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Budúcoročné Malo-
karpatské Vinobranie
v Pezinku sa uskutoční
v dňoch 20. – 22. sep-
tembra 2013.

Vinobranie 2013

Vo víne je chuť domova Jeseň v znamení jabĺk
Stánky, cigánska, kolotoče a

farebné balóniky – každý oby-

vateľ Pezinka či malokarpatské-

ho regiónu má v sebe priam

zakódovanú ranú spomienku

na vinobrania, ktoré zažil v det-

stve. Je zvláštne, ako tento svia-

tok obľubujú deti, hoci ešte

nemôžu vychutnať jeho hlavný

produkt.

Vinobranie je jedným z rituá-

lov, ktoré nám pripomínajú,

že žijeme vo vinohradníckom

kraji, v kraji, ktorého malebnosť

dotvárajú symetrické rovno-

bežky viniča, v kraji, v ktorom

sa rytmus každodenného živo-

ta odvíja od vinohradníckych

a vinárskych prác, k kraji, kto-

rému hrozno a víno dodáva

charakteristickú farbu, vôňu

a chuť.

V tlačenici medzi stánkami s

burčiakom a husacinou si s naj-

väčšou pravdepodobnosťou vô-

bec neuvedomíme, že korene

vinárskej tradície v našej oblas-

ti siahajú až do 6. či 7. storočia

pred naším letopočtom, a že na-

príklad už v 13. storočí existo-

vali písomne podchytené pra-

vidlá, ktoré upravovali vzájom-

né vzťahy vinohradníkov a kto-

ré sa v latinčine nazývali ius mo-

tanum... Každopádne je histó-

ria vinohradníctva dostatočne

dlhá na to, aby sa vpečatila pria-

mo do našej genetickej výbavy.

Zdá sa, že posledné roky defi-

nuje práve snaha nadviazať na

túto tradíciu neodmysliteľne

spätú s Pezinkom a ďalšími ma-

lokarpatskými oblasťami a dať

jej nový impulz pre život.

K vinobraniu pribudlo množ-

stvo ďalších vinárskych akcií –

Víno a levanduľa, Deň vo vino-

hradoch, vínne cesty... Každá z

týchto akcií má potenciál pri-

viesť do nášho kraja záujem-

cov, turistov, návštevníkov, de-

gustátorov, skrátka ľudí, ktorí

sa v malokarpatských viniciach

a pivniciach cítia dobre.

Zveľaďovanie vinohradníckej

tradície pripomína snahu oživiť

zanedbaný vinohrad, aby opäť

začal poskytovať úrodu. Touto

úrodou je nielen biznis, hoci ani

ten v dnešnom svete nemožno

ignorovať. Skutočnú úrodu zu-

šľachťovania a pestovania vino-

hradníckej tradície však treba

hľadať v dôvodoch, pre ktoré si

ľudia už pred storočiami obľúbi-

li ušľachtilý nápoj z hrozna:

víno ľudí spája, dodáva im vese-

losť, vitalitu i pocit spriaznenos-

ti a blízkosti.

Navyše víno, ale aj spôsob je-

ho pestovania a výroby, neod-

mysliteľne odrážajú charakte-

ristiku každého vinárskeho regi-

ónu. Inak už na prvý pohľad pô-

sobia vinohrady v strmých sva-

hoch slovinských hôr, alebo po-

vedzme na Kanárskych ostro-

voch, kde sa vďaka subtropic-

kej klíme šplhajú riadky viniča

až do neuveriteľnej nadmorskej

výšky 1400 metrov nad morom!

Víno v sebe odráža klímu,

pôdu, ale aj kultúru oblasti, v kto-

rej vzniká. A preto nám víno pri-

náša aj chuť a vôňu domova.

Márius Kopcsay

Malokarpatské múzeum v Pezinku sa už po tretíkrát zapojilo
do podujatia, ktoré v rámci Župnej jesene organizuje Bratislavský
samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové stredisko.

V spolupráci s mestom Pezinok a Mestskou políciou sme vyu-
žili priestor na ulici M. R. Štefánika a priestory múzea pre pre-
zentáciu jablkových dobrôt, nápojov i samotných jabĺk. Na podu-
jatí dostali možnosť ponúknuť svoje špeciality občianske zdru-
ženia, inštitúcie, súkromné osoby i tvorcovia ručných výrobkov.
Záujem o domáce štrúdle, torty, mrežovníky či džemy bol o-
brovský, preto niektoré stánky vypredali dobroty ešte pred ukon-
čením akcie. Keďže nielen jedlom je človek sýty, pripravili sme
pre návštevníkov kultúrny program v podaní bábkového divad-
la MaKiLe – predstavenieAko siAnička našla kamaráta a O pa-
hltnom hadovi. Priestor dostala aj Malokarpatská knižnica
v Pezinku prostredníctvom čítania Veroniky Šikulovej z kníh
obecenstvu priamo na ulici. Program už tradične ukončila Ľudo-
vá hudba Matúša Kyseľa.

Jablkové hodovanie, ktoré sa uskutočnilo 13. 10. nielen v Pe-
zinku, ale i v Modre, Stupave, Malackách, Senci, Dunajskej
Lužnej, Jablonovom a MČ Bratislava – Nové mesto, Ružinov,
Devínska Nová Ves a Vajnory sa každoročne teší z veľkej
návštevnosti. Je dôkazom, že jablká majú v regióne Malých
Karpát svoje miesto.

Malokarpatské múzeum v Pezinku
Mgr. Miroslava Kišoňová

Do Pezinka príde jedna z naj-
väčších investícii posledných
dvoch desaťročí. Medzinárodná
spoločnosť Lyreco patrí medzi
najväčších distribútorov kance-
lárskych potrieb v Európe. Od
roku 2006 má svoje zastúpenie
aj na Slovensku, odkiaľ posky-
tuje svoje služby nielen sloven-
ským zákazníkom, ale aj zákaz-
níkom v Čechách, Rakúsku a
Maďarsku. Vzhľadom na dyna-
mický rast spoločnosti sa vede-
nie rozhodlo vybudovať moder-
né distribučné centrum v našom
meste. Začiatok stavby sa plá-
nuje v budúcom roku. V Pezin-
ku tak vyrastie centrum v hod-
note 58 miliónov eur. Vďaka to-
muto investičnému zámeru tu
nájde prácu až 550 ľudí. Bude
sa rozprestierať v lokalite Pan-
holec na ploche 236 tisíc štvor-
cových metrov, z toho objekty
budú stáť na ploche 90 000 m .

Ako zdôraznil pri podpisovaní
zmluvy o spolupráci primátor
mesta Oliver Solga, možno dô-
ležitejšie ako ekonomicky vý-
znamné dane z nehnuteľností,
ktoré mesto získa, je počet pra-
covných miest, ktoré Lyreco vy-
tvorí pre Pezinčanov i ľudí z re-
giónu.
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LYRECO bude
v Pezinku
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V dňoch 11. až 13. októbra
mohli obyvatelia Pezinka využiť
možnosť vyviezť odpad zo svo-
jich domácností do areálu býva-
lej motokárovej dráhy na Faj-
galskej ceste. Jesenné uprato-
vanie prebiehalo počas troch
dní v čase od 8.00 h do 18.00 h
a určené bolo na objemný od-
pad, ktorý sa nezmestí do bež-
ných zberných nádob, biologic-
ký odpad, pneumatiky ako aj ko-
vový a drobný stavebný odpad.

Pravidelné upratovania v Pe-
zinku zabezpečuje Mesto Pe-
zinok v spolupráci s Mestským
podnikom služieb vždy na jar a
na jeseň. Novinkou počas ok-
tóbrového Jesenného uprato-
vania bolo to, že zberný areál
bol po prvý raz v nedeľu zatvo-

Obyvatelia využili Jesenné upratovanie Jedna otázka primátorovi

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na túto otázku:

� Nedávno sa uskutočnil pracovný snem Únie miest
Slovenska, ktorého ste sa ako viceprezident aktívne zú-
častnili. Spolu s vašimi kolegami, rovnako ako s predsta-
viteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, ste veľmi
podrobne prerokovali súčasnú neutešenú situáciu, v kto-
rej sa slovenské mestá nachádzajú. Hlavným bodom sne-
mu bol najmä dopad krízy na financovanie a rozpočet
miest na budúci rok. Prijali ste memorandum navrhnuté vlá-
dou a výzvu ministra financií, ktorý žiada šetrenie na pla-
toch zamestnancov miest päť percent a zníženie bežných
výdavkov o desať percent. Ako to budete riešiť konkrétne
vy v našom meste?

(r)

- Všetci primátori si uvedomujeme vážnosť situácie a vnímame
predpokladané dopady krízy na mestá a ich občanov. Uvedo-
mujeme si tiež, že iná cesta ako šetrenie asi neexistuje. V praxi
to však bude znamenať zastavenie všetkých rozvojových prog-
ramov, výrazné šetrenie energií, obmedzenie výdavkov na
kultúru a šport a mnohé ďalšie nepopulárne opatrenia. Tak, ako
to berú na vedomie primátori, budú sa s tým musieť stotožniť aj
občania. Na platoch neušetríme nič, pretože sú nízke, dva roky
boli zmrazené a ani doteraz sme ich nedokázali zvýšiť aspoň o
infláciu. Sme radi, že sem-tam môžeme dať niekomu odmenu
za mimoriadnu prácu. Od roku 2009 sme znížili stav pracovní-
kov na Mestskom úrade o osem pracovníkov, čo bolo desať per-
cent. Medzitým ale pribudli ďalšie kompetencie a povinnosti a
prácu bolo treba prerozdeliť. Rapídne sme znížili práce na do-
hodu. Problémom, na ktorý dlhodobo poukazujeme, je fakt, že
na mestá sa prenášajú kompetencie zo štátu, ale bez adekvát-
neho finančného krytia. Vďaka tomu doplácame na prenesený
výkon štátnej správy stá tisíce eur z vlastného rozpočtu. Bývalá
vláda nám „ukradla“ 19 percent z každého predaného majetku.
To znamená, že ak sa nám podarí na budúci rok predať preby-
točné nehnuteľnosti, budeme musieť štátu odviesť na daniach
250 tisíc eur. Neviem tiež, ako sa nám v budúcom roku podarí
znížiť bežné výdavky o desať percent. Treba predsa kúriť, svie-
tiť, odvážať odpad, opravovať cesty a chodníky a „milión“ ďal-
ších vecí. Aj v čase krízy predsa musí fungovať mestský úrad,
mestská polícia, materské a základné školy a sociálne zariade-
nia. Popritom ešte CVČ, ZUŠ, PKC, kino, plaváreň a ďalšie in-
štitúcie a činnosti, ktoré sú pre mesto a jeho občanov dôležité
a bez ktorých si štandard, na ktorí sú zvyknutí, len ťažko vedia
predstaviť.

Ak nechceme zvyšovať daňové zaťaženie našich občanov,
a to naozaj nechceme, zostáva nám len šetriť. V porovnaní s iný-
mi mestami máme ešte niekoľko nehnuteľností, ktoré mesto ne-
dokáže využívať, a preto sa ich chystáme predať. Máme tiež nie-
čo ušetrené v bankách aj v rezervnom fonde, niečo dokážeme
získať z prenájmov. Toto je však riešenie len na dva- tri roky, po-
tom naozaj neviem, ako bude fungovať nielen naša samosprá-
va, ale vôbec samospráva na Slovensku. Už dnes sú totiž mno-
hé mestá na pokraji nútenej správy, nemajú žiaden majetok, ale
naopak veľké dlhy, prípadne rizikové súdne spory.

V súčasnosti pripravujeme rozpočet na budúci rok. Už dnes je
jasné, že naplniť požiadavky na kapitálové výdavky definované
poslancami alebo občanmi nebude možné. Budeme sa však
snažiť urobiť všetko, čo je nevyhnutné pre štandardné fungo-
vanie mesta tak, aby krízu aspoň zo strany mesta občania pocí-
tili čo najmenej.

rený. Ako uviedli kompetentní,
dôvodom bolo prispôsobenie
sa skládke na Dubovej, na kto-
rú nebolo možné v nedeľu vyvá-
žať privezený odpad a jeho ná-
sledná likvidácia bola preto ča-
sovo náročná.

Obyvateľom s privezeným od-
padom pomáhali pracovníci
Mestského podniku služieb.
Triedili ho do pripravených kon-
tajnerov. Z Fajgalskej cesty ho
následne odvážali jednotlivé fir-
my, ktoré pre účel spracovania
odpadu zabezpečilo Mesto. Na
skládku putovalo iba to, čo sa
nedalo vytriediť.Aj počas tohto-
ročného Jesenného upratova-
nia tvoril výnimku nebezpečný
odpad ako oleje, žiarivky, baté-
rie, farby a podobne. Tento mô-

žu obyvatelia odovzdávať do
Zberného miesta v sídle firmy
Petmas na Šenkvickej ceste
číslo 12. Od polovice júna 2012
je podľa VZN Pezinčanom k
dispozícii zberný areál na

Fajgalskej aj každý piatok, ale
výlučne na odovzdávanie inert-
ného odpadu. Vyhodnotenie
Jesenného upratovania 2012
vám prinesieme v ďalšom vyda-
ní časopisu Pezinčan (KG)

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

Pracovníci žieb pomáhali triediMestského podniku slu ť odpad.

FOTO (pb)

Akciová spoločnosť Bratislavská vodárenská spoločnosť po
prvýkrát za svoju existenciu vyplácala dividendy mestám a obcia-
m, ktoré sú akcionármi BVS. Mesto Pezinok, ktoré má v Stredisku
cenných papierov emitovaných 245 495 akcií, dostalo za rok 2011
dividendy vo výške 67 679 eur. Tieto finančné prostriedky boli zara-
dené do rozpočtu mesta a poslúžia na vykrytie výdavkových polo-
žiek. Aj v tomto prípade sa potvrdilo z dlhodobého hľadiska veľmi
rozumné rozhodnutie vedenia mesta, ktoré v minulosti odolalo tla-
ku a opakovaným ponukám svoje akcie predať. (ra)

Mesto získalo dividendy

Na zasadnutí mestského za-
stupiteľstva18. 9. 2012 poslan-
ci zobrali na vedomie Návrh dl-
hodobého riešenia nedostatoč-
nej kapacity MŠ s ohľadom na
súčasný platný ÚPN mesta Pe-
zinok, súčasný stav MŠ a pri-
pravovaný ÚPN mesta Pezi-
nok. Na základe tohto materiá-
lu je zrejmé, že pre školský rok
2012/2013 v materských ško-
lách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Pezinok chýba 118
miest, pre školský rok 2013/

2014 bude chýbať 133 miest a
pre školský rok 2014/2015 bu-
de chýbať predbežne 111
miest.

Mesto Pezinok začalo riešiť
túto otázku plánovanou pre-
stavbou objektu na Cajlanskej
ulici (bývalá Okresná Prokura-
túra) a prestavbou MŠ Bystric-
ká (rozšírenie kapacít). Podľa
materiálu Príprava časového
harmonogramu prác, vrátane
finančných nákladov na do-
stavbu 2 tried MŠ Bystrická a

prestavbu 2 tried v objekte bu-
dovy na Cajlanskej ul.č.7 (bý-
vala prokuratúra) v Pezinku, kto-
rí poslanci vzali na vedomie a
schválili na septembrovom za-
sadnutí zastupiteľstva, by do-
hromady mali vzniknúť 4 triedy.
Treba oceniť, že sa mesto Pe-
zinok zaoberá touto otázkou a
hľadá riešenia. Avšak vzhľa-
dom na fakt, že už teraz je jas-
né, koľko kapacít bude chýbať
v najbližších dvoch rokoch, bu-
de potrebné hľadať ďalšie rie-

šenia a zaoberať sa otázkou vý-
stavby novej materskej škôlky v
lokalite kde je v Pezinku sústre-
dených najviac rodín s malými
deťmi a to v častiach Sever,
Cajlanské záhumenice a Muš-
kát. Iniciatíva Pezinskí rodičia
pre pezinské deti preto začína
zbierať podpisy na petíciu za vý-
stavbu novej materskej škôlky
v Pezinku.

,
Za iniciatívu Pezinskí rodičia

pre pezinské deti

Elena Bročková

Ako riešiť nedostatok kapacít v materských školách?

Vynikajúci slovenský maliar a
grafik, náš spoluobčan, akade-
mický maliar Igor Piačka nedávno
uviedol na pulty kníhkupectiev a
galérií svoju monografiu - knihu
kresieb, grafík a malieb. Slávnost-
ná inaugurácia sa konala v bra-
tislavskej River Gallery 18. októ-
bra. Knihu uviedol do života histo-
rik umenia Ľudovít Petránsky, spe-
váčka Katarína Hasprová a český
grafik a maliar Boris Jirků.

Už dnes je jasné, že sa jedná

Krásna kniha je na svete

Veteran Car Club Pezinok už
trinásť rokov organizuje akciu
s názvom „Posledné tankova-
nie“. To sa tento rok uskutočnilo
v sobotu 6. októbra a sprevá-
dzalo ho príjemné jesenné po-
časie. Milovníci, priaznivci a ob-
divovatelia historických auto-
mobilov, motocyklov a trojko-
liek sa tak prišli rozlúčiť s kon-
čiacou sa sezónou. Veterány
ani tentokrát nezostali zdobiť
Radničné námestie, ale absol-
vovali tradičnú, viac ako 70 km
dlhú okružnú jazdu. Jej trasa
viedla cez obce Šenkvice, Blat-
né, Cífer, Jablonec, Budmerice
a Častá, kde si podľa zaužíva-
ného zvyku dali veteránisti o-
bed. Napokon poobede dorazili
do cieľa svojej jazdy, ktorý bol v

Posledný zraz veteránov

pezinskom Zámockom parku.
Počas zimy budú historické mo-
torové skvosty oddychovať a
ich majitelia sa opäť môžu ve-

novať svojej záľube, teda opra-
vám, renovácii, či ďalšej prípra-
ve na nadchádzajúcu sezónu.

(KG)

Veterány možno každoročne vidieť aj v sprievode na Vino-
braní. FOTO (pb)

o jednu z najkrajších výtvarných kníh, aké vyšli v posled-
nom období na Slovensku. Svojím obsahom, ale i grafickým a
polygrafickým spracovaním je táto kniha vhodným darčekom
v čase blížiacich sa Vianoc pre všetkých tých, ktorí majú radi
kvalitné umenie v podobe Piačkových obrazov a grafík a tiež
krásne knihy, ktoré už samy o sebe dokážu byť umeleckým
dielom. (ra)

Na odbere krvi v Dome kultúry, kto-
rý organizoval Miestny spolok Slo-
venského Červeného kríža sa
dňa 17. 10. 2012 zúčastnilo 53 dar-

cov a 42 krv aj úspešne darovali. Z tohto počtu bolo 10 prvodar-
cov. O dva dni neskôr sa odber krvi konal aj na Strednej odbor-
nej škole Policajného zboru, kde krv úspešne darovalo 39 dar-
cov. Všetkým patrí veľké poďakovanie. (r)

Poďakovanie darcom krvi

Liga za duševné zdravie SR dlhodobo aktívne podporuje rozvoj
preventívnych aktivít a samotnej prevencie v oblasti duševného
zdravia. Medzi jej najvýznamnejšie podujatia patrí celoslovenská
verejná zbierka Dni nezábudiek, ktorá sa konala v dňoch 10. – 13.
októbra. Neobišla, tak ako každoročne, ani naše mesto, veď koor-
dinátorom zbierky bola Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v
Pezinku. A tak sa drobné belasé kvietky nezábudky, ktoré štu-
denti dávali darcom za dobrovoľné finančné príspevky, ocitli na ša-
tách mnohých Pezinčanov. Všetkým patrí srdečná vďaka od orga-
nizátorov podujatia. (ra)

Dni Nezábudiek aj v Pezinku

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude mať riadne zasadanie 13.
novembra o 8.30 hod. Ešte predtým sa zídu poslanci na pracov-
nom zasadaní 8. novembra.

Oznam

Upozorňujeme vlastní-
kov pozemkov a stavieb na
území mesta Pezinok na
povinnosť vykonať celo-
plošnú deratizáciu v zmys-
le Všeobecne záväzných
nariadení č. 4/2003 a č.
7/2003 v termíne

Kontrolu plnenia nariade-
nia o deratizácii vykoná
Mesto Pezinok prostred-
níctvom kompetentných
pracovníkov MsÚ. V prípa-
de nedodržania povinností
budú uplatnené sankcie v
zmysle zákona.

1. 10. –
15. 11. 2012.

(ra)

Nezabudnite
na deratizáciu
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RNDr. Miroslav Král, CSc. posla-
nec za volebný 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)

- Som poslancom za sídlisko Sever, cí-
tim však potrebu zaoberať sa rozvojom
celého nášho mesta. V súčasnosti sa
tvorí nový Územný plán, čo je veľmi dô-
ležitý dokument, ktorý bude určovať ráz
Pezinka na ďalšie roky. Preto bolo veľ-

mi dôležité zapojiť do procesu tvorby Územného plánu čo mož-
no najviac občanov. Myslím, že sa to podarilo.

Na samotnom sídlisku Sever je potrebné ešte mnoho práce
aj finančných prostriedkov na zlepšenie života jeho obyvateľov.
Myslím, že najviac zo všetkých častí nášho mesta. Sídlisko má
problémy s parkovacími miestami a stav viacerých komunikácií
je veľmi zlý. Ráz sídliska sa výstavbou postupujúcou smerom
na Krížnu zmení. Pribudnú obyvatelia, bude chýbať občianska
vybavenosť a bude nedostatok miest v predškolských zariade-
niach. Pred poslancami tohto najväčšieho sídliska v Pezinku je
ešte veľa úloh. Verím, že spolu s obyvateľmi sa nám podarí
aspoň tie najpálčivejšie problémy postupne riešiť.

- Na túto otázku viem odpovedať len za seba. Moju komuniká-
ciu s obyvateľmi sídliska Sever považujem za dobrú. Jej naj-
dôležitejšia časť spočíva v osobných stretnutiach a snahe pre-
taviť požiadavky občanov do reálnych riešení.

- Pezinok, ako každé mesto na Slovensku, má svoje problé-
my. Treba však povedať, že je to dobré mesto pre život. Ja by
som určite nemenil. Spoločným úsilím sa nám podarilo zasta-
viť vybudovanie nezmyselnej a nepotrebnej skládky odpadov
v Novej jame. V prípade jej vybudovania by bol vážny problém
s kvalitou životného prostredia v meste a Pezinok by sa stal ne-
atraktívnym. Ľudia by sa mu skôr vyhýbali, než ho vyhľadávali.
Najväčším súčasným problémom Pezinka je doprava. Jej vy-
riešenie je behom na dlhé trate a bez obchvatu je to takmer ne-
možné. Tu sa musia skĺbiť záujmy mesta s možnosťami Bra-
tislavského samosprávneho kraja. Podľa vývoja ekonomiky
nás čaká ťažké obdobie s priškrtením zdrojov zo štátneho roz-
počtu. Vysoké investície si vyžadujú školy a nevyhnutnosť vy-
budovať nové miesta v predškolských zariadeniach pre našich
najmenších. Automaticky bude menej finančných zdrojov pre
ďalšie rozvojové investície. Mesto si musí dať pozor na prílišný
rozvoj pomerne vzdialených satelitov, lebo to prináša výrazné
zvýšenie finančných nákladov na jeho chod. Treba veriť, že sa
podarí zabezpečiť všetky základné funkcie pre nerušený a spo-
kojný život obyvateľov, lebo to je základný cieľ a povinnosť sa-
mosprávy.

Pýtame sa poslancov MsZ

Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tom-
to čísle odpovedá:

Európska sieť na predchá-

dzanie trestnej činnosti každo-

ročne vyhlasuje súťaž o najlep-

ší projekt v oblasti prevencie kri-

minality na vybranú tému, ktorá

je v súlade s prioritami Viac-

ročnej stratégie prevencie kri-

minality Európskej únie. V tom-

to roku bola zvolená téma:

„Opatrenia na miestnej úrovni

ako nástroj prevencie kriminali-

ty voči krádežiam, domácemu

násiliu a kriminalite mládeže.“

Do súťaže sa zapojila aj Mest-

ská polícia Pezinok projektom

„ Poznaním k hodnotnému živo-

tu “. Projekt po úžšom výbere v

krajskom kole postúpil do finále

národného kola medzi deväť

najlepších projektov na Sloven-

sku. Vo finále, ktoré sa uskutoč-

nilo na Ministerstve vnútra SR,

ho prezentoval jeho autor, koor-

dinátor prevencie kriminality

MsP, inšp. Bc. Miroslav Schle-

singer. Po splnení náročných

kritérií ho úspešne obhájil a zís-

kal pre Pezinok opäť prvé mies-

to. Máme teda opäť najúspeš-

nejší projekt na Slovensku.

Vzhľadom na to, že ide o eu-

rópsku súťaž, projekt MsP Pe-

zinok týmto postúpil do finálo-

vého (medzinárodného) kola

medzi najúspešnejšie projekty

realizované v Európskej únii. V

decembri bude na Cypre, kde

sa odohrá záverečné finále, re-

prezentovať Slovenskú republi-

ku ako národný víťaz a bude sa

uchádzať o ďalšiu mimoriadne

významnú prestíž medzi člen-

skými štátmi EÚ.

Vyhlásenie oficiálnych výsled-

kov si môžete prečítať prostred-

níctvom odkazu na stránke MsP

Pezinok www.msppezinok.sk

Mestská polícia Pezinok

Máme najúspešnejší projekt na Slovensku

Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom,

ktorí sa spolupodieľali finančne alebo materiálne

na tohtoročnom Vinobraní v Pezinku. Patria

sem: , a. s.; , a. s.;

, a. s.; , s. r. o.;

, s. r. o.; , s. r. o.;

; , s. r. o.;

, s.r.o.; , s. r. o.;

;

, a. s.; ,

; , s. r. o.; , s. r. o.;

, s. r. o. Bratislava;

, s. r. o.; s.r.o.; , s. r. o.;

, s. r. o.; , s. r. o.;

, s. r. o.; , s. r. o.

J&T BANKA VÚB KARIREAL
SLOVAKIA WERTHEIM STAVO-
IMPEX HOLÍČ JŠ Servis VVDP
podielnikov Karpaty FLAGA PROGAS
VISTA real DUVYSTAV
KES&COM Igor Noga Malokarpatská vinár-
ska spoločnosť EPICENTRUM Ján
Radič EMINES Gastro-Pen
CHARLIE SLOVAKIA
Klimasoft JA-DA Petmas
Víno Matyšák AD SUN
CORAgeo Novoplast

Ďakujeme sponzorom
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16. októbra 1998 odvysielala TV PEZINOK prvé obrazové
vysielanie. V tomto roku teda oslavuje svoje 14. narodeniny.

Dlhodobá snaha o získanie frekvencie na šírenie programu
TV PEZINOK priniesla svoje ovocie v podobe rozhodnutia
Telekomunikačného úradu SR. Digitálne terestriálne vysiela-
nie bude realizované v Pezinku a okolí na kanáli 41 ihneď po
vybudovaní digitálneho vysielača. V súčasnosti prebieha fáza
výberu dodávateľa. O postupe prác budeme aktuálne infor-
movať.

TV PEZINOK od svojho vzniku vysiela v káblových rozvo-
doch UPC. Vysiela aj prostredníctvom káblového operátora
SWAN – (v sieti NET CORE v Pezinku a Slovenskom Grobe).
Okrem týchto operátorov môžete sledovať live streamingové
vysielanie aj na našej vynovenej stránke ,
kde takisto nájdete aj archív relácie Týždeň. Toto vysielanie je
dostupné aj v mobilných zariadeniach iPhone, iPad,Android.

www.tvpezinok.sk

AKTUALITY Z TV PEZINOK

I v tomto jesennom období po začiatku nového školského roku,
privítala Galéria insitného umenia viaceré skupiny mládeže spolu
s ich pedagógmi. Riaditeľka Galérie Mgr. Iveta Žáková ich pre-
viedla priestormi mlyna a výstavnými priestormi. Popri prácach in-
sitných umelcov zo Slovenska i zahraničia im predstavila aj špeci-
álnu výstavu významného poľského grafika Jana Nowaka. K vý-
stave bola zorganizovaná beseda s kurátorkou Katarínou Čier-
nou. Okrem toho si mládež pozrela i špecializovanú výstavu ama-
térskych diel maliarov-hasičov s názvom . Galéria
svojou dlhoročnou činnosťou významne pri-spieva k duchovné-
mu rozvoju mládeže a dospelých a láka mnohých záujemcov zo
Slovenska i zahraničia.

Hasičské hobby

Peter Ronec

Žiaci a študenti v GIU Schaubmarov mlyn

Po úspešnom stretnutí vo februári 2012 sa Mesto Pezinok, Klub
sprievodcov a Ekonomická univerzita v Bratislave rozhodli opäť
pripraviť besedu so sprievodcami pre záujemcov z radov občano-
v. Beseda spolu s hosťami z
sa uskutočnila začiatkom októbra pri príležitosti Svetového dňa
cestovného ruchu. Vďaka dobrej spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom tu mohol predseda Klubu sprievodcov mesta Pe-
zinok privítať prof. JUDr. Ľudmilu Novackú, PhD. z Obchodnej fa-
kulty Ekonomickej univerzity a tiež dlhoročného redaktora Slo-
venského rozhlasu Petra Kolníka. Prítomní boli predstavitelia
Mesta Pezinok Ing.Andel a Ing. Čech, ako aj študenti SOŠ spolu s
riaditeľkou Mgr. E. Jurčíkovou. Po príhovore viceprimátora An-
dela predstavila prof. Novacká tradíciu Svetového dňa CR i čin-
nosť Obchodnej fakulty a Katedry služieb a cestovného ruchu.

Peter Ronec

Ekonomickej univerzity v Bratislave

Spolupráca s Ekonomickou univerzitou v BA

V celom kultúrnom svete si ľu-

dia pripomínajú Svetový deň

cestovného ruchu. Tento rok

ním bol 27. september. Spre-

vádzali ho mnohé podujatia kul-

túrneho a spoločenského živo-

ta. Patria medzi ne i národné a

medzinárodné výstavy, prezen-

tácie, besedy a stretnutia. Pri-

pomíname si tak prežité uda-

losti, stretnutia s novými kraji-

nami, s ich obyvateľmi, spozná-

vanie ich životných podmienok,

kultúry, zvykov, pamätihodnos-

tí, prírody ako aj typických jedál

a nápojov.

Pezinčania oslávili Svetový deň cestovného ruchu

Začiatkom októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripra-
vilo Ministerstvo práce a sociálnych vecí

kultúrny program, ktorý bol určený pre seniorov z celého
Slovenska. Súčasťou programu bolo aj vystúpenie

z OZ Radosť.
Pesničkárov

pezinských

spolu s Jednotou dô-
chodcov

„Pesničkári“ predviedli to najlepšie, čo majú vo svojom repertoá-
ri. Najmä druhé dejstvo zo spevohry s názvom „Keď chcem diev-
ku vydať“, ktorú s Folklórnym divadlom Radosť režijne naštudoval
jej autor Dr. Kamil Baxa, priviedlo divákov do varu. Od samého za-
čiatku bolo cítiť uvoľnenú atmosféru na oboch stranách. Vďačné
publikum nešetrilo potleskom a ováciami počas celého 45-minú-
tového programu. (pb)

OZ RADOSŤ k Mesiacu úcty k starším

Mesto Pezinok i Klub sprie-

vodcov mesta Pezinok pri tejto

príležitosti, ako v minulých ro-

koch, pripravilo viacero poduja-

tí. V záverečných dňoch mesia-

ca september navštívili členo-

via klubu i záujemcovia z radov

občanov hlavné mesto SR –

Bratislavu. Cieľom ich náv-

števy bola prehliadka mesta a

viacerých výstav v Slovenskej

národnej galérii, Slovenskom

národnom múzeu a v ďalších ga-

lériách. Účastníkov tohto podu-

jatia zaujala výstava výtvarných

diel nesúca názov „Prerušená

pieseň“ i výstava šperkov s ná-

zvom „Tekutý čas“ v SNG. Po-

zreli si aj expozíciu „Ľudový

odev na palete“ zobrazujúcu ľu-

dové kroje, ktorej súčasťou bol i

obraz s názvom „Pezinský trh“

od G. Mallého. Poučná bola pre-

zentácia slovenskej flóry a fau-

ny v SNM a v Galérii Z účastní-

kov zaujala výstava koláží nesú-

ca názov „Papier Kole“. Počas

prechádzky starým mestom si

prítomní pozreli maketu dnes už

neexistujúcej synagógy, v ktorej

sa premietali historické filmy.

Peter Ronec

Mestský úrad, Rímskokato-
lícka cirkev a Evanjelická cir-
kev augsburgského vyznania
v Pezinku pozývajú občanov
na pietny akt PAMIATKA ZO-
SNULÝCH, ktorý sa uskutoč-
ní na Sviatok všetkých svä-
tých vo štvrtok 1. novembra
na troch pezinských cintorí-
noch. Na mestskom cintoríne
bude pietny akt o 15.00 h. Na
cintorínoch v Cajlanskej a Gri-
navskej časti budú pietne akty
zhodne o 14. 00 h. Príďte si
spoločne uctiť pamiatku zo-
snulých. (r)

PAMIATKA
ZOSNULÝCH
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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
�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 6022
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Som sklamaný z postoja pri-
mátora Olivera Solgu.Ako orga-
nizátor petície proti prepojeniu
Trnavskej cesty s križovatkou
Malackej cesty som legitímnou
formou vyjadril svoj názor proti
Mestom navrhovanému rieše-
niu. Rovnaký názor zdieľa aj
viac ako sedemsto obyvateľov
sídliska Muškát, ktorí sa pripojili
svojím podpisom. Ešte predtým
som však celý problém konzul-
toval s predsedom plánovacej
komisie pre zmenu územného
plánu mesta, od ktorého som
sa napríklad dozvedel, že nee-
xistuje žiadna štúdia, ktorá by
posúdila dopad vplyvov zmien
v danej lokalite (prach, hluč-

nosť, počet prechádzajúcich
áut, atď). Ak pán primátor volá
po diskusii, tak skôr sa treba po-
zrieť na nefungujúci tok infor-
mácií v rámci Mestského úra-
du, keďže predseda plánovacej
komisie by mal byť najkompe-
tentnejšia osoba pre daný prob-
lém a o jeho činnosti by mal byť
primátor informovaný. V takejto
situácii argumentovať odborný-
mi posudkami je len výkrik do
prázdnoty.

Za zmienku stojí aj fakt, akým
spôsobom sa zmena prepoje-
nia ciest Trnavská a Malacká
do územného plánu dostala.
Počas trojročného procesu prí-
pravy územného plánu bola

Trnavská cesta zakreslená ako
slepá ulica. Až na poslednú
chvíľu (v auguste 2012), pár me-
siacov pred uzavretím pripo-
mienkovania, bola navrhnutá a
zakreslená zmena.

Čo však považujem za osob-
né zlyhanie pána primátora je
fakt, akým spôsobom sa posta-
vil k názoru občanov. Nevhod-
ným sarkazmom a horúčkovitý-
mi reakciami na verejnom pre-
rokovaní územného plánu a ná-
sledne v článku v Pezinčanovi
označil pretíciu za „nezmysel“ a
„strašenie ľudí“ dokonca priamo
hovorí, že „nechápe“ občanov
ktorí sa podpísali. Tu už treba
spozornieť ešte viac a opýtať sa

či je primátor, ktorý podľa vlast-
ných slov nechápe názor vyše
700 občanov svojho mesta, mu-
žom na správnom mieste.

Sídlisko Muškát považujem
za jedno z najlepších miest pre
život v Pezinku. Za posledných
dvadsať rokov tu pribudlo množ-
stvo nových bytov, ktoré sú obý-
vané mladými rodinami s deť-
mi. Ich obava z toho, že priamo
stredom sídliska, dvadsať met-
rov od detských ihrísk, má byť
prejazd akýchkoľvek áut mimo
tých ktoré tam bývajú, je opod-
statnená a ignorovanie tohto vo-
lania je hazard, ktorý si nemôže
zodpovedný komunálny politik
dovoliť. Tomáš Sandtner

AD: Podpíšte... ale potom sa nečudujte (Pezinčan, 9/2012)

FOTO (pb)

Na ulici Dona Sandtnera horeli autá

V stredu 26. 9. o 3:54 h bol jednotke Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku nahlásený po-
žiar auta na ulici Dona Sandtnera. Po príchode na miesto
sa zistilo, že horí motorová časť vozidla a dve vedľa stoja-
ce vozidlá. Príslušníci zasahovali v dýchacích prístrojoch,
vozidlá boli uhasené vysokotlakovým prúdom. Na miesto
sa dostavila Polícia a bol vyrozumený zisťovateľ príčin po-
žiarov. Poverený policajt Obvodného oddelenia PZ v Pe-
zinku začal trestné stíhanie na neznámeho páchateľa vo ve-
ci prečinu poškodzovania cudzej veci. Celková škoda spô-
sobená požiarom bola vyčíslená na 20 500 €.

Pezinská polícia žiada verejnosť o po-
moc pri pátraní po svedkoch dopravnej
nehody, ktorá sa stala

. Pri nehode došlo k stretu osob-
ného motorového vozidla Škoda Felícia

s chodcom. Chodec utrpel pri nehode ťažké zranenia.

v pondelok 1. 10.
2012, v čase približne o 20.20 hod. na
ceste medzi obcami Šenkvice a Pe-
zinok

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k ob-
jasneniu uvedenej dopravnej nehody, je možné ozná-
miť osobne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v
Pezinku, Šenkvická ul. č. 14, prípadne telefonicky na
číslach 096152/3155, 096152/3511, 096152/3550, alebo
na bezplatnom telefónnom čísle 158. Informácie môže-
te oznámiť aj osobne na ktoromkoľvek policajnom od-
delení. kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Polícia pátra po svedkoch
dopravnej nehody

�Odstúpim záhradku s chatkou pri Drevoindustrii. Tel.: 0903 969 7062

Každý má právo... Takto začí-
na prvá veta zákona o petič-
nom práve. Jeho ušľachtivým
zámerom je podporiť záujem ve-
rejnosti o veci verejné, aby ob-
čan nemal pocit, že je voči moci
bezmocný. Neznevažujme, ale
naopak – vážme si, že takúto
možnosť máme. Sám som jed-
nu petíciu inicioval, po prvýkrát
a bez skúseností, a toto sú mo-
je prvé dojmy.

Územný plán ráta s vý-
stavbou ciest K21 a K22 na
Záhumeniciach v časti Muškát.
Síce na 3 metre širokom mest-
skom pozemku (nie je to na ces-
tu málo?), ale, žiaľ, v tesnej blíz-

kosti našich bytov a domov. Je
snáď obava z nárastu prašnosti
a hlučnosti v oblasti, obava z
ohrozenia bezpečnosti nás a
našich detí, či obava z poško-
denia statiky našich domov neo-
právnená? Ja si myslím, že
oprávnená určite je. A myslí si
to aj ďalších 80 obyvateľov
dotknutých ulíc. Všetci susedia,
ktorých som oslovil, petíciu pod-
písali. Prečo som sa pred zbie-
raním podpisov nestretol s ve-
dením mesta? Pretože som
pred moc nechcel predstúpiť
„nahý“ a sám, ale podporený
hlasmi spoluobčanov. Nie ja
proti vám, ale MY proti vám.

Nebojme sa diskutovať verejne
a nie za zatvorenými dvermi.
Čo chceme petíciou dosiah-
nuť? Aby sa návrh ÚPN mesta
vrátil k pôvodnému plánu – va-
riantu B. Aby bol dopad výstav-
by na súčasných obyvateľov
mesta čo najmiernejší. Prečo
od pôvodného plánu mesto
ustúpilo, aké nové skutočnosti
nastali, že bol zmenený, nám
zatiaľ nikto uspokojivo nevy-
svetlil. Na pripomienkovaní ú-
zemného plánu nám bolo ozná-
mené, že cesty síce zakreslené
sú, ale stavať sa určite nebudú.
To je, mierne povedané, pre-
kvapivé tvrdenie. Má väčšiu vá-
hu nezáväzný sľub alebo zá-
väzný úradný dokument? Ne-
znižuje daný sľub vážnosť také-

ho významého aktu, akým
schválenie územného plánu
mesta bezpochyby je? Nemali
by sme za naše peniaze žiadať
projekt, ktorý je najlepší zo všet-
kých možných a nie len taký
„ aby bol “ ?

Suma sumárum, otáznikov je
viac ako dosť. V čase písania
tohto článku sa samou petíciou
ani pripomienkou k návrhu
ÚPN mesta Pezinok kompe-
tentní ešte nazaoberali, a preto
stále verím, že sa možnosť vý-
stavby ciest pod našimi oknami
neotvorí. Stále verím, že petícia
je účinný nástroj v rukách neľa-
hostajných občanov. Stále ve-
rím, že zvolení vypočujú hlas
voličov.

Michal Krištof

O petícii bez emócií

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

�Hľadáme dodávateľa na rekoštrukciu strechy na bytovom dome v
PK, cca 1000m2, pôvodný stav rovná, po rekonštr. sedlová, v ter-
míne 2. pol r. 2013. Kontakt: @lydiastelma gmail.com
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Vážim si angažovanosť obča-
nov a ich záujem o veci verejné
a akceptujem legitímne právo
občanov organizovať a podpi-
sovať petície. Rovnako si však
vážim pravdu a v tomto prípade
aj pravdivosť vo vyjadrovaní a
exaktné narábanie s faktami. Pri
čítaní vyššie uvedených prí-
spevkov pána Sandtnera a Kriš-
tofa som mal dojem, že obidvaja
môj príspevok s názvom

v minulom čísle Pezinčana nečí-
tali pozorne, pretože reagujú na
niečo, čo som nenapísal.
Prvým faktom, ktorý prehliadli,

je, že som nepísal o tých, ktorí
petíciu podpísali, ale o tých, kto-
rí ju iniciovali a zbierali podpisy.
Samozrejme, bez toho, aby na-
vrhované riešenie konzultovali
so zástupcami mesta či zhoto-
viteľom, prípadne si ho nechali
vysvetliť. Preto trvám na názo-
re, že ich zrejme neviedla sna-
ha problém riešiť, ale skôr úmy-
sel podrobiť neopodstatnenej
kritike vedenie mesta, poštvať
proti nemu ľudí a možno aj sna-
ha o zabrzdenie schvaľovacie-
ho procesu územného plánu.

V decembri minulého roku eš-
te bola v jednom z dvoch kon-
ceptov navrhovaná aj cesta cez
novú časť sídliska, cez zónu by-
tových domov sídliska Muškát,
prepojenie z Trnavskej na Ma-
lackú. Vyústenie malo byť blízko
jestvujúceho kruhového objaz-
du na Šenkvickej. Mesto toto rie-
šenie, napriek tomu, že to bol
len jeden z návrhov, nedoporu-
čilo a to ešte skôr, ako sa proti
nemu zdvihla vlna odporu a spi-
sovala sa petícia. Sám som opa-
kovane upozorňoval, že tento
návrh nepodporíme a na zákla-
de toho dopravný inžinier a zá-
stupca BSK odporučili súčasné
riešenie po dobu výstavby na
Záhumeniciach.

„Pod-
píšte, ...ale potom sa nečudujte“

Nikto nikdy nehovoril o ma-
gistrále, ktorá by spájala cestu z
Modry do Bratislavy, lebo by si
údajne vodiči skracovali cestu
cez sídlisko Muškát. Opakova-
ne sa pýtam, kam by asi došli v
hustej premávke v centre mes-
ta? Iste mi dáte za pravdu, že by
to bol nezmysel. Navyše tento
problém je riešiteľný pomerne
jednoducho osadením prísluš-
ného dopravného značenia a
ďalšími opatreniami. Ale zdô-
razňujem, že dve navrhované
cesty z Muškátu na Cajlu a na
Malackú sú naozaj len ideovým
návrhom, ktorého realizáciu bu-
de určovať najmä dlhodobá krí-
za ekonomiky a stavebníctva,
potreba a cena bytov, ale najmä
súhlas či nesúhlas občanov v
stavebnom konaní a pri schva-
ľovaní územného plánu zóny,
bez ktorého nemožno Záhume-
nice realizovať. A ešte predtým
majetkoprávne a pozemkové vy-
sporiadanie, ktoré môže trvať aj
viac ako desaťročie. Len pre
ilustráciu uvediem, že takto to
bolo aj na Severe III., kde šest-
násť rokov trvalo, než sa aspoň
časť pozemkov vysporiadala a
začalo sa stavať.

Spoločnosť AUREX ako spra-
covateľ nového územného plá-
nu mesta musela navrhnúť as-
poň nejaké riešenie dopravné-
ho prepojenia v danej lokalite.
Je celkom prirodzené, že to
odborníci riešili na jestvujúcich
komunikáciách a pozemkoch
mesta. Keby totiž navrhované
cesty posunuli len o pár metrov
na súkromné pozemky, mali by
sme na stole ďalšie a ďalšie petí-
cie, tentoraz vlastníkov pozem-
kov. Keď som opakovane hovo-
ril o spriechodnení Trnavskej
(ktorá sa , mimochodom, z viac
ako dvoch tretín intenzívne pou-
žíva aj dnes), hovoril som aj o
zjednosmernení krátkeho úse-

ku tejto cesty z Muškátu na
Malackú, čo by aj dnes uľahčilo
jeho obyvateľom dostať sa von
zo sídliska smerom na Babu,
Modru, Senec a Bratislavu, ako
to navrhuje kritizované riešenie
Aurexu. Obyvatelia by nemuseli
používať obchádzky, prípadne
sa vliecť cez celé mesto.

Moje slová však zanikli v stra-
šení dopravnou magistrálou a
prejazdom kamiónov pod okna-
mi bytoviek. Zdá sa, že účelom
výzvy „Susedia, spoločne za-
bráňme vpusteniu tranzitnej do-
pravy cez Trnavskú ulicu!“ bolo
postrašiť ľudí „tranzitnou“ do-
pravou, poštvať ich proti vede-
niu mesta i proti sebe navzájom
a potom byť hrdinom, ktorý prob-
lém nielen zažehnal, ale aj vy-
riešil. Opakujem, že nie je prav-
dou, že obyvatelia Muškátu ne-
budú mať v budúcnosti mož-
nosť vyjadriť sa aj k dopravné-
mu riešeniu na ich sídlisku. Do-
teraz vždy, aj keď sme išli len
zjednosmerniť nejakú ulicu, kaž-
dú zmenu sme s občanmi opa-
kovane prerokovali. Treba si
spomenúť na zjednosmernenie
Ulice SNP a priľahlých ulíc či ne-
dávne dopravné úpravy v dolnej
časti Trnavskej. Verejnosť aj v
budúcnosti bude mať vždy páky
na to, aby nedovolila riešenia,
ktoré ju budú poškodzovať. O
tom je samosprávna demokra-
cia, o tom je volené zastupiteľ-
stvo alebo občianske iniciatívy.

V prípade navrhovaného pre-
pojenia Trnavskej s Cajlou cez
Záhumenice sa hovorí v petícii o
ceste „rovno pod oknami našich
domov a bytov“. Majitelia kraj-
ných pozemkov už asi zabudli,
že mesto Pezinok im odpredalo
pozemky medzi poľnou cestou
a ich vtedajšími pozemkami, le-
bo ich neoprávnene v sedem-
desitych a osemdesiatych ro-
koch zabrali, oplotili, dokonca si

na mestských pozemkoch po-
stavili garáže a prístavby. Mesto
im za môjho primátorovania vy-
šlo v ústrety a pozemky im od-
predalo. Uvádzam to len pre po-
riadok a hovorenie si pravdy.

Som presvedčený, že spoloč-
nosť Aurex, ktorá územný plán
už štyri roky pripravuje, vie, čo
robí. Je to spoločnosť,v ktorej
pracujú odborníci a špecialisti
na ÚP, ktorí robia územné plány
miest a obcí už dvadsať rokov.
Momentálne aj pre Bratislavský
samosprávny kraj. Ako posla-
nec BSK a člen komisie územ-
ného plánovania a regionálne-
ho rozvoja vidím zblízka po-
stupy a výsledky ich práce.
Myslím, že si zaslúžia našu dô-
veru a nie spochybňovanie ich
práce a odbornosti laikmi.Ak to-
tiž nebudeme akceptovať ľudí
so vzdelaním, odbornou spô-
sobilosťou a praxou, potom tu
zavládne chaos a anarchia vy-
hovujúca skupinovým záuj-
mom a diletantským riešeniam.

Ešte si neodpustím jedno kon-
štatovanie: Je pre mňa zaráža-
júce, že petíciu proti prepojeniu
Trnavskej podpisujú aj obyva-
telia Bratislavy, ale tiež ľudia,
ktorí tu nemajú trvalý pobyt a ne-
platia tomuto mestu dane. Naj-
mä ju však podpísali tí, ktorí aj
dnes Trnavskú intenzívne vyu-
žívajú a ktorým navrhované rie-
šenie, paradoxne, mohlo po-
môcť pri ceste do práce, za ná-
kupmi, či zábavou.

Na záver by som rád vyjadril
svoju spokojnosť, že obyvate-
ľom sídliska Muškát, aj tým, kto-
rí petíciu nepodpísali, nie je ľa-
hostajný osud ich sídliska i
mesta, v ktorom žijú. Zároveň
ich však musím vystríhať, aby
sebou nenechali manipulovať a
aby ani v budúcnosti nepodľahli
výmyslom a polopravdám.

Oliver Solga

Primátor o Trnavskej a petíciách
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vysvetľuje Oľga Bejdáko-
vá, ktorá je predsedníčkou
Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov, iniciátor-
kou pravidelného upratovania
vo vinohradníckom chotári a
zjavne aj neformálnou veliteľ-
kou sobotňajšej akcie.

hovorí O. Bejdá-
ková.

Pravidelné brigády sa vo vi-
nohradoch organizujú od jese-
ne 2010. Tá októbrová bola v
poradí šiesta. Hoci vlastníkov
viníc tu vidieť pomenej, bohaté
zastúpenie má priamo pezin-
ská radnica.

Slovo brigáda sa nám mož-
no za éry socializmu zunova-
lo. Ale nebyť dobrovoľníkov,
ktorí sú ochotní priložiť ruku
k dielu bez nároku na odme-
nu, mnohé veci by nefungo-
vali ani dnes. Napríklad by
nemal kto čistiť a kultivovať
prírodu v pezinskom vino-
hradníckom chotári. Pravidel-
ného brigádnickeho uprato-
vania vo vinohradoch sa v so-
botu 13. októbra 2012 zúčast-
nilo takmer štyridsať ľudí.

„Vinohrady nad Pezinkom
predstavujú zaujímavú rekre-
ačnú lokalitu navyše popretká-
vanú spevnenými cestami a as-
faltkami, vhodnými pre pešiu
turistiku aj pre cyklistov. Asi
dvadsať alebo tridsať rokov sa
však o túto oblasť nikto nesta-
ral,“

„Korytá potokov a jarky boli už
natoľko zarastené a zasypané
smetím, že voda cez ne vôbec
neodtekala,“

„Keď pršalo alebo sa topil
sneh, všetka voda stekala po
cestách, takže sa tadiaľto vôbec
nedalo chodiť a celá lokalita bo-
la podmáčaná. To bol aj prvotný
impulz, prečo sme sa rozhodli
pustiť do kultivovania našej vino-
hradníckej oblasti. Sme radi, že
nakoniec Mesto túto myšlienku
podporilo. “

„Oceňujem, že tu
spravidla nechýba primátor

mesta ani viceprimátori,“

„Za-
bezpečujeme na týchto brigá-
dach techniku ako sú píly či kro-
vinorezy,“

„Dôležité však je, aby s touto
technikou robili aj ľudia, ktorí sú
odborne spôsobilí.“

„Staré príslovie hovorí – kto
chce slopať, musí kopať,“

„Keď-
že sme milovníci vína, musíme

dodá-
va O. Bejdáková.

Cenný je tiež príspevok fi-
riem, ktoré mestu bezplatne po-
skytujú techniku aj ľudí. Príkla-
dom sú Petmas, Milan Pátek,
vinárstva Skovajsa či VPS –
Pavelka a syn, a pochopiteľne
Mestský podnik služieb.

vysvetľuje riaditeľ
podniku Miroslav Lošonský.

Hoci sobota začínala sychra-
vo, počas dopoludnia sa oblaky
rozplynuli a nad jesenne sfar-
benými vinohradmi zasvietilo
slnko. Pohľad na kopy vyklčo-
vanej či pokosenej buriny a na
vyzbieraný odpad prezradil, že
brigádnici majú plný nárok na
obedňajšiu pauzu – občerstve-
ním bola cigánska, domáci jabl-
kový koláč a pozvanie na čier-
ne pivo po záverečnej.

hovo-
rí primátor Oliver Solga.

sa o vinohrady starať. Prvým dô-
vodom, prečo sme sa pustili do
pravidelných brigád bola sna-
ha, aby voda z krajiny neodte-
kala po cestách a aby ich neni-
čila. Druhý dôvod je samozrej-
me estetický. Keď je krajina za-
nedbaná, ľudí to priam láka,
aby v nej nechávali aj odpad,
pretože, ako sa hovorí – malá
kopa pýta viac. Kultivovaná kra-
jina predsa len zabraňuje také-
muto konaniu. No a napokon,
remízky, medze a komunikácie
sú tiež majetkom mesta, o ktorý
sa musíme starať.“

„Začneme v
tomto smere robiť nielen osve-
tovú činnosť ako doteraz, ale aj
represívnu! “

„ Chceme, aby to tu bolo pek-
nejšie. “

Žiaľ, mnohí vlastníci viníc sa
údržby verejných priestranstiev
nezúčastňujú. Primátor Solga
však upozorňuje:

Do prezenčky dobrovoľníkov
sa zapisuje aj pani Alena Be-
rezňáková, ktorá má pre svoju
účasť jednoduché vysvetlenie:

Vladimír Píš, majiteľ známej
levanduľovej záhrady, popisuje
stretnutie s okoloidúcimi turis-

tami, ktorí boli prekvapení, že
sa nepracuje kvôli investorom a
plánovanej výstavbe, ale iba
tak – aby krajina vyzerala lep-
šie.

dodáva V. Píš.

Jedným z výsledkov uprato-
vania bola napríklad aj vyčiste-
ná Šiclovská studnička z roku
1896, z ktorej aj teraz, v období
dlhotrvajúceho sucha, takmer
zázračne vytekala voda.

Podstatné je, aby táto dobro-
voľnícka aktivita vydržala, pre-
tože dve či tri desaťročia nečin-
nosti by vinohradnícky chotár
vrátili do stavu, v akom bol pred-
tým.

dodá-
va Oľga Bejdáková.

„Rozhodne sa počas dvoch
rokov pravidelných brigád veľa
zmenilo,“ „Je to
vidieť na prvý pohľad a aj ohla-
sy sú pozitívne.“

„Udržiavanie vinohradov
nie je iba úctou k tradícii,“

„Tunajší vi-
nohradnícky chotár je vďaka
svojej ucelenosti priam stvore-
ný pre verejné akcie. Predsta-
vuje kultúrnu a spoločenskú
hodnotu a má potenciál prilákať
návštevníkov. Na to je však
potrebné, aby bol príťažlivý a
čistý.“

(kam)

Vinohradom pomáhajú dobrovoľníci
Týždeň od 8. do 12. októbra vyhlásila Liga proti rakovine

Slovenska za Týždeň proti rakovine. Ide o pravidelnú kam-
paň, ktorá prebieha každý rok. Týždeň proti rakovine vyvr-
cholil v piatok Dňom jabĺk, kedy dobrovoľníci v mnohých
mestách v rámci Slovenska a vrátane Pezinka rozdávali oko-
loidúcim čerstvé jablká. Toto ovocie symbolizuje zdravý ži-
votný štýl, na ktorý by ľudia nemali zabúdať. V Pezinku sa zá-
roveň počas Dňa jabĺk uskutočnila akcia Pochod zdravia. Jej
organizátorom je Klub Venuša pri Lige proti rakovine
Slovenska v Pezinku. Zúčastniť sa pochodu mohla široká ve-
rejnosť – ženy, muži, dospelí i deti, všetci tí, ktorým zdravie
nie je ľahostajné. Zraz účastníkov prebiehal poobede na
Radničnom námestí. Pochod zdravia smeroval od
Martiánskeho stĺpu na námestí po Štefánikovej ulici až do
Zámockého parku. Ukončený bol symbolicky, a to rozdaním
zelených jabĺk všetkým, ktorí sa ho zúčastnili.

Liga proti rakovine rok čo rok mení námet tejto jesennej
kampane. Tento rok bola zameraná predovšetkým na ocho-
renia postihujúce najmä ženy, teda rakovinu prsníka, krčka
maternice a hrubého čreva. Upozorniť na hrozby tejto záker-
nej choroby a v neposlednom rade na potrebu dodržiavania
prevencie a zdravého životného štýlu pomohlo v Pezinku prá-
ve októbrové podujatie Klubu Venuša a jeho členiek. (KG)

Pochod zdravia v uliach Pezinka

Malé Karpaty sú územím európskeho významu

Najväčšou devízou Malých
Karpát sú územia, ktoré si vďaka
ochrane zachovali svoj pôvodný
charakter. Ide predovšetkým o
lesné porasty.

vysvetľuje
ochranár Viliam Klescht.

Prirodzenosť lesov má mimo-
riadny význam, ak si uvedomí-
me, akými problémami trpia po-
vedzme národné parky vo
Vysokých alebo Nízkych Tat-
rách. Na lesy nepriaznivo pôso-
bia okrem iného extrémne pre-
javy počasia, ktorých intenzita aj
početnosť narastajú vďaka kli-
matickej zmene. Svedectvom
sú napríklad lesné stráne, ktoré
poškodila prudká víchrica a ná-
sledná kalamita v máji 2010.

„Tvorba takéhoto
ekosystému, to nie je len vysa-
denie stromu. Je to otázka nie-
koľkých storočí. Preto považu-
jem za mimoriadne cenné práve
reprezentatívne ekosystémy, kto-
ré by bez ochrany neboli prežili a
neboli by sa uchovali vo svojej
pôvodnej podobe,“

dodáva
V. Klescht.

Kvalitu územia potvrdzujú aj
európske kritériá. Európska
únia eviduje európsky význam-
né biotopy, aj konkrétne druhy
rastlín či živočíchov. Pri hodno-
tení Slovenska sa potvrdilo, že
Malé Karpaty takmer celé pred-
stavujú územie európskeho
významu.

Samozrejme, ani chránená ob-
lasť sa nemôže uzavrieť pred zá-
ujmom turistov. Výhodou Ma-
lých Karpát je v tomto smere blíz-
kosť Bratislavy a ťažisko na ví-
kendovej či jednodňovej turisti-
ke.

hovorí
Viliam Klescht.

„Vždy to však vedie k tomu, že
sa les znovu obnovuje, preto je
prirodzený ekosystém tou naj-
cennejšou hodnotou,“

„Nebránime sa vytváraniu
nových turistických či cykloturis-
tických trás, pretože usmerňujú
návštevníkov a tým odbreme-
ňujú ostatné územia,“

„ Snažíme sa tie-
to trasy posudzovať z hľadiska

ochrany prírody, ale aj bezpeč-
nosti. Je tu hustá sieť lesných
ciest so spevneným povrchom,
kde nie je problém budovať cyk-
lotrasy. Ale sú miesta, ako na-
príklad Vysoká, kde by jazda na
bicykli spôsobila obrovskú eró-
ziu a ďalšie škody. Nie všetko v
prírode sa dá skonzumovať a
spotrebovať. Možno by sme úz-
kej skupine vyznavačov športu
vyhoveli, ale ostatnú verejnosť
by sme pripravili o cenné prírod-
né prostredie. Snažíme sa žia-
dosti posudzovať citlivo, ale na
druhej strane musíme dbať na
verejný záujem a svoje argu-
menty sme pripravení ustáť. “

Ochranári aj dnes môžu pôso-

biť aktívne v teréne, hoci im prá-
cu komplikuje legislatíva a, žiaľ,
aj nedostatok finančných pros-
triedkov. Záslužná je práca
dobrovoľníkov, medzi ktorých
môže vstúpiť ktorýkoľvek záu-
jemca. Plody však priniesla aj
spolupráca s políciou pri odchy-
távaní a trestaní motocyklistov
či štvorkolkárov, ktorí si prírodu
mýlia s pretekárskou dráhou.

Je nespochybniteľné, že Malé
Karpaty predstavujú oblasť, kto-
rá si zaslúži ochranu. Ale viac
ochrany – v podobe právomocí,
peňazí a možno aj morálnej pod-
pory – si nepochybne zaslúžia
aj tí, ktorí toto chránené územie
chránia. (kam)

Malé Karpaty tvoria neodmysliteľnú kulisu Pezinka. Silueta
ich belasých vrchov dotvára malebnosť celej oblasti. Zároveň
sú však už vyše 35 rokov Chránenou krajinnou oblasťou, kto-
rá aj v rámci Európy patrí medzi najcennejšie lokality. Ich
význam si vysoko cení aj Viliam Klescht, riaditeľ Správy
CHKO Malé Karpaty.

Na Pezinskej Babe si možno pripome-
núť 35 rokov, odkedy bola slávnostne
otvorená Chránená krajinná oblasť Ma-
lé Karpaty.

Viliam Klescht: Malo-
karpatská príroda pa-
trí medzi cenné úze-
mia v Európe.

Posledný septembrový víkend sa začal v poradí 3. ročník Pe-
zinskej hokejbalovej ligy. Počet tímov sa rozrástol na 15. Medzi
novými účastníkmi sú: ŠhbK Račištorf (Rača), HBC Ducks (Bra-
tislava), Dunajská Lužná Hawks, HC Chilli (Pezinok), Hurons
Budmerice a Jokerit juniori. Do ligy sa neprihlásil v porovnaní s
minulou sezónou bronzový team HC Warriors Častá.

Liga sa bude hrať 2-kolovo – každý s každým a po nej budú na-
sledovať zápasy play off. Novinkou je od tejto sezóny je povin-
nosť , že každý hráč musí nastúpiť na zápas v prilbe.

Výsledky: 3. kolo Carpathians – ŠHbK Rčištorf 3:6, HBC Ducks –
HBK Panteri 0:3, Hurons Budmerice – Jokerit 5:2.

Viac na stránke www.hokejbal.4fan.cz

V dňoch 15.-16.septembra 2012 sa uskutočnil hokejbalový tur-
naj na počesť 28. rokov založenia klubu Vitamíny Pezinok. Na
turnaji sa predstavilo 14 tímov nielen z Pezinka, ale aj Bratislavy
Dunajskej Lužnej, Réce, Modry a Budmeríc. V prvej fáze sa odo-
hrávali zápasy v troch základných skupinách. Do play off (štvťfi-
nále - finále) postupovalo prvých osem mužstiev, ktoré získali
najviac bodov, kde sa streli systémom 1-8, 2-7 atď. Práve v ňom
sa skončila aj púť minuloročného víťaza teamu Réca Devils.
Svoju formu si v najsprávnejšom čase najlepšie vyladili Pavúci,
ktorí zostali neporazení v ďalšom priebehu vyraďovacích bojov
a zaslúžene tak zodvihli nad hlavu putovný pohár. Na druhom a
treťom mieste skončili ďalšie pezinské tímy Hornets a Hali-
ganda. Najlepší hráč turnaja: M. Jelemenský – Orly Modra.
Najlepší brankár turnaja: M. Čierňava – Vitamíny Pezinok „A“

(pv)

PHBL – ročník 2012/2013

Pavúci Pezinok víťazi turnaja

V piatok, 5. októbra, bola v Galérii Prokop otvorená výstava
maliara a pedagóga Jozefa Bausa. Po jej skončení bola v ga-
lérii nainštalovaná výstava účastníkov plenéru v Malej
Frankovej.

Druhý ročník dopravno-preventívnej akcie pri príležitosti „Dňa
bielej palice“ sa uskutočnil v našom meste 15. októbra. Jeho cie-
ľom bolo dostať do povedomia účastníkov cestnej premávky,
najmä však vodičov motorových vozidiel, aj nevidiacich chod-
cov a funkcie bielej slepeckej palice, ktorá je symbolom nevidia-
cich a slabozrakých ľudí.

v GALÉRII PROKOP
V ý s t a v a

Deň bielej palice
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Vaše peniaze

Máte dieru

rýchla pôžička bez zbytočných otázok
až do výšky 3 000,- €

- aj bez ručiteľa
- rýchlo a na čokoľvek

v rodinnom rozpočte?

0948/ 355 506

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

www.proficredit.sk

POZOR!!! Ku zmluve DARČEK

Cesta II/502 vo Vinosadoch musela byť kvôli jej nutnej oprave
na dlhší čas uzatvorená. Uzávierka hlavného ťahu medzi Pe-
zinkom a Modrou skomplikovala životy najmä vodičom a tiež
obyvateľom obce Šenkvice, kadiaľ vedie obchádzková trasa.
Cesta je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja (B-
SK) a preto má jej správu na starosti spoločnosť Regionálne
cesty Bratislava, a.s. Kraj začal s rekonštrukciou v auguste
2012. Vo štvrtok 20. septembra prišiel priamo na problémové
miesto skontrolovať priebeh prác predseda BSK Ing. Pavol
Frešo. Problém, ktorý na tejto komunikácii vznikol, spôsobila
skutočnosť, že cesta bola postavená na nespevnenom podkla-
de. Násyp nevydržal nápor najmä nákladných áut ani ostat-
nej dopravy. Následkom toho bol jeho zosun a prepad vozovky.
Zjavné ohrozenie bezpečnosti cestnej premávky, majetku, zdra-
via ako aj životov občanov si vyžiadalo okamžitú uzávierku úse-
ku a jeho nevyhnutnú opravu. Na začiatku rekonštrukcie bolo
nutné vykopať 3 až 4 metre zeminy, ktorá tvorila nespevnené
podložie cesty. Následne prebiehali práce na vytvorení novej
pevnej geodosky. Tá má spevniť povrch a zabrániť ďalšiemu po-
súvaniu a kĺzaniu vozovky v budúcnosti. Okrem novej bezpeč-
nej cesty v tomto úseku pribudnú aj krajnice a nové chodníky.
Rozsiahla rekonštrukcia vyťaženej komunikácie II/502 vo
Vinosadoch je podľa BSK najväčšou investíciou kraja v oblasti
dopravy v tomto roku. Financie na rekonštrukciu boli vyčlenené
z rozpočtu bratislavskej župy. Bratislavského župana sprevá-
dzali na kontrolnom dni starosta obce Vinosady Milan
Lempochner ako aj generálny riaditeľ spoločnosti RCB, a. s.
JUDr. Milan Valašik a ďalší. Ako uviedol Frešo, rekonštrukcia
cesty by mala trvať do polovice novembra 2012. (KG)

Cesta vo Vinosadoch
by mala byť opravená v novembri

Nezabudnuteľný umelecký zážitok mali v nedeľu 16. septem-
bra návštevníci benefičného koncertu k Sviatku Sedembo-
lestnej Panny Márie v rím.-kat. kostole Sv. Filipa a Jakuba vo Vi-
ničnom.

Mária Turňová, dlhoročná sólistka Opery SND v Bratislave,
známa občianka nášho mesta z umeleckých vystúpení i peda-
gogickej činnosti, predniesla recitál piesní a árií. Boli medzi nimi
tie z najkrajších i najnáročnejších – Biblické piesne Antonína
Dvořáka, či veĺká ária z Pucciniho opery Tosca, ktoré odzneli vo
vynikajúcej interpretácii. Sopranistku sprevádzala klavíristka
Gabriela Tichá. Ich skvelú súhru a harmonickú atmosféru kon-
certu výrazne obohatila Melánia Hájková prednesom poézie
Milana Rúfusa. Obecenstvo z Vinič-ného, Pezinka i okolia od-
menilo srdečným potleskom účinkujúce umelkyne i organizáto-
rov. Všetkým patrí vďaka za mimoriadne hodnotné podujatie.

Milan Moravčík

V kostole znel soprán

V dňoch 21. 9. - 23. 9. sa v Pe-
zinku stretlo množstvo carava-
nistov, ktorí obľubujú vôňu jese-
ne a burčiaku. Zišlo sa tu 53 po-
sádok z Čiech, Moravy, Maďar-
ska a Slovenska, ktorí prijali na-
še pozvanie na 12. ročník Ma-
lokarpatského zrazu caravanis-
tov, ktorý sa koná pri príležitosti
Vinobrania v Pezinku. Pre na-
šich fajnšmekrov sme už tradič-
ne pripravili bohatý bufet s kla-
sickou špecialitou vinobrania,
cigánskou pečienkou v žemli,
lokšami, či už mastenými husa-
cou masťou alebo makovými so
slivkovým lekvárom. Naše ši-
kovné caravanistky nám ešte
napiekli oškvarkové pagáče, ko-
kosovo-višňové guľky, aj jabl-
kové pyté. To všetko sa potom
zalialo kvalitným burčiakom, pi-
vom a kofolou, podľa chuti.

V sobotu nám pri otvorení zra-
zu prialo počasie, aké sme si
tam „hore“ objednali. Náväzne
na to sme začali súťaže detí a

12. ročník Malokarpatského zrazu caravanistov Pezinok – Rozálka

dospelých, ktoré boli hneď aj vy-
hodnotené. Popoludní si účas-
tníci zrazu vybrali, či navštívia
vinobranie v meste alebo pôjdu
na túry. Jedna bola po chodníku
vinnej cesty do vinohradov pod
Malými Karpatmi a ďalší sa vy-
brali na náučný banský chod-
ník. Ale boli aj zdatnejší, čo sa
vybrali na hrad Červený Ka-
meň. Na večer sme pripravili bo-
hatý program, ktorý začal kon-
certom kapely Staré tiene pod

vedením nášho caravanistu
Peťa Tahotného, nasledovalo
tanečné vystúpenie dievčat v
zumbe pod vedením tanečníka
PeťkaAndela. Po tomto čísle vy-
stúpil kúzelník Tomáš Valacsay.
Nasledovala bohatá tombola a
Karaoke-šou pod vedením Ti-
bora a Ester Labudovcov. O
21.00 h bol v meste pripravený
veľkolepý ohňostroj, ktorý sme
mali z táboriska Rozálka ako na
dlani. V nedeľu sme ukončili

zraz o 10.00 h nakoľko sa mno-
hí chystali navštíviť v meste ale-
gorický sprievod, ktorý bol če-
rešničkou na torte celého zrazu
ako aj Vinobrania v Pezinku.

Touto cestou si dovolím poďa-
kovať aktívnym členom, ktorí
nezištne priložili ruku k dielu.
Podľa názorov účastníkov zra-
zu, sa 12. ročník MZC vydaril a
už dnes sa tešia na 13.ročník.
O rok dovidenia. ,

CCC Pezinok
PavelAndel

Prišli ste v piatok 28. septem-
bra do práce autom a nemali
ste ho kde zaparkovať? Nebolo
potrebné sa rozčuľovať. Stačilo
prísť na bicykli... Radničné ná-
mestie bolo totiž v tento deň vy-
hradené pre šoférov bicyklov!
Konal sa tu 2. ročník pezinskej
CykloPromenády.

Podujatie nadväzovalo na
Európsky týždeň mobility, ktorý
prebiehal vo viacerých sloven-
ských a mnohých európskych
mestách. V Pezinku sa zišlo
130 nadšených cyklistov všet-
kých vekových kategórií. Spo-
ločnou cyklojazdou mestom po-
ukázali na svoje nenahraditeľ-
né miesto v mestskej doprave.
S heslom „v jednote je sila“ bola
akcia zavŕšená obkľúčením his-
torickej časti mesta CykloReťa-
zou, symbolicky spájajúcou bi-

cykle účastníkov podujatia.
Súčasťou programu bola i pre-

hliadka najštýlovejších cyklis-
tov. Najväčšiu pozornosť okolo-
idúcich pútal Aladin na lietajú-
com bicykli, ktorý bol zároveň
lekárom podujatia. Výhercovia
súťaže boli ocenení bicyklovým
príslušenstvom z predajne Pe-

dál. Program pokračoval pre-
mietaním cyklofilmov a koncer-
tom zoskupenia Radophone
trio v neďalekom Templár pube.

Cenným prínosom pre organi-
zátorov bol dotazník, do ktorého
sa zapojilo 125 účastníkov ak-
cie. A čo sme sa vlastne dozve-
deli? V Pezinku obyvatelia bicy-

klujú veľa a radi! Dve tretiny opý-
taných jazdia na bicykli pravidel-
ne viackrát týždenne a ďalších
vyše 20 percent prevetrá svoj bi-
cykel aspoň raz za týždeň.

Podľa výskumov sa bicykel
považuje za najrýchlejší a naj-
flexibilnejší dopravný prostrie-
dok do vzdialenosti 3 kilomet-
rov. Aj z týchto dôvodov je hlav-
ným cieľom tohto podujatia pod-
porovať využívanie bicykla ako
alternatívneho dopravného
prostriedku. S týmto účelom bi-
cykluje minimálne polovica opý-
taných. Veríme, že správnymi
opatreniami bude počet týchto
cyklistov len rásť. Tretine opý-
taných pritom dokonca ani po-
časie nerobí žiadny problém! A
čo vy, budete využívať svoj bicy-
kel aj v zime?

Zuzana Tichá

Cyklopromenáda obkľúčila Pezinok

Letný čas končí v nedeľu 28. 10.
kedy si o 3.00 h. ráno posunieme
ručičky hodiniek späť na 2.00 h. Po
novom Slnko vyjde o 6.29 h a zapad-
ne o 16.40 h!



RÔZNE7 OKTÓBER 2012 PEZIN ANČ

Skupinka šiestich priaznivcov turistiky a prírody sa rozhodla ne-
všedným spôsobom zviditeľniť Grinavu. V nedeľu 9. septembra
2012 pod vedením horských vodcov Jara Vonderčíka a Milana
Packa zdolali trasou cez tzv. Velickú próbu najvyšší vrch
Slovenska - Gerlachovský štít, ktorý leží vo Vysokých Tatrách
vo výške 2655 metrov nad morom. Tohto výstupu sa zúčastnili:

a ktorý povedal:
Ing. Jana Šilhárová, Mário Farkaš, PhDr. Milan Grell, Ro-
man Falatáš, Ing. Marek Šilhár Peter Stríž,

zdroj

„Som rodák z Grinavy a aj keď tam v súčasnosti nebývam, rád
by som sa vrátil. Chcel by som, aby sa touto akciou Grinava tro-
chu zviditeľnila, lebo sa domnievam, že sa už ani na mapách ne-
nachádza. Výstup bol krásny. Je to zážitok na celý život“.

Grinava.com

Expedícia Grinava – Gerlach 2012

Kto z nás by nechcel zažiť krás-
ny vzťah až do konca života?

Ktorá z vás, milé ženy, by ne-
chcela, aby vás muž neustále
nosil vo svojom srdci a o vás bo-
joval? Muži, ktorý z vás by ne-
chcel, aby vám vaša žena dôve-
rovala a boli ste ňou neustále ob-
divovaný? Tieto túžby sú v nás
neodšrkiepiteľné. Sú súčasťou
našej ženskosti i mužskosti.

Základom dobrého manžel-
stva je správna komunikácia, úc-
ta, vernosť a odpustenie. Pres-
ne na tieto hodnoty upriamuje
pozornosť kurz pre manželov s
názvom „Manželské večery“.

je
vynikajúca príležitosť na posil-
nenie manželskej komunikácie
a na hĺbkovú analýzu manžel-
ského vzťahu. Manželské veče-
ry sú určené pre všetky manžel-
ské páry v ktoromkoľvek obdo-
bí spoločného života. Pomá-
hajú získať a osvojiť si hodnoty
potrebné pre hlboký a plnohod-
notný partnerský vzťah na celý
život. Je to blok siedmich stret-
nutí raz do týždňa vo večerných
hodinách. Stretnutia sú v prí-
jemnom prostredí s večerou pri
sviečke vo dvojici. Počas pred-
nášky i po nej majú manželia

Kurz „Manželské večery“ možnosť rozprávať sa o téme
večera. Súkromie každého pá-
ru sa rešpektuje, skupinová dis-
kusia nie je súčasťou večerov.
Témy večerov sú: ako vybudo-
vať pevné základy, umenie ko-
munikácie, riešenie konfliktov,
sila odpustenia, rodičia a svok-
rovci, sexuálna intimita, láska v
akcii.

Tento kurz vám každoročne
ponúka občianske združenie
Centrum pre rodinu – Pezinok.
Tohtoročné manželské večery
začali už od 19. októbra 2012.

Centrum pre rodinu je občian-
ske združenie, ktorého cieľom je

rozvoj a ochrana duchovných
hodnôt rodiny; výchova, vzdelá-
vanie a poskytnutie sociálnej po-
moci pre jednotlivca i rodinu. Čle-
novia, ktorí sú zároveň dobro-
voľníkmi, sa stotožňujú so zá-
kladnou ideou – že rodina je trva-
lé spoločenstvo muža a ženy za-
ložené na úprimnej sebadarujú-
cej láske otvorenej prijatiu a
ochrane života od počatia až po
prirodzenú smrť. Viac informácií
o združení aj o jeho ďalších po-
dujatiach nájdete na

, štatutárMartina Šipošová

www.pe-
zinskerodiny.sk

Kurzy pre manželov v každom veku

dý. Máme rôznu klientelu, od
osemnástich rokov do sto. V ne-
mocnici je šesť kliník a sú tu pa-
cienti s rozmanitými diagnóza-
mi, ale aj záujmami a zručnos-
ťami. Napríklad na Gerontopsy-
chiatrickej klinike robíme stret-
nutia s aktívnymi seniormi z
Pezinka – konkrétne ide o mie-
šaný zbor Šafráni a folklórnu
skupinu Obstrléze. Prídu medzi
našich seniorov, spievajú si s ni-
mi, recitujú básničky, je to veľmi
spontánne a prospešné.

Pomáhame búraniu predsud-
kov tým, že sa snažíme otvárať.

Vzniká aj opačný efekt – že
ľudia „zvonku“ majú mož-
nosť spoznať prostredie va-
šej nemocnice? Pomáha to
trochu búrať aj predsudky,
ktoré voči psychiatrii predsa
len stále existujú?

�

K Pezinku neodmysliteľne pa-
trí Psychiatrická nemocnica
Philippa Pinela. Jej pacienti
potrebujú okrem odbornej
liečby predovšetkým pocit,
že nie sú uzavretí za múrmi
zdravotníckeho zariadenia.
Pestovanie kontaktov s okoli-
tým svetom má na starosti
projektová referentka Zuzana
Šipošová.

Aká je konkrétne vaša pra-
covná náplň?

V čom spočíva význam ta-
kejto nefarmakologickej tera-
pie?

Je ťažké vymyslieť pro-
gram, ktorý je prínosom pre
všetkých pacientov?

Organizujeme v nemocnici ak-
cie, ktoré nefarmakologicky pod-
porujú liečbu našich pacientov.
Ide o športové a pohybové akti-
vity, kultúrne podujatia alebo aj
ergoterapiu, čo znamená liečba
prácou v našich dielňach. Mám
na starosti prípravu takýchto
projektov a zháňanie finan-
čných a materiálnych zdrojov
na ich uskutočnenie.

Na celonemocničných poduja-
tiach sa jednak stretávajú pa-
cienti navzájom, ale popri tom
prichádzajú do kontaktu s účin-
kujúcimi, majú možnosť disku-
tovať s nimi, pýtať sa, poďako-
vať sa, dotknúť sa našich hostí
alebo sa s nimi odfotiť. Na-
príklad, keď k nám prišli zaspie-
vať manželia Bangovci, bolo ve-
ľa objímania, veľa silných emó-
cií... Pre pacientov je to neza-
budnuteľný zážitok.

Snažíme sa podujatia organizo-
vať tak, aby sa v nich našiel kaž-

�

�

�

Verejnosť má prístup na naše
podujatia a niektorí ľudia to aj vy-
užívajú, hoci sme predsa len limi-
tovaní tým, že sa akcie konajú
väčšinou v utorok popoludní.
Priamy kontakt s pacientmi je no-
vou skúsenosťou aj pre účinku-
júcich. Niekedy majú možno aj
obavy, potom však zistia, že sa v
našom prostredí cítia veľmi fajn.

Najradšej mám aktivizačné
podujatia, do ktorých sa pacien-
ti môžu priamo zapojiť.Ale tento
moment sa dá vniesť aj do akcií,
kde by ste to ani nečakali. Na-
príklad aj v prípade harfového
koncertu. Prišiel mladý harfista,
ktorý hráva aj moderné skladby
od Beatles, Depeche Mode ale-
bo Lady Gaga. On hral a poslu-

Pri ktorom podujatí v po-
slednom čase ste mali pocit,
že naozaj „sadlo“?

�

cháči hádali, o akú pesničku
ide. Odmenou za správnu odpo-
veď bolo cédečko, knižka alebo
hrnček. Krásny bol koncert
Martina Geišberga, vystúpenie
súboruAd Una Corda, country s
Arionom, či predstavenie nášho
pezinského rozprávkového di-
vadla Piki. Prirástli mi k srdcu
bubnové workshopy s Thierrym
a zážitkom boli aj sokoliari z dvo-
ra Astur na Červenom Kameni.
Pezinčania nám vychádzajú v
ústrety a nemajú problém u nás
vystúpiť bez nároku na honorár.

Máme „knihu zážitkov“, ktorá za-
chytáva všetky podujatia a kaž-
dý sem môže napísať akýkoľ-
vek svoj dojem. Keď si v nej
spätne zalistujem, mám pocit,
že táto práca má zmysel.

Kedy máte pocit, že vaša
práca prináša výsledky?

(kam)

�

Pezinčania sa o Pinelku starajú

FOTO (kam)

Vedenie Klubu dôchodcov
na Cajlanskej ulici pravidelnú
klubovú činnosť obohacuje o
rôzne aktivity určené nielen pre
svojich členov, ale aj pre ve-
rejnosť. Nie všetky návrhy mož-
no zrealizovať, pretože aj im
chýbajú peniaze, preto sa za-
meriavajú na prípravu menej
nákladných podujatí. pri kto-
rých vystačia s vlastnou akti-
vitou.

Jedným z takýchto podujatí
bola, nedávno organizovaná,
výstava starožitností v priesto-
roch klubu. Dohodli sa, že kaž-
dý prinesie zo svojej domác-
nosti nejaký starší zaujímavý
predmet za účelom vystavenia.
Takto zhromaždili desiatky obdi-
vuhodných vecí, ktorými zaplni-
li jednu z väčších klubových

miestností. Škoda, že nie všetci
boli ochotní vzdať sa na nejaký
čas niektorej vzácnej rodinnej
pamiatky z obáv, že sa im mô-
že stratiť. Niet sa čo čudovať,
pretože mnohé tieto rodinné
skvosty majú pre nich vysokú
hodnotu a neraz sa k nim viaže
trvalá spomienka. Ale i tak bolo
na výstave čo obdivovať – krás-

ne kroje, ručné práce, rôzne
úžitkové predmety z čias mla-
dosti, jesenné dekorácie. Pozo-
ruhodné bolo, že vystavované
mini kroje boli podľa pôvodné-
ho vzoru zhotovené v ostatných
rokoch. Vystavené exponá-
ty si pozrelo veľa ľudí z Cajly,
aj celého Pezinka. Na otvorení
výstavy sa zúčastnil tiež primá-

tor Pezinka Mgr. Oliver Solga,
jeho zástupca Ing. Ján Čech a
poslanci za cajlanskú časť Vik-
tória Tahotná a Ľubomír Čech.
Primátor v príhovore vyzdvihol
aktivity členov Klubu dôchod-
cov na Cajlanskej ulici a ich záu-
jem prezentovať tieto cennosti
za účelom lepšieho spoznania
našej histórie.

Šikovné členky klubu pripravi-
li pri príležitosti otvorenia výsta-
vy malé pohostenie. Prítom-
ným ponúkli vlastnoručne vyro-
benú pravú cajlanskú caltu, pa-
gáče a jablkové dobroty.

Za zaujímavé podujatie si za-
slúžia poďakovanie všetky člen-
ky klubu, ktoré sa na jeho prí-
prave podieľali, taktiež vedúca
klubu Viktória Jáchymová.

(mo)

V cajlanskom klube dôchodcov obdivovali starožitnosti

OZ FS seniorov OBSTRLÉZE usporiada dňa 23. 11. 2012
o 18.00 h v Malej sále Domu kultúry, program pod názvom
„LÚČE PEZINSKÉHO SLNKA“.

Milovníci folklóru, ľudových piesní a humoru, všetci naši ka-
maráti a všetci Pezinčania, ale aj z okolia Pezinka, všetci ste
vítaní a veríme, že zažijete s nami príjemný a veselý večer.

Vaše Obstrléze

Folklórny súbor Obstrléze pozýva

Počas víkendu 5. - 6. 10. 2012 sa v Dolnom Kubíne uskutočnil
už 14. ročník prehliadky tvorby lokálnych televízií. TV PEZINOK
získala prvé miesto a Cenu literárneho fondu v kategórii rekla-
ma. Tento rok bodoval spot "Elegán" autorov: Bittner, Čermák,
Vagač, Košťál, Kujovič. Festival organizuje Spolok lokálnych a
televíznych staníc Slovenska LOToS, v ktorom je združených 50
lokálnych a regionálnych televízií. (r)

Prvé miesto pre TV Pezinok

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

8. 11. Papierový strašiak - Mama, ocko poď sa hrať

15.10. - 9.11. Výstava výtvarných prác detí z krúžkov z Centra
voľného času Pezinok - minigaléria DK Pezinok
15. 11. Bláznivá tekvička - Mama, ocko poď sa hrať

15. 11. Uspávanie chrobáčikov

22. 11. Maľujeme dáždnik - Mama, ocko poď sa hrať

21. 11. Eko šperky – kreatívne stredy

29. 11. Zavárame ovocie - Mama, ocko poď sa hrať

30. 11. – 1. 12. Babinec

– stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– stretnutia
s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– pozývame všetky deti a ich
rodičov do Zámockého parku o 16.30 h, kde deti uložia chrobáčiky
na zimný spánok.

– stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10:00 do 12:00hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

16.00 do 18.00 h pre kaž-
dého nad 10 rokov pre všetkých, čo radi vyrábajú, stačí ak sa
prihlásiš na telefónnom čísle alebo e-mailom.

– stretnutia
s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– dobrodružná noc v centre voľného času
od 16:30 do 10:00 pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia a
neboja sa spať mimo domu.
Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/402 021. Zmena pro-
gramu vyhradená.

www.epicentrum.org

K veselým príbehom, ktoré ste doposiaľ mohli spoznať v poda-
ní pezinského Divadla PIKI, pribudol ďalší. V nedeľu 14. októb-
ra malo v Dome kultúry v Pezinku premiéru predstavenie "Pes
(prí)tulák". Už názov napovedá, čo je hlavnou témou tohto prí-
behu. Napriek tomu je v predstavení ukrytých oveľa viac posol-
stiev, ako by sa mohlo zdať a tým sa rozprávka pre deti stala za-
ujímavou aj pre dospelých divákov. Hra vznikla podľa predlohy
francúzskeho spisovateľa Daniela Pennáca. Dotvorila ju však
životná skúsenosť samotných hercov divadla PIKI – Kataríny
Aulitisovej a Ľuba Piktora. Aj im sa totiž do cesty priplietol taký
pes prítulák a stal sa inšpiráciou. Divadlo PIKI odprezentuje svo-
ju novú hru nielen divákom na Slovensku, ale má v pláne vyces-
tovať s predstavením aj do Slovinska. (KG)

Nové predstavenie Divadla PIKI
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Naše historické mestečko stá-
ročia píše svoje dejiny. Píše o
území terra Bozen, o nemec-
kých osadníkoch, ktorí vysá-
dzali vinice. Píše o baníkoch,
čo úspešne ťažili na jeho úze-
mí, o prvej fabrike...Ale aj o rôz-
norodosti vierovyznaní a pek-
nom spolužití národností.

Bohatá je aj novodobá histó-
ria pezinského školstva. V minu-
lom storočí v Pezinku vzhľa-
dom na počet obyvateľov stači-
la ľudová a meštianska škola.
Výhodná poloha mesta a jeho
rozvoj si však postupom času
vyžiadali budovanie nových zá-
kladných a stredných škôl. V
osemdesiatych rokoch 20. sto-
ročia po dobudovaní sídliska
Sever bola situácia s počtom
detí taká vážna, že si vyžiadala
dve nové základné školy, popri
základných školách na Holu-
byho a Fándlyho ulici. Prvou z
nich bola Základná škola na
Kupeckého ulici, ktorá si s otvo-
rením školského roka 2012/13
pripomína 30. narodeniny.

O prvotných ťažkostiach so
zriaďovaním školy, s novým ná-
bytkom, s učebnými pomôcka-
mi, ale aj o dvojsmennom vyu-
čovaní by mohla rozprávať prvá

riaditeľka Gabriela Gyurischo-
vá. Ďalšími riaditeľmi boli Vla-
dimír Konečný, Ivan Gábriš,
Emília Pilátová a Viera Radi-
čová. Každý z nich prispel k zvý-
šeniu úrovne našej školy.

Ako je to dnes? Druhý školský
rok je riaditeľkou Katarína Vo-
lanková, ktorá s dvoma zástup-
kyňami Katarínou Čuvalovou a
Dagmar Borekovou úspešne
držia kormidlo. Škola so 691
žiakmi, 56 pedagógmi a 17
hospodársko-administratívny-
mi pracovníkmi je druhou naj-
väčšou v Pezinku. Okrem kla-
sických predmetov sa zame-
riava na rozšírenú výučbu cu-
dzích jazykov. Školský vzdelá-

vací program je obohatený o
predmety ako napr. regionálna
výchova, mediálna výchova,
spoločenská etiketa, športové
hry a iné.

Vedenie školy kladie veľký dô-
raz na vyučovanie inovačnými
formami: organizovanie histo-
rických dní, regionálnych dní,
návštevy výstav, exkurzií, diva-
diel, na školy v prírode... A to
sú iba niektoré z plejády podu-
jatí.

Práve pre rôznorodosť akcií
sa teší obľube školský klub de-
tí. Škola má vybudované od-
borné učebne, telocvične, mul-
tifunkčné ihrisko a pekný exte-
riér. Nemalú zásluhu má na tom

náš zriaďovateľ – Mestský úrad
Pezinok.

Veľké „ďakujem“ patrí desiat-
kam pedagógov a nepedago-
gickým pracovníkom, ktorí tri
desaťročia s nasadením a s lás-
kou odovzdávali svoj um tisíc-
kam detí. Celých 30 rokov zo-
stali verné tejto škole dve uči-
teľky: Nataša Osuská a Anna
Bodžárová.

Vďaka aj vám všetkým, ktorí v
súčasnom období v ťažkých fi-
nančných podmienkach zvyšu-
jete úroveň školy.

Do ďalších rokov si zaželajme
veľa dobrých žiakov, oddaných
pedagógov a dobré výsledky.

Ľudmila Benčuriková

Základná škola na Kupeckého ulici oslavuje tridsiatku

S jeseňou sa „prihlásil“ aj sviatok všetkých školských knižníc –
Medzinárodný deň školských knižníc. Predsa aj knihy musia
oslavovať!!!Apreto sme venovali knihe – priateľovi človeka vyu-
čovacie dopoludnie.

Na začiatku celého projektu sme si prezreli prezentáciu, kde
sa žiaci oboznámili s postupom pri spracovaní knižky. Potom
sa rozdelili do niekoľkých skupín, kde ich čakali rôzne zaují-
mavé úlohy. Niektorí sa zahrali na ilustrátorov a tak do rúk vzali
farbičky, štetce a maľovali rozprávku. Kreatívne myslenie a fan-
tázia sa prejavila v skupinke, kde deti vymýšľali vlastný príbeh
ako pán spisovateľ, ale aj pri dramatizácií rozprávky. Niektorí
mali za úlohu poskladať rozprávkové puzzle či správne označiť
rôzne rozprávkové bytosti. Na záver dňa sme si vyrobili zálož-
ky, ktoré nám budú slúžiť pri čítaní kníh v našej školskej kniž-
nici. , ZŠ KupeckéhoMonika Fintorová

Medzinárodný deň školských knižníc

Z myšlienky vytvoriť priestor
na podporu tvorivosti každého
druhu a v každom veku vznikol
projekt Školského centra voľné-
ho času pri Základnej škole
Orešie, ktorý bol financovaný
zo zamestnaneckých grantov.
Sumu 1000 € získal na projekt

zo Slovak
Telekom, a. s. prostredníctvom
Nadácie Pontis a 1600 € získa-
la z SPP,
a. s. Počas letných školských
prázdnin viac ako 30 dobrovoľ-
níkov venovalo nezištne svoj
čas a námahu na rekonštrukciu
priestoru bývalej školskej ku-
chyne podľa návrhu architekta
Ing. Radovana Rusnáka. V uto-
rok 4. septembra sa uskutočni-
lo slávnostné otvorenie. Pozva-
nie na otvorenie okrem iných pri-
jali: poslankyňa MsZ Pezinok
pani Mgr. Kvetoslava Štrbová,

Mgr. Marek Šilhár

Mgr. Nora Lišková

pedagogička Základnej umlec-
kej školy v Pezinku Mgr. Art
Magdaléna Milčiková, riaditeľka
súkromnej materskej školy
Benjamin pani Denisa Kasana,
poslanci PhDr. Milan Grell a
Drahomír Šmahovský a advo-
kát JUDr. Peter Dráč. V krát-

kych príhovoroch zhodnotili pro-
jekt Eva Kulichová a Mgr. Nora
Lišková. Riaditeľ školy Mgr. On-
drej Koreň vysoko ocenil po-
moc a spoluprácu medzi rodič-
mi a priateľmi školy. Stuhu na
dverách do nového centra po-
stupne prestrihli Mgr. Nora Liš-

ková za tých, ktorí získali granty
na projekt, Ing. Radovan Rus-
nák ako architekt, Mário Farkaš
za všetkých tých, ktorí na centre
pracovali a prvák Adam Kulich
za všetkých, ktorí budú nové
centrum používať. Kľúč potom
odovzdal riaditeľovi školy Mgr.
Ondrejovi Koreňovi, ktorý cen-
trum po prvýkrát odomkol.
Novotou voňajúci priestor tak
prijal svojich prvých návštevní-
kov. Od pani Mgr. art. Mag-
dalény Milčíkovej zo ZUŠ Pezi-
nok sme prijali milý darček v po-
dobe keramických výtvorov detí
a výtvarného materiálu. Všetci,
ktorí sa pričinili o vznik tohto
krásneho nového priestoru, že-
lajú tým, ktorí ho budú využívať,
aby sa v ňom cítili dobre a strá-
vili tam také pekné chvíle, ako
tam strávili oni počas rekon-
štrukcie. Eva Kulichová

Školské centrum voľného času pri ZŠ Orešie

Akadémia tretieho veku v Pezinku otvorila v stredu 26. sep-

tembra už svoj 6. ročník. Slávnostné otvorenie sa uskutočni-

lo v Malej sále Domu kultúry za prítomnosti primátora Mgr.

Olivera Solgu spolu s viceprimátormi Ing. Milošom Andelom

a Ing. Jánom Čechom. Koordinátorkou ATV v Pezinku je

RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD. Na úvodnom stretnutí sa

zišli pokračujúci i noví poslucháči, dozvedeli sa základné a

užitočné informácie napr. o rozvrhoch, lektoroch, ako aj o ob-

sahu a priebehu prednášok. Tento rok bolo otvorených se-

dem študijných odborov.

Dĺžka vyučovania naATV trvá dva roky. Každý ročník je roz-

delený na dva semestre. Tí šikovnejší môžu študovať aj via-

cero odborov naraz. Jedinou podmienkou, ktorú musia

frekventanti spĺňať, je vek nad 55 rokov. (KG)

VI. ročník Akadémie tretieho veku

Na Základnej škole s mater-
skou školou Orešie neutíchla
pracovná aktivita ani počas let-
ných prázdnin. V spolupráci s vy-
chovávateľkami zo Školského
klubu detí sme zabezpečili pre
deti na prvé dva týždne prázd-
nin denný tábor, počas ktorého
mali na každý deň naplánovanú
vždy novú zaujímavú činnosť.

Významná zmena v škole na-
stala začiatkom júla, keď nastú-
pili zamestnanci víťaznej firmy
na generálnu rekonštrukciu
strechy. Táto oprava sa usku-
točnila vďaka pochopeniu a do-
tácii mesta Pezinok, najmä zá-
sluhou podpory pána primátora
Mgr. Olivera Solgu. Počasie pria-
lo a tak práce prebiehali bez väč-
ších komplikácií. Napriek tomu
sa práce predĺžili na celé obdo-
bie školských prázdnin a z toho
dôvodu mohlo mesto prevziať
hotovú strechu od dodávateľa
až začiatkom septembra. V sú-
časnosti má naša škola krásnu
novú strechu, ktorá spĺňa všetky

kritériá na kvalitnú prevádzku.
Vedenie školy a rodičia našich
detí týmto vyjadrujú mestu Pe-
zinok veľké poďakovanie.

Keďže v škole prebiehali po-
čas celého leta stavebné práce,
škola nemohla priebežne pri-
pravovať k začiatku školského
roka najmä okolie školy. Preto
si veľmi vážime ochotu rodičov
a poslanca pána M. Grella, ktorí
v čase pracovného voľna 29.
augusta 2012 v spolupráci so
zamestnancami školy počas
brigády vyčistili celý školský
areál. Rovnako im vyjadrujeme
veľké poďakovanie.

Aj v školskom roku 2012/2013
bude škola pokračovať v systé-
me rozšíreného vyučovania cu-
dzích jazykov od prvých roční-
kov. Podarilo sa nám opäť otvoriť
dve prvé triedy a škola má celko-
vý počet žiakov 173. V spoluprá-
ci s Radou školy, Radou rodičov
a poslancami škola pripravuje
plán propagácie školy s úmys-
lom získať väčší počet žiakov.

Z činnosti školy od začiatku
školského roka by som rád spo-
menul, že v piatok 21. 9. sa deti
prostredníctvom vychovávate-
liek zapojili do Dní dobrovoľníc-
tva na Slovensku, keď počas ak-
cie Kilometer pre Grinavu vy-
zbierali odpadky na verejnom
ihrisku a v uliciach v okolí školy.
Ďalej to bola účasť našich učite-
ľov a žiakov v alegorickom
sprievode na Pezinskom vino-
braní 23. 9., kde naše deti v kro-

Začiatok školského roka pod obnovenou strechou

Strecha na ZŠ Orešie sa stihla zrekonštruovať počas letných
prázdnin. FOTO (pb)

Úspech pezinských gymnazistov
na Turnaji mladých fyzikov

joch počas sprievodu spievali
ľudové piesne a naša škola bo-
la v sprievode ako jediná pezin-
ská škola. V utorok 25. 9. sme
sa stali organizátormi Okres-
ných bežeckých pretekov v cez-
poľnom behu. Z pripravova-
ných akcií spomeniem Školskú
Katarínsku zábavu, ktorej dru-
hý ročník sa uskutoční v sobo-
tu 24.11.

riaditeľ školy
Mgr. Ondrej Koreň,

Z vystúpenia žiakov v Dome kultúry pri oslavách 30. výročia ZŠ na Kupeckého ul. FOTO (mo)

V minulom školskom roku sa pezinskí gymnazisti rozhodli
zapojiť do medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. Ide
o súťaž päťčlenných družstiev stredoškolákov. Súťažiace
družstvá musia vyriešiť 17 náročných úloh z rôznych oblastí
fyziky tak, aby ich mohli prezentovať pred odbornou porotou.
Úlohy sú dopredu dané a známe všetkým družstvám. Všetky
teda riešia rovnaké problémy. Na súťaži družstvo nielen
prezentuje niekoľko úloh, ale rovnako aj oponuje riešenia
iných družstiev. Študenti sa tak učia fyziku a zároveň získa-
vajú skúsenosti aj v často tvrdých odborných debatách, nau-
čia sa správne prezentovať svoje výsledky a objektívne hod-
notiť výsledky iných.

Súťaž hodnotí odborná porota, ktorá prihliada nielen na
kvalitu vypracovania úloh, ale aj na schopnosti odhaľovať kla-
dy a zápory riešení iných a viesť relevantnú diskusiu.
Družstvo Gymnázia Pezinok v zložení (kapitán),

a , sa v regionál-
nom kole ako nováčik umiestnilo na skvelom 2. mieste. Na
celoslovenskom kole obsadilo 4. miesto, pričom od postupu
do finále medzi tri najlepšie družstvá delil pezinských gym-
nazistov necelý jeden bod.

Po celoslovenskom kole boli K. Blašková a A. Dej vybratí
do širšieho celoslovenského výberu na medzinárodné kolo.
A. Dej sa napokon prebojoval až do medzinárodného kola
TMF v Nemecku. Tam sa slovenské družstvo umiestnilo v
bronzovom pásme.

vedúca družstva TMF Gymnázia v Pezinku

P. Slezák
K. Blašková, A. Dej, D. Mrózek Ľ. Kučera

RNDr. Tatiana Sroková
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Blízku smrť veštil hlas kuvi-
ka alebo štekot psov. Za
predzvesť smrti alebo

strašenie duchom zomrelého
bol považovaný aj praskot ná-
bytku. Vo vlhkých izbách totiž
nábytok nasiakol vodou a na jar
začal prirodzene vŕzgať.

Keď bol človek smrteľne cho-
rý, príbuzní mu zavolali kňaza.
Kňaz, oblečený v superpelícii so
štólou niesol v burze Oltárnu
sviatosť, preto ho sprevádzal mi-
ništrant, ktorý zvonil, aby si oko-
loidúci ľudia kľakali. Domáci v
izbe chorého pripravili stôl s bie-
lym obrusom, krížom a sviečka-
mi na položenie Oltárnej svia-
tosti.

V roku 1960 bol postavený
dom smútku na cintoríne v Pe-
zinku. Tento článok priblíži prie-
beh pohrebov pred jeho posta-
vením. Je však potrebné spo-
menúť, že nie všetci Pezinčania
ho začali používať hneď po po-
stavení a niektoré pohrebné
sprievody sa konali až do polo-
vice 70. rokov. Potom boli za-
kázané z dôvodu väčšej pre-
mávky.

Keď človek zomrel, zastavili
sa hodiny a zastrelo sa zrkadlo.
Mŕtve telo preniesli z postele na
diván, aby ho mohli obchádzať
a ľahšie obliecť. Niekto z príbuz-
ných išiel po truhlu, do ktorej ho
vložili už oblečeného.

Kostolník na umie-
račik a to už sa k veži zbehli deti
z celého mesta, ale aj okoloidú-
ci. Počkali kostolníka, kým zišiel
z veže a on im oznámil, kto zo-
mrel. Ľudia prichádzajúci z vino-
hradov sa to dozvedeli od ba-
biek, ktoré sedeli na lavičkách
alebo kameňoch na priedomí a
rýchlo rozšírili smutnú správu.
Každý deň až do pohrebu kos-
tolník zvonil o desiatej a o štr-
nástej hodine. Pred pohrebom
však nezvonil, až počas celého
pohrebného sprievodu cez mes-
to. Príbuzných a – nosi-
čov chodila na pohreb povolá-
vať rodina. Niesť rakvu na má-
rach z domu zosnulého na cin-
torín nebolo ľahké, preto si rodi-
na musela zabezpečiť viacero
nosičov, najmä zo širšej rodi-
ny - najmä, ale aj susedov a
známych, ktorí sa pri nesení

„zacingal“

trogarov

striedali. Keď zomrel mladý člo-
vek, vystrojili mu pohreb na spô-
sob smutnej svadby. Preto máry
niesli družbovia so šerpami na
ramenách a jedna z družičiek
niesla na bielom vankúšiku zlo-
menú sviecu. Rodina si tiež mu-
sela zabezpečiť najmenej troch
až piatich spevákov. Hrob vyko-
pal a zakopal hrobár, ktorý asis-
toval nosičom pri zatváraní
rakvy a pri jej spúšťaní do hro-
bu.

Dôležitou súčasťou katolícke-
ho pohrebu boli sviečky. Pozo-
stalí počas úvodného spevu na
dvore rozdali nosičom –

a blízkej rodine sviečky, kto-
ré nezapálené držali v ruke po-
čas celého pohrebu. Po prícho-
de domov mali sviečku zapáliť a
modliť sa pri nej za zosnulého.
Niektorí ľudia ich rozrezali na
dve alebo tri časti a zapálili ich
na hrobe na cintoríne. Neskôr
sa vždy našla nejaká žena, kto-
rá sviečky po pohrebe pozbiera-
la a odniesla do kostola, kde sa
použili na oltári. Keďže sviec v
kostole pribúdalo, tento zvyk sa
zrušil a zaviedli sa pohrebné
obrázky s menom zosnulého a
modlitbou.

Do pohrebu bolo mŕtve telo v
dome. Telá cudzích ľudí, ktorí
nemali v Pezinku dom, boli ulo-
žené v drevenej márnici na cin-
toríne, ktorá bola pristavaná k
evanjelickej pohrebnej kaplnke.
V tejto márnici bol sklad hrobár-
skeho náradia.

Mŕtve telo v rakve v dome ulo-
žili na dve – stoličky
bez operadla. Kto ich nemal, po-
žičal si od známych. Pri rakve sa
umiestnili dve alebo štyri svieč-
ky, na stôl kríž a nádoba so svä-

troga-
rom

„štokrle“

tenou vodou. Do nej sa namáčal
„asparát“, krušpán lebo 4-5 zvia-
zaných žitných klasov ktorými
prichádzajúci kropili zosnulého.
Zosnulého obliekli do šiat, ktoré
si ešte za života pripravil. Ženy
boli odeté do čierneho, ale na
hlavách mali biely ručník alebo
čepiec s „tylangrovým“ ruční-
kom. Mužovi obliekli bielu koše-
ľu a tmavý oblek – podľa toho,
aký mal. Mladších ľudí obliekli
do bledších šiat a dievča obliekli
ako družičku alebo nevestu do
bieleho. Do ruky zosnulému dali
pátričky a položili na neho 2-3
sväté obrázky. Nohy mŕtveho bo-
li prikryté plachtou a horná časť
tela odokrytá. Pred zatvorením
rakvy sa celé telo prikrylo prie-
svitnou pohrebnou plachtou, kto-
rej okraje prevísali po okrajoch.

Každý večer v dohodnutý čas
prichádzali k rakve príbuzní a su-
sedovci modliť sa za mŕtveho.
Modlili sa pri ňom ruženec, litá-
nie a rôzne modlitby za zomre-
lých. Pokiaľ bol mŕtvy v dome, je-
ho príbuzní spali v zadnej izbe.
Kto ju nemal, spal u susedov.
Ale našli sa aj odvážlivci, ktorí si
povedali:

Pred pohrebom si
museli pozostalí požičať máry,
plachtu a sviečky. Keďže sa po-
hreb konal v dome, bolo ho po-
trebné pripraviť na príchod po-
hrebného zhromaždenia. Ľudia
vylíčili steny dvora a pitvora a
niektorí aj stenu z ulice. Umyli
okná a upratali interiér domu.

V deň pohrebu prichádzali do
izby s rakvou účastníci pohrebu.
Pri zosnulom sa pomodlili, po-
kropili ho svätenou vodou a po-
dali ruku pozostalým. Najbližšia
rodina stála pri rakve, ostatní ví-
tali prítomných. Na cintoríne po
pohrebe podali ruku pozostalým
len tí, ktorí neboli na začiatku po-
hrebu v dome. Keď nosiči vy-
niesli rakvu na dvor na máry, spe-
váci zaspievali:

a určený človek rozdal
sviečky. Do domu prišiel kňaz,
ktorý vykonal pohrebný obrad. V
rámci obradu speváci zaspievali
odobierku, v rámci ktorej sa zo-
snulý symbolicky odobral od svo-
jej rodiny – rodičov, manželky,
bratov, sestier a ďalších.

Po skončení obradu sa zostavil
pohrebný sprievod na cintorín v
tomto poradí: miništrant s krí-
žom, chlapi, dychová hudba, spe-
váci, miništrant s kadidlom, mi-
ništrant s kropeničkou, kňaz, no-
siči s rakvou na márach, najbliž-
šia smútiaca rodina, vzdialenejší
príbuzní a ostatní prítomní. Na
rakvu sa položili dva vence, me-
dzi ne stojaci kríž a ďalšie vence
sa zavesili na máre. V prípade,
že bolo vencov viac, niesli ich jed-
notlivci, alebo boli položené na
ďalších márach. Počas sprievo-
du sa modleník predmodlieval
modlitbu posvätného ruženca,
speváci spievali len dvakrát. V
neskoršom období rakvu nenies-
li nosiči, ale na cintorín ju odviezli
pohrebným autom.

„Čo mi spraví? Čo by
som sa bál? Veď celé roky sme
spolu spali.“

„Circumdede-
runt me“

eď pohrebný sprie-
vod vchádzal do cintorína a spe-
váci začali spievať. V meste to-
tiž žobrať nemohli, lebo policajt
by s nimi rýchlo urobil poriadok.
Preto žobrali aj v –
predsieni Dolného kostola, kde
sedeli na bočných lavičkách.
Spomína ich aj Jozef Ľudovít
Holuby:

Keď nosiči spustili rakvu do
hrobu, hrob zakopal a upravil
hrobár. Z rakvy sňali vence a
kladli ich na čerstvý hrob. Keďže
sa hroby zväčša neprikrývali ka-
mennými platňami, pri ďalších
návštevách smútiaci do hrobu
zapichli sviečky.

Po pohrebe bola blízka rodina
pozvaná na do domu
zosnulého. Počet pozvaných zá-
visel od finančnej situácie rodi-
ny. Chudobnejší pohostenie ne-
pripravili. Keďže priestor domu
bol obmedzený, spevákom a no-
sičom často zaplatili víno vo
vieche. V dome si nemohol kaž-
dý sadnúť, ľudia postávali na
rôznych miestach. V lete sa po-
hostenie konalo na dvore pod
orechom alebo v pitvore. Pokrm
bol skromný: bryndza, syry, klo-
báska, párok, tlačenka, pagáč-
ky, oškvarky, chlieb a víno. De-
ťom a družičkám ponúkli kávu,
čaj a koláče.

Pohrebná svätá omša sa kona-
la po pohrebe alebo v nasledu-
júci deň ráno. Počas nej sa v
kostole vystavila tumba – prázd-
na rakva na katafalku, zakrytá
čiernym pokrovcom s lebkou a
kosťami, čiernym krížom a
sviečkami. Tumba sa vystavila
aj v deň výročnej sv. omše. Po
pohrebe sa smútok držal jeden
rok za rodičov, muža, brata a
sestru, pričom pozostalí sa ob-
liekali do čierneho, len muži si
mohli obliecť bielu košeľu k čier-
nym nohaviciam. Ženy museli
mať celý odev čierny.

Evanjelické pohreby sa veľmi
málo líšili od katolíckych. Roz-
diel bol v tom, že kým u katolí-
kov všetky spevy spievali spe-
váci, u evanjelikov spievalo pies-
ne celé pohrebné zhromažde-
nie – pán farár im len oznámil
číslo piesne. Pán farár prečítal
celý životopis zosnulého a v rám-
ci odobierky vymenoval celú ro-
dinu a známych, s ktorými sa zo-
snulý lúči. Niektorí evanjelici ma-
li pohreb z kostola, no rakva s te-
lom sa nevnášala dovnútra, ale
bola položená na márach v pred-
sieni kostola. Evanjelické po-
hreby v Pezinku opísal aj Jozef
Ľudovít Holuby:

Pôvodne evanjelici
kladli na hroby zosnulých len
kvety, sviečky nepoužívali. Pre-
to keď sa zotmelo, evanjelická
časť cintorína bola tmavá, za-
tiaľ čo v katolíckej časti svietili
sviečky.

„žebračine“

„Žobrákov je v Pezinku
veľmi málo a tí chodia almužnu
vyberať len v piatok, v čase po-
hrebov stávajú pri cintorových
dverách a v dolnom katolíckom
kostole ich sedáva pár počas
služieb Božích.“

„ karminu “

„U Slovákov je
aj pri dome liturgia jako sa sluší
a patrí a kázeň sa reční nad hro-
bom. U Nemcov pri dome niet li-
turgie, takže človek nevie, načo
tam vlastne ten kňaz sedí? Sú
vo zvyku aj takzvané tiché po-
hreby, kde mŕtvolu – obyčajne
dieťaťa – vynesú k hrobu, a tam
až sa obrad pohrebný vykoná-
va. Stáva sa to ale len zriedka.
U evanjelikov chodí kostolník na
pohreby povolávať, a neni vo
zvyku, aby nepozvaný šiel na
pohreb.“

Peter Sandtner

Pri bráne cintorína ich už čaka-
li žobráci, k

Pohrebné zvyky v Pezinku v minulosti

Pohrebný sprievod
neraz zaplnil celú ulicu.

V dňoch 19. - 21. októb-
ra sa v priestoroch Pe-
zinského kultúrneho cen-
tra uskutočnilo významné
stretnutie vedeckých pra-
covníkov, historikov a ar-
cheológov na medziná-
rodnej konferencii nazva-
nej „

. Hlavným organi-
zátorom podujatia, ktoré
sa konalo pod záštitou pri-
mátora Olivera Solgu, bo-
la Katedra klasickej ar-
cheológie Trnavskej uni-
verzity. Spoluorganizátorom podujatia bolo aj mesto Pezinok a
dve pezinské múzeá – Mestské a Malokarpatské. Na otvorení
konferencie sa po úvodných prejavoch organizátorov a primá-
tora účastníkom prihovorila vzácna návšteva – veľvyslankyňa
Tureckej republiky na Slovensku J. E. pani G lhan Ulutekin.
V rámci sprievodného programu vedci z celej Európy i z Tu-
recka navštívili aj obidve naše múzeá a nešetrili slovami obdivu
na adresu ich expozícií.

Umelecké remeslo
v toku času – od doby
bronzovej do neskorej
antiky“

ü

(r)

Medzinárodná konferencia

V čase sa uskutoční v priestoroch
Malokarpatského múzea v Pezinku výstava venovaná jedné-
mu z najvýznamnejších opevnených sídiel v Malých Karpa-
toch, ležiacemu v horách nad Svätým Jurom. Prvé archeolo-
gické výskumy na hradisku prebehli koncom 50. a na začiat-
ku 60. rokov 20. storočia pod vedením PhDr. Ľ. Kraskovskej
zo Slovenského národného múzea. Od roku 2006 realizuje
na nálezisku výskum Malokarpatské múzeum v Pezinku pod
vedením Júliusa Vaváka.

Výstava prináša zaujímavý pohľad na osud lokality cez do-
chované pamiatky po jej dočasných či stálych obyvateľoch
zo zbierok SNM-Archeologického múzea a Malokarpatského
múzea v Pezinku. Prezentované budú doklady o živote ľudí
od doby bronzovej cez dobu halštatskú, kedy bolo miesto po
prvýkrát osídlené, ďalej nálezy z doby rímskej a doby sťaho-
vania národov, kedy miesto slúžilo ako útočisko. Najväčší roz-
mach zaznamenala lokalita v čase slovanského osídlenia (8.-
10. stor.), kedy bolo významným regionálnym hradiskom
Nitrianskeho kniežatstva a neskôr Veľkej Moravy. Priestor hra-
diska využili na začiatku 13. storočia grófi zo Svätého Jura a
Pezinka. Po vybudovaní hradu Biely kameň bolo miesto vyu-
žívané ako opevnené refúgium.

Srdečne vás pozývame na našu výstavu, spoznajte dávne-
ho svedka minulosti.

. Kurátor: PhDr. Július Vavák Malokarpatské
múzeum v Pezinku.

8. 11. 2012 – 3. 2. 2013

Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. 11.
2012 o 17.00 h

Pozvánka na výstavu
Hradisko vo Sv. Jure – svedok dávnej minulosti
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V utorok 11. septembra 2012
sa v Malokarpatskom múzeu u-
skutočnilo podujatie s názvom
Drevo a víno, v rámci ktorého
múzeum nadviazalo vzájomné
vzťahy s Európskym vinárskym
rytierskym stavom (EVIRS).
Výsledkom prvej spolupráce bo-
lo zadováženie dvoch veľkoroz-
merných drevených sôch sv.
Urbana zo strany EVIRS-u na
výstavu Urbanovia, vincúri a tí
druhí.

Okrem toho múzeum oficiálne
prezentovalo verejnosti svoj no-
vý vinohradnícky lis z roku 1888,
ktorý významne zhodnotil a
opäť rozšíril zbierku vinohrad-
níckych lisov múzea. Lis sláv-
nostne odhalil primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga a

predsedníčka Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov
Ing. Oľga Bejdáková za účasti
početných hostí. Po jeho pre-
zentácii predseda konzulátu
Ordo Equestris vini Europae
(OEVE) Ing. František Slezák,
CSc. predviedol ukážku sabrá-
že, po ktorej primátor mesta O.
Solga a poverený riaditeľ múzea
M. Hrubala symbolicky pokropili
lis sektom. Zbierka vinohradníc-
kych lisov múzea je najväčšia
na Slovensku a je pokladaná aj
za najväčšiu minimálne v pries-
tore Strednej Európy. Lis zakú-
pilo múzeum od manželov Bej-
dákových z Pezinka koncom ro-
ka 2011, odkedy bol viac ako pol-
roka odborne konzervovaný. V
súčasnosti je pre verejnosť vy-

stavený v tzv. Galérii lisov v
priestoroch nádvoria múzea.
Malokarpatské múzeum chce ta-
kouto formou začať s tradíciou
prezentácie svojich význam-

ných prírastkov verejnosti a tak
deklarovať svoju otvorenosť a
snahu o záchranu kultúrneho de-
dičstva.

Martin Hrubala

Aj v tomto roku sa v Schaubmarovom mlyne konala výstava
obrazov, ktorých tému zadala spoločnosť VITIS Pezinok štu-
dentom a absolventom bratislavskej Vysokej školy výtvarných
umení. Umelci mali za úlohu na ploche 50 x 50 cm vytvoriť dielo,
ktoré bude použité na etiketách vín spoločnosti VITIS Pezinok.
Mladí výtvarníci z rôznych odborov VŠVU pod vedením Davida
Čárskeho vytvorili 27 návrhov, z ktorých tri víťazné budú použi-
té na tohtoročných etiketách. Na fotografii zľava kurátor výstavy
Mgr. Art David Čársky a víťazná trojica, Ladislav Pleva, Milan
Rubický a Vladimíra Bahnová, ktorí sa inšpirovali modernou
a secesiou. (pb)

Výstava Vitis Galéria v mlyne
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Nový vinohradnícky lis v Malokarpatskom múzeu

FOTO (pb)

Medzinárodná súťaž v taneč-
nom športe s názvom Pezinský
Strapec sa tento rok uskutočni-
la 29. septembra. Tak ako po
ostatné roky bola jej dejiskom
opäť Spoločenská sála Domu
kultúry v Pezinku. Organizáto-
rom Pezinského Strapca je
Klub spoločenských tancov
PETAN pri Tanečnom centre
Charizma. 38. ročník súťažnej
prehliadky štandardných a la-
tinskoamerických tancov po-
značila početná účasť sloven-
ských ako aj zahraničných vr-
cholových tanečníkov. Nechý-
bali medzi nimi ani Pezinčania.
Ako uviedla organizátorka po-
dujatia Mgr. Kvetoslava Štrbo-
vá, prihlásených bolo takmer
250 tanečných párov. Popri
Pezinskom Strapci v sobotu zá-
roveň prebiehala aj súťaž
Slovenský pohár. Súťažiaci boli
rozdelení do viacerých výkon-
nostných kategórií. Už od rána
sa na parkete v Spoločenskej
sále striedali juniorske tanečné
páry a dospelí. Na výkony ta-
nečníkov dohliadal početný

rozhodcovský
zbor s medzi-
národným zlo-
žením.

P e z i n s k ý
Strapec a Slo-
venský pohár
vyvrcholili ve-
černým Gala-
programom.
Všetkých prí-
tomných tanečníkov a divákov
privítala organizátorka spolu
s viceprimátorom mesta Pe-
zinok Ing. Milošom Andelom.
Potom už parket ovládli tie naj-
lepšie tanečné páry. Konkuren-
cia na tohtoročnej súťaži v ta-
nečnom športe bola veľká. Po-
rota to pri hodnotení nemala jed-
noduché. Pri výbere víťazných
tanečných párov musela klásť
dôraz na mnoho kritérií, ako na-
príklad na to, či páry tancujú v
rytme hudby, ďalej sa sledujú
technika, priebeh pohybu da-
ných tancov, línie tela, nášľapo-
vá technika, práca nôh, chodi-
diel, rovnováha a podobne.
Členovia poroty napokon vy-

brali tých najlepších a Pezinský
Strapec 2012 spoznal svojich
víťazov:

V kategórii C štandardné tan-
ce dospelí zvíťazil tanečný pár

(Akadémia tanca Nitra).
V kategórii C latinskoameric-
ké tance dospelí si prvestvo od-
niesli

z Maďar-
ska.

V kategórii B štandardné tan-
ce dospelí boli prví

(Uni Dance Bratislava) a v latin-
skoamerických tancoch

z
Maďarska.

Miloš TIGYI - Linda SLÁDEČ-
KOVÁ

Antal WU HEN CHANG
a Cecília SURJAN

Daniel
TÓTH a Zuzana POVINSKÁ

Patrik
HANCZ a Bianka HANCZ

Pezinský Strapec 2012 – Slovenský pohár

Priestory Malokarpatského
múzea v Pezinku už navštívilo
mnoho známych osobností.
Nikdy však nie v takom zložení,
v akom sem v októbri zavítali
umelci, liternárni tvorcovia, diva-
delní herci, hudobníci, či výtvar-
níci. Výnimočné osobnosti slo-
venského a českého spoločen-
sko-kultúrneho života priniesol
do výstavných miestností mú-
zea fotografický talent PhDr.
Pavla Filipa. Vo štvrtok 4. októb-
ra 2012 sa v Malokarpatskom
múzeu uskutočnila vernisáž vý-
stavy jedinečných divadelných
fotografií a fotoportrétov z cyklu
„ Zaujímaví a zložití ľudia “. Nie
len na fotografiách, ale aj osob-
ne spríjemnili podvečerné sláv-
nostné otvorenie výstavy hereč-
ka Kamila Magálová a herec a
divadelný režisér Martin Huba.
Samotného autora a všetkých
prítomných privítali riaditeľ Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku
PhDr. Martin Hrubala, PhD., pri-
mátor Mgr. Oliver Solga a vice-
primátori Ing. Ján Čech a Ing.
Miloš Andel, predseda kultúrnej
komisie pri MsZ František Fé-
der, ako aj riaditeľka PKC Ing.

Ingrid Noskovičová.
Fotograf Pavel Filip pochá-

dza z partnerského mesta Mla-
dá Boleslav. Vyštudoval dejiny
umenia na UK FF v Prahe, v sú-
časnosti je riaditeľom Kultury
města Mladá Boleslav a. s. Di-
vadelnej fotografii sa venuje
viac ako desať rokov. Podľa je-
ho slov bolo preňho prirodzené
nadviazať na túto tvorbu foto-
portrétmi. Jeho fotografie sú au-
tentické, vznikajú v charakteris-
tických prostrediach pre hercov,

spisovateľov, režisérov a hu-
dobníkov, v ktorých sa cítia pri-
rodzene a dobre. Bez mejkapu,
svetiel, upozornení, sú neštyli-
zované, intímne, vznikajú spon-
tánne a zachytávajú vzácne a
nenávratné momenty. Fotogra-
fova spolupráca s osobnosťami
je vybudovaná na dôvere a pri-
rodzenosti. Podobne opísali prá-
cu s Pavlom Filipom a jeho ta-
lent aj Kamila Magálová a
Martin Huba na jesennej verni-
sáži v Pezinku.

Po dohode s Malokarpatským
múzeom a v spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym centrom a
Bratislavským samosprávnym
krajom mohli zbierku jeho tvor-
by obdivovať aj Pezinčania. Ne-
tradičnou súčasťou zahájenia
výstavy bola aj sabráž – otvára-
nie sektu šabľou, v prevedení
someliérky Kataríny Jakubco-
vej. Výstava „ Zaujímaví a zloži-
tí ľudia “ zdobila priestory Malo-
karpatského múzea v Pezinku
do 21.októbra 2012. (KG)

Zaujímaví a zložití ľudia objektívom Pavla Filipa

FOTO Mgr. Monika Chvosteková

Malokarpatské múzeum v Pezinku vyzýva kurátorov, umel-
cov k predkladaniu projektov do našich výstavných priestorov.
V roku 2013 sme si pre vás pripravili novinky aj pohľad do na-
šej histórie výstavných aktivít.

Výstavný priestor Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R.
Štefánika 4, (pozostáva z 5 samostatných miestností) je urče-
ný na prezentáciu výtvarného umenia, remesla, dizajnu a ich
presahov. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú
zaradené do výstavného plánu našej inštitúcie na rok 2013.

Kompletný text výzvy a pôdorys miestností spolu s fotogra-
fiami jednotlivých výstavných miestností nájdete na stránke
www.muzeumpezinok.sk Eva Trilecová

VÝZVA na predkladanie projektov

V Pezinku nezreje len dobré víno, ale
aj úspešní autori. Romány Naty Sa-
bovej si už získali srdcia mnohých čita-
teliek, ktoré lákajú príbehy plné nadpri-
rodzena a romantiky.

Nata Sabová navštevovala ZŠ Fán-
dlyho v Pezinku, vyštu-
dovala VŠ pedagogickú v Nitre a nie-
koľko rokov pôsobila ako učiteľka 1.
stupňa na ZŠ Na bielenisku. Žije a tvorí
v Smoleniciach, no k Pezinku, v ktorom
prežila takmer 30 rokov, má stále silný
vzťah. K písaniu ju priviedla náročná životná situácia a pôvod-
ne malo slúžiť iba ako záľuba. Zhodou okolností sa však jej prí-
behy dostali do povolaných rúk, a tak v roku 2011 vyšiel Natin
prvý román a krátko na to ďalší s názvom

. Momentálne môžete nájsť v kníhkupectvách aj
jej tretiu knižku , v ktorej hrdinka pochá-
dza z Pezinka.

Zuzanina skrytá tvár
Ochrankyňa

Neodolateľné vábenie
(r)

SPgŠ v Modre,

Romány pre ženy od „Pezinčanky“

Predstavenie s názvom , čo sú v preklade do
Slovenčiny Perfektné dni, zavítalo v sobotu 13. októbra aj na di-
vadelné dosky v Pezinku. Hrdinov tejto veselej hry stvárnili her-
ci Divadla Aréna v divákmi naplnenej Veľkej sále Domu kultúry.
Predstavenie vzniklo podľa predlohy Liz Loch-
head. Je to príbeh o úspešnej žene pred 40-tkou, vychytenej vla-
sovej štylistke, ktorej v živote na prvý pohľad nič nechýba. Má
úspešnú firmu, popularitu, peniaze, priateľov i starostlivú mat-
ku. S pribúdajúcimi rokmi však začína pociťovať, že niečo jej
predsa len ešte chýba a je to dieťa. A tak sa rozhodne hľadať
vhodného adepta nie na partnera, ale na otca svojho potomka.
Rozhodne sa pre svojho homosexuálneho kamaráta. Hra sa za-
motáva, je plná peripetií a humoru. Rozpráva príbeh o živote, a
tak si k charakterom a osudom postáv ľahko hľadajú cestu aj di-
váci. V úsmevnom predstavení hrajú tri ženské a tri mužské po-
stavy. Hlavnú hrdinku – Barbaru stvárnila počas predstavenia
v Pezinku herečka Dana Košická.

Perfect Days

Perfect Days

(KG)

Perfektné dni s Divadlom Aréna

Víťazom A kategórie štan-
dardných tancov dospelých sa
stal tanečný pár

(KTŠ Tyrnavia Trnava). V A
kategórii latinskoamerických
tancov dospelých zvíťazili

(Sun Dance Acade-
my Bratislava).

V Slovenskom pohári bolo v
kategórii štandardné tance 41
súťažných tanečných párov a v
kategórii latinskoamerické tan-
ce 45 párov. Prvenstvo v štan-
dardných tancoch získala dvoji-
ca

(TK UNI Dan-
ce Bratislava). V latinskoame-
rických tancoch sa na prvom
mieste umiestnil pár

(TK UNI Dance Bra-
tislava). Tanečný pár Richard
Forro a Petra Víťazková z KST
PETAN Pezinok obsadili v
Slovenskom pohári 14. miesto
v štandardnom a 11. miesto v la-
tinskoamerickom tanci.

Daniel KECS-
KEMÉTI a Eliška LENČEŠO-
VÁ

Jo-
zef ŠAJNAR a Veronika CSE-
MANOVÁ

Dávid SCHAVEL a Barbara
BILKOVIČOVÁ

Dome-
nico PALMISANO a Mária BI-
ROŠOVÁ

(KG)
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

Naši jub i lant i

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 4.11. MÁRIA
PODHRADSKÁ a RICHARD ČANAKY DEŤOM

► 10.11. KONZULÁTFEST PEZINOK

► 11.11. AHOJ ROZPRÁV-
KA. SOĽ NAD ZLATO. Harry TEATER Banská
Bystrica
► 12.11. STANLEY

ÍNI.

► 14.11. BEZSVEDOMIE.

► 15.11. Imatriku-
lácie – Gymnázium Pezinok.
► 18. 11. PREßBURGER
KLEZM BAND – KlezMinorities.

► 19.11. PETER BLACK

► 19.11 JOZEF MIČIAN:
DREAMS

► 23.11. LÚČE PEZIN-
SKÉHO SLNKA.
► 24.11. PREDAJNÁ
AKCIA

► 24.11. NATA SABOVÁ:
NEODOLATEĽNÉ VÁBENIE.

► 30.11. JOŽKA ČERNÝ

Dejiny hudobných žánrov Ekonomic-
ko-sociálno-právne minimum pre seniorov

Fotografia-tvorba a úprava fotografií

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
– koncert s ka-

pelou. Prenájom – vypredané.
– (sobota) o 16.00 h – E-

kumenický obrad (Dolný kostol Najsvätejšieho spasiteľa) 17.00 h
ĽUDOVÁ HUDBA BRATOV KUŠTÁROVCOV – vstup pre verej-
nosť zdarma (vo veľkej sále DK) 18.00 h – Promócie Slovenskej
vinárskej akdémie äspoločenská sála). Hlavní organizátori: Eu-
rópsky vinársky rytiersky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska aka-
démia Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: Účinkuje:

. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Koncert hudobnej formácie pôsobiacej na scéne od
roku 1995. Hlavný organizátor: Kláštor kapucínov Pezinok.

(streda) o 10.00 h – Antidiskriminač-
né predstavenie pre žiakov ZŠ. V podaní LETart production.

(štvrtok) o 10.00 h v spločenskej sále DK –

(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK –
Nový koncertný program. S

finančnou podporou Úradu vlády SR. Program:
.

(pondelok) o 8.15 h vo veľkej sále DK – –
Predstavenie pre žiakov ZŠ. Divadelné centrum Martin.

(pondelok) o 17.00 h v Minigalérii DK
(fotografia) Vernisáž výstavy v rámci projektu: No-

vember – mesiac fotografie. Niekoľkonásobný víťaz krajskej sú-
ťažeAMFO.

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –
Program FS OBSTRLÉZE.

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

nizátor: Centrum pre rodinu Pezinok.
(sobota) 17.00 h v malej sále DK –

Prezentácia a uvedenie do života
novej knihy autorky pôvodom z Pezinka.

(piatok) 18.00 h vo veľkej sále DK –
. Koncert nejznámejšieho moravského spe-

váka ľudových piesní.

– sálónik: 15.11, 22.11. –
– bunka č. 2: 7.11.,

21.11. – – bunka č. 2:
15.11., 22.11.

&
KAPUC

ER
Kultúra národnost-

ných menšín 2012

s
cimbálovou muzikou

Akadémia tretieho veku:

POĎAKOVANIE

Zosobáš i l i sa

B L A H O Ž E L Á M E

2. Druhá šanca ............................................................ USA
3. Madagascar 3 3D..............................17.00 h ............ USA
3.-4. Sinister .................................................................... USA
6. Macík ...................................................................... USA
7. Samsara .............................................................................. USA
8.-9. Sedem dní hriechu ............................................................... ČR
10.-11. Patrolla .................................................................................. USA
13. Fk100: Hanba ......................................................... VB
14. Cigáni idú do volieb ................................................... SR
15.-18 Twilight Sága: Úsvit - 2 časť ...................................... USA
17. Kozí príbeh so syrom 2D ....................17.00 h .............. ČR
18. Kozí príbeh so syrom 2D ..................17.00 h ............. ČR
20. Fk: Polski film ............................................................. ČR
21.-22. Kríž cti ................................................................. Nor, Šve
23.-25. Atlas mrakov ............................................................ USA
24.-25. Cililing a tajomstvo krídiel 3D .......... 17.00 h ........... USA
27. Fk100: Rozchod Nadera a Simin ............................... Irán
28.-29. Maverick: Na divokej vlne ......................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

Dňa 10. 11. 2012
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý
Jozef SUCHÁREK.
S láskou spomínajú
manželka, deti a

ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Dňa 8. 10. 2012
uplynul rok, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mamina

Vierka
BUBENKOVÁ

rod. Haraslínová.
S láskou spomínajú dcéry a syn s
rodinami.

Dňa 29. 10. 2012 si
pripomenieme 2.
výročie úmrtia náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

Vojtecha
ONDROVIČA.

S láskou spomína manželka, deti
a vnúčatká Emka a Ninka.

70-roční

75-roční

Vlasta Kubinová 1.10.
Ing.Anton Pilka 2.10.
Ján Šťastný 2.10.
Viera Deáková 4.10.
Stanislav Hajtmanek 11.10.
Ludvík Grasel 16.10.
Eduard Krátky 21.10.
Karol Kulička 22.10.
Elena Pobudová 23.10.
Eva Ramšíková 24.10.
Libuša Ščastná 24.10.
Richard Puškár 28.10.
Milan Ondrejíček 29.10.
Fridrich Vinohradský 30.10.
Valéria Brúderová 31.10.

Anton Filko 1.10.
Jozef Wittgrúber 5.10.
Ján Hrnčiar 7.10.
Anna Mrázová 9.10.

Emília Drobná 13.10.
Ing. Milan Mráz 14.10.
Ján Lunák 16.10.
Maria Klamová 17.10.
Miroslav Kulifaj 20.10.
Eulália Šteigerová 20.10.
Jozef Trnka 20.10.
Božena Pešková 21.10.
Ján Macho 28.10.

Júlia Lehoczká 5.10.
Simeon Butko 6.10.
Marta Jánošová 6.10.
Hedvika Šimurdová 11.10.
Rudolf Sabo 12.10.
Kazimír Hanusek 14.10.
Božena Lachká 15.10.
MUDr. Hedviga Urbanová 17.10.
Viktória Rýdza 24.10.
Mária B hmová 30.10.

Maria Markeová 20.10.
Milada Blažeková 22.10.
Serafína Ďurkačová 22.10.

Maria Milátová 6.10.
Irena Markovičová 7.10.
Hedviga Benčuriková 15.10.
Mária Šikulová 27.10.

Mária Bulová 1.10.
Rudolf Somík 20.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

80-roční

ö
85-roční

91-ročné

93-roční

96-ročná

František Mezey 52 r.
Eduard Martinčič 76 r.
Janka Baková 54 r.
Ľudovít Solga 84 r.
Imrich Turek 91 r.
Alžbeta Pocciová 86 r.
Ľubomíra Stojkovičová 52 r.
Alžbeta Ľudviková 85 r.
Terézia Tutková 86 r.
Soňa Fabiankovičová 55 r.
Albert Lopašovský 69 r.

Alexander Wilian 1.9.
Tamara Slamková 4.9.
Barbora Havlíková 6.9.
Michal Duffala 9.9.
David Fabiankovič 11.9.
Dimitrij Terefenko 11.9.
Sofia Juhanyaková 13.9.
Matej Ceizel 14.9.
Lukáš Pilný 15.9.
Terezka Nováková 16.9.
Sofia Thumová 17.9.
Luis Leško 17.9.
Ema Sameková 18.9.
Tomáš Budanec 20.9.
Juraj Nicolas Dobrotka 20.9.
Václav Marko 20.9.
Oliver Debnár 24.9.
Kiara Imrišková 27.9.
Matúš Ondrovič 27.9.
Richard Kulifaj 27.9.
Peter Vrablanský 28.9.
Dominik Hanuš 29.9.
Milan Olah 29.9.
Tobias Šuplata 30.9.

OKTÓBER 2012 PEZIN ANČ

Dňa 15. 10 2012
uplynulo 5 rokov
od smrti manžela,
otca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Manželka
a dcéry s rodinami.

Milana PEŠKA.

Dňa 23. 9. sme si
pripomenuli 41 ro-
kov od úmrtia náš-
ho otca
Františka ČÍŽIKA

Márie
ČÍŽIKOVEJ.

z Grinavy a 3. 10.
sme si pripomenuli

10 rokov od úmrtia našej mamy

S láskou spomí-
najú dcéry Jarmi-
la, Terézia a Emí-
lia s rodinami.

Dňa 4. 9. by sa do-
žil 66 rokov náš
brat

Rudolf ČÍŽIK

Jozefa ČÍŽIKA.

z Grinavy a 29. 11.
si pripomenieme 4.
výročie úmrtia náš-
ho brata

S láskou spomí-
najú sestry Jarmi-
la, Terézia a Emília
s rodinami.

Dňa 2. 10. 2012 oslávi naša drahá

z Limbachu 54 rokov. Všetko naj-
lepšie, veľa zdravia a šťastia že-
lajú manžel a dcéry s rodinami,
vnuk Samko posiela pusu. K bla-
hoželaniu sa pripájajú sestry s
rodinami.

Milka SOBOLÍKOVÁ

„Čas plynie,ale smú-
tok v srdci zostáva“
Dňa 13. 10. 2012
uplynuli 4 smutné
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
milovaný manžel

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

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

Dňa 29. októbra
2012 uplynú 3 ro-
ky, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec

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

Eduard
BENČÚRIK

Dňa 31. 10. 2012
uplynú dva roky, čo
nás navždy opustil
drahý manžel

S láskou a vďakou
spomína manželka

Štefánia a ostatná rodina. Venujte
mu prosím s nami tichú spomienku.

František NAGY.

Ťažko je vysloviť,
čo v srdci cítime.
Len ten, kto stratí
najbližších, vie, že
nič na svete mu ich
nenahradí. To, že
sa rana v srdci za-

hojí, je len klam. Dňa 26. 10. 2012
uplynuli 4 roky, čo nás opustil náš
milovaný otec, manžel a dedko

S láskou spomíname a za tichú
spomienku všetkým, ktorí neza-
budli, ďakuje manželka s rodinou.

Štefan ADLER.

Dňa 1. 10. by sa
dožil náš otec,
starý otec

95 rokov a 7. 10.
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy

opustila naša ma-
ma, babka, pra-
babka

Štefan SLANÝ

Františka SLANÁ.
S láskou na nich
spomína päť dcér
s rodinami.

Dňa 22. 10 2012
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mama

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku. Spomína dcéra Ter-
ka s Jozefom.

Mária NEYOVÁ.

Odišiel si nečaka-
ne, na rozlúčku
nebol čas. Odišiel
si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali,
bez toho, aby nám
tvoje ústa zbohom

dali. Dňa 13. 10. 2012 sme si pri-
pomenuli prvé výročie od úmrtia
nášho drahého

Jozefa NÍDELA.
S láskou spomína celá rodina.

24. 9. 2012 by sa
dožil

80. narodenín. S
láskou spomínajú
syn Štefan s man-

želkou Ankou, s dcérami a vnú-
čatami.

Štefan
Wittgrúber

Dňa 1. 9. uplynul rok od rozlúčky
s našou sestrou

S láskou spomínajú sestry Eva a
Jožka s rodinou.

Máriou KANKAROVOU.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa dňa 27. 8.
2012 naposledy
rozlúčili s našim
drahým zosnulým

Jozefom PESSELOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť.
Sestry, priateľka a švagriná s rodi-
nami.

Dňa 8. 11. 2012
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel
otec a dedko
Eduard HANUSEK.
S láskou spomína

manželka, synovia a ostatná smú-
tiaca rodina. Nezabúdame.

Dňa 1. 10. 2012
sme si pripomenuli
1. výročie smrti
nášho syna

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku. Spomínajú mama, otec,
sestra, brat, neter a priatelia.

Tomáša
TAKÁČA.

Marek Matyšák a Ing. Barbora Pa-
luchová • Dušan Cíferský a Stani-
slava Vrablanská • Ján Kukumberg
a Michaela Jamborová • Ľuboš
Oravec a Mgr. Zuzana Haasová •
Branislav Jurina a Ing. Katarína
Dzíbelová • Ing. Richard Zlatoš a
Irena Ika Mihálová • Maroš Ladanyi
a Katarína Stašová • Josef Macák
a Vanda Stanislavová • Jozef Nagy
a Daniela Fischerová • MUDr. Dali-
bor Janoška a MUDr. Jana Polyá-
ková • Ján Vajs a Petra Rusnáková
• Daniel Kraupa a Martina Rybáro-

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád. Odi-
šiel si od nás, my
ostali sme v žiali,
no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pri-
pomenieme 6. výročie smrti náš-
ho milovaného otca a manžela

.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Dňa 3. 10. 2012
sme si pripomenuli
7. výročie smrti

.
S láskou spomí-
najú manželka,

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

Milana
SVETLÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
si 2. 11. 2012 pri-
pomenieme 12.
výročie tragickej
smrti milovaného
26-ročného

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

Martina SVETLÁKA

Ďakujemevšetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste dňa 17. 9.
2012 odprevadili
našu drahú mamič-

ku, babičku a prababičku
Pavlínu KOVAČOVSKÚ.

Osobitne ďakujeme p. primáto-
rovi a zástupcom mesta. Za preja-
venú sústrasť a krásne kvetinové
dary ďakujú dcéry s rodinami.

vá • Dárius Šilhár a Marta Stašinia-
ková • Michal Bariny a Lucia Čiž-
márová • Roman Hruška a Marcela
Koščová • Tomáš Turza a Ing. Zu-
zana Kapustová • Arpád Malacký a
Zuzana Straková • Ing. Emil Mo-
ťovský a Ing. Elena Dikáczová •
Ing. Peter Kadlec a Alena Hanušči-
nová • Peter Petráš a Viera Kostko-
vá • Radoslav Kuterka a Kateřina
Vinczeová • Pavol Bondra a Soňa
Švorcová • Miroslav Petrák a Tatia-
na Rusnáková • Miroslav Vozár a
Miroslava Pirosková • Vladimír Mi-
šala a Katarína Holubčíková • To-
máš Zápražný a Ema Demová •
Lukáš Kellner a Tatiana Urbanovi-
čová • Mgr. Martin Person a Ing.
Lenka Suchá • Horatius-Michael
Kielburger a Michaela Peťková

Odišli ste navždy,
niet vás medzi na-
mi, ale v našich
srdciach žijete spo-
mienkami. Dňa 2.
11. 2012 si pripo-
menieme 8. výro-
čie úmrtia

a v júli sme si pripomenuli 32. vý-
ročie úmrtia

Jána NEVORALA

Alžbety
NEVORALOVEJ.

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Dcéra
Anka s rodinou.

V septembrovom čísle Pezinčana sme pani Helene Krnáčo-
vej nesprávne uviedli vek, ktorého sa dožila za čo sa čitateľom a
pozostalým ospravedlňujeme. Pani nás o-
pustila vo veku .

Helena Krnáčová
61 rokov

Oprava

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. Výstava
potrvá do 30. 11, 2012.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk
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Začiatok jesennej sezóny odštartovali plavci z pezinského pla-
veckého klubu Majstrovstvami bratislavského kraja na dlhé tra-
te. Počas poslednej septembrovej nedele sa starší žiaci zúčast-
nili preteku na 800 m voľným spôsobom. Najviac bodov si podľa
pravidiel Medzinárodnej plaveckej federácie vybojovala 7. mies-
tom . Svoju výkonnosť potvrdila aj o týždeň
na Veľkej cene Púchova, kde pri účasti viac ako 250 pretekárov
z 38 klubov Slovenska obsadila v plaveckej disciplíne 50 m znak
3. miesto, tesne za striebornou . Pezin-
ské plavkyne bojovali s konkurenciou úspešne i v ďalších pla-
veckých disciplínach, keď na 100 m znak získala Simona Miču-
dová 3. miesto a Katka Marušicová 4. miesto. Bronzovú medailu
si Simona odniesla aj na 50 m motýlik. Celkovo piatu medailu
pre pezinský plavecký klub vyplávala medzi mladšími žiačkami
3. miestom na 50 m znak.

Katka Marušicová

Simonou Mičudovou

Ema Podhorná Oľga Podhorná

Začiatok plaveckej sezóny

V dňoch 22. a 23. 9. 2012 sa
konali na Pezinskej Babe Me-
dzinárodné majstrovstvá SR v
orientačnom behu na dlhej trati
a v štafetách. Amatérsky špor-
tový klub pripravil pre preteká-
rov náročné trate. V sobotu pre-
biehali MSR na dlhej trati, kto-
rých sa zúčastnilo 270 preteká-
rov v 27 kategóriách. V hlavnej
mužskej kategórii si vybojoval
majstrovský titul dlhoročný re-
prezentant v OB

z Kobry Bratislava. 2. mies-
to získal z TJ
Slávia Farmaceut Bratislava a
na 3. mieste dobehol

z Klubu OB Akademik
TU Košice. Z rovnakého klubu
sú aj reprezentantky, ktoré ob-
sadili prvé dve miesta v hlavnej
ženskej kategórii –

a .
Tretia skončila

Marián Dávi-
dik

Pavol Bukovac

Michal
Krajčík

Jana Ma-
cinská Katarína Labašová

Lucia Šteigro-

vá

Z AŠK Pezinok
Andrej

Dubovský. Z KOB Sokol Pe-
zinok

Samuel Kebis,

z ŠK HADVEO Banská
Bystrica.

Domáci pretekári tu získali 7
medailí: v kate-
górii M14 – 2. miesto

v kategóriách M18 – 1.
miesto M50 –

1. miesto M55 –
2. miesto W35 –
1. miesto
W50 – 1. miesto

W60 – 2. miesto

M10 – 2.
miesto (AŠK

Milan Beleš,
Jozef Fedor,
Katarína Fedorová,

Iveta Majtá-
nová, Soňa
Kavecká.
Verejné preteky:

Milan Demovič

Pezinok) a 3. miesto
(Sokol Pezinok), W10 – 2.

miesto
(AŠK Pezinok), W12 – 1. mies-
to (AŠK
Pezinok).

V nedeľu prebiehali MSR šta-
fiet, kde ich štartovalo 77. V kate-
górii mužov sa majstrami stali

(Farmaceut
Bratislava). U žien to boli

(Klub OB Akademik TU
Košice).

Z domácich pretekárov si maj-
strovský titul vybojovala v kate-
górii M14 štafeta AŠK Pezinok v
zložení

. Na 2. mieste v kate-
górii W35 sa umiestnili

z KOB
Sokol Pezinok.

Tibor Fe-
dor

Zuzana Féderová

Alžbeta Dubovská

Peter Mižúr, Peter Glončák,
Pavol Bukovac

Kata-
rína Labašová, Katarína Papu-
gová

Andrej Dubovský a Me-
dard Féder

Iveta
Majtánová, Mária Karovičová
a Katarína Fedorová

Medard Féder

Majstrovstvá SR v orientačnom behu na dlhej trati a štafiet

V dňoch 19. 23. septembra sa
uskutočnili Majstrovstvá sveta
Masters v hokejbale v Plzni.
Zúčastnili sa: 2 slovenské výbe-
ry, domáce Česko, USA, Ka-
nada, Rakúsko, Grécko a výber
pod názvom Withrow Knights. V
tíme OLD BOYS SLOVAKIAma-
li zastúpenie aj Pezinčania a to
Dušan Sobolčík, Róbert Kintler
a Jaroslav Kopecký ako hráči a
na pozícii manažéra tímu bol ďal-
ší Pezinčan Branislav Jajcay.
Slovensko na tohtoročných MS
reprezentovali až dva výbery.
Hralo sa v dvoch skupinách po
štyroch tímoch, všetky postupo-
vali do štvrťfinále a tam sa stretli
krížovým systémom o postup do
bojov o medaily. Víťazi postu-
povali do semifinále, porazení
do bojov o umiestnenie. Hrací
čas turnaja bol 3x12 minút.

Tím Old Boys Slovakia sa v zá-
kladnej skupine stretol postup-

ne s Kanadou, domácim Čes-
kom a tímom Rakúska. Po 1 vý-
hre a dvoch prehrách postupo-
val náš tím z 3. miesta do play
off, kde sa v štvrťfinále stretol s
družstvom Grécka, ktoré bolo

favoritom tohto zápasu. O výhre
rozhodol dvoma gólmi Kopecký
a posunul náš tím do bojov o me-
daily. Ako sa neskôr ukázalo,
skončil tím OLD BOYS SLO-
VAKIA na nepopulárnom 4.-

mieste, ale za predvedené výko-
ny sa hanbiť nemusí. Naši Pe-
zinčania sa dokázali presadiť aj
bodovo – Kopecký 2G+4A, So-
bolčík 1+0, Kintler 0+1. Aj touto
cestou ďakujeme spomínaným
hráčom za úspešné reprezen-
tovanie nášho mesta.

- Kanada 1:3
- Česko 0:4
- Rakúsko 7:3

Štvrťfinále:
Grécko - Old Boys Slovakia 1:2
Osemfinále:
Česko - Old Boys Slovakia 5:2

Zápas o bronz:
Kanada - Old Boys Slovakia 3:1

1. Slovensko, 2. Česko, 3. Ka-
nada, 4. OLD BOYS SLOVAKIA

Zápasy Old Boys Slovakia:

Konečná tabuľka:

(pv)

Old Boys Slovakia
Old Boys Slovakia
Old Boys Slovakia

Pezinčania štvrtí na MS Masters 2012

Stretnutie s olympionikmi

Obvodný úrad v Pezinku 4. októbra zorganizoval priateľské
stretnutie s účastníkmi XIV. Letných Olympijských a Paralym-
pijských hier . Športovcom, ktorí sa v našom obvo-
de pripravovali na účasť v Londýne prednosta obvodného úra-
du JUDr. Justín Sedlák spolu s viceprimátorm Pezinka Ing.
Jánom Čechom poďakovali za vzornú reprezentáciu z prianím
úspešneho pokračovania v nasledujúcom období. Medzi špor-
tovcami boli aj dvaja pezinčania – džudista Milan Randl a stre-
lec Jozef G nczi, ktorý sa prednedávnom stal obyvateľom náš-
ho mesta. Na fotografii Emília Sládková, ktorá Slovensko na
Paralympiáde reprezentovala v disciplíne – tlak na lavičke.

Londýn 2012

ö

Text a FOTO (pb)

Na 14. ročníku Trstenského pohára v karate detí a mládeže sa
zúčastnili aj mladí športovci z Pezinka. Deti z 1. Karate Club-u ob-
sadili nasledovné miesta:

v kumite do 32 kg obsadil
v kumite nad 32 kg obsadil
v kumite do 32 kg obsadil
v kumite nad 32 kg obsadil

Gratulujeme,

1. miesto Matúš Hrdlovič
1. miesto Šimon Hrdlovič
2. miesto Marek Bielik
3. miesto Vladimír Drobný

Svatava Sulanová

V závere mesiaca septembra sa uskutočnilo stretnutie zástup-
cov zainteresovaných škôl v súvislosti s predstavením dopraco-
vaného projektu školskej basketbalovej ligy. Stretnutie sa usku-
točnilo na pôde hlavného partnera projektu. Obsahom tohto
stretnutia bolo predstaviť systém dlhodobej súťaže ako aj všet-
ky náležitosti spojené s organizačným a materiálno-technickým
zabezpečením a oboznámením s ním. Nadšenie u žiakov a rodi-
čov detí nás priviedlo k myšlienke rozšíriť okruh škôl aj mimo
mesta Pezinok a tak sme do nového ročníka zapojili aj školy z
Modry, Svätého Jura a Šenkvíc. Úroveň súťaže z minuleho roku
nás presvedčila o správnosti postupu a dodala energiu pokračo-
vať v myšlienke venovať sa deťom. Zároveň sa chceme poďa-
kovať hlavnému partnerovi projektu organizačno technickému
personálu ligy ako aj všetkým sponzorom za finančnú pomoc.
Veríme, že súťaž ako taká prinesie školám nielen záujem o špor-
tovanie, ale objavíme aj talenty, ktoré sa budú tomuto športu ve-
novať aj v budúcnosti. Organizátor che priniesť do škôl záujem o
šport a basketbal, ktorý k tomuto mestu patrí. Školská liga začí-
na 30. 10. 2012 turnajom na ZŠ Fándlyho za účasti škôl Pezinka
a okolia.

1.A1 vs.A2 Fándlyho - Bielenisko (8.15 hod.)
3. B1 vs. B2 Kupeckého - Gymnázium (9.05 hod.)
2.A3 vs.A4 Svätý Jur – Šenkvice (10.25 hod.)
4. B3 vs. B4 Orešie - Modra (11.15 hod.)
5.A1 vs.A3 Fándlyho – Svätý Jur (12.05 hod.)
6. B1 vs. B3 Kupeckého - Orešie (12.55 hod.)

1. turnaj skupínAa B sa uskutoční v utorok 30.októbra 2012
v telocvični ZŠ Fándlyho

Vylosovanie I.turnaja s časmi začiatkov zápasov:

Ing. Daniel Babiš

Školská basketbalová liga
VISTA REAL CUP 2012/2013

Mladí športovci zabojovali

Volejbalistky VISTA real Pe-
zinok úspešne odštartovali no-
vú extraligovú sezónu. Po
dvoch náročných zápasoch v
Nitre bodovali aj v 3. kole, v pr-
vom zápase na domácej pôde.
Ten odohrali v sobotu 13. ok-
tóbra 2012 na palubovke v ŠH
na Komenského ulici. Proti Pe-
zinčankám sa postavili hráčky
z MŠK Kežmarok.

Oproti papierovo slabšiemu
súperovi bol Pezinok pod vede-

ním trénera Pavla Bernátha fa-
vorizovaným tímom. V prvých
dvoch setoch to hráčky potvr-
dzovali aj svojim herným výko-
nom. Napriek únave po tvrdých
tréningoch Pezinčanky v úvod-
nom sete diktovali tempo hry.
Vytvorili si náskok s rozdielom
až 9 bodov. Hoci ho súperky
stihli ešte znížiť, domáce hráč-
ky pomerne hladko uhrali set vo
svoj prospech. Do ďalšieho tak
vstupovali Pezinčanky za stavu

1:0. Zo začiatku bola hra vyrov-
naná. Následne pezinský káder
pritvrdil na podaniach, na čo už
Kežmarok nevedel odpovedať.
V druhom sete zdolali volejba-
listky Pezinka svojho súpera vy-
soko 25:14. Súperky však hru
nevzdávali ani za stavu 2:0 v
prospech domácich a v treťom
sete zlepšili svoju hru. Spre-
vádzali ju však nepresnosti a
vlastné chyby u oboch tímov. Aj
vďaka tomu bol set dramatic-

kejší a vyrovnanejší. Kežmar-
čanky už nedali hráčkam VISTA
real Pezinok taký priestor na bo-
dový náskok, ako tomu bolo v
prvých dvoch setoch. Za stavu
24:20 sa domácim nepodarilo
premeniť ani jeden z troch
matchballov a Kežmarčanky vy-
rovnali. Napokon hráčky Pezin-
ka porazili Kežmarok 26:24 a te-
da 3:0 na sety. Išlo zároveň o pr-
vý zápas, v ktorom Visťáčky ne-
stratili ani jeden set. (KG)

Úspešný štart volejbalistiek

Dňa 7.10.2012 sa uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne -

Open turnaj BA/TT regiónu v stolnom tenise. Veľmi dobre repre-

zentovali Pezinok v kategórii dorasteniek Alexandra Jalovecká

(4.miesto) a v kategórii dorastencov Matúš Sklenár (5.-8. mies-

to). Peter Žigo

Open turnaj bratislavského
a trnavského regiónu


