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O brigádnickej akcii Os-
trovčeky v Grinave sme písali
už v minulom čísle. Keďže ide o
ozaj príkladnú aktivitu občanov,
ešte sa k nej vraciame fotogra-
fiou i doplňujúcimi informácia-

Občania sa chytili iniciatívy a upravili ostrovčeky

FOTO: www.grinava.com

hostinstva Fine a ďalší občania
(pravidelná starostlivosť, stri-
hanie, nová výsadba).

Ako sa píše na
, upravené ostrovčeky sú

www.grinava.-
com

mi. Autorom myšlienky vysadiť
cestné ostrovčeky na Mysle-
nickej ulici bol Ing. Radovan
Rusnák. Nápad našiel podporu
poslancov za mestskú časť a
prostredníctvom nich aj vo ve-
dení mesta a Regionálnych
ciest Bratislava, ktoré sú správ-
com komunikácie. Brigády sa
zúčastnilo 17 brigádnikov. Vý-
sadbu drevín a kvetín koordino-
vala pani Lenka Vachová z
Kvetinárstva V4 z OC Mólo, kto-
rá zaobstarala vhodné kvetiny
a navrhla ich rozmiestnenie.
Upravené boli tri ostrovčeky. O
výsadbu (polievanie, základná
starostlivosť) sa budú starať
Veronika a Miroslav Jurkovi-
čovci, noví prevádzkovatelia po-

vyjadrením enviromentálneho
cítenia, vzťahu k okoliu, moder-
ného zmýšľania a nesú v sebe
symbolický odkaz, že keď sa
chce, všetko sa dá. (r)

V Základnej škole na Kupeckého ulici hneď na začiatku nového školského roka pripravili zaujímavé podujatia pre najmenších žiakov. Prváčikov najskôr čakala
Rozprávková nočná škola s nocovaním v priestoroch školy a potom ich prijali do „cechu“ Kupeckárov. O týždeň neskôr za deťmi do školy prišli aj rodičia a spoločne sa zú-
častnili na ďalšej zaujímavej akcii pod názvom Čítajú nám rodičia. Rodičia čítali deťom v skupinkách z rozprávkových knižiek a deti sa snažili nakresliť na veľký papier to,
čo počuli. Na záver sa všetci spoločne zišli v jedálni, kde prezentovali svoje kresby. Viac na strane 6. FOTO (mo)

Mesto Pezinok, Rímskokato-
lícka cirkev a Evanjelická cirkev
augburgského vyznania v Pe-
zinku pozývajú občanov na piet-
ny akt PAMIATKA ZOSNU-
LÝCH, ktorý sa uskutoční na
Sviatok všetkých svätých v uto-
rok 1. novembra na troch pezin-
ských cintorínoch. Na mest-
skom cintoríne bude pietny akt
o 15.00 hod. pred Domom smút-
ku . Na cintorínoch v Cajlanskej
a Grinavskej časti budú pietne
akty zhodne o 14.00 hodine.

Príďte si spoločne uctiť pa-
miatku zosnulých. (ra)

Pamiatka zosnulých

Mesto Pezinok pristúpilo k rea-
lizácii druhej etapy spoplatne-
ných parkovacích plôch v cen-
tre mesta a to pred Domom kul-
túry, pred Nákupným centrom
Plus z Holubyho ulice a tiež na
Potočnej ulici. Spolu sa tak zís-
ka 92 parkovacích miest. Vy-
značenie parkovísk je vo veľkej
miere totožné s jestvujúcimi
parkovacími plochami, pribud-
nú ostrovčeky a parkovací auto-
mat. Cena a doba parkovného
sa nemení, zostáva ako na par-
kovisku na Radničnom námes-
tí a to 50 centov za 1,5 hodiny a
to len v pracovné dni od 8.00 do
17.00 hod. Predpokladaný ter-
mín spustenia spoplatneného
parkoviska je začiatkom no-
vembra tohto roku. Prevádzko-
vateľom parkoviska bude Pe-
zinská mestská spoločnosť,
s.r.o. Informácie na www.mzs.-
sk

Ďalšie spoplatnené
parkovacie plochy

Snahou vedenia mesta je in-
formovať občanov o každej dôle-
žitej veci. Takou je aj použitie ve-
rejných financií z „mestskej po-
kladnice“. Začiatkom roka po-
slanci schválili kúpu budovy na
ulici M.R. Štefánika 9, tzv. Palu-
gyaovskú kúriu pre potreby pe-
zinskej Základnej umeleckej
školy Eugena Suchoňa. Infor-

movali sme tiež o tom, že si mes-
to vybralo na tento nákup ban-
kový úver vo výške 1 milión eur,
pričom za budovu sme zaplatili
800 tisíc eur a na rekonštrukciu
sme vyčlenili zvyšných 200 tisíc
eur. Na ponuku mesta reagova-
lo viac ako 15 firiem, skutočná
„vysúťažená“ cena je dnes 160
435 eur a skladá sa z projekto-

vej dokumentácie (ing. arch.
Rusnák, Pezinok – 8700 eur),
zdravotechnika a vykurovanie
(MK Therm Pezinok – 16 344
eur), elektroinštalácie (Elektric
Bratislava – 47 134 eur), sta-
vebné práce (Eurobuilding Bra-
tislava – 86 397 eur) a pamiat-
kový prieskum (Monar, Bratisla-
va – 1860 eur). Ceny sú s DPH.

Rekonštrukcia by mala mať v
budúcnosti aj svoju druhú fázu
a tou bude vybudovanie taneč-
nej sály v podkroví zadného
traktu otvorením stropu a streš-
ným osvetlením, vybudovanie
koncertného pódia na nádvorí a
vybudovanie stálej expozície
slávnych rodákov Eugena Su-
choňa a Ľudovíta Rajtera v jed-

nej z tried v podbrání. Súčas-
ťou tejto etapy bude aj vybudo-
vanie keramického ateliéru s vy-
paľovacími pecami.

Prvá etapa rekonštrukčných
prác by mala byť ukončená kon-
com novembra t. r. tak, aby ško-
la v týchto priestoroch mohla
fungovať už od začiatku budú-
ceho kalendárneho roku. (ra)

Nové sídlo ZUŠ na Ulici M. R. Štefánika v rekonštrukcii

Septembrové oberačkové
slávnosti v našom meste sa vy-
darili. Podujatie organizátori o-
značili za jedno z najúspešnej-
ších v doterajšej bohatej histó-
rii. Na slávnosti vína a burčiaku
prišli do Pezinka desaťtisíce ľu-
dí, hlavne z hlavného mesta a
okolitých miest a obcí. Nechý-
bali návštevníci ani z ostatných
slovenských krajov a zo zahra-
ničia. Ulice v centre mesta po-
núkali návštevníkom množstvo
zábavy, kultúrnych podujatí,
gastronomických špecialít, kva-
litných vín a burčiaku. V tomto
roku najväčšiemu vinárskemu
podujatiu v okrese prialo aj po-
časie. Fotoreportáž z podujatia
nájdete na 8.strane.

Vinobranie sa vydarilo
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Oznamujeme všetkým žia-
dateľom o poskytnutie účelo-
vých finančných prostriedkov
pre oblasť športu, kultúry a soci-
álnej pomoci z mestského roz-
počtu na rok 2012, že termín na
podanie žiadosti je najneskôr
do 30. novembra 2011 (v zmys-
le VZN č. 11/2011 – je zverejne-
né na www.pezinok.sk). Roz-
hoduje dátum pečiatky poda-
teľne MsÚ Pezinok.

O poskytnutie dotácie v
zmysle VZN č. 11/2011 môže
požiadať len fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická o-
soba so sídlom alebo trvalým
pobytom v Pezinku. Žiadosti o
poskytnutie dotácie je potreb-
né podať na predpísanom tla-
čive „ Žiadosť o poskytnutie
dotácie na ...“ (príloha č.1 VZN
č. 11/2011). Pri žiadostiach o
dotáciu pre oblasť športu pre

športové kluby je potrebné k
žiadosti priložiť prílohu č. 2 -
Tabuľka členov a prílohu č. 3 –
Zoznam členov.

Žiadosť predkladá žiadateľ
na každý projekt, resp. pre
každú činnosť osobitne v jed-
nom originálnom vyhotovení
vrátane všetkých požadova-
ných príloh. Tieto tlačivá sú k
dispozícii v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí Mest-

ského úradu, Radničné nám.
č. 7 a na stránke www.pezi-
nok.sk – Žiadosti a tlačivá. Žia-
dosť je potrebné zaslať resp.
priniesť na adresu: Mestský
úrad Pezinok, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok – podateľ-
ňa.

Informácie: Ing. Gusejnová,
Ekonomické odd. MsÚ, tel. č.
6901169, @-alena.gusejnova
msupezinok.sk (ag)

Žiadosti o dotácie treba predložiť do 30. novembra

Program distribúcie potravín
je zameraný na pomoc osobám
v núdzi tým, že sú im prostred-
níctvom charitatívnych organi-
zácií bezplatne dodané základ-
né potraviny – pšeničná hladká
múka a bezvaječné cestoviny.

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
tomuto programu pripojila aj Slo-
venská republika. Od júna 2011
Mesto Pezinok v tomto progra-
me spolupracuje so Sloven-
skou katolíckou charitou a od
septembra 2011 aj so Službami
Božieho Milosrdenstva, n. o.

Od 9. septembra do 7. októb-

ra sa jedenásťkrát otvorili skla-
dové priestory a boli vydané
potraviny 500 obyvateľom s trva-
lým bydliskom v Pezinku, pre-
važne starobným dôchodcom,
ale boli medzi nimi aj invalidní
dôchodcovia i obyvatelia v hmot-
nej núdzi. Každý z nich priniesol
rozhodnutie o výške dôchodku,
alebo potvrdenie, že je pobera-

teľom dávky v hmotnej núdzi
na oddelenie školstva a sociál-
nych vecí Mestského úradu Pe-
zinok. Tam dostal informáciu,
kedy si má pre potraviny prísť a
kde. Výdajňa potravín bola otvo-
rená v čase od 8,00 hod do
11,00 hod. Pri výdaji sme za-
mestnali aktivačných pracovní-
kov. (rm)

Program distribúcie potravín využilo 500 obyvateľov

V septembri začal nový školský rok 2011/2012. Osem pezin-
ských materských škôl navštevuje 736 detí. Najviac je ich umiest-
nených v MŠ Za hradbami (149), MŠ Svätoplukova (140) a MŠ
gen. Peknika (139).

Štyri základné školy navštevuje 2013 žiakov (v predchádzajú-
com šk. roku 1977). Najviac ich chodí do ZŠ Fándlyho ul. – 804.
Takmer sedem stoviek žiakov má ZŠ Kupeckého ul. V tomto škol-
skom roku do lavíc zasadlo aj 296 prváčikov.

Tri pezinské stredné školy (Gymnázium, Obchodná akadémia a
Stredná odborná škola) navštevuje 989 študentov. Všetky z nich zača-
li školský rok s nižším počtom žiakov, ako v predchádzajúcom roku.

Nový školský rok sa začal aj v Centre voľného času, v Základnej
umeleckej škole a v Spojenej škole. Je potešiteľné, že sa výrazne
zvýšil počet žiakov do umeleckých odborov ZUŠ, ktorá onedlho náj-
de nové sídlo v rekonštruovaných priestoroch na Štefánikovej ulici.

Prehľad o počte žiakov v pezinských školách

Počty detí v materských školách:

počet detí

97

139

140

75

149

45

69

22

736

materská škola

MŠ Bystrická 1

MŠ gen. Pekníka 2

MŠ Svätoplukova 51

MŠ Vajanského 16

MŠ Za hradbami 1

MŠ Záhradná 34

ZŠ a MŠ Orešie

CMŠ sv. Jozefa, Za hradbami 1

spolu

Počty žiakov v školských zariadeniach:

počet žiakov

335

567

108

iné školy a šk. zariadenia

Centrum voľného času, Mladoboleslavská 3

Základná umelecká škola, Trnavská 1

Spojená škola, Komenského 25

Počet študentov v stredných školách:

počet žiakov

437

315

237

989

stredná škola

Gymnázium, Senecká 2

Obchodná akadémia, Myslenická 1

Stredná odborná škola, komenského 27

spolu

Počet detí na základných školách:

z toho prvákov

106

87

69

34

296

základná škola

ZŠ Fándlyho 11

ZŠ Kupeckého 74

ZŠ Na bielenisku 2

ZŠ a MŠ Orešie 3

spolu

celkom

804

681

362

166

2013

počet žiakov

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

Pán primátor, najhorúcejšou témou samospráv je pri-
pravovaný „daňový mix“, reforma z dielne ministerstva fi-
nancií, ktorá má nahradiť dnešné podielové dane, ktoré tvo-
ria základný pilier financovania obcí. Aký je váš postoj k to-
muto návrhu?

Poďme radšej na veselšiu tému. Je po Vinobraní. To
tohtoročné bolo označované za rekordné. Ako ho s odstu-
pom času hodnotíte?

V ostatnom čase sa uskutočnilo viacero verejných
zhromaždení – stretnutí občanov so zástupcami mesta, na
ktorých sa riešili ich podnety a sťažnosti. Na čo boli tieto
stretnutia zamerané?

(r)

- Jednoznačne negatívny. Dnes už sme vo vysokom štádiu prí-
pravy rozpočtu na rok 2012 a vôbec nemáme informácie o tzv.
daňovom mixe, ktorý chce vláda zaviesť. Podielové dane by
mali byť nahradené troma alebo štyrmi rôznymi daňami.
Nebolo to s nami prerokované ani v ZMOS-e ani ÚMS. Vláda
zavádza aj ďalšie opatrenia, ktoré nás pripravia o peniaze, nao-
pak odkazuje nám, aby sme zvýšili mestské dane a poplatky, a
tak preniesli celú záťaž na občana. To je, podľa mňa, cesta do
pekla, ktorá postihne nielen tých najchudobnejších, ale celú
strednú vrstvu, vrátane živnostníkov a malých podnikateľov.
Nárast financií na budúci rok by mal byť 3 percentá, čo nepokry-
je ani infláciu, zvyšovanie cien energií, služieb a tovarov. Pre-
nesené kompetencie zo štátu (školy, sociálne zariadenia, sta-
vebné úrady) nám ukrajujú z mestských peňazí, hoci štát sľúbil,
že s prenosom týchto kompetencií prídu v dostatočnej miere aj
peniaze. Pani premiérka nám na nedávnom stretnutí povedala,
aby sme zabudli na rozvoj a snažili sa udržať aspoň dnešný
stav. Aj to môže byť v súčasnej ekonomickej situácii pre väčši-
nu miest a obcí len zbožné želanie. Verím, že nová vláda, ktorá
bude fungovať do predčasných volieb 10. 3. 2012, daňový mix
neschváli.

- Tohtoročné Vinobranie bolo skutočne rekordné. A to nielen
množstvom návštevníkov, počtom stánkov a sprievodných
podujatí, ale aj krásnym počasím, a nevšedným ohňostrojom a
iste aj účasťou vzácnych hostí na čele s pánom prezidentom
Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom. Ekonomicky pre
mesto dopadlo Vinobranie tiež veľmi dobre. Teraz pracujeme
na analýze plusov a mínusov a najmä problémov, ktorých by
sme sa chceli v budúcnosti vyvarovať. Už je známy aj termín bu-
dúcoročných pezinských oberačkových slávností - uskutočnia
sa v termíne 21. - 23. septembra.

- Sľúbil som vo svojom volebnom programe, že každé dôležité
rozhodnutie prekonzultujeme s občanmi, najmä keď sa ich bu-
de bytostne dotýkať. Tak to bolo aj na stretnutiach s obyvateľmi
grinavskej časti mesta a obyvateľmi Trnavskej a Rázusovej uli-
ce. V prvom prípade sa jednalo o riešenie dopravy v tejto časti
mesta tak, aby si obyvatelia – vodiči nemuseli „záchádzať“. V
zhode s dopravným inžinierom PZ SR, mesta a obyvateľov sme
našli uspokojivé riešenie. Na druhom stretnutí v Grinave sme
riešili problém vývozu odpadu na ulici Vinice a opravu cesty. V
meste bolo stretnutie zamerané na riešenie dopravy na Trnav-
skej ulici, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou a dosť výrazne
ovplyvňuje bezpečnosť i životné prostredie tu bývajúcich oby-
vateľov. Niektoré opatrenia sme už urobili (zníženie rýchlosti a
obmedzenie pre nákladné autá). Na budúci rok budeme budo-
vať ostrovčeky pri autobusových zastávkach, aby sa zvýšila
bezpečnosť chodcov. Na záver môžem konštatovať, že sa nám
veľmi osvedčujú tieto stretnutia s občanmi a dovoľujem si im vy-
jadriť za ich účasť na stretnutiach a konštruktívny prístup svoje
poďakovanie.

�

�

�

Hlavnej kontrolórke Mesta Pezinok skončilo šesťročné voleb-
né obdobie. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku preto v zmysle
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyhlásilo nové voľ-
by. Za deň volieb určilo 29. september 2011. Mestské zastupi-
teľstvo, ktorému prináleží voľba hlavného kontrolóra, vyberalo
z trinástich uchádzačov. V prvom kole volieb hlavný kontrolór
nebol zvolený, pretože žiadny z uchádzačov nezískal hlasy nad-
polovičnej väčšiny poslancov. Do druhého kola postúpili dve
najúspešnejšie uchádzačky – Ing. Jarmila Volnerová a Ing.
Jana Sandtnerová. Najviac hlasov (11) v druhom kole volieb od
21 prítomných poslancov získala Ing. Jana Sandtnerová. Nová
kontrolórka do funkcie nastúpi 1. novembra. (ra)

Nová hlavná kontrolórka

Školský úrad v Pezinku nám oznámil termíny školských
prázdnin v školskom roku 2011/2012. Žiakov čakajú tieto práz-
dniny:

Termíny školských prázdnin

jesenné 28. - 31. októbra 2011
vianočné 23. decembra 2011 - 5. januára 2012
polročné 3. februára 2012
jarné (Bratislavský kraj) 20. - 24. februára 2012
veľkonočné 5. - 10. apríla 2012
letné 2.júla – 31. augusta 2012

V sobotu 24. septembra sme
v okolí cesty pri Strednej odbor-
nej škole Policajného zboru vi-
deli zbierať ženy odpad do
vriec. Dozvedeli sme sa, že že-
ny sú členkami pezinského klu-
bu Cvičule a z vlastnej iniciatívy
sa rozhodli vyčistiť okolie cesty.
„Chodím na turistiku do lesa a
vidím tam i v okolí prístupo-
vých ciest a chodníkov nepo-
riadok a kopu plastov. To mi
veľmi vadí a nedokážem po-
chopiť ľudí, že sa takto správajú
v prírode. Bola som v Anglicku
a všimla som si, že tam dobro-
voľníci robia rôzne brigádnické
aktivity či už v sociálnej sfére
alebo v oblasti životného
prostredia. Po mojom príchode
na Slovensko sme sa o tom ba-
vili aj v našom klube a povedali
sme si, že aj my sa zapojíme v

Európskom roku dobrovoľníc-
tva do brigádnických aktivít.
Boli sme v tejto veci na oddele-
ní životného prostredia MsÚ,
ale povedali nám, že momen-
tálne sa žiadna dobrovoľnícka
brigáda neorganizuje. Vyšli
nám však v ústrety, dali nám

plastové vrecia a rukavice, a
tak sme išli vyčistiť okolie tejto
cesty,“ povedala nám Oľga
Herdová.

Ako sme sa dozvedeli dobro-
voľníčky z klubu Cvičule nazbie-
rali 20 plných vriec odpadu, pre-
važne plastových fliaš. Pôvod-

ne chceli vyčistiť dlhší úsek, ale
v okolí cesty bolo toľko odpadu,
že vrecia naplnili už v polovici.

Pani Oľga Herdová nás infor-
movala, že sa zúčastnila brigá-
dy aj deň predtým, keď ona s ka-
marátkou spolu s ďalšími dvomi
učiteľkami, tromi žiakmi a jed-
ným rodičom vyzbierali odpad-
ky na školskom dvore a v jeho
okolí v Základnej škole na Fán-
dlyho ulici. Nazbierali päť vriec
odpadu.

Tieto aktivity sú chvályhodné,
ich výsledkom je zdravšie a kraj-
šie životné prostredie pre nás
všetkých. Oveľa lepšie by však
bolo, keby sa energia vynalože-
ná na odstraňovanie neporiad-
ku po iných venovala na úpra-
vu a budovanie dosiaľ neupra-
vených plôch v našom meste.

(mo)

Nie je im ľahostajné v akom prostredí žijú
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Správa cintorínov upozorňuje
nájomcov hrobových miest na
pezinských cintorínoch, že uply-
nula resp. uplynie lehota, na kto-
rú je zaplatené nájomné. Infor-
mácia, na ktoré hroby nie je za-
platené nájomné, je zverejnená
tiež na vývesných tabuliach na
cintorínoch.

Nájomcovia, ktorí nereagujú
na výzvu, obdržia výpoveď z ná-
jomnej zmluvy listom na doru-
čenku a následne budú hroby
zlikvidované v súlade so záko-
nom č. 131 o pohrebníctve.

číslo
hrobu 14103 (likvidácia 21. 1.
2012), 33823 (likv. 24. 1. 2012),
41511 (likv. 25. 1. 2012).

číslo hrobu 10117 (li-
kvidácia 21. 1. 2014),12216 (likv.

Zoznam hrobových miest na
cintoríne Pezinok, na ktoré bo-
la zaslaná výpoveď z nájmu –
nájomca, adresát známy:

Výpoveď z nájmu na cintorí-
ne Pezinok – nájomca, adresát
neznámy:

14. 1. 2014), 20817 (likv. 21. 1.
2014), 22124 (likv. 21.1.2014),
23927 (likv. 20.1.2014), 32518
(likv. 21.1.2014), 34626 (21. 1.
2014), 40301 (likv. 21. 1. 2014),
41905 (likv. 21 .1. 2014), 41907
(likv. 21. 1. 2014), 40309 (likv.
21. 1. 2014), 43320 (likv. 21. 1.
2014), 44213 (likv. 24. 1. 2014),
44221 (likv. 21. 1. 2014).

číslo hrobu 32720 (likvi-
dácia 21.1.2012).

číslo hrobu 10617
(likv. 21. 1. 2014), 11114 (likv. 9.
2. 2014), 20311 (likv. 21. 1.
2014), 31612 (likv. 24. 1. 2014).

číslo hrobu 20911
(likv. 21. 1. 2012).

Výpoveď z nájmu na cintorí-
ne Cajla – nájomca, adresát
známy:

Výpoveď z nájmu na cintorí-
ne Cajla – nájomca, adresát
neznámy:

Výpoveď z nájmu na cintorí-
ne Grinava – nájomca, adre-
sát známy:

Výpoveď z nájmu na cintorí-
ne Grinava – nájomca, adre-

sát neznámy:

Nezaplatené nájomné, aktu-
álny stav k 3.10.2011, bude da-
ná výpoveď z nájmu, cintorín
Pezinok:

Nezaplatené nájomné, ak-
tuálny stav k 3. 10. 2011, bude
daná výpoveď z nájmu, cinto-
rín Cajla:

číslo hrobu
20409 (likv. 21. 1. 2014), 21403
(likv. 24. 1. 2014), 22215 (likv.
21. 1. 2014).

číslo hrobu 11415, zo-
mrelá Pisáriková Marta (zapla-
tené do 9. 8. 2011), 12313, zo-
mr. Hrdličková Katarína (do 29.
4. 2011), 24221, zomr. Sobolčík
František (do 12. 4. 2011),
24405, zomr. Šebeňa Michal
(do 12. 8. 2011), 34024, zomr.
Vojtek Zdenko (do 24. 5. 2011),
34123 zomr. Rafael Filip (do 8.
5. 2011), 34225 zomr. Zuzulo
Ugo (do 8. 4. 2011), 34406 zo-
mr. Blažek Zdenek (do 10. 5.
2011), 41504 zomr. Paulo Ján
(do 14. 8. 2011).

č. hrobu 11604, zo-

mrelá Heinzová Júlia (do 29. 1.
2011), 20414, zomr. Pátková
Mária (do 1.1.2011), 20910, zo-
mr. Repáňová Mária (do 26. 3.
2011), 30305, zomr. Mikes Ján
(do 29. 8. 2011), 30608, zomr.
Tahotná Júlia (do 5.1.2011).

číslo hrobu 11601,
zomr. Mojžíšová Hedviga (do
16. 8. 2011), 21003, zomr. Sand-
tner Vendelín (do 2. 8. 2011),
22403, zomr. Babišová Kamila
(do 1. 11. 2010), 10813, zomr.
Lacková Irena (do 18. 12. 2010).

Pokiaľ ste už dlžné nájomné
uhradili, považujte vyššieuve-
dený údaj za bezpredmetný.
V prípade nejasností kontaktuj-
te Správu cintorínov v Pezinku
na tel. č. 033/641 1045.

Nezaplatené nájomné, aktu-
álny stav k 3. 10. 2011, bude
daná výpoveď z nájmu, cinto-
rín Grinava:

Záhradnícke a cintorínske
služby. s.r.o.

Správa cintorínov

Správa cintorínov informuje

Štatistiky i pozorovania mest-
ských komunikácií napovedajú,
že príliš veľa ľudí využíva na
dlhé cesty auto. Avšak, čo je
oveľa znepokojujúcejšie, autom
sa jazdí priveľa i na kratšie tra-
sy. Aj to je dôvod, prečo sú dis-
kusie týkajúce sa alternatívnych
dopravných prostriedkov a o-
chrany životného prostredia ho-
rúcimi témami medzi odborník-
mi v mnohých krajinách sveta.

Deň bez áut sa oslavuje 22.
septembra a každým rokom sa
teší čoraz väčšej popularite.
Premiérovo sa do tejto akcie za
pojilo aj mesto Pezinok. Okrem
ďalších slovenských miest ako
Bratislava, Košice, Žilina, Nitra
či Zvolen malo v tento deň sna-
hu o obmedzenie automobilo-
vej dopravy aj ďalších 2 tisíc eu-
rópskych miest a obcí.

Na CykloPromenáde v Pezin-
ku sa zišlo osemdesiat priaz-
nivcov na bicykloch (bol medzi
nimi i primátor mesta Oliver
Solga) , ktorí spolu absolvovali
cyklojazdu mestom. Nápadmi
účastníci nešetrili a porotcovia
to pri vyhlasovaní výsledkov sú-
ťaže o najoriginálnejšieho cyk-

listu nemali jednoduché. Víťazi
v 9 osobitných kategóriách obo-
hatili svoje príslušenstvo aj vďa-
ka cenám z miestnych predajní
bicyklov.

Sprievodný program pokračo-
val v Tureckom dome, kde bola
nainštalovaná výstava z cesto-
vania bicyklom po východnej
Európe a Blízkom východe. Po
celovečernom filmovom doku-

mente o ativistoch usilujúcich
sa zlepšiť podmienky mestských
cyklistov bol kultúrny program za-
vŕšený gramofónovou šou. Ne-
chýbali ani známe cyklo-pies-
ne.

Mesto Pezinok v spolupráci s
Mestskou políciou symbolicky
uzavrelo počas celého dňa par-
kovisko na Radničnom námes-
tí. Cyklisti tak získali oveľa väč-

šie priestory na parkovanie svo-
jich dopravných prostriedkov
ako počas bežných dní.

Hlavným cieľom podujatia bo-
lo zvýšiť povedomie o využíva-
ní alternatívnej dopravy v mes-
te a v neposlednom rade i ob-
medziť celkový počet áut na
cestách. A snáď tomu tak ne-
ostane len počas jedného dňa v
roku. Zuzana Tichá

Prvá pezinská CykloPromenáda

Účastníci CykloPromenády sa zišli na Radničnom námestí. FOTO: M.Oravec

Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje v rámci Prog-
ramu štátnych štatistických zisťovaní na roky 2009 – 2011 v 5000
náhodne vybraných domácnostiach štatistické Zisťovanie o celo-
životnom vzdelávaní dospelých (AES 2011). Táto štatistika bude
kľúčovým zdrojom údajov o stave vzdelanosti obyvateľstva a o
faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách
Európskej únie.

Zisťovanie bude prebiehať v období od 1. októbra do 15. novem-
bra 2011 a realizovať ho budú poverení opytovatelia ŠÚ SR v ná-
hodne vybraných domácnostiach v Slovenskej republike, tiež v 21
domácnostiach v Pezinku. Opytovatelia sú povinní pri zisťovaní
preukázať sa poverením na toto zisťovanie a na požiadanie aj do-
kladom totožnosti. Bližšie informácie je možné získať na e-mailo-
vej adrese a na telefónnom čísle 02/69250,
klapka 465 alebo 411.

ks.ba@statistics.sk
Ing. Magdaléna Šipková

Zisťovanie o celoživotnom vzdelávaní

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Nehnuteľností – s pozemkami nachá-
dzajúcich sa vo vlastníctve mesta
podľa LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom
v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške ,
slovom: Deväťdesiattisíc eur

2. Nehnuteľností –
v Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených
Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku
konkrétne:

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške ,
slovom: Stotisíc eur.

Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na
stránke alebo sa obrátiť na majetkovoprávne
oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca,
tel. č.: 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail:

@ .)

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na
predaj nehnuteľného majetku

rodinného domu
Za dráhou č. 19 v Pezinku,

- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o vý-

mere 393 m2,
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere

246 m2,
- pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
- pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

90 000 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 26.10.2011 do
11.00 hod.

pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou

- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere
120 m2, podľa LV č. 4234

- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, pod-
ľa LV č. 4234

- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa
LV č. 4234

- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o vý-
mere 557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2

100 000 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 26. 10. 2011 do
11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

www.pezinok.sk

renata.gottschal-
lova msupezinok.sk

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pe-
zinku

miestnosť č. 230 a)

miestnosť č. 319
miestnosť č. 320 a)

v budove na M.R.Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzem-
nom podlaží budovy
miestnosť č. 101

1.
,

- o podlahovej ploche 25 m2 na 2. nad-
zemnom podlaží budovy

- o výmere 65,37 m2
- o výmere 26,60 m2 na 3. nadzemnom

podlaží budovy

2.

- o podlahovej ploche 31,3 m2,

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mestskom
úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelária č. 56
b), tel. č. 033/6901 176, e-mail: @

.
katarina.mihalikova msupe-

zinok.sk

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

V historických priestoroch Sta-
rej radnice prijal 14. októbra pri-
mátor mesta Oliver Solga dele-
gáciu z jordánskeho mesta Ta-
fileh na čele s primátorom Kha-
ledom Hunaifatom. Po oficiál-
nom stretnutí nasledovalo pra-
covné stretnutie primátora a je-
ho sprievodu s vedúcimi pracov-
níčkami mesta. Hostí zaujímali
hlavne informácie, ktoré sa týkali
zostavovania rozpočtu, demo-
kratických inštitútov samosprá-
vy a riešenia problémov so sepa-
rovaným odpadom. Tafileh je ba-
nícke, ale i kúpeľné mesto s vy-
še šesťstoročnou históriou. Pri-
mátor patrí medzi mladých, pro-
gresívnych predstaviteľov jor-
dánskej samosprávy a svoje ino-
vatívne poznatky zavádza aj do
praktického života tamojších ob-
čanov. Obidvaja predstavitelia
miest skonštatovali prospešnosť
takejto výmeny skúseností a na-
črtli možnosti prípadnej spolu-
práce a výmeny skúseností. (ra)

Návšteva z Jordánska

Z prijatia jordánskej delegácie v Starej radnici. Primátor Tafilehu Khaled Hunaifat (vľavo) s pri-
mátorom Pezinka Oliverom Solgom a tlmočníkom. FOTO (mo)
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Moje meno je Štefan Sobolič.
Pochádzam z Pezinka, v sú-
časnosti s rodinou žijem v USA.
V roku 1990 som sem išiel po-
zrieť brata Františka, ktorý tu ži-
je od roku 1969, a už som sa ne-
vrátil. Prvým sedem rokov som
na Slovensku nebol, ale potom
som chodil každý rok, pokiaľ žili
rodičia. Zomreli v roku 2009.

Sledujem situáciu v Pezinku,
a tak som si povedal, že vám na-
píšem. Takže pár slov o sebe a
našom živote v USA.

Keď som sem prišiel, začal
som pracovať u môjho brata.
Mal malú strojársku fabriku, vy-
rábal súčiastky na lietadlá. Asi
po troch rokoch, keď som sa za-
učil na CNC strojoch (číselné
kontrolované stroje), som začal
pracovať vo fabrike, kde pracu-

jem dodnes (18 rokov). Začiat-
ky boli ťažké, angličtinu som o-
vládal mizerne. Pracoval som
na rôznych strojoch, veľkých,
malých, potom aj komplikova-
nejších. Fabrika sa pomaly roz-
víjala, nakúpili sme najmoder-
nejšie stroje (niektoré dlhé 20
m) na obrábanie leteckých kon-
štrukcií. Pracoval som najprv
ako strojník, potom ako progra-
mátor – CNC, vedúci strojáren-
skej dielne , v súčasnosti sa pri-
pravujem na výrobu CATIA-
DESIGNE (dizajn).

Teraz to hlavné, prečo píšem.
Do Ameriky som si so sebou
zobral aj kus Pezinka. Najprv
som tu začal pestovať vinič, ale
tu je pomerne vysoká vlhkosť a
potrebovalo to nadmernú sta-
rostlivosť. Tak som to vzdal. Ale

moju pivničku som si zachoval.
Robím si vínko, hrozno kupu-
jem z Kalifornie, odkiaľ mi ho do-
vezú. Občas chodím aj oberať
hrozno na jednu tunajšiu farmu
v Michigane. V mojej pivničke
robím pravidelne burčiakové
párty. Každý rok sem zavolám
50 Slovákov, ktorí tu žijú. Nava-
rím srnčí guláš a oslavujeme vi-
nobranie. Nás Slovákov tu v
Detroite spája hlavne slovenský
kostol, ktorý je zasvätený sv.
Cyrilovi a Metodovi. Zmestí sa
doň asi 650 ľudí. Každú nedeľu
máme slovenskú svätú omšu a
po nej sa schádzame vedľa v ha-
le na kávu a koláč, ktoré vždy
pripravia naše Slovenky. Každý
rok posledný augustový týždeň
máme v kostolných priestoroch
slovenský festival, ktorý poria-

dame cez mužský klub (kapa-
cita haly 750 miest a vonku v
stanoch ďalších 1000 miest).
Každý rok je tu viac a viac ľudí,
samozrejme ajAmeričanov a ľu-
dí iných národností. Mám na sta-
rosti vonkajšie opekanie – pri-
pravujem klobásy údené, neú-
dené, párky. Klobásy sú mojej
domácej výroby, zatiaľ ich kon-
zumenti chvália. Program spes-
truje náš tridsaťčlenný Šarišan,
ktorý predvádza ľudové tance.

Všetku túto činnosť, ktorú
som spomenul robíme zadar-
mo, jediný kto z toho niečo má,
je kostol, lebo od štátu nedosta-
ne nič. Keď niekto z Pezinka za-
víta do Detroitu, aj vás pohos-
tím v mojej pivničke. Telefónne
číslo nájdete v telefónnom zoz-
name. Štefan Sobolič

Š. Sobolič robí v USA párty pre Slovákov

Dňa 20. septembra boli z garáže na ul. SNP vo Svätom Jure
odcudzené dva motocykle zn. KTM EXC v hodnote 5 tisíc eur.
Majiteľovi vznikla ďalšia škoda vo výške 200 eur spôsobená po-
škodením dverí na garáži. Polícia v krátkej dobe vypátrala jed-
ného z páchateľov. Dvadsaťsedemročný Pezinčan už čelí obvi-
neniu z prečinu krádeže formou spolupáchateľstva. Po dokáza-
ní viny mu môže hroziť trest odňatia slobody na šesť mesiacov
až tri roky. (orpz)

Ukradli motocykle z garáže

S veľkým prekvapením prišiel 32-ročný občan Nemecka k
svojmu motorovému vozidlu zn. Toyota Avensis, ktoré mal za-
parkované v noci z 13. na 14. septembra na Hrnčiarskej ulici v
Pezinku. Zo zadného sedadla mu zmizli veci za 1500 eur a po-
škodením vozidla mu vznikla škoda 100 eur. Polícia po pácha-
teľovi a odcudzených veciach intenzívne pátra. Zlodejovi hrozí
trestné stíhanie za prečin krádeže.

V tejto súvislosti polícia opätovne vyzýva vodičov motorových
vozidiel, aby skôr, než vozidlo opustia, mysleli na to, aké veci v
ňom nechávajú. V žiadnom prípade si nenechávajte na viditeľ-
ných miestach vo vozidle odložené veci! (orpz)

Zlodeji v uliciach

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

�Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905 983 602

� Dlhodobo vezmem do prenájmu, prípadne kúpim záhradu (cca
400 m2, elektro, voda, prístupová cesta) v Pezinku, pešo dostupnú
zo sídliska Muškát. Tel.: 0915 806 509

TREVIS, s. r. o.
Prenájom stavebných výťahov a fasádnych lavičiek

0903 22 10 24

�Predám rodinný dom, Dobšinského 17, cena dohodou. Tel.: 0944
282 545

CBA Market, s.r.o. príjme do novootvorenej prevádzky
TERNO SUPERMARKET, Rulandská 2, Svätý Jur

väčší počet zamestnancov.
Bližšie informácie na: www.cbamarket.sk

u?

� Hľadám partnera do 60 r. na nezáväzný vzťah len z Pezinka. Vo-
lať na č. t. 0919 029 717

Nevieme ako inak, než primitivizmom až zhovädilosťou, by
sme poznačili počin nášho „tiežobčana“, ktorý v noci z piatka
na sobotu vyhodil prasačie vnútornosti do betónového kvetiná-
ča na autobusovej zastávke na Cajle (oproti pohostinstvu
Baník). Nevieme ani, či si uvedomil, že sa dopúšťa priestupku
ba až trestného činu. To, čo ale vieme, je fakt, že odstránenie
tohto „svinstva“ sme zaplatili my, všetci. (ra)

Len pre silné žalúdky

V piatok 14. októbra sa usku-
točnil 2. ročník dopravno-
preventívnej akcie pri príleži-
tosti Dňa bielej palice. Organi-
zátormi boli Policajný zbor Slo-
venskej republiky v spolupráci s
Úniou nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska. Cieľom akcie
bolo dať do povedomia účastní-
kov cestnej premávky, najmä
vodičov motorových vozidiel,
aj nevidiacich chodcov a funk-
cie bielej slepeckej palice. Zra-
kovo postihnutí ľudia mávaním
bielej palice pred priechodom,
naznačujú úmysel prejsť na dru-
hú stranu cesty.

Počas dopravno-bezpečnost-
nej akcie príslušníci Policajné-
ho zboru zabezpečovali dohľad
nad bezpečnosťou a plynulos-
ťou cestnej premávky, súčasťou
ktorej boli chodci so zrakovým

Dopravno-preventívna akcia pri príležitosti Dňa bielej palice

postihnutím. Vodičov, ktorí neda-
li nevidiacemu chodcovi pred-
nosť, policajti zastavili a upozor-

nili ich, že sa dopustili priestup-
ku. Keďže išlo o preventívnu ak-
ciu s výchovným charakterom,

pokuty sa neudeľovali, iba vodi-
čovi dali leták s informáciou o
funkcii bielej palice. (zm)
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V dňoch 23. - 24. septembra sa konal v Prahe veľký medzinárod-
ný turnaj v kickboxe pod názvom Czech Open. Na tomto podujatí
sa zúčastnili aj pretekári z Karate – Kickbox klubu Pezinok, ktorí
svojimi výsledkami potvrdili, že na úvod sezóny sú dobre priprave-
ní. V konkurencii 350 pretekárov z deviatich krajín si Pezinčania po-
čínali výborne. Juraj Hollan zvíťazil v kategórii juniori do 69 kg light
contact a v kategórii semi contact skončil na druhom mieste. V kate-
górii semi contact +94 kg si prvé miesto vybojoval Dávid Moškovič
a v light contact získal tretie miesto. Na najvyššej priečke sa v light
contact ženy do 60 kg umiestnila aj Zuzana Gregušová, ktorá svo-
jím výkonom potvrdila, že je pred Majstrovstvami sveta v Skopje
(Macedónsko) dobre pripravená. Miroslav Horák

Traja na najvyššom stupienku
V sobotu 8. októbra sa konalo v Senici 1. kolo nového ročníka

Slovenského pohára v kickboxe. Vstup do novej sezóny sa prete-
károm pezinského Karate – Kickbox klubu mimoriadne vydaril.
Potvrdili, že patria medzi slovenskú špičku a že sústredenie, ktoré
absolvovali koncom augusta, prinieslo svoje ovocie. Veď posúďte
sami.

Trojica pretekárov získala 6 víťazstiev: (se-
mi contact a light contact do 60 kg), (semi con-
tact a light contact nad 94 kg), (light contact
do 55 kg a full contact). Ďalší dvaja pretekári – Juraj Hollan (light
contact do 69 kg) a Michal Sedláček (full contact do 91 kg) sa
umiestnili na treťom mieste.

Zuzana Gregušová
Dávid Moškovič

Alexandra Horáková

(mh)

Pezinčania získali šesť víťazstiev

V dňoch 10.-11. septembra sa
uskutočnil na hokejbalovom ih-
risku v Pezinku pri príležitosti
27. výročia založenia mužstva
Vitamíny Pezinok turnaj v ho-
kejbale. Turnaja sa zúčastnilo
štrnásť mužstiev z celého
Bratislavského kraja.

V úvode si všetci prítomní mi-
nútou ticha uctili pamiatku zo-
snulých hokejistov Lokomotiv
Jaroslavľ. Pri tejto príležitosti
tiež na ochranné pletivo za brá-

nou nainštalovali fototapetu ne-
zabudnuteľného slovenského
reprezentanta a legendy nášho
hokeja Pavla Demitru, ktorá
tam bude mať svoje miesto.

Následne sa roztočil kolotoč
26 zápasov v troch základných
skupinách, kde mužstvá bojo-
vali o postup do osmičky naj-
lepších. Medzi týmito mužstva-
mi sa rozhodlo o konečnom po-
radí. Hralo sa systémom Play
Off.

Víťaznú trofej – Putovný po-
hár, si vybojovalo mužstvo

, ktoré vyhralo vo
finále s Haligandou Pezinok
3:1. 1. De-
vils Reca "A", 2. Haliganda Pe-
zinok, 3. Vitamíny "A" Pezinok,
4. Jokers Jarovce Bratislava,
5. Panteri Budmerice, 6. Pavúci
Pezinok, 7. Dunajská Lužná,
8. Vitamíny "B" Pezinok.

Trofej pre najlepšieho strelca
si odniesol Androvič z D. Reca

De-
vils Reca "A"

Konečné poradie:

"A", ktorý prekonal brankárov
súperov šesťkrát. Za najlepšie-
ho brankára bol vyhlásený Ma-
ťo Kvasnica (Haliganda).

Touto cestou by sme radi vy-
slovili poďakovanie organizáto-
rom turnaja za vytvorenie pod-
mienok pre 200 hráčov, roz-
hodcov a fanúšikov, hlavne za
občerstvenie a zorganizovanie
príjemného posedenia pri hud-
be.

Bc. Robo Mikes

Hokejbalový turnaj vyhral Devils Reca
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Guľobranie a finále klubov v petanque
V sobotu 10. septembra zor-

ganizoval Petanque Club Spi-
ders Pezinok 8. ročník tradičné-
ho turnaja Guľobranie. Keďže
turnaj je sprievodným poduja-
tím Vinobrania, pre hráčov boli
pripravené tradičné miestne
špeciality ako lokše, burčiak, ci-
gánska pečienka. Do Pezinka
zavítalo 40 dvojíc najmä zo
Slovenska a Čiech, ale prišli aj
priatelia zo Španielska, Maďar-
ska a Ukrajiny. Za príjemného
počasia sa odohralo päť zá-

nielen po organizačnej stránke,
ale aj herne. Z doposiaľ troch or-
ganizovaných turnajov vždy as-
poň jeden hráč Clubu Spiders
Pezinok obsadil medailovú po-
zíciu.

V treťom septembrovom
týždni sa uskutočnilo finále celo-
slovenskej ligy klubov. Minulo-
ročný víťaz Spiders Pezinok sa
z 15 klubov umiestnil na dru-
hom mieste. Na najvyššom stu-
pienku sa umiestnil Univerzum
Bratislava. (ds)

kladných kôl a následne sa
osem najlepších tímov stretlo
vo vyraďovacej časti. Víťazom
turnaja sa stala zmiešaná dvoji-
ca Juraj Valent (Ukrajina) a
Oscar Sorio (Španielsko), ktorí
vyhrali okrem krásnych cien aj
putovný pohár primátora mesta
Pezinok. Na druhom mieste sa
umiestnila dvojica Diana So-
boličová (Spiders Pezinok) a
Eduard Štarkbauer (Slopak
Bratislava). Sme radi, že sa
nám na našich turnajoch darí

Inaugurácia dvoch nových kníh Juraja Bindzára sa konala v pr-
vý večer Vinobrania, 16. septembra, v Restaurant Café v Starej
radnici. Podľa slov autora ide o plebejský román nazvaný Bez
dúhy a malú knižku veršov Dvojhlavé srdce. Úryvky z nich čítala
herečka Milka Zimková, na gitaru hrala a spievala Zuzana
Homolová. V pozvánke bolo, okrem iného napísané: … „ je to ro-
mán o tom našom plebejskom svete slovenskom gardistickom,
komunistickom, kresťanskom i židovskom a trochu aj o tom sve-
te pezinskom...“

Nezabudnuteľný večer venovaný literatúre bol aj milým stret-
nutím priateľov a ctiteľov hodnotnej literatúry z dielne spisova-
teľa ale aj pesničkára a režiséra Juraja Bindzára, ktorý žije a
tvorí v Pezinku. (ra)

Dve nové knihy Juraja Bindzára

Koncom septembra vykonali pracovníci Inšpektorátu
Slovenskej obchodnej inšpekcie kontrolu detského ihriska v
Zámockom parku. Posudzovali rizikové faktory a plnenie bez-
pečnostných požiadaviek podľa platnej normy. Kontrolu vyko-
nali vizuálnym posúdením a meraním metrom.Ako nedostatky
uviedli napr. z dvoch strán chýbajúce zábrany na vrchole lezec-
kej steny, šírka priesečníka (madla) bola širšia než 60 mili-
metrov, výška priesečníka je 950 – 1150 mm ( má byť do 900
mm) a tiež chýbalo označenie prvkov požadovanými údajmi
podľa európskej normy. Tieto nedostatky dalo mesto zhotovite-
ľovi bezodkladne odstrániť. Podľa slov pracovníčky oddelenia
životného prostredia MsÚ boli všetky prvky detského ihriska na-
projektované a vyhotovené odborne spôsobilými osobami, a
tak ich oprava je plne v réžii zhotoviteľa diela. Termín otvorenia
ihriska bude oznámený na výveske pri vstupe do Zámockého
parku. (ra)

Zatvorené detské ihrisko v parku

Mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadaní schválili aj
zriadenie karanténnej stanice pre zatúlaných psov v areáli na
Dubovom vŕšku. Schválili tiež finančný príspevok vo výške 50
tisíc eur na jej vybudovanie. Odborným garantom karanténnej
stanice bude občianske združenie Pes v núdzi. Toto združenie
zabezpečí prijatie psa, jeho vyšetrenie veterinárom a následnú
dennú starostlivosť. (ra)

Výstavba karanténnej stanice

Na Medzinárodnom festivale malých dychových hudieb Dy-
chovky v Preši v našom meste okrem slovenských hudobných te-
lies pravidelne účinkujú i zahraničné. V tomto roku sa festivalu so
svojou hudbou zúčastnili aj dobrovoľní hasiči z nemeckého Sas-
ka. V Pezinku mali tri vystúpenia.

Prezentovali osobitný druh hudby, kde prevládajú pochody a špe-
cifická hudba, ktorou vo svojom sídle Zittau spestrujú kultúrno-
-spoločenské podujatia a vystúpenia dobrovoľných hasičov.
Početných divákov v Pezinku oslovili nielen svojim umením, ale aj
pôsobivými historickými hasičskými rovnošatami. Vystúpenia
saských dobrovoľných hasičov zorganizoval Hans Joachim Au-
gustin, prezident hasičských historikov Saska, ktorý kapelu pred-
stavil na otváracom koncerte. Vyzdvihol kvalitnú prácu umelecké-
ho vedúceho a dirigenta Steffena Sauermanna a Jorga Hoffma-
na, tiež výkony hudobníkov mužov i žien, ktorí sú aktívnymi zása-
hovými hasičmi v miestnej časti Zittau – Eichgraben. Hudobníci z
Nemecka si vyslúžili u divákov zaslúžený potlesk. Peter Ronec.

Na festivale vystúpili aj dobrovoľní hasiči zo Saska

Hasičská dychová hudba zo Saska. FOTO (mo)

Pod záštitou primátora mesta Pezinok sa 7. októbra uskutoč-
nila konferencia venovaná kultúrnemu dedičstvu malokarpat-
ského regiónu. Zorganizovalo ju pezinské Mestské múzeum a
svätojurská Istropolitana Nova. (ra)

Konferencia o kultúrnom dedičstve

V rámci pezinského Kultúrne-

ho leta vystúpil 13. augusta

pred Zámkom aj náš folklórny

súbor Obstrléze s programom

Spomienky na bratov Nosáľov-

cov a Milana Mlsnu. Po milom

úvode, v ktorom sme divákom

odovzdali symbolickú kytičku

uvitú z krásnych ľudových pies-

ní, nasledovala hlavná časť pro-

gramu, v ktorom ožili scénky vý-

borných slovenských humoris-

tov. Diváci nás odmenili po-

tleskom a naším víťazstvom bo-

lo, že na svojich miestach ostali

aj napriek blížiacej sa búrke.

Potom v našom programe

opäť zazneli krásne ľudové

piesne. Sólista Ferko Noskovič,

víťaz speváckej súťaže Malo-

karpatský slávik, divákov nad-

chol piesňou Zbohom buď lipo-

vá lyžka, z muzikálu Na skle ma-

ľované. Zaspomínali sme si pri

tom na nezabudnuteľného Mi-

chala Dočolomanského, ktorý

túto pieseň v známom muzikáli

s veľkým úspechom interpreto-

val. Náš ľudový rozprávač

Jozef Pták potom prítomným

porozprával ako ho v mladosti

zasiahol „šípAmorov“.

Záver patril opäť pesničkám a

hovorenému slovu. V premiére

zaznela pieseň Mirka Turčana

Riedené víno.

aj tieto slová odzneli v pies-

ni z jeho úst. To sa však nášmu

vínku a našim skvelým pezin-

ským vinárom určite nikdy ne-

stane. Vínko je predsa Boží dar.

Bodkou za naším vystúpením

a krásnym umeleckým zážit-

kom bola báseň, ktorú zarecito-

vala členka súboru Darina Kon-

tárová. Dievča v nej túži za svo-

jím milým, ale nakoniec konšta-

tuje, že milého už nemá, ale

ostal jej od Boha dar, pezinské

pesničky a krásny chotár...

„Súdok rosou pla-

kal, keď ho chladnou vodou do-

liali,“

To bolo jedno z našich vystú-

pení. Videli nás však aj na Ce-

rovských hodoch, Vinobraní v

Pezinku, vo Veľkom Bieli a vo

Vištuku, kde sme si zaspomí-

nali na našu mladosť, naše ma-

menky a na časy ako v minulos-

ti končili v Pezinku oberačky.

Poprajme si navzájom, aby

nám i napriek všetkým staros-

tiam, ktoré nám život prináša,

zostali spomienky na ľudí, ktorí

už nie sú medzi nami, aby sme

sa tešili z krásnych ľudových

piesní a mali ešte chuť rozdá-

vať radosť, úsmev a dobrú nála-

du. (dk)

Leto s folklórnym súborom Obstrléze

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku or-
ganizuje v rámci 17. ročníka
Študentskej kvapky krvi OD-
BER KRVI od bezpríspevko-
vých darcov v pondelok 31. ok-
tóbra od 8.00 do 12.00 hod. v
Salóniku na l. poschodí v Dome
kultúry v Pezinku. Záujemcovia
o darovanie krvi si prinesú so
sebou občiansky preukaz a kar-
tičku poistenca. Informácie,
ako sa pripraviť na darovanie kr-
vi, nájdete na www.ntssr.sk

Západoslovenská energetika,
a.s., oznamuje, že z dôvodov vy-
konávania prác na zariadeniach
rozvodu elektrickej energie bu-
de v utorok 25. októbra 2011 v
čase od 8.00 do 14.00 hod. bez
dodávky elektrickej energie
Muškátová ul. č. 1, 3, 5, 7.

Muškát bez prúdu

Študentská kvapka krvi

V nedeľu 9. októbra sa uskutočnil v telocvični Základnej školy
Na bielenisku v Pezinku prvý z okruhu šiestich bodovacích tur-
najov detí a mládeže z Bratislavsko-Trnavského regiónu v stol-
nom tenise – PEZINOK OPEN. Na turnaji štartovalo 63 detí z
oboch krajov. Súťažilo sa v kategóriách mladšie žiactvo a do-
rast. Z Pezinčanov si najlepšie počínalAdam Brat, ktorý zvíťazil
v kategórii dorastencov, a Martin Baka, ktorý v mladšej kategórii
získal striebornú medailu. Veľmi dobrý výsledok dosiahol aj naj-
mladší žiak Marek Jalovecký, ktorý sa v kategórii mladších žia-
kov prebojoval medzi osmičku najlepších. Medzi ôsmimi naj-
lepšími boli aj Peter Habšuda a Valentína Cviková (obaja katé-
gória staršie žiactvo). V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

– Adam Brat, STK Pezinok, – Viktória
Nagyová, STK Senec, – Štefan Peko, Viktória
Trnava, – Tatiána Kukuľková, Viktória Trnava.

do-
rastenci dorastenky

mladší žiaci
mladšie žiačky

(stk)

Turnaj PEZINOK OPEN v stolnom tenise
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Seniori z Denného klubu (Klubu dôchodcov) na Cajlanskej uli-
ci sa v júli stretli posledný raz, v auguste boli klubové priestory
zatvorené. Bol čas dovoleniek, veľa práce bolo v záhradách.
Ešte sme sa ani poriadne nerozlúčili a už nám bolo ľúto, že sa
mesiac neuvidíme. Posledné júlové stretnutie sa konalo na
Annu, koláče, pagáče a iné dobroty, to je na Cajle samozrejmé.
A na rozlúčku ešte dobrý guláš – hotové dôchodcovské hody.
Na konci sme si želali, aby sme sa všetci v septembri zišli a boli
v pohode.

Po dovolenke sme do klubu prišli ozaj natešení. Vedúca klu-
bu, naša Viktorka, nás privítala dobrou kávičkou a šalátom s rož-
kom. Bolo vynikajúco, mali sme o čom poklebetiť, aj preto sme
domov odchádzali o čosi neskôr ako zvyčajne.

A na záver odkaz váhajúcim: Ak si osamelý a smútok ťa kvári,
príď do klubu na Cajle, kde sa dobre darí, náladu ti spraví dô-
chodca kamarát, tak príď medzi nás! Dôchodcovia z Cajle

Únia nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska, Základná orga-
nizácia č. 52 a MO Jednoty dô-
chodcov Slovenska Grinava pri-
pravili v dňoch 5.-14. septem-
bra pre svojich členov a ďalších
záujemcov zdravotno-rekon-
dičný pobyt v Martinsicuro v
Taliansku. Mestečko sa na-
chádza na pobreží známej
Palmovej riviéry v regióne Ab-
ruzzo. Sú tu priaznivé klima-
tické podmienky,možnosti kúpa-
nia v mori, kde sme trávili naj-
viac času. Bývali sme v novo-
zrekonštruovanom trojhviez-
dičkovom hoteli Bruna. Nachá-
dza sa pár metrov od námestia,
v blízkosti je promenáda popri
piesčitej pláži a more.V hoteli
boli slovenské kuchárky, takže
sme sa cítili ako doma.

Počas pobytu mohli účastníci

absolvovať fakultatívne zájaz-
dy do „ večného mesta “ Ríma a
Vatikánu, pútnického mesta
Loreto a historickej Offidy, ktorá
je známa paličkovou čipkou. V
tomto mestečku sme sa zú-
častnili degustácie syrov a kva-
litného talianského vína z regió-
nu Marche. Navštívili sme aj
miestne divadlo, kde sa naši
účastníci Zuzka Slováková a
Mirko Kosa spolu so skupinou
Moravanov na pódiu mohli
predviesť spevom. Každý vy-
stúpil osobitne, Zuzka zaspie-
vala Pavarottiho O Sole Mio,
Mirko Tak jak teče do Dunaja
Morava a Moravania na oper-
nej scéne zaspievali známu pie-
seň Morava, krásna zem.

Hostia ubytovaní v hoteli Bru-
na, ale aj domáci Taliani budú is-
te dlho spomínať na vystúpenia

grinavskej speváckej skupiny
Jajoba na nádvorí hotela. O hu-
dobnú zložku sa postaral Jožko
Krajčovič, ktorý speváčky spre-
vádzal na harmonike i trúbke.

Slovenskí účastníci odchá-

dzali z relaxačného pobytu v
Martinsicuro odpočinutí a plní
zážitkov. Tento pobyt sa im na-
toľko páčil, že by ho chceli zopa-
kovať aj v budúcom roku.

(M.A.M)

Grinavskí seniori pri mori v Taliansku

Krásne zážitky z pobytu pri mori

Rozprávky má rado každé die-
ťa. Naši prváci si prechádzku
Rozprávkovou nočnou školou
prežili v piatok 23. septembra.

Spolu s rodičmi vstúpili do ško-
ly v inom čase ako doteraz.
Nebolo to ráno, ale večer. Ešte
božtek, zakývať rodičom a už si

aj rozkladali spacáky, karimat-
ky a deky v malej telocvični. Vo
veľkej telocvični ich už čakali
športové súťaže. Každý žiačik
si zasúťažil a všetci spolužiaci
ho povzbudzovali a držali mu
palce. Víťazi boli odmenení
sladkou odmenou. Zrazu sa

ozvali hladné brušká, a tak nás
čakala večera. Každý si našiel
to, čo má najradšej. Pozreli
sme si aj rozprávku.

Vonku je už celkom tma, a tak
je čas vybrať sa hľadať poklad.
Školské chodby odrazu vyzera-
li ináč ako cez deň. Stretli sme

tu mnoho postavičiek, boli tu Tri
prasiatka, Zlatá rybka, Červená
čiapočka, šašovia, čerti, prin-
cezná ..., chytali sme rybičky,
pomáhali na farme, opravovali
pokazený semafor, pomohli v
krajine Ovocníčkovi... Zlatá ryb-
ka nám splnila želanie a po spl-
není všetkých úloh sme zložili
správne slovo a tak už len nájsť
ten poklad. Podarilo sa to -
Hurá!

Aj keď mnohým sa už zatvá-
rali očká, nenechali si ujsť pyža-
movú diskotéku. A potom už
šup do svojich spacákov, pritúliť
plyšáka, započúvať sa do roz-
právky na dobrú noc a snívať
sladké sníčky...

Ráno, dobre vyspinkaní, sme
sa stretli na rozcvičke. V škol-
skej jedálni nás už čakali raňaj-
ky a voňavé kakao. Všetci sme
už netrpezlivo čakali na rodi-
čov. Ešte sľub prvákov, list na
pamiatku a som v „cechu“ žia-
kov Kupeckárov. Tak taká bola
Rozprávková nočná škola!

Mgr. Dana Kaščáková
ZŠ Kupeckého

Rozprávková nočná škola pre prvákov

Kniha nám ponúka možnosť vstúpiť do sveta fantázie, dostať

sa na miesta, kde sa v skutočnosti nikdy nedostaneme, stať sa

niekým iným. Aj preto sme sa na ZŠ Kupeckého rozhodli pri-

viesť deti ku knihám, ktoré, žiaľ, pomaly, ale o to zákernejšie vy-

tláčajú z detského sveta elektronické médiá. Ibaže dieťa nevie,

o čo všetko ho televízia či počítač pripravujú. Preto sme sa roz-

hodli, že zakončíme september s knihou v ruke. V piatok 30.9.

sme sa stretli s deťmi a ich rodičmi v školskej jedálni, kde sa deti

rozdelili do skupín a rodičia im čítali príbehy. Deti potom vyrábali

plagáty, ktoré výborne odprezentovali a preto si zaslúžili aj slad-

kú odmenu. Odmenou však nebola len sladkosť, ale najmä prí-

jemne strávený čas so svojimi a nielen svojimi rodičmi a s víla-

mi, Pippi Dlhou pančuchou, Daidalom a Ikarom, mravčekmi Ju-

lom a Gustom, Rapunzel. Veríme, že sa nám úspech akcie Číta-

jú nám rodičia podarí zopakovať v marci. Všetkých milovníkov

kníh srdečne pozývame!

ZŠ Kupeckého Pezinok

Veronika Adamová,

Čítajú nám rodičia

V telocvični
čakali prváčikov
športové súťaže.

Čo deti počuli, nakreslili a potom v jedálni pred všetkými
odprezentovali. FOTO (mo)

V sobotu 8. októbra sa usku-
točnil 2. ročník Majstrovstiev
Grinavy vo varení guláša. Po-
dujatie sa konalo v areáli futba-
lového ihriska za účasti dva-
nástich súťažných tímov. Sú-
ťažili trojčlenné družstvá zlože-
né zo zástupcov a priaznivcov
miestnych organizácií a firiem.
Podľa propozícií všetci varili gu-
láš zo 6 kilogramov bravčového
mäsa. Receptúra a koreninové
prísady boli už na súťažiacich,
všetci sa však snažili uvariť čo
najchutnejší pokrm, ktorý uspe-
je u odbornej poroty a hlavne
bude chutiť návštevníkom.
Trojčlenná porota hodnotila
anonymne. Prvé miesto určila
družstvu Jednoty dôchodcov
Slovenska v zložení Anna Mly-
neková, Zlata Baginová, Miro-
slav Kosa. Na druhom mieste
sa umiestnil mužský tím „Starí
páni“ v zložení Jozef Košík,
Drahomír, Šebeň a Ivan Liška a

na treťom ženský tím Únie nevi-
diacich a slabozrakých v zosta-
ve Veronika Košíková, Božena
Krajčíriková a Mária Lysá.
Cenu divákov za najchutnejší
guláš získalo družstvo pohos-
tinstva FINE (Gabriela Ha-
núsková, Roman Falataš, Ve-
ronika Jurkovičová). Ceny naj-
lepším odovzdali zástupcovia
organizátorov – Spájame sa
pre Grinavu, Reštaurácia Grun-
wald aAktivity Grinava.

Na akcii vládla výborná nála-
da medzi súťažiacimi i náv-
števníkmi. Sprievodnými podu-
jatiami boli futbalové zápasy prí-
pravky GFC 1923 a priateľské
stretnutie mužstiev starých pá-
nov Budmeríc a Grinavy. Pre de-
ti bolo pripravené pásmo hier a
súťaží. Návštevníci mohli tiež
ochutnať vína a burčiak vinára
Lukáša Krasňanského a VVDP
Karpaty. O hudbu sa postaral
DJ Edo Polakovič. (mo)

V Grinave súťažili vo varení guláša

Tešili sa na stretnutie po dovolenke

Víťazný tím Jednoty dôchodcov Slovenska
FOTO www.grinava.com

.

Prezentácia čerstvého debutového albumu Ivany Poláčkovej

nazvaného sa uskutočnila v bratislavskom

hoteli Matyšák 4. októbra. Cédečko je výberom, ktorý v trinás-

tich skladbách predstavuje speváčku ako ľudsky i umelecky

vyzretú talentovanú mladú umelkyňu so skvelým hlasom a oso-

bitým výrazom.

Neviem lietať nízko

(ra)

Cédečko Ivany Poláčkovej
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Bratislavský samosprávny kraj od 1. januára 2012 zvýši platy

riaditeľom škôl, ktorých je zriaďovateľom (stredné školy), v prie-

mere o 14,5 percenta. Týmto krokom chce župa postupne do-

rovnať rozdiel v priemerných platoch voči ostatným krajom na

Slovensku.

povedal župan Pavol Frešo na septembrovej porade

s riaditeľmi škôl .

„Riaditelia našich škôl musia hľadať vo svojich roz-

počtoch rezervy z ktorých budú zvyšovať osobné príplatky uči-

teľom,“

(it)

Chcú zvýšiť platy učiteľom stredných škôl

Už po tretíkrát sa v septembri uskutočnilo na
Malokarpatskej vínnej ceste podujatie Deň vo vino-
hradoch. Záujemcovia mohli zavítať do tunajších
viníc, ochutnať hrozno a vína z neho vyrobené.
Mohli spoznať vinára a vinohrad, z ktorého pochá-
dzajú jeho vína. Od Rače po Suchú nad Parnou
bolo sprístupnených 27 viníc.Aj viacerí pezinskí vi-

Vinohradníkov navštívili
vo viniciach
Vinohradníkov navštívili
vo viniciach

nári a vinohradníci sprístupnili svoje vinice, na via-
cerých stanovištiach ponúkali svoje vína, hroz-
no,ale aj niečo na zahryznutie, aby vínko lepšie
chutilo. Službu vinárov počas krásneho slnečného
dňa využili stovky ľudí, ktorí do vinohradov prichá-
dzali autami, na bicykloch, ale aj pešo. Všimli sme
si, že na podujatie prišli aj celé rodiny. (mo)

Bratislavský samosprávny
kraj prijal po druhýkrát pozva-
nie spolupracovať so Sloven-
skou nadáciou srdca na podpo-
re kampane MOST 2011 (Me-
siac O Srdcových Témach), kto-
rá vyvrcholila akciou DEŇ
SRDCA(29.9.).

Hlavným cieľom kampane bo-
lo upozorniť verejnosť na zá-
važnosť kardiovaskulárnych
ochorení, na rizikové faktory a
možnosti prevencie. Vyšetrenia
boli orientačným vyšetrením, v
prípade záujmu boli obyvatelia
poučení o zdravom životnom
štýle a závažnosti nameraných
hodnôt. Aj v našom meste boli
do akcie zapojené dve lekárne -
v Hypernove, Šenkvická cesta
12 (merali krvný tlak, BMI – vý-
počet bodov mass index, indext
tuku, obvod pása) a OC Plus,
Holubyho 28 (krvný tlak, BMI,
obvod pása). (it,r)

Deň srdca
v Bratislavskom kraji

Pezinskí sprievodcovia, podobne ako ich kolegovia z iných

miest, oslávili Svetový deň cestovného ruchu.

O tomto významnom podujatí verejnosť informovali formou

plagátov vo vývesných tabuliach, na internetovej stránke i v TV

Pezinok.

V utorok 27. septembra, v deň osláv, členovia klubu i ďalší zá-

ujemcovia z Pezinka a zo Šenkvíc odcestovali vlakom do Bra-

tislavy. Garantom dopoludňajšieho programu bol člen klubu

MVDr. Peter Weiss, ktorý účastníkov akcie veľmi fundovane in-

formoval o histórii Námestia Ľudovíta Štúra a o historických ob-

jektoch a sochách ktoré sa tu nachádzajú. Potom sme navštívili

tematickú výstavu „Nové Slovensko – (ťažký) zrod moderného

životného štýlu 1918-1949“ v Slovenskej národnej galérii v

Esterházyho paláci. Tu sme obdivovali jedinečné fotografické

kolekcie Jaromíra Funkeho, Miloša Dohnányho, Karla Plicku,

Jána Galandu, Ireny Bl hovej a Viliama Malíka. Dopĺňali ich

diela vrcholnej moderny od Ľudovíta Fullu, Mikuláša Galandu,

Gejzu Schillera, Júliusa Jakobyho, Františka Foltýna a tiež úžit-

kového umenia a dizajnu, napríklad od Zdeňka Rossmanna, Ľu-

dovíta Fullu, Františka Trostera a ďalších. Na fotografiách, kto-

ré dokumentovali prerod Slovenska z agrárnej krajiny na prie-

myselnú, popri krásach prírody, pohľadoch na mestá a dediny,

na výstavbu priemyselných objektov, bola zachytená bieda z

krízového obdobia i hrôzy vojny a ľudského utrpenia. Jedineč-

nú výstavu si môžete pozrieť do 15.1.2012.

27. september bol za Svetový deň cestovného ruchu vybra-

ný preto, že v tento deň boli v roku 1970 prijaté stanovy WTO,

najvýznamnejšej medzinárodnej organizácie v oblasti svetové-

ho cestovného ruchu, ktorá sa v roku 2003 stala špecializova-

nou agentúrou OSN. Hlavným zmyslom Svetového dňa cestov-

ného ruchu je vyzdvihnutie cestovného ruchu, jeho sociálnych,

kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho prínosu

pre celkový rozvoj spoločnosti.

ü

Peter Ronec

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu
navštívili Slovenskú národnú galériu

Divadlo na kolesách v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym
centrom usporiadali v dňoch
14.-15. októbra 2. ročník Fes-
tivalu autorskej slovenskej tvor-
by. Podujatie sa uskutočnilo v
Dome kultúry v Pezinku.

Prvý deň sa uskutočnila verni-
sáž výstavy fotografií autorov
Anna Strachan/Marek Stra-
chan, Zuzana Mitošinkovie, Ka-
tarína Križanovičová, Zuzana
Smolková. Večerný program za-
čal predstavením Nesladím v
podaní Radošinského naivné-
ho divadla. O komédiu Štep-
kovho divadla, bol tradične mi-
moriadne veľký záujem. Prvý
deň festivalu zavŕšil koncert Zu-

Festival autorskej slovenskej tvorby

Herečka Martina Jelenová v predstavení Supermarkétka.

zany Smatanovej a Márie Číro-
vej.

Sobotné popoludnie patrilo
deťom. Divadlo na kolesách im
ponúklo rozprávkový muzikál
Super Markétka v ktorom účin-
kovaliAndrea Gabrišová a Mar-
tina Jelenová. V prvej časti ve-
čera sa v hudobno poetickom
soireé predstavili folkoví pes-
ničkári Kšinan, Čechvala, Ov-
sonková. Vyvrcholením festiva-
lu bolo autorské divadelné pred-
stavenie Príbeh v oblakoch v
podaní Divadla na kolesách. Vo
veršovanej komédii o troch slo-
venských zbojníkoch sa hlav-
ný hrdina predstavil na chodu-
ľoch. (mo)

Skončili prázdniny. Aj divadel-
né. Z malej sály pezinského
Domu kultúry opäť počuť každý
pondelkový večer čítanie textov
a hlasité pokyny režiséra. To se-
niori z Folklórneho divadla Ra-
dosť pod vedením režiséra a
scenáristu
rozbiehajú ďalšiu divadelnú se-
zónu, v poradí už šiestu.

Dr. Kamila Baxu

Pán režisér, čo pripravuje-
te so seniormi tentoraz?

- Zostávame verní ceste, na kto-
rú sme vykročili pred štyrmi rok-
mi. Ide nám o pobavenie divá-
ka, veselé hovorené slovo po-
pretkávame našimi peknými ľu-
dovými piesňami. Siahli sme
opäť trocha po minulosti, hľa-
dali sme, aká udalosť by vyho-
vovala nášmu štýlu. Naše člen-
ky Vierka Komendová a Šárka
Lefnerová prišli s nápadom, že

�

by to mohli byť páračky. Anka
Šavarová zohnala materiály,
ktoré popisovali priebeh a zvy-
ky pri páračkách v Pezinku a
okolí. Potom som sa pustil do pí-
sania scenára .Teraz nás už ča-
ká tvrdá práca pri nácviku. Čle-
novia nášho súboru sa radi stre-
távajú na skúškach, všetci si
uvedomujú staré: Bez práce nie
sú koláče. Ľudové piesne vy-
brali Anka Hološková a Milan
Sedlák.

- Áno, je ich niekoľko. Mali by
posunúť naše divadlo ešte ďa-
lej. Prvý raz máme scénografa.
Je ním Miroslav Elíz. A budeme
mať aj choreografa MUDr.
Martina Ištóka. Obaja dochá-
dzajú z Bratislavy. Nácvik pies-
ní si zobral na starosť Ján

Máte ešte niečo nové, neja-
ké zmeny?
�

Lunák, známy pezinský spe-
vák. Snažili sme sa hercov od-
bremeniť od týchto činností,
aby sa mohli venovať len nácvi-
ku. Najvýznamnejšou zmenou
však je, že Občianske združe-
nie RADOSŤ bude mať nielen
divadelný súbor, ale aj spevác-
ky zbor „Pesničkári pezinskí“,
ktorého repertoár budú sčasti
tvoriť aj piesne z našich spevo-
hier.

- Z diskusií, ktoré vedieme, vy-
plynulo, že našich členov veľmi
baví spev a radi by sa mu oso-
bitne venovali. Divadlo majú ra-
di, a musím uznať, že im to hra-
nie ide už podstatne lepšie, ale
kdesi vo vnútri im drieme túžba
venovať sa viac spevu. No a

ýtali šéfky OZ Radosť
:Mgr. Márie Miškeríkovej

Čo ich viedlo k tomuto kroku,
sme sa sp

keďže túto túžbu im nie je mož-
né v spevohre úplne splniť,
prišla som s nápadom založiť aj
spevácky zbor. Budú ho tvoriť
naši členovia a podľa potreby
prijmeme aj iných záujemcov.

Chceli by sme sa poďakovať
riaditeľke Pezinského kultúrne-
ho centra Ing. Ingrid Noskovi-
čovej za to, že stojí pri nás a vy-
tvára nám skvelé podmienky
pre našu prácu. Sme radi, že je
tiež naším verným divákom i pr-
vým nekompromisným kriti-
kom. Chceme tiež poďakovať
úžasnému pezinskému obe-
censtvu, ktoré navštevuje naše
predstavenia a odmeňuje nás
potleskom. Už teraz sa tešíme
na premiéru novej spevohry.

-

Ste spokojní s podmienka-
mi pre vašu prácu?

(na)

�

Folklórne divadlo Radosť na prahu novej sezóny

In vino veritas – je známa veta, ktorá hovorí, že „vo víne je prav-
da“. Je nielen starou antickou múdrosťou, ale aj názvom druhé-
ho ročníka súťaže a výstavy mladých umelcov, študentov bra-
tislavskej Vysokej školy výtvarných umení, ktorých tvorbu podpo-
ruje vinárska spoločnosť Vitis. Otvorili ju 11. októbra v Galérii insit-
ného umenia v Schaubmarovom mlyne. (ra)

Výstava mladých umelcov

Regionálne environmentálne centrum (REC) Slovensko v spo-

lupráci s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí

Slovenska vyhlásilo druhý ročník súťaže „ Hlavné mestá biodi-

verzity 2011 “. Záštitu prevzalo Ministerstvo životného prostre-

dia Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je prispieť k zvyšova-

niu povedomia o bohatstve a kráse prírody a krajiny. Na Slo-

vensku bola súťaž zameraná na tri témy: trvalo udržateľné spra-

vovanie krajiny, komunikácia a vzdelávanie v oblastiach sta-

rostlivosti o životné prostredie a biodiverzita a zmena klímy.

Zapojiť do súťaže sa mohli mestá a obce, ktoré boli rozdelené

do štyroch veľkostných kategórií podľa počtu obyvateľov.

Vyhodnotenie súťaže „Hlavné mestá biodiverzity 2011“ sa

uskutočnilo 10. októbra v Bratislave. Víťazom sa stala Krem-

nica. Pezinok sa súťaže zúčastnil prvýkrát a vo svojej kategórii

sa umiestnil na 4. mieste, keď mal 41,7 percentnú úspešnosť.

Slávnostného udeľovania cien za naše mesto sa zúčastnila

Ing. Jana Gubániová. (ra)

Vyhodnotili súťaž Hlavné mestá biodiverzity

Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum v Bra-
tislave začalo v septembri odborný archeologický výskum v lokali-
te Sever III. Cieľom je sledovanie plošného odkryvu pôdy, výkopo-
vých zemných rýh a vyhľadávanie a zber prípadných archeologic-
kých nálezov. (ra)

Archeologické múzeum bude robiť
výskum na Severe
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Počas Vinobrania 2011 v Pezinku tunajší predajca motorových
vozidiel KARIREAL SLOVAKIAa.s. sa pokúsil o utvorenie sloven-
ského rekordu - vytvorenie najdlhšej reťaze z vínnych zátok.
Počas dvoch dní v sobotu a nedeľu mali návštevníci podujatia
možnosť priniesť vínne štople a odovzdať ich v stánku firmy. Tu
ich pozdĺžne prevŕtali a navliekli na silonové lanko, ktoré potom na-
krúcali so zátkami na veľkú kotúľku o priemere asi jeden meter.

Za trinásť hodín čistého času zbierania počas obidvoch dní sa
desiatka ľudí mala čo zvŕtať, aby stíhali registráciu, navŕtanie zá-
tok a ich navlečenie na lanko. V nedeľu popoludní po 13. hodine
rekord ukončili a nastalo meranie. Dĺžka tejto reťaze dosiahla úcty-
hodných 201,5 metra a na jej zhotovenie bolo potrebných takmer
4500 kusov vínnych štopľov.

Za svoje snaženie organizátori prevzali z rúk komisára Romana
Farkaša certifikát o vytvorení slovenského rekordu. Účastník, ktorý
priniesol so sebou najväčší počet vínnych zátok, vyhral auto na ví-
kend a ďalší obdržal výtlačok Knihy slovenských rekordov. (is,db)

Slovenský rekord na Vinobraní

Kotúľka s rekordnými 4500 vínnymi zátkami

FOTO: Miroslav Tibenský TIBI foto video

V nedeľňajšom programovom bloku na Vinobraní mala zastúpe-
nie dychová hudba. Sériu vystúpení na tribúne v Zámockom par-
ku odštartovala DH Grinavanka s kapelníkom Vladimírom Fé-
derom a sólistami Martinou Tahotnou, Martinou Gašparovičovou,
Lubenkom Tahotným a Ladislavom Martinkovičom. Príjemným
spestrením bolo aj vystúpenie DH Šarfianka.Ani Spolok dychovej
hudby Cajlané s predsedom Spolku Františkom Féderom sa ne-
dal zahanbiť a zahrali známe melódie vo vlastnej úprave. Veľmi
dobrý dojem na divákov urobila Sebedražská kapela, tohtoročný
víťaz pezinského festivalu Dychovky v Preši.

V závere programu svojím majstrovstvom „kraľovala“ známa kro-
jovaná moravská dychová hudba Stříbrňanka s kapelníkom a spe-
vákom Vojtechom Horkým. Na želanie divákov zahrala aj „hymnu
Moravanov a Slovákov“ – Morava, krásna zem..., ktorou si získala
sympatie prítomných.

Scéna dychovej hudby mala veľký úspech, viacerí návštevníci
neodolali známym rezkým polkám, valčíkom, ale aj waltzu, príp.
tangu a z chuti si zaspievali a zatancovali s účinkujúcimi.

Ľubomír Kamenský

Dychovky si získali návštevníkov Vinobrania

Fotoreportáž z oberačkových slávností
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ného domu a chcel sa dostať
dnu. Slúžka, ktorú stretol, mu
otvorila dvere a potvrdila, že ich
matka sedí vo väznici. Vtedy pri-
šiel aj prostredný Hessovský
brat Ján. Spolu prešli do dvora a
Michal „bez hnevu a násilia, bez
toho, aby násilím otvoril čo i len
jedny dvere“ išiel k väznici. Tam
sa súdny sluha rozprával s jeho
matkou. Michal sa jej cez dvere
pýtal na dôvod uväznenia. Mat-
ka odpovedala, že nevie, prečo
je tam, že bola predvolaná kvôli
zaplateniu daní. To bez hnevu,
zlých či urážlivých vyjadrení od-
mietla a následne bola poslaná
domov. Ako sa napokon ocitla
vo väzení sa zo stručných zápi-
sov nedozvedáme, pravdepo-
dobné je, že mesto po opakova-
ných výzvach stratilo s dlžníč-
kou trpezlivosť a na výstrahu ju
potrestalo týmto spôsobom.

Nedoplatky na daniach, igno-
rovanie výziev a varovaní mes-
ta ani útek z väzenia nezostali
nepotrestané. Mestská rada roz-
hodla o zabavení všetkého Il-
lenbeckovej vína. Mestský kapi-
tán, poverený vykonaním roz-
hodnutia, vytiahol z jej pivníc
spolu takmer 267 okovov vína
(takmer 145 hektolitrov). O pár
týždňov neskôr sa Dorota obrá-
tila na vedenie mesta so žiados-
ťou o vyhotovenie vyúčtovania

svojich dlhov a zároveň žiadala
vrátenie zadržaného vína, čo
mestská rada zamietla až do vy-
rovnania všetkých dlžôb. Podľa
mestom vykonaného zúčtova-
nia a spočítania všetkého rele-
vantného predstavoval dlh pani
Illenbeckovej necelých 454 zla-
tých. Dlžníčka navrhla zaplatiť
135 zlatých a na zvyšok žiadala
pôžičku. Mestská rada tento ná-
vrh odmietla s odôvodnením, že
s ňou jej veritelia už nemajú a
nechcú mať trpezlivosť. Lehota
splatenia celého dlhu bola sta-
novená na štyri týždne, inak bu-
de mesto vyplácať dlh predajom
jej zadržaného vína. Podľa ďal-
šieho záznamu z rokovania ra-
dy sa Dorote Illenbeckovej poda-
rilo celý dlh vyrovnať, i keď nedo-
držala stanovenú štvortýždňovú
lehotu a dlh zlikvidovala až v jú-
ni 1619. Mestská rada pravde-
podobne splnila svoje varova-
nie o rozpredaji vína, pretože
viac ako tretinu dlžnej sumy sa
podarilo získať predajom 53 a
okovu vína.

Bez trestu samozrejme nezo-
stali ani rázni synovia pani
Illenbeckovej. Za vtrhnutie do
obecného domu, do väzenia a
oslobodenie matky zaplatili
Michal i Ján pokutu 100 tolia-
rov.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová

pôsobil vo verejnom živote, bol
senátorom, mešťanostom a v
roku 1666 aj richtárom. Illen-
beckovci boli o.i. majiteľmi do-
mu na Trhovej ulici a (spolu)
vlastníkmi jednej zo šľachtic-
kých kúrií – tzv. Zeleného stro-
mu. Potomkov tohto starého ro-
du registrujeme v meste ešte
na začiatku 18. storočia.

25. januára 1619 riešila mest-
ská rada v Pezinku na podnet
mešťanostu Krištofa Steuera
udalosti predchádzajúceho
dňa. Medzi siedmou a ôsmou
hodinou večernou vylomili dva-
ja bratia, synovia Doroty Illen-
beckovej, dvere do obecného
domu a domu sluhu a odviedli
odtiaľ svoju matku, ktorú dal
richtár uväzniť ten istý deň doo-
beda, pretože opätovne neza-
platila daň. Bratia k tomu ešte
viedli výhražné reči proti richtá-
rovi a súdnemu úradníkovi.

Z vypočutia Illenbeckovej sy-
nov poznáme ich pohľad na vec
a pár detailov z inkriminované-
ho dňa a udalostí. Previnilcami
boli Michal a Ján Hessovci, sy-
novia Klementa Hessa a Doro-
ty Illenbeckovej. V sporný deň
sa Michal vracal o tretej hodine
domov z cesty, keď mu oproti
utekal jeho najmladší brat a po-
vedal mu, že ich matka je vo vä-
zení. Michal sa pobral do obec-

Mestská rada ako vrchol-
ný kolektívny orgán
mestskej samosprávy

prerokúvala na svojich častých
zasadaniach všetky záležitosti
mesta a mešťanov, vydávala
štatúty a nariadenia, ktorými sa
riadil mestský život, spravovala
mestský majetok, vyrubovala a
vyberala dane a miestne po-
platky. Mala súdnu právomoc,
rozhodovala v súkromných i ve-
rejných sporoch mesta a jeho
obyvateľov. K takým patril aj na
niekoľkých zasadaniach rieše-
ný prípad meštianky Doroty Il-
lenbeckovej.

Dorota Illenbecková bola mini-
málne dvakrát vydatá, jej prvým
manželom bol mešťan Klement
Hess, s ktorým mala troch sy-
nov. Klemet Hess vlastnil dom
na Trhovej ulici (dnes Štefáni-
kova), stojaci v priestore neskôr
včlenenom do rozsiahlej budo-
vy Starej radnice. Po smrti man-
žela, niekedy pred septembrom
1608, sa Dorota opäť vydala.
Jej manželom sa stal popredný
mešťan, v roku 1609 dokonca
richtár, Gašpar Illenbeck. Illen-
beckovci patrili medzi miestne
patricijské rody, jeho najstarším
v Pezinku doloženým členom je
práve Gašpar. Gašparov syn
Jonáš (Ján) bol v roku 1644 no-
bilitovaný a rovnako ako otec

Mestská rada riešila prípad Illenbecková
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Sviatok všetkých svätých
bol slávnosťou a spo-
mienka na zosnulých –

„dušičky“ sa v Pezinku začala
už v tento deň, čiže v predvečer
vlastnej spomienky na zosnu-
lých. Preto už popoludní ľudia
prichádzali na cintorín k hrobom
svojich blízkych – podľa poča-
sia, ktoré bolo v tomto období
neisté. Na železné kríže zavesi-
li veniec a na hrob položili kvety
a sviece. Hroby neboli zakryté
doskami, ale obrastené zele-
ným brečtanom. Evanjelici pô-
vodne kládli na hroby zosnu-
lých len kvety, sviečky nepouží-
vali. Preto, keď sa zotmelo,
evanjelická časť cintorína bola
tmavá, zatiaľ čo katolícka o-
svetlená sviečkami.

V deň dušičiek sa ľudia obliek-
li do čierneho odevu ako v deň
smútku. U žien to boli najmä
čierne ručníky. Ráno boli v kos-
tole po sebe tri sväté omše, le-
bo v tento deň môže každý kňaz
celebrovať trikrát. Ľudia sa zú-
častnili toľkých, koľko v kostole
vydržali, pretože v ňom bolo veľ-
mi chladno. Uprostred kostola
stála čierna tumba - prázdna
rakva s čiernou prikrývkou, leb-
kou a kosťami, krížom a horiaci-
mi sviecami. Ľudia opäť prichá-
dzali na cintorín. Večer zvonili
zvony, aby odprevadili duše, vy-
kúpené z očistca modlitbami ve-
riacich v tento deň.

V Grinave v tento deň vyviedol
pán farár v procesii veriacich na
cintorín, kde vykonal dušičkovú
pobožnosť pri centrálnom kríži.
Tu odznel aj príhovor a kázeň.
Neskôr sa nechodilo v procesii,
ale pán farár v kostole vyhlásil,
kedy sa veriaci stretnú pri kríži
na cintoríne. Pri tejto pobožnos-
ti sa spievala nasledovná pie-
seň, ktorú zložil grinavský farár
vdp. Štefan Rácz:

My vás tu vítame, tiché hroby,
v ktorých skryté sú ľudské podoby.
Vy mnohé žalosti zakrývate,
ktorých svet nevidí, pokoj dajte.

Tu stoja pri hrobe siroty zarmútené,
a plačú, že sú opustené.
Vy mnohé žalosti zakrývate,
ktorých svet nevidí, pokoj dajte.

Po dušičkovej pobožnosti sa
ľudia rozišli k svojim hrobom.
Bohatší ľudia ich ozdobili chry-
zantémami. Pospolitý ľud si plie-
tol vence – dieťa dostalo biely ve-
niec, dievča ružový, mladík mod-
rý, muž tmavomodrý a žena čer-
vený. Týmito farbami bola zafar-
bená stuha z krepového papie-
ra, ktorá bola ozdobou venca.
Veniec pozostalí upevnili na ko-
vový alebo drevený kríž nad hro-
bom. Koľko bolo na hrobe svie-
čok, toľko mal zosnulý rodiny. Ľu-
dia nezabúdali ani na hroby, o
ktoré sa nikto nestaral a aj na
nich zapálili sviečku. Z cintorína
ľudia nevzali ani steblo, báli sa,
že mŕtvy to od nich príde pýtať.
Hroby však navštevovali len na
Všechsvatých a keď mal zosnu-
lý výročie narodenia. Inokedy do-
ma zapálili sviečku a tam sa aj
pomodlili za zosnulého.

Deti s kostolníkom vyzváňali
na kostolnej veži každú hodinu
až do polnoci. Predtým chodili
po obci pýtať peniaze „na vy-
zvánaní“. Zvonilo sa totiž za
tých, ktorým nezvonil umierači-
k, čiže najmä za tých, ktorí padli
na fronte, aby ich dušičky ne-
blúdili.

Aj na Cajle v tento deň pálili na
cintoríne sviečky. Vyrobili vence
z umelých kvetov, iskierok, chry-
zantém a bukréty z čečiny. Čle-
novia divadelného krúžku niesli
v slávnostnom sprievode od
kostola veniec svojim zosnulým
členom na cintorín. Do polnoci
zvonili deti na kostolnej veži.
Začalo sa pri zotmení, na Anjel
Pána. Zvonilo sa takmer bez
prestania, iba každú hodinu bo-
la päťminútová prestávka, po-
čas ktorej dostali deti od blíz-
kych žien nejakú korunku, ovo-
cie, jablko, hrušky – hniličky,
hrozno alebo hroznovú štrúdľu.

O cintoríne sa spieva aj v tejto
starej pezinskej piesni, ktorej pr-
vá časť je recitácia – úvod:

Ó cintorín, záhradka čudná,
aj keď veľa kvetov máš,
veľmi si smutná.
Keď na hrobe sviečka horí,
človek sa už len tíško modlí
a spomína.

Cintorín, cintorín, záhradka zelená,
do teba padajú predrahé semená.
Padajú, padajú, ale nevzchádzajú,
lebo ich hrobári hlboko dávajú.

Sadila som myrtu širokého lístia,
snáď sa mi mamička v tmavom

hrobe vyspia.
Myrta mi uvädla, vietor lístie odnes,
má drahá mamička spia tam

ešte podnes.

Vstávajte mamička, budem sa
vydávať,

vstaňte a vystúpte požehnanie
dávať.

Vstaňte a vystúpte na skalu vysokú,
odtiaľ uvidíte, jak nám ruky zviažu.

Zviažu nám ich oni na štyri uzlíčky,
že ich nerozviažu kňazove ručičky.
Zviažu nám ich oni na jeden veliký,
už ich nerozviaže celý svet široký.

Peter Sandtner

Pamiatka zosnulých v minulosti

Keď 6. septembra vo

veku 78 rokov zomrel

Karol Noskovič, den-

ník Pravda napísal v ti-

tulke, že „bol dušou po-

litických väzňov“. Na-

ozaj tomu tak bolo, pre-

tože sám prežil perze-

kúcie komunistického

režimu začiatkom päť-

desiatych rokov. Bol

väznený v Leopoldove

i uránových baniach v

Jáchymove, po pre-

pustení nemohol štu-

dovať, mohol pracovať

len ako robotník. A to

len preto, že nemlčal,

už ako 17-ročný vydal

protikomunistický leták, za ktorý si vyslúžil najprv väzenie a

potom zaradenie do povestných PTP počas vojenskej služ-

by. Po roku 1989 sa Karol Noskovič stal významnou osob-

nosťou Konfederácie politických väzňov, dokonca v rokoch

2004 – 2008 jej predsedom. Organizoval nespočetné množ-

stvo spomienkových podujatí, odhalenia pamätných tabúľ,

konferencií a stretnutí, ktorých jediným cieľom bolo, aby ani

ďalšie generácie nezabudli na neslobodu a obludnosť totalit-

ného režimu a boli pripravení zabrániť jeho návratu v akejkoľ-

vek podobe.

Napriek tomu, že bol rodák zo susedného Viničného,

Pezinok považoval za svoj druhý domov. Tu sme sa každo-

ročne stretávali začiatkom apríla v Kláštornom kostole pri

spomienke na prenasledovaných kňazov a rehoľné sestry.

Tu sa mu podarilo začiatkom tohto roku osadiť tabuľu ako

spomienku na politických väzňov z Pezinka i okresu. Jeho ro-

dáci iste nezabudnú ani na jeho aktivity divadelné a športové.

A najmä nikto z nás nezabudne na človeka, ktorého pre jeho

dobrotu a ľudskosť, sme neoslovovali inak ako „Karolko“.

Česť jeho pamiatke. (ra) FOTO (mo)

Za Karolom Noskovičom

Dňa 25. septembra by sa bol dožil sedemdesiatky jeden z naj-
významnejších sochárov druhej polovice dvadsiateho storočia.
Ako je na Slovensku zvykom, akosi rýchlo sa na neho zabudlo.
A to i napriek tomu, že jeho sochárska a medailérska, ale i
kresliarska tvorba už počas jeho života svojou kvalitou pre-
siahla hranicu našej krajiny. Napriek tomu, že práve dnes by bol
aktuálny aj jeho celoživotný postoj umelca, ktorý išiel vlastnou
cestou, bez kompromisov voči bývalému režimu či požiadav-
kám vtedajšieho oficiálneho umeleckého kánonu – socialistic-
kému realizmu. Práve dnes by bola preto nanajvýš aktuálna
a inšpirujúca jeho sochárska tvorba i jeho občianske postoje.
Bohužiaľ, predčasný odchod na jeseň roku 1987 ukončil život
umelca, ktorý svoje krédo vpísal aj do jednej plakety, kde sú tie-
to slová: Sám nie si nič – jeden značí mnoho. A na adresu nás,
Pezinčanov, podnet k úvahe. Možno práve dnes je najvyšší čas
osadiť jednu z jeho sôch v meste, v ktorom prežil podstatnú
časť svojho ľudského i umeleckého života. Oliver Solga

K nedožitej sedemdesiatke
Štefana Prokopa
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Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku vďaka
podpore Nadácie SPP v auguste odštartovala sériu tematicky
rôznorodých kultúrnych podujatí. Príjemné slnečné počasie u-
možnilo usporiadanie populárneho bubnového workshopu s
Thierrym Ebamom a hudobno – tanečnej zábavy s piesňami W.
Matušku, M. Tučného, Olympicu v podaní Karola Rosenberga v
areáli nemocnice. Okrem toho sa pacientom predstavili i spe-
vácky zbor Šafrani a brnenské Divadlo Klauniky s nápaditým ak-
tivizačným predstavením Don Quijotte de laAncha. Kultúrna je-
seň pokračuje harfovým koncertom s netradičným repertoá-
rom, ďalším bubnovým workshopom, minizumbamaratónom,
stretnutiami s umeleckým drotárom Ladislavom Kunetkom a vr-
cholí predvianočným Dohviezdnym večerom Divadla PIKI.
Väčšina z plánovaných podujatí je prístupná i širšej verejnosti,
presný termín a miesto konania nájdete na webovej stránke ne-
mocnice v častiAktuálne.www.pnpp.sk (zš)

Kultúrna jeseň v nemocnici P. Pinela

Milovníkom literatúry mestskej časti Cajla iste neuniklo, že po-
bočka Malokarpatskej knižnice na Cajlanskej ulici je od 5. sep-
tembra opäť otvorená, vynovená a vymaľovaná. Touto cestou
by sme radi poďakovali Mestu Pezinok za spoluprácu a finan-
covanie rekonštrukcie, spolu sme prispeli k zlepšeniu a skrášle-
niu priestorov pre čitateľov. Do vynovenej pobočky našej knižni-
ce všetkých čitateľov, ale aj zvedavcov, srdečne pozývame.

Malokarpatská knižnica
Veronika Šikulová

Knižnica na Cajle v novom šate

– zinčania
cujú vznikol v roku 1971 pri
Mestskom dome kultúry a vzde-
lávania z rozhodnutia niekoľ-
kých nadšencov, ktorí ukončili
kurzy spoločenského tanca a
spoločenskej výchovy u Karola
Maára a Zdenky Hamplovej.
Zahájenie činnosti sa datuje na
január 1971. Ustanovujúca
členská schôdza, na ktorej bol
schválený organizačný poria-
dok klubu, bola 12.3.1971.
Organizačným vedúcim klubu
sa stáva Jozef Hupka, predse-
dom samosprávy Pavol Morav-
čík a o rok neskôr v roku 1972 je
prizvaný do klubu nový umelec-
ký vedúci Dr. Ing. Karol Hodinár
CSc.

Tréningy tanečných párov bo-
li v sále v Zámku. Okrem taneč-
ných tréningov sa žilo naplno i
mimoklubovým životom. Cho-
dilo sa spoločne na koncerty,
na túry, opekačky či spoločné
výlety. Hneď v prvom roku tré-
novania sa páry zúčastnili via-
cerých sólových súťaží. Veľmi
rýchlo však prišlo rozhodnutie
venovať sa i choreografickej
tvorbe a prvé úspechy nedali
na seba dlho čakať. Medzi naj-
vzácnejšie ocenenia a tituly
patria: Víťaz celoslovenskej pre-
hliadky, ktoré získali choreo-
grafie – Ča Polka – 1974, Ruže
z juhu, Vyzvanie do tanca -
1975 , Bandido - 1980, Nočná
mora, Noc a deň - 1978, Jóžin z
Bažin-1979, Srbské kolo 1983,
Včera, dnes a zajtra 1985, titul
vicemajstrov Slovenska - Mini-
mix STT 1992, Hlavná cena
Majstrovstiev Slovenska za cho-
reografiu SEN v r. 1993. Veľa
pekných spomienok je i na cho-
reografie Zima – 1977, Srbské
kolo 1983, Čardáš a čardáš –
1986, Prechádzka pri Dunaji
1987, Trpaslíčia svadba –
1988, Deti ulice – 1988, V rytme
valčíka 1988.

V roku 1974 klub organizoval
prvý ročník Pezinského strap-
ca, víťazom ktorého sa stali

. Prvé ročníky boli v starej
športovej hale na Holubyho, ne-
skôr v internáte OSP na Ko-

Klub spoločenských tan-
cov PETAN PE TAN-

Ka-
rol Chromický – Margita Ben-
cová

menského, posledné dve de-
saťročia v Dome kultúry.

V 80. rokoch mnohí členo-
via ukončili svoju aktívnu čin-
nosť, odišli na štúdiá, založili si
rodiny, nastala veľká generač-
ná kríza a v klube zostali 2 ak-
tívne súťažné tanečné páry. A
začínalo sa od nuly. V roku
1982 sa začína pracovať po pr-
výkrát s deťmi – otvárame krúž-
ky pre deti od 8 rokov. V rámci
Západoslovenského kraja sa
aktivizuje činnosť tanečných
klubov, organizujú sa spoločné
sústredenia, pravidelné súťaže
Západoslovenskej tanečnej li-
gy. Veľkú zásluhu pri organizo-
vaní života klubu, súťaží,
sústredení ale i mimoklubové-
ho života mal pracovník MDKV,
neskôr MsKS pán

, ktorý bol dušou klubu a aj
vďaka ktorému sa klub opäť
dostal na nohy .

V roku 1986 preberá klub
a stáva sa jeho orga-

nizačným i umeleckým vedú-
cim. Systematická tréningová
práca, bohatá mimoklubová čin-
nosť prináša svoje ovocie. Klub
má opäť už viac ako 40 aktív-
nych členov.

Začiatkom 90. rokov sa klub
sťahuje z priestorov Zámku do
novootvoreného Domu kultúry.
Zostávajú nostalgické spo-
mienky na sálu v parku, vôňu
vínnych pivníc, na šatňu, pach
z frakov či smrad z tanečných
topánok. Skladáme sa na zr-
kadlá a s pomocou rodičov má-
me vysnívanú zrkadlovú trénin-
govú sálu. Po krátkom čase
dostávame aj klubovňu, kde
hneď pribúdajú diplomy, pohá-
re, medaily, fotografie ...

V roku 1991 sa do vedenia klu-
bu dostáva

.
Veľká spoločenská sála v Do-

me kultúry ponúka nové mož-
nosti organizovania súťaží. V ro-
koch 1992 – 1994 organizuje-
me Celoslovenský festival det-
ského tanca. Podarilo sa nám
do Pezinka dostať i Majstrov-
stvá Slovenskej republiky a uká-
zať Pezinčanom najúspešnej-
šie slovenské tanečné páry.
Na domácom parkete sa pred-

Jozef Hup-
ka

An-
ton Štrba

Kvetoslava Štrbo-
vá

stavuje i úspešný pár
. Ich

najväčšie úspechy – vicemaj-
strovský a majstrovský titul - pri-
chádzajú až v rokoch 1995 a
1996. V roku 1997 sa nám obi-
dva páry na „Pezinskom strap-
ci“ predstavujú už s novými part-
nermi. Mário Wild, reprezentu-
júci Belgicko s úžasnou taneč-
nicou Joanou Leunis – neskôr
viacnásobnou majsterkou sve-
ta v LAT a Viktória Fraňová, re-
prezentujúca Dánsko a s Klau-
som Kongsdalom tvoriaca cha-
rizmatický pár. V tom čase nikto
netušil, že pred nami stoja víťa-
zi mnohých prestížnych sveto-
vých súťaží a budúci viacná-
sobní vicemajstri sveta a maj-
stri Európy v latinskoameric-
kých tancoch.

Z medzinárodných súťaží na
pozvanie sa stali otvorené me-
dzinárodné súťaže. Diváci mali
možnosť porovnávať tanečné
športové umenie párov z Ra-
kúska, Nemecka, Poľska, Ma-
ďarska, Ukrajiny, Talianska,
Chorvátska, Slovinska... V ro-
ku 2000 sme mali možnosť na
Pezinskom strapci vidieť výni-
močnosť talianskeho páru - Do-
menico Soale – Gioia Cerasolli,
ktorí sa neskôr zaradili do sve-
tovej špičky a stali sa majstrami
sveta v STT. Možno práve úro-
veň a výsledky bývalých taneč-
níkov inšpirovali a motivovali
mladé páry. V tom istom roku
sme sa tešili z titulu vicemajstra
SR v štandardných tancoch v
ktg. mládež, ktorý vytancoval
Martin Fraňo – Tatiana Kulíko-
vá.

Vďaka systematickej práci s
deťmi a mládežou narastá po-
čet členov klubu. V roku 1998
prijíma pozvanie do trénerské-
ho tímu a stá-
va sa druhým interným tréne-
rom na nadchádzajúcich 10 ro-
kov. Vzhľadom na legislatívne
zmeny vo zväze sme prinútení
založiť občianske združenie s
právnou subjektivitou, ktorú
nám nevedelo poskytnúť Kul-
túrne centrum, a tak v roku
1997 zakladáme

, ktoré
zastrešuje všetkých záujemcov

Mário
Wild – Viktória Fraňová

Ing. Pavol Paulis

TANEČNÉ
CENTRUM CHARIZMA

o tanec bez rozdielu veku, roz-
širujeme tréningy aj o základy
iných tanečných žánrov. Kate-
gorizované tanečné páry re-
gistrované vo zväze naďalej re-
prezentujú KST PETAN.

Počas celej existencie klubu
sme súčasťou mnohých podu-
jatí v meste, nechýbame na Vi-
nobraní, tradične otvárame
predtancovaním mnohé plesy a
zábavy, vystupujeme v rámci
kultúrneho leta, organizujeme
kurzy spoločenského tanca a
spoločenskej výchovy pre stre-
doškolákov, výchovné koncerty
o histórii tanca a tanečných žán-
roch pre žiakov ZŠ, už viac ako
10 rokov lektorsky zabezpeču-
jeme kurzy tanca pre dospelých
– seniorov. Sme tradične pozý-
vaní do Viedne na otvorenie
Plesu Slovákov žijúcich v Ra-
kúsku.

Vzhľadom na to, že na Pezin-
skom strapci nie je možné ob-
siahnuť všetky vekové a výkon-
nostné kategórie, už druhé de-
saťročie píšeme históriu súťa-
že „ Pohár Domu kultúry“, ktorú
organizujeme najmä pre detské
a juniorské páry.

Do historických tabuliek v só-
lových súťažiach sa k najús-
pešnejším párom zapísali:

- prvý pár v klube, kto-
rý dosiahol ktg. B

– prvý pár , ktorý dosia-
hol ktg.A

– prvý pár, ktorý dosiahol
ktg. S v STT i v LAT,

– vicemajstri SR v LAT v r. 1995
a majstri SR v LAT v roku 1996

– vicemajstri SR v STT v
ktg. mládež v r. 1997

– pár medzinárodnej
triedy v STT i LAT

- pár medzinárodnej trie-
dy v STT

Úprimne ďakujem všetkým čle-
nom za reprezentáciu KST
PETAN Pezinok.

Pavol Moravčík - Alexandra
Mrníková

Marián Melišík – Gabriela Os-
terová

Ján Štrba – Kvetoslava Štr-
bová

Mário Wild – Viktória Fraňová

Martin Fraňo – Tatiana Kulí-
ková

Jozef Janščo – Johanka Pru-
žincová

Vladimír Hamza – Nicol Mare-
šová

Kvetoslava Štrbová

40. výročie založenia KST PETAN

Žilina MS 1974 Čapolka

Kvetoslava Štrbová a Ján
Štrba

Viktória Fraňová a Mário
Wild

Najlepšou slovenskou prózou uplynulého roku sa stal román
Pezinčanky Moniky Kompaníkovej. Autorka sa tak stala laure-
átkou 6. ročníka literárnej ceny Anasoft litera 2010. Jej knihu
ohodnotila porota ako najlepšiu zo 120 minuloročných titulov.
Podľa denníka SME porota konštatovala, že je to „ silný príbeh,
ktorý ťaží z napätia a očakávania čitateľov. Monika Kompa-
níková mu dáva tvar svojimi vynikajúcimi pozorovacími schop-
nosťami s dôrazom na detail, čo je znakom skutočného proza-
ického talentu a nevyhnutnou podmienkou na to, aby vznikol
skvelý román.“ K oceneniu blahoželáme. (ra)

Literárna cena pre Moniku Kompaníkovú
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

SPOMÍNAME

Dňa 29. októbra
2011 uplynú 2 ro-
ky, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec

z Pezinka. Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína dcéra
Gita a ostatná smútiaca rodina.

Eduard
BENČÚRIK

MilanAchberger 40 r.

Jozef Hrachovský 66 r.

Anton Hanúsek 82 r.

Milan Solčanský 52 r.

František Pilný 60 r.

Vojtech Krčík 60 r.

Vladimír Ďurian 59 r.

Milan Osuský 57 r.

Ing. Milan Prokš 63 r.

Angela Vavrinkovičová 89 r.

Edita Hrončová 79 r.

Tomáš Takáč 28 r.

Viera Bubenková 65 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Mária Kloknerová 1.10.

Oľga Varačková 6.10.

Terézia Krasňanská 8.10.

Gustáv Šipoš 8.10.

Vladimír Živner 12.10.

Ján Wittgrúber 14.10.

Soňa Porubská 16.10.

Norbert Krasňanský 18.10.

Anna Krupalová 25.10.

Gerhard Probst 27.10.

Oľga Vargová 27.10.

Hedviga Pavlíková 30.10.

doc. Ing. Vladimír Steiner 6.10.

Štefan Kočiš 7.10.

Ľudmila Miškovičová 10.10.

Mária Tahotná 10.10.

Monika Dávidová 12.10.

Eduard Tomašovič 20.10.

Alojz Sloboda 25.10.

Michal Vozár 24.10.

Mária Volnerová 28.10.

Milan Pastucha 11.10.

Jozef Šafár 11.10.

Drahomír Kosek 14.10.

Mgr. František Belica 15.10.

Paula Rajnerová 15.10.

Paulína Pavelková 20.10.

Ľudovít Kovačovský 25.10.

Mária Dujková 1.10.

Alžbeta Ľudviková 9.10.

Rudolf Benčurik 10.10.

Helena Schranzová 28.10.

Maria Milátová 6.10.

Irena Markovičová 7.10.

Hedviga Benčuriková 15.10.

Mária Šikulová 27.10.

Mária Bulová 1.10.

Rudolf Somík 20.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

85-roční

90-roční

92-roční

95-ročná

Ema Miklošová 1.9.
MariánAnton Hubinský 2.9.
Juraj Kubica 2.9.
Samuel Glasa 3.9.
Zora Mikušová 5.9.
Lukáš Bouška 8.9.
Samuel Petrek 8.9.
Nina Krúpová 9.9.
Robert Lupták 9.9.
Nina Hasová 10.9.
Lucia Schaubmarová 12.9.
Tamara Tapodi 14.9.
Alexandra Okonová 15.9.
Tobiáš Gašpar 16.9.
Nina Jančovičová 16.9.
Agáta Guttmanová 19.9.
Dávid Fiala 20.9.
Tomáš Douba 20.9.
Jakub Štilhammer 20.9.
Ema Miškovičová 23.9.
Hana Kvaková 26.9.
Matej Čerňan 27.9.
Viktória Rybáriková 28.9.
Jakub Ščevlík 30.9.
Nicole Krajčíriková 30.9.
Filip Krekáň 30.9.
Dominika Pukančíková 1.10.
Kamil Laifer 2.10.

KINO DOMU KULTÚRY
2. Bláznivá hlúpa láska ............................................... USA
3.-4. Muži v nádeji ............................................................. ČR
6 Muži v nádeji ....................... o 19.00 h ..................... ČR
6. Planéta 51 ........................... o 17.00 h .................... Špa
8. Fk 100: Melanchólia .......................................... Dánsko
9.-10. Mŕtvola musí zomrieť ........................................................... SR
11.-12. Lóve ...................................................................................... SR
15. Lóve ...................................................................................... SR
16. Lidice ...................................................................... ČR
17.-18. Tintinove dobrodružstvá ..... o 19.00 h .................. USA
19.-20. Tintinove dobrodružstvá ..... o 17.00 h .................. USA
19.-20. Paranormal Activity 3 .......... o 19.00 h .................. USA
22. Fk 100: Strýko Búnmí ....................................... Thajsko
23.-24. Johny English sa vracia ......................................... USA
26.-27. Dream House ........................................................ USA
29.-30. Perfect Days ........................................................ USA

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

PEZIN ANČ

POĎAKOVANIE

Dňa 13. 10. 2011
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý milo-
vaný manžel

Manželka Katarína, dcéra Silvia,
syn Ľudovít a vnuk Vaško.

Ľudovít
SCHAVEL.

Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a s láskou spomínajú s nami.

Dňa 15. 10 2011
uplynuli 4 roky od
smrti manžela, ot-
ca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Manželka
a dcéry s rodinami.

Milana PEŠKA.

OKTÓBER 2011

Dňa 31. 10. 2011
uplynie jeden rok
čo nás navždy o-
pustil drahý man-
žel

S láskou, vďakou a
úctou spomína manželka Šte-
fánia a ostatná rodina. Venujte
mu, prosím, s nami tichú spo-
mienku.

František NAGY.

Kto v srdci žije,
nezomiera!

z Pezinka.

Dňa
26. 10. 2011 si
pripomenieme 3.
výročie úmrtia

S láskou spomínajú
manželka Eva s rodinou.

Štefana
ADLERA

Ďakujeme všet-
kým, príbuzným
známym a suse-
dom za odpreva-
denie a kvetinové
dary na poslednej
ceste nášho dra-
hého zosnulého

Zároveň sme si pripomenuli dňa
22. 9. 2011 jeho nedožité 48. naro-
deniny. Za prejavenú sústrasť
ďakuje matka s rodinou.

Martina GALAMBOŠA.

Dňa 29. 10. 2011 si
pripomenieme 1.
výroč ie úmrt ia
manžela, otca a
dedka

S láskou spomína manželka s
deťmi.

Vojtecha
ONDROVIČA.

Dňa 22. 10. 2011
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, svokor a
dedko

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

Milan CIBULKA.

Dňa 6. 11. 2011
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, svokor a
dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Sy-
novia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 15. 10. 2011
by sa bol dožil náš
milovaný

100 rokov. Ktorí
ste ho poznali (ako
plynára) venujte

mu s nami tichú spomienku. S
láskou v srdci spomína a neza-
búda celá rodina.

Jozef HANKER

Dňa 7. 9. uplynulo
20 rokov od smrti
našej drahej ma-
my, babky

S láskou spomí-
najú dcéry a vnuci s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Jolany
JAJCAJOVEJ.

S hlbokým zármut-
kom oznamujeme
priateľom a zná-
mym, že nás 5.
septembra 2011
po ťažkej chorobe
opustila naša dra-
há

z Banskej Bystrice, rodáčka z
Pezinka. Ďakujeme všetkým za
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Oľga BABALOVÁ

Dňa 3.10. 2011
sme si pripomenuli
6. výročie smrti

.
S láskou spomí-
najú manželka,

syn Milan, nevesty Valika a An-
drejka, vnuci Andrejko, Paťko,
Romanka a ostatná smútiaca
rodina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Milana
SVETLÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
si 2. 11. 2011 pri-
pomenieme 11.
výročie tragickej
smrti milovaného
26-ročného

.
S bôľom spomína matka, brat s
rodinou, manželka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Martina SVETLÁKA

Dňa 24. 10. 2011
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku.

Vincent
SOLČANSKÝ

Kto v srdci žije, neu-
miera. Dňa 27. 10.
2011 si pripome-
nieme 5. výročie
odchodu do več-
nosti nášho drahé-
ho syna, vnuka

.
S láskou a úctou každodenne
naň spomínajú mama, otec,
sestra Paulínka, babka Hrebíč-
ková, babka a dedko Gondoví.

Jaroslava HREBÍČKA

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 2.11. VÝCHOVNÝ
KONCERT PRE ZŠ.
► 5.11.

KONZULÁTFEST PEZINOK.
BOHÉ-

MIENS

► 12.11. Predajná
akcia použitého detského oblečenia a detských potrieb

► 13.11. MORAVANKA

► 16.11.
IMATRIKULÁCIE GYMNÁZIAPEZINOK.
► 18.11. LÚČE
PEZINSKÉHO SLNKA.

► 21.11. PAVEL FILIP:
ZAUJÍMAVÍ A ZLOŽITÍ ĽUDIA .

► 26.11. LOVEička.

► 27.11. AHOJ ROZ-
PRÁVKA.

► 28.11. VZDUŠ-
NÉ ZÁMKY.

SRBSKÁ HAR-
MONIKA – Jesenný folkový salón.

► 30.11. DEJINY KERAMIKY
NA SLOVENSKU.

(pondelok) o 10.15 h vo veľkej sále DK –

(sobota) o 15.00 h v Dolnom kostole Najsvätejšieho spa-
siteľa. – Akreditácie hospes, intro-
nizácia Conciliarus de Vino a Judex de Vino. 16.30 h –

– koncert hudobného telesa pod vedením Barbory Bo-
tošovej – vstup aj pre verejnosť – zdarma. 18.00 h v spoločenskej
sále DK – Promócie Slovenskej vinárskej akadémie. Hlavní orga-
nizátori: Európsky vinársky rytiersky stav (EVIRS) a Slovenská
vinárska akadémia Pezinok.

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

Organizátor: Centrum pre rodinu Pezinok.
(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK – .

Koncert najpopulárnejšej dychovej kapely pod vedením J. Sla-
báka.

(streda) o 15.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK –

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Program FS Obstrléze spojený so zalo-

žením MO Matice slovenskej.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

(ČR – Mladá Boleslav) Vernisáž
výstavy fotografií. Vernisáž sa koná v rámci Mesiaca fotografie.

(sobota) o 18.00 h v malej sále DK – Krát-
ke LOVE príbehy podĺa hry Gérarda Levoyera „Mendiants d´
amour “ Účinkuje: Divadlo iNpulse. Záznam Televízie LUX.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: NAJKRAJŠIA PIESEŇ NA SVETE. Účinkuje: Di-

vadelná agentúra BARETKA. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 8.15 a 10.00 h vo veľkej sále DK –

Protidrogový program pre školy v podaní LETart
production Martin. o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Projekt Snežany Jović –
Werner a Any Vyparinovej-Krsmanović. Akordeónový koncert
realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR pod záštitou
OZ Spolok Srbov na Slovensku.

(streda) o 16.00 h v malej sále DK –
Prednáška ATV aj pre verejnosť. Prednáša:

Mgr. E. Ševčíková.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Ján Fojtík a Darina Droppová •

Jozef Beták a Ružena Bočkayo-

vá • Rastislav Ďurec a Alica Kop-

cová • Ing. Ján Čech a Zuzana

Janočková • Ing. Vladimír Melišík

a Mgr. Katarína Funtaľová • To-

máš Lacher a Ing. Renáta Košov-

ská • Miroslav Zigo a Andrea

Štrbíková • Michal Prešinský a

JUDr. Veronika Kubincová • Filip

Dančo a Mgr. Miroslava Bujňáko-

vá • Oskár Kocsis a Miriam Tábo-

rová • Martin Valach a Naďa Huj-

bertová • Marek Grgáč a Ing.

Lenka Hutárová • Jozef Polako-

vič a Oľga Salayová • Tomáš Ve-

reský a Tatiana Škultétyová • Ju-

raj Kúkoľ a Lucia Trebatická •

Miroslav Hurban a Barbora Se-

manová

28.10. Jesenný tábor

4.11. Heloweenska party

7.11. Chrobáčiky
11.11. - 12.11. BABY – nec

16. 11. Uspávanie chrobáčikov

18.11. – 19.11. Chlapinec

23.11. Fimovanie – kreatívna streda

26. 11. Šperky – cínovanie

– príďte sa aj vy zabaviť do jednodňového tábora. Čaká na vás veľa zábavy a
prekvapení.

– od 18.00 hod v prístavbe centra voľného času. Karneval pre násť-ročných
od 13 rokov

–výtvarná súťaž pre ŠKD spojená s výstavou a oslavou pre víťaza.
– dobrodružná noc v centre voľného času od 16.30 do 10.00 pre dievčatá,

ktoré sa rady bavia, súťažia a neboja sa spať mimo domu. Vstupné: 5€
– pozývame všetky deti a ich rodičov do zámockého parku o 16.30

hod, kde deti uložia chrobáčiky na zimný spánok.
– Všetci chalani sú vítaní na dobro-družnú noc, ktorá sa bude konať v centre

voľného času od 16.00 do 10.00hod. Vstupné: 5 €
– kreatívne stredy 16.00 do 18.00 hod pre každého nad 10 rokov

pre všetkých, čo radi vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom. Vstupné: 2€
– kreatívna sobota pre mládež a dospelých od 14.00 do 19.00 hod v Centre

voľného času sa naučíte cínovaním vyrobiť pekné šperky. Prihlásiť sa je možné do 23.11. osobne Zámoc-
kom parku v Centre voľného času Pezinok alebo telefonicky 0911/402 021, 033/641 20 20. Cena: 12€

Bližšie informácie o podujatiach na alebo na tel. č. 033/641 20 20, 0911/402 021.www.epicentrum.org

MESTSKÉ MÚZEUM

PEZINOKNAMI

Zo zeme

Pozývame na výstavu

(pp)

– výstava pripravená výtvarným odborom ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku pod vedením
Mgr.Art. Danice Tykovej. Výstava potrvá do 30. 11. 2011

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00 –

Propagácia pezinskej histórie medzi žiakmi miestnych základných škôl a systematické zhromažďova-
nie starých fotografií nášho mesta patria k dlhodobým aktivitám Mestského múzea v Pezinku. Oba pro-
jekty sme sa rozhodli prepojiť tohtoročnou výstavou pripravenou na jesenné mesiace. Fotografie sta-
rého mesta a výstavný priestor Múzea sme poskytli ako inšpiráciu výtvarnému odboru Základnej ume-
leckej školy.Ako sa ponuky a nepochybne výzvy zhostili, môžete vidieť v priestoroch Mestského múzea
v Pezinku v Starej radnici na výstave s názvom PEZINOKNAMI (Pezinok oknami / Pezinok nami).
Pezinok nazeraný oknami, bránami, storočiami, Pezinok videný malými a mladými výtvarníkmi môžete
navštíviť do 30. novembra 2011.

www.MestskeMuzeumPk.sk

Naši jub i lant i
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Počas prvých dvoch septembrových víkendov bojovali orien-
tační bežci na Slovensku o majstrovské tituly. V Skalke pri
Kremnici sa 2. septembra konali Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky na klasickej trati a o týždeň neskôr si merali sily preteká-
ri na krátkej trati a v štafetovom behu na Majstrovstvách SR v
Malinovej pri Prievidzi.

Zo šampionátu neodišli bez medailí ani bežci z Klubu orien-
tačného behu Sokol Pezinok. Najcennejší kov a titul Majster SR
si na krátkej trati v kategórii W45 vybojovala Iveta Majtanová a
na klasickej trati v kategórii M50 Jaroslav Piják. Zlato získala aj
štafeta veteránov Sokola Pezinok v zložení: J.Fedor, J.Piják a
M. Beleš. Pretekári pezinského KOB si odniesli z týchto poduja-
tí aj tieto ocenenia: - – 2. miesto P.
Kebis ml., – 2. S. Kebis, - 3. M.Tomašovič, –
2. B. Pijáková, – 1.Z.Vachová, – 2. I. Majtánová,

– 3. S.Kavecká, – – 2. J.Kebis ml.,
– 3. S.Kebis, – 3. J.Piják, – – 3.

miesto v zložení K. Hrašnová, M.Kopčík, S. Kebis.

MSR klasická trať

MSR krátka trať
MSR štafety

kat. M12
M18 M21C W18E

W21C W45
W55 M14
M18 M45 M18

(jp)

Najúspešnejší pretekári Foto: KOB Sokol Pezinok

Šampionát orientačných bežcov

V polovici septembra sa usku-
točnili ďalšie preteky seriálu
Tatry Donau Cup automobilov
do vrchu v Banskej Štiavnici
pod názvom Štiavnická zlatá
cesta. Pretekov sa zúčastnili
aj jazdci Autoklubu Pezinok.

Podujatie sa konalo v krásnom prostredí starého banského
mesta, na zaujímavej trati a s výbornou organizáciou. Trať bola
3200 metrov dlhá so štyrmi retardérmi na spomalenie rýchlych
úsekov.

V sobotňajších pretekoch sa v triede E1-2000 na Nissane
Sunny Gti umiestnil na 1. mieste Pavol Jajcay. Dušan Nosál na
Peugeote 306 S16 skončil štvrtý, Peter Pucher v DT-2000 dru-
hý, Matej Mesároš v triede E1-1600 testoval nové vozidlo Ško-
du 120S, Juraj Demovič v triede T-1400 obsadil tretiu priečku. V
absolútnom poradí obsadil P. Jajcaj 9. miesto, P. Pucher 20. a
D. Nosál 25. miesto.Štartovalo 84 pretekárov.Absolútnym víťa-
zom sa stal Branislav Farkaš. Na sobotný večer pripravil orga-
nizátor pekný program s prehliadkou starého zámku, divadel-
ným predstavením, ohňovou šou a vystúpením brušnej taneč-
nice.

V nedeľných pretekoch štartovalo 75 pretekárov. JazdciAuto-
klubu Pezinok opäť excelovali. Pavol Jajcay a Juraj Demovič
(T-1400) skončili prví, Dušan Nosál druhý, Peter Pucher tretí,
Matej Mesároš piaty. V absolútnom poradí: P. Jajcay 7. miesto,
D. Nosál 21. miesto, P. Pucher 28. miesto, J.Demovič 37. mies-
to a M. Mesároš 44. miesto. (PJ)

Úspešný víkend pezinských jazdcov

Športový kalendár
FUTBAL III. liga Západ

IV. liga B

VOLEJBAL extraliga ženy

(sobota) 14.00 hod. PŠC Pezinok – Vráble
(nedeľa) 13.30 hod. PŠC Pezinok – Nitra jun.

(nedeľa) 15.00 hod. B. Pezinok – Budmerice
(nedeľa) 14.00 hod. Grinava – Báhoň
(nedeľa) 13.30 hod. B. Pezinok – Grinava

(sobota) 18.00 hod. VTC Pezinok – UKF Nitra
(sobota) 18.00 hod. VTC Pezinok – Žiar n. Hronom
(štvrtok) 18.00 hod. VTC Pezinok – Kežmarok
(sobota) 18.00 hod. VTC Pezinok – Spišská N. Ves

22.10.
6.11.

23.10.
30.10.
6.11.

22.10.
5.11.
17.11.
19.11.

Futbalisti PŠC Pezinok sa po
víťazstve nad Šaľou dostali v
Slovenskom pohári do druhého
kola, kde im žreb určil silného
súpera – minuloročného maj-
stra SR a víťaza SP ŠK Slovan
Bratislava. Pochopiteľne náš-
mu treťoligovému mužstvu sa
nedávala žiadna šanca proti sú-
perovi zvučného mena, ktorý
znovu ašpiruje na titul a víťaza
pohára. Zvedavosť fanúšikov
však bola veľká (neuveriteľ-
ných 1710 divákov), ktorí chceli
vidieť hráčov majstra v akcii,
ale niektorí možno aj čakali stre-
lecké trápenie Slovanistov, kto-
rým sa v ostatnom čase na
ihrisku nedarí. Slovan nakoniec

vyhral 1:0 gólom Šeba z 39. mi-
núty, ale opäť svojich priazniv-
cov nepotešil. Naši chlapci bojo-
vali ako vládali, podali sympa-
tický výkon, kým zverenci Vla-
dimíra Weissa sa znovu trápili
a priebeh zápasu vôbec nevy-
zeral tak, že hrá congoňligista
proti treťoligistovi.

Zostavy:

PŠC:

ŠK Slovan

Krištof - Tarek, Kováčik, Hu-
lák, Včelka, Ondra, Nemček, Tá-
bora, Ekhardt, Bajan, Bielčik, tré-
ner: Richard Slezák.

: Hroššo – Dosoudil,
Štepanovský, Kladrubský, Tábor-
ský, Grendel, Černák, Kolčák, Še-
bo, Lačný, Halenár, tréner : Weiss.

(mo)

Chudobné pohárové víťazstvo Slovana s PŠC

Najväčšiu pozornosť v útoku Slovana pútal Filip Šebo

Pezinský futbal oslávil 90. výročie svojej existencie

V sobotu 24. septembra si v PŠC Pezinok, najväčšom pezinskom
futbalovom klube, pripomenuli 90. výročie vzniku. Oslavy sa konali
na miestnom štadióne. Program začal o 13. hodine zápasom sta-
rých pánov PŠC Pezinok s bývalými hráčmi najvyššej slovenskej
súťaže. V tíme súpera sme zahliadli futbalové legendy ako Dušan
Galis, Jozef Adamec, Michal Hipp, Ladislav Petráš, Peter Zelenský
a ďalší. Zápas sa hral v teplom počasí a v skrátenom hracom čase.
Zo začiatku sa viac darilo bývalým profesionálnym hráčom, ale ne-
skôr sa začali strelecky presadzovať aj naši hráči, ktorí napokon zví-
ťazili 4:3. Súčasťou osláv bolo tiež slávnostné otvorenie nového tré-
ningového ihriska. Pásku prestrihli viceprimátor Ján Čech a prezi-
dent PŠC Vladimír Mikletič. Cez prestávku futbalového zápasu odo-
vzdali ocenenia bývalým funkcionárom a hráčom klubu. S blahože-
laním prišli aj zástupcovia futbalového zväzu. (mo)


