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O necelý mesiac sa uskutoční
v našom meste opäť tradičné Vi-
nobranie. Znovu prídu k nám de-
saťtisíce návštevníkov zo Slo-
venska i zo zahraničia. Cieľom ich
návštevy aj tentoraz bude dobrá
zábava, množstvo atrakcií, jedi-
nečné malokarpatské vína a burči-
ak, gastronomické špeciality a
bohatá ponuka kultúrnych progra-
mov.

povedala nám riadi-
teľka Pezinského kultúrneho cent-
ra , kto-
ré je gestorom kultúrnej časti Vino-
brania.

„Aj tento rok sme pripravili
desiatky rôznych kultúrnych
programov, aby sme návštevní-
kom pri tradičnom oberačko-
vom hodovaní ponúkli tiež
dostatočnú možnosť kultúrne-
ho vyžitia. Tento rok z dôvodu
rekonštrukcie parku a priesto-
rov pred Zámkom sme museli
zredukovaťprogram z dvoch tri-
bún na jednu, ktorá bude na
Radničnom námestí. Tento vy-
nútený krok sa však nejako vý-
razne neprejaví v bohatosti na-
šej ponuky, snažili sme sa pri-
praviť pestrejšiu skladbu pro-
gramu. Niektoré vystúpenia bu-
dú tiež na menšej tribúne v Kru-
šičovej kúrii ale aj priamo v
niektorých pohostinských za-
riadeniach,“

Ing. Ingrid Noskovičová

Pokračovanie na strane 2

Víťazná rakúska kapela BLECHARENKA: porota u nej ocenila muzikantské majstrovstvo.

Spolok dychovej hudby Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum a Fan-
klub Cajlané boli i tento rok organi-
z á t o r m i m e d z i n á r o d n é h o
súťažného festivalu malých
dychových hudieb s názvom
DYCHOVKY V PREŠI. Podujatie
bolo význačné tým, že sa konalo
po desiatykrát, malo teda prívlas-
tok jubilejné. Od začiatku až dote-
raz organizačné starosti ležia
hlavne na pleciach neúnavného
organizátora a veľkého priaznivca
dychovej hudby Františka Fédera.
„Myslím, že to bol jeden z najlep-
ších festivalových ročníkov v dote-
rajšej histórii. Mali sme zatiaľ naj-
viac súťažných hudieb a taktiež
účinkujúcich hu-dieb počas troch
dní festivalu. Sú-ťažiace orchestre
potvrdili veľmi dobrú kvalitu a sme
radi, že na po-dujatie prišlo aj veľa
divákov,“ skonštatoval F. Féder.

Do súťažnej časti bolo prihláse-
ných sedem dychoviek, dve ra-
kúske a päť slovenských. Jedna
zo slovenských (DH Sebedražská

kapela) nakoniec nesúťažila, na-
koľko títo hudobníci už počas prí-
tomnosti v Pezinku dostali od prí-
buzných naliehavú výzvu, aby sa
čím skôr vrátili, že ich dedinu za-
siahla povodeň. Z podobného dô-
vodu neprišla ani moravská DH
Stráňanka, ktorá mala hrať na ne-
deľňajšej veselici. Počas troch fes-
tivalových dní vystúpilo v Pezinku
trinásť dychových hudieb. Okrem
súťaže niektoré orchestre účinko-
vali na sprievodných koncertoch,
ktoré boli na trhovisku, na Rad-
ničnom námestí, v Krušičovej kú-
rii, pred Dom kultúry a vo vinárni
Matyšák.

V nedeľu popoludní program za-
čal sprievodom, ktorý prechádzal
od Krušičovej kúrie po Holubyho
ulici k Domu kultúry. Zúčastnili sa
ho hostia podujatia, všetci organi-
zátori a súťažné hudby. Vpredu išli
mladé mažoretky TINA z Bratis-
lavy. Súťažné vystúpenia sa usku-
točnili nezvyčajne v Dome kultúry,
keďže tradičné miesto – Zámok –

je v rekonštrukcii. Súťažilo šesť
kapiel: DH Doľančanka, DH Wei-
dener Dorfmusik (Rakúsko), DH
Nedanovčianka, DH Vinosadka,
DH Blecharanka (Rakúsko) a DH
Drotári. Vystúpenia hodnotila od-
borná porota pod vedením hudob-
ného skladateľa Adama Hudeca.
Po úspešných vystúpeniach všet-
kých kapiel odborná porota po
zdĺhavom zvažovaní vyhlásila výs-
ledky.

Veľkým prekvapením pre väčši-
nu súťažiacich i divákov bolo, že
predseda poroty vyhlásil za víťaza
súťaže mladú rakúsku kapelu DH
Blecharanka zo severného Bur-
genlandu. Táto kapela ako jediná
nemala spevákov. Mnohým sa to
zdalo nepochopiteľné. „Pred vy-
hlásením výsledkov sme mali urči-
té obavy, ako to ľudia prijmú. Mož-
no preto to aj trošku zdĺhavejšie
vysvetľoval predseda poroty.

Vyhrala kapela bez spevu

Dokončenie na 8. strane

10. ročník medzinárodného súťažného festivalu Dychovky v Preši

V dňoch 30. septembra až 3. októbra zabezpečí
Mesto Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľko-
kapacitného odpadu. V týchto dňoch bude v čase
od 8.00 do 18.00 hodiny otvorený areál bývalej mo-
tokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. Pod dozorom
pracovníkov Mestského podniku služieb budú môcť

Pezinčania uložiť dovezený odpad do pripravených
kontajnerov. Za dovezený odpad sa neplatí.
Pracovníci MPS môžu skontrolovať občiansky preu-
kaz pôvodcu odpadu, pretože nárok na využitie zber-
ného miesta majú iba fyzické osoby, ktoré majú po-
byt v Pezinku. Ak nemajú pobyt v Pezinku, musia
dokladovať, že platia za odpad v meste Pezinok.

(OM – OŽP)



Dokončenie z 1. strany
Už vo štvrtok, v podvečer obe-

račkových slávností, sa uskutoční
v Dome kultúry vernisáž výstavy
Kristíny Hrubik – Ilok z Chor-
vátska. V piatok začne program
Prvým dúškom. Účastníci tradič-
ného otvorenia Vinobrania prejdú
v sprievode z Mladoleslavskej uli-
ce cez Ulicu M.R Štefánika až k
tribúne na Radničnom námestí.
Po otvorení bude koncert domá-
cej dychovej hudby Grinavanka a
asi hodinový program Pezinčania
Pezinčanom. Ťahákom bude vy-
stúpenie, v Pezinku už známej čes-
kej skupiny Walda Gang, ktorá
paroduje piesne Waldemara Ma-
tušku a iných českých spevákov.
Kvalitnú zábavu sľubujú aj skupiny
Funny Fellows a Feelme. Záver
prvého dňa bude patriť pezinskej
hip – hopovej skupine Stopa. Naj-
skôr bude mať koncert, potom
zabezpečí diskotéku.

V sobotu si návštevníci iste
nenechajú ujsť koncerty Marcely
Laiferovej a Zuzany Smatanovej s
kapelou. Po ohňostroji vystúpi
známa bratislavská skupina Vi-
diek. Sobotňajší program ukončí
Starmania a Oldies disko (diskoté-
ka pre starších).

V nedeľu dopoludnia (o 11. h)
bude alegorický sprievod. Poobe-
de dostane možnosť prezentovať
sa víťaz festivalu Dychovky v
Preši, ďalej folklórny súbor Tech-
nik, ruská skupina Reelroad –
world music, Miro Šmajda s kape-
lou a iní. Na tribúne na nádvorí
Krušičovej kúrie vystúpia súbory z
partnerských miest.

Atmosféru pezinského Vinobra-
nia budú dotvárať aj ďalšie podu-
jatia a atrakcie. Otvorené budú
všetky reštauračné zariadenia, na
uliciach bude veľa stánkov s ob-
čerstvením a jedlami a iným sorti-
mentom. Predajcovia sľubujú kva-
litný burčiak a vína.

Organizátori očakávajú, že Pe-
zinčania aj tentoraz otvoria pre tisí-
ce návštevníkov Vinobrania po-
myselnú hostiteľskú náruč a priči-
nia sa o to, aby sa všetci cítili u nás
dobre a odchádzali domov spokoj-
ní. (mo)

Aj keď ekonomická kríza znač-
ne negatívne ovplyvňuje rozvojo-
vé aktivity mesta, predsa sa stále
čosi nové buduje. Bolo tomu tak aj
cez letné mesiace.

V júli boli realizované stavebné
úpravy na komunikácii a parkovis-
ku na Svätoplukovej ulici č. 1 – 31.
Pôvodný povrch cesty, ešte z čias
budovania sídliska bol vyfrézova-
ný a následne naň položený asfal-
tový koberec vo výmere 4000 m2.
Boli osadené nové obrubníky a
urobené vodorovné a zvislé do-
pravné značenie cesty i parkovis-
ka. Stavebné úpravy realizovala

firma Swietelsky – Slovakia, spol.
s r.o., dopravné značenie podľa
dokumentácie schválenej doprav-
ným inšpektorátom zrealizovala
firma Petmas s. r. o. Celkové ná-
klady na túto stavebnú akciu boli
90 tis. eur.

V dvoch etapách bol vybudova-
ný chodník na Jesenského ul.
pred domami č. 1 – 29 a na pravej
strane Holubyho ul. od svetelnej
križovatky po žel. stanicu. V prvej
etape, ktorá zahŕňala práce na
Jesenského ulici, bolo uložených
650 m2 zámkovej dlažby. Práce
realizovala firma Petmas s. r. o..

Náklady na túto časť predstavova-
li 45 tis. eur. Druhá etapa zahŕňa
chodník na Holubyho ul. v rozsa-
hu 350 m2.

Na pezinskom cintoríne sa v
auguste začali aj práce na budo-
vaní prístrešku, zámkovej dlažby
a bezbariérového prístupu pred
Domom smútku. Na základe výbe-
rového konania práce vykonáva
firma Petmas s. r. o.. Rekon-
štrukcia by mala byť ukončená do
konca septembra.

Finišuje sa aj na úpravách pries-
torov pre dve triedy materskej ško-
ly v ZŠ Na bielenisku. (mo)

Chodník na Jesenského ulici Cesta a parkovisko na Svätoplukovej ul.

V dňoch 11. a 12. septembra sa
v maďarskom partnerskom meste
Mosonmagyaróvár uskutoční Vi-
nobranie, na ktorom sa ako aj po
minulé roky predstavia účinkujúci
z nášho mesta. Tento rok to bude
Folklórne divadlo Radosť s výbe-
rom zo svojho repertoáru a druhou
bude country skupina Kalumet
Band. Veríme, že svojím umením
prispejú k dobrej atmosfére podu-
jatia. (OVV)

Dohady, polemiky i klebety oko-
lo vedenia Mestského podniku
služieb v
Pe-zinku, ktoré viedli k odvolaniu
riaditeľa Ing. Slavomíra Fuňu mest-
ským zastupiteľstvom sa uzavreli
na pôde MsZ správou o výsledku
kontrol.

Nezávislý auditor, Útvar hlavnej
kontroly i kompetentní pracovníci
mesta vykonali kontroly, ktoré sa
viazali najmä na použitie príspe-
vku mesta, správu zvereného ma-
jetku, pracovnoprávne vzťahy a
konkrétne práce vykonávané pre
mestské zariadenia.Ani v jednom

v ostatných mesiacoch

prípade kontrolné orgány nenašli
závažné pochybenia, ktoré by
viedli k rozviazaniu pracovného
pomeru riaditeľa spoločnosti.
Jediným pochybením bolo jeho
neoznámenie členstva v dozor-
ných radách mimopezinských fi-
riem, ktoré však aj pri neúmysel-
nosti takéhoto členstva bolo poru-
šením zákona. Na základe tejto
skutočnosti bol riaditeľ na podnet
mestského zastupiteľstva odvola-
ný a následne s ním bol rozviaza-
ný pracovný pomer. Rozviazanie
pracovného pomeru bolo oboj-
stranne korektné, vrátane vyplate-

nia odmeny v kompetencii primá-
tora. Výšku odmeny primátor pos-
lancom dostatočne vysvetlil na pra-
covnom zasadaní MsZ, pričom
poukázal na skutočnosť, že 50 per-
cent odmeny nebolo z príspevku
mesta, ale z podnikateľskej čin-
nosti MPS. Odmena bola navrh-
nutá pred odvolaním riaditeľa za
jeho obetavú činnosť v prospech
mesta a v súlade s poriadkom
odmeňovania. Všetky výsledky
kontrol ako i finančné vysporiada-
nie pri ukončení pracovného po-
meru je prístupné verejnosti.

Oliver Solga

Napriek tomu, že často opakovane počúvam kon-
štatovania o tom, že nikto nie je nenahraditeľný, pred-
sa len sú chvíle, kedy o tom nie som stopercentne pre-
svedčený. Tak tomu bolo v minulosti napríklad v prí-
pade organizátorov Medzinárodného divadelného
festivalu Cibulák a tak je tomu dnes v prípade organi-
zovania Festivalu malých dychových hudieb Dy-
chovky v Preši. Spomínam to práve pri jubilejnom
desiatom ročníku, lebo nebyť jednej osoby nebolo by
ani festivalu, ani jubilea. Dušou tohto festivalu, ale aj
jeho organizátorom a propagátorom je pán

.
Samozrejme, že má niekoľkých obetavých spolu-

pracovníkov, najmä v Pezinskom kultúrnom centre, a
zopár sponzorov, vrátane Mesta Pezinok, Bra-
tislavského samosprávneho kraja a ďalších. Nebyť
však iniciatívy a entuziazmu Fera Fédera, nebol
by ani festival. Nebola by radosť z hudby, stretnutia

Fran-
tišek Féder

priateľov a dobrá zábava, ktorú aj tento rok ocenili
stovky Pezinčanov počas troch dní festivalu. Iste
mnohí nezabudnú na vynikajúci sobotný večer v Kru-
šičovej kúrii, koncerty v uliciach mesta a samozrej-
me v Dome kultúry. Preto si dovoľujem napísať toto
poďakovanie i želanie, aby festival i jeho organi-
zátor vstúpili šťastnou nohou do ďalšieho
desaťročia.

A rovnaké konštatovanie o nenahraditeľnosti a
poďakovanie patrí aj organizátorovi 15. ročníka Ma-
lokarpatskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a dra-
hých kameňov . Po niekoľkých
rokoch sa minulý víkend jeho Pezinský Permoník vrá-
til do Pezinka oveľa kvalitnejší a úspešnejší ako v
minulosti, spojený nielen s 10. ročníkom Pouličného
ryžovania zlata ale aj s kvalitným hudobným progra-
mom pred Domom kultúry a s niekoľkými zaujímavý-
mi výstavami.

Jirkovi Vitálošovi

Oliver Solga



Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja trvá
na tom, že skládku v Pezinku nie
je možné povoliť. Pre agentúru
SITA to uviedol vedúci oddelenia
komunikácie s médiami a verej-
nosťou kancelárie predsedu BSK
Radovan Choleva. Zareagoval tak
v mene kraja, ako účastníka mimo-
odvolacieho konania, na výzvu mi-
nisterstva vnútra na vyjadrenie.

povedal
Frešo. V územnom pláne kraja sa
hovorí o potrebe

, konkrétne loka-
lity skládok však v záväznej časti

Pavol Frešo

„Skládka odpadu tam nemá čo ro-
biť a aj právne argumenty stoja na
strane Pezinčanov. Navyše, oby-
vatelia Pezinka dali jasne najavo,
že tú skládku nechcú,“

„riešiť výhľadovo
zneškodňovanie odpadov sklád-
kovaním v kraji, najmä výstavbou
regionálnych veľkokapacitných
skládok odpadov“

nie sú definované. V smernej (ne-
záväznej) časti územného plánu
sa v súvislosti so skládkou v Pe-
zinku hovorí o predpoklade „do-

ku, ktorú stavia Ekologická sklád-
ka, a.s., povolil bratislavský Inš-
pektorát životného prostredia v
januári 2008. Proti skládke od zači-
atku bojujú občania aj aktivisti,
keďže kontroverzná skládka sa
nachádza 280 metrov od obydlí a
400 m od centra mesta. Občania
sa obrátili aj na Najvyšší súd SR.
Ten v máji 2009 zrušil povolenie
pezinskej skládky a vrátil prípad
na konanie Slovenskej inšpekcii
životného prostredia. Ekologická
skládka sa však voči tomuto roz-
hodnutiu odvolala pre údajné poru-
šenie ich ústavného práva. Ústav-
ný súd SR v priebehu jedného
mesiaca rozhodol o prijatí na ďal-
šie konanie a o pozastavení účin-
nosti rozhodnutia Najvyššieho
súdu SR. Spoločnosť si to vy-
svetľuje tak, že môžu na skládku
vyvážať.

riešenia tohto problému s mestom
Pezinok“. Tento predpoklad ne-
bol podľa kraja naplnený, pretože
predmetná skládka nie je v
územnom pláne mesta Pezinok.

Kontroverznú skládku v Pezin-

SPRÁVA Z TLAČE

Podľa oficiálne zverejnených údajov Ministerstva financií SR zo dňa
28. 6. 2010 bola aktualizovaná prognóza výnosu dane z príjmu fyzických
osôb pre obce. Pre Pezinok je prognóza určená vo výške 3 807 346 eur,
čo je o 891 287 eur menej (18,97 percent) ako sa predpokladá v rozpoč-
te mesta na rok 2010. Mesto Pezinok dostalo v prvom polroku z podielo-
vých daní 1 882 989 eur, čo 40,07 % ročného rozpočtu. Taktiež plnenie
príjmovej časti kapitálového rozpočtu k 30. 6. 2010 je len na 8,18 per-
cent.

Na základe uvedených informácií je nutné prehodnotiť realizáciu no-
vých investičných akcií, plánovaných na 2. polrok 2010. Všetky výdavky
Mesta Pezinok je potrebné realizovať so zachovaním maximálnej hos-
podárnosti a efektívnosti.

So znížením príjmov z výnosu dane zápasia všetky slovenské mestá a
obce, niekde už nemajú ani na pokrytie najnutnejších výdavkov ako sú
mzdy pracovníkov, osvetlenie, vývoz odpadu a iné. (js)

Vďaka finančnému príspevku
Mesta Pezinok a Nadácie Dalkia
Slovensko pribudla na Fyziatric-
ko-rehabilitačnom oddelení Psy-
chiatrickej nemocnice P. Pinela
Pezinok nová rehabilitačná po-
môcka – bradlový chodník, ktorú
ocenia predovšetkým pacienti s
pooperačnými, poamputačnými a
poúrazovými stavmi dolných
končatín pri nácviku chôdze, rov-
nováhy a stability. Spoločne s
Malo-karpatskou nadáciou REVIA
sa 6. júla oba subjekty postarali aj
o nevšedný tarapeuticky užitočný
zážitok pre hospitalizovaných pa-
cientov všetkých vekových kate-
górií – energický bubnový work-
shop s Thierrym Ebamom, ako aj o
zabezpečenie pomôcok (afrických
bubnov, dažďových palíc a prsto-
vých farieb) osožných pre ďalšiu
terapeutickú prácu na jednotlivých
klinikách nemocnice. (zš)

Pri príležitosti Svetového dňa
duševného zdravia organizuje Li-
ga za duševné zdravie SR verejnú
zbierku „Dni duševného zdravia –
Dni nezábudiek“, ktorá sa bude
konať11. - 13. októbra v Pezinku.

Tohtoročná kampaň je zameraná
na podporu rozvoja služieb, ktoré
napomáhajú sociálne začleňovať
ľudí s duševnými ochoreniami.
Zbierka je spojená s vyberaním
dobrovoľných finančných pros-

Mesto Pezinok využilo možnosť
na propagáciu svojich rôznych kult-
úrnych, športových či iných podujatí
na webových portáloch. Cieľom je aj
takouto formou byť bližšie čo naj-
väčšiemu počtu ľudí, ktorí by sa
dozvedeli o dianí v našom meste.
Poskytnuté informácie sú aktualizo-
vané a pridávané na nových in-
ternetových spravodajsko – spo-
ločenských portáloch (www.listuj.sk,
www.tourist-channel), kde je mož-
nosť ich prezentovať a dostať sa tak
do povedomia ľudí nielen z blízke-
ho, ale aj širokého okolia. (OVV)

Mestská polícia Pezinok sa aj
tento rok zapojila do národnej
súťaže o najlepší projekt v oblasti
prevencie kriminality na Slovensku.
Súťaž každý rok vyhlasuje Rada
vlády SR pre prevenciu kriminality,
pričom najlepší projekt postupu-
je do súťaže Európskej komisie pre
prevenciu kriminality. Projekt
„Poznaním k hodnotnému životu“,
ktorým sme sa už dvakrát umiestnili
v pätnástke najlepších projektov v
EÚ, sa v prvom kole tohtoročnej
národnej súťaže opäť prebojoval
medzi 15 najlepších. (ms)

Veľmi pozitívne rozhodnutie pre nás, Pezinčanov, prišlo z Najvyššieho
súdu SR. Od 20. augusta 2010 bol zastavený dovoz komunálneho odpa-
du na skládku v Novej jame. Prevádzkovatelia skládky obdržali uznesenie
Najsvyššieho súdu, ktorým odkladá vykonateľnosť povolenia na skládku.
Podľa informácií z médií zároveň NS SR o skládke stále rozhoduje. Je to
veľmi pozitívna správa pre všetkých Pezinčanov, ktorí už viac ako
desaťročie vyjadrujú proti skládke svoje odmietavé stanovisko. Aj súčas-
né rozhodnutie NS SR nás napĺňa optimizmom a vierou, že sa dočkáme
spravodlivého a definitívneho rozhodnutia v prospech tisícov občanov
nášho mesta. (ra)

triedkov darcov za umelé kvietky –
nezábudky, ktoré verejnosti pon-
úkajú dobrovoľníci z radov študen-
tov stredných, prípadne vysokých
škôl. Cieľom kampane a zbierky je
podpora rozvoja siete starostlivosti
o ľudí s duševnými ochoreniami a
ich sociálneho začlenenia. Výťa-
žok z predaja bude využitý na pod-
poru aktivít, ktoré sú v súlade s
cieľmi a poslaním Ligy za duševné
zdravie SR. (OVV)

Prezident Slovenskej republi-
ky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z.
na základe petície občanov prija-
tej 9.júna 2010 vyhlásil referen-
dum a určil deň jeho konania na
sobotu 18. septembra 2010.

V našom meste sa referendum
uskutoční v 17 hlasovacích okrs-
koch, podobne ako pri júnových
voľbách. Volebné miestnosti bu-
dú otvorené od 7.00 do 22.00
hod. Zmeny v zozname voličov
možno vykonať a o hlasovací
preukaz požiadať do 16. 9. 2010
na Mestskom úrade v Pezinku.

V referende budú môcť obča-
nia rozhodnúť o nasledujúcich
otázkach:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom zrušila
povinnos fyzických osôb a právnic
kých osôb plati úhradu za služby ve
rejnosti poskytované Slovenskou te
levíziou a Slovenským rozhlasom?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom rozší
rila možnos prejedna konanie pos
lanca Národnej rady Slovenskej re
publiky ako priestupok na všetky pries
tupky pod a zákona o priestupkoch?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ústavným záko
nom znížila po et poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky na 100 s
ú innos ou od nasledujúceho voleb
ného obdobia?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom usta
novila, že orgány verejnej moci môžu
obstaráva osobné motorové vozidlá s
obstarávacou cenou maximálne 40
tisíc eur?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky ustanovila mož
nos voli poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky a poslancov
Európskeho parlamentu prostredníc
tvom internetu?

Súhlasíte s tým, aby Národná rada
Slovenskej republiky zákonom vy ala
osoby poverené výkonom verejnej
moci z možnosti uplatni právo na od
pove pod a tla ového zákona?
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vali dopravnej výchove veľkú po-
zornosť a sami im boli príkladom.
Dieťa potrebuje taktiež dostatok
spánku a oddychu. Nevyspané
dieťa s rozptýlenou pozornosťou
koná z hľadiska dopravnej situácie

veľmi nebezpečne. Dbajte na to,
aby sa ráno včas a bez náhlenia
vydalo z domu na cestu do školy.
Rodič by mal pre dieťa zvoliť naj-
bezpečnejšiu cestu do školy. Naj-
bezpečnejšia neznamená naj-
kratšia. Už pred začiatkom škol-
ského roka môže rodič začať s
dieťaťom trénovať zvolenú cestu
do školy. Dieťa môže ísť do školy
samo až vtedy, keď je schopné
bezpečne absolvovať zvolenú
cestu.

-dieťa musí prechádzať cez cestu
čo možno najmenejkrát,

-dieťa môže prechádzať cez vo-
zovku len na miestach s dosta-
točným výhľadom na obidve stra-
ny, najlepšie cez prechod pre
chodcov riadený svetelnou sig-
nalizáciou, trasa (miesta prechá-
dzania cez cestu) by mala mať čo
možno najmenší dopravný ruch.

Trasa by mala spĺňať tieto po-
žiadavky:

Dieťa si osvojí základné pra-
vidlá cestnej premávky a trasu
do školy. Malé deti sa vedia ori-
entovať v známom prostredí,
preto ich treba viesť k tomu, aby
do školy alebo zo školy chodili
zvolenou trasou. Bude to naj-
bezpečnejšie! Dieťa je potrebné

V septembri sa školáci opäť vrá-
tia do školských lavíc. Na cestách
sa objaví viac detí, ale aj viac auto-
busov a motorových vozidiel.

Dieťa nie je dospelák! Deti sú
impulzívne, nepozorné, málo pred-
vídavé, nemajú taký zorný
uhol pohľadu ako dospelé
osoby, nevedia reagovať na
dopravné situácie, majú ob-
medzený výhľad na vozov-
ku z dôvodu ich malého
telesného vzrastu. Dieťa
nevie správne posúdiť mie-
ru rizika, často nesprávne
odhadne rýchlosť vozidla,
jeho vzdialenosť, brzdnú
dráhu vozidla.

-vychádzanie na cestu spomedzi
zaparkovaných áut, autobusa,
spoza kríkov a stromov, ktoré
rastú blízko cesty (náhle podbeh-
nutie pod vozidlo),

-chôdza po okraji cesty, chôdza po
pravej strane cesty, chôdza po
frekventovaných cestách, na kto-
rých sa nenachádza chodník,

-bicyklovanie na frekventovaných
cestách alebo v ich blízkosti, ne-
dodržiavanie dopravných predpi-
sov a podceňovanie prostriedkov
osobnej ochrany,

-hra v blízkosti ciest, na cestách
(futbal, hokej),

-nehody počas zníženej viditeľ-
nosti (hmla, súmrak, noc, dážď).

Bezohladní vodiči sú taktiež veľ-
kou hrozbou nielen pre deti, ale
pre všetkých účastníkov cestnej
premávky.

V prvých dňoch školského roka
je potrebné, aby ste sprevádzali
svoje dieťa do školy. Viackrát im
hovorte o nástrahách na ceste.
Aby sa predišlo tragédiám na ces-
tách, je dôležité, aby ste od naj-
útlejšieho veku svojich detí veno-

Príčiny najčastejších
nehôd detí na ceste sú:

Veľkej väčšine úrazov detí na
cestách sa dá zabrániť vhod-
nou prevenciou.

Polícia sa obracia na rodičov

naučiť vidieť na ulici, počúvať
zvuky a uvedomovať si, odkiaľ
prichádzajú. Je vhodné, aby de-
ti nosili pestrofarebné obleče-
nie a reflexné pásy na oblečení
a školskej taške.

Skôr než pôjde dieťa
do školy samo bez do-
provodu rodičov, by ma-
lo vedieť, že:

Polícia chce upozorniť vodičov
– Jazdite pozorne!

V prítomností detí na vozov-
kách treba znížiť rýchlosť vo-
zidla, zvýšiť opatrnosť a obchá-
dzať deti s väčším odstupom.
Nezabudnite, že sú medzi nimi
aj vaše deti! (zm)

- môže vstúpiť na vozovku
len vtedy, ak sa pozrie
vľavo, potom vpravo a
zasa vľavo a len vtedy, ak
sa nepribližuje automobil,

- nesmie vstupovať na vo-
zovku spomedzi zapar-
kovaných áut,
- má zásadne cez cestu
prechádzať po priechode

pre chodcov,
- má cez cestu prechádzať naj-
kratším smerom – kolmo

- nesmie vstúpiť na vozovku, keď
svieti na semafore červený sig-
nál pre chodcov,

-chodí sa po chodníku, ide sa po
vzdialenejšom okraji od cesty, je
to bezpečnejšie,

-ak nie je chodník, môže ísť tesne
pri okraji cesty tvárou k prichá-
dzajúcim autám,

-na chodníkoch, na okraji ciest a v
blízkosti ciest sa nehrá, nenahá-
ňa, ale sústreďuje sa na cestnú
premávku a dodržiavajú sa do-
pravné predpisy.

Dávajte pozor na rozšantené de-
ti, ktorým istý čas potrvá, kým si
zvyknú na každodenné povinnosti.
Myslite na to, že dieťa môže náhle
zmeniť smer počas chôdze po ces-
te, počas bicyklovania, môže
vybehnúť na cestu za loptou, atď.

V článku Oprava strechy na
zámku v minulom čísle sme chyb-
ne uviedli, že majiteľom zámku je
Vitis Pezinok, s. r. o. Od mája mi-
nulého roku je majiteľom VINÁR-
SKY ZÁVOD PEZINOK, s. r. o., Za
dráhou 21, Pezinok. (red.)

Chcem sa spýtať prostred-
níctvom Pezinčana, či je nor-
málne, keď sa opravuje vodo-
vodné potrubie, že nedajú o tom
vôbec vedieť obyvateľom dot-
knutej časti mesta? Bývam v Pe-
zinku na Muškáte a v dňoch 22. a
23. júla sa tak zo strany Bratis-
lavskej vodárenskej spoločnosti
(BVS) nestalo. Vonku boli veľké
horúčavy, deti boli doma, mali brať
ohľad najmä na tie menšie a na
starších ľudí. Keby sme boli o dlh-
šej oprave vedeli, mohli sme si
zabezpečiť vodu aspoň na to naj-
nutnejšie (osvieženie, varenie, do

WC). Chcem pripomenúť, že v mi-
nulých rokoch oznámenie o vyko-
návaní dlhšie trvajúcich opráv bo-
lo samozrejmosťou. Prečo nebolo
tomu tak teraz?

Porucha č. 1976/10, Silvánová
1, na hlavnom potrubí DN300,
bola nahlásená 14.7.2010 ako
kategória B.

Nakoľko porucha sa začala pre-
javovať silným únikom vody, boli
sme nútení túto poruchu okamžite
riešiť a dňa 22.7. odstrániť.

Dňa 22.7.2010 obyvatelia ne-

Milan Chabada

OdpoveďBVS:

boli upozornení z dôvodu, že na
opravu tejto poruchy sme museli
nastúpiť ihneď, nakoľko zvýšený
únik vody sa prejavil v noci z 21. na
22. júla. Po odkopaní poškodené-
ho potrubia bolo zistené, že práce
na odstránení poruchy budú trvať
minimálne dva dni. Z toho dôvodu
sme o tom osobne informovali pá-
na primátora mesta. Dňa 23.7.
sme odstávku vody oznámili pros-
tredníctvom pezinskej televízie a
rozniesli sme a vylepili oznamy na
sídlisku Muškát od 8.00 do 17.00
hod. Termín bol dodržaný.

Zenon Mikle, hovorca BVS

Využite možnosť
inzerovať
v rozšírenom
septembrovom čísle
k Vinobraniu.



Častý obrázok z ulíc nášho mesta. Filmári v akcii, pred
kamerami vidieť známych slovenských hercov. Väč-
šina z vás už iste vie, že u nás v Pezinku sa nakrúca
známy televízny seriál Ordinácia v ružovej záhrade,
ktorý vysiela televízia Markíza. Ako sme sa dozvedeli
od štábu, cez druhú augustovú sobotu sa pred Do-
mom kultúry nakrúcali zábery, ktoré budete môcť vi-
dieť v jednom zo septembrových dielov. Foto (mo)

Na Šenkvickej ceste na ľavej
strane, v blízkosti firmy EBA, má
vyrásť nový výrobno-skladovací
areál, ktorého investorom bude
spoločnosť SPC Property V, s. r.
o. Investor plánuje na tejto stavbe
preinvestovať 7,9 mil. eur. Nový
podnikateľský subjekt v našom
meste sa má zaoberať skladova-
ním, prepravou, prekládkou tova

ru a výrobou. Výstavba areálu má
začať v apríli budúceho roku a do-
končiť by sa mala v decembri
2011. Prevádzka by mala začať
vo februári 2012.

V areáli budú dve veľkoplošné
haly, v ich okolí spevnené plochy
a komunikácie. Užívateľmi objek-
tov budú rôzne podnikateľské sub-
jekty. (r)

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia poskytuje
posledný raz v tomto roku možnosť získať financie na reali-
záciu vašich nápadov, aby ste zlepšili životné podmienky
vo vašom okolí. Pokiaľ máte nápad, ako urobiť niečo pre
seba i svoje okolie, ale nemáte dostatok finančných zdro-
jov na jeho uskutočnenie, táto výzva je určená práve vám.
Stačí, ak vaše idey spíšete do Žiadosti o poskytnutie fina-

nčného príspevku a pošlete ju na adresu nadácie, ako aj elektronicky na
e-mail: revia@revia.sk. Uzávierka žiadostí je 28. septembra 2010.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a podmienky získania fi-
nančnej podpory sú uverejnené na stránke www.revia.sk.

Aby boli vaše šance na získanie finančných prostriedkov práve pre
vašu myšlienku čo najväčšie, odporúčame vám projekt pred zaradením
do grantového kola konzultovať s pracovníčkou nadácie, ktorá vás
usmerní a upozorní na prípadné nedostatky, ktoré by mohli negatívne
ovplyvniť podporu vašej idey grantovou komisiou. Tešíme sa na vaše
nápady. REVIA– Malokarpatská komunitná nadácia

Pezinský Športovo-strelecký klub BA 012 usporiadal 21. augusta 9.
ročník pretekov v športovej streľbe PEZINSKÝ DŽBÁN. V malebnom
areáli pezinského kameňolomu súťažilo 38 strelcov. Výsledky:

– 1. Dušan Mucha (SAV Bratislava), 2. Miroslav Štefanica
(FOX), 3. Milan Daňo ml. (SAV), – 1. Soňa Zverková
(Bratislava), 2. Viera Machalíková (FOX), Silvia Stenemannová (Brati-
slava)

kate-
gória muži

kategória ženy

(ra)

Nadácia SPP aj v tomto roku otvorila grantový program OPORA na
podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Jeho cieľom je prispieť
ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
V roku 2010 je prioritne zameraný na podporu mimovládnych organizá-
cií so zameraním na inovatívne integračné aktivity. Uzávierka žiadostí je
9. septembra 2010.

Druhou oblasťou programu, ktorý chce Nadácia SPP podporiť, je: tvor-
ba a realizácia individuálnych plánov rozvoja osobností klientov v zaria-
deniach sociálnej starostlivosti. Uzávierka žiadostí je 3. marca 2011.

Viac informácií nájdete na www.nadaciaspp.sk (mo)



Členovia Klubu dôchodcov na
Hrnčiarskej 44 navštívili 22. júna
neďaleké mesto Senec. Bolo to na
podnet jedného člena, ktorý počul
v rádiu živý vstup zo slávnostného
odovzdávania Tureckého domu
Tento dom je totiž najvzácnejšou
historickou pamiatkou z 15. sto-
ročia. Bol zrekonštruovaný na ná-
klady mesta. Okrem štýlovej kavi-
aničky je tam informačné stredis-
ko a múzeum. So záujmom sme si
vypočuli informácie o histórii
Senca a okolia. Pri tejto príležitosti
sme sa dozvedeli aj mená vtedaj-
ších pezinských vinárov, ktorí
ovplyvňovali históriu Senca. Po-
zreli sme si tiež ďalšie historic-
ké stavby, nachádzajúce sa na
Mierovom námestí. Zaujala nás
najmä židovská synagóga, stĺp
hanby, morový stĺp so sochou
Panny Márie ako i pešia zóna. Z
poldňového výletu obohatení poz-

naním sme sa šťastne vrátili do-
mov.

O týždeň sme sa znovu stretli
na vydarenej akcii, tentoraz v
Pezinku na Schaubmarovom mly-
ne. Aby sme hladní neprezerali
tento zaujímavý klenot histórie,
urobili sme si najprv opekačku.
Schaubmarov mlyn dnes patrí
Slovenskej národnej galérii, rov-
nako ako Zvolenský zámok, Kaš-
tieľSpišská Belá, Galéria Ľudovíta
Fullu v Ružomberku a aj Ester-
házyho palác v Bratislave. Niek-
torí členovia si prezreli po druhý, či
tretíkrát expozíciu. Bolo čo obdi-
vovať, veď táto kultúrna a technic-
ká pamiatka je prvou a jedinou
tohto druhu na Slovensku. S obdi-
vom sme žasli nad revitalizovanou
mlynskou technikou a nad
majstrovským dômyslom tohto živ-
nostníka, ktorý využil vodný tok
cez mlynské kolo na transmisiu

nielen pre účely mlynárske, ale i
na pohon zariadení v stolárskej a
kováčskej dielni či na pohon
mlátačky alebo rezania sečky. Na
svoje si prišli i milovníci umenia,
ktorí mohli obdivovať reprezen-
tatívny výber maliarskych, sochár-
skych a kresbových diel sloven-
ských i zahraničných autorov.
Pred odchodom si účastníci ešte
posedeli pri kávičke na nádvorí
mlyna a podebatovali si s „domá-
cou paňou“, ktorej za pekné popo-
ludnie poďakovala vedúca klubu.

Nedeľné popoludnie 4. júla sme
strávili v Krušičovej kúrii na otvore-
ní Kultúrneho leta. Niektorí ako
diváci, ale aj ako vystupujúca sku-
pina Obstrléze. Niekoľko našich
členiek, ktoré pôsobia v Jednote
dôchodcov, pripravilo a ponúkalo
účastníkom podujatia gastrono-
mické špeciality Malokarpatského
regiónu. (ršj)

Č l e n o v i a D o b r o v o ľn é h o
hasičského zboru pri SOU
Pezinok sa pripojili ku gratulantom
z kruhu rodiny a priateľov dlhoroč-
ného člena Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky i
bývalého profesionálneho hasiča

z Pezinka,
ktorý sa dožil významného život-
ného jubilea 75 rokov.

Veľkú časť svojho života pezin-
ský rodák prežil vo vojenskej a
hasičskej rovnošate a napriek ná-
ročnosti svojich povinností si vždy
našiel čas na zapájanie sa do
športového, kultúrneho a spo-
ločenského života, pomoc rozvoju
Pezinka i Malokarpatského re-
giónu. V profesionálnej požiarnej
ochrane pôsobil na Krajskej in-

Dpt. Jozefa Šurana

špekcii požiarnej ochrany Bra-
tislava a dosiahol hodnosť major.
V rámci armády bol podplukovní-
kom. Určité obdobie pracoval i vo

verejnej správe, kde si ho Pe-
zinčania môžu pamätať vo funkcii
podpredsedu Mestského národ-
ného výboru v Pezinku. Z tejto
pozície pomáhal taktiež rozvoju
požiarnej ochrany v našom meste
i regióne. Stal sa aj členom DPO
SR. Aj jeho manželka Júlia bola
pracovníčkou profesionálnej po-
žiarnej ochrany, preto sa i v ro-
dinnom kruhu často hovorilo na
túto tému.

Za dlhoročnú všestrannú aktivi-
tu bol ocenený mnohými oceneni-
ami.

Členovia a funkcionári DHZ pri
SOU Pezinok i DPO SR žela-
jú Jozefovi Šuranovi do ďalších
rokov dobré zdravie a pohodu.

(pr)

Toto leto na Svätoplukovej ulici
na sídlisku Sever sme boli sved-
kami zaujímavej príhody. Drozd
čierny, nás najznámejší a najroz-
šírenejší spevavý vták, si urobil
hniezdo na parapetnej doske okna
bytu na prvom poschodí. Vták,
ktorý obvykle hniezdi v stromoch a
kríkoch, sa tentoraz rozhodol pre
„otvorený terén“. Drozdí partneri
odchovali za niekoľko týždňov
štyri zdatné mláďatá. Všetko dob-
re dopadlo aj vďaka ohľadu-
plnosti a trpezlivosti majiteľky by-
tu, ktorá za celý ten čas nemoh-

Drozd hniezdil v okne bytu
la otvoriť okno svojej izby.

Drozd čierny (Turdus merula)
obýva husté lesy ako aj menšie
drevinové porasty, veľmi často v
ľudských sídlach, dokonca aj vo
veľkomestách. Jeho krásny, me-
lodicky flautový hlas, ktorý prená-
ša z vyvýšených miest, v nebez-
pečenstve hlasné hnevlivé vola-
nie možno počuť skoro ráno a za
podvečernej tmy. Možno zare-
gistrovať aj mnohé imitované tóny,
napríklad hvízdanie ľudí alebo
zvonenie telefónu.

Jozef Beničák

Zaujímavosti

Hniezdo drozda na okne

Klub dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici organizuje 14. septembra
2010 poznávací zájazd do Arbo-
réta v Mlyňanoch a do Topoľ-
čianok.

Pezinčanku

ako
recitátorku
poznajú na
m n o h ý c h
celoslovens
kých reci-
tačných sú-
ť a ž i a c h .

Svoju lásku k literatúre a umelec-
kému prednesu prezentuje na
verejnosti už dlhé roky. A úspeš-
ne. Môže sa pochváliť desiatka-
mi ocenení z najvýznamnejších
slovenských súťaží v prednese
poézie a prózy. Uznanie a vďaku si
zaslúži tiež za to, že ako učiteľka v
ZŠ Na bielenisku sa s veľkým
zanietením venovala aj mladým
recitátorom z radov žiakov. Aj keď
v súčasnosti je už na dôchodku,
stále vedie na škole krúžok
mladých recitátorov, s ktorými sa
zúčastňuje na súťažiach.

Melánia Hájiková v tomto roku
získala prvé miesto v celonárod-
nej súťaži A slovo bolo u Boha.
Tretíkrát obhájila prvú pozíciu v
spirituálnej súťaži umeleckého
prednesu poézie a prózy Dilon-
gova Trstená. Taktiež získala vo
svojej kategórii 3. miesto v naj-
známejšej súťaži umeleckého
prednesu Hviezdoslavov Kubín
(1. a 2. miesto porota neudelila).

Úspešné boli aj jej žiačky zo
školského krúžku. Simona Gro-
schmidtová získala l. miesto v
súťaži A slovo bolo u Boha, l.
miesto v súťaži Dilongova Trstená
a tretia bola v krajskej súťaži
Hviezdoslavov Kubín. Adriána
Holešová vyhrala okresnú súťaž
Hviezdoslavov Kubín. Nádejná re-
citátorka vyrastá aj z Rebeky Ko-
váčovej.

Melániu Há-
jikovú

(mo)

V nastávajúcom školskom roku
2010 – 2011 budú prázdniny v tých-
to termínoch: : 29.10. - 2.
11. 2010, 23.12. 2010
– 7. 1. 2011, 31. 1.
2011, Bratislavský kraj: 21. -
25. 2. 2011, 21. - 26.
4. 2011, 1.7. - 2. 9. 2011.
Školský rok 2010 – 2011 bude
trvať 251 pracovných dní.

jesenné
vianočné:

polročné:
jarné

veľkonočné:
letné:

(r)



Od roku 2006 sa uskutočňuje výberová
súťaž Národný salón vín Slovenskej republiky.
Jej cieľom je vybrať stovku najlepších sloven-
ských vín a predstaviť ich laickej i odbornej
verejnosti. Súťaž, ktorej hlavným organizáto-
rom je Zväz výrobcov hrozna a vína na Slo-
vensku, sa v tomto roku konala po
piatykrát Národný salón vín je pre
Pe-zinok významný tým, že jeho
sídlo je v historických pivniciach
nášho zámku.

Do tohtoročnej výberovej súťaže
Národného salónu vín SR boli nomi-
nované vína zo 16 slovenských no-
minačných súťaží, kde bolo prihlá-
sených 7774 vín. Z nich 2536 získa-
lo v hodnotení viac ako 84 bodov a
tým malo právo uchádzať sa o nomi-
náciu do NSV. Prihlásených do
súťaže a spĺňajúcich kritériá aj čo sa
týka množstva vybraného vína bolo
430 vzoriek od 69 vinárov zo všet-
kých šiestich slovenských vinohrad-
níckych oblastí. Je to zatiaľ rekord-
ný počet súťažiacich vzoriek, ktorý
vzrástol oproti minulému roku o 10
vín a oproti predchádzajúcemu roč-
níku o 70 vín.

Kvalita vín ročníka 2009 je špič-
ková, majú sviežu arómu s plnou chuťou.
Úroda hrozna bola síce nižšia, ale vďaka dlhé-
mu obdobiu slnečných dní na jeseň hroz-
no bolo kvalitné, zdravé s vysokou cukorna-
tosťou.

Vína nominované do Národného salónu vín
SR 2010 hodnotilo 8 šesťčlenných degustač-
ných komisií. Všetci degustátori mali platné

Hodnotenie vín

degustačné skúšky podľa európskych noriem
a dlhoročné skúsenosti v hodnotení vín. Vína
boli rozdelené do ôsmich kategórií: vína biele
suché, tiché biele polosuché a polosladké, prí-
rodné sladké, šumivé, tokajské, tiché ružové
suché, polosuché a polosladké, červené tiché

suché, tiché červené polosuché a polosladké.
V záujme najvyššej objektivity sa každé víno
hodnotilo v dvoch nezávislých komisiách.

V stovke najvyššie hodnotených bielych vín
majú najväčšie zastúpenie vína Rizling rýnsky
a Rulandské biele – po 9 druhoch. Z červených
vín je najviac zastúpený Cabernet Sauvignon
(9 druhov). V stovke najlepších vín je zastúpe-
nie: 59 bielych vín, 32 červených, 5 ružových,
2 šumivé a 2 tokajské. Najviac vín do stovky
najúspešnejších sa v tomto roku dostalo od

producenta Martina Pomfyho z Vinosadov,
ktorý má zastúpenie 9 druhov vín. Avšak ús-
pešní boli aj ďalší vinári z Vinosadov, je obdi-
vuhodné, že až štvrtina vín (25) zo stovky naj-
lepších je od piatich vinárov z malej susednej
vinárskej obce. Tomu sa povie úspech!

V tomto roku sa do Národné-
ho salónu vín SR dostalo 18 vín od
šiestich pezinských vinárov. Oproti
minulému roku sa počet vybraných
vín síce znížil, ale počet úspeš-
ných vinárov sa zvýšil o dvoch. Naj-
viac vín v Salóne z pezinských vi-
nárov má firma Víno Matyšák – 7
druhov, takisto ako v minulom roku.
O dve menej ich má firma Janou-
šek.

V NSV má zastúpenie: VÍNO
MATYŠÁK s.r.o. (7 vín) – Chardon-
nay, r. 2009, neskorý zber, Veltlín-
ske zelené, r. 2009, neskorý zber,
Cabernet sauvignon rosé, r. 2009,
neskorý zber, Sauvignon, r.2009,
neskorý zber, Rulandské biele, r.
2009, neskorý zber, Rulandské

biele sur lie, r. 2009, neskorý zber, Pálava,
r. 2009, výber z hrozna, JANOUŠEK
s. r. o. ( 5 vín) - Devín, r. 2009, bobuľový vý-
ber, Rizling rýnsky, r. 2009, výber z hroz-
na, Rulandské modré barrique, r. 2007,
bobuľový výber, Rizling vlašský, r. 2009, bobu-
ľový výber, Rulandské modré, r. 2008, výber z
hrozna, MALOKARPATSKÁ VINOHRADNÍC-
KA SPOLOČNOSŤ ( 2 vína) – Svätovavrinec-
ké, r. 2009, neskorý zber, Cabernet sauvignon,
r. 2009, ľadové víno, VINOHRADNÍCTVO
PAVELKA ( 2 vína) – Dunaj, r. 2009, výber z
hrozna, Veltlínske zelené, r. 2009, neskorý
zber, MILAN SKOVAJSA (1) – Chardonnay,
r. 2009, neskorý zber, PETER RATUZKY (1)
– Rizling rýnsky, r. 2009, výber z hrozna.

Slávnostné otvorenie nového ročníka Ná-
rodného salónu vín SR spojené s predsta-
vením najlepších 100 slovenských vín odbor-
nej aj laickej verejnosti sa uskutoční 7. sep-
tembra 2010. Vína budú môcť návštevníci
ochutnať v celoročne prístupnej expozícii
Národného salónu vín SR v pezinskom zám-
ku.

Ako uspeli pezinskí vinári

(mo)

Expozícia NSV, kde sa umiestňujú najlepšie vína.

P r i a z n i v c i
jazdeckého špor-
tu a Pezinčania
u ž d o b r e
poznajú druhé
najstaršie park-
úrové preteky o
Malokar-patský
strapec. Tento
rok to bu-de už
34. ročník a
počas svo je j
existencie si sti-

hol vybudovať pevnú pozíciu v kalendároch
úspešných európskych jazdcov.

Preteky v skoku na koni o Malokarpat-
ský strapec budú v dňoch 3. - 5- septembra
v najkrajšom jazdeckom stánku na Slo-
vensku – v pezinskom Areáli zdravia Ro-
zálka. Podujatie bude vyvrcholením sezó-
ny. Od apríla sa tu konali tri preteky zarade-
né v kalendári Svetovej jazdeckej federácie
(FEI), a to Grand Prix, vytrvalostné preteky
CEI*** a drezúrny World FEI Challenge.
Tretí raz sme svedkami Majstrovstiev Slo-
venska v skoku na koni, vytrvalosti a wes-

ternovom jazdení, ktoré bude 28. - 29. au-
gusta.

Vynikajúce technické zázemie a organiza-
čné skúsenosti lákajú množstvo súťažných
dvojíc, preto nečudo, že minulý rok na
Malokarpatskom strapci štartovalo počas
štyroch dní 400 koní, čo je v histórii pretekov
rekordný počet. Počtom štartov 760 boli tieto
preteky najväčšími na území Slovenskej
republiky.

Parkúrové preteky sú z roka na rok popu-
lárnejšie, preto sa na diváckej tribúne pravi-
delne stretávajú tisícky návštevníkov a fanú-
šikov. Aj pre nich je pripravený skvelý pro-
gram a okrem športových výkonov si v pezin-
skom areáli užijú množstvo zábavy. Lákad-
lom pre ženy bude opäť módna prehliadka
talentovanej návrhárky Daniely Kralevich,
deti sa už tradične zabavia na detskej lúke so
zvieratkami, chýbať nebudú ani iné atrakcie.

Podľa uvedeného je isté, že na
obľúbenom podujatí charakterizovanom
veľkým strapcom malokarpatského hrozna
sa je na čo tešiť. Všetci sú vítaní, vstup do
areálu je počas celého roka zadarmo.

Mgr. Petra Hašová

Víkend v Areáli zdravia Rozálka



povedal nám F. Féder.
Porota po súťaži určila toto po-

radie: 92,66 b. -
zisk zlatého pásma cum laude
(s pochvalou), 2.
92 b. - zisk zlatého pásma cum
laude, 3. 89,5 b. - zisk
zlatého pásma a 89,5 b. -
zisk zlatého pásma, 4.

87,16 b. - zlaté pás-
mo, 5. 70 b. - bronzo-
vé pásmo.

– DH
Blecharanka,

– sólo na
tenor a barytón Libora Borota a
Marcela Podoláka z DH Drotári (po-
zoruhodný inštrumentálny vý-kon v
skladbe Dvaja supermani,

– DH Vinosadka,
– DH Nedanov-čianka,

– Daniel
Filo a MichalČechovský z
DH Drotári (skladba Nezapo-meň),

Dokončenie z 1. strany

1. Blecharanka

Nedanovčianka

Vinosadka
Drotári

Weidener
Dorfmusik

Doľančanka

OCENENIA: Hlavná cena
Cena predsedu

medzinárodnej poroty

Cena
diváka Cena pri-
mátora
Cena za mužský spev

... Na súťažiach v zahraničí sa hod-
notí už podľa iných kritérií. Pán Hu-
dec chodí ako porotca po európ-
skych súťažiach a tam sa predo-
všetkým posudzuje hráčska kvalita
orchestra, výkony muzikantov. U
nás a na Morave sa naopak veľký
dôraz kladie na spevácke výkony,
možno aj pre to, že naši ľudia to
chcú a sme na to všetci navyknutí.
Pokiaľ však chceme, aby naše ka-
pely boli úspešné aj v zahraničí,
musíme sa novým trendom prispô-
sobiť, “

Cena za ženský spev

Cena za
inštrumentálnu skladbu

C e n a z a
najobľúbenejšiu skladbu

Cena komunitnej nadácie REVIA
Cena

predsedu fest ivalu
Ce-na predsedu

Bratislavského samosprávneho
kraja

(mo)

– Mirka
Sandtnerová z DH Vinosad-ka (
New York, New York),

– Mar-
cel Floro z DH Nedanovčianka
( T r o m p e l d o ) ,

– DH
Vinosadka (Nebanuj za milým),

– DH Wei-dener Dorfmusik,
– DH

Blecharanka,

– DH Do-ľančanka , za
udržiavanie tradícií.

Festivalu Dychovky v Preši sa
zúčastnilo 230 muzikantov a spe-
vákov a 500 divákov.

povedal nám na záver dlhoročný
predseda festivalu F. Feder.

„ S podujatím
sme boli veľmi spokojní. Mňa milo
prekvapilo, že v hudbách je veľmi
mnoho mladých ľudí, čo je záru-
kou, že o budúcnosť dychovej
hudby je postarané. My pochopi-
teľne budeme jeden z najznámej-
ších festivalov na Slovensku pri-
pravovať aj v budúcom roku.
Chceme sa zamerať najmä na kva-
litu podujatia. Latka je postavená
vysoko, v žiadnom prípade ju ne-
chceme podliezať. Všetko bude
záležať od množstva financií, koľ-
ko sa nám ich podarí zohnať. Dnes
ešte nevieme, v ktorých priesto-
roch sa bude festival konať, termín
jeho konania je však už známy,“



Ovládanie viacerých jazykov je
v súčasnosti výhodou a v budúc-
nosti bude nevyhnutnosťou. Bi-
lingvizmus je dar, ktorý môžete ve-
novať svojmu dieťaťu už v ranom
veku. Za tento dar bude vďačné v
dospelosti, keď bude schopné sa
úspešne zamestnať práve kvôli
dobrému jazykovému vybaveniu.

Rodičia na celom svete majú so
svojimi deťmi rovnakú skúsenosť,
najskôr prichádza bľabotanie, po-
tom prvé slová a hneď nato prvé
vety. Deti dokonca už pred naro-
dením počujú hlasy svojich rodi-
čov, neskôr napodobňujú ich slo-
vá. Už ako malé si tak nevedomky
osvojujú slovnú zásobu ako aj gra-
matickú štruktúru jazyka, ktorý je
veľmi komplexný. Reč, ktorú sa
dieťa týmto spôsobom učí, nazý-
vame materinský jazyk.

Výskum ukazuje, že ľudský mo-
zog je v prvých rokoch života for-
movateľný ako plastelína. Toto
však závisí od kvality a množstva
prvých podnetov a skúseností
dieťaťa. Tie rozhodujú o tom, ako
sa nervové štruktúry v jeho mozgu
prepoja, teda aký funkčný bude
jeho mozog. Bunky, ktoré sa čas-
to aktivujú dráždením zmyslov, sa

Prečo začať s druhým jazy-
kom v ranom veku?

viac a stabilnejšie prepájajú. Bun-
ky, ktoré nie sú dráždené, zakrpa-
tejú. Reč sa rozvíja až do štvrtého
roku života a tak deti môžu bez
námahy zvládnuť aj viac jazykov
naraz. Zároveň sa dokázalo, že
deti, ktoré vyrastali vo viacjazyč-
nom prostredí, majú lepšiu schop-
nosť priestorového vnímania a
logického myslenia.

založila svoj
program Helen Doron Early En-
glish na poznatkoch moderných
jazykovedcov, ktorí skúmajú
ľudský mozog. Umožňuje tak
deťom vo veku už od 3 mesiacov
do 14 rokov, aby sa naučili angličti-
nu ako svoj druhý materinský jazy-
k. Čím skôr sa začne, tým lepšie a
rých-lejšie to ide. Už vyše milión
študentov v 28 krajinách sveta sa
tešia veľkým úspechom. Táto pre-
pracovaná metóda, založená pred
25 rokmi, je u nás akreditovaná
Ministerstvom školstva a ponúka
10 stupňov nadväzujúcej výučby s
viditeľnými výsledkami.

Dieťa opakovane počúva CD
nahrávky so slovami, dialógmi, prí-
behmi a pesničkami bez toho, aby
tomu muselo venovať aktívnu po-

Britská lingvistka a pedago-
gička Helen Doron

Ako prebiehajú kurzy Helen
Doron?

zornosť alebo sa snažilo porozu-
mieť. Za nejaký čas si tak priro-
dzene a v prostredí domova osvojí
prízvuk, slová i gramatické štrukt-
úry anglického jazyka. Na hodi-
nách učiteľka vysvetľuje význam
zvukov, ktoré už sú preň známe, a
to formou pohybu, hier, výtvarných
aktivít, písania, riekaniek, pes-
ničiek. Dieťa tak zapája všetky
svoje zmysly a rozvíja si tvorivosť.
Dieťa sa popri angličtine vlastne
rozvíja všestranne. Učí sa aj o
iných krajinách, ich kultúrach a
vyjadrovať svoj názor v kolektíve.
Výučba prebieha 45 až 60 minút
čisto v angličtine v skupinách do 8

cítia veľmi príjemne, pretože sú
neustále chválené a povzbudzo-
vané. Výsledkom je radosť z uče-
nia a túžba po angličtine. Deti vyba-
vené našou angličtinou nemusia
mať obavy z prechodu na školskú
dochádzku. Tie staršie si ju upev-
nia a zlepšia sa v komunikácii.

Ukážkové hodiny budú prebie-
hať vo vyučovacom centre HDEE
na Kollárovej 14/A, 2.posch. do
30.9. 2010.

Vyskúšajte si hodinu plnú zá-
bavy a objednajte sa so svojimi
deťmi na ukážkovú hodinu ang-
ličtiny zdarma: 0905 704 181,
pezinok@helendoron.sk.

www.helendoron.sk

Deti z Pezinka od malička vo výhode
Jedinečná ucelená metóda HELEN DORON od malička do 14 rokov

V dňoch 20. - 22. augusta sa
uskutočnil v Dome kultúry PE-
ZINSKÝ PERMONÍK. Priestory
spoločenskej sály zaplnili predá-
vajúci a zberatelia s nádhernými
minerálmi, opracovanými vzácny-
mi kameňmi a veľkým množstvom
výrobkov z nich. Návštev-níci sa
mali na čom kochať, mnohí využili
možnosť zakúpiť si kúsok tej
krásy aj domov. Organizátori na
čele s Jirkom Vitálošom pripravili
viacero sprievodných podujatí.
Nechýbalo tradičné ryžovanie zla-
ta, výstavy, prednášky, filmové
produkcie, súťaže. Veľký úspech
mali novinky - koncertné večery a
sobotňajšia opekačka pred Do-
mom kultúry. Opäť pekné poduja-
tie v Pezinku. (mo)

Na fotografiach:
– vzácne minerály
– pohľad na výstavu
– koncert Reggae večer



Dáša Fecková 18.6.
Jakub Bureš 22.6.
Vanessa Hofferová 23.6.
Andrej Balco 25.6.
Denis Klinko 25.6.
Denis Fečík 28.6.
Patrik Lošonczi 28.6.
Šimon Felš ci 30.6.
Leonard Židek 6.7.
Viktória Radecká 8.7.
Jana Šebeňová 8.7.
Peter Šebeň 8.7.
Veronika Karkó 8.7.
Tobiáš Strempek 9.7.
Lucia Syrová 9.7.
Jakub Gazdarica 9.7.
Martin Kaliský 14.7.

ö Anton Prokop 65 r.
Adela Valachovičová 78 r.
Ing. Marián Samaš 36 r.
Rudolf Pulmann 52 r.
Justina Tegehofová 83 r.
Milan Federl 56 r.
MUDr. Fabiola Mináriková 70 r.
František Tomášek 63 r.
Ľubomír Bula 62 r.
Ľubomír Chudý 54 r.
Vincent Džubina 73 r.
Mária Šuranová 83 r.
Ing. Ladislav Chanečka 78 r.
Mária Orošová 72 r.
Ladislav Horáček 64 r.
Jozef Rohlíček 55 r.
Rozalia Demovičová 89 r.
Anna Kováčechová 93 r.
Mária Vargončíková 54 r.
Ľudovít Vaško 80 r.
Michal Kraupa 62 r.
Ondrej Janošťák 77 r.
Ján Barančík 91 r.
Terezia Kemenczeiová 65 r.
Jozef Schwammez 70 r.

70-roční

75-roční

80-roční

MiroslavAxamít 2.8.
Štefan Klamo 4.8.
Terézia Satková 6.8.
Klára Musilová 11.8.
Helena Bauerová 14.8.
Mária Velichová 15.8.
Bernadetta Ptáková 16.8.
Pavlína Popluhárová 20.8.
Emilia Kovačičová 23.8.
Helena Durdovanská 26.8.

Ľudmila Krchnavá 5.8.
Jarmila Satková 5.8.
Juraj Radó 26.8.
Rozália Valčeková 28.8.

Milan Satko 4.8.
Božena Kružlíková 8.8.
Emília Sládková 12.8.
Ján Grúber 15.8.
Jaroslav Chrapko 22.8.
Marta Šottníková 30.8.

Agneša Pastuchová 2.8.

Anna Možná 8.8.

Helena Kabátová 16.8.

Ján Mikuláš 30.8.

Rozália Korčeková 7.8.

85-ročná

90-ročná

91-ročná

92-ročný

99-ročná

Dňa 15. 7. 2010 uply-
nul rok čo nás navždy
opustila manželka,
mamička, babka

.
Kto ste ju poznali, ve-

nujte jej, prosím, tichú spomienku.
Manžel, deti, vnúčatá a rodina.

Helenka
MARTINKOVIČOVÁ

Dňa 20. 8. 2010 sme
si pripomenuli ne-
dožité 70. narodeniny
a 24. výročie úmrtia

.
S láskou spomínajú
manželka, deti s rodi-

nami a súrodenci s rodinami.

Štefana MINDU

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, musela
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcela žiť. Dňa
16. 7. 2010 uplynulo 5
rokov, čo nás navždy
opustila naša milova-

ná mamička, babička a prababička
.

Kto ste ju poznali a mali radi, venujte
jej s nami tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry s rodinami.

Jozefína VALENTOVIČOVÁ

V dňoch 7.8. a 7. 9.
2010 si pripomíname
10. výročie smrti na-
šich rodičov

a
,

ktorá by sa 12. 7.
dožila 85 rokov. Kto
ste ich poznali, ve-
nujte im, prosím, ti-
chú spomienku. De-
ti s rodinami.

Ľudovíta
HORVÁTHA

Paulíny
HORVÁTHOVEJ

Dňa 2. 7. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil drahý
manžel, otec, dedko

S úctou spomína ma-
nželka, dcéry s rodi-

na-mi a ostatná rodina.

Ľudovít FEKETE.

Keď srdce milé prestane biť, rodina a
priatelia ďalej musia žiť. Ten, kto ich
opustil, mier mal v duši, pozostalým
pokora a zmierenie
sluší. Nie je podstatný
čas, ktorý tu mal, ale
láska, čo v srdciach
zanechal. 22. 8. 2010
uplynulo 7 rokov, čo
nás navždy opustil

S láskou spomína manželka Anna,
syn Miroslav a celá rodina.

Rudolf JAVOREK.

Dňa 22. 7. 2010 uply-
nuli 3 roky od smrti
nášho milovaného
brata

S láskou spomínajú
sestry a ostatná rodi-
na.

Jozefa JAJCAJA.

Dňa 30. 6. 2010 uply-
nul rok od smrti náš-
ho milovaného ma-
nžela, otca, dedka

S láskou naňho spo-
mínajú manželka, sy-

novia a ostatná rodina.

Jána MAJERČÍKA.

Dňa 19. 7. 2010 uply-
nulo 11 rokov, čo nás
navždy opustil náš brat

Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu prosím,
tichú, spomienku.

Spomína sestra Terka s Jozefom.

Milan NEY.

Dňa 29. 8. 2010 uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil
naš drahý

S láskou spomínajú
manželka, deti a os-
tatná rodina. Kto ste
ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Stanislav OBORIL.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale v
našich srdciach bu-
deš stále žiť.

Veľmi nám chýbaš.

Dňa 30.
7. 2010 to bolo už 20
rokov, čo po ťažkej a
zákernej chorobe do-
tĺklo srdce nášho drahého manžela,
otca, svokra a deduška

Za tichú spomi-
enku všetkým, ktorí nezabudli, ďa-
kujú manželka Anna a deti s rodina-
mi.

Gustáva ONDREJOVIČA.

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol
si poveda ani zbohom rodina mo-
ja. Jediná nádej našu boles hojí
že pán Boh nás znovu spojí

ť ,
ť ,
. ň

10 ulo 5
l

.
Zároveň si pripomí-
name jeho nedožité
75. narodeniny.

D a
15. 8. 20 uplyn 1 rokov, o
nás navždy opusti náš drahý ma-
nžel, otec, dedko

Tí,
ktorí ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S láskou spomína
manželka a synovia s rodinami.

č

Milan HAN ÍKČ

D a 25. 8. 20 uply-
n rok , o nás
opustil

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Marta s
rodinou.

ň 10
ulo 5 ov č

Pavol HONZÍK.

Dňa 29.8.2010 si
pripomíname 1. vý-
ročie úmrtia našej
drahej

S láskou spomínajú
dcéra Mária a synAnton s rodinami.

Márie
BOTTÁNOVEJ.

Dňa 13. 8. 2010 sme
si pripomenuli 20.
výročie smrti nášho
otca, dedka, praded-
ka

S láskou a úctou spo-
mínajú synovia a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Antona CIPRUŠA.

Dňa 3. augusta uply-
nulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec

vo veku nedožitých 55
rokov. S láskou a úctou spomína man-
želka Vilma a syn Juraj s rodinou.

Ing. Stanislav
ILLAVSKÝ

Lukáš Tyko a Zuzana Horná ková
Ing. Maroš Straka a Dorota Pisar
íková Matej Granec a Ivana Ry

zá Peter Macejka a Zuzana Ryš
ková Matúš Granec a Linda Kras
anská Daniel ura ka a Jana

Wittgrúberová Ing. Michal Novo
meský a Simona Gardlíková Vla
dimír Tomaškovi a Ivana Kašá
ková Gabriel Hrusti a ubica
Karlubíková ubomír Calpaš a

ň Ď
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Monika Poto ná uboš Lanák a
Lucia Kreme ová Peter Sabaka a
Monika Franková Martin Tichý a
Zuzana Petreková Jozef apu
cha a Diana Gálisová Martin Solár
a Katarína Suhayová

č

Č

Ľ
ň

•
•
•

•
•

-

Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám
nedovolí. Zhasli oči,
stíchol tvoj hlas a
veľká bolesť stále je
v nás. Dňa 19. 8.
2010 uplynulo 6
rokov čo nás opustila

S láskou spomína celá rodina.
Boženka KANKOVÁ.

Dňa 25. 8. sme si pri-
pomenuli nedožité
90. narodeniny náš-
ho drahého otca

z Grinavy. S láskou a
úctou spomínajú deti
s rodinami.

Jána NOSKOVIČA

Dňa 28. 8. 2010 si
pripomenieme 10. vý-
ročie úmrtia manžela,
otca a starého otca

S láskou spomínajú
manželka Františka,

synovia Peter a Igor s rodinami.

Petra NOGU.

Dňa 2. septembra
2010 sa dožíva 80
rokov rodáčka z Iván-
ky pri Nitre

rodená Pagáčová z
Cajle. K tomuto

krásnemu životnému jubileu jej veľa
zdravia, spokojnosti a Božieho
požehnania zo srdca prajú dcéra s
manželom, vnučky s manželmi a
pravnúčatá Simonka, Nikolka, Ka-
rinka a Martinko.

Emília
KINDEROVÁ



Dňa 30. 7. 2010 sme si pripomenuli 4. výročie úmrtia našich drahých
kolegov a priateľov z Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku kpt
Romana Horvátika (39) z Modry a ppor. Pavla Jabloňovského (27) z
Pezinka, ktorých mladé životy neočakávane vyhasli po tragickej uda-
losti pri výkone služby. V našich srdciach ostanú navždy. Česť ich
pamiatke! Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku

Spomíname na kolegov

Pod starým pezinským hradom
vznikla v druhej polovici 13. sto-
ročia osada Sumberg. Založili ju
ne-meckí kolonisti, prichádzajúci
na naše územie po tatárskom vpá-
de. Prvý raz sa osada spomína v
listine kráľa Ladislava IV. z 25.
januára 1287. Sumberg bol baníc-
kou osadou o čom svedčí aj to, že
kráľ Ľudovít I. v roku 1369 pone-
chal urburu (poplatok) z baní
magistrovi Jánovi, synovi Sebuša,
aby zvýšil počet obyvateľov dedi-
ny. Sum-berg sa zveľadil a v roku
1390 v ňom postavili kostol a faru.
Dedina bola orientovaná v smere
východ – západ. Podľa listiny o roz-
delení pezinského panstva z roku
1425 vo východnej časti dediny v
južnom rade domov stála fara,
oproti na severnej strane bol cin-
torín a podľa vtedajších zvyklostí
stál tam aj kostol.

Dedina zanikla niekedy koncom
15. alebo začiatkom 16. storočia.
Spustnutý kostol bol začiatkom dru

hej polovice 17. storočia znovu
postavený a slúžil najmä súkrom-
ným potrebám pálffyovského rodu.
Do roku 1740 ho používali aj
obyvatelia Cajle. Vizitáciou v roku
1824 bolo rozhodnuté o jeho

zbúraní, lebo bol v dezolátnom
stave a nebola nádej na jeho obno-
vu.

Ako pamiatku na miesto, kde sa v
stredoveku nachádzala banícka
osada Sumberg, dnes priestor pri

Pinelovej nemocni-
ci, sa Malokarpat-
ský banícky spolok
v Pezinku rozhodol
postaviť kaplnku,
zasvätenú sv. Kle-
mentovi, jednému
z patrónov baníko-
v. Svätý Klement,
rímsky biskup – pá-
pež, bol poslaný do
vyhnanstva v Cher-
sones na Kryme,
kde pracoval v mra-
morových lomoch.
Preto sa stal patró-
nom baníkov. Nie-
kedy sa zobrazuje
s baníckymi insig-
niami.

Kaplnku začali členovia MBS
stavať v júni a jej slávnostné odha-
lenie bude 18. septembra t. r. o
15.00 hod.

Týmto pozývame verejnosť na
uvedenú slávnosť na miesta býva-
lej osady Sumberg, pred vstupom
do Pinelovej nemocnice.

Jozef Mišuta, MBS

Dňa 2. 8. 2010 bol
rok, čo nás opustila
naša drahá mama,
babka, prababka a
krstná mama

Smútiaca rodina.

Anna
BEHÚNKOVÁ.

Tento mesiac si pri-
pomíname 23. vý-
ročie od úmrtia na-
šej drahej babičky,
tety a prababičky

Smútiaca rodina.

Márie
TEŠLÁROVEJ.

Dňa 29. 8. 2009 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
mama, babka a svo-
kra

Tí, ktorí ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku. Spo-
mínajú syn Štefan, dcéry Elena a
Vierka s rodinami.

Mária
STRAPÁKOVÁ.

V srdciach tých, kto-
rí ťa milovali, budeš
stále žiť.

Pri 10. roku výročia
úmrtia spomínajú
deti, manžel a os-
tatná rodina.

Mária SLAMKOVÁ
rod. Siarska.



Voľný čas využívame rôznymi
spôsobmi. Niektorí v rámci relaxá-
cie radi sledujú televíziu, čítajú,
lúštia krížovky či navštevujú rôzne
akcie, iní si nájdu na voľné chvíle
zas inú zábavku. Záleží na veku,
schopnostiach a možnostiach.
Pezinskí dôchodcovia Jozef Zem-
ko a Jozef Jáchym, niekdajší agil-
ný funkcionár cajlanského Zvä-
zarmu, majú záľubu vyrábať rôzne
drevené ministavby, ktoré po
dokončení krášlia okolie ich obydlí.
Z ich rúk vyšli už zvonice, kostol,
požiarna stanica, rôzne domčeky a
iné. „Od skorej jari až do októbra
bývame s manželkou tu v horách
na chate v Kučišdorfskej doline. Z
dlhej chvíle ma napadlo, že vyro-
bím z dreva nejakú stavbičku.
Celkom sa vydarila, moje minidiel-
ko sa páčilo aj iným. To ma povzbu-
dilo a dodalo mi chuť v tejto činnos-
ti pokračovať. Som rád, že sa ku
mne pridal aj otec môjho chatové-
ho suseda Jožko Jáchym. Sme
dobrí kamaráti, drevené stavbičky
vyrábame spolu. Nápady, čo bude-
me robiť vznikajú spontánne.
Niektoré výrobky sú rozmiestnené
v okolí našich chát, iné sú na Jož-
kovom dvore na Cajle. Baví nás to,
robíme však iba vtedy, keď máme

chuť. Nikto nás nenaháňa. Z vý-
robkov máme radosť, aj ľudia ich
obdivujú,“ povedal nám o svojej
záľube Jozef Zemko. (mo)

V dňoch 3. a 4. septembra sa
uskutoční v Modre 2. ročník kera-
mických slávností „SLÁVNOSŤ
HLINY – KERAMICKÁ MODRA
2010“. Návštevníkov čaká
množstvo zaujímavých podujatí,
kde sa dozvedia informácie z
oblasti keramickej výroby a budú
mať možnosť zhliadnuť rôznorodú
keramiku priamo z dielní výrobcov
i na usporiadaných výstavách.
Témou druhého ročníka osláv je
keramická figurálna plastika. Na
výstavách uvidíte práce starých
majstrov – figuralistov i súčasnú
figurálnu tvorbu.

Na svoje si prídu všetci náv-
števníci, ktorí majú chuť stráviť
deň v spoločnosti keramikov na
hrnčiarskom jarmoku, s dobrou
hudbou a miestnymi kulinárskymi
špecialitami. Usporiadatelia neza-
budli ani na deti. V hrnčiarskych
dielňach si môžu skúsiť vytvoriť
sami svoje malé dielka a pri rade
špeciálnych hier získať zaujímavé
výhry . Slávnosti vyvrcholia v sobo-
tu večer štylizovaným hrnčiar-
skym sprievodom a hrnčiarskym
bálom priamo v historickej hrnčiar-
skej ulici. Podujatia sa uskutočnia
na Súkenníckej ulici a v priesto-
roch Múzea Ľudovíta Štúra, v hote-
li Majolika a Malokarpatskom osve-
tovom stredisku. (r)



red vznikom I. Československej
republiky pôsobila v Pezinku
miestna mestská polícia, podria-
dená mestskému kapitánovi a
mestskému zastupiteľstvu. Na
čele mestskej polície stál stráž-
majster, menovaný mest-
ským zastupiteľstvom. Exis-
tencia mestskej polície v
čase Rakúsko-Uhorskej mo-
narchie vychádzala zo systé-
mu štátnej správy krajiny, v rámci
ktorého mal Pezinok ako slobodné
kráľovské mesto a neskôr mestské
municípium čiastočne privilegova-
né postavenie. Štátna polícia, tzv.
četníctvo (alebo aj žandárstvo),
zasahovala do života mesta len
veľmi zriedkavo. Nárast zásahov
četníkov do politickej a hospodár-
skej situácie v Pezinku môžeme vo
zvýšenej miere pozorovať až so
začiatkom I. svetovej vojny, kedy
sa četníci čoraz viac podieľali na
rekviráciách, násilných odvodoch
a stíhaní dezertérov. Je jasné, že
ich reputácia touto činnosťou utr-
pela vážne trhliny.

Krátko po vstupe českosloven-
ského vojska do Pezinka koncom
novembra 1918 nasleduje vojakov
aj prvá jednotka četníkov, novotvo-
riacej sa bezpečnostnej zložky štá-
tu. V záujme zachovania kontinuity
právneho štátu platili v oblasti bez-
pečnosti a verejného poriadku
naďalej zákony zaniknutej ra-

kúsko-uhorskej monarchie. Čet-
nícky zbor, tvorený na území Slo-
venska najmä príslušníkmi českej
a moravskej národnosti si len veľ-
mi ťažko hľadal cestu k obyčajným
ľuďom a naďalej bol vnímaný naj-

mä ako represívny orgán. Situácia
sa čiastočne zmenila až po tom,
ako sa do vyšších poddôstojníc-
kych a dôstojníckych funkcií do-
stali aj Slováci. Jedným z nich bol
napríklad aj strážmajster Ján Stra-
pák z Pezinka.

Četnícka stanica v Pezinku sídli-
la na rohu dnešnej Hrnčiarskej
a Jesenského ulice. Pezinskí čet-
níci nezasahovali do bezpečnost-
nej situácie v meste, tu mala plné
kompetencie mestská polícia.
Sústreďovali sa na pochôdzkovú
činnosť v oblasti pôsobnosti čet-
níckej stanice a zasahovali najmä v
okolitých obciach, kde boli často-
krát jedinou „rukou zákona“. V spo-
lupráci s mestskou políciou v
Pezinku vykonávali najmä eskor-ty
odsúdencov do bratislavského
väzenia či asistenčnú službu
počas oficiálnych štátnych poduja-
tí.

Koncom tridsiatych rokov pri-
budla k činnosti pezinskej četníckej
stanice aj strážna služba na slo-

vensko-maďarskej hranici, ktorá
prechádzala chotárom blízkej ob-
ce Viničné. Napríklad 14.decemb-
ra 1938 hlásila četnícka stanica
Pezinok zajatie troch gardistov z
Pezinka maďarským vojskom v

Svätomartinskom háji. Gar-
disti sa 18. novembra 1938
údajne omylom dostali na
bicykloch za hranice. Pus-

tili ich až po týždňovom viacná-
sobnom vypočúvaní. Po vzniku
slovenského štátu sa väčšina
četníkov českej a moravskej ná-
rodnosti vrátila domov a stanice
boli urýchlene posilňované čet-
níkmi slovenskej štátnej prísluš-
nosti.

Počas pomerne krátkej existen-
cie si četnícky zbor prvej Česko-
slovenskej republiky dokázal
najmä vďaka veľmi prísnym
vnútorným pravidlám vybudovať
dob-rú reputáciu, a to aj napriek
niektorým negatívnym udalostia-
m, na ktorých sa četníci ako bez-
pečnostný orgán museli podieľať.
Na Slovensku v tomto kontexte naj-
viac rezonovala streľba do účast-
níkov komunistickej demonštrácie
v Košútoch v roku 1931.

Viac informácií o poslaní a čin-
nosti četníctva v prvejČSR sa pok-
úsi priblížiť výstava s názvom „V
mene zákona“, ktorú pripravilo
Mestské múzeum v Pezinku.

Peter Wittgrúber

P

Národná banka Slovenska
otvorí už po štvrtýkrát svoje brány
ve-rejnosti, a to v sobotu 25. sep-
tembra o 9.00 hod.

Počas Dňa otvorených dverí
budú mať návštevníci centrálnej
banky o. i. možnosť diskutovať s
guvernérom NBS, navštíviť pries-
tory bankovej rady na 30. poscho-
dí, pracovňu guvernéra či pozrieť
si, ako vyzerajú zadržané falzifiká-
ty. Svoju prácu predstaví po prvý-
krát aj Európska centrálna banka.
Bude si možnosť pozrieť aj Mú-
zeum mincí a medailí z Kremnice
a archív NBS. Tak ako po iné roky,
aj počas tohtoročného Dňa otvo-
rených dverí bude pre návštev-
níkov pripravených niekoľko výs-
tav, vystavená zlatá tehlička a
ukážka prevozu hotovosti. Po-
dobný program DOD bude zverej-
nený na internetovej stránke NBS:
www.nbs.sk (pp)

Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja na svojom
ostatnom zasadnutí schválilo do-
tácie v celkovej sume 77 700 eur.
Poslanci podporili 37 projektov.
Z Pezinka bol schválený jeden pro-
jekt – Dychový orchester Cajlané
dostal na organizovanie festivalu
Dychovky v preši 500 eur. (mo)



Aj v júli dosiahli hráči Petanque
Clubu Spiders dobré výsledky.
Cez prvý víkend sa podarilo Ma-
rekovi Soboličovi spolu so spolu-
hráčom Michalom Stanom vyhrať
turnaj dvojíc na petanque festivale
v Kočovciach. O týždeňneskôr zís-
kal tím Marek, Michal a Milan So-
boličovci na vinárskom turnaji v
Kobylí na Morave krásne druhé
miesto. Zároveň reprezentovali
náš vinársky región a vína firmy
Vinkor, ktoré mali veľký úspech v
konkurencii rôznych vín zo zahra-
ničných vinárskych regiónov.

V sobotu 17. júla Petanque Club
Spiders organizoval tretí ročník tur

V nedeľu 25. júla sa
konal 3. ročník cyk-
listickej časovky so
štartom v Modre-
Harmónii a cieľom

pri observatóriu na Pieskoch.
PoriadateľAŠK Pezinok vybral pre
preteky náročnú trať. Na štarte
sa zišli kvalitní cyklisti, ktorí to
potvrdili aj svojimi výkonmi. Tak
ako vždy boli pre súťažiacich pri-
pravené hodnotné ceny a pre

naja Pezinský demižón. Aj napriek
horúcemu počasiu sa v areáli
Stredného odborného učilišťa na
Komenského ulici zišlo 32 dvo-
jčlenných tímov zo Slovenska, Ra-
kúska a Ukrajiny. Víťazmi sa stali
Bratislavčania Igor Stano a Pe-
ter Fratrič. Druhé miesto obsadil
Milan Sobolič a Marta Benede-
ková.

Predposledný júlový víkend
hráči pezinského petanque klubu
štartovali na prestížnom turnaji v
Slavkove u Brna. Medzi 72 tímami
sa presadila trojica Diana Sobo-
ličová, Hanka Šrubařová a Andrej
Fratrič. (ds)

najrýchlejšieho pretekára putov-
ný pohár primátora Modry. Túto
trofej získal pretekár Lokomotívy
Rača Martin Sčasnár z hlavnej
kategórie mužov, ktorý na trati
s dĺžkou 7,3 km a prevýšením
290 metrov dosiahol čas 17:30
min.

Z domáceho klubu AŠK Pezi-
nok si dobre viedol v kategórii do
18 rokov Timotej Pažitný, ktorý ča-
som 22:30 min. obsadil 3. miesto.

FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

BASKETBAL (extraliga, muži)
Príprava

Súťaž

HÁDZANÁ (muži, I. liga)

29.8.

5.9

12.9.

19.9.

26.9.

29.8.

12.9.

19.9.

26.9.

8.9.
10.9.
11.9.
15.9.
16.9.

25.9.

19.9.

.

PŠC

Pezinok – FC STK 1914
Šamorín
FC Spartak Trnava B –
PŠC Pezinok

Pezinok – FK Nové
Zámky
MFK Topvar Topoľčany
– PŠC Pezinok
PŠC Pezinok – FKS
Nemšová

GFC Grinava – Rohožník

GFC Grinava – Malacky
Baník Pezinok – Šenkvi-
ce
GFC Grinava – Zohor

Baník Pezinok – Závod

Pezinok – Opava
Pezinok – Inter Bratislava
Pezinok – St. P lten
Pezinok – Pardubice
Pezinok – Kolín

Pezinok – Prievidza

Pezinok – Dubnica

o 17.00 h

o 17.00 h

o 17.00 h

o 17.00 h

o 17.00 h

o 17.00 h

o 16.30 h

o 16.00 h

o 16.00 h

Hrá sa o 18.00 hod. v Hale SOU na
Komenského 27

Hrá sa v nedeľu o 16.00 v Hale SOU na
Komenského 27

ö

Už tradične sa v Pezinku usku-
toční Streetballový turnaj pre všet-
kých nadšencov basketbalu, ten-
tokrát v sobotu 4. septembra v are-
áli ZŠ Kupeckého. Zapojiť sa mô-
že naozaj každý, tento rok aj pre-
miérovo do nultého ročníka neofi-
ciálnych Majstrovstiev Pezinka v
hre Kameň, papier, nožnice. Pri-
hlásiť sa možno na mieste už od
9.00 hod., štartovné je 10 eur za
tím ( 3+1). V cene je zahrnuté ob-
čerstvenie pre hráčov. Usporia-
datelia pripravili bohaté ceny.
Príďte na podujatie na ktorom vlád-
ne skvelá atmosféra a zábava.

(mš)

Súčasťou pretekov boli aj Maj-
strovstvá Slovenska železničia-
rov. Titul získal Cyril Gandžala z
CK Svätý Jur, ktorý sa stal aj
víťazom kategórie mužov od 40 do
49 rokov. Medzi železničiarmi mal
zastúpenie aj AŠK Pezinok, Ivan
Červenka obsadil 5. priečku
(21:39 min.) a bol tiež riaditeľom
pretekov. V kategórii žien zvíťazila
Júlia Jurčová časom 22:54 min.

Medard Féder

PŠC Pezinok na veľké poteše-
nie svojich priaznivcov sa prebojo-
val do II. ligy. V tejto súťaži už naši
futbalisti hrali (2007/2008), ale po
roku z nej vypadli, preto sú tu od
začiatku obavy, aby sa to nezopa-
kovalo.

V klube si to uvedomujú, už po
skončení minuloročnej sezóny sa
na vstup do náročnejšej súťaže
začali zodpovedne pripravovať. Na
poste trénera Vladimíra Ek-hardta
vystr iedal 44-ročný

, bývalý ligový hráč a tré-
ner. Nový pezinský lodivod tréner-
ské skúsenosti zbieral ako asis-
tent Dušana Radolského v MFK
Ružomberok a v Dukle Banská
Bystrica, neskôr ako hlavný tréner
viedol SFM Senec a ŠK Berno-
lákovo. Zmeny nastali aj v
hráčskom kádri. V minulom roční-
ku mal 16 hráčov, pre túto sezónu
ho rozšírili na 22. Odišli Hroš,
Ekhardt a Macura. Prišlo osem
nových hráčov –

(Iskra Petržalka),

Marián
Tíbenský

Branislav
Bolech

Radoslav Kunzo
Roman Tarek, Patrik Ondra

Marián S tt , Martin

(SFZ Senec),
(Se-

nica), ü ö

Huňák Jakub Durč
Boris Hujbert

(FC Nitra), (FC
Petržalka) a (Lim-
bach).

Hoci letná príprava bola kvalit-
ná, predsa to bol veľmi krátky čas
na zohratie mužstva. Hráčska ob-
mena bola značná, hráči prišli z rôz-
nych súťaží, musia si na seba zvyk-
núť. Hneď na úvod súťaže cesto-
vali na pôdu silného súpera –
Slovana jun. Po dobrom výkone s
Bratislavčanmi remizovali 0:0,
pričom mali šance aj na víťazstvo.
V druhom meraní síl na domácej
pôde hostili Nové Mesto n/V, ktoré

v prvom zápase rozdrvilo Raču 6:0.
Nad týmto súperom, ktorý potvrdil
svoje kvality aj na pezinskom tráv-
niku, PŠC dosiahol prvé cenné
víťazstvo 1:0. V treťom kole nás
čakal duel s Račou na jej ihrisku.
Po dvoch vysokých prehrách (6:0 a
5:2 v Nitre), každý očakával
víťazstvo nášho mužstva nad
týmto súperom. Tento zápas naši
však prehrali 1:0, hoci aj tu mali
šance dosiahnuť lepší výsledok.
Ešte väčším sklamaním bolo naše
vystúpenie v Nitre, kde nás FC
vyučoval z efektivity a nadelil nám
štyri kusy. „ Máme veľké problémy
v útočnej fáze, dokážeme si vypra-
covať v zápase niekoľko šancí, ale
nedokážeme ich premeniť. O na-

Nový tréner M. Tibenský

šej neschopnosti svedčí i to, že
sme v štyroch zápasoch strelili iba
jeden gól. Nechcem sa vyhovárať
na to, že napríklad v Nitre nastúpilo
proti nám osem hráčov zo širšieho
kádra áčka, lebo aj tu sme mali
sľubné šance. Na tréningoch mu-
síme na tom ešte tvrdo pracovať,
toto treba bezpodmienečne zlep-
šiť. Samozrejme je to aj o kvalite
hráčov, ale iné riešenie za daného
stavu nie je, “ povedal nám tréner
M. Tibenský.

Veríme, že pezinskí futbalisti sa
skoro zbavia nováčikovskej ne-
istoty a začnú strieľať aj góly, aby
sa vyhli záchranárskym bojom v
závere súťaže. (mo)

Zo zápasu PŠC
s Novým Mestom nad Váhom



Aj v tomto roku sa uskutočnia
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva (DEKD), ktoré sa na
Slo-vensku organizujú pod patro-
nátom Ministerstva kultúry
Sloven-skej republiky. Podujatie
bude v termíne 8. - 12. septembra.
Naše mesto sa akcie zúčastní pro-
stredníctvom kultúrnych inštitúcií
– Ga-lérie insitného umenia v
S c h a u b - m a r o v o m m l y n e ,
Malokarpatské-ho múzea a
Mestského múzea v Pezinku.

Témou tohtoročných DEKD na

Slovensku sú technické a industri-
álne pamiatky, ktoré sú popri tra-
dičných a atraktívnych reprezen-
tantoch pamiatok na okraji záujmu
verejnosti.

Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva sú významným celoeuróp-
skym podujatím organizovaným
od roku 1992 pod záštitou Rady
Európy. Majú za cieľ prostredníc-
tvom množstva aktivít a projektov
pripomínať širokej verejnosti výz-
nam a bohatstvo európskeho kult-
úrneho dedičstva. (pv)

Obohatením Kultúrneho leta v
Pezinku bol koncert charizmatic-
kého nevidiaceho speváka a
hudobníka Maroša Bangu. Poslu-
cháči, ktorí v nedeľný podvečer 8.
augusta zaplnili nádvorie Kruši-
čovej kúrie, si z jeho vystúpenia
odniesli mimoriadne krásny ume-
lecký zážitok.

U Maroša Bangu je fascinujúca
kombinácia talentu, krásneho hla-
su a handicapu, prostredníctvom
ktorých veľmi citlivo vplýva na emó-
cie ľudí a ich vnímanie umenia a
sebavyjadrenia nevidiaceho umel-
ca, ktorému nie je cudzí ani ľah-
ký humor a sympatické ironizova-
nie samého seba. V repertoári
umelca sú operetné, koncertné, či
rómske skladby, talianske kantilé

ny a mnohé iné. Príjemným spes-
trením jeho koncertných vystúpe-
ní je emočné a ľudsky obohacu-
júce sprievodné slovo jeho nevi-
diacej manželky Alexandry Ban-
govej.

Koncert Maroša Ban-
gu si najbližšie bude-
te môcť pozrieť v sep-
tembri na pezinskom Vi-
nobraní. (mo)

V Galérii Štefana Prokopa na
Potočnej ulici bola v piatok 13.
augusta otvorená výstava brazíl-
skeho maliaraAdelia Sarro.

Umelec má vlastný štýl a tech-
niku maľovania, ktorá je už známa

na mnohých miestach sveta. Far-
by jeho obrazov zapadajú do ty-
pického juhoamerického koloritu.
Ústrednými postavami jeho ma-
lieb sú jednoduchí ľudia vypĺňajúci
celú plochu jeho diel. Manuálnu

prácu charakterizujú ramená a ru-
ky, nohy a chodidlá nadmerných
rozmerov a vážne tváre. Vďaka
vždy prítomným zvieratkám, kveti-
nám a hudobným nástrojom však
jeho obrazy pôsobia harmonickým
dojmom a vzbudzujú pozitívne
pocity.

Zaujímavú výstavu obrazovAde-
lia Sarro v našom meste si môžete
pozrieť do 5. septembra. (mo)

Hosťami Štefana Janáka v
Nočnej pyramíde celoslovenské-
ho vysielania Slovenského rozhla-
su v utorok 17. augusta boli A.
Kukumberg, predseda spolku
Dychová hudba Vištučanka, P.
Špaček, umelecký vedúci a diri-
gent DH Vištučanka, M. Sand-
tnerová, predsedníčka Združenia
dychových hudieb Bratislavského
kraja, speváčka a moderátorka
relácie „Zahrajte mi tú“ Sloven-
ského rozhlasu a František Féder,
organizátor festivalu Dychovky v
Preši a predseda dychovej hudby
Cajlané. (mo)

V nedeľu 25. júla sa uskutočnil v
chráme Najsvätejšej trojice v Pe-
zinku (Kláštorný kostol) koncert
speváckeho zboru BIRMINGHAM
FESTIVAL CHORAL SOCIETY
(Great Britain). Zisk zo vstupného
bol venovaný Klinike detskej psy-
chiatrie DFNsP v Bratislave. (mo)
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Kultúrne programy na september 2010

5.9.

ŽIGMUND DIAMANT:
SO-CHY.

8.9.
OTVORENIE IV. ROČ-

NÍKA AKADÉMIE TRETIEHO
VEKU.

10.9.
KONKURZ DO DIVA-

DELNÉHO SÚBORU BALACLA-
VAPRI PKC.

14.9.
SLOVÁCKY KRÚŽOK.

16.9.
SPIEVANKY.

(nedeľa) o 18.00 h
Krušičova kúria - Rad-
n i č n é n á m . 9 –

Hlavný ga-
rant, Úrad vlády SR, Múzeum ži-
dovskej kultúry v Bratislave,
Mesto Pezi-nok.

(streda) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

(piatok) o 17.00 h v malej
sále DK –

(utorok) o 17.00 h v salóniku
–

(štvrtok) o 17.00 h v saló-
niku DK – Večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku. Vedie: Darina Kontárová a
Ján Veselý

(nedeľa) o 16.00 h v malej
sále DK –

. Účinkuje báb-
kové divadlo SPOD SPIŠSKÉHO
HRADU. Začiatok nového cyklu
r o z p r á v o k s d e t s k o u
súťažou.Vyhodnotenie za sezónu
2009/2010 a ceny SUPERDIVÁK
budú odovzdané na predstavení v
októbri 2010 s divadlom PIKI.

(štvrtok) o 17.00 v mi-
nigalérii –

Kranj – Slovinsko. Kurá-
tor výstavy: Zlatko Blaževič.

–
Podrobný program bude uvedený
na samostatných plagátoch.

(štvrtok) o 18.00 h v salóniku
DK –

Cyklus stretnutí s významnou
osobnosťou Pezinka.

o 19.00 h vo veľkej sále DK –

19.9.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes: O Katarínke

23.9.
Vernisáž výstavy STA-

NE KOZJEK: OBRAZY (Olejo-
maľba).

24.-25-26.9. VINOBRANIE 2010.

30.9.
ŽIJE MEDZI NAMI Dnes:

JIRKO VYHNÁLEK, výtvarník.

PRIPRAVUJEME
11.10.
KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘA
S KAPELOU BACILY. Predpre-
daj vstupeniek v DK Pezinok.

Pozývame Vás na
otvorenie krúžkovej
činnosti Centra voľ-
ného času v Pezin-
ku

Ponuka krúžkov:

Príďte si aj vy vybrať 2. septembra
od 10.00 – do 17.30 hod. do Zá-
mockého parku z novej ponuky kr-
úžkov a kurzov pre deti, mládež a
dospelých! Bližšie informácie na
www.epicentrum.org.

angličtina od nulôčky, hudobníček,
výtvarníček, keramikárik, folklórni-
ček, tanečníček, pohybovka, diva-
delníček, aerobic detí s mamičkami

PRE ŠKÔLKÁROV:

PRE ŠKOLÁKOV:

KURZY PRE MLÁDEŽ
A DOSPELÝCH:

Výtvarné:

Pohybové:

Iné:

www.epicentrum.org

keramický ateliér, ume-
lecký ateliér, výtvarný ateliér

moderné tance I, hip –
hop, kickbox, aerobic, mažoretky,
hip-hop pre chalanov

angličtina hrou, divadelný, di-
vadlo HIP, gitarový klub, mo-
delársky, šach, bubnovanie, mine-
ralogický

Angličtina od nuly, English club, tali-
ančina, brušné tance, keramika,
bubnovanie

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na te-

lefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.

Podujatia pre deti:

Podujatie pre dospelých a štu-
dentov:

Výtvarná a literárna sú až na
tému

Beseda s Ji ím Vitálošom

Hodiny knihovníckej gramot
nosti

ť
:

ř pri prí-
ležitosti Dní európskeho kultúr-
neho dedičstva

-
pre deti zo základných

a materských škôl

počas celého me-
siaca september môžete práce
odovzdať v oddelení pre deti

verejnosť

doho-
dou. verejnosť

doho-
dou

č

verejnosť

Detské hviezdy filmového
plátna

stretnutie s Mgr.
Magdalénou Jurí kovou
28. september 2010 o 17.00 hod.

Termín:

Účastníci:

Termín:
Účastníci:

Termín:

:
Termín:

Účastníci:

Numerológia

1. Mačka a psi: pomsta Kit-
ty Galore USA

2.-3. The Crazies USA
4.-6. Posledný vládca vetra

USA
7.-9. Predátori USA

10.-12. LET´S DANCE 3 USA
Začiatok predstavení je o 20.45 h.

PRÍRODNÉ KINO
PEZINOK

KINO DOMU KULTÚRY

14.-15. SALT USA
16. Fk „100“ Muž z Londýna

FRA
17. Toy Story 3 19.00 h. USA

18.-19. Toy Story 3
17.00 a 19.00 h. USA

21.-22. Vrahúni USA
23.-26. VINOBRANIE
28.-29. Ženy v pokušení ČR

30. Fk „100“: Harold a Mau-
de USA

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

VÝSTAVY
V mene zákona – o četníkoch a
četníctve 1. ČSR, otvorenie výs-
tavy – piatok 3. 9. o 17.00 hod. Výs-
tava potrvá do 30. 11. 2010

Vydavateľstvo časopisu Trend vydalo svoj tradičný bedeker Trend top 2010 –
hodnotenia, rebríčky, komentáre, v ktorom hodnotí najlepšie reštaurácie a hotely
na Slovensku.Aj v tomto roku sa medzi najlepších dostali aj Pezinčania. V kategórii
Reštaurácie sú to RISTORANTE DEL VINO v hoteli Vinársky dom a VINUM GA-
LÉRIA BOZEN (firma Matyšák). V kategórii Hotely sme mali tri želiezka v ohni, a to
CARMIN v Kučišdorfskej doline, HOTEL VINÁRSKY DOM na Holubyho ulici
a PENZIÓN RUSTICAna Bratislavskej ulici. (ra)

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

Pezinské zariadenia medzi najlepšími


