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možno práve na Vinobraní 2009 si
viac ako inokedy uvedomujeme,
ako tenčas letí, ako rýchlo zase rok
uplynul a my sa opäť stretávame
na podujatí, ktoré nie je len oslavou
vína, ale aj tvrdej celoročnej práce
vinohradníkov a vinárov. Veľmi ma
teší, že sa do Pezinka opakovane
vraciate, že sa vám naše mesto
páči aj v čase mimo Vinobrania.
Mnohí z vás navštevujú po celý rok
nielen naše kultúrne festivaly, ale aj
gastronomické zariadenia, kaviar-
ne, reštaurácie a vinárne. To všet-
ko súvisí s pohostinnosťou a srdeč-
nosťou nás, Pezinčanov. S naším
úsilím prezentovať naše mesto nie-
len ako prirodzené centrum Ma-
lokarpatského vinohradníckeho re-
giónu, ale aj ako mesto umenia, kul-
túry a bohatého spoločenského ži-
vota. A práve Vinobranie má byť
vyvrcholením nášho snaženia, má
vám poskytnúť zážitky zrakové, slu-
chové i chuťové. Preto sme pre vás
prichystali program plný hudby, ľu-
dového umenia, ale aj vynikajúce-
ho vína, burčiaku a gastronomic-
kých špecialít. K tým zmyslovým
zážitkom pridám ešte aj zážitok
hmatový. Verím, že nebude núdza
ani o srdečné podania rúk a pria-
teľské objatia. Želám vám preto.
ako primátor mesta Pezinok, aby
tých stretnutí priateľov a známych
bolo v našom meste čo najviac. Vi-
tajte v Pezinku, priatelia.

,
primátor mesta Pezinok

ážení návštevníci nášho mes-
ta, milí spoluobčania,

Mgr.Oliver Solga

Rozhodnutie Najvyššieho súdu
SR vo veci skládky v pezinskej No-
vej jame, ktorý zrušil povolenie pre
skládku a vec vrátil na nové kona-
nie, bolo po dlhej dobe prvou pozi-
tívnou a veľmi dôležitou správou
pre Pezinčanov i celé Slovensko.
Koncom augusta priniesli médiá
druhú, tiež veľmi povzbudivú infor-
máciu, ktorá zaznela z úst pod-
predsedu vlády DušanaČaploviča
i premiéra Róberta Fica. Tá znela:
„

Táto neočakavaná informácia
potešila Pezinčanov a vliala nádej
v spravodlivé riešenie ich nie-
koľkoročného problému s budova-
ním skládky odpadov v Novej ja-
me. Takto verejne deklarovaný zá-
väzok z úst dvoch najvyšších pred-

Skládka v Pezinku bude zruše-
ná!“

staviteľov vlády je dôležitou infor-
máciou aj pre tých, ktorí kdekoľvek
na Slovensku bojujú proti rôznym
investorom a štátnym úradníkom,
nerešpektujúcim vôľu občanov a
rozhodnutia samosprávnych orgá-
nov. Informácia o zrušení skládky
je dôležitá už i preto, že v ostat-
nych dňoch začal Inšpektorát ži-
votného prostredia Bratislava na
čele s jeho riaditeľom Ing. M. Hel-
dom nové konanie vo veci vydania
integrovaného povolenia pre pre-
vádzku skládky, čo prakticky zna-
mená rozhodujúci krok k novému
povoleniu skládky.

Rozhodnutie o zrušení skládky
vyvolalo veľkú radosť medzi ob-
čanmi mesta i v radoch aktivistov
Občianskej iniciatívy Skládka ne-
patrí do mesta. Podľa vyjadrenia

primátora je toto
jeden zo zlomových bodov ce-
lej kauzy a verí, že tento verej-
ne deklarovaný záväzok dvoch
významných predstaviteľov vlády
bude aj naplnený. Zároveň pripo-
mína aj morálny aspekt boja Pe-
zinčanov, ktorý môže byť príkla-
dom a povzbudením pre tých, ktorí
často strácajú vieru v spravodli-
vé riešenie svojich problémov a
oprávnených požiadaviek. Na roz-
hodnutie reagovala aj právnička
Občianskej iniciatívy

„

.“

Olivera Solgu

Zuzana Ča-
putová

(ra)

Ak budú slová pána Ča-
ploviča naplnené, rešpektovaný
zákon a rozsudok Najvyššieho
súdu, znamená to víťazstvo Pe-
zinčanov a spravodlivosti. Verím,
že sa tým skončí zdĺhavý príbeh o
skládke

V

Väčšina Pezinčanov sa teší na oberačkové sláv-
nosti v našom meste. Zvykli sme si na ne. Ako na
konzumnú, ale aj hostiteľskú záležitosť. Do Pezinka
každoročne prichádzajú desaťtisíce návštevníkov, kto-
rých pozývame k sviatočnému stolu, na pohárik nášho
kvalitného vínka, burčiaku či tradičných jarmočných
pochúťok, ktorým len málokto dokáže odolať.

Naše vinobrania sú oslavou úrody hrozna a hol-
dom ušľachtilému moku – vínu, ktoré pre nás konzu-
mentov pestujú a vyrábajú naši vinohradníci a vinári.
Tradícia organizovania oberačkových slávností v Pe-
zinku začala už v roku 1934, teda pred 75 rokmi. Vte-
dy bolo u nás prvé vinobranie. Nebolo také veľkolepé,

ale na tie časy išlo o veľkú mestskú slávnosť, na kto-
rej bolo veľa ľudí, mnohí boli oblečení vo sviatočných
krojoch.

Inú dimenziu dostali oberačkové slávnosti v roku
1958. Do ich prípravy sa zapojili aj okresné orgány a
novovzniknuté jednotné roľnícke družstvá. Od toho
času sa organizovali Maloka rpatské vinobrania,
striedavo v Modre a Pezinku. Tieto podujatia už mali
dnešnú podobu, aj keď ich rozsah sa rokmi neustále
zvyšoval.

Od roku 2004 sa Vinobrania v Pezinku konajú kaž-
dý rok, ako tomu bolo predtým v Rači. Na každoročné
organizovanie oberačkových slávností v tomto roku
nabieha aj Modra, teda slávnosti budú už v troch malo-
karpatských mestách. (mo)



Brazzane, kde ležia vedľa seba
obete vojny zo všetkých krajín. So-
bota bola venovaná prehliadke sú-
borov z jednotlivých krajín a práve
na nej vystúpila po prvýkrát aj dy-
chová hudba Grinavanka, ktorá
mala veľký úspech. Grinavčania
sa postarali aj o nočnú zábavu keď
sa spojili s cimbalovou hudbou Bu-
kovinka z Moravy. Spolu s ňou za-
hrali a zaspievali repertoár sloven-
ských a moravských piesní, ktorý
dostal do varu aj domáce publi-
kum. Nedeľné dopoludnie patrilo
alegorickému sprievodu a svätej
omši. Bola venovaná spolupráci a
priateľstvu obyvateľov spojenej
Európy. Posolstvo v slovenčine
prečítal spevák Grinavanky Ľuboš
Tahotný. Popoludní bol hlavný kon-

je severotalianske
mestečko, ktoré je ako Pezinok,
centrom vinohradníckej oblasti v
autonómnom regióne Friuli Vene-
zia Giulia. V dňoch 22. a 23. au-
gusta sa tu odohral už 161. festival

.
Deväť krajín reprezentovali nielen
folklórne súbory, dychové hudby
a historické skupiny, ale aj zástup-
covia veľvyslanectiev a primátori
miest z jednotlivých krajín. Podu-
jatie sa koná každoročne pod
záštitou talianskej vlády, minister-
stva kultúry, predstaviteľov regio-
nálnej samosprávy a primátora
mesta.

Oficiálna časť programu začí-
na položením vencov na cintoríne
obetiam prvej svetovej vojny v

Cormóns

Sviatok národov strednej Európy

cert a opäť úspech našej dychov-
ky, ktorá sa páčila nielen domá-
cemu publiku, ale aj organizáto-
rom podujatia, keďže to bola do-
teraz na festivale najsilnejšia slo-
venská reprezentácia. Sloven-
ských primátorov zastupoval, na
osobné pozvanie organizátorov
zo spoločnosti Mitteleuropa, pri-
mátor Pezinka Oliver Solga s
manželkou. Súčasťou návštevy
bolo aj stretnutie s primátorom Cor-
mónsu a predstaviteľmi politic-
kých a kultúrnych inštitúcií a pre-
rokovanie ďalších krokov spolu-
práce. Slovenská delegácia v ta-
lianskom Cormóns tak splnila svoj
cieľ– úspešne reprezentovala nie-
len naše mesto, ale aj Slovensko.

(ra)

Mesto Pezinok sa tento rok po prvýkrát zapojí do osláv jesene, ktoré
budú prebiehať v siedmich mestách a viacerých obciach Bratislavského
kraja súčasne, a to v sobotu 10. októbra. Niektorým sa hneď vynorí spo-
mienka na vôňu škorice, čerstvých jabĺk a samozrejme vína z minuloroč-
ného hodovania v Modre. Tento rok stačí prísť na nádvorie na Radničné
námestie č. 9 v Pezinku. (MA)

Ako sa správať na cestách? Po-
známe pravidlá cestnej premáv-
ky? Čo sa nám a našim deťom
môže na ulici stať? Ako je to vlast-
ne s bicyklovaním a prechádza-
ním cez cestu?

Tieto otázky a určite mnoho ďal-
ších si v dnešnej dobe kladie asi
každý z nás. Pri hlbšej analýze do-
pravnej nehodovosti zistíme, že
najviac ohrozenou skupinou sú
chodci a cyklisti. Medzi chodcami
je najviac ohrozenou skupinou prá-
ve predškolská a školská mládež.
Rôzne, často vážne úrazy sú tou
najsmutnejšou súčasťou cestnej
premávky.

Potreba dopravnej výchovy sa
stala preto nutnou súčasťou vy-
učovacieho procesu vo výchove
detí i mládeže. Pre tieto účely bo-
lo v materskej škole na ul. Za
hradbami v Pezinku vybudované v
rámci nového projektu dopravné
ihrisko. Do projektu je zapojená aj

Mestská polícia Pezinok, pričom
má za úlohu v rámci prevenčných
aktivít pripraviť deti na bezpeč-
ný pohyb v cestnej premávke. Cie-
ľom je osvojenie znalostí i zruč-
ností žiakov, ktoré, priznajme si,
často chýbajú aj mnohým dospe-
lým.

Účastníci projektu si počas jeho
realizácie prehĺbia vedomosti o
dopravných predpisoch, osvoja si
zručnosti jazdy na bicykli tak, aby
všetky nové poznatky následne
využívali aj v praktickom živote.
Prevádzka dopravného ihriska
začne už začiatkom šk. roku 2009/
10. Projektu, ktorý vypracovala
projektová manažérka mesta M.
Krnáčová, sa postupne zúčastnia
všetky materské školy a žiaci I.
stupňa zo všetkých základných
škôl v Pezinku. O termínoch bude
vedenie škôl včas informované.

Odd. prevencie kriminality
pol. Lucia Korytárová

V nedeľu, 6. septembra sa v
Obradnej sieni Starej radnice
uskutočnilo prijatie zástupcov
inštitúcií, ktoré organizovali
Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva v našom regióne. Hostí
na čele so štátnym tajomníkom
Ministerstva kultúry SR Au-
gustínom Langom privítal pri-
mátor mesta Oliver Solga, kto-
rý ich zároveň oboznámil s his-
tóriou Pezinka. Po prijatí si spo-
ločne pozreli priestory Mest-
ského múzea.
Viac o Dňoch európskeho kultúr-
neho dedičstva si prečítajte na 20.
strane. Foto (mo)

V Pezinčanovi č. 6 ma zaujal
článok JUDr. Štefana Noskoviča
nazvaný

. Spolu s ním si aj ja
často kladiem túto zásadnú otáz-
ku. Najmä, keď vidím, ako sa na
jednej strane oháňame tisícročný-
mi vinohradníckymi a vinárskymi
tradíciami, dedičstvom otcov, na
ktoré nedovolíme nikomu siahnuť
a na druhej strane nechávame na-
še vinohrady chátrať a pustnúť,
klčujeme ich, ba dokonca sa sna-
žíme so ziskom ich „streliť“. Sa-
mozrejme, že záujemcom nejde o
obrábanie vinohradu, ale o lukra-
tívny stavebný pozemok. Tento
problém by si iste zaslúžil podrob-
nú analýzu a diskusiu odbornej i
laickej verejnosti. Zjednodušene
však môžeme povedať už dnes,
že vinohrady tu budú len dovtedy,
dokedy ich nezničí naša chamti-
vosť, lenivosť a krátkozrakosť.
Chamtivosť je vidina zisku z pre-
daja pozemku, ktorý sa dá cestou
novely územného plánu zmeniť z
vinohradu na stavebný pozemok .
Tu musí rozhodujúcu úlohu zohrať
nielen majiteľ pozemku, ale aj
„osvietenosť“ mestského zastupi-
teľstva a primátora, aby naše vino-
hrady nedopadli ako v bratislav-
ských častiach Rača a Vinohrady.
Lenivosť pramení z nezáujmu vino-
hrad aspoň udržiavať či už vlast-
nými silami alebo prenájmom.
Krátkozrakosť je zo všetkých pro-
blémov možno najväčší. Pramení
najmä zo súčasneho stavu našich
vinohradov po období socializmu
(likvidácia starých vinohradov a
nedokončené terasy), z legislatívy
a dotačnej politiky, tak našej ako i
EÚ, ktorá je pre naše vinohrady
niekedy priam likvidačná. Napriek
tomu by nám ako pozitívny príklad
mala poslúžiť práve história. V ce-
lom možno tisícročnom období sa
predsa striedali obdobia rozkvetu
s priam katastrofálnymi dobami.
Boli vojny, neúroda, decimujúce
choroby i konkurenčný trh a na-
priek tomu všetkému sa tu vinice
zachovali a prežili. Možno práve
teraz aj my prežívame tých biblic-
kých sedem neúrodných rokov.
Možno sme zúfalí z toho, že inde
dokážu víno vyrábať s menšími
nákladmi a my máme problém ob-
stáť v konkurencii lacných vín z
dovozu. Možno. Jedno je však is-
té, že keď teraz naša generácia
podľahne spomínanej chamtivos-
ti, lenivosti a krátkozrakosti a do-
pustí likvidáciu vinohradov, už nik-
dy sa na svahoch Malých Karpát
neurodí žiadne víno. Bez vinohra-
dov a vína už nebude ani duša toh-
to kraja, to špecifické a jedinečné
„génius loci“, ktoré nás odlišuje od
iných kútov Slovenska.Abez vino-
hradov nebude ani vinobranie.

Pezinok, mesto hrozna a
vína – dokedy?

Oliver Solga

Slovenská republika sa pros-
tredníctvom Štatistického úra-
du SR zapojila do realizácie
Európskeho zisťovania o zdra-
ví (EHIS 2009), ktoré prebieha
v členských štátoch Európskej
únie. Získané údaje poslúžia na
medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej
únie a na analýzy zdravotného
stavu populácie na Slovensku.

Zisťovanie sa uskutoční u
5000 náhodne vybraných jed-
notlivcov na celom území Slo-
venska, teda aj v našom meste,
v termíne od 16. septembra do
31. októbra 2009. V tomto obdo-
bí vybrané domácnosti navštívi
pracovník, poverený funkciou
opytovateľa, ktorý je povinný
preukázať sa v domácnostiach
osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, získané pri
zisťovaní, budú anonymné a
použité výlučne na štatistic-
ké účely. Za ochranu dôver-
ných údajov odpovedá Štatis-
tický úrad Slovenskej republiky.

(mš)



V novom školskom roku 2009/2010 budú prázd-
niny v týchto termínoch:

29. – 30. októbra 2009
23. december 2009 – 8. január 2010
1. február 2010
1. – 5. marec 2010
1. – 6. apríla 2010
1. júl – 31. august 2010

jesenné:
vianočné:
polročné:
jarné:
veľkonočné:
letné:

Školský klub detí pri Základnej
škole Na bielenisku v Pezinku
bol otvorený aj cez prázdniny.
V dňoch 11. – 24. augusta ho nav-
števovalo 17 detí. Vychovávateľky
im pripravili bohatý program.
Okrem hier, kúpania a relaxácie
navštívili hrad Červený Kameň,
Zochovu chatu, Ranč v Modre,
spoznávali okolitú prírodu, zúčast-
nili sa podujatia v knižnici a iné.

(mo)

Búrlivá diskusia na mimoriad-
nom zasadaní poslancov zastupi-
teľstva Bratislavského samospráv-
neho kraja sa odohrala 26. au-
gusta. Jeho hlavným bodom bola
súčasná hospodárska kríza, jej do-
pad na Bratislavský kraj a schvále-
nie pôžičky – bankového úveru vo
výške 7,5 mil. eur. Mnohí poslanci
poukázali na nedostatočné opatre-
nia, ktoré boli zo strany vedenia
BSK urobené, a viedli k súčasné-
mu množstvu neuhradených faktúr
a platobnej insolventnosti.

Po viac ako trojhodinovom roko-
vaní poslanci schválili úver vo výš-
ke 6 mil. eur a zaviazali predsedu
BSK pripraviť na najbližšie zasa-
danie ponuky jednotlivých bánk.

(ra)

V piatok 28. augusta si zá-
stupcovia Obvodného úradu,
Mesta Pezinok, odbojári a ďalší
občania pripomenuli 65. výročie
Slovenského národného povsta-
nia. Organizátormi osláv boli
Mesto Pezinok a Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov. Účast-
níci položili kytice kvetov k pom-
níkom v parku a na Mladobole-
slavskej ulici , potom sa im priho-
voril primátor mesta Mgr. Oliver
Solga a slávnostný prejav pred-
niesol predseda ZO ZPB JUDr.
Dušan Vilím. (mo) Pred pomníkom padlých na Mladoboleslavskej ulici

Mesto Pezinok a časopis Pe-
zinčan vyhlásili na jar už XIV. roč-
ník súťaže o najkrajšiu zeleň. Opäť
sa súťaží v troch kategóriách: 1.

, 2. ,
3.
(prevádzka služieb, zdravotnícke
zariadenie, škola, úrad a pod.).
Tipy na získanie ocenenia možno
nahlásiť ešte do na
MsÚ v Pezinku Ing. Jane Gubánio-
vej, tel. 033/6901 153,

. Slávnost-
né vyhlásenie výsledkov bude kon-
com októbra 2009.

okno, balkón predzáhradka
verejnosti prístupná budova

15. 10. 2009

(ZS)

jana.guba-
niova@msupezinok.sk

Slávnostné otvorenie nového školského roka sa usku-
točnilo 2. septembra vo všetkých pezinských školách.
Do školských lavíc nastúpilo aj 247 prváčikov. Do zá-
kladnej školy na Kupeckého ulici ich prišiel osobne pri-
vítať aj primátor mesta Oliver Solga, ktorý im zaželal
veľa úspechov v škole a všetkým odovzdal pexeso Pe-
zinok – mesto, v ktorom žijem. (ra)

veľkolepých osláv sto-
ročnice banskej ťažby v Handlovej
a celoslovenských osláv práce ba-
níkov zostala po 10. auguste len
pietna spomienka na dvadsiatich
baníkov, ktorí zahynuli pri nedáv-
nom banskom nešťastí. Verejná
rozlúčka sa uskutočnila na han-
dlovskom cintoríne pri pamätníku
obetiam banských nešťastí na hor-
nej Nitre za účasti predsedu vlády
SR, poslancov NR SR, primátorov
banských miest a zástupcov ba-
níckych spolkov. Naše mesto za-
stupovala delegácia baníkov z Ma-
lokarpatského baníckeho spolku a
primátor mesta Oliver Solga, ktorý
položil veniec k pamätníku aj v me-
ne občanov Pezinka. Popoludní
sa v Dome kultúry uskutočnil smú-
točný šachtág, na ktorom náš pri-
mátor odovzdal putovnú zástavu
primátorovi Handlovej Rudolfovi
Podobovi. Putovná zástava bola v
našom meste od minulého roka,
kedy sa u nás uskutočnilo historic-
ky prvé stretnutie primátorov ban-
ských miest a baníckych spolkov.
Na toto stretnutie všetci spomínali,
pretože sa uskutočnilo v mimo-
riadnej atmosfére radosti a vese-
losti v čase pezinského Vinobra-
nia. Súčasťou popoludňajšieho
programu bola aj inaugurácia no-
vej knihy „100 rokov priemyselnej
ťažby uhlia – Baňa Handlová.“

Namiesto

(ra)

V nedeľu, 6.9. sa naše mesto stalo druhým štafetovým cieľom
, ktorý začal deň predtým v Bratislave a skončí sa

23. 9. v Košiciach. Projekt vznikol práve pred de-
siatimi rokmi a dnes sa doň zapája niekoľko desiatok slovenských miest
a obcí. Organizuje ho Únia miest Slovenska, Asociácia organizácií zdra-
votne postihnutých občanov a občianske združenie GEMMA 93. Cieľom
tohto projektu je iniciovať mestá, aby sa zamerali na odstraňovanie
architektonických bariér, ktoré znemožňujú prístup zdravotne postihnu-
tým spoluobčanom do budov, na športoviská alebo na spoločenské podu-
jatia. Pezinok sa už po tretíkrát zúčastňuje tejto akcie, pričom treba pove-
dať, že v predchádzajúcom období sa dvakrát umiestnil medzi víťaznými
mestami. Súčasťou podujatia bola aj zbierka na účet Slovenska bez ba-
riér, ktorú vykonali v uliciach mesta študenti pezinského Gymnázia, a pri-
jatie štafety primátorom mesta Oliverom Solgom v reprezentačných
priestoroch Starej radnice.

Pocho-
du napriečSlovenskom

Slovensko bez bariér

(ra)

Deviaty poslanecký deň v tom-
to roku sa uskutoční

.
na Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastu-
piteľstva 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. (

v stredu 2.-
septembra od 16. do 18.00 hod

ZS)

Na regionálnom portáli www.-slovakregion.sk prebieha do 30. novem-
bra súťaž o najkrajšie mesto a obec Slovenska 2009. Do súťaže je zapo-
jené aj mesto Pezinok, ktoré je v obľúbenosti v prvej dvadsiatke. Ak ste
presvedčení, že Pezinok je dobré miesto pre život, hlasujte kliknutím na
„Pridaj hlas“ pod prezentáciou mesta. Hlasovať je možné maximálne je-
denkrát za hodinu. Podporte svoje mesto. Podporte Pezinok! (MA)

Týchto pár riadkov by malo byť
najmä poďakovaním organizáto-
rom festivalu za dobrý výber hu-
dobných skupín (ja som sa „vy-
tešoval“ z koncertu skupiny
PARA). Osobitne však chcem po-
prosiť o zhovievavosť tých skôr na-
rodených. Počas koncertu rocko-
vej hudby 5. septembra v pezin-
skom Amfiteátri som mal ja i Mest-
ská polícia niekoľko nepríjemných
telefonátov kvôli rušeniu nočného
pokoja po 22 hodine. Snažil som
sa vysvetliť sťažovateľom, prečo
som podpísal koncert až do 24 ho-
diny, aj keď som si bol vedomý, že
to niekomu iste bude prekážať. Pri
rozhodovaní zohralo úlohu najmä

nadšenie mladých ľudí na čele
s Mišom Liptákom pri príprave
tohto festivalu. S prekonávaním
množstva prekážok a problémov,
ktoré takéto podujatie prináša, by
mali čo robiť aj profesionálne agen-
túry. Dnes už možno skonštatovať,
že sa im podaril pripraviť aj druhý
ročník kvalitného hudobného po-
dujatia pre mladých ľudí, z ktorého
sa možno stane tradícia. Možností
zaspievať si a zatancovať nie je
totiž pre nich až tak veľa, a teda
vďaka za túto príležitosť. Aj keď sa
chcem zároveň ospravedlniť tým,
ktorých hlučná hudba rušila aj za
zatvorenými oknami.

, primátorOliver Solga



V sobotu 12. septembra sa zí-
du pri rozhľadni na Veľkej homoli
turisti. Klub slovenských turistov
(KST) tu organizuje v rámci Európ-
skeho dňa turistiky podujatie pod
názvom „Stretnutie priaznivcov
Klubu slovenských turistov.“

Na podujatí čaká účastníkov
kultúrny program, občerstvenie a
pamätné listy.

S myšlienkou vybudovať na
Veľkej homoli (709,2 m) rozhľad-
ňu prišiel v roku 2000 dlhoročný

LISTČITATEĽA

Dovoľte, aby som vás touto ces-
tou pozdravil a v krátkosti sa vám
predstavil. Volám sa Miroslav Ši-
pek, do Pezinka som sa prisťa-
hoval vo februári 1948 ako presíd-
lenec. Tu som prežil svoje detstvo
a veľkú časť svojho života až do
roku 1982.Vtedy som sa s rodinou
odsťahoval do zahraničia. K váš-
mu mestu ma však viaže silné pu-
to, rád sa do neho vraciam.

Hlavným dôvodom tohto listu
nie je však moja osobná minulosť,
ale týka sa bývalých spolužiakov z
l.triedyĽudovej školy na Holubyho

ulici z roku 1947. Do troch tried
bolo zapísaných asi 90 detí. Po
ukončení druhého stupňa sme sa
rozpŕchli do učenia a na štúdiá,
čím sa naše kontakty nedobro-
voľne prerušili. Túžba znovu stret-
núť sa nás v minulom roku podnie-
tila k zorganizovaniu spoločného
stretnutia po 60 rokoch. Uskutoč-
nilo sa vďaka aktívnej pomoci spo-
lužiačok Editky Durdovanskej –
Šiškovej, Vierky Slimákovej – Mil-
kovej, Helenky Zimkovej – Ben-
čuríkovej, Anky Hluchánovej –
Sandtnerovej, Marianky Dvořáko-
vej – Krausovej dňa 18. januára
2008. Podarilo sa takmer nesku-

turistický nadšenec a funkcionár
KST Milan Ružek. Na jej výstav-
bu prispeli mestá Modra a Pezi-
nok, podnikatelia a občania z re-
giónu.

Rozhľadňu, ktorá je dnes vy-
hľadávaným turistickým objektom
v Malých Karpatoch, slávnostne
sprístupnili 19. mája 2002 za účas-
ti turistov, primátorov a občanov
Modry a Pezinka.

Dnes už 80-ročný nestor Klubu
slovenských turistov M.Ružek

točné, zišlo sa nás 44 a dve panie
učiteľky. Táto udalosť zanechala v
nás pekné spomienky a povedali
sme si, že to nebolo posledné
stretnutie.

Želal by som si, aby sa aj pro-
stredníctvom vášho mesačníka
dozvedela kultúrna verejnosť, že
10. októbra 2009 o 14.00 hod. bu-
deme mať v hoteli Kriser už druhé
stretnutie. Očakávame na ňom aj
ďalších spolužiakov, ktorí sa v mi-
nulom roku „stretávky“ nemohli
zúčastniť.

Za uverejnenie informácie v ob-
ľúbenom mesačníku Pezinčanďa-
kujeme. Miroslav Šipek

V pracovných dňoch je
miestna komunikácia na
Ulici SNP prehustená do-
pravnými prostriedkami.
Vozidlá vo veľkých množ-
stvách prichádzajú najmä
z Kupeckého ulice a z opač-
ného smeru od Saulaku
(objazdová komunikácia).
Pritom užívatelia komuni-
kácie parkujú obojstranne
a veľmi zlý je už i stav po-
vrchu vozovky. Mimoriad-
ne veľké nebezpečie vo-
dičom i chodcom hrozí na
križovatke pri Bendovi a
predajni potravín. (mo)

Pán Hanusek, v Pezinčanovi č.
8/2009 som si prečítal, a som pre-
svedčený, že aj ostatní kolegovia
taxikári, s pobúrením Váš príspe-
vok .
Veľmi by ma zaujímal Váš „dôklad-
ný prieskum“ poskytovania taxi-
služieb na území mesta Pezi-
nok. Uvádzate, že prieskum uká-
zal fakt, že v meste síce jazdia vo-
zidlá označené „Taxi“, ale posky-
tujú službu ako osobná preprava,
čo nie je v súlade so zákonom o
vnútroštátnej taxislužbe.

Akým právom si dovoľujete bez
overenia zverejniť takýto fakt, kto-
rý nemáte podložený, pretože ja,

Pezinský rádiodispečing Taxi

aj mnohí moji kolegovia, máme
vystavené koncesné listiny, na zá-
klade ktorej máme riadne povole-
nú činnosť taxislužby, máme uro-
bené skúšky a vydané osvedče-
nia, na základe ktorých môžeme
túto činnosť vykonávať.

Ako môže niekto, kto si neoverí
fakty, kto klame, osočuje všetkých
bez rozdielu a tým poškodzuje dob-
ré meno tých, ktorí spĺňajú všetky
podmienky a vykonávajú svoju
činnosť v zmysle zákona, ktorý

uvádza nepravdivé a nepodlože-
né informácie o konkurencii, ktorá
poskytuje tie isté služby a v takej
škále ako je poskytovaná a po-

núkaná, vôbec niečo takéto zve-
rejniť?

Ja a ostatní pezinskí taxikári
pevne veríme, že občania mesta
Pezinok, nebudú veriť klamárovi,
ktorý zavádza a osočuje v snahe
poškodiť moje dobré meno a dob-
ré meno mojich kolegov, ktorí už
niekoľko rokov poskytujú služby
kvalitne, o čom svedčí množstvo
spokojných Pezinčanov, ale aj
ostatných klientov a budú aj naďa-
lej využívať naše služby.

(Text neprešiel jazykovou úpravou)

Miroslav Košut, pezinský taxikár

nám pri slávnostnom odovzdaní
rozhľadne do užívania povedal:
„Je to pre mňa veľmi vzácna chví-
ľa. Som veľmi milo prekvapený, s
akým záujmom verejnosti sa toto
dielo stretlo. Splnila sa moja veľká
túžba, prispieť k výstavbe roz-
hľadne, ktorú sa mojim predchod-
com v roku 1929 nepodarilo reali-
zovať.“

Rozhľadňa je vysoká 21 metrov
a je z nej krásny výhľad na okolitý
kraj pod Malými Karpatmi. (mo)

Čítala som článok o odchyte
psov, no musím sa zasmiať. Bý-
vam v Glejovke od marca tohto
roka. Trikrát som volala pezinskú
mestskú políciu kvôli ohrozujúcim,
voľne pobehujúcim psom, štvrtý
raz som im kvôli výhovorkám
zložila. Momentálne je v Glejovke
dvanásť útočných psov, bojím sa
ísť po 20. hodine k blízkej čerpacej
stanici.

Asi sa pýtate, prečo som si v tej-
to časti mesta kúpila byt. Mám ra-
da toto okolie, hoci je už riadne
zdevastované a je smutné, že Mes-
to sa o to nezaujíma. Bude sa nie-
čo robiť až potom, keď sa niečo
stane? Rozmýšľajme...

Gabriela Hanúsková

PILATES

JOGA

ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK

TANEČNÝ KLUB SENIOROV

KST PETAN

VING – TSUN

(PKC)

– utorok – štvrtok o
19.00 h, prvá hodina 22. 9.
2009;

streda o 18.30 h, prvá
hodina 23. 9. 2009;

utorok o 17.30 h, prvá hodina
6.10.2009;

-
utorok o 18.30 h, prvá hodina
22. 9. 2009;

zápis 16. 9. 2009
o 17.30 h;

sobota 9.15 h,
pondelok 18.15 h;

Všetky krúžky a kurzy sa konajú
v priestoroch Domu kultúry na
Holubyho ulici č. 42 v Pezinku.
Tel. 033/641 2093, 033/641
3949

–

–

–

–



V listoch, ktoré dostávame do
redakcie, často opisujete zlé skú-
senosti s ľuďmi okolo seba. Poza-
stavujete sa nad nevhodným sprá-
vaním zamestnancov v odvetví
služieb, ale aj iných. Nechápete,
prečo zamestnávatelia takéto
správanie svojich pracovníkov to-
lerujú.

Jedna čitateľka nám napísala o
zlých skúsenostiach z našich ob-
chodov. Nie, nehádže všetkých
predavačov do jedného vreca, väč-
šina z nich sú ozaj ľudia na správ-
nom mieste, ale pozná viacerých
neochotných a stále namosúre-
ných predavačov, ktorých sa bojí
niečo opýtať či požiadať ich, aby
jej nejaký tovar ukázali alebo pred-
viedli. Prirodzene, najlepším rie-
šením je takýto obchod zďaleka
obísť a ísť ku konkurencii, ale pisa-
teľka sa pýta, prečo má chodiť ku-
povaťo kusiskoďalej, keďmá taký-
to obchod pred nosom?

Iná občianka nám napísala o
neochote jednej lekárky ošetriť jej
choré deti, zápasiace s vírusovou
chorobou. Obvodná lekárka bola
na dovolenke a matka chcela, aby
ich ošetrila iná, ktorá vtedy ordino-
vala. A bol oheň na streche... Mu-
sela odísť (s dvomi plačúcimi deť-
mi s dráždiacimi pľuzgierikmi v
hrdle a teplotou), ktoré nechápali,
prečo bola na nich pani doktorka
taká nedobrá a nedala im liečik.

Zamyslime sa však, nedávame
aj my, podnet k podráždenému
správaniu týchto ľudí?

Je po dovolenkách, väčšina z
nás si oddýchla, načerpala nových
síl, skúsme preniesť ducha spo-
kojnosti aj do našich každoden-
ných medziľudských vzťahov.

(mo)

Spoločnosť Whirlpool sa pro-
jektom Detský čin roka obracia na
deti z celého Slovenska, aby svo-
jím dobrom urobili náš svet krajší a
lepší. Deti robia dobré skutky, vší-
majú si dobré skutky svojich ro-
vesníkov, píšu o nich a podporujú
ich hlasovaním v detskej porote.
Jubilejný, desiaty ročník Detské-
ho činu roka začal rovnako ako
predchádzajúce ročníky v apríli.
Na výzvu, aby deti napísali o svo-
jich skutkoch, zareagovalo 8330
detí a kolektívov. Na jeseň sa 30
nominovaných dobrých skutkov
vráti naspäť do škôl, aby deti roz-
hodli, ktoré z nich získajú ocene-
nie Detský čin roka 2009 v šiestich
kategóriách: Záchrana života, Po

moc v rodine, Pomoc rovesníkom,
Pomoc iným ľuďom, Pomoc príro-
de a Dobrý nápad. Výsledky budú
slávnostne vyhlásené v decem-
bri v Primaciálnom paláci v Bra-
tislave.

Organizátori projektu Detský
čin roka 2009 nás upozornili aj na
jeden nominovaný skutok z Pezin-
ka. Radi ho uverejňujeme:

Pomoc rovesníkovi

Máme spolužiaka Alexa, ktoré-
mu veľmi „nešla“ matematika. Pa-
ni učiteľka ho chcela nechať na tri-
štvrte roka prepadnúť. Rozmýšľali
sme, ako Alexa z tejto kaše vy-
tiahnuť. Maťka napadla myšlien

ka, že budeAlexa doučovať. Spon-
tánne sa pridala aj Simonka. A tak
v určené dni chodili k Alexovi do-
mov a doúčali ho matematiku. To-
to trápenie trvalo asi mesiac. Po
namáhavej násobilke, delení a
iných rôznych matematických úko-
noch sa náš Alex so Simonkou a
Matejom dostali k želanému vý-
sledku. Alex sa zlepšil z päťky na
trojku. Pani učiteľka Simonke a Ma-
tejovi poďakovala. Veď najmä ich
pričinením sa Alex dostane s nami
do piatej triedy.

Príbeh napísala Betka Berení-
ková, 4.B, ZŠ Fándlyho ul. Pezi-
nok
Čin vykonali: Maťko Majerský a

Simonka Praženková, 4.B

V dňoch 26. 7 – 2. 8. 2009 Cent-
rum pre rodinu zorganizovalo už 5.
ročník letného tábora pre rodiny.
Zúčastnili sa na ňom rodiny z
Pezinka, okolia i z Bratislavy. Za
krásneho počasia sme si mali mož-
nosť prezrieť krásy oravskej príro-
dy – Jánošíkove diery, Šútovský
vodopád, oravskolesnú železnič-
ku. Toto všetko sme samozrejme
mnohí odvážne absolvovali so svo-
jimi malými deťmi sediacimi v kočí-
koch. Zažili sme nádherné spoloč-
né chvíle, plné humoru, romantic-
kého večera vo dvojici, diskusií na
tému deti a päť jazykov lásky, spo-
ločné modlitby a slávenie sv. om-
še. Bol totiž s nami i náš pezinský
pán farár – Janko Ragula. Všetci,
malí aj veľkí, sme si naozaj veľmi
dobre oddýchli, ale aj načerpali
duchovnú silu a uistenie, že rodina
je ten najväčší poklad na zemi.

Čo vy na to, pezinské rodiny?

Tiež ste presvedčení, že investo-
vať čas do vlastnej rodiny je veľmi
dôležité?Ak áno, môžete sa k nám
pridať a zúčastniť sa ďalšieho roč-
níka letného tábora, ktorý bude
opäťo rok.

Ďakujem všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí pripravovali tábor i tým,
ktorí sa starali o naše deti.

štatutár Centra pre rodinu Pezinok
Martina Šipošová



Meteorológovia po teplých, let-
ných dňoch predpovedali na po-
slednú augustovú sobotu daždivé
a veterné počasie. Predpoveď im
tentoraz vyšla do bodky. Od skoré-
ho rána bola búrka, lialo ako z
krhly, fúkal nepríjemný vietor. Veľ-
ké problémy to spôsobilo organi-
zátorom 7. ročníka medzinárodnej
súťaže vo varení fazuľovej poliev-
ky Fyzulnačka. Podujatie pripra-
vovali dlhý čas a počasie ich takto
zradilo.

Na súťaž mali prihlásených tak-
mer tridsať družstiev. Niektorí rá-
no volali hlavnému organizátorovi
Paľovi Borišovi, že v takomto neča-
se neprídu. Neverili vôbec, že sa
podujatie uskutoční. Nakoniec,
priznal sa nám aj on, že pri po-
hľade von chvíľami zapochyboval.
Ale na to sa mu ohlásili Tat-
ranci, že sa blížia do Pezinka. Na

ceste boli Žilinčania s folklórnou
skupinou, Moraváci z Mikulova a
ďalší. Ponáhľal sa teda na námes-
tie. Chvíľami prestávalo pršať. Pri-
chádzali prví súťažiaci.Aj keď tma-
vé mraky na oblohe mátali, všetci
boli, na jeho veľkú radosť, optimis-
ticky naladení a rozhodnutí, že va-
riť budú. Nikomu až tak nevadili
okolité bariny a besnejúci vietor,
ktorý niektorým nedovolil rozvinúť
nad kotlami a pracovnými stolmi
veľké daždniky.

Súťaž s dvojhodinovým one-
skorením začalo sedemnásť druž-
stiev. Niektorí mali už fazuľu a mä-
so predvarené doma, tí boli s vare-
ním hotoví skôr a začali tiež skor-
šie ponúkať ochutnávačom svoje
výrobky. Viacerí však dovárali na
poslednú chvíľu, porotcovia pri
nich čakali už netrpezlivo na vzor-
ky, čo ich znervózňovalo a možno

nezainteresovanému to pripadalo
trošku i chaotické. Ale za všetko
vlastne mohlo počasie.

Návštevníci si mohli všimnúť, že
súťažiaci pri varení sú veselá cha-
sa, a tátočinnosť, pri všetkom obdi-
ve ich kuchárskych schopností, je
pre nich predovšetkým vynikajúca
zábava. Pri kotloch sa spievalo,
tancovalo, hrali hudbyči sólo hráči.
Bolo vidno masky na hlavách a iné
formy zábavy. Niektorí súťažiaci
ponúkali zadarmo pohostenie – či
už pohárik tvrdého alebo vína,ča-
povali pivo či ponúkli niečo pod
zub.Vo veľkom hrnci u „Féderov-
cov“ varili dokonca kukuricu, ktorej
sa potešili najmä deti.

Odborná porota vedená Agne-
sou Koubovou za Šampióna Fy-
zulnačky vyhlásila súťažné druž-
stvo z obce Paňa (okres Nitra). Na
druhom mieste sa umiestnili ONE

BOBOR a na treťom družstvo
NÚSCH Bratislava. Laická porota
vybrala a Cenu primátora Pezinka
získali Žilinskí bombardéri. Za naj-
zábavnejší tím boli vyhlásení Fe-
Ma-Ja Pezinok. Cenu pre naj-
vzdialenejšie družstvo zo Sloven-
ska získal KUKO TÍM zo Štrby a z
Českej republiky Mladá Boleslav.

Sprievodnými podujatiami Fy-
zulnačky bol koncert hudobnej
skupiny Alojz, koštovka vín členov
Združenia pezinských vinohradní-
kov a vinárov a 4. majstrovstvá Slo-
venska v ťahaní vína heverom (pí-
šeme o nich na inom mieste).

To všetko dotváralo jedinečnú
atmosféru našej Fyzulnačky. Pre-
to ju ľudia majú radi a nenechajú si
ju ujsť. Napriek nepriaznivému po-
časiu ich aj tentoraz prišlo vyše ti-
síc. A určite boli spokojní a prídu aj
na budúci rok. (mo)



(ulice: Kollárova, Rad-
ničné nám., Farská, Potočná, M.
R. Štefánika, Mladoboleslavská,
Holubyho, Záhradná, Š. Polkorá-
ba, časť Kupeckého, Meisslovej a
Sládkovičovej).

Realizované
budú tieto zmeny:

– V stredu 16. 9. (od 9.00 h), štvr-
tok 17. 9. (celý deň) a v pondelok
21. 9. (do 9.00 hod.) budú linky v
smere Modra a sídlisko Sever pre-
smerované cez Mýtnu ulicu. Za-
stávka bude na Mýtnej ulici pred
výjazdom na Trnavskú ulicu.
– V piatok 18. 9., sobotu 19. 9. a
nedeľu 20. 9. bude doprava z Mýt-
nej vylúčená a bude smerovať po
Seneckej ul. so zastávkami iba na

Počas pezinského Vinobra-
nia v dňoch 18. – 20. septembra
bude uzavretá centrálna mest-
ská zóna

Z tohto dôvodu
bude doprava presmerovaná
mimo uvedenej časti mesta od
stredy 16. 9. (6.00 h) do pondel-
ka 21. 9. (9.00 h).

1. Autobusová doprava Slovak
Lines

Jesenského ul.
– V stredu, štvrtok a pondelok bu-
de zastávka pre smer Bratislava
na Trnavskej ulici pred odbočením
do Mýtnej.
– Počas celého Vinobrania bude
zastávka Pezinok, námestie do-
časne premiestnená v oboch sme-
roch na Jesenského ulicu.

Stanovištia Taxi budú pri železnič-
nej stanici.

Autobusy, ktoré privezú účinkujú-
cich na tribúnu na námestí, budú
parkovať na dvore bývalej ZŠ Ho-
lubyho ul.
Pre účinkujúcich v Zámockom par-
ku je stanovište autobusov na
Sládkovičovej ulici (príchod z Mýt-
nej ul.).

– V sobotu 19. 9. a nedeľu 20. 9.
bude pre dopravu uzatvorený
vjazd k železničnej stanici Pezi-ho

2. TAXI

3.Autobusy s účinkujúcimi

4. Dočasné dopravné značenie

nok, Holubyho ul. (okrem Slovak
Lines, taxi a klientov hotela).
– Od štvrtka 17. 9. do nedele 20. 9.
bude na ceste II/502 v úseku
Fándlyho – Slnečná ul. obmedze-
ná maximálna rýchlosť na 40
km/hod.
– Z dôvodu zabezpečenia prista-
venia vychádzajúcich vozidiel na
východziu zastávku Pezinok, Je-
senského ul. v smere na Modru,
bude počas celej uzávierky od stre-
dy do pondelka uzavretá a pre-
smerovaná jednosmerná cesta na
Jesenského ul. s výnimkou pre au-
tobusy Slovak Lines a občanom
tam bývajúcim bude umožnené
odbočenie z Bratislavskej a Je-
senského cez jestvujúcu plnú čia-
ru.

Trasa alegorického sprievodu bu-
de smerovať z Trnavskej ulice (zo-
radisko účastníkov) cez Ul. M. R.
Štefánika, Radničné nám. na Ho-
lubyho ul., kde bude rozchod ú-
častníkov sprievodu.

5.Alegorický sprievod

(msú)

Mesto Pezinok v súvislosti s or-
ganizovaním Vinobrania požiada-
lo Železničnú spoločnosť Sloven-
sko o mimoriadne zastavenie rých-
likov (smer Bratislava – Žilina) – R
705 Dubeň s prechodom cez Pezi-
nok o 20.10 hod. a R 615 Zemplín
s prechodom cez Pezinok o 00.20
hod., v dňoch 19. a 20. septembra
2009 (sobota, nedeľa).

Dopravca žiadosti vyhovel, upo-
zorňujeme preto cestujúcu verej-
nosť na túto možnosť hromadnej
vlakovej dopravy do Pezinka ale-
bo z nášho mesta. (msú)

V sobotu 29. augusta navštívila
Pezinok skupina seniorov z mesta
Gold Coast v Austrálii. Prišli v spo-
ločnosti slovenských priateľov z
Bratislavy, ktorí sú tiež členmi nad-
národnej organizácie The Friend-
ship Force International – v prekla-
de Sila priateľstva.

V rámci týžňového pobytu na
Slovensku strávili sobotu v Pezin-
ku, aby ochutnali tradičnú fazuľovú

polievku na Fyzulnačke, absolvovali ochutnávku
výborných pezinských vín a pozreli si prierez re-
pertoárom sympatického seniorského folklórneho
divadla Radosť v malej sále Domu kultúry.

Naši austrálski priatelia boli z celodenného po-
bytu v Pezinku nadšení. Chutilo im víno i fazu-
ľová polievka, páčilo sa im, ako sa Pezinčania do-
kážu zabávať, akí sú k nim priateľskí. Očarilo ich
aj vystúpenie folklórneho divadla Radosť, z ktoré-
ho sršala radosť zo života, láska k rodnému kraju
a krása slovenského folklóru. Do Austrálie si od-
nášajú tie najkrajšie spomienky na zaujímavo strá-
vený deň v malebnom malom meste, obkolese-
nom vinohradmi na svahoch Malých Karpát.

BratislavaIng. Eva Frťalová,



Na úvodných popoludňajších koncertoch bolo menej účast-
níkov, večer sa hľadisko zaplnilo viac. Foto (mo)

Skupina Olgoj Chorchoj Gitarista a bubeník WE WANT JAM Turnaj v streetbale

Skupina mladých ľudí z Občianskeho združenia PezinRock sa rozhodla
usporiadať v pezinskom amfiteátri už druhý ročník rovnomenného hudobno-
športového festivalu. Podujatie je určené predovšetkým mládeži. Organizátori
venovali jeho príprave veľa času, do programu zaradili vystúpenia desiatich
hudobných skupín, oproti minulému roku podstatne skvalitnili propagáciu, ne-
chýbali sprievodné športové podujatia – turnaje v streetbale a stolnom futbale.

Aj napriek veľkej snahe usporiadateľov pripraviť príťažlivé podujatie pre mla-
dých ľudí z Pezinka a okolia, na niekoľkohodinový popoludňajší a večerný
program ich prišlo len 400. Jeden z organizátorov – Michal Lipták – netajil skla-
manie: „Ozaj sme čakali vyššiu návštevu. Náklady na podujatie sú nemalé, za-
tiaľ síce ešte nemáme urobené finančné vyhodnotenie, ale očakávame ,že bu-
deme v strate. Zlý výsledok by mohol ovplyvniť prípravu 3. ročníka v budúcom
roku. Pod slabú účasť sa podpísali aj viaceré kultúrne podujatia v okolí a futbal
Slovensko –Česko. Termín festivalu sme vyberali pred rokom, vtedy sme neve-
deli, že budeme mať takúto konkurenciu.“

Odhliadnuc od toho, že mladí pezinskí organizátori mali ozaj silnú konkuren-
ciu v iných, lákavejších podujatiach, prekvapil nás pomerne slabý záujem o to-
to veľké koncertné podujatie. Je to škoda, pretože z úst mladých Pezinčanov,
ktorým bolo podujatie určené, často počuťpripomienky, že pre nich sa robí má-
lo koncertov.

Na tohtoročnom festivale PezinRock sa predstavili kapely: Vrbovskí víťazi,
Para, CiLiCe, Rumburax, BrainScan, Fuera Fondo, Janesession, Kamorthon,
Olgoj Chorchoj, We Want Jam. (mo)



Kto v srdci žije, neumiera!
Dňa 21. 8. 2009 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 70 rokov a
28. 9. 2009 uplynú 2
roky čo nás náhle
opustil náš drahý
manžel , o tec a
dedko

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Anka a deti Anka a Janko s
rodinami.

Ján IŽO.

Na spoznanie sveta
20 rokov nestačí,
lásky si však roz-
dala aj za tri životy.
Tí, čo ťa poznali,
nikdy nezabudnú s
láskou a vďakou
stále spomínajú na

Veroniku KOUKOLOVÚ,
ktorá zatvorila svoje krásne oči
pred tromi rokmi.

Dňa 27. 9. 2009
uplynie 8 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

Kto v srdci žije,
nezomiera!
Dňa 28. 8. 2009
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy
opustila naša drahá
manželka, mama,
babka

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
jej s nami tichú spomienku.

Mária VALACHOVIČOVÁ.

Dňa 6. 7. 2009 sa do-
žil 95 rokov náš dra-
hý otec, dedko a pra-
dedko

K tomuto výročiu pra-
jeme veľa zdravia a lásky. Dve dcé-
ry s rodinami.

Jozef
VALACHOVIČ.

Veľký smútok a žiaľ v
srdci máme, s úctou
na Vás spomíname.
Dňa 7. 9. 2009 uply-
nulo 15 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a brat

Manželka, dcéra s rodinou a vnú-
čatá.

Dňa 26. 9. 2009 uply-
nú 2 roky od smrti
nášho drahého syna,
brata, strýka

Dušan BENDŽÁK.

Branislava
BENDŽÁKA.

Mama, sestra s rod.
a ostatná rodina.

Dňa 24. 10. 2009
uplynie rok čo nás
navždy opustil náš
drahý ocko, deduš-
ko a manžel

Odišiel si náhle, bez
rozlúčenia, navždy
ostaneš v našich srdciach.
Manželka a deti s rodinami.

Emil FISCHER.

Dňa 14. 8. 2009 sa
dožila naša drahá
mama, babka, pra-
babka

85 rokov. Všetko naj-
lepšie, veľa zdravia,
šťastia a Božieho po-

žehnania prajú syn František s ro-
dinou a dcéra Mária s rodinou.

Emília LIBANTOVÁ

Dňa 21. 8. oplynulo
10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
milovaná dcéra

Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a s

láskou spomínajú s nami. Rodičia a
tí, ktorí ju mali radi.

Veronika
TEPLANSKÁ.

Už neuvidíš slnko, krásny deň, na
cintoríne snívaš svoj večný sen. Už
niet návratu ani nádeje, len cesta
k hrobu nás k tebe zavedie. V ne-
známy svet odišiel si späť, zaplakal
každý kto ťa mal rád. Odišiel si od
nás, my ostali sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach tých čo ťa mi-
lovali.
Dňa 2. 9. 2009 sme
si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého synáčika,
bratríčka, manžela,
otecka a deduška

S láskou spomínajú, mamička,
manželka, deti a vnúčatká.

Františka
AXAMITA.

Dňa 18. 9. 2009
uplynie 25 rokov od
smrti nášho otca

z Pezinka. S láskou
spomína celá rodi-
na.

Antona TESÁRA

Dňa 13. 9. 2009
uplynú 3 roky, čo
nás opustila naša
milovaná manžel-
ka, mamička a ba-
bička

S láskou v srdci spomína manžel
Juraj, dcérky Jarka a Janka s ro-
dinami.

Viktória
KRUPOVÁ.

Dňa 9. 9. 2009 uply-
nuli 3 roky od smrti
manžela, otca a
dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka a ostat-
ná rodina.

Jozefa
JANČOVIČA.

Ďakujeme všetkým priateľom a
známym, ktorí sa spolu s nami prišli
rozlúčiť s našou drahou mamou,
svokrou, babkou

Ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kveti-
nové dary.
Rod. Romanová.

Štefániou
ROMANOVOU.

Dňa 29. 9. 2009 uply-
nie rok čo nás na-
vždy opustil

S láskou a úctou spo-
mínajú manželka a
synovia s rodinami.

Karol KOŠTÁL.

Dňa 2. 8. 2009 sme
si pripomenuli ne-
dožité 70. narode-
niny nášho milo-
vaného manžela,
otca a deduška

S láskou spomínajú manželka Má-
ria, syn Marián a dcéra Iveta s ro-
dinami. Ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Štefana
BEDECSA.

Dobrý človek nik-
dy neumiera v srdciach tých, ktorí
ho milovali.

NelaČižmariková 2.8.
Martin Lukjanec 2.8.
Adam Rybár 5.8.
Matej Šinkovič 7.8.
Šimon Horváth 7.8.
Sarah Různarová 7.8.
Jakub Šilhár 12.8.
Adam Blíž 13.8.
Natália Máleková 17.8.
David Jakubec 18.8.
Michaela Fornerová 18.8.
Eva Memiševičová 24.8.
Maximilián Pilka 24.8.
Jonáš Opet 25.8.

Ladislav Tahotný a Andrea Kame-
nická Peter Spusta a Jana Ku-
ricová Peter Miškolci a Sandra
Mračnová Martin Albert a Monika
Martinovičová Michal Fabianko-
vič a Zuzana Ondrejkovová Boris
Noskovič a Katarína Šturdíková
Peter Študenc a Zuzana Hučková

Peter Hanúsek a Katarína Har-
matová Marek Kohút a Andrea
Szabóová Jozef Stojka a Mi-
chaela Putnokyová Marek Polák
a Jana Filipková Pavol Matejka a
Silvia Rasochová Ing. František

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Viliam Schmidl 77 r.
Štefánia Šupková 69 r.
Jolana Csillagová 91 r.
František Majerník 86 r.
Štefan Rakovič 77 r.
Ružena Turanská 83 r.
MUDr. Ľudmila Bílková 79 r.
Štefánia Romanová 94 r.
Bernardína Vančeková 90 r.
Eduard Slamka 76 r.
Mária Strapáková 95 r.
Ľuboš Barok 53 r.
Štefan Horváth 56 r.
DušanČajkovič 55 r.
Ľudmila Cintavá 73 r.
Mária Bottanová 81 r.
Gabriela Polakovičová 29 r.

70-roční
Ing. Leopold Mušák 2.9.
Elena Skáčiková 5.9.

Ambróz Palšovič 6.9.
Ivan Kojnok 8.9.
Miloslav Kekeňák 8.9.
Agneša Molnárová 9.9.
Jozef Jankovič 14.9.
Gertrúda Osuská 15.9.
Václav Dvořák 16.9.
Anna Šmahovská 16.9.
Ing. Libuša Buzinkayová 18.9.
Mária Mináriková 20.9.
Tibor Schmidt 24.9.
Štefan Kelečín 26.9.
Margita Hlavačková 29.9.
Irena Moticzáková 30.9.

Mária Klamová 5.9.
Štefan Nemec 6.9.
Mária Feifičová 7.9.
Jozefa Jajcayová 9.9.
Prom. biolog Jozef Riman 10.9.
Jozef Hanker 11.9.
Anna Gécová 13.9.
Barbora Krasňanská 22.9.
Agneša Suchánová 23.9.
Anna Noskovičová 25.9.

Jozef Slimák 7.9.
Žofia Grusová 24.9.
Božena Hubková 30.9.

Melania Reichbauerová 10.9.
Katarína Čajková 20.9.

75-roční

80-roční

85-roční

Gajdoš a Ing. Mgr. Adriana Ole-
xíková Mgr. art. Marek Fajnor a
Danica Hábelová Juraj Satko a
Martina Príbišová Ing. Peter Pet-
rulák a Ing. Helena Stankovičová
Ing. Juraj Dobrotka a Mgr. Natália
Vronská

•
•
•

•

Dňa 24. septembra si pripomíname
nedožité 70. narodeniny

Manželka a
deti s rodinami, vnu-
ci Matej a Tomáš.

Jozefa MORAVCA.
Čo ti už môžeme
priať? Na hrobe za-
páliť sviečku, kyticu
kvetov dať a s láskou
v srdci na teba spo-
mínať.



Sprievodným podujatím Fyzulnačky boli aj
4. Majstrovstvá Slovenska v ťahaní heve-
rom. Zúčastnilo sa ich dvadsať súťažiacich,
z toho dve ženy.
Pred zrakmi rozhodcov začal ako prvý Pe

zinčan Ján Hrbek, dote-
rajší víťaz prvých troch
ročníkov. Pri prvom poku-
se dosiahol čas 43,41 s,
pri druhom 42,46, ktorý
bol nakoniec víťazný.
Druhý skončil Šilhár z Pe-
zinka (46,16) a tretí
Ľ. Tretina (54,75). Medzi
ženami dominovala Ag-
nesa Koubová z Pezinka
s časom 2,04.00 min. K
prekonaniu rekordov u
mužov ani žien nedošlo.

Na záver celej akcie
zástupcovia Sloven-
ských rekordov odo-
vzdali certifikát o rekord-
nom čase 38,53 s Jánovi
Hrbekovi , ktorý dosiahol
v auguste pri nakrúcaníí
Telerána TV Markíza na
Radničnom námestí v
Pezinku. (mo)Foto: Roman Farkaš

V stredu 23.
s e p t e m b r a
2009 o 17. hodi-
ne v malej sále
Domu kultúry
začne

(ATV) tretí rok činnosti. Budú
otvorené tri nové študijné odbory.

V prvom ročníku znovu začne
kurz počítačov, o ktorý bol vlani
veľký záujem a všetci záujemco-
via sa naňnedostali, keďže v učeb-
ni ZŠ na Fándlyho ulici je len 15
počítačov. Tento rok súhlasil lek-
tor, Mgr. Dulaj, že je ochotný viesť
dve skupiny, takže bude možné
uspokojiť až 30 záujemcov. Ak by
ani to nestačilo, rysujú sa ďalšie
možnosti.

Druhým študijným odborom
nového ročníka ATV sú

. Bude ho viesť PharmDr.
Silvia Fialová.Bude sa zaoberať
sa liečivými rastlinami, ktoré majú
významné postavenie v prevencii i
terapii rôznych ochorení. Predsta-
ví liečivé rastliny s účinkom na trá-
viacu sústavu, na nervový systém,
vysvetlí, čo pomáha pri cukrovke,
aké sú prírodné liečivá s účinkom
na pokožku, aké sa využívajú pri
bakteriálnych a vírusových ocho-
reniach dýchacích ciest, ktoré ma-
jú účinok na urogenitálny trakt, na
kardiovaskulárny systém, ktoré sú
prírodné antioxidanty a pod. Štu-
denti sa naučia, ktoré znaky si tre-
ba všímať a hodnotiť, aby nedošlo
k zámene rastliny. Na jar sú pláno-
vané prechádzky do prírody a bu-
de sa hovoriť aj o zbere a pestova-
ní liečivých rastlín.

Tretím odborom, ktorý sa otvá-
ra v prvom ročníku, je

. Je to nová vedná dis

Akadé-
mia tretieho
veku v Pezin-

ku

Prírodné
liečivá

Životné
prostredie

ciplína a zahŕňa viacero prírodo-
vedných i technických disciplín o
vplyve človeka na svoje okolie.
Výskum a vývoj v týchto oblas-
tiach napreduje úžasným tempom
a dnešní seniori v čase pred nie-
koľkými desaťročiami sa o nich
ani nemohli učiť – buď boli v plien-
kach, alebo ešte ani neexistovali.
Napr. predstavy o vzniku vesmíru,
Zeme a života boli ešte polovici
20. storočia úplne iné ako dnes.
Dnešní seniori pravdepodobne
veľmi málo vedia o vývoji organiz-
mov a o genetike. V rámci seminá-
rov sa študenti dozvedia nielen o
podstate a význame objavov, ale
sa budú môcť spýtať aj na užitoč-
nosť či škodlivosť geneticky modi-
fikovaných potravín.

V oblasti techniky je tiež mnoho
nového a zaujímavého. Spomeň-
me napr. nanotechnológie, mož-
nosť manipulácií na úrovni ató-
mov, o ktorej sme ešte na konci mi-
nulého storočia mali len teoretické
predstavy. V súčasnosti už existu-
je množstvo veľmi prekvapivých
aplikácií a ďalšie možnosti si často
netrúfajú predpovedať ani špičko-
ví odborníci.

Inou, známejšou oblasťou, je
energetika, najmä jadrová. Ohro-
zuje jadrová energia ľudstvo ale-
bo je nádejou pre budúcnosť, keď
budú vyčerpané zásoby ropy?
Čím budú poháňané autá našich
vnukov ? Aký dôsledok bude mať
enormne rýchla ťažba fosílnych
palív, ktoré sa tvorili v prírode mi-
lióny rokov a my ich vyčerpáme za
niekoľko desaťročí? Je skleníkový
efekt hrozbou pre ľudstvo, alebo
má aj priaznivé dôsledky ? Bude
mať znečisťovanie životného pro-
stredia odpadmi katastrofálne ná-
sledky, alebo sa spoľahneme na

to, že príroda si s tým „nejako“ po-
radí ?

Hoci nikto sa po ukončení dvoj-
ročného štúdia nestane prorokom,
na mnohé takéto otázky bude po-
znať pravdepodobnú odpoveď.

Akadémia tretieho veku sa tak-
tiež vyvíja. Novinkou pre tento rok
je napr.

. Vznikol na želanie ab-
solventov odboru Psychológia,
ktorí vyjadrili želanie pokračovať v
stretnutiach. Názov a formu sme
prevzali z Univerzity třetího věku v
Mladej Boleslavi, ktorá má už de-
saťročnú tradíciu. Docent Ivan Luk-
šík, ktorý povedie prednášky a se-
mináre, pripravil témy o nových
smeroch v psychológii a sociálnej
psychológii, o rodových stereoty-
poch, spôsobe zdolávania ťaž-
kých životných situácií a tiež o kva-
lite života.

Samozrejme v štúdiu môžu po-
kračovať aj absolventi vlaňajšieho
prvého ročníka ATV, ktorí budú už
„druhákmi“ a koncom apríla 2010
budú mať promócie. Sú to študenti
odborov,

. Na poslednom z nich prisľú-
bil prednášky aj pán primátor Mgr.
Oliver Solga.

K záverečným prácam budú
vydané rámcové odporúčania.
Cieľom nie je „opisovať“, ale vy-
tvoriť niečo nové, napísať vlastný
názor, či predstavu riešenia zvole-
nej témy. Každý odbor má svoje
špecifiká, a preto nemožno strik-
tne predpísať, čo má práca obsa-
hovaťani koľko má mať strán. Mož-
no niektoré z nich nájdu aj praktic-
ké využitie a realizáciu a veríme,
že to budú rovnako hodnotné a
zaujímavé práce ako vlani. Dúfa-
me, že aj tento rok bude mož-

postgraduálny kurz psy-
chológie

Počítače, Environmen-
talistika a ekológia a Dejiny ume-
nia

né vydať výber najzaujímavejších
prác a myšlienok v druhom vydaní
publikácie „Nestarnúci seniori“.

V priebehu celého roka sa us-
kutočňujú aj odborné exkurzie.

Tieto môžu pokračovať a ešte
viac sa rozšíriť. Napr. na jeseň by
sa mohla uskutočniť návšteva Mo-
choviec a arboréta v Tesárskych
Mlyňanoch. Kedykoľvek sme víta-
ní v partnerských mestách Neu-
siedl am See a Mosonmagyaró-
vár, ktoré sú „na skok“.

Všetky aktuality Akadémie tre-
tieho veku sú zverejňované a prie-
bežne aktualizované na výveske
na medziposchodí Mestského úra-
du.

Možnosť vyplniť prihlášku
skončila 11.septembra a prihláse-
ní sa dozvedia, či bude odbor otvo-
rený (podmienkou je minimálne 15
prihlásených)

Hlavným bodom úvodného prog-
ramu stretnutia bude imatrikulácia a
vzájomné predstavovanie sa.

Prídu aj lektori, ktorí predstavia
svoje plány. Okrem informácií o or-
ganizácii štúdia dostanú účastní-
ci aj dotazník, ktorý bude nielen
prieskumom názorov na rôzne otáz-
ky o ATV, ale i možnosťou vyjadre-
nia návrhov, prípadne i kritiky.

Na úvodné stretnutie môže
prísť každý, kto sa chce niečo doz-
vedieť o pripravovaných záme-
roch Akadémie, aj keď nepodal
prihlášku. Ak odbor, o ktorý bude
mať záujem, nebude preplnený,
dostane pravdepodobne možnosť
prihlásiť sa aj dodatočne. Samot-
né vyučovanie, prvé stretnutia pre
väčšinu odborov budú až 30. sep-
tembra na Základnej škole na Fán-
dlyho ulici, potom vždy každú dru-
hú stredu o 15. hodine.

Zápisné na jeden semester bo-
lo stanovené na 10 € za semester.
Zaplatiť ho treba na Mestskom úra-
de do konca septembra. Zároveň
s potvrdenkou o zaplatení dostanú
všetci prihlásení aj index a rozvrh
hodín.

Na záver ešte uveďme, že na
štúdium naAkadémii tretieho veku
sa môžu prihlásiť nielen Pezinča-
nia, ale všetci záujemcovia z celé-
ho regiónu. Vlani bola napr. veľká
a veľmi aktívna skupina študentov
z Častej, viacerí sú z Modry i ďal-
ších obcí okresu a dokonca i z Bra-
tislavy. Jedinou podmienkou je
vek nad 50 rokov, žiadne iné pod-
mienky sa nekladú. ATV navšte-
vujú vysokoškolsky vzdelaní
ľudia, ale aj mnohí bez maturity.
Všetci sú rovnocenní, nikto by si
nemal hovoriť, že „pre mňa to už
nie je“. Netreba sa obávať skúša-
nia, dôležitý je len snaha „trénovať
mozgové závity“, pretože duševná
aktivita je rovnako dôležitá ako te-
lesná.

To je hlavný zmysel zriadenia a
činnostiAkadémie tretieho veku.

,
koordinátor ATV

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.
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V utorok 8. septembra sa usku-
točnilo v pezinskom Zámku sláv-
nostné otvorenie štvrtého ročníka
expozície Národného salónu vín
Slovenskej republiky. V úvodnej
časti sa k účastníkom prihovorili
Ing. Ľubomír Vitek, prezident Zvä-
zu výrobcov hrozna a vína na Slo-
vensku, Ing. Vladimír Palša, Csc.,
štátny tajomník Ministerstva pôdo-
hospodárstva SR a PhDr. Franti-
šek Lipka, prezident Medzinárod-
nej jury pre udeľovanie cien O.I.V,
ktorý bol predsedom hodnotiacich
komisií. Následne výrobcovia vín,
ktoré boli zaradené do Národného

salónu, prevzali diplomy.
Do tohtoročnej súťaže bolo pri-

hlásených 420 vzoriek vín od 59
vinárov zo všetkých šiestich slo-
venských vinohradníckych oblas-
tí. Z nich degustačné komisie vy-
brali stovku najlepších vín.

Do Salónu sa dostalo aj 20 vín
od piatich pezinských vinárskych
spoločností: Janoušek s.r.o. (7),
Víno Matyšák s.r.o. (7), Vinohrad-
níctvo a vinárstvo Skovajsa (3),
Vinohradníctvo Pavelka-Soboli č
s. r. o. (2), Vinkova s.r.o. (1).

Medzi najvyššie hodnotenými
vínami od pezinských výrobcov
vo svojich kategóriach boli: tiché
biele suché –

Stovka najlepších slovenských
vín je uložená v Národnom salóne
vín SR v pezinskom Zámku, kde
ich môže laická i odborná ve-
rejnosť ochutnať do septembra
2010.

Rizling rýnsky
2008 suché výber z hrozna, Ja-
noušek s.r.o., tiché ružové – Ca-
bernet sauvignon rosé 2008 su-
ché neskorý zber, Vinkova s.r.o.

(mo)

Firma má v
Salóne sedem vín

Petra Matyšáka

Expozícia v pivniciach pezinského Zámku

Sedem
najvyššie
hodnotených
vín v
Národnom
salóne

Ing. Roman Janoušek
Ing. Vladimír Mrva

(vľavo)
a patria
k najúspešnejším vinárom na
Slovensku

Otvorenie:
zľava

,

a

V. Palša
Ľ. Vitek

F. Lipka



Prvé vinobrania sa v Pezinku
konali 28. septembra 1934 a 28.
septembra 1935, v čase keď ešte
bola živá vinohradnícka ľudová kul-
túra, a vinobranie preto hýrilo pe-
zinskými ľudovými krojmi a zvykmi.
Povojnová tradícia vinobraniam
nepriala, preto táto tradícia skoro
zanikla.

MNV v Pezinku sa pokúsil
obnoviť oberačkovú

slávnosť, na ktorej sa zúčastnili
vládni predstavitelia a novinári z
Prahy, niektoré časti dokonca na-
hralČeskoslovenský rozhlas.

K obnoveniu tradičného malo-
karpatského vinobrania došlo až
po vzniku jednotných roľníckych
družstiev. Dovtedajšie vinobrania
totiž organizovalo Mesto Pezinok s
Vinohradníckym spolkom v Pezin-
ku. Podnet k usporiadaniu prvého
tradičného vinobrania dala návšte-
va pracovníkov bývalého Okresné-
ho národného výboru Pezinok na
vinobraní v Mělníku. Okresné orgá-
ny vtedy rozhodli, že vinobranie sa
bude konať striedavo v dvoch naj-
väčších vinohradníckych mestách
Malokarpatskej oblasti – v Pezinku
a v Modre.

Vhodnou príležitosťou boli osla-
vy 800. výročia založenia mesta
Modra. Preto sa prvé vinobranie
konalo v roku 1958 v Modre. Toto
vinobranie splnilo svoje poslanie.
Viac ako 30 000 návštevníkov bolo
veľmi spokojných. Zapôsobil na
nich alegorický sprievod, veľký po-
čet viech a kultúrnych podujatí a
samozrejme dobré víno.

Druhé vinobranie v roku 1959
sa konalo v Pezinku, ktorého pries-
tor veľmi dobre vyhovoval na tento
účel. Navštívilo ho 40 000 návštev-
níkov.

Pezinský kronikár
o vinobraní napísal:

Okrem gravírovaného pohárika
s logom vínneho strapca a pezin

13.
októbra 1946

Milan Bed-
narič „26.-27.
september 1959. Pred rokom v tom
istom čase sme boli svedkami boha-
tých slávností vinobrania v Modre.
V tomto roku sme prežili aj my tieto
radostné chvíle v Pezinku. Prišli k
nám stovky a tisícky návštevníkov
z celého okolia, ba aj z Moravy a
Čiech. Okrem iných krásnych zážit-
kov bol aj veľký družstevný jarmok,
kde sa predával vo viac ako sto
stánkoch tovar ľahkého priemyslu.
Bolo poskytnuté aj občerstvenie.
Možnosti sa rozšírili aj tým, že sa
vytvorili štyri záhradné reštaurácie.
Odevný obchod prispel krásnou
módnou prehliadkou. Predávali sa
príležitostné gravírované poháriky.
Päť JRD predávalo víno, hrozno a
husacinu. Na výstave vín bolo mož-
né ochutnať 250 druhov vín. V ten-
to deň otvorili slávnostne malé
múzeum Jána Kupeckého, slávne-
ho maliara, pezinského rodáka. V
nedeľu sa uskutočnil pri dožinkovej
manifestácii alegorický sprievod,
ktorý znázornil okrem iného i rozlič-
né tradičné ľudové zvyky. V sprie-
vode šli aj družstevníci z Pavlovíc,
s ktorými majú pezinskí družstevní-
ci družbu.“

ského zámku a s nápisom

zostala návštevníkom na pa-
miatku aj brožúrka, v ktorej sa moh-
li dočítať o dejinách Pezinka a vino-
hradníctva, ale našli v nej aj praktic-
ké informácie: program vinobra-
nia, mapu Pezinka s trasou alego-
rického sprievodu a odchody a prí-
chody autobusových a železnič-
ných spojov.

K účastníkom vinobrania sa tak-
to prihovoril vtedajší predseda

„Ma-
lokarpatské vinobranie Pezinok
1959“

rad-

MNV Štefan Lovič: „

Program vinobrania bol nasle-
dovný:

Najväčší vino-
hradnícky okres Pezinok už druhý
raz prežíva Vinobranie – veľkú to
slávnosť združstevneného vino-
hradníctva v okrese. Tohtoročné
vinobranie v Pezinku má o to sláv-
nostnejší ráz, že oslavujeme 10-
ročné výročie založenia prvých jed-
notných roľníckych družstiev v na-
šom okrese.

Vinobranie 1959 v Pezinku sa
koná v období, keď aj naši druž-
stevníci svojou usilovnou prácou
oslavujú 15. výročie oslobodenia
našej vlasti a 15. výročie Sloven-
ského národného povstania, v kto-
rom mnohí bojovali a položili svoje
životy za lepší život našej slobod-
nej vlasti.

Celá slávnosť vinobrania sa te-
da bude niesť v tomto duchu. Na
manifestácii sa vinohradníci druž-
stevníci pochvália plodmi svojej 10-
ročnej usilovnej práce predstavi-
teľom strany a štátnych orgánov.

Poľnohospodárska výstava
zhodnotí 10 rokov budovania a
upevňovania jednotných ro ľníc-
kych družstiev, ich výsledky na všet-
kých úsekoch poľnohospodárskej
výroby. Aj výstava a ochutnávanie
vína ukážu, čo vedia nielen naši
družstevníci, ale družstevníci, pra-
covníci štátnych majetkov, poľno-
hospodárskych škôl, atď., z celej
republiky vyrobiť.

Na tohoročné slávnosti sa pri-
pravovali nielen občania nášho
okresného mesta, ale celého okre-
su. Pripravovali sa po všetkých
stránkach. Dnes sú pripravení pri-
vítať desaťtisíce návštevníkov z
celej republiky a dokázať svoju slo-
venskú pohostinnosť.

Všetci veria, že sa návštevní-
kom Vinobrania 1959 v Pezinku bu-
de páčiť a že vytvoria nezabudnu-
teľné prostredie všetkým, ktorí priš-
li ochutnaťnaše svetoznáme vína.“

Sobota 26. 9. 1959
7.00 h Príhovor predsedu MNV v
miestnom rozhlase
8.00 h Koncert dychovej hudby na
námestí, otvorenie výstavy a o-
chutnávania vína, otvorenie poľ-
nohospodárskej výstavy a otvore-
nie Veľkého jarmoku
9.00 h Beseda s čitateľmi a dopiso-
vateľmi „Vinařství“
15.00 h Otvorenie domu Jána Ku-
peckého
16.00 h Majstrovský futbalový zápas

18.00 h Veselice vo všetkých miest-
nostiach a priestranstvách parku a
mesta, celonočná prevádzka kín v
Pezinku a Modre
21.00 h Veľký ohňostroj

9.00 h Manifestácia
10.00 h Alegorický sprievod „Zo ži-
vota a práce nášho ľudu“
13.00 h Vylosovanie Veľkej vecnej
lotérie vinobrania
14.00 h Vystúpenie Slovenského
ľudového umeleckého kolektívu
16.00 h Futbalový zápas Slovan
NV Pezinok –ČH Brno; ťah športky
19.00 h Veselice

Počas oboch dní sa konal jar-
mok, ochutnávanie vína, predaj do-
máceho vína vo viechach JRD a
Jednoty, predaj zabíjačiek, husaci-
ny, hrozna a ovocia. Na poľno-
hospodárskej výstave boli počas
oboch dní rybárske preteky.

Ešte praktické záležitosti: sadz-
by poplatkov za prechodné užíva-
nie verejného priestranstva. Naprí-
klad 5 Kčs za 1 m2 za každý začatý
deň platili kolotoče, hodačky, strel-
nice, lunaparky vrátane maringo-
tiek a dopravných vozidiel. Pri pre-
daji z dodávkového auta alebo vo-
za s konským poťahom sa platilo
10 Kčs, z auta do 3,5 t a vlečky 15
Kčs a z auta nad 3,5 t 20 Kčs. Pre-
dajcovia z ruky na zemi platili pri
cene tovaru do 200 Kčs – 1 Kčs, do
500 Kčs – 2 Kčs a nad 500 Kčs – 4
Kčs. Predajcovia na nekrytom pulte
platili pri cene tovaru do 200 Kčs – 2
Kčs, do 500 Kčs – 3 Kčs a nad 500
Kčs – 5 Kčs. Za neuvedenie verej-
ného priestranstva do pôvodné-
ho stavu mohol MNV zvýšiť sadz-
bu poplatku až na dvojnásobok ce-
ny.

Ďalšie vinobranie sa konalo v Pe-
zinku v roku 1961 a navštívil ho
dovtedy najväčší počet návštevní-
kov 50 000. Účastníkov najviac
oslovil alegorický sprievod na vino-

Nedeľa 27. 9. 1959

braní v roku 1962 v Modre. Náv-
števníci z Olomouca napísali: „Na
příští vinobraní půjdem třeba pěš-
ky, ale určitě přijedeme!“ Toto vino-
branie už malo bohatší a vypraco-
vanejší program:

19.30 h „Pezinčania – Pezinča-
nom“ vystúpenie profesionálnych
umelcov, ktorí sa narodili alebo žili
v Pezinku (športová hala).

7.00 h Príhovor predsedu MNV v
miestnom rozhlase
8.00 h Okresný deň tlače
9.00 h Otvorenie výstavy vína

na nádvorí
Vinárskych závodov. Otvorenie
múzea Jána Kupeckého, vinohrad-
níckeho múzea a mestského mú-
zea
14.00 h Začiatok futbalového tur-
naja o Putovný súdok Malokarpat-
ského vinobrania medzi mužstvami
ŠK Modra, ŠK Jur pri Bratislave,
ŠK Bratislava a PŠC Pezinok na
štadióne Lokomotíva Pezinok
16.00 h Majstrovský divízny zá-
pas Lokomotíva Pezinok – Jednota
Trenčín B
20.00 h Premietanie širokouhlého
dvojdielneho slovenského filmu Já-
nošik v amfiteátri
20.00 h Promenáda v parku na jaze-
re
21.00 h Ohňostroj na námestí

6.00 h Budíček
10.00 h Manifestácia pracujúcich
na námestí
10.30 h Alegorický sprievod mes-
tom
11.30 h Hádzanárske zápasy na
kúpalisku Lokomotíva Pezinok –
Slovan Nové Zámky – divízia Dukla
PezinokČH Bratislava, II. Liga.
11.30 h Motoakrobacia na námestí
pred budovou MsNV, predvedie ZO
Sväzarm Matador Bratislava-Petr-
žalka.
13.00 h Vylosovanie vecnej lotérie
v amfiteátri
14.00 h Pokračovanie futbalového
turnaja o Putovný súdok Malokar-
patského vinobrania na štadióne
Lokomotívy
15.00 h Veľká estráda za účasti
pražských, brnenských a bratislav-
ských estrádnych umelcov v amfi-
teátri
20.00 h Promenáda v parku
20.00 h Anglický širokouhlý film
„Pekelník“ v amfiteátri.

Počas oboch dní vinobrania bo-
li opäť návštevníkom k dispozícii
stánky s predajom husaciny, cigán-
skej pečienky a občerstvením, vie-
chy JRD s predajom burčáku a sta-
rého vína, záhradné reštaurácie
s hudbou a veselice vo verejných
miestnostiach a voľných priestran-
stvách.

Tradícia malokarpatských vino-
braní teda pokračuje dodnes. Písali
sa o nich mnohé články v novinách
a časopisoch, zo všetkých prvých
vinobraní sa uskutočnili rozhlasové
a televízne prenosy a boli nakrúte-
né krátkometrážne filmy na celu-
loidové pásy.

Piatok 20. september 1963

Sobota 21. september 1963

Nedeľa 22. september 1963

Peter Sandtner

ovo-
cia, hrozna a zeleniny



Historická renesančná budova, vzdialená len nie-
koľko krokov od pezinského Radničného námes-
tia a úplného centra mesta, je neprehliadnuteľnou
stavbou pri rohu ulice M. R. Štefánika a priam láka
k nahliadnutiu. Ten, kto neodolá, určite neoľutuje.
Nezainteresovanému sa naskytne príležitosť na-
zrieť do tajov histórie vinárstva, no a tí, ktorí sú
znalí miestnych pomerov najmä však milovníci

vína už vedia, o čom je reč... Malokarpatské múzeum sa vynovené, vy-
blýskané hrdí svojou unikátnou krásou a opäť otvára náruč svojim stá-
lym, ale aj novým návštevníkom.

Autentická
renesančná stavba

Múzeum opäť otvorené

Múzeum sídli v renesančnom
vinohradníckom dome postave-
nom v prvej polovici 17. storočia.
Do uličnej siete sa dom obracia
jednoduchou renesančnou fa-
sádou, oživenou valcovým arkie-
rom, typickým znakom rohových
domov na námestiach v období
renesancie. Budova má však dlhé
dvorové krídlo s kedysi otvorenou
arkádou. Architektúra domu, naj-
mä jeho rozsiahly pivničný sute-
rén, dokazuje, že jeho bohatý maji-
teľ v minulosti obchodoval s víno-
m. Na klenáku vstupného portá-
lu sú vyryté inciály I. D. A. V. a rok
1638.

Pre zlý technický stav priestorov
a zastarané expozície bolo mú-
zeum od 1. septembra 2006 pre
verejnosť zatvorené. Tento čas sa
zmysluplne využil na generálnu
rekonštrukciu objektu, zreštauro-
vanie mnohých zbierkových pred-
metov a tvorbu novej pivničnej ex-
pozície.

Dva roky trvali rekonštrukčné prá-
ce a od polovice novembra minu-
lého roku je Malokarpatské múze-
um opäť sprístupnené pre verej-
nosť. Na kompletnú rekonštrukciu
budovy múzea i pivníc sa použili
financie z fondov Európskej únie a
zriaďovateľa múzea, Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Dnešná
kultúrna inštitúcia sa profiluje ako
regionálne múzeum so silným ak-
centom na vinohradníctvo, vinár-
stvo a najmä víno z Malokarpat-
skej vinohradníckej oblasti. Práve
víno je stredobodom pozornosti,
pretože ono je výsledným produk-
tom, o ktorý sa návštevník zaujíma
najviac.
Slávnostné otvorenie bolo 14. no-
vembra 2008, štyri dni pred otvo-
rením expozícií pre verejnosť (18.

november 2008). Okrem domá-
cich obdivovateľov i obnovovate-
ľov pamiatky, osobností kultúry a
predstaviteľov mesta sa na ňom
zúčastnili aj predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Vla-
dimír Bajan, primátor mesta Pezi-
nok Oliver Solga a mnohí hostia a
partneri, pozvaní zo zahraničia.

Pivničná expozícia predstavuje
dejiny vinohradníctva a vinárstva v
regióne Malých Karpát s využitím

Prehliadka novej
pivničnej expozície

svetla, zvuku, vôní, chutí a interak-
tívnej činnosti. Z toho dôvodu je
celá expozícia ozvučená a vyba-
vená niekoľkými typmi osvetlenia.
Unikátom je tzv. , kde
môžete cítiť vône, charakteristické
pre tunajšie vína. Najhodnotnej-
ším unikátom expozície je ale ne-
sporne najväčšia zbierka vino-
hradníckych lisov v strednej Euró-
pe. Celá kolekcia zachytáva vývoj
lisovania vinnej révy od začiatku
17. storočia až do druhej polovice
20. storočia.

Lákadlom pre návštevníka je
ďalšia novinka – pohár znamenité-
ho malokarpatského vína, konzu-
mácia ktorého je už zahrnutá v ce-
ne vstupenky. Znamená to, že po
prehliadke pivničnej expozície
môže každý, kto má záujem, chut-
nať vínko podľa aktuálnej ponuky.

V unikátnych priestoroch pivníc
zo 17. storočia ponúka múzeum aj
možnosť degustácií odrodových
malokarpatských vín aj s odbor-
ným výkladom vlastného múzej-
ného someliéra. Základná degus-
tácia zahŕňa 2 druhy bieleho vína,
1 druh červeného, tzv. záhryz (vi-
nohradnícky chlieb, kukuričné

arómabar

Pohár vína na záver
a degustácia

multimédií, ako moderného komu-
nikačného prostriedku. Po viace-
rých konzultáciách s odborníkmi
sa v nej uplatnila šetrná aplikácia
moderných výrazových prvkov. To
sa však udialo iba tam, kde to ne-
narúšalo osobitý charakter pivnič-
ných priestorov. Snahou tvorcov
bolo zapojiť do prehliadky viacero
zmyslov návštevníka za pomoci

žemličky, pagáčiky a pod.), výklad
k charakteru vín a názorné pred-
stavenie toho, ako a podľa čoho sa
vína hodnotia. Ako doplnok k dob-
rému vínu môžu pracovníci pre ko-
hokoľvek zabezpečiť tiež väčšie
občerstvenie, akým sú studené
misy so zeleninou, ovocím, prí-
padne vo zvláštnych prípadoch aj
teplé jedlo. Želaniam sa teda me-
dze nekladú a počet degustova-
ných vín a s tým súvisiacu cenu
možno podľa požiadavky i objed-
návky vopred dohodnúť.

Okrem expozície a degustácii
má múzeum pripravené aj mnohé
iné aktivity. Okrem iného je aktuál-
ne pre všetkých sprístupnená vý-
stava

, ktorá sa snaží poukázať na
niektoré aspekty života v socialis-
tickom systéme v rokoch 1948 až
1989. Od 17. septembra 2009 je
možné tiež vidieť výstavu

- zaujímavé spracovanie
netradičnej témy spojenej s uctie-
vaním vína.

Najbližší program

Červená hviezda, šedý
svet?

Bak-
chanálie

Srdečné pozvanie

Aj keď sme určite všetko pri malej
pomyselnej „návšteve“ Malokar-
patského múzea v Pezinku ne-
mohli spomenúť, nevadí! Veďmes-
to Pezinok leží v srdci starobylej
Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti, z ktorej vína už v stredove-
ku patrili k tým najlepším nielen
doma, ale aj vo svete. Príďte sa
preto pozrieť a presvedčiť osobne,
ako chutí história s dušou vína.
Stačí len prísť či ohlásiť sa... Ko-
lektív múzea vás radostne očaká-
va.

Foto: Ľubomír Janečka
Malokarpatské múzeum

Text: Martin Hrubala



Bol taký augustový deň... na pa-
pieri síce napísaná dovolenka, ale
realita vyžadovala riešiť úplne ne-
dovolenkové problémy. Práce oko-
lo školy vyžadovali riešiť, telefono-
vať, prosiť, zatínať zuby... Až toho
bolo vrchovate a mozog začal otu-
pievať. Bolo treba schladiť páľavu
nielen tú meteorologickú, ale naj-
mä „emotívnu“. A „guľáška“ je na
to ako stvorená. Mozog aj emócie
začali povoľovať, a tu cŕŕnk. Že by
bolo dobré pár slov do Pezinčana
o nejakom žiakovi našej ZUŠ-ky,
výnimočnejšom. Moja reakcia: ne-
dá sa jedno dieťa „vypichnúť.“Ačo
tí ostatní 430-tí?

Ale niečo „naďobem“. A napriek
všetkým okolnostiam toho dňa roz-
mýšľam. Kto je vlastne (teore-
ticky) výnimočný žiak našej ško-
ly? Umiestnenie na prvých troch
priečkach či len zlato na súťaži?Či
počet verejných vystúpení?

A v mysli sa mi premietol náš
posledný absolventský koncert.
Nebol výnimočný. Bol normálny.
A skutočne bol normálny? Je v
dnešnej dobe „normálne“, že po-
slucháčVŠ nie umeleckého zame-

rania berie gitaru a pre (verím to-
mu) radosť zahrá plnej sále poslu-
cháčov? Je „normálne“, ak mladý
chalan oblečie kroj, zapletie si
„jánošíkovské“ vrkoče a s rados-
ťou „zakrepčí“ spolu s ostatnými a
potom nahodí „imidž č. 2“ a berie
gitaru a úplne z iného súdka hrou
poteší prítomných? Je „ normál-
ne“, že čerstvé maturantky s ra-
dosťou zahrajú náročného Chopi-
na či Händla, hoci sú nádejnými
poslucháčkami VŠ iného zamera-
nia? Je „normálne“, ak úplne oby-
čajný, priemerný žiak sa prinúti na-
priek obrovskej tréme obšťastniť
svojich blízkych aj svojho učiteľa
výkonom, kde cítiť „prvotiny du-
še“? Je „normálne“, ak pri dnešnej
reklamami a gýčmi kŕmenej spo-
ločnosti zoberie žiak štetec a pa-
pier a nie spray na stenu? A títo
všetci sú odmenení „len“ potles-
kom a stiskom rúk, žiadne hádza-
nie plyšákov, žiadne dupotajúce a
kričiace fanynky... Ja myslím, že je
to normálne. Iný by povedal, ale
veď je iná doba... iné priority, iné
hodnoty... A ja (my) napriek všet-
kému chcem veriť, že tá naša

ZUŠ-ka má zmysel. Nie výrobňa
budúcich umelcov-profesionálov.
Ale dobrých ľudí. A možno v tom
budú výnimoční... Ktorí sa – na-
priek „modernému“ a „in“ zapo-
čúvajú do tlkotu toho svalu na
ľavej strane a podľa toho budú ko-
nať. A možno aj preto budú výni-
moční. Vlastne normálni. Bez úvo-
dzoviek.

Apropo: opäť máme otvorené
dvere pre nových žiakov, (tešíme
sa, že ich privíta aspoň čiastočne
opravená škola aj dvor), možno
niektorí budúci umelci, ale snáď
určite dobrí ľudia.

Je nám ľúto, že aj tento školský
rok musí veľká časť našich žiakov
chodiť na vyučovanie na Holubyho
aj na ZŠ Na bielenisku, veríme, že
sa aj tento problém vyrieši v pros-
pech detí a bude tá slávnostná
chvíľa pri prvom výkope prístavby...

Ja však aj na tomto mieste pova-
žujem za slušné a potrebné poďa-
kovať sa pánu riaditeľovi Štiglicovi,
že napriek problémom, ktoré musia
riešiť, bol ochotný poskytnúť nám
„útočište“.

riaditeľka ZUŠ
Mária Neuszerová

Na TV PEZINOK nájdete ak-
tuálne správy o dianí v meste a
okolí. Okrem textových správ
stránka obsahuje krátke video
správy. Pre všetkých, ktorí ne-
majú možnosť sledovať vysie-
lanie TV PEZINOK, je priprave-
ný archív spravodajskej relácie
Týždeň. Nová relácia je pridá-
vaná vždy v utorok. Postupne
bude archív dopĺňaný staršími
vydaniami. Na stránku by mali
už čoskoro pribudnúť aj ďalšie
dôležité informácie a zaujíma-
vosti. Okrem internetu môžete
TV PEZINOK sledovať pro-
stredníctvom káblových rozvo-
dov UPC a taktiež terestriálne
na 55. kanáli. (pb)

Mesto Pezinok upozorňuje
občanov, že v dňoch 14. – 18.
októbra 2009 sa uskutoční
zber veľkoobjemového odpa-
du z domácností v bývalom
motokárovom areáli na Faj-
galskej ceste. Preberanie od-
padu bude pod kontrolou, ne-
bude prijímaný odpad od fi-
riem. (0ŽP)



Predstavenie firmy

Pestovanie hrozna

Ide o malú rodinnú firmu, ktorej
šéfuje mladý 35-ročný, avšak už
skúsený vinohradník a vinár Milan
Skovajsa. Jeho spoločníkmi sú
rodičia, brat a manželka. Firma
vznikla v roku 1991 a zaoberá sa
pestovaním hrozna a výrobou ví-
na. Hospodária na 5,5 ha viníc, kto-
ré dokážu sami obrobiť. Len pri ná-
razových ručných prácach im po-
máhajú brigádnici. Pri obrábaní
používajú vlastnú techniku.

Vína, v objeme asi 30 tisíc litrov
ročne, majú uskladnené v rodinnej
pivnici. Pôvodnú pivnicu zrekon-
štruovali, urobili omietky a nové
podlahy. Ostatné len prispôsobili
nevyhnutným potrebám. O vína a
celé pivničné hospodárstvo sa sta-
rá Milan Skovajsa.

Predovšetkým jeho zásluhou sa
kvalita vín produkovaných firmou
neustále zvyšuje. Pravidelne sa
zúčastňujú vinárskych súťaží a
prezentácií, na ktorých dosahujú
dobré výsledky. Sú pravidelnými
účastníkmi Vínnych trhov v Pezin-
ku. Na tejto prestížnej výstave v
roku 2009 získalo ich Chardonnay
(neskorý zber) v silnej konkurencii
medzi bielymi tichými suchými ví-
nami najvyššie ocenenie Šam-
pión. Z tejto súťaže si odniesli
tiež Cenu primátora mesta Pezi-
nok za najlepšie hodnotené víno
od pezinského výrobcu a Cenu
Združenia malokarpatská vínna
cesta za najlepšiu kolekciu pia-
tich vín od jedného výrobcu z Ma-
lokarpatskej vinárskej oblasti.
Veľkým ocenením ich vín je aj to,
že sa dostali medzi stovku naj-
lepších vín na Slovensku a budú
prezentované v Národnom salóne
vín SR.

Hrozno, ktoré dopestujú vo vini-
ciach v Pezinku a Limbachu, plne
postačuje na ich produkciu vína,
dokonca jednu pätinu z neho
môžu ešte odpredať. Usilujú sa o
to, aby hrozno bolo v najlepšej kva-
lite. Pestujú šesť bielych a päť čer-
vených odrôd. Z bielych sú to: Riz-
ling vlašský, Rizling rýnsky, Velt-
línske zelené, Rulandské biele,

Chardonnay a Silvánske zelené.
M. Skovajsa netají , že jeho srdco-
vou záležitosťou je Silvánske zele-
né. Trošku ho mrzí, že po nástupe
nových odrôd v našej vinohradníc-
kej oblasti táto u nás tradičná odro-
da sa už z vinohradov vytráca, pri-
tom je z nej zaujímavé víno a do
tohto regiónu rozhodne patrí.Z čer-
vených odrôd pestujú Svätovavri-

necké, Frankovku modrú, Nero-
net, Cabernet Sauvignon a Aliber-
net. Časť ich viníc má novú vý-
sadbu, dosádzali hlavne červené
odrody.

Vína z produkcie firmy Vino-
hradníctvo – Vinárstvo Skovajsa si
pri stále zvyšujúcej kvalite získa-
vajú čoraz väčší rešpekt u odbor-
níkov a sú obľúbené aj u konzu-
mentov. Najväčší úspech z ich
bielych vín má Chardonnay, z čer-
vených Cabernet Sauvignon. Nič

Najväčší úspech má
Chardonnay

na tom nemení skutočnosť, že
tradičné vína z Malokarpatskej
oblasti – Veltlínske zelené, rizlin-
gy či Silvánske zelené, majú vyni-

števu si však zákazníci musia vo-
pred dohodnúť. Ich vína putujú
hlavne do vínoték v Bratislave, na
Záhorí, v Žiline, Zvolene, Šamorí-
ne a inde. Do gastronomických za-
riadení ich dodávajú pomenej, pre-
tože nedokážu prevádzkovateľom
garantovať dodávky najžiadanej-
ších vín po celý rok. Niektoré už po
troch či štyroch mesiacoch vypre-
dajú.

Hoci ide o menšiu vinársku fir-
mu, venujú veľkú pozornosť mo-
dernizácii pivničnej výroby.Po-
chopili, že jedine tak môžu držať
krok s ostatnými a dopracovať sa
ešte k lepším výsledkom. Ustúpi-
li od tradičných technológií pri vý-
robe bieleho vína, praktizujú už
rýchle spracovanie hrozna s ob-
medzením prístupu kyslíka vo fá-
ze muštu i celej životnosti vína. V
minulom roku kúpili nové cisterny,
kde prebieha už riadené kvasenie
pri regulovanej teplote.

povedal nám Milan
Skovajsa. Pri červených vínach
však zostali pri klasickej technoló-

Starostlivosť o víno

„Predtým
som to robil manuálne, všetko
som musel niekoľkokrát cez deň
obehnúť, skontrolovať a v prípa-
de potreby upravovať. Teraz je to
jednoduchšie, nemusím ísť fyzic-
ky do nádrží, prístroje to sledujú a
regulujú za mňa. Myslím, že aj tie-
to inovácie, ktoré sme zaviedli,
sa už prejavili v kvalite našich
produktov,“

gii spracovania hrozna. Nakváša-
jú ho v nádobách a pri uskladnení
v pivnici používajú výhradne dre-
vené sudy.

Samozrejme, že myslia aj na
budúcnosť. Chcú všeobecne za-
bezpečiť kvalitatívnu úroveň svo-
jich produktov, k tomu prispôsobo-
vať modernizáciu výroby. Nedáv-
no bol M. Skovajsa na Morave,
kde mal možnosť ochutnať no-
vošľachtencov niektorých nových
českých a moravských odrôd. Veľ-
mi ho láka zabezpečiť si tiež niek-
toré odrody a vyskúšať ich v na-
šich podmienkach. Nebude to nič
svetové, ale v ponuke malej vinár-
skej firmy takéto vína môžu byť,
najmä pre turistov, zaujímavé. Pri-
pravujú sa aj na živšiu vínnu turis-
tiku. Majú v úmysle návštevníkom
ukázať vinice, kde sa dorába hroz-
no pre ich vína, ukázať im pivnicu
a ponúknuť kvalitné vína. Takto
budú môcť získať ucelený obraz o
ich vinohradníckej a vinárskej výro-
be a ich produktoch.

Milan Skovajsa sa nám vyznal,
že už v detstve sníval sen, ktorý sa
mu dnes napĺňa. Táto práca ho ne-
smierne baví, uspokojuje po psy

Plány do budúcnosti

Na záver

Pri príležitosti Vinobrania v
Pezinku tradične predstavu-
jeme úspešných pezinských
vinárov, ktorí spracúvajú
hrozno z Malokarpatskej ob-
lasti. V tomto roku sme vy-
brali firmu VINOHRADNÍC-
TVO – VINÁRSTVO SKO-
VAJSA.

kajúcu kvalitu a ľudia ich majú
radi. Úspech nových vín je mož-
no troška aj módnou záležitos-
ťou.

Skovajsovci myslia aj na služby
pre zákazníkov a podporu vínne-
ho turizmu, aj preto zriadili priamo
v mieste firmy degustačnú miest-
nosť. Nachádza sa hneď vedľa piv-
nice a má kapacitu 25 miest. Náv-

Šéf firmy Milan Skovajsa s manželkou Silviou a synom Samuelom.

Ocenenie z Vínnych trhov.

V pivnici.

chickej, fyzickej a tiež aj ekono-
mickej stránke. Robí ju zo srdca a
s láskou, čo považuje za veľmi dô-
ležité. I keď na druhej strane ho
trošku mrzí, že vtiahol do toho aj
rodinu, ktorá musela prijať jeho
životný štýl a prispôsobiť sa mu.
Hoci z pivnice M.Skovajsu vychá-
dzajú mimoriadne kvalitné vína
na záver nám dodal, že sa stále
cíti viac vinohradníkom ako viná-
rom. Bodaj by vinohradníkov s ta-
kými excelentými vinárskymi pro-
duktami bolo stále viac.

Milan Oravec



Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva sú významným celoeuróp-
skym podujatím organizovaným
od roku 1992 pod záštitou Rady
Európy. Konajú sa tradične v prie-
behu mesiaca september približ-
ne v 50 štátoch Európy a majú za
cieľ prostredníctvom množstva
aktivít a projektov pripomínať širo-
kej verejnosti význam a bohatstvo
európskeho kultúrneho dedičstva.
Toto podujatie taktiež prispieva k
zviditeľneniu miest a obcí v oblasti
ochrany a obnovy kultúrnych pa-
miatok.

Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva (DEKD) na Slovensku sa
organizujú pod patronátom Minis-
terstva kultúry Slovenskej republi-
ky. Koordináciou 18. ročníka bolo
poverené Slovenské národné
múzeum. Podujatia na Slovensku
sa konajú od 3. do 30. septem-
bra.

V rámci Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva sa konali viaceré
podujatia aj v našom meste.

V nedeľu 6. septembra bol Deň
otvorených dverí v Malokarpat-
skom múzeu, v Mestskom múzeu

V malokarpatskom regióne sa
DEKD uskutočnili v dňoch 3. – 6.
septembra. Slávnostného otvore-
nia na Červenom Kameni a otvo-
renia Salónu výtvarníkov nášho
regiónu sa zúčastnil aj primátor
nášho mesta Oliver Solga.

a Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne. Návštev-
níci si mohli po celý deň pozrieť
expozície s lektorským výkladom.
Uskutočnila sa tiež exkurzia po kul-
túrnych pamiatkach Pezinka,
ktorú organizoval Krajský pamiat-
kový úrad Bratislava. Kultúrne cen-
trum pripravilo pre deti divadelné
predstavenie Ako Tóno hľadal tó-
ny v podaní Divadla HAAF.

Záver podujatia bol v Galérii in-
sitného umenia, kde bola zároveň
otvorená výstava Traja z regiónu,
ktorá predstavuje tvorbu insitných
umelcov z malokarpatského oblas-
ti – Ondreja Šteberlu, Jozefa Lac-
koviča a Dany Polákovej. ( mo)

Stretnutie na nádvorí Schaubmarovho mlyna
pri príležitosti vernisáže výstavy Traja z jedného regiónu.

Pracovníci Krajského pamiatkového úradu sprevádzali
návštevníkov po kultúrnych pamiatkach v centre Pezinka.

Veľký záujem vzbudili exponáty v Mestskom mú-
zeu. Foto M. Oravec



V Areáli zdravia Rozálka sa v sobotu 28. augusta uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska a Juhomoravskej oblasti vo vytrvalostnom
jazdení. Preteky, ktorých usporiadateľom boli JŠK Svätý Jur a IRIAg-
roforest a.s., pozostávali zo štyroch súťaží – vytrvalostného dostihu
na 90 km o Pohár ministra pôdohospodárstva SR, vytrvalostného
dostihu na 60 km o Pohár primátora mesta Pezinok, vytrvalostnej
súťaže na 40 km a vytrvalostnej súťaže na 20 km – verejného trénin-
gu s možnosťou štartu pre neregistrované kone a jazdcov.

Škoda, že toto zaujímavé podujatie kvôli daždivému a veternému
počasiu navštívilo len málo divákov.

– l. Lýdia Juríková (SR) Arab 1997, 05:37:03, 2.
Terézia Kopecká (CZ) Arab 2003, 05:56:15, 3. Petr Jedlovský (CZ)
Arab l980, 05:56:16; (otvorená
súťaž) – l. Miroslav Drasal (CZ)
Arab 2000, 03:54:16, 2. Milota Miháliková (SR) Arab 2001, 03:54:16,
3. Simona Chlpáčová (SR) Welsh Pony l997, 03:54:21;

– l. Kristína Bielická (SR) Warm blood 2004,
02:4l:58, 2. Eva Stovičková (SR) Warm blood l997, 02:49:40, 3. Chan-
tal Franková (SR) ShagyaArab 2002, 02:56:55;

– l.Andrea Ružová, Unknown 2005, 01:27:40, 2. Petra Piat-
rová, Shagya Arab 2000, 0l:27:40, 3. Soňa Gyallanyiová, Shagya
Arab 2003, 01:37:20 (všetci SR).

VÝSLEDKY: Vytrvalostný dostih na 90 km o Pohár ministra pôdo-
hospodárstva SR

vytrvalostný dostih na 60 km
o Pohár primátora mesta Pezinok

vytrvalostná
súťaž na 40 km

vytrvalostná súťaž
na 20 km

(mo)

V Areáli zdravia Rozálka je v
týchto dňoch čulý stavebný ruch.
Firma IRI AGROFOREST a. s. tu
buduje rekreačno-oddychový
komplex. Celý areál bol oplote-
ný, vo vnútri vyrástla veľká dre-
vená tribúna s rozhodcovskou
vežou a nový moderný europar-
kúr. Nasledovať budú ďalšie sta-
vebné úpravy, budovanie nových
športových objektov a hotela.

(mo)

V prvú augustovú sobotu sa
stala Rozálka dejiskom 1. ročníka
Westernshow v Pezinku. Vyše 50
jazdcov sa so svojimi koňmi zú-
častnilo súťaží v ôsmich disciplí-
nach v otvorenej kategórii a kate-
górii mládež.

Už od skorého rána pútali po-
zornosť návštevníkov súťažiaci v
atraktívnych westernových kostý-
moch, nastrojené kone netrpezli-
vo čakali na príležitosť predviesť
svoje schopnosti. Divácky atrak-
tívna bola hlavne akčná a rýchla
disciplína Barrel Racing. Trať toh-
to závodu bola vytýčená tromi ba-
relmi a úlohou súťažiacich bolo
obísť ich v čo najkratšom čase, čo
si vyžaduje silu, rovnováhu a atle-
tické schopnosti koňa.

Na záver celého podujatia bola

udelená zvláštna cena pre naj-
úspešnejšieho jazdca show, ktorá
bola odovzdaná Lucii Celecovej z
bratislavského klubu Ranč4C.

Pekné počasie prilákalo nielen
milovníkov westernového jazdenia
a koní, ale aj rodiny s deťmi, pre

ktoré organi-
zátori pripravili
bohatý prog-
ram. Na det-
skej lúke čakali
na najmenších
zvieratká z mi-
ni ZOO, brič-
ka s poníkmi,
skákací hrad,
atraktívne boli
najmä work-
shopy Domu

umenia BIBIANA, kde si návštev-
níci mohli zmajstrovať papierové-
ho koníka.

Koniec augusta patril vytrva-
lostným pretekom. Šiesteho sep-
tembra sa konali prvé Drezúrne
preteky. Priaznivci jazdeckého
športu a Pezinčania už dobre po-
znajú druhý najstarší parkúro-
vý pretek o Malokarpatský stra-
pec, ktorého 33. ročník sa bude
odohrávať 11.-13. septembra
2009.

Mgr. Petra Hašová



Na začiatku minulej basketbalo-
vej sezóny prestúpil do pezinské-
hoAB COSMETICS, vtedy 17-roč-
ný, talentovaný basketbalista Ri-
chard Grznár. Jeho pôsobenie v
Pezinku po roku však končí, pod-
písal dvojročný kontrakt s opciou s
španielskym klubom Alta Gestion
Fuenlabrada. (r)

6. 9. Pezinok
20. 9. Pezinok
27. 9. Pezinok

11. 10. Pezinok
25. 10. Pezinok
22. 11. Pezinok
Hrá sa v Hale SOU Pezinok na Komenského ulici č. 27.

– Topoľčany 16.00
– Malacky 16.00
– Modra 16.00
– Šaľa 16.00
– Dubnica 16.00
– Trebišov 15.00

Termíny domácich zápasov
– 1. liga muži – jeseň 2009HÁDZANÁ

26
10
31

. 9. Pezinok
. 10. Pezinok
. 10. Pezinok

17. 11. Pezinok
28. 11. Pezinok
19. 12. Pezinok
Hrá sa v Športovej hale VTC na Komenského 30.

– UKF Nitra
– Spišská Nová Ves
– Spoje Bratislava
– Žiar nad Hronom
– Dubnica
– SOPM Nitra

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Termíny domácich zápasov
– Extraliga ženy –VOLEJBAL ročník 2009/2010

Volejbalové juniorky VTC Pezi-
nok odohrajú zápasy na domácej
palubovke v prvej časti súťaže l.
ligy (skupina Západ) v týchto ter-
mínoch: 25.októbra s Nitrou, 15.
novembra so Sláviou UK Bratisla-
va, 13. decembra 2009 so Skali-
cou a 17. januára 2010 s Považ-
skou Bystricou. Domáce zápasy
sa budú hrať vždy v nedeľu o
11.00 a 13.30 hod. v Športovej ha-
le VTC na Komenského 30.

Kadetky v M-SR (oblasť Bratis-
lava) budú doma hrať v týchto
termínoch: 8.októbra ( 16.00) so
Sláviou UK kadetky, 22. októbra
(16.3O) s juniorkami Hamuliako-
va, 12. novembra (16.3O) s TAMI
kadetky, 26. novembra (16.30) so
ZK IMA juniorky, 10. decembra
(16.3O) s ŠŠK Bilíkova kadetky.

(lp)

26. 9. Pezinok
30. 9. Pezinok
7. 10. Pezinok

21. 10. Pezinok
28. 10. Pezinok
14. 11. Pezinok

– Žilina 18.00
– Handlová
– Sp. Nová Ves

– Komárno
– Nitra
– Banská Bystrica

18.00
18.00

– Levice 18.00
18.00
18.00
18.00

– Inter Bratislava 18.00
– Prievidza 18.00
– Svit 18.00

14. 10. Pezinok

21. 11. Pezinok
28. 11. Pezinok
16. 12. Pezinok
Hrá sa v Hale SOU Pezinok na Komenského ulici č. 27.

Termíny domácich zápasov
– Extraliga mužiBASKETBAL – ročník 2009/2010

však nepodarilo zrealizovať. Nový-
mi tvárami v družstve sú Vajdová a
Stranianková z Doprastavu. Čme-
lová zo Spišskej N. Vsi a Kubíková
(Bíliková) na post libera. V riešení
je ešte Bendíková z Banskej Byst-
rice, ale tá môže prísť až koncom
septembra.

Družstvo VTC Pezinok tvoria
mladé hráčky, sú druhým najmlad-
ším družstvom v súťaži (po SOPM
Nitra). Nemajú hráčske hviezdy, aj
keď Šipošová s Hnátovou majú
toho už dosť volejbalovo preská-
kaného a mohli by byť oporami.

Tréner L. Popeláš na otázku,
aké sú jeho ciele v novej sezóne,
povedal: „To je otázka skôr na
vedenie klubu, ale ja som sa ešte
v júni pohrával s myšlienkou
na prvú štvorku. Teraz som, aj
vzhľadom na nenaplnenie hráč-
skeho kádra podľa predstáv, vy-
triezvel. Úspechom pre mňa osob-
ne teda bude, ak sa dievčatá zlep-
šia technicky, takticky. ak sa nikto
vážnejšie nezraní a ak bude-
me mať všetci z volejbalu radosť.“

(mo)

Extraligové volejbalistky VTC
Pezinok sa pripravujú na nový roč-
ník majstrovskej súťaže, ktorá za-
čína 26. septembra. S prípravou
začali 3. augusta úvodným zra-
zom. Do polovice mesiaca sa pri-
pravovali výlučne v domácom
prostredí. Od 17. do 23. augusta
pokračovali na Morave (Břeclav).
Táto časť bola zameraná prevaž-
ne už herne. Teraz sa znovu pri-
pravujú doma. Odohrali prípravné
stretnutia – dvakrát s Doprasta-
vom (2:3, 2:3), s Lokomotívou
Břeclav (2:3), štartovali na turnaji v
Břeclavi a v termíne 11.-13. sep-
tembra sú na turnaji v Přerove. Do
začiatku súťaže pravdepodobne
ešte zorganizujú miniturnaj v Pe-
zinku.

Tréner Ladislav Popeláš nie je
v závideniahodnej situácii,

. Pozorová odišla do
Spojov, Orviská do Žiaru nad Hro-
nom a Soóšovú vyradili z kádra.
Zatiaľ sa nepodarilo nájsť za nich
adekvátne náhrady. Mali rozpra-
covaných viacero alternatív (Hr-
dá, Šárniková, Labaiová), tieto sa

čo sa
týka kádra

V dňoch 8. a 9. augusta sa kona-
li automobilové preteky do vrchu
Tatry Donau Cup v Dobšinej, kto-
rých sa zúčastnili aj pretekári z Pe-
zinka. V triede E1-2000 po oba dni
kraľoval náš Pavol Jajcaj na vozi-
dle Nissan Sunny, momentálne
líder súťaže, ktorý mal tak už iba
krôčik k svojmu druhému maj-
strovskému titulu. Marian Ružek
na Toyote Celice skončil piaty.Ďal-
ší z jazdcov Autoklubu Pezinok –
Ján Žák nemohol štartovať pre
technické problémy na svojom vo-
zidle.

Záverečné preteky seriálu sa
uskutočnili v dňoch 5. a 6. septem-
bra v Pezinku. Na podujatí štarto-
vali všetci pezinskí pretekári. Pa-
vol Jajcaj, tak ako sa očakávalo,
vyhral po oba dni, a získal titul
Majster SR Tatry Donau Cup 2009
v triede E-1 2000. V sobotu sa mu
podarilo v silnej konkurencii zajaz-
diť celkové 3. miesto a tiež preko-
nať svoj osobný rekord na pezin-
skej Babe.

J. Žák na Celice v triede S-2000
skončil v sobotu na 12. mieste a v
nedeľu bol desiaty. M. Ružek v trie-
de E1-2000 v sobotu pre poruchu
nedojazdil, v nedeľu skončil na 10.
mieste. Dušan Nosaľ v tej istej trie-
de, tiež na Toyote Celica, bol v so-
botu desiaty a v nedeľu štrnásty.
Táto súťaž mala najsilnejšie obsa-
denie, štartovalo 19 áut. (AK)

Na kurtoch VTC Pezinok sa
uskutočnil 5. septembra tenisový
turnaj O pohár primátora mesta
Pezinok. Zúčastnilo sa ho 12 te-
nistov. Víťazom sa stal Juraj Hapl,
ktorý vo finále zdolal Michala Krč-
márika 6:4. V semifinálových zápa-
soch J. Hapl porazil Milana Noroc-
kého ml. 6:2 a Michal Krčmárik
Dušana Rábeka 6:4. Poradie: 1.
J. Hapl, 2. M.Krčmárik. 3. Dušan
Rábek, Milan Norocký ml. Riadi-
teľom turnaja bol Peter Grič. (mo)

Basketbalisti Pezinka sú v inten-
zívnej príprave na nový ročník ex-
traligovej súťaže. Vedie ju známy
český tréner František Rón. Nový
kouč nám o príprave a zmenách v
kádri povedal: „S prípravou sme
začali 3. augusta. Najskôr sme sa
sústredili na to, aby hráči získali
potrebnú kondíciu. Výborne s na-
mi spolupracoval kondičný tréner
Miroslav Vavák. Netrpezlivo sme
čakali na hráčov Kozlíka a Majoro-
ša, ktorí sa pridali k nám po splne-
ní svojich povinností v reprezentá-
cii.

Od začiatku septembra sa prí

prava koncentrovala na herné si-
tuácie a zohrávanie tímu. Pozor-
nosť zameriame na prípravné zá-
pasy. Domáci duel s Opavou bol
našou prvou vážnejšou skúškou.
Do začiatku súťaže nás čaká ďal-
ších šesť kvalitných súperov, ktorí
iste dostatočne preveria našu vý-
konnosť a ukážu prípadné rezer-
vy. Musím povedať, že som spo-
kojný s prístupom hráčov v trénin-
gu, najmä mladí hráči sa pripra-
vujú veľmi zodpovedne. Naša hra
je ešte neurovnaná, chýba zohra-
tosť, čo príde časom. Čakali sme
na príchod Američana Eddieho

Lee Scruggsa (30 rokov, 211 cm,
115 kg), ktorého príchod do Pezin-
ka sa z istých organizačných dôvo-
dov oddialil. Teraz ho tu máme na
týždennej skúške, uvidíme, ako
sa ešte uvedie. Trošku nám robí
problémy zranenie kolena Mičku,
ktorý je druhým rozohrávačom. Na
Miloševičovi je vidieť už únava,
častejšie fauluje, dúfam, že bude
skoro k dispozícii aj druhý rozo-
hrávač a zapojí sa do prípravy.
Inak v kádri už veľké zmeny robiť
asi nebudeme. Chceli sme posilniť
hru pod košom, keby nevyšiel zá-
mer s Scruggsom budeme hľadať
iného. Zdá sa mi, že súčasný hráč-
sky káder je v dobrej zostave, aby
zvládol úspešne ligovú súťaž.
Prvý ligový zápas nás čaká 26.
septembra na domácej palubovke
so Žilinou“ (mo)

Sprievodným podujatím Pe-
zinRocku 2009 bol streetbalový
turnaj. Jeho víťazom sa stali Šofé-
ri, pred družstvami Vidličkou do
oka a Mriežkovci. V súťaži hádza-
nia trojok v kategórii chlapcov vy-
hral Boris Čukan, u dievčat Vever-
ko. V smečovaní do koša pretekali
len chlapci, najlepší bol Filip Su-
choň. (ml)



Dychová hudba GRINAVANKA dosiahla ďalší veľký úspech. Na medzi-
národnom festivale Dychovky v preši získala Cenu diváka, Cenu za naj-
obľúbenejšiu skladbu (Z južnej strany Malých Karpát) a interpretom
Ľubošovi Tahotnému a Františkovi Stehlíkovi udelili Cenu za mužský
spev. Našich hudobníkov potešilo aj to, že im odborná porota v rámci
medzinárodného hodnotenia priznala hudobné ocenenie Zlaté pásmo.

Foto (mo)

Organizátori 9. ročníka Medzi-
národného festivalu malých dy-
chových hudieb

ďakujú sponzorom, ktorí podpo-
rili toto vrcholné hudobné poduja-
tie. Poďakovanie patrí podnikom
a organizáciám: Mesto Pezinok,
DISI Pezinok, REVIA – komunitná
nadácia Pezinok, Krajstav Modra,
BRENNTAG Slovakia Pezinok,
NOVPLASTA Šenkvice, VÍNO PA-
VELKA-SOBOLIČ Pezinok, Ing.
Ján Čech, CONET Pezinok, Reš-
tauračné služby Binder Šenkvice,
ZMOP – František Varecha, me-
diálni partneri – Televízia Pezinok,
PEZINČAN, PEZINSKO a Sloven-
ský rozhlas.

Vďaka tejto podpore sme mohli
uskutočniť kvalitné podujatie, kto-
ré ocenili prítomní diváci i účinku-
júce hudobné kolektívy.

predseda organizačného výboru

Dychovky v pre-
ši

František Féder

Kniha autorov Ľuboša Juríka a
Jozefa Doda Šuhajdu SLOVEN-
SKÝ BIGBÍT získala po udelení
ceny Krištáľové krídlo ďalšie pres-
tížne ocenenie a to medzinárodnú
Cenu Egona Ervína Kischa (Na-
dácia E.E. Kischa so sídlom v New
Yorku) za rok 2009. Ocenenie tým-
to získali všetci bigbiťáci, ktorí sa
na knihe podieľali. (mo)

V maďarskom partnerskom mes-
te Mosonmagyaróvár sa uskutoč-
nia v dňoch 11.– 13.septembra obe-
račkové slávnosti. Na návštev-
níkov čaká bohatý kultúrny prog-
ram. Predstavia sa tu aj naše pe-
zinské hudby – Grinavanka, Arion
a Feelme. Umelci z partnerského
mesta sa recipročne zúčastnia na
pezinskom Vinobraní. (ra)

Určite vám netreba predstavo-
vať pezinský chrámový zbor Ad
Una Corda. Mnohých jeho členov
poznáte osobne, nie málo Pezin-
čanov prešlo jeho radmi ako spe-
váci. Možno však neviete, čo je v
zbore nové...

Súčasný zbormajster Marián
Šipoš oslávil tento rok 22. výročie
odo dňa, kedy ako 16-ročný pre-
vzal vedenie zboru po svojom otco-
vi. Odvtedy sa v zbore veľa zmeni-
lo. Členská základňa sa omladila,
mladý vedúci pritiahol „mladú krv“.
Zbor začal stále častejšie účinko-
vať na zahraničných koncertných
fórach aj súťažiach s nejedným
úspechom (1.miesto: ČR 1998,
Malta 2002, SR 2007; 2.miesto:
Dánsko 2009; 3.miesto: Estónsko
2004, Poľsko 2007, Francúzsko
2008) a pustil sa do organizovania
projektov propagujúcich sloven-
skú chrámovú hudbu i v zahraničí.

Spev nám síce robí stále ra-
dosť, ale jeho kvalitu treba zvyšo-
vať a preverovať... A tak sme sa
11.-15. augusta vybrali do Dán-
ska na III. ročník medzinárodnej
speváckej súťaže.

Pre zbor je rok 2009 už teraz
pestrý, ale bude ešte pestrejší.
Koncerty z cyklu CESTY k SEBE,
ktoré sa tradične konajú na konci
vianočného obdobia, sú venované
deťom so psychickými poruchami,
a to nielen hudba, ale aj peňažný
výťažok, ktorý sa získa zo vstup-
ného. V januári tohto roku to bola
už spolu suma 5.600,- Eur, ktorú

sme odovzdali na kliniku do Bra-
tislavy, kde peniaze darované zo
srdca pomôžu deťom nájsť strate-
né zdravie. Vo veľkonočnom obdo-
bí sme v spolupráci s profesionál-
nym inštrumentálnym telesom

rej hudby Musica Aeterna zorgani-
zovali cyklus koncertov pod ná-
zvom MUSICA PASQUA. V máji v
rámci projektu PAX CHRISTI SLO-
VAKIA sme „odomykali“ Oravský
hrad a absolvovali koncertnú ces-
tu po Orave.

Novou atraktívnou skúsenos-
ťou sa stalo účinkovanie zboru na
premiérovom uvedení opery Marí-
na Havranová (autor hudby Sväto-
zár Kubička) koncom minulého ro-
ka či účinkovanie v rámci BHS pod
taktovkou dirigenta Petra Breinera,
kedy sme odprezentovali s orches-
trom dielo nášho člena Mareka
Spustu: Tri žalmy kajúcne. Tento
rok prebiehajú prípravy na podob-
ný zaujímavý projekt SND, tanečné
divadlo s názvom EVEREST (ré-
žia: Patrik Lančarič, choreografia:
Mário Radačovský, hudba: Pavol

Pezinský chrámový zbor Ad
Una Corda pod vedením svojho
dirigenta Mariána Šipoša sa po-
čas letných prázdninových dní 12.
- 15.8. 2009 zúčastnil na 3. roční-
ku Medzinárodného Chrámového
Festivalu v Randers, Dánsko.

Súťaž speváckych telies v ďale-
kom Randers má vysokú úroveň a
vo svojom krátkom trvaní už zvuč-
né meno. Svedčí o tom aj početná
účasť a pestrá skladba zborov z
mnohých kútov sveta a ďalekých
krajín (Kanárske Ostrovy, Portu-
galsko, Španielsko, Ruská fede-
rácia, Litva, Poľsko, Slovensko
a Česko, a samozrejme početne
zastúpené Dánsko).

Pri predstavení poroty hneď na
úvod riadne stúpla tréma. Všetci
jej členovia boli špičkoví odborníci
svojho remesla s bohatými skúse-
nosťami aj so zborovou hudbou
(Steen Lindholm a John Hoybye z
Dánska, Robert Sund zo Švédska,
Venno Laul z Estónska, John Ha-
berlen z USA).

Napätie bolo už súčasťou prí-
pravy a skúšok súťažných skla-
dieb. Nebolo možné ich vynechať
ani počas horúcich júlových veče-
rov, keď to omnoho viac ťahalo k
vode alebo na chladený nápoj.
Všetko úsilie bolo štedro odmene-
né úžasným úspechom.

V kategórii miešaných zborov
získal zbor strieborné ocenenie.
Výnimočným vyznamenaním a
poctou bola aj výzva poroty uviesť
jednu z povinných skladieb na zá-
verečnom galakoncerte, keďže ju
jej „pezinské prevedenie“ neoby-
čajne zaujalo.

z Modry
spevák Ad Una Corda

Ing. Rudolf Brezina

tak bude v SND pripravená premié-
ra, na ktorú vás 5. novembra 2009
srdečne pozývame.

Okrem tejto pre zbor atraktív-
nej udalosti pripravujeme na je-
seň aj koncertnú cestu do Ríma,
cyklus benefičných koncertov
ORGANISSIMO na záchranu pe-
zinského historického organu vo
farskom kostole, vianočné koncer-
ty s komorným súborom Bohdana
Warchala a cyklus koncertov pro-
pagujúcich slovenskú pôvodnú
zborovú tvorbu SALVE MUSICA
SLOVACA. Projekty podporilo aj
Ministerstvo kultúry SR a tešíme
sa, že časť koncertov budeme
môcť odprezentovať aj pred skve-
lým pezinským publikom. Budeme
vás včas informovať...

Jana Lučeničová

Hammel). Prvá časť práce je už za
nami, v máji sme totiž spracovali
nahrávky zborových častí, ktoré
pre náš zbor upravil náš kolega, ale
inak majster klasickej kompozície,
Marek Spusta (Grinavan). Na jeseň

Koncert v Dánsku
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Kultúrne programy na október 2009

KINO DOMU KULTÚRY

1.-4. Jánošík. Pravdivá histó-
ria Pol, SR,ČR

6.-7. Stiahni ma do pekla USA
8. FK: Rekviem za sen USA

9.-11. Návrh USA
13.-14. Predčítač USA, Nem
15.16. a 18. Únos metra 123 USA
20.-21. Vydatá nevesta USA

22. FK: Psycho USA
23. ZažiťWoodstock USA

24.-25. Dobaľadová 3
17.00 a 19.00 USA

27. Piráti na vlnách USA
28.-29. District 9 USA
30.a 1. Chceš ma, chcem ťa USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

Kreatívne sobotné
popoludnie pre dos-
pelých a mládež od
13 rokov – Mozaika

Kreatívne sobotné
popoludnie pre dospelých

Aj tento školský rok ponúkame kur-
zy pre dospelých a mládež od 13
rokov, začíname mozaikou. Naučí-
te sa vytvárať klasickú mozaiku z
obkladačiek a skla. Ozdobíte si kve-
tináče, zrkadielka, rámčeky. Príďte
3. októbra od 14.00 do 19.00 hod
do CVČ v Zámockom parku. Prihlá-
siť sa je možné do 30. septembra
osobne alebo telefonicky: 0911 402
021 alebo 033/641 20 20. Cena:
12€ (361,51Sk)

a mládež od 13 rokov
– Maľba na hodváb

Jesenné tvorivé dielne

V sobotu 17. októbra od 14.00 do
19.00 hod v CVČ sa naučíte, ako z
bielej šatky vytvoriť umelecké die-
lo. Stačí vám fantázia, štetec, farby
a dielo je na svete. Prihlásiť sa je
možné do 14. októbra osobne v
CVČ v alebo tele-
fonicky 0911/402 021, 033/641 20
20. Cena: 12€, (361,51Sk)

Prichádza k nám pani jeseň, aby
zabalila prírodu do pestrých fareb-
ných šiat. Pozývame deti a ich ro-
dičov na jesenné tvorivé dielne, kde
si môžete vyrobiť v dielničkách drob-
nosti, s ktorými si ozdobíte izbu. Ke-
dy? 23.10.2009 v Centre voľného
času v Pezinku od 14.00 do 18.00
hod. Vstupné: dobrovoľné.

Zámockom parku

Aj tento rok si pre vaše deti Centrum voľného času v Pezinku pripravilo
sprievodné podujatie počas Vinobrania. Pred budovou Centra voľného
času vyrastie v sobotu 19. septembra od 14.00 do 17.00 hod remeselné
mestečko. Zoznámite sa s prácou tkáča, mlynára, pekára, bylinkára, mas-
tičkára, olejkára, drotára, hrnčiara, včelára, ktorí vás s radosťou naučia
niečo zo svojho remesla. Po ťažkej práci nebude chýbať občerstvenie
v Hostinci u troch pútnikov. (CVČ)

Máte radi hudbu a vyhľadávate
nekomerčné hudobné smery?
Práve vám je určený hudobný pro-
jekt MUSICMANIA. V

vznikol hudobný priestor
hlavne pre menšinové žánre. Od
októbra 2004 sme pripravili viac
ako 80 večerov plných rôznorodej
hudby. Pokračujeme aj túto jeseň.
Koncerty sa uskutočnia už tra-
dične každý druhý štvrtok, vždy o
20.00 hodine. Naďalej sú pre všet-
kých divákov zadarmo.

Všetko o projekte nájdete na
www.musicmania.sk. Na stretnu-
tia sa tešia autori projektu Peter
Bittner a Paľo Švarc.

Program na najbližšie obdobie:
– Soundrise,

– Quarreling Man, Discon-
crete, – Staré tiene,

2009 – Majster kat,
Catastrofy.

Rock bare U
Švarca

1. októbra 15. ok-
tóbra

29. októbra
12. novembra

(pb)

4.10.

AHOJ ROZPRÁVKA.

5.10.
ZHASNĚTE LAMPIO-

NY. 1. pondelok českého diva-
dla

6.10.
Otvorenie

ASTRONOMICKÉHO KRÚŽKU
10.10.

PEZIN-
SKÝ STRAPEC

17.10.
20. VÝROČIE

DOMU KULTÚRY PEZINOK.

19.10.

. „

22.-23.10.
FESTIVAL EUGE-

NA SUCHOŇA.

26.10.

(nedeľa) o 16.00
h vo veľkej sále DK –

Dnes: „POHÁDKY Z
KOUZELNÉHO KABÁ-

TU“. Účinkuje: Divadelní agentura
BERUŠKAz Prahy.

(pondelok) o 19.00 h v malej
sále DK –

. Predstavenie Divadla Černá
labuť z Prahy. Autor: A. Gelman –
účinkujú: Tatiana Vilhelmová (ČR)
a Marián Miezga (SR). Úprava a
réžia: Peter Serge Butko.

(utorok) o 17.30 h v miest-
nosti č. 109 v DK –

(sobota,)– o 10.00 h a 18.00
h v spoločenskej sále DK –

– XXXV. ročník
Medzinárodnej súťaže v spoločen-
skom tanci. 10.00 h jednotlivé sú-
ťaže. 18.00 h Galaprogram.

(sobota) o 18.00 h vo
veľkej sále DK –

Kultúrno-spoločenský večer.
(pondelok) o 17.00 h v mini-

galérii DK – VERNISÁŽ VÝSTA-
VY Výtvarný odbor ZUŠ E. Su-
choňa sa predstavuje.“

(štvrtok, piatok) v spo-
ločenskej sále

Hlavný garant:
Základná umelecká škola E. Su-
choňa Pezinok.

(pondelok) o 19.00 h vo

veľkej sále DK –
. (titul bude upres-

nený na plagátoch)

2. pondelok čes-
kého divadla

V minigalérii Domu kultúry bude
14. 9. otvorená výstava „50 rokov
Vinobraní v Pezinku“.


