju sama autorka
rannou rosou.

Účastníci slávnosti si mohli
pozrieť aj fotografie E. Šiškovej,
ktoré vystavuje pod názvom Mo-
lekuly vesmíru.

Z lekárne srdca I

(mo)



Pred rokom otvorili Ná-
rodný salón vín, o jeho
vznik sa pričinil Zväz vý-
robcov hrozna a vína na
Slovensku. Na salón našli
najvhodnejšie priestory v
Pezinku – v zámockých
pivniciach. Po neveľkej
rekonštrukcii sa stali jedi-
nečným miestom na dô-
stojnú prezentáciu najlep-
ších slovenských vín.

Začiatkom septembra ví-
na z minulého roku vyme-
nila nová kolekcia – stovka
najkvalitnejších sloven-
ských vín. Vína do Národ-
ného salónu sa vyberali na
šestnástich regionálnych
nominačných súťažiach.
Hodnotilo sa 6500 vín, z
ktorých náročné kritériá
salónu splnilo 326. Stovku
najlepších vín v júni tohto
roku vyberalo šesť degustačných
komisií, v ktorých pôsobilo 30 eru-
dovaných slovenských degustáto-
rov, ktorí majú degustačné skúšky
podľa európskych noriem. V zá-
ujme čo najvyššej objektivity, kaž-

Vodný zámok v Pezinku v muzeálnej časti salónu.

výrobcov. Najvyššie hodnotenými
vínami v jednotlivých kategóriach
boli: – Devín
2006, suché neskorý zber, Martin
Pomfy, MAVÍN Vinosady,

– Devín 2006,
sladké bobuľový výber, Víno Mrva
& Stanko, Trnava, – To-
kajský výber 5-
putňový 1990,
sladké tokaj, To-
kaj & Co.,
– Frankovka mod-
rá, Rosé 2006,
ružové polosu-
c h é , n e s k o r ý
zber, PD Mojmí-
rovce,

–
Alibernet 2006,
suché výber z
hrozna, Vinohrad-
níctvo a vinárstvo
Skovajsa Pezi-
nok,

–
Cabernet Sauvignon 2006, sladké
slamové, Vitis Pezinok, –
Hubert de Luxe 2005, sladké aro-
matické šumivé víno, Hubert J. E.
V sedmičke najlepších vín sú dve
od pezinských výrobcov.

Dostať svoje vína do stovky naj-
lepších vín je aj prestížna záleži-
tosť. Je to určite to najlepšie vy-
svedčenie pre vinára, i keď nie je
pre všetkých vinárov, hlavne pre
tých menších,ľahké splniť náročné
kritériá. Napríklad v tomto roku
museli výrobcovia garantovať, že z
prihlásenej vzorky vína majú 500
litrov, z ktorých tristo musia rezer-
vovať pre Národný salón, aby ho
mali po celýčas k dispozícii.

Pezinskí výrobcovia majú v stov-
ke najlepších 26 vín. Sú to vína
týchto výrobcov:

– Rizling
rýnsky, 2006, polosuché, neskorý
zber, Rizling vlašský, 2006, suché,

tiché biele suché

tiché
biele ostatné

tokajské

ružové

tiché čer-
vené suché

tiché čer-
vené ostatné

šumivé

JANOUŠEK FISCHER

neskorý zber, Frankovka
modrá, 2006, suché, ne-
skorý zber, Rizling vlašský,
2006, polosladké, výber z
hrozna, Veltlínske zelené,
2006, polosladké, výber z
hrozna, Pálava, 2006, su-
ché, výber z hrozna, Ca-
bernet Sauvignon, 2006,
suché, výber z hrozna;

– Neu-
burské, 2006, suché, ne-
skorý zber, Frankovka
modrá Rosé, 2006, suché,
neskorý zber, Sauvignon,
2006, suché, výber z hroz-
na, Frankovka modrá,
2006, suché, výber z hroz-
na;

–
Svätovavrinecké, 2006,
suché, akostné, Fran-
kovka modrá, 2006, su-
ché, neskorý zber, Char-

donnay, 2006, suché, neskorý
zber, Alibernet, 2006, suché, výber
z hrozna, Cabernet Sauvignon,
2006, suché, výber z hrozna;

– Neronet, 2006, su-
ché, akostné, Cabernet Sau

VÍNO MATYŠÁK

VINOHRADNÍCTVO A VI-
NÁRSTVO SKOVAJSA

VINOHRADNÍCTVO PAVELKA –
SOBOLIČ

Vína sú uložené v starých sudoch.

Vstup do salónu.

vignon, barrique, 2005, suché,
akostné, Cabernet Sauvignon,
2006, suché, výber z hrozna;

– Cabernet Sau-
vignon, barrique, 2006, suché,
akostné, Rizling rýnsky, 2006,
sladké, hrozienkový výber, Fran-
kovka modrá, 2006, sladké, hro-
zienkový výber, Cabernet Sau-
vignon, 2006, sladké slamové,
Rizling rýnsky, 2006, sladké sla-
mové, Tramín červený 2, 2006,
polosladké, výber z hrozna, Muš-
kát Ottonel, 2006, polosladké, vý-
ber z hrozna, Cabernet Sauvignon
2, 2006, suché, výber z hrozna.

Najlepšie vína môžete ochutnať i
kúpiť v Národnom salóne vín v
Pezinskom zámku a zároveň si
vypočuť odborný výklad. Kontakt:
tel./fax: 033/640 5174, www.nsv-
sr.sk, otvorené: utorok – nedeľa
11.00 – 18.00 hod.

VITIS PEZINOK

(mo)
Foto: autor

dé víno hodnotili v dvoch nezávis-
lých komisiách.

Do stovky najlepších sloven-
ských vín v tomto roku vybrali 53
bielych, 36červených, dve ružové,
tri šumivé a 6 tokajských vín, od 36



IVANA POLÁČKOVÁ je študentkou UK v Bratislave, kde študuje
odbor liečebná pedagogika, so zameraním na muzikoterapiu. Je
viacnásobnou víťazkou speváckych súťaží Spieva celý Pezinok
a Malokarpatský slávik. Vyhrala súťaže Študentská nôta v Brati-
slave, Zlatá črievička v Partizánskom, Zlíntalent v Zlíne (ČR), Uni-
verse talent v Prahe. Po víťazstve v konkurze, účinkuje v hlavnej
úlohe v muzikáli Mušketieri na Novej scéne.

S veľkým úspechom pre 22-
ročnú Pezinčanku Ivanu Poláč-
kovú sa skončila televízna spe-
vácka súťaž Môj najmilší hit. Di-
váci ju mohli vidieť cez letné me-
siace v lukratívnom čase v piatok
na STV 1. Ivanka sa dostala až do
finále, kde na základe hlasovania
divákov (prišlo takmer 260 tisíc
hlasov) vyhrala rozdielom 400 hla-
sov. Je to ďalší obrovský triumf
mladej speváčky v jej úspešne sa
rozvíjajúcej kariére. Krátko po
skončení súťaže sme sa s Ivankou
stretli a položili jej niekoľko otázok.

–

–

l

l

Čo vás viedlo k tomu, prihlá-
siť sa do televíznej súťaže Môj
najmilší hit?

Aké boli vzťahy medzi súťa-
žiacimi?

Inšpiroval ma k tomu otec, zdô-
vodnil to tým, že mám celkom
úspešnú spevácku kariéru, ale
málo sa o mne na Slovensku vie.
Do súťaže sa prihlásili stovky záu-
jemcov, nakoniec som bola jednou
z desiatky finalistov.

Spočiatku rezervované, nepo-
znali sme sa, nevedeli sme, čo si
môžeme jeden k druhému dovoliť.
Potom sa to uvoľnilo, navzájom
sme sa obľúbili a držali si palce.

–

l S ktorým zo súťažiacich ste
si najviac rozumeli?

Ozaj som si rozumela so všet-
kými, najviac mi však bolo ľúto
keď vypadol Oto. V zákulisí bol
takou našou psychickou oporou,
rozdával okolo seba dobrú nála-
du, veľmi nám to pomáhalo. Inak,
každý z nás bol povahovo iný,

režisér bol iste s výberom
spokojný.

Vyzeralo to, že bude v záve-
rečnej dvojke. Vo štvrtom kole
však nečakane vypadol, boli
sme z toho všetci šokovaní.
Chlapec má ale pred sebou
sľubnú budúcnosť, keď ne-
poľaví, raz bude z neho veľká
hviezda.

So všetkými dobré. Členovia
štábu boli perfektní a porotcovia
tiež.

Stále mi dávali pesničky Mariky
Gombitovej, spev s veľkými výš-
kami, bolo to náročné, ale výsle-
dok bol dobrý.

Nebolo to preto, že by mi nefan-
dila, ona len nemá rada kamery.
Samozrejme, úspech mi priala,
doma mi bola veľkou oporou a do-
dávala mi silu, aby som to všetko
zvládla. Som jej veľmi vďačná, to
isté platí aj o ocinovi.

Po každom kole, v sobotu, sme
robili dokrútku pre najbližšie živé
vysielanie a dostali sme aj pes-
ničku z obálky. Do stredy sme mali
čas, aby sme sa ju naučili. Vo štvr-
tok sme prišli do Bratislavy, tu sme
každý asi hodinku pracovali s hla-
sovou pedagogičkou, povedala
nám svoje pripomienky. V ten istý
deň bola prvá skúška na pódiu a
výber oblečenia. V piatok od rána
druhé skúšanie na pódiu a záve-
rečná generálka v oblečení na
večer. O dvadsiatej sa išlo naostro
v priamom prenose.

Bola som dosťnervózna, uvedo-
movala som si, že všetko sa už
končí, treba urobiť posledný roz-
hodoujúci krok. Hlásila sa i únava.
Myslím si však, že som dosiahla
to, čo som chcela. Pekný zážitok
mám najmä z duetu s Marcelom
Palonderom.

Po programe bola v televízii rey

–

–

–

–

–

–

–

l

l

l

l

l

l

l

Zo začiatku sa zdalo, že
vašim veľkým súperom
bude Peťo...

Aké vzťahy ste mali so štá-
bom a porotcami?

Nemali ste problémy s výbe-
rom pesničiek?

Počas súťaží nebolo vidieť v
hľadisku vašu mamu...

Príprava na každé kolo bola
iste neľahká...

Aké pocity ste mali vo finále?

Oslavy po súťaži boli veľké?

cepcia, na ktorej boli všetci finalis-
ti, viacero celebrít a zaujímavých
ľudí. Dali sme si tortu, aj niečo z
ďalšieho občerstvenia. Porozprá-
vali sme sa, pospomínali a zaželali
sme si, aby sme sa skoro znovu
stretli. Doma to bolo klasické, zišla
sa rodina, spoločne sme si pripili.

Chcela som sa zviditeľniť, to sa
stalo. Píše sa o mne v novinách a
časopisoch, aj keď s obsahom nie
som vždy spokojná.

Boli to veľmi nespravodlivé in-
vektívy redaktora, úplné klebety a
výmysly. Pokiaľ ide o hodnotenie
bola tam notárka, teda k žiadnemu
podfuku či omylu nemohlo dôjsť.
Už pred finále v tomto denníku
uverejnili článok, ktorým ovply-
vňovali verejnosť a chceli mi odlá-
kať divákov. Myslím si však, že
ľudia, ktorí ma počuli spievať
alebo ma poznajú, nepochybujú o
mojich speváckych kvalitách. A
pokiaľ ide o Majku, tá vôbec ne-
bola po finále sklamaná, za
úspech považovala, že sa dostala
až do posledného kola. Mali sme
sa veľmi radi, po celý čas ma pova-
žovala za staršiu sestru a od za-
čiatku som bola jej favoritkou na
víťazstvo.

Okrem 100-tisícovej dovolenky,
fotoaparát a súčasťou zmluvy je
návšteva rôznych televíznych relá-
cií, v ktorých vystúpim ako hosť a
budem spievať.

Predovšetkým chcem úspešne
natočiť svoj prvý album, na spôsob
amerického country, zdá sa mi, že
to zatiaľ na Slovensku nik neuro-
bil.

Áno, veľmi sa teším. Svojím vy-
stúpením sa chcem poďakovať
Pezinčanom, že mi držali palce a
posielali hlasy. Zaspievam aj pes-
ničky zo súťaže. V programe bu-
dem účinkovať s Erikom Ňarja-
šom, ktorého ľudia videli tancovať
v Let´s dance s Mariannou Bouč-
kovou.

–

–

–

–

–

l

l

l

l

l

Čo vám dala súťaž?

Istý bulvárny denník v súvis-
losti s vami napísal, že vás zvý-
hodňovali a finalistka Majka
mala na záverečné kolo ťažké
srdce.

Aké ceny ste získali?

Vaša ďalšia spevácka karié-
ra?

Tešíte sa na vystúpenie na
Vinobraní?

Milan Oravec



FAKTY/ARTEFAKTY je podtitul
výstavy 1. ročníka Bienále plastiky
malého formátu, prezentuje 75
diel od 42 slovenských sochárov,
ktorí absolvovali umelecké školy v
Čechách a na Slovensku od roku
1990. Výstava sa teší mimoriad-
nemu záujmu, pretože prehliadka
takéhoto rozmeru sa na Sloven-
sku koná po 16 rokoch prerušenia
pravidelných výstav.

Výstavu na vernisáži 12. júla
2007 otvorila poslankyňa Európ-
skeho parlamentu a podpredsed-
níčka Bratislavského samospráv-
neho kraja Monika Flašíková-
Beňová, ktorá má nad podujatím
záštitu, za účasti zástupcu mesta
Pezinka Dr. JánaČecha.

Projekt Bienále plastiky malého
formátu v Pezinku prichádza s uži-
točným a potrebným zámerom.
Na našej výtvarnej scéne rieši ab-
senciu výstavnej prezentácie sú-
časnej slovenskej plastiky malého
formátu i konfrontácie tvorby z ge

neračného, ako aj z regionál-
neho hľadiska. Projekt rieši aj
chýbajúcu informovanosť vo
vzťahu k aktivitám tvorcov,
ako i v kontexte ich prezentá-
cie širokej kultúrnej verejnos-
ti.

Bienále má predpoklady
udomácniť sa na výtvarnej
scéne a v širšom povedomí
kultúrnej verejnosti najmä
tým, v čom prichádza s no-
vými podnetmi. Okrem sa-
motnej aktuálnej prezentácie
autorov na výstavnej časti
podujatia a vydania katalógu,
je ďalšou dominantou pro-
jektu odborné medzinárodné
kolokvium 16. a 17. októbra
2007. Organizačné prepoje-
nia, ktoré vytvára, dávajú
dobrý predpoklad pre kon-
frontáciu a tvorivú diskusiu,
ako aj pre zámer v podujatí
cyklicky pokračovať a rozširovať
ho smerom k vytvoreniu bázy pre
pravidelnú kooperáciu na nadregi-
onálnej a medzinárodnej úrovni.

Fundované odborné zázemie
projektu, záštita akad. soch. Prof.
Jozefa Jankoviča a kurátorstvo
Mgr. Ľuby Belohradskej dávajú
záruku prepojenia na súčasné
umelecké smerovanie a komuni

káciu so študentmi a mladou gene-
ráciou absolventov.

Osobitným a zo spoločenského
hľadiska v súčasnosti významným
prvkom je aktivita zameraná na
deti od najmladšieho veku. Vý-
stavu navštívili viaceré triedy ma-
terských, základných a odborných
škôl i Gymnázia Pezinok.

Z regionálneho a perspektívne aj
medzinárodného hľadiska je pozo-

ruhodná ambícia zriadením Bie-
nále plastiky malého formátu po-
ložiť základ na vytvorenie

– paralely Malokarpat-
skej vínnej cesty a dosiahnuť trvalý
synergický efekt kvalít regiónu. V
tejto cieľovej skupine ide o to, aby
sa plastika malého formátu stala
súčasťou sféry každodenného ži-
vota. Tento široký záber vo vzťahu
k cieľovým skupinám vytvára pred-
poklad trvalej udržateľnosti podu-
jatia. UsporiadateľBienále plastiky
malého formátu, občianske zdru-
ženie ATELIÉR PK v tomto veľko-
rysom projekte ponúka nielen plat-
formu na systematickú prezentá-
ciu tvorby, ale reaguje aj na vý-
razný dopyt obdivovateľov výtvar-
ného umenia.

Výstava je v Renesančnom
dome na ul. M.R. Štefánika č. 2

V dôsledku záujmu verejnosti
bude výstava predĺžená

Potom bude rein-
štalovaná v Bethlenovom paláci
Stredoslovenskej galérie v Ban-
skej Bystrici.

Cesty
za umením

otvorená denne okrem pon-
delka od 12. do 20. hodiny, v ne-
deľu a počas Vinobrania už od
10. hodiny.

od 1. do
30. októbra 2007, otvorená
denne okrem pondelka od 15.
do 19. hodiny.

Lenka Moravčíková Chovanec



Kde sú začiatky dnešných tra-
dičných oberačkových slávností?
Ako vyzeralo prvé pezinské vino-
branie v roku 1934? Začítajme sa
do riadkov mestského kronikára
Petra Pivka:

Mesto Pezinok za súčinnosti
Vinohradníckeho spolku v Pe-
zinku a štátnych železníc uspo-
riadalo na deň svätého Vác-
lava dňa 28. septembra prvú
oberačkovú slávnosť, akej
naši mešťania a vinohradníci
už dávno nevideli. Už v čas-
ných hodinách ranných plnili
sa bohate vyzdobené ulice
hosťami nielen z blízkeho oko-
lia, ale i zo vzdialených končín
republiky, aby boli účastní
veľkej vinohradníckej slávnos-
ti. Poriadateľstvo nemusí ľuto-
vať námahy, spojenej s prípra-
vou propagačného dňa pezin-
ského vína. Slávnosti sa vyda-
rili veľmi skvele.

Krátko po druhej hodine odpo-
ludnia z Kláštorskej ulice pohol sa
bohate krojovaný alegorický sprie-
vod a veľkými špaliermi obecen-
stva prešiel Wieserovou a Kolláro-
vou ulicou na Hlavné námestie,
kde bola postavená veľká tribúna
pre reprezentantov úradov a čle-
nov mestskej rady. Za krajinský
úrad, krajinský výbor a zastupi-
teľstvo zúčastnili sa slávnosti mi-
nister mimo služby dr. Kállay, re-
daktor Korman, členovia krajin-
ského výboru, Karol Hušek, člen
zastupiteľstva, vládny radca dr.
Obrcian,ďalej starosta mesta Bra-
tislavy dr. Krno, hlavný radca pre-
zídia ministerskej rady dr. Ľudevít
Černo, turecký honorárny konzul
dr. Reisman, zástupcovia tlače a
iní.

Počas sprievodu odovzdal sta-
rosta mesta Pezinka Michal Čech
dr. Kállayovi symbol vinobrania,
krásnu korunu, sotkanú zo strap-
cov hrozna. Dr. Kállay poďakoval
všetkým účinkujúcim a prial im,
aby sa v Pezinku stále dobré víno
rodilo ako dosiaľ, a aby ho mohli
za slušné ceny predávať.

Nemecká vinohradnícka mládež
predviedla svoje ukázky zvykov
nemeckých vinohradníkov. Všeo-
becný záujem vzbudila ukázka
slovenskej svadby, prevedená
pred tribúnou. Predvedené boli
všetky zvyky od privedenia mla

doženícha a nevesty k svadob-
ným rodičom, až po čepovanie a
svadobnú veselicu.

Po skončení sprievodu účastníci
do 5 000 osôb odobrali sa do mest

ského parku, bývalého Pálffyov-
ského zámku, kde sa konali
ľudové veselice. Cíferské a čataj-
ské krojované skupiny zavďačili
sa obecenstvu slovenskou bese-
dou a detskými tancami na sloven-
ské a české piesne. Do neskorých
večerných hodín ozýval sa zá-
mocký park hudbami, spevom a
tancom. Na vstupnom bolo vy-
brané do 10 000 Kčs.

Bola to družná slávnosť a vese-
lá, účastníci boli v dobrej nálade,
mnohí prišli peši, na bicykloch,
motocykloch, na autách, zvlášt-
nymi vlakmi až z Brna. A všetcia
sem prišli nielen preto, aby sa po-
kochali v slávnosti na pezinských
uliciach, v zámockom parku a zám-
ku, ale aby aj ošmakovali a užili
toho božieho daru a lieku z pezin-
ských viníc. Táto prvá vinohrad-
nícka slávnosť na deň svätého
Václava v našom meste bola
akýmsi slávnostným položením
základného kameňa k jej trvalému
vybudovaniu, lebo veď všetci hos-
tia sa výborne zabávali do nesko-
rého večera a premnohí milovníci
pezinského zlatého moku z Brati-
slavy iba najostatnejším nočným
vlakom v tej najveselšej nálade sa
vrátili domov.

K tomu ešte niečo o oberačkách.
V starých časoch, keď richtári boli
neobmedzení páni aj v našom
mestečku, vtedy oni určovali deň

začiatku oberačiek. Keď uznali, že
hrozno je dosť zralé, totiž, že má v
sebe dosť cukru, určili deň a vtedy
sa začalo oberať v celom chotári.
Z prvého strapca bol vylisovaný

mušt, ktorý okúsil ako prvý richtár
s konšelmi. Pohovorilo sa pri tom
mnoho rečí, veľmi často zbytoč-
ných, zahrala hudba, ľudia si zas-
pievali a oberačky boli zahájené.
Neskôr tieto slávnosti boli spest-
rené sprievodami. V čele sprie-
vodu išla štvorka koní, ktoré ťahali
alegorický voz, ozdobený stuhami
a listami viniča. Okolo voza v pek-

ných krojoch kráčali vinohradníci,
mládenci a dievčatá, za prvým
vozom išiel druhý s lisom a dievča-
tami, ktoré podávali obecenstvu
hrozno a mošt. Nasledoval iný

voz, na ktorom bol umiestený
sud so starým vínom, a na tom
pod baldachýnom sedela
kráľovná slávnosti. Vedľa voza
poskakovali šaškovia, ktorí
obveseľovali obecenstvo, kto-
ré vo veľkom počte sa prišlo
pozrieť na slávnostné zaháje-
nie oberačiek. Celý sprievod
obišiel mesto, a potom sa za-
stavil v niektorom hostinci, kde
o ďalšiu zábavu sa starala ci-
gáňska hudba. Tieto zvyky
však pomaly zmizli, a dnes sa
už odbavujú celkom jednodu-
chým spôsobom.

Práve zánikom starého vino-
hradníckeho cechu vymizli i
tieto pekné zvyky, o ktorých
obnovenie sa naša mestská
správa usiluje poriadaním sláv-

nosti vinobrania, ktoré v minulosti
bolo pýchou západného Sloven-
ska. Pri pevnej tejto snahe a vyna-
ložení úsilia bude táto práca s
úspechom korunovaná.

(Úryvok z Pamätnej knihy
mesta Pezinok, uloženej v Štát-
nom archíve v Bratislave – po-
bočka Modra).

V nedeľu 9. septembra sa v trnavskej Mestskej športovej hale uskutoč-
nil 35. ročník prestížnej Veľkej ceny Trnavy v džude mužov a žien do 23
rokov. Na súťaži sa zúčastnili pretekári zo Slovenska, Maďarska, Ra-
kúska a Českej republiky. Džudisti 1. Judo Clubu Pezinok, pod vedením
Jozefa Tománka st., stáli dvakrát na stupni víťazov. Prvé miesto obsadil
Pavol Jurčík vo váhovej kategórii do 90 kilogramov. Tretí skončil Matej
Čupka do 81 kg. V rovnakej kategórii obsadil Emil Cino 7. miesto. V kate-
górii do 73 kg obsadil Matej Vinohradský 5. miesto a Adam Uherek
skončil siedmy. (tom)



Pri príležitosti Vinobrania pokra-
čujeme v predstavovaní pezin-
ských vinárov, ktorí spracúvajú
hrozno z našej malokarpatskej
oblasti.

V minulých rokoch sme písali o
väčších vinároch, ktorých ročná
produkcia vín sa pohybuje v milió-
nových číslach. Tentoraz sme na-
vštívili malú vinársku firmu – BO-
RIK VINO, ktorej produkty obľu-
bujú mnohí milovníci kvalitných
vín.

Peter Borik pochádza z Chorvát-
skeho Grobu. Do tajov vinohrad-
níctva a výroby vín ho zaúčal otec.
Dorábali vína pre vlastnú potrebu.
V roku 1989, po otcovej smrti, za-
čal robiť už sortovo čisté vína. Naj-
skôr v menších množstvách, s
tromi či štyrmi odrodami.

V roku 1998 dokončil rodinný
dom na Jilemnického ulici v Pezin-
ku, kde pivničné priestory riešil
tak, aby boli vhodné na spracova-
nie a skladovanie vína, pričom
nezabudol ani na možnosť ochut-
návok a posedenia pre menšie
kolektívy. Spolu s manželkou Mag-
dalénou založili terajšiu firmu.

Vhodnejšie pod-
mienky využili na
rozšírenie výro-
by. Napríklad v
minulom roku vy-
robili 15 tisíc litrov
vína trinástich od-
rôd. Jedenásť je
čisto odrodových,
jedno je značko-
vé – Borik Rosé.
Z niektorých od-
rôd vyrobia me-
nej, z iných väč-
šie množstvo. Ich
prioritou je vyrá-
bať prívlastkové
vína.

Majú v prenáj-
me vyše 40 árov
viníc, prevažne v
Chorvátskom Grobe, časť v Pe-
zinku. Najväčším dodávateľom
hrozna je známy pestovateľ z Hlo-
hovca.

Veľkú pozornosť venujú techno-
lógii spracovania hrozna. Všetko
sa začína už vo vinohrade regulá-
ciou úrody, ktorá nesmie byť
vyššia ako 8 – 9 ton z hektára,
prispieva to ku kvalite suroviny.
Dôležitá je nielen cukornatosť
hrozna, ale aj to, aby bolo techno-
logicky vyzreté. Prívlastkové vína
sa podľa zákona nesmú doslá-
dzať. Ešte vo vinohrade hrozno

plodov. Chladenie používajú aj pri
spracovaní hrozna v pivnici. Majú
riadené kvasenie, kontrolujú tep-
lotu muštu, fermentácia prebieha
pri 16 – 18 stupňoch. Vína sú po-
tom omnoho aromatickejšie. Ten-
to rok používajú nový 800 litrový
pneumatický lis. Jednu sortu hroz-
na môžu robiť naraz, čím sa liso-
vanie značne urýchli.

Osemdesiat percent produkcie
vín fľašujú, ostatok majú sudové a
na ochutnávky. Minimálne polo-
vicu vín vypredajú v pivnici, zvy-
šok ide do vínoték v Pezinku,
Senci a v Bratislave. S odbytom

problémy zatiaľ nemajú, z roka na
rok vína vypredajú.

– povedal nám Peter
Borik.

Aká je budúcnosť firmy BORIK
VINO? S rozširovaním výroby už
nerátajú, v tomto personálnom
zložení by viac nezvládli. Skôr sa
zamerajú na zlepšovanie svojich
produktov.

,,Naše vína sa pravidelne obja-
vujú na súťažiach. S výsledkami
sme spokojní. Šampiónov ešte
nemáme, ale máme zlaté a strie-
borné medaily. Veríme, že v kva-
lite vín sa budeme posúvať ešte
dopredu"

(mo)





V súvislosti s oberačkovými
slávnosťami v Pezinku bude od
19. 9. od 6.00 hod. do 24. 9. do
10.00 hod. uzavretá Centrálna
mestská zóna a to nasledujúce
ulice: Kollárova, Radničné nám.,
Farská, Potočná, M. R. Štefáni-
ka, Mladoboleslavská, Kupec-
kého ul., Holubyho, Záhradná, Š.
Polkorába a časť Meisslovej a
Sládkovičovej.

Z uvedeného dôvodu bude do-
prava presmerovaná po ob-
chádzkových trasách. Autobusy
Slovak Lines budú v stredu, štvr-
tok a pondelok v smere sídlisko

Sever a Modra premávať cez
Mýtnu ulicu. Medzimestské spoje
v piatok, sobotu a nedeľu pôjdu
cez Seneckú ulicu.

Zastávky pre hromadnú autobu-
sovú dopravu:
– streda, štvrtok a pondelok pre

smer Bratislava – na Trnavskej ul.
pred odbočením do Mýtnej
– streda, štvrtok a pondelok pre

smer Modra bude zastávka na Mýt-
nej pred výjazdom na Trnavskú ul.
– počas celého Vinobrania bude

zastávka Pezinok, námestie do-
časne premiestnená v oboch sme-
roch na Jesenského ulicu.

V piatok, sobotu a v nedeľu bude
doprava z Mýtnej vylúčená a bude
smerovať z mesta po Seneckej,
so zastávkami iba na Jesenského
ulici. Stanovištia TAXI budú pri
železničnej stanici. Dňa 22. a 23.
9. 2007 bude pre dopravu uza-
vretý vjazd k železničnej stanici
okrem autobusov Slovak Lines,
TAXI a návštevníkov hotela.

Na ceste II/502 v úseku Fándly-
ho-Slnečná ul. bude obmedzená
maximálna rýchlosť na 40 km/
hod.

(mb)

V rámci oberačkových slávností,
21. septembra od 9.30 hod. v zasa-
dačke na Mestskom úrade v Pe-
zinku, sa uskutoční seminár na
tému

. Jeho cieľom je predstaviť
subjekty, ktoré sa podieľajú na
rozvoji cestovného ruchu v kraji a
spoločne hľadať cesty efektívnej
spolupráce medzi nimi.

Seminár je určený záujmovým a
profesijným združeniam oriento-
vaným na cestovný ruch, zástup-
com štátnej správy a samosprávy,
médiám a študentom špecializá-
cie cestovný ruch.

9.40 – 10.15
Čo je to destinačný manažment –
prednáška A. Orelovej z BSK,
10.15 – 11.15 Prezentácia subjek-
tov cestovného ruchu (v 10 min.
intervaloch) z malokarpatského
regiónu (Združenie Malokarpat-
ská vínna cesta, Klub mestských
sprievodcov Pezinok, Cech husa-
cinárov Slovenský Grob, Malokar-
patská komunitná nadácia Revia,
Academia Istropolitana Nova),
11.30 – 12.30 Prezentácia –
Správa cestovného ruchu Senec,
12.30 – 13.30 Prezentácia subjek-
tov zo Záhoria – Turistická infor-
mačná kancelária Devínska Nová
Ves, mesto Stupava, mesto Ma-
lacky.

Kto je kto v cestovnom ruchu
v Bratislavskom samosprávnom
kraji

Program seminára:

(EL)

Rozhorčení občania nám telefonovali do redak-
cie, že na plote pred Zámockým parkom niekto
vybielil písmená na reklamných tabuliach bas-
ketbalistov a Národného salónu vín, čím im spô-
sobil značnú škodu. Je to smutné, že niekto robí
takéto výstrelky a marí prácu iných, ale v hlave
rozumného a kultúrneho človeka sa nemôže ta-
kéto niečo zrodiť. Človeče, zamysli sa, a vráť sa
medzi ostatných... (mo)

Možno práve Vinobranie v Pe-
zinku inšpirovale naše maďarské
partnerské mesto Mosonmagya-
róvár k zorganizovaniu prvých
mestských slávností vína. Usku-
točnili sa cez tretí septembrový
víkend a delegácia Pezinka ve-
dená zástupcom primátora Jánom
Čechom bola svedkom premiéry
tohto podujatia. Farby nášho mes-
ta zastupovala vinárska firma Vino
Borik, keramikárka Renáta Her-
mysová, dychová hudba Grina-
vanka a spevácky súbor seniorov
Jasienka a Šafráni. (EL)

Cech pekárov a cukrárov re-
giónu Západného Slovenska
pozýva na 4. ročník Pekárskej
šou, ktorá je súčasťou Vinobra-
nia 2007 v Pezinku. Svoju zruč-
nosť predvedú ozajstní pekár-
ski majstri z Nemecka, Maďar-
ska, Poľska, Česka, Rakúska,
Slovinska, Bulharska a Sloven-
ska. Podujatie sa koná na Rad-
ničnom námestí. Záštitu pre-
vzal minister poľnohospodár-
stva Miroslav Jureňa. (mo)

Tak ako každý rok, aj v tomto roku
usporiada Liga proti rakovine SR v
októbri akciu Týždeň boja proti rako-
vine. Cestou svojich pobočiek a
klubov ju zabezpečí v mnohých
slovenských mestách a obciach.
Tento rok sa uskutoční v dňoch 1. –
7. októbra.

Cieľom tohtoročného podujatia
bude upriamiť pozornosť obyva-
teľov na veľkého nepriateľa ľudstva
– nikotín, dôsledky fajčenia a proti-
pól tejto neresti – športovanie,
zdravú výživu (konzumovanie ovo-
cia a zeleniny).

V rámci Týždňa boja proti rako-
vine sa uskutoční 5. októbra DEŇ

JABĹK. Aj touto formou chce Liga
proti rakovine upozorniť na dô-
sledky fajčenia (nárast hlavne
medzi mladými ľuďmi), stúpajúci
počet chorých na rakovinu aj z
tohto dôvodu.

V našom meste priebeh akcie za-
bezpečí Klub Venuša. Za pomoci
našich aktivistov – hliadok študen-
tov pezinských stredných škôl a
učillišťa budeme rozdávať v uli-
ciach mesta jablká a letáčiky s touto
problematikou. Veríme, že i touto
bezplatnou akciou pomôžeme v
šírení prevencie medzi obyvateľmi.

Anna Štilhammerová
Klub Venuša

S veľkou radosťou, a priznávame sa, že aj víťazným pokrikom sme
prijali správy zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré svojim roz-
hodnutím ustanovilo prvú pešiu zónu v histórii nášho mesta. Je ňou síce
len časťRadničného námestia a kúsok Potočnej ulice, ale vďaka aj za to.
Máme pocit, že by sa pešia zóna mala výrazne rozšíriť a stať sa zároveň

aj akýmsi kultúrno-spoločenským fenoménom Pezin-
ka.Aj na to bolo zriadené občianske združenie 5P (reg.
MV: VVS/1-900/90-29592), ktoré rado pomôže, či pora-
dí, pri tvorbe nových častí pešej zóny, jej využitia či skul-
túrnenia.

Ako prvý z počinov sa 5P rozhodlo postaviť sochu
jednej z najznámejších postavičiek centra mesta –
Imriškovi Šipkovi. Prosíme preto spoluobčanov, Imriš-
kových príbuzných, či správcov matriky, ktorí by mali
vo svojich archívoch nejaké fotky s Imriškom, prípadne
fotku jeho samotného, či by nám ju mohli zapožičať na
naskenovanie a použitie pri realizácii diela. Ide nám
predovšetkým o detaily tváre a jeho typickú chôdzu.
Občania, ktorí sa chcú zapojiť do činnosti občianskeho
združenia 5P, ozvite sa nám na adresu: 5P, Bratislav-
ská 92, SK-902 01 Pezinok, tel. 642 3179. Tí, ktorí by
chceli podporiť dobrú vec finančne, môžete tak urobiť
vkladom na účet v Tatrabanke, číslo účtu:
26627440023/1100, IČO: 37927787.

Zuzana Janušicová
hovorkyňa OZ 5P

Mucha v polievke
nerozčúli len vegetariána.

Milé mamičky, budúce mamičky,
Materské centrum MaMaTaTaJa
pre vás od 1. októbra 2007 ponúka:
Pondelok: Šikovné ručičky mojej
mamičky (tvorivé dielne pre mami-
ny); utorok: Z rozprávky do roz-
právky (tvorivé dielne pre detičky);
streda: Hrajme sa po anglicky; štvr-
tok: Medveďku, daj labku (cvičenie
pre deti).

Podrobnejšie informácie načísle:
0904 608 420 (Andrea) alebo e-
mailom na: mamatataja@zozna-
m.sk. Sledujte náš program a
príďte medzi nás.

Máme ešte zopár voľných miest:
štúdium anglického jazyka (vo
večerných hodinách), anglická kon-
verzácia, štúdium talianskeho jazy-
ka, cvičenie Pilatesova metóda,
brušné tance – tance pre zdravie,
klub tehuliek – cvičenie pre budúce
mamičky (v popoludňajších hodi-
nách).

Prihlásiť sa a informácie môžete
získať na čísle: 0908 413 102 (Zla-
tica) alebo e-mailom na: mamata-
taja@zoznam.sk. (mamatataja)



Samuel Berec 18.7.
KarinČernayová 18.7.
Hung Do Dai 19.7.
Bronislava Krušinská 19.7.
Daisy Vítková 21.7.
LindaAmonová 23.7.
Boris Olah 24.7.
Tereza Tibenská 24.7.
Jaroslav Pokorádi 25.7.
Juraj Aschengeschwandtner 26.7.
Andrej Bozó 27.7.
Sára Rončáková 28.7.
Dávid Pullman 30.7.
Veronika Vajcíková 30.7.
Lujza Hašková 3.8.
Romana Grusová 3.8.
Bianka Kamenská 5.8.
Gregor Gardoš 7.8.
Emily Pavlíková 7.8.
Patrícia Tománková 7.8.
Jakub Franko 10.8.
Barbora Panisová 10.8.
RenéČollaku 11.8.
Artur Pernecký 14.8.
Naďa Janoštiaková 15.8.
Sonja Slimáková 17.8.
Tomáš Bučurič 18.8.
Daniela Filípková 19.8.
Gabriela Filípková 19.8.
Daniel Klein 21.8.
Lucia Grajciarová 25.8.
Lucia Pätoprstá 28.8.
Lucia Boleková 29.8.

Viera Májeková 56 r.
Marta Kernová 66 r.
Henrieta Penáková 57 r.
Ludvík Zúbek 83 r.
Mária Dubeková 65 r.
Ing. JánĎuris 81 r.
Pavel Litavec 88 r.
Stanislav Oboril 53 r.
KristínaAxamitová 81 r.

Eva Baďurová 8.9.
Mária Šmahovská 9.9.
Mária Slezáková 10.9.
Helena Gilanová 12.9.
Ľudmila Jačianska 14.9.
František Patoraj 15.9.
Anna Krupanová 18.9.
Gabriela Švestková 19.9.
Jozef Hozenštok 20.9.
Elena Krajčovičová 22.9.
Michal Bonko 25.9.
Jaroslava Krasňanská 30.9.

Mária Kanková 2.9.
František Jurák 3.9.
Rozália Uherková 4.9.
Kazimír Kinder 9.9.
Rudolf Demovič 11.9.
Dana Rimanová 13.9.
Mária Šebová 15.9.
Anna Gajdošíková 18.9.
Ing. Milan Chovanček 20.9.
Rudolf Kovačovský 20.9.
Augusta Slimáková 26.9.
Štefan Satko 29.9.

Anna Nemčeková 7.9.
Mária Bottanová 8.9.
Michal Kolárik 9.9.
Mária Habarová 10.9.
Štefan Mikláš 18.9.
Zlatenka Bilská 24.9.

Hedviga Beňovičová 15.9.
Dorota Kadlečíková 20.9.
Anna Kostercová 30.9.

Školastika Baďurová 21.9.

Karolína Máneková 29.9.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročné

90-ročná

93-ročná

Ľuboš Olos a Ľuba Nováková
Ing. arch. Štefan Harmaňoš a
Zuzana Baleková
JozefŇaňko a Kristína Rúsková
Ing. Roman Vavrinský a Barbara
Mašurová
Ing. Tomáš Lenghart a Ing. Kristína
Putrová
Róbert Topolecký a Anna Hlucha-
ňová
Jozef Jarec a Petra Morvayová
Peter Babiak a Ing. Monika Mlyne-
ková
Bc. Daniel Masár a Ing. Karolína
Somorovská
Juraj Píš a Martina Sedláková
Róbert Murárik a Jana Kľúčiková
Ľuboš Rodenák a Katarína Skoka-
nová
Ing. Marián Bíž a Veronika Riesová
Mário Minarovič a Gabriela Hup-
ková

Dňa 2. 8. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožité 100-té naro-
deniny nášho dra-
hého otca a dedka

,
ktorý nás pred 4 rokmi navždy opus-
til.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami.
Dcéry Ľudmila, Gabriela a syn Ján
s rodinami.

Jána
ZMAJKOVIČA

Dňa 14. 8. 2007 uply-
nulo 5 rokov od smrti

.
Spomínajú man-
želka Kata, syn Pe-
ter a dcéra Zuzana s

rodinami.

Petra
STREZENICKÉHO

Dňa 18. augusta
2007 uplynulo 10 ro-
kov od smrti

.
So smútkom v duši
spomínajú manžel-
ka, syn a dcéra s ro-

dinami. Tí, ktorí ste ho poznali ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Pavla FILÍPKA

Dňa 27. 8. 2007
sme si pripomenuli
nedožitých 80 rokov
našej drahej

.
S láskou spomína

manžel, syn s rodinou a ostatná
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Ďaku-
jeme všetkým.

Hermínky
SKOVAJSOVEJ

Odišiel si, niet ťa medzi nami, už
len kytičku kvetov ti na hrob
môžeme dať, sviečku zapáliť a spo-
mínať.

Dňa 28. 8. 2007 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia

z Pezinka.
Spomínajú manžel-
ka Mária, synovia
Ján a Dušan s man-

želkami, vnúčatá Branislav s man-
želkou, Dušan a Veronika a Michai-
la, pravnúčatá Branislav a Tatiana
a ostatná smútiaca rodina.
Zároveň sme si pripomenuli dňa
3. 9. 2007 nedožitých 80 rokov. S
láskou a úctou spomíname celá
rodina.

Jána BLATTNERA

Dňa 29. 9. 2007
uplynú 3 roky, čo
nás opustil drahý
manžel, otec, dedko
a pradedko

.
S láskou spomínajú

manželka s celou rodinou.

Albert KACERLE

V srdciach tých, ktorí ťa milovali,
budeš stále žiť.

Dňa 6. 9. 2007 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás navždy opustila
naša najdrahšia ma-
mička

,
rod. Balážová.
S láskou spomína-

me aďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a venujú jej s nami tichú spo-
mienku.

Alenka
FRIMMEROVÁ

Dňa 9. septembra
2007 uplynul rok, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Spomínajú manželka, dcéry,
syn a ostatná rodina.

Jozef JANČOVIČ

Dňa 10. 9. 2007
sme si pripomenuli
nedožité 78. naro-
deniny manžela, ot-
ca, dedka

,
ktorý nás navždy

opustil 15. 12. 2005.
Ďakujeme všetkým za tichú spo-
mienku. Manželka Anna-Mária, sy-
novia Dušan, Ľubomír, dcéra Ga-
bika a vnučka Kamilka.

Františka KANKU

Zavrela oči, srdce prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď tak veľmi túžila
žiť.

Len kytičku kvetov na hrob ti
môžeme dať a s láskou v srdci ticho
spomínať.

Dňa 14. 9. 2007 uply-
nul smutný rok, čo
nás po tragickej ne-
hode navždy opus-
tila naša drahá

.

Tí, čo ťa milovali nikdy nezabudnú.
Smútiaca rodina

Veronika
KOUKOLOVÁ

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, pokojný spánok ti
priať, modlitbu tichú odriekať, s bo-
lesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 16. 9. 2007 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá

.
S láskou a smútkom
spomínajú dcéry
Marika s manželom Jozefom a
Ľudmila s rodinou.

Katarína
CABANOVÁ

Ďakujeme všetkým,
ktorí 3. 8. 2007 od-
prevadili na posled-
nej ceste našu dra-
hú zosnulú

,
rod. Klamovú.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manžel František,
dcéra Katarína s rodinou, syn Ivan
a ostatná smútiaca rodina.

Vierku MÁJEKOVÚ

Dňa 13. 9. 2007
uplynul rok, čo nás
opustila naša milo-
vaná manželka,
mamička a babička

.
S láskou v srdci spomína manžel,
dcéry Jarka a Janka s rodinami.

Viktória
KRUPOVÁ

Dňa 30. 9. 2007
uplynie rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
So smútkom v duši

spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a svokra.

Ľudovít
BEDENSKÝ

Nechcete uverejniť svoje meno v Spoločenskej kronike?
Oznámte nám to do 5. kalendárneho dňa v mesiaci na tel. číslo:
033/641 3435.



Dňa 15. augusta
2007 sa dožila vý-
znamného životné-
ho jubilea 85 rokov
pani učiteľka

.
Pani Zajfrtová, rodáčka z blízkych
Vinosadov prišla učiť do Pezinka 2.
mája 1945, a v tejto šľachetnej
práci pokračovala až do svojho
dôchodku 15. 8. 1978. Jej rukami
prešlo mnoho generácií Pezinča-
nov, ktorí si iste aj dnes radi zaspo-
mínajú na spoločne strávené ho-
diny zemepisu, chémie, biológie,

Mgr.Anna
ZAJFRTOVÁ

telesnej výchovy či prác na pozem-
ku. Pani Zajfrtová učila na všetkých
vtedy existujúcich základných ško-
lách v Pezinku – na Seneckej, Ho-
lubyho ako aj na Fándlyho ulici. V
mene všetkých žiakov, bývalých
kolegov ako aj všetkých Pezinča-
nov, ktorí pani Zajfrtovú poznajú
chceme zagratulovať pani učiteľke
ku krásnemu životnému jubileu,
popriať jej veľa zdravia a životného
optimizmu do ďalších rokov a
súčasne poďakovať za vynaložené
úsilie a dlhoročnú poctivú prácu za
katedrou v pezinských školách.

Bývalí kolegovia

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku
vás pozýva na stretnutie s najlepšími interprétmi Sloven-
ska 18. a 19. októbra o 18.00 hod. v Spoločenskej sále
Domu kultúry.

Počas dvoch festivalových večerov sa nám predstavia
najvýraznejšie talenty ZUŠ z celého Slovenska – víťazi národných
alebo medzinárodných interpretačných súťaží. Program obidvoch
koncertov bude sledovať odborná porota, ktorá na záver festivalu vy-
hlási laureáta. ZuzanaAndelová

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Pezinku sa v krátkom
čase rozlúčila s tromi zaslúžilými
členmi. Chceme im venovať malú
spomienku.

–
Narodil sa v Rabči-
ciach na Orave. Bol
členom Hornonit-
rianskej partizán-
skej skupiny Fran-
tiška Hagaru. Padol
do zajatia, nasledovalo kruté vy-
počúvanie, mučenie a pobyt v zaja-
teckých táboroch v Achtleitene,
Puppingu a Kaiserkingsbrucku.
Bol ranený, s trvalými následkami.
Zaslúžilý člen výboru ZO, držiteľ
viacerých ocenení.

– Naro-
dil sa v gemerskej
obci Čerenčany. Ti-
sova vláda ho vy-
hnala bojovať po
boku Nemcov. Prí-
slušníkom sloven-
skej skupiny sa podarilo, za veľ-
kého rizika a s nasadením života,
prebehnúť na ruskú stranu. Vstú-
pil do československej parade-
santnej brigády pplk. Přikryla, z
ktorej sa vytvoril Československý
armádny zbor gen. Ludvika Svo-
bodu. Po prechode cez Duklu po-
kračoval v partizánskom spôsobe
boja. Bol držiteľom viacerých oce-
není a členom výboru ZO.

– Naro-
dil sa v Kšinnej. Ako
príslušník trnavskej
posádky sa zapojil
do Part izánskej
skupiny Jana Žižku
z Trocnova v okolí

Jankovho vŕšku. Počas bojov bol
ťažko ranený črepinou z míny. V
roku 1947 sa zúčastnil na bojoch
proti benderovcom. Bol dlhoroč-
ným členom výboru ZO a drži-
teľom viacerých vyznamenaní.

Julián MAŤUS

Ján CABAN

JánČUKAN

Mária Markeová

V piatok 12. októbra sa stane
Kultúrne centrum v Pezinku hos-
titeľom veľkého medzinárodné-
ho stretnutia seniorov z piatich
partnerských miest z Českej re-
publiky, Maďarska, Rakúska,
Slovinska a Slovenska. Okrem
domácich prijali pozvanie roves-
níci z Mladej Boleslavi, Moson-
magyaróváru, Neusiedl am See
a Izoly. Cieľom tohto podujatia je
vytvoriť priestor pre vzájomné
spoznávanie a prehĺbenie spolu-
práce ľudí v seniorskom veku.

Oficiálny program sa začne o
9.30 hod. vernisážou spoločnej
výstavy ručných prác seniorov zo
zúčastnených miest, o 10.00
hod. bude pokračovať tvorivými
dielňami s výučbou základov tra-
dičných miestnych remesiel (vý-
roby keramiky, drôtikárstva a dre-
vorezby). Poobede od 13.30 sa
uskutoční projekcia diapozitívov,
fotografií a amatérskych filmov z
autorskej dielne seniorov zo zú-
častnených miest. Od 15.00 hod.
sa uskutočnia paralelne dva
workshopy – jeden pre expertov
na prácu so seniormi a druhý ta-
nečný pre účastníkov. Tento blok
vystrieda potom o 17.00 hod. kul-
túrny program s ukážkami tvori-
vosti seniorov z jednotlivých
miest (tanec, spev, dramatické
pásma, hudba). Fórum vyvrcholí
o 20.00 hod. veľkou spoločnou
senior párty.

Viac informácií o podujatí mož-
no získať na tel. č. 033/6901 102
alebo e-mailovej adrese eva.lu-
pova@msupezinok.sk.

(EL)

V sobotu 29. septembra sa usku-
toční bezplatná prehliadka Kos-
tola Povýšenia sv. kríža na Caj-
lanskej ulici so sprievodcom. Zraz
je o 14.00 hod. pred kostolom.
Bližšie informácie poskytne Mest-
ské informačné centrum na Rad-
ničnom nám. 9 (tel. 033/6901
107). (PK)

V Galérii Prokop a v Mestskom
múzeu bola 14. septembra otvo-
rená výstava Štefana Prokopa pod
názvom Zanechať stopu. Kuráto-
rom výstavy, ktorá sa koná pri prí-
ležitosti 20. výročia úmrtia sochá-
ra, je PhDr. JánAbelovský, CSc.

Na vernisáži predstavili víno s
etiketou reprodukcie diela Š. Pro-
kopa. Výstava potrvá do 25. no-
vembra. (r)

Prezident Slovenskej repub-
liky Ivan Gašparovič ocenil 31.
augusta na Bratislavskom
hrade pri príležitosti 15. výročia
Ústavy SR osemnásť Slová-
kov.

Medzi ocenenými bol aj bo-
jovník za demokraciu, predse-
da okresnej organizácie a pod-
predseda celoštátneho Zväzu
protikomunistického odboja

.
Anton Malacký sa narodil 3.

marca 1932 vo Viničnom. Po
ukončení základnej a meštian-
skej školy nastúpil do optického
ústavu KP Goerz – neskôr Me-
opta Přerov. Koncom apríla ro-
ku 1950 založil organizáciu
Mladé Slovensko, ktorá sa od-
mietala podriadiť metódam
komunistických funkcionárov.
Štátna bezpečnosť ho zatkla a
ako mladistvého ho odsúdili na
osem rokov ťažkého žalára a stratu
občianskych práv. Previezli ho do
Ilavy, neskôr eskortovali do Jáchy-
mova a nasledujúce roky prežil vo
viacerých táboroch. V roku 1968 sa
A. Malacký zúčastnil na zakladaní
klubu K 231, v roku 1989 ho rehabi-
litovali a ako jeden z prvých väzňov
začal organizovať združenie politic-
kých väzňov Slovenska.

Anton Malacký

– povedal pre TASR Anton
Malacký.

,,Je to satisfakcia, že si vedenie
štátu spomenulo aj na nás – na utr-
penie, ktoré vládlo vo väzeniach v
minulom režime. Toto ocenenie je
ocenením nielen mojej práce, ale
všetkých politických väzňov, ktorí
bojovali za slobodný slovenský
štát,"

(r)

Anton Malacký s prezidentom SR
Ivanom Gašparovičom.



Ján Čech odovzdáva cenu Jura-
jovi Hanulayovi.Zo súťaže o Cenu primátora Pezinka.

V Areáli zdra-
via Rozálka sa v
dňoch 31. au-
gusta – 2. sep-
tembra uskutoč-
nil 32. ročník
Malokarpatské-
ho strapca v par-
kúrovom skáka-

ní. Organizátorom medzinárodných
pretekov, za účasti jazdcov zo Slo-
venska, Čiech a Maďarska, bola
spoločnosť IRI a.s.

Nedeľňajší hlavný pretek o Cenu

UniCredit Bank – skok ST (pre-
kážky 140 cm) vyhrala česká repre-
zentantka Zuzana Zelinková s
koňom La Cucaracha, ktorá mo-
mentálne pôsobí v slovenskej stajni
Ulan Bratislava. Dvanásť prekážok
na parkúre zdolala bez jedinej chy-
bičky a v najkratšom čase z trojice
najlepších jazdcov.

V sobotu sa za účasti 44 koní
uskutočnila Cena primátora Pe-
zinka (skok S, 130 cm), ktorá sa
spolu s hlavným pretekom zaratú-
vala do dvojkolového Malokarpat-

ského strapca. Aj túto vyhrala Z.
Zelinková s La Cucarachom, pred
slovenskými reprezentantmi Jura-
jom Hanulayom (Aluta – CJS Ber-
nolákovo) a Igorom Šulekom (Daria
– JŠ Topoľčianky). Ceny najlepším
odovzdal zástupca primátora Ing.
JánČech.

Celkovým víťazom Malokarpat-
ského strapca sa stala Z. Zelinková.

Podujatie malo kvalitnú úroveň po
technickej, organizačnej i spoločen-
skej stránke, čo vyzdvihli rozhodco-
via, pretekári i návštevníci. (mo)

Volejbal:

Basketbal:

Futbal:

21. – 23.9. ,
21. ročník medzinárodného vo-
lejbalového turnaja žien
20.10. VTC Pezinok – ŠG Nitra

29.9. MBK Pezinok – BK Nitra
6.10. MBK Pezinok – Komárno

13.10. MBK Pezinok – Handlová

23.9. Grinava – Bernolákovo
OŠK Slov. Grob – Zohor
Limbach – Plav. Štvrtok

30.9. PŠC Pezinok – Trnava B
Viničné – Rohožník

7.10. GFC Grinava – Dun. Lužná
Limbach – Viničné
OŠK Slov. Grob – Jakubov

14.10. PŠC Pezinok – Dunajská
Streda (14.30 hod.)
Viničné – Slov. Grob

21.10. GFC Grinava – Petržalka
Limbach – Záh. Ves
Slov. Grob – Veľké Leváre

Pezinský strapec

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.00 hod.

Aj tento rok si volejbalistky ex-
traligového VTC Pezinok spest-
ria prípavu na sezónu Pezinským
strapcom. Už 21. ročník tohto
medzinárodného volejbalového
turnaja žien sa uskutoční v dňoch
21. – 23. septembra v športovej
hale SOU na Komenského ulici.
Kvalitné volejbalové zápolenia sa
teda môžu stať príjemným spest-
rením oberačkových slávností.

Tento rok sa na Strapci zú-
častní šesť družstiev – SVS Vie-
deň (Rakúsko), BSE Budapešť
(Maďarsko), OK Luka Koper (Slo-
vinsko), Rote Raben Vilsbiburg
(Nemecko), Farmutil Pila (Poľ-
sko) a VTC Pezinok.

9.00 hod. Viedeň – Pila
11.00 hod. Pezinok – Koper
13.00 hod. Budapešť – Vilsbiburg
15.00 hod. Viedeň– Pezinok
17.00 hod. Pila – Vilsbiburg
19.00 hod. Koper – Budapešť

9.00 hod. Vilsbiburg – Koper
11.00 hod. Pezinok – Pila
13.00 hod. Budapešť – Viedeň
15.00 hod. Pila – Koper
17.00 hod. Viedeň– Vilsbiburg
19.00 hod. Pezinok – Budapešť

9.00 hod. Koper – Viedeň
11.00 hod. Vilsbiburg – Pezinok
13.00 hod. Budapešť – Pila

Desať minút po skončení po-
sledného stretnutia sa uskutoční
záverečný ceremoniál.

Program turnaja:
piatok, 21. september

sobota, 22. september

nedeľa, 23. september

(pr)

Pezinok sa po štyroch rokoch vra-
cia do basketbalovej extraligy. O
pár dní štartuje jej nový ročník. MBK
Pezinok privíta v prvom kole, 29.
septembra, na novej domácej palu-
bovke BK Casta SPU Nitra. Počas
leta v ŠH SOU na Komenského
ulici, kde sa bude extraliga hrávať,
položili novú palubovku, zavesili
nové koše. Ako sa na sezónu pri-
pravujú hráči sme zisťovali u no-
vého trénera .
–

–

MilanaČernického

Aký káder máte k dispozícii?
Aké zmeny nastali oproti minulej
sezóne?

V prvom rade musím poďakovať
pezinským funkcionárom, že mi
umožnili v auguste i septembri plniť
si povinnosti pri reprezentácii.
Počas mojej neprítomnosti viedol
družstvo môj asistent Andrej Lukja-
nec, o kondičnú prípravu sa staral
kondičný tréner, takže verím, že po
tejto stránke sme dobre pripravení.
Viem si predstaviť, že by sme absol-
vovali aj nejaké sústredenie, ale v
Pezinku sú na prípravu vyhovujúce
podmienky, takže som celkom spo-
kojný. Navyše sme odohrali aj dosť
zápasov s kvalitnými súpermi.

Na slovenskú extraligu je tu taký
priemerný káder, ale verím, že sa
nám ho ešte podarí vhodne doplniť.
Je tu niekoľko starších, skúsených
hráčov, tiež zopár mladých, chýba mi
však stredná generácia. Na mojom
predchádzajúcom pôsobisku, v Spiš

l

Po minulej sezóne odišli:

Ostali:

Noví hráči: Peter Mičuda

Dušan Snopko
Tomáš Holešovský

Adam
Lukšík, Lukáš Petráš, Lukáš
Sečeň

Tomáš Michálik

Vla-
dimír Kuznecov, Jozef Suchoň,
Stanislav Sobota, Martin Rýdzi,
Ondrej Haviar a Lukáš Blažek.

Andrej Lukjanec, Brani-
slav Brliť, Libor Došek, Richard
Urland, Marek Kozlík.

z In-
teru Bratislava (35 rokov, 205
cm), z Opavy
(31, 195), z
Ústí nad Labem (28, 189),

(všetci z mládež. kate-
górií). Na skúške je rozohrávač

, odchovanec
Pezinka, ktorý bol tri roky v USA.

skej Novej Vsi, sa veľmi dobre robilo
s mladými hráčmi, mali tam celú mlá-
dežnícku pyramídu. Potešilo by ma,
keby sa viac mladých ,,tlačilo" do
mužského tímu. Čo sa postov týka,
na rozohrávke nás posilnil Holešov-
ský, ktorý má už niečo odohraté,
dopĺňať ho budú mladí odchovanci
Michálik a Lukšík. Na krídle je veľmi
skúsený Andrej Lukjanec, medzi
skúsených môžem zaradiť aj Snop-
ka, ktorý sa po niekoľkoročnom pôso-
bení v Čechách vrátil na Slovensko.
O miesto na ihrisku iste zabojujú
mladí Kozlík, Urland a Petráš. Pod
košom sa budeme opierať o výkony
Petra Mičudu, dopĺňať ho budú Do-

šek s Brliťom a mladý Sečeň. Práve
na miesto podkošového hráča by
som ešte privítal jednu posilu.

Sme skromní, neviem odhadnúť
silu družstva ani silu ligy, ktorá bude
asi veľmi vyrovnaná. Náš cieľ je
dostať sa do play-off, čiže byť do 8.
miesta. Uvidíme ako nám vyjde
vstup do súťaže a či sa ešte posilní-
me. Pevne verím, že sa nám to po-
darí a budeme si môcť dať aj vyššie
ambície. Ďalším cieľom je čo naj-
viac šancí daťmladým hráčom.

Verím, že najlepšou pozvánkou
pre divákov bol prípravný zápas s
americkou univerzitou Tennessee.
Doma chceme vyhrávať, hrať agre-
sívne a útočne. Verím, že sa od
začiatku chytíme a získame si fanú-
šikov na svoju stranu.

Pezinok dôverne poznám, dlho
som tu hrával i trénoval. Mám tu
veľa známych a priateľov, bol som
štyri roky preč a chcel som sa vrá-
tiť, i keď to nebola jediná ponuka.
Pezinok je basketbalové mesto a
som rád, že sa vracia do najvyššej
súťaže. Niektorých hráčov dobre
poznám, preto verím, že sa nám
bude spoločne dariť. Verím tiež, že
trojuholník funkcionári – tréneri –
hráči bude fungovať a budeme
opäť zapĺňať športovú halu.

–

–

–

l

l

l

S akými ambíciami vstupuje
Pezinok do extraligy?

Čím chcete do hľadiska prilá-
kaťdivákov?

Čo vás osobne podnietilo k
návratu do Pezinka?

(pr)



J. Balco po prevzatí ceny od
prezidenta ZVK SR Alexiusa
Austa.

Július Balco (59) vysštudoval Právnicku fakultu UK v Bratislave, pra-
coval ako redaktor časopisu Romboid a šéfredaktor Literiky, v súčas-
nosti pôsobí v Národnom osvetovom centre. Žije a tvorí v Pezinku.
Knižne debutoval novelou Voskovožlté jablko, nasledovali prózy
Husle s labutím krkom, Ležoviská, Cestujúci tam a späť, Diablova tro-
fej. Detských čitateľov si získal rozprávkami o strigôňovi – Strigôňove
Vianoce, Strigôňove prázdniny a Strigôňov rok. Tieto dostali aj po-
dobu rozhlasových a televíznych večerníčkov a knižkou o trnavských
vrabcoch Vrabčí kráľ. Dva razy získal výročnú literárnu cenu VÚB.

Najnovšia zbierka poviedok spi-
sovateľa Júliusa Balca Diablova
trofej, ktorú ponúklo čitateľom vy-
davateľstvo Regent ako úvodnú
knihu obnovenej edície Erb, sa
stala Knihou roka 2006. Rozhodli
o tom čitatelia v ankete Knižnej
revue, ktorú vydáva Literárne in-
formačné centrum v spolupráci so
Združením vydavateľov a kníh-
kupcov SR.

Dielo na slávnostnom vyhlaso-
vaní výsledkov ankety v Klube
slovenských spisovateľov zhod-
notil riaditeľ LIC Alexander Halvo-
ník: ,,V slovenskej literatúre je
málo takých totálnych textov, ako
sú Balcove poviedkové partie,
rozohraté s presnosťou šacho-
vého umelca. Každé slovo v nich
provokuje: chladom, vášňou, drs-
nosťou, akurátnosťou, básnickos-
ťou, významovosťou. Nielenže
ani jedno nie je zbytočné, ale v
spojení s inými nadobúda množ-
stvo ďalších podvýznamov, vý-
znamových odtieňov. To však nie
je všetko, v Balcovej próze hrajú
prinajmenšom takú úlohu ako slo-
vá elipsy, zámlky, inotajné vy

bočenia so zvláštnou nemou vý-
rečnosťou..."

,,Na nepriazeň literárnej kritiky
som sa nikdy nesťažoval, ale
vážim si aj záujem širšej čita-
teľskej verejnosti. Napriek tomu,

Július Balco k tomu povedal:

že sú to len poviedky,
kniha sa veľmi dobre
predávala, čo potešilo
nielen mňa, ale aj vy-
davateľa. Všetky pró-
zy zo zbierky Diablo-
va trofej boli už časo-
pisecky publikované
a potom som na nich
ešte tvrdo pracoval.
Sú to vybrúsené texty
overené časom a ako
autor mám z tejto kni-
hy dobrý pocit."

(mo)



Prvé stretnutie v Dome kultúry.

Piaty september sa stal prvým školským dňom pre 82
frekventantovAkadémie tretieho veku (ATV), ktorá začala
svoju činnosť v Pezinku. Seniori (nad 50 rokov) z Pezinka
a okolia sa budú vzdelávať v 2-ročných cykloch v štyroch
špecializáciách: 1. Psychológia ľudských vzťahov, 2. Poľ-
nohospodárstvo (ovocinárstvo, vinohradníctvo, vinár-
stvo), 3. História I. a 4. História II.

Túto voľnočasovú aktivitu pre skôrnarodených spolu-
občanov pripravila samospráva mesta na základe podne-
tov, ktoré vyplynuli z prieskumu verejnej mienky uskutoč-
neného v rámci kampane

. Strechu nad hlavou ATV poskytla Základná
škola na Fándlyho, kde bude vyučovanie každú druhú
stredu od 15.00 hod.

Pezinok – mesto priateľské k
seniorom

(EL)

zdravotnícka starostlivosť 16 23 39 14 8 2,75
sociálna starostlivosť 12 30 47 10 1 2,58
bezpečnosť v meste 11,3 23,7 41,2 17,5 6,3 2,84
stravovanie dôchodcov 30 31 24 7 8 2,32
možnosti kultúrneho uplatnenia 33 27 34 2 4 2,17
možnosti športovania 10,6 25,5 37,2 17,2 9,5 2,9
možnosti podieľať sa na verejnom živote 22 30 30 11 7 2,51
iné – rozvoj obchodnej siete, činnosťKD, 18,2 - 9,1 9,1 63,6 4
možnosti zárobku, možnosť ďalej pracovať,
obchvat mesta, oddych a rekreácia, primátor, MHD

Celková priemerná známka 2,76

1 2 3 4 5 pr. znám.

Priekum bol zameraný na zisťovanie názorov občanov na životné
podmienky starých ľudí v Pezinku. Je súčasťou celoročnej kampane
Pezinok – mesto priateľské k seniorom, ktorá trvá od januára do de-
cembra 2007.

Na prieskum bola použitá metóda pozorovania a štruktúrovaných
rozhovorov prostredníctvom dotazníkov. Respondenti (100) boli vybe-
raní na základe náhodného výberu.
Štruktúra respondentov
Pohlavie: muži 27 percent, ženy 73 percent
Vek: do 18 rokov – 16 %, 19 – 24 rok. – 7 %, 25 – 40 rok. – 15 %, 41 – 60
rok. – 31 %, 61 a viac – 31 %
Sociálne zaradenie: študent – 21 %, zamestnanec – 31 %, podnikateľ
– 3 %, dôchodca – 39 %

Zhodnotenie podmienok života starých ľudí v Pezinku podľa jednotlivých oblastí známkami 1 – 5
(známka 1 zodpovedá najvyššej kvalite, známka 5 najnižšej).Čísla pod známkami sú v percentách.
n

– výlety 23,2%, združovanie jed-
notlivcov 20,9%, spoločenské akti-
vity 16,2%, kultúrne uplatnenie
13,9%, stretnutie s rovesníkmi
12,7%, venovanie pozornosti star-
ším ľuďom 4,6%, pocit zadosťuči-
nenia 2,3%, spokojnosť dôchod-
cov 2,3%, stravovanie 1,16%, zís

nČo hodnotia respondenti ako
pozitívny výsledok práce Klubu
dôchodcov v Pezinku?

kanie komunikačných zručností a
schopností 1,16%, motivácia star-
ších ľudí 1,16%.

– dopravné zápchy a málo spojov
MHD 41,6%, samota 12,9%, zdra-
votné problémy 8,3%, bezpečnosť
7,4%, semafóry 5,5%, dlhé čaka-
nie u lekára 3,7%, bariérovosť
3,7%, pokrytie životných potrieb
2,7%, ubytovanie 2,7%, malý záu-
jem o rôzne aktivity 1,8%, chýba

n Čo považujú respondenti za
najväčší problém starých ľudí v
Pezinku?

nemocnica 1,8%, málo obchodov
v Grinave 1,8%, zvedavosť 1,8%,
byrokracia 0,9%, financie 0,9%,
slabá sociálna starostlivosť 0,9%,
problém zamestnať sa 0,9%.

– zlepšiť spoje MHD 26,5%, vybu-
dovať viac penziónov pre seniorov

n Čo navrhujú respondenti na
zlepšenie podmienok života
starších ľudí v Pezinku?

11,5%, vyriešiť dopravné zápchy
7,9%, obchvat 7,9%, viac výletov
a podujatí 7,9%, zlepšiť zdravot-
nícku starostlivosť 6,1%, zlepšiť
sociálnu starostlivosť 6,1%, kúpe-
le, rekondície, rehabilitácie 5,3%,
viac možností pestovania ich ko-
níčkov 4,4%, vybudovať viac cyk-
listických chodníkov 2,6%, zvýšiť
príspevky na rozvoj kultúrneho
života seniorov 2,6%, zlepšiť infor-
movanosť 2,6%, znížiť byrokraciu
1,7%, zvýšiť dôchodky 1,7%, zru-
šiť skládku 1,7%, zlepšiť bezpeč-
nosť 1,7%, znížiť bariérovosť
0,8%.

(uvádzame prvých desať s najväč-
ším počtom hlasov)
– Stanislav Pátek 18,4%, Alena

Šindlerová 13,8%, každého kto sa
podieľa na verejnom živote
12,5%, Vladimír Milko 10,7%, Zita
Joklová 6,1%, Alena Hupková
4,6%, Milan Oravec 1,5%, pracov-
níci mestského úradu 1,5%, Ľu-
dovít Šušol 1,5%, M. Urban 1,5%.

n Prácu, ktorého staršieho ob-
čana v oblasti verejného života
si respondenti najviac vážia?



Tento list nám napísali deti z tábo-
ra, ktorý sa uskutočnil v dňoch 2. –
7. júla.

Prostredníctvom štedrého gran-
tu spoločnosti Linklaters Bratisla-
va, ktorému patrí naša vďaka, sme
mohli zorganizovať pre deti bez-
platný jazdecký tábor v krásnom
prostredí Modry-Harmónie v Stre-
disku enviromentálnej výchovy.
Deti tak mali možnosť stráviť kú-
sok prázdnin aktívnym spôsobom
a rozmanitými činnosťami. Taktiež
patrí vďaka OZ Prevencia AD,
ktorá prispela na nákup športo-
vých potrieb a materiálu na tvorivé
činnosti s deťmi.

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden
tábor. V tábore bolo šestnásť detí
a tri lektorky. V Modre bol ranč,
kde chovali kone, na ktorých sme
sa naučili jazdiť. Okrem ranča sme
sa boli pozrieť aj v Slovenskej ľu-
dovej majolike v Modre a na hrade
Červený Kameň, kde sme sa do-
zvedeli čo sa tu odohrávalo v 16. –
19. storočí. V neďalekom hoteli,
kde sme bývali, majú veľký bazén,
v ktorom sme sa všetci kúpali. O
to, aby sme sa večer nenudili, sa
starali naše lektorky. Hrali sme sa,
súťažili, maľovali sme si na tričká,
bola aj diskotéka. Prišla medzi nás
aj teta, ktorá nám porozprávala o
enviromentalistike. Tábor bol su-
per a plný zážitkov. Za toto všetko
vďačíme trpezlivým lektorkám.

Miška, Ninka, Saška a Gabika

Pedagogicko-psychologická
poradňa s centrom výchovnej
a psychologickej prevencie

Slovenská sporiteľňa usporiadala v
Pezinku pre miestne médiá tlačovú
besedu so zameraním na zavedenie
eura. Hoci zavedenie novej národnej
meny od 1. januára 2009 sa zdá byť
ešte ďaleko, mali by sme sa na túto
zmenu pripraviť v predstihu.

Z informácií vyberáme:
– Pol roka pred zavedením eura

budeme mať informácie v korunách
aj eurách na cenovkách v obcho-
doch, výplatných páskach, výpisoch
z účtu, potvrdenkách z bankomatov.
– Prepočet korún na euro sa bude

robiť jediným konverzným kurzom.
Prepočítajú sa ním dôchodky, mzdy,
tovary v obchodoch, platby za elektri-
nu, dane a iné. Konverzný kurz bude
známy v polovici roka 2008. Zao-
krúhľovanie vo vzťahu občan – štát
bude v prospech občana, to zname-
ná, že poplatky a dane sa zaokrúhlia

na 10 eurocentov nadol, sociálne
dávky občanom na 10 eurocentov
smerom nahor.
– Koruny na účte banka prevedie

automaticky na eurá bez poplatku.
Od 1. januára 2009 bude možné po-
hodlne vyberať z bankomatu alebo
platiť za nákupy tovaru a služieb kar-
tou.
– Do 16. januára 2009 bude možné
v obchodoch aj naďalej platiť sloven-
skými korunami. Obchodníci budú
vydávať už len eurá.
– Koruny na eurá po 16. januári

2009 budú vymieňaťNárodná banka
Slovenska alebo komerčné banky.
Mince si budeme môcť vymieňať v
komerčných bankách do 30. 6. 2009
a v NBS do 31. 12. 2013. Bankovky
budú komerčné banky vymieňať do
31. 12. 2009, NBS bez časového
obmedzenia.

– Bankomaty Slovenskej spori-
teľne budú do polnoci 31. 12. 2008
vydávať koruny a po polnoci 1. 1.
2009 eurá.
– Každá krajina, v ktorej sa platí

eurom, vydáva vlastné euromince
so svojimi národnými symbolmi,
druhá strana mincí je pre všetky
krajiny rovnaká. Je nimi možné pla-
tiť v ktorejkoľvek krajine eurozóny.
Eurobankovky sú, na rozdiel od
euromincí, rovnaké vo všetkých
krajinách eurozóny a tiež platia
všade v eurozóne.

Informácie o zavedení eura sú
zverejnené aj na internetových
stránkach www.europoradna.sk a
www.eurokancelaria.sk. Záujem-
covia o informácie o eure môžu
posielať otázky na e-mailovú ad-
resu euro@slsp.sk.

(r)

V dňoch 11. – 21. júla sme pripra-
vili v Trebichave Skautský letný tá-
bor. Už druhý rok sme sa snažili mlá-
deži a rodičom v tejto oblasti priblížiť
ideu skautingu. Mohli nás tu spoznať
ako ľudí, ktorí majú stále blízko k
prírode, ktorí sa vedia vynájsť pri
riešení komplikovaných situácií
alebo aj ako ľudí, ktorí sa vedia zaba-
viť aj bez televízie či počítača.

Táborisko sme urobili na pustej
lúke so všetkým čo k tomu patrí –
teda s kuchyňou, jedálňou, WC,
veľkým vojenským stanom, troma
indiánskymi stanmi (tee-pee), 17-
timi podsadami pre deti a vlajkovým
stožiarom. Do nových netradičných
príbytkov sa nasťahovali deti z Čad-
ce, Martina, Piešťan, ale aj okolia
Bratislavy.

Tábor sme otvorili zapálením uví-
tacieho ohňa – pagody. V ďalších
dňoch deti pohltila táborová etapová
hra, kde sa zmenili na cestovateľov.
Navštívili dávne stredoveké kráľov-
stvo, kde vyliečili chorého kráľa, tiež
Divoký západ a osadu indiánov, kde

Život v tábore bol plný dobrodružstiev.

sa chvíľami stali členmi domorodého
kmeňa alebo sa zoznámili so zakla-
dateľom Róbertom Badenom-Po-
welom. Nechýbal ani kopec nových
hier a aktivít, streľba z luku, niečo z
histórie skautingu, jeho symboliky a
užitočné lekcie zo skautskej praxe.
Večer sa deti tešili na posedenie pri

ohni, kde si mohli vypočuť a zaspie-
vaťpiesne ako Jessy James.

Deti odišli z tábora opálené a plné
zážitkov a zaujímavých príhod. Naša
vďaka za pomoc patrí poslancovi
MsZ Františkovi Varechovi, Františ-
kovi Minarovičovi a nadácii Revia.

,
radca 1. oddielu Dažia
Radoslav Šafár

Vo Vino Gallery na Radničnom
nám. č. 1 sa konajú večerné hu-
dobné podujatia Piatkové muziky.
V najbližších termínoch vystúpia
skupiny Feelme (21. 9.) a Karpat-
ské horké (19. 10.). Začiatok o
19.00 hodine. (r)
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(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – – koncert v
rámci Sony Ericsson Tour 2007;

(utorok) o 17.00 hod. v Saló-
niku –

;
(piatok) –

– medzinárodné stretnu-
tie dôchodcov z 5 partnerských
miest. Hlavný garant: MsÚ Pezi-
nok;

(sobota) o 19.00 hod. v
Malej sále –

– poľsko-slovensko-
český divadelný projekt. Účinkuje

z Bialsko-Bialej, v
hl. úlohách s R. Talarczykom a I.
Šebom;

(pondelok) o 19.00 hod. v
Malej sále –

– koncert
najvýraznejšej osobnosti česko-
slovenského jazzu s hudobníkmi z
USA;

(streda) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále –

– hudobná skupinaAlias;

6. 10.
TINA

9. 10.
VÝZNAMNÝ DEŇ Z KA-

LENDÁRA – SVETOVÝ DEŇ
ZRAKU

12. 10. SENIOR-
FÓRUM

13. 10.
POMALU, A JESZ-

CZE RAZ!

15. 10.
LACO DÉCZI and

CELULA NEW YORK

17. 10.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT

Teatr Rozrywki

(štvrtok – piatok) v
Spoločenskej sále –

– hlavný garant:
Základná umelecká škola E. Su-
choňa Pezinok;

–
–

7. ročník divadelného festivalu.
(streda) o 17.00 hod. v

Salóniku – .

18. – 19. 10.
FESTIVAL

E. SUCHOŇA

20. – 27. 10. TO NAJLEPŠIE Z
HUMORU NAČESKEJ SCÉNE

31. 10.
SPIEVANKY

KINO DOMU KULTÚRY

2. – 3. Horšie to už nebude USA
4. FK "100": Cesta domov

ČÍNA
5. Evan Všemohúci USA

6. – 7. Keď si Chuck bral Larryho
USA

9. – 10. Návrat bocianov SR
11. Čierna kniha HOL

12. – 14. Roming ČR
13. Divoké vlny

USA
16. – 17. Šup sem, šup tam DÁN

18. FK "100": Svetlá v súmra-
ku FÍN

19. – 20. Hairspray USA
30. – 31. Kráľovstvo USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

(o 17.00 h.)

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Ak ste sa ešte neprihlásili do
krúžku Centra voľného času v
Zámockom parku, môžete tak
urobiť ešte do 30. septembra
2007. Krúžky a kurzy sa začínajú
od 1. októbra.
Novinky na tento rok:

– beh (rozvoj vy-
trvalosti a techniky behu hravou
formou primeranou veku);

– umelecký ateliér
(výroba šperkov, maľba na sklo a
textil, servítková technika, batiko-
vanie, kašírovanie, práca s pa-
pierom, textilom a prírodnými ma-
teriálmi a ďalšie výtvarné techni-
ky), hra na afrických bubnoch
(chyťte rytmus afrického bubno-
vania a perkusií, bubon nemusíte
mať vlastný);

– rozsiahla po-
nuka jazykových kurzov (po ang-
licky od nuly, oprášte si angličti-
nu, English club, po nemecky od
nuly, oprášte si nemčinu,

Pre škôlkárov

Pre školákov

Pre dospelých

Deutsch beim Tee, po taliansky
od nuly);

– pre veľkých i malých,
otvorenie 1. októbra o 16. hod (Car-
cassone, Sankt Petersburg, Osad-
níci z Katanu...);

Pozývame vás do nášho Kokso
klubu, ktorý bude bývať každý pia-
tok od 14.00 – 17.00. Prvé stretnu-
tie bude 5. 10. o 14.00 hod. v Cen-
tre voľného času.

Príďte sa inšpirovať do EPI-
centra, kde vám ponúkame ďalší
kurz pre dospelých a mládež od 13
rokov, tentoraz paličkovanie. Táto
tradičná starodávna metóda ručne
robenej čipky pomocou paličiek na
valci vám určite spríjemní deň.
Dňa 29. 9. 2007 od 14.00 do 19.00
hod. budeme spoločne vyrábať
náramky, záložky, ozdoby na šaty,
pohľadnice a mnoho iných drob-
ností. Cena: 300 Sk. Prihlásiť sa
dá do 26. 9. 2007.

Pravidelná ponuka:
Klub moderných spoločen-
ských hier

Kokso klub

Kreatívna sobota v Epicentre
Paličkovanie

Kultúrne centrum Pezinok otvára tieto kurzy a krúžky:
– pravidelné cvičenia 2x v týždni (ut, št) o 19.00 hod., lektor

A. Popluhárová;
– pravidelné cvičenie 1x v týždni (st) o 18.30 hod., lektor Ing. Kama-

nová;
– otvorenie 2. 10. 2007 o 17.30 hod. v Dome kul-

túry, miestnosť č. 109. Poplatok za 12 dvojhodinových stretnutí je 300 Sk
(jedno stretnutie 25 Sk), ktorý treba zaplatiť na prvom stretnutí. Lektor
Ing. Dobrovoda, tel. 033/647 4800, 0915 063 849, e-mail: dobrovoda2@
post.sk.

– seniori, Petan, Charizma, lektor Mgr. Štrbová.
Neskôr budú nasledovať kurzy (bojové umenie, kontakt na

lektora 0908 660 617), (sebaobrana, 6901 183),
(0905 607 641).

Kalanetika

Jóga

Astronomický krúžok

Spoločenské tance
Wing-Tsun

Bojového umenia
Orientálnych tancov (kc)

Kultúrne centrum v Pezinku vás
pozýva na koncert speváčky Tiny,
ktorý sa uskutoční v sobotu 6. ok-
tóbra o 19.00 hod. v Dome kultúry.

Tina sa objavila na hudobnej
scéne v roku 2003, keď ju do štúdií
Le Creative priviedol Helico, na
ktorého album naspievala známy
singel Story. V roku 2004 jej vyšiel
debutový album s názvom Tina a
vyhrala v súťaži Grand Prix Radio
cenu Objav roka. O dva roky vyda-
la druhý album Chillin a singel
Viem, že povieš áno. Na udeľovaní
cien Aurel 2006 získala cenu v ka-
tegórii Ženský spevácky výkon a
Album roka. Album Chillin získal
cenu aj za Zvukový záznam roka a
Najlepší producentský výkon.

manager KC Pezinok
Karol Jakubec

Výstavy:

Stále expozície:

ŠTEFAN PROKOP – ZANECHAŤ
STOPU

Zo zeme

Sakrálna plastika

Otvorené:

, spoločná výstava Galérie
Prokop a Mestského múzea v Pe-
zinku pri príležitosti 20. výročia úmr-
tia sochára Š. Prokopa. Výstava
potrvá do 25. novembra 2007.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.

utorok – piatok: 10.00
– 18.00 hod., sobota: 10.00 –
16.00 hod.


