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O necelý mesiac sa v Pezinku
uskutoční tradičné Vinobranie.
Na podujatie roka v našom mes-
te bol tentoraz vybraný termín
16.-18. septembra.

Aj v tomto roku sa môžu náv-
števníci tešiť na širokú ponuku
kvalitných vín, burčiakov, gur-
mánskych špecialít, zábavy pre
dospelých, mládež i deti. Komi-
sia Vinobrania rozhodla, že do
priestorov pri Bille a pred Do-
mom kultúry nebudú tentoraz
umiestňované kolotoče, tieto bu-
dú situované výhradne na Ku-
peckého ulici. Uvoľnené miesta
budú k dispozícii pre stánky s ob-
čerstvením a na sedenie. Pri-
pravený je aj bohatý kultúrny
program.

povedala nám riaditeľka
Pezinského kultúrneho centra

.
Z programovej ponuky v pia-

tok návštevníkov iste zaujme
skupina FUNNY FELLOWS s
ktorou bude spievať populárny
spevák Csongor Kassai. V sobo-
tu budú ťahákmi skupina DES-
MOD, Peter Pačut ako Freddie
Mercury, Hugo Čáves, ohňová
show a ohňostroj. Na tribúne v
Zámockom parku svojím vystú-
pením podvečer divákov iste po-
teší Folklórny súbor EKONÓM
a večer určite zaujme maďar-
sko-slovenská kapela GHY-
MES, ktorá už na pezinskom
Vinobraní v minulosti účinkova-
la a zožala veľký úspech. V ne-
deľu poobede k hlavnej tribúne
pritiahne zas tínedžerov Martin
Harich s kapelou, ktorý v tele-
víznej Superstar svojím spevom
a výzorom očaril najmä dievča-
tá. Na druhej tribúne pri Zámku
bude zas svojím majstrovstvom
„kraľovať“ známa krojovaná mo-
ravská dychová hudba STŘÍ-
BRŇANKA..

Organizátori vyvinuli maximál-
ne úsilie k tomu, aby sa náv-
števníci oberačkových slávností
v Pezinku cítili dobre a odchá-
dzali domov spokojní. Očakáva-
me, že aj občania mesta svojou
ústretovosťou a dobrosrdeč-
nosťou prispejú k dobrej pre-
zentácii Pezinka a k celkovému
úspechu nášho tradičného vi-
nárskeho podujatia.

„ Tento rok budú pro-
gramy opäť na dvoch tribúnach.
Hlavná bude na Radničnom ná-
mestí a druhá v rekonštruova-
ných priestoroch Zámockého
parku. V piatok na tribúne na ná-
mestí bude program Pezinčania
Pezinčanom. Účinkovať budú
súbory a kapely, ktorých lídrami
alebo členmi sú Pezinčania. V
sobotu a nedeľu bude už taká
programová všehochuť, aby
sme uspokojili čo najviac náv-
števníkov. Na druhej tribúne v
Zámockom parku budú špeciali-
zované programy. Piatok bude
patriť country a folku, sobota
cez deň folklóru a večer štylizo-
vanému folklóru. V nedeľu bude
táto scéna patriť dychovej hud-
be,“

Ing. Ingrid Noskovičová

(mo)

Pezinok privíta
návštevníkov
Vinobrania

Medzinárodný súťažný festi-
val malých dychových hudieb
DYCHOVKY V PREŠI vstúpil
už do druhého desaťročia svoj-
ho trvania. V tomto roku sa ko-
nal 11. ročník. Pezinský festival
sa svojím rozsahom stal naj-
väčším podujatím tohto druhu
na Slovensku. Významný je
tiež tým, že sa ho pravidelne zú-
častňujú zahraničné orchestre.

Tento ročník sa konal v dňoch
12. - 14. augusta. Návštevníci
festivalu mohli zaregistrovať
niektoré novinky. Prvou bolo to,
že sa zmenilo miesto konania
súťažnej časti festivalu. Roky
osvedčené nádvorie Zámku ča-
ká rekonštrukcia, preto organi-
zátori hľadali iný vhodný objekt.
Náhradu našli v rozsiahlejšom
amfiteátri, ktorý síce nepôsobí
tak útulne, ale ponúka najlepšie
podmienky, čo sa týka kapacity
sedadiel, sociálnych zariadení,

vody, elektriny, ale aj dostup-
nosti pre peších návštevníkov.
Ďalšou novinkou bol počet účin-
kujúcich hudieb. Počas troch
festivalových dní sa ich na ve-
rejných vystúpeniach v meste i
v samotnej súťaži predstavilo
až šestnásť. Polovica z nich sa
prihlásila do súťaže, čo je tiež
najviac z doterajších ročníkov.

Počas prvých dvoch dní sa
Pezinčanom i návštevníkom
mesta predstavili na viacerých
miestach dychové hudby Gri-
navanka, Svätojurská, Cajlané,
Častovanka, Šarfianka, Musik-
zug der FF Zittau (D). V nedeľu
doobeda v centre mesta kon-
certovali súťažné kapely: Fia-
lenka, Estradaci, Vlčnovjané
(všetky CZ), Karpatská kapela,
Sebedražská kapela, Cemen-
tón, Mladík. DH Grinavanka, ôs-
ma súťažná kapela, koncerto-
vala už v piatok.

Poobede o trinástej sa hostia
festivalu, všetky súťažné kape-
ly, členovia medzinárodnej po-
roty a mažoretky zoradili pred
Domom kultúry a odtiaľ spoloč-
ne v sprievode prešli do amfite-
átra. Tu návštevníkov a súťaž-

né kapely z pódia pozdravili pri-
mátor mesta Oliver Solga, pred-
seda festivalu František Féder
a riaditeľka Pezinského kultúr-
neho centra Ingrid Noskovičo-
vá. Potom predviedlo súťažné
vystúpenia všetkých osem ka-
piel. Ich takmer štvorhodinové
vystúpenia pozorne sledovala
odborná porota pod vedením
hudobného skladateľa Adama
Hudeca, ale aj diváci, ktorých
hlasy boli rozhodujúce pri určo-
vaní Ceny diváka.

„Bol som milo prekvapený
úrovňou hry, ktorú predviedli sú-
ťažné kapely. Prekvapilo ma,
že v orchestroch, ktoré sme
mohli vidieť, bolo hodne mla-
dých ľudí. V prvej polovici súťa-
že mohol divák nadobudnúť do-

Tradičný festival dychových hudieb prvýkrát v amfiteátri

Hlavnú cenu festivalu získala Sebedražská kapela

jem, že je na súťaži mladých dy-
choviek. Mnohí z nich sa už vy-
rovnajú svojím hudobným maj-
strovstvom dospelým.Aj odbor-
ná porota vyzdvihla hru niekto-
rých mladých kapiel ako celku
či jednotlivcov v nich. To je pre
budúcnosť dychovej hudby veľ-
mi nádejné,“ povedal nám pred-
seda festivalu František Féder.

Akonáhle bol známy verdikt
poroty a hodnotenia divákov,
boli vyhlásené výsledky a odo-
vzdané ceny.

Hlavnú cenu pre najúspešnej-
šiu kapelu, ktorú určuje odbor-
ná porota, získala Sebedraž-
ská kapela zo slovenskej obce
Sebedražie. Víťazná kapela
má dlhoročnú bohatú tradíciu,
hrá tradičné ľudové piesne, ale
aj muzikálové a filmové sklad-
by. V minulom roku vydali prvé
CD. Cenu diváka, ktorá je me-
dzi muzikantmi tiež veľmi cene-
ná, získala DH Mladík z Hornej
Súče. V hudbe hrajú a spievajú
dievčatá a chlapci od 10 do 18
rokov. Väčšina z nich sú absol-
ventmi alebo súčasnými žiakmi
základných umeleckých škôl.

Pokračovanie na 7. strane
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Obyvateľ obce má v zmysle
Zákona o obecnom zriadení
(ust. § 3 ods. 2 písm. f Zákona
SNR č. 369/1990 Zb. v znení ne-
skorších predpisov) právo o-
krem iného požadovať od obce
súčinnosť pri ochrane svojho
majetku nachádzajúceho sa v
obci.

S uvedenou požiadavkou sa
na Mesto Pezinok obrátili vlast-
níci vinohradov, ktorí poukázali
na problém súvisiaci s pácha-
ním delikvencie v lokalitách
mesta Pezinok, v ktorých ob-
hospodarujú vlastné vinohrady.
Každoročne v čase dozrievania
hrozna dochádza k veľkým stra-
tám úrody z dôvodu krádeží, čo

potvrdzujú aj štatistiky policaj-
no – bezpečnostných zložiek,
ktoré tieto trestné činy evidujú,
resp. vyšetrujú, pričom bolo pre-
ukázané, že páchatelia krádeží
hrozna používajú na túto trest-
nú činnosť dopravné prostried-
ky, konkrétne dopravné vo-
zidlá.

Z dôvodu eliminovania tohto
nežiaduceho protispoločen-
ského javu, resp. zabezpeče-
nia ochrany významných spo-
ločenských vzťahov, akým je aj
majetok obyvateľov, Mesto Pe-
zinok v súčinnosti s majiteľmi vi-
nohradov, nachádzajúcich sa v
lokalite Kejda, prijalo vo veci o-
chrany majetku tieto opatrenia:

V termíne od 15. augusta
2011 až do ukončenia zberu
hrozna (asi 2 mesiace) budú
vstupy do vinohradov (od ulice
Fajgalská cesta do obce Lim-
bach; od ulice Pánsky chodník
až k ulici Krížna) mechanicky;
napríklad zábranami alebo na-
vezením zeminy uzavreté, čím
bude znemožnený vjazd moto-
rových vozidiel do vinohradov.
Jediný vjazd motorovým vo-
zidlom bude možný po ulici Ro-
zálka po účelovej kombinácii pri
Areáli zdravia Rozálka, a to len
pre vlastníkov vinohradov.

Vstup do uvedenej lokality bu-
de možný pre peších (chod-
cov), turistov, ktorí môžu využí-

vať účelovú komunikáciu na
prechádzky resp. ako prechod
do lesov Malých Karpát, pričom
aj pre nich je zakázaný vstup do
viníc a oberanie hrozna. Také-
ho konanie sa právne kvalifiku-
je ako konanie protiprávne a je
v zmysle zákona sankcionova-
teľné.

Dohľad nad dodržiavaním pri-
jatých opatrení, ako aj fyzickú
ochranu majetku nachádzajú-
ceho sa na území mesta Pe-
zinok pred krádežami bude v
spolupráci s majiteľmi vinohra-
dov zabezpečovať mestská po-
lícia.

náčelník mestskej polície
kpt. JUDr. Ľudovít Farbula

Leto nám pomaly vrcholí a blí-
ži sa čas, keď budú vinohradní-
ci zbierať plody svojej náročnej
práce. Po vlaňajšom katastro-
fálnom vinohradníckom roku sa
tento rok ukazuje sľubná úroda,
avšak problémy z minulosti
pretrvávajú. Aj preto dňa 19. 7.
2011 zasadla Komisia pre vino-
hradníctvo a vinárstvo pri MsZ v
Pezinku. Prítomní boli aj primá-
tor Oliver Solga, viceprimátor
Miloš Andel, náčelník mestskej
polície Ľudovít Farbula, zástup-
covia poľovníckych združení
Leštiny a Podkarpatské pole
Imrich Lipár ml. a Jozef Herda.
Po obsiahlej diskusii sa komisia
dohodla na niekoľkých opatre-
niach. Na základe požiadavky
Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov, ale aj vi-
nohradníkov-nečlenov sme sa
rozhodli dočasne uzatvoriť me-
chanicky bočné vstupy do viníc
pre autá na dobu asi dvoch me-
siacov počas oberačiek, a to od
15. augusta. Vstup do vinohra-
dov pre motorové vozidlá bude
od lokality Narpochy až po
Grefty možný len po asfaltke
medzi areálom zdravia Rozálka
a rybníkom. Samozrejme peší
turisti a bicyklisti budú môcť na
cesty do viníc vstupovať bez ob-
medzenia.Aj pre nich však platí
počas dozrievania hrozna zá-

kaz vstupovať na súkromné po-
zemky viníc. Každý rozumný
človek pochopí toto opatrenie,
ktoré má napomôcť k ochrane
úrody. Robilo sa to v minulosti,
robí sa to aj v súčasnosti, napr.
na Morave, a oveľa prísnejšie.
Vzťahuje sa to aj na grinavský a
cajlanský chotár.

Samozrejme nechceme sluš-
ných ľudí obmedzovať, práve
naopak, chceme ich privítať vo
svojich vinohradoch, aby videli
kde a ako dozrieva hrozno, z
ktorého sa vyrába víno, aby
mohli spoznať jednotlivé odro-
dy. Dôkazom toho bude 3. roč-
ník akcie Deň vo vinohradoch,
ktorý sa uskutoční 10. septem-
bra. Jednotliví vinári budú v
stánkoch pri svojich vinohra-
doch ponúkať jednoduché ob-
čerstvenie a na koštovku vína
zo svojej produkcie. Touto ces-
tou srdečne pozývame milovní-
kov dobrého vína na túto akciu.

Ďalším neduhom, ktorý sa
nám rozmáha v chotári, sú krá-
deže štepov, železných kolíkov,
stĺpikov, oplotenia. A to v takej
miere, že to nemôžeme pova-
žovať len za akciu nejakých zbe-
račov železa. V tejto veci už ko-
ná polícia.

Aj mestská polícia prisľúbila
zvýšenú hliadkovú činnosť v ča-
se dozrievania a oberačiek. Tí,

čo chodíte do vinohradov či už
za prácou alebo za oddychom
ste si iste všimli, v akom stave
je vinohradnícky náučný chod-
ník, vybudovaný z peňazí Eu-
rópskej únie. Tabule postrieka-
né sprejmi, rozbitý altánok pod
Pezinskou kalváriou, poškode-
ná váhová studňa v Greftoch,
postriekaný altánok pri studni.
Mesto to musí stále opravovať,
taká bola podmienka grantu.
Schádzajú sa tu rôzne pochyb-
né partie mladých ľudí aj mimo-
pezinských. Mestská i štátna
polícia tu vykonáva zvýšenú
hliadkovú činnosť.

Veľké škody vo vinohradoch
napáchala divá zver, hlavne da-
niele, ktoré dokážu ohrýzť vino-
hrad prakticky nahladko.Ato eš-
te nedozrela úroda a neprišli di-
viaky a škorce. Mysleli sme si,
že daniele a diviaky sa do vino-
hradov stiahli len prechodne.
Žiaľ, opak je pravdou. Zver sa
vo vinohradoch etabluje, páči
sa jej tu a do hory, kde je jej
miesto, sa už pravdepodobne
nevráti. Rozmnožila sa do takej
miery, že už to začína mať pre
niektorých vinohradníkov likvi-
dačný charakter. Pravdu majú
poľovníci, keď tvrdia, že zver si
našla nový domov a prirodzené
útočisko v neobrobených vino-
hradoch, ale na druhej strane

predovšetkým daniele, ktoré sú
invázny druh, nemajú vo vino-
hradoch čo robiť. Aj preto jed-
notliví vinohradníci píšu žiados-
ti na Ministerstvo pôdohospo-
dárstva, kde žiadajú o mimo-
riadny odstrel, predovšetkým
danielov. Poľovnícke združenia
toto žiadať nemôžu, im kvóty ur-
čuje Obvodný lesný úrad. Je to
začarovaný kruh.

Členovia združenia vino-
hradníkov a vinárov pokračujú
v prácnom monitorovaní ne-
obrábaných vinohradov. V pr-
vej fáze chceme ich majiteľov
vyzvať, aby ich udržiavali v
zmysle zákona. Rozmiestnili
sme plagáty s výzvou majite-
ľom vinohradov na informač-
ných tabuliach v meste i priamo
v chotári. Informačná kampaň
bude pokračovať v Pezinskej te-
levízii a v časopise Pezinčan.

Na záver sme sa dohodli, že
členovia ZPVV aj ďalší dobro-
voľníci z radov vinohradníkov
budú počas dozrievania úrody
hliadkovať vo vinohradoch.
Pomoc prisľúbili poľovníci, ktorí
budú hliadkovať aj počas dňa a
aj mestská polícia.

Ak si nespravíme poriadok vo
vinohradoch sami, nikto to za
nás nespraví.

predseda komisie VaV
pri MsZ v Pezinku

Gabriel Guštafík

Platí zákaz vstupu do vinohradov

Ochrana úrody vo vinohradoch

Mestská polícia vyhodnotila aktivity v oblasti prevencie krimi-
nality realizované v priebehu prvého polroka. Výsledky potvr-
dzujú vysokú profesionalitu tímu odd. prevencie kriminality a
úspešnosť celého projektu Poznaním k hodnotnému životu.

Prednášková činnosť bola na základe požiadaviek škôl zame-
raná na nasledovné témy: pre materské školy – prevenčno-
-bezpečnostný program Bezpečná škôlka, pre základné a
stredné školy – prevenčno – bezpečnostný program Bezpečná
škola, prevencia kriminality (sekty, drogy, manipulácia, sociálne
siete), počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, správny
opis páchateľa, prevencia šikanovania a domáceho násilia, pre-
vencia grafity, prevencia manipulácie a pozitívna motivácia, pre-
vencia drogových závislostí ( drogy, alkohol) dopravná výchova
(2583 žiakov a študentov, 31 učiteľov ). Uskutočnených bolo 78
akcií, na ktorých sa zúčastnilo asi 10 tisíc osôb (vrátane letáko-
vej osvety).V kampani sa využívali aj miestne a celoslovenské
médiá. (MsP)

Vyhodnotenie prevencie mestskej polície

Dve otázky primátorovi
Primátora mesta Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď na

naše otázky:

Pezinok skončil v prvej štvrtine tohto rebríčka, na 16. - 20.
mieste zo sto hodnotených. Je to pekné umiestnenie. Nás, pri-
mátorov, však zaujímali aj kritériá, podľa ktorých sa hodnotilo.
Tie sme sa nedozvedeli, takže ťažko povedať, prečo je prvá
Bratislava – Staré Mesto a posledná Nitra. Paradoxom je fakt,
že mesto Martin, ktoré bolo nedávno vyhodnotené ako naj-
transparentnejšie mesto (cenu prevzal primátor v Tanzánii),
skončilo na 4. - 6. mieste. Zákon, ktorý ukladá zverejňovanie
zmlúv, faktúr a objednávok, má veľa nedostatkov a nevychyta-
ných „múch“. Nedávno som sa zúčastnil stretnutia na túto tému
u pani ministerky Žitňanskej. Väčšina z nás je presvedčená, že
nový zákon priniesol samosprávam veľa roboty navyše a na
druhej strane informácie, ktoré prináša, využíva minimum obča-
nov. Tí aj doteraz mali možnosť dozvedieť sa všetko o sa-
mospráve na základe známej „dvestojedenástky“, teda o prí-
stupe k informáciám.

Okrem desiatich dní dovolenky, ktoré som si už vybral, to vô-
bec nevyzerá na povestnú uhorkovú sezónu. V meste sa do-
končuje generálna rekonštrukcia Záhradnej ulice, v plnom prú-
de sú remeselné a stavebné práce v budúcej ZUŠ-ke na Štefá-
nikovej ulici, opravujú sa školské budovy. Denne sa vyskytne
množstvo drobných i väčších problémov, ktoré treba operatív-
ne riešiť. Od 1. septembra bude platiť nová štruktúra mestské-
ho úradu, ktorá bude znamenať na jednej strane zníženie počtu
pracovníkov a na druhej strane by mala priniesť väčšiu efektivi-
tu práce. Chceme posilniť stavy mestskej polície v súvislosti s
novými úlohami, rozšíriť Oddelenie školstva a sociálnej sta-
rostlivosti o referát kultúry a športu.

Transparency International Slovakia zverejnila rebríček
slovenských miest a mestských častí v oblasti zverejňova-
nia zmlúv, faktúr a objednávok, tak ako to ukladá zákon, kto-
rý nadobudol účinnosť začiatkom tohto roka. Ste s hodno-
tením spokojný ?

Pán primátor, teraz na menej vážnu tému. O letných me-
siacoch sa hovorí, že sú „uhorkovou“ sézónou. Ako toto
obdobie prežívate vy a pracovníci mestského úradu?

(r)
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Napriek obmedzeným inves-
tíciam v súvislosti so zložitou fi-
nančnou situáciou naďalej po-
kračujú v našom meste nevy-
hnutné rekonštrukcie. Na Su-
vorovovej ulici bola v uplynu-
lých dňoch vykonaná oprava ve-
rejného osvetlenia. Bolo vyme-
nených 580 m kábla a 13 svieti-
diel a výbojok za výkonnejšie a
úspornejšie. Všetky stožiare bo-
li natreté, niektoré boli znížené,
aby ich netienili alejové stromy
a boli na nich vymenené elek-
tročasti. Starý rozvádzač verej-

Investície
do opravy
verejného
osvetlenia

Najväčšou a obyvateľmi azda najsledovanejšou stavbou je rekon-
štrukcia Záhradnej ulice. Stavbári dali prísľub, že práce ukončia v
predstihu, čo sa im aj darí napĺňať. Po vybudovaní chodníkov, par-
kovacích miest a rozmiestnení nových lavičiek prišli na rad ďalšie
práce. V polovici augusta sme stavbárov s objektívom zastihli pri
asfaltovaní a súčasne prebiehali aj sadové úpravy. Foto. (mo)

ného osvetlenia bol nahradený
novým, ktorý bol umiestnený na
prístupnejšom mieste. Na zre-
konštruovanom VO boli tiež vy-
konané revízie. (ba)

Ďalšia výstavba na Severe si vyžiadala vybudovať cez potok
Saulak nový most. Stavbári začali už s jeho výstavbou, práce
im ale značne sťažuje tečúca voda. Nechýbajú im však skúse-
nosti s takýmito stavbami, preto si určite poradia aj s týmto prob-
lémom. Foto: (mo)

Aj napriek nepriaznivého počasiu si 28. júla niekoľko desiatok
Pezinčanov na čele s primátorom mesta Mgr. Oliverom Solgom
a predstaviteľom pezinskej farnosti vdp. Jánom Ragulom pri-
pomenulo pamiatku obetí prvej svetovej vojny pred pomníkom
pri Farskom kostole. Položením venca a modlitbou si naši spo-
luobčania spomenuli na našich starých a prastarých otcov,
ktorí bojovali v jednej z najstrašnejších vojen v histórii ľud-
stva. )(ra

Spomienka na obete I. svetovej vojny
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Mestský úrad v Pezinku oznamuje, že od 1. augusta 2011 do-
šlo k zmene otváracích hodín v pokladni MsÚ Pezinok, Rad-
ničné nám. 7. Pokladňa bude otvorená: pondelok, utorok, štvr-
tok 7.30- 11.30, 12.30 – 15.30, streda 7.30 – 11.30, 12.30 –
16.30, piatok 7.30 – 11.30, 12.30 – 14.30. (js)

Zmena otváracích hodín

v pokladni mestského úradu

V programe septembrového
zasadnutia Mestského zastupi-
teľstva bude návrh na realizo-
vanie zberu textilu a šatstva do
kontajnerov v Pezinku v rámci
programu Humana People to
People Slovensko. Na tento
zber sú vyhliadnuté viaceré lo-
kality, ktoré pripadajú do úvahy:
ul. Za hradbami, Moyzesova
ul., Ul. 1. mája, Bystrická (pred
obchodom a na sídlisku), Ko-
menského ul. pri Mestskej pla-
várni, ul. L. Novomeského,
Muškátová ul., parkovisko na tr-
hovisku a Ulica M. R. Štefánika.

Humana People to People
Slovensko je členom medziná-
rodnej People to People, ktorá
zabezpečuje vzdelávanie vo vi-
dieckych oblastiach, boj s HIV
/AIDS, vzdelávanie poľno-
hospodárov, zvýšenie bezpeč-
nosti potravín a pod. v 42 kraji-
nách sveta.

Partneri, ktorí poskytujú fi-
nančné prostriedky na projek-
ty členov Humana People to
People sú okrem iného Glo-
bálny fond, Svetová banka, Eu-
rópska komisia, Unicef, rôzne
vlády krajín sveta, Exxon – Mo-

bil, Nokia a mnoho ďalších. Pro-
gramy, ktoré nie sú financované
v rámci partnerstva, sú financo-
vané samou organizáciou Hu-
mana People to People pros-
tredníctvom zbierok. Najväčšia
časť príjmov, ktoré organizácia
získava, je zo zberu, triedenia a
predaja použitého oblečenia, v
ktorom má Humana skúsenosti
viac ako 30 rokov.

Členovia organizácie sa venu-
jú tejto činnosti už od 70. rokov.
Členovia Humana People to
People zbierajú tisíce ton oble-
čenia, ktoré by ináč boli zlikvi-

dované ako odpad. Recyklácia
odevov rieši problém s odpa-
dom a podporuje udržanie ži-
votného prostredia.

Kontajnery sú otvorené 24 ho-
dín denne, 7 dní v týždni, Takže
darcovia môžu vypratať svoje
skrine a odovzdať svoje dary v
dobe pre nich výhodnej. Daro-
vané oblečenie je potom zo-
zbierané do nákladných áut a
doručené do najbližšieho trie-
diaceho centra. Viac informá-
cií sa dozviete na webovej
stránke

Peter Vlasák
www.humana.sk

Zber oblečenia do kontajnerov

Mestská polícia realizuje
v rámci projektu Poznaním
k hodnotnému životu viace-
ro prevenčných aktivít. Jed-
nou z nich je aj prevenčno-
bezpečnostná akcia pod
názvom Bezpečný vchod.

Akcia je zameraná na vytvo-
renie väčšieho bezpečia na síd-
liskách v nočných hodinách.
Konkrétne ide o fyzickú kontro-
lu každého vchodu do bytové-
ho domu na všetkých sídlis-
kách v Pezinku. Táto činnosť
mestskej polície bola úspešne
a s pozitívnou odozvou začatá
v predchádzajúcom roku, pri-
čom je rozdelená do dvoch fáz.
Prvou je kontrola a výzva na
zvýšenie bezpečnosti a uzamy-
kania vchodov samotnými oby-
vateľmi bytovky. V druhej fáze
ide o opätovnú kontrolu nápra-
vy a vyhodnotenie celej akcie.

Tento prevenčno-bezpeč-
nostný program vytvorila pol.
Lucia Korytárová. Počas celej
akcie, ktorá prebiehala počas
prvej polovice roka, bolo opä-

tovne skontrolovaných 460
vchodov. V prvej fáze ich bolo v
nočných hodinách 439 uzatvo-
rených a 21 otvorených. V dru-
hej fáze sa obyvatelia po pí-
somnej výzve mestskej polície
poučili, počet otvorených vcho-
dov sa znížil na dvanásť. môže-
me teda hovoriť o úspešnosti
celej akcie, keďže obyvatelia
448 bytových domov prijali
fakt, že za bezpečnosť zodpo-
vedá nielen MsP v meste, ale aj
samotný občan. Touto cestou

ďakujeme všetkým zodpoved-
ným občanom za spoluprácu
pri vytváraní väčšieho bezpečia
na sídliskách.

sídlisko Sever 124,
sídlisko Muškát 117, sídlisko
Juh 105, lokalita Starý dvor 18,
centrum mesta 73, Grinava 2.

sídlisko Sever 12,

Prvá fáza
Zátvorené:

Otvorené:

Podrobné vyhodnotenie
celej akcie

sídlisko Muškát 3, sídlisko Juh
3, lokalita Starý dvor 0, centrum
mesta 3, Grinava 0.

sídlisko Sever 127,
sídlisko Muškát 119, sídlisko
Juh 106, lokalita Starý dvor 18,
centrum mesta 73, Grinava 2.

sídlisko Sever 9, síd-
lisko Muškát 1, sídlisko Juh 2,
lokalita Starý dvor 0, centrum
mesta 3, Grinava 0.

Druhá fáza

Zatvorené:

Otvorené:

Mestská polícia vyhodnotila akciu Bezpečný vchod

Kontakt na MsP

Tiesňové volanie: 159
Stála služba: 033/6901182

Náčelník MsP:

adresa:

kpt. JUDr. Ľudovít Farbula
tel.: 033/6901180
e-mail:

Mestská polícia Pezinok
Radničné nám. 7
902 01 Pezinok

ludovit.farbula@msu-

pezinok.sk

V júni sa uskutočnilo pracovné stretnutie pod záštitou župana
BSK Pavla Freša ohľadom riešenia dopravy v regióne. Mesto
Pezinok zastupoval viceprimátor Miloš Andel. Okrem známych
projektov na riešenie terminálu integrovanej dopravy pri želez-
ničnej stanici a budovania cyklochodníkov v Pezinku sa hovori-
lo aj o ďalšom využití pozemkov za železničnou traťou v meste
Pezinok. Zástupca nášho mesta poukázal na potrebu a mož-
nosť vo väčšej miere využiť pozemky za traťou pre vybudova-
nie záchytných parkovísk, aj v nadväznosti na projekt obchvatu
mesta Pezinok. Tento projekt záchytného parkoviska bude sú-
časťou komplexného dopravného systému integrovanej dopra-
vy a bude financovaný mimo rozpočtových prostriedkov mesta
Pezinok. (ra)

Miesto pre nové parkovisko

Nedávny začiatok výstavby v
lokalite Sever III., ktorá je nie-
kedy mätúco nazývaná aj Se-
ver – Rozálka, vyvolal rad pole-
mík, súhlasných i odmietavých
postojov. To, čo nám asi najviac
vadilo, bol výrub stromov a kus
stratenej „divokej“ prírody pri po-
toku. Málokto si už spomenie,
že s výstavbou v tejto lokalite rá-
tal už územný plán z roku 1996.
Od tej doby sa dostaval Sever
II. (bytovky) a postavili sa ulice
– Krížna, Rétiho a Schaubma-
rova. Vcelku bez diskusie a pro-
testov. Pred niekoľkými rokmi
predali majitelia pozemky pod
Krížnou a začalo sa s výstav-
bou rodinných domov. Súbež-
ne iná skupina vlastníkov, väč-
šinou Pezinčanov, začala vy-
sporadúvať pozemky medzi caj-
lanskými humnami a potokom.
Je úplne prirodzené, že chcú
svoje pozemky využiť na vý-
stavbu rodinných domov a to v
súlade s platným územným plá-
nom. Podmienkou výstavby v
tejto lokalite je aj rozšírenie ces-
ty Panský chodník, premoste-
nie, vybudovanie chodníka, ve-
rejného osvetlenia a výsadba

nových stromov, dokonca v
dvojnásobnom počte. Než sa
celý Sever III. zastavia rodinný-
mi domami, iné nie sú tam povo-
lené, prejdú roky, možno aj de-
saťročie. Súčasné vedenie
mesta rozhodlo, že v tejto loka-
lite sa už nesmú stavať bytovky
tak, ako to bolo naplánované v
minulosti. Stavebné pozemky

tu má aj mesto, ktoré ich ponú-
ka na predaj. Peniaze potrebu-
je, okrem iného aj na to, aby sa
podieľalo na vybudovaní časti
cesty a možno aj infraštruktúry.
Výstavbou Severu III. sa tak
uzavrie prirodzená zástavba vy-
chádzajúca z centra mesta, pre-
chádzajúca Kupeckého ulicou,
Suvorovovou, Panským chod-

níkom a končiaca pri „Pinelke“.
Zástavba je súbežná s Cajlou a
Malackou cestou. Akým sme-
rom sa do budúcnosti bude ube-
rať ďalší rozvoj a výstavba v
Pezinku určí práve sa tvoria-
ci nový územný plán. Rozhod-
nú o tom občania a poslanci
mestského zastupiteľstva.

(ra)

V lokalite Sever III sa budú stavať rodinné domy

Mesto už dlhšiu dobu predávalo svoj nevyužiteľný nehnuteľný
majetok. Jednalo sa najmä o budovy na Cajlanskej ulici č. 103
(išlo v skutočnosti len o polovicu budovy so spoločným dvo-
rom), ďalej pozemok na ulici Za dráhou (3038 m2) a najlukratív-
nejšia bola budova dnešnej Základnej umeleckej školy na
Trnavskej ulici. V minulom mesiaci Mesto budovy predalo a zís-
kalo za ne 100 tisíc, 52 tisíc a 317 tisíc eur. Predaj týchto nehnu-
teľností figuroval už v minuloročnom rozpočte a bol schválený v
mestskom zastupiteľstve. Mestu sa ich však nepodarilo ani opa-
kovane predať a tak naplniť kapitálové príjmy. V súčasnosti má
ešte aktuálne mesto na predaj pozemok na ulici Za dráhou č. 19
o výmere 3192 m2, stavebné pozemky na Severe III. o výme-
re 37 781 m2 a stavebný pozemok Na bielenisku. Pripravuje
sa tiež predaj nadzemných podlaží budovy Obvodného úradu
na Ulici M.R. Štefánika 10, kde má mesto spoluvlastnícky po-
diel. (ra)

Mesto predalo nehnuteľnosti

Benchmarking – za týmto slovom sa skrýva porovnávanie
efektívnosti riadenia miest a kvalita ich spravovania. Podľa zá-
kladnej poučky je benchmarking metódou systematického a
kontinuálneho merania, porovnávania a hodnotenia vlastnej
efektívnosti a kvality v porovnaní s inými.

Práve tejto oblasti sa venovala aj nedávna konferencia v bra-
tislavskom Mirbachovom paláci, ktorá ukončila a vyhodnotila
obdobie rokov 2004 – 2009. Naše mesto na nej zastupoval
prednosta mestského úradu Mgr. Miroslav Šebesta, ktorý bol aj
garantom projektu za Pezinok. Hoci na konferencii nebolo zve-
rejnené poradie miest, máme informácie, že naše mesto si po-
čínalo veľmi dobre a v jednotlivých oblastiach bolo často vyso-
ko hodnotené. Výsledky hodnotenia vyšli aj knižne. (ra)

Hodnotenie efektívnosti riadenia miest

a kvalita ich spracovania

Vedel som, že sa nájde niekto, kto bude reagovať na ten člá-
nok plný nezmyslov, poloprávd a prekrúcania skutočnosti. Na-
priek tomu, že sa tak stalo v minulom čísle Pezinčana (listy Doc.
Ing. Ernesta Valentoviča, CSc a Ing. Huga Hyrossa), nemôžem
mlčať, pretože sa ma ten článok priamo dotýka. Najmä slová o
tom, že môžem byť ako primátor a zároveň veriaci človek pri vý-
kone mojej funkcie… „zaujatý v prospech rímsko-katolíckej cir-
kvi a že je to v mojom prípade neprípustné“. Dokonca hovorí o
podozrení z korupcie a o klientelizme, a návštevu bohoslužieb
prirovnáva k bezplatnému poskytovaniu služieb verejným činite-
ľom od nemenovaných firiem. Bez urážky, ale už dávno som sa
s takouto hlúposťou a zle skrývanou nenávisťou voči cirkvi ne-
stretol.

Rovnako pomýlená je aj kritika kríža na Pamätnej tabuli ne-
spravodlivo väzneným občanom na Krušičovej kúrii. Mimocho-
dom, boli väznení práve komunistickým režimom a drvivá väčši-
na z nich bola z radov kresťanov. Preto ten kríž. Nielen ako sym-
bol umučenia Ježiša Krista, ale aj utrpenia nevinných ľudí.

Aj preto je mojím slobodným rozhodnutím a neodňateľným prá-
vom navštevovať bohoslužby venované práve vedeniu mesta
a jeho zastupiteľstvu. A tiež pre to, že si uvedomujem, žiaľ, ako
všade inde v živote, i medzi nami je prítomné zlo v mnohých
jeho podobách, aj závisť a nevraživosť. Verím však, že na od-
stránenie týchto negatívnych javov modlitba výrazne napomô-
že. Preto mi je jedno, či ma niekto v kostole bude vnímať ako pri-
mátora alebo súkromnú osobu. Budem tam len a len ako veriaci
človek. Oliver Solga

Ad: Protest proti presahovaniu cirkvi
do sekulárneho štátu (Pezinčan č. 6/2011)
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

� Vykonávame klampiarske, pokrývačské a izolatérske práce.
Pezinok tel. 0903 719 852

�Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905 983 602

AUGUST 2011 PEZIN ANČ

V utorok 2. augusta sa zišli poslanci za mestskú časť Grinava
Milan Grell a Drahomír Šmahovský s občanmi Norou Liškovou,
Evou Kulichovou a architektom Radovanom Rusnákom. Hlav-
nou témou ich neformálneho stretnutia bolo skvalitnenie život-
ného prostredia, možností relaxu, športového vyžitia ako aj pod-
mienok na verejno-spoločenské stretnutia Grinavanov. V kon-
štruktívnom duchu zazneli návrhy na moderné riešenia oddy-
chových a športových zón, samozrejme so zreteľom na nie jed-
noduché možnosti financovania. Vízie architekta R. Rusnáka
vychádzajú z reálnych znalostí prostredia a podmienok v Gri-
nave a sú veľmi zaujímavé a podnetné pre ďalšie spracovanie.
Toto stretnutie určite nebolo posledným na túto tému.

( )www.grinava.com

Od júla tohto roku je novým správcom
grinavskej farnosti a filiálky Limbach pán
farár SSLic. Milan Sova. Nový duchovný
pochádza z Piešťan. Je absolventom
Rímsko-katolíckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulty Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Absolvoval tiež teologic-
ké štúdiá v Ríme na Pápežskej univerzi-
te svätého kríža. Po zavŕšení týchto štú-
dií pokračoval v postgraduálnom štúdiu
so zameraním na Sväté písmo na Pá-

pežskom biblickom inštitúte v Ríme. V rámci tohto štúdia absol-
voval jeden semester aj na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.
Týmto štúdiom získal licenciát zo Svätého písma, čo je prvý stu-
peň doktorandského štúdia. Ordinovaný za kňaza bol v roku
1998 v Trnave. Doteraz pôsobil ako kaplán vo farnostiach
Veľké Kostoľany, Malacky, Bratislava – Vrakuňa, správca far-
nosti v Bratislave – Rusovciach a naposledy správca kostola
Sv.Alžbety v Bratislave.

Myslenická 128, Grinava, 902 03,
tel.: 033/642 27 37, mob.:0908/684925

(mo)
Rímskokatolícka farnosť sv. Žigmunda v Grinave:

Pezinok,

Nový katolícky kňaz v Grinave

Stretnutie plné nápadov

Od 2. júla premáva na trase Bratislava – Parndorf – Neusiedl
am See – Podersdorf nová autobusová linka. Denne až do 4.
septembra jazdí na tejto trase obojsmerne päť spojov. Auto-
busy odchádzajú z nástupišťa č. 13 bratislavskej autobusovej
stanice v dvojhodinových intervaloch. Prvý spoj ide o 8.20 hod.

Pezinčania môžu využiť túto ponuku tiež na návštevu nášho
rakúskeho partnerského mesta Neusiedl am See, ktoré okrem
iného poskytuje široké možnosti relaxu a oddychu pri jazere
Neusiedler See. Cena obojsmerného cestovného lístku je 8 €
(deti, mládež a seniori nad 60 rokov majú zľavu). V ponuke je
tiež zvýhodnený rodinný lístok, na ktorý za 17 € môžu cestovať
dvaja dospelí a jedno až tri deti vo veku od 0 do 13 rokov. (mo)

Autobusová linka z Bratislavy

do Neusiedl am See

Posledný júlový víkend prilá-
kal konský areál na Rozálke aj
napriek nie veľmi priaznivému
počasiu množstvo divákov. Ko-
nali sa tu Otvorené Majstrov-
stvá Slovenskej republiky v sko-
ku na koni. Víťazom a majstrom
Slovenska sa stal Radovan Šil-
lo na koni Chieano a titul Maj-
sterka Slovenska získala Jana
Miklošová na koni Nourejev
NZ.

Onedlho, 1. - 4. septembra,
príde do Pezinka svetová jaz-
decká špička. Úspešní jazdci s
najlepšími koňmi si prídu do

Areálu zdravia Rozálka zmerať
sily na pretekoch zaradených v
kalendári Medzinárodnej jaz-
deckej federácie (FEI).

Podujatím s honosným ná-
zvom 35. ročník POŠTOVÁ
BANKA – BMW GRAND PRIX
CSI3* - Wo malokarpatský stra-
pec sa koná v malom sloven-
skom meste preto, lebo hod-
notiaca komisia medzinárod-
nej federácie zhodnotila, že
práve Rozálka ponúka ideál-
ne podmienky na organizáciu
pretekov takéhoto významu.
A tak sa Pezinok ocitol v kalen-

dári svetových podujatí me-
dzi veľkomestami ako Rio de
Janeiro, Calgary, Fuji či Sao
Paolo.

O tom, že ide naozaj o jedi-
nečné podujatie, sa môžete pre-
svedčiť na vlastné oči. Vstup do
areálu počas pretekov je, ako
vždy, voľný a okrem nádher-
ných koní a mimoriadnych špor-
tových výkonov čaká najmä pre
rodiny s deťmi skvelý sprie-
vodný program. Pripraviť sa mô-
žete na skákací hrad, trampo-
línu, kreslenie na tvár, ručné
práce, vodenie na koni a rôzne

súťaže o zaujímavé ceny.
Milovníci jazdeckého športu

môžu sledovať skvelé výkony
koní, ktoré budú musieť zdolať
prekážky vysoké aj 150 cm.
Motivácia však bude veľká – do-
tácie pretekov sú neuveriteľ-
ných 114 tisíc eur.

Príďte si vychutnať záver let-
ných prázdnin v spoločnosti u-
šľachtilých zvierat. Viac infor-
mácií o pretekoch nájdete na vy-
novenej stránke Areálu zdravia
Rozálka:

Mgr. Petra Hašová

www.rozalka.sk

Vrchol jazdeckej sezóny sa blíži

V tomto duchu obnovila svoju
činnosť Miestna organizácia
Matice slovenskej v Pezinku.
Stalo sa tak 11. júla t. r. Pred-
chádzalo tomu vystúpenie fol-
klórneho súboru Obstrléze v
rámci Recitálu Mirka Turčana
29. júna t. r. v pezinskom Dome
kultúry, dve rokovania Príprav-
ného výboru na obnovenie čin-
nosti MO MS v Pezinku a ná-
sledné obnovujúce Valné zhro-
maždenie, čím boli vykonané
všetky, podľa Stanov MS po-
trebné, kroky na reálne obno-
venie činnosti MO MS.

Slogan z nadpisu vznikol
spontánne na spomínanom vy-
stúpení za účasti novozvolené-
ho predsedu MS Mariána Tká-
ča, predsedu MO MS v Petr-
žalke Jaroslava Pápaya a zá-
stupcu primátora Pezinka Milo-
ša Andela, keď niekto z obstrlé-
zanov to len tak povedal a
„ono to už bolo...“ Je skutočným
naplnením stopäťdesiatroč-
ného pôsobenia tejto našej ná-
rodnej ustanovizne, ktorá v his-
tórii Slovenska zohrala mimo-
riadne dôležitú a záslužnú úlo-
hu.

K takýmto úvahám nás pod-
nietil predseda MS M. Tkáč,
keď vyjadril ľútosť a počudova-

nie nad skutočnosťou, že v ta-
kom, ako sa vyjadril, krásnom a
charizmatickom slovenskom
meste, zanikla činnosť Matice.
To vyvolalo u folkloristov, ale aj
v obecenstve, okamžitú reak-
ciu, že teda my, Pezinčania, nie
sme a ani nebudeme horší. A
keď túto myšlienku „ z fleku “ vo
svojom podnetnom vystúpení
podporil aj viceprimátor M. An-
del, bolo všetkým jasné, že
„ kocky boli hodené “. A to defi-
nitívne!

Domnievam sa, že bolo oveľa
ľahšie obnoviť činnosť, rozbeh-
núť prvé aktivity, ako dostať, v
dnešnom mimoriadne zložitom
a hektickom čase skutočný od-
kaz Matice skutočne do našich
duší a sŕdc. Verte, že viem, čo
hovorím.

Už v priebehu predchádzajú-
ceho mesiaca sme sa pri oslo-
vovaní potenciálnych členov
stretávali s vážnymi prekážka-
mi. Vyplývajú z našej povrch-
nosti a nedôvery v samých se-
ba i v náš národ. Z povrchnosti
preto, lebo akoby sme už cel-
kom zabudli na predchádzajú-
ce činy, prístupy, postoje a z to-
ho vyplývajúce nezvratné zá-
sluhy Matice na zachovaní
nášho národa, na vytvorení náš-

ho suverénneho štátu, našej
Slovenskej republiky! Pevne ve-
ríme, že naše časté kotrmelce v
jej riadení sa časom zmenia na
povznášajúci balet, naša vzde-
lanosť a uvedomenie dosiahnu
takú úroveň, že dokážeme
rozlíšiť zrno od pliev a podľa to-
ho sa už budeme aj správať, ale
čo je najdôležitejšie, že nám
náš štát, našu krásnu republiku
pod Tatrami už nikdy nikto ne-
vezme. Európska únia je toho
zárukou. To nás môže napĺňať
istotou, že máme potrebný čas
a pokoj na naše budúce uvá-
žené a správne kroky. Že už
nebudeme musieť intelektuá-
lom vysvetľovať, že Matica nie
je archaizmus, že má stále svo-
je nezastupiteľné miesto v na-
šej spoločnosti, len ju treba
správne orientovať. Keby nebo-
lo bývalo Matice, niekoľkých lu-
teránskych a vzápätí, chvála-
bohu, aj katolíckych farností a
zopár skutočných národných
buditeľov, nebolo by ani dneš-
ných slovenských intelektuá-
lov. Dočerta! Akí by to boli inte-
lektuáli?

Alebo vyvracať osočenia, že
Matica je skorumpovaná, že
prehajdákala slovenský po-
klad, že takáto ustanovizeň ne-

môže mať našu dôveru... Ma-
tica prehajdákala milióny? Ak
sa to stalo, že nejaké milióny bo-
li spreneverené, čo napokon
ukáže súd, tak to bola Matica?
A nie náhodou nejaké konkrét-
ne osoby, čo manipulovali s
úsporami i dôverou dôverči-
vých vlastencov? To akoby sme
tvrdili, že najvyššia hora na sve-
te môže za to, že sa na ňu do-
slova štverajú aj nepripravení
jednotlivci, ktorí tu po sebe za-
nechávajú len trus a odpad-
ky. Žiaden odkaz či posolstvo.
Len súd, ak sú tie peniaze v ne-
návratne, bude musieť vyniesť
aj rozsudok. Preto je súd sú-
dom. Matica slovenská je naša
krásna a večne mladá víla, kto-
rá má nás Slovákov, všetkých
bez rozdielu, rovnako rada.

Veľmi rada! Preto je Matica.
Vyzývame všetkých Pezinča-

nov, ktorí majú záujem o rozvi-
nutie matičnej činnosti v našom
meste a okrese, aby si vyzdvihli
prihlášky i ďalšie informácie u
Kamily Németovej, podpred-
sedníčky MO MS, v kancelárii
EUROSAND, sídliacej na prí-
zemí Domu kultúry v Pezinku.

,
predseda MO MS

Mirko Turčan

My v Matici, Matica v nás ...

Dopravná nehoda na Myslenickej

Čo je to karanténna stanica?
Je to miesto, kde sa držia psy,
po tom, čo sú odchytené z ulice
na dobu určitú, kým sa im ne-
nájde pôvodný majiteľ, v prípa-
de, keď bol daný pes len zbeh-
nutý, alebo ak sa nenájde maji-
teľ, sú ponúknutí na adopciu.

V meste Pezinok bola do au-
gusta roku 2009 karanténna sta-
nica zriadená a činná, ale
vzhľadom na to, že nespĺňala
podmienky vyhlášky o jej zria-
dení a príslušné smernice EÚ
bola zrušená. Po jej zániku bolo
zrušené aj všeobecne záväzné

nariadenie Mesta Pezinok o od-
chyte psov, ktoré bolo do tej do-
by vykonávané príslušníkmi
mestskej polície. To však ne-
znamená, že sa od tej doby až
po súčasnosť túlavé a zbehnuté
psy po našom meste nepohy-
bujú. Rovnako ako po minulé ro-
ky bolo podľa štatistiky Mest-
skej polície Pezinok ročne evi-
dovaných okolo 80 odchyte-
ných psov, tak tomu bolo aj v ro-
koch 2009, 2010 a stále to po-
kračuje aj v tomto roku. Evi-
denciu o týchto psoch má Ob-
čianske združenie Pes v núdzi,
ktoré v Pezinku pôsobí už druhý
rok a vykonáva túto činnosť
dobrovoľne a na svoje náklady.
Zbehnutých psíkov po dohľada-
ní vracia pôvodným majiteľom,
túlavé a nechcené psy ponúka
na adopciu (len v tomto roku to
už bolo 67 psov, v roku 2010 –
69 psov).

Karanténna stanica v našom
meste je potrebná, nakoľko si
treba uvedomiť skutočnosť, že
túlavé psy sa po čase začínajú
rozmnožovať, združovať do svo-
riek, ktoré už s domestikovaný-
mi psami nemajú nič spoločné-
ho. Môže dôjsť; k ohrozovaniu
obyvateľov, či už napadnutím
zo strany psov, alebo k poško-
deniu zdravia, nakoľko túlavé
psy nie sú veterinárne ošetrené
a vakcinované. Psy sa združujú
do hladujúcich svoriek, ktoré
hľadajú potravu, pre ktorú sú
ochotné spraviť čokoľvek. Na
Slovensku je známych už nie-
koľko prípadov, ktoré riešili túto
problematiku.

Karanténna stanica je žiadúca
aj z dôvodu služby obyvateľom,
ktorým sa pes zatúla, stratí,
zbehne. Majitelia psov sú daňo-
vými poplatníkmi za svojich milá-
čikov a majú sa právo v uvede-

ných prípadoch obrátiť sa o po-
moc na mesto a dohľadať si
svojho psa v príslušnej karan-
ténnej stanici, ktorá slúži tomuto
účelu. Samozrejme za sankciu
a príslušný poplatok, aby si dá-
vali na svojich psov pozor a ne-
zamieňali si KS s hotelom pre
psov.

Aj pre tieto stručne vymenova-
né dôvody je už najvyšší čas na
výstavbu karanténnej stanice v
Pezinku. Napriek tomu, že vý-
stavbu a zriadenie KS schválilo
mestské zastupiteľstvo ešte v
minulom volebnom období a bo-
li pre ňu vyčlenené finančné
prostriedky, dodnes nestojí.
Treba si uvedomiť, že je tu hroz-
ba túlavých svoriek psov, nakoľ-
ko je v uliciach Pezinka a obcí z
nášho okresu stále väčší počet
túlavých psov.

Viera Klimeková
a Romana Klimeková

Prečo je potrebná karanténna stanica

V Tureckom dome v Pezinku, Radničné nám. č.1 sa budú kaž-
dú sobotu v čase od 9.00 do 14.00 hod. konať burzy. Príďte si
predať svoje prebytočné veci alebo nakúpiť to, čo hľadáte.
Vaše veci vieme predať aj za vás. Stoly zabezpečíme. Sorti-
ment predaja: detské potreby, textil, elektro, športové potreby,
starožitnosti, knihy, hudobné nosiče, vinárske potreby, záhrad-
kárske potreby a iné. Mokrá varianta zabezpečená. Prvá burza
sa uskutoční v sobotu 20. augusta. Občerstvenie: nealko, víno,
cigánska pečienka. Kontakt: Milan Bejdák, tel. 0905 431329,

, Facebook Millan Vinog.
vi-

nogallery@centrum.cz

SOBOTNÉ BURZY

V nedeľu 7.augusta v podvečerných hodinách došlo k vážnej
dopravnej nehode na Myslenickej ulici neďaleko križovatky so
Štúrovou ulicou. Spôsobil ju vodič čierneho Audi, ktorý prichá-
dzal v smere od Bratislavy vyššou rýchlosťou. Na mokrej vo-
zovke dostal šmyk a prešiel do protismeru. Následne narazil do
zaparkovaného auta a zrazil sa s bielym Mercedesom, idúcim v
smere od Pezinka. Na miesto prišli dve sanitky, hasiči a policaj-
ti. Zranené boli štyri osoby. Vinník nehody zničil tri autá, poško-
dil ostrovček, zničil dopravnú značku a jednu bránu domu. Prí-
činou nehody bola rýchla jazda. (r)
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Vážení spoluobčania, vinohradníctvo a vinárstvo je už viac ako ti-
síc rokov určujúcim fenoménom nás, obyvatel'ov Pezinka a celého
Malokarpatského regiónu. Nesmieme dopustiť likvidáciu pol'no-
hospodárskej pôdy v prospech bezbrehej výstavby a egoistických
súkromných záujmov. Je našou povinnosťou zachovať a zvel'aďo-
vať toto dedičstvo našich otcov a urobiť všetko preto, aby vinohrad-
níctvo a vinárstvo prežilo ďalšie desaťročia a storočia.

Dávame vám do pozornosti platnosť zákona 220/2004 Z. z. o
ochrane a využívaní pol'nohospodárskej pôdy / citujeme výber z
uvedeného zákona § 3 odsek 1.:

Každý vlastník pol'nohospodárskej pôdy alebo nájomca a správ-
ca pol'nohospodárskej pôdy je povinný:
a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a za-
chovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií pol'nohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozem-
koch
c) zabezpečiť využívanie pol'nohospodárskej pôdy tak, aby nebo-
la ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkč-
ná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
d) usporiadať a zosúladiť pol'nohospodársky druh pozemku s je-
ho evidenciou v katastri. Nesplnením ustanovení jednotlivých bo-
dov § 3 sa v zmysle zákona 220/2004 podl'a § 25 dopúšťa pries-
tupku so sankčným finančným postihom.

Udržanie pol'nohospodárskych lokalít rieši tiež Nariadenie vlády
SR Č. 127 z roku 2010, kde sa za účelom ochrany proti pôdnej eró-
zií a zachovávania terás zakazuje likvidovať existujúce terasy vino-
hradov.

Na základe podnetu Združenia pezinských vinohradníkov a viná-
rov a komisie vinohradníctva pri MsÚ Pezinok prebieha obhliadka a
pasportizácia viníc v katastri mesta Pezinok.

Spustnuté a neobrábané vinohrady sú zdrojom zaburinenia a šíre-
nia chorôb aj na susediace pozemky. Sú útočiskom lesnej zveri, kto-
rá sa takto v nadmernom počte zdržiava vo vinohradoch, čím spô-
sobuje v posledných rokoch extrémne škody na produkčných vino-
hradoch.

Dôrazne žiadame vlastníkov, nájomcov a správcov pol'nohospo-
dárskej pôdy, aby vykonali nápravu skutkového stavu pozemkov v
zmysle vyššie uvedeného zákona 220/2004.

V prípade, že nasledujúca kontrola zistí pretrvávajúci nevyhovu-
júci stav, budeme nútení požiadať štátne orgány ochrany pol'no-
hospodárskej pôdy o zjednanie nápravy v rámci ich kompetencií.
Orgány ochrany pol'nohospodárskej pôdy môžu v zmysle citované-
ho zákona udeliť sankčný finančný postih.

V navrhovanom územnom pláne mesta Pezinok vinice ostávajú
zachované a nepočíta sa s ich využitím na stavebné pozemky.
Vyzývame vlastníkov, aby sa zamysleli nad súčasným stavom vo vi-
nohradoch. Je nešťastím nechať ležať neobrábané vinice niekol'ko
rokov. Škody a straty na vinohradoch sú nezvratné.

Informácie o priebehu pasportizácie a prípadné ponuky na odpre-
daj vinohradov môžete zanechaťv Mestskej vinotéke na Radnič-
nom námestí č. 9. (0907 744 101)

MESTO PEZINOK
ZDRUŽENIE PEZINSKÝCH VINOHRADNÍKOV

A VINÁROV PEZINOK

VÝZVA A UPOZORNENIE
MAJITEĽOM VINOHRADOV

Doklady si treba strážiť! Krát-
ka nepozornosť a kabelka či taš-
tička s dokladmi je preč. Pora-
díme vám, čo máte urobiť, ak
ste doklady stratili alebo vám
ich niekto ukradol:

- túto skutočnosť treba ihneď na-
hlásiť na najbližšom obvodnom
oddelení Policajného zboru SR.
Pokiaľ sa vám to prihodí v v cu-
dzom meste a neviete, kde
nájsť policajnú stanicu, zavolaj-
te na číslo 158. Skorým nahlá-
sením možno predísť ich zne-
užitiu;

- na obvodnom oddelení PZ s
vami spíšu zápisnicu a dajú
vám o tom potvrdenie (dočasná
platnosť);

- odporúčame čo najskôr požia-
dať na oddelení dokladov o vy-
hotovenie nového dokladu, kde
predložíte potvrdenie o strate,
príp. krádeži;

- ak vám zmizla aj kartička po-
istenca, zavolajte do svojej
zdravotnej poisťovne, ak pla-
tobné karty, urýchlene sa spojte

so svojou bankou a požiadajte
o zablokovanie účtu.

Doklad, ktorý občan nahlásil
ako odcudzený alebo stratený,
sa stáva neplatným. Ani keď ho
neskôr nájde, nemôže ho ďalej
používať. V čase straty mohol
byť totiž doklad zneužitý.

Vydanie občianskeho preuka-
zu je viazané na trvalý pobyt, o
jeho vystavenie preto môžete
požiadať len v mieste svojho tr-
valého pobytu. O vyhotovenie
vodičského preukazu alebo pa-
su môžete požiadať na ktorom-
koľvek okresnom riaditeľstve
PZ. Informácia o tom, že dokla-
dy sú pripravené na vyzdvihnu-
tie, vám bude bezplatne zasla-
ná SMS či e-mailom.

Za občiansky preukaz (strate-
ný či odcudzený) sa platí rovna-
ký správny poplatok – 16,50 €.
V prípade vodičského preuka-
zu – 6,50 €. Pri opakovanej stra-
te alebo odcudzení dokladov v
priebehu dvoch po sebe nasle-
dujúcich rokov sa správny po-
platok zvyšuje (33 € pri OP). Od
poplatku je oslobodené poda-
nie žiadosti o vydanie občian-
skeho preukazu v prípade, ak
sa občianskeho preukazu ob-
čana násilím zmocnila iná oso-
ba a táto skutočnosť bola ohlá-
sená na polícii. Poplatok za vy-
danie preukazu nemusia platiť
ani osoby, ktoré majú viac ako
60 rokov alebo občania s ťaž-
kým zdravotným postihnutím.

Občan je povinný si chrániť
osobné doklady pred zničením,
poškodením, stratou, odcudze-
ním a zneužitím. Strata alebo
odcudzenie dokladov sa totiž
považuje za priestupok, za kto-
rý mu môže byť uložená poku-
ta.

Kto o svoj pas príde v zahrani-
čí, mal by to oznámiť miestnej
polícii a následne slovenskému
veľvyslanectvu, ktoré mu pomô-
že s návratom na Slovensko.
Po návrate aj na príslušnom od-
delení dokladov . Ešte pred od-
chodom na dovolenku odporú-
čame:

- urobte si fotokópiu údajovej
strany pasu alebo občianskeho
preukazu a uložte ju oddelene
od ostatných dokladov;
- poznačte si adresu a kontakt-
né čísla veľvyslanectva v kraji-
ne, do ktorej cestujete;
- zoberte si na cestu 1-2 foto-
grafie pasového rozmeru, maj-
te ich uložené oddelene od do-
kladov.

Ak občan neohlási bezod-
kladne stratu, odcudzenie, po-
škodenie alebo zneužitie dokla-
du, dopustí sa priestupku, za
ktorý je možné mu uložiť pokutu
do výšky 33 €.

Mnohým sa aj stane , že nájdu
na ulici doklady či peňaženku,
ale pri predstave toho, že budú
strácať čas niekde na polícii,
nič s nimi neurobia. Každý je po-

vinný, odovzdať cudzí doklad,
ak ho nájde. Ak občan sám náj-
de svoj predchádzajúci doklad,
ktorý nahlásil ako stratený a bol
mu vydaný nový, je povinný ho
tiež odovzdať.

Dôležité je vedieť, že možno
tejto nepríjemnej skúsenosti aj
predchádzať. Platí tu nebyť ku
svojim veciam ľahostajný a mať
ich stále pod dohľadom. Za-
znamenávame najviac prípa-
dov, kedy sú doklady odcu-
dzené spolu s peňaženkou, prí-
padne kabelkou. Aj chvíľka
nepozornosti pri nakupovaní či
posedenie pri káve vás môže
prísť draho. Zlodejom nevytvá-
rajte vhodné podmienky na prá-
cu:

- nenechávajte si doklady ani v
odkladacej skrinke vo vozidle a
už vôbec nie na sedadlách a
zadnom okne;
- noste peňaženku a doklady
oddelene;
- kabelky noste vždy na pleci za-
vreté zipsom dopredu;
- nenoste doklady v zadnom
vrecku nohavíc;
- nenechávajte si doklady vo
vreckách oblečenia, ktoré máte
prevesené cez stoličku;
- nenechávajte si ich ani v bato-
hu, ktorý máte na pleciach.

V každom prípade platí, zlo-
dej má veľké oči. Buďte v bez-
pečí vy, ale aj vaše veci.

(OR PZ SR)

Ako postupovať pri strate dokladovPolícia radí:

Mnohí čitatelia iste postrehli v médiách správu, že od 1. mája
2011 je rakúsky pracovný trh úplne otvorený aj občanom Slo-
venska, čo znamená, že pre zamestnanie v Rakúsku už nie je
potrebné pracovné povolenie.

A to je príležitosť aj pre Pezinčanov, veď Rakúsko majú tak-
mer „za humnami“. Okrem toho, že sa môžu pracovne osved-
čiť, majú príležitosť získavať nové pracovné skúsenosti, rozši-
rovať si jazykové znalosti, čím budú rásť aj ich šance na trhu prá-
ce doma.

Informácie o voľných pracovných miestach v Rakúsku možno
získať z dennej tlače, internetu, alebo rakúskeho servisu trhu
práce (AMS). Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
vám však ponúka informácie aj prostredníctvom siete EURES,
ktorá disponuje databázou voľných pracovných miest v celej
Európe.

EURES je celoeurópska sieť tvorená EURES poradcami a
EURES asistentmi, ktorí vám radi poradia a pomôžu na kaž-
dom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorej hlavnou úlo-
hou je podpora mobility síl medzi jednotlivými členskými štátmi
Európskej únie.

Pokiaľ zvažujete nájsť si prácu v Rakúsku alebo v inej člen-
skej krajine Európskej únie, navštívte stránku EURES, kde náj-
dete ponuku voľných pracovných miest, informácie o pracov-
ných a životných podmienkach, informácie o trhoch práce a tiež
linky na iné dôležité a zaujímavé informácie. Nájdete nás na
adrese: , resp. navštívte Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny Pezinok na Moyzesovej ul. č. 2 a informujte sa na
referáte EURES, kde vám ochotne poskytneme komplexné
služby. ÚPSVaR PezinokMgr. Adrian Demko,

www.eures.sk

Chceli by ste pracovať v Rakúsku?

Prvú augustovú nedeľu sa v
Aquaparku Senec uskutočni-
li 3. Majstrovstvá Slovenska
v jazde na tobogane. Skvelé
druhé miesto si vybojoval iba
13-ročný Pezinčan Marek
Farkaš. Odvážlivci sa spúš-
ťali na najväčšom červenom
tobogane Mississippi s dĺž-
kou 104 m a prevýšením
12 m. Na podujatí sa podarilo
o jednu desatinu sekundy vy-
lepšiť slovenský rekordArpá-
dovi Vargovi zo Senca s ča-
som 12,4 sek. V hlavnej kate-
górii pretekalo 38 účastní-
kov. Juriori do 18 rokov boli
zastúpení 26 súťažiacimi.
Vavrín víťaza si odniesol
Mário Igaz z Nitry (14,6 sek.),
druhý Marek Farkaš z Pe-
zinka mal čas horší len o 0,2
sek. (rf)

MSR v jazde
na tobogane

Ďalšie číslo
už 13. septembra

Oznamujeme dopisovate-

ľom, spolupracovníkom

a inzerentom, že najbližšie

číslo Pezinčana k Vinobra-

niu vyjde už 13. septembra.

Uzávierka je v stredu 7.9.

Redakcia



SPEKTRUM6 AUGUST 2011 PEZIN ANČ

Vzdialenou prípravou na
svadbu bol výber man-
želského partnera. Na-

príklad grinavský farár Štefan
Rácz radil dievčatám, keď raz
dospejú a budú sa chcieť vydať,
aby obetovali nejaké peniaze
na opitie svojho nápadníka.
Podľa toho, ako sa bude ná-
padník správať v stave opitosti,
má si dievča vybrať budúceho
manžela. Lebo keď je v opitosti
agresívny, taký bude aj na ňu.
Chlapcom zase radil nevyberať
si ženu pri tanci, hoci tá, ktorá
dobre tancuje, môže aj dobre
pracovať. Budúcu manželku si
majú hľadať pri práci vo vino-
hrade alebo pri žatve, podľa to-
ho, ktorá je pracovitá. Takú po-
trebujú do domácnosti.

Svadby v Pezinku sa konali
cez fašiangy do pôstu – v čase
zabíjačiek alebo na jeseň „v no-
vých vínach“ až do adventu,
keď bolo k dispozícii nielen mla-
dé víno, ale aj vyrastené a vykŕ-
mené svine, husi a kačice. V
iných termínoch sa svadby ne-
konali, pretože ľudia mali veľa
práce vo vinohrade a na poli.

Niekoľko mesiacov pred svad-
bou prišiel ženích s krstným ot-
com vypýtať nevestu. Tri nede-
le pred svadbou sa v kostole ko-
nali ohlášky, neskôr už len v jed-
nu nedeľu.

Keďže sa svadby konali v do-
moch, musel sa uvoľniť priestor
v izbách. Nábytok, najmä skri-
ne, ľudia odniesli do šopy, sto-
doly alebo k susedom. V dome
ponechali len stôl a lavice a k
nim si ešte požičali od susedov
ďalšie stoly a lavice. V neskor-
šom období si ich požičiavali z
hostinca. Keďže po domoch bý-
vali viechy, každý vinohradník
mal stôl s dvoma -tromi lavica-
mi. Svadba sa mala konať v do-
me nevesty. Keby bola v dome
ženícha, bola by to hanba pre
nevestinu rodinu.

Dôležitú úlohu na svadbe mali
kuchárky. Známymi pezinskými
kuchárkami boli Nebesárová,
Klinková, Rubínová a Vraždo-
vá. Na dvore svadobného do-
mu bola kotlina, niekedy aj dve,
v ktorých varili polievky. Ku-
chárkam pomáhali aj susedia a
známi rôznymi službami, najmä
umývaním riadov. Svadobná ku-
chárka viedla skupinu žien, kto-
ré jej pomáhali variť a určovala
im, čo majú robiť. Išlo o zohranú
skupinu, ktorá chodievala spo-

ločne varievať na svadby. Celý
týždeň pred svadbou sa vo sva-
dobnom dome schádzali ženy s
kuchárkou, aby stihli napiecť ko-
láče a navariť. V jeden deň zabí-
jali a čistili sliepky, v ďalší deň
bola zabíjačka. Každý svadob-
čan z rodiny priniesol do sva-
dobného domu sliepku, vajce,
maslo, mak a orechy. Svadob-
čania dostávali ako výslužku ko-
láče a calty. Jednu celú menšiu
caltu dostali krstní rodičia a

štvrťku calty každý družba a ro-
dina. Calty rozdelili svadobča-
nom podľa ich počtu. Kuchárky
miesili cesto v koryte v zadnej
izbe, čiže dve ženy ho miesili a
jedna roztápala hrniec masla.
Keď bolo cesto hotové, odviezli
na káre koryto zakryté dekami
upiecť k pekárovi. U pekára že-
ny rozpracovali cesto na plechy
a pekár ho upiekol v peci.

Ženíchova rodina sa zišla v že-
níchovom dome a nevestina ro-
dina v nevestinom. Keď sa do
domu začali schádzať svadob-
ní hostia, domáci im ponúkli
paprikáš s haluškami, rezne, je-
lítka alebo klobásky. Kedysi sa
ponúkala paradajková omáčka
s hovädzím mäsom. Družičky
spoločne pripravili a pripínali po-
voskované pierka družbom a
rozmarín s mašličkou mužom a
ženám. Na sobáš musel ísť kaž-
dý s partnerom a každý družba
musel mať svoju družičku. Že-
ních sa vo svojom dome o-
dobral od svojich rodičov a v
sprievode s hudbou sa žení-
chova rodina vybrala do neves-

tinho domu, vypýtať nevestu.
Vypýtal ju ženíchov otec. Že-
ních za ňu poďakoval rodičom
a ona sa odobrala od svojich ro-
dičov.

Na čele sprievodu zo svadob-
ného domu do kostola išla hud-
ba, za ňou, deti, družbovia s dru-
žičkami, nevesta so starším
družbom a ženích so staršou
družičkou, krstní rodičia, ostat-
ná rodina – ženáči a ako po-
slední išli rodičia. Súčasťou so-

Svadby v Pezinku v prvej polovici 20. storočia

báša vo farskom kostole bola aj
vádzka nevesty na bočnej stra-
ne oltára. Po sobáši sa svadob-
ní hostia presunuli späť do sva-
dobného domu na obed, preto-
že svadby boli vždy zvyčajne
okolo 13.-14. hodiny. Svadobný
obed tvorila sviečková s kned-
ľou. Po obede sa mladomanže-
lia s družbami a družičkami
odišli fotografovať k fotografis-
tovi. Nasledovala tanečná zába-
va – pôvodne v dome, neskôr v
hostincoch, najmä u Jeleňa a
Demoviča alebo v sále v zám-
ku. Tancovali polku, tango a čar-
dáš. Okolo ôsmej hodiny sa vrá-
tili do svadobného domu na ve-
čeru: slepačiu polievku, pečené
sliepky, ryžu a kompót alebo pe-
čené mäso so zemiakmi. Podá-
vali sa aj koláče: makové a ore-
chové záviny, orechové alebo
makové rožky, tvarohové pirôž-
ky, drobné pečivo a calty. Calty
rozdávali ľuďom, ktorí sa prišli
pozrieť na svadobný sprievod,
keď z domu odchádzal na so-
báš. Keď sa večera skončila a
hostia ešte sedeli, družbovia no-

sili svadobné dary. Keďže išlo o
peňažné dary, družba ich niesol
pripichnuté špendlíkom na ja-
bĺčku, ktoré bolo napichnuté na
vidličku. Tak každý videl, kto dal
aký veľký svadobný dar.

Po večeri sa svadobčania vrá-
tili do sály, kde tancovali až do
rána. Do sály priniesli víno a ko-
láče, ktoré ponúkli aj ostatným
prítomným, pretože zábava bo-
la prístupná pre každého, kto
sa chcel zabaviť. V noci sa tan-

Svadobné kuchárky Nebesárová a jej dcéra Rubínová s pomocníčkami.

Športovci stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku Pezinok
majú za sebou ďalší súťažný ročník. Nie všetko sa síce vydarilo
tak, ako si tréneri predstavovali, no napriek tomu možno uply-
nulú športovú sezónu hodnotiť ak úspešnú. V ligových muž-
ských súťažiach saAdružstvo umiestnilo na druhom mieste dru-
hej ligy. Potešiteľné je, že výrazným dielom k tomuto peknému
úspechu prispel mladší žiakAdam Brat, ktorý zaznamenal v tej-
to súťaži vyše 83 percentnú úspešnosť a stal sa tak klubovou
jednotkou medzi mužmi! Ešte lepšie sa darilo mužskému béč-
ku, ktoré suverénne vyhralo tretiu ligu. Aj tu dominoval Adam
Brat s vyše 94 percentnou úspešnosťou.Ani ostatné družstvá v
nižších ligách si nepočínali zle. Šieste miesto v 4. lige, štvrté
miesto v 6. lige, piate a desiate miesto v 7. lige predstavujú dob-
ré umiestnenia pre začínajúcich hráčov.
V mládežníckych kategóriách výsledky presiahli krajskú, ba aj
celoslovenskú úroveň. Pezinské družstvá získali vo všetkých
mládežníckych kategóriách titul Majster kraja. Mladším žiakom
na MSR unikla doslova o dve loptičky účasť v semifinále a skon-
čili nakoniec na 4. mieste podobne ako starší žiaci. Na
Majstrovstvách Slovenska jednotlivcov sme mali troch zástup-
cov. Adam Brat ako mladší žiak sa nominoval do troch kategórií
– mladší žiaci, starší žiaci aj dorast, Martin Baka sa nominoval
do kategórie mladší žiaci a takisto do tejto kategórie sa prebojo-
vala Valentína Cviková. Najviac sa očakávalo pochopiteľne od
Adama Brata. Aj keď v jednotlivcoch napriek dobrému výkonu
nepotvrdil pozíciu slovenskej dvojky, vybojoval bronzovú me-
dailu. Zato v štvorhre a zmiešanej štvorhre nenechal so svojimi
partnermi ( Andrej Kaššay z Námestova a Monika Uríková z
Považskej Bystrice) nikoho na pochybách a suverénne v oboch
disciplínach zvíťazili. Máme tak v Pezinku dvojnásobného maj-
stra Slovenska. Adam v tejto sezóne zabodoval aj na medziná-
rodnej scéne. Snáď najcennejší výsledok priniesol z medziná-
rodných majstrovstiev mladších žiakov Maďarska, kde si v sil-
nej medzinárodnej konkurencii vybojoval bronzovú medailu.
Na začiatku sezóny vyhral medzinárodný turnaj Satelit v Hluku,
ďalej z tohto okruhu priniesol striebornú medailu v jednotlivcoch
a v družstvách skončilo naše družstvo dvakrát na treťom
mieste.

Zrkadlom výkonnosti športovcov v stolnom tenise sú rebríčky.
Aj tu zaznamenal pezinský stolný tenis dobré výsledky. V jed-
notlivých kategóriách získali naši stolní tenisti dovedna 33 pozí-
cií v prvých stovkách Slovenských rebríčkov. Najcennejšie
umiestnenia získali a teda k najúspešnejším pezinským stol-
ným tenistom patria: mladší žiak Adam Brat (158. miesto v mu-
žoch, 32 miesto v doraste, 11. miesto v starších žiakoch, 2.
miesto v mladších žiakoch), mladší žiaci Martin Baka (19. mies-
to), Martin Žigo (35. miesto), Valentína Cviková (23. miesto v
mladších a 30. miesto v starších žiačkach), Natália Hagarová
(29. miesto), Saška Jalovecká (32. miesto v mladších a 30.
miesto v starších žiačkach), Sarah Belianska (36. miesto) a v
najmladších žiakoch Martin Lukáčik a Patrízio Gravina. Cenné
umiestnenia dosiahli aj ďalší.

Aj cez prázdniny po krátkom oddychu stolní tenisti začínajú
opäť trénovať na novú sezónu. Obidva mesiace sa tréneri po-
starali o riadny tréningový proces. V júli ľahký rozbeh s vyvrcho-
lením prípravy začiatkom augusta na klubových sústredeniach,
lebo v polovici augusta čaká mládež klubu už prvá previerka no-
vého súťažného ročníka 2011/2012, mládežnícke medzinárod-
né turnaje SATELIT. Potom znovu krátky oddych a od septem-
bra začne opäť kolotoč ligových súťaží, turnajov slovenského
pohára mládeže, krajských a regionálnych bodovacích turna-
jov, majstrovstiev kraja, pre tých najlepších ďalšie medzinárod-
né podujatia a najúspešnejší sa opäť budú snažiť prebojovať
na majstrovstvá Slovenska.

Želám všetkým, ale najmä školopovinným stolným tenistom,
ktorí naozaj poctivo trénujú, aby sa im po prázdninách vydaril
štart nielen do nového školského roka, ale aj štart do toho špor-
tového, aby sme im takto o rok mohli pogratulovať k pekným
úspechom tak, ako v uplynulej sezóne.

predseda klubu a tréner mládeže
Pavol Alexy

Po súťažnom ročníku stolných tenistov

Členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku si
10. augusta pripomenuli 2. výročie banského nešťastia v
Handlovej. Oblečení v slávnostných baníckych uniformách
spolu s viceprimátorom mesta Milošom Andelom pri ban-
skom vozíku na Radničnom námestí položili kvety a zapálili
kahance.

Pred dvoma rokmi sa stalo dosiaľ najväčšie banské nešťas-
tie v histórii Slovenskej republiky, keď pri výbuchu v handlov-
skej bani zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov.
Poslanci národnej rady schválili 10. august, deň handlovskej
tragédie, za Pamätný deň obetí banských nešťastí. (mo)

Spomienka na tragickú
banskú udalosť

covali aj špeciálne tance a žar-
ty. Išlo najmä o metlový a zr-
kadlový tanec. Pri zrkadlovom
tanci jeden človek pozeral do zr-
kadla a zo zadnej strany sa mu
vždy niekto ukázal v zrkadle.Ak
s ním nechcel ísť tancovať, sklo-
pil zrkadlo, ak áno, išiel s ním.
Pri zrkadle sa striedali ženy aj
muži. Metlový tanec tancoval
nepárny počet tanečníkov, pri-
čom jeden z nich tancoval s met-
lou. Keď hudba prestala hrať,
každý si musel nájsť nového ta-
nečníka. Komu sa nikto neu-
šiel, musel tancovať s metlou. A
hudba opäť na chvíľu zahrala a
opakovalo sa to. O polnoci ne-
veste sňali veniec a vymenili ho
za čepiec (neskôr za ručník) a
ona sa išla prezliecť do iných
šiat. Ženíchovi sňali klobúk.
Oboch novomanželov svadob-
čania zdvihli na stoličkách, kde
vypili pohár vína. Starší ľudia
odišli zo svadby už po polnoci,
mladší tancovali až do rána.
Svadba sa končila okolo šiestej
hodiny ráno. Peter Sandtner

Foto: archív autora

HASIČSKÉ HOBBY

(mo)

– je názov
medzinárodnej hasičskej výs-
tavy, ktorá bola otvorená 8. au-
gusta v Minigalérii Domu kultú-
ry v Pezinku. Organizátormi sú
Mesto Pezinok, Pezinské kul-
túrne centrum, Preventívna ko-
misia ÚzV Pezinok – Senec a
DHZ Pezinok SOU. Kurátorom
výstavy je Peter Ronec.

Na výstave sú predstavené
zbierkové predmety zo Sloven-
ska i z hasičských múzeí z Ra-
kúska, Nemecka a Českej re-
publiky. Vzácne exponáty dopĺ-
ňajú kresby detí s požiarnou te-
matikou a amatérske kresby a
maľby Ing. Petra Hargaša, kto-
rý bol povolaním hasič a dlho-
ročný funkcionár DPO. Výstavu
si môžete pozrieť do 8. septem-
bra 2011.

Hasičská výstava v Dome kultúry
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Najväčšiu zásluhu na zorganizovaní výstavy má dlhoročný funkcionár DPO
Peter Ronec (v popredí).
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F.Y.C. Slovakia je jachtár-
skym klubom etablovaným v
Pezinku. Už viac ako desať ro-
kov reprezentuje Slovenskú re-
publiku v námornom jachtingu.
Členmi klubu sú aj námorní
jachtári z Pezinka. Práve v
osemčlennej posádke lode
Quebramar, ktorá tohto roku vy-
bojovala titul Majster sveta
Corinthian, boli traja Pezinča-
nia: v pozícii jibtrimmer Miro-
slava Mosná, kapitán/kormidel-
ník Peter Mosný a člen posád-
ky Tomáš Douda.

Tohtoročné majstrovstvá sve-
ta sa uskutočnili na chorvát-
skom ostrove Cres. Našu loď a
posádku sme pripravovali a do-
laďovali neuveriteľných päť se-
zón v ktorých sme získali množ-
stvo víťazstiev a ocenení. Me-
dzi najcennejšími sú napríklad
vicemajstri sveta. Ale až v tejto
sezóne sme docielili, že naša
loď a posádka boli maximálne
skĺbení a podali stopercentný
výkon. Na Crese sme bojovali
so 128 posádkami v dvoch trie-
dach a vyše s 1000 jachtarmi

zo 17 krajín sveta a troch konti-
nentov. Boli to zatiaľ najsilnej-
šie obsadené majstrovstvá sve-
ta v histórii námorného jachtin-
gu. Až neskôr sme si uvedomili,
ako vysoko sme „zarúbali“ tou
našou slovenskou sekerou.
Porazili sme renomované po-

sádky prímorských krajín. V cel-
kovom poradí profesionálnych
posádok sme obsadili 4. mies-
to. Sme hrdí na to, že sme Pe-
zinčania a že sme kúsok z tohto
patriotizmu mohli prezentovať
na majstrovstvách sveta. Hneď
pri prihlasovaní sa nás pýtali,

kde je Pezinok. Či je to niekde
blízo veľkého jazera. Vždy od-
povedáme – nie, Pezinok je ma-
lé a skvelé vinárske mestečko
pod Malými Karpatmi. Prišli
sme, aby sme vám ukázali, ako
sa tam jazdí na námorných lo-
diach. Peter Mosný

Pezinčania majstrami sveta v námornom jachtingu

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2011-2012
120,- € (76 hodín) 1,58 € na hodinu

Zápis: 8. 9. 2011 od 16.00 do 19.00 hod.
12. 9. 2011 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZYVN – JAZYKOVÉ KURZY

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Na 11. ročníku festivalu Dy-

chovky v Preši ocenenia získa-

li: – DH

Sebedražská kapela,

– DH Fialenka,

–

DH Grinavanka,

– DH Mladík,

Dokončenie z 1. strany

Hlavná cena súťaže

Cena

predsedu medzinárodnej po-

roty Cena pred-

sedu samosprávneho kraja

Cena diváka

Cena primátora

Pezinka Ce-

na predsedu festivalu

Cena za

mužský spev

Cena za ženský spev

Cena za inštrumen-

tálnu skladbu

– DH Cementon,

– DH

Karpatská kapela,

– Ing. Ladislav

Jurík (Sebedražská kapela),

– Jitka

Kočišová a Soňa Žůreková (Vlč-

novjané),

– DH Mladík,

Marianna Čupáková a Barbara

Chovancová (Drozdí bratia –

Amsel Brůder),

– V Hruš-

kovci na kopci (DH Mladík).

Výsledky podľa kritérií CISM:

DH Vlč-

novjané, Sebedražská kapela,

DH Mladík, DH

Fialenka.

Cena za najob-

ľúbejšiu skladbu

Zlaté pásmo s vyznamena-

ním CUM LAUDE:

Zlaté pásmo:

Hudobnými hosťami festivalu

boli DH FOR Bratislava a DH

Stráňanka (ČR), ktorá účinkova-

la na veselici. Tento hudobný ko-

lektív je špičkou medzi dycho-

vými hudbami, môže sa pochvá-

liť titulom absolútny Majster Eu-

rópy 2009 a víťaz Zlatej krídlov-

ky. Na festivale sa zúčastnilo tak-

mer 500 platiacich divákov. (mo)

Ani tropická horúčava nedeľného popoludnia neodradila Pe-

zinčanov od návštevy Zámockého parku, kde sa uskutočnilo vy-

stúpenie folklórneho divadla Radosť, ktoré pracuje pri Dome kul-

túry v Pezinku. A súbor aj napriek nemilosrdným slnečným lúčom

svoje obecenstvo nesklamal. „ Vážime si, že ste sa rozhodli strá-

viť s nami najbližšiu hodinku dnešného popoludnia a považujeme

za poctu, že aj my môžeme svojou troškou prispieť do mlyna toh-

toročného Kultúrneho leta v Pezinku“, zaznelo z úst moderátorky

na úvod a už sa roztočil kolotoč pesničiek z najnovšej spevohry La

konkurz – La kasting, ktorú súbor uviedol v premiére v apríli tohto

roku. Výber pesničiek, ako aj vtipné sprievodné slovo naznačovali

snahu účinkujúcich dostať obecenstvo do dobrej nálady a po-

vzbudiť ho, aby si s nimi i zaspievalo, čo sa, myslím si, aj podarilo.

Zatiaľ čo veľká časť obecenstva mala možnosť poodnášať si la-

vičky do akého-takého tieňa, účinkujúci stáli na pódiu a nemilo-

srdné lúče boli po celý čas ich protivníkom. Ale ani ony im neza-

bránili nechať na pódiu svoje srdcia a tak, ako už veľa raz opäť do-

kázali, že Folklórny divadelný súbor Radosť zostal verný svojej

dobrej povesti.

E. D. Kolačkovská

Prispeli do kultúrneho leta

Tradičný festival dychových hudieb prvýkrát v amfiteátri

Mažoretky
Tina Bratislava v sprievode
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Vybrané práce ocenené v Literárnej súťaži žiakov a študentov
o Cenu primátora mesta Pezinok

Aj v tomto roku sa usku-
točnila Literárna sú-
ťaž žiakov a študen-

tov o Cenu primátora mesta
Pezinok. Bol to už jej 19. roč-
ník. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov a ocenenie víťa-
zov bolo v máji ( podrobnú in-
formáciu sme priniesli v júno-
vom čísle). Do súťaže v kate-
góriách próza a poézia bolo
prihlásených 81 prác. Priná-
šame úryvky z tvorby naj-
úspešnejších mladých auto-
rov.

Janko a Marienka majú spolu dvanásť cukríkov a štyri lízatká.
Koľko dostala Marienka, keď mamka Jankovi povedala, aby sa s
Marienkou rozdelil? Marienka dostala jedno lízatko a dva cukríky.
Jankovi zostalo štrnásť cukríkov a štyri lízatká. Ako je to možné?!
Cha! Problém je v tom, že sa Janko s Marienkou rozdelil po brat-
sky. Janko mal totiž ešte štyri cukríky a lízatko vo vrecku.

Marienka ešte nedopadla najhoršie. Ja som sa ráno zobudil na
tvrdej rohožke. Bola mi neznesiteľná zima. Zrazu počujem otvára-
nie okna.

„Umpulele Kelempule!“ prihovoril sa mi Kôň. Pokúšam sa o
úsmev ,ale myslím si svoje. Je mu dobre v teplúčku! Aspoň jednu
noc by si mohol skúsiť spať vonku na mraze! Pridal sa k nemu aj
Vtákopysk:

„Umpulum elekulum ba!“ Usmievam sa aj naňho, hoci od hladu
dobre nevidím.

„Pulele kele melem?“ pýta sa kôň.
„Pukafiaha del Kelempule hek,“ odpovedá Vtákopysk a koneč-

ne mi prináša raňajky. Trvá mu to však ukrutne dlho. Dosýta sa nik-
dy nenajem-držia ma o hlade. Po chvíli prichádza Kôň, ktorý ma
ovláda ovládačkou. Ideme von. Hneď za rohom cítim úžasnú vô-
ňu koláča. Kôň na mňa ihneď zakričí:

„Kelempule juf!“ a zostanem ďalej hladný. Tak rád by som si pre-
čítal nejakú dobrú knihu. Najprv by som sa však dobre najedol, le-
bo knihy sú až sebarealizácia a jedlo je základ.

Vonku mám jediný kontakt s ľuďmi. Je ich ale veľmi málo, oveľa
viac je zvierat, ktoré ich ovládajú. Chcel by som sa zastaviť na kus
reči, nie iba:

„Ahoj,·ako sa máš?“
„Dobre,“ ako zvyčajne.

(1. miesto, PRÓZA, ZŠ)

„Ale ja tam chcem ísť!“ kričala som na mamu.
„Na tú diskotéku v žiadnom prípade nepôjdeš!“ odkričala mi ma-

ma späť rovnakým tónom. Kto to ešte nezistil, hádame sa, pretože
ja chcem ísť na diskotéku, ktorá sa koná o dva dni -čiže vo štvrtok.
Ale mamina má na vec iný názor. Asi takto vyzerá schéma našej
hádky: ja niečo chcem, mama nechce, aby som to niečo chcela, a
výsledok je, že ja zvonku zatresnem dvere.Ani tentoraz som nevy-
bočila zo schémy. Mama sa o mňa nebojí. Vie, že viem dať na se-
ba pozor. Len jediný raz sa to stalo naopak – že mamina bola von-
ku namiesto mňa. To by ste nechceli zažiť. Vrátila sa až o deň ne-
skôr, keď išla z roboty domov. Potom sa so mnou asi tri dni neroz-
právala. Nepomáhala prosba o prepáčenie. Nereagovala, ani keď
som ju objala. To bolo asi pred tromi rokmi, už si ani nepamätám,
prečo sme sa hádali, no doteraz ma striasa, keď si na to spome-
niem.Ale teraz som na ňu dosť nahnevaná. Veď chcem len vyskú-
šať, ako to vyzerá na takej diskotéke! Je to zločin? Ako som tak
išla, uvedomila som si, že som sa tak zamyslela, že som si ne-
všimla, kadiaľ idem. Ocitla som sa na ihrisku, na ktorom som sa
hrávala, keď som bola maličká. Aj teraz, hoci bol takmer večer,
tam bolo veľa matiek s deťmi. Každé dieťa som, vďaka rodinnej po-
dobnosti, dokázala priradiť k jeho matke, okrem jednej mamy, kto-
rá asi hľadala svoju zmenšenú kópiu.

„Silvia! Silvia, kde si?“ Vyzerala vystrašená, nevedela, kam sa to
dieťa podelo. Práve som stála pri strome. Zrazu tam niečo zašu-
chotalo. Unudene som sa pozrela hore, domnievajúc sa, že to bu-
de len nejaký vtáčik. Ale nebol to vtáčik. Iba ak by mal operenec
štyri končatiny, tričko, nohavice a na hlave klobúčik.

„Silvia!“ zakaždým, keď Silviina mama zavolala jej meno, sa
Silvia na strome čoraz viac schúlila.

(1. miesto, PRÓZA, ZŠ)

Milujem ten pocit; keď vidím, že sa prihlásiš.
Keď vidím, že mi prišla od teba správa.
Nikto nevie o tom, že sa mi naozaj páčiš,
Myslím na teba vždy, keď zaspávam.

Milujem,keď mi napíšeš, že som tvoj andílek
Aj keď ty budeš pre mňa stále zloba.
Poviem ti všetko bez hocijakých výnimiek.
Keď mi ty napíšeš,prejde dlhá doba.

Stále si pozerám tvoje fotky.
Som závislá na tvojom profile.
Ado každej poslednej bodky,
Dúfam, že to neskončí zle.

Vždy, keď počúvam „Zoči Voči“ myslím na teba.
Aj keď nedokážem pochopiť prečo.
Stále dúfam, že v tvojich očiach uvidím seba.
Aspoň kúsok zo seba, aspoň niečo ....

(1. miesto, POÉZIA, ZŠ)

Vždy je dobré pri sebe niekoho mať,
Len tak ho objať a povedať „Mám ťa rád“.

Keď v živote nás osud skúša,
Najlepšie je mať pri sebe nebojácneho muža.

Keď neprajníci moju dôveru zastrelia,
Za všetkým mi pomáhajú úžasní priatelia.

Keď raz v živote aj kamarátky sklamú,
Najkrajšie je mať pri sebe milujúcu mamu.

keď nás v živote sklame nášho srdca vodca,
nič nie je krajšie, ako mať milujúceho otca.

Naozaj je krásny pocit vedieť, že sa máme o koho oprieť,
As týmto pocitom môžem pokojne zomrieť.

(2. miesto, POÉZIA, ZŠ)

Písal sa rok 1942. Druhá svetová vojna bola v plnom prúde.
Moja babka bola ešte malé dievčatko a na ulici, kde dodnes bý-

va, bolo vtedy len zopár domov bez plotov a deti z celej ulice beha-
li bez zábran medzi záhradami. Hlavnou hrdinkou tohto príbehu je
jej mama, moja prababka Mária.

Do mesta prichádzali Nemci. Potrebovali sa niekde ubytovať.
Neobišli ani Máriu a požiadali o ubytovanie. Obzreli si dom i šopu
a nasťahovali sa do šopy. Večer čo večer zaklopali na dvere domu
a požiadali, či si môžu v rádiu vypočuť berlínske správy. Keď sprá-
vy skončili, poďakovali, deťom dali kúsok čokolády a odišli do
„svojej“ šopy. Máriinu malú dcérku, ktorá behala v kvetinovej zá-
sterke po ulici aj s inými deťmi, neraz pristavil daktorý z Nemcova
do zásterky j ej naložili mäsa zo zabíjačky alebo iných potravín,
ktoré doviezli zo sebou.

Do neveľkého vinohradníckeho mesta Pezinok ale blúdili straši-
delné reči o honbe na židov, o ich prenasledovaní. Nikto nevedel o
čo presne ide, ale ľudia sa báli a najmä rodina, žijúca na opačnej
strane ulice. Bola to rodina židov a Mária sa s nimi veľmi dobre po-
znala. Deti z tej rodiny sa hrávali s jej deťmi a keď Mária okopávala
v predzáhradke, židovka menom Ester sa vždy zastavila na kus re-
či. „Okopávate, okopávate?“ pýta sa Ester. „Okopávam, okopá-
vam.“ odpovedala Mária. Inokedy zase prechádzala Mária okolo
domu židovskej rodiny a gazdiná vonku zametala a tak, aby reč ne-
stála, kričí na ňu: „Zametáte, zametáte?“ „Zametám, zametám.“
odpovie Ester a vtom sa rozkašle, lebo metla vzniesla zo zeme do
vzduchu kúdol prachu a ten jej udrel do nosa. Ale teraz už viedli
zmysluplnejšie rozhovory, lebo ľudí vždy fascinovali strašidelné
historky.Akoby sa im páčil strach a hrôza, ktorú prežívali po ich vy-
počutí.Aj teraz, keď sa do mesta priniesla správa o prenasledova-
ní židov, za chvíľu o tom vedelo celé mesto, pretože ľudí nebavilo
len keď ich strašili, ale aj keď oni strašili iných.

(1. miesto, PRÓZA, SŠ)

Každodenne trpký
chlieb lásky.
Rozochvené struny
na dne nášho žitia.
Krehko doznievajú

v osamení echa,
v chladnej oceli
vypočítavosti.

Schúlené čakajú.
V Nás.

Alen minulosť
odoberá im bôľ.
Zavše nik
nevyroní slzu
za obete snenia.
Nik ich nespozná.

Neustále prší.
V Nás ...

Obloha ich nežne
rozozvučí a rozpovie:
Z lásky strácame,
aby sme ju našli
v Nás
a každodenných
smútkoch našich ...

(1. miesto, POÉZIA SŠ)

Anita Turanská

KAŽDODENNE

Frederik Piačka ŠKRIABE MA V HRDLE

Nikola Pavlíková

FACEBOOKOVA LÁSKA

(úryvok)

Zuzana Bílska POKLAD
(úryvok)

Jana Franková ZAUJÍMAVÝ DEŇ
(úryvok)

Michaela Toráčová MÁM VÁS RADA...

Najúspešnejší autori v Literárnej súťaži 2011

Blahoželanie od primátora. Foto (mo)
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Program distribúcie potravín
podporuje dodávky potravín
pre obzvlášť zraniteľné osoby,
ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii.
V Európskej únii sa tento pro-
gram uplatňuje od roku 1987 a
je financovaný z Európskeho
poľnohospodárskeho a záruč-
ného fondu. V roku 2011 sa k to-
muto programu pripojila aj Slo-
venská republika. Hlavným cie-
ľom distribúcie potravín je po-
môcť osobám v núdzi tým, že
im budú prostredníctvom chari-
tatívnych organizácií bezplatne
dodané základné potraviny.
V meste Pezinok sa tento pro-
jekt začne realizovať od 30. au-
gusta 2011 a bude prebiehať do
konca kalendárneho roka.

Kto je príjemcom pomoci?

�

�

deti v náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti;
fyzické osoby, ktoré sú pobe-

rateľmi dávky v hmotnej nú-
dzi a príspevku k dávke;
osoby na hranici životného
minima ( rodičia a deti, na kto-
ré sú vyplácané dotácie);
poberatelia dôchodku, kto-
rých výška dôchodku nepre-
sahuje 305 eur ( nepracujúci
poberatelia starobného,
predčasného, invalidného dô-
chodku).

�

�

Kto môže požiadať o potra-
vinovú pomoc?

Každý, komu je pomoc určená,
príde na MsÚ Pezinok, oddele-
nie školstva a sociálnych vecí
a zo sebou si prinesie:

v prípade detí v náhradnej ro-
dinnej starostlivosti, osoba,
ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti predlo-
ží rozhodnutie súdu;
fyzické osoby, ktoré sú pobe-
rateľmi dávky v núdzi a prí-
spevku k dávke predložia po-
tvrdenie, ktoré vydá príslušný
úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny;
osoby na hranici životného
minima ( rodičia a deti, na kto-
ré sú vyplácané dotácie)
predložia potvrdenie, ktoré
vydá príslušný úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny;
poberatelia dôchodku, kto-

�

�

�

�

rých výška dôchodku nepre-
sahuje 305 eur (nepracujúci
poberatelia starobného, pred-
časného, invalidného dô-
chodku) predložia rozhodnu-
tie Sociálnej poisťovne o
priznaní dôchodku v roku
2011 alebo rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o valori-
zácii dôchodku od 1. januára
2011 alebo potvrdenie
Sociálnej poisťovne o výške
poberaného dôchodku.

Následne po predložení poža-
dovaní dokladov, bude zapísa-
ný do zoznamu príjemcov,
dostane informáciu, kedy a kde
si môže prevziať potraviny a to
20 kg pšeničnej hladkej múky a
20 kg bezvaječných cestovín.
Ďalšie informácie získate na
čísle 033/ 6901134.

vedúca odd. školstva
a kultúry MsÚ

Mgr. Renáta Minarovičová

Potravinová pomoc pre osoby v ťažkej situácii
V nedeľu 4. septembra o 15.15 hod. organizuje Malokar-

patské múzeum v Pezinku prehliadku miesta, kde v dobe bron-
zovej stála opevnená osada na Jantárovej ceste.

Zaujíma vás,
čo sa do dneš-
ných čias v ze-
mi zachovalo
po ľuďoch žijú-
cich pred cca
3800 rokmi? Je
pravda, že to bo-
li ľudožrúti? Za-
žili ste, ako pre-
bieha systema-
tický archeolo-

gický výskum? Videli ste už stanicu na preplavovanie zeminy,
ktorá dokáže zachytiť aj zuhoľnatené zvyšky semien, na zákla-
de ktorých možno zistiť, aké plodiny sa konzumovali, zbierali a
sadili?

Na tieto a mnohé iné otázky vám dá odpoveď archeológ náš-
ho múzea PhDr. Július Vavák pri prehliadke archeologického
náleziska, na ktorom v spolupráci so SAHI a svojimi brigádnik-
mi pracuje už druhý rok. Túto unikátnu šancu máte na „mieste
činu “ v lokalite Sušička , na ktorú sa dostanete odbočením z as-
faltovej cesty vedúcej z Budmeríc do Jablonca. (MM)

Ako žili pred 3800 rokmi?
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Vdňoch 24. - 25. júna sa
konal v Pezinku III. roč-
ník Festivalu pouličného

divadla s medzinárodnou ú-
časťou. Festival nadväzuje na
dlhoročný projekt Cibulák. Pri-
kláňa sa k netradičným žánrom
ako pouličné divadlo, bábko-
vé divadlo určené nielen pre de-
ti či večerné koncerty. Podujatie
sa stáva neodmysliteľnou sú-

Festival pouličného divadla

časťou kultúrneho života nielen
Malokarpatského regiónu, ale
je aj významnou kultúrnou uda-
losťou a už sa dostalo do pove-
domia mnohých ľudí.

Program festivalu pozostával
z predstavení pre deti, mládež i
dospelých. Niektoré boli inte-
raktívne a zapájali sa do nich aj
prítomní diváci. Účinkovali sú-
bory nielen zo Slovenska ale

aj susednej Českej republiky
(Divadlo Buchty a Loutky z Pra-
hy s predstavením Artuš neboli
Artuš).

Predstavenia prebiehali v cen-
tre Pezinka či už na Radnič-
nom námestí, Potočnej ulici, v
Krušičovej kúrii, Zámockom par-
ku alebo v Dome kultúry. Ško-
da, že nepriaznivé daždivé po-
časie prinútilo organizátorov

zmeniť miesto konania niek-
torých predstavení a presunúť
ich pod strechu do Domu kultú-
ry.

Tento rok bol medzinárodný
Festival pouličného divadla rea-
lizovaný aj s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR. Na
základe našej žiadosti sme zís-
kali z MK SR dotáciu vo výške
1500 €. Peter Vlasák

Festival začal predstavením Štyri ročné obdobia alebo O dva-
nástich mesiačikoch v podaní detí zo Súkromnej základnej
školy Bajkalská ul. v Bratislave.

Oľga Hoffmannová z bratislavského Divadla Happy pripravi-
la pre deti slovenskú ľudovú rozprávku na motívy Pavla
Dobšinského Zlatá priadka. Foto (mo)

V dňoch 22. - 27. augusta sa v
šiestich mestách na Slovensku
uskutoční XX. medzinárodný
hudobný festival Slovenské his-
torické organy. Otvárací kon-
cert tohto festivalu zaznie 22.
augusta o 19.00 hod. v evanje-
lickom chráme v Grinave. Hos-
ťom podujatia bude vynikajúci
nemecký umelec, organistaAn-
dreas Meisner. Svoje majstrov-
stvo predvedie na unikátnom
historickom organe majstra
Martina Šašku z roku 1875. V
chrámovom prostredí si budete
môcť vypočuť diela D. Buxte-
hudea, G. F. Händla, J. Pachel-
bela, J. S. Bacha, F. Peetersa,
G. Laceuxa, W. A. Mozarta, Ch.
Gounoda, A. Claussmana, M.
Drischnera. (mo)

V Grinave otvárací koncert

medzinárodného hudobného festivalu

V dňoch 24. - 26. júna sa čle-
novia Malokarpatského baníc-
keho spolku v Pezinku stretli so
svojimi priateľmi z Krojované-
ho baníckeho spolku v staroby-
lej moravskej Stonave, o ktorej
je zachovaná prvá písomná
zmienka z roku 1388.

Krojovaný banícky spolok
Stonava existuje od r. 1905,
keď bola založená Únia baní-
kov. Následne v roku 1914 sku-
pina baníkov pod vedením An-
tonína Blachu založila Zväz ba-
níkov.

Členovia Malokarpatského
baníckeho spolku boli do Sto-
navy pozvaní na pripomenu-
tie Božieho tela. Ihneď po
príchode do Ostravy sme v
sprievode zástupcov stonav-
ského spolku navštívili banícky
skanzen v Ostrave-Landeku,
ktorý sa nachádza v bývalom
Dole Ed. Urxa. V podzemnej ex-
pozícii sme sa oboznámili s
ťažkou prácou ostravských
baníkov v uhoľných slojoch nie
vyšších ako 80 až 120 cm.
V takto vysokých slojoch sa
dobývalo antracitové ostrav-
ské uhlie, najkvalitnejšie v Eu-
rópe.

V popoludňajších hodinách
nás prijal zástupca starostu
Stonavy Ing. Tomáš Bařák, kto-

rý nás oboznámil s históriou ob-
ce. Prijatia sa zúčastnili aj zá-
stupcovia baníckeho spolku
Spiš zo Spišskej Novej Vsi.

Na druhý deň sme sa rozdelili
na dve časti. Jedna – predo-
všetkým manželky členov MBS
– odišla na prehliadku poľské-
ho Tešína a druhá – bývalí baní-
ci, navštívili výučbovo-praktic-
kú štôlnu Bane Paskov, kde sa
oboznámili s históriou ťažby
Ostravsko-Karvinského revíru
a pozreli si používanú banskú
techniku. Pre pezinských baní-
kov, ktorí na dobývaní uhlia ne-

pracovali, ani sa v Ostrave nevy-
učili, bola prehliadka neopako-
vateľným zážitkom. Poobede
sa všetci účastníci zájazdu zú-
častnili spoločenského stretnu-
tia, kde z vlastnej iniciatívy us-
poriadali pivný súboj, ktorého
víťazom sa stal náš člen Ja-
roslavAdamec.

Posledný deň sme sa v ba-
níckych uniformách zúčastni-
li cirkevnej slávnosti Božieho
tela v kostole sv. Márie Mag-
dalény. Bolo pre nás prekva-
pením, že liturgické obrady sa
konali v poľskom jazyku a dôs-

tojný pán dekan privítal na-
šich členov v slovenčine a vy-
slovil spokojnosť s tým, že aj na-
ši členovia sa zúčastnili obra-
du.

Potom, čo monštrancia obiš-
la celý kostol pri štyroch zasta-
veniach, bola záverečná litur-
gia priamo v kostole.

Priateľstvo a družba nadvia-
zaná s členmi stonavského
Krojovaného baníckeho spolku
bude potvrdená ich účasťou na
septembrovom Vinobraní v
Pezinku.

JUDr. Dušan Vilim

Pezinskí baníci na návšteve v Stonave

Návšteva Pezinčanov vo
Svätom Jure nie je žiadna mi-
moriadna vec, veď na Sloven-
sku je dávnou tradíciou navšte-
vovať sa so susedmi a máme aj
porekadlo " Dobrý sused lepší
ako rodina". Tam, kde sa toto
darí, vládne pohoda, priateľ-
stvo i vzájomná úcta a pomoc.

Klub sprievodcov mesta Pe-
zinok pripravil v júli pre svojich
členov a záujemcov z radov ob-
čanov prechádzku po historic-
kej časti mesta Svätý Jur. Pre-
hliadka začala na miestnej že-
lezničnej stanici, ktorá bola pr-
vou zastávkou na historickej
konskej a neskôr parnej želez-
nici z Bratislavy do Trnavy. V

tomto roku si pripomíname jej
170. výročie.

Následne sme si pozreli pa-
mätník padlým v 2. svetovej voj-
ne i pamätnú tabuľu obetiam
holokaustu, na ktorej sú uvede-
né mená obetí zo Svätého Ju-
ra. Prehliadka pokračovala na
miestnom cintoríne, kde sme
navštívili hroby viacerých výz-
namných obyvateľov mesta,
ktorí tu našli miesto posledného
odpočinku. Pri prehliadke mes-
ta nás upútali tiež typické vino-
hradnícke domy, kostoly i pek-
ne zrekonštruované historické
jadro mesta, ktorému dominuje
námestie so studňou. Mali sme
šťastie stretnúť sa so známym

miestnym maliarom Jánom Ze-
lenkom, ktorý nám predstavil
svoju tvorbu a porozprával o
svojej práci.

V popoludňajších hodinách
sme navštívili evanjelický far-
ský kostol, kde nás sprevádzal
nový miestny farár. Nazreli sme
aj do pekného Informačného
centra, ktoré má sídlo v býva-
lom Pálfyovskom objekte. Milo
nás tu prijala jeho pracovníčka,
ktorá nám poskytla cenné infor-
mácie a propagačný materiál o
meste a celej Malokarpatskej
vínnej ceste. Zaujali nás aj in-
štalované výstavy historických i
moderných fotografií zo Svä-
tého Jura, grafických a výtvar-

ných prác a výstava zo súťaže
o najkrajšiu stavbu.

Záver prechádzky patril náv-
števe Literárneho a vlastived-
ného múzea, kde nás fundova-
ne sprevádzala Mgr. Beáta Vla-
sáková. Potom sa uskutočnila
beseda s našou členkou Jaro-
slavou Wágnerovou, ktorá v mú-
zeu vystavovala svoje obrazy.
Prezentuje sa s 20 dielami, me-
dzi ktorými boli motívy zo
Svätého Jura i Pezinka. Keďže
sme sa presvedčili, že Svätý
Jur má čo návštevníkom po-
núknuť, dohodli sme sa, že sa
sem ešte vrátime.

Peter Ronec

Členovia klubu sprievodcov vo Svätom Jure

(ATV) otvára v škol-
skom roku 2011/2012 tieto študijné odbory:

Ekonomicko-sociálno-právne minimum pre senio-
rov, Fotografovanie a fotografia – tvorba a úpravy fotografie,
Počítače.

Anglický jazyk pre dospelých (1. skupina začiatoč-
níci, 2. skupina pokročilí), Biológia, genetika alebo o rozmani-
tosti života, Dejiny hudby, Keramika, Počítače, Základ kresby
a maľby.

podľa odborov

Uzatvorenie prihlášok na všetky odbory bude 7. 9. 2011
po otvorení šk. roku. Podrobnejšie informácie nájdete na vý-
veske na MsÚ alebo na www stránke: , www
stránke: a v mesačníku Pezinčan.

Vyplnené prihlášky (na každý odbor samostatne) je potrebné
odovzdať pri zápise v dňoch 5. a 6. septembra 2011 na MsÚ,
miestnosť č. 19.

Prihlášky sú k dispozícii: na stránke , na
stránke a na MsÚ, v kancelárii prvého kontak-
tu. ŠtudentomATV sa stáva uchádzač až po uhradení poplatku
10 € a prevzatí preukazu študenta. Podmienkou otvorenia od-
boru je minimálny počet 15 uchádzačov.

Akadémia tretieho veku v Pezinku

1. ročník:

2. ročník:

Na štúdium sa môžete prihlásiť v dňoch 5.
a 6. septembra 2011 od 13.00 do 16.00 hod. v miestnosti č.
19 na 1. poschodí v budove Mestského úradu v Pezinku,
Radničné nám. č.7.

Otvorenie 5. ročníka Akadémie tretieho veku v školskom
roku 2011/2012 sa uskutoční vo štvrtok 8. septembra 2011
o 16.00 hod. v Malej sále Domu kultúry v Pezinku, Holuby-
ho 42.

Poznámka:

(tr)

atv.pezinok.sk
pezinok.sk

www.atv.pezinok.sk
www.pezinok.sk

Akadémia tretieho veku
pred otvorením nového šk. roku
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

1. Čertova nevesta .......................................................... ČR
2.-4. Muži v naději ............................................................... ČR

Začiatok predstavení je o 21.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

► 6.9. FS JAVORČEK a FS
LIPA – AKO NÁS NEPOZNÁTE.

► 7.9.
LITERÁRNY FESTIVAL J SMREKA.

► 8.9. Slávnostné otvore-
nie V. ročníkaAkadémie tretieho veku
► 10.9. Predajná ak-
cia použitého detského oblečenia a detských potrieb
► 10.9. IBA TAK. –

► 14.9. IVANA MANČIČ a
TANJAAJIN v
► 16.-18.9. VINOBRANIE 2011.

► 24.9. PEZINSKÝ STRA-
PEC.

► 25.9. AHOJ ROZPRÁVKA
PIRÁTOV SYN.

(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Program folklórnych súborov

pre organizovaných návštevníkov i pre verejnosť.
(streda) o 17.00 h Krušičova kúria – Radničné nám. č. 9 –

Podujatie v spolupráci
Malokarpatskej knižnice Pezinok a Pezinského kultúrneho cen-
tra pod záštitou BSK a Mesta Pezinok.

(štvrtok) o 16.00 h v malej sále DK –
.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hudobno-poetický večer Evy Šiškovej, Juraja Hanulíka a ich hostí.

(streda) o 17.00 h v minigalérii DK –
– ernisáž výstavy.

Podrobný program bude uve-
dený na samostatných plagátoch.

(sobota) v spoločenskej sále DK –
XXVII. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci.

10.00 h súťaže – 19.00 h Galaprogram
(nedeľa) o 16.00 vo malej sále DK -

– Predstavenie Účinkuje: Divadlo MaKiLe. Nový
cyklus rozprávok s detskou súťažou.

Jozef Jankovič 71 r.

František Kašuba 52 r.

Quan Hguyen Huy 53 r.

Jozef Krajňák 61 r.

Katarína Pesselová 89 r.

Klára Goldová 80 r.

Roza Slimáková 90 r.

Ružena Štulcová 85 r.

Eva Duffalová 60 r.

70-roční

75-roční

Doc. RNDr. DrSc. Ján Čurlík 4.8.

Milan Hurtoš 16.8.

AnnaAulitisová 20.8.

MUDr. Pavel Voda 27.8.

Emil Lunák 28.8.

Jozef Velich 4.8.

Alžbeta Chlepčoková 6.8.

Dňa 20. 8. 2011 by
oslávil svojich ne-
dožitých 90 rokov
manžel, otec, ded-
ko a pradedko

Jozef BAUER.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú man-
želka a synovia s rodinami.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihla povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 21. 8.
2011 uplynie 35 ro-
kov čo nás navždy

opustila moja drahá mama

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Dcéra
Veronika s rodi-
nou, syn Gabriel s
rodinou.

Mária PEKÁROVÁ
a 30. 8. 2011 17 rokov čo nás ne-
čakane opustil brat

Ing. František
PEKÁR.

Dňa 29. 8. 2011
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opustil

Stanislav
OBORIL.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Manželka, deti a
ostatná rodina.

Ing. Michal Jurík a Mgr. Ivona Ba-

čáková • Stanislav Novosedlík a

Tamara Baránková • Miroslav

Púčik a Jaroslava Vaštagová •

Ing. Martin Gúčik a Jana Chvos-

tálová • Stanislav Guštafík a Kris-

tína Minarovjechová • Ing. Gab-

riel Kamenský a Ing. Alena Li-

povská • Richard Trabalka a Eva

Gaňová • Peter Siget a Adriana

Novosedlíková • Roman Krajčírik

a Martina Ferencová • Boris Had-

vig a Bc. Lenka Orsághová • Mgr.

Radoslav Klochan a Ing. Mirosla-

va Odehnalová • Martin Grúber a

Alena Leginusová • Vladimír Vel-

čík a Mgr. Erika Škorvagová

Hedviga Šuplatová 6.8.

Roman Novotný 9.8.

Mária Horváthová 23.8.

Mária Ruttmárová 24.8.

Vilma Noskovičová 29.8.

Mária Boďová 31.8.

Magdaléna Škreňová 6.8.

Etela Staňová 21.8.

Mária Butková 31.8.

Ing. Ján Marušic 10.8.

Helena Huťanová 12.8.

Antónia Bojkovská 19.8.

Anna Možná 8.8.

Helena Kabátová 16.8.

80-roční

85-roční

90-ročné

91-ročná

92-ročná

Odišiel tíško, v
srdci nám bolesť
zanechal, rýchlo
bez rozlúčky, nikto
to nečakal. Dňa
22. 8. uplynie rok
čo nás opustil náš
drahý manžel, otec, svokor

Vladimír KLAMO.
S láskou spomína manželka a
synovia s rodinami.

AUGUST 2011 PEZIN ANČ

Len kytičku kvetov
na hrob ti môžeme
dať a s láskou v
srdci ticho spomí-
nať. Dňa 19. 8.
2011 uplynie 7. vý-
ročie čo nás náhle
opustila naša drahá

Boženka KANKOVÁ.
S láskou na ňu spomína celá rodi-
na.

25.9. (nedeľa) o 16.00 hod. - – Bábkové
predstavenie v podaní Divadla Agapé (Martin Žák). Predstavenie
je interaktívne a deti samé posúvajú dej a vymýšľajú príbeh.

Galéria insitného umenia, Schaubmarov mlyn, Pezinok, Cajlan-
ská 255. Tel. 033/640 4035, Mobil: 0911334552

DÚHOVÝ AUTOBUS

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Kto v srdci žije,
nezomiera! 18.
augusta 2011 uply-
nulo smutných 22
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamina a babika, švagrina a teta

Elena KINDEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manžel Rudolf, dcéra
Beata s rodinou a syn Rudolf s
rodinou.

So spomienkou k
Vášmu hrobu cho-
díme, pri sviečke
sa za Vás modlí-
me. Dňa 8. 7. sme
si pripomenuli 89
nedožité narode-
niny nášho otca

a 29. 8. 2011 si
pripomíname 5 rokov od úmrtia
našej drahej ma-
mičky

S láskou na Vás
spomínajú dcéry
Maja, Katarína,
Júlia, Hela a Es-
terka s rodinami.

Štefana NIMERFOLA
z Pezinka. Dňa 20.
7. 2011 sme si pri-
pomenuli 36 rokov
od úmrtia nášho
brata

Milanka
NIMERFOLA

Ester
NIMERFOLOVEJ.

Dňa 2. 9. 2011 si
pripomenieme 40.
výročie úmrt ia
manžela, otca,
dedka a pradedka

.
Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu, prosíme, tichú
spomienku. Deti s rodinami

Jozefa KRAUPU

Dňa 28. 7. sme si
pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia nášho
brata

.
Tí, ktorí ste ho po-

znali, venujte mu, prosíme, tichú
spomienku. Súrodenci s rodina-
mi

Michala
KRAUPU

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravuje v auguste tieto
podujatia:

v čase od 10.00 – 12.00 hod.
. Príďte nám pomôcť ošetriť naše choré knižky,

dostanete sladkú odmenu!

v čase od 10.00 – 12.00 hod.
. Videli ste naše okná? Príďte si spraviť vlastné kirigami!

23. 8. OCHORELI KNIŽKY, KTO
ICH VYLIEČI

30. 8. VYSTRIHUJEME S JUL-
KOU

(MK)

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Čas plynie, ale
spomienky zostá-
vajú v našich srd-
ciach, keď si pripo-
míname nedoži-
tých 80 rokov náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

z Grinavy. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, deti s rodinami.

Ľudovíta ŠINDLERA

Dňa 1. 8. sme si
pripomenuli nedo-
žité 90. narode-
niny našej mamy,
babky a prababky

Dňa 15. 9. si pripomenieme nedo-
žité 100. narodiny
nášho otca, dedka
a pradedka

Spomínajú syno-
via, dcéra a ne-
vesta s rodinami.

Anny
FISCHEROVEJ.

Michala
FISCHERA.

Dňa 18. 8. 2011
uplynulo 30 rokov
odvtedy, čo nás
navždy opustil náš
otec a dedko

z Pezinka. S lás-
kou a úctou spomínajú deti Má-
ria, Zuzana a Martin, vnúčatá a
ostatná rodina. Ďakujeme všet-
kým. ktorí mu spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku.

Ján BARCA

Ďakujeme všet-
kým príbuzným a
známym, ktorí na
poslednej ceste
dňa 20. 7. odpre-
vadili nášho dra-
hého zosnulého

Za prejavenú sústrasť ďakuje man-
želka s rodinou.

Jozefa JANKOVIČA

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku sme si 30. júla

pripomenuli 5. výročie úmrtia našich drahých kolegov a priateľov z

Okresného dopravného inšpektorátu (†39) z

Modry a (†27) z Pezinka, ktorých mladé

životy neočakávane vyhasli pri tragickej udalosti počas výkonu služby.

V našich srdciach ostanú navždy. Česť ich pamiatke!

kpt. Romana Horvátika

ppor. Pavla Jablonovského

(OR PZSR)

Spomienka na kolegov

Zavrel oči, srdce
prestalo biť, musel
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcel žiť. Nič
viac mu už nemô-
žeme dať, len ky-
ticu kvetov na hrob

a spomínať. Dňa 4. 9. 2011 uply-
nie 1 bolestný rok, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec a
dedko

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Božena, syn Viliam a dcéra
Janka s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Viliam FRIČ.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
kamarátom a známym, ktorí od-
prevadili na poslednej ceste dňa
13. 7. nášho manžela a otca

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí
sa s ním rozlúčili v spomienkach.
Manželka a deti.

Ivana NOGU.

Tomáš Matušek 13.6.
Martina Gállová 23.6
Patrícia Kollárová 29.6.
Michal Šipoš 30.6.
Tereza Ženišová 30.6.
Dominik Križan 1.7.
Alexandra Melišíková 3.7.
Matúš Satina 5.7.
Daniel Jackuliak 7.7.
Kristína Slezáková 9.7.
Laura Grančičová 10.7.
Lukáš Hrbek 12.7.
Lukáš Bučurič 13.7.
Martin Haluška 13.7.
Michaela Halušková 13.7.
Dominik Magdina 13.7.
Petra Magdinová 13.7.
Šimon Liška 14.7.
Vincent Fiala 11.7.
Sarah Galovičová 15.7.
Michal Sulan 18.7.
Natália Hupková 22.7.
Laura Krištofová 23.7.
Emil Galánek 25.7.
Amélia Galánková 25.7.
Patrícia Pilková 25.7.
Katarína Slabá 26.7.
David Held 27.7.
Laura Ruňaninová 28.7.
Andrej Krásny 1.8.
Vincent Noga 2.8.
Maxim Tavač 4.8.
Katarína Kukučková 6.8.

KINO DOMU KULTÚRY
7.-8. X – Men: Prvá trieda ............................................... USA
9.-11. Lidice ....................................................................... ČR.
13.-14. CaptainAmerica: PrvýAvenger .............................. USA
20. Fk: „100“ Dobré srdce .............................................. Dán
21.-23. Zrodenie planéty opíc ....................................................... USA
24.-25. Mrcha učiteľka ................................................................... USA
25. Rio ...................o 17.00 h ...................................... USA
27. Fk: „100“ Utorok po Vianociach ............................. Rum
28.-29. Vo štvorici po opici 2 ................................................ USA
30. Nickyho rodina .................................................. SR, ČR

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

Dňa 30. 8. 2011 uplynú 2 roky, čo
nás opustil náš milovaný syn,
manžel, otec a dedko

S láskou spomína rodina.
Ľuboš BAROK.

Milovali sme ich a oni milovali
nás. Ten cit nepoznačil ani čas.
Len putá, čo držali nás pevne,
kruto zapraskali.

V auguste sme si pripomenuli vý-
ročie úmrtí 20 r., čo nás opustil
náš dobrý otec

a 10 r., kedy nás opustila naša
drahá mama

Prosíme, venujte im spolu s nami
tichú spomienku. S úctou spomína
smútiaca rodina.

Michal KOVANIČ

Mária KOVANIČOVÁ.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom, ktorí na
poslednej ceste dňa 4. 8. 2011
odprevadili našu drahú zosnulú

Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary ďakuje smútiaca rodina.

Mgr. Evu DUFFALOVÚ.

Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Bratislav-
ským samosprávnym krajom, Pezinským kultúrnym centrom a
Občianským združením Svetový kongres básnikov, organizuje
Medzinárodný literárny festival Jána Smreka 2011.Autorské čí-
tanie s medzinárodnou účasťou sa bude konať dňa 7. septem-
bra 2011 o 17.00 hod. v Krušičovej kúrii (Radničné námestie
Pezinok). Zo svojich diel budú čítať autori z Japonska, Nórska,
Švédska a Slovenska: Mariko Sumikura, Noriko Mizusaki, Bes-
te Sakalli, Tone Hodnebo, Bengt Berg, Peter Krištúfek. Mode-
ruje Milan Richter. (M. Féderová)

Autorské čítanie v rámci Festivalu

Jána Smreka
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V nedeľu 24. júla usporia-
dali Amatérsky športový
klub Sportreport Pezinok a
Mesto Modra 4. ročník cyk-
listickej časovky jednotliv-
cov do vrchu, s tradičným
názvom Časovka ku hviez-
dam.

Napriek predchádzajúcemu
niekoľkodňovému veľmi zlému
počasiu sa usporiadateľom po-
darilo pripraviť a označiť kvalit-
nú, dobre zabezpečenú nároč-

nú trať. V deň pretekov sa poča-
sie našťastie umúdrilo, oteplilo
sa, jazdilo sa na suchej ceste.
Pršať začalo až hodinu po pre-
tekoch.

Trasa časovky v dĺžke 7,3 km
s prevýšením 290 m viedla z
Modry – Harmónie cez Zocho-
vu chatu až k astronomické-
mu observatóriu. Na štart sa v
minútových intervaloch posta-
vilo 94 pretekárov zo Sloven-
ska, Česka a Francúzska, ktorí
súperili v siedmich vekových ka-

tegóriách. Najrýchlejší čas 16
min. 16 s. dosiahol víťaz hlav-
nej kategórie (muži do 39 ro-
kov) Martin Wachs z AŠK Inter
Bratislava. Týmto časom pre-
konal tri roky starý traťový re-
kord.

Z usporiadateľského klubu sa
na stupne víťazov postavili
Timotej Pažitný (1. miesto v ka-
tegórii Chlapci do 18 r.), Daniel
Kanka (2. miesto) a Monika
Mlyneková Babiaková (2. mies-
to, kat. ženy do 39 r). Najrých-

Časovka cyklistov na sedem kilometrovej trati

V okolí Ladomerskej Viesky
sa v dňoch 22.- 24.júla konala
3-e tapová Veľká cena
Slovenska v orientačnom be-
hu. V nesmierne ťažkých teré-
noch si pretekári Amatérske-
ho športového klubu z Pezin-
ka viedli veľmi dobre. Medard
Féder ml. po presvedčivých
výkonoch vo všetkých troch
etapách celkovo zvíťazil v ka-
tegórii Muži do 10 rokov.
Víťazstvo v kategórii Muži do
12 rokov si po taktickom výko-
ne vybojoval aj Andrej Du-
bovský. V kategóriách detí s
doprovodom u chlapcov zví-

ťazil Filip Dubovský a u dievčat Zuzana Féderová. Pekné tretie
miesto v kategórii Ženy do 10 rokov obsadila Alžbeta Dubov-
ská. Celkovo tretie miesto získala Bronislava Šimová a v Open
kategórii rovnako Medard Féder st.

Hneď po pretekoch sa úspešná výprava presunula do Krásnej
Hôrky, kde sa konali ešte náročnejšie štvoretapové preteky o
Pohár Slovenského krasu. Podujatie bolo v priestore konania
budúcoročných juniorských majstrovstiev sveta v orientačnom
behu. Štartovalo až 800 pretekárov z celej Európy a aj zo zámo-
ria. Hlavne mládežnícke kategórie boli silno obsadené. Prvá
etapa sa konala na Silickej planine v blízkosti Silickej ľadnice,
druhá bola formou divácky atraktívneho orientačného šprintu v
centre Rožňavy. Ďalšie dve etapy sa behali v sedle Soroška. V
kategórii M10 v konkurencii 23 českých, litovských, poľských a
maďarských detí obsadil Pezinčan Medard Féder celkovo vyni-
kajúce 2 miesto. Škoda mapovej chyby v poslednej etape, do
ktorej vybiehal s dvojminútovým náskokom, mohol sa tešiť z cel-
kového víťazstva. V kategórii dievčatá do 10 rokov s doprovo-
dom si dobre viedla Zuzana Féderová, ktorá taktiež obsadila
druhé miesto. Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť na

.www.orienteering.sk (mf)

Víťazstvá mladých orientačných bežcov

Športový kalendár
FUTBAL III. liga, Západ

Seniori IV. liga B

27.8.
10.9.
24.9.

(sobota) 17.00 hod. PŠC Pezinok – Topoľčany
(Sobota) 16.30 hod. PŠC Pezinok – Nemšová
(Sobota) 16.00 hod. PŠC Pezinok – Sereď

Domáce zápasy. Hrá sa na štadióne na Komenského ulici.

21.8.(nedeľa) 17.00 hod.Grinava – Šenkvice
28.8.(nedeľa) 17.00 hod. Baník Pezinok – Zohor
4.9. ( nedeľa) 16.30 hod. Grinava – Viničné
11.9. (nedeľa) 16.30 hod. Baník Pezinok – Jabloňové
18.9.(nedeľa) 16.00 hod. Grinava – Zohor
25.9.(nedeľa) 16.00 hod. Baník Pezinok – Rohožník

Domáce zápasy. Hrá sa na štadiónoch v Grinave a na Cajle.

Štvrtého júna sa
u s k u t o č n i l v
Senci 2. ročník
basketbalového
turnaja GABBO
CUP – junior
2011. Na podu-
jatí sa predstavili
aj mladí basket-
balisti Pezinka
pod vedením

Mgr. Vladimíra Kuznecova a Mgr. Petra Gypesa. Turnaja sa zú-
častnilo šesť žiackych družstiev.

V prvom zápase hráči BKP Pezinok pod záštitou ZŠ Kupec-
kého porazili rovesníkov z bratislavskej Karlovej Vsi 56:50. V
druhom zápolení naši chlapci tesne o bod (41:42) prehrali s Ko-
márnom. Víťazstvo nad Karlovou Vsou zabezpečilo Pezinku po-
stup do semifinále, kde sme sa stretli s domácim Sencom. Po
vyrovnanom prvom polčase sme súperovi nakoniec podľahli
24:53, čo nás odsunulo do boja o tretie miesto. V rozhodujúcom
zápase o bronzový stupienok boli naši mladí basketbalisti
úspešní a porazili družstvo Slávie Trnava 54:28. Celkovým víťa-
zom turnaja sa stalo družstvo domáceho GABBO Senec, ktoré
vo finále zdolalo Komárno 42:35.

Po skončení turnaja organizátori vyhlásili najlepšiu päťku tur-
naja, do ktorej sa dostal aj hráč Pezinka Martin Kováč. (vk)

Mladí basketbalisti na bronzovom stupienku

Futbalisti PŠC Pezinok vstú-
pili do nového ročníka III. ligy
Západ so značnou obmenou
kádra. Z mužstva odišli Genčúr,
Džubák, Kordanič, Buchel a
dvaja Srbi, ktorí nesplnili oča-
kávania. Mužstvo trénera Ri-
charda Slezáka posilnila sed-
mička nových hračov: J

(posledný klub Hra-
dec Králové),
(Trenčín, Piešťany),

(Břeclav),
(České Budejovice),

(Senec),
(Banská Bystrica),

(FC Košice).
Prestupy nových hráčov sa do-

ťahovali postupne, aj preto niek-
torí z nich neboli k dispozícii po-
čas letnej prípravy, ani v prvom
súťažnom zápase.

án
Nemček

Matej Rožník
David

Bielčik Jakub Ne-
mec Mi-
chal Janotík Marek
Krištof Cy-
ril Janoško

„Myslím si

však, že sa nám podarilo dať

dohromady ešte kvalitnejší

tím ako v predchádzajúcom

ročníku. Ešte v prvom zápase

s Novým Mestom nad Váhom

sme mali k dispozícii len 12

hráčov. Podstúpili sme po-

merne širokú obmenu kádra,

čo si vyžaduje na začiatok

veľké úsilie a čas, aby sa hrá-

či dobre zohrali. S vystúpe-

ním svojich zverencov v pr-

vých zápasoch som však veľ-

mi spokojný, až na to zaváha-

nie v prvom kole,“ povedal
nám tréner .

Aj keď so zúženým kádrom,
ani v prvom domácom zápase
s Novým Mestom (prehra 0:1)
to nebolo zlé. Herne PŠC domi-
noval, mal aj viac šancí, ale ne-
šťastne prehral gólom z jede-
nástky. V druhom zápase v Pú-
chove boli už k dispozícii noví
hráči, až na Jakuba Nemca. Po
úvodnej oťukávačke naši hráči
prevzali iniciatívu, vypracovali
si dobré šance, v ktorých boli aj
efektívni. Víťazstvo 2:0 bolo
prekvapením kola, po hernej

Richard Slezák

stránke sme si ho však zaslúžili.
V treťom kole prišla do Pezinka
rezerva Spartaka Trnava. Na ih-
risku sa predstavili viacerí hráči
zo širšieho kádra corgoňligis-
tu (Machovec, Čarnota, Čvirik,
Guldan, Petráš a iní).Vo veľmi
dobrom zápase, o ktorý sa priči-
nili obidve mužstvá, PŠC vyhral
1:0. Zatiaľ je to teda skvelé.

V ďalšom kole odohrajú Pe-
zinčania ťažký zápas v Šali. Sú-
per po vypadnutí z vyššej súťa-
že má prioritnú úlohu vybojovať
postup. Má veľmi dobré finanč-
né podmienky a posilnený ká-
der. S týmto súperom sa PŠC
znovu stretne

na pezinskom štadióne v
Pohári. (mo)

v stredu 24. au-
gusta

PŠC začal dobre

Zo zápasu s Trnavou.

lejší pretekár bol odmenený re-
plikou putovného pohára pri-
mátora mesta Modra. Víťazov
všetkých kategórií dekoroval
prednosta MsÚ v Modre Ing.
Barkáč. Usporiadateľský klub
AŠK Sportreport Pezinok ďaku-
je všetkým inštitúciám a spon-
zorom, vďaka ktorým sa mohlo
podujatie uskutočniť. Kom-
pletné výsledky a fotogaléria z
pretekov sú na www.sportre-
port .sk

Ivan Červenka
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