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Bohatý program kultúrneho le-
ta v Pezinku máme pomaly za se-
bou a nás čaká už len vyvrchole-
nie tohtoročnej letnej sezóny. Vino-
branie 2009 je za dverami a prí-
pravy naň sú v plnom prúde. Tento
rok sa bude konať v termíne 18. -
20. septembra a výnimočné je
tým, že si pripomenieme 50. vý-
ročie organizovania Vinobraní v
Pezinku. A čo nás čaká? Okrem
tradične bohatého programu na
dvoch pódiách na námestí a v Zá-
mockom parku či uličky remesiel
bude v rámci sprievodného pro-
gramu otvorených osem výstav v
Mestskom múzeu, v Malokarpat-
skom múzeu a v Minigalérii Domu
kultúry. Deti zabaví Centrum voľ-
ného času v remeselnom mesteč-
ku v Zámockom parku a rodičia si
zatiaľ môžu vychutnávať atmosfé-
ru mestskej viechy v Mestskej vino-
téke a na nádvorí domu na Rad-
ničnom námestí č. 9. (ZS)

Obchodné centrum v lokalite Sahara. Foto (mo)

Mesto Pezinok a Základná or-
ganizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov po-
zývajú na mestské oslavy 65.
výročia Slovenského národného
povstania, ktoré sa uskutočnia v
piatok 28. augusta o 15.00 hodi-
ne. Zraz účastníkov osláv bude v
parku pred Zámkom.
Program: Položenie vencov a ky-
tíc k pamätníkom, slávnostné prí-
hovory.

Zároveň vás v sobotu 29. au-
gusta o 18.00 hod. pozývame na
Pertizánsku vatru v areáli Rozál-
ka (pri Hasičskom ihrisku). (ra)

Dvadsaťdeväťročný Pezinčan Vladimír Baňák sa stal maj-
strom sveta v miešaní kokteilov.Na šampionáte v Berlíne jeho
drink Sweet Road (Sladká cesta) zvíťazil v konkurencii nápojov,
ktoré pripravovalo 52 barmanov z celého sveta. V súťaži sa
hodnotí chuť nápoja a jeho vzhľad. Na prípravu bol časový limit
šesťminút.

Držiteľom majstrovského titulu bude do novembra 2O1O,
kedy sa uskutoční ďalší svetový šampionát v miešaní kokteilov
v Singapure. Na jeho otvorení sa bude podávať víťazný kokteil z
predchádzajúceho ročníka.

Vladimír Baňák reprezentoval Slovensko na viacerých medzi-
národných súťažiach. V roku 2OO3 získal titul Barman roka. (mo)

Vladimír Baňák s trofejou
z majstrovstiev sveta

Keď sme na Radničnom ná-
mestí nainštalovali banský vozík
pri príležitosti 67O. výročia ťažby
rúd v pezinskom chotári, nepred-
pokladali sme, že sa stane symbo-
lom baníctva nielen v našom re-
gióne. Pozastavuje sa pri ňom
mnoho ľudí, hlavne turistov pre-
chádzajúcich mestom, ale aj mno-
ho domácich. Fotografujú sa pri
ňom a začínajú Pezinok spájať s
baníctvom. Zvlášť v poslednom
období, keď sa udiala v Handlovej

najväčšia banícka tragédia v deji-
nách Slovenska sa na tomto mies-
te pristavilo veľa ľudí a v mysliach
sa spojilo s touto udalosťou a jej
následkami. Malokarpatský ba-
nícky spolok, ale i viacerí občania
Pezinka, si pietnou spomienkou a
zapálením sviečok uctili pamiatku
dvadsiatich baníkov, ktorí zahynuli
1O. augusta 2OO9.

Niekto si môže položiť otázku,
čo my máme spoločné s Handlo-
vou? Dokončenie na 3. strane



Deviaty poslanecký deň v roku
2009 sa uskutoční v stredu 2. sep-
tembra od 16. do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19 na prvom poscho-
dí. 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. (ZS)

Silná víchrica v noci 23. júla na-
páchala v Pezinku najväčšie ško-
dy v Zámockom parku. Našťastie
zasiahla väčšinou stromy, ktoré
boli na základe ich zdravotného
stavu v rámci revitalizácie parku
určené na výrub. Zámocký park
bol pre nebezpečne spadnuté ale-
bo zakliesnené stromy od 24. do
30. júla pre verejnosť uzavretý.
Mesto Pezinok v tom čase od-
straňovalo následky víchrice a čis

tilo park. Polámané a vyvrátené
stromy boli aj na cintoríne v Pezin-
ku.

Prírodný živel spôsobil v našom
meste škody približne za 500 tisíc
eur (viac ako 15 miliónov Sk).

Zničená bola strecha na budove
Bratislavského samosprávneho
kraja na Ulici 1.mája a poškodené
bolo aj opláštenie budov na sídlis-
ku Starý dvor a tiež asi desať osob-
ných automobilov. (ZS)

Spadnuté stromy v Zámockom par-
ku

Na cintoríne víchrica zlámala veľké konáre, ktoré
spadli na pomníky.

Strecha z budovy pri štadióne na Ul. 1. mája skončila
až v 50 metrovej vzdialenosti.

Foto: M. Hletko a (mo)

Zrejme sa ich nikdy nezbavíme.
Vandali v Pezinku znovu vyčíňali a
spôsobili nám všetkým ďalšie ško-
dy. Tentoraz si „vzali na mušku“
vinohradnícky náučný chodník a
ich "dielom" je zničená mreža na
studni a sprejom a fixami počmá-
rané informačné tabule a altánky.
Mesto Pezinok teda musí opätov-
ne vyčleniť finančné prostriedky
na opravu poškodených objektov
náučného chodníka.A, žiaľ, opäť

úplne zbytočne. Na nezodpoved-
né konanie zopár jednotlivcov do-
plácame všetci. Peniaze mohlo
mesto využiť aj užitočnejšie, v pro-
spech nás všetkých. Napríklad aj
na zveľadenie takých turistických
atrakcií, akými sú náučné chodní-
ky.

Priložené fotografie hovoria za
všetko a nepotrebujú žiaden ko-
mentár! Posúďte sami. (ZS)

Foto: M. Krnáčová

Sprejmi dočmárané altánky a orientačné tabule

V rámci Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva je v Pezinku
na nedeľu 6. septembra pripra-
vený nasledovný program:

– Návšteva kultúrnych
pamiatok v historickom centre
mesta, ktoré sú evidované v
Ústrednom zozname pamiatko-
vého fondu Slovenskej republiky
s odborným výkladom. Stretnu-
tie účastníkov bude pred Dolným
kostolom, na rohu Radničného
námestia a Holubyho ulice.
Trasa: Holubyho ulica (10 pa-
miatkovo chránených meštian-
skych domov, 16 vinohradníc-
kych domov, kláštor a kostol Ka-
pucínov) – Radničné námestie
(2 pam. chránené meštianske
domy a Dolný kostol) – Štefáni-
kova ulica (7 pam. chránených
meštianskych domov, 2 vino-
hradnícke domy, 1 patricijský
dom, Radnica a Farský kostol)
a Mladoboleslavská ulica – pre-
hliadka časti pôvodného mest-
ského opevnenia.

– Ukončenie prehliadky
pri pezinskom Zámku (kaštieľ a
park)

(bezplatný vstup)
– – Deň otvore-

ných dverí v múzeách – svoje
brány otvoria obe pezinské
múzeá – Malokarpatské mú-
zeum i Mestské múzeum v Pe-
zinku.

– Divadelné predsta-
venie pre deti

(divadlo HAAF) na nádvorí
Mestského domu na Radničnom
námestí č. 9, pripravilo Mesto Pe-
zinok a Pezinské kultúrne cen-
trum.

– – Prehliadka
Schaubmarovho mlyna a stálej
expozície insitného umenia s lek-
torským výkladom (každú celú
hodinu)

– Otvorenie výstavy
, ktorá predstaví tvor-

bu troch insitných umelcov z ma-
lokarpatského regiónu – Ondreja
Šteberla, Jozefa Lackoviča a Da-
ny Polákovej. Výstavu otvorí ge-
nerálna riaditeľka SNG Katarína
Bajcurová a kurátorka výstavy
KatarínaČierna.

Exkurzia po kultúrnych pa-
miatkach mesta – organizáto-
rom je Krajský pamiatkový
úrad Bratislava.
13.00 h

15.30 h

Deň otvorených dverí v mú-
zeách
10.00 17.00 h

15.00 h

SNG – Galéria insitného ume-
nia na Cajle, Schaubmarov
mlyn
10.00 14.00 h

16.00 h

(ZS)

Ako Tóno hľadal
tóny

Tra-
ja z regiónu

V minulom čísle sme priniesli chybnú informáciu o schválení prevádz-
kovania parkovania v meste obchodnou spoločnosťou Mestské zdravot-
né stredisko, s. r. o. a o zóne spoplatnenia parkovania.

Poslanci tento predložený návrh na júnovom zasadnutí Mestského
zastupiteľstva neschválili. Za chybnú informáciu sa ospravedlňujeme.

Redakcia

Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok realizuje medzi-
národný projekt EUFACINET. Pro-
jekt kladie dôraz na facilitáciu no-
vých vzdelávacích postupov za
účelom vytvorenia kultúry celoži-
votného vzdelávania v malých a
stredných podnikoch z oblasti prie-
myslu, obchodu, turizmu či zo soci-
álnej oblasti. EUFACINET inicio-
val a podporuje vznik európskej
siete facilitátorov pracujúcich pro-
stredníctvom odbornej komunity.

Viac informácií získate na www.-
facilitatinglearning.eu/sk/.



Po prijatí opatrení, kto-
ré znamenajú šetrenie
p revádzkových a
režijných nákladov
Úradu Bratislavského

samosprávneho kraja a jeho za-
riadení (školy, sociálne zariade-
nia, kultúrne zariadenia) na zákla-
de prognóz vývoja príjmov štát-
neho rozpočtu zo začiatku roka
bude musieť kraj pristúpiť k ďal-
ším, zrejme radikálnejším opatre-
niam.

Zníženie príjmov štátneho roz-
počtu sa totiž dramaticky odráža aj
na príjmoch samosprávnych kra-
jov, ktoré hospodária predovšet-
kým s podielom z dane z príjmov
fyzických osôb. Úpravou nezdani-
teľnej položky, rastom nezamest-
nanosti a nižším výberom dane
prichádza regionálna samospráva

na celom Slovensku podľa pos-
lednej prognózy ministerstva fi-
nancií o takmer 77 miliónov eur
(2,3 mld. Sk).

Pre Bratislavský samosprávny
kraj to znamená, že musí počítať s
výpadkom v príjmoch z tohto dôvo-
du vo výške viac ako 6 mil. eur
(takmer 190 mil. Sk). Ak k tomu
prirátame výpadok vo výške cca
16,6 mil. eur (cca 500 mil. Sk) z
nezrealizovaného ale v rozpočte
naplánovaného predaja majetku a
možný pokles vo výbere daní z mo-
torových vozidiel, bude potrebné
nielen ďalej racionalizovať, ale
žiaľ aj upustiť od niektorých rozvo-
jových projektov či plánovaných
aktivít.

Rozpočet BSK na tento rok
schválili poslanci na svojom roko-
vaní v decembri minulého roka jed

nomyseľne ako vyrovnaný vo výš-
ke 145 mil. eur.

„Budeme sa musieť sústrediť
na to, aby zamestnaných mal v
septembri kto prepraviť do práce,
aby študenti a učitelia mohli v trie-
dach svietiť a kúriť a klienti v soci-
álnych zariadeniach čo jesť. Nič
viac, ale verím, že ani nič menej,“
okomentoval vážnu situáciu pred-
seda BSK Vladimír Bajan.

Zároveň v tejto súvislosti listom
oslovil poslancov BSK, aby ich o
situácii informoval a taktiež požia-
dal o stretnutie s ministrom financií
SR, keďže ohrozené môžu byť aj
niektoré originálne kompetencie.

Návrhmi na konkrétne riešenia
sa bude zaoberať mimoriadne za-
stupiteľstvo BSK, ktoré sa zíde
zrejme koncom augusta.

Milka Podmajerská

Navštívte pezinské fazuľové hody
Fyzulnačka 2009

Už o pár dní, v sobotu 29. au-
gusta, bude Radničné námestie v
Pezinku opäť patriť kulinárskym
lahôdkam. Prebiehať bude už sied-
my ročník medzinárodnej súťaže
vo varení fazuľovej polievky FY

ZULNAČKA 2009, ktorá bude jed-
ným z podujatí, uzatvárajúcich Kul-
túrne leto v našom meste.

Varenie odštartuje o 10. hodine
výstrel z dela majstra Belicu a po-
tom už bude celé námestie až do
16.00 h patriť súťažným tímom a
gurmánom, ktorí budú ochutnávať
a hodnotiť kvalitu tohtoročnej fa-
zuľovej polievky. Svoje kuchárske
umenie na tomto ročníku Fyzul-
načky budú prezentovať aj naši
priatelia z partnerského mesta Mla-
dá Boleslav.

– Prezentácia, rozmiestnenie
súťažných tímov, zakladanie
ohňov

– Začiatok varenia
– Ukončenie varenia a od-

ber vzoriek na odbornú degustá-
ciau a verejná degustácia vzoriek

– Vyhlásenie výsledkov sú-
ťaže, odovzdávanie cien a diplo-
mov

– Ukončenie

– 4. Majstrovstvá Slovenska v
ťahaní vína heverom na čas

Program:
9.00

10.00
12.00

14.15

16.00

Sprievodný program:

– koštovka malokarpatských vín
miestnych vinárov
– živá muzika –- zahrá skupina
ALOJZ a JAZZ TRIO
– svätojurské pivo

Ešte stále máte možnosť prihlá-
siť sa do súťaže na niektorom z
týchto kontaktov: hlavný organi-
zátor súťaže – Ing. Pavol Boriš,
tel.: 0907 220 492, e-mail:

alebo na MsÚ Pezinok.
Ing. Zuzana Somorovská, tel.: 033
6901 102, e-mail:

Súťaže sa môžu zúčastniť 3-
členné tímy, ktoré budú variť po-
lievku z ľubovoľnej fazule a ďal-
ších ingrediencií. Minimálne 40
litrov polievky sa varí v kotlíkoch
nad otvoreným ohňom, najlepšie
však v kotlinách, ktoré si zabez-
pečia jednotlivé tímy samy.

Každá polievka bude ohodnote-
ná odbornou porotou, ktorá roz-
hodne o šampiónovi súťaže. Cenu
sympatie získa tá polievka, ktorej
pridelia najviac žetónov diváci.

ebb@-
post.sk

somorovska.-
zuzana@msupezinok.sk

(ZS)

Na informačnom portáli www.-
slovakregion.sk prebieha interne-
tová súťaž o najkrajšie mesto/
obec na Slovensku. Občania mô-
žu hlasovaním podporiť svoje mes-
to či obec. Tie sídla, ktoré získajú
najviac hlasov budú ocenené.
Víťazné mesto či obec získa pro-
pagáciu v tlačových médiách, 300
pohľadníc s fotografiami víťaz-
ných miest a obcí, propagačné ma-
teriály, grafický baner o meste na
portáli SLOVAKREGION (na 4 me-
siace) a diplom. Hlasovať možno
do 30. novembra 2009. Do termí-
nu uzávierky tohto čísla získal Pe-
zinok 1678 hlasov.

Pridajte sa aj vy a pošlite hlas
svojmu mestu! (jj)

Upozorňujeme občanov na po-
vinnosť nahlasovania zakáľačky
hovädzieho dobytka a ošípaných
pre vlastnú potrebu písomne na
Regionálnu veterinárnu a potravi-
nársku správu Senec, Svätoplu-
kova ul. č. 50, 903 01 Senec, telef.
na č. 02/459 262 12, faxom – 02/
459 262 11, e-mailom – rvssco-
@svssr.sk. Potrebné je uviesť tie-
to údaje: meno a priezvisko, mies-
to a dátum zabíjačky, tel. kontakt,
dátum a čas nahlásenia, druh zvie-
raťa – ošípaná (HD, vlastný chov)
kúpené, počet ks, u HD aj vek.

Povinnosť vyplýva zo zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti § 23, od. 1. – hovädzí
dobytok a ošípané možno zabíjať
u chovateľa na súkromnú domácu
spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat
nahlásené príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe
aspoň jeden pracovný deň vo-
pred. (RVaPS Senec)

Anonymný občan nám e-mailovou poštou 12. au-
gusta poslal nasledovnú kritickú pripomienku:

:
- Mesto Pezinok a členovia Malokarpatského baníc-
keho spolku si dôstojne uctili pamiatku na tragicky

Dnes
ráno a tiež neskôr poobede som išiel po meste a
všimol som si, že v našom meste sa ignoruje štátny
smútok, keďže vlajky pred budovou Mestského úradu
na Radničnom námestí nie sú spustené.Bola tam iba
jedna čierna vlajočka, skrytá medzi stromami. Je to
na smiech. Keď naše mesto malo problém so sklád-
kou, súcitili s nami všetky mestá, a my …?
Stanovisko Mesta Pezinok

zosnulých baníkov z Handlovej spomienkou pri ba-
níckom vozíku na Radničnom námestí.Predstavitelia
mesta tiež zaslali sústrastné telegramy primátorovi
Handlovej. Čierna zástava visela na budove Mest-
ského úradu. Zástava SR nemohla byť spustená na
pol žrde, pretože to technicky nie je možné. Zákon
presne upravuje používanie štátnej vlajky a Mesto v
tomto prípade nič neporušilo, tak ako si to myslí ano-
nymný čitateľ. Štátne vlajky majú byť počas štátneho
smútku na pol žrde len v prípade, že nie sú na pev-
nom stojane. Podobne ako Pezinok to riešili aj iné štát-
ne a samosprávne inštitúcie. Mesto však prikročí k
namontovaniu špeciálneho stojana na smutočnú zá-
stavu nad vchodom do budovy Mestského úradu. (ra)

Dokončenie z 1. strany
Po prvé – pezinskí a handlovskí

baníci patria do jedného stavu ba-
níckeho, po druhé – náš banícky
spolok a handlovský banícky spo-
lok patria do rodiny Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Sloven-
ska a po tretie – mesto Handlová
je po Pezinku nastávajúcim orga-
nizátorom stretnutia slovenských
banských miest a obcí a preberá
štandardu uloženú na Mestskom
úrade v Pezinku.

Česť pamiatke tých, čo položili
životy pri výkone svojho povolania.
Zdar Boh! Jozef Mišuta, MBS



Členovia ZO JDS z Grinavy strá-
vili týždenný pobyt v Centre vzde-
lávania Slovenskej pošty v Beluš-
ských Slatinách na Považí. Dostali
sa tam vďaka Emílii Luhovej z
Púchova, s ktorou sa zoznámili na
školení v Limbachu a Senci. Orga-
nizačne pobyt zabezpečil predse-
da Milan Kenda.

Pekné zážitky majú zo stretnu-
tia na opekačke s členmi Únie nevi-
diacich z Púchova, ktorým predse-
dá E. Luhová. Božka Krajčíriková
sa predstavila so zábavným pro-
gramom a potom si spoločne za-
spievali sprevádzaní Jožkom Kraj-
čovičom.

V sobotu ráno sme personálu
zaspievali na rozlúčku pieseň,
ktorú sme zložili. Odchádzali sme
dojatí a očarení krásou tunajšej
prírody. Anna Mlyneková

Členovia Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v
Grinave boli 13. júna na jednodňo

vom autobusovom výlete v Ko-
márne, Štúrove a Ostrihome. Všet-
ci boli s akciou spokojní, prežili

sme krásny deň, k čomu prispelo
aj priaznivé počasie.

Ďalší nádherný deň sme zažili
19. júna, keď sme otvárali

za Klubom dôchodcov. Otvore-
nia sa zúčastnil aj primátor Oliver
Solga, ktorý nám pri tejto príleži-
tosti povedal pár pekných, po-
vzbudivých slov.

Projekt sme
zrealizovali vďaka grantu SPP a
svojpomocného prispenia členov
ZO JDS v Grinave. Dielo budú
môcť využívať všetci grinavskí
dôchodcovia a dobrí ľudia, ktorí si
budú vážiť našu prácu a chrániť ju.

predsedníčka ZO JDS

Oddy-
chovú zónu s ohniskom na opeka-
nie

Oddychová zóna

Anna Mlyneková
Otvorenie oddychovej zóny v Grinave.

Študenti Akadémie tretieho ve-
ku a mestskí sprievodcoviaďakujú
doc. Wittlingerovi za vydarený
dvojdňový zájazd v dňoch 21. a
22. júla do Banskej Štiavnice a
elektrárne Čierny Váh. Odniesli
sme si príjemné zážitky a veľa no-
vých poznatkov o našej krásnej
vlasti. Eva Slezáková

Klub dôchodcov na Cajle ďaku-
je vedúcej klubu Viktórii Jachy-
movej za zorganizovanie výletu
na Moravu (10. júla). Navštívili
sme Mikulov a Lednice. Pochva-
ľovali sme si všetci. I takto sa dá
upevňovať spolupatričnosť a sú-
držnosť našich dôchodcov.

predseda klubu
Eva Slezáková

Ako ste spokojný (á)
s obchodnými službami

v našom meste?
Odpovedajte krátko, či ste

spokojní s poskytovanými služ-
bami, čo vám vyhovuje, s čím
ste spokojní, prípadne čo navr-
hujete zmeniťalebo zlepšiť.

Odpoveď zašlite do 2. sep-
tembra na adresu:

, e-mail:

Redakcia
Pezinčan, Holubyho 42, 902
01 Pezinok pezincan-
@msupezinok.sk

Mesto Modra, rovnako ako Pezi-
nok a Rača, sa rozhodlo organizo-
vať tradičné oberačkové slávnosti
– VINOBRANIE, každý rok. Ter-
mín tohtoročného modranského
Vinobrania bude 25. – 27. septem-
bra, teda týždeň po našich pezin-
ských oberačkových slávnostiach.

(mo)

Čítala som v „Pezinčane“
nuž a na čo je to?
Povedal nám nový richtár,
ale pravdy nieto.

Bude u násAnna bál,
ako každé leto,
zabudol však povedať,
kde a kedy je to!

Bude to vraj v Cajle
– v dôchodcovskom klube...
Teraz nie sú financie,
tak vraj nič nebude.

Neviem teraz, načo je nám
iba taká reklama,
lebo je to iba žartík
od richtára Emana? (Cajlanka)

Vážení priatelia, dovoľujeme si vás požiadať pri príležitosti prípravy
kroniky pezinského hokejbalu o zapožičanie fotografií, dresov, súpisiek
a ostatných vecí, ktoré súviseli s viac ako dekádou existencie tohto špor-
tu v Pezinku. Budeme vďační za každú informáciu, fotografiu, či predmet
ktorý oživí už „zaprášené“ spomienky na populárnu éru hokejbalu v Pe-
zinku. Vyzývame predovšetkým bývalých hráčov a funkcionárov, aby sa
pričinili o to, nech je kronika pezinského hokejbalu čo najvernejším obra-
zom tohto športu v meste a jeho okolí vo svojej dobe.

V prípade vašej ochoty nás môžete bližšie kontaktovať: 0904/398
700, , alebo v TELEŠPORTE na Hrnčiaskej
ulici.

peterwittgruber@yahoo.com
(pw)

Seniori z Akadémie tretieho veku boli v júli na exkurzii v prečerpávajú-
cej vodnej elektrárni Čierny Váh na Liptove. Ako vidieť z obrázku, mali
účastníci pred sebou Vysoké Tatry ako „na dlani“. Ďalšiu zo série „ener-
getických exkurzií“ plánujú do Mochoviec pravdepodobne v novembri.
Predtým už absolvovali exkurzie do atómovej elektrárne Jaslovské Bo-
hunice a Gabčíkova. (VW)

Malokarpatská vínna cesta pri-
pravila 12. septembra (od 13. do
l9.OO hod.) pre milovníkov vína
nové podujatie –

. Malokarpatskí vinári vás
nepozvú do pivnice, ale do vinice.
Pretože víno treba spoznávať od
koreňa, nie iba v tej ľahko konzu-
movateľnej podobe.

Putovať sa bude po l7 vinohra-
doch od Svätého Jura po Dolné
Orešany. V Pezinku vám víno a
hrozno, z ktorého je vyrobené, po-
núknu vo vinohradoch na Kejde:

Deň vo vinohra-
doch

Vinohradníctvo Pavelka – Sobo-
lič Združenie pezinských vi-
nárov a vinohradníkov – Ing.
Michal Valachovič a Pavol Du-
bek a Vinohradnícko-vinárske
družstvo podielnikov v Grina-
ve

Jarmila Dudová

,

.
Vstupenky na túto nevšednú

ochutnávku si môžete zakúpiť v
týždni pred podujatím v Mestskej
vínotéke na Radničnom námes-
tí č. 9 alebo v deň podujatia pria-
mo vo vinohradoch. Viac na info:
www.mvc.sk.

V dňoch 8. a 9. augusta sa usku-
točnil na kurtoch VTC 12. ročník
amatérskeho tenisového turnaja.
Výsledky: dvojhra muži – Štefan
Maťáš, 2. Michal Žitňanský, 3. Mar-
tin Pridala, Michal Krčmárik, dvoj-
hra ženy – 1. Alena Horníková, 2.
Alena Stachová, štvorhra – 1. Ko-
ník - Pridala, 2. Kopl - Stach. (pg)
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rokmi začal činnosť v no-
vej budove na Ulici M. R.
Štefánika Okresný súd v Pe-
zinku;

rokmi vznikol Klub podni-
kateľov mesta Pezinok;

rokmi bol dostavaný a
začala činnosť nového Kul-
túrno-spoločenského domu
(v súčasnosti Dom kultúry);

rokmi (3. 9.) začalo svoju
činnosť Stredné odborné uči-
lište stavebné na Komen-
ského ulici. (mo)

VÝROČIA
(august, september)

Dôkladný prieskum poskytova-
nia taxislužieb na území mesta Pe-
zinka, ktorý zrealizovali zástupco-
via Cechu Taxi a Slovenskej živ-
nostenskej komory ukázal fakt, že
v meste síce jazdia vozidlá ozna-
čené „Taxi“, ale poskytujú služby
ako osobná doprava, čo nie je v
súlade so zákonom o vnútroštát-
nej taxislužbe. Nie je zabezpeče-
ná žiadna kontrola odbornej spô-
sobilosti vodičov, ich finančnej
spoľahlivosti, ale i ich oprávnenos-
ti podnikať na základe koncesnej
listiny. Táto situácia si vyžadovala
zmenu a úpravu pravidiel.

V prvom rade treba povedať, že
nevzniká nová taxislužba. Vytvára
sa rádiodispečing taxislužby pre
skvalitnenie služieb obyvateľom
Pezinka a okolia, ako i návštevní-
kom mesta. Rádiodispečing bude
pracovať nepretržite 24 hodín den-
ne a koordinovať vodičov TAXI,
napojených na dispečing, ktorí
budú spĺňať všetky podmienky pre
výkon taxislužby. Výhody vytvore-
nia rádiodispečingu sú nasledov-
né: *zákazníci budú volať len na
jedno ľahko zapamätateľné veľ-
kokapacitné skrátené tel. číslo
16110, *je zabezpečená väčšia
bezpečnosť zákazníka, ale i vo

diča, *zaručené budú jednotné ce-
ny taxíkov, jazdiacich pod hla-
vičkou dispečingu, *spoločnosť sa
stane riadnym členom Cechu Taxi
a každý vodič bude mať možnosť
využívať výhody členov cechu –
napr. zľavy pri nákupoch vozidiel,
pneumatík, servisných prehliad-
kach a pod., * vytvoria sa štyri no-
vé pracovné miesta a minimálne
práca pre 25 vodičov, *začne sa
prevádzkovať Drink – Taxi, t. j. zá-
kazník, ktorý požil alkoholické ná-
poje zavolá na dispečing a my ho
odvezieme domov aj s jeho au-
tom, *občania si
budú môcť do-
predu zabezpečiť
vozidlá na svad-
by, promócie, po-
hreby a pod.,
*občan si bude
môcť 48 hod. vo-
pred objednať ta-
xislužbu na tzv.
časovanú objed-
návku – vopred
určený termín a
hodina pristave-
nia vozidla, napr.
odvoz na letisko
do Bratislavy, na
autobusovú sta-

nicu a pod., *všetky služby bude
možné objednať v Pezinku na Ho-
lubyho ul. 79.

So spustením plnej prevádzky
rádiodispečingu rátame od sep-
tembra 2009.

Pevne veríme, že občania mes-
ta budú naše služby využívať a
zároveň zvýšenou kvalitou posky-
tovania taxi služieb sa budeme
snažiť prispieť k dobrému menu
mesta Pezinok a spokojnosti jeho
občanov i návštevníkov.

,
konateľ spoločnosti

Marián Hanusek

Podľa vydaného územného roz-
hodnutia má byť v obytnej zóne
Dubový vŕšok postavených 150
rodinných domov a osem 16-
bytových domov. Pôvodne mali
byť byty v bytovkách trojizbové,
ale v tých, ktoré nie sú ešte do-
končené, rátajú už s väčšou varia-
bilitou, budú tu byty štvorizbové,

trojizbové a dvojizbové.
Rodinné domy si stavajú sú-

kromní stavebníci, väčšina z nich
je už postavená. Investorom byto-
vých domov a radovej zástavby pri
obchvatovej komunikácii, je firma
D.I.S.I. S ich ukončením sa ráta v
septembri či októbri. Domy sa bu-
dú predávať ako holobyty, noví ma

jitelia si budú môcť podľa vlastné-
ho uváženia riešiť obklady, dlaž-
by, sanitu, kuchynskú linku, dvere
a parkety a iné.

Pri bytovkách budú vybudované
dve detské ihriská. Do 2-3 rokov sa
začne s výstavbou hotela. V jeho
blízkosti chcú vybudovať menšiu
ľadovú plochu pre verejnosť. (mo)

Najbližšie rozšírené číslo k
Vinobraniu vyjde už v piatok 11.
septembra. Nájdete v ňom po-
drobný program oberačkových
slávností a ďalšie materiály s
vinohradníckou a vinárskou te-
matikou.

Firmám a podnikateľom po-
núkame možnosť inzerovať za
výhodných podmienok. Objed-
návky prijímame do 3. septem-
bra 2009. Redakcia

Klub podnikateľov mesta Pezi-
nok sa pripravuje nadviazať za-
hraničné kontakty s klubmi pod-
nikateľov v Nemecku a v Sýrii.
Prvé stretnutia sa uskutočnila
formou obojstranných výmenných
návštev.

Koncom tohto mesiaca odchá-
dzajú Pezinčania na pozvanie ma-
cedónskych partnerov do mesta
Ochrid, za účelom výmeny podni-
kateľských súseností. (mo)

REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia a Mladí filantropi v
spolupráci s Nadáciou SPP a pe-
zinským kníhkupectvom Modul
podporili myšlienku o putovaní
kníh medzi obyvateľmi, ktorá ne-
sie názov . Od
konca augusta budú na presne
určených miestach umiestnené
rôzne druhy kníh, ktoré si každý
záujemca bude môcť zobrať do-
mov a prečítať. Na výber budú roz-
právky, detektívky, novely, romá-
ny, kresťanské príbehy a iné knihy
od známych aj menej neznámych
autorov.

Informácie o miestach, kde bu-
dú uložené, nájdete na stránke
www.revia.sk

Knihy z ruky do ruky

(Revia)



Medzi najvýznamnejšie udalos-
ti slovenských dejín, ktoré priamo
ovplyvňujú mnohé oblasti vývoja
dnešného Slovenska patrí SNP,
ktorého 65. výročie si s úctou a
dôstojnosťou pripomíname práve
v týchto dňoch. S úctou a vďa-
kou spomíname na hrdinských bo-
jovníkov, vojakov, partizánov, ile-
gálnych pracovníkov povstalec-
kých dedín, ktoré odolávali presi-
le, napriek utrpeniam a obetiam
kliesnili cestu aj nášmu dnešnému
životu.

Po príchode nemeckých fašis-
tických vojsk na územie Sloven-
ska, ktoré mali za úlohu potlačiť
odbojové úsilie obyvateľstva, pre-
rástli ilegálne prípravy do ozbroje-
ného boja. Dňa 29. augusta 1944
sa slovenský národ vzoprel utla-
čovateľom – vypuklo Slovenské
národné povstanie.

Treba zdôrazniť, že na Sloven-
sku sa pripravoval občiansky od-
boj proti ideológii Nemeckej ríše,
proti prenasledovaniu a odvleče-
niu občanov do koncetračných tá-
borov. Nebol to boj proti sloven-
skému štátu, ako sa snažia hrdiť
niektorí falošní historici a ďalší po-
hrobkovia vtedajšieho režimu,
ktorí SNP považujú za zradu na
národe. Ako je známe, SNP bolo
spontánne ľudové a najmä protifa-
šistické povstanie, bez ohľadu na
politickú, spoločenskú, nábožen-
skú, či národnú príslušnosť účast-
níkov. Do povstania sa zapojili nie-
len partizáni, ale aj 40-tisícová ar-
máda, občiansky ilegálny odboj a
tisícky ďalších občanov. V povsta-
ní bojovali a zomierali za našu slo-
bodu aj ľudia z bývalého Soviet-
skeho zväzu a z ďalších vyše 30
národov a národností. Nesmieme
zabúdať, že bez ich pomoci by sa
táto najslávnejšia kapitola dejín
slovenského národa nikdy nabola
zrodila. Oni všetci sa pričinili o to,
aby sa o SNP dozvedela celá Euró-
pa, ba i celý svet.

Bol to významný akt proti bez-
práviu, násiliu, za nový život v kto-
rom sme svetu jasne dokázali, že
sa hlásime k demokratickým hod

notám, a tým dali najavo, že patrí-
me a chceme patriť do veľkej rodi-
ny demokratických a protifašistic-
kých síl Európy a sveta. Zásluhou
protifašistického odboja a SNP sa

Slovensko zaradilo medzi víťazov
nad fašistickým Nemeckom a jeho
spojencami. Preto nie ako poraze-
ný, ale víťazný národ vstúpilo do
oslobodenej Európy. Týmto činom
dokázal slovenský národ pred se-
bou samým i pred očami demokra-
tického sveta svoju svojbytnosť a
národnú existenciu, prejavil sku-
točné vlastenectvo a solidaritu s
antifašistami iných európskych
národov, ktoré bojovali za oslobo-
denie svojich krajín a za zvrhnutie
fašistickej nadvlády a okupácie.

Napriek zostrenej politickej situ-
ácii v malokarpatskom regióne
vplyvom existencie ochrannej zó-
ny na Slovensku, uzavretej medzi
Nemeckou ríšou a Slovenskou re-
publikou v marci 1939, do ktorej
patrilo i mesto Pezinok, kde ne-
mecká armáda vykonávala „vý-
sostné právo“ i napriek prítomnos-

ti silných nemeckých jednotiek na
Záhorí rozvíjal sa i tu široký proti-
fašistický front. V Pezinku bola jed-
na z najaktívnejších odbojových
skupín, pozostávajúca z ilegáli ich

Pomník hrdinov SNP pred zámkom

doma i v zahraničí sa zúčastnili tak-
tiež ďalší občania Pezinka, z kto-
rých mnohí obetovali i svoje životy
v SNP a v radoch Čs. armádneho
zboru, v radoch Čs. vojska vo veľ-
kej Británii a Francúzsku, v konce-
tračných táboroch, či mučiarňach
gestapa.

Stali sme sa členmi Európskej
únie a táto skutočnosť nesie so se-
bou aj zodpovednosť za poznanie
vlastnej histórie a napĺňanie jej pro-
gresívneho odkazu. Nemali by
sme zabúdať, že Európa a celý
svet sa zjednotil v boji proti nebez-
pečenstvu fašizmu na našom kon-
tinente a v súčasnosti sa zjedno-
cujú sily na odvrátenie všetkých
snáh a tendencií na potlačenie
akýchkoľvek prejavov, ktoré by
viedli k obnoveniu praktík rasové-
ho či iného prenasledovania.

Slovenský zväz protifašisticaby

kých bojovníkov sa od svojho vzni-
ku snažil dôsledne plniťodkaz pro-
tifašistického odboja, najmä od-
kaz SNP, ktoré tvorí významný
míľnik v dejinách nášho národa. K
tejto časti našich dejín sa nám tre-
ba neustále vracať pre stále platnú
aktuálnosť. V súčasnosti sme
však svedkami toho, že šírenie ve-
domostí o protifašistickom odboji
je na okraji vyučovacieho procesu.
Tomu zodpovedajú aj vedomosti
mládeže o týchto dejinných uda-
lostiach. Výsledkom je aj minimál-
na účasť na verejných štátnych
oslavách významných udalostí
protifašistického odboja. Mimo-
riadnu pozornosť treba venovať
mládeži, osobitne školskej mláde-
ži. V tomto smere dôležitou sú-
časťou by malo byť oboznamova-
nie mládeže s regionálnymi deji-
nami boja proti fašizmu. Podstat-
nú časť výučby by školy mali orga-
nizovať priamo na pamätných
miestach, pri pamätníkoch s po-
znávaním histórie každého z nich.
Aj zvýšený cestovný ruch v rámci
EÚ si vyžaduje, aby občania vede-
li zbežne informovať návštevní-
kov regiónu, mesta, o svojich deji-
nách, o dejinných udalostiach.

My odbojári si želáme, aby tak
ako pred 65 rokmi vstupoval náš
ľud povstania bez rozdielu národ-
nosti, politickej príslušnosti, ná-
boženského presvedčenia, spo-
ločenského postavenia a bok po
boku bojoval proti fašizmu, nevá-
hajúc nasadiť i svoje životy, tak aj
dnes pri budovaní našej novej štát-
nosti spoločne, bez osobných a
skupinových záujmov pričinili sa
tiež bez straníckej príslušnosti, ná-
boženského presvedčenia a spo-
ločenského postavenia o rozkvet
našej vlasti – SR, budovanej na
demokratických princípoch, pri po-
tláčaní akýchkoľvek prejavov ex-
trémneho nacionalizmu, neofašiz-
mu, rasizmu a šovinizmu a tým v
praxi napĺňali odkaz bojovníkov
SNP.

čestný predseda
ZO SZPB v Pezinku.

plk. v. v. Ing. Ľudovít Šušol

nych pracovníkov,
ktorá úzko spolupra-
covala s organizač-
nou odbojovou sku-
pinou Smrek – Bo-
huš, ktorej hlavnou
úlohou bolo organi-
zovanie partizánskej
základne na západ-
nom Slovensku. Ich
pričinením vznikali
menšie partizánske
skupiny už z jari
1944. Tvorili ich zväč-
ša tzv. „zelené kád-
re“ – branci, ktorí ne-
chceli nastúpiť do
prezenčnej vojen-
skej služby, vojaci,
ktorí nechceli ísť bo-
jovať proti Soviet-
skemu zväzu a so-
vietski občania, kto-
rým sa podari lo
utiecť z nemeckého
zajatia alebo núte-
ných prác. Na proti-
fašistickom odboji

Malokarpatská knižnica v Pezinku organizuje viaceré podujatia pre svo-
jich čitateľov, ku ktorým patria stretnutia a besedy so spisovateľmi či pre-
zentácie nových kníh. Počas Kultúrneho leta sú to i akcie mimo priesto-
rov knižnice. Novým podujatím , ktoré vzniklo z iniciatívy riaditeľky Anny
Gašparovičovej a pracovníčky Viery Blanárikovej z Detského oddelenia
knižnice, je program . Spo-
ločne s Klubom sprievodcov mesta Pezinka pripravili nový program

. V stredu 29. júla sa deti v
sprievode rodičov či starých rodičov stretli s mestským sprievodcom
Petrom Ronecom. Najskôr si pozreli pohľadnice z historického a súčas-
ného Pezinka, potom sa prešli po historickom okruhu mesta a pozreli si
niektoré pamiatky.

ČAROVNÉ LETO – v knižnici sa nenudíme

KĽÚČ OD MESTA – prechádzka mestom

Peter Ronec Účastníci podujatia pri prezeraní historických pohľadníc.Kľúč od mesta



V minulom čísle sme uverejnili
informáciu o stovke najlepších slo-
venských vín, ktoré v tomto roku
vybrali do Národného salónu vín.
Podrobne sme informovali o pe-
zinských vínach, ktoré sa do Saló-
nu dostali. V zozname nám vy-
padlo víno Cabernet sauvignon
rosé, ročník 2008, suché, neskorý
zber od pezinskej vinárskej firmy
Vinkova s. r. o. Toto víno v kate-
górii tichých ružových vín získalo
najvyššie ocenenie. (mo)

V uplynulých dňoch
funkcionári a členo-
via Dobrovoľného
hasičského zboru
Pezinok-mesto bla-
hoželali Rudolfovi
Ondrovičovi k jeho
významnému život-

nému jubileu – 6O. narodeninám.
R. Ondrovič je členom Dobro-

voľnej požiarnej ochrany SR od
roku l976 a zostal jej verným i na-
priek zdravotným ťažkostiam a in-
validite. Po absolvovaní odbornej
prípravy v ŠPO MV SR v Žiline sa
stal zásahovým hasičom na
Hasičskej stanici v Pezinku. Jeho
práca mu bola nielen zamestna-
ním, ale i povolaním a stala sa mu
osudnou. Na zásahu pri požiari
mlyna v Senci utrpel úraz a stratil
nohu v predkolení. Po určitom ča-
se sa opäť vrátil medzi svojich kole-
gov a pracoval na pol úväzku až
do roku l983, kedy odišiel do inva-
lidného dôchodku. Za svoju prácu
bol ocenený medailou Za statoč-
nosť od ministra vnútra a je nosi-
teľom viacerých vyznamenaní
DPO SR.

V rámci Dobrovoľného hasič-
ského zboru vykonával viaceré
funkcie. Bol tiež preventivárom
Mesta Pezinok. V súčasnosti vyko-
náva funkciu revízora v DHZ Pezi-
nok-mesto.

Blahoželáme! P. Ronec

Sekcia pešej turistiky Klubu slovenských turis-
tov (KST) pozýva všetkých priaznivcov turistiky na
nové celoslovenské podujatie KST s medzinárod-
nou účasťou

. Podujatie sa uskutočňuje v
rámci Európskeho dňa turistiky, ktorý na druhý sep-
tembrový víkend vyhlásilo Európske turistické zdru-
ženie (Europäische Wandervereinigung – EWV).
Klub slovenských turistov pred rokom, nultým roč-
níkom v Prešove (vrch Patria), založil tradíciu jed-
nodňového pochodu. Organizátorom 1. ročníka je
Regionálna rada KST – Klub bratislavských turistov
(KBT), spoluorganizátormi sú Modranský turistic-

„Stretnutie priaznivcov Klubu slo-
venských turistov“

ký spolok a mestá Modra a Pe-
zinok.

Stretnutie priaznivcov KST
sa bude konať v sobotu 12.
septembra o 12. h pod roz-
hľadňou na Veľkej homoli (nad
Modrou). Na vrchole čaká všet-
kých turistov kultúrny pro-
gram, občerstvenie a pamätné
listy.

Podujatie bude sprevádzať

Čitateľ Jozef Beničák nám priniesol do redakcie
zaujímavú fotografiu, ktorú sa mu podarilo zhoto-
viť 23. júla o 9.18 h v Pezinku. Snímka zachycuje
žiaru Slnka, zaclonenú komínom na sídlisku Se-
ver.

aj sprievodný program ako je slávnostné otvorenie v
predvečer výstupu v Turistickej informačnej kance-
lárii v Modre – Harmónii za účastí pozvaných hostí zo
Slovenska a partnerských organizácií Klubu brati-
slavských turistov z Rakúska, Českej republiky, Ma-
ďarska.

Veľká homoľa (709 m) je najvýraznejší vrch na vý-
chodnej strane južnej časti Malých Karpát, križovat-
ka turistických chodníkov. Prvú rozhľadňu na vrchole
postavil Modranský turistický spolok v roku 1894,
keď bolo okolie Modry významným turistickým cen-
trom Uhorska. Súčasná rozhľadňa bola postavená v
roku 2001. Jej výška je 20 m. Má kruhový výhľad z
hornej plošiny.

Na Veľkú homoľu je možné dostať sa značkovaný-
mi turistickými chodníkmi Klubu slovenských turistov
z Pezinka, Modry, Harmónie, Piesku a Kuchyne.

Organizátor pripravil i možnosť absolvovať výstup
na horskom bicykli z Modry až na vrchol.

Ubytovanie a stravovanie účastníkov je zabez-
pečené v Strednej odbornej škole vinársko-ovo-
cinárskej v Modre. Klub bratislavských turistov spolu
so SŠVO ponúka záujemcom možnosť návštevy
školskej vínnej pivnice, ktorá je spojená s prehliad-
kou a degustáciou vín. Degustácia zahŕňa odborný
výklad, 4 vzorky vín, minerálku, tvrdý syr a pagáče.
V priestoroch pivnice sa nachádza aj predajňa vín z
produkcie školy a suvenírov – modranskej majoliky.

Viac informácii získate na telefónnom čísle +421
907 299258 u predsedu Klubu bratislavských turistov
Petra Perhalu i na .perhala@centrum.sk

Peter Perhala



Keď sa vaše oči pasú po
toľkých nádherných farbách
úchvatného kvetenstva, vyvoláva
to vo vás, okrem blaženého poci-
tu, hlboký obdiv a vďačnosť vše-
mocnej prírode a k človeku, ktorý
to tak pekne urobil a zaranžoval.
Veľmi rád som prijal pozvanie Vla-
dimíra Píša do jeho kvitnúceho
kráľovstva.Aj keď bol zachmúrený
čas a schyľovalo sa k búrke, jeho
kvietky boli svieže, priam sa núkali
včielkam a čmeliakom. Tu sa zača-
lo naše rozprávanie.

V roku 1997, keď vrátili jeho
svokre vinohrad, vyzeralo to sa-
mozrejme úplne inak. Okrem vi-
niča tu boli nevyužité miesta na
svahu, zarastené kriakmi, trnkami
a malinčím. V. Píš, pôvodom che-
mik, dnes pôdoznalec vo výskum-
nom ústave, rozmýšľal ako
zušľachtiť aj túto nevyužitú pôdu.
Plochu vyčistil, pokopal a skúšal
na malých teraskách vysadiť vinič.

Príroda však bola proti nemu.
Veľké sucho a kamenisté podložie
spôsobilo, že vinič vyschol. Stalo
sa to aj v budúcom roku. Bolo mu
to ľúto, rozhodol sa preto ísť inou
cestou. Napadlo ho, že tieto pod-
mienky sú dosť podobné Stredo-
moriu. Čo keby tu zasadil rastliny
odtiaľ? Spomenul si na levanduľu.
Páči sa mu ako poloker, dobre sa
prispôsobuje a má aj nejakéďalšie

však dosť citlivý na tuhšiu zimu,
jeden rok mu ho aj dosť vymrzlo.
Ten, čo zostal, si namnožil, očaká-
va, že časom bude otužilejší.

Na mieste, kde pestuje kvetiny,
je vzácne priaznivá mikroklíma.
Znie to až neuveriteľne, ale rozdiel
v teplote medzi touto a druhou
časťou pozemku je až šesť
stupňov. Pritom sú vzdialené len
niekoľko desiatok metrov. V zime,
keď napadne sneh, sa tu roztopí
najskôr. Aj mrazy sú tu miernejšie.
Keď skalisté podložie cez deň pre-
hrejú slnečné lúče, nakumulované
teplo zmierňuje výkyvy nočných
teplôt.

Levanduli a ostatným rastlinám
v záhrade V. Píša sa zjavne darí.
Neprihnojuje ich ani nepolieva.
Tieto rastliny to neobľubujú. Nie
sú na to zvyknuté ani v pôvodnom
prostredí. Tí, čo cestujú na dovo-
lenky k Stredozemnému moru, to
poznajú.

Niektoré rastliny dopestoval zo
semien, ktoré si priniesol z dovo-
lenky. Nezvykne si nosiť odrezky,
tie málokedy cestu prežijú. Rastli-
ny zo semien sú aj odolnejšie.
Sadenice zháňa aj u nás v gar-
den centrách. Tí, čo sú netrpezliví,
môžu si ich zadovážiť touto cestou
tiež.

Kvety levandule dokáže zúžit-
kovať. Niečo dáva do obchodu,
ale zväčša ich spracúva na levan-
duľovú silicu. Tá nádherne vonia,
používa sa na aromaterapiu a do
vonných lámp. Silica má aj zdra-
votné účinky, pri aplikovaní na
kožu pôsobí protizápalovo. Vhod-
ná je na ochranu pokožky najmä
pri opaľovaní.

Pestovanie kvetov a exotických
rastlín je pre Vladimíra Píša pre-
dovšetkým veľká záľuba. Túto
prácu považuje za relax a dopl-
nok k drine vo vinohrade. Teší sa
každému novému pestovateľské-
mu úspechu, ktorý vie oceniť i jeho
manželka, kamaráti a známi.

Milan Oravec

využitie. Pridal aj iné rastliny z
čeľade hluchavkovitých – šalviu,
rozmarín aďalšie. Rozmarín je

Skalničky v časti záhrady. Foto – autorRNDr. Vladimír Píš pri záhone levandule.



Emma Kvaková 22.6.
Eliška Strapáková 26.6.
Martin Hrnčiar 30.6.
Matej Juran 2.7.
Lujza Mozolová 3.7.
Šimon Šipoš 7.7.
Marko Švajčík 7.7.
Kristína Luptáková 11.7.
Nino Németh 12.7.
Mia Čižnárová 13.7.
David Kozhanov 16.7.
Klára Vlkolinská 16.7.
Markus Lenghart 17.7.
Zuzana Rajnoch 18.7.
Adam Figura 20.7.
Michaela Ančicová 22.7.
Adam Krasňanský 22.7.
Tamara Pešková 22.7.
Emma Zápražná 23.7.
Markéta Jurinová 23.7.
Kristína Patáková 23.7.
Juraj Letz 23.7.
Adam Alexovič 23.7.
Matúš Kolesár 24.7.
MartinaAdamčiková 25.7.
Viktor Kretter 26.7.
Gregor Zvarík 27.7.
Patrik Čemez 30.7.

Peter Samek a Veronika Kujovi-
čová • Kristian Claes Holmgreen a
Katarína Šajgalová • Pavol Vizent a
Lucia Masarovičová • Jakub Hraš-
ko a Katarína Mrvová • Ing. Peter
Morvay a MUDr. Katarína Turanská

Alžbeta Boženíková 66 r.
Ľudmila Fričová 68 r.
Michal Slimák 31 r.
Emil Kadlec 74 r.
Marián Malešic 21 r.
MUDr. Vlastimil Mareš 79 r.
Helena Martinkovičová 61 r.
Branislav Kanka 30 r.
Alojz Ernst 69 r.
JUDr. Mária Haráková 60 r.
Katarína Rozmušová 81 r.
Ferdinand Kalina 94 r.
Jozef Malešic 55 r.
Anna Behúnková 80 r.
Jozef Nemec 54 r.

70-roční
Katarína Hujsiová 1.8.
Eleonóra Pažitná 6.8.
Rudolf Valachovič 6.8.
Vincent Lindtner 7.8.
MUDr. Elena Ilečková 11.8.
Ing. Konštantín Kubina 12.8.
Mária Šoliková 20.8.
Justína Kadlečíková 25.8.
Viera Šmahovská 25.8.
Pavol Amzler 26.8.
Mária Kuriplachová 28.8.
Eva Tyková 29.8.

75-roční

80-roční

Viera Koláriková 4.8.
Emil Gardík 8.8.
Helena Chudíková 11.8.
Ing. Zdenek Loveček CSc. 11.8.
Emília Slimáková 13.8.
Ružena Michalcová 15.8.
Margita Jerglová 16.8.
Irena Sabadošová 16.8.
Ján Veselý 17.8.
Zuzana Rysuľová 17.8.
Irena Gogová 19.8.
Mária Šinkovicová 19.8.
Mária Kurtinová 19.8.
Ľudevít Held 20.8.
Terézia Vršková 21.8.
Veronika Zápražná 28.8.

Milan Kopecký 3.8.
Mária Zámečníková 4.8.
Serafína Slamková 6.8.
Mária Polakovičová 12.8.
Vilma Ježíková 16.8.
Helena Mydliarová 20.8.
Marianna Vlasáková 20.8.
Ján Zápražný 25.8.
Agneša Kollárová 28.8.

Milan Strapák 13.8.
Emília Libantová 14.8.

Helena Kabátová 16.8.
Peter Báťka 22.8.

Ján Mikuláš 30.8.

Jozef Valachovič 6.7.
Mária Strapáková 16.8.

Rozália Korčeková 7.8.

85-roční

90-roční

91-ročný

95-roční

98-ročná

Odišiel si tichúčko
ako odchádza deň v
našich srdciach, zo-
stáva spomienka len.
Dňa 13. 8. uplynulo
20 rokov čo nás na-
vždy opustil náš drahý

Smútiaca rodina.
Juraj BALUCH.

Dňa 29. 8. 2009 uply-
nú 2 roky od smrti
nášho drahého

S láskou spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina.

Stanislava
OBORILA.

Hviezdy pre teba
prestali svietiť a slnko
hriať, my, čo sme ťa milovali, bu-
deme na teba s láskou spomínať.

Keď originál mlčí,
spomienky nech
rozprávajú.
Dňa 18. 8. uplynulo
20 rokov čo nás na-
vždy opustila naša
drahá, manželka,
mamička, babička

So smútkom v srdci spomínajú
manžel, syn s rodinou a dcéra s
rodinou.

Helena KINDEROVÁ.

Dňa 30. 7. sme si
pripomenuli nedoži-
té 80. narodeniny
našej drahej mamy a
babky

Matildy
MACEKOVEJ.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí dňa
1. 7. 2009 odpreva-
dili na poslednej ces-
te našu drahú zo-
snulú

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Štefániu PULLMANNOVÚ.V týchto dňoch uplynulo 25 rokov
od smrti našich rodičov, starých ro-
dičov a prarodičov

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry Marta, Anna a syn
Ľudovít s rodinami.

Márie a Ľudovíta
SCHAUBMAROVCOV.

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť a
my už len so spo-
mienkou musíme žiť.
Dňa 19. 8. 2009 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
opustila

S láskou spomína celá rodina. Ne-
zabúdame!

Boženka KANKOVÁ.

Helenku MARTINKOVIČOVÚ.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť.
Smútiaca rodina.

Život odišiel, láska a
bolesť v srdci zostala.
Dňa 5. 9. 2009 si pri-
pomíname prvé vý-
ročie smrti nášho mi-
lovaného ocka, de-
duška a pradeduška

Zároveň 6. 9. 2009 uplynie 27 rokov,
čo nás navždy opustila naša milo-
vaná sestra, mamička a babička

.
S láskou spomíname
a ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli
a venujú im s nami
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Rafka BALÁŽA.

Alenka FRIMMEROVÁ,
rod. Balážová

Odišla si náhle, ne-
čakane a na rozlúč-
ku nebol čas, tvoj
odchod zabolel všet-
kých nás.

Daniela MARTINČIČOVÁ.

Dňa 24. 8.
2009 by sa dožila 70
rokov naša manžel-
ka, matka a babka

Spomínajú manžel, dcéry a syn s
rodinami.

Dňa 26. 8. 2009 je
30. výročie úmrtia

z Pezinka. Spomí-
najú dcéry Adriana a
Katarína s rodinami.

Vincenta
PUCHERA

Dňa 17. 8. 2009 uply-
nuli tri mesiace, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama a
babka

So smútkom na ňu spomínajú dcé-
ry Katarína aAdriana s rodinami.

Anna PUCHEROVÁ
rod. Hanakovičová.

Dňa 1. 8. 2009 a 14. 9. 2009 si pri-
pomíname 20. výročie úmrtia na-
šich drahých rodičov

z Cajle. Sú stále s nami v našich
srdciach a myšlienkach. S láskou na
nich spomínajú dcéry Mária, Hela,
Eva, syn Rudolf, zaťovia, nevesty,
vnúča i pravnúčatá s rodinami.

Cecílie a Františka
KRASŇANSKÝCH

Vždy si všetkým po-
máhala, na seba si
zabúdala, odišla si,
už Ťa nič nebolí,
naše srdce nezabú-
da, stále k Tebe lás-
kou horí. Dňa 31. 8.
2009 uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša drahá

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou a
úctou spomínajú manžel, dcéra s
rodinou a ostatná rodina, priatelia a
známi.

Eva KONEČNÁ.

Mal som vás všetkých
rád, chcel som ešte
žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď musel som vás
opustiť. Neplačte,
nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súde-
né, muselo sa stať.
Dňa 10. 7. sme sa rozlúčili s našim
milovaným

Ďakujeme všetkým známym a pria-
teľom za prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary. Mama a brat s rodinou.

Michalom SLIMÁKOM.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom, spolupracovní-
kom a známym, ktorí
dňa 17. 7. 2009 od-
prevadili našu drahú
zosnulú

• Ing. Dušan Timko a Soňa Nogová
• Juraj Peťko a Linda Klamová •
Andrej Hlavanda a Lenka Guricová
• Anton Lačný a Andrea Hreusová •
Bc. Martin Kopičiar a Zuzana Dob-
šovičová

S láskou spomínajú dcéra, synovia
s rodinami a ostatná rodina.



Koordinátor prevencie kriminality Mestskej polície a znalec bojových
umení Miroslav Schlesinger je známy aj ako publicista. V týchto dňoch
vychádza vo vydavateľstve Dobrá kniha už jeho deviata publikácia.

Jej obsahom je rozprávanie múdreho Majstra, ktorý sa prihovára čita-
teľovi tak, aby pozdvihol jeho sebaúctu a viedol ho zaujímavou cestou k
poznaniu. Je určená predovšetkým tým, ktorí hľadajú pochopenie zmys-
lu svojho života, ale aj tým, ktorí sa snažia pochopiť konanie ľudí
ovplyvňujúcich náš život. Podnety k pozitívnej zmene v nej nájde mladý
človek, i ten, kto už formuje sobnosť iných.Ako nám povedal autor, v kni-
he sa venuje tiež Pezinku a Pezinčanom.

Prezentácia knihy sa uskutočnila v pezinskej Vínotéke na Radničnom
námestí. (r)

V priebehu prvého polroka usku-
točnila Mestská polícia v Pezinku
v rámci projektu pod názvom

pre-
venčné aktivity zamerané na všet-
ky vekové kategórie obyvateľov
nášho mesta.

Príslušníci oddelenia prevencie
kriminality od začiatku roka reali-
zovali 122 prednášok, na ktorých
sa zúčastnilo 2471 osôb. V rám-
ci prevencie kriminality pripravili
osem prevenčných akcií s účas-
ťou 1671 osôb. Za túto činnosť ob-
držali 77 písomných pochvalných
vyjadrení.

Sprístupnením nových priesto-
rov mestskej polície sa rozšíri-
la ďalšia činnosť pre obyvateľov
Pezinka. Ide predovšetkým o po-
radensko-konzultačnú činnosť a
realizáciu osvetových a náučných
programov. Využívajú ich najmä
študenti stredných a vysokých
škôl. Boli medzi nimi aj učitelia
pezinských škôl a rodičia detí. Dva

Po-
znaním k hodnotnému životu

Prednášky

Poradenská činnosť

krát týždenne pracuje koordi-
nátor prevencie kriminality s 12
dobrovoľníkmi z radov študentov,
ktorí sa zúčastňujú špeciálneho
vzdelávacieho a športového pro-
gramu, aby sa mohli zapojiť do ak-
tívnej práce na projekte.

Od februára začali príslušní-
ci odd. prevencie kriminality rea-
lizovať prevenčno-bezpečnost-
ný program
pre žiakov základných a mater-
ských škôl. Ich zásluhou vzniklo
dopravné ihrisko v Materskej
škole Za hradbami. Do užíva-
nia boli dané nové priestory urče-
né na prevenciu a školiace progra-
my. Na ich slávnostnom otvore-
ní sa zúčastnili aj pracovníci se-
kretariátu Rady vlády SR pre pre-
venciu kriminality. Počas návšte-
vy vysoko vyzdvihli prácu MsP
Pezinok a osobitne prácu na úse-
ku prevencie kriminality. Súčas-
ne vyjadrili poďakovanie primáto-
rovi mesta Mgr. Oliverovi Solgovi
za vytváranie podmienok bezpeč-
nosti v meste, ktorá spĺňa európ-
ske normy tzv. bezpečných miest

Dopravná výchova

Dopravná výchova

EÚ. Vyjadrili tiež prianie, aby tento
projekt bol naďalej realizovaný a
podporovaný, nakoľko robí dobré
meno Pezinku i Slovenskej repub-
like v zahraničí.

Príslušníci MsP popri prednáš-
kovej činnosti uskutočnili aj viace-
ré prevenčné akcie. Boli to: ukáž-
ka na podujatí hasičov pri príle-
žitosti osláv sv. Floriána; preven-
čno-bezpečnostná akcia Bez-
pečný vchod; prevenčno-osveto-
vé podujatie

Športový deň MsP, Deň

Prevenčné akcie

Marihuana nie je iba
cigaretka;

detí a športovo-náučný tábor pre
deti. Pre žiakov ZŠ Fándlyho za-
bezpečili krúžok bojových umení.

Projektom
sa MsP Pezinok

uchádza o prestížne postavenie v
oblasti prevencie kriminality na
Slovensku. Snaží sa taktiež znovu
uspieť aj na medzinárodnej úrov-
ni, a to v súťaži o

. Úspechom
je aj nominovanie koordinátora
prevencie MsP Pezinok Bc. Miro-
slava Schlesingera do Expertnej
skupiny Rady vlády SR pre pre-
venciu kriminality detí a mládeže.

Poznaním k hodnot-
nému životu

Európsku cenu
prevencie kriminality

(MsP)



Prinášame úryvky z víťaz-
ných prác Literárnej súťaže o
Cenu primátora. Výsledky boli
slávnostne vyhlásené 27. mája
(podrobnú správu sme uverej-
nili v májovomčísle).

Práve skončený ročník literár-
nej súťaže bol rovnaký, a predsa
celkom iný ako predchádzajúce.
Rovnako ako v minulých rokoch
bola zastúpená viac próza než
poézia a neprekvapí ani väčší
počet žiackych než študentských
prác.

Zato sa v každom ročníku obja-
vujú (až na výnimky) noví autori,
námety, pohľady. Dostávame do
rúk dokonca súbory textov, nieke-
dy zviazané a ilustrované, čo
svedčí o dlhodobej, ba možno trva-
lej práci na textoch.

V poézii mladších žiakov prevlá-
dajú reflexie, v študentských prá-
cach rezonujú prvé lásky a skla-
mania, ale aj existencionálne úva-
hy. Próza prináša najčastejšie krát-
ke epizódy z každodenného živo-
ta, v najlepších prácach je zložitej-
ší príbeh starostlivo vybudovaný.

Text, (bez nadpisu), ktorý ste
práve dočítali, má rovných 100
slov, teda toľko, koľko by mala mať
nová kategória v našej súťaži –
krátky príbeh (short story). Ak
spĺňate podmienky súťaže, zú-
častnite sa tiež. Tešíme sa na vaše
práce.

predsedníčka poroty
Magdaléna Steinerová

Pezinok až príliš radi máme,
skládku stavať nenecháme.

Pezinok je naše rodisko,
tak prečo by z neho malo

byť smetisko?

VeďPezinok je krásne mesto,
nemôžeme spraviť jedno gesto,
a nechať ho tak,
pretože inak tu vyhynie

každý vták.

Prečo by dieťa v takomto prostredí
malo rásť?

Prečo? Malo by si všímať
vzácnosť pezinských krás!

Aha, áno, už to viem,
pretože niektorí ľudia mu chcú

pokaziť sen,
a v našom meste postaviť skládku,
tí ľudia by za peniaze predali

aj vlastnú matku.

(1. cena, poézia ZŠ)

Žili raz jeden boháč, ktorý mal
kohúta a jeho chudobný sused,
ktorý mal sliepočku. Ten kohút sa
zamiloval do sliepočky. A mal aj
prečo, lebo bola veľmi starostlivá
múdra a predovšetkým aj krásna.
Tá sliepočka si to všimla a po čase
sa tiež zaľúbila do kohútika a pove-
dala si „veď je to taký krásny a šar-
mantný kohút.“

Sliepočka sa mu neskôr prizna-
la, že sa do neho zaľúbila, ale ko-
hút ju oklamal a povedal: „No vieš,
ty si iba sliepka chudobného pána.
Ty dostávaš iba obyčajné zrno, ale
ja samé vyberané dobroty. Ja si
musím nájsť bohatšiu nevestu.“
Sliepočku to veľmi mrzelo a každý
večer plakala. Ten plač už nemoh-
la počúvať lesná víla a povedala
si, sliepočke pomôže. „Milá slie-
počka od zajtra budeš znášať iba
zlaté vajíčka aby si pomohla sebe i
svojmu pánovi“.

Ako víla povedala, tak sa aj sta-
lo. Sliepočka znášala zlaté vajíčka
a z chudobného pána sa stal bo-
háč. Zato sa sliepočke aj veľmi od-
vďačil, kúpil jej zlatú mašličku na
krk a dával jej iba pšeničné zrnká,
ktoré boli také žltučké, ako vajíčka
ktoré znášala.

Keď kohút videl, bolo mu ľúto čo
povedal a začal sa sliepočke dvo-
riť: „Páčiš sa mi, aj keď si chudob-
ná, ale pýcha mi nedovolila zobrať
si dievča z chudobného dvora“.
Sliepočka mu na to odpovedala:
„Keď som ti nebola dobrá chudob-
ná, nebudem ti dobrá ani bohatá“.

Kohút toľko chodil za sliepočkou
a prosil o odpustenie, až nakoniec
mu odpustila, pod podmienkou, že
sa už nikdy nebude vyvyšovať nad

iných. Kuhútik to sliepočke sľúbil a
zobral si ju za ženu. Od tej chvíle
začala sliepočka znášať biele va-
jíčka, z ktorých sa liahli žltulinké
kuriatka.

(1. cena, próza ZŠ)

Boli sme u neho v byte. Vyzeralo to
tam perfektne. Obývačka bola
priestranná a moderne zariadená.
Nemohla som si nevšimnúť to ob-
rovské LCD-čko, ale čo sa dá
čakať od chalana, ktorý má BMW
Z4 Roadster.
„Tak vitaj u mňa,“ povedal a žiarivo
sa na mňa usmial. „Sadni si zatiaľ
na pohovku a cíť sa ako doma.“

Zapol stereo, z ktorého sa teraz
ozýval britský pop-rock.
„Čo si dáš na pitie?“ kričal na mňa
z kuchyne.
„Len minerálku.“
„Už sa to nesie, minerálku pre te-
ba, pivko pre mňa.“
„Díki,“ odpila som si a on si ku mne
prisadol.
„Tak čo vravíš na byt?“
„Páči sa mi. A aj hudbu si vystihol,
Coldplay mám rada.“

Znovu sa na mňa usmial, tým
svojim nádherným úsmevom, a je-
ho oči sa vpíjali do tých mojich. Na-
hol sa ku mne a zrazu boli jeho pery
na tých mojich. Bol to nádherný po-
cit, vznášala som sa. Stále ma boz-
kával, až mi pomaly skĺzol perami
na krk. Neprestával, zvalil ma na
pohovku. Pritlačil sa ku mne bližšie.
„Leo, nie!“
„Zlatko viem že to chceš.“
Neprestával ma bozkávať a chcel
mi rozopnúť zips na jeansoch.
„Leo , nie!“ snažila som sa ho od-

Michaela Toráčová

(zo zbierky Taký je život)
Musí byť

Adriana Tahotná – Martin Žigo
Pyšný kohút

sunúť, ale on neprestával.
„No tak, veď to chceme obaja. Daj
si pivo a uvoľni sa, mám aj éčko,
ak chceš.“

Keď sa nadvihol, aby mi podal
pivo, z celej sily som mu vrazila
päsťovkou do nosa, až sa mu z ne-
ho začala rinúť krv.
„Au, ty sprostá panna. Toľko som
sa s tebou natrápil a ani odmenu
mi nedáš,“ kričal na mňa, ale ja
som už bežala preč.

Čo najrýchlejšie preč. S plačom
som vybehla von z budovy a neza-
stavila som sa, až kým som nebola
na druhom konci ulice. Snažila
som sa upokojiť, ale nešlo to.
Rýchlo som vybrala mobil a našla
Róbertovo číslo.
„Prosím?“ ozvalo sa.
„Rob? To som ja Andrea. Prosím
ťa, príď pre mňa. Som na Rázuso-
vej ulici,“ povedala som panickým
hlasom a ešte stále som plakala.
„Už letím. Neboj sa, vydrž, hneď
som tam.“
Zložila som, sadla som si na ob-
rubník a pozerala sa na svetlo z
pouličných lámp. Bolo 23:00. Se-
dela som tam, triasla sa a čakala.

(1. cena, próza SŠ)

Michaela Lennerová

(úryvok)
Iba maska

Juraj Hanulík
V diaľke blízkych dní

Ocenení autori
súťažných prác

Primátor
odovzdáva
cenu Jurajovi
Hanulíkovi

Foto (mo)

Jas večnosti ticho svieti
do tmavých hlbín zabudnutia,
sladký a tajomný ako ruža
a slnko svieti na Teba i na mňa.
To isté Slnko. Jeho lúče
nás spájajú a ja ďakujem.

Za okamih tu budú jarné
podvečery a my vkráčame
do slnkom zaliatych dní,
budeme sa míňať na dráhach
ciest a ja sa budem usmievať.

Svitá, cítim pokoj v duši. Myšlienky
sú čierne a biele. No v dokonalom
súlade s pravdou. Konkrétna,
definovaná a hmatateľná pravda,
ktorá vedie moje kroky, moje
myšlienky, moje srdce, moje ruky
pri písaní. No pravda nemá nič
spoločné s realitou.

Asi netušíš, že jediný Tvoj
pohľad je pre mňa viac ako
tisíce tónov, jediný tvoj úsmev
dojíma viac ako všetky rýmy
sveta. Ty si hudbou môjho srdca.

(1. cena, poézia ZŠ)

Texty neprešli redakčnou úpra-
vou.



Letné horúča-
vy spôsobili
veľký pôdny
deficit vlahy,
čo pocítili aj
mestské tráv-
niky a zeleň.
Na ich záchra-
nu bolo nutné
zabezpečiť ich
polievanie, čo
robili pracov-
níci Petmasu.

Foto (mo)

Problém s "čiernymi skládkami
odpadu" má snáď každé mesto na
Slovensku, Pezinok nevynímajúc.
Nelegálne skládky sú pre samo-
správy nočnou morou a úplne
ničia ich snahu zaistiť kvalitné ži-
votné prostredie pre svojich oby-
vateľov. Bohužiaľ, žijú medzi nami
aj ľudia, ktorí si pomenovanie člo-
vek vôbec nezaslúžia. Tieto indiví-
duá, zakladajúce čierne skládky,
si vôbec neuvedomujú, aký ekolo-
gický a ekonomický dopad má ich
konanie. Je im jedno, že v koneč-
nom dôsledku na to doplatí celá
samospráva a každý občan mes-
ta. Čierne skládky odpadu stoja
mesto Pezinok nemalé peniaze a

majú negatívny dopad na mest-
ský rozpočet. Ani pravidelné roz-
miestňovanie veľkoobjemových
kontajnerov po celom meste ne-
znižuje podiel tvorby čiernych sklá-
dok.

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších
predpisov pojem čierna skládka
nepozná, my sme si ich však zvykli
takto pomenovať. Podľa zákona o

odpadoch sa zakazuje uložiť ale-
bo ponechať odpad na inom mies-
te ako na mieste na to určenom.
Týmto „iným“ miestom sa chápe
akákoľvek nehnuteľnosť – les, po-
le, lúka, okraj cesty a podobne.

V mesiaci jún 2009 bolo zlikvi-
dovaných 26,82 ton odpadu nele-
gálnych skládok a na ich likvidáciu
sa použilo 6 248,54 eur (188 244
Sk). Nebyť arogantných a sebec-
kých ľudí, ktorí myslia len na seba,

mohli sa tieto finančné prostriedky
použiť napríklad na rekonštrukciu
detských ihrísk.

Počet neriadených skládok stá-
le narastá a môžu sa stať časova-
nou bombou. Sú nebezpečné z
hľadiska šírenia chorôb a roz-
množovania nepríjemných parazi-
tov, sú miestom šírenia inváznych
druhov rastlín, znečisťujú povr-
chové i podpovrchové vody a čas-
to sa zapália samovznietením.

"Čierne" skládky odpadu sú jed-
ným z príkladov nezodpovedného
správania sa ľudí k životnému pro-
strediu a k prírodnému dedičstvu.
Dokedy ešte?

Inšpektor ŽP mesta Pezinok
Marián Hletko

V minulom roku bolo odvezených
z èiernych skládok v katastri
mesta 32,52 t odpadu

Ešte do 15. októbra 2009 mož-
no nahlásiť na Mestskom úrade
v Pezinku (tel. 033/6901 153, e-
mail: jana.gubaniova@msupezi-
nok.sk) kandidátov na získanie
ocenenia najkrajšia kvetinová vý-
zdoba v kategóriách: 1.

, 2. , 3.
.

Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov sa uskutoční do konca ok-
tóbra.

okno, bal-
kón predzáhradka verejná
budova

(ZS)



V Areáli zdravia Rozálka sa v sobotu 1. augusta
konal 1. ročník medzinárodnej Western show v
Pezinku. Súťažiaci zápolili vo viacerých disciplí-
nach. Podujatie poskytlo divákom pekné zážit-
ky. Najväčšiu radosťmali však deti, ktoré si moh-
li zajazdiťna koníkoch, povoziť sa na koči, mohli
si pozrieť zvieratá v mini zoo a využiť ďalšie
atrakcie. Foto (mo)

Areál zdravia Rozálka bude 28.
augusta miestom slávnostného
otvorenia

Preteky
budú pokračovať aj v sobotu 29.
augusta.

Vytrvalostné jazdenie (endu-
rance) je jazdeckou športovou dis-
ciplínou, ktorá v ostatných rokoch
zaznamenáva stúpajúci záujem
zo strany jazdcov i verejnosti.
Ide o súťaž v prekonávaní dlhých
vzdialeností, na ktorých je preve-
rovaná rýchlosť a vytrvalosť. Dĺž-
ka trate, ktorú musí jazdec so svo-
jim koňom absolvovať v stanove-
nom časovom limite, sa pohybuje
v rozpätí 25 – 160 km. Preteky po-
zostávajú z viacerých etáp, ktoré
sú situované v malokarpatských
kopcoch nad Pezinkom. V rámci
Majstrovstiev Slovenska prebeh-
nú štyri súťaže – vytrvalostný do-
stih na 90 km o Pohár ministra pô-
dohospodárstva SR, vytrvalostný
dostih na 60 km o Pohár primátora
mesta Pezinok, vytrvalostná sú-

Majstrovstiev Sloven-
ska a Juhomoravskej oblasti
Českej jazdeckej federácie vo
vytrvalostnom jazdení.

ťaž na 40 km a vytrvalostná súťaž
na 20 km – verejný tréning, kde bu-
de možnosť štartu pre neregistro-
vané kone a jazdcov.

. Drezúra je jaz-
decká disciplína, v ktorej sa jazdec
a kôň snažia v absolútnom súlade
predvádzať vopred predpísané
cviky v stanovenom poradí podľa
vypísanej drezúrnej úlohy. Roz-
hodcovia hodnotia jednotlivé cviky
a zo súčtu pridelených známok sa
vypočíta celková známka jazdca a
koňa, ktorých nezávisle od seba
hodnotia minimálne traja rozhod-
covia.

Poslednými zo série jazdec-
kých pretekov na Rozálke bude

Parkúrové
jazdectvo má v Pezinku dlhoročnú
tradíciu. Ide o skokové jazdectvo,

Prvá súťaž
na 90 kilometrov začína v sobo-
tu 29. augusta o 7.30 hod.

V nedeľu 6. septembra sa v
Areáli zdravia uskutoční I. roč-
ník medzinárodných drezúr-
nych pretekov

Malokarpatský strapec – XXXIII.
ročník medzinárodných prete-
kov v parkúrovom skákaní v
dňoch 11. – 13.9.2009.

pričom jazdec s koňom prekonáva
stanovenú dráhu s umelými pre-
kážkami na ohradenom priestore
– kolbisku. Táto dráha sa nazýva
parkúr. Záštitu
nad spomenutý-
mi jazdeckými
pretekmi v Areáli
zdravia Rozálka
v Pezinku prev-
zal Minister pô-
dohospodárstva
SR Doc. Ing.
Stanislav Becík
PhD., primátor
mesta Pezinok
Mgr. Oliver Sol-
ga a Slovenská
jazdecká federá-
cia.

Na pripravo-
vané podujatia
pozývame všet-
kých priateľov
jazdeckého špor-
tu a milovníkov
koní . Krásne
chvíle môžu pre-
žiť deti v sprievo

de rodičov, pre ktoré sme pripravili
rôzne atrakcie. Vstup je zdarma.
O občerstvenie je postarané.

Peter Kováčik, AZR Pezinok

V sobotu 18. júla Petanque
Club Spiders Pezinok zorganizo-
val už druhý ročník petangového
turnaja Pezinský demižón. Turna-
ja sa zúčastnilo 34 tímov zlože-
ných z dvoch hráčov. Prišli hostia z
Čiech, registrovaní hráči Sloven-
skej federácie petanque, ale aj
početná skupina hráčov z Pezin-
ka, Modry a Dolian. Po odohraní
štyroch základnych kôl bol už pre
hráčov pripravený guláš. Potom,
bohužial, prišla dlho očakáva-
ná veterná dažďová smršť, ktorá
predčasne náš turnaj ukončila.
Víťazný tím v zložení Jiří Žampach
a Eva Pacasová si do Prahy od-
niesol krásne keramické demižó-
ny a plný demižón dobrého pezin-
ského vína.

Aj keď počasie petangu v Pe-
zinku nepraje, už teraz sa klub Spi-
ders teší na ďalší turnaj Guľobra-
nie, ktorý sa uskutoční 12. sep-
tembra.

Petanque Club Spiders Pezinok
Diana Soboličová

V športovom komplexe pri fut-
balovom ihrisku v Pezinku začala
začiatkom augusta výstavba no-
vej tenisovej haly. V objekte budú
štyri dvorce – dva vo vnútri a dva
vonku. Súčasťou bude posilňov-
ňa, prevádzkové a sociálne pries-
tory a kaviareň. (mo)

účin-
kuje v III. lige. V mi-
nulom ročníku skon-
čil na treťom mieste,
len tri body za víťa-
zom. Cez letnú pres-
távku nastali v muž-
stve viaceré hráčske
zmeny, menili sa aj
t r é n e r i .

na poste kou-
ča vystriedal

. Jeho
asistentom bude

, ktorý
je zároveň vedúcim

PŠC Pezinok

D u š a n a
Jacka

Vladi-
mír Eckhardt

Du-
šan Maluniak

mužstva a manažérom seniorov.
Z tímu odišli hráči:

, , ,
, ,

,
(všetkým skončilo hosťova-

nie), a
(dočasne ukončili činnosť).

Káder posilnili: z
FK Senica, z
Piešťan, (pôsobil v
Rakúsku), z AS
Trenčín, z SFM Se-
nec (všetci na hosťovaní) a

(návrat z hosťovania),
a

(prestup).
PŠC v rámci prípravy odohral

osem zápasov: Rača – Pezinok
4:1, Bernolákovo – Pezinok 2:3,
Limbach – Pezinok 1:1, V. Leváre

Matej Lehu-
ta Július Konček Adrián Tropp
Juraj Záturecký Tomáš Urík
Slavomír Sedliaček Martin Bie-
lený

Juraj Berzedi Marcel Mar-
kovič

Ondrej Bednár
Tomáš Eckhardt

Adam Macura
Samuel Izakovič

Marek Ducký
Matúš

Heriban
Michal Krpelan Matej Šmálik

– Pezinok 0:5, Pezinok – Slovan B
0:1, Pezinok – Piešťany 1:0, Pezi-
nok – Svätý Jur 3:0, Baník Pezinok
– PŠC 1:9.

„S prípravou sme
začali podľa plánu 7.
júla. V jej priebehu
sme zohrali desať prí-
pravných zápasov. S
prístupom hráčov
som vcelku spokojný.
Škoda len, že na tré-
ningoch sa zúčastňu-
je málo hráčov, naviac
káder je úzky, viacerí
hráči, ktorí boli u nás
na hosťovaní, odišli,
niektorí sú zranení
alebo nechodia kvôli
pracovným povinnos-
tiam. Musíme ešte po-

l Trénerské duo PŠC: Vladimír Eckhardt,
hlavný tréner (vpravo) a Dušan Maluniak
(asistent). Foto (mo)

l Posily PSČ: zľava T. Eckhardt, A. Macura,
M. Šmálik, S. Izakovič, v podrepe O. Bednár.

Koncom augusta začínajú aj nižšie futbalové súťaže. Všetky tri
pezinské tímy (PŠC, GFC Grinava, Baník Pezinok) hrajú v súťažiach
Bratislavského Futbalového zväzu.

pracovať na doplnení kádra. V no-
vom ročníku by sme chceli bojovať
o špicu tabuľky. Predovšetkým
chceme hrať atraktívny futbal, aby
boli Pezinčania s hrou i výkonmi
hráčov spokojní,“ povedal nám no-
vý lodivod V. Eckhardt.

zaznamenal v
poslednom ročníku ústup z pozí-
cií, ktoré v minulosti zdobili tento
tím. Po vypadnutí z III. ligy bude
hlavnou úlohou skonsolidovať
mužstvo a hrať v súťaži dôstojnej-
šiu úlohu.

sa bude snažiť viac po-
tešiť svojich priaznivcov. Siedme
miesto v minulom ročníku IV. ligy
nebolo zlým výsledkom, ale, caj-
lanský divák namlsaný z víťaz-
stiev a suverenity svojho tímu pred
dvomi rokmi v piatej lige, bude
chcieť už viac.

GFC Grinava

Baník

(mo)



ielen
koncerty, tanec,

či divadelné predstavenia
tvoria bohatú programovú ponuku
Kultúrneho leta v našom meste.
Poslednú júlovú nedeľu robila Pe-
zinčanom spoločnosť literatúra a jej
autori a milovníci písaného slova.

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku roztočila na tribúne pred
Zámkom zaujímavý literárny ko-
lotoč autorského čítania členov
pezinského PI-klubu. Moderáto-

rom popoludnia bol prezident toh-
to zoskupenia Jozef Mikloško.
Návštevníci tohto podujatia mohli
na jednom mieste stretnúť spiso-
vateľov, publicistov a vydavateľov.
Ukážky z vlastnej tvorby prečítali
Ľuboš Jurík, Milan Blaha, Anton
Hykisch a Jozef Banáš okrem číta-
nia z knihy Idioti v politike dokonca
zahral divákom na gitare. Vlastnú
poéziu recitoval básnik Ľubomír
Olah. Stretnutia pezinského PI -
klubu priblížil divákom Peter Rašla

a Milan Stano okorenil rozpráva-
nie anekdotami a vtipmi z kníh,
ktoré vydal. Epigramy z dielne To-
máša Janovica predstavil Oliver
Solga. To, že literatúra môže byť aj
zábavná, dokázal Peter Nemec
(o. i. prezident Záhorákov), ktorý
čítal zo svojej tvorby v záhoráčtine
a v tomto jazyku predniesol aj Mor
ho!. Súčasťou podujatia bol aj pre-
daj kníh prítomných autorov za
symbolické ceny a autogramiáda.

(ZS)

Moderátori programu Jozef Mikloško a
riaditeľka Malokarpatskej knižnice Anna Gašpa-

rovičová Účinkujúci spisovatelia, publicisti a vydavatelial

N

Pezinok cez tretí augustový ví-
kend žil opäť dychovou hudbou.
Už tradične v tomto čase sa u nás
konal Medzinárodný festival dy-
chových hudieb DYCHOVKY V
PREŠI. V tomto roku ho po devia-
tykrát pripravili Spolok Dychovej
hudby Cajlané, Pezinské kultúrne
centrum a Fanklub DH Cajlané.
Gestorom podujatia bol primátor
mesta Oliver Solga.

Prvý festivalový deň začal ver-
nisážou výstavy

v Dome kultúry. Potom sa
uskutočnila sv. omša za zomre-
lých a žijúcich muzikantov dycho-
vej hudby v Pezinku.Druhý deň i
predpoludnie v nedeľu patrili
sprievodnému koncertovaniu hu-
dieb na viacerých miestach v cen-
tre mesta.

Dychovka v Pe-
zinku

V nedeľu poobede začal pro-
gram sprievodom hudieb, mažo-
retiek a hostí od Domu kultúry na
nádvorie Zámku. Tu sa po sláv-
nostnom otvorení konala súťažná
časť festivalu. Výkony hudieb hod-
notila odborná porota pod vede-
ním hudobného skladateľaAdama
Hudeca.

z Dolných Dubňan
pri Moravskom Krumlove (ČR).Ďal-
šie poradie: 2.miesto DH Minciar z
Kremnice, 3. DH Blatnička z Blat-
ničky, okres Hodonín (ČR), 4. Gri-
navanka, 5. Mostárenka z Brezna.

Osobitné ceny získali: Cena
primátora – DH Dubňanka, Cena
za ženský spev – sólistky DH Blat-
nička ( Petra Nožičková, Hana

Víťazom tohtoročného festi-
valu sa stala dychová hudba
DUBŇANKA

hliková), Cena za mužský spev –
sólisti DH Grinavanka (Ľuboš Ta-
hotný, František Stehlík) za pie-
seňZ južnej strany Malých Karpát,
Cena za inštrumentálny výkon – S
– klarinetista DH Minciar Jakub
Žuffa, Cena Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie REVIA– DH Mostá-
renka, Cena predsedu poroty –
DH Minciar, Cena diváka – DH Gri-
navanka, Cena za najobľúbenej-
šiu skladbu – DH Grinavanka ( Z
južnej strany Malých Karpát).

„ Myslím si, že sme boli svedka-
mi úspešného ročníka festivalu.
Jeho príprava bola dosť náročná
najmä po ekonomickej stránke. V
dôsledku hospodárskej krízy nás
niektorí sponzori nepodporili. Mali
sme s tým veľa starostí. Problémy
nastali aj s účasťou niektorých vo-

pred dohodnutých hudieb, ale
včas sme to doriešili. Mám veľkú
radosť, že sa nám zvýšila návštev-
nosť na podujatí. Potvrdzuje to, že
Pezinčania majú dychovku radi.
Záujem ľudí o festival je pre nás
organizátorov povzbudením i oce-
nením našej práce. Chcel by som
poďakovať všetkým sponzorom,
osobitne Mestu Pezinok a Nadácii
Revia. Veľmi nám pomohla rodina
Kovačovská, materiálne i pracov-
ne. Poďakovanie ale patrí všet-
kým, ktorí nám akýmkoľvek spô-
sobom pomohli.V budúcom roku
sa uskutoční jubilejný desiaty roč-
ník festivalu, ktorý má už určený
termín 13.-15. augusta,“ povedal
nám na záver predseda organi-
začného výboru František Feder.

(mo)

Zaplnené nádvorie Zámku Víťazná kapela – DH Dubňanka

Druhý ročník hudobno – športo-
vého festivalu PezinRock sa usku-
toční v sobotu 5. septembra v pe-
zinskom amfiteátri. Podujatie orga-
nizuje Občianske združenie rov-
nomenného názvu pod záštitou
Mesta Pezinok.

Tento rok na festivale vystúpia
hudobné skupiny – Para, Vrbovskí
víťazi, CiLiCe, Rumburax, Fuera
Fondo, Brainscan, Olgoj Chorcho-
j, Kamorthon, Janesession a We
Want Jam. Časový rozpis jednotli-
vých vystúpení bude uverejnený
na stránke najneskôr týždeň pred
festivalom.

Sprievodné športové podujatia
– turnaje v Streetbale a Foosballe
(stolný futbal), začínajú od 9.00
hodiny, koncerty hudobných sku-
pín od l4.00 h. Areál pre návštev-
níkov bude otvorený od 13.00 h.

Vstupenky na hudobnú produk-
ciu si môžete zakúpiť za výhodnú
cenu (5,99 eur) v sieti Ticketportál.

(mu)
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Kultúrne programy na september 2009

PRÍRODNÉ KINO

KINO DOMU KULTÚRY

1. Vo štvorici po opici USA
Začiatok predstavenia je o 20.45 h.

2.-3. Proměny ČR
4. Domov Fra

5.-6. Nehanební bastardi USA
8.-9. Nedodržaný sľub SK

10. Fk: Valčík s Baširom
Izr, Nem

11. Víno roku USA
12.-13. Osadné SK
15.- 16. G. I. Joe USA
22.-23. Bruno USA

24. Fk: Gomora Tal
25. Hore 19.00 h. USA

26.-27. Hore 17.00 a 19.00 h.ČR
29.-30. 32 a stále slobodná SR
Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

VÝSTAVY
9. 9. NANA FU-
RIYA

o 17.00 (streda)
: Ilustrácie a voľná tvorba.

Otvorenie výstavy výtvarníčky, ro-
dáčky z Tokia, v súčasnosti žijúcej
a tvoriacej v Pezinku. Nana Furiya
sa venuje voľnej grafickej a maliar-
skej tvorbe ako aj ilustrácii. Vytvo-
rila ilustrácie k viac ako 60 knihám,
ktoré boli vydané v Japonsku, Kó-

Malokarpatské múzeum
v Pezinku, M. R. Štefánika 4

ČERVENÁ HVIEZDA, ŠEDÝ SVET?
21. augusta do 30. septembra

2009

Stála expozícia s vinohradníckou
tematikou v unikátnych pivniciach
múzea s možnosťou degustácie vín
Malokarpatskej oblasti. Najväčšia
zbierka vinárskych lisov v strednej
Európe. Otvorené denne, okrem
pondelka, bližšie info na www.mu-
zeumpezinok.sk a 033/641 2057,
641 3347

Výstava

Od
v priestoroch Malokarpat-

ského múzea.
Pozývame všetkých na moment do
čias pionierskych šatiek, pozrieť si
trend bývania z osemdesiatych ro-
kov minulého storočia a opäť si po-
sedieť v školskej lavici.

6.9.
„TRÉ ODTÁTO“

alebo traja z jedného regiónu

VRE-
CE, VRECKO, VRECÚŠKO...

(nedeľa) o 17.00 hod. – Otvo-
renie výstavy

–pri príležitosti Mesiaca kultúr-
neho dedičstva Malokarpatského
regiónu, otvárame výstavu Danky
Polákovej, Ondreja Šteberla, Jo-
zefa Lackoviča.
13.9. (nedeľa) o 16.00 hod. –

–
tvorivá dielňa v ktorej si zhotovíte,
vyzdobíte vrecúško do školy alebo
do škôlky. Mamičky si môžu vyro-
biť vrecúško na bylinky.

Kontakt: 033/64 04 035, 0911/33
45 52, pezinok@sng. sk, Galéria
insitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok – Cajla.

Milí občania Pezinka ako i okolitých obcí! V tomto roku uplynie 50 rokov
od prvého Vinobrania v Pezinku a Pezinské kultúrne centrum pripravuje k
tomuto výročiu výstavu „50 rokov Vinobraní v Pezinku“, práve v čase kona-
nia tohtoročného Vinobrania. Pátrame i v archívoch, avšak najcennejšie
by pre nás boli materiály, ktoré sa nenachádzajú ani v nich. Možno máte
doma fotografie, články z novín, plagátiky, ktoré počas tých 50 rokov Vi-
nobrania sprevádzali. Čo sa týka fotografií, nemusia to byť len tie, ktoré
zachytávajú alegorický sprievod alebo kultúrny program, ale aj také, na
ktorých napr. vaše deti s chuťou jedia cigánsku, lokše, či iné pochutiny Vi-
nobrania. Alebo sa vozia na kolotočoch... Alebo chlapi, ktorí si štrngajú
umelými pohárikmi plnými sviežeho burčiaku pri stánku... Proste hocičo,
čo dokresľuje atmosféru Vinobrania. I odložené alebo kdesi náhodne náj-
dené plagátiky s programom ovocinárskych a iných výstav a pod. Možno
aj veľmi staré na starej povale.

Okrem Pezinčanov sa i obyvatelia okolitých obcí roky zúčastňujú tohto
najväčšieho malokarpatského sviatku, takže i vás prosíme o spoluprácu.

Vy všetci sa týmto stanete spolutvorcami pripravovanej výstavy.
Všetky materiály, ktoré vám po skončení výstavy poctivo vrátime, alebo

si ich hneď prefotíme, prosíme doručiť na sekretariát Pezinského kultúrne-
ho centra, Holubyho ulica 42, do 7. septembra 2009.

Radi vás potom privítame a poďakujeme sa vám na vernisáži výstavy,
ktorá bude 14. septembra o 17.00 hod. pred minigalériou v Dome kultúry
Pezinok.

Pomôžte nám hlavne veselo i vážne zaspomínať si.
Ďakujeme za spoluprácu. Pezinské kultúrne centrum

6.9.

AKO
TÓNO HĽADAL TÓ-

NY.

13.9.
AHOJ ROZPRÁVKA.

14.9.
50 ROKOV

VINOBRANÍ V PEZINKU.

18.-19.-20.9.
VINOBRANIE

24.9.
SPIEVANKY

(nedeľa) o 15.00
Krušičova kúria – Rad-
ničné nám. 9 –

Divadelné predstavenie pre
deti v podaní Divadla HAAF. Podu-
jatie sa uskutoční pri príležitosti
DNÍ EURÓPSKEHO KULTÚR-
NEHO DEDIČSTVA.

(nedeľa) o 16.00 vo veľkej
sále DK –
Dnes: PIPI – o neobyčajnom diev-
čatku menom Pipi dlhá pančucha.
Účinkuje divadlo PIKI z Pezinka.
Začiatok cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii Domu kultúry. –

Verni-
sáž výstavy.

(piatok, sobota, ne-
deľa)–

(štvrtok) o 17.00 v salóniku
DK – . Večer pre kaž-
dého, kto má rád peknú pesničku.

rei, Taiwane a tiež na Slovensku.
Jej ilustrácie reprezentovali Japon-
sko v štyroch ročníkoch – BIB.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

utorok – piatok: 10.00 –
12.30, 13.30 – 18.00, sobota: 10.00
– 16.00

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

Dychová hudba Grinavanka
hľadá do svojich radov spevákov a
speváčky. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na tel. č. 0902 354 180
(Drahomír Šmahovský). (dš)


