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Už siedmy rok dochádza k vý-
mene divadelných projektov To naj-
lepšie z humoru na českej a sloven-
skej scéne. Festivaly sa konajú
striedavo na českej strane v part-
nerskom meste v Mladej Boleslavi a
na Slovensku v Pezinku. V divadel-
nom týždni sa predstavujú najlepšie
humoristické inscenácie v podaní
účinkujúcich zo známych divadiel.

Hlavným organizátorom je slo-
vensko-česká produkčná agentúra
ZUZA ART PRODUCTION, ktorú v
roku 2001 založila Pezinčanka
Zuzana Horová. Spoluorganizáto-
rom je Občianske združenie BEZ
HRANÍC a pri organizačnom za-
bezpečení významne pomáhajú
mestské kultúrne zariadenia v
oboch mestách. Význam podujatia,
ktoré sa uskutočňuje v Mesiaci čes-
kej a slovenskej kultúrnej vzájom-
nosti, zvýrazňuje skutočnosť, že
záštitu nad ním prevzali ministri kul-
túry oboch krajín.

Siedmy ročník pezinského festi-
valu To najlepšie z humoru na čes-
kej scéne slávnostne otvorili v ne-
deľu 21. októbra. Návštevníci si na
úvod pozreli smiešno-trpkú komé-
diu Poslední doutník, ktorú s veľ-
kým úspechom predviedlo pražské
Divadlo Na Fidlovačce. V hlavných
úlohách sa predstavili Tomáš Töp-
fer, Eliška Balzerová a Zdeněk Ma-
ryška.

Obrovský záujem (všetky pred-
stavenia boli vypredané) vzbudili i

ďalšie vystúpenia. Žižkovské diva-
dlo Járy Cimrmana uviedlo jednu zo
svojich najpodarenejších hier auto-
rov Ladislava Smoljaka a Zdeňka
Svěráka Dobytí severního pólu.
Divadelní spolek Frída a Divadlo
Bolka Polívky z Brna sa prezento-
vali hrou Kosa, scenáristu a reži-
séra Jakuba Nvotu. V jednej z hlav-
ných rolí sme videli slovenskú he-
rečku Božidaru Turzonovovú. Praž-
ské Divadlo Kalich sa predstavilo
komédiou Bez předsudků s prota-
gonistami Janou Paulovou a Pav-

lom Zedníčkom. Príbeh dvoch kom-
parzistov z malej írskej dediny pod
názvom Plný kapsy šutrů uviedli
Filmová a Divadelná agentúra a
Divadlo Rokoko z Prahy s hercami
Radkom Holubom a Miroslavom
Vladykom. Piatkový večer bude
ešte patriť Divadlu Vizita Jaroslava
Duška z Prahy. Autor, scenárista,
režisér a herec v jednej osobe Jaro-
slav Dušek, vďaka svojej hereckej
skúsenosti predstaví umenie javis-
kovej improvizácie. Zábavný príbeh
Variace na chlast na festival humoru

priváža Divadlo Bolka Polívky. Na
domovskej scéne ho uvádzajú od
začiatku roka 2001 a, akože ináč, v
hlavnej úlohe s Boleslavom Polív-
kom. Hlavne pre najmenších divá-
kov boli určené príhody Radova-
novy radovánky autora Zdeňka Svě-
ráka, ktoré dvakrát uviedlo brnen-
ské Divadlo Věž. Sprievodnými po-
dujatiami festivalu boli koncert hip-
hopovej kapely Gipsy.cz a výstava
karikatúr Josefa Blechu.

K hodnoteniu festivalu sa vrátime ešte v
budúcom čísle. (mo)

Bohatý program, široký sorti-
ment pohostenia, nádherné je-
senné počasie – to charakterizo-
valo tohtoročné pezinské oberač-
kové slávnosti. Do nášho mesta
prišli desaťtisíce návštevníkov,
organizátori uvádzali, že ich bolo
vyše dvesto tisíc. Najviac prišlo
Bratislavčanov a obyvateľov okoli-
tých obcí, ale zavítali k nám indivi-
duálne i kolektívnou formou účast-
níci z celého Slovenska a z okoli-
tých krajín.

Viac informácií na 8. strane



V minulom čísle sme písali o dô-
vodoch, pre ktoré nebol doposiaľ
sprejazdnený podjazd pod želez-
nicou pri tehelni. Dopravný inžinier
OR Policajného zboru Bratislava-
vidiek, Dopravný inšpektorát v
Pezinku má vážne pripomienky k
bezpečnosti pri výjazde motoro-
vých vozidiel od garáží na Moyze-
sovej ulici. Z tohto dôvodu nedošlo
ku kolaudácii stavby, ktorá mala
byť odovzdaná do užívania do 21.
septembra 2007.

Za účelom odstránenia závad-
ného stavu bolo dodávateľovi sta-
vebných prác firme Skanska DS,
a.s., vydané nové povolenie na uzá-
vierku cesty do 20. decembra 2007.

Ako nás informoval vedúci odde-
lenia životného prostredia MsÚ
Ing. Miloš Bačák, ide o najne-
skorší termín sprejazdnenia pod-
jazdu, keď budú úpravy ukonče-
né, uskutoční sa kolaudácia a otvo-
renie. Možno to bude i skôr ako je
uvedený termín. (mo)

Na októbrovom Poslaneckom dni v Pezinku sa občanom venovali po-
slanci Mgr. Viera Klimeková a Mgr.Ľubomír Gašparovič.

Foto: Milan Oravec

Jedenásty, teda novembrový, pos-
lanecký deň sa uskutoční v prvú
stredu – 7. novembra od 16. do 18.
hod. na Mestskom úrade v Pezinku.
Vybraní poslanci mestského zastu-
piteľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienkami,
otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetlenie
rozhodnutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať po-
slanecké dni aj v historických čas-
tiach Grinava a Cajla. V Grinave v
Integrovanom klube na Štúrovej ulici
od 18.00 do 19.00 hod. a na Cajle v
budove Psychologicko-pedagogic-
kej poradne na Cajlanskej ul. č. 95
od 17. do 18.00 hod. (EL)

Z dôvodov rekonštrukcie domu
na Radničnom nám. č. 9 bolo v
októbri presťahované Informač-
né centrum do Domu kultúry na
Holubyho 42. V dočasných
priestoroch na prízemí bude
umiestnené do augusta 2008,
potom sa premiestni na pôvodné
miesto. Prevádzka zostáva ne-
zmenená: pondelok až piatok
9.00 – 17.00 hod., sobota 9.00 –
12.00 hod. (mo)

Na území Pezinka sa vyprodu-
kuje ročne asi desaťtisíc ton tu-
hého komunálneho odpadu a drob-
ného stavebného odpadu, ktorých
likvidáciu musí zabezpečiťMesto.

Dňa 31. októbra 2007 sa končí
povolenie Obvodného úradu ži-
votného prostredia v Pezinku na
ukladanie odpadov na skládku v
tzv. Starej jame v Pezinku, pre-
vádzkovanej firmou Pezinské te-
helne, a.s., a skládka sa uzavrie.
Túto informáciu zobralo dňa 12.
10. 2007 na vedomie aj Mestské
zastupiteľstvo v Pezinku. Zároveň
schválilo návrh na skládkovanie
tuhého komunálneho odpadu na
skládke odpadov v obci Dubová, a
to do výberu nového zmluvného
partnera, ktorý vzíde zo súťaže v
zmysle zákona o verejnom obsta-
rávaní.

Za ukladanie odpadov na území
mesta platí prevádzkovateľ sklád-
ky poplatok, ktorý je príjmovou
položkou mestského rozpočtu a
používal sa na dotovanie nákla-
dov na vývoz a ukladanie odpadov
mimo územia mesta. Tento popla-
tok by v roku 2008 mohol predsta-
vovať sumu asi 14 miliónov Sk.
Nakoľko v súvislosti s vývozom a
ukladaním odpadov mesta mimo
jeho územie sa zvýšia náklady o 4
milióny Sk, uzavretie skládky bude
mať ekonomický dopad priamo na
obyvateľov Pezinka, a to v podobe
zvýšenia miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.

O výške miestneho poplatku roz-
hodnú poslanci mestského zastu-
piteľstva na svojom zasadnutí 7.
decembra 2007 po vyčíslení eko-
nomických dopadov na rozpočet
Mesta.

Mestský úrad v Pezinku

V stredu 7. novembra o 17.00
hod. sa na Mestskom úrade v
Pezinku, miestnosť č. 12, usku-
toční brífing pre potencionál-
nych účastníkov 6. ročníka Cyk-
lomaratónu Pezinok 2008, kto-
rého cieľom je partnerské mesto
Mladá Boleslav. (EL)

V piatok 12. októbra, prvýkrát po
letných prázdninách, sa uskutoč-
nilo riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva. Hlavnými bodmi
rokovania boli informácie o plnení
rozpočtu Mesta a mestských fi-
riem za prvých šesť mesiacov
roka a návrh na skládkovanie tu-
hého komunálneho odpadu
(TKO) po uzatvorení skládky Sta-
rá jama. Zasadnutie viedol zá-
stupca primátora Ing. JánČech.

V úvode poslanci požadovali
bližšie informácie k správe o čin-
nosti mestského úradu a hlavnej
kontrolórky. Potom zobrali na ve-
domie bez pripomienok správy o
hospodárení za 1. polrok Mesta
Pezinka, Mestského múzea, Kul-
túrneho centra, Mestského pod-
niku služieb, TV Pezinok, Podniku
bytových služieb a Mestského
zdravotníckeho strediska. Obo-
známili sa s vyhodnotením plne-
nia uznesení MsZ za 1. polrok
2007, ktoré predložila hlavná kont-
rolórka Ing. Jarmila Volnerová a
zaoberali sa realizáciou verejno-
prospešných služieb, ktoré pre
Mesto zabezpečujú zmluvní part-
neri – Petmas a Záhradnícke a
cintorínske služby.

Mestské zastupiteľstvo schvá

lilo návrh Dohody o zriadení spo-
ločného školského obvodu medzi
Mestom Pezinkom a Obcou Vi-
ničné a prijatým VZN č. 12/2007
určilo štyri školské obvody v
meste Pezinku. Pre žiakov z Vi-
ničného bol určený obvod Zá-
kladná škola s Materskou školou v
Pezinku, Orešie 3.

Nečakane dlhú diskusiu vyvo-
lala žiadosť PŠC Pezinok o po-
skytnutie bezúročnej pôžičky na
vybudovanie minifutbalového
ihriska. Mesto Pezinok 11. júla
2007 podpísalo zmluvu o vzájom-
nej spolupráci so Slovenským fut-
balovým zväzom (SFZ), na zákla-
de ktorej bolo dohodnuté financo-
vanie miniihriska v areáli hlavné-
ho futbalového štadióna v Pezin-
ku. Podľa zmluvy na jeho výstav-
bu prispeje SFZ sumou 750 tis.,
Mesto Pezinok 400 tis., PŠC Pezi-
nok 254 tis. (zabezpečí od spon-
zorov). Keďže sa PŠC podarilo
zabezpečiť len 100 tis. Sk, požia-
dal Mesto Pezinok o bezúročnú
pôžičku 154 tis., ktorú chce splatiť
do roka z prostriedkov grantu pre
rok 2008 z rozpočtu Mesta Pezin-
ka. Poslanci nakoniec žiadosť o
pôžičku schválili.

MsZ zobralo na vedomie infor

máciu o výsledku obchodnej
súťaže na predaj domu a po-
zemku na ul. M. R. Štefánika č. 11.
Víťaz ponúkol kúpnu cenu 8,1 mil.
Sk.

Najdôležitejším bodom rokova-
nia bol návrh na skládkovanie tu-
hého komunálneho odpadu po
31. októbri 2007, kedy končí povo-
lenie na ukladanie odpadov v Sta-
rej jame. Jediným ďalším mož-
ným riešením je vývoz odpadu na
okolité skládky (Senec, Dubová,
Trnava, Stupava, Bratislava, Zo-
hor, Pusté Sady). Rozhodujúcim
pri výbere prevádzkovateľa sklád-
ky, kde sa bude odpad z Pezinka
vyvážať, bude cena za uskladne-
nie odpadu a dopravná vzdiale-
nosť. Poslanci rozhodli, že do rea-
lizovania súťaže sa bude TKO
vyvážať na skládku v Dubovej.

Pri prerokúvaní informatívnej
správy o prácach na rekonštrukcii
budovy na Radničnom nám. č. 9
sa niektorí poslanci pozastavili
nad navyšovaním pôvodnej ceny
(48,7 mil. Sk), ktorá bola rozhodu-
júca pri výbere dodávateľa prác.
Nárast investičných nákladov v
rozsahu 2,9 mil. bude na izolácie
objektu a úpravu podláh a okien.

(mo)

na roznos Pezinčana v mest-
skej časti Grinava. Podmienky
dohodneme osobne.
Kontakt: redakcia Pezinčan,
Holubyho 42, Pezinok, tel.
033/641 3435, 0908 410 305, e-
mail: pezincan@msupezi-
nok.sk. (red.)



Šecky noviny, televýzije, rádi-
já a čojavýmjaké ešče médijá sa
natahujú o to, že či Hlynka by
mal byt otec národa, alebo né.
Je to parádny zakrývacý ma-
névr hodný maršála Maly-
nofského. Keby tak Josip Visa-
rionovič vedzel, že jeho ulyce uš
nebudú a Malynofského budú,
asi by s ným trocha ináč zatočil.
No, ale spátky k temu otcovi ná-
roda. Hlavne, čo ma na tém za-
ráža, je spojený katolýcky farár
a otec, to mi volajako nesedzí.
Alebo má celybát pre slovenský
nárot nejaké výnymky? Ket ne-
gdo nevý, či je otec, alebo neny
otec, neskaj uš na to máme za-
ručené metódy jaxa to dá jedno-
ducho ziscit. Stačí zebrat DNA a
je to. Lenže gdo poskytne DNA
za nárot. Prezident? Preceda
parlamentu, alebo preceda vlá-
dy? Alebo preceda tej najslo-
venskejšej strany? Len-len, že
ma to obešlo, já sem bol kedysik
na gymply preceda trýdy. Kaž-
dopádne sa táto vláda nemá za
čo hambit, takéto maskováný
zdražována dobre fungovalo uš
za Husáka. Ale šak dobre fun-
govaly aj vácerý s tých, čo sú
neskaj ve vládze a parlamence.
Ináč, medzi nama, mosí mat
nárot otca? Je to fakt nutnost?
Nemóhel by byt nárot sirota?
Alespon polovičná... Asi to
nejde. Prectafte si, že by si nárot
vypýtal sirocké príplatky. Počí-
tam s tým, že pri dalšém zdražo-
vány sa móžeme tešit na hle-
dány mamky národa. O čo lach-
čí to majú Anglyčané, tý majú
královnu, alebo Rusi, tý majú
matku Rus.Amy máme trt. Navr-
hujem, aby zme friško tú rodzinu
skompletovaly, čím by zme
predbehly šecky okolyté štáty,
keré si vlastne vúbec neuvedo-
mujú, že to je omnoho dúleži-
tejšé jako štátny rospočet, re-
forma zdravotnýctva, školstva a
polnohospodárstva. Navrhujem
okrem tatka a mamky národa (tú
by hádam zvládla pany Belou-
sovová) hnet určit aj bratra a
sestru, prípadne aj dve, tri dzeci
národa. Nech je rodzina kom-
pletná. No a ket uš budeme kom-
pletný, to nám bude sveta žit.
Každá neprýjemnost sa bude
dat na nekeho konkrétneho zva-
lyt, práda aš by nebude tá ná-
rodná rodzina schopná korup-
cie, to by si lachko zaplacila pret
každým prúserem kampan na
ututlány vynýka. To by sa tý
dzeci (národa) aj račik vracaly
domú ze školy (života) a lachčí
sa priznávaly aj g horším znám-
kam, prýpadne dvojke z mravú.
No, ale to by hádam uš any ne-
bolo Slovensko.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Dňa 26. septembra sa uskutoč-
nilo zasadnutie Zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja.

Okrem iných materiálov zobralo
na vedomie informáciu o čerpaní
rozpočtu BSK k 30. 6. 2007 a
schválilo rozpočet na tento rok v
celkovej výške 3 012 172 tis. Sk. S
účinnosťou k 31. 12. 2007 zrušilo
Polikliniku Pezinok. Poslanci tiež
schválili Územný plán veľkého
územného celku Bratislavský kraj
a Všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
územného plánu.

.

konateľa riaditeľMestského
zdravotníckeho strediska

(mo)
Dovetok:

Ing. Juraj Pátek

Zrušenie Polikliniky Pe-
zinok nemá žiadny dopad na čin-
nosť Mestského zdravotníckeho
zariadenia a prevádzky neštát-
nych zdravotníckych zariadení v
budove MZS

Na úspešnom podujatí – Vino-
braní 2007, sa podieľali títo spon-
zori: AD SUN, Amusco, Batea-
stav, BN Elektroservis – Rafael
Baláž, Bookmaster, s.r.o., Bratis-
lava, Bozin, BV Pool – Vladimír
Baňák, Bytostav, Capitol, a.s., Bra-
tislava, Clevis, Cora geo, s.r.o.,
Martin, Dexia banka Slovensko,
Duvystav, EBA, Ecorec Sloven-
sko, s.r.o., Pezinok, Eminens, Epi-
centrum, Flaga Progas, Husacina
u Galika, Gastrom, Charlie Slova-
kia, s.r.o. Bratislava, Igor Noga
KES&COM, Istrobanka, Jama-
pub club – A. Meszárošová, JŠ
Servis, Karireal Slovakia, Klima-
soft, Lexmark, Logan investment,

MK Proo s.r.o., Dunajská Streda,
Odenberg Engineering, Peter Ga-
lan – Nábytok Galan, Peter Str-
nisko – Autoopravovňa, Petmas-
Ekos, PETMAS, Pezinské tehelne
– Paneláreň, Portik, Proga, s.r.o.,
Bratislava, Pub No. 68 – Miroslav
Krupan, Pezinok, Rosana, Runec,
Slovenská sporiteľňa, Stavkvet –
Stavebniny, Stavoimpex Holí č,
Swietelsky – Slovakia, Štefan
Eliáš – zmenáreň, Termocom,
Víno Pavelka-Sobolič, Víno Ma-
tyšák, Vinársky dom, Vista real,
VÚB, VVDP Karpaty, Pezinok,
Wertheim, Vitis, a.s. Pezinok,
ZMOP, s.r.o. Modra.
Ďakujeme. (msú)

v zmysle všeobecne záväzných
nariadení č. 4 a 7 z roku 2003, v
termíne od 1. – 30. októbra 2007.

Kontrolu plnenia týchto úloh vy-
koná Mestský úrad v Pezinku. Za
nesplnenie tejto povinnosti hrozia
sankcie, ktoré upravujú príslušné
predpisy.

Mesto Pezinok upozorňuje
vlastníkov pozemkov a stavieb
na území Pezinka na povinnosť
vykonať celoplošnú deratizáciu

(ku)

Súťaž organizuje Mesto Pezinok na podporu aktivít
občanov pri skrášľovaní mesta.Ako povedala na sláv-
nostnom vyhodnotení jedna z hlavných organizátorov
Ing. Eva Lupová, je potešiteľné, že občania venujú
pozornosť zveľaďovaniu svojich príbytkov, čím robia
krajším i Pezinok. Tohtoročné mimoriadne suché
počasie ale mnohých, najmä majiteľov verejných bu-
dov a prevádzok, od pestovania kvetín a zelene odra-
dilo. Verme, že situácia sa v budúcom roku zlepší.

Hodnotiaca komisia aj tentoraz určovala poradie v
troch kategóriách: 1. Okno, balkón, 2. Predzáhradka,
3. Verejná budova. Ceny najlepším odovzdal vedúci
oddelenia životného prostredia MsÚ Ing. Miloš Bačák.
Výsledky súťaže:

Už po dvanástykrát vyhlásili výsledky celo-
mestskej súťaže o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu
v Pezinku, tentoraz za rok 2007.

Osobitnú cenu za inšpirujúce vynovenie starého

domu kvetinovou výzdobou získala rodina Šípošová
z Obrancov mieru.
Kategória – OKNO, BALKÓN

Kategória – PREDZÁHRADKA

Kategória – VEREJNÁ BUDOVA

(mo)

1. miesto – balkón ul. Za hradbami 34, 6. poschodie
(rod. Chmelárová)
2. miesto – dom na ul. SNP 26 (rod. Nogová)
3. miesto – dom na ul. Obrancov mieru 18 (rod. Pikto-
rová)

1. miesto – dom na Štúrovej ul. 51 (rod. Schwamme-
lová)
2. miesto – bytový dom na Muškátovej ul. 25-27
3. miesto – ul. Fraňa Krála 9/A(rod. Maleckých)

1. miesto – priestor pred Squashovou halou na
Tolstého ul.
2. miesto – dvor firmy UNO fashion, Holubyho 11
3. miesto – Pezinský dvor, Kollárova 3

Najmä tým, ktorí si nechávajú vianočné nákupy na poslednú chvíľu
padne vhod termín tohtoročných Vianočných trhov v Pezinku. Usku-
točnia sa 20. až 22. decembra na Radničnom námestí. V ponuke
budú už tradične oblátky, med, vianočné kvetinové aranžmány,
ľudovoumelecké výrobky a občerstvenie vrátane neodmysliteľného
vianočného punču. Nebudú chýbať ani osvedčené sprievodné podu-
jatia – Vianočný orloj a Dobročinný bazár riaditeľov kultúrnych inštitú-
cií v meste, výťažok z ktorého pôjde cez Malokarpatskú komunitnú
nadáciu Revia na vybudovanie bezbariérových vstupov do Základnej
školy na Fándlyho ulici. Samospráva mesta Pezinok prostredníctvom
Kultúrneho centra pripravuje aj kultúrny program – vo štvrtok a piatok
o 17.00 hod. a v sobotu o 10.00 hod. na Radničnom námestí pri Bet-
lehéme (pred Mariánskym stĺpom).

Záujemcovia o predaj sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade v Pe-
zinku, č. dv. 20c, tel. 033/6901 125, e-mail: hagerova.zlatica@msu-
pezinok.sk. (EL)



V školskom roku 2007/2008 budú prázdniny v týchto termínoch:
– 31. októbra až 2. novembra (nástup do školy 5. novembra);

– 22. decembra až 7. januára (nástup 8. januára);
– 1. februára (nástup 4. februára);

(Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj) – 25. až 29. februára (ná-
stup 3. marca);

– 20. až 25. marca (nástup 26. marca);
– 28. júna až 31. augusta (nástup 2. septembra).

jesenné
vianočné
polročné
jarné

veľkonočné
letné (r)

V Pezinku na Holubyho ulici č.
37 otvorili pobočku pracovno-
personálnej spoločnosti INDEX
NOSLUŠ Bratislava, ktorá ponúka
prácu študentom, matkám na ma-
terskej dovolenke, zamestnaným
alebo dôchodcom.

V pobočke, zastrešujúcej okresy
Pezinok a Senec, získate informá-
cie o dočasných prácach v Pezin-
ku a okolí.

Sprostredkovanie práce, ako aj
mzdové a pracovno-právne pora-
denstvo, poskytuje spoločnosť
INDEX NOSLUŠ bezplatne. Hodi-
nová mzda sa pohybuje od 45 do
75 Sk za hodinu. Okrem dočasnej
krátkodobej výpomoci zabez-
pečujú aj iné personálne služby,
napr. personálny leasing. Ten je
určený spoločnostiam, ktoré po-
trebujú vykryť výpadok zamest-
nanca na dlhšiu dobu, rovnako
ako na pozíciách, kde je nevyhnut-
né, aby prácu vykonával dlhodobo
ten istý zamestnanec.
Pobočku môžete navštíviť denne

od 9.00 do 16.00 hod. alebo infor-
movať sa telefonicky na čísle 0915
815 720. Takisto môžete mailovať
na pezinok@indexnoslus.sk.

Darina Mokráňová

Ospravedlňujem sa spevácke-
mu zboru Jasienka – Šafráni, že
som ich v článku Oslavy SNP v
minulom čísle Pezinčana nazvala
súborom Radosť.Ďakujem.

,
ZO SZPB Pezinok
Mária Markeová

Zväz telesne postihnutej mlá-
deže poskytuje bezplatné pora-
denstvo pre záujemcov z Bratislav-
ského kraja. Cieľom projektu spo-
lufinancovaného z ESF je podporiť
snahu zdravotne postihnutých za-
mestnať sa a informovať ich o mož-
nostiach využitia príspevkov z Úra-
du práce. Informujte sa na adrese:
Republikové centrum – Zväz te-
lesne postihnutej mládeže, Ra-
čianska 65, 831 02 Bratislava, tel./
fax: 02/5244 4710, e-mail: ima-
ztpm@changenet.sk. (hh)

Slovenská agentúra pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO)
usporiada 21. novembra 2007 na
výstavisku T.M.M. v Trenčíne Slo-
venskú kooperačnú burzu, ktorej
cieľom je pomôcť slovenským spo-
ločnostiam nájsť si zahraničných
odberateľov, pomôcť pri využití
výrobných kapacít a prispieť k zvý-
šeniu exportu. Silvia Vašečková

Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje cestujúcich zo za-
stávky v Grinave, že pred nastúpením do vlaku si musia zakúpiť ces-
tovný lístok v predajnom automate.

Podľa Prepravného poriadku ŽSR cestujúci, ktorý nastúpi do vlaku
bez platného cestovného lístka a prihlási sa sprievodcovi, je povinný
zaplatiť cestovné z nástupnej stanice do cieľovej stanice a úhradu
podľa Cenníka vo výške päťnásobku cestovného bez príplatkov a
zliav v 1. tarifnom pásme v zmysle zákona o dráhach.

Cestujúci, ktorý nastúpi do vlaku bez platného cestovného lístka a
sprievodcovi sa vôbec neprihlási alebo ohlási sa až po vyzvaní, je
povinný zaplatiť cestovné z nástupnej stanice do cieľovej stanice a
úhradu podľa Cenníka vo výške do stonásobku cestovného bez
príplatkov a zliav v 1. tarifnom pásme.

Podrobné informácie nájdete na www.slovakrail.sk. (il)

Koncom 39. týždňa zabudla firma Petmas-Ekos vyviezť na sídlisku Za
hradbami smeti. Cez víkend sa obyvatelia museli pozerať na takýto obrá-
zok a vrecia so smetím odkladať vedľa preplnených kontajnerov. Ešte
šťastie, že neprišiel silnejší vietor a nerozfúkal papiere po sídlisku. (mo)

Vážená redakcia,
chcem sa Vám poďakovať za
skvelú prácu, teším sa na každé
nové vydanie Pezinčana. Web-
stránka je veľmi pekne urobená a
obsažná, vďaka čomu, aj po vyše
10 rokoch mimo Slovenska, mám
stále prehľad o dianí ,,doma" v
Pezinku.

Výborné sú aj články z histórie
Pezinka (vďaka patrí samozrejme
aj autorom – pracovníkom mú-
zea), dúfam, že v nich budete po-
kračovať, aj keď sa v poslednom
čísle neobjavili.

Môjho priateľa Laja Slimáka som
nahováral aj na malý slovník pe-
zinčiny na pokračovanie (staré
pezinské výrazy a hovorová reč už
miznú do nenávratna s posled

nými generáciami), strýco Lajo sa
zatiaľ nahovoriť nedal.

Jedna vec, ktorá by tiež mohla
prispieť k ďalšiemu vylepšeniu
vašej stránky, je verejné fórum pre
čitateľov, kde by mohli reagovať
na články, čo myslím si nie je tak
zložité.

Srdečné pozdravy z Kanady.
Ing. arch. Martin Stohl

V pondelok 24. septembra sa
uskutočnil v priestoroch Klubu
dôchodcov na Hrnčiarskej ulici v
poradí už tretí odber krvi, ktorý
pripravil Miestny spolok Sloven-
ského Červeného kríža Pezinok
II. v spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou Bratislava a Mes-
tom Pezinok. Tentokrát prišlo da-
rovať krv 23 bezpríspevkových
darcov, odber zrealizovali od
dvadsiatich. Traja boli prvodarco-
via. Krv darovali (v zátvorkách je
počet odberov):

(3), (19),
(32),

(8),
(53), (4),

(prvodarca),
(14), (6),

(5),
(50), (23),

(10), (3),
(prvodarca),

(5),
(4), (8),

(4),
(prvodarca).Ďakujeme.

V rámci odberu sa darcovia moh-
li oboznámiť s činnosťou MS SČK
Pezinok II.

Zároveň dá-
vame do pozornosti našu novú
webovú stránku: www.msck-pe-
zinok.blog.cz, kde sa dozviete
všetky informácie o aktuálnom dia-
ní v miestnom spolku.

predseda MS SČK Pezinok II.

Štefánia Liban-
tová Ľubomír Tahotný
Miroslav Orságh Milan
Vrbik Janka Smažáková

Renáta Sasková Peter
Pastír Igor Kapec

Martin Morák Marcel
Piliar Emília Lomjanská

Jozef Špoták Matej
Belan Jana Krupová
Renáta Petrášová
Mária Nemcová Marián Voj-
tek Kamil Butaš Zdena
Noskovičová Eva Jakušová

Ďalší odber krvi sa
uskutoční až na budúci rok, a to
14. januára od 8.00 do 11.00 hod.
v Klube dôchodcov na Hrnčiar-
skej č. 44 v Pezinku.

Matej Belan



V dňoch 1. septembra až 31. decembra 2007 sa koná verejná zbierka
pod názvom Biela pastelka. Výnos z nej bude použitý na podporu pro-
gramov a aktivít nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

Finančné prostriedky budú sústreďované na osobitnom účte č.
4030016212/3100 vĽudovej banke, a.s. Bratislava.

Dobrovoľné príspevky možno zaslať priamo na účet alebo vhodiť do
prenosných pokladničiek, označených logom únie, zakúpiť si bielu pas-
telku a zaslať SMS správu v sieťach Orange Slovensko, T-Mobile Slo-
vensko a Telefonica O2 Slovakia (cena jednej SMS správy je 30 Sk).

(mo)

Obálka z roku 1984. Pezinčan sa
predstavil s novou hlavičkou, ktorá
trvá až dodnes. Jej autorkou je vý-
tvarníčka Mestského domu kultúry a
vzdelávania v Pezinku Svetluša Nos-
kovičová. Noviny vychádzajú s jed-
nou doplnkovou farbou. Tlač: Zápa-
doslovenské tlačiarne – prev.
Piešťany a Bratislava, Cintorínska
ul. Periodicita: 4x ročne, 3000 výtlač-
kov. Šéfredaktor: Milan Oravec.

Obálka z novembra 1991. Pe-
zinčan začal takmer po dvojročnej
prestávke vychádzať už ako mesa-
čník. Vydáva Mesto Pezinok vo
vydavateľstve Praktik-Vako (maji-
teľ Ing. Vladimír Nosáľ) do apríla
1992. Od toho času si riadi vydava-
teľskú činnosť kompletne Mesto
Pezinok. Tlač: CONET PRINT Pezi-
nok. Šéfredaktor: Oliver Solga.

Obálka z roku 1989. Posledné číslo
(č. 3) vyšlo v auguste. Náklad: 3000
ks. Tlač: ofset, ZT prev. Cintorínska
ul., Bratislava. Šéfredaktor: Milan
Oravec.

Centrum Slniečko, nezisková
organizácia Nitra, ktoré je špeciali-
zovaným zariadením pre deti a
matky s deťmi, organizuje verejnú
finančnú zbierku určenú na pomoc
obetiam domáceho násilia, týra-
ným, zneužívaným deťom.

Zbierka v uliciach Pezinka sa
uskutoční v pondelok 19. novem-
bra, prostredníctvom vybraných
dobrovoľníkov do uzatvorených
pokladničiek označených logom
akcie. Prispieť môžete tiež zasla-
ním SMS na číslo 877. Finančné
prostriedky zo zbierky budú
použité na realizáciu preventív-
nych programov a domu Na pol-
ceste pre obete násilia.
Kontakt: tel. 037/6585190, www.
centrumslniecko.sk, e-mail: cent-
rumslniecko@stonline.sk. (r)

Aj tohto roku sa zapojil Pezinok
do osláv sviatku milovníkov cesto-
vania so zámerom prezentovať
miestnu ponuku cestovného ru-
chu, najmä novinky. Program za-
čal o 11.00 hod. predstavením pro-
jektu na pôde
Stredného odborného učilišťa na
Komenského ulici. Žiaci školy v
spolupráci so Strednou vinohrad-
nícko-ovocinárskou školou v Mod-
re zaujali účastníkov nielen roz-
právaním o pozoruhodnostiach
nášho kraja, ale aj vlastnoručne
pripravenými regionálnymi gastro-
nomickými špecialitami. V po-
obedňajších hodinách bola v Mest-
skej vínotéke otvorená výstava
jedálnych lístkov stravovacích za-
riadení z Pezinka a partnerských
miest Neusiedl am See a Moson-
magyaróvár. Po nej žiaci Základ-
nej umeleckej školy Eugena Su-
choňa v Pezinku predstavili verej-
nosti uličku Fortna v novom šate –
s maľbami okien a dverí starých
obchodíkov Pezinka z minulých
storočí (obuvník, pekár, lekáreň,
veštica...). Svojimi dielkami na
projekte participovali: Lukáš Peť-
ko, Dáša Šilhárová, Pavla Brichto

Otvorený región

vá, Magdaléna Drahovská, Martin
Vajsábel, Marína Horváthová, Mir-
kaČapkovičová,Anička Juráková,
Adriana Fodorová, Nikol Rýdza,
Petra Ptáková, Katka Jantulová,
Nikola Kotesová, Zuzana Fandlo-
vá, Katka Kvetková, Zuzana Kvet-
ková, Katarína Popelková, Pavlí-
na Holická, Daniela Mituchová a
Tomáš Slivka.

Fortna s maľbami žiakov ZUŠ.

Prvý Večer bojových umení
mesta Pezinka máme úspešne za
sebou. O tom, že podujatie bolo
úspešné, svedčí nielen zaplnená
Judo hala, ale aj búrlivý potlesk
fanúšikov. Priaznivci bojových
umení svojim potleskom potvrdili
realizátorom tejto športovo-chari-
tatívnej akcie, že majú záujem vi-
dieť aj nasledujúce ročníky.

V bohatom programe vystúpili
exhibičná skupina FIRST J., 1.
JUDO CLUB, Klub bojového ume-
nia Kóketsku Kishi Dó, Klub bojo-
vých umení Styx-fighters, Klub bojo

vého umenia Aikidó, Športový klub
Taekwondoo, Športový klub Kara-
te, Športový klub Kickbox a Inštruk-
tori Mestskej polície v Pezinku.

V mene organizátorov ďakujem
všetkým nadšencom, ktorí prijali
naše pozvanie a predviedli divá-
kom svoje umenie. Ďakujem sa-
mozrejme tiež sponzorom poduja-
tia, taktiež mediálnym partnerom,
ktorí nám zabezpečili aj fotografie i
kompletný záznam na DVD nosiči.
Nakoľko sa jedná o charitatívnu

akciu, dovolím si menovite poďa-
kovať aspoň niektorým: VPS s.r.o.,
TV Pezinok a časopisu Pezinčan.
Vďaka tiež vzácnej návšteve z MV
SR a Mgr. Ľudovítovi Farbulovi za
osobnú angažovanosť pri zabez-
pečovaní ojedinelého podujatia.
Slová uznania patria 1. Judo Clubu
a manažérovi Styx Fighters Gym
za perfektnú spoluprácu a celkové
zladenie akcie.

výkonný riaditeľOZ SPK
Miroslav Schlesinger

V programovej ponuke bola i
návšteva židovského cintorína na
Slnečnej ulici, ,,cestovanie" po
Slovinsku prostredníctvom foto-
grafií účastníkov tohtoročného
cyklomaratónu, ďalej degustácia
vín v Mestskej vínotéke a deň vyvr-
cholil nočnou prehliadkou Pezinka
pod vedením mestského sprie-
vodcu. (EL)



Zraz na
Radničnom
námestí.

V uliciach
Pezinka.

Každoročne, na záver sezóny,
Veterán CAR CLUB Pezinok v
spolupráci s Mestom Pezinok
poriadajú stretnutie milovníkov
historických vozidiel pod ná-
zvom Posledné tankovanie.

Tohtoročný 8. ročník sa usku-
točnil 14. októbra. Účastníci zo
Slovenska a Čiech sa stretli na
pezinskom Radničnom námes-
tí. Prišlo ich to ľko, že zaplnili
celé parkovisko a komunikáciu
pred budovou mestského úra-
du. Po prezentácii a príhovore
organizátorov sa všetci vydali
na 45-kilometrovú trasu, ktorá
viedla cez Viničné, Senec, Blat-
né, Šenkvice, Vištuk, Modru,
Vinosady, s cieľom v pezinskom
Kameňolome. Na plánovaných
zastávkach, ale aj po ceste si
krásne historické vozidlá po-
zreli stovky zvedavcov. Zimné
obdobie majitelia vzácnych áut,
motoriek a trojkoliek využijú na
opravy, aby boli schopné absol-
vovať aj nasledujúcu náročnú
sezónu.

Text a foto (mo)

V pondelok 15. októbra na sláv-
nostnom zasadnutí Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho
kraja ocenili významné osobnosti
kraja. Ocenenia získali traja zá-
stupcovia okresu Pezinok. Výročnú
cenu Samuela Zocha udelili výtvar-
nému umelcovi Ignácovi Bizmaye-
rovi z Modry a bývalému starostovi
Slovenského Grobu Ing. Jozefovi
Javorkovi.

I. Bizmayer dostal ocenenie za
celoživotné a originálne dielo. Za
viac ako 60 tvorivých rokov vytvoril
množstvo keramických plastík,
plastických kompozícií či násten-
ných reliéfov. J. Javorka bol oce-
nený za svoj aktívny prínos pri
zveľaďovaní obce Slovenský Grob.
Spracoval projekt Husacina v Slo-
venskom Grobe, ktorý získal mimo-
riadnu cenu v európskej súťaži.

Pracovníkovi mestského mú-
zea, poslancovi MsZ a členovi
Mestskej rady v Pezinku Petrovi
Wittgrúberovi udelil predseda BSK
Pamätný list za organizáciu arche-
ologických výskumov v Pezinku a
jeho okolí, propagáciu histórie a
baníctva regiónu a aktívnu účasť
na viacerých projektoch BSK a
mesta Pezinka.

poslanec BSK
Ing. Juraj Pátek



GALÉRIA PROKOP a MESTSKÉ MÚZEUM v Pezinku pripravili pre
Pezinčanov i návštevníkov nášho mesta zatiaľ najrozsiahlejšiu vý-
stavu prác sochára pod názvom ŠTEFAN PROKOP – Zanechať stopu.

Výstava sa koná pri príležitosti
20. výročia úmrtia významného
slovenského sochára, ktorý žil a
tvoril v Pezinku. Zomrel 22. novem-
bra 1987. Začala sa vernisážou v
Galérii Prokop na Potočnej ulici.
Jej súčasťou bolo aj predstavenie
vína s etiketou reprodukcie diela
Štefana Prokopa – Sen (bronzový
reliéf), iniciované prokonzulom
Európskeho vinárskeho rytierske-
ho stavu Ing. Františkom Slezá-
kom. Kurátorom výstavy, ktorá po-
trvá do 25. novembra, je PhDr. Ján
Abelovský, CSc. umelecký riaditeľ
Aukčnej spoločnosti SOGA. Expo-
zícia sochárových diel, inštalovaná
v Mestskom múzeu pozostáva zo
súkromných i štátnych zbierok slo-
venských galérií.

Retrospektívna výstava tvorby
akad. sochára Štefana Prokopa je
výnimočnou príležitosťou zhliad-
nuť v ucelenom obraze odkaz,
ktorý po sebe zanechal. Ucelený
obraz však nie je kompletný. V po-
zostalosti existujú sochy a reliéfy,
ktoré sú v pomocnom materiále
sadre a hrozí im zánik. Žena Šte-
fana Prokopa Natália Prokopová si
zobrala ako svoje životné poslanie

zachrániť jeho tvorbu. Jeho dielo je
uzavreté a ako uvádza výtvarný
teoretik

. Píše oňom:

Bohumír Bachratý „pred-
stavuje špičkovú kvalitu v oblasti
modernej slovenskej i európskej
plastiky a kresby“
– Štefan Prokop sa narodil 25. sep-
tembra 1941 v Galante. V roku
1967 absolvoval Vysokú školu vý-
tvarných umení v Bratislave, odde-
lenie figuratívneho sochárstva u
profesora J. Kostku. V zložitej a
dusnej atmosfére sedemdesiatych
a osemdesiatych rokov patril k naj-
významnejším osobnostiam svojej
umeleckej generácie i celého čis-
tého frontu slovenskej výtvarnej
moderny. Vystavoval doma i v za-
hraničí, zúčastnil sa na viacerých
medzinárodných sochárskych sym-
póziách (v talianskom Fanane zís-
kal v roku 1984 Veľkú cenu). Veno-
val sa figuratívnej sochárskej tvor-
be, reliéfu, medailérstvu, monu-
mentálnej plastike a kresbe. Huma-
nizmus Štefana Prokopa, jeho poe-
tika i filozofia, vysoká estetická i
výtvarná kvalita - dávajú jeho dielu
nadčasový význam a rozmer, ktorý
by nemal zaniknúť ani po pred-
časnej smrti umelca a mal by zos-

tať trvalou, živou súčasťou našej
kultúry a umenia dneška i budúc-
nosti.

„Prokopove sochy a
kresby majú zvláštnu vlastnosť.
Provokujú u svojich vnímateľov,
jedno či zasvätencov alebo laikov
– akúsi prvotnú inštinktívnu schop-
nosť zažívať ,pocity krásy´ bez po-
treby ich dodatočného intelektuál-
neho zdôvodňovania.“

„Socha Ruky je hodna Ej-
zenštejnovho svetla.“

„Štefan Prokop bol slobodný a
morálny človek. Myslím, že bol
cudný a vášnivý zároveň. Zvedavý
a posadnutý... Mal svoj osobitý
svet a súčasne objavoval svety v
iných ľuďoch. Vedel sa nadchnúť
chvíľami bezprostrednosti tých,
ktorí nemajú dve tváre a mal rád
humor. Povedal, že priateľstvo je aj
nevinnosť... Niekedy pôsobil ne-
smelým dojmom, ale mal v sebe
odvahu prvolezca a naozajstného
tvorcu. Bol pokorný, senzitívny a

Výtvarný teoretik
dodáva:

Výtvarná teoretička
o soche, ktorá mala byť

súčasťou výtvarného plenéru v
belgickom „Midleči“ (Middelheim),
ale kvôli tým,čo počas komunistic-
kého režimu rozhodli, že nebude –
hovorí:

Blízky umelcov priateľ, filmový
režisér , oňom napí-
sal:

Ján Abelov-
ský

Ľuba Belo-
hradská

Dušan Hanák

zároveň divoký a nespútaný. Mu-
sel byť sám, ale potreboval lásku a
skutočnú blízkosť ľudí. Bol zrani-
teľný, hrdý a veľkorysý... Všetko
ostatné o ňom vieme z jeho sôch,
kresieb a reliéfov. Mal schopnosť
zvnútorniť hmotu.“

„Na jednom z jeho ,zakázaných´
a nevhodných reliéfov sedí muž s
hlavou v dlaniach a jeho okrídlený
dvojník odlieta zo zeme. Ak je to
anjel, je súčasťou bytosti pozem-
ského človeka. Tento obraz imagi-
nácie a sily duchovného človeka
Štefana Prokopa je i záznamom
smutnej skutočnosti, že bez vý-
strahy odišiel a stratil sa v obla-
koch...“

Kto nezažil umelca v jeho žití,
charakteristikách, či tvorbe – má
teraz tú jedinečnú možnosť...
Zoznámiť sa s jeho dielom, alebo
pripomenúť si všetko to známe i
neznáme, nie umelé, lež prirod-
zené – ktoré evokuje krásu i nad-
šenie pre život, hoci krátky... Veď
všetko vôkol nás je pominuteľné...

(Dušan Hanák)

Galéria PROKOP, Po-
točná 5, tel. 033/641 1166, 0915
815 712
Mestské múzeum v Pezinku –
Stará Radnica, M. R. Štefánika, tel.
033/641 2306

Eva Holubánska-Bartovičová
Kontakt:



Dovoľte, aby som vyjadril nega-
tívny postreh, čo mi kazilo náladu
na inak perfektnom podujatí, akým
je naše Vinobranie.

V okolí stánkov pri Zámku sa
hromadilo veľké množstvo odpad-
kov, personál sa vôbec nestaral o
vyprázdnenie smetných nádob,
zvyšky po konzumentoch ostávali
na stoloch. Po zotmení si hostia
nemohli všimnúť, že opodiaľ je
funkčné WC, nápis bol veľmi malý
a neosvetlený. Tí, ktorí ho nenašli,
to riešili po svojom...

Domnievam sa tiež, že mesto pri
vydávaní povolení kolotočiarom,
by malo zásadne trvať na dodržia-
vaní bezpečnostných predpisov.
Na cestách sa povaľovali elek-
trické káble (na jednom z nich som
si vyvrtol členok) a deti mali voľný
prístup k nechráneným prípojkám.

Ľuboš z Pezinka

Vážený pán primátor, navštívili sme spolu s manželkou v dňoch 22. a 23.
septembra Vinobranie v Pezinku. Chcel by som vysloviť obdiv a poďako-
vanie všetkým, ktorí túto akciu pripravovali. Vynikajúci program, atmo-
sféra, dokonalá čistota a poriadok. Myslím si, že ďalšie slová by boli zby-
točné. Mrzí ma len jedna vec, že sme neprišli už v piatok, aby sme stihli
celý program. Teda akcia na jednotku. Tešíme sa na budúce Vinobranie.

, Vodňany,ČRIng. Ludovít Brehovský

Hodnotenia návštevníkov, predajcov, organizátorov

Hoci prapodstata Vinobrania
zostáva, našťastie, stále rovnaká
– osláviť víno ako kráľovský mok a
vzdať hold tým, ktorí ho dorobili –
aj toto podujatie sa vyvíja a aby
zaujalo, stále mení svoju tvár. Nie
inak tomu bolo i na tohtoročnom
Vinobraní v Pezinku (21. – 23. sep-
tembra). Najlepšiu odpoveď na
otázku, či úsilie organizátorov
uspokojilo očakávania návštevní-
kov, dá napríklad to, či prídu aj na
budúci rok. Niektorí účastníci boli
ochotní podeliť sa o svoje názory
na úroveň tohto podujatia. Ako to
dopadlo? Ponúkame hodnotenia z
viacerých strán:

– až 68% respondentov chodí na
Vinobranie každoročne. Tí, čo
prišli prvýkrát (18%), sa o podujatí
dozvedeli od známych, z interne-
tu, rozhlasu a novín;
– vyše 52% respondentov býva v
Pezinku a až 24% prišlo zo vzdia-
lenosti väčšej ako 100 km;
– až 78% respondentov ohodno-

tilo atmosféru na tohtoročnom Vi-
nobraní známkou 1;
– jednotku organizačnému zabez-
pečeniu dalo 52% respondentov a
programu 44%, naopak, známku 5
pridelilo iba 2% respondentov, a to
informovanosti o podujatí a celko-
vej atmosfére;
– návrhy návštevníkov na zlepše-
nie Vinobrania: viac miest na sede-
nie a oddych, verejných WC,
hľadaťmožnosti na zlepšenie pod-
mienok na parkovanie, zlepšiť
označenie príjazdových ciest pre
cezpoľných, prístup k pitnej vode,
viac stánkov s nealkoholickými
nápojmi, pre dopravu uzatvoriť
mesto až v piatok, zlepšiť pro-
gram, žiadalo by sa doň zaradiť
viac tradícií, hudba na tribúnach
bola príliš hlučná, chýbal väčší
výber pohľadníc a programový
plagát aj v cudzích jazykoch, nie-
ktorí návštevníci mali výhrady voči
vysokým cenám.

(ktorí predávali tovar v uli-
ciach mesta):
– 44% respondentov – stánkarov
bolo na Vinobraní štvrtýkrát, resp.
viackrát, 32% prvýkrát, z nich 32%
predávalo vlastné výrobky (kera-
mika, drevo, kov...), 56% z nich
prišlo do Pezinka zo vzdialenosti
väčšej ako 50 kilometrov, 20%
bolo z Pezinka a jeho blízkeho oko-
lia;
– hlavné príčiny, pre ktoré predaj-
covia uprednostnili práve pezin-
ské Vinobranie pred inými akcia-
mi, ktoré sa konajú v rovnakom
termíne: zárobok, skúsenosť, refe-
rencie od známych, zvyk, atmo-
sféra, dobrá organizácia a predo-
šlá skúsenosť s keramickými
trhmi;
– až 36% respondentov bolo oslo-
bodených od poplatkov (predávali
vlastné ľudovoumelecké výrobky),
28% považuje poplatky za pre

Vinobranie očami návštevníkov:

Vinobranie z pohľadu tzv. stán-
karov

dajné miesto na Vinobraní v Pe-
zinku za primerané, 28% za vy-
soké a 8% za nižšie ako v iných
mestách;
– známkou 1 označilo informova-
nosť o podujatí 60% responden-
tov, dobrý prístup organizátorov
76%, čistotu v meste 72%, vyzna-
čenie miesta na predaj 96%,
osvetlenie miesta 36% a napoje-
nie na energie 36%. Najhoršiu
známku 5 pridelilo 28% respon-
dentov napojeniu na energie, 24%
osvetleniu miesta a 12% prístupu
organizátorov;
– návrhy na zlepšenie organizač-
ného zabezpečenia Vinobrania zo
strany stánkarov: umožniť odchod
z centra pred 23. hodinou, pro-
blém s parkovaním, neoblomnosť
policajtov, vzdialené WC, zabez-
pečiť prístup ku všetkým hydran-
tom, napojenie na energie a rezer-
váciu miesta a úhradu poplatkov
cez internet;
– až 68% respondentov sa určite

chystá prísť predávať na Vinobra-
nie aj na budúci rok, 28% ešte nie
je rozhodnutých a 4% neprídu.

– štruktúra respondentov: 52%
oblasť gastronómie, 36% maloob-
chodný predaj a 12% ubytovacie
zariadenia;
– 68% z nich zaznamenáva počas
Vinobrania výrazné zvýšenie obra-
tu, je však zaujímavé, že v 16%
prevádzok dochádza v tomto čase
k zníženiu obratu;
– až 68% prevádzok prispôsobuje
ponuku svojich produktov alebo
služieb špeciálne Vinobraniu (naj-
mä prevádzkovú dobu, počet per-
sonálu, ponuku a ceny);
– iba 28% prevádzok vynakladá v
období Vinobrania osobitné ná-
klady na reklamu (najväčšiu po-
zornosť venujú výkladom a po-
zvánkam pre obchodných partne-
rov);

– z respondentov iba 8% pri-
spieva mestu ako sponzori na or-
ganizačné zabezpečenie Vinobra-
nia;
– čo pozitívne prináša pre dotazo-
vané firmy Vinobranie v Pezinku:
nových zákazníkov, zviditeľnenie
predajne, vyšší obrat, sprievodné
podujatia;
– aký negatívny dopad Vinobrania
pociťujú respondenti: prekážajú
im stánky umiestnené pred ich
prevádzkami a nepriechodnosť
chodníkov, ich prevádzky sú často
využívané ako verejné WC, majú
problémy so zásobovaním svojej
prevádzky pre obmedzenú dopra-
vu, rušia ich opití návštevníci, nie-
ktorí považujú ohňostroj za riziko-
vý z hľadiska ohrozenia bezpeč-
nosti ich prevádzky.

Ako hodnotili Vinobranie maji-
telia stabilných predajní v cen-
tre Pezinka:

Názory na Vinobranie zo strany
organizátorov:

Vinobranie včíslach:

– že pezinské Vinobranie je obľú-
beným cieľovým miestom pre náv-
števníkov z tuzemska i zahraničia
svedčí ich stále rastúci počet, ktorý,
najmä v sobotu, je až na hranici
kapacitných možností mesta. Vy-
plývajú z toho stále rastúce nároky
na priestor, rozmiestnenie stánkov,
sedenie, čistenie mesta, odvoz
odpadu, parkovanie, technický a
sociálny servis (verejné WC, osvet-
lenie, prívody vody, elektriny) a iné.
Tieto skutočnosti sú výzvou pre
organizátorov popasovať sa s nimi,
aby boli ďalšie Vinobrania stále
komfortnejšie;
– zvažuje sa osamostatnenie me-

dzinárodnej súťaže vo varení fa-
zuľovej polievky Fyzulnačka a jej
konanie v osobitnom termíne
(pravdepodobne 29. 8.). Potrebné
sú aj zmeny v podmienkach súťaže
(napr. stanoviť minimálny objem
kotlíkov – 50 litrov pre všetkých
súťažiacich, poskytnúť súťažiacim
príspevok na suroviny, trvať na jed-
notnom čase začiatku degustácie,
posilniť organizačný tím a iné);
– doriešenie si vyžaduje aj sprie-

vodné podujatie – Permoník (Malo-
karpatská výstava minerálov, fosílií
a drahých kameňov spojená s pou-
ličným ryžovaním zlata);
– do programu by sa žiadalo zara-
diť viac vystúpení súvisiacich s tra-
díciami malokarpatského regiónu,
najmä vinohradníctva a vinárstva.

– návštevníci mohli nakupovať v
437 stánkoch, z toho bolo 190 s
ľudovoumeleckými výrobkami, 180
s občerstvením a 150 s iným tova-
rom;
– počet návštevníkov počas všet-

kých troch dní sa odhaduje na 220
tisíc;
– v kultúrnom programe vystúpilo

vyše 60 súborov s približne poltisí-
com účinkujúcich;
– Vinobranie Pezinok 2007 malo

14 sprievodných podujatí;
– na alegorickom sprievode sa

zúčastnilo 49 subjektov (obcí,
miest, združení, klubov, spolkov,
firiem a iných inštitúcií);
– kolotoče a iná zábavná časť za-
brala 6300 m verejného priestran-
stva;
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– hostia naplnili 875 igelitových
vriec odpadu;
– návštevníkom bolo k dispozícii

30 kabíniek mobilných WC;
– na čistení mesta pracovalo po tri
noci po 50 ľudí;
– tohtoročné Vinobranie podporilo
56 sponzorov a traja mediálni part-
neri.

Skončilo Vinobranie 2007, nech
žije Vinobranie 2008. Toto sa pone-
sie v duchu osláv 800. výročia
prvej písomnej zmienky o Pezinku
a 50. výročia organizovania Malo-
karpatských vinobraní. Uskutoční
sa 26. – 28. 9. 2008 a už teraz sa
naň organizátori začínajú pripra-
vovať. Tlmočíme ich výzvu a po-
nuku pre všetkých, ktorí sa chcú
na tomto top podujatí nášho mesta
a celoročných oslavách osemsto-
ročnice podieľať, aby sa ohlásili na
Mestskom úrade v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, 902 01 Pezinok, tel.
033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk.

Budúcoročné Vinobranie:

Na základe výsledkov priesku-
mu študentky EU v Bratislave
Marianny Šteineckerovej a pod-
netov pracovníčky Mestského
úradu v Pezinku Zlatice Hágero-
vej a riaditeľky Kultúrneho cen-
tra v Pezinku Ingrid Noskovičo-
vej spracovala Eva Lupová



Šimon Satina 29.8.
Igor Dobrotka 30.8.
Tobias Miškovský 30.8.
Tomáš Miškovský 30.8.
Tereza Bistáková 3.9.
Zuzana Kucháriková 4.9.
Matej Guštafík 7.9.
Michaela Horáková 7.9.
Valentína Kuklisová 8.9.
MichalAndel 8.9.
Sarah Bizub 9.9.
Martin Dvorský 9.9.

Peter Hrachovský a Zuzana Vargová
Ing. Martin Baláž a Lucia Pravdová
Mgr. Peter Frkal a Mgr. Ivona Fibin-
gerová
Ing. Vladimír Bobovský a Iveta Ry-
becká
Ing. Martin Filípek a PhDr. Zuzana
Takáčová
Tomáš Formánek a Scarlett Marunia-
ková
Mgr. Michal Melicherčík a Ing. Micha-
ela Valentová
Ing. Róbert Vöröš a Ing. Mária Beli-
cová
Eduard Martinčič aAnna Galbová
Ing. Karol Kokoška a Mgr. Zuzana
Noskovičová
Mário Roman a Kvetoslava Nestar-
cová
Marek Fajnor a Veronika Totková

Helena Chrapková 73 r.
Daniela Janečková 46 r.
Viliam Federla 66 r.
Ľudmila Pútecová 67 r.
Ján Hrašna 75 r.
Zuzana Strížová 83 r.
Vincent Drín 60 r.
František Kapucian 85 r.
Jozef Bureš 86 r.
Juraj Moravszki 94 r.
Marián Sobota 46 r.
Ladislav Drugo 64 r.
Emília Demovičová 69 r.
Elida Kilhofová 66 r.
Ing. Ján Pagáč 66 r.
Branislav Bendžák 28 r.
Viera Slamková 55 r.
Ján Ižo 68 r.
Ján Pečo 92 r.
Milan Peško 60 r.

Anton Filko 1.10.
Ing. Stanislav Satko 4.10.
Jozef Wittgrúber 5.10.
Ján Hrnčiar 7.10.
Anna Mrázová 9.10.
Emília Drobná 13.10.
Ing. Milan Mráz 14.10.
Ján Lunák 16.10.
Mária Klamová 17.10.
Miloslav Kulifaj 20.10.
Eulália Šteigerová 20.10.
Jozef Trnka 20.10.
Božena Pešková 21.10.
Ján Macho 28.10.
Daniel Loipersberger 29.10.

Júlia Lehoczká 5.10.
Simeon Butko 6.10.
Marta Jánošová 6.10.
Hedvika Šimurdová 11.10.
Rudolf Sabo 12.10.
Kazimír Hanusek 14.10.
Božena Lachká 15.10.
MUDr. Hedviga Urbanová 17.10.
Mária Böhmová 30.10.

Terézia Šindlerová 12.10.
Mária Markeová 20.10.
Mária Jurišová 21.10.
Milada Blažeková 22.10.
SerafínaĎurkačová 22.10.

Júlia Ištoková 25.10.
František Majerník 30.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

70-roční

75-roční

80-ročné

85-roční

91-ročná

Roman Pajer a Zuzana Ungerová
Ján Babkovič a Mgr. Mária Dubeková
Ing. Peter Polák a Silvia Jajcayová
Roman Sládek aAnna Belohlávková
Igor Kaderjak a Martina Malinovská
RobertAntal a Monika Sabová
Ing. Ľubor Haluška a Mgr. Katarína
Babčanová
Ing. Ľudovít Orlický a Mária Sza-
bóová
Marek Fraňo a Ing. Lenka Chvílová
Miroslav Veng a Jana Miháliková
Tomáš Nespala a Zuzana Sandtne-
rová

Dňa 20. septembra
2007 uplynulo 5
rokov, čo nás na-
vždy opustila

.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku.

Ľudmila
SLIMÁKOVÁ

S láskou a úctou spo-
mína dcéraĽudmila a celá rodina.

Hviezdy prestali pre Teba svietiť a
slnko hriať. My čo sme Ťa milovali,
budeme na Teba stále s láskou spo-
mínať.
Dňa 22. septembra
2007 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy
opustil

.
S láskou a úctou
spomínajú mama,
manželka Estera, dcéra Zuzka a
celá rodina.

Jaroslav BOĎA

Dňa 27. 9. 2007 uply-
nulo 6 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, prosím, tichú spomienku.

Michal DUBEK

Dňa 30. 9. 2007 sme
si pripomenuli piate
výročie od úmrtia
nášho drahého

,
na ktorého s láskou
spomínajú manžel-

ka, synovia s rodinami, krstné deti a
ostatná rodina.

Michala TUTKU

Dňa 30. 9. 2007 sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca a
dedka

.
S láskou spomínajú
manželka Milada a deti s rodinami.

Rudolfa MALÍŠKA

Dňa 14. 10. 2007
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka, svokra,
sestra

,
rod. Slezáková.

Tí, čo ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Deti s rodinami.

Helena
TANČÁROVÁ

Dňa 18. 10. 2007
sme si pripomenuli
nedožité 55-te naro-
deniny a 23. 10.
2007 uplynulo 5 ro-
kov od smrti môjho
manžela

.
Spomína manželka, sestry a brat s
rodinami.

Štefana KRASŇANSKÉHO

Odišiel si náhle, nečakane, na roz-
lúčku nebol čas, tvoj odchod zabo-
lel všetkých nás.
Dňa 22. 10. 2007
uplynul rok, čo nás
navždy opustil

.
S láskou a úctou
spomínajú manžel-
ka, deti a celá rodina. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.

Miroslav
CÍFERSKÝ

Dňa 27. októbra je
n a j s m u t n e j š í m
dňom nášho života.
Pr ipomíname si
prvé výročie úmrtia
nášho syna a vnuka

.

Otec, babka, strýko a celá rodina.

Jarka HREBÍČKA
Odišiel náhle, nečakane, na roz-
lúčku si nám nedal čas, tvoj od-
chod zabolel a vždy bude bolieť
všetkých nás.
Len láska znela v srdci tvojom, tak
s láskou budeme stále spomínať.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym a hlavne vede-
niu Petmasu a bývalým kolegom,
ktorí dňa 31. 8. 2007 prišli odpreva-
diťnášho drahého

na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Stanislava OBORILA

Ďakujeme všetkým,
ktorí 14. 9. 2007
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
drahého zosnulého

.
Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, deti s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Jána HRAŠNU

Ďakujeme všetkým,
ktorí 26. 9. 2007 od-
prevadili na posled-
nej ceste našu dra-
hú zosnulú

,
rod. Tretinovú.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manžel Rudolf a
deti s rodinami.

Emíliu
DEMOVIČOVÚ

V týchto dňoch si pripomenieme 9.
a 10. výročie od úmrtia našich milo-
vaných rodičov

.
S láskou spomínajú deti s rodinami.
Jozefa a Betky KOCMÁLOVÝCH

Dňa 3. 10. 2007
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým .
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí

ho prišli odprevadiť na poslednej
ceste.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. S láskou spomínajú
manželka Anka, syn Ján a dcéra
Anka s rodinami.

Jánom IŽOM

Dňa 3.10. 2007 sme
si pripomenuli 2. vý-
ročie smrti

.
S láskou spomínajú
manželka, syn Mi-
lan, nevesty Valika a

Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko,
Romanka a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Milana SVETLÁKA

So slzami v očiach a
smútkom v srdci si
2. 11. 2007 pripome-
nieme 7. výročie tra-
gickej smrti milova-
ného 26-ročného

.
S bôľom spomína matka, brat s
rodinou, manželka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Martina
SVETLÁKA



Na hlavnom námestí pri radnici v Charleroi, sprava
Ing. Vojtech Gottschall, Marián Košík, autor článku
Joseph Charles Bugan a Jindřich Jackuliak.

V poslednú septembrovú nedeľu sa uskutočnil v
Charleroi, vo Valonii, frankofónnej časti Belgicka, 6.
ročník pekárskej akcie – Sviatok chleba. Zorganizo-
valo ju združenie Carolo, a jej hlavnou myšlienkou je
vzdať úctu práci pekára a oslava zavŕšenia každo-
ročnej práce na poli pri dorábaní chleba. Na podujatí
vo vyše dvestotisíco-
vom meste sa každo-
ročne zúčastňujú stovky
návštevníkov.

Tento rok boli hosťami
podujatia aj pekári zo
Slovenska. Cech peká-
rov a cukrárov regiónu
západného Slovenska
reprezentovala firma
Bageta z Pezinka, na
čele s majiteľom firmy
Ing. Vojtechom Gott-
schallom. Šikovnosť a
kvalitu výrobkov majstra
pekára Mariána Košíka
a technológa Jindřicha
Jackuliaka oceňovali
kolegovia z Belgicka,
Talianska a Španielska.
Pezinčania sa zúčast-
ňujú aj na súťaži Euro
pain v Paríži. Veľký záu-
jem bol o pravý sloven-
ský chlieb ochutený ná-
tierkami, na ich receptú-
ru sa vypytovali mnohí
belgickí degustátori.
Atrakciou boli langoše a

oškvarkové pagáčiky, pripravované priamo pred
očami návštevníkov. Zvláštnosťou pre Belgičanov
bola maková plnka v bratislavských rožkoch a tradič-
ných závinoch, mnohí z nich nikdy nič také nejedli a
akosi nedôverčivo pozerali na túto slovenskú kulinár-
sku tradíciu (mali strach z ópia, ktoré sa vyrába z ne-

zrelých makovíc, nuž
museli sme osvetársky
a s humorom vysvetľo-
vať výživové hodnoty
zrelých semien maku).

Po náročnom dni pri-
pravili organizátori pre
slovenských hostí pro-
gram a tak mali mož-
nosť nazrieť do výroby
čokoládových praliniek,
pozreli si mesto z vtáčej
perspektívy z veže rad-
nice a degustovali
kláštorné pivo. Belgickí
organizátori želajú slo-
venským priateľom pe-
károm z firmy Bageta
veľa zdravia aďakujú za
vynaložené úsilie, veď
museli precestovať
1200 kilometrov, aby
mohli predviesť svoje
majstrovstvo v Charle-
roi.

Charleroi
Joseph Charles Bugan



Sme nesmierne radi, že sa
medzi vami našli ľudia, ktorým sa
naša myšlienka – postaviť sochu
Imriškovi Šipkovi zapáčila a sú
ochotní ju aj finančne podporiť.
Veľká vďaka patrí pani Boťanskej,
ktorá nám poskytla fotografiu z
rodinného albumu, kde je Imriško
(vtedy ešte Greguš) so svojimi
rodičmi vyfotografovaný v brati-
slavskom ateliéri Janoška. Ďaku-
jeme z celého srdca aj za kontakt
na jeho sesternicu, ktorá tohto
času žije v Bratislave. Veríme, že
sa nám spoločne podarí nájsť aj
fotografie z Imriškovho neskor-
šieho obdobia (začiatok 70-tych
rokov), z ktorých by sa dali jasnej-
šie vyčítať črty dôležité pre výtvar-
níkov. Tak isto radi privítame vaše
zážitky, či osobné kontakty s
Imriškom v písomnej forme, aby
sme mohli zostaviť akúsi kroniku
jeho známych. Svoje príhody píšte
mailom na oz5p@centrum.sk, či
klasicky na poštovú adresu O.Z.
5P, Bratislavská 92, 902 01 Pezi-
nok. Občania, ktorí sa chcú zapojiť
do činnosti O.Z.5P, ozvite sa nám
na tel. 642 3179. Vy, ktorí chcete
podporiť dobrú vec finančne,
môžete tak uskutočniť vkladom na
účet v Tatrabanke, číslo účtu:
2 6 6 2 7 4 0 0 2 3 / 11 0 0 , I ČO :
37927787.

hovorkyňa O.Z.5P
Zuzana Janušicová

REVIA – Malokarpatská komunit-
ná nadácia sa zapojila do projektu

, ktorý v rámci
celého Slovenska spustilo od októb-
ra 2007 Fórum donorov. Ide o jed-
notný systém získavania finančných
prostriedkov pre neziskové orga-
nizácie prostredníctvom mobilných
zbierok v sieti Orange a T-Mobile.

DMS=Darcovská SMS

Poslaním SMS na číslo v
tvare prispejete na
vybudovanie bezbariérového prí-
stupu do novej stolnotenisovej ha-
ly v ZŠ Na bielenisku, kde budú
trénovať aj zdravotne postihnutí
športovci Pezinka a okolia, zosku-
pení v Občianskom združení 1.
Stolnotenisový klub SLOVKAR-
PATIAPezinok.

Iba minúta stačí na to, aby veci

877
DMS REVIA

Slogan Uvidíte, že sa uvidíte, asi
najlepšie charakterizuje uplynu-
lých deväť rokov vysielania TV
Pezinok. Televízia zameraná na
život obyvateľov Pezinka sa snaží
prinášať na obrazovky aktuálne
informácie o dianí v meste a okolí.
Za vysielaním sa skrývajú dni a
noci práce celého tímu. Ten v
súčasnosti (okrem externých spo-
lupracovníkov Ivany Križanovej,
Barbory Buday, Petra Čermáka,
Beneho Szkipalu, Viktora Marko-
viča, Anežky Domorákovej) tvoria
redaktorky Zuzana Sandtnerová,
Elena Šteineckerová, asistentka
Petra Tichá, grafik Rudo Kujovič,
kameramani a strihači Robo Va-
gač, Marcel Riegl a konateľ – riadi-
teľPeter Bittner.

Podľa Petra Bittnera, svoj pries-
tor v dramaturgii okrem dominant-
ného spravodajstva nachádzajú

relácie podporujúce mladú filmovú
tvorbu (v spolupráci s FTF VŠVU),
medzinárodnú a celosvetovú koo-
peráciu (rakúsko-slovenský maga-
zín Správy od susedov), či divákmi
vyžadované relácie z oblastí ako
sú varenie, zdravie, motorizmus.
Ako jedna z mála ponúka televízia
svojim divákom pravidelné profily
zaujímavých osobností nielen z
regiónu. Zaujímavosťou je origi-
nálny formát Okénko pezinčiny ze
strýcem Lajem, ktorý v obrazovej
skratke slúži ako výkladový slov-
ník výrazov typických pre náš re-
gión.

Prvé obrazové vysielanie – relá-
cia Týždeň v Pezinku bolo vysie-
lané 16. 10. 1998 do štyritisíc do-
mácností v káblovom rozvode.
Ďalším dôležitým technickým
medzníkom bolo vybudovanie
terestriálneho vysielača (55. kalí.

nál), čím sa rozšírilo územie, kde
má televíziu možnosť sledovať 35
tisíc divákov v Pezinku a okolí.

TV Pezinok je členom spolku
lokálnych televíznych staníc Slo-
venska – LOToS, ktorý má v
súčasnosti viac ako 40 členov.
Participuje na rôznych celosloven-
ských projektoch, neustále pri-
náša podnety na skvalitnenie spo-
lupráce medzi lokálnymi televízia-
mi, spolupracuje aj s ,,veľkými"
televíziami. O kvalite práce sved-
čia ocenenia na slovenských, čes-
ko-slovenských a medzinárod-
ných festivaloch televíznej tvorby.
Všetko o TV Pezinok nájdete na
informačnom portáli www.pknet.
sk.

Akékoľvek postrehy, pripomien-
ky adresujte mailom na tvpezi-
nok@stonline.sk alebo telefonicky
na číslo 033/641 2950. (pb)

nabrali ten správny smer. Aj malá
suma má zmysel. Darujte, prosím,
SMS v sume 30 Sk. Zbierka trvá
do 31. 12. 2007.

Bližšie informácie: REVIA– Malo-
karpatská komunitná nadácia,
Moyzesova 26, 902 01 Pezinok,
0905 960 797, revia@revia.sk ale-
bo www.darcovskasms.sk.

Keď je taká možnosťdneska,
pomôže nám esemeska.
Športu zdar,
strýco Lajo eSeMeS-kár!

(zf)

Klub darcov nadácie Revia v 3. grantovom kole podporil tieto pezinské
projekty: MaMaTaTaJa – Počítač pre každého (15 tis. Sk), KOB Sokol
Pezinok – dostavba klubovne (20 tis.), OZ Ad Una Corda – Zachráňme
historický nástroj (10 tis.), OZ Dotyk – Vraciame sa do života (6,2 tis.),
Renáta Minarovičová – Akadémia tretieho veku (6 tis.), 1. stolnotenis.
klub Slovakarpatia – stolnotenisová hala (7. tis.), ZUŠ – Festival E. Su-
choňa (7 tis.), Peter Sandtner – publikácia Pezinskí kňazi (10 tis.), Hestia
– Hýbeme sa pre zdravie (6,5 tis.), FS Obstrléze – Prehliadka folkl. sku-
pín seniorov (9,3 tis.), MaSK – Spoznajte nás (5 tis.).

Uzávierka 4. grantového kola bude 16. 11. 2007. (Revia)



Mesto Pezinok v spolupráci s Jed-
notou dôchodcov, Klubmi dôchod-
cov z Pezinka a Kultúrnym centrom
usporiadalo podujatie Fórum senio-
rov za účasti hostí z partnerských
miest – Mladej Boleslavi (ČR), Izoly
(Slovinsko) a Neusiedl am See (Ra-
kúsko). Pozvaní boli aj seniori z ma-
ďarského Mosonmagyaróváru, ale
na stretnutie nakoniec neprišli.

V piatok 12. októbra sa zišli všetci
účastníci v Dome kultúry. Najskôr
bola inštalovaná výstavka ručných
prác seniorov zo zúčastnených
miest. Potom sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie aďalší dopo

ludňajší program vyplnili worksho-
py. Boli zamerané na ukážky vý-
roby keramiky, vianočných po-
hľadníc, šperkov z drôtu, zdobenie
medovníkov a kraslíc, ale mohli sa
naučiť aj piesne zúčastnených ná-
rodov a základy spoločenského
tanca.

Poobede bolo premietanie filmov
predstavujúcich partnerské mestá
a galaprogram, v rámci ktorého
mohli účastníci prezentovať vlast-
nú tvorbu. Túto možnosť využili len
Slováci a Česi. Pezinok reprezen-
tovali súbory Jasienka-Šafráni a
Obstrléze.

Večer bola Seniorpárty s pria-
teľským posedením pri hudbe a
víne.

Podujatie malo za cieľ prehĺbiť
kontakty a spoluprácu medzi se-
niormi rôznych národov. Toto sa
podarilo, i keď nie všetci pozvaní
prišli. Tí, čo sa na podujatí zúčast-
nili mali zo stretnutia veľmi dobrý
dojem, bolo to aj vďaka našim se-
niorom, ktorým ani tentoraz ne-
chýbala dobrá nálada, trpezlivosť,
schopnosť porozumieť si a komu-
nikovať so svojimi zahraničnými
rovesníkmi.

Tanečný workshop.Pohľad na účastníkov Seniorfóra.

Nové riešenie dopravy pri odbočke na Cintorínsku ul.

Myslenická

Vlna kritiky sa zniesla na nové
dopravné značenie na hlavnej ko-
munikácii cez mestskú časťGrina-
va. Vodiči, doteraz nahnevaní na
každodennú pomalú a kompliko

vanú dopravu v tomto úseku, sú
po posledných úpravách ešte viac
podráždení, nové riešenie pova-
žujú za nezmyselné. Na to, čo
viedlo k týmto zmenám, sme sa

opýtali autora nového značenia,
, refe-

renta pozemných komunikácií
odboru dopravy Bratislavského
samosprávneho kraja:
–

Doc. Ing. Petra Freša, CSc.

Nové riešenie dopravy v Gri-
nave vyplynulo z požiadaviek
občanov. V minulom roku nám
prišla petícia požadujúca riešiť
neúnosnú situáciu, pretože tam
došlo k niekoľkým smrteľným ne-
hodám, hlavne chodcov. Nové
dopravné značenie teda bolo uro-
bené kvôli ukľudneniu dopravy a
na zvýšenie bezpečnosti peších
na priechodoch cez vozovku. Pri
návrhu dopravného značenia sa
vychádzalo z toho, že jazdný pruh
na vozovke môže byť do troch met-
rov, tým pádom sme tam dostali aj
miesta, kde môžeme vozidlá od-
stavovať. Sú to síce vyhradené
pásy, kde je parkovanie možné,
ale nebude to dopravným znače-
ním vyznačené. Fyzické ostrov-

čeky museli byť minimálnej šírky
1,75 m, aby bola zaručená bez-
pečnosť prechodu chodcov, alebo
mamičiek s kočíkmi. To je celý prin-
cíp úprav. Okrem toho bolo po-
trebné zohľadniť niektoré pod-
mienky pri odbočovaní na križo-
vatke na konci Grinavy smerom k
predajni automobilov alebo v opač-
nom smere na križovatke pri od-
bočke na Cintorínsku ulicu

,,Celé riešenie je urobené tak, že
pomocou rýchlych dopravných
značiek boli označené hrany ost-
rovčekov, ktoré by mohli robiť pre-
kážky. Opýtam sa vás však, čo
vidíte, keď napadne sneh na ceste
inde? Nič. A čo urobíte? Predsa,
pokiaľ nie ste samovrah, spomalí-
te,"

.

– uzavrel problém Ing. Frešo.

Akékoľvek dokonalé značenie
na ceste ale v zime, keď vozovku
pokryje sneh, nemá zmysel. Nena-
stane tu potom dopravný chaos?

(mo)



Volejbal:

Basketbal:

Futbal:

28.10. VTC Pezinok – UFK Nitra
31.10. VTC Pezinok – VK Račian-

skaA(Slovenský pohár)
4.11. VTC Pezinok – VK Račian-

ska
17.11. VTC Pezinok – ŽU Žilina
18.11. VTC Pezinok – Podbrezo-

vá

27.10. MBK Pezinok – Levice
31.10. MBK Pezinok – Spišská

Nová Ves
10.11. MBK Pezinok – Svit
14.11. MBK Pezinok – Legato

Svit (Slovenský pohár)

28.10. PŠC Pezinok – Dúbravka
Viničné – Jablonové
Baník Pezinok – Šenkvice

4.11. PŠC Pezinok –Artmedia B
GFC Grinava – Jablonec
Limbach – Gajary
OŠK Slov. Grob – Dubová

hrá sa o 14.00 hod.

hrá sa o 13.30 hod.

V prvú októbrovú sobotu sa na
Šachtičkách v Banskej Bystrici
uskutočnili medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska v orientačnej
cyklistike. Úspešne si na nich počí-
nali aj členovia KOB Sokol Pezi-
nok, ktorí získali jedno prvé, dve
druhé a dve tretie miesta.

M 18 (juniori) – 1.
, 3. ,

M 19 (elita) – 2. , M 50
(starší veteráni) – 2.

, W 40 (veteránky) – 3.
.

V celkovom poradí Slovenského
pohára v orientačnej cyklistike
obsadili Pezinčania vo svojich ka-
tegóriách tieto pozície: 1. Michal
Tomašovič (M 18) a Matej Pilka (M
19), 2. Peter Fraňo st. (M 50), Mi-
chal Fraňo (M 19), 3. Medard Fé-
der st. (M 50), Marie Fraňová (W
40).

Výsled-
ky: Richard
Chrappa Michal Tomašovič

Matej Pilka
Peter Fraňo

st. Marie
Fraňová

(mp)

V nedeľu 16. septembra sa v ma-
ďarskom Paksi uskutočnila Medzi-
národná veľká cena v džude žia-
kov a žiačok. V silnej konkurencii
pretekárov zo šiestich krajín sa
vynikajúcimi výkonmi prezentovali
aj džudisti z 1. Judo clubu Pezi-
nok.

V kategórii mladších žiakov do
35 kg nenašiel premožiteľa

a vybojoval tak zlatú
medailu. Medzi mladšími žiačkami
obsadila v kategórii do 44 kg

2. miesto. O dve bron-
zové medaily pre pezinské džudo
sa postarali vo
váhe do 50 kg starších žiakov a

medzi
staršími žiačkami do 44 kg.

Ri-
chard Randl

Lucia
Tibenská

Miroslav Tibenský

Michaela Kuchareková
(jcp)

V Šenkviciach sa 30. septembra uskutočnili medziná-
rodné majstrovstvá Slovenskej republiky v motokrose.
Podujatie bolo súčasťou projektu Slovenský motokros,
ktorý má za cieľ popularizáciu a rozvoj tohto športu u
nás. Zaujímavé zápolenia si pozrelo 2500 divákov.
Výsledky: – 1. Andrej Bilčík, 2. Štefan Svitko, 3.
Radek Bohuslav (všetci SK), – 1. Tomáš Bučenec,
2. Tomáš Šimko (obaja SK), 3. Milan Špičák (CZ),

– 1. Tomáš Šimko (SK), 2. Milan Špičák (CZ), 3.
David Kulhavý (SK), – 1. Jaroslav Sloupský, 2. Jakub Strachota
(obaja CZ), 3. Mário Bolibruch (SK), – 1. Roman
Repa (SK), 2. Ondřej Dobiáš (CZ), 3. Matej Riecki (SK).

MX 1
MX 2

125
Junior

MX 85
QUAD (štvorkolky)

Andrea Straková

Mladí pezinskí plavci dosiahli v
poslednom období nieko ľko pozo-
ruhodných výsledkov. Veľkým
úspechom zverencov trénerky
Nadi Kúdelovej bola účasť na
Majstrovstvách Slovenska. Medzi
staršími žiakmi nás v Žiline repre

zentovala 13-ročná
, ktorá dosiahla umiest-

nenie v druhej desiatke. Na
Majstrovstvách SR mladších žia-
kov v Spišskej Novej Vsi repre-
zentovali Plavecký klub tri diev ča-
tá. Najlepšie výsledky dosiahla

Romana Ba-
ričičová

Natália Zemková

Zuzana Pše-
náková

Simona Šintálová

Adam Brat

(lb)

(11), ktorá obsa-
dila dve 5. miesta (50 m voľ. spô-
sob a 100 m kraul).

(12) bola ôsma na 100 m
prsia a (12)
deviata na 400 m voľ. spôsob. Po
dvoch rokoch činnosti Plavec-
kého klubu sú to iste krásne výs-
ledky a dievčatá potvrdzujú svoj
talent.

Podobne sa darí aj najmladším
plavcom. Ešte len osemročný

sa začiatkom septem-
bra zúčastnil na medzinárodných
pretekoch v Štúrove, kde v silnej
konkurencii slovenských, českých
a maďarských plavcov obsadil tri
7. miesta a na 50 m motýlik bol
dokonca druhý. Tento výborný
výsledok iste povzbudí nielenAda-
ma, ale aj jeho talentovaných ro-
vesníkov do ďalšej tréningovej
práce.

Výborná atmosféra, tímy najvyššej európskej kvality a množstvo
ťažkých stretnutí – to charakterizovalo 21. ročník medzinárodného
volejbalového turnaja Pezinský strapec, ktorý sa uskutočnil v dňoch
21. – 23. septembra. Štartovalo na ňom šesť družstiev zo šiestich kra-
jín. Víťazom sa stal poľský tím Farmutil Pila, ktorý nenašiel v piatich
zápasoch premožiteľa a stratil len tri sety. Druhé miesto obsadil ne-
mecký Rote Raben Vilsbiburg a tretí skončil rakúsky SVS Viedeň.
Hráčky domáceho VTC Pezinok obsadili posledné, 6. miesto, keď ani
raz nezvíťazili a získali len dva sety. Získané skúsenosti z náročných
duelov však iste zúročia v bojoch v slovenskej extralige.

Organizátor turnaja Ľubo Stražay vyhlásil a ocenil aj najlepšie
hráčky na jednotlivých postoch. Najlepšou nahrávačkou sa stala Jana
Mitáčová z SVS Viedeň, smečiarkou Anita Chojnacka (Pila), blokár-
kou Daniela Mapelli (Vilsbiburg) a najlepšou hráčkou turnaja sa stala
Yulia Schelukina z Farmutil Pila. (pr)

Obhajkyne extraligového bronzu z
uplynulej sezóny, volejbalistky VTC
Pezinok, vstúpili do nového ročníka
6. októbra hladkou výhrou 3:0 v
Žiline. V súčasnosti majú bilanciu tri
víťazstvá a dve prehry, mrzieť ich
môže najmä domáca prehra so ŠG
Nitra 0:3, naopak cenné je víťazstvo
na pôde Senice.

S prípravou začali 30. júla. Ako to
už býva, niektoré hráčky kolektív
opustili (Osvaldová, Kručovská, Tur-
kovičová), na prvom tréningu sa
však trénerovi

hlásili aj nové dievčatá. Viac o
príprave už hovorí tréner:

–

Ladislavovi Pope-
lášovi

Súčasťou prípravy bol aj Pe-
zinský strapec...

Môžete nám predstaviť nové
hráčky? Ako vidíte tohtoročné
družstvo?

,,Absolvo-
vali sme týždňové kondičné sústre-
denie na Záhorí a dva antukové tur-
naje, v českom Kojetíne a v Senici.
Inak sme sa pripravovali len v domá-
cich podmienkach na našich antuko-
vých ihriskách. Dôležité v príprave
bolo sformovať nový kolektív, keďže
k nám prišli nové hráčky. Museli sme
riešiť problémy s telocvičňou, najskôr
sme trénovali v telocvični v Rači, po-
tom sme si upravili našu halu a trénu-
jeme v provizórnych podmienkach."

Na tradične kvalitne obsadenom
turnaji sme, žiaľ, obsadili posledné, 6.
miesto. Ale bola to pre nás výborná
súčasť prípravy, hrali sme vyrovnané
zápasy s Budapešťou a Koperom,
ostatní boli výrazne nad naše sily.
Dievčatá však získali veľa skúsenos-
tí, mohli sa čosi naučiť. Turnaj bol
výborne zorganizovaný, po všetkých
stránkach splnil vysoké kritériá.

l

l

– Za tri odchádzajúce hráčky sme
hľadali adekvátne náhrady a verím,
že sa nám to podarilo. Novými sú
smečiarky Kristína Grófová z Nového
Mesta a Adriana Valachová z Púcho-
vá, blokárka Nina Klempová z ,,béč-
ka" Doprastavu a Katarína Pozorová

z Malaciek na univerzál. Zdá sa mi,
že oproti minulému roku je tu lepšia a
súdržnejšia partia, možno je to aj pod-
mienkami.V minulej sezóne sme mali
hádam najlepšiu prihrávku v lige a
myslím, že by sme ju znova mohli
mať výbornú. Veľmi ma tiež teší, že v
kádri ostala Lucia Ridzoňová.

–

.
Slovo sme dali aj novej viceprezi-

dentke VTC
, ktorá má v klube na

starosti volejbal, aby nám povedala
viac o problémoch s halou:

l S akými cieľmi ste vstúpili do
novej sezóny?

Zuzane Maxiánovej-
Tobiášovej

Ako obhajcovia bronzu si nemô-
žeme dávať nízke ciele, minimálne
semifinále by sme radi zopakovali.
Bude to však ťažké, aj vzhľadom na
tréningové podmienky. Liga sa na-
vyše veľmi pomenila a vyrovnala,
každý môže poraziť každého, bude
to zaujímavé. My pôjdeme od zá-
pasu k zápasu s jasným cieľom – byť
do 4. miesta

,,Do funk-
cie som nastúpila v júni. Hala bola
rozbitá, ale hovorilo sa, že v októbri
bude hotová. Bohužiaľ, momentálne
sa v nej nepracuje. Robili sa projekty,
otvorili sa piliere a zistilo sa, že sú
drevené takže by novú strechu neu-

držali. Celý kolotoč vybavovačiek a
projektov sa musel teda začať od-
znova, my len čakáme, nevieme čo
bude a kedy sa začne v hale praco-
vať. Upratali sme ju a v bojových pod-
mienkach tam trénujeme, no neviem
čo bude, keď sa tam naozaj začne
robiť. Na pezinských školách nám
nevyšli v ústrety, čo ma mrzí."

Desať rokov som pôsobila v Slávii
UK ako trénerka mládeže. Po
presťahovaní do Pezinka som sa
začala zaujímať o dianie vo VTC,
navyše v extraligovom družstve
mám dcéru. V júni bola voľba nového
prezidenta VTC keďže Ľ. Stražay už
nemal záujem kandidovať. Preziden-
tom sa stal Peter Grič, ja som vice-
prezidentka pre volejbal. Podujala
som sa na to, lebo nikto iný nemal
záujem a chcela som pracovať v tejto
funkcii. Mojím cieľom je udržať klub
na tej úrovni ako doteraz: chceli by
sme sa udržať na horných priečkach
v extralige, chceme tiež rozšíriť mlá-
dežnícku základňu, tu vidím veľké re-
zervy. No a samozrejme, v prvom ra-
de musíme vyriešiť problémy s ha-
lou.

–

l Prezraďte nám, aké máte ciele
vo funkcii viceprezidentky?

(pr)



Dňa 22. 8. 2007 sa dožil 70
rokov známy sochár

. V Pezinku žije a tvorí od
roku 1992. Venuje sa monumen-
tálnej tvorbe a komornej plastike.
Jeho diela sú z bronzu, kovu, ka-
meňa a epoxidu. Sú majetkom
galérií a súkromných zbierok na
Slovensku, v Čechách, USA, Ka-
nade, Švajčiarsku, Nemecku, Ra-
kúsku, v Južnej Afrike, Francúz-
sku a Bulharsku.

Prvého septembra sme si pripo-
menuli 50 rokov od úmrtia pezin-
ského maliara a reštaurátora

. Maľoval
kostoly a reštauroval oltáre a so-
chy. V roku 1912 vyma ľoval
kláštorný kostol, kde vyhotovil aj
reliéfy krížovej cesty. Z mnohých
prác, ktoré robil spoločne so svo-
jím, rovnako zručným, synom Au-
gustínom, treba vyzdvihnúť maľ-
bu v Dolnom kostole (1943 –
1949), maľbu v zasadacej miest-
nosti v Starej radnici (1942) a do-
bové maľby v Historickej sále Zám-
ku.

Dvanásteho novembra si pripo-
menieme 80 rokov od narodenia
herca, komika a kabaretného
umelca . Pe-
zinský rodák pôsobil ako herec v
divadelnom súbore Tatra-revue.
Hral v mnohých slovenských fil-
moch a televíznych inscenáciách.
Mal zmysel pre ľudový, dedinský
humor, z čoho vzišla i utešená
postava Strýca z Majcichova.
Účinkoval v pezinskom ochotníc-
kom divadle a bol zakladateľom
estrádnej skupiny Veselí pezinskí
Pavúci. Zomrel v roku 1971.

Šiesteho novembra si pripome-
nieme nedožité sedemdesiatiny
pezinského rodáka

, redaktora Slo-
venského rozhlasu, režiséra a
humoristu, alias strýca Marcina.
Pri narodení dostal do vienka
vzácny dar – schopnosť rozdávať
ľuďom smiech a dobrú náladu.
Ako ľudový rozprávač sa nikdy
neznížil k lacnému humoru a jeho
prednosťou bola vždy neustála
aktuálnosť. Marcin prežil desiatky
rokov a mal stále svojmu publiku
čo povedať. Ľudia ho mali radi,
lebo hovoril a zmýšľal ich rečou.
Možno práve preto mu rozumeli.
Používal typický kroj s nasade-
ným červeným vinohradníckym
nosom. Krutý osud mu vymeral
iba 55 rokov života. Jeho srdce
dotĺklo 13. decembra 1992. Dote-
rajšie pokusy o alternovanie jeho
štýlu doteraz nenašli adekvátne
uplatnenie ani efekt.

EMIL VEN-
KOV

AU-
GUSTÍNA BARTU st

JOZEFA HANÚSKA

Ing. arch. BO-
HUMILA MLSNU

(mo, jef)

Od 28. októbra 2004 sa snaží obo-
hatiť hudobný život v Pezinku pro-
jekt MUSICMANIA. Rock bar u
Švarca bol už v minulosti miestom,
kde sa hrávali koncerty, ktoré mali
tú pravú klubovú atmosféru. Rozší-
rením priestorov vznikli podmienky
na vytvorenie klubu, ktorý by po-
núkal isté pravidelné hudobné me-
nu. A tak sa štvrtky stali dňami D,
kedy si ku Švarcovi nachádzajú
cestu priaznivci klubových koncer

tov už nielen u nás. Za symbolický
honorár tu koncertovalo 38 kapiel.
Koncerty v rámci projektu Music-
mania sú pre divákov (v dnešnej
dobe netradične) zadarmo.

Ako podporný prvok projektu
bola vytvorená Marekom Belanom
web stránka www.musicmania.sk,
ktorá obsahuje informácie o pri-
pravovaných koncertoch, o kape-
lách, sú tu fotografie a fórum.

Koncepcia ráta aj s rovnomen

33. roèník medzinárodnej taneènej sú�aže Pezinský strapec

V tomto roku sa konala tradičná
medzinárodná súťaž v štandard-
ných a latinskoamerických tan-
coch Pezinský strapec o čosi skôr.
Z dôvodov konania divadelného
festivalu

v Dome kultúry v Pezinku,
museli termín tanečnej súťaže
presunúť na sobotu 29. septem-
bra. Organizátorom podujatia aj
tentoraz boli Tanečné centrum
Charizma a Klub spoločenských
tancov Petan Pezinok.

Na tohtoročnom 33. ročníku sa
zúčastnili tanečníci zo Slovenska,
Čiech, Poľska a Maďarska. Spolu
súťažilo 74 tanečných párov. Slo-
venský pohár juniorov v STT i LAT
vyhrali a

z tanečného
klubu Extra Dance Team Welcome
Trnava. Do finálovej časti sa pre-
bojovali i reprezentanti domáceho
Petanu – a

, ktorí obsadili 6.
miesto.

V Slovenskom pohári dospelých
v štandardných tancoch obhájili
minuloročné víťazstvo

a (Uni-
Dance Bratislava). V latinskoame-
rických tancoch uspeli

a (Uni-Dance
Bratislava).

V bodovacej súťaži kategórie
dospelí B v STT obsadil pezinský

To najlepšie z českého
humoru

Dominika Chrapeková
Adam Brešťanský

Nicole Marešová Pe-
ter Kocourek

Viktória
Bolender Karol Brüll

Lucia Krn-
čanová Jiří Hein

pár a
4. miesto. V kategórii dospelí C v
STT i LAT zvíťazili

a (Petan
Pezinok).

Galaprogramom sprevádzali
Štefan Skrúcaný a vedúca súťaže
Kvetoslava Štrbová.

O krátke zhodnotenie podujatia
sme požiadali : –

Jana Andelová Ján Zagora

Silvia Krišto-
fičová Martin Hanúsek

K. Štrbovú Pre-
ložený termín nebol pre nás vhod-
ný, nevyhovoval tanečníkom ani
divákom. Pocítili sme Vinobranie v
Pezinku, veľké oslavy v Modre, v
tú istú sobotu bol basketbal a ďal-
šie dve akcie v Pezinku, takže

účasť bola oproti iným ročníkom
nižšia. Myslím, že príjemným spes-
trením programu bol Štefan Skrú-
caný, ale to nechám na posúdenie
iným. O spokojnosti domácich i
zahraničných tanečníkov svedčia
e-maily po súťaži, v ktorých nám
ďakujú za peknú súťaž, dobrú or-
ganizáciu, príjemnú atmosféru.
Priznám sa, že to nebýva zvykom,
takže nás to potešilo. Čo sa týka
atmosféry na našich súťažiach,
tak býva, naozaj, veľmi dobrá a
účastníci spomínajú na príjemné
prostredie."

Ľudmila Krasňanská

Z tohtoročnej tanečnej súťaže. Foto (mo)

nou televíznou reláciou Musicma-
nia, ktorej obsahom budú live vi-
deoklipy z hudobných podujatí v
Pezinku. Na svete sú štyri diely
tejto relácie, ktoré uvidíte aj v TV
Pezinok.

Najbližšie koncerty v bare u Švar-
ca: 8. 11. Švablast, Dogma, 22. 11.
Stará škola, 6. decembra Krtinec,
13. 12. Vadím polke Blavy. Na
stretnutia sa tešia autori projektu
Petter Bittner a Paľo Švarc. (bp)

5. 11. o 10.00 hod. – Ako zakryť
fľaky na oblečení (maľujeme bati-
kové tričká);

6. 11. o 10.00 hod. – Ako išiel
psíček nakupovať (deti modelujú z
plastelíny); 16.00 – Diskusia s laktač-
nou poradkyňou;

8. 11. o 10.00 hod. – Pozbierajme
všetku úrodu (motivačné hry pre deti
s jesennou tematikou);
12. 11. o 10.00 hod. – Úspora ener-

gií v domácnosti (časť III.);
13. 11. o 10.00 hod. – Dobro-

družstvo myšiaka Miška (vytláčanie
zvieratiek pečiatkami na papier a
textil);

15. 11. o 10.00 hod. – Kolo, kolo
mlynské (hry so spevom vhodné aj
na hranie doma);

19. 11. o 10.00 hod. – Rámček na
obrázok alebo fotografiu (servítková
technika);

20. 11. o 10.00 hod. – Kráska a
zrkadlo (výroba šperku z drevených
korálok šikovnými detskými prš-
tekmi);

22. 11. o 10.00 hod. – Ťap, ťap,
ťapušky (cvičenie pre deti sprevád-
zané riekankami);

23. 11. o 10.00 hod. – ,,Image je
nanič"...a čo naša vizáž? (radí profe-
sionálna vizážistka Zuzka Balcová);

26. 11. o 10.00 hod. – Blíži sa Ad-
vent (výroba adventných vencov
vlastnými rukami);

27. 11. o 10.00 hod. – Dve šikovné
oči (stretnutie malých výtvarníkov);

29. 11. o 10.00 hod. – Prvá pomoc
deťom (prednáška pre matky v spo-
lupráci s SČK).

utorok (16.30 –
17.30 hod. – Cvičenie pre budúce
mamičky (je potrebné sa vopred
prihlásiť na 0904 608 420), streda
(9.00 – 10.00 hod.) – Balzam na
dušu (modlitbové stretnutie veriacich
matiek), streda (10.00 – 11.00 hod.) –
Hrajme sa po anglicky, štvrtok (11.00
– 12.00 hod.) – Cvičenie – PILATES
(vopred prihlásiť0908 413 102).
Info: mamatataja@zoznam.sk, 0904
608 420, prihlasovanie na kurzy
0908 413 102, www.mamatataja-
.szm.sk.

Pravidelné aktivity:
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(sobota) o 15.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– hlavný garant: ŠK
Power Factory Pezinok;

(utorok) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále –

– hudobná skupinaAlias;
(štvrtok) o 8.30 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– deň informačno-poraden-

ských služieb. Hlavný garant:
Úrad práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Pezinku;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – – kon-
cert punkovej kapely, predkapely:
Grobiani, Vandali;

(štvrtok) o 15.30 hod. vo
Veľkej a Spoločenskej sále –

– program pri príležitosti
Medzinárodného dňa študentstva;

(nedeľa) o 16.00 hod. –
– pokračo-

vanie cyklu rozprávok s detskou
súťažou. Účinkuje:

– Ježko a líška;
(streda) o 17.00 hod. v

Salóniku – – večer
pre každého, kto má rád peknú
pesničku;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –
– divadelné predstavenie v podaní
Radošinského naivného divadla;

(piatok) o 19.00 hod. v

3. 11.
VEĽKÁ CENA

PEZINKA V KONDIČNEJ KUL-
TURISTIKE

6. 11.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT
8. 11.

BURZA INFOR-
MÁCIÍ

9. 11.
ZÓNA A

15. 11.
IMAT-

RIKULÁCIA – GYMNÁZIUM PE-
ZINOK

25. 11.
AHOJ ROZPRÁVKA

28. 11.
SPIEVANKY

29. 11.
STVORENIE SVETA

30. 11.

Divadlo ZAN-
ZARA

Spoločenskej sále –

.

R´N´B HO-
DOKVAS TOUR – HORKÝŽE
SLÍŽE, PIIJEM + MATELKO +
MALEVIL, HT, FEELME

KINO DOMU KULTÚRY

2. – 4. Hviezdny prach USA
6. – 7. Kráľovstvo USA

8. FK 100: Zdvíha sa vietor
VB

9. Iba na objednávku USA
10. – 11. Miss Potter VB
13. – 14. Auto zabiják USA

15. FK: Tepuy – Brána do
hlbín zeme SR

16. – 18. Rušná hodina 3 USA
17. Škaredé káčatko a ja

FRA
20. – 21. Planéta teror USA

22. FK 100: Na sever severo-
západnou linkou USA

23. – 25. Tajnosti ČR
27. – 28. Prekliatie domu slnečníc

USA
30. Kliatba zlatého kvetu

Čína

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

(len o 17.00 hod.)

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Kreatívne sobotné popoludnia

Program:

pre dospelých a mládež od 13
rokov v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku:
– prihlasovanie osobne a telefo-
nicky min. 5 dní pred kurzom
– dĺžka 5 hodín (14.00 – 19.00 hod.)
– poplatok 300 Sk (v cene materiál)

27. 10. Smalt, 10. 11.
Výroba sviečok, 24. 11. Maľba na
hodváb, 8. 12. Drôtikovanie, 12. 1.
2008 Košikárstvo.

Výroba sviečok
V sobotu 10.11.2007 od 14.00 do

19.00 si môžete vlastnými rukami
vyrobiť sviečky rôznych farieb a
veľkostí. Oboznámite sa so základ-
nými technikami výroby ozdobných
sviečok a ich zdobenia. Prihlásiť sa
možno do 7. 11. 2007. Cena: 300
Sk. Tešíme sa na vás!

Milé ženy a dievčatá pozývame
vás v sobotu 17. 11. 2007 od 14.00
– 19.00 odhaliť čaro orientálneho
tanca. Orientálny brušný tanec je
zameraný na jemné a rytmické
pohyby bokov, panvy, bruška, kom-
binácie krokov. Základné figúry
dopĺňajú ladné pohyby rúk a hlavy.
Prirodzenou formou uvoľňuje telo
aj dušu a odkrýva pravú ženskosť.

Tanečný workshop

Prihlásiť sa môžete do 14. 11.
2007. Cena: 300 Sk.

V sobotu 24. 11. 2007 od 14.00
do 19.00 by sme vás radi pre-
svedčili o tom, že i vy dokážete z
bielej hodvábnej šatky vytvoriť
umelecké dielo! Stačí štetec, špe-
ciálne farby, kúsok hodvábu a tro-
chu fantázie a už je tu výtvor, ktorý
zahreje nielen vaše telo, ale i du-
šu. Tešíme sa na vás! Cena: 300
Sk. Prihlásiť sa môžete do 21.11.

Potešiť blízkych pod vianočným
stromčekom je túžba každého z
nás. Doprajme im teda tento ra-
dostný pocit z darovania darče-
kov! V piatok, 30. novembra od
14.00 do 18.00 hodiny v EPIcentre
– Centre voľného času v Zá-
mockom parku čakajú na deti a ich
rodičov tvorivé dielne, kde si môžu
podarúnky vlastnoručne vyrobiť.
Vo vianočnej atmosfére jednodu-
chými technikami vyčaria nielen
darčeky, ale aj vianočné ozdoby.
Cena: 30 Sk.

Prihlášku na všetky podujatia a
bližšie informácie získate v EPI-
centre – Centre voľného času v
Zámockom parku alebo na tel.č.:
033/641 2020 alebo 0911 402 021
a na www.epicentrum.org.

Maľba na hodváb

Vianočné tvorivé dielne
pre deti a ich rodičov

(cvč)

V nedeľu 28. októbra bude zmena letného času na bežný čas. Ho-
diny sa v noci o 3.00 hod. presunú na 2.00 hod. (r)

Výstava:

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
úmrtia sochára Š. Prokopa. Vý-
stava 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.

Vyzývame usporiadateľov kultúr-
nych, športových, spoločenských a
iných podujatí pripravovaných v
roku 2008, aby doručili najneskôr
do 5. novembra 2007 informácie o
ich termínoch, obsahu, mieste ko-
nania a kontakte na organizátorov
na Mestský úrad v Pezinku (tel.
033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk). (EL)

V nedeľu 28. októbra o 17.00 hod.
sa uskutoční v Salóniku (1. posch.)
Domu kultúry v Pezinku prezentá-
cia publikácie Petra Sandtnera

. Predtým, o 16.00
hod. v Kapucínskom kostole, bude
svätá omša za zosnulých kňazov
Charitného domova.

PE-
ZINSKÍ KŇAZI


