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Priestory Národného salónu vín Slovenskej republiky v pezinskom Zámku

srdečne vás vítam na tohoročnom Vinobraní
2010. Mesto Pezinok vám opäť symbolicky
otvára svoje brány, aby ste tu po tri dni našli
nielen dobré vína a jedlá, hudbu a zábavu, ale
aj milých a srdečných ľudí – svojich priateľov.
Staré , ale stále aktuálne, slovenské príslovie
hovorí, že nie hory s horami , ale ľudia s ľuďmi

by sa mali stretávať. Verím, že aj tohoročné
oberačkové slávnosti budú takou príleži-
tosťou. Snažili sme sa pre vás pripraviť prí-
jemné prostredie , ale tiež bohatý kultúrny pro-
gram. Nebude chýbať dobrá hudba, umelec-
ké re-meslá a pre najmenších množstvo
atrakcií, vrátane klasických kolotočov.
Chceme, aby ste v Pezinku aspoň na chvíľu

zabudli na každodenné starosti a ekonomickú
krízu. Želáme vám pekné počasie, radosť a
pohodu, aby ste si z nášho mesta odniesli len
tie najkrajšie zážitky a aby ste sa do nášho
mesta radi vracali aj v čase mimo Vinobrania.
Pezinok vás vždy privíta s otvorenou náručou.

Mgr. Oliver Solga,
primátor mestaPezinok

Vážení hostia, milí spoluobčania,

Obhliadka zrekonštruovaných priestorov na Kollárovej ulici č. 1

Keď sa stali priestory Klubu dô-
chodcov na Sládkovičovej ulici
pre seniorov nevyhovujúcimi, mes-
to sa rozhodlo dom predať, s
prísľubom, že klubu dá k dispozícii
zrekonštruované priestory v býva-
lej jedálni Základnej školy na
Holubyho ulici. Hoci v neskoršom
termíne, ako sa pôvodne uvažova-
lo, tento prísľub sa naplnil v utorok
14. septembra. Firmy – BATEA (
zhotoviteľ stavebnej časti), Ing.
Karol Czinege (gastrozariadenia),
MILT SLOVAKIA(dodávateľmobil-
nej steny) a TEKON ( zhotoviteľ
bezbariérovej vstupnej rampy)
odviedli dobrú prácu, a tak seniori
a všetci budúci užívatelia, boli s
novými priestormi veľmi spokojní.
Náklady na toto dielo boli 114 tisíc
eur.

V rekonštruovanom objekte ok-
rem seniorov nájdu vhodne podmi-
enky pre svoju činnosť i mamičky
na materskej či rodičovskej do-

volenke v Materskom centre, bu-
dú sa tu stretávať i rôzne záujmové
združenia a bude tu i výdaj stravy.
(mo,rm)



vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmyse § 5 zákona č. 552/ 2003
Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme na obsadenie mies-
ta
vedúceho oddelenia výstavby a
územného plánovania s týmito
predpokladmi a požiadavkami:
I. zamestnávateľ:
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI. dátum a miesto podania žia-
dosti o účasťna VK:

do 27. 9. 2010

„VK – VOV“

Mesto Pezinok

vedúci od-
delenia výstavby a územného plá-
novania

vysokoškolské vzdelanie – sta-
vebná fakulta STU, prax v riadia-
cej oblasti min. 3 roky

sk-
úsenosti v oblasti investičnej čin-
nosti podložené súpisom pred-
chádzajúcich zamestnaní, jazy-
kové znalosti, bezúhonnosť, riadi-
ace a organizačné schopnosti

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukonče-
nom vzdelaní, výpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spo-
lu s požadovanými dokladmi za-
sielajte poštou alebo prineste
osobne na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla:
Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na vý-
berové konanie, ktoré sa uskutoč-
ní v budove MsÚ v Pezinku, Rad-
ničné nám. č. 7, I. poschodie, č.
dv. 12, dňa 6. 10. 2010 o 13.00
hod.

o oznámení počtu obyvateľov
ku dňu 25.5.2010, o určení poč-
tu poslancov Mestského zastu-
piteľstva, o určení počtu voleb-
ných obvodov a počtu mandá-
tov vo volebných obvodoch, o
utvorení volebných okrskov, ur-
čení volebných miestností a
miesta a času konania volieb
poslancov a primátora mesta v
dňoch 27. novembra 2010 na
území mesta Pezinok.

O z n a m u j e

22 853

18 716

S c h v a ľu j e

25

27.
novembra 2010 (sobota), od
7.00 do 20.00 hod.

VOLEBNÝ OBVOD č. I
7

Volebný okrsok č. 1

Volebný okrsok č. 2

Volebný okrsok č. 3

Mestské zastupiteľstvo v Pezin-
ku podľa zákona SNR č. 346/90 Z.
z. o voľbách do orgánov samos-
právy obcí v znení neskorších
predpisov podľa § 9 odst. 3

A)
1. ...že počet obyvateľov mesta
Pezinok k 25.5.2010 podľa evi-
dencie obyvateľov je :
2. ...že k 25.5.2010 je počet zapí-
saných voličov:

B)
1. …v súlade s § 11 ods. 3 písm. h
zákona č. 369/90 o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov
počet poslancov Mestského zas-
tupiteľstva na nadchádzajúce ob-
dobie :
2. čas a termín konania volieb vo
všetkých volebných okrskoch na
území mesta Pezinok:

3. volebné obvody, počet mandá-
tov poslancov vo volebných
obvodoch, volebné okrsky a mies-
to konania volieb primátora a
poslancov MsZ v Pezinku takto:

počet mandátov:

Volebná miestnosť: Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv.
19,
ulice: Bratislavská č.1 - 87 a 2 –
102, Jesenského, Za koníčkom,
Holubyho, Radničné nám., Potoč-
ná, Farská, Mladoboleslavská,
Mýtna, Š. Polkorába, Fortna;

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, Holubyho 49
ulice: Záhradná, M.R. Štefánika,
Kollárova;

Volebná miestnosť: Gymnázium,
Senecká ul. č. 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za drá-
hou, Senecká, Kalinčiakova, Hol-
lého, Lesnícka, Natalin dvor, Šan-
cová, Sama Chalupku, Pod lipou,
Meisslova, Viničnianska cesta,
Mahulanka;

Volebný okrsok č. 4

Volebný okrsok č. 5

Volebný okrsok č. 6

VOLEBNÝ OBVOD č. II
2

Volebný okrsok č. 7

VOLEBNÝ OBVOD č. III
7

Volebný okrsok č. 8

Volebný okrsok č. 9

Volebný okrsok č. 10

Volebný okrsok č. 11

VOLEBNÝ OBVOD č. IV
7

Volebný okrsok č. 12

Volebná miestnosť: Základná ume-
lecká škola, Trnavská ul. č. 1
ulice: Muškátová, Silvánová;

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského,
Sládkovičova, Šenkvická cesta,
Panholec, Rulandská, Hroznová,
Veltlínska;

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, ul. gen. Pekníka č. 2
ulice: Jilemnického, Jiráskova,
Šafárikova, Gogoľova, Trnavská,
Nálepkova, Švermova, Markušo-
va, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, F.P. Drobiševa;

počet mandátov:

Volebná miestnosť: Klub dôchod-
cov, Cajlanská ul. č. 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Baníc-
ka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,
Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Zumberská,
Topoľová, Javorová, Pod kalvá-
riou, Dr. Štohla, Záhumenice,
Schaubmarova, R. Rétiho, dona
Sandtnera.

počet mandátov:

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, Svätoplukova č. 51
ulice: L. Novomeského;

Volebná miestnosť: Svätoplukova
č. 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká,
Rázusova, Kuzmányho, Malokar-
patská, Zigmundíkova, Na biele-
nisku, Slnečné údolie, Reisinger,
Leitne, Kukučínova, Kamenice,
Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská, Rozálka, Panský
chodník, Vinohradnícka cesta;

Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Na bielenisku č. 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova
č. 1, 2 ;

Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Na bielenisku č. 2
ulice: Svätoplukova č. 6 až 51;

počet mandátov:

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavo-

va, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolá-
kova;

Volebná miestnosť: Klub dôchod-
cov, Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ;

Volebná miestnosť: Školský klub,
Fándlyho 11
ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov
mieru, Fándlyho;

Volebná miestnosť: Stredná od-
borná škola, Komenského 27
ulice: Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulakova,
Komenského, Nerudova, Okruž-
ná, Kataríny Franklovej, Eugena
Suchoňa,Ľudovíta Rajtera;

Volebná miestnosť: Materská ško-
la, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská č.
108 – 130;

počet mandátov:

Volebná miestnosť: Základná ško-
la, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,
Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka,
Krkavec, Limbašská cesta, Ma-
tuškova, Myslenická, Nová, Ore-
šie, Podkarpatská, Štúrova, Vini-
ce, Železničná, Glejovka, Černi-
cová, Liesková, Mlynárska, Za
panskou záhradou, Nezábudko-
vá, Ružová, Púpavová, Ulica Jam-
nických, Pri mlyne, Trnková.

C)
Voličské zoznamy sú k dispozícii

k nahliadnutiu a vykonaniu zmien
na Mestskom úrade, Radničné
nám. 7, v kancelárii č. 21 (príze-
mie). Všetky zmeny je možné vyko-
nať do 26. 11. 2010 do 11.30 hod.
Mestský úrad v Pezinku žiada všet-
kých oprávnených občanov, aby si
vo vlastnom záujme skontrolovali
voličské zoznamy a vykonali po-
trebné zmeny.

Právo voliť poslancov do mest-
ského zastupiteľstva a primátora
mesta majú občania Slovenskej
republiky, ktorí v deň konania vo-
lieb dovŕšili 18 rokov a majú trvalý
pobyt v Pezinku.

Volič hlasuje osobne. Po prícho-
de do volebnej miestnosti je po-
vinný preukázať svoju totožnosť
predložením preukazu totožnosti.

primátor mesta Pezinok

Volebný okrsok č. 13

Volebný okrsok č. 14

Volebný okrsok č. 15

Volebný okrsok č. 16

VOLEBNÝ OBVOD č. V
2

Volebný okrsok č. 17

U p o z o rňu j e v o l i čo v

Mgr. Oliver Solga

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Pezinku č. 1-124/2010 zo dňa 23.6. 2010

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytových priestorov nachádzaj-
úcich sa v objekte na Radničnom
nám. č.9 v Pezinku,

so vstupom z ulice, konkrétne:

Žiadosti treba doručiť písomne v
zapečatenej obálke so spätnou
adresou

na adresu: Mest-
ský úrad Pezinok, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok, s označením
hesla:

si môžete pozrieť na stránke
www.pezinok.sk alebo sa obrátiť
na majetkovoprávne oddelenie
MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gott-
schallová, vedúca MPO, tel. č.:
033/6901 121, e-mail: renata.-
gottschallova@msupezinok.sk).

v centre mes-
ta
miestnosť č. 119 o podlahovej
ploche 65,42 m2, miestnosť č.
120 o podlahovej ploche 25,74
m2, spolu 91,16 m2

v termíne do 27. 9.2010
do 15.00 hod.

„VK Stará radnica miestnosť č.
119 + 120“
Podmienky výberového kona-
nia



Predstavitelia mesta, obvodného úradu, členovia
Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalší obča-
nia Pezinku si 26. augusta pripomenuli 66.
výročie Slovenského národného povstania. K ú-
častníkom osláv sa prihovorili primátor Oliver
Solga a zástupkyňa SZPB Mária Markeová.

V dňoch 30. septembra až 3.
októbra zabezpečí Mesto Pezi-
nok pre svojich obyvateľov zber
veľkokapacitného odpadu. V tých-
to dňoch bude v čase od 8.00 do
18.00 hodiny otvorený areál býva-
lej motokárovej dráhy na Fajgal-
skej ceste. Pod dozorom pracov-
níkov Mestského podniku služieb
budú môcť Pezinčania uložiť do-
vezený odpad do pripravených

kontajnerov. Za dovezený odpad
sa neplatí. Pracovníci MPS môžu
skontrolovať občiansky preukaz
pôvodcu odpadu, pretože nárok
na využitie zberného miesta ma-
jú iba fyzické osoby, ktoré majú
pobyt v Pezinku. Ak nemajú po-
byt v Pezinku, musia doklado-
vať, že platia za odpad v meste
Pezinok.

(OM – OŽP)

Útvar hlavného kontrolóra pre-
skúmal podnet poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku ,
ktorý na ostatnom pracovnom stret-
nutí vzniesla poslankyňa Kve-
toslava Štrbová a ďalší. Týkal sa
využitia finančného príspevku
mesta na rekonštrukciu vnútorných
priestorov štádióna PŠC na
Komenského ulici za minulý rok.
Podľa výsledkov kontroly bol
príspevok vo výške 33 tisíc eur
použitý na rekonštrukciu sociál-
nych zariadení v súlade so zásada-
mi hospodárenia.Ďalšiu časť finan-
cií v sume cca 25 tisíc eur potreb-
ných na rekonštrukciu zabezpečil
F u t - b a l o v ý o d d i e l P Š C .
(ra)

Obvodný lesný úrad v Bratislave
odvolal zákaz využívania lesov
verejnosťou v katastrálnych úze-
miach Pezinok, Limbach, Modra,
Malé Tŕnie a Grinava, ktoré sú v
správe a obhospodarovaní orga-
nizáciou LESY SR, š.p., odštepný
závod Smolenice. Zákaz platil od
21. júna 2010. (msú)

Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK) Pavol Fre-
šo vyjadril úprimnú sústrasť
pozostalým a účasť so zranenými
po streľbe 30. augusta v Devínskej
Novej Vsi.

Bratislavský župan ihneď po tra-
gédii hovoril so starostom mest-
skej časti Devínska Nová Ves Vla-
dimírom Mrázom a informoval sa o
situácii. „ BSK je pripravený oka-
mžite pomôcť materiálnou a inou
formou mestskej časti a pozosta-
lým po obetiach tejto tragickej uda-
losti,“ povedal Frešo. Dodal, že ria-
diteľ úradu zvolal poradu vedúcich
zdravotného a sociálneho oddele-
nia, aby pripravil všetky potrebné
náležitosti na poskytnutie akej-
koľvek dostupnej pomoci.

Na znak úcty obetiam tejto tra-
gickej nehody vyvesil BSK pred
úradom na Sabinovskej ulici čier-
nu vlajku na pol žrde. Na štvrtok 2.
septembra vláda SR vyhlásila štát-
ny smútok za obete tragédie a tiež
rozhodla o poskytnutí pomoci po-
zostalým a raneným.

Udalosť z 30. augusta otriasla
celou spoločnosťou. Šialený stre-
lec (48-ročný Ľubomír Harman)
z Devínskej Novej Vsi zavraždil
streľbou zo samopalu sedem ľudí
a 15 zranil, napokon aj on sám sa
zastrelil. (bsk, mo)

Oslavy 66. výročia Slovenského
národného povstania sa uskutoč-
nili v Bratislave na Námestí SNP
vo štvrtok 27. augusta. Veniec
k pomníku okrem predstaviteľov
vlády, parlamentu a diplomatic-
kých zborov položili aj predstavi-
telia Bratislavského samospráv-
neho kraja – predseda BSK Pavol
Frešo a podpredseda Ivo Nes-
rovnal. V trojčlennej delegácii bol
aj primátor Pezinka Oliver Solga.

(ra)

Krajský stavebný úrad v Bratislave, ktorý obdržal už 4. augusta minu-
lého roka zadanie pre vypracovanie Územného plánu mesta Pezinok,
nekonal ani po roku. Napriek opätovným reklamáciám a výzvam mesta
Pezinok nebol do dnešných dní náš ÚPN prerokovaný a nebolo k nemu
vydané stanovisko. Už v januári tohto roka sme žiadali vyjadrenie KSÚ,
či je možné nezaslanie stanoviska považovať za akceptovanie nášho
zadania. Ani na túto požiadavku KSÚ nereagoval. Mesto Pezinok malo
pritom zámer schváliť nový územný plán ešte v tomto roku, čo už prirod-
zene nebude možné, práve z toho dôvodu, že stanovisko KSÚ je podkla-
dom pre schválenie ÚPN v mestskom zastupiteľstve. Obštrukcie KSÚ
voči nášmu mestu považujem za neprofesionálne a podľa môj-
ho názoru politicky motivované. Očakávam, že nové vedenie KSÚ, ktoré
by po voľbách malo nastúpiť, vydá požadované stanovisko bez prie-
ťahov. Oliver Solga

miestach a už dlhodobo bola poži-
adavka na prístavbu, ktorá bola v
tej dobe odhadnutá na 15 - 20 mili-
ónov. Eliminoval by sa najmä
dnešný nebezpečný prístup do
školy z hlavnej cesty. Tu je prístup
možný aj z pešej zóny na Potočnej
ulici. Výhodou sú novopostavené
ateliéry pre výtvarný odbor, veľmi
pekný dvor a dosta-
tok miesta aj na ďal-
šie činnosti, napr. na
zriadenie pamätnej
izby slávnych rodá-
kov Eugena Suchoňa
a Ľudovíta Rajtera.
Moja snaha získať
túto budovu pre ZUŠ
je podporená aj vede-
ním školy, pedagógmi
a samotnými rodičmi.

Bývalé stredné odborné učilište
na ul. M. R. Štefánika č.9 už dva
roky zíva prázdnotou. Bratislavský
samosprávny kraj ho pred nie-
koľkými mesiacmi ponúkol na pre-
daj. Cena určená znaleckým po-
sudkom bola 800 tisíc eur. Záujem o
kúpu školy prejavilo Mesto Pezinok
a primátor Oliver Solga už rokoval s
predsedom BSK Pavlom Frešom i
jeho zástupcami. Prečo má mesto
taký záujem o túto budovu?
Oliver Solga, primátor: – Mesto
Pezinok má jedinečnú a neopako-
vateľnú príležitosť získať do svojho
majetku ďalšiu významnú renesa-
nčnú budovu, tzv. Palugyaov-skú
kúriu, ktorá by slúžila ako sídlo pre
Základnú umeleckú školu Eugena
Suchoňa. Treba si uvedomiť, že
dnešná ZUŠ sídli na troch

Ich podporné stanoviská sme už
odovzdali predsedovi BSK. A čo
sa týka finančných prostriedkov,
som presvedčený, že dokážeme
spomínanú sumu vykryť predajom
iných nehnuteľností alebo výhod-
ným bankovým úverom. Znovu pri-
pomínam, že takáto šanca sa nám
v budúcnosti nikdy nenaskytne. (r)

Tretie stretnutie banských miest
a obcí Slovenska a baníckych spol-
kov sa uskutočnilo v dňoch 27. a
28. augusta v Spišskej Novej Vsi.
Pezinok reprezentovali členovia
Malokarpatského baníckeho spol-
ku na čele s predsedom Štefanom
Grancom, ktorý prevzal aj ocene-
nie za činnosť z rúk domáceho pri-
mátora. Súčasťou slávností bolo
aj odovzdávanie putovnej baníc-
kej zástavy, ktorá bola uschovaná
ostatný rok v Handlovej. Táto tra-
dícia sa začala práve pred dvo-
ma rokmi v Pezinku, počas prvé-
ho Celoslovenského stretnutia
primátorov a starostov banských
miest a jednotlivých baníckych
spolkov a združení. (ra)

Primátor Kežmarku Ing. Igor Šaj-
tlava a primátorka Gelnice Anna
Nemčíková poďakovali mestu
Pezinok za poskytnutú fi-nančnú
pomoc venovanú na od-stránenie
škôd spôsobených záplavami,
ktoré ich postihli 4. jú-na tohto
roku. V liste primátora Kežmarku
s a o k r e m i n é h o p í š e :
Dovoľte mi, vážený pán primátor,

s odstupom času vyjadriť Vám
svoje poďakovanie a poďakovanie
v mene ľudí, ktorým ste aj Vy a
vaše mesto svojim počínaním po-
mohli.“

„

(ra)



Dňa 25. 8. 2010 policajti z Ok-
resného riaditeľstva PZ v Pezin-
ku objasnili prípad krádeže spred
dvoch týždňov v predajni zlatníctva
v Pezinku. Páchateľ vtedy ru-kou, v
ktorej držal igelitovú tašku s kladi-
vom, rozbil výklad na výdajnom pul-
te, z ktorého vybral množstvo pred-
m e t o v z b i e l e h o k o v u .
Duchaprítomná poškodená ho chy-
tila za tričko, na čo reagoval tak, že
cennosti pustil a utiekol. Z prečinu
krádeže vlámaním je obvinený 18-
ročný mladík z Báhoňa, ktorý sa ku
skutku priznal. Obdobný skutok
spáchal aj v Senci. V prípade doká-
zania viny mu hrozí trest odňatia
slobody až na dva roky. (zm)

Asi tri kilometre od Pezinka, na
pokraji Limbachu, sa nachádza
sanatórium Karpatia, ktoré môžu
využívať aj naši občania. O jeho
činnosti sme sa pozhovárali s pri-
márom

.
MUDr. Gustávom Vo-

dom, Csc

Čo sanatórium poskytuje?

Môžete to konkretizovať bliž-
šie...

l

l

- Ústavnú liečebnú starostlivosť
pre dlhodobo chorých v odbore
fyziatria a balneológia, rehabilitač-
né služby aj ambulantne, rekon-
dičné pobyty a relaxačné pobyty
pre seniorov.

- Na oddelení dlhodobo chorých
poskytujeme 24-hodinovú kom-
pletnú zdravotnícku starostlivosť

pre pacientov, ktorí nie sú schopní
sa samostatne o seba postarať,
tiež o absolútne nepohyblivých, trpi-
acich viacerými chorobami či bez-
vládnych. Na oddelení rehabilitácie
poskytujeme individuálnu i kolek-
tívnu rehabi l i táciu, klasické
masáže, reflexné masáže, zábaly,
elektroliečbu, napríklad magneto-
terapiu, ultrazvuk, diadynamické
prúdy, interferenčné prúdy. V ob-
lasti balneoterapie vírivku a per-
ličku. Pacienti majú možnosť využí-
vať rôzne prístroje v posilňovni.

- Kvalifikovaný tím lekárov, zdra-
votných sestier, fyzioterapeutov,
ako aj pomocný zdravotný perso-
nál.

lKto sa pacientom venuje?

l Ako sa uhrádzajú poskytova-
né služby?
- Pobyty uhrádzajú zdravotné
poisťovne na základe návrhu leká-
ra. Návrh (tlačivo je na webe) mô-
že vyplniť praktický lekár. Pre
dlhodobo chorých je liečba 28-
dňová, na oddelení rehabilitácie
14-dňová a môže sa opakovaťdva-
krát v roku. Doba liečby sa dá aj
predĺžiť, ale už za úhradu pacien-
t a . P a c i e n t m ô ž e u n á s
liečbu absolvovať aj bez návrhu
lekára. Ambulantné služby sa pos-
kytujú tiež za úhradu. Ceny tých-
to služieb, ako aj podrobnejšie
informácie o našom sanatóriu,
nájdete na www.sanatoriumkar-
patia.sk

(mo)

Vážená redakcia, dnes (31. augusta) mi bola poštou doručená dobier-
ka na sumu 13 eur, ktorú mi prebrala moja mama. Nič by v tomto prípade
nebolo nezvyčajné, no v obálke bolo lacné CD s napálenými pesnička-
mi. Odosielateľa ( Simonka Kovaľová, Cintorínska 7, 902 03 Pezinok)
nepoznám a žiadnu zásielku som si ani neobjednal. Prostredníctvom
internetových vyhľadávačov som skúšal vyhľadať telefonický kontakt,
ale neúspešne. Pravdepodobne ide o podvrh. Zásielka bola podaná
na pošte v Levoči.

Prísť o 13 eur nie je žiadna tragédia, ale radšej by som tie peniaze dal,
povedzme, na charitu, ako niekomu kto to robí s vedomím podviesť. (nk)

Toľko sme vybrali z dlhšieho listu pisateľa z druhého konca
republiky, ktorý správne predpokladá, že ide o podvrh, pretože
v Pezinku uvedený odosielateľ ozaj nebýva. Nie je to určite jediný
prípad tohto podnikavca, ktorý si takýmto spôsobom privyrá-
ba. Môžeme vám len poradiť, pokiaľ aj vám príde takáto zásielka,
nepreberte ju.

Vyhnete sa problémom, s ktorými sa, pravdepodobne, ťažko
vysporiada aj polícia. Redakcia

Pezinok je križovatkou autobu-
sovej dopravy a východiskom do
Malých Karpát. Je smutné, že
takmer na žiadnej zastávke v
meste nie je platný cestovný poria-
dok. Nebol aktualizovaný ani od
marca t.r., kedy bol zmenený. Bolo
by dobré, keby sa urobila náprava.

List čitateľky sme odoslali do-
pravcovi Slovak lines, od ktorého
sme požadovali písomné vyjadre-
nie. V prípade, že ho obdržíme,
uverejníme ho v budúcom čísle.

Anna Konfráterová

redakcia Pezinčan

Aj na námestí sme našli cestovný
poriadok celý dotrhaný a polepený
oznamami.

Polícia upozorňuje seniorov na
podvodníkov, ktorí sa snažia
využívať ich dôveru, pritom ich
okrádajú. Azda na poučenie posl-
úžia aj tieto dva prípady krádeží.

Vyšetrovateľ v Pezinku začal
17. 8. trestné stíhanie vo veci krá-
deže formou spolupáchateľstva.
Dvaja páchatelia využili pri krádeži
podvod. Oslovili 79-ročnú ženu z
Pezinka, že sú z poisťovne a chcú
jej vrátiť preplatok vo výške 150
eur, na čo ich táto pustila do bytu.
Vytiahli bankovku v hodnote 500
eur , že či im má vydať. Na to žena
vybrala zo skrine peňaženku a
položila ju na stolík. Jeden z nich ju
vylákal do druhej izby a druhý jej z
peňaženky odcudzil sumu 370 eur.
Následne odišli s tým, že idú roz-
meniť 500 eurovú bankovku, ale
viac sa nevrátili.

Dňa 18.8. neznámy páchateľ vy-
užil opäť podvod. 85-ročnej žene z
Pezinka sa v mieste jej bydliska

predstavil ako zamestnanec Ná-
rodného výboru v Pezinku, ktorý
zameriava rodinné domy z dôvo-
du preplatkov na daniach z neh-
nuteľností. Vo vnútri domu pre-
meral interiér a uviedol, že má
preplatok na daniach z nehnu-
teľností vo výške 240 eur. Žene po-
dal bankovku v hodnote 500 eur,
či nemá vydať. Táto si išla po
peniaze a keď sa vrátila, pácha-
teľ ju zabavil tým, aby si písa-
la údaje, ktoré jej nadiktuje. Vy-
užil jej nepozornosť a odcudzil
jej finančnú hotovosť vo výške
800 eur.

Konanie podvodníkov v oboch
prípadoch bolo veľmi podozrivé,
pretože preplatky sa po domoch
v hotovosti nikdy nevyplácajú. Te-
da buďte opatrní, týmto podvodní-
kom sa vyhnite a domov ich ne-
púšťajte. Tí po takejto „vydarenej“
akcii zmiznú a vám ostanú len oči
pre plač. (zm,mo)

Národná rada občanov so zdra-
votným postihnutím v Slovenskej
republike organizuje od júna do
októbra 2010 tretí ročník on – line
internetovej súťaže fotografií. Rov-
nako ako po minulé roky sa zame-
riava na zobrazovanie bariér a pre-
kážok, ktoré komplikujú bezproblé-
mový pohyb občanov so zdravot-
ným postihnutím v našom okolí.

Súťaž prebieha na webovej
stránke a je
realizovaná vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva kultúry SR v
rámci programu 7.1 Kultúra znevý-
hodnených skupín obyvateľstva.

Súťažné práce budú ocenené a
vys tavené na vern isáži v
novembri.

www.nrozp-bariery.sk

(mh)

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci s
Národnou transfúznou stanicou
Bratislava a Pezinským kultúr-
nym centrom vás pozývajú na
odber krvi pod názvom

, ktorý sa
uskutoční v stredu 20. októbra
2010 od 8.00 do 12.00 hod. v
Dome kultúry na Holubyho ul. č.
42 v Pezinku.

Treba si priniesť kartu pois-
tenca a občiansky preukaz. Víta-
ní sú všetci pravidelní darcovia,
ale aj prvodarcovia.

PEZIN-
SKÁ KVAPKA KRVI

Matej Belan



V júlovom čísle Pezinčana sme informovali o možnosti
vzniesť pripomienky k cestovným poriadkom autobusovej
dopravy. Zaujímalo nás, či spracovateľ pripomienok za
mesto Pezinok nejaké požiadavky na úpravu cestovných
poriadkov od občanov dostal ačo sa s nimi bude robiť?

Ing. Miloš Bačák, MsÚ Pezinok:

(mo)

„Dostali sme tri pri-
pomienky, z toho jedna bola úplne bezpredmetná. Návrhy
občanov sme okamžite poslali dopravcovi Slovak Lines
(Ing. Martinovičovi), ktorý sa nimi bude zaoberať a v prípa-
de, že budú akceptovateľné ich zapracujú do nového

cestovného
p o r i a d k u .
Takto bolo aj v
minulosti rea-
l i z o v a n ý c h
viacero zmien
C P, k t o r é
o b č a n o m
zlepšili pod-
m ienky na
cestovanie.“

V Grinave sa šíri správa o prav-
depodobnom zrušení pobočky
Slovenskej pošty, ktorá má sídlo v
budove na Myslenickej ulici. Je
preto namieste vniesť viac svetla
do tejto kauzy.

O zrušení poštového úradu v
Grinave sa uvažuje už od jari roku
2009. Ihneď ako som sa to dozve-
del, požiadal som na mestskom
zastupiteľstve o jeho zachovanie.
Dal som poslanecký návrh, aby
mesto Pezinok ako majiteľ budovy
ponúklo Slovenskej pošte túto
budovu za symbolické 1 euro za
účelom zachovania poštového
úradu PSČ 90203 Grinava. (Pošta
platí doteraz mestu nájomné,
pozn.autora). Poslanci na základe
toho prijali a odsúhlasili uznese-
nie, do ktorého boli tieto podmien-
ky zahrnuté. Ponuku so žiadosťou
poslalo mesto pošte. Niekoľkokrát
sme sa telefonicky dožadovali
odpovede, ale Slovenská pošta sa
až približne po roku vyjadrila, že o
ďalšie prevádzkovanie poštového
úradu v Grinave nemá záujem.
Vyjadrili sa v tom zmysle, že na
rekonštrukciu budovy, ktorú si táto
žiada, nemajú zbytočné peniaze.

Ako sa to celé vlastne začalo

Okrem toho asi pred dvoma rokmi
požiadala pošta mesto Pezinok o
rekonštrukciu strechy. Táto požia-
davka bola dokonca zaradená do
investičného programu. Mesto ju
však napokon stiahlo. V súčas-
nosti je priestor budovy v užívaní
pošty, ktorá nájomnú zmluvu dote-
raz oficiálne nevypovedala. Na
pošte v Grinave pracuje pani
Vlasta už od roku 1998. Pôsobia tu
okrem nej aj dve doručovateľky.
Podľa jej slov je pošta stále
vyťažená. Denne obslúžia v prie-
mere 70-80 zákazníkov. Okrem
miestnych využívajú služby gri-
navskej pošty aj ľudia prechádzaj-
úci okolo, nakoľko sa pošta
nachádza hneď pri ceste, na hlav-
nom ťahu do Bratislavy. V priebe-
hu kalendárneho mesiaca patrí
podľa nej k najvyťaženejšiemu
obdobiu časový úsek od 18. do 27.
dňa v mesiaci, keď sa vyplácajú
dávky. Najviac ľudí v týždni chodí v
pondelok a piatok. Pani Vlasta tiež
potvrdzuje moje informácie, že sa
stretáva s negatívnymi názormi na
zrušenie pošty. „Ľuďom sa to jed-
noducho nepáči, že by mali prísť o
jednu z posledných fungujúcich
služieb vo svojej mestskej časti.“

Slovenská pošta chcela zrušiť

svoju pobočku v Grinave už k
1.septembru 2010. Tieto informá-
cie mi poskytla pracovníčka ob-
lastného riaditeľstva pôšt, pani
Mugraverová.Ďalej uviedla, že žia-
dosť na zrušenie poštového úradu
v Grinave bola odoslaná na Poš-
tový regulačný úrad. Ten však túto
žiadosť ešte neschválil, a preto
bude pošta do konca roka 2010
predbežne v prevádzke. V prípa-
de, že pošta svoju činnosť v
Grinave predsa ukončí, ponúka
svoje služby v obchodnom centre
Mólo, ktoré je Grinave najbližšie.
Pri poslednom rokovaní medzi
zástupcami Slovenskej pošty a
mesta sú podľa slov pani Mugra-
verovej všetky predpoklady na
využívanie nových priestorov

pošty v Móle. Tu pošta ponúka kva-
litné nové moderné priestory pre
doručovateľskú službu, zásielko-
vú službu a ostatné poštové požia-
davky občanov mestskej časti Gri-
nava, a to v oveľa dlhšom pre-
vádzkovom čase. Moje námietky a
argumenty, ktoré sa týkali vzdiale-
nosti a možnosti starých ľudí či
matiek s deťmi, neboli brané do
úvahy.

Preto sa občania mestskej časti
Grinava po zistení týchto skutoč-
ností rozhodli podporiť svojím pod-
pisom petíciu, ktorú petičný výbor
predložil mestu Pezinok za úče-
lom zachovania jednej z posled-
ných fungujúcich a veľmi potreb-
ných služieb v Grinave.

Drahomír Šmahovský
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Stanovisko esta Pezinok
:

M
k pošte Grinava Mesto Pezi
nok podniklo všetky potrebné kro
ky pre zachovanie Pošty v Grina
ve, primátor opakovane rokoval s
vedením SP. Mestské zastupi
te stvo dokonca ponúklo Sloven
skej pošte odkúpenie budovy za 1
euro. Sú asný celoro ný poplatok
za nájom je 1000 eur, o pova
žujeme za nájom skoro symbo
lický. Napriek tomu SP do budovy
ni neinvestovala, pri om poplat
ky Pošty sa všeobecne zvyšujú a
obyvate om mesta tiež nie sú pos
kytované žiadne z avy na po
platkoch i službách, ktoré by
zoh ad ovali nízky nájom. Na dru
hej strane si treba uvedomi že k
takémuto kroku prinútila SP sú
asná ekonomická situácia. Ve

denie SP ubezpe ilo ob anov, že
všetky ich služby zostanú za
chované tak ako doteraz, zmení
sa len objekt Pošty, ktorá bude fun-
gova v NC Mólo.

č č
č

č č

č

č
č č

(ra)



mušt

rampáš
vodnár

mláto
lajtra
ledek
rúna
ščípit
špricna

sladké víno

mladé mútne víno
slabé druhoradé víno z
kvasníc

pomleté hrozno
veľký drevený sud na voze
liadok

chodník vo vinohrade
očkovaťnové štepy

postrekovač

–
–

–

–
–

–
–
–

–
–

–
–
–

–
–

–

–
–

–
–

–

burčák

hrozen
kutedle

štek
štupl
treštoriny
vajnštajn
vincúr

Prezývky susedov
Gróbania
Jurania
Limbašania
Pezinčania
Viničania

mladé,nevykvasené víno
–

strapec hrozna
tvrdá sorta hrozna na
odloženie

drevený kolík na vinič
zátka

výlisky z hrozna
vinný kameň

pivničný majster

vajsgrubani
hadári

Limpošani,čepaki-pu
pavúci
švancpošani, kal-

kyšani
Ďalších vyše 1100 výrazov v

pezinskom nárečí nájdete v Ma-
lom nárečovom slovníku starej
pezinčiny, ktorý dostanete kúpiť
v Mestskom informačnom centre
v Dome kultúry.Zozbierala a zo-
stavila Valéria L. Fakundinyová.

V týchto nádherných, sladkastých strapcoch hrozna je
zhmotnená poctivá práca vinohradníka, ale i účinky
všemocnej prírody. Celoročná starostlivosť o vinohrad
sa vypláca, kvalita hrozna však závisí aj od pôsobenia
slnka a pôdy. Ani to však ešte nemusí stačiť na to, aby
úroda bola dobrá a strapce zostali zdravé a sladké. Môžu
sa prejaviť ničivé choroby viniča či z nebies bobule hroz-na
môže ohroziť ľadovec. Hrozno sa teda nedorába ľah-ko.
Mali by sme na to myslieť, keď budeme ochutnávať
produkty z hrozna – najmä zlatistý vínny mok, ktorému
dnes vzdávame hold. (mo)

Pri degustácii vína treba zapojiť
všetky vnemy: (posudzujeme
ním čírosť vína, iskrivosť, farbu a vis-
kozitu, ktorá hovorí o obsahu alko-
holu vo víne), (na posúdenie
primárnych, sekundárnych a terciál-
nych vôní, resp. jeho buketu),

(vnímame a hodnotíme ňou
chuť vína, jeho hustotu, štruktúru,
vyváženosť, harmóniu, lahodnosť a
z á r o v e ň s i v y t v á r a m e a j
celkový dojem o víne),
(pôžitok z pitia vína umocní zvuk
pri štrnganí sklenenými pohármi) i

(ktorý súvisí s teplotou vína).
Ideálne servírovacie teploty jed-

notlivých druhov vín: – šumi-
vé, žlté a dezertné vína;

biele a ružové vína (je to tiež ide-
álna teplota na skladovanie vína);

ľahké červené vína;
ťažké a staré červené

vína
Vhodná kombinácia vína a jed-la:

– pijeme k rybe, k
jedlám z bieleho mäsa (hydina) a
syrom, – k rybe a
dezertom, – sa hodí k
hovädziemu mäsu a divine.

Víno by sa malo piť zásadne z
pohára na stopke z tenkostenného
bezfarebného a priehľadného skla.
Pohár s vínom by sa nemal držať za
telo pohára, ale za stopku, pretože
zamedzíme zohrievaniu vína a lep-
šie zaznie prípitok. Pohár plníme naj-
viac do dvoch tretín objemu.

5 - 9 °C
10 – 12 °C

12 - 15 °C 15
– 20 °C

biele víno suché

biele víno sladké
červené víno

–

–
–

ZRAK

ČUCH

CHUŤ

SLUCH

HMAT



Počas 8. ročníka čoraz popu-
lárnejšej Fyzulnačky sa uskutoč-
nili aj dva pokusy o prekonanie slo-
venských rekordov. Jedným z
nich bolo gúľanie 225 l barikového
suda na vzdialenosť 20 metrov.
Do súťaže sa prihlásilo dvanásť
mužských zástupcov a ženy sa
stretli v trojboji. Medzinárodnú
mužskú súťaž vyhral Daniel Bit-
tner s časom 11,40 sek. Jeho čas
nestačil na prekonanie slovenské-
ho rekordu. Naopak v ženskejčas-
ti súťaže sa zrodil nový slovenský
rekord, ktorý dosiahla Libuša Set-
nická z Modry, ktorá dosiahla vyni-
kajúci čas 25,34 sekundy, ktorým

dala na frak aj mnohým pánom.
Ďalšou disciplínou, v ktorej

mohli súťažiaci posunúť hranicu
slovenského rekordu, bola súťaž
v ťahaní 5 litrov vína heverom na
čas. Držiteľom rekordu je Pezin-
čan Ján Hrbek s časom 38,53 s z
vlaňajšieho roka. Do tohtoročnej
súťaže sa prihlásilo 12 záujem-
cov. Víťazstvo po piatykrát získal
J. Hrbek s časom 41,01 s. Nepre-
konal svoj najlepší čas z vlaňaj-
ška, ako sám priznal, celý rok ne-
trénoval. V ženskej kategórii sa
víťazkou stala Jozefína Petrá-
šová z Pezinka časom 1,24,97
min. Bc. Roman Farkaš

Fyzulnacka
Aj tentoraz mal hlavný organi-

zátor Fyzulnačky Paľo Boriš na
začiatok starosti s počasím. Rov-
nako ako minulý rok zrána pršalo,
neskôr sa však vyčasilo a poduja-
tie malo tradične skvelú atmosfé-
ru. Kuchári pri kotloch sa snažili,
každý chcel v silnej konkurencii
uspieť, ale hlavne uvariť takú
fazuľovú polievku, aby ochutnáva-
čom chutila. Tých prišlo aj tentoraz
na Radničné námestie neúrekom,
a tak sa plné kotle s pochúťkou z
fazule rýchlo vyprázdnili. Tí, ktorí
prišli neskôr alebo s ochutnávkou
otáľali, zostali sklamaní a hladní.

Súťažiacich a ich fanúšikov zau-
jímalo umiestnenie v súťaži. Od-
borná porota to mala aj tentoraz
pri určovaní najlepších veľmi

ťažké. Za šampióna – najlepšiu
po-lievku súťaže, vyhlásili tú, ktorú
navar i lo domáce pezinské
družstvo Dušan a priatelia. Ďalšie
dve miesta získali Fešáci z Knottu
(Modra) a Róbert Macsay z Pane.

Za najzábavnejší tím bolo vy-
brané súťažné družstvo Boleslav-
ští lvi z Mladej Boleslavi (ČR). Ce-
nu pre najvzdialenejší tím si prevza-
li Fogolar Furlan z Talianska. Naj-
viac lístkov (množstvo vydaných
porcií) získali Pezinčania – ZPVV.

Organizátori Fyzulnačky mali
so svojou akciou znovu úspech, po
jej skončení boli unavení ale
šťastní a mysleli už na budúci roč-
ník. .
Na ten sa tešia aj všetci súťažiaci a
ochutnávači. (mo)

ˇ



Na 3. poschodí v budove Mest-
ského úradu v Pezinku bol nain-
štalovaný automat na predaj kol-
kov. So súhlasom Mesta Pezinok
dal kolkomat nainštalovať Úrad
geodézie, kartografie a katastra
SR, ktorý ho bude aj spravovať.

Automat má kolky v ôsmich hod-
notách od 0,5 € až do 100 €. Prijí-
ma mince v hodnote: O,5 €, 1 €, 2
€ , bankovky v hodnote: 5 €, 10 €,
20 € a 50 €. Možný je aj výdavok,
avšak v maximálnej hodnote 5 €.

Veríme, že kolkomat prispeje k
väčšiemu komfortu pre občanov pri
vybavovaní záležitostí na úradoch,
najmä na Správe katastra Pezinok
a na Mestskom úrade v Pezinku.

Kolkomat na 3. poschodí v bu-
dove mestského úradu

Spoločnosť Sport Palace s. r. o.
otvorila 1. septembra na Ulici Fraňa
Kráľa nový tenisový areál. Pozostáva
z tenisovej haly a dvoch vonkajších
kurtov. V hale sú dva tenisové kurty,
jeden sa podľa požiadaviek klientov
upravuje na štyri bedmintové ihriská.
V krytej časti sú tiež šatne, sprchy a
kaviareň. V areáli je k dispozícii dva-
násť parkovacích miest. Otvorené
je denne od 8.00 do 22.00 hod.
(kaviareň 9.00 – 22.00 ). Kontakt:
0903 443382. ( mo)



Mestská polícia Pezinok naďa-
lej realizuje projekt „Bezpečný
vchod“ a vzhľadom k zisteniam z
hliadkovej činnosti opätovne vyzý-
va občanov k zvýšenej pozornosti.
Počas kontrol bolo zistených via-
cero otvorených vchodov do obyt-
ných domov, kde príslušníci MsP
legitimovali či už bezdomovcov
alebo drogovo závislé osoby.

Z dôvodu zvýšeného počtu
neznámych osôb, najmä bezdo-
movcov v meste, na vás týmto ape-
lujeme, aby ste nedávali príleži-
tosť páchaniu kriminality vo va-
šom dome a sídlisku. Neuzatvá-
raním vchodov, predovšetkým vo
večerných hodinách, ohrozujete
nielen svoj majetok, ale aj zdravie.
Najviac ohrozené sú pri tom deti!

Keďže sa blíži Vinobranie, počet
cudzích osôb v našom meste sa
výrazne zvýši, preto treba zvlášť
dbať na svoj majetok a obydlie aj
počas dňa.

Veríme, že nám budete aj naďa-
lej nápomocní v zabezpečovaní
vašej bezpečnosti. (MsP)

Pezinské Centrum pre rodinu i
tento rok zorganizovalo v posled-
ný júlový týždeň Rodinný tábor v
hoteli Biela medvedica v obci Bys-
trá. Tábora sa zúčastnilo 140 ľudí
(čo je asi 30 rodín a zopár indivi-
duálnych dobrovoľníkov a aktivis-
tov), pričom dospelí v tábore tvorili
„slabšiu“ menšinu... Detí bolo oko-
lo 80 a vekový priemer bol niekde
rozmedzí 3 - 5 rokov. Samozrejme
zastúpení boli aj tí „násť – roční“,
ale keďže ich bolo len zopár, veko-
vý priemer nedokázali pozdvihnúť.
Na druhej strane sa už vedeli ak-
tívne zúčastniť pomoci pri rôz-
nych aktivitách a hrách pre menšie
deti a tí menší to aj vedeli patrič-
ne oceniť! Svojim šťastným smie-
chom, veselou náladou, radost-
ne žiariacimi očkami a túžbou
zúčastniť sa všetkého, čo táboro-
vý život ponúka. Akýmisi krásnymi
a bacuľatými čerešničkami na „tá-
borovej torte“ boli aj viaceré malin-
ké dojčiatka – 1 – mesačné, 3 –

mesačné a 6 – mesačné, ktoré sa
trošku ťažšie orientovali v kriku a
šantení „ veľkáčov “, ale v príjem-
nom náručí i tak zakúšali lásku
mamy, ocka a priateľov.

Myslím, že môžeme za všet-
kých povedať, že v tábore si našiel
každý svoje – deti ( s rodičmi i bez
nich) šantili na priestrannom ihris-
ku pred hotelom, na výletoch po
okolitých kopcoch, horách a sala-
šoch... Manželia – rodičia, sa
mohli každý večer zúčastniť zaují-
mavých diskusií, „večerného kina“
( pri nádhernom filme snáď pre
všetkých manželov: „Fireproof“ –
mimochodom vrele odporúčame
všetkým), romantického večera
pri sviečkach, ale aj táborovej ta-
nečnej zábavy, ktorá vznikla akosi
nenápadne, ale určite si zachová
svoju tradíciu. Kto chcel mohol tak-
tiež využiť rôzne typy poraden-
stva, osobných rozhovorov, ale aj
iných duchovných „dobrôt“... Celé
dni tak napĺňala radosť, pozitívne

emócie, spokojnosť, oddych, ale
aj veľa energie, ktorá sa dala na-
čerpávať plným priehrštím kaž-
dým a pre každého.

Rodiny mohli byť opäť raz OZAJ
(po)SPOLU a zakúšať tak život v
plnosti…, bez denných pracov-
ných starostí, stresov, ale aj vare-
nia. Kiežby sme si vedeli ponechať
tento pocit v srdci na celý ďalší
rok (kým budeme môcť opäť na-
čerpať lásku rodín na budúcoroč-
nom rodinnom tábore) a robili všet-
ko preto, aby sme ho neustále bu-
dovali i tu – doma, a to i napriek
denným starostiam, stresom a va-
reniu.

Krásne dni si zaslúžia veľké po-
ďakovanie. Ale nie dni, ale ľudia,
ktorí ich takými spravili. Ďakujeme
všetkým organizátorom, dobro-
voľníkom – animátorom, aktivis-
tom a iniciatívnym pomocníkom a
sponzorom za všetko. A tešíme sa
o rok...

Rodina Magátová

V sobotu 9. októbra sa uskutoční
na nádvorí Kaštieľa, Horná 20, v
Modre tretí ročník obľúbeného po-
dujatia .
V popoludňajších hodinách môžete
ochutnať voňavé špeciality podľa
tradičných i nových receptov, za-
žiť atmosféru hodovania, ochutnať
mladé víno a nápoje vyrobené z
jabĺk. Pripravený bude aj sprievod-
ný program.

JABLKOVÉ HODOVANIE

(mo)

Pri príležitosti sviatku Povýše-
nia sv. Kríža (14.9.), ktorý je patro-
ciniom kostola na Cajle, sa usku-
točnili v tejto časti mesta hody. Ve-
riaci sa zúčastnili v nedeľu 12. sep-
tembra na hodovej sv. omši. (ps)

Na nádvorí Krušičovej kúrie, na
Radničnom námestí číslo 9 je až
do 10. októbra výstava sochárskej
tvorby nášho rodáka, významného
izraelského architekta a sochára
Žigmunda Šloma Diamanta. Táto
fotografická prezentácia jeho diela
je prvým impulzom k tomu, aby sa
jeho tvorbou a jej prezentáciou na
Slovensku začali zaoberať profe-
sionálne inštitúcie.

Prvé moje stretnutie so sochár-
skym dielom Žigmunda Šloma
Diamanta bolo poznačené nielen
prekvapením z rôznorodosti a kva-
lity jeho sochárskej tvorby, ale bo-
lo naplnené aj hrdosťou, že tento
umelec žil od svojho narodenia (9.
4. 1928) niekoľko desaťročí v
našom meste a k Pezinku sa do-
dnes hrdo hlási.

Je to zvláštne a možno i príznač-
né, že pezinská, ale i slovenská kul-
túrna verejnosť sa iba teraz do-
zvedá, že v Izraeli žije umelec,
ktorý pochádza zo Slovenska a
dokonca z nášho mesta. Je to na
našu škodu, že domáca umenove-
da a kultúrna pospolitosť skoro nič
nevie o sochárovi jeho kvalít. A to i
napriek tomu, že sa k svojej starej
vlasti a k svojmu mestu hlási a
viažu ho k nám nielen osobné pria-
teľstvá, ale aj bohatá korešpon-
dencia.

V mnohom je jeho životný príbeh
podobný ostatným rovesní-kom,
ktorí na Slovensku prežívali rela-
tívne šťastné detstvo až do chvíle,
keď ich osud preťala kru-
tá dráma druhej svetovej vojny.
Následný vznik Slovenského štá-
tu, ktorý ich obral o majetok i o
dôstojnosť a nakoniec vyhladzova-
cie tábory, ktoré desaťtisíce Židov

pripravili aj o to najcennejšie , o
život , boli len pokračovaním zlého
sna trvajúceho šesť rokov.
Diamant mal to šťastie, že prežil,
v y s ťa h o v a l s a d o „ z e m e
zasľúbenej“, na-šiel si prácu,
založil si rodinu a vychoval deti. ,

Celý svoj profesionálny život sa
venoval architektúre. Aj to je
možno symbolické, že po tom ako
prežil vojnové ničenie a rúcanie,
mal vôľu a energiu venovať sa
práve architektúre a budovaniu. Až
v zrelých rokoch v sebe znovu obja-
vil sochára s chuťou popasovať sa
nielen s námetmi, ktoré reflektujú
jeho život, ale aj s hmotou.
Námetov jeho diel je ne-preberné
množstvo, od biblických a symbo-
lických tém až po osobné prežitky,
obľúbený šport, tanec ale i znako-
vé či abstraktné zobrazenia. Jeho
tendenciou bolo pracovať s mate-
riálom tvárnym, ale zároveň aj
trvácnym. Práve preto si vybral
bronz, do ktorého vdychuje pohyb
a rytmus života ľudských bytostí,
ale aj tiché zamys-lenie a pokoj. To,

čo sa však z mnohých sôch k nám
prihovára najintenzívnejšie, je prí-
beh v nich zašifrovaný, niekedy až
výkrik, ktorým nás k sebe pútajú.

Pezinská výstava je prvým doty-
kom s jeho tvorbou nielen pre Pe-
zinčanov, ale aj pre celé Slo-riéroch

vensko, aj keď
sa zatiaľ s jeho
sochami zo-
znamujeme len
na fotografiách
a dokumento-
ch. Verím, že
raz sa nám po-
darí uvidieť je-
ho sochy tak-
povediac „ naži-
vo “, v niektorej
slovenskej ga-
lérii či osadené
v exteriéroch
miest. Pezinok

by bol na takúto možnosťnielen pri-
pravený, ale aj patrične hrdý. Bolo
pre nás cťou, že sme mali možnosť
osobne sa stretnúť s ich autorom,
významným slovensko-izraelským
sochárom a veľkým človekom,
ktorý navštívil aj so svojou rodinou
Pezinok v dňoch 4. -7. septembra.

Počas vernisáže prevzal sochár
mestské ocenenie Čestný občan
mesta Pezinok. Toto ocenenie nie
je len symbolickou poctou jeho ta-
lentu, ale najmä prejavom úcty k
mimoriadnemu človeku.

V pondelok sa Žigmund Šlomo
Diamant v Mestskej vinotéke zú-
častnil srdečného stretnutia so svoji-
mi spolužiakmi a rovesníkmi a pre-
mietania dokumentáreho filmu o je-
ho sochárskom diele. Oliver Solga
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Medicínsko rehabilita né cen
trum nazvané HIP Centrum na
Holubyho ulici . 41 slávnostne
otvorili 10. septembra. Vo ve mi
vkusne zrekonštruovanom a pri
stavanom dome sú ordinácie od
borných lekárov, rehabilita né a
relaxa né centrum a malá kavia
re . Sú as ou je aj pekná záhrada
a priechod v hradbách z Holubyho
na Hrn iarsku ulicu. Táto stavba a
jej zariadenie je už dnes nie m,
ím sa môže Pezinok prezentova

a pochváli
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V GALÉRII PROKOP na Potoč-
nej ulici č. 5 bude v piatok 24. sep-
tembra o 18.00 hod. otvorená výs-
tava pezinského sochára Štefana
Prokopa pod názvom ČIERNO-
BIELE GRAFIKYAPLASTIKY. Ku-
rátorom výstavy je PhDr. Ján Abe-
lovský, Csc. (np)



Nina Valuchová 16.7
Lea Golkovská 16.7.
Laura Bohúňová 17.7.
Adam Hrachovský 17.7.
Martin Rábik 18.7.
Alex Bagi 18.7.
Sara Karolína Strezenická 18.7.
Filip Svoboda 20.7.
Rebeka Bejdáková 21.7.
Juraj Krajčovič 21.7.
Tomáš Nociar 21.7.
David Mejzin Useini 21.7.
Benjamin Jurák 22.7.
Tereza Emília Miškovská 22.7.
Viktória Némethová 24.7.
Emília Dekánková 28.7.
Timea Kaderjaková 28.7.
Matias Rozložník 28.7.
Oliver Palitefka 28.7.
MiroslavČutilo 28.7.
Nikolai Dano 1.8.
Viktória Daňová 1.8.
Elizabeth Rigová 1.8.
Mária Balážová 3.8.
Sofia Mokrá 3.8.
Nikolas Fleischhacker 4.8.
Sabína Pištová 5.8.
Šimon Figura 6.8.
Chiara Demovičová 7.8.
Simona Šefčíková 7.8.
Lucia Horváthová 12.8.
Zora Pullmanová 12.8.
Izabella Dobročáni 13.8.
Dalibor Fusek 14.8.
Ela Žemličková 16.8.
Gregor Chrum 17.8.
Jakub Štiglic 17.8.
Liana Kristína Carasecová 18.8.

Ján Kertész 61 r.
Emília Sedliaková 69 r.
Vojtech Gaštan 83 r.
Vladimír Klamo 73 r.
Vilma Grofová 85 r.
Viliam Frič 82 r.

Ľudovít Belohlávek 7.9.
Ivan Krasňanský 9.9.
MilanČapka 10.9.
Štefan Turinič 12.9.
RSDr. Jozef Stolárik 15.9.
Jaroslav Pinkava 19.9.
František Kabát 20.9.
Juraj Buday 20.9.
Jozef Lacko 22.9.
Marta Schislerová 24.9.
Emília Paparinská 26.9.

Jozef L wy 1.9.
Miroslav Krasňanský 3.9.
Genovefa Šimonovičová 8.9.
Emília Nosalová 15.9.
Mária Paulenová 19.9.
Helena Muchová 25.9.
Ing. Jozef Gregor 27.9.
Zdenka Karašinská 28.9.

Stanislav Demovič 2.9.
Emília Kinderová 2.9.
Mária Zemková 7.9.
Ida Cabanová 7.9.
Štefan Mlynek 8.9.
Oľga Kernová 11.9.
Hildegard Hanusková 24.9.

František Kikuš 3.9.
Anna Balcová 4.9.
Mária Jakubová 9.9.
Adela Follrichová 11.9.
Veronika Mulinová 12.9.
Michal Slezák 18.9.
Filoména Juráková 19.9.
MáriaŇuňuková 26.9.
Zuzana Urbančoková 26.9.
Alžbeta Feketová 29.9.
Irena Wildová 30.9.

75-roční

80-roční

ö

85-roční

Dňa 15.10. 2010 si
pripomíname ne-
dožité 80. narode-
niny a 19. 10. 2010
7. rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá a milovaná

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, spolu s nami tichú spomi-
enku. Syn Pavel s rodinou.

ElenaANDELOVÁ.

Dňa 2. 10. uplynú 2
roky čo nás navždy
opustila

S láskou spomínajú
manžel Rudo, syn Rudo s rodinou a
dcéraAnna s rodinou.

Júlia
MIHALOVIČOVÁ

rod. Čechová

Osud nikdy nevráti, čo vzal, ostali
len spomienky a žiaľ. Dňa 5. 9. 2010
sme si pripomenuli druhé výročie
smrti nášho milovaného ocka, de-

duška a pradeduška

S láskou spomí-
name a ďakujeme
všetkým, ktorí neza-
budli a venujú mu s
nami tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Rafka BALÁŽA.

Odišiel si náhle a niet ťa medzi na-
mi, v srdciach našich žiješ spomien-
kami. Dňa 28. 9. 2010 uplynú 3 roky,

čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou a úctou spo-
mínajú manželkaAn-
ka a deti Anka a Jan-
ko s rodinami.

Ján IŽO.

V tichosti si opišiel, no spomienky na
teba ostanú navždy živé. Dňa 11. 9.
2010 sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela, otca

S láskou na teba spo-
mínajú manželka Zla-
tica, dcéry Erika a Zla-
tica s rodinami, vnuč-
ky Veronika a Bar-
borka, vnuk Samko a
sestra Helena.

Vladimíra FILIPKA.

Dňa 1. 9. 2010 sa do-
žil životného jubilea

Všetko najlepšie Ti praje ma-
nželka, dcéra a syn s rodinami.

Ján KORMAN
Ružičku k 70-ke pre
Teba máme, z ce-
lého srdca Ti ju dá-
me, aby si nikdy necí-
til žiaľ a pre nás mal vždy usmiatu
tvár.

Dňa 4. 7. sme si pripomenuli 5. vý-
ročie smrti našej milovanej mamy,
babky a prababky

S láskou spomíname
a ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a ve-
nujú jej tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Ľudmily
POLÁKOVEJ.
rod. Lehotovej

Dňa 27. 9. 2010 uply-
nie 9 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, ti-
chú spomienku.

Michal DUBEK Kto v srdci žije nezo-
miera!

.

Dňa 24. 9.
uplynú 2 roky, čo nás
opustil náš milovaný
ocko a dedko.

Celá rodina si naňho
v dobrom spomíname. Kto ho po-
znal, venujte mu prosím tichú spo-
mienku

Emil FISCHER

V tomto mesiaci
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
futbalistu

Dcéra Elena a vnuk
Karol.

Karola ŠEFČÍKA

Dňa 13. 9. 2010
uplynuli 4 roky, čo
nás opustila naša
milovaná manželka,
mamička a babička

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

Viktória KRUPOVÁ

Dňa 18. 9. 2010 si
pr ipomíname ne-
dožité 77. narodeniny
našej milovanej ma-
my, babky

Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli 7.
5. 2010 odprevadiť na poslednej
ceste a prejavili účasť na našom
zármutku. Ďakujeme za milé slová
útechy, prejavy sústrasti a kvetinové
dary. Smútiaca rodina.

Ruženy
HLAVANDOVEJ

Dňa 22. 9. 2010 uply-
nie rok čo nás na-
vždy opustila ma-
mička, babka

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel, deti,
vnúčatá, pravnúčatá a rodina.

Matilda
VYBERČIOVÁ
rod. Pravdová

Ďakujeme všetkým, ktorí odprevadili
na poslednej ceste 26. 8. 2010 náš-
ho drahého zosnulého

a zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrastť a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Vladimíra KLAMU

Dňa 3. 10. uplynie
rok, čo nás navždy
opustila

S láskou spomínajú
manžel Michal a deti
s rodinami.

Irena SLEZÁKOVÁ
rod. Zajíčková.

Marek Budaj a Mgr. Jana Kirchne
rová Ing. Adrián Vavro a Ing. Ta
tiana Lichnerová Ing. Daniel Haj
táš PhD. a Lenka Fabianková
Rastislav Pilka a Miroslava Ta
hotná Robert Lakatoš a Silvia
Kelemenová Marián Somorov
ský a Miriam Kanková Peter
Smutný a Lucia Franyová Mgr.
Juraj Svarín a Jana Klvanová
Martin Balík a Andrea Galgóciová

Miroslav Loula a Katarína Haj
duová

-
-
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• Radovan Ondrovič a Sta-

nislava Vrbíková

Patrik Ruman 19.8.
Nina Ondrovičová 20.8.
Tatiana Boriová 24.8.
David Klamo 24.8.
Dávid Matiašovský 24.8.
Rebeka Strapáková 26.8.

70-roční
Ján Korman 1.9.
Hermína Kaufmannová 2.9.
Viera Kerkešová 7.9.

V spomienkach na-
vždy ťa máme, s bo-
lesťou v srdci spomí-
name. Dňa 29. 9.
2010 uplynie 6 rokov
čo nás opustil

S láskou spomína manželka s rodi-
nou.

Albert KACERLE.

Ďakujeme všetkým
príbuzným a zná-
mym, ktorí na po-
slednej ceste dňa
27. júla 2010 odpre-
vadili nášho drahé-
ho zosnulého

Za prejavenú sústrasť ďakuje ma-
nželka Gabriela, syn Miroslav, dcéra
Jana, nevesta Ľubica, zať Dušan
vnúčatá Marek, Martinko, Tomáško.

Jána SCHUSTERA.







Zo slávnostného otvorenia 5. ročníka Národného salónu vín

Oceňovanie najúspešnejších vinárov Nové vína v pivnici pezinského zámku

V utorok 7. septembra v pezinskom
Zámku slávnostne otvorili 5. ročník Ná-
rodného salónu vín Slovenskej republi-
ky. Medzi pozvanými hosťami boli mi-
nister poľnohospodárstava SR Zsolt
Simon, podpredseda NR Milan Hort a
primátor Pezinka Oliver Solga. V novej

expozícii salónu bolo uložených sto najlepších sloven-
ských vín, ktoré vybralo osem degustačných komisií pod
vedením PhDr. Františka Lipku, prezidenta Medzinárod-
nej jury pre udeľovanie cien O. I. V.

Do prestížnej súťaže, ktorá kraľuje slovenským vinár-
skym výstavám a súťažiam, bolo prihlásených 430 vín,
ktoré vzišli zo 16 nominačných výstav, na ktorých sa pre-
zentovalo 7774 vín zo všetkých našich vinohradníckych
oblastí. V stovke najlepších slovenských vín má zast-
úpenie 34 vinárov a vinárskych firiem. Štvrtina vín
pochádza od piatich vinárskych firiem z Vinosadov.
Najlepšími z nich boli Martin Pomfy – Mavín (9 vín) a
VINS s.r.o. (8). Úspešní,
rovnako ako v mi-nulom
roku, boli aj pezinskí vinári,
v tohtoročnom salóne majú
18 vín od šiestich výrobcov.
Najviac vín tu majú firmy
Víno Matyšák s. r. o. (7) a
Janoušek s. r. o. (5).

Najlepšie slovenské vína
z mimoriadne priaznivého
ročníka 2009 môžete v sa-
lóne vín ochutnať aj vy,
ochutnávky budú po celý
rok (každý deň okrem pon-
delka). (mo)



Práca vo vinohrade sa začínala
o siedmej hodine ráno (počas re-
začky), ale letné práce si vyža-
dovali, aby vinohradníci prišli už o
piatej hodine. V čase strihačky
ľudia prichádzali do vinohradu o
ôsmej hodine, lebo o siedmej bola
ešte tma. Záležalo to od ročného
obdobia. Gazdovia museli pred
odchodom opatriť a nakŕmiť doby-
tok. Vo vinohrade sa pracovalo
poctivo, napríklad keď vinohradní-
ci kopali, odstrihli každý koreň,
lebo vedeli, že keby to neurobili,
peň by zahynul. O deviatej hodine
trúbila cihelna – tehelňa pre svo-
jich robotníkov a vtedy mali desia-
tu aj vinohradníci. Pochutnali si na
omastenom chlebe, klobáske,
syre, slaninke, tlačenke alebo
oškvarkoch a zapili to vínom, mlie-
kom alebo čiernou kávou. O desať
minúť už opäť trúbila tehelňa a
všetci už stáli v práci na svojom
mieste. Cajlanskí vinohradníci
nepočuli trúbenie tehelne, preto
desiatovú prestávku odhadli podľa
slnka.

O dvanástej hodine bolo počuť
zvony všetkých štyroch pezin-
ských kostolov. Kto ich nepočul,
iste počul trúbenie tehelne. Gri-
navskí vinohradníci počúvali, ako
rozozvučali zvony ich kostola na
modlitbuAnjel Pána, cajlanskí

vinohradníci sa orientovali podľa
zvona zvonice psychiatrickej
liečebne alebo cajlanského kosto-
la. Všetci sa prežehnali a pomodlili:
„Pán Boh s nami a zlé preč!“ V tom
čase už v Grinave deti priniesli
rodičom
obed: v
konvičke
polievku,
v miske slíže a na plechu osúchy
alebo buchty. Konvičku niesli v
ruke, všetko ostatné mali zaviaza-
né v noške na chrbte. V lete sa vari-
la zväčša kyslá lúsková alebo
zasmažená polievka a po nej mako-
vé, syrové alebo prézlové slíže a
zásmažkové šúľance. Cajlanským
vinohradníkom nosili obed ich
ženy v košíku v noši – trávničke.
Obed zapíjali čiernou kávou – mel-
tou vo fľaši. Polievku nosili v kon-
vičke – v litrovej alebo pollitrovej.
Obľúbené boli polievky fazuľová,
zemiaková, slovencová, cícerová
a hrachová. Hlavnými jedlami boli
rožkové buchty (makom posypané
n a k r á j a n é r o ž k y )
a oškvarky, na ktorých bolo „ ude-
rené “ vajíčko. To bolo jediné jedlo,
ktoré sa zohrievalo na trojnožke –
trajfuse na ohníku, ostatné jedlá
vinohradníci konzumovali stude-
né. Na jar ľudia jedli slaninu alebo
údené mäso so zemiakmi uvarený-
mi na slano. Gazdovia jedli vare

né jedlá, väčšinou slíže. V lete sa
počas viazačky a plevačky mäso
nejedlo. V zime, keď vinohradník
išiel do práce o ôsmej až deviatej
hodine a prišiel domov o tretej
popoludní, vzal si so sebou len

chlieb a
fľaštičku
do oboch

náprsných vreciek a naobedoval
sa až po príchode domov. Pitnú
vodu vo vinohrade zabezpečovali
studničky a tri vahadlové studne.

Tehelňa sa po obede opäť ozva-
la, keď mala byť o desať minúť
jedna hodina, aby sa každý pripra-
vil do práce. Keď trúbi-
la o jednej hodine,
každý už bol na svoj-
om mieste. Vinohrad-
níci si opäť odpočinuli
a zajedli na nešpor –
olovrant, ktorý v Gri-
nave odhadli o tretej
hodine aj sami bez
zvonenia a trúbenia.
Pezinskí a cajlanskí
vinohradníci mali neš-
por o štvrtej hodine,
keď počuli kapucínsky
zvonek, ktorý zvolával
bratov kapucínov k
modlitbe vešpier. Olo-
vrant v čase nešporu
tvorilo rovnaké jedlo
ako na desiatu. V Gri-
nave si olovrant a de-
siatu nosili vinohrad-
níci so sebou, len o-
bed im nosili deti. Hoci bol pracov-
ný čas určený do siedmej hodiny
večer, práca sa v lete u niektorých
končila asi o pol ôsmej, až kým
nebolo slnko „na dva hornáky“ –
čiže sa dali priložiť dva prsty medzi
slnko a hory. Zaujímavé bolo, že
muž za deň zarobil vo vinohrade
10 korún a žena 8 korún, hoci
obaja pracovali rovnako.

Spomínané tri prestávky slúžili
predovšetkým na oddych. Ľudia si
ľahli na révy a odpočinuli si. Každá
rodina alebo dve rodiny spolu mali
vo vinohradoch drevené jedno-
priestorové vinohradnícke búdy.

Len niektorí bohatší vinohradníci
mali murované búdy. Tí si vykopali
pri búde jamu a zachytávali do nej
vodu zo striech. Sporák mali v
búde len niektorí. V búde boli po
krajoch pribité dosky na sedenie
na spôsob lavice. Hore bola polica
na kosák. Na „hure“ bol uložený
pánt na viazanie viniča. V búde si
nechávali všetko náradie (škrabá-
ky, motyky atď.), lebo vtedy sa
nekradlo.

Príjemný chládok v tieni posky-
tovali ovocné stromy, ktorých bolo
vo vinohradoch veľké množstvo.
Boli to najmä čerešne, hrušky a

jablone. Pri chodníkoch rástli sliv-
ky a orechy. Okrem ovocia si ľudia
vo vinohradoch pomedzi vinič za-
sadili aj zeleninu – cibuľu, mrkvu,
petržlen, uhorky, repu, fazuľu, ale
aj ríbezle, egreše a jahody. Na
prázdne miesta, kde vyhynul vi-
nič, ľudia sadili zemiaky, kukuricu
a rajčiny. Po žatve zeleninu hro-
madne zvážali z vinohradov. Od
gazdinej plody lacno vykupovali
ženy – handlírky, ktoré ich predá-
vali v Bratislave a vo Viedni. Pre-
dávali plné mechy fazuľových lu-
siek a plné koše stolového hrozna
a ovocia. Peter Sandtner

Je až obdivuhodné, akú životnosť
má drevo ako stavebný materiál. Pri
nedávnej rekonštrukcii strechy na pe-
zinskom Zámku bol na jednom z trá-
mov barokového krovu nájdený mono-
gram starých majstrov z roku 1768.
Vzácny nález starostlivo zdokumen-
tovali pracovníci Krajského pamiatko-
vého ústavu v Bratislave. V rámci his-
toricko-architektonického výskumu,
ktorý predchádzal prebiehajúcej ob-
nove kultúrnej pamiatky, boli nájdené
aj iné vzácne nálezy. (mo)



Počiatky Malokarpatského mú-
zea možno oficiálne datovať od 17.
októbra 1960, kedy bolo zriadené
uznesením Rady MsNV. Prvý
návštevník však mohol múzeum
navštíviť až 22. septembra 1961.
Malokarpatské múzeum bolo
prvotne koncipované ako vi-
nohradnícke oddelenie už existuj-
úceho múzea. Bolo treba vytvoriť
dve múzeá – Malokarpatské vino-
hradnícke múzeum a Mestské
múzeum, avšak o zamestnancov
sa mali deliť.

Jediným zamestnancom Malo-
karpatského vinohradníckeho mú-
zea je však Ing. Fedor Jamnický, v
tom čase dôchodca. To on dozeral
na prípravu prvej výstavy archív-
nych dokumentov. Otvorenie výs-
tavy prebehlo v čase osláv vi-
nobrania, inštalovaná bola v troch
miestnostiach a navštívilo ju asi
2500 návštevníkov. Na príprave
samotnej expozície sa podieľala “
Komisia pre založenie Malokar-
patského vinohradníckeho mú-zea
“, SPTŠ vinohradnícka na čele s
profesorom Dúdekom. Avšak
skončilo vinobranie a skončilo sa aj
nadšenie návštevníkov. Mú-zeum
stagnovalo, a to aj napriek činnosti
F. Jamnického, ktorý po-kračoval v
práci, naďalej systematicky získa-
val exponáty. Do roku 1965 malo
múzeum prijať 5 odborných pra-
covníkov.

Múzeum malo za úlohu „

Na papieri, myšlienka pekná,
avšak ešte v roku 1963 nemá
múzeum ani jedného pracovníka
okrem správcu Jamnického a je de
facto zatvorené.

S blížiacimi sa Malokarpatskými
vinohradníckymi slávnosťami sa
brány múzea opäť otvárajú pre
návštevníkov výstavy „ Z dejín pe-
zinského a malokarpatského vino-
hradníctva “. Dvojročný „ spánok “
múzea sa zodpovedné orgány sna-
žili riešiť pridaním novej úlohy:
múzeum malo fungovaťaj ako stre-
disko výskumu, dokumentácie a
propagácie vinohradníctva a vi-
nárstva v oblasti Malých Karpát.
Vízia do budúcnosti išla ešte ďalej:
múzeum sa malo v budúcnosti

ochra-
ňovať a rozširovať zbierky nazhro-
maždené generáciami, ktoré
svedčia o prírodnom bohatstve
n a š e j v l a s t i , n a j m ä v
Malokarpatskej vi-nohradníckej
oblasti... múzeum sa podieľa na
svojom vinohradnícko – vinárskom
odbore na riešení celoštátnych
vedeckých úloh...Múzeum riadi a
spravuje ONV Bratislava – vidiek,
odbor školstva a kultúry... múzeum
je rozpočtová organizácia, všetky
jeho príjmy a výdavky sú súčasťou
rozpočtu MsNV v Pezinku, ktorý
poskytuje múzeu peňažné pro-
striedky na niektoré výdavky for-
mou prevádzkového preddavku “

stať celoslovenským vinárskym
múzeom. Preto 18. decembra
1963 bolo schválené vytvorenie
vinohradníckeho múzea.

Rok 1964 je pre Malokarpatské
vinárske múzeum stále v znamení
problémov s chýbajúcimi zamest-
nancami a stále nie sú jasne vy-
medzené priestory múzea. Do-
konca odchádza aj správca Jam-
nický a to vo veku 82 rokov. Na
miesto riaditeľa nastupuje v roku

1965 prom. fil. Dušan Ježík.
Vzhľadom na chýbajúce adekvát-
ne priestory sa uvažuje o pre-
miestnení múzea. Zareagovali
Valtice, Lednice, Modra, Bratis-
lava, Nitra. Ponúkli svoje repre-
zentatívne priestory, dokonca kaš-
tiele. Ak by malo múzeum ostať v
Pezinku, požadovala muzeálna
rada priestory v Pálfyho zámku.
Plány boli veľkolepé: prednášky,
degustačná miestnosť, vzorkovňa
vína, zámocká vináreň, skanzen,
ukážky rezu viniča. Realitou však
ostáva múzeum s jediným zames-
tnancom – riaditeľom.

Napriek v podstate krízovému
stavu sa podarilo prebudovať inte-
riér múzea v rokoch 1965-67. Tak-
to vznikol vhodný priestor na prvú
stálu expozíciu, zameranú na his-
tóriu mesta a regiónu. Ježík tiež
vypracoval koncepciu Vinárskeho
a vinohradníckeho múzea v Pe-
zinku. Žiaľ, pre politické udalosti
nikdy dedošlo k zrealizovaní tejto
koncepcie. Sám Ježík bol odvola-
ný, pretože vystupoval proti vstu-
pu vojsk Varšavskej zmluvy na
naše územie.

Na uvoľnenú riaditeľskú stoličku
nastupuje Anna Jelínková – Dol-
ská. V múzeu už pracujú stáli za-
mestnanci.Činnosťmúzea sa roz-
bieha. Ročná návštevnosť sa po-
hybuje okolo 8000, avšak vedecko
výskumná činnosť sa nerealizuje.
V roku 1972 bola zakúpená časť
priestorov susedného domu. V piv-
ničných priestoroch boli sprístup-
nené predmety s popismi, aj keď

priestor slúžil skôr ako depozit.
Od roku 1973 sa začalo viac

vystavovať. Vystavovali umelci z
regiónu, ale robili sa aj výstavy po-
platné dobe.

Najvýznamnejšie oddelenia mú-
zea sú v tomto období vinohrad-
nícke a oddelenie novších dejín.
Ďalej je historické oddelenie a rod-
ný dom Jána Kupeckého. V roku
1975 pribúda umenovedné odde-
lenie.

Múzeum spolupracuje aj s inými
inštitúciami, podieľa sa aj na prí-
pravách na Vinobranie.

Dočasne je múzeum zatvorené
v roku 1981 a to pre reinštaláciu
elektrického vedenia. To poskytlo
priestor pre nové koncepčné rie-
šenie a technickú modernizáciu
inštitúcie. Nový koncept inštalácie
expozícií zrealizoval ERPO v spo-
lupráci s ak. arch. Petrom Peres-
sénym, ak. maliarom Štefanom
Pavelkom a debnármi Emilom a
Dušanom Ježíkovcami. Múzeum
ostalo zatvorené dva roky. Scenár
ku stálej expozícii vypracoval Dr. I.
Zajac, historik, pracovník múzea.
Úplné dokončenie expozícii môže-
me datovať rokom 1984.

V roku 1984 sa prijíma botanič-
ka, RNDr Vozárová. Vďaka nej sa
fond múzea ešte rozšíril. Pod-
nietila aj zorganizovanie odborné-
ho seminára „ Význam J. Ľ. Holu-
byho v dejinách vedy na Sloven-
sku “. Z príspevkov na seminári bol
vydaný aj zborník.

V rozširovnaní personálneho
obsadenia sa pokračovalo v roku
1987, kedy nastúpila etnografka
PhDr. D. Kopálová (súčasná riadi-
teľka múzea). V tom čase malo
múzeum už riaditeľku, historika,
botanika, dokumentátorku, účtov-
níčku, odbornú pracovníčku odd.
dejín a umenia a upratovačku. To-
to personálne obsadsenie
umožňovalo plnohodnotné fungo-
vanie múzea.

1. januára 1988 bolo pod Malo-
karpatské múzeum v Pezinku pri-

členené Mestské múzeum v Ma-
lackách, múzeum Ferdiša Kostku
v Stupave, Štátnej prírodnej rezer-
vácie Šúr vo Svätom Jure. Tento
krok sa ukázal ako nie práve
šťastný, nakoľko rast múzea v
Malac-kách i múzea v Stupave
vyžadoval zásadné zmeny. Na pri-
jatie ďalších odborných pracovní-
kov sa nenašli financie, a preto
bolo mú-zeum v Malackách na
vlastnú žiadosť zaradené pod sprá-
vu mesta Malacky.

Múzem Ferdiša Kostku v Stu-
pave ostáva pod správou Malo-
karpatského múzea, avšak budo-
va je v nevyhovujúcom stave. V
roku 1995 sa zatvára na dobu
rekonštrukcie.

Malokarpatské múzeum pri-
chádza po revolúcii 1989 z rôz-
nych príčín o pracovníkov pre bota-
niku, históriu a výtvarné umenie.
Počet zamestnancov sa znížil na
5, čo umožňuje len udržiavať
múzeum v chode pre návštevníko-
v.

V roku 1993 boli múzeu navráte-
né priestory v klenbových miest-
nostiach. Tieto boli následne re-
konštruované. Zisk týchto priesto-
rov bol ale nepríjemne vyvážený
stratou časti pivničných priesto-
rov. Tieto boli prenajaté od mesta
Pezinok za symbolickú cenu. Na-
koľko múzeum nebolo schopné
pre nedostatok financií platiť riad-
ny prenájom, muselo tieto priesto-
ry vyprázdniť a opustiť. Pivničné
priestory však boli pre múzeum
dôležité, nakoľko zbierkový fond
sa skladal aj z veľkorozmerných
predmetov a tieto nebolo v novo-
vzniknutej situácii kde skladovať.
Veľká časť predmetov bola prene-
sená do Poľnohospodárskeho
múzea v Nitre.

V súvislosti so vznikom samos-
tatnej Slovenskej republiky vydalo
Ministerstvo kultúry SR Malokar-
patskému múzeu dňa 24. januára
1994 novú zriaďovaciu listinu, v
ktorej sa okrem špecializácie na
dokumentáciu vinohradníctva a vi-
nárstva v oblasti Malých Karpát
píše aj o dokumentácii života a
diela národného umelca Ferdiša
Kostku. Dňa 1. júla 1996 múzeum
stráca právnu subjektivitu a stáva
sa súčasťou Malokarpatského kult-
úrneho centra, pod názvom Ma-
lokarpatské múzeum. V roku 1998
bolo múzeum zaregistrované v
Registri múzeí a galérií svojím zria-
ďovateľom, Krajským úradom
Bratislava. Ten vydal pre múzeum
dňa 18. marca 1999 novú zriaďo-
vaciu listinu, ktorou od 1. apríla
1999 zriadil príspevkovú organizá-
ciu s právnou subjektivitou pod
názvom Malokarpatské múzeum v
Pezinku.

Dokončenie na 21. strane



V dňoch 19. - 20. novembra sa uskutoční na Malokarpatskej vínnej
ceste od Bratislavy až po Trnavu 11. ročník tradičného a najnavštevova-
nejšieho podujatia . Počas dvoch dní
bude pre návštevníkom otvorených viac ako 100 pivníc. Cena vstupenky
je 40 € (v cene vstupenky sú bonusy na nákup vína v celkovej hodnote
20 € ). Vstupenky si možno zakúpiť už od 2. septembra osobne alebo pro-
stredníctvom internetu (na stránke je objednávkový formu-
lár). Informácie: alebo osobne v Malokarpatskom osveto-
vom stredisku, Horná 20, 900 01 Modra, tel. 033/643 3489.

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC

(r)

www.mvc.sk
mvc@mvc.sk

V Malokarpatskej vinohradníckej oblasti sa 11. septembra uskutočnil
2. ročník vinárskeho podujatie pre verejnosť pod názvom Deň vo vino-
hrade. Dve desiatky vinárov vo Svätom Jure, v Pezinku, Modre, v Šenkvi-
ciach, Doľanoch a v Suchej nad Parnou ponúkali návštevníkom poduja-
tia svoje vína a hrozno priamo vo vinohradoch a pri svojich prevádzkach.
V Pezinku sa do akcie zapojili 6 vinári. (mo)

Vína pri svojom vinohrade ponúkal aj Ing. Michal Valachovič

Pohľad na pezinské vinohrady z vinice Ing. Vladimíra Píša



Na sviatok sv. Rozálie v sobotu
4. septembra 2010 sa konala Púť
k svätej Rozálii pri Kaplnke sv.
Rozálie v Pezinku, ktorá bola po-
stavená v roku 1730 z vďačnosti
za ukončenie morovej epidémie,
keďže sv. Rozália je morovou
patrónkou. Preto obyvatelia mesta
každoročne putovali v procesii ku
kaplnke z Farského kostola so
zastávkou pri vyzdobenej Božej
muke. Tohtoročná púť k sv. Rozálii
sa začala spoločnou modlitbou
posvätného ruženca, ktorú sa
predmodlievali členky Máriinej lé-
gie a vyvrcholila slávnostnou svä-
tou omšou, ktorej hlavným celeb-
rantom bol pezinský farár vdp. Ján
Ragula a kazateľom P. Marián
Turňa OFMCap z kláštora kapucí

nov v Pezinku. Pri tejto príležitosti
si veriaci pripomenuli okrúhle
výročia dvoch dobrodincov kapln-
ky – 10. výročie úmrtia kapucín-
skeho kňaza P. Huberta Müllera
OFM-Cap, ktorý kaplnku v roku
1998 obnovil, staral sa o ňu a
zomrel na jej sviatok 4. septembra
2000 po návrate z kaplnky a ktorý
si kaplnku obľúbil ešte v mladosti,
keď ako turista v turistickom
oddiele začínal z tohto miesta tra-
sy do Malých Karpát – a nedožité
90. výročie na-rodenia laického
aktivistu Vladi-míra Milka, ktorý
kaplnku udržiaval v ťažkých
rokoch totalitného režimu a pričinil
sa o obnovenie pobožností pri kap-
lnke po páde režimu.

Peter Sandtner



Pezinská firma
patrí k najmladším sloven-

ským vinárskym firmám. Bola
založená v roku 2006 s pôvodným
názvom J&F, s. r. o. Po odchode
spoločníka Braňa Fischera z firmy
v roku 2007 sa jej názov zmenil na
JANOUŠEK, s.r.o. Firma má via-
cerých spoločníkov, konateľmi sú
výrobný riaditeľ Ing. Mário Polák a
výrobný riaditeľ Ing. Roman Ja-
noušek. O činnosti firmy, ktorá sa
úspešne prezentuje so svojimi ví-
nami na výstavách na Slovensku
i v zahraničí, sme sa pozhovárali

s uznávaným vinárskym odborní-
kom Ing. Romanom Janouškom.

V predstavovaní pezinských
vinohradníckych a vinárskych
firiem pri príležitosti Vinobrania
pokračujeme ďalšou úspešnou
firmou z nášho mesta.

JANOUŠEK
s. r. o.

l Firma Janoušek, ktorá nesie
vaše meno, si aj napriek krátkej
existencii získala na Slovensku
veľký rešpekt. Platí to aj o vás

osobne. Vyrábate kvalitné vína,
niekoľko z nich je každý rok v
prestížnom Národnom salóne
vín Slovenskej republiky. Také-
to výsledky sa nedostavia z ve-
čera na ráno. Ako ste sa k
vinárstvu dostal?

- Som absolventom Vinárskej
školy v Modre a Vysokej školy
poľnohospodárskej v Nitre. Po
ukončení školy som nastúpil ako
vedecko-výskumný pracovník do
Výskumnej šľachtiteľskej stani-
ce v Šenkviciach. Po roku som sa
vrátil do modranskej vinárky, už
ale ako pedagóg, učil som tech-
nológiu spracovania. Tu som zo-
trval tiež rok. Ťahalo ma to viac
do výroby. Využil som ponuku
z limbašského družstva, kde som
sedem rokov robil s vínom. Ro-
bil som všetko – od príjmu hroz-
na na spracovanie cez škole-
nie vína, filtráciu až po predaj.
Potom som jeden rok ešte ro-
bil u firmy Víno Matyšák. Môj
najväčší odborný rast som získal
vo Vinohradníckej spoločnosti
Modra. Zavolal si ma majiteľ fir-
my pán Šebo, dohodli sme sa
a povedal mi: rob. Bol to môj
prvý zamestnávateľ, ktorý mi
nehovoril, čo mám kedy a o koľ-
kej robiť. Rozhodujúci bol výsle-
dok. A výsledky sa pomerne rých-
lo dostavili. Prvým veľkým úspe-
chom bol zisk šampióna s Riz-
lingom rínskym, r. 2002, nesko-
rý zber, na medzinárodnej výs-
tave v Ľubľani. O rok neskôr sa
stal náš Rizling šampiónom na
Valtických vínnych trhoch. Získa-
li sme zlaté medaily na Vínnych
trhoch v Pezinku i v zahraničí.
Práca s vínom ma ohromne bavi-
la, pozorne som sledoval nové
trendy, ktoré som sa snažil u-
platňovať v praxi. Potom som s pri-
ateľom Braňom Fischerom založil
vlastnú firmu, ktorá bola pred-
chodcom súčasnej. V roku 2007
sa naše cesty z Braňom rozišli.
V súčasnosti spolupracujem z ak-
tívnymi spoločníkmi, s pánom Po-
lákom a pánom Valjentom.

lKoľko vína vo vašej firme vyrá-
bate?

- Momentálne je to okolo 60 tisíc lit-
rov. Neskôr uvažujeme o rozšírení
výroby asi na 100 tisíc litrov. To by
sme si ešte trúfli zvládnuť. V sú-

časnosti je tu však kríza, ktorú aj
my pociťujeme, preto niektoré na-
še plány sa odkladajú.

- Chceme sa prezentovať predo-
všetkým bielymi vínami ako sú
Rizling vlašský, Veltlín zelený,
z modrých odrôd je to Ruland-
ské modré, Frankovka, Cabernet.
V súčasnosti zákazníci požadujú
ružové vína, je to módne. Kvalitu
našich vín konfrontujeme s konku-
renciou na súťažiach. Momentál-
ne som najpyšnejší na Rizling vlaš-
ský, bobuľový výber. r. 2009, ktorý
získal šampióna v Česko-Sloven-
skej lige šampiónov na medziná-
rodnej súťaži Pardubický festival
vína, taktiež na TRUNK FESTE.
Z červených vín je to Rulandské
modré. r. 2007, bobuľový výber, kto-
ré získalo taktiež viacero pozoru-
hodných ocenení. Vlajkovou lo-
ďou medzi našimi vínami je Ca-
bernet Sauvignon, r. 2006, ktorý je
našim najdrahším vínom. Vyzrie-
valo 18 mesiacov v barikových
sudoch. Toto víno sa stalo aj šam-
piónom Vínnych trhov v Pezinku.
Podarilo sa mi dosiahnuť u neho
južanskú teplosť a som presvedče-
ný, že pokiaľ ho nepredáme, bu-de
dobré aj o päť či desať rokov.

- Snažíme sa vyrábať ozaj kvalitné
vína. Čím sa odlišujú? U bielych je
to farebnosťou. Naše vína majú
krásnu žltozelenú farbu, spracová-
vame ich veľmi šetrne počas celé-
ho výrobného procesu. Majú viac
oxidu uhličitého, ktorý vo ví-ne
pôsobí osviežujúco, lepšie vy-
náša arómu, môžeme si dovoliť

l

l

Aké vína vyrábate?

Čím sa vaše vína odlišujú od
iných?

menej síriť, pritom víno dlhšie vy-
drží. Momentálne je trend piť ovoc-
né, svieže vína a naše také sú.
Samozrejme, aj móda bielych,
sviežich vín odíde, pripravujeme
sa na to, akonáhle sa to stane, aj
my prídeme s novinkami.

-Ide výhradne o domáci trh. Slo-
vensko ako dodávateľ vín je vo sve-
te nezaujímavé, taktiež pre
veľké zahraničné obchodné re-
ťazce u nás. Tie potrebujú väčšie
objemy dodávok a hlavne v ce-
nách, ktoré slovenský výrobca
môže ťažko akceptovať. Naše ví-
na teda nájdete v hoteloch, reštau-
ráciách, vo vínotékach predovšet-
kým na Slovensku.

- Tak my máme už moderné za-
riadenia od talianskej firmy Velo a
českého Unicomu. Cisterny sú ne-
rezové, vieme zvládnuť riadený
proces kvasenia. Na výrobu naj-
lepších červených vín používame
barikové sudy. V prevádzke na
Bratislavskej ulici privezené hroz-
no spracujeme, mušt tu vykvasí,
číri sa, potom sa víno filtruje, sta-
bilizuje a naplní do fliaš.Tie sa pre-
vezú do skladu hotových výrobkov
na Šenkvickej ulici, kde sa ukladaj-
ú, balia a pripravujú na expedíciu.

- My zatiaľ hrozno nepestujeme,
ale v budúcnosti by sme chceli mať
aj prvovýrobu. Keďže v našej
Malokarpatskej oblasti je ťažšie
zohnať väčšie množstvo hrozna,
toto kupujeme z Hlohovca a z juž-
ného Slovenska – z PD Dvory nad
Žitavou, zo Svodína a Nových
Zámkov. V južnej oblasti je po celý
rok viac slniečka, hrozno lepšie
vyzrieva, získavame teda veľmi
kvalitnú surovinu pre naše vína. Na
tom si dávame záležať.

- To je pravda. Víno treba ľúbiť.
Môžete si ho urobiť podľa svojho
obrazu, ale musíte sa k nemu sprá-
vať maximálne zodpovedne, neu-
stále sa oň starať, nič nemôžete
zanedbať. Za vašu starostlivosť sa
vám odvďačí. Víno je požívatina
tisícich tvarí, vôní a chutí, nájsť tú
vlastnú a pravú je veľmi ťažké. Je
to však krásne a vzrušujúce
hľadanie.

l

l

l

l

Kde dodávate vaše vína?

Aké technológie používate?

Z akého hrozna vyrábate vaše
vína?

Z toho, čo ste mi o víne pove-
dali, som pochopil, že nestačí
o ňom len veľa vedieť, ale tre-
ba mať k nemu aj veľmi dobrý
vzťah...

Milan Oravec



Ej, pizza, pizza, pizza,
nadžgaj si ňou líca.
S kečupom, so syrom, či šunkou,
je to tvoja pizza snov!
Vajce, slanina – skratka mix,
to je pizza Obelix!
Šmrnc a nie je hocijaky,
ten má iba pizza Bucky.
Keď si hladný, kto Ti hodí
záchranné lano?
Predsa kompletnová pizzeria

Tedano!
Toľko rôznych chutí
Dať si pizzu núti.
Nekupuj milej bonboniéry,

nepíš ľúbostné listy!
Večera v Ľalii tá to istí.
Pizza sa hodí na oslavy, k vínu,
pozvi si na ňu celú rodinu.
Každú miestnosť rozžiari jej

aróma,
či už u priateľa, v pizzérii alebo

doma.
Vychutnávaj ju po kúskoch.
pochutíš si na nej viac ako na

zákuskoch.
Nedá skoro žiadnu prácu
spraviť dobrú pizzu domácu.
Veľmi dobre vedz,
nie je taká strašná vec,
že si sa prejedol mäsa
a desíš sa ho ako besa.
Daj si pizzu, tú lahodu,
nenechaj to na náhodu.
Pizza, tá nikdy neomrzí.
Avšak problém väzí
v tom, že jej nikdy nie je dosť.
Na party ňou nepohrdne ani

jeden hosť!
Ten lahodný pokrm si daj,
pizza – to je raj.
Ochutnaj kúsok z neba,
pizzu jesť treba.
Pizza každému zachutí,
veď má toľko príchutí.
Ešte teplá, rovno z pece
je lepšia ako zlata vrece.

(2. cena, poézia ZŠ)

Už zas. Nenávidím to. Pretočím
sa na posteli a otrávene zaklap-
nem budík. Nebaví ma to. Každé
ráno to isté. Budík neprestáva
hulákať. Zúrivo po ňom cápem,
nech už preboha mlčí. Nejde to.
Asi je pokazený, už od toho každo-
denného vyzváňania určite načis-
to zblbol. Tečú mi nervy, budík
zdrapnem a vzápätí letí krížom
cez izbu. Počujem dutý náraz, dve
sekundy je ticho, potom počujem
druhý rachot, niečo padá na zem,
ach bože, zrána je toho hluku
dosť. Vzdychnem si, sťažka sa
vydriapem na nohy, pretieram si
oči a bosá ťapkám krížom cez izbu
pozrieť na tú škodu. Nič vážne to
nie je, zhodila som dve hrubé
knihy a zopár časopisov. Budík sa
ani nepokúšam hľadať, nevidím
ho, zrejme zapadol za radiátor.
Musím sa pousmiať. Moje hody
boli vždy veľmi nepresné, netrafila
by som pokrčený papier do koša
ani ak by som stála priamo nad
ním. Náhodné hody na slepo boli o
niečom inom, vždy z nich vzišlo
viac škody ako úžitku. Naposledy
som pri takomto mojom vydare-
nom hode zval i la maminu
obľúbenú veľkú sklenenú vázu, do
ktorej aranžovala sušené kvety
vyše týždňa, až kým efekt nebol
dokonalý. Váza sa prevrhla, pri
hrdle sa rozbila, no spodok ostal
celý. Kvety sa rozleteli, ich sušené
Iístočky sa rozmrvili a vysávali
sme celý víkend. Mama bola vtedy
pekne na nervy, odvtedy vždy
argumentuje heslom - kto ničnero-
bí, nič nepokazí. Hm, zaujímavé.
Potom nechápem, prečo mi dáva
na starosti väčšinu domácich
prác, akoby mala pocit, že pohá-
rov v skrinke je trošku veľa i zišlo
by sa preriediť ich. Jej vec. Ja som
ju varovala.

Knihy nechám na zemi a chcem
sa ešte vrátiť naspäť do postele,
ked' sa rozletia dvere, mama vletí
dnu ako tajfún a zvreskne: "Čo je?
Odpadla si? Teroristi?"

Samozrejme, jej suchý humor
je súčasťou každodenného fungo-
vania našej domácnosti. Vzdych-
nem si a veľmi sileným smiechom
sa zasmejem, nech mama vidí, že
jej vtipy naozaj vtipmi nie sú. S bra-
tom a mladšou sestrou jej to robí-
me pravidelne. Sestra ešte nie, je
moc maličká, ale s bratom v tomto
smere hviezdime. Už si na to zvyk-
la, no jej pokusy o vyslovenie
niečoho spontánne vtipného sú
obdivuhodné. Mohla by sa živiť
ako padlá komička.

(1. cena, próza SŠ)

Som úplne normálny chalan, ktorý chodí do školy, von s kamarátmi,
na tréningy, sleduje televízor a podobne. Hovorí sa o babách, že si píšu
denníky a skrývajú si ich pod podušku alebo majú na nich malý zámok,
aby ich nikto nečítal.Aj tak si myslím, že v skutočnosti chcú, aby ten den-
ník niekto našiel a prečítal si pár stránok. Kto vie, čo si do denníka píšu?
O chalanoch alebo o tom ktorá mala dnes krajšie topánky alebo sveter?
Ak by si chlapci písali denníky, čo by v nich asi tak bolo ? Skúsim si napí-
sať taký malý denník či lepšie povedané týždenník. Aspoň uvidíme, čo
má taký chalan v ňom napísané.

Pondelok. Tento deň, keď ho zhodnotím, bol celkom normálny. Ráno
som mal na raňajky čaj a jogurt, pozeral som teleráno. Potom som išiel
do školy s mojím kamarátom Hugom. A už to začalo: matika, slovina,
telesná, ruština a 5. hodina- dejepis Z dejepisu som odpovedal a dostal
som jednotku klamem ťa, denníček. Dostal som dvojku. Po vyučovaní
sme išli na obed, mali sme buchty s lekvárom, lebo pondelok mávame
sladký obed. Tak som tie buchty hltal, až som mal hrče za ušami. Po
takomto výdatnom obede sme sa s Hugom ledva vliekli po ulici. Keď som
prišiel, oddýchol som si a pozrel som si telku. O hodinu som mal tréning v
stolnom tenise. Hral som s kamarátom Peťom, s ktorým som vyhral 3:2
na sety. Pri zápase som si skoro zlomil ruku, ale tréner mi na to dal stude-
ný obklad. Po chvíli ma ruka prestala bolieť. Po dvoch hodinách tréningu
som prišiel unavený domov, osprchoval som sa a išiel som sa naučiť na
druhý deň. Veľmi sa mi síce nechcelo, ale musel som, veďma čakala geo-
grafia a fyzika. Keď som sa naučil, chvíľu som pozeral televízor a išiel
som si ľahnúť do postele. Unavený z celého dňa som za okamih zaspal.

Utorok. Ráno som sa zobudil čerstvo vyspatý. Išiel som pozerať hoke-
jový zápas medzi Slovenskom a našimi západnými susedmi, Čechmi.
Po dvoch hodinách sa skončil zápas, ktorý sme vysoko vyhrali 5:0. Bol
som veľmi šťastný a nestihol som sa ani naraňajkovať. V škole sme osla-
vovali víťazstvo Slovákov. Mne síce v bruchu škŕkalo, ale pre hluk v trie-
de to nikto nepočul.Azasa to začalo, angličtina nám našťastie odpadla a
všetci sme sa z toho tešili. Potom sme mali celkom zábavnú hodinu ché-
mie. A znovu tie nudné predmety: matika, hudobnú, fyzika a nakoniec
geografia. (1. cena, próza ZŠ)

Veronika Čipelová
Óda na pezinskú pizzu

(úryvok)

Martin Žigo
Týždeň z môjho denníka

(úryvok)

Lenka Sklenárová
Už len pár rokov

(úryvok)

Uverejňujeme úryvky
z vybraných prác ocenených
v Literárnej súťaži žiakov
a študentov o Cenu primátora
mesta Pezinka. Slávnostné
vyhlásenie výsledkov sa
uskutočnilo 27. mája,
podrobnú správu sme
uverejnili v júnovom čísle.

Primátor
odovzdáva
jednu z cien

Časť účastníkov
slávnostného
vyhodnotenia
literárnej súťaže
(v popredí sú
členky poroty)

Foto (mo)



V areáli Základnej školy na Kupeckého ulici sa 4. a
5.septembra uskutočnil tradičný Streetballový tur-
naj. Pôvodne malo podujatie trvať jeden deň, ale
kvôli silnému dažďu ho museli prerušiť a dokončiť na
druhý deň. Turnaj mal dve kategórie – Open mix a ZŠ
mix. V prvej kategórii bolo poradie: 1. ,
2. , 3. . Druhá kate-
gória: 1. , 2. , 3. . Trojkovú
súťaž (streľba za tri body) vyhral Martin Fusek a sú-
ťaž v smečovaní Filip Suchoň.

Názov tímu
Hladná po údoch Tvoja matka

Hráškovci No name Jožkofci

(mo)

Výstava je
nevšedným pohľadom na tradičnú
modranskú keramiku, na jednotlivé motívy
a vzory, ktoré na ňu maľovali maliari v minu-
losti. Malokarpatské múzeum prezentuje
na výs-tave jedinečnú kolekciu akvarelov a
vzorníkov ornamentálnej výzdoby pochád-
zajúcich zo Slovenskej keramiky v Modre z
1. polovice 20. storočia. Súčasťou výstavy
je i dielňa so všetkým potrebným k práci
maliara majoliky – štetcami, farbami, mali-
arskym krúžkom atď.

je názov výstavy, na kto-
rej je vystavených vyše 400 detských vý-
tvarných prác, ktoré sa zapojili do 1. ročníka
rovnomennej výtvarnej súťaže. Námetom

„Na majolike maľované“

Deti a keramika

všetkých je návrh na výzdobu keramického
taniera. Súťaž bola slávnostne vyhodnote-
ná počas Keramických trhov Pezinok 2010.
Počas leta prebiehali v priestoroch múzea
tvorivé dielne „Namaľuj si svoj hrnček“, na
ktorých sa zúčastnilo vyše 200 detí z Pe-
zinka a okolia. Deti si tak vytvorili svoje
originálne hrnčeky a zároveň si sami vy-
skúšali prácu maliara keramiky. Projekt za-
meraný na priblíženie tradície keramiky
najmladšej generácii sa stretol u detí,
pedagógov, rodičov, výtvarníkov, keramiká-
rov s mimoriadne pozitívnym ohlasom.
Jeho výs-ledky budú mať možnosť vidieť
návštev-níci i počas Vinobrania 2010.

Eva Ševčíková

Len jeden z mnohých prípadov, s
ktorými sa môžete stretnúť na
výstave , o četní-
koch ačetníctve 1.ČSR. Výstava

SUSPENDOVANÝ VELITEĽ
DETEKTÍVNEHO ODDELENIA.
Veliteľ detektívneho oddelenia
bratislavského policajného riadi-
teľstva Vopálenský bol včerajším
dňom riaditeľom suspendovaný
pre výtržnosti, ktoré spáchal
minulú nedeľu v Pezinku na zába-
ve, kde siahal dievčencom pod suk-
ne a pod. Rýchle a kategorické
zakročenie p. riaditeľa Klímu voči
osobám, ktoré kazia dobré meno
polície je ozaj pochvaly hodné.
(Slovenský národ, 6.októbra 1926)

V mene zákona

V Pezinskom kultúrnom centra budú na
obdobie september – december 2010 otvo-
rené tieto kurzy a krúžky:

– otvorenie 5. 10. o 19.00 hod.,
lektor M. Karovic, pravidelné cvičenie 2x v
týždni ( UT, ŠTV)

otvorenie 13.10. o 18.30 hod., lek-
tor Ing. Kamanová, pravidelné cvičenia je-
den raz v týždni (STR)

– otvorenie 7.9.
o 18.45 hod. (pokročilí), 21.9. o 18.00 hod.
(začiatočníci), Charizma 16.9. o 17.30
hod., lektor Mgr. Štrbová

– bojové umenie, pravidelne
PON. a STR o 18.00. hod., lektor M. Imre.

PILATES

JOGA

SPOLOČENSKÉ TANCE

WING – TSUN

–

je venovaná azda najznámejšej a
určite najrozšírebejšej zložke bez-
pečnostného systému 1. Česko-
slovenskej republiky – četníctvu.
O tom, aká bola jeho organizácia a
vnútorná štruktúra, o právach a po-
vinnostiach četníkov, ich postave-
ní, či kompetenciách pri zabez-
pečovaní poriadku a bezpečnosti
obyvateľstva sa viac dozviete v
Mest-skom múzeu v Pezinku.
Výstavu dopĺňajú ukážky výstroje a
výzbroječetníkov, dobové predme-
ty súvisiace s ich každodennou prá-
cou, a už spomínané prípady z
dobovej tlače, ktoré najlepšie
dokresľujú obsah a rozsah práce
príslušníkov zboru prvorepubliko-
vého československého četníctva.
(pp)

Múzeu ostala jeho špecializácia
na výskum a dokumentáciu vino-
hradníctva a vinárstva v oblasti
Malých Karpát, avšak získalo aj
dve vysunuté pracoviská: Literár-
ne a vlastivedné múzeum v Svä-
tom Jure a Múzeum Ferdiša Kost-
ku v Stupave.

S účinnosťou od 1. apríla 2002
prešla zriaďovacia pôsobnosť z
Krajského úradu Bratislava na
Bratislavský samosprávny kraj,
pričom ten vydal múzeu doteraz
poslednú zriaďovaciu listinu, v kto-
rej definuje príspevkovú organizá-
ciu s právnou subjektivitou na do-
bu neurčitú s názvom Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku a tri vysu-
nuté pracoviská: Literárne a vlasti

Dokončenie zo 16. strany vedné múzeum v Svätom Jure,
Múzeum Ferdiša Kostku v Stu-
pave a Rodný dom Jána Kupec-
kého v Pezinku. Ten stav trvá
dodnes.

Pre zlý technický stav budovy a
zastaralé expozície bolo múzeum
od 1. septembra 2006 do 18.no-
vembra 2008 pre verejnosť zatvo-
rené. Tentočas bol využitý na gene-
rálnu rekonštrukciu objektu, reštau-
rovanie zbierkových predmetov a
tvorbu novej pivničnej expozície.
Slávnostné znovuotvorenie Malo-
karpatského múzea sa uskutočnilo
dňa 14.novembra 2008.

V týchto dňoch múzeum ponúka
pre svojich návštevníkov prehliad-
ku vinárskej a vinohradníckej expo-
zície, ktorá je umiestnená priamo v

pivničných priestoroch, čím pô-
sobí veľmi autenticky. Múzeum tiež
organizuje rôzne výstavy, de-
gustácie, prezentácie, prednášky,
vzdelávacie programy či odborné
semináre. Ako organizátor či spo-
luorganizátor sa podieľa na rôz-
nych spoločenských podujatiach –
Keramické trhy, Pezinské vínne piv-
nice, deň Sv. Urbana, deň Sv.
Floriána, Ako to robili naše babky,
memoriál Rétiho, Vinobranie a v
tomto roku sa múzeum pokúsilo aj
o nový typ podujatia – Pálenie ján-
skych ohňov. Spolu s ostatnými
múzeami sa zúčastňuje na Noci
múzeí a galériií, ale neuspokojuje
sa iba so sprístupňením expozície,
ale pravidelne pripravuje k tomuto
podujatiu aj vlastný bohatý a nápa-

ditý program. V súčasnej dobe pri-
pravujú odborní pracovníci múzea
novú historickú expozíciu v klenbo-
vých priestoroch. S jej otvorením
pre verejnosť sa počíta v roku
2011.

Malokarpatské múzeum už obja-
vili nielen naši návštevníci, ale aj
zahraniční, aj keď po rekonštrukcii
ukončenej v.r. 2008 si múzeum iba
pomaly nachádza svojho návštev-
níka. S využitím modernej techniky
a s možnosťou dotýkyť sa exponá-
tov (čo býva často nemysliteľné v
iných múzeách) či dokonca s mož-
nosťou fotografovať sa počas preh-
liadky, so zapojením všetkých
zmyslov si návštevník odnáša plno-
hodnotný kultúrny zážitok o čom
svedčia aj spätné reakcie.

Záujemcovia o astronómiu z radov občanov
sa môžu prihlásiť do Astronomického a SCI-FI
krúžku, ktorý otvára Pezinské kultúrne cent-
rum v Pezinku. Prvé stretnutie sa uskutoční v
utorok 5. 10. 2010 o 17.30 hod. v Dome kultúry
na Holubyho ul. č 42, miestnosť č. 109. Na-
plánovaných je dvanásť dvojhodinových stret-
nutí, v programe ktorých okrem teórie sú pozo-
rovanie hviezdnej oblohy astronomickýmiďa-
lekohľadmi, návšteva hvezdárne a iné. Krúžok
potrvá do 21. 12. 2010. Poplatok za jednu oso-
bu je 12 €, ktorý treba zaplatiť najneskôr pri ot-
vorení krúžku 5. 10. Bližšie informácie poskyt-
ne vedúci krúžku Ing. Ľubomír Dobrovoda, č.
tel. 033/6474800 (tiež SMS a odkazovač). (ľd)



Mladší a starší žiaci futbalového
klubu PŠC Pezinok sa v dňoch 16.
- 21. augusta zúčastnili na sústre-
dení v Zuberci. Dvadsať chlapcov
absolvovalo dvakrát denne atrak-
tívne tréningy, zohrali priateľský zá-
pas s domácim mužstvom, ktorý
prehrali 5:7. Taktiež mali množstvo
voľnočasových aktivít. Navštívili
Múzeum oravskej dediny, zabavili
sa kúpaním v Tatralandii a zvládli i
výlet na Roháčske plesá, sledovali
víťazné ťaženie žilinských futbalis-
tov a neúspešný pokus slovanis-
tov. Sledovanie týchto zápasov bo-
lo pre všetkých veľkým zážitkom.

Veľká vďaka patrí hlavne tréne-
rovi a obetavým rodičom, ktorí svo-
jou účasťou spríjemnili chlapcom
týždenný pobyt a rovnako aj Pe-
zinskému športovému klubu a fir

mám Víno Matyšák a T-com.
Ak by aj vaše dieťa malo záu-

jem prežívať podobné zážitky,
navštívte nás na jednom z trénin-
gov alebo kontaktuje trénera prí-

pravky a žiakov Maroša Skovaj-
su na tel. č. 0902 658 530, prípad-
ne navštívte interne

Bc. Roman Farkaš

tovú stránku
www.pscpezinok.estranky.sk

FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

BASKETBAL (extraliga, muži)

HÁDZANÁ (muži, I. liga)

VOLEJBAL (extraliga, ženy)

26.9.

10.10

24.10.

19.9.
26.9.
3.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.

25.9.
2.10.
9.10.
16.9.

16.10.

20.10.
27.10.

19.9.

3.10.

17.10.

2.10.

16.10.
24.10.

30.10.

. Spartak
Myjava
PŠC

PŠC Pezinok – FKS
Nemšová
PŠC Pezinok –

Pezinok – MFK
Vrbové

Grinava – Zohor
B. Pezinok – Závod
Grinava – V. Leváre
B.Pezinok – Z. Ves
Grinava – B. Pezinok
B.Pezinok – Zohor
Grinava – Viničné

Pezinok – BC Prievidza
Pezinok – BK SPU Nitra
Pezinok – MBK Handlová
Pezinok – Pardubice
Pezinok – BK 04 LB Sp.
Nová ves
Pezinok – BK Iskra Svit
Pezinok –Astrum Levice

Pezinok – Dubnica
o 16.00 hod.
Pezinok – Bojnice
o 16.00 hod.
Pezinok – Prešov B
o 14.00 hod.

Pezinok – Spoje Bratis-
lava
Pezinok – UKF Nitra
Pezinok – Senica

Pezinok – Žiar nad Hro-
nom

o 17.00 h

o 17.00 h

o 17.00 h

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

Hrá sa v Hale SOU na Komenského 27

Hrá sa o 18.00 hod. v športovej hale
VTC na Komenského ulici

Hrá sa na štadióne PŠC na Komen-
ského ul.

Hrá sa na štadiónoch v Grinave a na
Cajle.

o 16.00 hod

V Sremskej Mitrovici v Srbsku sa kona-
li v dňoch 21. - 28. augusta Majstrovstvá
sveta v raketovom modelárstve. Medzi
desiatimi slovenskými reprezentantmi
bola polovica Pezinčanov. A počínali si
vynikajúco. Majster sveta z roku 2006 -
Pezinčan ŠTEFAN TURZA (na fotogra-
fii), získal v kategórii S8-EP raketový
klzák – jednotlivci druhé miesto a stal
vicemajstrom sveta.

V kategórii družstiev S8-EP štarto-
valo aj trojčlenné pezinské družstvo v
zložení: Š. TURZA, Jaroslav BOĎA, Sta-
nislav PÉM. Aj tu naši zabojovali. Získali
mimoriadne cennú striebornú medailu.
V tejto súťaži sa zaratúvajú výsledky všet-

kých trochčlenov družstva v troch jazdách.
Úspešným pezinským modelárom blahoželáme aďakujeme za vzor-

nú reprezentáciu Slovenska a nášho mesta. (mo)

Dvadsaťosemročný Pezinčan
Filip Polc, reprezentant Slovenska
v horskej cyklistike, štartoval za-
čiatkom septembra na majstrov-
stvách sveta v Mont – Sainte – An-
ne v kanadskom Quebecu. V disci-
plíne four cross obsadil 8. miesto.
Aj keď tento výsledok je v silnej sve-
tovej konkurencii veľmi dobrým
umiestnením, Filip mal tentoraz v
Kanade veľkú pretekársku smolu.
Hneď v prvej jazde dostal defekt,
napriek tomu prišiel do cieľa prvý.
V osemfinále mal kolíziu s Fisch-
bachom po ktorej spadol a zranil
si väzy v kolene. Našťastie doká-
zal v pretekoch pokračovať. V ma-
lom finále v skalnatejpasáži dostal
opäť defekt. „Konečné 8. miesto
nie je zlé, som rád, že sa mi podari-
lo potvrdiť príslušnosť k svetovej
špičke,“ povedal F. Polc po pre-
tekoch. Darilo saČechom – Tomáš
Slávik sa stal majstrom sveta a
Michal Prokop bol bronzový.

Na druhý deň v záverečnej dis-
ciplíne v zjazde skončil Filip Polc
na 23. priečke, za víťazom Aus-
trálčanom Samuelom Hillom zaos-
tal o viac ako 16 sekúnd. Na výko-
ne nášho pretekára sa zjavne pod-
písalo zranenie z predošlého dňa.
(mo)

V sobotu 18. septembra začína
1. ročník Pezinskej hokejbalovej
ligy. Zápasy sa budú hrať na ihris-
ku na Fajgalskej ceste. Do súťaže
sú prihlásené družstvá: Vitamíny A
Pezinok, Vitamíny B Pezinok, Car-
pathians Pezinok, Obri Grinava,
Diabli Reca, Haliganda Pezinok,
Panteri Budmerice, HC Warriors
Častá, Hornets Pezinok, Buldogs.
Všetko podstatné sa dozviete na
stránke:www.hokejbalpezinok.eu

(kl)

V tradičnej ankete „Hviezda extraligy“ v uplynulom ročníku mal Pezi-
nok trojité zastúpenie. Za najlepšieho trénera vyhlásili kouča Pezinka
a slovenskej reprezentácie Františka Róna, Yemi Nicholson sa stal pivo-
tom roka a za najlepšieho defenzívneho hráča Mareka Kozlíka, ktorý
obhájil víťazstvo z predchádzajúceho ročníka. Hráčom uplynulej sezóny
sa stal Glavinič z Handlovej. Hodnotila odborná verejnosť – zástupcovia
klubov a médií. (mo)

V sobotu, 11. septembra, žil
Pezinok najmä športom. Už ráno
začal na štadióne Baníka na Cajle
futbalový turnaj „starých pánov“
pod záštitou firmy ZMOP. O desia-
tej v Judo hale začali medzinárod

né preteky juniorov v jude. V tej is-
tej dobe už prebiehal na desiatich
dráhach na Komenského ulici tur-
naj v čoraz populárnejšom petan-
que. Rušno bolo po celý deň aj na
hokejbalovom ihrisku, kde sa ko-

nal turnaj, ktorý bol poslednou prí-
pravou pred nastávajúcimi bojmi v
Pezinskej hokejbalovej lige. Na
Babe boli preteky automobilov Tat-
ry Donau Cup. Korunu sobotňaj-
ším športovým zápoleniam nasa-
dil druholigový futbalový duel me-
dzi PŠC Pezinok a FK Nové Zám-
ky. Večer bol medzinárodný bas-
ketbal. Na všetkých podujatiach sa
zúčastnil aj primátor mesta Oliver
Solga.

V Pezinku v ten deň športovalo
alebo sa aspoň prizeralo niekoľko
tisíc ľudí. A to je veľmi pozitívne
konštatovanie a tiež dobrá rekla-
ma pre mesto. (r)

Hokejbalový turnaj Starí páni bojovali na Cajle



Nečakaným víťazom jubilejné-
ho 10. ročníka medzinárodného
súťažného festivalu malých dy-
chových hudieb DYCHOVKY V
PREŠI v Pezinku sa stala rakúska
kapela . Nie pre-
to, že by nemohla zvíťaziť zahra-
ničná hudba, ale preto že táto hud

BLECHARANKA

Predstavujeme víťaza medzinárodného festivalu

ba nemala vôbec spevákov. Me-
dzinárodná porota vedená hu-
dobným skladateľom Adamom
Hudecom, tentoraz hlavnú cenu
udelila hudbe, ktorá sa prezento-
vala najkvalitnejšími hráčskymi
výkonmi. Hodnotenie je v súlade s
medzinárodnými kritériami. Vraj

vo svete, pri hodnotení na festi-
valoch, sa prikladá väčší dôraz
na hráčske majstrovstvo, ako na
spev.
Čo vieme o tohtoročnom

víťazovi?
Dychová hudba Blecharanka

má veľmi krátku tradíciu. Vznikla v
roku 2004 v oblasti severného
Burgenlandu s názvom Seewin-
kel. V tom čase to boli chlapci med-
zi 14 a 20 rokom a spoločná láska
k dychovej hudbe, ktorá udržala
tento kolektív pohromade až
dodnes. Všetci sú amatérskymi
muzikantmi a ich cieľom je prezen-
tácia českej a moravskej hudby.
Repertoár tvoria taktiež vlastné
skladby.

Blecharanka vystupovala na
Slovensku v roku 2007 na festiva-
le v Hradišti pod Vrátnom a na
Dychfeste v Dolnej Krupej. V roku
2009 sa zúčastnili festivalu v ne-
meckom Crailsheime. Mladí ra-
kúski hudobníci nahrali dva CD
nosiče, na ktorých popri známych
skladbách nájdete aj ich vlastné
kompozície. (r)

Pezinčan Július Balco (1948) je
v literatúre pre dospelých prítomný
od sedemdesiatych rokov prózami

(1976),
(1979),

(1986),
(1988), (2006),

(2009). Principiálne dištanco-
vanie sa od komerčnosti mu pos-
kytlo tvorivú slobodu a zároveň da-
lo priestor na to, aby sa jeho origi-
nálny umelecký potenciál naplno
rozvinul do podoby rozprávačské-
ho a štylistického majstrovstva. Je-
ho tvorba je často oceňovaná. Dva
razy získal výročnú literárnu cenu
VÚB, jeho diela vychádzajú v pre-
kladoch. Detských čitateľov si zís-
kal rozprávkami o strigôňovi, tkoré
dostali aj podobu televíznych ve-
černíčkov. Licenčné práva na vy-
sielanie zakúpilo Česko, Maďar-
sko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko,
Fínsko, Filipíny a prostredníctvom

Voskovožlté jablko Husle s
labutím krkom Ležoviská

Cestujúci tam a späť
Diablova trofej Žlté

ruže

maďarskej satelitnej televízie
DUNATV ich mohli sledovať aj deti
v USA, Austrálii a na Novom Zé-

lande. Nemenej úspešná je Balco-
va rozprávka (2004),
za ktorú získal výročnú Cenu Slo-

Vrabčí kráľ

venských pohľadov, aj vlani za úry-
vok z jeho najnovšieho románu

a Prémiu Slovenského

literárneho fondu. Vyšla po poľsky,
po chorvátsky, po ukrajinsky a toho
roku po arabsky v Sýrii.

Ceny Nadácie Matice sloven-
skej sú prestížne ceny za najvý-
znamnejšie tvorivé výkony dlho-
dobého charakteru nazvané podľa
významných zosnulých osobností
slovenského národného života.
Jedna z nich, Prémia Vincenta
Šikulu, bola 30. apríla 2010 v Slo-
venskom komornom divadle Ná-
rodný dom v Turčianskom Svä-
tom Martine slávnostne odovzda-
ná spisovateľovi Júliusovi Balco-
vi „Za vzácne tvorivé majstrov-
stvo v slovenskej literárnej tvorbe
a podiel na spracovaní životných
príbehov súčasnej generácie na
Slovensku a výnimočnú autorskú
tvorbu literatúry pre deti a mlá-
dež.“

Žlté ruže

(mo)

V minulom mesiaci sa uskutoč-
nila v priestoroch pezinského Ar-
TELIÉR-u ( Štefánikova 2) výstava
textilných koláží Evy Trizulia-kovej
s názvom Z neba. Autorka začala
zbierať staré zničené ľudové a kos-
tolné textílie (staré čipky), z kto-
rých zhotovila nové diela. Art-
protisy, ako sa textilné koláže nazý-
vajú, sú po technickej stránke neo-
pakovateľné špecifickým spraco-
vaním vlnených materiálov, zapo-
jením starých a nových textilných
štruktúr. E. Trizuliakovú pri tvorbe
inšpirovali ľudové rozprávky a bá-
je, bájne postavy zo slovenskej his-
tórie. Ale aj oslava Matky Božej. V
jej dielach sa preto objavujú Ma-
dony, anjeli, symboly kríža a vy-
tvorila aj niekoľko cyklov na tému
litánií. (r)
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V utorok 14.septembra sa u
skuto nila malá slávnos pri Božej
muke na Kupeckého ulici. Bola tu
znovu vysvätená kaplnka veno
vaná pamiatke obetí prvej sve
tovej vojny. Myšlienka umeleckej
výzdoby sa zrodila v hlave jed
ného z najlepších slovenských
keramikárov Jozefa Franka. O vý
zdobu štyri keramické obrazy -
sa postarali majstri keramikári
Maroš Liška, Ján Pe uk, Ján
Vig aš a Jozef Franko. Na kera
mických obrázkoch sú zachytené
obrázky z bojov a dobová slo
vesnos . Centrom zobrazení je
Panna Mária, ktorú vojaci vnímali
ako svoju ochránky u a k nej sa
obracali o pomoc. Z štaurovaná
bola aj kaplnka a pripravuje sa
úprava jej okolia. Týmto pamät
ní kom si mesto Pezinok, ako jed
no z mála na Slovensku, pripo
mína pamiatku svojich ob anov,
ktorí v rokoch 1914 - 1918 bojovali
na bojiskách prvej svetovej vojny.
Boli to naši starí rodi ia a pra
rodi ia a preto si zaslúžia našu
pozornos a úctu.
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Kultúrne programy na október 2010

3.10.

AHOJ ROZPRÁVKA.

9.10.
PEZINSKÝ STRAPEC.

11.10.
VÁCLAV

N E C K ÁŘ S O S K U P I N O U
BACILY

13.10.
TRAMPSKÉ SPIEVANKY.

15.-16.10.
FAST – Festi-

val Autorskej Slovenskej Tvorby.

(nedeľa) o 16.00 h
vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Divadli PIKI.
Cyklus rozprávok s det-

skou súťažou. POZOR: Po roz-
právke vyhodnotenie súťaže o
SUPERDIVÁKA v sezóne 2009/
2010 s Elou a Hopom

(sobota) v spoločenskej sá-
le DK –
XXXVI. ročník Medzinárodnej
súťaže v spoločenskom tanci.

(pondelok) o 19.00 h vo
veľkej sále DK –

. Koncert legendy českej
popmusic.

(streda) o 17.00 h v salóniku
DK –
Večer pre každého, kto má rád pek-
nú pesničku. Vedie: Darina Kontá-
rová.

(piatok, sobota) vo všet-
kých sálach DK –

Divadelné predstavenia, vernisáž

výstavy, hudba... Podujatie v spolu-
práci: DIVADLO NA KOLESÁCH a
PEZINSKÉ KULTÚRNE CEN-
TRUM. Podrobný program bude
uvedený na samostatných plagáto-
ch.

(nedeľa) o 10.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

Podujatie pre deti
a rodičov plné hier, súťaží a atrak-
cií. Organizátor: Juraj Špot.

(utorok) o 18.00 h v saló-
niku DK –

Prednáška Woj-
teka Tracewskeho (PL).

(streda) o 8.00 h v salóniku
DK – Hlavný ga-
rant: Slovenský Červený kríž –
MO Pezinok.

(štvrtok) o 17.30 h v saló-
niku DK –
Cyklus stretnutí s významnou
osobnosťou Pezinka.

(piatok) o 9.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

Hlavný ga-
rant: ZŠ Fándlyho.

(piatok) o 19.00 h v malej
sále DK –

17.10.
ŠPOT

PÁRTY SHOW.

19.10.
BUDDHIZMUS V BEŽ-

NOM ŽIVOTE.

20.10.
ODBER KRVI.

21.10.
ŽIJE MEDZI NAMI.

22.10.
MAJSTROV-

STVÁ SLOVENSKA V HALO-
VOM VESLOVANÍ.

22.10.
KONCERT V KLUBE

MLADÝCH.

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2.-3. Kungfu Kyborg HK
5.-6. Bez súcitu USA

7. Fk „100“ Užívaj si, ako sa
len dá USA

8.-10. Čarodejov učeň USA
12.-13. Listy pre Júliu USA

14. Fk „100“ Fish Tank VB
17. Kajínek ČR

19.-20. Sexy 40 USA
21. Fk „100“ Zmluva s diab-

lom FIN
22.-24. Dospeláci USA
23.-24. Shrek: Zvonec a koniec

o 17.00 h USA
26.-27. Karate Kid USA

28. Fk „100“ Biela stuha Nem
29.-31. Román pre mužov ČR

30. Ako si vycvičiťdraka
o 17.00 h USA

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

1. 10. – Bláznivé po-
poludnie – klubovňa

5. 10. – Veselý ježko
Mama, ocko poď sa hrať

8. 10. – Magic tea – klubovňa

9. 10. – Rozprávková sobota
O múdrych kozliatkach

12. 10. – Misa plná ovocia
Mama, ocko, poď sa hrať

15. 10. – Poletíme
(výroba šarkana) – klubovňa

15. 10. – BABY - nec

od 14.00 do 17.00 h v
prístavbe Centra
voľného času. Deti si

môžu prísť vyplniť hrami svoj voľný
čas

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé
dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

od 14.00 do 17.00 h v prístavbe
Centra voľného času. Deti si môžu
prísť vyplniť hrami svoj voľný čas.

Sobotné rozprávkové divadelné po-
poludnie pre deti v prístavbe Centra
voľného času o 16.00 h. Vstupné:
1,50 €

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé
dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

od 14.00 do 17.00 h v prístavbe
Centra voľného času. Deti si môžu
prísť vyplniť hrami svoj voľný čas.

dobrodružná noc v Centre voľného

VÝSTAVY

Stále expozície:

V mene zákona

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– o četníkoch a čet-
níctve 1. ČSR. Výstava potrvá do
30.11.2010

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

www.MestskeMuzeumPK.sk

17.10. (nedeľa) o 16.00 hod. –
–ZAHRAJME SI ROZPRÁVKU

Interaktívne stretnutie všetkých de-
tí, ktoré majú záujem tvoriť, vy-
mýšľať a hrať sa. Pomocou svojej
fantázie vytvoríme príbeh a zahrá-
me si ho. Príďte si vyskúšať rolu
herca a bábkoherca.
Vstupné : 1 €, Kontakt: 033/64 04
035, 0911/33 45 52, pezinok@-
sng.sk, Galéria insitného umenia,
Cajlanská 255, Pezinok – Cajla

času od 16.30 do 10.00 pre dievčatá,
ktoré sa rady bavia, súťažia a neboja
sa spaťmimo domu. Vstupné: 3€

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé
dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

Pozývame deti a ich rodičov na je-
senné tvorivé dielne, kde si môžete
vyrobiť v dielničkách drobnosti,
s ktorými si ozdobíte izbu. V centre
voľného času od 14.00 do 18.00 h.
Vstupné: dobrovoľné

od 14:00 do 19:00hod v Centre
voľného času sa naučíte ako z bie-
lej šatky vytvoriť umelecké dielo.
Stačí vám fantázia, štetec, farby.
Pr ih lás i ť sa je možné do
19.10.2009 osobne Zámockom par-
ku v Centre voľného času Pezinok
alebo telefonicky 0911/402 021,
033/641 20 20. Cena: 14€

stretnutia s rodičmi a ich deťmi, kaž-
dý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé
dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€
Bližšie informácie o podujatiach na

alebo na te-
lefónnych číslach 033/641 20 20,
www.epicentrum.org

19. 10. – Letí, letí alebo výroba
šarkana – Mama, ocko,

poď sa hrať

22. 10. – Jesenné tvorivé dielne

23. 10. – Maľba na hodváb
– kreatívna sobota pre mládež

a dospelých

26. 10. – Pletieme my reťaz -vý-
roba venčekov zo slaného ces-
ta – Mama, ocko, poď sa hrať

29.10.
KAŽDÝ Z NÁS.

13.10. a 27.10
PRÍRODNÉ LIEČIVÁ.

7.10. a 21.10

(piatok) o 19.00 h v malej
sále DK – Repríza
divadelného predstavenia súboru
BALACLAVApri PKC.

o 16.00 h v salóniku
DK –

o 16.00 h v salóniku

Akadémia tretieho veku:


