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V plnom prúde je príprava toh-
toročného Vinobrania, ktoré bude
v našom meste v dňoch 26. – 28.
septembra. Organizačný štáb mo-
hol skonštatovať, že je pripravené
technické zabezpečenie a sú
„zazmluvnené“ vystúpenia umel-
cov a hudobných skupín, ako i
predajcov z oblasti gastronómie a
umelecko-remeselných výrobkov.
K tradičným podujatiam pribudnú
aj mnohé ďalšie. Pezinok bude
napríklad v čase Vinobrania hostiť
primátorov a starostov banských
miest zo Slovenska i zo zahra-
ničia, pripravuje sa aj niekoľko
atraktívnych športových podujatí a
prehliadka pezinských vinárov.
Predbežný prísľub účasti na ne-
deľu vyslovil aj pán prezident SR a
ďalší významní hostia. (ra)

Mesto Pezinok reagovalo na
záujem rodičov detí v predškol-
skom veku, ktorí mali záujem o
umiestnenie svojho dieťaťa do
našich materských škôl, rozší-
rením ich kapacity o dve triedy v
MŠ Bystrická a ZŠ s MŠ Orešie.
Počet prijatých detí sa tým od
septembra tohto roku zvýši o 40.
Zároveň s týmto opatrením bolo
navrhnuté aj navýšenie rozpočtu
na školstvo o asi 500 tisíc korún.

(ra)

Na pezinskom „amfíku“ sa vo
štvrtok 14. augusta uskutočnil ne-
zabudnuteľný koncert vynikajúcej
českej speváčky Lucie Bílej. Bez
nadsádzky bol to umelecký záži-
tok roka, ktorý sa bude len ťažko
prekonávať. Možno bude silno
konkurovať 2. októbra ešte Hana
Hegerová. Ale to už bude v ko-
mornejšom prostredí. Na Lucii v
amfiteátri bolo do tisíc návštevní-
kov.

Opýtali sme sa riaditeľky Pe-
zinského kultúrneho centra Ing.

Ingrid Noskovičovej ako sa jej po-
darilo túto megahviezdu dostať do
Pezinka, keď vieme, že koncertuje
len na tých najväčších pódiách
veľkých miest.

„Mnohí moji kolegovia, riadi-
telia kultúrnych inštitúcií a koncert-
ní manažéri sa ma tiež pýtali ako
sa nám to podarilo. Koncert bol
výsledkom našej dvojročnej snahy
dostať Luciu Bílu do Pezinka. Je to
výsledok kontaktov a diplomacie
pri rokovaní so slovenským a čes-
kým manažérom. Pomohol nám aj

rekonštruovaný priestor amfiteát-
ra, pretože objekty v ktorých kon-
certuje musia spĺňať mnohé po-
žiadavky. Príjemné bolo i to, že si
vybrala ubytovanie v Pezinku. Je
to veľmi milé a príjemné žieňa,
ktorému sú cudzie hviezdne ma-
niere. Mňa však potešilo aj skvelé
pezinské publikum. Už dávno som
nezažila také nadšenie a niekoľ-
konásobný „stending ovejšn“.
Myslím si, že na tento koncert len
tak skoro nezabudneme.“

(ra)

Mesto Pezinok, Obvodný
úrad v Pezinku a Základná
organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojov-
níkov vás pozývajú na oslavy
64. výročia Slovenského ná-
rodného povstania, ktoré sa
uskutočnia v stredu 27.
augusta o 15.00 hodine. Zraz
účastníkov je pred Zámkom v
Pezinku.

V rámci programu odzneje
hymna SR, slávnostné prího-
vory, hymnická pieseň a účast-
níci položia vence a kytice
kvetov k pamätníkom. (msú)

Tretí augustový víkend v
Pezinku patril jednoznačne
dychovej hudbe. Už po
ôsmykrát sa pod Malými
Karpatmi uskutočnil medzi-
národný súťažný festival
malých dychových hudieb
Dychovky v preši. Ulice
mesta už od piatku večera,
po celú sobotu a v nedeľu
doobeda žili koncertami
festivalových hudieb. V ne-
deľu poobede v rámci hlav-
ného programu sa súťažilo
a zabávalo na nádvorí pe-
zinského Zámku. Viac
informácií nájdete na 12.
strane.

(mo)



Mesto Pezinok ďakuje Bratis-
lavskému samosprávnemu kraju,
ktorý prispel zo svojho rozpočtu
čiastkou 100 tisíc korún na vyda-
nie publikácie "Pezinok 1208
-2008", vydanej v júni pri príleži-
tosti 800. výročia prvej písomnej
zmienky o Pezinku. (EL)

Deviaty poslanecký deň v roku
2008 sa uskutoční v prvú stredu
v mesiaci september od 16. 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 rovnaký deň sa stretnú pos-
lanci s občanmi aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. č.
95 od 17.00 do 18.00 hod. a v
Grinave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (EL)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na voľné miesta

s týmito požiadavkami:

príslušníkov Mestskej
polície Pezinok

Zamestnávateľ: Mesto Pezinok,
Radničné námestie č. 7, 902 01
Pezinok

Funkcia: príslušník mestskej
polície

Kvalifikačné predpoklady: úplné
stredné vzdelanie s maturitou

Iné kritériá a požiadavky: trest-
ná a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba
duševne a telesne spôsobilá na
plnenie úloh obecnej polície, vo-
dičský preukaz skupiny B.

Za úspešné absolvovanie vý-
berového konania sa v zmysle
VZN č.13/2007 o mestskej polícii
mesta Pezinok okrem iného
považuje aj úspešné absolvova-
n ie psychod iagnos t i ckého
vyšetrenia, ktorým sa preukáže
vaša duševná spôsobilos ť na
výkon tohto povolania.

Požadované doklady: žiadosť o
prijatie do zamestnania a živo-
topis, doklad o ukončení štúdia,
výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti: osvedčenie o odbornej spô-
sobilosti pre výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva
pre výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
jednania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť
a iniciatíva pri plnení úloh.

Žiadosti spolu s dokladmi môže-
te zasielať poštou alebo osobne
na adresu: Mesto Pezinok, Mest-
ská polícia, Radničné námes-
tie 7, 902 01 Pezinok.

Po dvojmesačných letných
prázdninách sa v utorok 2. sep-
tembra začne nový školský rok
2008/2009 v základných a stred-
ných školách. (r)

Ak stretnete v auguste na ulici
dvoch ľudí a hovoria o skončení
jedného roka a začatí ďalšieho,
tak to budú určite učitelia. Posled-
ným augustovým dňom končí
jeden školský rok a septembro-
vým začína ďalší. August je teda
mesiacom rekapitulácií. A myslím
si, že v prípade pezinských škôl
pozitívnym.

K 15. septembru m. r. bolo v na-
šich štyroch základných školách
2069 žiakov, v materských ško-
lách 631 detí, 413 detí a mládeže v
Základnej umeleckej škole a 637
detí, mládeže a dospelých v Cen-
tre voľného času.

Vo februári bolo zapísaných 235
budúcich prvákov a v júni brány
škôl opustilo 264 deviatakov. Me-
dzi nimi boli aj takí, ktorí úspešne
reprezentovali svoju školu i naše
mesto na obvodných (bývalých
okresných), krajských a celoslo-
venských kolách rôznych súťaží.
O tých najúspešnejších ste sa
mohli dozvedieť na webových
stránkach jednotlivých škôl či v
médiách.

Už menej sa hovorí o tých, ktorí
ich na tieto súťaže pripravovali. O
učiteľoch.Niektorí sú na takej pro-
fesionálnej úrovni, že v spolupráci
s vedením školy zorganizovali ob-
vodné kolá olympiád a súťaží.
Napr: ZŠ Fándlyho zorganizovala
matematickú olympiádu a pyta-
goriádu, ZŠ Kupeckého Slávika
Slovenska a atletiku, ZŠ Na biele-
nisku zorganizovala olympiády v
anglickom jazyku, biologickú a
geografickú, volejbal a basketbal,
ZŠ a MŠ Orešie obvodné kolo vo
vybíjanej, Centrum voľného času
Európu v škole.

Poďakovanie patrí všetkým
učiteľom, ktorí prispeli k tomu, že
školský rok 2007/2008 bol pre pe-
zinské deti, žiakov a mládež
úspešný. Želám im veľa pracovnej
pohody, zdravia a optimizmu v na-
stávajúcom školskom roku, v kto-
rom vstúpi do platnosti nový
školský zákon.

vedúca odd. školstva a soc. vecí
MsÚ Pezinok

Mgr. Renáta Minarovičová

V tomto roku mesto Pezinok zabezpečilo pre občanov už dva zbery a
vývozy odpadu z domácností formou rozmiestnenia veľkokapacitných
kontajnerov. Pri prvom jarnom upratovaní sa vyzbieralo 475 t odpadu,
pri druhom 339 ton. Mesto za túto likvidáciu zaplatilo z rozpočtu vyše 1,9
mil. korún. Ďalší, v poradí tretí, jesenný zber sa uskutoční v dňoch 20.
– 27. októbra. Prvý tohtoročný zber mal aj preto taký veľký objem, lebo
niektoré, najmä stavebné firmy, ale aj občania do 22 kontajnerov uložili
aj stavebný odpad a elektrospotrebiče. Toto by sa už v budúcnosti
nemalo opakovať. (OŽP)

V náväznosti na článok Ex-
panzia budovateľských aktivít v
minulom čísle sa niektorí občania
informovali aj na bližšie údaje o
realizovaných či začatých stav-
bách, o ktorých sme písali v uve-
denom článku.

Rekonštrukcia Mladoboles-
lavskej ulice, ktorá zahŕňa novú

cestu, chodníky, kanalizačné
vpuste, parkovacie miesta, zeleň
a osvetlenie bude stáť 2,2 milióna
korún. Okrem toho budú zrekon-
štruované aj všetky chodníky oko-
lo pamätníka Oslobodenia v ná-
väznosti na ulicu M. R. Štefánika,
osadené lavičky, zväčšená plocha
verejnej zelene a vysadené ďalšie

stromy. Všetky práce v hodnote
asi 600 tisíc korún budú dokonče-
né do konca septembra.

Okrem spomínaných akcií sa v
súčasnosti realizuje aj nový
chodník na Komenského ulici v
úseku medzi Tolstého ul. a Ul.
SNP v hodnote 570 tisíc Sk.

Po rokovaniach s majiteľom
grinavského pozemku, na ktorom
sa nachádza jabloňový sad je
pripravená výstavba chodníka
pre peších a cyklistov medzi Lim-
bašskou cestou a nákupnými cen-
trami Mólo, Tesco, a Lidl v hodnote
vyše milióna korún. Chodník by
mal byť odovzdaný do užívania v
septembri. Pozitívnym krokom pri
príprave tejto stavby boli ústretové
konania zo strany majiteľa po-
zemku, predstaviteľov VVDP Gri-
nava a najmä Slovenského po-
zemkového fondu.

Začiatkom augusta bol do-
končený aj chodník na Sväto-
plukovej ulici pri obchodnom cen-
tre v hodnote vyše 450 tisíc korún.
Na sídlisku Sever pri potoku na
Novomeského ulici bolo vyznače-
né aj parkovanie na verejnom
priestranstve, kde to doteraz ne-
bolo možné. Biele tyče označujú
verejnú zeleň a oddeľujú ju od
parkovacích miest, čím sa predíde
nedorozumeniam pri riešení pries-
tupkov zo strany mestskej polície.

(ra)

Stavebné stroje na Mladoboleslavskej ulici Foto (mo)

V meste našich najbližších su-
sedov v Modre bude tohtoročné
Vinobranie s bohatým programom
v dňoch 19.-21. septembra, teda o
týždeň skôr ako v Pezinku. (r)



Seniori-študenti Akadémie
tretieho veku v Pezinku začínajú
školský rok, na rozdiel od kla-
sických školákov, až v stredu 10.
septembra v Základnej škole na
Fándlyho ul. O 15. hodine sa
zaplní spomínaná škola temer
stovkou prvákov a druhákov, ktorí
túžia po nových poznatkoch
napriek svojmu veku. Do začiatku
vyučovania je možnosť prihlásiť
sa ešte do dvoch, zatiaľ neob-
sadených, špecializácií Ekológia a
enviromentalistika a Dejiny ume-
nia. Odbor Počítače je už zaplne-
ný. Kontakt na koordinátora: tel.
033/6901130. (EL)

Až 240 prváčikov vykročí 2.
septembra v pezinských základ-
ných školách po prvýkrát na ne-
ľahkú púť za vzdelaním. Na pa-
miatku na tento významný deň
dostanú všetci užitočnú školskú
pomôcku. "Do školičky, do ško-
ličky – zrkadielko pre prvákov" s
osobným venovaním od primátora
mesta Pezinok. (EL)

Mesto Pezinok v spolupráci s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom usporiada pri príležitosti Vino-
brania, osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o
Pezinku a 50. výročia organizovania malokarpat-
ských vinobraní dňa 26. septembra o 9.30 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku (zasadačka č. 12) semi-
nár

1. Prezentácia Stratégie rozvoja cestovného ruchu
Bratislavského samosprávneho kraja, 2. Novinky v
ponuke cestovného ruchu v Pezinku a okolí, 3. Prí-
prava kampane na rok 2009: Pezinok – mesto pria

Aktuálne otázky rozvoja cestovného ruchu
v BSK s dôrazom na Pezinok a okolie. Program:

28. júla sme si pripomenuli 94. výročie jedného z najhrozivejších
vojnových konfliktov, ktorý navždy poznamenal pamäť celého ľud-
stva. V tento deň v roku 1914 o jedenástej hodine dopoludnia začala
doručením vyhlásenia vojny srbskej vláde a prvými delostreleckými
salvami na Belehrad prvá svetová vojna.

Malým pietnym aktom a položením venca kvetov pri pomníku pad-
lým v I. svetovej vojne v areáli Farského kostola v Pezinku sme si
ako jedno z mála slovenských miest pripomenuli päťročné utrpenie
nielen vojakov na bojiskách, ale celých rodín a generácií v zázemí,
z ktorých krvi a sĺz sa pred 90 rokmi zrodila Československá repu-
blika. (pw)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku nedávno rozhodlo, že sva-
dobné obrady budú môcť byť aj
inde ako len v Obradnej sieni
Mestského úradu alebo v his-
torickej sieni Starej radnice. Prvou
lastovičkou bola svadba na
Schaubmarovom mlyne. Snúben-
ci využili magický dátum – piatok
8. 8. 2008 – i atraktívne prostredie
starého mlyna. Tými prvými, ktorí
si „na mlyne“ povedali svoje „Áno“
boli známy hudobník Oskar Rózsa
a herečka Lucia Hurajová. Tak
nech im tie magické osmičky pri-
nesú šťastie. (ra)

teľské k turistom (resp. Čo sa chystá pre rozvoj ces-
tovného ruchu v Pezinku v roku 2009).

Seminár je určený pre cestovné agentúry a kan-
celárie, médiá, subjekty cestovného ruchu, zástup-
cov štátnej správy, študentov odboru cestovný ruch
na Obchodnej akadémii a SOU na Komenského
ulici v Pezinku a ďalších, ktorí sa zaujímajú o rozvoj
cestovného ruchu v regióne.

Prihlásiť sa možno do 20. septembra na Mest-
skom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok, tel. 033/6901102, e-mail: eva.lupova@-
msupezinok.sk. (EL)

Po celé roky, od čias kedy bolo
známe a populárne súsošie
Prešiarov z námestia odstránené,
prichádzali od občanov otázky
dotýkajúce sa osudu jedného z
vinárskych symbolov Pezinka. Po
jeho odstránení v polovici
deväťdesiatych rokov odpočívalo
v depozite, schované pred zrakmi
domácich i návštevníkov nášho
mesta. Po rokovaniach s autorom,
ktorým je známy pezinský keramik
a pedagóg Július Polkoráb, v
minulom roku mesto vypísalo
výberové konanie na reštaurova-
nie a zhotovenie vernej repliky
súsošia. Realizátormi sa stali
dvaja reštaurátori – Štefan Gubáni
a Andrej Krchňák.V júli sa
pristúpilo k jeho realizácii. Pod
súsoším bude veľká fontána, do
ktorej bude stekať voda z preša a
okolo budú umiestnené lavičky.
Súsošie iste poteší najmä
starších Pezinčanov a fontána s

vodou najmä tých najmladších.
Hodnota diela bude okolo 900
tisíc, pričom tretinu zaplatil
sponzor- spoločnosť, ktorá

postavila objekt bytov pri Zámku
(tá financovala v sume 700 tisíc Sk
aj parkové úpravy v prednej časti
Zámockého parku. (ra)

Pracovníci Petmasu pri budovaní fontány Foto (mo)

Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja prijalo na
svojom ostatnom zasadaní Návrh
všeobecné záväzného nariadenia
o poskytovaní štipendií z rozpočtu
BSK na podporu vzdelávania žia-
kov stredných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti BSK. V Pe-
zinku sa to týka Gymnázia, SOU
Komenského ul. a Obchodnej
akadémie. Štipendiá sa budú
poskytovať na podporu žiakov,
ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, na
ocenenie mimoriadnych výsled-
kov žiakov alebo na ocenenie mi-
moriadnych výsledkov žiakov do-
siahnutých v oblasti športu. Bližšie
informácie podá sekretariát Od-
boru školstva, kultúry, mládeže a
športu BSK alebo Oddelenie
sociálnej starostlivosti a školstva
MsÚ Pezinok

Vedenie BSK sa intenzívne za-
oberá aj riešením dopravnej si-
tuácie v Bratislave a jej najbližšom
okolí, teda aj v našom okrese. V
dlhodobej a širokej diskusii sa
vykryštalizoval pre BSK ako naj-
prijateľnejší tzv. stredný variant,
teda trasa Rovinka – Senec – Pe-
zinok (aj s využitím časti obchvatu
nášho mesta). Samotný obchvat
Pezinka je v súčasnosti v štádiu
vydania súhlasu všetkých dotknu-
tých subjektov k jeho trasovaniu.
Zo strany Pezinka všetky pripo-
mienky boli zapracované a bola
zverejnená definitívna varianta
trasy, ktorá je prístupná aj na
OVÚP MsÚ Pezinok.

Mgr. Oliver Solga,
poslanec BSK

V jednom pezinskom periodiku
vyšla v 33. týždni informácia o Pe-
zinskom permoníku, ktorý by sa
mal uskutočniť v rámci Vinobrania
v dňoch 26.-28.. septembra.

Táto informácia sa nezakladá
na pravde. V tomto roku Permoník
v Pezinku nebude, podujatie sa
cez tretí augustový víkend usku-
točnilo už v Bratislave. (r)



Počas všetkých sobôt v júli a
auguste zabezpečili členovia Klu-
bu mestských sprievodcov v Pe-
zinku bezplatne deväť vychádzok
po pamätihodnostiach nášho
mesta. Vďaka nim sa mohli oby-
vatelia alebo návštevníci Pezinka
dozvedieť viac o najzaujímavej-
ších miestnych pozoruhodnos-
tiach – historickom centre (vrátane
mestského múzea), Habánskom
dvore, Zámockom parku, Mest-
skom a Židovskom cintoríne,
Rozálke, Schaubmarovom mlyne
a Vinohradníckom náučnom
chodníku. (EL)

V Národnom salóne vín Sloven-
skej republiky v pezinskom Zám-
ku 4. septembra slávnostne otvo-
ria 3. ročník NSV. Do prestížnej
celoročnej expozície organizátori
umiestnia stovku najlepších slo-
venských vín, ktoré vzišli z nomi-
načných výstav a z júnovej sú-
ťažnej degustácie v Pezinku, kde
vína anonymne hodnotilo šesť
odborných komisií. Znalci tento-
raz vyberali z 358 vzoriek vín od
62 slovenských vinárov. Najlepšie
vína bude môcť verejnosť ochut-
nať v Národnom salóne vín od po-
lovice septembra.

Medzi stovkou najlepších slo-
venských vín je až 73 z Malo-

karpatskej oblasti, čo potvrdzuje
dominanciu najznámejšieho
slovenského vinohradníckeho re-
giónu. Nitriansku vinohradnícku
oblasť zastupuje deväť a tokajskú
desať vín.

Opäť boli najúspešnejší pe-
zinskí výrobcovia, do stovky naj-
lepších sa dostalo 28 ich vín.
Najviac (8) ich má firma

5 je z , 4
vína má , po 3 –
firma a ,
po 2 – a a
jedno firma . Dvaja naj-
úspešnejší pezinskí vinári uspeli s
v ínami : –

, výber z

Víno
Matyšák, VPS Pezinok

Vitis Pezinok
Janoušek Víno Ludvik
Vinkova Víno Ludvik

Hacaj

V íno M a tyšák
Frankovka modrá

h r o z n a , b a r r i q u e , 2 0 0 6 ,
, výber z hrozna,

2007, , výber z hrozna,
2007, , neskorý
zber, 2007, , ne-
skorý zber, 2007, ,
neskorý zber, 2007,

, neskorý zber, 2007,
, hrozienkový zber, 2007,

– , výber z hrozna,
barrique, 2006, , akostné
odrodové, 2007, ,
hrozienkový výber, 2007,

, výber z hrozna,
2007, , výber z
hrozna, 2007.

Chardonnay
Pálava
Rizling rýnsky

Rulandské biele
Sauvignon
Tramín Čer-

vený Tramín
Červený
VPS Alibernet

Neronet
Rizling rýnsky

Ru-
landské biele

Tramín červený

Milan Oravec

Malokarpatská
komunitná nadácia
REVIA zorganizo-
vala 20. júna čis-
ten ie koryta a
o k o l i a p o t o k a
Saulak. Akcie sa
zúčastn i lo 240

dobrovoľníkov, ktorí vyčistili úsek
v dĺžke 4,5 kilometra, pričom zo-
zbierali 700 kg odpadu.

Do akcie sa zapojili základné
školy – Na bielenisku, Kupeckého
a Špeciálna, Stredné odborné
učilište, Policajná akadémia a
pezinskí skauti. Materiálnu pod-
poru poskytli: Slovenský vo-
dohospodársky podnik (odvoz
odpadu na skládku, zapožičanie
náradia, vrecia), firma Mikrochem,
Juraj Čech (vrecia a rukavice),
firma ZMOP, František Varecha
(občerstvenie), p. Hupková (zdra-
votná služba). Organizačne
prispeli: p. Válek, Slovenský
vodohospodársky podnik (pra-
covníci čistiaci priamo vodný tok,
kosenie okolia potoka), Božena
Mizerová, Peter Valúch a Peter
Wittgrúber. (r)

V tomto čase sa formuje v Pe-
zinku nový klub vyznavačov ho-
kejbalu, pod názvom Pezinský
hokejbalový klub. Vedením klubu
bol poverený Ing. Ľubomír Košťál.
Úlohou klubu bude reprezento-
vať hokejbal širokej verejnosti,
registrovať hráčov a organizovať
súťaže.

V súčasnosti je jeho hlavnou
úlohou koordinovať prípravu vy-
budovania nového ihriska, ktoré
bude umiestnené v areáli Zá-
kladnej školy na Fándlyho ulici.
Mesto už zakúpilo projektovú
dokumentáciu a pripravuje
žiadosť o finančnú podporu z
grantov EÚ. (ra)

V sobotu 13. septembra sa na
Futbalovom štadióne PŠC Pe-
zinok na Komenského ulici usku-
toční kvalifikačné stretnutie Maj-
strovstiev Európy amatérov medzi
mužstvami Slovenska a Estónska.
Začiatok je o 16.00 hod. (ra)

31. JÚL

V REDAKCII

OD NÁŠHO

(mo)

bol posledným pracovným dňom v redakcii Pezinčana pre
nášho kolegu Petra Romana ml., ktorý u nás pôsobil osem rokov.
Odišiel pracovať do Považskej Bystrice, kde sa bude venovať ako
basketbalový tréner mládeži. V jeho ďalšej práci mu želáme veľa
úspechov a zároveň mu ďakujeme za skvelú prácu, ktorú odviedol
pri tvorbe mestských novín.

Pezinčana sme 1. augusta privítali nového kolegu
Petra Brunovského, ktorý zaplnil uvoľnené miesto grafika. Želáme
mu mnoho pracovných úspechov a nech ho nová práca teší.

spolupracovníka Laja Slimáka sme v polovici
augusta dostali oznámenie, že už nebude pokračovať v písaní Stĺp-
ka po našem, ktorý pre nás pripravoval štyri roky. Žiaľ, nezostáva
nám nič iné, len rešpektovať toto Lajove rozhodnutie a úprimne sa
mu poďakovať za dlhú spoluprácu a zaželať mu to, čo najviac po-
trebuje – veľa zdravia i šťastia v živote. V priebehu štyroch rokov
sme uverejnili 46 Lajových príspevkov v pezinčine.

Linka detskej istoty pri Slo-
venskom výbore Unicef realizuje v
spolupráci so spoločnosťou Tesco
Stores SR projekt

. Jeho cieľom
je prispieť k zlepšovaniu kvality
života detí a ochrane detských
práv.

V rámci tohto podujatia sa, rov-
nako ako v ďalších 15 sloven-
ských mestách, uskutočnia v so-
botu

športové a spolo-
čenské aktivity, na ktoré je vstup
voľný.

Venujte viac
času našim deťom

23. augusta pri obchodnom
dome Tesco

(oh)



Písal sa rok 2004 po Kristovi.
Bol poklydný, teplý august. Lu-
dé sa radovaly ze fstupu do
NATO, v živej pamaci maly prvo-
májový fstup do EÚ a v Grinave
sa uš vytahovaly štokrlýky na
burčák. Áno, nekedy f tém pok-
lydném čase sa v našem mes-
kém plátku objavil krátky článek
v jazyku, kerému rozumely len
tý starší a hlavne mýstny. Neke-
rých to potešilo, roduverný pro-
testovaly, že mi nenačim przniť
rodnô onô, ale Stĺpek po na-
šem si postupne každého našel.
Priznám sa, že sem síce jeho
autorem, ale púvodná myšlenka
vznykla v hlave Benety Pilko-
vej, kerá ke mne pravydelno
chodzívala na „stranýcke nášči-
vy“, jako zme temu my, bývalý
vépeenkári hovorily. Prebýraly
zme šelyčo a Beneta špekulo-
vala, jako ma najlachčí, jako
vozičkára dostat medzi ludzí.
Báraj sa nedožila any teho pr-
vého stĺpka, myslým, že sa to
celkem podarilo. A mám pocit,
že opčas mi aj nečo pošuškala
(alebo bonzla?), ket sem neve-
dzel zrovnaj o čém... Štyri roky.
Medzi časem sem vás stretal na
ulyci, nekerý si našličas, sedly k
počítaču, aby ste mi napísaly,
nekerý oprášily aj staré písace
stroje a moja najčastejšá dopi-
sovatelka Ančika mi písala nor-
málka z ruku. Jeden z vás sa či-
nyl aš tak, že mi otpovedal ešče
skúr jak stĺpek vyšel. Užily zme
si společne dostatek nervú, sran-
dy, krytyky, ale aj dvojzmyslú a
inotajú, keré né každý pochopil,
a né dycky padly na úrodnú
púdu. Ale o tém bol život pret
dvatysýc rokma a je aj neskaj.
Na každém kroku sa móžete
presvečit o správnosci, alebo
nesprávnosci teho, čo robýte.
Jedny budú pochlebovat, druhý
zase hanyt, pravdu nájdeme aj
tak len na večnosci. A na tú si
každý z nás mosí pekne dočkat.
Nyšt netrvá večne, any ty če-
rešne a preto sem sa z blyšší
neurčených dúvodú osobne
rozhodel, že tentok múj stĺpek
dospel v temto časopise ge svo-
jemu záveru. Gdo z vás bude
mat ešče čas, chut a trpezlivost,
bes problému si ho nájde ne-
gdze úplne indze, jako by to če-
kal. Verím, že dzeci a vnuci
ochotne vytlačá svojim rody-
čom a starým rodyčom dalšé
stĺpky aj na papýr, aby si ich
mohly prečítat tak, jako boly
zvyknutý dofčúlka. F Pezinku,
tak jako f každem provinčném
mesce funguje šuškanda, taxa
šeci dozvýte gdze a prečo. No a
ket sa podarý, tak šecky dote-
rajšé stĺpky výndu aj v malej kny-
ške. Dokonca necenzurované.
S Pánem Bohem, idem od vás...

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Aktivisti z iniciatívy Skládka
nepatrí do mesta usporiadali v
druhej polovici júla na Radničnom
námestí niekoľkodňovú pouličnú
výstavu fotografií z protestných
akcií proti výstavbe skládky
odpadov v Novej jame. Na ver-
nisáži, ktorá sa uskutočnila 22.
júla, za organizátorov akciu uvie-
dol Jaroslav Pavlovič. Za neprí-

tomného primátora a pezinskú
samosprávu účastníkov pozdravil
poslanec René Bílik. Zúčastnení si
mohli pozrieť vyše dve desiatky
väčších fotografií od autorov Jána
Štrbu, Juraja Smatanu, Daniela
Strapáka, Eleny Pätoprstej a Ju-
raja Rizmana. Mohli tiež ochutnať
pezinské vína, ktoré bezplatne

ponúkalo Združenie pezinských
vinohradníkov a vinárov. Organi-
zátori pri tejto príležitosti ukázali aj
ocenenie Biela vrana, ktoré Pe-
zinčanom za ich boj proti skládke a
zmenu spoločnosti udelila aliancia
Fair-play. Rozdávali aj biele pierka
a spomienkové pohľadnice – sym-
boly vzácneho ocenenia. (mo)

Pohľad na vystavené fotografie. Foto: autor

J e d n ý m z k o n k r é t n y c h
prejavov starostlivosti o zachova-
nie tradícií vinárstva a vinárstva v
našom meste je aj záchrana hmot-

nej kultúry a jej prezentácie širokej
verejnosti. V tejto súvislosti sa v
ostatnom čase podarilo v centre
mesta osadiť dva zreštaurované

historické vinárske lisy. Jeden
„preš“ je pred budovou Malokar-
patského múzea a druhý na ná-
dvorí novorekonštruovanej bu-

dovy na Radničnom ná-
mestí 9. Mesto rokuje aj o
zakúpení ďalšieho lisu zo
zbierok Malokarpatského
múzea. Do svojho „skan-
zenu“ na nádvorí Krušičo-
vej kúrie na Radničnom
námestí 9 prijmú od po-
tencionálnych darcov aj
ďalšie vinárske pamiatky
ako sudy, kade alebo lisy.
Dvor je prepojený aj s
Mestskou vinotékou a bu-
de sa využívať aj na kul-
túrne a spoločenské po-
dujatia, vrátane tých vi-
nárskych. (ra)Vinárske lisy v Krušičovej kúrii a pred Malokarpatským múzeom

Už po uzávierke tohto čísla
sme sa dozvedeli, že Slo-
venská inšpekcia životného
prostredia zamietla odvolanie
Mesta Pezinok a občianskych
aktivistov proti výstavbe sklád-
ky odpadov v Novej jame a tak
umožnila jej výstavbu.

Jediným riešením zostáva
už len žaloba na súd. Roz-
hodnutie však môže prísť po
rokoch, keď bude skládka dáv-
no dokončená.

Viac informácií prinesieme
v budúcom čísle.

(r)



Uplynulý školský rok v Základ-
nej umeleckej škole E Suchoňa
bol veľmi úspešný a bohatý. Hoci
naši talentovaní žiaci majú mož-
nosť prezentovať výsledky svojej
práce na podujatiach počas ce-
lého školského roka, predsa len
najväčšiu „úrodu“ prinesie pos-
ledný štvrťrok. Sympaticky a svie-
žo pôsobil májový koncert po-
pulárnej hudby. Žiaci sa tohto
žánru zhostili veľmi dobre a s
veľkou chuťou. Ako talentovaný
interprét ale aj nádejný skladateľ
populárnej hudby vynikol žiak 7.
ročníka Juraj Hanulík. Na kon-
certe odznelo aj nieko ľko
náročnejších džezových skladieb
Georga Gershwina.

Skutočne krásnu a neopako-
vateľnú atmosféru mal tohtoročný
koncert absolventov. Tento mi-
moriadne silný talentovaný ročník
nám predniesol náročné a
hodnotné diela od Coreliho, Te-
lemanna, Vivaldiho cez Chopina,
Čajkovského, Griega, Rach-
maninova až po Accolaya, Ger-
shwina, Suchoňa... skrátka malý
hudobný sviatok.

Veľmi peknou produkciou sa
prezentoval aj tanečný odbor –
sviežimi folklórnymi číslami aj
modernými choreografiami, kla-
sický žáner doplnila bývalá žiač-
ka školy Zuzana Andelová,
študentka tanečného konzerva-

tória Evy Jaczovej v Bratislave.
Žiaci LDO sa predstavili milým
divadielkom

Výtvarný odbor, ktorý je už nie-
koľko rokov našou „výkladnou
skriňou“, opäť nesklamal. Okrem
krásnej výstavy žiackych prác

v minigalérii KC
pripravili žiaci s p. uč. Tykovou k
800. výročiu Pezinka pre MsU
zástavy s erbami cechov pôso-
biacich v meste. Naši výtvarníci sa
zúčastnili celoslovenskej detskej
výtvarnej súťaže na poštovú
známku . Abso-
lútnou víťazkou súťaže, ktorej
návrh sa bude realizovať ako
poštová známka Vianoce 2009,
sa stala Kristína Pútecová (3.roč)
z triedy p. uč. Piačkovej. Úspešní
boli aj dvaja žiaci p. uč. Tykovej –
Martin Mladoniczky (3. miesto) –
podľa jeho návrhu bude reali-
zovaná Carte maxima, a tiež
Andrej Drgala (3. miesto), podľa

ktorého bude realizovaná
obálka prvého dňa poštovej
známky.

Pyšní sme samozrejme aj na
žiakov hudobného odboru, ktorí
sa zúčastnili detských inter-
pretačných súťaží. Naši huslisti
reprezentovali Pezinok na Ce-
loslovenskej husľovej súťaži
Schneiderova Trnava. Striebor-
ným pásmom sa môže pochváliť .

Ako šlo vajce na van-
drovku.

Animal planet

Vianoce 2009

návrhu

Magdaléha Ďurisová a Dorota
Košťálová v 1. kategórii, Andrea
Slováková v 3. kategórii a bron-
zovým pásmom v 2. kategórii Da-
na Janošková.

Úspešní boli aj naši speváci,
ktorých vedie p. uč. Rosenber-
gerová. Absolútnou víťazkou

sa
stala Martina Augustiničová (po
Ivane Poláčkovej a Soni Šajerma-
novej už tretia absolútna víťazka z
našej školy). Tretie miesto v kraj-
skom kole
získala Dorothy Sabová. Dorothy
bola úspešná aj v súťaži po-
pulárnej piesne

v Bratislave – získala
víťazné 1. miesto. Súťaže sa tiež
zúčastnil a odniesol si 2. cenu
Rudolf Rosenberger. Rudko sa
zapáčil hudobnému skladateľovi
Marianovi Čurkovi, ktorý si ho vy-
bral do svojho detského muziká-
lu Mravček Timotej. Najväčším
úspechom bolo 1. miesto Márie
Gašparovičovej na medzinárod-
nej súťaži populárnej piesne Di-
long Star v Trstenej. Máriu sme
mali možnosť vidieť a počuť aj v
detskom muzikáli Mariána Zavar-
ského kde sa suve-
rénne zhostila hlavnej úlohy. Všet-
kým úspešným žiakom srdečne
blahoželáme a prajeme veľa ďal-
ších úspechov.

Malokarpatského slávika 2008

Slávik Slovenska 2008

Novomestský
škovránok

Malý princ,

Zuzana Andelová

Víťazmi tohtoročnej súťaže
grafických prác pre žiakov zá-
kladných škôl okresu Pezinok na
tému Požiarna ochrana očami
detí sa stali: Cena za výtvarné
riešenie – maľba: mladší žiaci – D.
Virgovičová (ZŠ Orešie Pezinok),
starší žiaci – V. Virgovičová (ZŠ
Orešie), Cena za výtvarné rie-
šenie – kresba a grafika: mladší
žiaci – F. Minarovič (ZŠ Va-
janského Modra), starší žiaci – D.
Gašparovičová (ZŠ Slovenský
Grob), Cena požiarnej ochrany:
mladší žiaci – R. Slivka (ZŠ
Fándlyho), starší žiaci – D.Čontoš
(ZŠ Viničné), starší žiaci – K.
Pečivová (ZŠ Orešie), Cena
poroty – čestné uznanie: mladší
žiaci – M. Supeková (ZŠ Orešie),
starší žiaci – L. Boryová (ZŠ
Kupeckého).

Do súťaže bolo prihlásených
vyše dvesto prác.

Organizátorom tradičnej sú-
ťaže je Dobrovoľjý hasičský zbor
pri SOU Pezinok v spolupráci so
ZŠ Fándlyho ul. Pezinok a Pre-
ventívnou komisiou UV DPO Pe-
zinok-Senec. Peter Ronec



Začiatkom augusta bola po roku intenzívnej stavebnej činnosti do-
končená prestavba a nadstavba Krušičovej kúrie na Radničnom ná-
mestí č. 9. Po veľkej rekonštrukcii Starej radnice teda Mesto ukončilo
obnovu ďalšej historickej budovy na námestí. Jej cieľom bolo skrášliť jej
vzhľad, zmodernizovať vnútorné priestory aby zodpovedali súčasným
požiadavkám, pričom sa má zachovať renesančný charakter objektu.
Rekonštruovaná stavba má dva trakty, prístupné výťahmi, s bezba-
riérovým vstupom. Budú tu administratívne a obchodné priestory určené
na komerčný prenájom. Jeden trakt je prepojený s budovou Mestského
úradu, druhý bude napojený na susedný objekt na Holubyho ul. č. 22,
ktorý čaká taktiež rozsiahla rekonštrukcia. Dominantou nádvoria je mo-
derné sklené atrium so schodami a výťahom a pri výkopových prácach
objavená studňa. (mo)



V júnovom čísle sme uve-
rejnili výsledky Literárnej sú-
ťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora mesta Pezin-
ka, ktoré boli slávnostne vy-
hlásené 28. mája. Ceny naj-
lepším na radnici osobne
odovzdal primátor Oliver
Solga. Odborná porota pod
vedením Magdalény Steine-
rovej hodnotila 50 prác.

Uverejňujeme najlepšie z
ocenených prác.

Pozriem sa dopredu
nebude to ako predtým,
keď on bol so mnou
a ja s ním.

Chýbajú mi tie šialené chvíle,
pri ktorých sme sa nasmiali,
keď neboli žiadne problémy,
keď šťastní sme bývali.

Vždy si spomeniem,
na to, čo bolo,
všetko, čo sme zažili,
keď pôjdem okolo.

Zábava vo vlečke nejako viaz-
la. Predstavoval som si to trochu
inak, ako dobrodružnú odyseu na-
prieč krajinou, niečo v štýle Jacka
Kerouaca. Pôvodne som chcel ísť
nákladným vlakom, to je pravý
stereotyp tuláctva, pekne si sedieť
v dobytčom vagóne s fúkacou har-
monikou a rukavicami bez prstov,
no dostať sa na nákladný vlak je
omnoho ťažšie, než to vyzerá vo
filmoch a kinách. Pred pár dňami
sme s jedným kamošom išli ob-
hliadnuť terén na železničnú sta-
nicu, aby sme našli nejaký vhodný
vlak. Bola už tma a my sme sa plí-
žili k nádejne vyzerajúcej súpra-
ve, odstavenej na bočnej koľaji,
keď som začul hrozné vrčanie.
Štvornožky sme zaliezli pod
vagón a s nastraženými ušami
sme sa snažili rozoznať ten zvuk.
Znelo to ako pokazený ventilátor,
alebo choré hrdlo. Skríkol som na
jedného kamoša, nech si svoju
symfóniu nechá na domov a po-
tom som zakríkol naj druhého. Po
chvíli uvažovania som si uve-
domil, že sme vlastne len dvaja a
bojazlivo som sa obzrel na druhú
stranu. Keď som sa otočil, zistil
som, že sa nosom dotýkam ňu-
fáka obrovského psa, zľakol som
sa a vyskočil som. Neviem, či som
spomínal, že sme boli pod va-
gónom, ale je zrejmé, že môj skok
nemal dlhé trvanie a krátko nato
som sa už zvíjal na zemi.

„Konečne vás mám!“ ozval sa
hromový hlas. Zdvihol som svoju
boľavú hlavu a uvidel som tmavú
siluetu obrovskej postavy v ka-
báte a čiapke. Na vodítku mal
hrozného psa, ktorý na nás ne-
ustále vrčal.

„Vy ste tí feťáci, že?! Ja som to
vedel. Tak pichať si v opustených
vagónoch a kradnúť vybavenie sa
vám zachcelo, že? Veď my s vami
zatočíme.“

(1. miesto, próza SŠ)

Nič lepšie ako detstvo nie je,
dieťa nemá žiadne problémy
a stále sa smeje.

Nikdy som sa nemusela
ničoho báť,

vedela som, že vždy mama bude
nado mnou stáť.

Láska rodiny a dieťaťa je
neopísateľná slovami,

deti to radšej prejavujú sladkými
pusami.

Babička vždy napečie koláče
a spraví jednohubky

asi zabudla že ešte nemám
zúbky.

Nevadí mi to, viem, že to robia
s láskou,

a zato ich odmením prvou
láskou.

(1. miesto, poézia, ZŠ)

Dlho sme o ňom nič nevedeli,
bol v nemocnici v Trenčíne. Neve-
deli, sme čo mu je, nevedeli sme,
ako mu je. Nevedeli sme, či vôbec
ešte žije... Keď mi kamoši oz-
námili, že príde do Pezinka, bola
som šťastná! Myslela som, že
všetko bude ako predtým.
Nebude.... Hneď ako som ho zba-
dala, sa moje predstavy zrútili a od
reality som dostala facku. Kubo je
na vozíku. Všetci sme plakali. Cel-
kom sa zmenil. Vždy bol plný od-
hodlania a tešil sa zo života. Teraz
bol smutný, po líci mu stekali slzy.
Bol chladný, vôbec sa s nami ne-
bavil. Úplne sa zmenil , ale nevy-
čítam mu to. Nezmenil sa len on.
Všetko sa zmenilo. Celý jeho ži-
vot. Jeho jediná láska skateboar-
ding je preč. Celý život na vozíku.
Nikdy už nebude chodiť. Nikdy sa
nepostaví z vozíka, nikdy sa ne-
postaví na sk8! Nikdy už nezažije
tú voľnosť, nikdy nepocíti ten pocit
slobody, ktorý pre neho tak veľa
znamenal. Bolo to hrozné nielen
pre neho. Trpeli sme tým všetci.
Boli sme ako rodina. Skateboar-
ding pre neho znamenal tak veľa.
Stratil celý život. Stratil dôvod žiť.

Po pár dňoch to bolo ešte hor-
šie. Myslela som, že naše priateľ-
stvo vydrží všetko. No mýlila som
sa. On to ďalej nechcel vydržať.
Nechcel žiť. Chcel sa zabiť. Ne-
videl inú možnosť. A ja som stále
častejšie plakala. Navždy som ho
stratila. S odchodom jeho voľnosti
odišlo všetko. Chce ísť za ňou.
Chce byť voľný.

(1. miesto, próza SŠ)

Slza mi potečie,
keď dívať sa budem,
čo bolo, už nebude,
nikdy na to nezabudnem.

Spomienky mi zostanú,
nikto mi ich nevezme,
s úsmevom budem snívať ten sen,
dokonca života, viem...

(1. miesto, poézia SŠ)

Michaela Lennerová:
Vrátiť to späť (úryvok)

Filip Maurilla:
Na hranici reality (úryvok)

Lucka Stolařová:
Kubo (úryvok)

Michaela Toráčová:
Detská láska (úryvok)

Ocenenia najlepším odovzdal
primátor Oliver Solga.



Karolína Krajčovičová 30.6.
Viktória Polláková 1.7.
Martin Džurný 2.7.
Dominik Forró 2.7.
Zuzana Petrášová 3.7.
Kristína Sedláková 4.7.
Nina Špotáková 6.7.
Viktória Fraňová 6.7.
Sofia Krajmerová 7.7.
Branislav Grunza 8.7.
Jakub Malec 12.7.
Sofia Katarína Mešová 12.7.
MilanČech 15.7.
Peter Nagy 15.7.
Matúš Romančík 16.7.
Matej Knapčok 17.7.
David Horváth 18.7.
Filip Horváth 18.7.
Jakub Močol 22.7.
David Veng 23.7.
Maximilián Šteiger 24.7.
Filip Granec 31.7.

Margita Benkovská 82 r.
Jaroslav Galovič 51 r.
Mária Chovancová 83 r.
Rudolf Kovačovský 48 r.
Eulália Michaličková 77 r.
Ondrej Póč 71 r.
Ján Sušienka 67 r.
Pavel Daniš 80 r.
Anežka Kanková 76 r.

Tomáš Korček a Lenka Horáčková
Štefan Kolesár a Monika
Hasprúnová
Ing. Miloš Nagy a PharmDr. Miro-
slava Nováková

Emil Plačko 3.8.
Anna Kanková 5.8.
Blanka Halásová 8.8.

70-roční

75-roční

Vladimír Kostka 10.8.
Anna Slamková 10.8.
Emília Löwyová 14.8.
Alena Stojkovičová 20.8.
Mária Sandtnerová 23.8.
Jozef Kilhof 23.8.
Irena Boďová 30.8.

Dňa 3. 7. 2008 uply-
nulo 15 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

s úctou spomína
manželka a deti s
rodinami.

Vladimír HLAVENA

Pred desiatimi rok-
mi, 13. júla 1998,
dotĺklo srdce našej
mamy, babky, pra-
babky

,
rod. Andelovej z

Pezinka, ktorá by sa bola tohto roku
dožila 85 rokov. Šesť dcér a syn s
rodinami jej v modlitbách vyslovujú
vďaku za všetko, čo pre nich s
láskou urobila. Prosíme všetkých,
ktorí ju poznali, aby jej venovali
tichú spomienku. Dcéry Vierka,
Gabika, Anka, Janka, Martuška,
Esterka a syn Ivan s rodinami.

Jozefíny
MILKOVEJ

Dňa 22. júla uplynul
rok, čo nás náhle
opustil náš milova-
ný syn a brat

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím
tichú spomienku.
Otec a sestry.

Jozef JAJCAJ

V spomienkach navždy Ťa máme,
s bolesťou v srdci spomíname.
Dňa 30. 7. 2008
uplynulo 18 rokov
od smrti nášho dra-
hého manžela, ot-
ca, svokra a dedka

S láskou na neho
spomínajú man-
želkaAnna, dvaja synovia a dcéra s
rodinami.Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a

Gustáva
ONDREJKOVIČA

spomínajú spolu s
nami.

Dňa 5. 8. 2008
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
til syn a brat

vo veku 22 rokov.
S láskou a bôľom v
srdci spomínajú ro-

dičia, sestra a brat s rodinami.

Peter ŠINDELÁR

Bez tvojho úsmevu je tak ťažké žiť,
tá bolesť v srdci nejde utíšiť, tá ra-
na sa nehojí, tá rana strašne bolí,
ostaneš navždy v srdciach tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 9. 2008
uplynú dva ťažké
roky, čo nám tragic-
ká nehoda navždy
vytrhla z náručia na-
šu milovanú

Rozum nikdy nepochopí a srdce
sa nikdy nezmieri s tým, čo sa stalo.
S láskou spomína rodina, priatelia
a známi.

Veroniku
KOUKOLOVÚ.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí 18. 6.
2008 odprevadili na poslednej
ceste našu drahú zosnulú ma-
mičku, babičku, prababičku

Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Syn a dcéry s
rodinami.

Zlatu
DEJOVÚ.

Dňa 30. júla 2008 sa
dožila 85 rokov

K životnému jubileu
prajú zo srdca veľa
zdravia a spokoj-
nosti do ďalších ro-

kov syn Dušan a dcéra Duda s
rodinami.

Mária
MAKOŠOVÁ.

Naša mamička ,
babička a praba-
bička

celý život ste ťažko
pracovali, 3 deti ste
sama vychovali a

dňa 15. 8. 2008 ste sa 94 rokov
dožili.

Mária
STRAPÁKOVÁ

S láskou Vám za všetko ďaku-
jeme. Šťastie, zdravie, Božie po-
žehnanie a radosť zo života Vám
prajeme. Dcéry Vierka, Ela a syn
Štefan s rodinami.

Dňa 15. júla 2008
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

Kto ste ho poznali,
venujte, prosím, ti-

chú spomienku. Spomínajú syno-
via s rodinami.

Jozef
HAJTMÁNEK.

Dňa 15. 8. 2008
uplynul rok od smrti
milovanej

S úctou a láskou
spomínajú dcéry s
rodinami. Ďakuje-
me všetkým, ktorí jej spolu s nami
venujú tichú spomienku.

Márie
DUBEKOVEJ.

Tak tíško odišla duša tvoja, nes-
tihla si povedať ani zbohom rodina
moja.
Dňa 19. 8. 2008
uplynuli 4 roky čo
nás opustila

S láskou spomína
celá rodina.

Boženka
Kanková.

Dňa 28. 8. 2008 si
pripomenieme ne-
dožité 80. narode-
niny

S úctou a vďakou na
n e h o s p o m í n a

manželka, synovia a dcéry s ro-
dinami, nevesta so synmi, švagor,
švagriná. Ďakujem všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Jána
HLAVANDU.

Dňa 9. 9. 2008
uplynú 2 roky od
smrti manžela, otca
a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka a
ostatná rodina.

Jozefa
JANČOVIČA.

Ida Kunová 9.8.
Gizela Focková 10.8.
Valeria Kováčiková 10.8.
Zdena Hamšíková 10.8.
Helena Tormová 12.8.
Ľudovít Prizbul 19.8.
Helena Heldová 24.8.

Štefan Slimák 3.8.
Galina Vlčeková, RNDr. 3.8.
Janka Minarovičová 10.8.
Viliam Frič 13.8.
Anna Marcišinová 13.8.
Irena Zbudilová 14.8.
Irena Pakánová 24.8.
Rudolf Schmidl 28.8.
MilanČech 30.8.

Gizela Poláková 4.8.
Štefan Ondrovič 12.8.
Blanka Hýllová 21.8.
Rozalia Jurčová 31.8.

Rozália Korčeková 7.8.

80-roční

85-roční

97-ročná

90-roční

94-ročná

Emília Kubrická 22.8.
Jozef Jajcaj 30.8.
Ján Mikuláš 30.8.

Mária Strapáková 16.8.

Pavol Šebeň a Denisa Ladislavová
Miroslav Očadlík a Ing. Eva Ko-
hútová
Peter Mečiar a Lenka Ďurajková

Dňa 18. 9 si pripomenieme 10. vý-
ročie úmrtia

Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú
sestra, Evička, brat Gustáv, syn a
ostatná rodina.

Štefana DUBEKA

Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 25. 6.
2008 odprevadili na poslednej ces-
te našu drahú zosnulú

rod. Dubekovú
Dcéry s rodinami.

Alžbetu AULITISOVÚ



V dňoch 23.-24. augusta sa
uskutočnia na hrade Červený Ka-
meň Rytierske hry. V programe je
vystúpenie skupiny historického
šermu Bojník (o 11,15, 14,15 a
17,15 hod.), sokoliarskej skupiny
Astur, rôzne súťaže a hry pre veľ-
kých i malých a po ich absolvova-
ní pasovanie za rytierov. Bližšie
informácie: tel. 0949 45 9209 e-
mail: astur@stonline.sk (mo)

Mince a pas Pezinského pan-
stva okrem iného oprávňujú na
čerpanie výhod v partnerských
prevádzkach označených logom
Pezinského panstva (Pezinok,
Slovenský Grob, Viničné, Vinosa-
dy, Limbach). Ide o zľavy z ceny
služieb, vstupného, nápojov a
možnosť získania prospektov a
suvenírov zdarma.

Bližšie informácie dostanete
priamo v Mestskom informačnom
centre v Dome kultúry, Holubyho
42, 902 01 Pezinok, tel. 033/640
6989, 033/641 3933, e-mail: infor-
macne.centrum@msupezinok.sk,
m i c p e z i n o k @ g m a i l . c o m ,
www.kcpezinok.sk.

V Mestskom informačnom
centre, ktoré sídli v Dome kul-
túry, dostanete kúpiť mince
– groše Pezinského panstva.
Spolu s nimi získate zadarmo
pas Pezinského panstva.

(MIC)

Dlhý, niekoľko storočný
proces emancipácie „terrae
Bozin“ na plnoprávne mesto
vyvrcholil 14. júna 1647. V
tento deň vydal kráľ Ferdi-
nand III. pre Pezinok a Svätý
Jur listiny, ktorými sa obe
mestečká stali slobodnými
kráľovskými mestami. Touto
výsadou bolo úspešne
ukončené snaženie obyvateľov a
reprezentantov mesta, ktoré
začalo v roku 1615, keď kráľ Matej
II. vydal pre Pezinok tzv. Malé pri-
vilégium. Ním Pezinčania síce zís-
kali úplnú samosprávnu slobodu,
nie však uznanie za plnoprávne
mesto.

Ferdinand III. potvrdil vo svojom
privilégiu všetky výsady, udelené
Pezinku jeho predchodcom a do-
plnil ich o ďalšie. Privilégiom zís-
kali Pezinčania právo účasti na
uhorskom sneme, právo pečatiť
mestské listiny červeným voskom,
používať mestský znak s obrazom
svätejAnny, držiacej v náručí die-

ťa. Odvolacou inštanciou vo všet-
kých sporoch sa pre mesto stal
panovník, reprezentovaný súdom
kráľovského personála. Mešťania
získali všetky práva, slobody a
zvyklosti, ktoré mala Bratislava. S
výsadami však ruka v ruke išli aj
povinnosti. Medzi tie najdôležitej-
šie patrila povinnosť ohradiť mes-
to kamennými hradbami. Ako
mesto vína mal Pezinok práve
týmto každoročne platiť za získa-
nú slobodu - na kráľovský stôl
pravidelne putovalo pevne stano-
vené množstvo vyberaného vína.

Najväčšou, aj keď nepísanou
výsadou bolo víťazstvo mesta a

jeho reprezentantov nad
magnátskym rodom Pál-
ffyovcov, majiteľmi pezinské-
ho panstva, ktorého predsta-
vitelia sa aj v budúcnosti
snažili obmedzovať práva
Pezinka a jeho občanov a
veľakrát sa s mestom aj súd-
ne sporili.
Cennú výsadnú listinu pri-

niesli do mesta dvaja jeho zá-
stupcovia: mestský radca Ján
Wiser a notár Ján Černák. Prvý
menovaný, ktorý sa o rok neskôr
stal pezinským richtárom, jasne
vyjadril vôľu a zmýšľanie Pezin-
čanov, ktorí v snahe získať vy-
túžené privilégium mesto veľmi
zadĺžili, mottom, vyrytým na
schránku kráľovskej pečate veľ-
kého privilégia: Melitus est in
libertate mori quam in sevitute vi-
vere. (Lepšie je v slobode hoc aj
zomrieť, ako v porobe žiť).

Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Máte osvedčený recept na fa-
zuľovú polievku a chcete sa ňou
blysnúť pred návštevníkmi Vino-
brania? Stačí sa do 15. septembra
prihlásiť u vedúceho súťaže Pavla
Boriša (tel. 0907 220 497 alebo
na Mestskom úrade v Pezinku
(tel. 6901102) a potom v sobotu
27. septembra 2008 prísť na Far-
skú ulicu a priniesť si so sebou
minimálne 20 litrový kotlík a po-
trebné ingrediencie. Aj na 6. roč-
níku medzinárodnej súťaže vo
varení fazuľovej polievky Fy-
zulnačka 2008 bude iste dobrá
atmosféra (vrátane živej hudby),
ceny pre najlepších a uznanie
stoviek labužníkov zo široka-ďa-
leka. (EL)

Na pezinskom evanjelickom
cintoríne sú viaceré zaujímavé
hroby: hrobka Jamnických, hroby
slovenských evanjelických farárov
Jozefa Ľudovíta Holubyho, Júliu-
sa Žarnovického, Milana Žarno-
vického, ale menej známe sú hro-
by nemeckých evanjelických
farárov z 19. storočia: Eduarda
Kecsera a Mathiasa Dornera, ako
aj manželky J. Ľ. Holubyho. Zaují-
mavé sú tam tiež dva pamätníky
padlým evanjelikom v 1. svetovej
vojne – Nemcom a Slovákom oso-
bitne. Pozornosť si tiež zasluhu-
je spoločný hrob modranského
evanjelického farára Daniela Mini-
cha, ktorý pochovával Ľudovíta
Štúra, a jeho syna, advokáta a
obhajcu Slovákov Jaroslava Mi-
nicha.

Väčšina Pezinčanov však asi
nevie, že na pezinskom cintoríne
sa nachádza ešte jeden hrob,
veľmi zaujímavý z historického
hľadiska. Sú v ňom totiž pocho-
vané kosti zo zrušeného evan-
jelického cintorína na Cajle.

Na Cajle žili len dve evanjelické
rodiny: Slaní a Schaubmarovci,
ale krížených manželstiev tu bolo
viac. Zosnulých evanjelikov po-
chovávali do štvrtiny starého
cintorína okolo Kostola Povýšenia
sv. Kríža. Z tých čias sa zachovali
dva kamenné pomníky pri tomto
kostole, patriace rodinám Künz-
ler a Zbudila. Tento starý cintorín
prestal slúžiť na pochovávanie v
prvej polovici 20. storočia, keď ho
nahradil nový, na hornom konci
Cajly. V novom cintoríne máme
najstarší hrob z roku 1913.

Aj na novom cintoríne, resp. v
jeho tesnej blízkosti sa vyhradila

časť pre evanjelický cintorín. Bol
umiestnený medzi súčasným
cintorínom a pústkom, ktoré spája
Cajlanskú a Banícku ulicu. Pocho-
vávalo sa však len na strane od
Baníckej ulice. Boli tam pochovaní

všetci cajlanskí evanjelici mimo
Schaubmarovcov.

Tento cajlanský evanjelický cin-
torín bol zrušený niekedy v rokoch
1957-1959, keď boli na jeho roz-
parcelovanom pozemku postave-
né rodinné domy. Za prítomnosti
pozostalých hrobári vykopávali
kosti zosnulých. Každá rodina si
musela vyhotoviť debničku, do
ktorej boli uložené kosti celej ro-
diny. Debničky previezli na cin-
torín do Pezinka, kde si príbuzní
sami vykopali jamu a vložili do nej
debničky. Zavolali aj evanjelické-
ho zborového farára Milana Žar-
novického, ktorý telesné pozos-
tatky pochoval do tohto jedného
hrobu. Osadili naň železný kríž a

pozostalí tam dodnes prichádzajú.
Na železnom kríži sú zreteľné tieto
mená: Štefan Slaný, Alžbeta Sla-
ná, Daniel Sopóci a Štefan Wen-
delin. Na osobitnej tabuľke je ná-
pis:

Okrem či-
tateľných mien by sa v hrobe mali
nachádzať podľa pozostalých aj
telesné pozostatky členov rodín
Kankovcov, Lošonských a Ženi-
šovcov.

Kto by chcel navštíviť ten za-
ujímavý hrob, stačí mu vyhľadať
na pezinskom cintoríne rodinnú
hrobku Jamnických, ohradenú ko-
vovou ohrádkou (dá sa ľahko
vyhľadať podľa značenia hrobov
významných osobností). Spomí-
naný hrob so železným krížom sa
nachádza za ňou. Pred ním sto-
jí veľký čierny hrob Johanna
Gschwantnera, zakladateľa diev-
čenského sirotinca v Pezinku.

„Daniel Sopőczi, 16.X.1862

-2.XI.1928. Spi sladko.“

Peter Sandtner

V dňoch 6. a 7. septembra sa
uskutočnia na Babe preteky auto-
mobilov do vrchu amatérov. Podu-
jatie je zaradené do seriálu Tatry
Donau Cup 2008 a organizuje ho
Autoklub Pezinok v spolupráci s
Mestom Pezinok. (r)



REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia, prispievatelia
Klubu darcov a Konto Orange vy-
zývajú všetkých, ktorí sú ochotní
pre život vo svojom regióne, obci
či komunite spraviť niečo pros-
pešné. Neváhajte! Svoje nápady
a myšlienky dajte na papier a vy-
pracujte projekt, ktorý zašlete na

do 22. septembra
2008 (uzávierka podávania žia-
dostí) do nadácie REVIA. Pred-
ložené projekty môžu byť z rôz-
nych oblastí života, v duchu kri-
térií a pravidiel nadácie Revia.

Bližšie informácie na
a konzultácie po dohode na

tel. č. 033/641 3011, 0905 960
797.

revia@revia.sk

www.re-
via.sk

(Revia)

Hlavnú cenu festivalu získala dychová hudba Hodrušanka

Sólisti dychovej hudby Textilanka si „vyspievali“ Cenu za najlepší
spevácky výkon. Okrem tohoto si trenčianska kapela odniesla i
Cenu diváka a Cenu za najobľúbenejšiu skladbu.

Hlavnú cenu na 8. ročníku me-
dzinárodného festivalu malých
dychových hudieb Dychovky v
preši získala dychová hudba Hod-
rušanka z Hodruše-Hámrov.
Ďalšie ocenenia si odniesli: Cenu
za najlepší spevácky výkon, Cenu
diváka a Cenu za najobľúbenejšiu
skladbu – dychová hudba Tex-
tilanka z Trenčína; Cenu primá-
tora Pezinka – dychová hudba
Weidener Dorfmusik z Rakúska;
Cenu za najlepší inštrumentálny
výkon – dychová hudba Ce-
mentón z Banskej Bystrice; Cenu
Vinea – dychová hudba Šid-
leňanka z Milotic u Kyjova (ČR) a
Cenu nadácie Revia – dychová
hudba Veselá kapela z Komárna.
Hodnotila odborná porota pod
vedenímAdama Hudeca a diváci.

Okrem šesť súťažných kapiel v
rámci hudobného podujatia vy-
stúpiloďalších sedem hosťujúcich
hudieb (Grinavanka, Svätojurská,
Častovanka, Veselá kapela zo
Stupavy, Večerka z Moravy a
Junior Brass Quintet), ktoré účin-
kovali na sprievodných kon-
certoch na rôznych miestach v
meste.

Festival sa vydaril. Pričinili sa o
to účinkujúci hudobníci, organizá-
tori na čele s Františkom Féde-
rom, gestori podujatia, sponzori i
skvelí diváci. (mo)



„Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má
právo na ochranu spoločnosti a štátu“hovorí článok 23 medzi-
národného paktu o občianskych a politických právach človeka.
Medzinárodný pakt týmto potvrdil a zvýraznil skutočnosť, že práve
rodina sprostredkúva kontinuitu života ľudstva.

Ak rodina nefunguje , treba jej pomôcť.Je veľmi dôležité týmto
skupinám rodín poskytnúť nielen poradenstvo, ale častokrát aj
konkrétnu materiálnu a finančnú pomoc, ktorá im pomôže zabez-
pečiť základné potreby ich detí.

Všetky šťastné rodiny sú si na-
vzájom podobné, každá nešťast-
ná rodina je nešťastná svojím
spôsobom. (Lev Nikolajevič
Tolstoj)

Ak rodina ako:
– zákon č.

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov upravuje sociálnoprávnu
ochranu detí a sociálnu kuratelu
na zabezpečenie predchádzania
vzniku krízových situácií v rodine,
ochrany práv a právom chráne-
ných záujmov detí, predchádzania
prehlbovaniu a opakovaniu po-
rúch psychického vývinu, fyzic-
kého vývinu a sociálneho vývinu
detí a plnoletých fyzických osôb a
na zamedzenie nárastu sociálno
-patologických javov.

* – zá-
kon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov upravuje
právne vzťahy pri posudzovaní
hmotnej núdze občana a pos-
kytovaní dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke, ktorých
cieľom je spolu s jeho príjmami
zabezpečiť základné životné
podmienky a pomôcť v hmotnej
núdzi s prispením aktívnej účasti
občana a fyzických osôb, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú.
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci upravuje právne vzťahy
pri poskytovaní sociálnej pomoci,
ktorej cieľom je zmierniť alebo
prekonať s aktívnou účasťou ob-
čana sociálnu núdzu, zabraňovať

zlyhá

ekonomická inštitúcia

*výchovná inštitúcia
príčinám vzniku, prehlbovania ale-
bo opakovania porúch psychic-
kého vývinu a sociálneho vývinu
občana a zabezpečiť integráciu
občana do spoločnosti.

–

úradné hodiny: pondelok,
utorok, štvrtok od 7.30 do 11.30 a
od 12.30 do 16.00 hod., v stredu
od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do
17.00 hod., v piatok od 7.30 do
11.30 a od 12.30 do 15.00 hod.,
www.pezinok.sk

, tel. 033/6901130, e-mail:
minarovicova.renata@msupezi-
nok.sk

, tel. 033/6901132 –
majú v pracovnej náplni okrem
iného i starostlivosť o rodinu a
prijímajú žiadosti o jednorazovú
sociálnu výpomoc.

, tel. 033/6901134 – čo sa týka
rodiny vykonávajú štátnu správu
vo veciach ohrozenia výchovy a
vzdelávania mladých alebo za-
nedbávania starostlivosti o povin-
nú školskú dochádzku, vedú evi-

Ak rodina v Pezinku potrebu-
je pomoc, môže sa obrátiťna:

vedúca sociál-
neho oddelenia: Renáta Minaro-
vičová

referenti:
Milada Hegyiová a Barbora

Štefeková

Alžbeta Strapáková a Milan
Hýll

Mestský úrad v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, sociálne odde-
lenie,

denciu detí v hmotnej núdzi a
vyhľadávajú rodiny, ktorým treba
poskytnúť sociálnu pomoc.

–

Moyzesova ul. 2,
902 01 Pezinok, úradné hodiny:
pondelok, utorok od 8 - 12.00 hod.
a od 13 - 15.00 hod., v stredu od
9 -.12.00 hod. a od 13-15.00 hod.,
vo štvrtok nestránkový deň, v pia-
tok od 8 - 12.00 hod., www.upsvr,
vedúca oddelenia Elena Jas-
lovská, tel. 033/6902654, e-mail:
jaslovska.elena@upsvr.gov.sk.

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny, oddelenie sociálno
-právnej ochrany detí a sociál-
nej kurately,

V piatok 3. októbra 2008 bude Pezinok dejiskom medzinárodných
seniorských športových hier, na ktorých si bude merať sily vyše stovka
skôr narodených športovcov zo šiestich partnerských miest – Mladej
Boleslavi, Neusiedl am See, Mosonmagyaróváru, Izoly, Andrychówa a
Pezinka. Okrem šiestich oficiálnych disciplín (plávanie, tenis, stolný
tenis, šach, sudoku, chôdza a hod na cieľ) budú súčasťou programu aj
rôzne zábavné disciplíny či súťaže. Slávnostné otvorenie podujatia sa
uskutoční o 9.00 hod. na Komenského ul. Bližšie informácie možno
získať na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 9, tel. 033/6901102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk (EL)

V noci z 15. na 16. augusta sa prehnala naším krajom búrka s
krupobitím. Najväčšie škody narobila na záhradných porastoch, ovoc-
ných sadoch a vo viniciach. Na viacerých miestach polámalo stromy,
zničilo zeleninové záhony ale hlavne vo viniciach poškodilo dozrieva-
júce bobule hrozna.

Rovnako ako vlani v júni vinice v pezinskom katastri zväčša živlu
odolali. Potvrdil nám to známy vinohradník a vinár Milan Pavelka. Samo-
zrejme, že sa to nedá zovšeobecniť, niekde ľadovec narobil oveľa väčšie
škody. Stanislav Dušek z Vinohradnícko-vinárskeho družstva podiel-
nikov Karpaty v Grinave odhaduje poškodenie v ich vinohradoch až na
osemdesiat percent. Tentoraz boli najviac zasiahnuté ich chotáre Krížna
a Dlhá, kde majú odrody Iršay Oliver, Dornfelder, Rizling rýnsky a Rizling
vlašský.

Meteorológovia varujú, že na takéto javy v prírode si musíme zvykať,
ani v budúcich rokoch sa im, žiaľ, nevyhneme. (mo)

l

l V Galérii insitného umenia na Cajlanskej ulici č. 255 môžete v bu-
dúcom mesiaci navštíviť tieto podujatia:

– bábkové divadlo o hľadaní pokla-
du, priateľstve a pomoci v podaní Martina Žáka; bude
otvorená výstava obrazov Jozefa Lackoviča, zachytávajúcich prácu
okolo vinohradov a vinárstva pod názvom .

V Galérii Štefana Prokopa na Potočnej ulici bola 8. augusta otvorená
výstava . Výstava je pozoruhodná tým,
že sú tu vystavené sochy v pôvodnom materiáli – v sadre. Tieto svoje
diela známy sochár za svojho života nestihol už dať do konečnej podoby
– a doteraz neboli na verejnosti ešte prezentované. Výstavu si môžete
pozrieť do konca augusta.

ŠTEFAN PROKOP PRED A PO

14. septembra o 16.00 hod.
Dobrodružstvá kapitána Kotvičku

26. septembra

VO VÍNE JE PRAVDA (r)



Futbal:
24.8. PŠC Pezinok – Reca
24.8. Limbach – Z. Ves
24.8. Viničné – Malacky
31.8. – Lamač
31.8. – Jabloňové
31.8. Limbach – Viničné

PŠC Pezinok
OŠK Slov. Grob

7.9. GFC Grinava –Čunovo

7.9. Viničné – Z. Ves
7.9. Baník Pezinok – Jakubov

21.9. GFC Grinava – Plav.Štvrtok
21.9. Baník Pezinok – V. Leváre

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

Zástupcovia Rakúskeho motoristického veterán
klubu z Viedne a okolia absolvovali počas troch
júlových dní zaujímavú jazdu napriečmalokarpatským
regiónom pod názvom Slovenské impresie. Šesť
manželských párov s historickými vozidlami navštívilo
Smolenice, Červený kameň, Trnavu a iné. V našom
meste sa pri Zámku stretli s pezinskými veteránistami
a na radnici ich prijal viceprimátor Ján Čech. Zaují-
mavosťou bolo, že dva zo šiestich rakúskych párov sa
predviedli v elegantných oblekoch z obdobia, kedy
boli vyrobené ich autá (1937). Dozvedeli sme sa, že
tieto obleky im nedávno na objednávku ušili v pe-
zinskom Vzorodeve. S výsledkom boli veľmi spokojní
a neskrývali, že majú k schopnostiam našich krajčírov
hlbokú úctu.

Cestu Rakúšanov na Slovensko organizačne
zabezpečil Peter Ronec z klubu mestských sprie-
vodcov v Pezinku. (mo)

Rakúšania s historickými krásavcami
a v oblekoch, ktoré im ušili v pezinskom
Vzorodeve. FOTO (mo)

V PŠC úplne nový tím

Futbalisti PŠC Pezinok skon-
čili druholigovú púť neslávne, u-
miestnili sa na poslednom mieste
a museli po roku súťaž opustiť. Po
neúspechu pochopiteľne došlo k
väčšiemu pohybu v hráčskom
kádri i na trénerskej lavičke. Odi-
šiel tréner Ladislav Hudec, ktorý
zakotvil v Senici. Odišlo tiež se-
dem hráčov základnej zostavy
(Andrej Kaniš, Marek Kuna, Juraj
Kúdela, Milan Pastva, František
Hadviger, Jaroslav Kamenský,
Andrej Farkaš, Matúš Heribán).
Preriedený káder doplnili: Michal
Krpelan z Partizánskeho, Martin
Bielený z Veľkého Krtíša, Štefan
Maťaš – návrat z Rakúska, Martin
Lettava, Tomáš Urík (obaja z do-
rastu Interu), Patrik Volf (FC Se-
nec – DAC Dunajská Streda),
Marko Lukáč, Tomáš Ižo (z do-
rastu PŠČ). Trénerský post obsa-
dil Dušan Jacko s asistentmi
Štefanom Maťašom a Patrikom
Volfom.

PŠC začal prípravu na III. ligu v
domácich podmienkach začiat-
kom júla. Odohrali šesť príprav-
ných zápasov – štyrikrát vyhrali,
raz remizovali a raz prehrali. Zá-

V auguste začal nový ročník futbalových súťaží.
Pezinské mužstvá PŠC, GFC Grinava a Baník
vstúpili do nich s odhodlaním dosiahnuť čo naj-
lepšie umiestnenie. Zaujímalo nás, ako sa na maj-
strovské boje pripravovali a aké zmeny nastali v ich
hráčskych kádroch a realizačných tímoch.

pasy ukázali niektoré pozitíva, ale
aj veľa nedostatkov. V mužstve
chýba stredná generácia hráčov,
nie sú doriešené brankárske pos-
ty a chýba typický útočník zakon-
čovateľ.

Výbor FK sa snaží vytvoriť pre
hráčov také podmienky, aby ich
motivovali k dobrým výkonom a
atraktívnou hrou pritiahli do hľa-
diska náročného pezinského di-
váka.

doma s Ber-
nolákovom 2:2, vonku s Lozor-
nom výhra 1:0.

GFC bol v minulom ročníku v
III. lige nováčikom, preto jediným
jeho cieľom bolo vyhnúť sa bojom
o záchranu. To sa chlapcom zna-
menite podarilo, umiestnili sa na
krásnom 6. mieste.

„Hráči na vlastnej koži pocítili,
aký je rozdiel medzi III. a IV. ligou.
Museli sme upraviť tréningový
proces, bolo treba tvrdšie praco-
vať. I tak sa ukázalo, že na niekto-
ré mužstvá s neporovnateľným
hráčskym potenciálom a ekono-
mickými podmienkami jednodu-

Vstup do súťaže:

GFC sa oslabil, bude to
mať ťažšie

cho nemáme. Šieste miesto pre
nováčika bolo však veľkým úspe-
chom,“ povedal nám prezident
GFC Milan Košík.

Po skončení súťaže však z
mužstva odišli štyria kľúčoví hráči
– Sebastián Tábora (na hos-
ťovanie do Štvrtku na ostrove),
Anton Kresánek (skončilo hos-
ťovanie zo Svätého Jura), Patrik
Kretter (hrá v Rakúsku), Martin
Melíšek (skončil aktívnu činnosť).
Prišli:Štefan Slezák (z hosťovania
v Limbachu), Andrej Bojkovský (z
hosťovania z Modry), Roman
Kraus (z hosťovania z Limbachu),
bratia Harnúšekovci a Filip Chyba
z dorastu, Peter Žák z Dubovej.
Hlavným trénerom je Vladimír Že-
niš, pomáhať mu budú Dušan
Černay a Imrich Nagy.

Prípravu na nový ročník GFC
začal 10. júla v domácich pod-
mienkach. Odohrali päť príprav-
ných zápasov, z nich 2 remizovali
a 3 prehrali. Slabšie výkony vyply-
nuli aj z nekompletného zloženia
mužstva počas letného dovolen-
kového obdobia. V GFC však ne-
skrývajú, že po značnom oslabení
mužstvo ťažko obháji pozíciu z
minulého ročníka, veria,že sa im
podarí tím v septembri posilniť.

vonku s Ru-
žinovom 0:3, doma s Trnávkou
0:1.

V Baníku Pezinok prežívali v

Vstup do súťaže:

V Baníku plní očakávaní

minulej sezóne radostné chvíle.
Cajlanským futbalistom sa mi-
moriadne darilo, súťaž vyhrali
suverénne s 15 bodovým nás-
kokom, premožiteľa našli len v
dvoch dueloch. Oslavy boli veľké.
Úspech vlial hráčom a ľuďom,
ktorí okolo futbalu v klube robia,
mnoho optimizmu. Všetci však ve-
dia, že v IV. lige, kde postúpili, to
už bude ťažšie.Aj keď očakávania
sú veľké, nič nepreceňujú, na
nových súperov sa starostlivo pri-
pravujú.

povedal nám
tréner Peter Valach.

Úspešný kolektív zostal pohro-
made, odišiel iba brankár Martin
Ondrovič. Na tento post prišiel
Daniel Tahotný z Grinavy, do poľa
získali dvoch mladých hráčov –
Mareka Kabáta (odchovanec, hral
dorasteneckú II. ligu v Senci), a
Štefana Čechoviča (odcho-
vanec, preradený z dorastu Ba-
níka).

: vonku výhra
v Gajaroch 1:0, doma so Svätým
Jurom 3:0.

„Letnú prípravu na nový ročník
sme začali 10. júla. Z doterajších
dvoch tréningov v týždni sme
prešli na tri, pretože vyššia súťaž
už vyžaduje inú intenzitu trénin-
gov. Chlapci však trénujú s chu-
ťou. Odohrali sme tri prípravné zá-
pasy, dva sme vyhrali a jeden
remizovali. Vo vyššej súťaži by
sme sa chceli umiestniť v prvej
polovici tabuľky,“

Vstup do súťaže

(mo)

Pezinskí športoví
priaznivci mali po
opätovnom triumfe
našich basketbalis-
t ov v ex t ra l i ge
obrovskú radosť. Tú

však čiastočne pokazila správa,
že víťazný tím Skanska Pezinok
po sezóne opúšťajú Američania
Lorenzo Williams a Glen Whisby,

ktorí sa významne pričinili o tohto-
ročný úspech.

Aj keď vedenie nášho klubu
malo o ich ďalšie účinkovanie veľ-
ký záujem, ich ďalší štart v pe-
zinskom drese bol neistý. Preto
potešila v minulých dňoch sprá-
va, že 23-ročný Lorenzo Williams
podpísal nový jednosezónny kon-
trakt v Skanska Pezinok. Nevy-
soký, tmavohnedý čarodejník s
loptou bude teda svojou hrou za-
bávať divákov aj v budúcej se-
zóne. (mo)

Pezinskí basketbalisti
odohrali začiatkom au-
gusta dva prípravné zá-
pasy s atraktívnymi sú-
permi. V prvom si zmerali
sily s reprezentáciou Ku-
vajtu a v druhom hostili
americký tím Univerzity
North Carolina. Oba due-
ly boli vynikajúcou prí-
pravou. S Kuvajtom sme
vyhrali o 3 body a s kvalit-
nými Američanmi prehrali
84:99. (mo)

Zo súboja s Univerzitou North
Carolina



V rámci cyklu Významná osob-
nosť Pezinka sme si v júli pripo-
menuli známeho slovenského
astronóma, vedca a pedagóga

Dr. Ján Štohl sa narodil 26. Júla
1932 v Pezinku. Vysokoškolské
štúdium ukončil roku 1956 na
Karlovej univerzite v Prahe so
špecializáciou astronómia. Po u-
končení štúdií začal pracovať

v Astronomickom ústave Slovenskej akadémie vied,
v oddelení medziplanetárnej hmoty v Bratislave.
V roku 1966-1968 bol na postdoktorátnom stážo-
vom pobyte v Kanade. V rokoch 1980-89 bol ve-
dúcim oddelenia AsÚ SAV a v roku 1988 získal
hodnosť doktora vied. Jeho odbornosť, pracovitosť a
vzácne ľudské črty rozhodli, že bol zvolený za
riaditeľa Astronomického ústavu SAV s pôsobiskom
v Starej Lesnej v Tatrách. V roku 1992 bol zvolený
do Predsedníctva SAV a stal sa jeho 1. predsedom.

Svoju vedeckú dráhu začal v stelárnej astronómii.
Jeho práce boli venované premenným hviezdam.
Neskôr ho zaujala meteorická astronómia.Bol veľmi
aktívnym a výborným pozorovateľom meteórov. Je-
ho vedecko-výskumná činnosť bola zameraná hlav-
ne na výskum meteroidov a ich genetického súvisu s
kométami a asteroidmi. Za rozsiahlu a plodnú ve-
deckú činnosťa dosiahnuté výsledky dostalo sa mu

RNDr. Jána Štohla, Dr.Sc.

širokého uznania medzinárodnej vedeckej komu-
nity. Od roku 1970 bol členom Medzinárodnej
astronomickej únie. V roku 1991 bol zvolený za
prezidenta komisie č. 22 “Meteory a medziplanetár-
ny prach”

Dr. Štohl zastával i ďalšie významné funkcie.
Prednášal na medzinárodných sympóziách, publi-
koval v novinách a časopisoch, vystupoval v roz-
hlase a televízii, bol autorom alebo spoluautorom
viacerých kníh o astronómii. Od roku 1971 prednášal
na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave o
stelárnej astronómii a kozmológii.

Zomrel 21. 3. 1993. Je pochovaný v Pezinku.
Na spomienkovom stretnutí 24. júla v Dome kul-

túry sa zúčastnili manželka, synovia a ďalší rodinní
príslušníci, kolegovia z Astronomického ústavu,
priatelia a početní občania. Viacerí sa podelili o
životné zážitky a spomienky na Dr. Štohla.

(vp, mo)

Manželka Marta so synmi Martinom (vľavo) a Jurajom.

Cyklus významná osobnosťPezinka pokračoval v
auguste spomienkou na významného pezinského ro-
dáka (30. 4. 1916 – † 14. 8.
2006). Moderátorka podujatia Ingrid Noskovičová
mohla na nej privítať viacerých rodinných príslušní-
kov, priateľov a občanov.

Štefan Sandtner pochádzal zo štyroch súroden-
cov. Ako trinásťročný odišiel k saleziánom do Šaští-
na. V roku 1933 nastúpil do saleziánskeho noviciátu v
Hronskom Beňadiku, kde 31. 7. 1934 zložil prvé re-
hoľné sluby.

Don Štefana Sandtnera

V štúdiách pokračoval v Ostrave (1934-1936) a
pedagogickú prax si vykonával v Trnave (1936-1939)
v tamojšom saleziánskom gymnáziu, kde redigoval
študentský časopis Nazábudky. Masledujúce štyri
roky ho rehoľní predstavení poslali na teologické štú-
diá na Gregoriánsku univerzitu v Ríme. Po ich
skončení prijal don Štefan Sandtner 20. marca 1943
v Bazilike Sacro Cuore v Ríme kňazské svätenie.

Ako kňaz prednášal teológiu v Hronskom Beňadi-
ku, pôsobil ako školský radca v Trnave, v Hodoch pri
Galante a v Šaštíne. Súčasne študoval na Filozofic-
kej fakulte v Bratislave odbor filozofia a slovenčina.
Bol aj redaktorom saleziánskeho časopisu Mládež a
misie. Po roku 1989 redigoval časopis Don Bosco
dnes.

Po násilnom rozpustení reholí bol zatknutý a od-
súdený za „velezradu“ na 15 rokov. V roku 1960 bol
amnestovaný a neskôr rehabilitovaný. Do odchodu
do dôchodku pracoval v OSP ako skladový robotník.
Po roku 1989 žil v saleziánskom dome v Bratislave a
horlivo plnil službu spovedníka, redaktora a prekla-
dateľa.

Ako básnik debutoval zbierkou Noctes et dies
(1966) v Padove. Uviedol ju pod pseudonymom
Ferko Vek. Aj ďalšie svoje diela vydal pod inými au-
torskými menami. Vyšlo jedenásť diel jeho pôvodnej
tvorby. Preložil 40 titulov, ktoré vyšli v náklade 350
tisíc exemplárov a na ďalších 26 prekladoch sa po-
dieľal.

Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru Konferencie
biskupov Slovenska mu vo februári tohto roku udelila
Cenu FraAngelica. V roku 2005 mu Mestské zastupi-
teľstvo v Pezinku udelilo najvyššie mestské vyzna-
menanieČestné občianstvo mesta Pezinka.

(r)

TJ Baník Pezinok a Klub Caj-
lanov vás pozýva na

, ktorá sa uskutoční v sobotu
13. septembra 2008 o 19.00 hod. v
Základnej škole Na bielenisku. Do
tanca a na počúvanie hrá hudobná
skupina Akord. Organizátori pri-
pravili bohatú tombolu. Vstupné
400 Sk. Bližšie informácie získate
na tel. č. 0905 936 088.

I. Hodovú zá-
bavu

(vt)
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(sobota) o 16.00 hod. v amfi-
teátri – – festival pre
mladých. Účinkujú PROTAXIS,
AGAFIS, TÍ Z LODE, HUMAN
BRAIN,ČAD, DISCONCRETE;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále

– akademický so-
chár (nar. 25.9.1941 – † 22.11.
1987);

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
veľkej sále –
– začiatok cyklu rozprávok s det-
skou súťažou. Dnes: AKO SI
MAČKY KUPOVALI TELEVÍZOR
Účinkuje: Divadielko BABENA,
pozor: vyhodnotenie súťaže za šk.
r. 2007/2008;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
veľkej sále–

– Reprezentatívny
program pri príležitosti 55. výročia
súboru;

(pondelok)

6. 9.
PEZINROCK

11. 9.
– 800 – VÝZNAMNÁ

OSOBNOSŤ PEZINKA – ŠTE-
FAN PROKOP

14. 9.
AHOJ ROZPRÁVKA

18. 9.
Folklórny súbor

TECHNIK

22.9. o 17.00 hod. v
Minigalérii – Vernisáž výstavy;

(utorok) o 17.00 hod. v
Dome kultúry – –

Kamil GRANEC – na skle maľo-
vané
23. 9.

SPIEVANKY

Večer pre každého, kto má rád
peknú pesničku.

2.10. (štvrtok) o 19.00 –
– Koncert známej

šansoniérky.

. (piatok - nedeľa) –
– Program bude

uvedený na samostatných plagá-
toch;

1.-16.9. :
SR (olej)

22.9.

26.-28.9 VINO-
BRANIE 2008

VÝSTAVY:
Helena HOVORKOVÁ

Kamil GRANEC: Na skle
maľované

PRIPRAVUJEME:
HANA

HEGEROVÁ

KINO DOMU KULTÚRY

. Zoznámte sa
USA

5. – 7. U mně dobrý ČR
6 . Kung Fu Panda USA

9 . Mejdan v Las Vegas USA
11. FK: Zabriskie USA

12. – 14. Wall – E

16. Smrť on-line USA

2. – 4 Daevom

. – 7

. – 10
point

USA
)

(17.00 hod)

(12. a 13. 9 aj o 17.00 hod.

Výstava:

Stále expozície:

Z KAMEŇA

Zo zeme

Sakrálna plastika

Otvorené:

– kameň ako architek-
tonický a umelecký artefakt. Vý-
stava potrvá do 30. 9. 2008.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Fran-
ko.

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

17. Dostaňte agenta Smarta
USA

19. FK: Kabinet Dr. Caliga-
riho NEM

20. – 21. Superhrdina USA
23. – 24. Bathory SR,ČR

30. Sex v meste USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Pezinské kultúrne centrum,
Holubyho 42 (Dom kultúry), Pezi-
nok otvára v mesiacoch septem-
ber – december 2008 tieto kurzy a
krúžky:

(chrbtové cvičenia) – lek-
tor Eva Pätoprstá;

– lektor Alexandra Kama-
nová;

– lektor
Ing. Ľ. Dobrovoda;

– seniori, deti
(Petan, Charizma) – lektor Mgr.
Kvetoslava Štrbová 0905 264 228;

(bojové umenie) –
lektor 0908 660 617;

– lektor 0905
607 641.

Bližšie informácie o otvorení
kurzov a krúžkov získate priamo u
lektorov alebo na tel. č. 033/641
3949 (D. Debnárová – Pezinské
kultúrne centrum).

Pilates

Jóga

Astronomický krúžok

Spoločenské tance

Wing–Tsun

Orientálne tance

(pkc)

Epicentrum – Centrum voľného času ponúka na nový školský rok
2008/2009 tieto krúžky a kurzy:

angličtina, výtvarný, šikovníček, predškoláčik, kera-
mický, folklórniček, tanečníček, pohybovka, hudobníček;

keramika, kresba, maľba, grafika, umelecký ateliér,
šperkárstvo, modelársky, moderné tance, hip hop, kickbox, kickbox
aerobic, turistický, angličtina hrou, nemčina hrou, divadlo HIP, hra na
africké bubny, gitara, šach, historik, klub moderných spoločenských hier,
Kokso klub;

hra na africké bubny, keramika, kurz strihov a
šitia, brušné tance, anglický jazyk, nemecký jazyk, strojopis, kreatívne
soboty, bubnovacie soboty.

Bližšie informácie vám poskytneme na tel.č. 033/641 20 20

Pre škôlkarov:

Pre školákov:

Pre mládež a dospelých:

(cvč)

V minigalérii Domu kultúry je
inštalovaná výstava obrazov insit-
nej maliarky Heleny Hovorkovej z
Horných Salíb.

Záľubu v maľovaní našla už v
detstve, čo ju neopustilo dodnes.
Inšpiráciu pre svoju tvorbu hľadala
na dedine, v prostredí kde žije a
ktoré dôverne pozná. Akvarely,
tempery i olejomaľby. Malebné zá-
tíšia, krajinky, kvetiny, poľovnícke
motívy (manžel bol náruživý po-
ľovník).

Zaujímavé dielka, aj keď niekto-
ré nemajú punc originálov, vložila
do nich kus svojho srdca, radosti z
tvorby i nádej, že potešia iných...
Výstavu si môžete pozrieť do 16.
septembra.

(r)


