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Naše mesto v druhom polroku
skrášlilo svoju tvár najmä v cen-
trálnej zóne. Návštevníci tohtoroč-
ného Vinobrania si iste všimnú vy-
novenú Kollárovu ulicu, na ktorej
bude stánkový predaj. Na Radnič-
nom námestí sa odela do krásy
Krušičova kúria, je pekná nielen
zvonku, ale aj zvnútra. Keď pôjde-

te okolo a bude otvorené, nakukni-
te aj do dvora.

V posledných dňoch pred Vino-
braním finišovali práce na Mlado-
boleslavskej ulici, ktorá po rekon-
štrukcii svojím novým vzhľadom
nadviazala na upravenú ulicu M.
R. Štefánika. V parku pred Zám-
kom boli upravené chodníky a bo-

lo tu osadené súsošie Prešiarov s
fontánou. Pôvodným autorom sú-
sošia je keramikár Július Polko-
ráb, repliku súsošia zhotovili reš-
taurátori Štefan Gubáni a Andrej
Krchňák. Hodnota diela je 900 ti-
síc korún, tretinu zaplatil sponzor,
ktorý postavil susednú bytovku.

(mo)

V Pezinku sa konalaďal-
šia mohutná demonštrácia
proti skládke odpadu v No-
vej jame. V stredu 10. sep-
tembra zaplnili Radničné
námestie tisíce občanov Pe-
zinka, ale i ľudí z okolia, do-
konca prišli aktivisti z iných
slovenských miest.

Pezinčania protestujú
proti výstavbe veľkej sklád-
ky odpadov a nezákonnému
postupu štátnych orgánov
pri jej povoľovaní v rozpore
s územným plánom mesta.

Pokračovanie na 15. strane

Nová fontána s prešiarmi v Zámockom parku

Vážení spoluobčania, milí hos-
tia, návštevníci tohtoročného
pezinského Vinobrania,

som rád, že vás
môžem i v tomto
pamätnom roku
800. výročia mes-
ta privítať na obe-
račkových sláv-
nostiach, ktorými
každoročne vzdá-

vame poctu práci našich vinohrad-
níkov a vinárov. Mesto Pezinok,
ktoré je srdcom malokarpatskej
vinohradníckej oblasti, je poctené
vaším záujmom a vašou opakova-
nou účasťou na mnohých kultúr-
nych, umeleckých a spoločen-
ských podujatiach, ktoré sú vždy
spojené s dobrým vínom. Pretože
víno je nápoj, ktorý už skoro tisíc
rokov v našom kraji spája národy,
kultúry ale i mestské a rodinné spo-
ločenstvá. Nech nás teda i dnes
spája dobrá nálada, kultúrna zába-
va a dobré víno. Nech je naše
stretnutie v Pezinku upevnením
priateľstva a inšpiráciou k ďalším
stretnutiam v budúcnosti. Buďte v
Pezinku všetci ešte raz srdečne
vítaní.

Oliver Solga
primátor mesta Pezinok



(okrem Slovak Lines, taxi a náv-
števníkov hotela).
– Od 25. do 28. 9. bude na ceste
II/502 v úseku Fándlyho, Slnečná
ul. obmedzená maximálna rých-
losťna 40 km/h.
– Z dôvodu zabezpečenia prista-
venia vychádzajúcich vozidiel na
východziu zastávku Pezinok, Je-
senského ul v smere na Modru,
bude počas celej uzávierky od
stredy do pondelka uzavretá a pre-
smerovaná cesta na Jesenského
s výnimkou pre autobusy Slovak
Lines a občanom tam bývajúcim
bude umožnené odbočenie z Bra-
tislavskej ul. na Jesenského cez
plnú čiaru.

Trasa alegorického sprievodu bu-
de smerovať z Trnavskej ulice (zo-
radisko účastníkov)

smerom k ústiu do
križovatky Moyzesova–Jesen-
ského, kde bude rozchod účastní-
kov sprievodu.

6.Alegorický sprievod

cez ul. M. R.
Štefánika, Radničné nám. do
Holubyho ul.

(MsÚ)

budú pred odbočením na Mýtnu
ulicu.
– Zastávky pre autobusovú dopra-
vu v smere Modra v stredu, štvrtok
a pondelok budú na Mýtnej ul.
pred výjazdom na Trnavskú ul.
– Počas celého Vinobrania bude
autobusová zastávka

dočasne premiestnená v
oboch smeroch na Jesenského ul.
– V piatok, sobotu a nedeľu bude
autobusová doprava z Mýtnej ul.
vylúčená a bude smerovať po Se-
neckej a Bratislavskej ulici, so za-
stávkami iba na Jesenského ul.

Stanovištia TAXI budú pri želez-
ničnej stanici.

Autobusy, ktoré privezú účinkujú-
cich, budú parkovať na dvore ZŠ
Holubyho. K Domu kultúry bude
na Potočnej ul. prístup len osob-
nými autami, resp. ľahkou dodáv-
kou.

– Dňa 27. 9. a 28. 9. bude pre do-
pravu uzavretý vjazd k železničnej
stanici Pezinok, na Holubyho ul.

Pezinok
nám.

3. TAXI

4.Autobusy s účinkujúcimi

5. Dočasné dopravné značenie

V súvislosti s Vinobraním bolo
potrebné urobiť tieto zmeny v do-
prave v našom meste:

(ulice: Kollá-
rova, Radničné nám., Farská, Po-
točná, M.R. Štefánika, Mladobole-
slavská, Kupeckého, Holubyho,
Záhradná, Št. Polkorába a časť
Meisslovej a Sládkovičovej).

– Autobusy Slovak Lines budú v
stredu 24. 9. (od 9.00 h), štvrtok
25. 9. (celý deň) a v pondelok 29.
9. (do 10.00 h) presmerované cez
Mýtnu ul.
– Autobusy Slovak Lines budú v
piatok, sobotu a nedeľu celý deň
premávať cez Seneckú ulicu.
– Autobusové zastávky na Kupec-
kého ulici , Suvoro-
vovej a Cajlanskej rázc. budú po-
čas Vinobrania zrušené bez ná-
hrady.
Zastávky pre autobusovú dopravu
v smere Bratislava v stredu, štvr-
tok a pondelok na Trnavskej ulici

1. Od 6.00 h 25. 9. do 10.00 h 29.
9 . 2008 bude presmerovaná
všetka doprava mimo centrál-
nej mestskej zóny

2.Autobusová doprava

(hostinec a ZŠ)

Okresná prokuratúra v Pezin-
ku vykonala previerku zákonnosti
v postupe a rozhodovaní Mestskej
polície v Pezinku v blokovom ko-
naní vo veciach priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, spáchaných neupo-
slúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z úpravy cestnej premávky vyko-
nanej dopravnými značkami ale-
bo dopravnými zariadeniami. Pre-
vierkou vybraných 25 blokov nebo-
li zistené žiadne nedostatky v
postupe a rozhodovaní Mestskej
polície v Pezinku či dodržaní všet-
kých zákonných podmienok upra-
vujúcich blokové konanie podľa
príslušných zákonov. (ra)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytových priestorov nachádzajú-
cich sa v k.ú. Pezinok, v budove na
Mladoboleslavskej ulicič. 7 v Pezin-
ku, budova bývalej Starej požiar-
nej zbrojnice súpisnéčíslo 1139, na
parc. č. 5048, podľa LVč. 4668 vede-
nom Katastrálnym úradom v Brati-
slave Správou katastra v Pezinku:
nebytové priestory o podlahovej
ploche 201,60

Podmienky:

,

1.Podanie písomnej prihlášky do výbe-
rového konania, ktorá musí obsahovať
tieto náležitosti ako hlavné kritériá vý-
beru:
a) účel nájmu

m

m
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b) ponuka nájomného - uviesť formou
sadzby nájomného Sk/ / rok. Ponu-
ka nájomného by mala byť na úrovni
sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v
centrálnej zóne mesta Pezinok;

(99,58 €), s právom prenajímateľa
každoročne zvýšiť nájom za prenajaté
priestory o ročnú mieru inflácie zodpo-
vedajúcu oficiálne zverejnenému per-
centu inflácie na Slovensku za pred-
chádzajúci kalendárny rok. Prevádz-
kové náklady nie sú súčasťou nájmu.
c) doklady o spôsobilosti uchádzača
na zamýšľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov
je možná po vzájomnej dohode s pove-
reným zástupcom prenajímateľa, kto-
rým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd. sprá-
vy majetku MsÚ,č.t. 033/6901170.
3. Prihlášku doručte na adresu:

, alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prízemie
budovy, č. dv. 15) v uzavretej obálke
na ktorej bude uvedené meno, priez-
visko a adresa uchádzača (resp. ná-
zov a adresa právnickej osoby) a vý-
razné označenie heslom:

4. Lehota na podávanie prihlášok do
výberového konania končí dňa 10.10.
2008 o 11.00 hod.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky predložené návrhy a
zrušiť výberové konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.
7. Prípadnú zmenu podmienok výbe-
rového konania zverejní organizátor
rovnakým spôsobom ako jeho vyhlá-
senie a písomne s tým oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.
8. Výberového konania sa nemôže zú-
častniť subjekt, na majetok ktorého bol
vyhlásený konkurz alebo bol zamiet-
nutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
jeho nemajetnosť, je v likvidácii alebo
má nevysporiadané záväzky voči Mes-
tu Pezinok.
9. Účastníci súťaže majú možnosť ob-
rátiť sa vo veci:
a) vykonania obhliadky nebytových
priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č.t. 033/69011
70, e-mail: dubek.ivan@msupezino-
k.sk. Obhliadky sa budú uskutočňovať
po vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Gottschallovú,
ved. práv. odd., organizátor súťaže,
č.t. 033/6901121, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk.

mini-
málna výška nájmu je 3.000,- Sk/ /
rok

Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok

Výberové
konanie NP Stará požiarna zbrojni-
ca.

V druhej polovici augusta pre-
behla rekonštrukcia štátnej cesty
II/502 v úseku od svetelnej križo-
vatky Holubyho-Jesenského-
Moyzesova až po kruhový objazd
na Šenkvickej ceste a tiež v úseku
medzi Pezinkom a Viničným. Obe
komunikácie patria pod Regionál-
nu správu ciest, ktorá je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Náklady na vyfrézovanie starého

asfaltu a položenie nového asfal-
tového povrchu boli viac ako de-
sať miliónov korún. Po dokončení
prác v celom okrese bude nasle-
dovať ešte realizácia vodorovné-
ho dopravného značenia.

Opätovne bolo vyhodnotené aj
riešenie dopravnej situácie v Gri-
nave, kde sa konštatovalo, že od
doby nového značenia nebola v
Grinave jediná vážna dopravná
nehoda. (ra)

Primátor mesta Oliver Solga
ako člen prezídia miest Sloven-
ska sa zúčastnil 18. augusta na
rozpornom konaní na Ministerstve
financií SR, kde spolu so zástup-
com ZMOS-u tlmočil zásadný ne-
súhlas s navrhovanou novelou zá-
kona o dani z príjmov, dotýkajúcej

sa zavedenia tzv. zamestnanec-
kého bonusu. Tento bonus by mal
byť hradený z peňazí, ktoré mestá
získavajú z podielových daní. Ne-
súhlasné stanovisko bolo tlmoče-
né štátnemu tajomníkovi MF SR
Františkovi Palkovi.

(ra)

Zrekonštruo-
vaná Mladobo-
leslavská uli-
ca. Nová cesta,
chodníky, ka-
nalizačné vpus-
te, parkovacie
miesta, zeleň a
osvetlenie. Ob-
novené boli
chodníky oko-
lo pamätníka,
budú osadené
lavičky, vysa-
dené stromy a
zväčšená plo-
cha verejnej
zelene.



Desiaty (októbrový) poslanec-
ký deň v roku 2008 sa uskutoční v
prvú stredu v mesiaci – 1. 10. od
16. do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa
stretnú s občanmi v miestnosti č.
19. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni 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 Gri-
nave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (EL)

Oznamujeme všetkým žiadateľom o poskytnutie finančného prís-
pevku pre oblasť športu, kultúry a sociálnej pomoci z rozpočtu Mesta
Pezinok na rok 2009, že termín na podanie žiadostí je najneskôr do

(v zmysle VZN č. 8/2007 a VZN č. 5/2008).
Žiadosti je potrebné podať na tlačive

, ktoré bude k dispozícii v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí Mestského úradu, Radničné námestie č. 7 a na
stránke www.pezinok.sk

Žiadosti je potrebné zaslať resp. odovzdať na adresu:
– podateľňa.

31. októbra 2008

Mestský
úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

Ing.A. Gusejnova

Žiadosť o dotáciu Mesta
Pezinok na rok 2009

Mesto Pezinok upozorňuje
vlastníkov pozemkov a stavieb na
území Pezinka na povinnosť vy-
konať celoplošnú deratizáciu v
zmysle všeobecne záväzných
nariadení č. 4 a 7 z roku 2003, v
termíne od 1. – 31. októbra 2008.

Kontrolu plnenia týchto úloh
vykoná Mestský úrad v Pezinku.
Za nesplnenie tejto povinnosti
hrozia sankcie, ktoré upravujú
príslušné predpisy. (ku)

Kontajnery budú rozmiestnené na stanovištiach, ktoré sú vy-
značené na mapke v úradných tabuliach a na internetovej stránke
mesta Pezinok alebo sa informujte na Mestskom úrade, oddelení ži-
votného prostredia, tel. č. 6901150.

, napr. žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elek-
tronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a po-
dobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín vám slúži
zberné miesto na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas.

Napr. réva a konáre sa nesmú ukladať na skládku.
Bioodpad treba ukladať na voľnú plochu ku kontajnerom. Medzi bio-
odpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr.
starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov.

Kontajnery v žiadnom prípade neslúžia na ukladanie stavebného
odpadu pre súkromné firmy.

V poradí tretí, jesenný zber a vývoz odpadu formou veľko-
kapacitných kontajnerov sa uskutoční v dňoch 20. – 27. ok-
tóbra.

Žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali odpad s ob-
sahom škodlivín

Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali bio-
logický odpad.

(OM–OŽP)

V októbri minulého roku bol Pe-
zinok hostiteľom prvého medziná-
rodného stretnutia seniorov. Na
tomto Seniorfóre sa zúčastnilo vy-
še 120 skôrnarodených zo štyroch
partnerských miest – českej Mla-
dej Boleslavi, rakúskeho Neusiedl
am See, slovinskej Izoly a do-
máceho Pezinka. Podujatie pos-
kytlo priestor najmä na kultúrnu
výmenu.

Tohtoročné stretnutie bude za-
se o športovom zápolení. K spo-
mínaným mestám sa pridá aj Ma-
ďarský Mosonmagaróvár a poľský
Andrychow. Vo finálový deň – 3.
októbra – sa bude pretekať v na-
sledovných disciplínach: chôdza,

Do konca septembra ešte mož-
no nahlásiť na Mestskom úrade
(tel. 033/6901153, e-mail:

) kandi-
dátov na získanie ocenenia naj-
krajšia kvetinová výzdoba v kate-
góriách: 1. okno, balkón, 2. pred-
záhradka, 3. verejná budova. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční v stredu 15. októbra v
obradnej sieni Mestského úradu v
Pezinku.

gubani-
ova.jana@msupezinok.sk

(EL)

Na septembrovom rokovaní
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku bol prezentovaný projekt re-
vitalizácie Zámockého parku, kto-
rý je kultúrnou pamiatkou.

Návrh predstavil spracovateľ
projektu – záhradný architekt Ing.
Z. Balko. Poslanci rekonštrukciu
parku vítajú a páčilo sa im aj pro-
jektantom navrhnuté riešenie. Re-
alizácia navrhnutých úprav v do-
hľadnej dobe závisí však od toho,
či bude projekt schválený a finan-
covaný z fondov EÚ.

Navrhované riešenie obsahu-
je: stabilizovanie brehu rybníka prí-
rodným lomovým kameňom, úpra-
vu prístupu k vode mólami, odbor-
né ošetrenie stromov, nové rieše-
nie hier a športových aktivít detí a
mládeže, vybudovanie altánkov,
rekonštrukcia osvetlenia, úprava
priestranstva pred Zámkom a iné.

Podrobnejšie informácie prine-
sieme až po definitívnom schvále-
ní projektu. (mo)

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na svojom zasadnutí 12.
septembra sa zaoberali informač-
nou správou o súčasnom stave
obyvateľov bytového domu Gle-
jovka 1, ktorým požiar 31. 3. 2008
úplne zničil ich dom a teraz bývajú
v 15 unimobunkách na pozemku
mesta, v tesnom susedstve zho-
reného domu.

Poslanci schválili ďalší prená-
jom pozemku na umiestnenie do-
časného provizórneho prístrešia
pre týchto obyvateľov do 30. 6.
2009.

Na zasadnutie prišla početná
skupina postihnutých obyvateľov
rómskeho pôvodu, ktorí emotívne
žiadali poskytnutie iného ubytova

nia, nakoľko jestvujúce považujú
na zimné obdobie za nevhodné.

V diskusii poslanci i primátor
konštatovalii, že Mesto Pezinok do-
teraz vynaložilo veľa úsilia i
prostriedkov na riešenie stavu, do
ktorého sa títo obyvatelia v dôs-
ledku požiaru dostali. Žiaľ, Rómo-
via nevyvíjajú žiadnu iniciatívu, aby
si bytový problém sami riešili a Mes-
to Pezinok nemá možnosť poskyt-
núť im trvalejšie ubytovanie.

Rómovia preto budú naďalej
bývať v unimobunkách. Mesto im
na svoje náklady v zmysle záko-
na č. 195/1998 Z. z. o sociálnej po-
moci bude zabezpečovať dovoz
pitnej vody a odvoz odpadov.

(mo)

Vedenie televízie Markíza za-
slalo predstaviteľom mesta list, v
ktorom označuje doterajšiu spolu-
prácu s Mestským úradom a Mest-
skou políciou za vzorovú a ďakuje
za dlhodobú pomoc pri nakrúcaní
seriálu

v našom meste.
Ordinácia v Ružovej zá-

hrade (ra)

Primátor mesta Oliver Solga
prijal 3. septembra v reprezentač-
ných priestoroch Starej radnice
primátora ruského mesta Anapa
Anatolija Pachomova so sprievo-
dom podnikateľov. Anapa je vý-
znamné čiernomorské mesto, cen-
trum cestovného ruchu a najmä
vinohradníctva a vinárstva. Pri-
mátori hovorili aj o možnej spolu-
práci najmä v tejto oblasti. (ra)

Na pozvanie veľvyslanca Por-
tugalskej republiky na Slovensku
sa primátor Oliver Solga s man-
želkou zúčastnil 5. septembra na
slávnostnom koncerte a recepcii
usporiadanej na počesť návštevy
prezidenta Portugalskej republiky
Aníbala Cavaca Silvu v Sloven-
skej republike. Podujatie za účasti
vzácneho hosťa a prezidenta SR
Ivana Gašparoviča sa uskutočnilo
v koncertnej sieni bratislavskej Re-
duty. (ra)

Na krajských oslavách 64. vý-
ročia Slovenského národného po-
vstania v Bratislave sa s delegáci-
ou Bratislavského samosprávne-
ho kraja zúčastnil aj primátor mes-
ta Oliver Solga. V delegácii po-
slancov Národnej rady SR na tom-
to podujatí bol i viceprimátor a po-
slanec najvyššieho zákonodarné-
ho orgánu JánČech. (ra)

V Banskej Štiavnici sa začiat-
kom septembra uskutočnil piaty
ročník Salamandrových dní – tra-
dičnej banskej slávnosti. Aj tento-
raz sa na podujatí zúčastnili čle-
novia Malokarpatského banícke-
ho spolku v Pezinku. V delegácii
bol i pezinský viceprimátor Ján
Čech. (ra)

hod granátom na cieľ, hod guľou,
tenis, plávanie, stolný tenis, šachy
a sudoku. Medzinárodné senior-
ské športové hry otvorí o 9.30 hod.
v Športovej hale na Komenského
ulici primátor nášho mesta Oliver
Solga. Podrobný časový harmo-
nogram jednotlivých súťaží mož-
no nájsť na . Víta-
ní sú diváci, ktorí majú vstup voľ-
ný.

Hlavnými organizátormi podu-
jatia sú Mesto Pezinok a Miest-
na organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska. Seniorské športo-
vé hry finančne podporil predse-
da samosprávneho kraja Vladimír
Bajan

www.pezinok.sk

(EL)



Potešilo ma, že sa vybudovalo
futbalové ihrisko s umelým trávni-
kom na štadióne PŠC. Chýbajú mi
však basketbalové ihriská, tie ne-
máme v meste skoro žiadne, a
keď áno, sú v hroznom stave. Ne-
plánuje sa urobiť toto ihrisko s vy-
užitím fondov EÚ? Nejakú dobu
som pobudol v Madride a tam je
ich ako maku – väčšinou sú bas-
ketbalové a minifutbalové ihriská

vedľa seba. Vzhľadom na ka-
tastrofálny a nedostatočný stav
ihrísk v Pezinku, by to určite stálo
na zamyslenie...

Ďalej by ma zaujímalo, ako je
to s pešou zónou v centre, o ktorej
sa hovorí už veľa rokov. Bude sa
opravovať aspoň ulica M. R. Šte-
fánika? Alebo aké sú konkrétne
návrhy? Myslím si, že okolie Dol-
ného kostola a potom cez Štefáni

kovu až k Zámku by bola veľmi
pekná pešia zóna.

A samotný zámok? Pezinok ho
síce má, ale je mu vlastne skoro
na nič. Neplánuje sa s tým niečo
urobiť? Po rekonštrukcii by tu moh-
la byť nejaká galéria či múzeum,
aby bola táto historická pamiatka
viacej využitá, čo by mestu iba
pomohlo.

Juraj Sasko

Iba nedávno boli dané do užívania priestory na
Železničnej stanici v Pezinku. Aj vďaka financiám z
fondov Európskej únie sa značne skultúrnilo prostre-
die pre širokú cestujúcu verejnosť. Žiaľ, tento stav

nevydržal dlho. Na naše pomery krásne sociálne za-
riadenia sú už necitlivo dočmárané, takto ruky vanda-
lov zhyzdili i steny v podchode, ktorým cestujúci pri-
chádzajú na nástupištia. Niečo nechutné a odporné.
Je smutné, že sa v 21. storočí stretávame ešte s ta-
kouto primitívnou kultúrou ľudí. To nemôže byť, ozaj,
u nás niečo pekné? (mo)

Steny v podchode boli prednedávnom krásne,
biele. Už tomu tak nie je.

Vandali hyzdia aj nové sociálne zariadenia.

Ponúkame stále voľné nebytové
priestory vo vlastníctve Mesta

Pezinok na prenájom:

(predajňa
65,42 m2 + sklad 25,74 )

(kancelária)

(kancelária
25,68 ,kancelária 45,25 )

(kancelária)

(kancelária)

(kancelária)

(kancelária+ku-
chynka)

Písomná žiadosť musí obsaho-
vať tieto náležitosti:
a) účel nájmu

c) doklady o spôsobilosti uchádza-
ča na zamýšľané aktivity.

Rozhodujúcimi kritériami výberu
sú: dátum podania žiadosti, účel
nájmu, výška ponúknutého ná-
jomného.

v zrekonštruovanej budove na
Radničnom nám. č. 9 v Pezin-
ku, súpisné číslo 41, na parc. č.
4662/1, 4662/2 zast. plochy a
nádvoria, podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok. Konkrétne sa jedná o
tieto priestory:

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
miestnosť č. 119,120

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE
miestnosť č. 216

miestnosť č. 218,219

3. NADZEMNÉ PODLAŽIE
miestnosť č. 304

miestnosť č. 305

miestnosť č. 314

miestnosť č. 320
o výmere 59,00 ,

m

m m

m

2

2 2

2

o výmere 91,16 m ,

o výmere 43,16 m ,

o výmere 70,93 m ,

o výmere 31,52 m ,

o výmere 33,06 m ,

o výmere 33,88 m ,

m

m

m

2

2

2

2

2

2

2

2

2

miestnosť č. 319

Podmienky:

minimálna
výška nájmu je 3.000,- Sk/ /rok

Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7, 902
14 Pezinok

NP Radničné 9

(kancelária)

b) ponuka nájomného – uviesť for-
mou sadzby nájomného Sk/ /
rok. Ponuka nájomného by mala
byť na úrovni sadzieb uplatňova-
ných v súčasnosti v centrálnej
zóne mesta Pezinok;

(99,58 €), s právom prenajímateľa
každoročne zvýšiť nájom za pre-
najaté priestory o ročnú mieru
inflácie zodpovedajúcu oficiálne
zverejnenému percentu inflácie
na Slovensku za predchádzajúci
kalendárny rok. Prevádzkové ná-
klady nie sú súčasťou nájmu.

Žiadosť doručte na adresu:

, alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Pe-
zinku (prízemie budovy, č. dv. 15),
s uvedením mena, priezviska a
adresy záujemcu , resp. názov a
adresa právnickej osoby, s ozna-
čením hesla: .

o výmere 65,37 ,

Je na škodu veci, že sa dotyční
pisatelia nepodpísali a neuviedli
svoju adresu, aby konkretizovali
svoje podnety a mohli sme im na
ne odpovedať. Mesto Pezinok v
tomto roku neznížilo počet detí v
MŠ. Práve naopak, zvýšilo počet
prijatých detí v MŠ, tak ako bolo
uvedené v správe v minulomčísle
Pezinčana. Ohľadom cirkevnej MŠ
bola snaha riešiť aj tento problém.
Mesto, žiaľ, nemá dnes budovu
pre dve a viac tried, ale k spokoj-
nosti aspoň časti záujemcov sme
uvoľnili priestory MŠ Za hradbami.

Nechceme polemizovať s pisa-
teľmi, ktorí tvrdia, že voľnočasové
aktivity a spolky sa „nachádzajú v
neuspokojivých a neistých priesto-
roch“.Aj tu by bolo namieste hovo-
riť o konkrétnych problémoch a o
pomoci mesta, o ktorej často ani
širšia verejnosť nevie. Problém
umiestnenia detí tých obyvateľov,
ktorí nemajú v Pezinku trvalý po-
byt, Mestské zastupiteľstvo tiež rie-
šilo ústretovo. Stačí, keď má trvalý
pobyt v meste jeden z rodičov, aby
dieťa bolo prijaté do MŠ. Na druhej
strane je predsa prirodzené, že

Mesto vychádza v ustrety v prvom
rade občanom s trvalým pobytom
(na týchto dostávame podielové
dane od štátu). Nesprávne je tiež
tvrdenie, že demografický nárast
má stúpajúcu tendenciu. Treba sa
oboznámiť so štatistikou, z ktorej
vyplýva, že v tomto roku bol zapí-
saný najnižší počet žiakov za po-
sledné dve desaťročia. Aj k vy-
jasneniuďalších tvrdení, ktoré pisa-
telia uvádzajú sa radi stretneme,
pretože len tak môžeme hovoriť o
konkrétnych problémoch a ich rie-
šení. (OSVM)

My, rodiny Pezinka, sa týmto
obraciame na všetkých kompe-
tentných predstaviteľov Mesta Pe-
zinok a chceme upozorniť na alar-
mujúcu situáciu, súvisiacu s vyba-
venosťou mesta, vzhľadom na
počet detí. ktoré tu žijú.

V súčasnosti mnohí z nás
zisťujú, že mesto Pezinok, ktoré je
inak veľmi atraktívnym miestom
pre život mladých rodín, pre nás
neponúka dostatočné a tak bytost-
ne potrebné služby v oblasti vzde-
lávania a starostlivosti o deti.
Prejavilo sa to aj v materských
škôlkach, nakoľko sme nedávno
obdržali rozhodnutia o neprijatí do
MŠ. Dotknutí sú nielen tí, čo sa
prisťahovali, ale aj obyvatelia mes-
ta Pezinok, keďže demografický

nárast má v posledných rokoch
stúpajúcu tendenciu. S týmto ná-
rastom Mesto zrejme veľmi ne-
rátalo a kapacitné obsadenie tried
sa dostalo na najvyššiu prípustnú
mieru.

Aj Cirkevná materská škôlka,
ktorá mala otvoriť druhú triedu a
mala prisľúbené ďalšie priestory,
tieto napokon nedostala a rodičia
dvadsiatich detí obdržali zamieta-
vú odpoveď. Mnohé matky, ktoré
sú nútené nastúpiť do práce, sa
dostali do nečakanej a nerieši-
teľnej situácie. Samozrejme, že
tam patria aj všetky ostatné matky,
ktoré nevedia umiestni ť svoje
dieťa do MŠ a nie je pre nich vý-
hodné umiestniť deti do súkrom-
ných jasieľ. Otvárajú sa otázky, čo

s deťmi, keď každá škôlka je v po-
dobnej situácii?Ani škôlka na Ore-
ší nevyrieši tento problém, keďže
je pre mnohých rodičov úplne ne-
dostupná.

Rovnako niektoré zariadenia,
ponúkajúce voľnočasové aktivity,
napr. Materské centrum, Základná
umelecká škola, rôzne klubovne a
spolky sa často nachádzajú v neu-
spokojivých a neistých priestoroch.

Ako plánujú poslanci riešiť túto
situáciu? Dostaneme aj budúci rok
negatívnu odpoveď zo škôlky ale-
bo možno už aj zo školy...? Prečo
do nich „neinvestujeme“ viac?

Myslíme si, že v tomto roku, keď
sa Pezinok vyhlásil za

, sa vyššie uvede-
né problémy javia ešte vypuklejšie
a je potrebné ich viac analyzovať a
riešiť.

Mesto pria-
teľské k rodinám

Nespokojné rodiny



Aj na druhých Slávnostiach ví-
na a gastronómie v partnerskom
maďarskom meste Mosonmagya-
róvár malo naše mesto zastúpe-
nie. V prvý deň – v piatok 12. 9. sa
podujatia zúčastnil primátor Pe-
zinka Oliver Solga, ktorý bol ofi-
ciálnym hosťom aktu podpisu
zmluvy o spolupráci Mosonma-
gyaróváru s novým partnerským
mestom z Ukrajiny. V sobotu 13.

V pezinskom gymnáziu sa 4.
septembra uskutočnilo sláv-
nostné odovzanie priestorov,
ktoré škola získala nadstavbou
jestvujúcej budovy.

RNDr. Alžbeta Vo-
dová.

povedala nám ria-
diteľka školy

Zastupiteľstvo BSK najskôr
požadované financie v objeme 15
miliónov korún neschválilo, stalo
sa tak až na druhýkrát. Nadstav-
ba bola realizovaná v krkolom-
nom termíne – za štyri mesia-
ce. Aj napriek tomu dodávateľ –
Batea Pezinok, ktorého formou
súťaže vybral BSK, ukončil stavbu
vo vysokej kvalite, prakticky bez
závad.

„V našej škole sme mali už 550
študentov, akútne nám chýbali
triedy, museli sme to riešiť vyučo-
vaním aj na nevhodných mies-
tach. Žiadali sme o pomoc nášho
zriaďovateľa Bratislavský samo-
správny kraj. Presviedčali nás, že
počet žiakov bude klesať, ale ne-
stalo sa tak, preto dostala nad-
stavba zelenú,“

Škola získala tri nové triedy,
ďalej tri kabinety pre učiteľov, soci-
álne zariadenia, chodby. Jedna z
nových tried bude vybavená špe-
ciálnou technikou a počítačmi.
„Do nových krásnych priestorov
sme umiestnili študentov za odme-
nu, je tam najlepšia prospechová

trieda a kvinta a oktáva,“ dodalaA.
Vodová.

Na slávnostnom otvorení no-
výchpriestorovsazúčastnili 1.pod-
predsedaBSKIng.MartinKuruc,pri-
mátormestaMgr.OliverSolga, jeho
zástupca Ing. JánČech, zástupco-
via dodávateľa a iní hostia. (mo)

Hostia si pozreli nové učebné priestory. Foto: autor

Slovenský Červený kríž,
Miestny spolok Pezinok II. v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym
centrom a Národnou transfúznou
službou vás pozývajú na odber
krvi, ktorý sa uskutoční v stredu 8.
októbra 2008 od 8.00 – 11.00 hod.
v Dome kultúry na Holubyho ul. v
Pezinku.

Treba si so sebou priniesť kar-
tu poistenca a občiansky preukaz.

MS SČK Pezinok II.

a Pezinské kultúrne centrum
ponúka

2

2

prenájom nebytových priesto-
rov v Dome kultúry v Pezinku

Kancelária s rozmerom 20,5 m

Kancelária s rozmerom 9,5 m

Jedná sa o nasledovné pries-
tory:

na 1. poschodí s možnosťou pre-
nájmu od 15. 10. 2008.

na prízemí s možnosťou prenájmu
od 15. 10. 2008.

Priestory sú vhodné na kance-
lársku činnosť, nie ako predajne.

Prihlášky do výberového kona-
nia doručte poštou na adresu:
Pezinské kultúrne centrum, Ho-
lubyho 42, 902 01 Pezinok alebo
osobne na sekretariát KC do 12.
10. 2008.

9. bol v mieste diania 5-členný tím
kuchárok s názvom „Božské telá“,
ktoré sa zúčastnili súťaže vo vare-
ní regionálnych špecialít. O pria-
zeň maďarských gurmánov sa
uchádzali svojím gulášom. Okrem
nich Pezinok reprezentovali dre-
vené hračky Milana Pokojného a
samorasty Antona Víznera. O ná-
ladu návštevníkov sa svojimi dvo-
ma vystúpeniami postarala dy

chová hudba Grinavanka. Na
oplátku môžeme čakať v Pezinku
partnerov z Mosonmagyaróváru
počas Vinobrania – v nedeľu 28.
9. poobede vystúpi na tribúne na
Radničnom nám. ich folklórny sú-
bor Gázdas.

Na podujatí sme mali aj svoj
vlastný stánok, v ktorom sme pre-
zentovali umelecké remeslá, dob-
ré víno a propagačné materiály o
meste.

(EL)

Dňa 1. septembra 2008 pri prí-
ležitosti Dňa ústavy SR dostal Ka-
rol Noskovič z Viničného od prezi-
denta SR Ivana Gašparoviča na
návrh vlády štátne vyznamenanie
Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za
mimoriadne zásluhy o demokra-
ciu a ľudské práva.

Karol Noskovič je jedným zo
zakladateľov Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska, bol jej
predsedom, v súčasnosti zastáva
post podpredsedu. Je tiež členom
Správnej rady Ústavu pamäti náro-
da.

Aj keď ocenený je obyvateľom
Viničného, podieľa sa i na aktivi-
tách v meste Pezinok. Každoroč-
ne v apríli organizuje v našom
meste podujatie pri príležitosti
Dňa nespravodlivo stíhaných. Bol
iniciátorom osadenia pamätnej
tabule na pamiatku Barbarskej no-
ci (1950) na Kláštornom kostole
kapucínov v Pezinku, ktorú reali-
zovalo Mesto Pezinok v spoluprá-
ci s KPVS. (re)



Mesto Pezinok má mimoriadne postavenie v deji-
nách slovenskej kultúry a najmä vážnej hudby. Dalo
totiž našej vlasti, ale aj širšiemu európskemu priesto-
ru, dvoch významných predstaviteľov hudobného
umenia, ktorých majstrovstvo presiahlo ich rodisko i
región. Boli to hudobný skladateľ Eugen Suchoň a
dirigent Ľudovít Rajter.

A práve pri mene Eugena Suchoňa si dnes pri-
pomíname 100. výročie jeho narodenia a spomína-
me na veľkého umelca a mimoriadneho človeka. Ho-
ci dátum narodenia je 25. september 1908, jeho pa-
miatku si pripomíname v Pezinku po celý rok. Usku-
točnilo sa už veľa koncertov, výstav i spoločenských
podujatí, ktorými splácame dlh veľkému rodákovi.
Snažíme sa najmä mladej generácii pripomenúť, že i
klasická hudba má svoje neopakovateľné hodnoty a
význam. Eugen Suchoň bol tvorca, ktorý svoje kom-
ponovanie dotiahol po európsku akceptáciu, ale ni-
kdy nezaprel svoje korene a zdroje inšpirácie.

My, Pezinčania, sme na neho právom hrdí. Mnohí
z nás si ešte pamätajú naňho samotného, na jeho
milý úsmev, srdečnosťpri stretnutí s ním pri jeho čas-
tých návštevách mesta.

I v mene týchto spomienok pripravuje Mesto Pezi-
nok slávnostný koncert, ktorý sa uskutoční v Dome
kultúry v Pezinku dňa 16. októbra. Vzácnym hosťom
tohto večera bude Symfonický orchester Slovenské-
ho rozhlasu. Srdečne vás pozývame. (PKC)

V septembri sme zaregistrovali dve podujatia pre pezinských
seniorov. Prvé zorganizovala Mestská polícia v spolupráci s 1. Judo
Clubom Pezinok. Bol to kurz sebaobrany, v rámci ktorého sa
účastníci naučili viaceré obranné techniky, ktoré možno využiť pri
prípadnom napadnutí alebo pri odbúravaní stresu.

Druhým podujatím bol začiatok školského roku v Akadémii
tretieho veku. Organizátor Mesto Pezinok spolu s Malokarpatskou
komunitnou nadáciou Revia ju organizuje druhý rok v odboroch
História, Poľnohospodárstvo, Psychológia. V tomto ročníku začali aj
nové odbory Počítače, Enviromentalistika a ekológia a Dejiny
umenia. Tento rok sa seniorskeho vzdelávania v priestoroch
Základnej školy na Fándlyho ulici zúčastňuje takmer 100 frekventan-
tov. (mo)

Kurz sebaobrany pre seniorov. Na prvej hodine v novom ročníkuAkadémie tretieho veku.



– V roku 1995 bolo založené v Pe-
zinku Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov.
– Koniec 20. storočia charakteri-
zuje úpadok vinohradníctva vyvo-
laný rozpadom družstiev, nevy-
jasnenými vlastníckymi vzťahmi a

nepriaznivou poľnohospodárskou
politikou štátu.
– V 21. storočí je evidentný trend
vo výrobe vína s prechodom z
kvantity na kvalitu. V roku 2006
bol založený v pezinskom Zámku
Národný salón vín SR, kde sa ukla-
dá každý rok 100 najlepších vín.

Pezinok je bytostne spojený s vino-
hradmi a vínom. Prvé správy o pe-
zinských vinohradoch a slávno-
stiach pri začiatku oberačiek – vi-
nobrania, máme už z 13. storočia.
Prvé dúšky vína museli ochutnať
mestský richtár, mešťanosta a pá-
ni senátori.

Neskôr bol zber hrozna obohate-
ný o alegorické sprievody, kde bol
centrom pozornosti alegorický
voz ozdobený stuhami a listami
viniča, ťahaný štvorkou koní na
čele sprievodu. Okolo voza kráčali
v krojoch zástupcovia všetkých
skupín, ktoré sa podieľali na doro-
bení vína. Na druhom voze sa
predvádzalo prešovanie hrozna a
dievčatá ponúkali na okoštovanie

Hospodárske ťažkosti v 19. sto-
ročí a na začiatku 20. storočia v
mnohom ochudobnili oberačkové
slávnosti o ich čaro, i keď sa stále
slávilo vinobranie v pezinských
viechach. Pezinskí vinohradníci
mali neskôr starosti s odbytom ví-
na, preto mestská rada v roku
1934 obnovila oberačkové sláv-
nosti, aby spropagovala a pomoh-
la s odbytom pezinského vína. A
tak sa 28. september 1934 stal
dňom zrodu novej vinohradníckej
oberačkovej tradície. V meste sa
vtedy zišlo do päťtisíc hostí z celej
republiky, ba bol nakrútený i film z
malokarpatských vinobraní. Po-
dobne tomu bolo i v roku 1935. No
v ďalších predvojnových rokoch
sa už slávnosti nekonali.

Až po skončení II. svetovej vojny,
po vzniku jednotných roľníckych
družstiev nastal čas obnoviť staré
dobré zvyky. Najprv sa začalo s
okresnými dožinkami a v roku
1958, na osemsté výročie prvej
správy o Modre, sa zrodila tradícia
malokarpatských vinobraní, ktoré

hrozno a mušt. A na treťom voze –
lajtre – viezli sud starého vína, na
ktorom pod baldachýnom trónila
kráľovná slávnosti. Okolo poska-
kovali šašovia a zabávali obecen-
stvo. Všetko skončilo v hostinci pri
víne a tanci.

mali ešte širší spoločenský rá-
mec, než tie z prvej republiky. O
rok neskôr, v roku 1959 sa takéto
vinobranie konalo aj v Pezinku a
potom každý druhý rok sa Modra
s Pezinkom v organizovaní malo-
karpatských vinobraní striedali.
Pokusy presunúť tieto slávnosti
do Svätého Jura, Rače alebo Vaj-
nor s výnimkou Rače neuspeli.
Ten pravý malokarpatský vino-
hradnícky a vinársky esprit možno
nájsť v prvom rade v dvoch
mestách – Pezinku a v Modre, kto-
ré dodnes súperia v prisvojení si
prvenstva v pestovaní viniča. Veď
víno a les dávali týmto mestám bo-
hatstvo a slávu po dlhé stáročia.
Vinobrania od 50 rokov 20. stro-
ročia mali okrem ľudovej aj politic-
kú tvár. Alegorické sprievody boli
prehliadkou budovania sociali-
zmu. V druhom rozmere to však
bol sviatok všetkých, čo víno dorá-
bali i tých, čo prišli z celej republiky
oddýchnuť si a osláviť prácu vino-
hradníkov. V neposlednom rade
to bol sviatok aj detí, športovcov a
umelcov.

Do roku 2005 sa pri organizo-
vaní Vinobraní striedali každý dru-
hý rok Pezinok s Modrou. V Pezin-
ku bývali Vinobrania v nepárne
roky, v Modre v párne. Odvtedy sa
Vinobranie koná v Pezinku každo-
ročne, Modra zotrvala v dvojroč-
nom cykle.

Vinobranie v Pezinku je každo-
ročne vrcholnou spoločenskou
udalosťou, kedy mesto počas
troch dní (tretí resp. štvrtý víkend v
septembri – piatok, sobota, ne-
deľa) navštívi vyše 100 tisíc hostí.

spracovala:

– Dubovský Ján Milan: Peripetie
slobody (Pezinská čítanka), Mes-
to Pezinok, 1997
– Bilík René, PaedDr., CSc: Pezi-
nok – centrum Malokarpatskej vi-
nárskej a vinohradníckej oblasti,
Bratislava, Obzor, 1982
–Lupa Milan: Sprievodca milovní-
ka vína po meste Pezinok, Mesto
Pezinok, 2007
– www.pezinok.sk

Eva Lupová

Pramene:

– Miestom najstaršieho nálezu o
pestovaní viniča – hlinenej zásob-
nice na víno a siedmich vinohrad-
níckych nožov – v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti je vrch Mol-
pír pri Smoleniciach (7. až 6. stor.
pred Kristom).
– Prvé písomné správy o vino-
hradníctve v malokarpatskom regi-
óne pochádzajú z 13. storočia, v
Pezinku z roku 1295.
– Vinohradnícka výzdoba bola v
Malokarpatskej oblasti hlavným
poľnohospodárskym výrobným
odvetvím a často jediným zdrojom
príjmov. Vinohradníci mali svoje
cechové organizácie a štatúty.
Prvý cech vinohradníkov vznikol v
roku 1494.
– K významným zmenám v malo-
karpatskom vinohradníctve, po-
dobne ako v európskom, došlo v
2. polovici 19. storočia v dôsledku
chorôb viniča zavlečením do Euró-
py z Ameriky. Najzhubnejšia z
nich bola fyloxéra, ktorá zapríčini-
la odumretie celých krov. Pezin-
ské vinice napadla v roku 1890.
Jej skazonosné účinky znásobila
peronospóra. Hľadanie ochrany
pred týmito chorobami vyvolalo
zrod moderného vinohradníctva,
opierajúceho sa o poznatky vedy
a vymoženosti techniky.
– V roku 1934 bola obnovená tra-
dícia pezinských vinobraní. Po 2.
svetovej vojne sa v nej pokračova-
lo v roku 1958 – to už však išlo o
malokarpatské vinobrania, v orga-
nizácii ktorých sa Pezinok striedal
s Modrou.
– V roku 1935 bolo v Pezinku za-
ložené Slovenské vinohradnícke
družstvo, ktoré malo pri vzniku
457 členov. Spracúvalo a distribu-
ovalo tretinu vinárskej produkcie
obyvateľov mesta.
– Spoločenské zmeny vo februári
1948 vyvolali zmeny vo vlastníc-
tve a spôsobe obrábania viníc a
umožnili zavedenie veľkovýroby
vo vinohradníctve a vinárstve. Na-
pr. JRD Pezinok malo v 80. rokoch
20. storočia 1080 ha výmeru vino-
hradov, z čoho 740 ha rodiacich.
Na 80 percent pestovali Rizling
Vlašský, Müller Thurgau, Veltlín-
ske zelené a Silvánske zelené.



V 20. storočí bola tradícia vino-
braní obnovená po prvýkrát

. Jeho vyvrcholením bol boha-
to krojovaný alegorický sprievod,
ktorý prechádzal Jesenského a Kol-
lárovou ulicou na
Radničné námes-
tie, kde bola pos-
tavená tribúna
pre predstavite-
ľov mesta. Počas
sprievodu starosta
mesta Pezinok
Michal Čech odo-
vzdal zástupcovi
Krajinského úradu
symbol Vinobra-
nia korunu splete-
nú zo strapcov
hrozna. Vinohrad-
nícka mládež pred-
viedla ukážky zo
zvykov vinohrad-
níkov, pričom naj-
väčší záujem bol o
ukážku slovenskej
svadby. Po skon-
čení sprievodu sa
5 000 účastníkov presunulo do zám-
ku, kde sa konali ľudové veselice,
ktoré pokračovali až do neskorých
nočných hodín. Na vstupnom sa vy-
bralo do 10 tisíc korún.

Ďalšie Vinobranie sa konalo v
Pezinku . Program tvoril
alegorický sprievod a vinohradníc-
ka výstava spojená s ochutnáva-
ním pezinských vín a predajom
hrozna. V zámockej pivnici mohli
návštevníci vidieť prešovanie hroz-
na a ochutnať mušt. Ďalšími podu-
jatiami boli výstava západosloven-
ských včelárov v zámku, vinohrad-
nícke veselice v parku a v meste za
sprievodu dychovej a cigánskej

28. 9.
1934

28. 9. 1935

hudby a vystúpenie umeleckého
krúžku z Bratislavy s kabaretným a
baletným programom.

Zhoršená predvojnová, vojno-
vá a povojnová situácia však obe

račkovým slávnostiam nepriala.
Tak sa prerušila sľubne sa rozvíja-
júca tradícia. Novodobá história
malokarpatských vinobraní sa za-
čala písať pred 50 rokmi, v roku
1958, keď sa konalo prvé vinobra-
nie v Modre. Od tohto roku sa vino-
brania konali striedavo v Modre a v
Pezinku.

V Pezinku sa prvé vinobranie
konalo . V sobotu sa
začal program o 7. hodine príhovo-
rom predsedu MNV v miestnom roz-
hlase. Pokračovalo sa o 8. hodine
koncertom dychovej hudby na ná-
mestí, otvorením výstavy a ochut-
návania vína, otvorením poľnohos-

26.-27. 9. 1959

podárskej výstavy a otvorením
Veľkého jarmoku. Jarmok sa na-
chádzal po celej dĺžke Holubyho
ulice. O 9. hodine sa konala beseda
s čitateľmi a dopisovateľmi „Vinař-

ství“. Dom Jána Kupeckého bol o-
tvorený o 15. hodine a o 16. hodine
mohli byť Pezinčania svedkami
majstrovského futbalového zápa-
su. Program vrcholil o 18. hodine,
keď sa konali veselice vo všetkých
miestnostiach a priestranstvách
parku a mesta. Bodku za týmto
dňom dal veľký ohňostroj o 21. hodi-
ne.

V nedeľu pokračovalo Vinobra-
nie manifestáciou o 9. hodine. O
10. hodine nechýbal obľúbený ale-
gorický sprievod „Zo života a práce
nášho ľudu.“ Sprievod sa zoraďo-
val od začiatku Bernolákovej ulice
až po jej koniec. Jeho samotná tra

sa viedla cez Jesenského, Kolláro-
vu a Štefánikovu ulicu, rozchod bol
pred parkom na obe strany Mlado-
boleslavskej ulice.

Nedeľné popoludnie bolo spes-
trené žrebovaním Veľkej vecnej lo-
térie vinobrania o 13. hodine a vys-
túpením Slovenského ľudového
umeleckého kolektívu o 14. hodine.
Opäť nechýbal futbalový zápas
medzi Slovanom NV Pezinok a ČH
Brno. Vinobranie bolo zakončené
veselicami o 19. hodine.

Počas oboch dní bol k dispo-
zícii jarmok, ochutnávanie vína, pre-
daj domáceho vína vo viechach
JRD a Jednoty, predaj zabíjačiek,
husaciny, hrozna a ovocia. Na poľ-
nohospodárskej výstave boli po
oba dni rybárske preteky. Ob-
chádzková trasa pre dopravu
viedla cez Bratislavskú, Jesenské-
ho, Hollého, Mýtnu a Trnavskú uli-
cu.

Účastníkom Vinobrania zosta-
li na pamiatku pohárik na prípitok
s logom Vinobrania (je tam zobra-
zený zámok v Pezinku) a brožúr-
ka Vinobranie 1959 v Pezinku,
ktorú vydala komisia Vinobrania
1959 pri Rade ONV v Pezinku.
Okrem programu Vinobrania a de-
jín mesta obsahuje aj mapu Pe-
zinka s označením miest, kde sa
niečo počas Vinobrania dialo a tiež
výpis autobusových a železnič-
ných spojov do Pezinka a z Pezin-
ka.

Od roku 1959 pokračuje tradí-
cia Malokarpatských vinobraní bez
prerušenia. Až do roku 2004 sa Vi-
nobrania konali striedavo v Pezin-
ku a v Modre, od tohto roku sa ko-
najú v Pezinku každoročne.

Peter Sandtner



Daniel Dérik 1. 8.
Martina Dériková 1. 8.
Kristína Klamová 2. 8.
Oliver Paul 2. 8.
Marko Palacka 3. 8.
Dávid Šicko 4. 8.
Ľuboš Jozef Bihary 5. 8.
Nela Mária Ábelová 6. 8.
Kristína Kolenová 6. 8.
Sofia Lukáčová 6. 8.
Patrik Vallo 6. 8.
Šarlota Sobotová 9. 8.
Samuel Kezegh 10. 8.
Marek Macejka 12. 8.
Viliam Macko 13. 8.
Adela Glozneková 14. 8.
Alexandra Krasňanská 14. 8.
Daniela Farkašová 15. 8.
Barbora Janásová 20. 8.
Adella Kollárová 26. 8.
Miroslav Púčik 26. 8.
Samuel Holický 27. 8.

Zdenko Bednárik a Nina Benčuri-
ková
Matúš Klamo a Dana Bittnerová
Mgr. art. Oskar Rózsa a Mgr. art.
Lucia Hurajová
Martin Tyko a Zuzana Pavlovová
Ján Chaben a Michaela Trajdová

František Miškovský 3. 9.
Libuše Havelková 8. 9.
Margita Braunová 12. 9.
Juraj Štvrtecký 13.9.
Anna Husovičová 14. 9.
Henrich Kovačič 17. 9.
Ružena Hlavandová 18. 9.
Gabriela Ernstová 24. 9.
Františka Lošonská 26. 9.

Mária Šmahovská 9. 9.
Mária Lišková 12. 9.

Dominik Galgóci 23. 9.

Elena Brnčíková 25. 9.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

Viliam Pavelka 1. 9.
Margita Vinohradská 2. 9.
Mária Durdovanská 6. 9.
Alžbeta Šrubařová 8. 9.
Emília Pilková 12. 9.
Rudolf Baxa 14. 9.
Terézia Horváthová 28. 9.
Pavol Skovajsa 30. 9.

Jozef Liška 19. 9.
.

Dňa 17. 9. 2008 uply-
nulo 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

S láskou spomínajú
manželka, syn s rodi-
noudcérasrodinouaostatnárodina.

Jozef IDEŠIC

Dňa 21.9. 2008 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
milovaná manželka,
mama, babka a pra-
babka

S láskou spomína manžel, dcéry s
rodinami, syn a ostatná rodina.

Emília
DEMOVIČOVÁ

Dňa 11. 9. 2008 uply-
nul rok od smrti náš-
ho drahého otca,
manžela, dedka

S láskou spomína-
me manželka, deti,
vnúčatá a ostatná
rodina.

Jána HRAŠNU

Ďakujeme všetkým príbuzným
priateľom a známym, ktorý dňa 19.
8. 2008 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého

Ďakujeme tiež za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Manželka, dcéra
a syn s rodinami.

Jozefa PILKU.

Hviezdy pre teba prestali svietiť a
slnko hriať, my, čo sme ťa milovali,
budeme na teba stále s láskou
spomínať.

Dňa 28. 9. 2008
uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

S láskou spomínajú
manželka Anka a
deti Janko a Anka s
rodinami.

Ján IŽO

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Pezinskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu nás k Tebe
zavedie. V neznámy svet odišla si
spať, zaplakal každý, kto Ťa mal
rád. Odišla si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktoríŤa milovali.

Dňa 29. 8. 2008 si
pripomíname 2. vý-
ročie smrti našej mi-
lovanej mamy

S láskou spomínajú
dcéry Mária, Katarí-

na, Júlia, Hela a Estera s rodinami.

Estery
NIMERFOLOVEJ

5. septembra 2008
uplynuli 2 roky čo nás
navždy opustila naša
drahá mamička, ba-
bička a prababička

S láskou a úctou
spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Anna
MOJŽIŠOVÁ

Dňa 4. 9. 2008 uply-
nulo 12 rokov, čo
nás navždy opustila

S láskou a úctou
spomínajú Anka s
rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

Mária
SCHWAMMELOVÁ

Dňa 7. 9. 2008 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil

S láskou a úctou
spomínajú Milan s
rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

Cyril ŠPOTÁK

Dňa 13. 9. 2008
uplynuli 2 roky, čo
nás opustila naša
milovaná manželka,
mamička a babička

S láskou v srdci spo-
mína manžel Juraj,
dcéry Jarka a Janka s rodinami.

Viktória KRUPOVÁ

Dňa 10. 9. 2008
sme si pripomenuli
nedožité 79. naro-
deniny manžela,
otca, dedka

ktorý nás navždy
opustil 15. 12. 2005.

Ďakujeme všetkým za tichú spo-
mienku. ManželkaAnna-Mária, syn
Dušan.

Františka KANKU

Dňa 27. 9. 2008
uplynie 7 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 23. 9. 2008 sa
dožil 80 rokov náš
otec, dedko a pra-
dedko

K životnému jubileu
veľa zdravia a spo-

kojnosti do ďalších rokov praje celá
rodina.

Dominik
GALGÓCI

Karol ŠINDELÁR
Darina ŠINDELÁROVÁ

S láskou spomínajú vnučky Kajka,
matka a dcera Žanka. Kto ste ich
poznali,ďakujeme za spomienku.

Toho koho miluješ, nezomiera, žije
v tebe.V decembri 2002 sme Ťa,
ocko a dedko i Teba, mamička a
babička, videli naposledy a už nik-
dy na vás nezabudneme.

Stíchlo srdce, utíchol hlas, milovali
život, milovali nás. Ostáva nám na
hrob kytičku dať a so žiaľom
spomínať.

Dňa 23. 7. 2008
uplynulo 15 rokov
od chvíle, keď nás
navždy opustil náš
milovaný otec

a 13. 9. 2008 uply-
nulo 10 rokov od ne-
čakaného odchodu
našej milovanej ma-
my

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami. Dcéry s rodi-
nami.

Viliam DRAXLER

Anny
DRAXLEROVEJ

Dňa 17. 9. 2008 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
náhle a navždy
opustila naša drahá

r. Benčuriková
S láskou spomína
celá rodina.

Marta ŠIPOŠOVÁ

V spomienkach na-
vždy Ťa máme, s
bolesťou v srdci
spomíname.
Dňa 29. 9. 2008
uplynú 4 roky čo nás
opustil

S láskou spomína manželka s ro-
dinou.

Albert KACERLE

Eduard Janíček 63 r.
Celestín Matejkovič 79 r.
PhDr. Viola Pallová 84 r.
Božena Jakubcová 82 r.
Valéria Javorská 87 r.
MilanHolický 78 r.
Jozef Pilka 70 r.
Mária Šimonovičová 85 r.
Školastika Baďurová 90 r.

Eva Konečná 68 r.
FrantišekAksamit 58 r.
Anton Navrátil 48 r.
Ľudmila Wildová 85 r.
Eva Ondrovičová 58 r.
Anna Klobušická 79 r.
Karol Strážay 54 r.

Branislav Mogrovics a Darina Šim-
ková
František Lališ a Zuzana Hrčková
Ing. Milan Žila a Ing. Slavka Laba-
šová
Ing. Maroš Matúš a PaedDr. Dana
Tomanóczyová
Milan Matúšek a Kristína Štefová
Andrej Cibula a Dáša Lehká
Roman Pišťanek a Mgr. Petra Lac-
kovičová
Rastislav Jelínek a Katarína Mar-
kovičová
Ján Chalupianský a Monika Gápo-
vá
Marián Šurda a Andrea Škopíková
Rastislav Jančovič a Kristína Ne-
starcová
Adrián Magdina a Daniela Michál-
ková
Jozef Vorčák a Ing. Zuzana Po-
točná
Jaroslav Strempek a Eva Sasková



Pri príležitosti
Vinobrania v
Pezinku už viac
rokov predsta-
vujeme vinárov,
ktorí spracú-

vajú hrozno z našej malokarpat-
skej oblasti. V tomto roku sme vy-
brali firmu VÍNO LUDVIK, ktorá
sídli na Tehelnej ulici v Pezinku.

Firma vznikla v roku 1989 v
Modre. Založil ju Ing. Ľudovít Žo-
fiak so synom. Zaoberá sa vino-
hradníckou výrobou a, samozrej-
me, výrobou vína.

Firma vlastní 8 hektárov vino-
hradov v modranskom chotári, sú
v starostlivosti Ľudovíta Žofiaka
staršieho. Parketa syna Ing. Ľu-
dovíta Žofiaka mladšieho je vo fi-
nalizácii – výrobe vína. Obaja ma-
jú vysokoškolské vzdelanie v od-
bore vinohradníctvo a vinárstvo.

Vo vlastných vinohradoch pes-
tujú pre tento región typické biele
odrody: Dievčie hrozno, Müller
-Thurgau, Veltlínske zelené, Ru-
landské biele, Chardonnay. Veľký
dôraz kladú na kvalitu dopestova-
ného hrozna. Vďaka vhodným
pôdnym a klimatickým podmien-
kam v modranskom vinohradníc-
kom rajóne a starostlivosti o vino-
hrady sa im to darí. Modré odrody

hrozna (Cabernet Sauvignon, Svä-
tovavrinecké, Frankovka modrá)
nakupujú v južnej oblasti Sloven-
ska.

Ročne vyrábajú približne 100
tis. litrov vína. Tie množstvá boli v
minulosti oveľa vyššie, vyrábali aj
sudové vína. V posledných ro-
koch zmenili
filozofiu, znížili
objem výroby a
začali sa zame-
riavať na vína
vyššej kvality –
prívlastkové ví-
na. V ich sorti-
mente majú za-
stúpenie aj slá-
mové vína a ľa-
dové víno.

Vo výrobe
vín používajú
modernú tech-
nológiu s riade-
ným kvasným
proces om a
skladovaním.
Najlepšie čer-
vené vína vyz-
rievajú v bari-
kových sudoch.

Vína firmy
VÍNO LUDVIK
sú známe svod-

jou kvalitou. Boli ocenené na mno-
hých výstavách. Veľmi úspešné je
Veltlínske zelené, ľadový zber, roč-
ník 2006, ktoré získalo viac zla-
tých medailí, aj na medzinárodnej
výstave v Záhrebe. Toto víno
ochutnali aj prezidenti štátov V4
na nedávnom stretnutí v Piešťa-

noch. V roku 2007 získali ich vína
dvoch Šampiónov, 22 zlatých a 33
strieborných medailí. Niektoré ví-
na z produkcie VÍNO LUDVIK sa
dostali do Národného salónu vín
Slovenskej republiky.

Vína z produkcie firmy nenáj-
dete v obchodných reťazcoch a
veľkoobchodoch. Distribuujú ich
do špeciálnych vinoték, reštaurá-
cií, privátnym odberateľom doma i
v zahraničí a do vlastného zaria-
denia.

V priestoroch vinohradníckeho
domu zo 17. storočia v Modre, kto-
rý zrekonštruovali, zriadili vináreň
s dennou prevádzkou. Je tu piv-
nička a obnovená prešovňa s
príjemným posedením a typický-
mi gastronomickými špecialitami
nášho regiónu.

Firma VÍNO LUDVIK pôsobí v
nových výrobných priestoroch v
Pezinku od roku 2000.Ako sme sa
dozvedeli od Ing. Ľudovíta Žo-
fiaka ml. naďalej sa budú usilovať
o zvyšovanie kvality vín. Majú v
pláne rozšíriť vinohradnícku výro-
bu, prikúpiť ďalšie pozemky a vy-
sadiť nové odrody. S výhľadom do
piatich rokov by chceli vybudovať
nový závod medzi vinohradmi v
Modre s možnosťou posedenia a
ubytovania. Milan Oravec



V júli sa uskutočnilo v pezinskom Dome kultúry finále súťaže
Missis Globe Slovenská republika. Víťazkou spomedzi dvanástich
finalistiek sa stala Monika Ranajová z Piešťan. Najkrajšiu slovenskú
mamičku čakala účasť vo svetovom finále v americkej Kalifornii.
Pôvabná Slovenka zabodoval aj medzi ženami z celého sveta, porota
jej udelila cenu za talent.

Vlani naša reprezentantka Ivett Némethyová z Pezinka získala v
celosvetovej súťaži cenu za najlepšiu reprezentáciu rodnej krajiny.

(mo)

Podnikatelia aj občania môžu prispieť finančným príspevkom na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s protestnými akciami Mesta
Pezinok proti výstavbe skládky. Finančné prostriedky sa môžu posielať
na č. účtu Mesta Pezinok 6602006001/5600, KS 0308, VS 7777 a v
správe pre prijímateľa treba uviesť heslo SKLÁDKA. Uvedené pros-
triedky budú sledované vo zvláštnej rozpočtovej položke – účelové
sponzorstvo skládka. O ich výške a použití budú občania informovaní.

(JS)

V médiách sa často objavujú informácie o páchaní trestnej činnosti
zväčša neznámym páchateľom. Polícia tieto prípady vyšetruje a sa-
mozrejme viaceré aj objasní, ale o tom sa už nikto nedozvie. O riešení
najzávažnejších prípadov výnimočne informuje minister či policajný
riaditeľ, ale o tom, ako sú policajti úspešní v meste či v okrese neinfor-
muje nikto. Potom to vyzerá tak, že polícia trestnú činnosť len zaregis-
truje a vďalšom objasňovaní je neúspešná.

Možno bude niekto namietať, že na konci roka sa zverejňujú štatisti-
ky, ale to je už neskoro a naviac veľmi anonymné. Včasná informácia
o úspešnosti vyšetrovania by u občana vyvolala pocit väčšieho bez-
pečia a páchateľov (aspoň niektorých) by od páchania trestnej činnosti
odradila. (mo)

Pred 5 rokmi (11.-14. septembra) sa uskutočnila na Slovensku tretia
pastoračná návšteva Svätého Otca Jána Pavla II.

V prvý deň navštívil Trnavu, pričom prechádzal cez Pezinok. Po celej
trase od Myslenickej ulice, cez Bratislavskú, Jesenského, Moyzesovu a
Seneckú ulicu popri ceste stáli stovky veriacich i ostatných občanov,
ktorí s jasotom, mávajúc vlajočkami, pozdravovali Svätého Otca pri jeho
prvej, historickej návšteve nášho mesta.

V Grinavskej časti ho vítali dva transparenty. Najviac ľudí sa zhro-
maždilo pri križovatke Holubyho – Jesenská. Tu spolu so stovkami obča-
nov bol i primátor Oliver Solga a desiatky duchovných a rehoľných
sestier z pezinského kláštora.

Je nám ľúto, že pri spomienke na túto udalosť, už Svätý Otec Ján Pa-
vol II. nie je medzi nami, avšak jeho návštevu a posolstvo, ktoré nám,
Slovákom, zanechal máme v živej pamäti. (mo)

Posledný augustový predĺžený
víkend som prežil v jednom z na-
šich partnerských miest v talian-
skom Cormóns. Vinohradnícke
mestečko na severe Talianska žilo
historickými slávnosťami, ale naj-
mä oberačkami a prezentáciou
vína. Mali sme možnosť, okrem
iného, navštíviť jeden z najmoder-
nejších vinárskych podnikov so
symbolickým názvom Vino della
Pace, teda Vinica mieru. Vyrábajú
sa tu kvalitné odrodové, najmä čer-
vené vína a tiež víno pod uvede-
nou značkou, ktorá je známa po
celom svete. Vino della Pace nie
je len výroba a
predaj vína, ale
aj galéria diel
svetových umel-
cov na tému ví-
no. Rovnako je
tu zastúpená aj
poézia a litera-
túra. Vínnu révu
sem chodia sa-
diť slávne osob-
nosti, napríklad
aj prezidenti.
Jedným z nich
bol bývalý slo-
venský prezi-
d e n t R u d o l f
Schuster, ktorý

tu zasadil našu odrodu Devín. Na
fotografiách sme medzi slávnymi
osobnosťami, ktoré navštívili ten-
to podnik a okoštovali tunajšie
skvelé vína, našli aj Alexandra
Dubčeka. Vinica, ktorá je súčas-
ťou firmy, výtvarné umenie, poé-
zia ale i nezabudnuteľná predajňa
vína a všetkého čo sa vína dotýka,
je súčasťou premysleného marke-
tingu, ale i kultúrneho rozmeru
tvorcov tohto jedinečného projek-
tu. Vinica mieru je pre nás podnet-
nou inšpiráciou k realizácii podob-
ného projektu aj u nás.

Oliver Solga

Sudy
vo vinárskom
podniku



Iniciatíva
spolu s Mestom Pezinok

zorganizovali protestné zhromaž-
denie po tom, čo Inšpekcia život-
ného prostredia povolila vybudo-
vanie skládky v Pezinku. Ignoro-
vala tým argumenty občanov Pe-
zinka i Mesta Pezinok o rozpore
zámeru s územným plánom a vše-
obecne záväzným nariadením.
Orgán štátnej správy uprednostnil
komerčný záujem navrhovateľa,
uskutočňujúceho nepovolenú
stavbu, pred zákonnosťou a vôľou
tisícov občanov.

Protestnú akciu podporili bez
nároku na honorár účinkujúci spe-
váci Jana Kirschner, Peter Cmo-
rík, Robo Grigorov, Robo Opatov-
ský, Adam Briestenský, spevácky
zborAd Una Corda. Na tribúne s

Skládka nepatrí do
mesta!

podporou Pezinčanov vystúpili
osobnosti Mikuláš Huba, Daniel
Pastirčák, Tona Popovič a Ján Bu-
daj.

Z domácich moderátor Milan
Konfráter uviedol vystúpenia akti-
vistov Skládka nepatrí do mesta! –
Jaroslava Pavloviča a právničky
Zuzany Čaputovej, ktorí informo-
vali o vývine situácie okolo neže-
lanej skládky. Svoj jednoznačný
postoj a nesúhlasné stanovisko
mestských orgánov i samotných
občanov vyjadril primátor mesta
Oliver Solga. Prečítal tiež list pri-
mátora Bratislavy Andreja Ďur-
kovského, v ktorom píše, že hlav-
né mesto nepodporovalo a ne-
podporuje budovanie skládky od-
padov v Pezinku. Pezinský primá-
tor prečítal aj list , ktorý poslal pre-

zidentovi SR Ivanovi Gašparo-
vičovi s výzvou, aby pomohol rie-
šiť náš problém so skládkou. S
podporným sta-
noviskom proti
skládke v mene
svojom i obča-
nov Modry na
demonštrácii vy-
stúpil modran-
ský pr i m á to r
Modry Peter Maj-
tán.

Pez inčania
na zhromaždení
podpisovali petí-
ciu určenú pred-
sedovi vlády SR
Róbertovi Ficovi
a Európskemu
parlamentu, v

ktorých upozorňujú na ignoráciu
vôle obyvateľov a pošliapávanie
zákonov a demokracie. (mo)

• Ministerstvo životného pro-
stredia SR môže relatívne rých-
lo zrušiť rozhodnutie, ktoré
skládku povoľuje v mimoodvo-
lacom konaní, na ktoré bol daný
podnet.
•

•

Súd môže nariadiťodklad vyko-
nateľnosti rozhodnutia Inšpek-
cie životného prostredia, o ktorý
bol požiadaný, a tým by sa prá-
ce na skládke zastavili až na roz-
hodnutie súdu.

Petíciou na Európsky parla-
ment žiadame o prešetrenie po-
stupu štátnych orgánov, pre po-
rušenie smerníc EÚ.

Účastníci podpisovali petície predsedovi vlády
SR a Európskemu parlamentu

Vážený pán prezident,
obraciame sa na Vás ako na

človeka, ktorého autorita prezi-
dentskej funkcie pramení v nad-
stranníckosti a v podpore väčšiny
obyvateľov Slovenska. Nám ste
ešte bližší i tým, že svoj súkromný
život žijete v našom regióne a tak
lepšie poznáte aj naše problémy.
Iste viete, že život obyvateľov Pe-
zinka posledných niekoľko rokov
trápia najmä starosti s dopravou a
životným prostredím, pričom naj-
vypuklejšou kauzou je snaha
súkromnej spoločnosti vybudovať
v našom meste skládku odpadov v
tzv. Novej jame. Napriek opakova-
ným protestom tisícok Pezinča-
nov, podpore médií i širokej verej-
nosti rozhodli štátne úrady v pro-
spech podnikateľov, ktorých neza-
ujímajú dokazateľné zdravotné
riziká ani dlhodobý negatívny
vplyv na životné prostredie.
Flagrantné porušovanie zákonov,
všeobecno-záväzných nariadení
samosprávy a neakceptovanie
územno-plánovacej dokumentá-
cie mesta je dostatočným impul-
zom k tomu, aby konalo Minister-
stvo životného prostredia, Gene-
rálna prokuratúra i samotná vláda
Slovenskej republiky. Doteraz

sme sa však dočkali len nezáväz-
ných sľubov o preskúmaní zákon-
nosti vydaných rozhodnutí a ali-
bistických postojov politikov, ktorí
nám formálne a pod tlakom mo-
hutných občianskych protestov
deklarovali svoju podporu. Nič
z toho však nezabránilo tomu,
aby výstavba skládky, istú dobu
dokonca nelegálna, nepokračova-
la.

Pezinčania nikdy neboli a ani
dnes nie sú ľahostajní k svojmu
mestu a k prírodnému prostrediu,
ktoré ho obklopuje. Opakovane
dokázali vyjsť do ulíc za spravodli-
vú vec, za svoje práva. Jedným z
týchto práv, dokonca zaručených
ústavou, je aj právo na zdravé ži-
votné prostredie. Toto právo je
nám opakovane odmietané a na-
še požiadavky sú hrubo pošliapa-
né štátnymi úradníkmi.

Obraciame sa preto na Vás,
vážený pán prezident, aby ste vá-
hou svojej osobnosti i váhou svoj-
ho úradu dali podnet na preskú-
manie vydaných rozhodnutí nezá-
vislým a nestranným orgánom. Ta-
kým inštitúciám, ktoré by boli
schopné objektívne posúdiť tiež
mieru a oprávnenosť našich obáv
a rizík z vybudovania už druhej ob-

Na demonštrácii 10. septembra prečítal primátor mesta list, ktorý
bol odoslaný prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi:

rovskej skládky odpadu na dotyku
s ľudskými obydliami a blízko cent-
ra mesta.

Vážený pán prezident, veríme,
že urobíte všetko, čo je vo Vašich
silách a podporíte nás v našom
oprávnenom zápase za zdravé
životné prostredie a dôstojný ži-
vot.

V mene občanov Pezinka zos-
táva s úctou,

primátor mesta Pezinok

Reakciu prezidenta SR Ivana
Gašparoviča na otvorený list uve-
rejníme v budúcom čísle.Avšak už
na druhý deň po jeho obdržaní (11.
9.) informoval hovorca prezidenta
Marek Trubač v slovenskom roz-
hlase, že pán prezident kauzu po-
zorne sleduje a Pezinčanom vyja-
dril podporu.

Ku kauze pezinskej skládky sa
opakovane v médiách vyjadril aj
generálny prokurátor Dobroslav
Trnka. Jeho argumenty však boli
absolútne vytrhnuté z kontextu a
argumentácia bola v intenciách
rozhodnutí štátnych orgánov. Je
na škodu veci, že generálny pro-
kurátor nereagoval ani na opako-
vanú požiadavku zo strany pezin-
ského primátora o stretnutie, na
ktorom by mu mohli byť predostre-
né argumenty vedenia mesta a
občianskych aktivistov.

Oliver Solga

(ra)

Vážení spoluobčania, ďakujem
vám za to, že vám osud nášho
mesta nie je ľahostajný a že ste
nás v stredu 10. septembra prišli v
hojnom počte podporiť v našom
spoločnom boji za zdravé životné
prostredie a za dodržiavanie zák-
ladných princípov právneho štá-
tu. Je potešiteľné, že okrem vašej
obrovskej podpory cítime aj pod-
poru mnohých významných osob-
ností, umelcov, predstaviteľov sa-
mospráv a ohlas prichádza aj zo
zahraničia. Chcem sa touto ces-
tou poďakovať aj médiám.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga

Primátor Hlavné-
ho mesta SR Brati-
slavy Andrej Ďur-
kovský zaslal pro-
stredníctvom náš-
ho primátora Olive-
ra Solgu osobný

list účastníkom zhromaždenia pro-
ti skládke v ktorom sa píše:

Vážený pán primátor, milí obča

nia mesta Pezinok, som rád, že
môžem takýmto spôsobom poz-
draviť zhromaždenie ľudí, ktorým
záleží na prostredí, v ktorom žijú,
vychovávajú svoje deti, pracujú či
trávia svoj voľný čas.

Osobne podporujem angažo-
vanosť vášho spoločenstva proti
budovaniu skládky, ktorá by moh-
la byť veľkou jazvou na tvári Váš-
ho krásneho mesta. Zaslúžite si
maximálnu podporu.

Chcem zdôrazniť, že Hlavné
mesto SR Bratislava nepodporo-
valo a nebude podporovať budo-
vanie tejto skládky, ani žiadne iné
zámery, ktoré sú pripravované v
súlade s názorom občanov a sa-
mosprávy mesta Pezinok.

S úctou a želaním úspechu vo
Vašom úsilí.

primátor Hlavného mesta SR
Bratislavy

Andrej Ďurkovský

Na demonštrácii sa účastníci
podpisovali do petícií predsedovi
vlády SR Róbertovi Ficovi a pre
Európsky parlament. Prvú podpí-
salo 4450 občanov, podpisová ak-
cia pokračovala ešte aj v čase na-
šej uzávierky. Petíciu pre Európ-
sky parlament organizátori uza-
tvoria neskôr, bude ju možné pod-
písať aj na Vinobraní.



Pezinské trhovisko je chválou
celého mesta.Či je to už malý trh v
stredu, alebo veľký v sobotu, vždy
je tam dosť ľudí, ktorí upredňost-
ňujú čerstvú zeleninu, ovocie, kve-
ty pred nákupmi v supermarke-
toch. Trhovisko je aj miestom spo-
ločenských stretnutí obyvateľov
mesta, ale prichádzajú sem často
aj ľudia z okolia vychutnať si túto
neopakovateľnú atmosféru a nie-
čo si kúpiť.

Ale aké boli trhy v čase detstva
najstarších obyvateľov Pezinka?
V ich časoch bol Pezinok veľmi
malý. Bolo tu iba niekoľko ulíc. Na
okrajoch, na pažiti sa pásli kravy,
kone, všade bolo veľa hydiny. V
okolí mesta bolo veľa drobných
vinohradov, ktoré neboli zregulo-
vané ako teraz, všetko v jednom
smere s terasovaním. Vinohra-
dy boli rozmanité, rôznej veľkos-
ti a tvaru. Aj ich usporiadanie
bolo veľmi krivolaké. A vo vino-
hradoch sa okrem hrozna všeličo
pestovalo. Všade boli ovocné stro-
my, na jar to všetko nádherne kvit-
lo a vytváralo takmer romantickú
krajinu. Stromy boli plné slad-
kého, hlavne zdravého ovocia.
Medzi riadkami viniča vinohrad-
níci pestovali aj všetky druhy ze-
leniny, ktoré potrebovali veľa vo-
dy, lebo okrem vinohradníckych
studničiek žiadna voda tam z vo-

dovodu netiekla.
Všetky poľnohospodárske pro-

dukty rastlinnej aj živočíšnej vý-
roby sa predávali na trhu. Trh bol v
meste, priamo v jeho strede pod
tromi lipami (pred terajším mest-
ským úradom). Sliepky, zajace,
husi, kačeny, morky sa predávali
živé pri evanjelickom kostole. Ko-
ne, kravy, kozy a prasatá zase v
mieste, kde je teraz futbalové
ihrisko. Malý trh bol tiež na ná-
mestí. Predávala sa tam zelenina,
ovocie, vajcia, syry a iné. Všetko
bolo uložené na zemi v bielych
plachtičkách. V tých miestach bol
aj úradný výsek a mliekareň. Všet-
ko po ruke.Bol tam aj malý ob-
chodík. farbila a predá-
vala látky na slovenské sukne ku
krojom, lebo všetky Pezinčanky
nosili kroje a v zime chodili ešte k
tomu aj vo vlniačikoch.Aj muži no-
sili jednoduché kroje.

Na trhu sa predávala aj pše-
nica, jačmeň, ovos, mak, šošo-
vica, kukurica, živá aj zarezaná
hydina. Zelovoce neexistovali.
Predávať chodili aj predavači z
okolitých dedín.Predávalo sa tam
aj to, čo ľudia nazbierali v prírode.
Medzi vinohradmi bolo veľa „pust-
ákov“, neobrobených vino-
hradov, v ktorých rástli maliny,
gaštany, mišpule, oskoruše, dule,
bylinky, ktoré nikomu nepatrili. Trh

„Tarečka“

bol dvakrát za týždeň. Ale pre-
dávalo sa aj v meste na rohoch
ulíc, napr. čerešne, ktoré vtedy stá-
li dve koruny za kilo. Z byliniek sa
najviac predávali kamilky, ktoré
nosili na trh babky bylinkárky vo
veľkých košoch a trávničkách. Na
trhu sa často predával aj lipový a
agátový med, veď lipiny a agátov
bolo všade plno. Agát a lipa sa
mohli zbierať aj priamo v meste,
lebo toto bolo veľmi čisté, keďže
tade prešli najviac 2 –3 autá den-
ne. Cez Pezinok tiekol potok od
Bunčákovho mlyna pri kláštore,
tam sa mlela pre široké okolie
múka. Napr. ľudia priniesli rovno z
trhu 5 kg pšenice a z mlyna si od-
niesli 4 kg múky. Ľudia v okolí Pe-
zinka zbierali klásky a v mlyne ich
vymieňali za múku a tak mali na
celý rok živobytie. Za pšenicu im v
mlyne dávali aj krupicu. Na hody,
na Annu, býval v kostole sviatok a
tak sa vtedy v domoch pekávala
krupicová štrúdľa s makom a so
starými jablkami. Tie sa vo veľkej
miere urodili na pustákoch a volali
sa zlaté renetky. Na trhu sa predá-
valo aj veľa jahôd.

Zbožie sa v Pezinku sušilo na
hradskej, keďže autá chodili po
nej iba zriedka. Od námestia po
park sa natiahla celtovina a sušilo
sa na nej.

Pezinské námestie, kde bol

trh, bolo veľmi pekne upravené,
celé bolo osadené ružami. na pro-
striedku bol parčík, ten bol tiež vy-
sadený ružami.

Na trhu bol vždy dostatok ovo-
cia. Vo vinohradoch bývali veľké
úrody hrozna, pezinský chotár bol
samý ovocný strom. Preto aj vi-
nohradnícke gazdiné bývali dosť
štedré. Hovorili tým, čo nemali
vinohrady, že len si choďte naz-
bierať pre deti a narobte im štrúd-
le.

V Pezinku boli aj Bulhari, tí boli
známi pestovaním zeleniny. Mali
záhrady, v ktorých bola úrodná
zem a tak bolo na trhu čo pre-
dávať.

Tam, kde je teraz Mestské zdra-
votné stredisko, bol mestský ma-
jer, kde bol dobytok a tak mesto
predávalo mlieko, smotanu a syry.

Vo vinohradoch okrem ovoc-
ných stromov bolo aj veľa kríčkov
ríbezlí a egrešov. Kto pomáhal vi-
nohradníckym gazdinám pri ich
oberaní, bol zaplatený úrodou.
Najčastejšie sa chodilo oberať v
nedeľu. Vyhlásilo sa, že kto chce,
môže si ísťnaoberať.Ato bola kon-
kurencia trhu.

Čo by ste povedali na to dnes,
milí Pezinčania?

Za spomienky ďakujem pani
Márii Slamkovej.

Ing. Eva Jamborová

Už šesťdesiat rokov trvá part-
nerstvo madzi mestami Pezinok a
Mladá Boleslav. Práve v tomto jubi-
lejnom roku sa uskutočnilo viace-
ro obojstranných výmenných náv-
štev a spoločných podujatí, ktoré
začali v januári spoločnou expo-
zíciou na medzinárodnom veľtr-
hu cestovného ruchu Slovakiatour
2008 v Bratislave.

V apríli sa uskutočnili Dni Mla-
dej Boleslavi v Pezinku.Českí part-
neri priviezli do Pezinka keramickú
výstavu Boženy Klavíkovej, pre
deti súťažnú dance party Zdeňka
Vranovského, Divadelní spolek
VETRY sa predstavil komédiou
Ray Cooneyho 1+1=3. Večer patril
koncertu rockovej skupiny W.I.X.

V letnom období sa realizovala
návšteva Pezinčanov v Mladej Bo-
leslavi. Počas pobytu v partner-
skom meste sa konalo viacero
veľkých atraktívnych podujatí,
medzi ktoré patrili divadelný festi-
val v areáli starého hradu, Stredo-
veký jarmok v historickom centre
mesta a Medzinárodný letecký
deň na mestskom letisku, spojený
s výstavkou historických vozidiel.
Okrem ukážok leteckej akrobacie
historických lietadiel a jazdy histo-
rických motorových vozidiel rôz

nych značiek boli predstavené i
zahraničné cestné vozidlá, vráta-
ne vojenských vozidiel s posádka-
mi v anglických a amerických uni-
formách a nechýbali ani hasičskí
veteráni. Tisícom prítomných divá-
kov sa predstavili aj najmodernej-
šie vojenské lietadlá Grippen s
ukážkou akrobacie, ktorá vyráža-
la dych. Pozreli si tiež ukážky ry-
tierskych súborov a večerný diva-
delný program, po ktorom nasle-
doval veľký ohňostroj.

Pezinskú delegáciu tvorili via-
ceré skupiny, mala v nich zastúpe-
nie mládež i dospelí. Skvele nás
reprezentovala folklórna skupina
Obstrléze, ktorá mala dve úspeš-
né verejné vystúpenia. Popri pred-
staviteľoch mesta boli v delegácii i
zástupcovia klubov dôchodcov z
Hrnčiarskej a Sládkovičovej ulice,
integrovaných klubov na Cajlan-
skej ulici a v Grinave a Klubu mest-
ských sprievodcov v Pezinku.

Všetkým účastníkom sa do pa-
mäti zapísala spoločná prehliad-
ka Mladej Boleslavi so sprievod-
com profesorom Karlom Herčí-
kom. Jedinečná bola návšteva
Škoda múzea, kde formou audio-
vizuálneho programu a osobnej
prehliadky predstavili 113-ročnú

tradíciu českého motorizmu. Pe-
zinčania sa dozvedeli veľa zaují-
mavých informácií o tejto oblasti
od počiatkov výroby bicyklov a mo-
tocyklov. Videli tiež celú sériu vozi-
diel vyrábaných vo firme Laurin
&Klement v Škodovke(v súčas-
nosti je súčasťou koncernu VW).
Medzi cestnými špeciálnymi vo-
zidlami bolo prezidentské so štan-
dardou, športové pretekárske au-
tá a hasičské auto vyrobené v Mla-
dej Boleslavi.

Počas návštevy sa uskutočnilo
spoločné rokovanie predstavite-
ľov oboch miest, v rámci ktorého
sa informovali o aktuálnej situácii
a riešení problémov vo svojich
mestách a tiež hovorili o budúcej
spolupráci.

Na všetkých podujatiach bolo
veľa ľudí, Pezinčania sa tam cítili
ako na Vinobraní, na ktoré sa-
mozrejme svojich hostiteľov po-
zvali.

Peter Ronec



Nadácia Ekopolis, ktorá sa v
minulosti podieľala na financovaní
cyklochodníka z Pezinka do Sen-
ca, v súčasnosti rozbieha projekt
certifikácie zariadení priateľských
pre cyklistov pod označením

. Je určený pre
ubytovacie zariadenia (hotely,
penzióny, kempingy, hostely, pri-
váty, reštaurácie, pizérie a pod.) a

„Vitajte, cyklisti!“

pre turistické ciele (hrady, zámky,
kaštiele, múzeá, galérie, infor-
mačné centrá, kúpaliská a pod.).
Zariadenie získa certifikát za pri-
spôsobenie sa cyklistom a cyklo-
turistom (napr. bezpečný odklada-
cí priestor, základné náradie, in-
formácie pre cykloturistov a ďal-
šie), za čo získa právo používať
logo a označenie ,Vitajte, cyklisti!

je označené vývesným štítom a je
zaradené do internetovej databá-
zy, ktorá je využívaná pri marke-
tingu na Slovensku a v zahraničí.

Certifikácia je
paralelným projektom so sché-
mou , ktorú v Če-
chách realizuje Nadace partner-
ství a v rámci ktorej je v Českej
republike certifikovaných viac ako
750 zariadení a cieľov.

Certifikácia
predstavuje pre nadáciu Ekopolis
významný nástroj na dosiahnutie
jedného z jej cieľov, rozšírenie

Vitajte, cyklisti!

Cyklisté vítani

Vitajte, cyklisti!

cykloturistiky na Slovensku. Viac
informácií získate na www.vitaj-
tecyklisti.sk.

V Pezinku certifikát
získali zatiaľdve zariadenia:

. – má k dispozícii 36
lôžok + prístelky (dvojposteľové
izby, 2 apartmány). Tel. 033/321
1444; 09048/926629

– má k dispozícii
18 lôžok + prístelky (izby, apart-
mán). Tel. 033/6400189, fax:
033/6413463.

Vitajte, cyk-
listi!
Penzión pod kláštorom, Ho-
lubyho ul

Penzión 77,
Bernolákova 77

(am)

Prázdniny ubehli ako voda a je tu nový školský rok. A s ním sa začal aj
ten náš... skautský. Mali sme dva mesiace na to, aby sme si oddýchli a
zregenerovali svoje sily.Ako teda vyzerali naše prázdniny?

Boli nabité tvrdou prácou, ale aj zábavou, tak ako má byť. Najprv sme
zorganizovali Skautský letný tábor, ktorý sa konal 10.-21. 7. neďaleko
obce Mojtín. Štyridsať detí z Pezinka, Bratislavy a iných slovenských
miest zažili desať dní na palube vlastnej pirátskej lode, naučili sa ako
správne slúžiť pod pirátskou vlajkou a prežiť vojnu na mori. Na konci
samozrejme nechýbal poriadny pirátsky poklad.

Tábor s podobnou témou, len trocha kratší (trval tri dni) sa nám
podarilo zorganizovať aj pre desať detí zo Sv. Jura.

Tiež sme sa zúčastnili Dobrovoľnej rangerskej služby v Slovenskom
raji. Tu sme pomáhali Správe národného parku Slovenský raj monitoro-
vať návštevnosť jednotlivých roklín a stav jednotlivých technických
zariadení (reťaze, rebríky, lávky). Medzi naše povinnosti patrilo aj
informovať turistov o priechodnosti turistických chodníkov, usmerniť ich
v teréne a upozorňovaťna prípadné priestupky.

V dňoch 10.-16. 8. sme boli účastníkmi medzinárodného projektu
AQUA 2008, ktorý bol zameraný na vodné športy: rafting, kanoing a
iné...Tohto podujatia sa zúčastnilo 450 skautov z viacerých krajín sveta.

Ako vidíte, boli sme na mnohých prekrásnych miestach Slovenska, a
všade sme sa snažili prezentovať dobré meno mesta Pezinok. Avšak
teraz, keď sa otvorili školské brány, otvárajú sa dvere aj našej klubovne.
Sídlime na Cajlanskej 88 v Pezinku a vo Svätom Juri na obecnej fare.
Budeme veľmi radi, ak budeme môcť v našich radoch privítať nové
tváre. Tak do skorého videnia. Radoslav Šafár

Dušan Matejkovič z Penziónu
pod kláštorom preberá certi-
fikát projektu Vitajte, cyklisti!

V rekonštruovanej Krušičovej kúrii sa nachádza aj miestnosť s väč-
šou ornamentálnou výzdobou, pochádzajúcou z neskorého baroka.
Maľby sa objavili pri sondách v rámci archeologického výskumu, ktorý
bol zabezpečený v celej budove. Náročnú obnovu pôvodných malieb
urobili reštaurátori Tomáš Molnár a Peter Hrachovský so svojimi po-
mocníkmi. Foto (mo)

Informačná tabuľa pre cyklis-
tov v Penzióne 77 na Bernolá-
kovej ulici. Foto (mo)



Výber sa bude konať v areáli šta-
dióna PŠC na Komenského ul. č.
30 v Pezinku.

Deti si so sebou prinesú
športový odev a obuv (kopačky) a
občerstvenie. V rámci výberu ab-
solvujú test z futbalovej abecedy a
odohrajú 10 minút futbal.

Základné informácie o futbalo-
vej prípravke nájdete na adrese:
www.pscpezinok-prípravka.sk.

PŠC Pezinok oznamuje, že v
dňoch 1. a 3. októbra od 16. do
17. h sa uskutoční výber ta-
lentovaných detí ročníka 1999 a
2000 do futbalovej prípravky.

(pšc)

Po vypadnutí PŠC Pezinok z II.
ligy hrajú pezinskí futbalisti v rov-
nakej súťaži ako ďalší účastník z
nášho mesta – GFC Grinava.
Príťažlivé bude derby týchto sú-
perov, ktoré sa uskutoční v nedeľu
12. októbra o 15.00 hod. na šta-
dióne PŠC. (r)

Autoklub Pezinok v dňoch 6. a
7. septembra na Babe preteky
automobilov do vrchu amatérov,
zaradených do seriálu Tatry
Donau Cup 2008. Po obidva dni
sa konali samostatné súťaže, v
sobotu jednokolová, v nedeľu
dvojkolová. Štart bol pri Kameňo-
lome, cieľ na Babe. Dĺžka trate 5,5
km. Štartovalo 110 pretekárov v
rôznych kategóriách.

Najrýchlejším pretekárom v
celkovom hodnotení bol Tomáš
Erdély (GA RACE) na BMW M3,
ktorý štartoval v kategórii EL
+2000. V sobotu dosiahol čas
02:33.33 min. a v nedeľu 5:07.59.

Z Pezinčanov bol najrýchlejší
Jozef Radič (Zullu Racing Team)
na Mitsubishi 300GT (02:38.33,
5:13.64), ktorý obsadil celkové 3.
miesto (v kat. El+2000 2. miesto).

(mo)

Podujatie sa konalo v okolí Ost-
ródy a Olsztynu. Z klubu orientač-
ného behu Sokol Pezinok sa na
ňom zúčastnili dvaja pretekári –
Michal Fraňo v hlavnej mužskej
kategórii a Michal Tomašovič v ka-
tegórii juniorov.

Pretekalo sa v lesoch na pa-
horkatine s relatívne pieskovým
povrchom ciest, výnimkou bola
len disciplína šprint v meste
Olsztyn. Ostatnými disciplínami
boli stredná trať, kvalifikácia na
dlhú trať, dlhá trať a trojčlenné šta-
fety.

V dňoch 24.-31. augusta sa v
Poľsku uskutočnili Majstrov-
stvá sveta v orientačnej cyklis-
tike, ktorých súčasťou boli aj 1.
Majstrovstvá sveta juniorov v
OC a svetový pohár veteránov v
OC.

Michal Fraňo sa umiestnil v
šprinte na 55. mieste (77 preteká-
rov), na strednej trati na 59. mies-
te (93 pretekárov), v štafete spolu
s Mikulášom Šabom a Pavlom Pa-
prčkom obsadili 25. miesto. Na dl-
hej trati zo zdravotných dôvodov
neštartoval

Michal Tomašovič bol na maj-
strovstvách sveta prvý raz. V
šprinte získal skvelé 23. miesto
(54 pretekárov), na strednej trati
56. miesto (65 pretekárov) v kvali-
fikácii na dlhú trať 29. miesto a vo
finále na dlhej trati 50. miesto (65
pretekárov).

Zo Slovákov boli najúspešnej-
ší – Hana Bajtošová, získala zlato
v hlavnej ženskej kategórii v šprin-
te a Natália Tyszová bronzovú me-
dailu v kategórii junioriek taktiež v
šprinte. (KOB Sokol Pezinok)

Mladý nádejný pretekár Michal
Tomašovič bol na svetovom
šampionáte prvý raz

Outdoorová cestovná kance-
lária IRBIS v spolupráci s Mestom
Pezinok organizuje

Podujatie sa uskutoční v nedeľu
19. októbra v Kučišdorfskej doline
v Pezinku. Štart i cieľ budú pri
priehrade. Pre mužov je pripra-
vená 20 kilometrová a ženy a ve-
teránov polovičná trať.

Štartovné je pre všetkých
účastníkov v rovnakej sume 100
Sk (€ 32,2). Registrácia bude do
9.00 hod., štart pretekov je o
10.00 hod. Príďte si zmerať sily a
spoločne stráviť príjemný deň.
Viac informácií nájdete na stránke
www.irbis.sk alebo na tel. č. 0918
618 647 (Palo Kretter).

Memoriál
Ivana Prokopa v horskom behu.

(kk)

Futbal:
28.9. PŠC Pezinok – Trnávka
28.9. – Ban. Pezinok
28.9. Limbach – Sv. Jur
31.8. – Gajary

5.10. GFC – Lozorno

Slov. Grob

Viničné

Grinava
5.10. Baník Pezinok – Malacky
12.10. PŠC Pezinok – Grinava
12.10. Slov. Grob – Studienka
12.10. Limbach – Baník Pezinok
12.10. Viničné – Kostolište

19.10. GFC Grinava – Lamač
19.10. Baník Pezinok – Viničné

26.10. PŠC Pezinok – Stupava
26.10. Limbach – Studienka
26.10. Viničné – Jakubov

(extraliga žien):
11.10. Pezinok – ŠOG NITRA
19.10. Pezinok – Senica

(extraliga muži):
8.10. Pezinok – Komárno

13.10.

15.10. Pezinok – Levice
18.10. Pezinok – Int. Bratislava
26.10. Pezinok Slávia Košice

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.00 hod.

hrá sa o 14.00 hod.

Pezinok – Nyíregyháza
(CEBL)

Volejbal

Basketbal

• Strelecké preteky Pezinský
džbán sa uskutočnili na strelnici v
areáli pezinského Kameňolomu
23. augusta. Bol to už 7. ročník,
ktorý organizuje klub športovej
streľby ŠSK BAPezinok.

Na dobre obsadenom turnaji v
hokejbale posledný augustový
víkend v Pruskom sa pezinské
družstvo umiestnilo na peknom
treťom mieste.

•

Pezinčan Marián Tahotný na voze Peugeot 205 v kategórii El+2000
dosiahol v prvý deň tretí a druhý štvrtý najlepšíčas.

Tenisový klub Pezinok v spolupráci s Mestom Pezinok a Malokar-
patskou komunitnou nadáciou Revia usporiadal Tenisový turnaj
amatérov o pohár Pezinka. Zúčastnilo sa ho dvanásť amatérskych
tenistov.
Do finále sa prebojovali Michal Žitňanský a Štefan Maťáš.

. O tretie miesto súperili Michal Krčmárik a
Martin Gaál. Zvíťazil M. Krčmárik 9:2. Ceny najlepším odovzdal riaditeľ
turnaja Peter Grič.

Víťazom
turnaja sa stal M. Žitňanský

(mo)



Medzi vzácne a ojedinelé ar-
cheologické nálezy patria predo-
všetkým plastiky ľudí a zvierat, kto-
ré aspoň čiastočne poodkrývajú
rúško tajomstva duchovného živo-
ta a výtvarného prejavu našich
predkov. So štylizovanými plasti-
kami zvierat a zriedkavejšie ľudí
sa stretávame od najstarších čias.
Medzi najvzácnejšie prejavy vý-
tvarného umenia na Slovensku
iste patrí napríklad známa Mora-
vianska Venuša, ktorej vek sa od-
haduje na 25000 rokov, alebo tzv.
Venuša z Nitrianskeho Hrádku,
ktorá sa dostala aj na slovenskú
dvojkorunovú mincu. Praveké
plastiky zosobňovali najmä ochra-
nu pred zlými silami a živlami prí-
rody a najmä v mladšej dobe že-
leznej boli priraďované k bohom a
bytostiam keltskej mytológie. Čas-
to boli rituálne ničené pri obra-
doch, ktorých priebeh dnes už ne-
poznáme.

Mestské múzeum v Pezinku za
päť rokov svojej činnosti získalo
prostredníctvom archeologických
výskumov do svojich zbierok via

cero neolitických a eneolitických
hlinených plastík. Medzi tie naj-
zaujímavejšie patrí plastika ľud-
skej tváre, nájdená počas výsku-
mu eneolitického sídliska v Grina-
ve, v lokalite Dlhé Pole. Samostat-

nou kapitolou sú štylizované pos-
tavičky zvierat a ľudských postáv,
vyrobené z bronzu, ktoré sa na na-
šom území vyskytujú od staršej
doby železnej (2.pol.8.stor. p.n.l. -
1.pol.5.stor. p.n.l.) do neskorej do-
by laténskej (125 - 0 p.n.l.). Mest-
skému múzeu sa podarilo získať
do svojich zbierok akvizičnou čin-
nosťou štyri takéto bronzové plas-
tiky. Súbor troch drobných plastík,
predstavujúcich srnku, barana a
vtáka pochádza pravdepodobne z
keltského hradiska na vrchu Po-
hanská pri Plaveckom Mikuláši.
Podľa uška, ktoré sa nachádza na

figúrke vtáčika môžeme predpo-
kladať, že plastika sa nosila ako
závesok, resp. ako amulet, teda
predmet, ktorý mal okrem estetic-
kej funkcie aj funkciu ochrannú.
Takéto amulety sa zvyčajne nosili

na krku, resp. pripevnené na o-
pasku. Srnka a baran takéto očko
nemajú, ani to však nevylučuje ich
prípadnú ochrannú funkciu.
Vzhľadom na to, že sú proporčne
menšie a útlejšie ako vtáčik, mohli
patriť k výzdobe kultového vozíka,
prípadne inej viacfigurálnej scény
upevnenej na podložke, ktoré slú-
žili výlučne na rituálne účely. Štvr-
tá bronzová plastika, ktorá sa do
zbierok Mestského múzea v Pe-
zinku dostala akvizičnou činnos-
ťou, sa od predchádzajúcich líši
svojom patinou, masívnosťou, ale
aj výtvarným prepracovaním do

takmer realistického obrazu býka.
Predmet údajne pochádza z Gri-
navy a bol nájdený začiatkom 20.
storočia pri úprave cesty. Mô-
žeme smelo skonštatovať, že v
priestore severne od Álp je tento
predmet unikátom a nielen na na-
šom území, ale v širšom stredo-
európskom priestore má len veľmi
málo analógií. Podľa uška môže-
me skonštatovať, že aj v tomto prí-
pade išlo o závesok, resp. amulet,
ktorý však pre masívnosť predme-
tu visel skôr na opasku ako na kr-
ku.

Žiaľ, na Slovensku máme len
veľmi málo takýchto plastík, ktoré
sa nachádzajú v odborných inšti-
túciách. Väčšina nálezov, nájde-
ných hľadačmi, končí v súkrom-
ných zbierkach na Slovensku, ale
aj v zahraničí, bez možnosti bliž-
šieho zdokumentovania okolností
nálezu. Tým sa nenávratne stráca
podstatná časť informácie, ktorú
nám mohli tieto predmety poskyt-
núť.

Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Pezinskú tehelňu poznajú oby-
vatelia západného Slovenska ako
továreň, ktorá im dodáva stavebný
materiál pre stavbu domov a chát.
Surovina potrebná pre produkciu
tehál sa ťaží už niekoľko desaťročí
v blízkej ťažobnej jame, do ktorej
iste zablúdil nejeden Pezinčan. Aj
s privretými očami si musel všim-
núť skamenelé lastúry a ulity mäk-
kýšov v íloch a pieskoch. A možno
mu prišla na myseľ aj otázka, od-
kiaľ sa tam vzali a aké sú staré.

Na tieto dve otázky je veľmi
prostá odpoveď. Sú staré približne
10 miliónov rokov a vznikli v jaze-
re, ktoré v tej dobe vypĺňalo celú
Karpatskú kotlinu. Vytvorené jaze-
ro sa vo vedeckej literatúre nazýva
Panónske jazero a siahalo od Nit-
ry na severe až po Belehrad na ju-
hu, od Viedne na západe až po
Kluž na východe. Voda v ňom bola
slaná asi ako v dnešnom Kaspic-
kom jazere a ústili do neho mnohé
rieky, medzi nimi aj paleoDunaj a
paleoVáh.

Paleontológia, veda, ktorá sa
zaoberá vyhynutými organizma-
mi, však hľadá odpovede aj na ak-
tuálne otázky o klimatických a eko-
logických zmenách, o druhovej
pestrosti v minulých dobách a o

vývoji organizmov. Práve pestrosť
geologických a paleontologických
fenoménov a rozsah odkrytej plo-
chy robia ílovisko v Pezinku výni-
močným v celej strednej Európe.

Ílovisko zachytáva 6 oscilácií
vodnej hladiny jazera na úpätí dví-
hajúcich sa Malých Karpát počas
obdobia niekoľko stotisíc rokov,
ktoré sú v hornej časti profilu pri-
kryté aluviálnymi uloženinami. Pra-
videlne sa striedajúce piesky, íly a
tenké vrstvy lignitu vznikali v jaze-
re, na pobreží ktorého rástli husto
zarastené, zmiešané, občasne
zaplavované lesy s rastlinstvom
teplého mierneho pásma, ktoré
bolo postupom času nahradené
chladnomilnejšou flórou. Svedčia
o tom skamenelé listy a peľ stro-
mov, po ktorých ostali aj skamene-
lé korene siahajúce až tri metre
pod vrstvy lignitov. Predovšetkým
zo zloženia peľov bola vypočítaná
priemerná ročná teplota pre toto
obdobie v rozmedzí od 15.6 do
21.7°C. Pre porovnanie, priemer-
ná ročná teplota v Podunajskej
nížine je dnes okolo 10 stupňov
Celzia

V lesoch s riekami žilo Hippo-
therium primigenium, predchodca
moderného koňa. Tento prehisto-

rický 1,4 m vysoký kôn sa do Euró-
py dostal zo Severnej Ameriky cez
Áziu. Pobrežné lesy poskytli ži-
votný priestor mnohým plchom,
škrečkom, myšiam, vevericiam
Albanensia a ďalším vyhynutým
hlodavcom. V močiaroch a riekach
žil vyhynutý bobor Trogontherium,
ktorého životné prostredie bolo
podobné dnešnému bobrovi. Mož-
no si v tých hustých lesoch staval
aj hrádze. Ojedinele sa našli polá-
mané panciere korytnačiek. S urči-
tosťou je možné povedať, že lesy
boli osídlené aj inými bylinožrav-
cami a v potravnej reťazi na nich
nadväzujúcimi dravcami, avšak
ich skameneliny dosiaľ nájdené
neboli.

V prostredí jazera rástli sladko-
vodné rastliny chary príbuzné su-
chozemským rastlinám dlhé až
120 cm a žijúce v čistých stojatých
vodách. Na rastlinách sa výborne
darilo vodným slimákom, ktorých
bolo objavených 30 druhov. Po-
četnú skupinu zdokumentovaných
živočíchov tvoria aj lastúrniky so
17 druhmi.

Druhovo najbohatšou skupinou
sú lastúrničky, latinsky Ostraco-
da, s 1 mm dlhou zvápenatelou
schránkou, ktorá robí tieto drobné

kôrovce neoceniteľnými pri výsku-
me dávnej histórie našej planéty,
pretože sa veľmi dobre a často za-
chováva v skamenelom stave a
umožňuje tak skúmať rozšírenie
oceánov a jazier, klimatické a iné
ekologické zmeny.

V pezinských íloch a pieskoch
bolo objavených 40 druhov slad-
kovodných a brakických lastúr-
ničiek, ktoré dokladujú významné
zmeny prostredia oscilujúce od
sladkovodného až po kaspibrakic-
ké so salinitou okolo 10 ‰.

K vedecky najzaujímavejším
rodom lastúrničiek patrí Tyrrheno-
cythere, ktorého korene siahajú
práve do západného okraja Podu-
najskej nížiny. V plytkých vodách
žili vedľa seba Tyrrhenocythere
pezinokensis so silno kalcifikova-
nou a ťažkou schránkou, nad kto-
rým prevládli Tyrrhenocythere ras-
tislavi a dva ešte nepomenované
druhy s ľahšou schránkou. Od-
tiaľto sa rod rozšíril do ostatných
oblastí Panónskeho jazera, preni-
kol do regiónu Čierneho, Kaspic-
kého a Stredozemného mora, kde
založil svoje početné populácie, z
ktorých ešte dodnes žije posledný
druh. Dr. Radovan Kyška Pipík
Geolog. úst. SAV Ban. Bystrica



Termín prieskumu:

Počet respondentov:
Metóda zberu údajov:

Štruktúra respondentov
podľa pohlavia:

podľa bydliska:

podľa
veku:

podľa
p o v o l a n i a :

1. Považujete
sa za rodinne za-
ložených ľudí?

2. Komuniku-
jete často s rodi-
nou, resp. nachádzate vo svojej
rodine oporu?

3. Žijete v Pezinku s rodi-
nou?

4. Prečo žijete so svojou rodi-
nou?

5. Prečo nežijete so svojou
rodinou?

6. Keďmáte problém v rodi

august
2008;

93;
dotaz-

níkový zber prostredníctvom
anketárov;

–
57 percent žien,

43 % mužov;
20% sídlisko Sever, 20% sídlisko
Juh, 20% centrum, 10% Muškát,
15% Grinava, 15% Cajla;

6% do 18
rokov, 85% od 18
-60 rokov, 9% nad
60 rokov;

19,4% študentov,
50,5% zamest-
nancov, 11,8%
p o d n i k a t e ľ o v,
10,7% dôchodcov
( v r á t a n e i n -
validných), 7, 6%
iných (ženy na ma-
terskej dovolen-
ke, nezamestna-
ní).

Výsledky prie-
skumu podľa jed-
notlivých otázok:

–
96,8% áno, 3,2%
nie;

– 95,7% áno, 4,3
nie;

– 94,6% áno, 5,4% nie;

(odpoveď tých, ktorí odpo-
vedali na otázku č. 3 „áno“) –
11,8% uviedlo, že nemajú iné vý-
chodisko, 63,4% takto im to vyho-
vuje, 24,8% uviedlo inú odpoveď
(majú sa radi, nemajú samostatné
bývanie, v Pezinku bývajú celý ži-
vot, páči sa im v Pezinku, majú tu
svoju rodinu, nevedia si predstaviť
žiť niekde inde, tak to má byť, deti
nemajú ešte svoju rodinu);

(odpoveď tých ktorí na
otázku č. 3 odpovedali „nie“) –
20% uviedlo, že nemajú vyhovujú-
ci byt, 20% preto, lebo nemajú
medzi sebou dobré vzťahy, 60%
uviedlo iné dôvody (do Pezinka sa
prisťahovali, majú invalidné dieťa,
partner je chorý a iné);

ne, kde hľadáte pomoc predo-
všetkým?

pri finančných problémoch:

pri problémoch s partnerom:

pri problémoch s deťmi:

pri problémoch s rodičmi:

pri bytových problémoch:

7. Ktorú formu pomoci, tý-
kajúcu sa rodiny, ste využili naj-
častejšie?

(bolo možné uviesť i
viac možností, resp. niektorí res-
pondenti neodpovedali vôbec)
–
36,6% u príbuzných, 11,8% na
Úrade práce sociálnych vecí a ro-
diny, 5,4% na Mestskom úrade,
5,4% inde (v banke, v záložni);
–
48,4% u priateľov, 41,9% u prí-
buzných, 11,8% u psychológa,

6,5% volí iné riešenie (napr. pro-
blémy riešia sami), 4,3% sa obráti
na linku dôvery, 2,1% na Mest-
skom úrade;
–
52,7% u príbuzných, 31,2% u pria-
teľov, 20,4% u psychológa, 4,3%
na linke dôvery, 4,3% volí iné rie-
šenie (napr. problémy riešia sa-
mi), 2,1% na Mestskom úrade
–
59,1% u príbuzných, 33,3% u pria-
teľov, 5,4% u psychológa, 5,4%
volia iné riešenie, 4,3% na Úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny,
2,1% na Mestskom úrade, 1,1%
na linke dôvery;
–
59,1% u príbuzných, 32,2% na
Mestskom úrade, 30,1% u pria-
teľov, 5,4% volia volia iné riešenie
(napr. problémy riešia sami, resp.
s právnikom), 2,1% na Úrade prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny.

– 11% u rodiny, 9%
v banke, 7% u priateľov, 5% na
Úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny, 3% od samosprávy, 14%
nepotrebovali zatiaľ žiadnu po-
moc.

– 34% uviedlo samosprávu
(najmä MsÚ a primátora), 31%
štátna správa (Úrad práce, sociál-

nych vecí a rodiny), 28% školy a
školské zariadenia (materské,
základné, ZUŠ, CVČ), 25% nezis-
kové organizácie (OZ MamaTata-
Ja, MKN Revia), 13% cirkev, 11%
športové zariadenia (kluby, TJ),
2% uviedli, že nikto nepomáha ro-
dinám.

– 24% viac ihrísk a športovísk na-
jmä pre deti, vrátane cyklotrás
(športové kluby by sa mali viac
orientovať na neprofesionálov a
deti), 20% zlepšiť dopravnú in-
fraštruktúru (lepšie cesty, zníže-
nie rýchlosti na Majakovského,
vyriešiť problémy s parkovaním,
opraviť cestu na Svätoplukovej za
Jednotou, resp. medzi bytovkami
na Severe, opraviť chodníky na
Severe, opraviť cesty a chodníky
v meste, zlepšiť dopravu na Muš-
káte, viac parkovacích miest v cen-
tre , zrušiť parkovanie na Kolláro-

finančnú:

8. Ktoré inštitúcie v Pezinku,
podľa vášho názoru, pomáhajú
najviac rodinám?

9. Čo navrhujete na zlepše-
nie podmienok pre život rodín v
Pezinku?

vej ulici), 15% zastaviť výstavbu
skládky komunálneho odpadu,
10% budovať lacnejšie byty (naj-
mä sociálne, resp. mestské, zlep-
šiť kvalitu bývania pre mladých),
5% zlepšiť starostlivosť o životné
prostredie (najmä zeleň, väčšia
čistota na verejných priestran-
stvách), 3% vybudovať voľnoča-
sové rekreačné miesta pre rodiny,
ďalšie návrhy: zlepšiť bezpečnosť
na športoviskách a ihriskách (pred
autami, vandalmi, psíčkarmi), zru-
šiť krčmy a puby, resp. letné sede-
nie v blízkosti bytoviek, zamedziť
prístup u mladistvých k alkoholu a
cigaretám, zakázať fajčenie na
verejných priestranstvách, v ka-
viarňach a v reštauráciách, viac
sa starať o okrajové časti mesta,
najmä sídliská, na Muškáte nie je
ihrisko a bytovky pribúdajú, nedá-
vať toľko rómskym rodinám, nech
títo spoluobčania hľadajú prácu a
zarábajú sami na seba, chýbajú
jasle pre matky, ktoré chcú praco-
vať, mladí majú úvery, ktoré musia
splácať, nemajú kam dať deti, pre-
to zvažujú či vôbec mať deti, zlep-
šiť informovanosť, kedy a kde
môžu občania dostať pomoc v nú-
dzi, na Cajle vybudovať obchod s
potravinami a drogistickým tova-
rom, dobudovať kanalizáciu, vytá-
pa domy, zlepšiť výchovu v rodi-
nách, viesť deti od narodenia k
zodpovednému prístupu k životu
a rodine, zvýšiť angažovanosť
učiteľov, rekonštruovať vnútornú
časť parku, zrušiť motorkársku
dráhu, zlepšiť možnosti ľudí zapo-
jiť sa do dôležitých rozhodovaní,
zlepšiť zdravotnícke služby, opra-
viť basketbalové koše na Severe,
osvetlenie parčíka na Svätopluko-
vej ulici, osadiť lavičky pri ihris-
kách (Starý dvor).

Spracovala Eva Lupová

zameraného na zisťovanie názorov občanov na podmienky života rodiny v Pezinku (súčasť kampane
Pezinok – mesto priateľské k rodine)

Zámocký park – oáza pokoja
a miesto častých návštev Pezinčanov



Mladí Pezinčania si mohli pozrieť vystúpenia šiestich hudobných
skupín na I. ročníku – festivale pre mladých. V rámci
poldenného koncertného programu v miestnom amfiteátri sa
predstavili Pro Taxxis (Pezinok), Tí z lode (Bratislava), Agafis
(Šenkvice), Human Brain (Pezinok), Disconcrete (Trnava) a ČAD
(Svätý Jur). Na podujatí, ktoré organizovalo Pezinské kultúrne
centrum, sa zúčastnilo vyše 300 návštevníkov.

Pezinrocku

(mo)

Bratislavská skupina Tí z lode.

Od 28. októbra 2004 sa snaží
obohatiť hudobný život v Pezinku
projekt MUSICMANIA. Rock bar u
Švarca bol už v minulosti miestom,
kde sa hrávali koncerty, ktoré mali
tú pravú klubovú atmosféru. Roz-
šírením priestorov vznikli pod-
mienky na vytvorenie klubu, ktorý
by ponúkal isté pravidelné hu-
dobné menu. A tak sa štvrtky stali
dňami D, kedy si k Švarcovi na-
chádzajú cestu priaznivci klubo-
vých koncertov už nielen z Pe-
zinka. Koncerty v rámci projektu
MUSICMANIA sú pre divákov (v
dnešnej dobe netradične) zadar-
mo!

Ako podporný prvok projektu
bola vytvorená web stránka
www.musicmania.sk, ktorá obsa-
huje informácie o pripravovaných
koncertoch, fotografie, fórum...

2.10. rock 16.10.
heavy metal

30.10. in-
die pop rock 13.11.

metal, 27.11.
hard rock 11.12.

blues
Viac na . Na
stretnutie sa tešia autori projektu
Petter Bittner a Palo Švarc.

Aktuálny program:
SOUNDRISE

NO REDEMPTION
FRESH CARNATIONS

DISCONCRE-
TE STARÁ ŠKOLA

MILAN KON-
FRÁTER BAND

www.musicmania.sk

V dňoch 22.-28. augusta sa
uskutočnilo v Žiari nad Hronom
sochárske sympózium, ktorého
sa zúčastnila aj Pezinčanka Dani-
ca Tyková. Diela zúčastnených
umelcov – drevené sochy – boli
umiestnené v exteriéri parku pri
barokovom kaštieli.

* * *
Malé objekty z drôtu a plechu z

ušľachtilých materiálov pod ná-
zvom , vystavuje
Danica Tyková v Portugalsku. Vý-
stava je putovná. Začala minulé
leto v Prahe, pokračovala v prie-
storoch Slovenského inštitútu v
Helsinkách a toto leto končí v Lisa-
bone.

V pražskej Leica Gallery otvo-
rili 4. septembra výstavu nazvanú
Domésticas fotografaAndreja Bal-
cu.

V Galérii PROKOP v Pezinku
bola otvorená výstava Po stopách
Eugeňa Suchoňa. Potrvá do 5. ok-
tóbra 2008.

Peknô.sk.Drôty

* * *

* * *

V septembri
pokračoval celo-
ročný cyklus Vý-
znamná osob-
nosť Pezinka,
ktorý organizuje
Pezinské kultúr-
ne centrum, spo-
mienkou na

(nar. 25. 9. 1941 – † 22. 11.
1987). Tradičného stretnutia v Dome kultúry sa zú-
častnili najbližší rodinní príslušníci (manželka Natá-
lia, dcéra Veronika), priatelia, spolužiaci, bývalí kole-
govia a početní občania. Okrem spomínania na výz-
namného umelca si boli pozrieť v galérii na
Potočnej ulici, ktorá nesie jeho meno, výstavu dote-
raz nevystavovaných diel.

Štefan Prokop sa narodil v Galante, kde aj
absolvoval základnú školu. Potom študoval na
SUPŠ v Bratislave a v rokoch 1961-1967 navštevo-
val Vysokú školu výtvarných umení, oddelenie
figurálneho sochárstva u prof. Jozefa Kostku.

Od roku 1968 žil a tvoril v Pezinku. Venoval sa
figuratívnej tvorbe, reliéfu, medailérstvu, monumen-
tálnej plastike a kresbe. Vystavoval doma i v
zahraničí, zúčastnil sa viacerých sochárskych
sympózií v Československu, Bulharsku, Maďarsku
a Taliansku. V roku 1984 získal Grand prix sochár-
skeho sympózia v talianskom Faname. Mnohé jeho
diela sú súčasťou trvalých zbierok slovenských

aka-
demického so-
chára Štefana Prokopa

prítomní

galérií. V zahraničí vystavoval v Maďarsku, Poľsku,
Juhoslávii, Taliansku, Alžírsku a Portugalsku. V
Pezinku mal dve výstavy v rodnom dome Jána
Kupeckého v rokoch 1970 a 1976. Jeho dielom je aj
výzdoba čelnej steny v sobášnej sieni na Mestskom
úrade v Pezinku.

Štefan Prokop v roku 1988 získal im memoriam
cenu Združenia slovenských výtvarných umelcov.
Jeho dielo je zastúpené v zbierkach Slovenskej
národnej galérie v Bratislave, Oblastnej galérie M.A.
Bazovského v Trenčíne, galérie F. Studeného v Nitre
a v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.

Tvorba Š. Prokopa predstavuje špičkovú kvalitu v
oblasti modernej slovenskej i európskej plastiky a
kresby.

V Pezinku na Potočnej ulici sa nachádza Galéria
Štefana Prokopa, ktorú spravuje občianske
združenie Odkaz Štefana Prokopa. (mo)

Foto: autor a Martin Marenčín

Nenechajte si ujsť tento ne-
všedný zážitok, pretože sa jedná o
interpretku, ktorá nemá porovna-
teľnú konkurenciu. Vo svojich kon-
certoch spája herecké umenie (u-
končené štúdium herectva), krás-
ny alt, šarm a eleganciu.

Od roku 1966 nahrala osem-
násť platní, niektré z jej piesní sa
nám doslova “dostali pod kožu” –
Lásko prokletá, Mylord, Čerešne
či zľudovelá Levandulová.

Príďte si ich vypočuť od inter-
pretky, ktorá si už miesta svojich
koncertov veľmi vyberá.

Vstupenky sú už v predaji v po-
kladni Domu kultúry na prízemí.

Kráľovná šansónu, hviezda
svetového formátu – Hana He-
gerová bude koncertovať v Pe-
zinku. Pezinské kultúrne cen-
trum pripravuje jej vystúpenie
na 2. októbra o 19.00 hod. V Do-
me kultúry v Pezinku.

(In)

Fotografia je zo spomienky na Štefana Prokopa
(11. septembra 2008).

9. 11. o 19.00 hod.
(veľká sála Domu kultúry)

MIROSLAV DONUTIL
ONE MAN SHOW

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM PRIPRAVUJE
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Remeselné mestečko

Posledná šanca na prihlasova-
nie sa do krúžkov a kurzov Cen-
tra voľnéhočasu.

Pre škôlkárov:

Pre školákov

Kurzy pre mládež a dospelých:

Výtvarné:

Pohybové:

Iné:

V spolupráci s Mestom Pezinok
sme pre rodičov s deťmi počas Vino-
brania pripravili mestečko plné ľu-
dových remesiel. Príďte si dňa 27.
septembra od 14. do 17. hod. do
Zámockého parku vyskúšať remes-
lá našich starých rodičov. Nebude
chýbať cech košikárstva, tkania, drô-
tikovania a iné. Podujatie sa koná
len v prípade vhodného počasia.

Angličtina od nulôčky I,Angličtina
od nulôčky II, Nemčina od nulôčky,
Šikovníček, Predškoláčik, Hudob-
níček, Výtvarný, Keramický, Folk-
lórniček, Tanečníček, Pohybovka

Keramika, kresba, maľba, grafi-
ka, Ľudové remeslá, Šperkárstvo,
Umelecký ateliér, Svet bábok

Moderné tance I, Hip – hop,
Brušné tance, Turistický, Kickbox,
Loptové hry, Dievčenský futbal

Angličtina hrou I, Angličtina hrou
II, Nemčina hrou I, Nemčina hrou II,
Divadelný, Divadlo HIP, Gitara za-
čiatočníci, Gitara pokročilí, mode-
lársky, Šach, History klub, Bubno-
vanie, počítačový

Angličtina, English club, Nemči-
na, Kurz strihov a šitia, Strojopis,
Brušné tance, Počítačový, Kerami-
ka, Bubnovanie

Prihlasovať na krúžky a kurzy sa

môžete do 30. 9. 2008 v Zámoc-
kom parku v Centre voľného ča-
su v Pezinku od pondelka do
štvrtka 13.00 – 17.00 hod. Bližšie
informácie na www.epicen-
trum.org

Príďte sa inšpirovať do EPIcen-
tra, kde vám ponúkame aj tento rok
ďalší kurz pre dospelých a mládež
od 13 rokov, začíname Mozaikou.
Ozdobíte si svietniky, kvetináče,
stôl, rámčeky. Naučíte sa vytvárať
klasickú mozaiku z obkladačiek a
skla.Príďte 11. 10. 2008 od 14.00
do 19.00 hod do Centra voľného
času v Pezinku. Prihlásiť sa je
možné do 8. 10. 2008 v Centre
voľného času telefonicky, 033/641
20 20, 0911/402 021, alebo osobne
v Zámockom parku. Cena: 300 Sk,
9,96 €. Prihlásiť sa dá do 15. 10.
2008. www.epicentrum.org

Naučte sa s nami tradičnú staro-
dávnu metódu ručne robenej čipky
pomocou paličiek na valci. Dňa
18.10.2008 od 14.00 do 19.00 hod
budeme spoločne vyrábať náram-
ky, záložky, ozdoby na šaty a iné
drobnosti. Cena: 300 Sk, 9,96 €.
Prihlásiť sa dá do 15. 10. 2008.
www. epicentrum.org

Dňa 24. 10. 2008 od 14.00 do
18.00 hod v Centre voľného času v
Pezinku si deti spolu so svojimi ro-
dičmi vyčarujú jesennú výzdobu do
svojich izbičiek. Príď sa aj ty inšpi-
rovať a vyrobiť niečo pekné! Vstup-
né: dobrovoľné. www.epicenrum.-
org

Kreatívne sobotné popoludnie v
Centre voľného času

– Mozaika

Kreatívne sobotné popoludnie v
Centre voľného času

– Paličkovanie

Jesenné tvorivé dielne

cvč

(štvrtok) o 18.00 h v malej
sále –

– vystúpenie FD RADOSŤ
pri príležitosti Medzinárodných
športových seniorských dní

o 19.00 h vo
veľkej sále –

– Koncert k 100. výročiu
narodenia E. Suchoňa. Priamy
prenos Slovenského rozhlasu.

2. 10.
SVADBY, SVADBY, SVAD-

BATÉ

SYMFONICKÝ OR-
CHESTER SLOVENSKÉHO ROZ-
HLASU

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej
sále – – Kon-
cert známej šansoniérky v sprie-
vode kapely: Petr Malásek, Robert
Balzar, František Kop a Zdeněk
Fišer.

(piatok) exteriér a spo-
ločenská sála DK –

(streda) o 8.00 h. v salóniku
–

(štvrtok) o 17.00 h v saló-
niku DK –

– motocyklový prete-
kár, majster športu († 6. 10. 1973)

(štvrtok)

2. 10.
HANA HEGEROVÁ

3. 10.
MEDZINÁ-

RODNÉ ŠPORTOVÉ SENIOR-
SKÉ DNI
8. 10.
ODBER KRVI
9. 10.

„800“ VÝZNAMNÁ
OSOBNOSŤ PEZINKA FRANTI-
ŠEK SRNA

16.10.

PROGRAM: Eugeň Suchoň: Sym-
fonietta in D, Balada pre lesný roh
a orchester, Nocturno pre vio-
lončelo a orchester, Noc čarodej-
níc – symfonická báseň. Sólisti:
Peter Sivanovič – lesný roh, Ján
Slávik – violončelo. Diriguje: Mario
Košík

(piatok) o 18.00 h v spo-
ločenskej sále –

–
Hlavný garant: ZUŠ E. Suchoňa

(sobota) v spoločenskej
sále – –
XXXIV. ročník Medzinárodnej
súťaže v spoločenskom tanci.
10:00 h Jednotlivé súťaže, 18:00 h
Galaprogram

(piatok) o 10:00 h –

– Program pre ZŠ
(piatok) o 19:00 h v spo-

ločenskej sále –
– účinkujú

The Back Of Bones, God Faher
(nedeľa) o 16.00 h vo

veľkej sále –
– začiatok cyklu rozprávok s det-
skou súťažou Ela-Hop, účinkuje
Divadlo PIKI.

17. 10.
KONCERT K

STOROČNICI E. SUCHOŇA

18. 10
PEZINSKÝ STRAPEC

24. 10. VÝ-
CHOVNÝ KONCERT AGENTÚ-
RY LET‘SART

24. 10.
KONCERT V

KLUBE MLADÝCH

26. 10.
AHOJ ROZPRÁVKA

Pozor: Vyhodnote-
nie súťaže za šk. rok 2007/2008

VÝSTAVY:
Ilustrácie PETRA UCHNÁRA –
vystava predstavujúca časť tvorby
v Pezinku žijúceho a tvoriaceho vý-
tvarníka – grafika, maliara a ilustrá-
tora – o. i. detských kníh Guliverove
cesty, Kniha džunglí, Peter Pan či

. (utorok) o 17.00 h.v saló-
niku – – Večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku

1. – 12.10.

28. 10
SPIEVANKY

VÝSTAVY:
Kamil GRANEC: Na

skle maľované a iné

KINO DOMU KULTÚRY

3.-4.-5. Bobule ČR
6.-7. Mamma Mia! USA

9. Fk: Skafander a motýľ
Fra,USA

10. Hancock USA
11.-12. Zabudnutý ostrov USA
14.-15. Múmia: Hrob dračieho

cisára USA
17.-19. Hellboy II: Zlatá armáda

USA
18. Horton 17.00 h. USA

21.-22. Moje čučoriedkové noci
USA

23. Fk: Katyň USA
24. Venkovský učitel ČR

25,-26. Narnia: Pr inc Kas-
pian USA

28.-29.. Ako ukradnúť nevestu
USA

30.-31. Tobruk ČR, SR
Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Veľká kniha slovenských rozprá-
vok. výstavy

– expozície archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

Otvorenie 10. ok-
tóbra o 17.00 hod.

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:


