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Príroda v Zámockom parku
sa prebúdza

FOTO (pb)

Dom kultúry v Pezinku a tiež

priestor pred ním sa počas ví-

kendu v dňoch 10. - 12. augusta

premenil na mekku všet-

kých milovníkov a zberateľov

krásnych kameňov. Prebieha-

la tu výnimočná výstava a bur-

za minerálov, fosílií a drahých

kameňov Pezinský permoník

2012. 17. ročník Pezinského

permoníka slávnostne otvoril v

piatok 10. augusta jeho hlavný

organizátor Jirko Vitáloš za prí-

tomnosti hlavných predstavite-

ľov mesta Pezinok na čele s pri-

mátorom Oliverom Solgom. Vi-

deli sme aj starostu Perneka

Františka Bokesa, členov Malo-

karpatského baníckeho spolku,

Pezinčanov a mnohých ďal-

ších. Po slávnostnom otvorení

podujatia organizátor predstavil

Výstavu vzácnych minerálov

Pezinka a Perneka vo vstupnej

hale Domu kultúry, ktorá vznikla

vďaka už 10 rokov pôsobiace-

mu Malokarpatskému banícke-

mu spolku. Návštevníci Pezin-

ského permoníka 2012 mohli

po prvýkrát obdivovať aj nový

minerál, ktorý bol v Pezinku náj-

dený iba v januári tohto roku.

17. ročník tohto špecifického

podujatia prilákal do Pezinka vy-

stavovateľov z rôznych kútov

Slovenska i zo zahraničia.

Pre obdivovateľov kamennej

krásy ponúkol pestrú paletu

najrôznejších nerastov z celé-

ho sveta. Vidieť a tiež kúpiť si

mohli návštevníci prírodné, aj

brúsené kamene a minerály

a tiež rôznorodé druhy šperkov.

Nerasty však neboli jediným lá-

kadlom tohtoročného Pezin-

ského permoníka. V priestore

pred pezinským Domom kultú-

ry súbežne s výstavou prebie-

hal už 11. ročník pouličného ry-

žovania zlata. V piatok večer

rozprúdili všetkým prítomným

krv v žilách skupiny Karpatské

Horké, Latino Kubano a Hugo

Čáves Orchestra. V sobotu

popoludní predná-

šali zaujímavé po-

znatky Doc.

PhDr. Ján

S a n d ,

CSc.,

Mgr. Martin Števko a doc.

RnDr. Pavel Uher, CSc. v saló-

niku PKC. Pred Domom kultúry

dráždila mlsné jazýčky a hlad-

né žalúdky vôňa najlepšej fy-

zulnačky na svete od Pavla

Boriša a atmosféru podujatia

dokreslila aj chvíľka typickej pe-

zinčiny. S príchodom neskor-

ších hodín odštartovala pred

PKC mestská opekačka.

Taktovku sobotňajšieho

večera udávali hudob-

né skupiny Staré tie-

ne, Reverz

Park,

Pezinský permoník 2012 spojil kamennú krásu s kultúrou
Vrbovskí víťazi a Stará škola.

V nedeľu sa za príjemného

počasia viaceré deti zapojili

do súťaže v kreslení a mode-

lovaní permoníka. Hudobnú

bodku za Pezinským permo-

níkom 2012 dali v nedeľu

podvečer skupiny P. A. M.

Band a Samorast. O rok oslávi

toto jedinečné podu-

jatie už svoje 18.

narodeniny.

(KG)

FOTO Zuzana Fordinálová

XII. ročník Medzinárodného
súťažného festivalu malých dy-
chových hudieb

vyvrcholil v nedeľu
19. augusta.

Pred Domom kultúry sa zora-
dili mažoretky, súťažné kapely,
zástupcovia mesta a ďalší ú-
častníci festivalu a spoločne
prešli ulicami mesta do amfi-
teátra. Súťaž otvoril predseda
festivalu František Féder,

vi-
ceprimátori mesta Pezinok Ing.
Ján Čech a Ing. Miloš Andel.
Nasledovali vystúpenia sú-
ťažných kapiel, ktoré pozorne
sledovala odborná porota pod
vedením hudobného skladate-
ľa Adama Hudeca. Porota roz-
hodovala podľa kritérií CISM a
zaradila jednotlivé DH do pá-
siem s bodovým hodnotením.
Akonáhle bol známy verdikt po-
roty a hodnotenie divákov, boli
vyhlásené a odovzdané ceny.
Hlavnú cenu tohtoročnej súťa-
že po rozhodnutí odbornej poro-
ty získala Dychová hudba Sva-
tobořáci z Českej republiky, kto-
rá získala taktiež cenu diváka.
Cenu primátora získala Dycho-
vá hudba Šarfianka (SK).

Obsiahlejší článok s podrob-
nými výsledkami zverejníme v
septembrovom čísle Pezinča-
na.

Dychovky v
Preši 2012

(pb)

riadi-
teľka Pezinského kultúrneho
centra Ingrid Noskovičová a

Víkend plný hudby
a dobrej nálady



SAMOSPRÁVA2 AUGUST 2012 PEZIN ANČ

Prestížna mimovládna orga-
nizácia Inštitút INEKO uskutoč-
nil podrobnú analýzu finančnej
stability 50 najväčších miest na
Slovensku, ktorú nedávno zve-
rejnil. Informácie obsahujú úpl-
nú databázu miest a vyšších
územných celkov v SR s údaj-
mi o plnení vybraných ukazo-
vateľov ako napríklad celková
výška dlhu, dlhovej služby, zá-
väzkov po splatnosti či bilancie
bežného účtu. Celkovo išlo o
porovnávanie a vyhodnotenie
15 indikátorov stability a 17
vstupných finančných ukazo-
vateľov. Sú to údaje za obdobie

Pezinok na peknom 11. mieste na Slovensku Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

�

Výsledky prieskumu ekonomickej stability miest, ktorú
urobilo INEKO a boli zverejnené v Obecných novinách, ho-
voria jasnou rečou o tom, že Pezinok si ekonomicky stojí
veľmi dobre. V hodnotení slovenských miest sme sa
umiestnili na peknom 11. mieste. Otvárame tak druhú de-
siatku miest a za sebou sme nechali aj také mestá ako
Bratislava, Prešov či Žilina. Pán primátor, ste s hodnote-
ním spokojný?

O niekoľko dní sa začne s budovaním dopravného ter-
minálu v priestoroch pred železničnou stanicou. Predchá-
dzalo tomu však množstvo rokovaní, zmlúv, ale i nepríjem-
ných stretov a problémov.

Verejnosť i médiá nedávno „rozoberali“ naše mesto aj
kvôli vášmu vyhradeniu lavičiek pre bezdomovcov. Pezin-
čania vaše rozhodnutie až na zanedbateľné výnimky prijali
s pochopením. Čo vás k tomuto rozhodnutiu viedlo?

(r)

- Zverejnené výsledky ma veľmi potešili. Znovu sa potvrdilo, že
Pezinok je dlhodobo aj ekonomicky silné a stabilné mesto. Toto
je najlepšia odpoveď všetkým večným kritikom, ktorí opakova-
ne spochybňujú akékoľvek pozitívne výsledky, ktoré mesto do-
siahne. V čase, keď mnohým mestám hrozí nútená správa a ne-
majú peniaze ani na vykonávanie základných funkcií, je toto pre
Pezinok veľmi dobrá správa. Rovnako nás však zaväzuje k to-
mu, aby sme aj naďalej veľmi uvážlivo a rozumne nakladali s ve-
rejnými prostriedkami a aby sme nepodľahli hlasom, ktoré vola-
jú po často nepotrebných investíciách, ktoré by viedli k ďalšie-
mu zadlžovaniu alebo neschopnosti plniť si svoje záväzky.

- Dopravný terminál bol skutočne jeden z najťažších prípadov,
ktoré som ako primátor musel riešiť. Rovnaký pocit majú aj mo-
je kolegyne zo stavebného úradu a oddelenia výstavby, ktoré
celú agendu zvládli v rekordnom čase a kvalitne. Podarilo sa to
len Pezinku a Sencu, Malackám, bohužiaľ, nie. Dôležité však
je, že sa nám to napriek zbytočným prekážkam a problémom
vôbec podarilo. Na to zlé a nepríjemné sa časom zabudne.
Stretli sme sa s nepochopením a hádzaním polien pod nohy od
jedného z obyvateľov i od poslanca, ktorí robili všetko preto,
aby sa náš zámer neuskutočnil. Napriek tomu, že nás obviňo-
vali dokonca z porušenia zákona, všetky úrady a inštitúcie dali
za pravdu nám! Zvládli sme aj náročné odvolávania, predlžova-
nia termínov a útoky na rôznych fórach. Predstaničný priestor
bude teda konečne vyzerať civilizovane, ako sa patrí na také
významné mesto ako je Pezinok. Ľudia budú mať kde bezplat-
ne parkovať, kultúrnejšie cestovať a budú tiež informovaní a pre-
pojení aj na Bratislavskú integrovanú dopravu.

- ... Povedal som to i napísal jasne. V prvom rade chceme chrá-
niť bezpečnosť a zdravie mamičiek s malými deťmi, ktoré naj-
častejšie lavičky v centre využívajú. Nie je predsa normálne,
aby na nich sedel alebo ležal pošpinený bezdomovec s mokva-
júcimi otvorenými ranami a vzápätí po jeho odchode si tam
sadla mamička s malými deťmi, ktoré všetko berú do rúk alebo
si ruky dávajú do úst. Dve lavičky v parku vyhradené bezdo-
movcom, na ktorých môžu aj cez deň ležať, nie sú žiadna diskri-
minácia alebo obmedzenie ľudských práv. Podstatné je to, že
každý bezdomovec má šancu bývať v mestskej nocľahárni na
Bratislavskej ulici. Tam má aj čisté šatstvo, sprchu a možnosť
pripraviť si jedlo.A tiež nedávam všetkých bezdomovcov do jed-
ného vreca. Kritizujem len tú časť, ktorá našu pomoc odmieta a
svojím správaním a zdravotným stavom ohrozuje ostatných. S
kritikou sa ozvali tí, ktorí kritizujú všetko, čo urobím alebo po-
viem, ale vlastné riešenie nemajú a nepoznajú. Sú to vlastne
chudáci, žijúci len z nenávisti a zloby. „ Šalamúnske“ riešenie
zaujala tiež Bratislava. Keď sa v médiách pretriasali pezinské la-
vičky pre bezdomovcov, hovorca oznámil, že oni budú problém
riešiť tak, že obmedzia počet lavičiek v meste.

rokov 2006 až 2011. Analýza
je súčasťou projektu Monito-
ring hospodárenia miest, obcí
a VÚC. Podľa Obecných novín
je cieľom tohto hodnotenia zlep-
šiť informovanosť občanov o fi-
nančnej stabilite vlastných obcí
a prispieť tak k zvýšeniu tlaku
občanov na zlepšenie ich hos-
podárenia. V hodnotení sa na
prvých troch miestach umiest-
nili Hlohovec, Sereď a Topoľ-
čany. Na posledných miestach
Trebišov, Trenčín a Žilina. Na-
še mesto na peknom 11 mieste
otvára druhú desiatku hodno-
tených miest. Dlh na obyvateľa

je v Pezinku 11O eur, pričom
priemer hodnotených miest je
237 eur. Dobré umiestnenie
Pezinka je výsledkom dlhodo-
bého uvážlivého hospodárenia
a účinných opatrení, ktoré pre-
sadzuje vedenie mesta na čele
s primátorom. Preto je Pezinok
schopný uhrádzať svoje záväz-
ky a splácať úvery, ktoré mesto
k dnešnému dňu má. Je to
úver, ktorý si mesto vzalo v ro-
ku 2007 na rekonštrukciu Kru-
šičovej kúrie. Úver sa spláca
z prenájmov kancelárskych a
obchodných priestorov v tejto
budove, je do roku 2022 a na za-

čiatku bol 61 mil. korún. Dnes
máme z neho splatiť menej ako
1,5 mil. eur. Úver na Palugya-
jovskú kúriu, v ktorej už dnes
sídli Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa, sme začali
splácať v tomto roku. Jeho výš-
ka je 1 050 000 eur a splácať ho
budeme do roku 2026. Dva úve-
ry na mestské byty z prostried-
kov Štátneho fondu rozvoja bý-
vania predstavujú spolu sumu
950 000 eur a sú splácané z ná-
jomného. Ich konečná splat-
nosť bude v rokoch 2035 a
2037. Žiadne iné úvery mesto
nemá. (ra)

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený pred niekoľ-
kými mesiacmi, by mal slúžiť na záchranu historických pamia-
tok, revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie.
Občania ale aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť,
môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600

Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Ako obstarávateľ územnoplá-
novacej dokumentácie „ Územ-
ného plánu mesta Pezinok “ v
súlade so zákonom o územ-
nom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov,
zverejnilo oznámenie o prero-
kovaní Návrhu územného

Prerokovanie Návrhu územného plánu mesta Pezinok
plánu mesta Pezinok.

od 20. 8.
2012 do 30. 9. 2012 (6 týž-
dňov).

Návrh
územného plánu mesta Pezi-
nok je vystavený na verejné na-
hliadnutie v dňoch

Územný plán mesta Pezinok
je verejnosti sprístupnený na
Mestskom úrade v Pezinku v
pracovných dňoch na Oddele-
ní investičnej výstavby, realizá-
cií a územného plánu, ktoré síd-

li na Radničnom nám. č. 7, na
II. poschodí v miestnosti č. 33 v
. Ďalej na webovej stránke mes-
ta www.pezinok.sk. V preskle-
nom výklade Domu kultúry na
Holubyho ulici č. 42 (z Farskej
ulice) je na nahliadnutie verej-
nosti sprístupnený výkres č. 6
(výkres regulatívov a verejno-
prospešných stavieb).

Verejné konferenčné pre-
rokovanie pre verejnosť s vý-

kladom sa uskutoční dňa 13.
9. 2012 o 17:00 hod. v Dome
kultúry v Pezinku.

písomnou
formou

(KG)

Verejnosť je oprávnená podať
pripomienky k Návrhu územné-
ho plánu mesta Pezinok najne-
skôr do 1. 10. 2012

na adresu MsÚ Pezi-
nok, Oddelenie investičnej vý-
stavby, realizácií a územného
plánu, Radničné nám. č. 7,
902 01 Pezinok.

Tri slovenské mestá majú možnosť vyhrať v súťaži organizova-
nej známou kozmetickou spoločnosťou ORIFLAME SLOVAKIA
s.r.o. realizáciu nového alebo rekonštrukciu už existujúceho det-
ského ihriska, a to v hodnote minimálne 6 000 €. Mesto Pezinok
využilo možnosť zapojiť sa do tejto súťaže, a tak budete mať mož-
nosť dňa 14. 9. 2012 stretnúť šarmantné kozmetické poradkyne
Oriflame, zbierajúce podpisy pod „oriflamepetíciu“ za detské ihris-
ko. Podstatou súťaže je vyzbieranie čo najväčšieho počtu podpi-
sov v pomere k počtu obyvateľov, preto môže zavážiť každý jeden
odovzdaný súťažný hlas. (pv)

Pomôžte svojím podpisom získať
nové detské ihrisko pre naše mesto

Dňa 15. 5. 2012 bola Ministerstvom životného prostredia Slo-
venskej republiky vyhlásená „Cena Slovenskej republiky za kraji-
nu 2012“, ktorej národným koordinátorom je Slovenská agentúra
životného prostredia. Mesto Pezinok sa do tejto súťaže zapojilo
so svojím projektom „Vinohradnícky náučný chodník“ spolufinan-
covaným Európskymi spoločenstvami, a verejnosti otvoreným od
konca roka 2006. Vinohradnícky náučný chodník sa nachádza na
sever od Pezinka v malebnom prostredí malokarpatských vino-
hradov a je dostupný počas celého roka pešo, na koňoch a z väč-
šej časti i na bicykli. (pv)

Súťaž „Cena Slovenskej republiky
za krajinu 2012“

Keď sa 10.augusta v mnohých slovenských banských mestách a dedinách rozozvučali kostolné zvony, bolo to znamenie spomienky
na obete banských nešťastí. Každoročne vyhasne pri banských prácach niekoľkosto ľudských životov – sú to výbuchy, závaly, prieva-
ly i záchranárska činnosť.Aj v Pezinku, pri banskom vozíku na Radničnom námestí, sa v piatok 10. 8. stretli členovia Malokarpatského
baníckeho spolku, vedenie mesta a občania, aby si zapálením sviečok a položením 20 bielych ruží pietnou spomienkou uctili pamiatku
obetí banských nešťastí. Jozef Mišuta, MBS

Deň bielych ruží

MESTO PEZINOK

Uzávierka cesty vo Vinosadoch
Hlavná cesta druhej triedy č. 502 v obci Vinosady bola v ponde-

lok 13. augusta uzatvorená. Dôvodom úplnej uzávierky bol jej ha-
varijný stav. Pri pravidelnom monitoringu tu boli zistené rozsiahle
trhliny a pokles – zosuv vozovky v dĺžke asi 10 metrov. Na mieste
bolo nutné pristúpiť k určovaniu bezprostredne nutného rozsahu
a postupu sanačných prác. Doprava bola presmerovaná na ob-
chádzkovú trasu cez Šenkvice. Úplná uzávierka hlavného do-
pravného ťahu cez Vinosady, ktorá spôsobila viacerým vodičom
komplikácie, potrvá až do ukončenia prác v tomto úseku. Presný
termín ukončenia prác do uzávierky tohto vydania nebol zve-
rejnený. (KG)

V dopravnej špičke sa pri Šenkviciach vytvárajú kolóny áut.
FOTO (pb)

Verejná vyhláška

FOTO (pb)
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Gabriel Guštafík poslanec za vo-
lebný obvod č. 3

1) Čo považujete za prioritu vo svo-
jom volebnom obvode?

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a ob-
čanmi?

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

(r)

- Všetko, čo zlepší život občanom je mo-
ja priorita. Konkrétne v mojom obvode
sú to: školy a škôlky, doprava, údržba
komunikácií, vinohrady, nový územný
plán. Väčšiu časť môjho obvodu tvorí
sídlisko Sever. Podľa posledného sčíta-

nia tu žije už viac ako 6 tisíc ľudí a ich počet ďalej rastie. V po-
sledných rokoch sa tu dosť vybudovalo (parkoviská, chodníky,
cesta) napriek tomu obyvatelia Severu to považujú za nedosta-
točné. Obyvatelia iných mestských častí to vnímajú diametrál-
ne odlišne. V mojom volebnom obvode sú dve základné školy a
škôlky. Tu sa vybudovali nové športoviská (ihrisko ZŠ Ku-
peckého, stolnotenisová hala ZŠ Na Bielenisku). Mesto dostalo
školy od štátu v zanedbanom stave. Najhoršie na tom bola ZŠ
Na Bielenisku, hoci je to najnovšia škola v našom meste. Preto
sme sem presmerovali značné prostriedky z rozpočtu na rieše-
nia havarijného stavu (strecha, okná, dlážka v telocvični,
kuchyňa). Na Severe je aj veľká MŠ, ďalšie triedy MŠ boli vybu-
dované v ZŠ Na Bielenisku. Mesto pripravuje rekonštrukciu bu-
dovy na amfiteátri, kde predtým sídlila prokuratúra. Tu vzniknú
ďalšie triedy MŠ. Nie je preto pravda, že mesto nerieši umiest-
nenie detí v MŠ. Rieši, pravdou však je, že nové predpisy znížili
počet detí v MŠ a predražili vytváranie nových miest. Mo-
mentálne tu máme baby boom, avšak možno už o 5-6 rokov bu-
de všetko inak. Demografický vývoj, pokles pôrodnosti tomu na-
svedčuje.

Veľký problém je doprava, najmä tá statická. Sídlisko Sever
bolo budované v čase, keď sa všetko plánovalo. Aj to, koľko áut
budú ľudia vlastniť. Vtedy boli parkoviská prázdne, dnes sú pre-
plnené a situácia sa zhoršuje. Ak niekto vie zmysluplne túto si-
tuáciu riešiť, rád ho podporím a navrhnem na mestské ocene-
nie. Momentálne by pomohlo aj odstránenie nepojazdných áut
z parkovísk. S rozširovaním sídliska a narastaním počtu áut sa
v budúcnosti zrejme nevyhneme vybudovaniu tzv. severného
obchvatu popri potoku. Momentálne jeho prípravu zablokovali
neprimerané požiadavky niektorých záhradkárov. Nový územ-
ný plán s ním počíta.Chcem ešte dodať, že mesto Pezinok sa
uchádza o projekt ISRMO z dielne Ministerstva pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka, kde je možné získať prostriedky až do
výšky 1,4 mil. Eur, ktoré by boli použité práve pre mestskú časť
Sever.

V mojom obvode sa nachádzajú aj ulice od Rázusovej až po
Kukučínovu. Historicky je to jedna z najstarších častí mesta. Ži-
je tu veľa starousadlíkov, takmer každý z nich má vinohrad. Iste
ste si všimli, že sa snažíme zaviesť do viníc poriadok. Od 1.8.
boli osadené na vjazdoch zákazové značky (vjazd bude len na
povolenie mesta), počas dozrievania hrozna okrem toho uza-
vrieme vstupy uzamykacími rampami. Mestská polícia bude vo
zvýšenej miere hliadkovať vo viniciach, poľovníci prisľúbili
ochranu pred zverou a škorcami. Do konca roka prijmeme no-
vý územný plán. V ňom máme zadefinované, že vinice chceme
aj do budúcna chrániť a že nedovolíme ich devastáciu a výstav-
bu v nich.

- Myslím si, že každý občan tohto mesta má dostatok možností
komunikovať s poslancami. Moje tel. čísla, mailové adresy sú
známe, v budove MsÚ mám schránku na odkazy. Každú prvú
stredu v mesiaci je poslanecký deň na MsÚ. Túto možnosť ob-
čania málo využívajú. Ja uprednostňujem osobné stretnutia,
nikdy som ich neodmietol.

- Aj keď mesto v minulosti získalo niekoľko ocenení (najlepšie
mesto pre podnikanie, 2. najkrajšie mesto na Slovensku), vždy
je čo zlepšovať. Jednoznačne najviac chýba obchvat mesta.
Už prestávam veriť, že sa ho niekedy dožijem. Verím, že do-
prave, najmä do Bratislavy, pomôže integrovaný dopravný sys-
tém (IDS). V týchto dňoch sa začínajú budovať priestory pred
žel. stanicou. Táto akcia je financovaná z grantu. Aj to je odpo-
veď pre tých, ktorí hovoria, že mesto nevyužíva túto možnosť
financovania projektov. Využíva v rámci možností. IDS v su-
sedných Čechách funguje už takmer 10 rokov k všeobecnej
spokojnosti.Aj keď Pezinok hospodári dobre, veľmi by nám po-
mohlo, keby štát zasielal podielové dane v plnej výške a na
čas. Toto však ide mimo nás... Podielové dane sa posielajú na
obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta. Čo keby
sa k pobytu prihlásili aj tí, ktorí tu bývajú niekoľko rokov až de-
saťročí? Odhadom ich je niekoľko tisíc.

Všetkým spoluobčanom prajem do budúcnosti veľa zdravia
a len a len spokojnosť so svojím mestom.

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mest-

ského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tom-
to čísle odpovedá:

Koncom apríla a v polovici mája rozmiestnila firma Revenge,
a.s. Bratislava v Pezinku po dohode s vedením mesta 12 špe-
ciálnych kontajnerov určených na zber šatstva, textilu, obuvi a hra-
čiek. Jeden kontajner umiestnený v Grinave pri Alpinke bol po
dvoch dňoch od umiestnenia ukradnutý a dosiaľ sa nenašiel.
Ostatné kontajnery slúžia svojmu účelu, o čom svedčí vyzbierané
množstvo. Celkovo vybrala firma za dva mesiace máj a jún z kon-
tajnerov 8 651 kg šatstva a obuvi.

Obyvatelia Pezinka prijali ponúknutú službu pozitívne. Okrem
dobrého pocitu, že ich šatstvo sa ďalej zužitkuje, nie je zanedba-
teľné ani ďalšie znižovanie objemu komunálneho odpadu, ktorý
by skončil na skládke. Ing. Oľga Moťovská

Zber šatstva

Redakcia časopisu Pezinčan sídli od augusta v budove
Mestského úradu na prízemí vľavo, číslo dverí 6 (oproti odde-
leniu sociálnej starostlivosti). Na tomto mieste je možné podá-
vať aj inzerciu a príspevky do časopisu. Nové telefónne číslo
je 033/6901 122.

Nová adresa redakcie
Výška poplatkov v materských školách sa zmení

nasledovne (citované z VZN č.8/2012):
(1) Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na
úhradu nákladov v materskej škole nasledovná:
a) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú
trvalý pobyt v Pezinku, je výška príspevku za dieťa 75,00 € me-
sačne,
b) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý po-
byt v Pezinku, je výška príspevku za dieťa 25,00 € mesačne,
c) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý po-
byt v Pezinku a súčasne uhrádzajú príspevok za viac detí v ma-
terskej škole, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 12,50 €
mesačne za dieťa,
d) v prípade, že zákonný zástupca dieťaťa je zamestnancom or-
ganizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, je výš-
ka príspevku za dieťa 25,00 € mesačne, ak sa nepostupuje pod-
ľa písm. b) alebo c),
e) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 150,00 €
mesačne,
f) v prípadoch hodných osobitného zreteľa je výška príspevku
na dieťa 25,00 € mesačne. Kompetentným orgánom na prijatie
rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa je MsZ v
Pezinku a to na základe návrhu a odporúčania Komisie škol-
stva a mládeže.

Ďalšie informácie nájdete od 3. 9. 2012 v materských školách a
na stránke .

od 1. 9.
2012

www.pezinok.sk

Zmena poplatkov v materských školách

Organizácia školského roka a termíny prázdnin v šk. roku 2012/2012
� � �

�

� �

Školský rok sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012 (pondelok). Vyučovanie podľa
rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013
(štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2013 (pondelok) a končí sa 28. júna 2013 (piatok). Termíny
školských prázdnin:

Prázdniny

jesenné

polročné

veľkonočné

vianočné

jarné Bratisl. kraj

letné

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

21. december 2012 (piatok)

1. marec 2013 (piatok)

28. jún 2013 (piatok)

30. október 2012 (utorok)

31. január 2013 (štvrtok)

27. marec 2013 (streda)

Termín prázdnin

24. december 2012 – 7. január 2013

4. marec – 8. marec 2013

1. júl –30. august 2013

31. október – 2. november 2012

1. február 2013 (piatok)

28. marec –2. apríl 2013

Začiatok vyučovania po prázdninách

5. november 2012 (pondelok)

4. február 2013 (pondelok)

3. apríl 2013 (streda)

8. január 2013 (utorok)

11. marec 2013 (pondelok)

2. september 2013 (pondelok)

Pezinčania si uctili pamiatku obetí prvej svetovej vojny
Naše mesto si každo-

ročne pripomína začia-
tok 1. svetovej vojny,
ktorej sa osobne zú-
častnili stovky Pezinča-
nov. Pietna spomienka
sa tohto roku konala v
piatok 27. 7. K zúčast-
neným Pezinčanom za
mesto prehovorili zá-
stupcovia primátora
Ing. Ján Čech a Ing.
MilošAndel.

vebného povolenia. Mesto Pe-
zinok začalo daný stav riešiť,
upozornilo Farský úrad v Gri-
nave, že na jeho pozemkoch sa
nachádzajú štyri stavby, ten po-
dal trestné oznámenie za za-
bratie a poškodzovanie jeho
majetku. Je už zbytočné opa-
kovať, že tieto pozemky cirkev
pôvodne prenajala záhradká-
rom, ktorí ich roky obrábali. Po
opakovaných krádežiach a de-
vastácii záhrad už záhradkári
dávno rezignovali.

V SME sme sa dočítali, že:

Štvrtkové vydanie denníka
SME prinieslo pod bombastic-
kým a najmä cirkev dehonestu-
júcim titulkom

informáciu o
akcii Stavebného úradu v Pe-
zinku, ktorého pracovníčky boli
15. 8. zmapovať nelegálne stav-
by v Glejovke. Naši rómski spo-
luobčania, ktorí si zákon vykla-
dajú po svojom, si v minulom ro-
ku totiž postavili svoje príbytky
na pozemkoch mesta aj katolíc-
kej cirkvi. Samozrejme, nele-
gálne, bez ohlásenia a bez sta-

„Kňaz udal čier-
ne domy v osade“

, alebo, že
ich mesto neinformovalo, že sta-
vajú nelegálne. Korunu všetké-
mu nasadil vo videoreportáži
SME jeden z Rómov, keď tvrdil,
že v Glejovke sa sociálny pra-
covník roky neukázal. Nedá sa
spočítať koľkokrát som bol ja a
moji kolegovia zo sociálneho
oddelenia v Glejovke, koľkokrát
sme riešili ich problémy. O všet-
kom sú záznamy. Celé je to
však o tom, že ako primátor tr-
vám na tom, aby si akúkoľvek
finančnú či materiálnu pomoc
od mesta odpracovali.

Mrzí ma, že reportáž v SME je

„Primátor ani kňaz sa komunite
osobitne nevenujú“

tendenčná. Nenájdete v nej ani
slovo o povinnostiach štátu voči
svojim občanom ani o dlhoroč-
nom neriešení rómskej proble-
matiky. Rovnako v nej nenájde-
te ani slovo o tom, že Rómovia
vedome porušujú zákon, že
kradnú v záhradkách, že len ne-
dávno napadli mestského poli-
cajta. Na mestskom pozemku
sa správajú ako by bol ich.
Verejne obviňujú suseda, ktorý
si oplotil pozemok betónovým
plotom, že porušil zákon. V spo-
mínanom článku o porušovaní
zákonov zo strany Rómov však
nenájdete ani slovo!

Oliver Solga, primátor

Rómovia z Glejovky „cigánili“

FOTO(pb)
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

2
�Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok, Moy-
zesova 11. Tel.: 0903 719 8522

AUGUST 2012 PEZIN ANČ

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 6022
�Predám GARÁŽ na Malokarpatskej ul. Tel. 0908 777 016.12

Leto nám pomaly vrcholí a to
znamená, že vinohradníci sa už
chystajú na oberačku. Nad-
priemerne teplé počasie spôso-
bilo, že vegetácia je o 2-3
týždne popredu a hrozno (skor-
šie odrody) dozrieva. Združe-
nie pezinských vinohradníkov
a vinárov (ZPVV) spolu s mes-
tom Pezinok a Vinohradníckou
a vinárskou komisiou (VaV) pri
Mestskom zastupiteľstve v Pe-
zinku realizujú v tomto čase nie-
koľko opatrení na ochranu úro-
dy vo vinohradoch. Od 1. 8.
2012 boli na všetky prístupové
cesty do viníc v katastri Pezinok
a Cajla osadené značky zaka-
zujúce vjazd všetkým motoro-
vým vozidlám s dodatkovými
tabuľami. Vjazd bude umožne-
ný len tým vozidlám, ktoré majú
povolenie vydané mestom.
Týmto sme sledovali to, aby
sme z chotára vytesnili osoby,
ktoré tu páchali rôzne priestup-
ky, ale aj trestnú činnosť. Viem,
že niektorým ľuďom sa to nepá-
či a frflú, lebo musia ísť na
MsÚ vybavovať povolenie. Ale
viem aj to, že väčšina to schva-
ľuje a chápe, že je to v ich záuj-
me. O toto opatrenie sa zaují-

Čas oberačiek sa blíži
majú aj primátori iných miest a
obcí, kde majú podobné prob-
lémy. Dokonca sa nám ozvali re-
daktori z printových médií, ktorí
o tomto chcú informovať v tlači
na celoštátnej úrovni. Čo sa tý-
ka oberačky, ak bude vinohrad-
ník potrebovať vjazd pre vo-
zidlo, ktoré mu napr. odvezie
úrodu, dostane jednorazové,
krátkodobé povolenie, ktoré mu
vystavia opäť na MsÚ na odd.
živ. prostredia. Frflať by skôr
mohli pracovníčky MsÚ, lebo
sme im pridali množstvo práce.
V čase keď píšem tento člá-
nok, firma Petmas dokončuje
opravu rámp, ktoré nainštalo-
valo ešte bývalé JRD na všetky
vjazdy do vinohradov. Tieto ram-
py budú uzamknuté od 15. au-
gusta do konca oberačky. Jedi-
ný vstup bude po asfaltovej ces-
te okolo rybníka a od Polesia na
Cajle. Robíme to preto, lebo ani
dopravná značka nezabráni zlo-
dejom aby napr. v noci vošli do
vinohradu autom. V čase naj-
väčších oberačiek (v septem-
bri) dve rampy (Narpochy a Baj-
zel, Holoperegy a Hoznísle)
otvoríme v sobotu a v nedeľu
od 7.00 do 19.00 h, aby oberači

nemuseli ísť až okolo rybníka.
Mimo týchto dní budú kľúče od
rámp na Mestskej polícii, ktorá
ich poskytne na požiadanie, sa-
mozrejme len osobám, ktoré
majú povolenie na vjazd. Ok-
rem toho v čase dozrievania
hrozna bude MsP vo zvýšenej
miere hliadkovať v chotári, aj v
noci. Hliadkujú tu aj príslušníci
policajného zboru SR.

V posledných rokoch spôso-
buje značné škody (okrem zlo-
dejov) divá zver a vtáctvo. Do vi-
nohradov sa nasťahovalo znač-
né množstvo danielov a divia-
kov. Môže za to veľký ruch v ho-
rách (motorkári, ťažba kalamit-
ného dreva) ale aj to, že časť vi-
níc je zanedbaná, spustnutá a
zver tu našla prirodzené útočis-
ko a potravu. Ako vlani, aj tohto
roku viacerí vinohradníci písali
žiadosť

o mimoriadny od-
strel danielov z dôvodu mimo-
riadnych škôd, ktoré robia da-
niele vo vinohradoch. Poľov-
níci o toto žiadať nemôžu. Vlani
bolo našej žiadosti vyhovené,
tento rok nám ministerstvo do
dnešného dňa ešte neodpove-
dalo. Diviaky sa strieľajú celo-

na Ministerstvo pôdo-
hospodárstv

ročne ako škodná zver. Posled-
né dva-tri roky obrovské škody
robia vtáci- najmä škorce, ktoré
sa veľmi premnožili a sú, žiaľ,
zo zákona chránené.Ak by vino-
hradník chcel hrozno chrániť
sieťkou proti vtákom, musel by
za 1kg hrozna dostať aspoň 1
Euro, aby sa mu vrátili náklady.
O tom však môže len snívať...
Preto sme o pomoc požiadali
poľovníkov z poľovného zdru-
ženia Podkarpatské pole, ktorí
už hliadkujú v chotári (denne) a
plašia škorce výstrelmi do vzdu-
chu. Samozrejme len slepými
nábojmi. Niektorí vinohrad-
níci používajú plynové plašiče.
Chcem popriať všetkým vino-
hradníkom dobrú úrodu a pek-
nú jeseň. Na záver chcem po-
zvať obyvateľov Pezinka na
spoločné brigády organizované
v spolupráci Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov
a Mesta Pezinok vo vinohrad-
níckych lokalitách v katastri
mesta počas jesenných poobe-
račkových víkendov. Presný
termín bude zverejnený. Srdeč-
ne pozývame

. Gabriel Guštafík
predseda VaV komisie

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

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

Anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2012-2013
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 10. 9. 2012 od 16.00 do 19.00 hod.
11. 9. 2012 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Priznám sa, že ma ten článok
v minulom čísle Pezinčana pote-
šil. Bolo to poďakovanie za novú
budovu Základnej umeleckej
školy na ulici M. R Štefánika
číslo 9, tzv. Palugyajovskú kú-
riu. V nej deti a mladí ľudia z
Pezinka i okolia konečne nájdu
vyhovujúce a dôstojné priestory
pre všetky umelecké odbory, kto-
ré táto významná a dôležitá ško-
la v súčasnosti má. Už nebudú
rozhádzaní na štyroch rôznych
miestach, už sa nebudú musieť
každú chvíľu sťahovať. Spomí-
nané poďakovanie bolo adreso-
vané primátorovi a poslancom.
Snáď aj tým, ktorí boli proti kúpe
tejto budovy, jeden z nich školu
dokonca nazval „drahá Solgova
hračka“. Chcem preto vysvetliť,
že budova nebola ani drahá a
už vôbec nie hračka. Mestské
zastupiteľstvo schválilo v minu-
lom roku jej kúpu a vyčlenilo na
ňu 819 000 €. Ďalšia časť úveru

v hodnote 231 000 € bola urče-
ná na opravu. Je pravda, že
som vtedy povedal, že škola ne-
potrebuje väčšie investície, keď-
že sa v nej len nedávno učilo, a
s nadsázkou som dodal, že tre-
ba len umyť okná.Až po prevza-
tí budovy sme zistili, o aký archi-
tektonický renesančný skvost
ide. Vtedy sme si povedali, že
by bol hriech nedať budovu do
pôvodného stavu a neprinavrá-
tiť jej stratenú krásu. Postŕhali
sme preto ohavné drevené ob-
klady, zbúrali „ novotvary “, zreš-
taurovali architektonické prvky,
dvere a okná, vybudovali nové
sociálne zariadenia, kúrenie a
vzduchotechniku. V druhej eta-
pe sme vymenili strechu, dali no-
vý krov a škridlu. Vysúťažená ce-
na za strechu bola 155 430 €.
Urobili sme ešte kopu iných dôle-
žitých vecí, ktorými budova zís-
kala nielen na cene, ale i na his-
torickej hodnote a kráse. One-

dlho, keď bude všetko hotové,
budú sa môcť všetci Pezinčania
počas dňa otvorených dverí pre-
svedčiť, že sme urobili dobre.
Mesto doteraz investovalo do re-
konštrukcie obidve
etapy boli schválené poslanca-
mi Mestského zastupiteľstva.
Teda tými, ktorí pochopili, že to
bola nielen dobrá kúpa a zveľa-
denie majetku mesta, ale že na-
še deti si takúto školu zaslúžia.
Zároveň si v nej pripomenieme
aj pamiatku slávnych rodákov,
hudobných majstrov Eugena
Suchoňa a Ľudovíta Rajtera,
preto ma klebety a kritika zopár
neprajníkov netrápia. Ani bilbo-
ard o tom, že mesto do ZUŠ in-
vestovalo doteraz už milión eur
a koľko to ešte bude stáť.
Možno si už niekto predstavo-
val, že by tu mohol byť hotel,
penzión, alebo iná súkromná ak-
tivita. Verím, že škola tu bude aj
o sto rokov a jej hodnota bude

212 550 €,

len a len stúpať. To však nie je to
najdôležitejšie. Najdôležitejšie
je, že škola za tie roky a desať-
ročia vychová nielen množstvo
umelcov, ale predovšetkým stov-
ky či tisíce mladých kultúrnych
a citlivých ľudí, ktorí určite oce-
nia naše dnešné rozhodnutie aj
výšku investície. To však i dnes
pochopia len tí ľudia, pre kto-
rých je umenie a kultúra nevy-
hnutnou súčasťou života a ktorí
nepozerajú na svet len cez svo-
je bankové kontá a osobné záuj-
my. A na margo spomínaného
článku len toľko,

ma to poďakova-
nie teší a verím, že aj tých
poslancov, ktorí nezištne hlaso-
vali v prospech školy. Rovnako
ma teší nadšenie pedagógov,
detí a rodičov, s ktorými sa stre-
távam, z priestorov i možností,
ktoré im táto budova už dnes po-
skytuje.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

ako iniciátora
kúpy budovy

veľmi

AD: Poďakovanie ZUŠ E. Suchoňa primátorovi a poslancom (Pezinčan, 7/2012)

V auguste vrcholí leto a začína sa vinárska sezóna. S tým-
to obdobím sa neodmysliteľne spája aj burčiak, ktorý sa do-
slova vyrojí a vykvasí z vínnych pivníc. Hroznový mušt s
nízkym obsahom alkoholu je nielen obľúbený, ale aj zdra-
vý. Samozrejme, dôležité je natrafiť na poctivý produkt
– pretože nekvalitný burčiak môže zdraviu skôr uškodiť.

(kam)

Je známe, že burčiak je špecialita nielen sezónna ale aj regio-
nálna. Pije sa nielen na Slovensku, ale aj na Morave, v Rakúsku
či v Maďarsku. Mnohé vinárske veľmoci však tomuto produktu
vôbec neholdujú.

Ako vlastne kvalitu burčiaka rozpoznať? A oplatí sa ho vyrá-
bať aj overeným a známym výrobcom, ktorí sa špecializujú na
značkové a odrodové vína?

hovorí Marek Matyšák z rovnomennej vinárskej firmy.
„

Ani pre profesionálneho vinára nie je burčiak až taký zlý biz-
nis. Ide predsa o dobrý a tiež dobre predajný produkt, ktorý
vznikne rýchlo – bez ďalšieho „školenia“ a zložitých procedúr
ako je filtrácia, bentonitovanie, odbúravanie bielkovín či stáča-
nie... Dorábanie vína je skrátka náročné na čas, energie i ľud-
skú prácu, treba mať tiež dostatok priestoru na uskladnenie
– čo opäť znamená ďalšie náklady a investície.

Navyše dnes už burčiak vôbec nie je prchavou záležitosťou
ako kedysi. vy-
svetľuje Marek Matyšák.

dodáva vinár Marek Matyšák.
Kvalitu burčiaku budú aj tento rok sledovať inšpektori zo Štát-

nej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS SR). Vedúca kan-
celárie ústredného riaditeľa ŠPVS Paulína Komárová vysvetľu-
je:

Pokiaľ je burčiak kvalitný a čistý, naozaj má na organizmus
blahodarné účinky. Dokonca ho netreba vypiť ani päť či sedem
litrov, ako odporúčajú dobrodružné recepty na výmenu a vy-
čistenie krvi. Pretože aj pre burčiak platí to, čo pre ostatné zdra-
vé veci: Všetko si treba vychutnať s mierou.

„Určite áno, burčiak je sezónna záležitosť a ľudia ho majú
radi,“
Príde august a toto obdobie sa ľuďom spája s dozrievaním pr-

vých odrôd hrozna - začína iršai, čabianska perla. Sú to voňavé
hrozná, dobré nielen na jedenie, ale ja na burčiak. “

„Robíme odkalený burčiak, krásny, žltučký,“
„A vieme ho nielen odkaliť, ale aj mu

predĺžiť životnosť tým, že ho schladíme až na 2-3 stupne celzia,
čím sa kvasinky uvedú do akejsi hibernácie. Po oteplení sa kva-
sinky znovu „prebudia“, a rozbehnú, ale pracujú pomaly. “

Pomalé kvasenie nielen udržiava burčiak dlhšie „v dobrej
kondícii“, ale pomáha aj kvalite vína. „Pri búrlivom kvasení unik-
ne veľa aromatických látok. Systém chladenia muštu sa zavie-
dol preto, aby sa pekné veci udržali vo víne. Pomáha to hlavne
pri aromatických odrodách, ako je sauvignon, chardonnay, muš-
kát ottonel, muškát moravský - aby tieto vína ostali svieže a
ovocné. Čím pomalšie víno kvasí v burčiakovej forme, tým je
kvalitnejšie,“

„Kontrola burčiakov začne 15. augusta, teda v dátume, odke-
dy je povolený predaj v zmysle vinárskeho zákona. V roku 2012
sa zameriame podľa minuloročných skúsenosti na predaj bur-
čiakov na jarmokoch, vinobraniach a prícestných predajoch. Zo
skúseností z minulého obdobia bolo preukazné, že kvalita a pra-
vosť predávaných burčiakov priamo z pivníc výrobcov vín bola
v poriadku, bez zistených nedostatkov.“

Burčiak je zdravý, ak je kvalitný

Za podpory Pezinského kultúrneho centra a Klubu sprievod-
cov mesta Pezinok bola 6. augusta 2012 otvorená už tretia sú-
borná výstava amatérskej maliarky a členky klubu sprievodcov
pani Jaroslavy Wagnerovej. Na vernisáži v Minigalérii Domu kul-
túry umelkyňu prítomným predstavila riaditeľka PKC Ing. Ingrid
Noskovičová aj za prítomnosti viceprimátora Ing. Jána Čecha.
Na maliarkinu tvorbu mal veľký vplyv aj jej zosnulý manžel Ing.
František Wagner, taktiež člen Klubu sprievodcov, ktorému bo-
la na vernisáži venovaná tichá spomienka. Peter Ronec

Výstava J. Wagnerovej v Minigalérii PKC

Petmas s.r.o.
Šenkvická 12,
Pezinok,

ponúka na prenájom
kancelárske priestory

V novovybudovanej nadstavbe
administratívnej budovy1.poschodie

Kontaktná osoba : Ing.Mašura , tel: 0903 714 009
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sa nachá-
dza v centre Pezinka na Rad-
ničnom námestí vo dvore „Tu-
reckého domu“. Predstavuje
ideálne miesto pre intímne
stretnutia s rodinou a priateľ-
mi, súkromné večierky i firem-
né akcie. Jednoducho mies-
to, kde sa môžete uvoľniť
a Pre-

Historická vínna pivnica zo
14. a 17. storočia

vychutnať si život.

vádzkovaná je pod už zabeh-
nutou registrovanou značkou

, ktorá vy-
jadruje pozitívny vzťah k vínu,
radosť z pitia vína a všetké-
ho, čo sa s týmto nekonečne
zaujímavým „nápojom Bohov“
spája.

Každý víkend iná ponuka
rozlievaných vín, prémiový ko-
ňak a whisky, znamenitá káva,

WINEPOSITIVE + ®

kvasinkové pivo a ostatné obľú-
bené prvotriedne nápoje. Spo-
ločne s unikátnymi priestormi
je zaručený najlepší oddych a
zábava.

Jedinečná, dôsledne vybera-
ná zbierka najlepších sloven-
ských vín, špičkové vína zo
všetkých svetových oblastí za
prijateľnú cenu. Predaj some-
lierskych pomôcok, darčeko-

vých balení, vínneho skla a ob-
lečenia pre skutočných milov-
níkov vína.

PIVNICAWINEPOSITIVE

BAR PIVNICA VINOTÉKA
Radničné námestie 1, Pezinok

www.pivnicapezinok.sk

� �

Inzercia

NA VÍNO DO PIVNICE V „TURECKOM DOME“

ani poslanci MsZ z Mladej Boleslavi. Zabicyklovať si prišiel aj no-
vý viceprimátor Ing. Jiří Bouška

Prvý celodenný výlet začínal pri hrade Devín, cez ešte nedo-
končený cyklomost ponad Moravu. Trasa viedla cez Rakúsko
(Schlosshof, Hainburg), Bratislavu - do areálu športov v Čuňo-
ve (rafting). Príjemným prekvapením bola vysoká účasť (16
cyklistov) samotných pracovníkov Mestského úradu v Pezinku,
ktorí zvládli túto 75km trasu s veľkou rezervou a nadviazali pria-
teľské vzťahy s českými cyklistami.

Ďalšia celodenná náročnejšia etapa začínala v Čachticiach a
viedla cez okraj kopaníc do Košarísk, odkiaľ sa vystúpalo na
Bradlo kde je pochovaný M. R. Štefánik. Pokračovalo sa pre-
chodom cez Karpaty cez Dobrú vodu do Dechtíc.

Dúfam, že všetky dni na Slovensku prežili naši partneri z Čes-
kej republiky v pohode a odniesli si veľa príjemných zážitkov.
Vďaka patrí aj „radnímu“ Miloslavovi Neumannovi, ktorý vedel zo-
staviť takýto skvelý tím cyklistov z Mladej Boleslavi. Celú akciu or-
ganizovalo Mesto Pezinok a jednotné tričká zasponzorovala fir-
ma CoraGeo z Popradu. Alexander Pravda

Cyklovíkend s Mladou Boleslavou

Českí cyklisti z partnerského mesta
Mladá Boleslav. Vpravo dole - vice-
primátor Ing. Jiří Bouška.

Letná sezóna vrcholí, vinár-
ska sezóna sa začína – práve z
týchto dôvodov je ideálne strá-
viť koniec leta na neďalekom ra-
kúskom Neusiedli. Známe Ne-
ziderské jazero ponúka takmer
prímorskú dovolenku. Je rajom
pre milovníkov vodných špor-
tov, ale aj pre cyklistov a peších
turistov, pretože tu možno nájsť
množstvo prírodných, turistic-
kých, ale aj gastronomických
zaujímavosti.

Plytké a bezodtokové stepné
jazero Neusiedler See s rozlo-
hou 315 kilometrov štvorco-
vých je zvyškom mora a dokon-
ca je mierne slané. Celkom urči-
te vám tu nehrozí utopenie,
keďže hĺbka vody nikde nepre-
sahuje 180 centimetrov. Ku ko-
loritu jazera neodmysliteľne
patria rozľahlé trstinové poras-
ty, ktoré obklopujú jeho brehy.

Neusiedl mnohým Slovákom
priblížila pravidelná autobuso-
vá linka, ktorá cez prázdniny
denne premáva z Bratislavy.
Bez problémov sa sem dá pri-
cestovať aj vlakom z Petržalky.
Prirodzeným centrom regiónu
je päťtisícové mestečko Neu-
siedl am See – mimochodom
partnerské mesto Pezinka. Na
tejto križovatke sa turistické tra-
sy rozvetvujú. Západný breh

Koniec leta je krásny na Neusiedli

Neusiedlu kopíruje svahy poho-
ria Leithegebirge veľmi podob-
né Malým Karpatom. Skutoč-
nou perlou tejto strany jazera je
mestečko Rust. Okrem maleb-
ného historického centra sú je-
ho atrakciou bociany, ktoré sa
udomácnili na tunajších stre-
chách a pochopiteľne sa stali
mestským maskotom.

Len pár kilometrov na juh vás
privíta obec Morbisch am See.
Okrem kúpaliska sem láka
návštevníkov z blízkeho i širo-
kého okolia známy amfiteáter
priamo nad hladinou jazera,
kde sa večer čo večer konajú
atraktívne koncerty a divadel-
né predstavenia.

Pokiaľ uprednostňujete prí-
rodné zaujímavosti, loď vás pre-
praví do Illmitzu na východnom
brehu Neusiedlu. Práve tu sa v
rozľahlých trstinách a lužných
lesoch nachádza najväčšia a
najznámejšia vtáčia rezervá-
cia.

Mimoriadne malebná je obec
Podersdorsf, kde sa končí aj au-
tobusová linka z Bratislavy. Prí-
jemné pláže so známym a foto-
genickým majákom na konci
dreveného móla dopĺňajú aj ďal-
šie zaujímavosti, napríklad naj-
väčší veterný mlyn v Rakúsku.
So začiatkom oberačkovej se-
zóny sa tu podobne ako u nás
neodmysliteľne spája burčiak,

ktorý sa v nemčine nazýva pri-
liehavým slovíčkom „Sturm“.

Napriek zdanlivo vyšším ce-
nám v penziónoch sa na Neu-
siedli oplatí ubytovať. Hoci aj
jedna noc z vás urobí majiteľa

– karty,
ktorá vám počas pobytu posky-
tuje množstvo výhod, napríklad
voľný vstup na pláže či bezplat-
nú miestnu dopravu.

Neziderské jazero sa teda
oplatí nielen navštíviť, je vý-
hodné aj príjemné tu pár dní po-
budnúť. Liečivý účinok jazernej
vody, pokojná atmosféra kraja,
burčiak, víno a kvalitné služ-
by, pôsobia blahodarne na telo
i dušu.

Neusiedler See Card

Text a FOTO (kam)

Bociany sa stali symbolom a maskotom mestečka Rust, do-
konca sú hlavným motívom tunajších suvenírov.

Pohľad na pokojnú hladinu
jazera doslova lieči dušu.

Po štvrtýkrát budete mať oje-

dinelú možnosť 8. septembra

zavítať do malokarpatských

viníc, ochutnať hrozno, ale aj ví-

no z neho vyrobené, spoznať

vinára, ktorému vinica prirástla

k srdcu tak, že sa stala jeho dru-

hým domovom.

Navštíviť môžete vinice od

Rače až po Suchú nad Parnou.

V tento deň sa za chuťou hroz-

na a z neho vyrobeného vína

môžete vybrať pešo, na bicyk-

loch, autami a to do vinohradov

Füchsle, Fofy, Nové Hory, Gel-

nar, Škridlák, Hundspalek, Fer-

tále, Obrperky, či novovysade-

ných vinohradov Iveta a Zoya...

Ačo na tomto veľkom vinohrad-

níckom a vinárskom putovaní

zažijete? Navštívite genofond

Frankovky modrej, priamo vo

vinici oprešujete tohtoročnú

úrodu, nahliadnete do jelenej

farmy, ocitnete sa v stredomor-

skej záhrade, prekvapia vás

nádherné vyhliadky na mestá

Pezinok a Modru, Svätý Jur i

Raču, pre ktoré sa oplatí šlapať

pár metrov do kopca. Ak zvlád-

nete 99 schodov, rozprestrie sa

vám nádherný výhľad z roz-

hľadne v Šenkviciach a v Pe-

zinku vás očakáva jazda ko-

čom po vinohradníckom chod-

níku. Sobotňajší zážitok bude

aj o grilovaní a voňavých špe-

káčikoch, vinohradníckom gulá-

ši a pagáčikoch, čakajú vás aj

domáce špecialitky ....

vás oprávňuje

počas sobotného popoludnia

ochutnávať vína a hrozno v cca

30 viniciach, vo vstupenke je +

na nákup vína a

hrozna.

Vstupné 12,- €

6,-€ bonus

Vstupenky na podujatie si
môžete zakúpiť prostredníc-
tvom objednávkového formu-
lára na stránke
od 20. augusta a v týždni pred
podujatím na miestach: Malo-
karpatská vínna cesta, Horná
20, Modra a Mestská vinoté-
ka, Radničné nám. 9, Pezinok
Kontakt a info: ,
0915 142 777. mvc

www.mvc.sk

www.mvc.sk

Pozvánka do malokarpatských viníc

Partnerské mesto Pezinka z Burgenlandu začiatkom augusta
pripravilo jubilejné, v poradí už 25., „Mestské slávnosti“ – STADT
FEST, ktorých sa zúčastnili obyvatelia a hostia z partnerských
miest Deggendorfu, Mosonmagyaróváru a tiež z Pezinka. Dele-
gáciu mesta Pezinok tvorili poslanci mestského zastupiteľstva,
pracovníci Mestského úradu, členovia Dobrovoľného hasičské-
ho zboru, vinohradníci a vinári, členovia klubov seniorov i Klubu
sprievodcov mesta Pezinok. Slávnostné otvorenie tohto obľúbe-
ného sviatku sa uskutočnilo v centre mesta. Delegáciu mesta
Pezinok osobitne privítal po slávnostnom úvodnom príhovore pri-
mátor Mgr. Kurt Lentsch. Na návštevníkov čakalo vyše 400 stán-
kov s občerstvením a zábava na 6-tich tribúnach. K tomu v do-
obedňajších hodinách pribudlo remeselnícke mestečko. Pezin-
čania si vypočuli aj koncert Dychovej hudby Blecharanka. Počas
poobedňajšej prechádzky na vrch Tábor si pozreli ruiny hradu i
výhľad na mesto a na rozsiahle jazero. Pred záverom pobytu si
obzreli historickú parnú lokomotívu na železničnej stanici. Pe-
zinská delegácia odovzdala predstaviteľom mesta symbolické
dary v podobe keramických i vinárskych produktov z Pezinka a
tiež propagačné materiály o našom meste. Priatelia z Burgen-
landu zároveň prijali pozvanie na návštevu pezinského Vino-
brania. Peter Ronec

Mestské slávnosti v Neusiedl am See

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) každoročne udeľuje
Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu BSK
tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bra-
tislavského kraja a života jeho občanov. Obyvatelia kraja môžu
posielať svoje návrhy na ocenenie, pričom ich môžu podávať
samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení ale-
bo organizácií. Návrh musí obsahovať 1) životopis alebo cha-
rakteristiku nominovaného, 2) dôvod na udelenie ocenenia
BSK, 3) súhlas nominovaného s udelením ocenenia.

Návrhy na udelenie ocenení je potrebné adresovať
buď na alebo

na adresu:

do 31. au-
gusta e-mailom pí-
somne
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odd. komunikácie s médiami a verejnosťou
Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05, Bratislava 25

komunikacne@region-bsk.sk

Navrhnite osobnosti na ocenenia BSK

V dňoch 22-24. 6.
sa konal Cykloví-
kend – Pezinka a
Mladej Boleslavy.
Už 4 roky sa vymie-
ňajú cyklisti, aby si
spoločne zašporto-
vali a spoznávali
blízke okolie svojich
partnerských miest.
Tento rok hostilo 10
českých cyklistov
mesto Pezinok. Me-
dzi nimi nechýbali
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Pozývame vás na ďalšiu CykloPromenádu, ktorá sa
uskutoční v piatok 28. septembra 2012, lebo čím viac je
v meste ľudí na bicykli, tým viac je bicykel vnímaný ako
normálny dopravný prostriedok.

Zuzana T chá

V rámci nášho cestovania na bicykloch po rozvojových kra-
jinách sme pozorovali ako, tento dopravný prostriedok s nad-
šením využívajú deti. Okrem nich na ňom jazdili len starší-
chudobnejší obyvatelia. Cyklistov v strednom veku by ste
tam hľadali márne. Stačí odbočiť trochu na západ do pokro-
kového Nemecka či Holandska a situácia je úplne odlišná.
Ľudia sa tam premávajú na bicykloch vo všetkých smeroch
bez rozdielu veku či pohlavia.

A ako to vyzerá u nás doma, na Slovensku? Prechádzka
Piešťanmi či Košicami vás hneď naladí na príjemnejšiu vlnu.
Cyklistická doprava tu má už dávno zelenú. Viaceré mestá
sa pomaly prebúdzajú, avšak mnohé ešte spia hlbokým
spánkom.

Pezinok má vzhľadom na svoju situáciu priam ideálne pod-
mienky na rozvoj mestskej cyklistiky. Mnohí dochádzajú za
prácou a do školy hoc aj kombinovanou dopravou, no záro-
veň im to sťažuje nepružná a obmedzená mestská doprava.
Vyťahovať auto, keď mestom v húfoch prúdi tranzitná dopra-
va nemusí byť práve najvhodnejšie riešenie. A už vôbec nie,
keď je vnútri len sám šofér. Ísť pešo? Zo Starého dvora na že-
lezničnú stanicu treba rátať 20 minút. Na bicykli to zvládnem
za šesť! Ak by som denne merala túto cestu čo i len dvakrát,
už som ušetrila takmer pol hodiny času!

Karl Reiter vo svojej publikácii Bicyklovanie je trendy podo-
týka, že vodiči motorových vozidiel majú pozitívny postoj k bi-
cyklovaniu, akonáhle ho vyskúšajú. Prečo nezačať hneď po
horúcom dovolenkovo-prázdninovo-oddychovom období?
Udrží vás to v štíhlej línii a z ušetrených peňazí sa potešíte i
zimnej dovolenke.

Viac informácii o pripravovanej CykloPromenáde sa do-
zviete v septembrovom čísle Pezinčana. ı

Všetci na bicykel!

Na Olympijských hrách v Londýne nemal Pezinok zastúpenie
len v osobe džudistu Milana Randla, ako sme o tom písali v mi-
nulom čísle Pezinčana, ale aj úspešného strelca Jozefa
Göncziho. Dozvedeli sme sa totiž, že sa len prednedávnom stal
obyvateľom Pezinka. Napriek tomu, že tentokrát naši reprezen-
tanti medaily domov nepriviezli, ďakujeme im za reprezentáciu
našej krajiny i nášho mesta. (ra)

V Londýne bolo viac Pezinčanov

Uplynulo desať rokov odvte-
dy, ako sa skupina bývalých pra-
covníkov závodu Rudné bane v
Pezinku rozhodla premeniť ná-
hodné vzájomné stretnutia na
pravidelné. To bol prvý impulz,
podporený snahou či túžbou po
tom, aby nezanikla spomienka
na banícku činnosť v tomto
meste. Tak počas 8.ročníka Pe-
zinského permoníka v auguste
2002 vznikol Malokarpatský ba-
nícky spolok (MBS), stavajúci
na Historickom baníckom krúž-
ku. Za cieľ si stanovil nielen
združovať bývalých pracovní-
kov Rudných baní a iných
priaznivcov baníctva, ale aj ob-
novovať, udržiavať a rozširovať
historické cechovné zvyky a tra-
dície. A spolok sa činil hneď od
zrodu. Za necelý mesiac po
vzniku mal svoje Stanovy, spol-
kovú zástavu a bol zaregistro-
vaný na MV SR. Nasledovali
nadväzovania kontaktov s už
existujúcimi baníckymi spolka-
mi na rôznych stretnutiach, hlav-
ne počas Salamandrových dní
v Banskej Štiavnici, ale aj v
Rožňave, Španej Doline a inde.
Svojou aktivitou prispel MBS k
založeniu Združenia baníckych
spolkov a cechov Slovenska.
Pravidelné prijatia členov ba-
níckeho spolku primátorom
mesta, ako pripomienka prvej
písomnej zmienky o dolovaní
drahých kovov v okolí Pezinka,
viedli k tomu, že 24. jún bol pri-
jatý za Deň pezinského baníc-
tva.

Poznávanie banských oblas-
tí na Slovensku (stredné Slo-
vensko, Gemer, Spiš...) i v za-
hraničí (Ostravsko, Příbram-
sko...) pri tematických zájaz-
doch obohacovalo vedomosti
členov spolku o mnohé nové po-
znatky.

Aktivita MBS vyvrcholila zalo-
žením novej tradície na Slo-
vensku – organizovaním stret-
nutí slovenských banských
miest a obcí. Prvé takéto stret-
nutie sa uskutočnilo v roku 2008

v Pezinku. Jeho organizátorom
bolo mesto, avšak MBS vyko-
nal veľký kus práce pri jeho prí-
prave a zabezpečovaní i v jeho
samotnom priebehu. I keď na-
sledovali ďalšie stretnutia v
mestách Handlová (2009),
Spišská Nová Ves (2010), Rož-
ňava (2011), Banská Štiavnica
(2012), prvenstvo zostáva v Pe-
zinku. Na všetkých uvedených
podujatiach sa zúčastňovalo aj
mesto a s jeho podporou aj dele-
gácie MBS. Dôstojná bola aj re-
prezentácia spolku a mesta na
zahraničných stretnutiach v ČR
(Příbram, Jihlava, Stříbro, Most,
Chomutov...), v Maďarsku a Ho-
landsku.

Činnosť spolku nespočívala
iba vo výjazdoch do banských
oblastí. Mnohé akcie organizo-
val spolok priamo v Pezinku.
Pravidelnými svätobarborský-
mi šachtágmi pripomínal a oži-
voval banícke tradície a zvyky,
poriadal výstavy, prednášky a
ďalšie podujatia. Banský vozík
umiestnený na Radničnom ná-
mestí sa stal symbolom baníc-
tva v meste. Pozastavuje sa pri
ňom mnoho okoloidúcich. A na
Deň bielych ruží -10. augusta –
sa pri ňom stretávajú členo-
via MBS, zástupcovia mesta i
občania, aby si uctili zapále-
ním sviečok a položením kve-

tov, obete banských nešťastí.
Kaplnka sv. Klementa, jedné-

ho z patrónov baníkov, posta-
vená v roku 2010 členmi MBS
v miestach, kde v stredoveku
stála banícka osada Zumberg,
sa stala východzím bodom na
novovybudovanom Banskom
náučnom chodníku s 11 zasta-
veniami a dĺžkou 6,5 km, ktorý
upravovali členovia spolku v r.
2011 až 2012.

Chlapi v čiernych baníckych
uniformách sú veľmi častými
účastníkmi rôzných podujatí or-
ganizovaných v meste (klade-
nie vencov k pomníkom, sprie-
vody atď.). Trvalou snahou čle-
nov spolku je aj zhromažďova-

nie vecných i písomných pred-
metov súvisiacich s ťažbou
zlata, pyritu alebo antimónu
v oblasti Pezinka, aby mohli byť
v budúcnosti svedkami baníc-
kej činnosti v regióne. Desiate
výročie si členovia MBS pripo-
menuli slávnostnou členskou
schôdzou a Šachtágom 11. 8. v
priestoroch Tureckého domu,
za účasti domácich a zahranič-
ných hostí.

Poprajme Malokarpatskému
baníckemu spolku pri jeho 10.
výročí do ďalších rokov hodne
tvorivých síl, veľa zdravých ná-
padov a veľa baníckeho šťas-
tia. Zdar Boh!

Jozef Mišuta, MBS

Desať rokov Malokarpatského baníckeho spolku

„Jubilejné“ stretnutie členov Malokarpatského spolku sa ne-
zaobišlo bez tradičných „rituálov“.

Pred 10 rokmi
(28. 3. 2002), bolo
medzinárodne pub-
likované pomeno-
vanie planétky (as-
teroidu) 1996 YH1
ako PEZINOK.

Pomenovanie do-
stala od svojich obja-
viteľov Mgr. A. Ga-
láda a A. Pravdu z
Astronomického ob-
servatória na praco-

visku Modra-Piesky. Asteroid prvýkrát identifikovali ako nezná-
my objekt koncom roku 1996 – ako vedľajší – popri svojej práci,
v tom čase prvou CCD kamerou na Slovensku v ohnisku 60cm
ďalekohľadu. Dostala predbežné "pracovné" katalógové číslo
11636.

Planétka Pezinok sa nachádza v hlavnom páse asteroidov
medzi Marsom a Jupiterom. Ich počet sa odhaduje asi na 100
tisíc. Zmapovať a katalógovo ich označiť bude trvať ešte niekoľ-
ko dlhých rokov. Asteroid má v priemere asi 6km a okolo Slnka
obehne raz za 4,02 roka.

Predpokladá sa, že v tejto vzdialenosti mala na počiatku tvor-
by Slnečnej sústavy vzniknúť ďalšia veľká planéta. Ale obrov-
ská gravitačná sila skôr vytvoreného Jupitera nedovoľuje až do
súčasnosti jej vznik. Asteroidy z tohto pásu sú teda prapôvod-
ným staveným materiálom našej slnečnej sústavy a z vedecké-
ho aj iného hľadiska majú veľký význam. Zmapovanie týchto ob-
jektov je takpovediac v záujme „pozemšťanov“, pretože dopad
takéhoto telesa už v minulosti napáchal veľké škody. Po ňom
prišlo k vymieraniu niektorých druhov života a k zmene klímy na
našej planéte.

Kto vie, možno sa dožijeme vesmírnej misie, ktorá niekedy
pôjde na „Pezinok“. Alexander Pravda

10. výročie pomenovania planétky „Pezinok“

Ilustračné foto
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Pezinská polícia dňa 16. 7. pri-
jala oznámenie o vlámaní do
bytu na Svätoplukovej ulici v
Pezinku. Doposiaľ nezistený
páchateľ sa v denných hodi-
nách vlámal do jedného z bytov
na 5. poschodí, odkiaľ odcudzil
šperky zo žltého a bieleho ko-
vu, fotoaparáty a finančnú hoto-
vosť, čím majiteľovi spôsobil
škodu v hodnote 1616,61 eur.
Vo veci bolo začaté trestné stí-
hanie pre prečin krádeže. Po
páchateľovi polícia intenzívne
pátra.

Neznámy páchateľ sa zo 16.

Zlodeji v lete „nedovolenkujú“
7. na 17. 7. vlámal do pivnič-
ných priestorov jedného z byto-
vých domov na Hrnčiarskej uli-
ci v Modre, odkiaľ odcudzil pán-
sky horský bicykel v hodnote
500 eur. Poškodením dverí ma-
jiteľovi vznikla škoda vo výške
100 eur.

Polícia s cieľom eliminovať a
predchádzať obdobným prípa-
dom vyzýva občanov, aby boli
všímaví, sledovali pohyb cu-
dzích osôb vo vchode a dô-
sledne si zamykali vchodové
dvere v záujme ochrany svojho
majetku ako aj majetku svojho

suseda.

ako

vo-
zidla, kabelky, príručné tašky,
kufríky majte stále pod dohľa-
dom pri sebe, v žiadnom prípa-
de ich nenechávajte v nákup-
nom košíku ani na chvíľku,

v žiad-
nom prípade nenechávajte
doklady, peniaze, kabelku,
mobily a iné hodnotné veci,
ani nákupné tašky, či iné veci

Obozretnosť a opatr-
nosť je na mieste aj:
- počas nakupovania, aj
počas nakladania nákupu do
batožinového priestoru

- počas vašej neprítomnosti
v odstavenom vozidle,

na sedadlách, nerobte z auta
výklad.

V prípade, ak spozorujete
pohyb podozrivých osôb vo
svojom vchode, prípadne v
blízkosti odstavených vozi-
diel, okamžite volajte bez-
platné číslo polície 158. Ak je
to možné, snažte si zapamä-
tať popis osôb, prípadne ich
vozidlo, smer úniku. Mnoho-
krát aj všímavý občan na-
pomôže polícii zlodeja dola-
piť!

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Dňa 25. 7. 2012 polícia prijala
oznámenie o tom, že neznámy
páchateľ v ranných hodinách te-
lefonoval 72-ročnej žene z
Modry, od ktorej, vydávajúc sa
za jej príbuzného, žiadal pod zá-
mienkou kúpy vozidla finančnú
hotovosť vo výške 1000 eur.
Následne pre peniaze poslal ka-
marátku, ktorej žena finančnú
hotovosť odovzdala pred svo-
jím bytovým domom. Pácha-
telia poškodenú takto uviedli do
omylu, čím jej spôsobili škodu
vo výške 1000 eur. Pezinským
policajtom sa na základe rých-
lej spolupráce a dobrej opera-
tívno-pátracej činnosti podarilo
krátko po čine páchateľov dola-
piť a z prečinu podvodu obviniť
24-ročnú ženu z Lučenca. V prí-
pade preukázania viny jej môže
hroziť trest odňatia slobody až
na dva roky.

Včasným oznámením a
rýchlou spoluprácou s polí-
ciou páchatelia skončili v ru-

Seniori, pozor na podvodníkov!
kách polície!

1. Niekto vám zavolá domov
a predstaví sa ako váš prí-
buzný

2. Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a povie, že robí akciu na
čokoládu značky Orion

Vzhľadom na trestnú činnosť
páchanú na senioroch chce
Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Pezinku upozorniť aj
na iné možné prípady, na ktoré
by si seniori mali dať pozor spo-
lu s radami, čo treba v takýchto
prípadoch urobiť:

– syn, dcéra, vnuk, a žia-
da vás o finančnú pomoc s tým,
že pošle pre peniaze kamaráta:
- zavolajte ihneď vášmu prí-
buznému, za ktorého sa vydá-
va a overte si to,

- nedávajte peniaze osobe, kto-
rú nepoznáte,

- zavolajte POLÍCIU na č. 158

s tým,
že ide k vám nalepiť samolepku
hviezdy na okno:

- nevpúšťajte neznámu osobu
k sebe do bytu. Pritom ako vás
zabavia, zistia, kde máte ulo-
žené peniaze v byte,

- zavolajte POLÍCIU

v ne-
mocnici a ponúkne vám zálohu
nejakú inú vec (napr. hodinky,
telefón):
- neverte mu, zdravotná pomoc
sa poskytuje na pohotovosti
bezplatne každému ihneď

- zavolajte POLÍCIU

- žiadajte od neho preukaz za-
mestnanca spoločnosti,

- požiadajte niekoho v okolí, na-
pr. suseda, aby bol prítomný,
keď vstúpi táto osoba k vám
do bytu,

3. Niekto vás na ulici osloví,
že jeho kamarát mal nehodu
a potrebuje požičať peniaze
na zaplatenie ošetrenia

4. Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a chce odpísať plyn,
vodu, elektrinu:

- ak sa dôveryhodne nepreuká-
že, v žiadnom prípade ju ne-
vpúšťajte do vnútra,

- zavolajte POLÍCIU

predloží
500 eurovú bankovku, s tým, či
mu máte vydať:
- žiadne preplatky sa nevracajú
osobne do rúk,

- zavolajte POLÍCIU

5. Niekto vám zazvoní a pred-
staví sa ako pracovník mest-
ského, obecného úradu ale-
bo pracovník poisťovne, prí-
padne iná osoba s tým, že
vám vráti preplatok,

Ak sa vám stane niektorá z
popísaných udalostí, snažte
si zapamätať popis osôb, vý-
zor, oblečenie, vozidlo a pod.
a ihneď to oznámte na PO-
LÍCIU na bezplatné č. 158.
Čím skôr zavoláte, tým väč-
šia je šanca na chytenie pod-
vodníkov!

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

1. 8. o 14.11 h bola jednotka Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru v Pezinku vyslaná k požiaru pri že-
lezničnej trati pri stanici Grinava. Po príchode na miesto zásahu
jednotka zistila, že sa jedná o úsek smerom na Pezinok vo
vzdialenosti cca 900m. Jednotka požiar lokalizovala a násled-
ne likvidovala.

Pri železničnej trati horelo

Metská polícia Pezinok zahájila prípravy na ďalší ročník zaují-
mavej športovo-charitatívnej akcie „Večer bojových umení
Mesta Pezinok.“ V spolupráci s 1. Judo Clubom Pezinok a OZ-
Spoločne proti kriminalite pripravujeme akčný program, v kto-
rom budete môcť vidieť:
· vystúpenie malých džudistov (deti)
· samurajské súboje
· akčné ukážky policajnej sebaobrany
· ukážky džudistického dorastu
· športový šerm
· viaceré bojové zostavy s japonskými zbraňami
· rôzne ukážky bojových a sebaobranných techník
· exhibíciu „FIRST J“

Zaujímavosťou tejto akcie bude aj jedinečná možnosť najmä
pre deti, ktoré sa budú môcť odfotiť s účinkujúcimi, ktorí im pre
tieto účely zapožičajú aj svoju výzbroj. Na vystúpení uvidíte
samuraja oblečeného v skutočnej samurajskej zbroji z Japon-
ska!

Akcia sa uskutoční dňa 20. októbra 2012 o 18:30-hod. v pries-
toroch JUDOARÉNY na Ul. 1. mája 29/A, v Pezinku. Vstupné je
dobrovoľné a jeho výťažok pôjde na prevenčné aktivity pre deti
v našom meste. Veríme, že našu akciu podporíte svojou účas-
ťou. Oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok

Pozvánka na „Večer bojových
umení Mesta Pezinok“

Objednajte sa
na ukážkovú hodinu

zdarma

Naučiť sa dobre cudzí jazyk
nie je len tak. Nejde o „memo-
rovanie“ a znalosť slovíčok, ale
o radosť z poznávania nových
vecí. A objavovať nepoznané,
hravo a zábavne – to je to pravé
pre deti!

„Najviac ma prekvapilo, keď
som zistila, že vďaka metóde
Helen Doron sa deti naučili v
anglickom jazyku myslieť. Vi-
dím na nich, že si slovíčka a
vety nepotrebujú stále prekla-
dať a pri úplne nových výrazoch
automaticky vnímajú správnu
melódiu, prízvuk a rytmus ja-
zyka,“ hovorí o svojich skú-
senostiach s kurzami Helen
Doron mamička troch detí Ma-
riana. „Rada doma počúvam,
ako sa deti medzi sebou sna-
žia komunikovať po anglicky
a som šťastná, že oni sú
šťastné. Teším sa z každého
ich úspechu.“

Tajomstvom úspechu sveto-
vo uznávaných kurzov Helen
Doron je netradičný spôsob ve-
denia hodín. Deti nemajú vô-
bec pocit, že sú v škole a všetko
spoznávajú prirodzene – for-
mou hier, piesní či tanca. „Úplne
najviac sa mi páči, že dieťa si
môže každú jednu vec chytiť a
vyskúšať, popozerať, proste za-
žiť. Decká tak predovšetkým

nevnímajú, že sa učia, ony jed-
noducho nový jazyk objavujú!“
oceňuje vyštudovaná angličti-
nárka Katka, ktorá po dvoch
deťoch plánuje na kurz čoskoro
prihlásiť aj svoju najmladšiu
ratolesť. Svojim známym by vraj
inú „jazykovku“ už určite neod-
poručila. „Spokojná som aj s
autentickými nahrávkami na
domácich CD – deti počúvajú
anglickú angličtinu a nie slo-
venskú,“ dodáva.

Kurzy Helen Doron Early En-
glish, určené pre deti od 3 me-
siacov do 14 rokov si z roka na
rok získavajú viac priaznivcov.
Novinkou je angličtina aj pre
tínedžerov do 18 rokov Helen
Doron Teen English. Rodičia
pochopili, že je pre ich deti vý-
hodné, ak budú ovládať anglič-
tinu rovnako dobre, ako svoj
materinský jazyk, preto je dôle-
žité začať už od malička. Púta-
vou formou prostredníctvom
hier, pesničiek či riekaniek a
počúvaním CD sa prirodzene
naučia myslieť a hovoriť v an-
glickom jazyku. Metódou Helen
Doron Early English sa deti
vzdelávajú už vyše 25 rokov v
30 krajinách po celom svete.
Na Slovensku ju nájdete vo
viac než 30 mestách, stačí si
len kliknúť na www.helendo-

ron.sk www.face-
book.com/Helen.Doron.Slovak
ia

www.youtu-
be.com/user/HDanglictina

Helen
Doron je tiež na

.

alebo na

. Viac o metóde podľa

Efektívnosť tejto nenásilnej a
zábavnej formy výučby si vys-
kúšala aj detská psychologička
Mgr. Mária Tóthová Šimčáko-
vá, ktorá sa stala fanúšičkou
kurzov Helen Doron nielen z
profesionálneho hľadiska, ale
aj ako dvojnásobná mamička:
„Dnes je problém deti presved-
čiť, aby sa boli ochotné niečo
učiť, no programu Helen Doron
sa darí udržať samé detičky

aktívne a motivované osvojo-
vať si jazyk tak dôležitý pre ich
budúcnosť. Tieto kurzy s ra-
dosťou navštevujú aj moje deti
a ostatným ich vrelo odporú-
čam.“

Vyskúšajte si hodinu plnú
zábavy a objednajte sa so
svojimi deťmi na ukážko-
vú hod

04 181.
Ukážkové hodiny budú pre-

biehať vo vyučovacom centre
HDEE na Kollárovej 14/A,
2. posch. do 30. 9. 2012.
www.helendoron.sk

inu angličtiny zdar-
ma: ,
0905 7

pezinok@helendoron.sk

Učenie s radosťou? Nemožné?! Kdeže, realita!

V Pezinku otvárame kurzy už 5. rok.

Inzercia
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Celú sobotu svietilo slnko, obloha bola jasná, belasá a do pe-
zinského areálu zdravia Rozárka prúdili davy záujemcov. Koní-
kom skrátka vyšlo lepšie počasie než napríklad vínu a levandu-
li. Organizátorov i návštevníkov musela táto skutočnosť potešiť
tým skôr, že sa Slovensko stalo po trinástich rokoch opäť uspo-
riadateľom prestížneho podujatia, akým boli Majstrovstvá Eu-
rópy 2012 vo voltížnom jazdení.

História akrobatického cvičenia na cválajúcom koni siaha až
do čias starého Ríma. Odvážne kúsky na koňoch cvičili a pred-
vádzali takisto stredovekí rytieri. Postupne v priebehu 20. storo-
čia sa voltíž emancipovala na samostatné športové odvetvie.

Pri cvikoch, ktoré deti predvádzali v rozhorúčenej pezinskej
hale, sa návštevníkom neraz zatajil dych. „Som nadšená, tento
šport v sebe spája šikovnosť a odvahu človeka s ladnosťou jaz-
denia na koni,“ hovorí pani Ľubica, ktorá na podujatie prišla z
Bratislavy, no rozhodne neľutuje. Z pretekov si dokonca odne-
sie aj suvenír ako spomienku – ozdobu v podobe malého kovo-
vého koníka s jazdcom v cylindri.

Koníky sú koníčkom aj pre ľudí, ktorí sa pohybujú v blízkosti
tohto športu ako organizátori či rozhodcovia. „Nielen preto, že
honoráre sú v našom českom a slovenskom priestore skôr len
akýmsi vreckovým,“ vysvetľuje Dalibor Blažek z Frenštátu pod
Radhoštěm, ktorý sa pretekov zúčastnil ako člen odvolacej ko-
misie. „Sám som bol dlhé roky aktívnym cvičencom. Keďže
mám tento šport rád, teší ma, že môžem byť v jeho blízkosti ako
rozhodca.“

Koníky sú predovšetkým koníčkom

Ako sa vlastne človek dostane k takejto netradičnej športovej
disciplíne? „Bolo to dielo náhody – na základnej škole som se-
del v lavici s chlapcom, ktorého mama zakladala voltíž na se-
vernej Morave. Boli sme kamaráti a cez neho som sa dostal k
voltíži aj ja,“ hovorí Dalibor Blažek. A na otázku či najmä pre
deti nie je cvičenie nebezpečné, odpovedá s úsmevom: „Pre lai-
ka vyzerajú kúsky na koňoch nebezpečne, ale za 29 rokov, čo
sa pohybujem v tomto športe, som nebol svedkom vážneho
úrazu.“

Podľa diváckeho záujmu sa dá predpokladať, že koníky – a aj
šikovní jazdci a cvičenci na ich chrbtoch – prilákajú do Pezinka
čoraz viac záujemcov. (kam)

V mesiacoch marec a apríl
sa v priestore pred budovou
dnešného Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny na Moyzeso-
vej ulici uskutočnil zatiaľ najväč-
ší archeologický výskum na úze-
mí Pezinka. A to najväčší nielen
z pohľadu odkrytej plochy ale aj
z hľadiska zistených poznatkov
o histórii nášho mesta.

Samotnému predstihovému
výskumu, ktorý bolo možné zre-
alizovať najmä vďaka ústreto-
vosti a ochote investora spoloč-
nosti Vista Real, s.r.o., pred-
chádzala kompletná skryvka na-
vážok, ktorá odhalila zvyšky ka-
mennej architektúry a množ-
stvo fragmentov keramiky, kto-
rú možno rámcovo zaradiť do
obdobia 13.-15. storočia. Ná-
sledný archeologický výskum
priniesol množstvo nových in-
formácií o urbanizme a staveb-
nom vývoji Pezinka.

Územie, ktoré bolo skúmané
archeologickým výskumom sa
prvýkrát v písomných prame-
ňoch spomína

až v listine z
roku 1425, ktorou si grófi zo Sv.
Jura a Pezinka rozdelili mes-
tečko Pezinok. V tej istej listine
je spomenutý aj špitál s kapln-

ako ulica Boden-
zeil (Podenczayl)

kou Sv. Ducha, ktorý stál na
mieste bývalej základnej školy.
Špitál sa však spomína už skôr.
Z polovice 14. storočia totiž po-
chádza bližšie nedatovaný tes-
tament bratislavského kanoni-
ka Perichtolda, pochádzajúce-
ho z Pezinka, ktorým odkázal
peniaze pezinskému charitatív-
nemu Bratstvu Božieho tela,
ktoré spravovalo špitál Božieho
tela s kaplnkou.

Ulica Bodenzeil sa následne
spomína v roku 1437 v registri
desiatkového vína a v tomto do-
kumente je už spojená so Špi-
tálskou ulicou. Následne sa spo-
mína v urbári z roku 1601.

Lokalita archeologického výs-
kumu sa nachádza v tesnej blíz-

kosti renesančného mestského
opevnenia, ktoré vznikalo prie-
bežne od roku 1615 do roku
1670. Vznik tohto opevnenia a
skutočnosť, že ulica Bodenzeil
nebola do tohto opevnenia zahr-
nutá, výrazne ovplyvnil osídle-
nie na tomto území. V predpolí
mestského opevnenia sa totiž
spravidla nemohli nachádzať
kamenné stavby, ktoré by po-
tenciálny útočník využil ako stra-
tegické body pri dobývaní
mesta.

A toto bol pravdepodobne je-
den z dôvodov, prečo bola loka-
lita tak dobre zachovaná, len s
minimom novších stavebných
zásahov, ktoré by inak zničili ná-
lezové situácie.

Výskum nielenže potvrdil exis-
tenciu kamennej architektúry v
meste už v 15. storočí, ale odha-
lil aj staršie fázy osídlenia, tvore-
né zahĺbenými drevenými zem-
nicami, ktoré môžeme rámcovo
datovať do 13.-14. storočia.
Tieto pozdĺžne drevené stavby
už rešpektovali uličnú čiaru. Ne-
skôr ich vo viacerých fázach na-
hradili menšie kamenné stavby,
ktorá stáli vo vnútri parciel a po-
stupne boli spájané do väčších
celkov. Tento poznatok bol zis-
tený už počas archeologického
výskumu na Holubyho ulici č.
22. Okrem množstva archeolo-
gického materiálu a muriva výs-
kum odkryl tiež dve studne a tak-
mer kompletne zachovanú kera-
mickú pec z mladšieho, azda re-
nesančného obdobia.

Výsledky výskumu nám umož-
ňujú potvrdiť predpoklad, že
dnešné mesto postupne vzni-
kalo spájaním viacerých urba-
nizačných celkov, z ktorých je-
den sa rozkladal práve v okolí
špitála a kaplnky sv. Ducha a le-
moval pôvodnú starú cestu z
Bratislavy do Trnavy, keď ešte
neprechádzala mestom.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Archeologický výskum na Moyzesovej ulici

V Grinave stáli dlhé domy, kol-
mo postavené k ulici. Najbližšie
k ulici bola predná izba. Boli v
nej kasne na mužské panské ša-
ty a šublotne (truhlice) na žen-
ský kroj. V izbe stál stúl a pri
ňom štyri sesle (stoličky). V tejto
izbe sa nespávalo, preto v nej
bola len jedna posteľ na spôsob
peklo. Nad posteľou bola polo-
žená doska a na nej vysoko vy-
stlané podušky a duchny ako vý-
bava pre nevestu, ktoré mali vý-
lučne ozdobný účel a nepouží-
vali sa. Spodný priestor na spa-
nie bol zakrytý bohato vyšíva-
nou plachtou z konopného plát-
na.

Za prednou izbou nasledovala
kuchyňa so stavanou pecou na

Bývanie v Grinave v minulosti
pečenie chleba a šporákom pri
nej. Jej zariadenie tvorili krede-
nec, steláž (otvorená polička
na hrnce) a kasnička. Jej spo-
dok tvorila malá skrinka s troma
zásuvkami (ládle) na zemáky,
fyzulu a iné, nad ktorou bola po-
lička na tanírky, nad ňou ďalšia
na hrnky a celkom hore boli na
klinčekoch zavesené starodáv-
ne žufanky. V rohu kuchyne stál
stúl a rohová vyrezávaná lavic.

Na spanie slúžila zadná izba s
dvomi – tromi posteľami, na kto-
rých spala celá mnohopočetná
rodina. Chudobnejší ľudia mali
kanapu, ktorá cez deň slúžila
ako lavic a v noci ako posteľ. Na
spanie pre chudobnejšie deti slú-
žila pudla alebo šupelt, ktorá cez

deň slúžila ako stúl. V jej spod-
nej časti boli periny a časť na
spanie sa „vyšuchovala“ – preto
sa tomu hovorilo aj „šuchnutá
postel“.

Obytnú časť domu zakončo-
vala komora, ktorá bola prehĺ-
bená ako pivnic, preto sa do nej
vstupovalo cez štyri schodky.
V dolnej pivničnej časti boli ulo-
žené súdky. Horná časť nad pre-
hĺbenou časťou bola upravená
na spôsob vyššieho podlažia.
Hore boli dve – tri štrichy na fy-
zulu a zboží. Na hambálku tam
boli zavesené zabíjačkové vý-
robky.

Za komorou boli postavené
maštale pre dobytok. V každom
dome boli jedna – dve kravy, bo-

hatší ľudia mali na oranie kone,
menej bohatší voly. Chudobní
ľudia orali s kravami. Za mašta-
ľou bola šopa na drevo a stud-
ňa, ktorá musela byť v každom
dome.

Nad domom bola povala – hu-
ra. Na huru sa vystupovalo reb-
ríkom zvonku. Skladovalo sa
na nej seno a slama. Zo slamy
sa robili stohy v humnách.

Na ulici pred každým domom
boli zasadené stromy. Po veče-
roch pred domami v jarkoch se-
deli deti a spievali si. Starší ľu-
dia si vyniesli pred dom šomlík
a debatovali. Často učili deti no-
vé pesničky a tak sa tieto odo-
vzdávali ďalším generáciám.

Peter Sandtner

FOTO Barny Tierolf
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Keď príde reč na charakteris-
tické črty malokarpatského regi-
ónu a jeho okolia, väčšine z nás
ako prvé zídu na um vinohrad-
níctvo a vinárstvo či baníctvo.
Táto oblasť však v neposled-
nom rade dýcha aj hlbokou his-
tóriou. Mnohé jej stopy siahajú
až do súčasnosti a dokonca ich
máme dennodenne na očiach.
Staré historické budovy a ob-
jekty, ktoré sa zachovali až do-
dnes sú toho dôkazom. Často-
krát sa na nich viditeľne podpí-
sal zub času. Niektoré z nich sa
však po rokoch svojej existen-
cie dočkali aj viacnásobných
opráv. Práve zrekonštruované
historické a architektonické bo-
hatstvo tohto regiónu sa stalo

Výstava „V premenách času“
hlavným predmetom výstavy fo-
tografií v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku s názvom „V pre-
menách času„. Staré budovy,
ktoré získali novú tvár vďaka re-
konštrukcii, mohli návštevníci
výstavy obdivovať na fotogra-
fiách s popisom jednotlivých ob-
jektov a tiež so zobrazením ich
stavu pred obnovou. Mohli tak
vidieť kus cesty, ktorou každý z
domov prešiel, kým získal svoju
súčasnú tvár.

Výstava „ V premenách času “
vznikla vďaka rozvíjajúcej sa
spolupráci Malokarpatského
múzea v Pezinku s občianskym
združením Academia Istropo-
litana Nova so sídlom vo Svä-
tom Jure. Všetkých 30 vystave-

ných fotografií totiž tvorilo sú-
hrnnú zbierku, ktorú sa podarilo
zostaviť vďaka trom ročníkom
súťaže Ocenenie za príkladnú
obnovu, teda súťaže obnove-
ných historických domov v malo-
karpatskom regióne. Na verni-
sáži výstavy vo štvrtok 19. júla,
preto nechýbali predstavitelia
oboch spomínaných inštitúcií, a
to riaditeľ Malokarpatského mú-
zea PhDr. Martin Hrubala, PhD.
a projektový manažér AINova
Ing. arch. Michal Škrovina. Me-
dzi prítomnými boli ďalej primá-
tor Pezinka Oliver Solga spolu s
viceprimátorom Milošom Ande-
lom a svoje zastúpenie tu malo
tiež Mestské múzeum. Výstava
„ V premenách času “ bola sprí-

stupnená všetkým záujemcom
a návštevníkom Malokarpat-
ského múzea presne mesiac,
teda do 19. augusta 2012. Me-
dzi tridsiatimi domami a budo-
vami malo svojich zrekonštruo-
vaných zástupcov, ktorí sa vďa-
ka obnove ako sa hovorí „ vrátili
do života “, aj mesto Pezinok.
Patria medzi ne napríklad Tu-
recký dom, dom pri kostole na
Holubyho ulici 24, Penzión pod
Kláštorom, Krušičova kúria a
ďalšie. Výstava bola nielen odra-
zom ľudského zmyslu pre za-
chovanie historického architek-
tonického bohatstva. Snahou
organizátorov bolo aj to, aby na
ľudí zapôsobila tiež inšpirujúco
a motivačne. (KG)

František Srna a František Kročka – zaslúžilí majstri špor-
tu, patrili medzi bezkonkurenčne najlepších slovenských mo-
tocyklových pretekárov druhej polovice dvadsiateho storo-
čia. Prvý bol rodák z Pezinka, druhý zo Svätého Jura. Ne-
rozluční priatelia v časoch, keď pretekári boli zároveň aj auto-
mechanici, konštruktéri a testovací jazdci. Motorky si vyrá-
bali doma, „na kolene“ v garáži, spolu so svojimi nezištnými
priateľmi či vlastnými synmi. O tom všetkom sa píše v knihe
Rudolfa Mladého, ktorá má názov „Františkovia“ František
Srna a František Kročka, s podtitulom „Život venovaný okru-
hom“. Kniha, plná autentických záznamov spomienok prete-
károv, je doplnená množstvom dobových fotografií a doku-
mentov. Je to záslužné dielo nielen pre pripomenutie histo-
rických úspechov dvoch významných športových osobností,
ale aj pre zozbieranie a zachovanie svedectiev, ktoré by, ne-
byť tejto knihy, skončili v nenávratne a zabudnutí. Mimo-
chodom, nedávno, presne 15. mája, by sa bol jeden z nich,
František Srna, dožil osemdesiatky.

Krstu knihy "Františkovia" 3. augusta v pivničke pod mest-
skou radnicou vo Svätom Jure sa zúčastnili aj viceprimátori
Pezinka Ing. MilošAndel a Ing. Ján Čech. (ra)

Nová kniha o dvoch Františkoch

Populárny Salón u Liszta v Univerzitnej knižnici v Bratislave
predstavil vo svojej 55. časti populárneho programu dve výni-
močné ženy, ktorých osudy sú zviazané s Pezinkom. Vo štvrtok
19. júla sa v spomienkovom večere venovanom japonskému
útoku na americkú základňu Pearl Harbor predstavila

, plukovníčka US Air Force, veliteľka 692. plu-
ku Spravodajstva a výskumu v Pearl Harbor na Hawaii. Spre-
vádzala ju jej mama , ktorú my, Pezinčania,
poznáme nielen ako našu významnú rodáčku, ale aj ako ame-
rickú podnikateľku a spisovateľku. Obidvom dámam sekundo-
vali dvaja muži – piloti Ján Mokoš a Radomír Orlita.

Eva
Strelka Jenkins

Kamila Strelková

(ra)

Pezinčanky v Salóne u Liszta

Výnimočný filmový večer moh-
li stráviť Pezinčania v letnom ki-
ne na amfiteátri v pondelok 13.
augusta. Konala sa tu totiž slo-
venská predpremiéra filmu

z dielne fínskeho režiséra
Tima Vuorensolu. Tento filmový
režisér a hudobník podčiarkol
unikátnosť predpremiéry svojou
prítomnosťou. Bránu pezinské-
ho amfiteátra prekročil približne
o deviatej hodine večer. Diváci
ho privítali silným potleskom.

33-ročný fínsky filmový režisér
zvolil pre svo-

je tvorivé smerovanie kombiná-
ciu akčného filmu s komédiou a
science-fiction. Film, ktorý mali

„ Iron
Sky “

Timo Vuorensola

možnosť ako prví na Slovensku
zhliadnuť práve Pezinčania, je
tiež veľmi špecifickou žánrovou
zmesou. Hlavnú tému predsta-
vuje príbeh o nacistoch sídlia-
cich na odvrátenej strane Me-
siaca a pripravujúcich sa na
ovládnutie planéty Zem. Ich plá-
ny však narušia nečakané uda-
losti a rozbehnú tak nepredví-
dateľný dej akčnej sci-fi komé-
die. Základ tohto netradičného
príbehu sa podľa slov režiséra
zrodil v jeho hlave práve v sau-
ne, ktorá je pre Fínsko typická.
To o čo sa však Timo Vuoren-
sola vo svojej filmovej tvorbe
snaží, nie je len pobavenie divá-

kov, ako aj sám uviedol:

Vznik nového filmu Tima Vuo-
rensolu je spojený s viacerými
ďalšími špecifikami. Na jeho fi-
nancovaní sa podieľali aj sa-
motní diváci a mohli film pred je-
ho vznikom ovplyvňovať naprí-
klad návrhmi mien postáv, či
svojimi predstavami a náčrtmi

„Je tam
určite viac ako len pobavenie.
Chcel som nájsť novú cestu ako
hovoriť o fašizme, nacizme, o
nacistickej ideológii. Film je urči-
te pre ľudí, ktorí majú radi kultúr-
ne a pop-kultúrne odkazy. Tí,
ktorí takéto veci vyznávajú, v
ňom určite nájdu mnoho rôz-
nych ukrytých odkazov.“

výzoru vesmírnych lodí a pod.
Fínsky režisér považuje komu-
nikáciu s divákmi za kľúčovú pri
tvorbe filmu v súčasnosti.

uviedol Vuorensola.
Po pondelkovom premietaní

pokračovala na amfiteátri v Pe-
zinku krátka beseda. Diváci
mohli svoje pripomienky, po-
strehy a otázky adresovať pria-
mo režisérovi.

„Snažím sa čo najviac odpo-
vedať divákom na ich otázky, le-
bo jednou z najdôležitejších ve-
cí pri tvorbe filmu je to, pre koho
film robíte a aké sú myšlienky a
otázky týchto ľudí. Preto sa sna-
žím s nimi komunikovať čo naj-
viac,“

(KG)

Fínsky režisér na predpremiére filmu v Pezinku

Kapela pripravuje na tohtoročné Vinobranie špe-
ciálne vystúpenie. K 10. výročiu vzniku kapely odohrajú
FEELME jediný koncert, kde sa na pódiu stretnú všetci členovia
kapely, ktorí v nej počas 10 rokov pôsobili. V sobotu 22. sep-
tembra večer na námestí v Pezinku uzrie svetlo sveta aj nové
DVD - FEELME 2002 - 2012

Kapela FEELME je už od roku 2002 častým návštevníkom
klubových a festivalových pódií. Medzi najzaujímavejšie kon-
certné zážitky nepochybne patria predskakovanie umelcom
akoAPOCALYPTICA, GLENN HUGHES (ex-Deep Purple), hra-
nie na festivaloch ako Hodokvas, Artfilm, Kremnické Gagy,
Cinematik, Grape..., či otvorenie Medzinárodného filmového
festivalu Karlovy Vary. Ako prezrádza slovná hračka v názve
skupiny, orientuje sa výlučne na spracovanie filmových tém.
FEELME hrá v súčasnosti v zložení: Petter BITTNER – drums.,
Johny ŠTEFEČEK – guitar a Stanley KOVÁR – bass. Všetko o
kapele na

FEELME

www.feelme.sk

FEELME – filmy na pódiu už 10 rokov

Hlavný organizátor:

Partneri:

Predpredaj vstupeniek:

Občianske združenie P.R.D.

Mesto Pezinok, MPS – mestský
podnik služieb, Petmas Pezinok

od 15. 8. 2012 Informačná kan-
celária Pezinok (Štefánikova 1),
ŠPAJZA- Holubyho 21 Pezinok,
Pura vida - OC mólo, Myslenic-
ká ul. Pezinok

Milovníkov inej kultúry, jedno-
ducho vás, ktorí sa radi nielen
zabávate, ale občas sa aj za-
myslíte na čom iste poteší zopár
horúcich správ priamo z kuchy-
ne festivalu ALTERNATÍVA V
DREVONE. Na svoje si príde
nielen „ náročnejší “ konzument
kultúry, záber festivalu je široký
a každý si hádam nájde to svoje.

Z divadiel sa predstaví mladý
pezinský súbor iNspire s pred-
stavením Loveička (čítaj lavič-
ka) a nielen názov, ale i vekový
priemer členov súboru mnohé
napovedá. Blaho Uhlár a jeho
združenie S.T.O.K.A. sú už
vlastne alternatívnou divadel-
nou legendou. V Pezinku zahra-
jú predstavenie Pokus (v hľada-
ní spirituality). Pacientárium je
bratislavský (?) súbor, ficovou
terminológiou „zlepenec,“ čo
však neuberá na jeho vysokých
kvalitách. Ako som sa dopočula,
všetci sa už do Pezinka veľmi te-
šia a my sa zasa tešíme na ich
predstavenie Lovec ŠTBákov
od autorského tandemu Sig-
mund & Kolenčík. Záver diva-
delnej sekcie bude patriť Petrovi
Vášovi z Brna. Možno si ho niek-
torí z vás pamätajú ako skvelé-
ho rockera – gitaristu skupín

OŠKLID alebo Z KOPCE.
Tentoraz si Petr zvolil za nástroj
a ozvučnicu vlastné telo. Fy-
zické básnířství je ojedinelý
druh verbálnej komunikácie s di-
vákom hodný vašej pozornosti.
Petr prinesie na predaj aj zopár
svojich kníh venujúcich sa práve
tomuto žánru.

Že vy by ste radšej MUZIKU?
Máte ju mať. Z každého rožku
trošku. Najskôr to budú pezinskí
Wet Floor Experience. Na svoj
vek nevídane technicky aj hu-
dobne zdatní mládenci vás pre-
vedú najväčšími šupami šesť-
desiatych a sedemdesiatych ro-
kov, kedy sa dobrej hudbe hovo-
rilo jednoducho bigbít.

RageAgainst The Machine ne-
musím hádam žiadnemu „ alter-
natívcovi “ predstavovať. V dre-
vone si budete môcť vypočuť ši-
roký výber z ich tvorby v podaní
guerrilla tribute band.

Keďže bubenko Živých kvetov
cestuje po Amerike, sľúbila mi
Lucia Piussi, že zahrajú spolu s
Petrom Bálikom Unplugged. Vo
vhodnej chvíli sa k nim možno
pridá aj Pišta Vandal von ČAD a
možno bude aj spoločné čítanie
z knižky. (Fúha, hudba a literatú-
ra dohromady? Je toto vôbec
možné?)

Treba ČAD zo Svätého Jura
vôbec predstavovať? Snáď to
lepšie vystihne zopár (čisto ná-
hodných) postrehov z tohtoroč-
nej Pohody: vážna hudba | váž-
na smršť | ako malé deti | roztrh-
nutá reťaz (nie tá na bicykli) |
úlet z hejvymetalu | neviem, ja
som im nerozumela ani slovo |
predzvesť apokalypsy | nenor-
málne dobré... Nuž uvidíme a

hádam aj začujeme.
Na záver úplne z iného súdka:

DJ RVS (Respect Vibration
Sound) namixuje všetkým tan-
cachtivým tanečníkom rytmus
pod názvom Reggae Selectors.

Filmová sekcia, ktorá vynika-
júco zapadla do celkovej drama-
turgie , vás hneď po zotmení pre-
svedčí, že slovenský film naozaj
nie je mŕtvy. Príďte sa pozrieť na
Kinečko pod hviezdami v dra-
maturgii (filmovom výbere) Mar-
tina Boriša.

Z celodenných akcií určite za-
rezonuje výtvarný happening a
tvorivé dielne. Svoju intímnu

chvíľku ticha si môžete vychut-
nať na výstavách vo veľkej hale.

Počas celého festivalu bude
fungovať aj festivalový bufet s
delikatesami do ruky a bohatým
občerstvením od Paliho. Iný Pa-
vol, vlastne Ing. Pavel (Boriš) na-
varí povestnú fazuľovú alias fy-
zulnačku.

Je viac ako jasné, že poslednú
prázdninovú stredu sa bývalá
drevona premení na nepozna-
nie. Neveríte? Príďte sa pozrieť.

Dôvodov na to, aby ste práve vy
neobišli ALTERNATÍVU V DRE-
VONE, je naozaj dosť. A keď už
nič, tak nič... Možno sa na vaše
prekvapenie stretneme na after-
párty v pura vida. Alebo len tak
niekedy na ulici... Monika Čárska

Pozvánka na festival ALTERNATÍVA V DREVONE
(29. augusta 2012 v Pezinku na Drevárskej 23)

Predpredaj 4 €: Informačné centrum, ŠPAJZA a PURA VIDA, na mieste 5 €.
Bližšie informácie: www.drevona.pklife.sk, oz5P@centrum.sk a 0904 155 528

P  R  O  G  R  A  M

Krst knihy Rudolfa Malého "Františkovia": zľava man-
želka Františka Srnu Mária Srnová, bývalý úspešný mo-
tocyklový pretekár František Kročka a autor knihy Ing.
Rudolf Malý. FOTO: (mo)
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

70-roční

75-roční

Peter Fr hlich 1.8.
Otto Kraus 5.8.
Štefan Lackovič 6.8.
Stanislav Lukačovič 14.8.
Júlia Slezáková 16.8.
Ing. Jaroslav Hrúz 28.8.
Anna Guštafíková 31.8.

Malvína Hrušková 3.8.
Juraj Kováč 7.8.
Tibor Jokel 8.8.
Rudof Uhlár 18.8.
Veronika Knoteková 19.8.
Akad. sochár Emil Venkov 22.8.

ö

Kristína Fischerová 2.7.
Natália Federlová 3.7.
Michal Matúšek 3.7.
Samuel Körmöczi 3.7.
Ema Belohlávková 4.7.
Matej Pleva 4.7.
Martin Ondrejiček 5.7.
Filip Uscký 7.7.
Kristína Žáková 11.7.
Adam Lovásik 12.7.
Matej Stročka 12.7.
Šimon Muráň 13.7.
Michal Vicen 14.7.
Samuel Gálik 15.7.
Simon Sirkovský 15.7.
Anton Bihári 16.7.
Simona Pakši 17.7.
Tamara Farkašová 20.7.
Katarína Bugriová 20.7.
JakubAlexovič 20.7.
Liliana Hnatová 23.7.
AdélaAgóčová 24.7.
Zoja Ďuríková 25.7.
Matej Oravec 25.7.
Tomáš Guštafík 26.7.
Oskar Fajčík 28.7.
Alena Bejdáková 28.7.
Matúš Pilka 30.7.

Naši jub i lant i

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 31.8. RAQUIEM.

► 2.9. SUPER LETNÁ PARTIČKA.

Z TECHNICKÝCH PRÍČIN je program

► 8.9. PREDAJNÁ
AKCIA

► 21.-23.9. VINOBRANIE

► 26.9. Slávnostné otvorenie
VI. ročníkaAkadémie tretieho veku.
► 28.9. CYKLOPROMENÁDA.

► 29.9. PEZINSKÝ STRAPEC.

► 30.9. AHOJ ROZPRÁVKA.

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK – Diva-
delné predstavenie v podaní divadla iNpulse.

(nedeľa) o 19.00 h –
Populárne hudobno-zábavné posedenie do ktorého sú zatiahnutí
aj diváci. Hrajú – v alternáciách: Dano Dangl, Lukáš Latinák,
Róbert Jakab, Juraj Kemka, Marián Miezga, Roman Pomajbo,
Richard Stanke. Hudobný doprovod: Marián Čurko.

.
(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
použitého detského oblečenia a detských potrieb. Organi-

zátor: Centrum pre rodinu.
program bude uverejnený na sa-

mostatných plagátoch a na , .
(streda) o 16.00 h v malej sále DK –

(piatok) o 18.00 h – Program Jakuba
Štrbu spojený s premietaním a diskusiou v spolupráci s BSK.

(sobota) v spoločenskej sále DK –
XXVIII. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci.
10.00 h - súťaže 19.00 h - Galaprogram

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: JEDEN DEŇ S VÍLOU. Účinkuje: Divadlo MaKiLe. Nový cyk-
lus rozprávok s detskou súťažou v šk. r. 2012/2013. (Vyhodnotenie
za šk. r. 2011/2012 sa uskutoční v októbri)

SUPER LETNÁ PAR-
TIČKA PRELOŽENÝ DŇA 2. 9. 2012 do priestorov DOMU
KULTÚRY Pezinok so ZMENOU ZAČIATKU o 19.00 h

www.kcpezinok.sk www.pezinok.sk

Ivan Kojnok 72 r.
Helena Huťanová 90 r.
Hedviga Procházková 64 r.
Rozália Dvornická 59 r.
Mária Karlová 80 r.
Peter Kadecký 50 r.
Ján Studva 85 r.
Ľudovít Múčka 91 r.
Ernestína Šindlerová 79 r.

Pavol Dubek 22.8.
Anna Krupová 31.8.

František Nitray 5.8.
Ing. Jozef Doluvodský 13.8.
Leopoldína Valentová 18.8.
Helena Slimáková 25.8.
Marta Sláviková 31.8.

Zuzana Treczková 3.8.
Emília Rajnerová 9.8.
Matilda Žužičová 16.8.
Oľga Kurucová 18.8.

Anna Zajfrtová 15.8.
Elena Demovičová 19.8.

Antónia Bojkovská 19.8.

Anna Možná 8.8.

80-roční

85-roční

90-ročné

91-ročná

92-ročná

AUGUST 2012 PEZIN ANČ

Zosobáš i l i sa

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 22. 8. 2012
uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mama, babka a
prababka

Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. Dcéry s rodinami.

Agneša
POLÁČKOVÁ.

Marián Kaňa a MVDr. Gabriela Iľ-
ková PhD. • Jozef Zlehovec a
Mgr. Radoslava Poliaková • Ján

1. Neskrotná ..................... 21.00 h .............................. USA

Začiatok predstavenia je o 21.00 h. Pokladňa je otvorená od
20.00 h. Premietame za každého počasia.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

Dňa 19. 8. sa do-
žila pani

z Pezinka život-
ného jubilea 90 ro-
kov. Všetko najlep-
šie, veľa zdravia a spokojnosti a
hojnosť božieho požehnania že-
lajú jubilantke dcéra Antónia a
Elena s rodinou, vnuk Dušan s
rodinou a pravnúčatá Nelka a
Emuško.

Elena
DEMOVIČOVÁ

„Čas plynie, ale
smútok v srdci zo-
stáva“ Dňa 15. 8.
2012 si pripome-
nieme prvé výročie
od úmrtia nášho
drahého

.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Spomínajú,
manželka Viera, deti s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Jozefa HLAVINU

Dňa 21. júla 2012 pani

oslávili 50. výročie spoločne pre-
žitých chvíľ. K tomuto krásnemu
jubileu im všetko najlepšie prajú
dcéra a syn s rodinami.

Viera KUŇAKOVÁ
a pán

Ing. Ondrej KUŇAK

Dňa 1. 8. 2012
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša man-
želka, mama a
babka

Vierka
MÁJEKOVÁ.

S láskou spomína manžel, dcéra
Katarína s rodinou, syn Ivan. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí jej spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Mihalač a Hana Guštafíková •
Vladimír Šebej a Lenka Slabá •
Ing. Stanislav Pitek a Ing. Klaudia
Kunáková • Marek Kirsch a Bc.
Simona Mináriková • Boris Penev
a Mgr. Beáta Barnišinová • Michal
Lukáč a Ing. Katarína Koroľová •
Vladislav Vavrík a Lenka Hand-
lerová • Peter Monsberger a Na-
tália Grebečiová • Peter Demovič
a Michaela Kadnárová • Róbert
Monsberger a Jana Javorinská •
Mgr. art. Michal Kondrla a Mgr.
art. Barbora Berezňáková • Ja-
roslav Striško a EvaArendášová

Dňa 8. 8. 2012
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny nášho mi-
lého otca a dedka

.
V tomto období si tiež pripomí-
name 19 rokov od odchodu našej

drahej mamičky

a 9 rokov od od-
chodu nášho otec-
ka a dedka

.
Ďakujeme všetkým, ktorí im ve-
nujú tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry s rodinami.

Vojtecha
BELAYA

Johanny
BELAYOVEJ
rod. Štrbovej

Vojtecha BELAYA

Dňa 29. 8. 2012
sme si pripome-
nuli 5. výročie ú-
mrtia nášho dra-
hého

Stanislava
OBORILA.

S láskou spomínajú manželka,
deti a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 16. 7, 2012
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mamička

Jozefína
VALENTOVIČOVÁ.

S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami, vnuci s rodinami a pravnu-
ci.

Odišiel si nečaka-
ne, na rozlúčku
nebol čas, spo-
mienka na teba
zostáva však stále
v nás. Dňa 22. 8.
sme si pripomenuli

2. výročie, čo nás navždy opustil
drahý manžel, otec a dedko

Vladimír KLAMO.
S láskou spominajú, manželka a
synovia s rodinami.

Dňa 14. 8. 2012
uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil náš
drahý

Vladimír
KOVAČIČ

na ktorého s úctou a
láskou spomínajú manželka a tri
deti s rodinami.

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku sme si 30.

júla pripomenuli 6. výročie úmrtia našich drahých kolegov a priateľov z

Okresného dopravného inšpektorátu (†39) z

Modry a (†27) z Pezinka, ktorí ne-

čakane zomreli pri výkone služby. V našich srdciach ostanú navždy.

Česť ich pamiatke!

kpt. Romana Horvátika

ppor. Pavla Jablonovského

(OR PZSR)

Spomienka na kolegov

Stíchol dvor, záhrada, dom, už
nepočuť tvoje kroky v ňom. Odi-
šiel si nečakane, na rozlúčku ne-
bol čas. Odišiel si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali, bez toho aby
nám tvoje ústa zbohom dali. Len
ten, kto niekoho stratí, vie, čo je
bolesť a žiaľ, čo drahé nám bolo,
osud navždy vzal. Tá rana v srdci
stále bolí a zabud-
núť nám nedovolí.
So smútkom v
srdci si 28. 8. 2012
pripomenieme 1.
výročie, kedy nás
navždy opustil náš
drahý syn a brat

Martin GALAMBOŠ.
Zároveň si pripomenieme 22. 9.
2012 nedožitých 49 rokov. S lás-
kou spomína mama Eva s rodi-
nou. Spi sladko, chýbaš nám.

Tak tíško odišla
duša tvoja, nestihla
si povedať ani zbo-
hom, rodina moja.
Dňa 19. 8. 2012
uplynie 8 rokov čo
nás opustila

Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

„Čas plynie, ale smútok v srdci
zostáva“ – pripomenuli sme si
výročia úmrtí.

3. 4. 1990 babička

4. 10. 1992 otec

9. 6. 1993 manžel

10. 8. 2003 mamička

S láskou a úctou spomína Viera s
rodinou, brat Vlado a Rudo s rodi-
nami.

Ernestína DUSÍKOVÁ

Rudolf MATUŠEK

Valentín FRATRIČ

Mária MATUŠKOVÁ.

Dňa 14. 8. 2012
uplynulo 10 rokov
od smrti

Petra
STREZENICKÉHO.
Spomínajú man-
želka Katarína,

syn Peter a dcéra Zuzana s rodi-
nami. Spomíname.

Dňa 15. augusta sa
dožila krásneho
životného jubilea
90 rokov pani

Mgr. Anna
ZAJFRTOVÁ,

učiteľka na dôchodku. Za svoj
život vychovala viaceré generá-
cie pezinských detí. V ich mene a
v mene svojej rodiny jej do ďal-
ších rokov praje veľa zdravia, sily
a životnej pohody dcéra Evička s
manželom, vnúčatá Marek s man-
želkou a Blanka s manželom.
Drahú prababičku bozkávajú
pravnúčatá Marko a Markétka.
Mnoga ljeta, živio.

Dna 21. 8. uplynul
rok od smrti nášho
drahého manžela,
deda a otecka pá-
na

Kdo ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Ing. Dušana
ČOLLÁKA.

Akadémia tretieho veku v Pezinku ponúka v školskom
roku 2012/2013 štúdium v týchto odboroch:

-Anglický jazyk pre seniorov začiatočníkov
- Etnografia slovenských regiónov
- Dejiny hudobných žánrov
- Maliari – výtvarné techniky
- Základy pôdohospodárstva – sadovníctva, ovocinárstva,
vinohradníctva a záhradkárstva

- Ekonomicko-sociálno-právne minimum pre seniorov
- Fotografovanie a fotografia
- Počítače

Zápis do oboch ročníkov:
na MsÚ v Pezinku

Otvorenie 6. ročníka ATV: v Malej
sále DK v Pezinku

Uchádzači, ktorí chcú pokračovať v druhom ročníku vo
zvolenom odbore, sa tiež musia prihlásiť (z dôvodov vy-
tvorenia vyhovujúceho rozvrhu).

1. ročník:

2. ročník:

Dôležité termíny:
3. a 4. 9. 2012 v čase od 13.00

do 15.00 h
26. 9. 2012 o 16.00 h

Poznámka:

Akadémia tretieho veku
v školskom roku 2012/2013

Kto v srdci žije, nikdy neumiera!
Dňa 17. 8. uplynulo 7 rokov, čo
nás opustila naša manželka, mat-
ka, babka, prababka

a dňa 26. 9. uplynie 5 rokov od
úmrtia našej drahej manželky,
matky, babky

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Ďaku-
jeme.

Mária CHOVANOVÁ
rod. Lešková

Viery
SLAMKOVEJ

rod. Chovanovej.

6.-7. Let´s Dance 4ever 3D ........................19.00 h ........... USA
8.-9. Neskrotná 3D ...................................16.00 h .......... USA
8.-9. Expendables 2 ..................................19.00 h .......... USA
11. Fk: V tme ...........................................19.00 h ............. Pol
12.-13. Nedotknuteľní ........................................... 19.00 h ............... Fra
14. Macík ........................................................ 19.00 h ............ USA
15.-16. Piráti! Spolok babrákov 3D .......................16.00 h ............. USA
15.-16. Druhá šanca .............................................. 19.00 h ............. USA
18. Fk: Čierna mačka, biely kocúr ........... 19.00 h ............ Juh
19.-20. Resident Evil: Retribution 3D ............19. 00 h .......... USA
25.-26. Kliatba z temnôt ............................... 19.00 h .......... USA
27.-28. V tieni ................................................. 19.00 h ....... ČR,SR
28.-29. Norman a duchovia 3D .......................16.00 h ........... USA
29.-30. Divosi ................................................ 19.00 h ........... USA

KINO DOMU KULTÚRY

MESTSKÉ MÚZEUM

DERAVÁ SKALA

Stála expozícia:
Zo zeme

– jaskyňa ako životný priestor v minulosti.
Výstava venovaná archeologickým výskumom doby kamennej v
jaskyni Deravá skale pri Plaveckom Mikuláši, na ktorých sa z časti
podieľalo aj Mestské múzeum v Pezinku pripravená v spolupráci
s Archeologickým múzeom SNM, Prírodovedným múzeom SNM
a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

Všetko najlepšie k 50-tinám

želajú otec a sestra Majka s rodi-
nou.

Petrovi VOZÁROVI
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Ženský volejbalový klub VIS-
TA real Pezinok v spolupráci s
Volley Teamom UNICEF Brati-
slava zorganizovali počas me-
siaca júl v poradí prvý letný vo-
lejbalový tábor pre deti. Pre-
miérový volejbalový kemp sa
uskutočnil v Belušských Slati-
nách a prilákal dohromady až
65 detí vo veku od 9 do 16 ro-
kov. Medzi 40 dievčatami a
25 chlapcami nechýbali ani
deti z Pezinka. Hlavnú orga-
nizátorskú taktovku nad podu-
jatím mali vo svojich rukách
Zuzana Maxiánová a Branko
Pistovič. Počet detí, ktoré sa let-
ného nie len volejbalového tábo-
ra zúčastnili, pozitívne prekva-
pil aj samotných organizátorov.
Svedčí to o tom, že premiérový
ročník sa vydaril. Deti boli roz-
delené do piatich skupín v zá-
vislosti od veku a volejbalových
schopností. Ako prezrádza sa-
motný názov kempu, jeho hlav-
ným smerovaním bol šport.
Keďže aj profesionálni volejba-
listi musia trénovať, aby sa v
hre zlepšovali, podobne prebie-
hal aj denný režim pre detí.
Ráno ešte na lačný žalúdok
si všetci zvykli zabehať. Po ra-
ňajkách a tiež poobede nasle-
dovali tréningy. Deti mali pritom
k dispozícii antuku, trávnatý

Pezinský káder pripravil deťom volejbalové leto

dvorec, posilňovňu a samozrej-
me, keďže išlo o letný tábor, ne-
mohol chýbať ani bazén. Prí-
pravu a priebeh tréningov mali
na starosti kvalifikovaní tréneri
Ladislav Popeláš, Pavol Bilík,
Silvia Mečiarová, Mária Přikry-
lová. Volejbalovú atmosféru tá-
bora dotvárali v neposlednom
rade tiež profesionálni hráči a
hráčky, medzi ktorými figurovali
aj extraligové volejbalistky pe-
zinského tímu Ivana Povrazní-
ková, Hana Cagáňová, Ivana
Hrdá a Zuzana Paveleková. Na
záver športom naplneného dňa
nasledovala zaslúžená večera
a po nej večerný zábavný prog-
ram pre deti, tvorený rôznymi
vedomostnými a športovými sú-
ťažami.

Hlavná organizátorka, Pezin-

čanka Zuzana Maxiánová, po
skončení letného tábora netaji-
la svoju spokojnosť. Ako sama
uviedla, deti z kempu ani ne-

chceli odísť domov. Spoločne
so zvyškom organizačného tí-
mu sa preto už teraz teší na ďal-
ší ročník. (KG)

Po úspešnom medailovom u-
končení poslednej volejbalovej
sezóny mali pezinské volejba-

listky pred sebou týždne zaslú-
ženého oddychu. Tie však u-
tiekli ako voda a keď sa v kalen-
dári objavil ôsmy mesiac, na
rad prišli opäť tréningy. Hoci sa
nová sezóna začne až koncom
septembra, prvý tréning absol-
vovali volejbalistky Pezinka už
v utorok 7. augusta v športovej
hale na Komenského ulici. Ten-
tokrát však trénovali už na no-
vej resp. zrekonštruovanej palu-

bovke. Tá stará bola pokrytá ne-
rovnosťami a pri pádoch počas
hry či tréningu hrozilo hráčkam
nebezpečenstvo úrazu. Na re-
konštrukcii palubovky sa finan-
čne podieľali mesto Pezinok,
sponzori a tiež športový klub
VTC. Nový povrch je vytvorený
na báze polyuteránu a disponu-
je veľkými protišmykovými účin-
kami, pružnosťou a energiou
odrazu. Okrem novej palubov-

ky prešlo čiastočnou obmenou
tiež zloženie kádra a zmena na-
stala aj na trénerskej stoličke.
Ladislava Popeláša vystrie-
dal na poste trénera Pavel
Bernáth. O tom, či budú tieto
novinky pre pezinský ženský
volejbalový káder prospešné,
sa budeme môcť presvedčiť
už na jeseň v prvých zápa-
soch.

(KG)

Trénujú na novej palubovke

Kolkársky Klub Victoria Pezinok bol založený v roku 2010 a
prebojoval sa až do 1. kolkárskej ligy Západ, čo je za krátke ob-
dobie jeho pôsobenia veľký úspech. Cesta cez Bratislavskú li-
gu, potom cez 2. ligu až do spomínanej 1. ligy bola náročná.
Nakoľko sa v Pezinku nenachádza kolkáreň, domáce zápasy
klubu sa odohrávajú v šesťdráhovej kolkárni na Pasienkoch.
Hráčske zloženie klubu ja rozmanité. Stretli sa v ňom hráči z rôz-
nych oddielov. Nakoľko kolkárska tradícia v Pezinku nebola, za-
čala sa písať až teraz, a to vďaka hráčovi s trvalým bydliskom v
Pezinku Ivanovi Weissovi, ktorý zastáva funkciu predsedu od-
dielu. Miesto podpredsedu patrí Vladimírovi Trochanovi a dru-
hým podpredsedom je Roman Pecháček. Všetci traja menova-
ní prišli z Tatranu Bratislava. Hráčsku základňu tvoria taktiež
hráči pochádzajúci z viacerých klubov: Roman Goras, Jozef
Martisek, Anton Hajek, Peter Vandak, Jozef Beres, Stefan Buc-
ko. Tohtoročnou posilou je Janka Sottniková z viedenského klu-
bu, ktorá sa bude starať o dorasteneckú základňu mladého pe-
zinského klubu. Snahou kolkárskeho oddielu je zároveň aj
šírenie dobrého mena mesta Pezinok. Jeho hráči medzi sebou
radi uvítajú nových nadšencov pre tento šport. Ivan Weiss

Pezinok má svoj kolkársky klub

V mesiaci júl 2012 prebiehali
v chorvátskom meste Varaždin
Majstrovstvá sveta v kickboxe.
Súčasťou slovenskej výpravy
na svetovom šampionáte boli aj
pretekári Karate-kickbox klubu
Pezinok. Naši kickboxeri muse-
li čeliť silnej konkurencii z 33 štá-
tov s účasťou dohromady 650
pretekárov. Vďaka tvrdej prí-
prave získali na júlových MS vy-
nikajúce výsledky. Z Varaždinu
si Pezinčania v nedeľu 22. 7. pri-
niesli medaily všetkých troch ko-
vov: štyri zlaté prvenstvá a tituly
Majstra sveta, jednu striebornú
a jednu bronzovú medailu. O
tento úspech sa pod vedením
trénera
postarali

a
. Celkovo vy-

bojovala slovenská výprava pre

Miroslava HORÁKA
Zuzana GREGUŠO-

VÁ, Alexandra HORÁKOVÁ
Dávid MOŠKOVIČ

našu krajinu spolu 6 zlatých, 4
strieborné a 13 broznových me-
dailí. Podľa trénera Horáka to
Slováci spolu s Pezinčanmi
zvládli veľmi dobre.

zhodnotil Horák.
Zuzana GREGUŠOVÁ vybo-

jovala na svetovom šampioná-
te v Chorvátsku dva tituly Maj-
stra sveta, a to v kategóriách
light contact a light kick ženy do
60 kg. Ako sama uviedla, naj-
viac námahy musela vynaložiť
práve vo finálových zápasoch.

“ Myslím si,
že je to historický úspech nie-
-len Karate-kickbox klubu Pezi-
nok, ale myslím si, že aj Pezin-
ka ako mesta.“

„Jednoznačné to nebolo. Pre
mňa boli najťažšie obidve finá-
le. Najviac som zabojovala v po-
slednom kole a už potom roz-
hodcovia rozhodli na moju stra-
nu.“

Jeden titul Majstra sveta zís-
kala aj Alexandra HORÁKOVÁ,
a to v kategórií light contact že-
ny do 57 kg. Do Pezinka pri-
niesla aj jednu bronzovú me-
dailu v kategórii semi contact
ženy do 57 kg. Aj túto pretekár-
ku z pezinského klubu potrápilo
najviac finále, v ktorom sa
stretla so súperkou z Nemecka.
Športová šťastena však stála
na strane Pezinčanky.

zhodnotila
Horáková.

Dávid MOŠKOVIČ v chorvát-
skom Varaždine taktiež zabojo-
val a ukázal svoje kvality. Z júlo-
vého šampionátu si odniesol ti-
tul Majstra sveta v kategórii se-

„Prvé
kolo bolo viac taktické. Viac
som si súperku snažila ro-
zobrať z každej stránky – z kon-
dičnej, z technickej,… A potom
to už išlo samo.“

mi contact muži + 91 kg a strie-
bornú medailu v kategórii light
contact muži + 91 kg. Ani on
preto netajil svoju spokojnosť.

Potom, ako sa úspešní pezin-
skí kickboxeri vrátili z Majstov-
stiev sveta domov, čakal na
nich zaslúžený dvojtýždňový
oddych. Ďalší týždeň strávili na
sústredení v príjemnom pros-
tredí v Modre Harmónii. Verí-
me, že v lete stihli načerpať
dostatok čerstvých síl do blížia-
cej sa novej sezóny, ktorá sa
začne v septembri.

„Nebolo to ľahké a sme veľmi ra-
di, že to vyšlo. Semifinále som
mal ťažšie ako finále. Tam som
celý čas, celý zápas prehrával,
ale podarilo sa mi to otočiť a už
potom vo finále som išiel s väč-
ším prehľadom.“

(KG)

Pezinskí kickboxeri Majstrami sveta!

Super Cup mužov v softballe, sa uskutoč-
ní od 27. 8. do 1. 9. 2012 v Prahe na ihriskách Eagles Park a
Svoboda Park. Na turnaji si zmeria sily 17 najlepších Európskych
tímov z Českej republiky, Dánska, Holandska, Veľkej Británie,
Nemecka, Slovenska, Francúzska, Talianska a Chorvátska.

Slovensko a mesto Pezinok bude na tomto turnaji reprezento-
vať klub MaSK Pezinok pod názvom Indians Pezinok. Indians
majú vo svojich radoch aj slovenských reprezentantov v sof-
tballe a občanov mesta Pezinok Tomáša Kratochvíla, Michala
Šimurdu, Petra Sameka, Matúša Korenčiaka a Matúša Krč-
márika. (pv)

Jediný európsky klubový turnaj pod záštitou Európskej
Softballovej Asociácie,

Pezinský softball na Super Cupe 2012

V sobotu 11. augusta sa uskutočnil už 14.ročník tenisového
turnaja amatérov JOŽKO`S CUP. Na tenisových kurtoch VTC
Pezinok vládol po celý deň športový duch a súťaživé zápolenie.
Sily si tu zmeralo 25 tenisových nadšencov - 19 mužov a 6 žien,
ktorí súťažili v dvojhrách, štvorhrách a vypadnutí v kategórii „ mr-
zutá útecha “.

Turnaj začal o deviatej ráno a skončil v podvečerných hodi-
nách, kedy už bolo na hráčoch vidieť únavu nielen zo športovej
aktivity, ale aj z vrtochov počasia. V príjemnom prostredí teniso-
vého areálu sa potom už len oddychovalo a zabávalo do nesko-
rej noci. Samozrejme, nechýbalo ani odovzdávanie zaslúže-
ných trofejí a vecných cien, čoho sa ujal prezident VTC Pezinok
Peter Grič.

Tenisový turnaj amatérov

Premiérové športovo-bežecké podujatie Beh Pezinkom od-
štartuje 8. septembra 2012 (o 14.00 h) teda v čase dozrieva-
nia hrozna. Ide o športové bežecké podujatie určené všetkým
vekovým aj výkonnostným kategóriám. Beh Pezinkom začne
o 14.00 h štartom v Zámockom parku, bude pokračovať mes-
tom až k vinohradom. Celá trať meria 8 kilometrov, čím je
ideálna najmä pre rekreačných a začínajúcich bežcov. Prete-
kári môžu zas toto podujatie využiť v rámci svojej prípravy na
jesenné polmaratóny a maratóny. Trať má mierne prevýšenie
80 metrov. Zámerom usporiadateľov je okrem zorganizovania
skvelej športovej akcie aj upozorniť na krásy mesta Pezinok.
Vďaka dômyselne naplánovanej trase, vedúcej popri pezin-
ských vinohradoch, môže byť pre všetkých zúčastnených nie-
len výnimočným bežeckým, ale aj vizuálnym zážitkom. Viac
na www.behpezinkom.com Mgr. Lucia Vitálošová

Beh Pezinkom s vôňou zrejúceho hrozna

8. septembra sa taktiež v Zámockom parku uskutoční -
názvom Registrácia družstiev

bude prebiehať od 10.00 do 11.00 h. Registrovať sa dá v troch
kategóriách: 1. do 15 rokov, 2. od 15 rokov a 3. open mix.

Samotný turnaj v streetballe bude prebiehať celý deň až do
podvečerných hodín, kedy sa uskutoční finále a vyhlásenie
výsledkov. Počas prestávok v turnaji sa budú konať súťaže
jednotlivcov v trojkových hodoch a súťaž v smečovaní.

po
dujatie s STREETBALL 3 on 3.

STREETBAL 3 on 3


