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nasledoval presun z kostola na
pietny akt, ktorý prebehol na pe-
zinskom cintoríne pri mieste po-
sledného odpočinku národného
umelca Eugena Suchoňa.

Prvé dychovky začali vyhrá-
vať v sobotu. Dopoludnia sa na
trhovisku na Kupeckého ulici
predstavili DH Svätojurská ka-
pela a DH Šarfianka. Večer po-
kračovali koncerty v Krušičovej
kúrii v podaní DH Grinavanka,
DH Senčanka a DH Cajlané.

Sprievodné vystúpenia dy-
chových zoskupení spríjemňo-
vali Pezinčanom aj nedeľu. Po-
poludní už však prišiel na rad
hlavný program podujatia. Jeho
neodmysliteľnou súčasťou a tra-
díciou je každoročne sprievod
dychových hudieb s mažoret-
kami, ktorý nechýbal ani tento-
krát. Postupoval smerom od
Domu kultúry do Zámockého
parku kde sa
uskutočnili po prvý raz. Pozitív-
ne ohlasy návštevníkov a účin-
kujúcich na nové zelené pros-

Dychovky v Preši

tredie hneď na začiatku ukázali,
že Zámocký park bol dobrým
rozhodnutím organizátorov.

Nedeľnú súťaž dychových hu-
dieb otvorili fanfáry v podaní
VDO ZUŠ Letovice. Na pódiu sa
postupne predstavilo šesť súbo-
rov s medzinárodnou účasťou –
DH Sobotienka, DH Horavanka
(A), DH Grinavanka, DH Karpat-
ská kapela, DH Cyrilka (CZ), DH
Považská veselka. Ich výkony
hodnotila medzinárodná troj-
členná odborná porota na čele
s predsedom Mgr. Adamom Hu-
decom. Slávnostnému vyhláse-
niu výsledkov a odovzdávaniu
ocenení predchádzal megakon-
cert, ktorý odohrali všetky zú-
častnené zoskupenia spoločne
pod taktovkami troch dirigentov.
Na záver zaznela pieseň „Aká si
mi krásna“ na počesť Eugena
Suchoňa. (KG)

Pokračovanie článku s výsled-

kami súťaže dychových hudieb-

nájdete na strane 10.
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Inzercia

Pezinok je jedným z miest na Slovensku, ktoré vyvracia sta-

tus zastaranej slovenskej samosprávy. Rozhodlo sa napriek

obmedzenému rozpočtu digitalizovať a postupne zjednoco-

vať svoju IT infraštruktúru. Investíciou si znížilo prevádzkové

náklady na telekomunikačné služby o 40%.

Pezinok zápasil s klasickými problémami ako staré analó-

gové zariadenia, neprehľadnosť telekomunikačných služieb

vrátane rôznych paušálov, nejednotných predvolieb a až 13

rôznych verejných liniek. V porovnaní s prácou v súkromnom

sektore s modernejšou infraštruktúrou zamestnanci mesta

potrebovali aj na vykonanie jednoduchých úkonov oveľa viac

času. Neposlednou komplikáciou bola aj absencia centrali-

zovanej správy, čo spôsobovalo problémy a zdržania tech-

nickému oddeleniu.

Prvým akútnym kameňom úrazu bola zastaraná telefónna

ústredňa, ktorá sa nedala rozšíriť, a teda nedokázala zjedno-

tiť mestský úrad s jeho organizáciami ako napríklad s cen-

trom voľného času, materskými školami, opatrovateľskou

službou, alebo dennými centrami pre seniorov.

Pokračovanie na strane 3.

Dychovky v Preši ako festival
už s trinásťročnou tradíciou pri-
niesol aj tento rok do Pezinka
príjemnú atmosféru a bohatý
program, rozvrhnutý do troch
dní. Toto podujatie bolo opäť pre-
hliadkou dychových zoskupení
z rôznych kútov Slovenska i zo
zahraničia. Začiatok programu
bol v piatok 9. augusta, kedy sa
uskutočnila svätá omša za zo-
mrelých a žijúcich členov dy-
chovej hudby v Pezinku. Potom

Pre obdobie horúčav na pre-
lome júla a augusta sa vžilo
pomenovanie „psie dni“. Jeho
korene siahajú do starého Rí-
ma a súvisia so súhvezdím
Veľkého Psa, ktoré v čase vr-
choliaceho leta vychádza rá-
no nad obzor.

V lete pred 45 rokmi však
slovné spojenie „psie dni“ na-
dobudlo ďalší osobitý výz-
nam. A možno by bolo na-
mieste hovoriť skôr o „psích
časoch“, pretože vojská
Varšavskej zmluvy, ktoré 21.
augusta 1968 vkročili do
Československa, aby tu v zá-
rodku udupali rodiacu sa slo-
bodu, ostali na našom území
viac než dve desaťročia.

Je to obdobie dosť dlhé na
to, aby poznamenalo život jed-
notlivca. Ale na druhej strane
smiešne krátke z historického
hľadiska. Podstatné je, aby
normalizačné návyky ako na-
príklad ľahostajnosť, pasivita
či strach nepretrvávali aj na-
ďalej v našich mysliach. Aby
sme si uvedomili, že žijeme v
oveľa slobodnejšej spoloč-
nosti, než naši rodičia. A za
psie dni, či skôr psie časy si
dnes môžeme do veľkej mie-
ry aj my sami. (kam)

Téme 21. augusta 1968 sa

venujeme na strane 7 a vrá-

time sa k nej aj v ďalších

číslach časopisu Pezinčan.

Psie dni,
psie časy

Dychovky v preši 2013 po novom...

Tento rok sa festival Dychovky v preši 2013 konal po prvý raz v Zámockom parku. Zdá sa, že to bola dobrá voľba. Počasie vyšlo na jedničku. Po horúčavách
ukončených búrkou sa v Zámockom parku, kde sa konal hlavný program so súťažou, „uskutočnila“ krásna a svieža „festivalová nedeľa“. FOTO (pb)

...aj v Zámockom parku Pezinok patrí medzi
najmodernejšie
mestá na Slovensku



SAMOSPRÁVA2 AUGUST 2013 PEZIN ANČ

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

na tieto otázky:

�

�

Pravidelne aj na stránkach nášho časopisu informuje-
me o projekte ISRMO (Integrované stratégie revitalizácie
mestských oblastí). V Pezinku sa tento projekt dotýka
sídliska Sever a tamojších dvoch základných škôl. V ostat-
nom čase sme sa dozvedeli, že bola podaná žiadosť
niekoľkých mestských častí o predĺženie odovzdania pro-
jektov, alebo že dokonca hrozí vylúčenie niektorých
projektov pre nepripravenosť. Riešeniu tohto problému sa
dokonca venuje najnovšie aj ZMOS. U nás polemiku vyvo-
lala skôr žiadosť zaradiť do ISRMO aj projekt grinavského
parku. Môžete nás teda informovať o súčasnej situácii ?

Pán primátor, leto nebolo len časom dovoleniek, ale pre
naše mesto a jeho vedenie aj obdobím zvýšenej aktivity
či skôr dokončenia a odovzdávania niekoľkých verej-
noprospešných stavieb. Pripomeňme si, ktoré to boli
a v akom stave sa dnes nachádzajú.

(r)

- Chcem ubezpečiť obyvateľov Pezinka, že celý proces pozor-

ne monitorujeme, konzultujeme so zhotoviteľom i poverenou

pracovníčkou BSK, a preto vieme aj o problémoch, ktoré sa

vyskytli. V žiadnom prípade sa však netýkajú Pezinka. Náš pro-

jekt je zatiaľ v poriadku a dodržujeme všetky podmienky a ter-

míny. Čo sa týka grinavského projektu a konkrétne reakcií, kto-

ré sa objavili aj v médiách, musím konštatovať, že v zmysle

tlačového zákona nemôžem reagovať na odpoveď pani Rus-

nákovej uverejnenú v tomto čísle. Môžem sa vyjadriť len k môj-

mu predmetnému článku uverejnenému v júlovom čísle Pezin-

čana. Za tvrdeniami, názormi a postojmi v ňom obsiahnutými

si stojím a ich pravdivosť môžem kedykoľvek doložiť.

- V prvom rade musím menovať veľmi dôležitý a dlho očakáva-

ný projekt revitalizácie predstaničného priestoru, vybudovanie

dopravného terminálu. Iste potešil všetkých Pezinčanov, ktorí

tento priestor budú denne využívať v oveľa väčšom komforte.

Keď vylepšíme ešte niekoľko drobností ako sú informačné ta-

bule, stojany na motocykle a presvedčíme majiteľov okolitých

nehnuteľností, aby aj oni priestor v ich vlastníctve skrášlili, bu-

de to naozaj dôstojný vstup do mesta. Uspokojivo pokračujú aj

práce na rekonštrukcii kuchyne na Základnej škole na Fán-

dlyho ulici. Stavebné práce boli ukončené minulý mesiac a te-

raz začala montáž novej techniky a posledné úpravy priľahlých

priestorov.

Treťou stavbou, ktorú sme tiež už prakticky dokončili, bolo roz-

šírenie mestského cintorína. Je vybudované oplotenie, inžinier-

ske siete, chodníky a osvetlenie. Sú vytýčené hrobové aj urno-

vé miesta a pripravuje sa parková úprava. V dolnej časti od

Moyzesovej ulice začneme čoskoro budovať záchytné parko-

visko pre návštevníkov cintorína.

V letných mesiacoch sa podarilo tiež realizovať revitalizáciu

ďalšej etapy Potočnej ulice, a tak stred mesta získal opäť kus

pekného priestoru, ktorý je súčasťou postupne sa rysujúcej pe-

šej zóny.

Mimoriadne ma teší skutočnosť, že po piatich rokoch bolo sko-

laudované multifunkčné ihrisko vo futbalovom areáli na Cajle.

Je zbytočné pripomínať, že sa tak stalo po nezmyselnom ata-

kovaní tohto projektu a kolotoči odvolaní zo strany jedného z ob-

čanov.

Ako teda vidieť, toto leto bolo aj pre vedenie a odborných pra-

covníkov mesta viac o intenzívnej práci ako o dovolenkovaní.

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minulom ro-
ku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizá-
ciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Občania, ale aj fir-
my, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubo-
voľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600
Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Senec nechce odpad z Pezinka
Pod týmto a podobnými titul-

kami sa objavili v ostatnom jú-
lovom týždni informácie v niek-
torých celoslovenských médi-
ách. Týkali sa faktu, o ktorom
sme informovali aj v našom ča-
sopise, konkrétne skládkova-
nia komunálneho odpadu z
Pezinka. Z troch záujemcov,
ktorí sa zúčastnili verejného
obstarávania dala, najlepšiu
ponuku spoločnosť AVE Bra-
tislava s. r. o., ktorá vlastní
skládku v Senci. Zmluva na šty-
ri roky platí od 1. júla a Pezi-
nok teda vozí a ukladá komu-
nálny na túto skládku. Podľa

vyjadrenia seneckého primá-
tora Karola Kvála Senec však
nesúhlasí s tým, aby odpad z
nášho mesta bol ukladaný na
seneckú skládku, lebo to pod-
ľa neho znižuje jej životnosť, a
je teda v neprospech domá-
cich producentov odpadu. O
vyjadrenie sme požiadali pri-
mátora Pezinka Olivera Solgu,
ktorý nám povedal: „Bol som

tiež vyzvaný médiami, aby

som sa vyjadril k tejto kauze. V

prvom rade nemienim komen-

tovať názor kolegu primátora ,

ani s ním polemizovať. Som

však presvedčený, že by sa v

prvom rade mal obrátiť na fir-

mu, ktorá vlastní a prevádzku-

je seneckú skládku. Spoloč-

nosťAVE sa v súvislosti s nami

zúčastnila regulárnej súťaže a

vyhrala ju. Na základe toho

sme s ňou podpísali zmluvu na

štyri roky a na maximálne o-

sem tisíc ton odpadu ročne. V

skutočnosti to bude možno len

6300 ton, čo je desatina ročnej

kapacity seneckej skládky.

Nedá mi však, aby som sa neo-

pýtal, prečo primátor Senca

nepostupoval rovnako zamie-

tavo aj v iných prípadoch, keď

odpad na seneckú skládku za-

čali voziť napríklad zo Svätého

Jura a okolitých obcí. Je to iný

odpad ako ten pezinský? Ale-

bo išlo len o riešenie akútneho

problému obcí, z ktorých , mi-

mochodom, niektoré podporo-

vali budovanie skládky v pez-

inskej Novej jame?Akosi sa už

zabudlo, že do Starej jamy v

Pezinku sa vozil odpad zo ši-

rokého okolia celé desaťročia,

až do roku 2007. Problém od-

mietavého stanoviska Senca

musia preto riešiť predstavi-

telia Senca spolu s majiteľmi

a prevádzkovateľmi skládky

a nie mesto Pezinok.“ (r)

Na stretnutí podpredsedu BSK Martina Bertu a primátora Pe-
zinka Olivera Solgu boli dňa 22. júla prerokované vyhodnotenia
pripomienok k Návrhu územného plánu regiónu BSK. Mesto Pe-
zinok dalo celkovo sedem písomných pripomienok, z ktorých päť
bolo akceptovaných, jedna bola zobraná na vedomie a jedna bola
akceptovaná čiastočne. Pripomienky mesta sa týkali preložky ces-
ty II/502 (obchvatu), kanalizácie v Grinave, ložísk nerastov, rekre-
ačných oblastí a autobusovej dopravy. (ra)

Vyhodnotenie pripomienok

Na stránke
bol uverejnený môj článok s ná-
zvom „Primátor povedal grinav-
skému parku NIE!.“ Tento názov
vystihuje skutočnosť, že pán pri-
mátor Mgr. Oliver Solga na za-
sadnutí mestského zastupiteľ-
stva apeloval na poslancov, aby
projekt Grinavy nepričlenili k pro-
jektom zamýšľaným do výzvy
ISRMO, čoho dôsledkom je, že
projekt, „ktorý stál mesto nema-
lé paniaze“ ako píše pán primá-
tor a na ktorý je vydané právo-
platné stavebné povolenie, sa
nebude realizovať.

Tvrdenie pána primátora, že
„projekt Grinavský park jedno-
ducho neuspel na ministerstve
je zavádzajúci, nakoľko pro-
jekt bol vyradený v dôsledku
chýb úradníkov ministerstva,
na ktoré som ako právnička a
členka Občianskej iniciatívy
Grinava poukázala s výraznou
podporou obyvateľov Grinavy,
ktorí sa pod náš podnet podpí-
sali a ktorý nie je „zamlčaný“

www.grinava.com ako to tvrdí pán primátor, je už
pol roka zverejnený na webovej
stránke.

Pán primátor nazval naše ko-
nanie „očierňovaním úradníkov
ministerstva“. Myslím, že za
všetko hovorí fakt, že naším
podnetom sa ministerstvo za-
oberalo a výsledkom nášho
snaženia je, že pán minister
rozhodnutie pre pochybenia
zrušil.

Najzávažnejšie v článku Oli-
vera Solgu je však tvrdenie,
že „Predkladatelia, vrátane pa-
ni Rusnákovej, si vybrali agen-
túru a tvrdili, že to majú „po-
zichrované“ na sto percent, čo
môžu dosvedčiť viacerí sved-
kovia.“ Toto tvrdenie pána pri-
mátora vykazuje všetky znaky
naplnenia skutkovej podstaty
trestného činu ohovárania. Je
absolútnym vrcholom a ak
svoje tvrdenia aj mieni doko-
nať, pôjde o krivé obvinenie v
kombinácii s krivou výpove-
ďou všetkých „svedkov“. Žiad-

nu agentúru som nevyberala,
nie som zamestnankyňou mest-
ského úradu, v živote som nevi-
dela ani konateľku tejto spoloč-
nosti, ani žiadneho jej zamest-
nanca a nebola som účastná
na žiadnom rokovaní s touto fir-
mou, či už na mestskom úrade
alebo v mojom súkromí. Netu-
ším, čo mal kto mať „pozichro-
vané na sto percent“. Je to váž-
ne obvinenie korupčného cha-
rakteru a veľmi hlboko zasahu-
je do mojej dôstojnosti a cti.

Ďalej pán primátor označil za
hrubú lož, že výzva v januári
2012 na čerpanie eurofondov
by bez projektu grinavského
parku prebehla bez akéhokoľ-
vek projektu Pezinka, pričom
vedome dôvodil krokmi, ktoré
urobil v úplne inom druhu vý-
zvy! Pán primátor tvrdí, že má
relevantné dôkazy, že pričlene-
ním grinavského parku do vý-
zvy ISRMO by sa celý tento pro-
jekt ohrozil. Grinavský projekt
nemôže ohroziť iné projekty v

ISRMO, nakoľko ako jediný už
prešiel posúdením formálnej
správnosti ministerstvom. Je
známe, že z ISRMO nebude
čerpať Devínska Nová Ves, kto-
rá odstúpila, Rača musela vy-
pustiť jeden projekt a Petržalka
oznámila, že nestíha termíny
na podanie projektov, čo sú
všetko uvoľnené finančné
prostriedky, ktoré by mohli mes-
tá Bratislavského kraja vyčer-
pať.

Tvrdenia pána primátora, že
hľadím len na svoj záujem, do-
konca že mojou motiváciou je,
že chcem presadiť projekt svoj-
ho manžela, je už len čereš-
ničkou na torte. Pán Solga opo-
menul fakt, že som členka
občianskeho združenia, ktoré-
ho cieľom sú verejnoprospešné
aktivity v prospech obyvateľov
Grinavy. Projekt grinavského
parku mal slúžiť deťom, sta-
rým ľuďom, mládeži a hosťom
Grinavy.

Gabriela Rusnáková

AD: Pravda o grinavskom projekte
Odpoveď JUDr. Gabriely Rusnákovej

Program Vinobrania 2013 je už hotový a koncom mesiaca bu-
de prezentovaný aj na verejnosti. Bude, tak ako každý rok,
pestrý a vyvážený, a to znamená, že na svoje si prídu všetky ve-
kové kategórie a milovníci rôznych hudobných žánrov. Z kapiel
a hudobníkov, ktorí sú už „zazmluvnení“ spomenieme aspoň
No Name, Vidiek, Funny Fellows či Bukasový masív. Chýbať ne-
bude ani rocková hudba či množstvo country kapiel, foklórnych
súborov a dychových hudieb, a to nielen zo Slovenska, ale aj z
Českej republiky, Rakúska a Maďarska. Súčasťou bude aj
množstvo iných sprievodných podujatí. Spomenieme aspoň sú-
ťaž Chlieb a víno, netradičné športovo-vinárske aktivity alebo
výstavu a degustáciu domácich vín v Mestskej vinotéke či na ná-
dvorí Krušičovej kúrie. (ra)

Víno a chlieb na vinobraní

Opakovane sa
snažíme aj na
stránkach Pezin-
čana informovať o
obetavej a nezišt-
nej práci dobrovoľ-
níkov, ale aj zdru-
žení a firiem v
prospech revitali-
zácie a skrášľova-
nia prírodnej kraji-
ny, ktorá obklopu-
je naše mesto. Do zoznamu takýchto obetavých bezplatných po-
mocníkov sa 25. júla zaradili aj všetci zamestnanci spoločnosti
Petmas na čele s jej riaditeľom Ing. Petrom Mašurom. Petmas do-
dal nielen päťdesiat ľudí, ale aj tri ťažké mechanizmy, ktoré čistili
cesty, chodníky a brehy potokov. Podarilo sa urobiť kus záslužnej
práce, a tak táto informácia nemá byť len poďakovaním Petmasu a
jeho pracovníkom, ale zároveň aj výzvou a inšpiráciou pre ostatné
firmy a organizácie, ktorých pomoc by mesto privítalo. (OS)

V prospech Pezinka

Ilustračné foto

Tri investičné spoločnosti predložili v júni do odbornej komisie,
ktorej sa zúčastnili aj niektorí poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku svoje projekty hokejových štadiónov a ich spoje-
nia s infraštruktúrou. Boli to spoločnosti AK Gavorová a partne-
ri, spol.s r. o., MC Bozen spol. s r. o. a Ateliér Rusnák.

Komisie všetky tri projekty posúdili a ako najoptimálnejší pre
Pezinok vyhodnotili projekt AK Gavorová a partneri (na obr.)
Rozhodnutie o prípadnom prenájme pozemku a ďalšej spo-
lupráci s vybraným investorom by malo padnúť na septembro-
vom zasadaní mestského zastupiteľstva. (ra)

Bude hokej v Pezinku?

Obvodný úrad Pezinok, zastúpený prednostom JUDr. Justínom
Sedlákom, pozýva občanov mesta i okolia na slávnostné zhromaž-
denie pri príležitosti 69. výročia Slovenského národného povstania.

Oslavy sa uskutočnia v 2013 o pri
Pamätníku oslobodenia na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku.

stredu 28. augusta 15.30 h

69. výročie SNP
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Bc. Peter Wittgrúber, poslanec za
volebný obvod č. 1

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)

- Poslancom som už tretie volebné obdo-

bie a celý čas sa považujem za poslan-

ca za celé mesto. Ak by som mal vašu

otázku odľahčiť, tak poviem, že prioritou

je zmena volebných obvodov v meste

a vytvorenie jediného pre Pezinok ako

mesto, s rešpektovaním osobitého, historicky daného postave-

nia Cajly a Grinavy. Pri výkone svojej poslaneckej funkcie som

sa určite nikdy nespýtal občana, ktorý so mnou chcel riešiť svoj

problém, z ktorého volebného obvodu je a prečo sa neobrátil

na „svojho“ poslanca. Ak sa však vrátim k meritu vašej otázky

mojou prioritou vo volebnom obvode číslo 1 je dokončenie re-

konštrukcie dolnej časti Záhradnej ulice. Zastávam totiž zása-

du, že namiesto čiastkových rekonštrukcií niekoľkých stometro-

vých úsekov chodníkov treba postupovať v meste tak, aby sme

sa po obnove niektorých ulíc do nich nemuseli okrem havarij-

ných situácií niekoľko desaťročí vracať. Myslím si, že príklad

ulíc Tehelná a Za dráhou, Moyzesova, či horná časť Záhradnej

ulice túto filozofiu v zásade potvrdzuje. Ďalšou prioritou je bez-

pochyby rozšírenie cintorína. Ten sa síce nachádza vo voleb-

nom obvode číslo 1, ale jeho existencia sa priam bytostne dotý-

ka obyvateľov celého mesta.

- Nemyslím si, že by bola komunikácia medzi poslancami a ob-

čanmi nedostatočná, prípadne zlá. Samozrejme, že v zastupi-

teľstve sedí 25 individualít a každá má iný spôsob alebo formu

komunikácie s občanmi tohto mesta. Moje osobné skúsenosti

hovoria, že ak je vôľa na oboch stranách, je komunikácia

bezproblémová, či už formou osobného stretnutia, ktorému

som sa nikdy nebránil, telefonického rozhovoru či e-mailového

kontaktu. Ak chce občan naozaj konštruktívne riešiť svoj prob-

lém, vždy som plne k dispozícii. Na druhej strane si však osobu-

jem právo odmietnutia kontaktu s občanom, ktorý si miesto návr-

hov na riešenie niektorej negatívnej situácie predstavuje, že sta-

čí poslancovi ľudovo povedané „nabrýzgať“ len aby sa cítil o tro-

chu lepšie. Práca poslanca je najmä o každodennom styku s

mestom, jeho obyvateľmi. Často musíme pochopiť určité pri-

rodzenosti lokality, z ktorej sa na nás občania obracajú. Nie je to

ľahké, ale nech sa páči, skúsiť to môže každý občan mesta s tr-

valým pobytom v Pezinku.

-Ak by som sa na to pozrel z pohľadu občana, možno by sa toho

našlo dosť. Jedna skupina občanov preferuje rekonštruk-

ciu chodníkov, iná zimný štadión, ďalšia podporu seniorských

aktivít a ďalšia zasa lepší výber služieb či podporu športu. Ak

na to však pozerám so znalosťou situácie iných miest trúfam si

konštatovať, že mesto Pezinok nie je na tom až tak zle. Tým

však samozrejme nemienim zľahčovať situáciu, v ktorej sa

niektoré oblasti mesta, či už geografické alebo spoločenské, na-

chádzajú. Mne osobne, a to bez ohľadu na výkon poslaneckej

funkcie, chýba predovšetkým jedna vec, a tou je vízia mesta, od-

poveď na otázku, kam Pezinok smeruje, čo z neho chceme mať

o desať, dvadsať či tridsať rokov. Stane sa z nás ubytovacie

predmestie Bratislavy? Budeme ďalšou zónou logistických cen-

tier v blízkosti diaľnice? Alebo si uchováme vinohrady a lesy a

urobíme všetko pre to, aby bol Pezinok nielen dobrým miestom

na bývanie, ale aj na rekreáciu a oddych? Na tieto otázky, žiaľ,

zatiaľ nemám odpoveď. Napriek tomu sa však pokúsim urobiť

všetko pre to, aby chystaný územný plán mesta zohľadňoval

predovšetkým potreby „starých“ Pezinčanov, ktorí tu žijú desať-

ročia, ale aj tých „nových“, ktorí sa sem prisťahovali s vidinou

dobrého života v našom meste, pred predstavami developerov

a ľudí, ktorí chcú zo všetkého vyťažiť len zisk. Nemôžem preto

súhlasiť s ďalším zahlcovaním mesta a jeho infraštruktúry ma-

sívnou výstavbou, ktorá navyše často nerešpektuje danosti kra-

jiny a prostredia, do ktorého je zasadená.

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
V tomto čísle odpovedá:
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S riešením prišiel externý
dodávateľ telekominikačných
služieb Slovanet a navrhol mo-
dernú digitálnu IP ústredňu.
Vďaka SIP protokolom a kon-
vergovaným riešeniam (multi-
mediálne spojenie, hlas + dáta)
sa eliminovali výpadky a zby-
točné zdvojené kabeláže. IP te-
lefóny teraz disponujú 80 IP
klapkami nezávislými od u-
miestnenia a majú flexibilnú
kapacitu odchádzajúcich hovo-
rov. A čo je najdôležitejšie, za-
mestnanci mesta môžu praco-
vať efektívnejšie, bez nad-
bytočných úkonov a kompli-
kácií.

Pokračovanie s 1. strany.

„Pezinok chce byť dobrým

miestom pre život svojich obča-

nov, a preto nesmie zaostávať

ani vo vybavovaní agendy. Na

to je ale potrebná neustála mo-

dernizácia a digitalizácia pro-

cesov. Nová IP ústredňa nám

výrazne zjednodušila úkony,

ušetrila náklady na prevádz-

ku, a čo je najdôležitejšie, naši

ľudia sa naučili s novým sys-

témom rýchlo pracovať,“ po-
vedal Matej Sandtner, správ-
ca IT Mestského úradu Pe-
zinok.

- Jednotná a moderná IP in-
fraštruktúra

- Zníženie nákladov na teleko-
munikačné služby o 40%

- Flexibilita rozširovania – geo-
grafická nezávislosť

- Flexibilita nadstavby (hlasová
schránka, IVR, softphone, au-
diokonferencia, call centrum)

- Možnosť prepojenia s infor-
mačnými systémami
Mesto v najbližších mesia-

coch plánuje ďalšiu moderni-
záciu a plánové prepojenie svo-
jich inštitúcií.

Nový stav a výsledky imple-
mentácie digitálnej ústredne
v Pezinku:

(r)

Pezinok patrí medzi najmodernejšie mestá na Slovensku

V priebehu prvej polovice roku

2013 sa viditeľne zvýšil počet ob-

čanov, držiteľov psov, ktorí si na

Oddelení životného prostredia,

komunálnych služieb a dopravy

pýtajú ekovrecká na psie exkre-

menty. Chceli by sme touto ces-

tou poďakovať týmto občanom,

nakoľko svojou uvedomelosťou prispievajú k väčšej čistote náš-

ho mesta. Súčasne by sme touto cestou chceli apelovať na

tých, ktorí exkrementy svojho psíka zatiaľ neupratujú – nech

začnú. Ekovrecká si môžu vyzdvihnúť na Oddelení životného

prostredia, komunálnych služieb a dopravy, MsÚ na prvom po-

schodí číslo dverí 13. Ing. Renáta Klimentová

Ekovrecká na psie exkrementy

Cez prázdniny v školách deti
zväčša nenájdete, no pedagó-
govia a pracovníci, ktorí sa sta-
rajú o chod školy, nezaháľajú
ani v tomto období. Je potrebné
pripraviť sa na nový školský rok
a vykonať práce, na ktoré je po-
čas školského roka menej času.
Podobne to je aj v ZŠ s MŠ Ore-
šie v Grinave.

Materská škola bude aj v tom-
to roku využitá na maximum s
počtom detí 69, čo znamená o
tri deti viac ako v minulom roku.
Všetky tri pavilóny sú nanovo vy-
maľované. V jednej triede je no-
vá podlahová krytina z PVC a
nový nábytok. Novinkou je inter-
aktívna tabuľa s ktoru sa dajú
uplatňovať nové metódy vý-
chovného procesu aj pre tých
najmenších.

Čo sa týka vybavenia – neza-
háľala ani ZŠ, ktorá sponzor-
sky získala nábytok (dva kami-
óny) rovanko pre triedy ako aj
do priestorov pre pedagogic-
kých pracovníkov. Žiaci budú
môcť od septembra využívať
nové šatne pre bezpečné ulo-
ženie osobných vecí. Priestor
šatní je nielen praktickejší, ale
aj estetickejší. Štyri triedy na
hornom poschodí boli komplet-
ne vymaľované. Myslelo sa tiež

na detail – dvere učební, kabi-
netov, administratívnych miest-
ností boli nápadito dotvorené
maľovanými obrázkami s odka-
zom na funkciu miestnosti. Ne-
zabudlo sa ani na chodby a
priestory na prízemí, kde bola
tiež obnovená „maľovka“. ZŠ je
taktiež vybavená interaktívny-
mi tabuľami a z materiálneho
hľadiska pôsobí lepším doj-
mom. V minulom roku dostala
novú stechu a okolie školy pô-
sobí príjemne a rozhodne má
veľký potenciál. V tomto smere
sa pripravuje projekt

kde by sa žiaci učili von-
Enviro-

triedy,

ku medzi zeleňou, ktorej je na
pozemku školy dostatok. Ďalší
projekt Ekofitpark zasa ráta s
vybudovaním nových preliezok
a hravých prvkov pre menšie
deti.

Samozrejme škola zápasí aj s
problémami. Azda najznámej-
ším je nevyužitosť potenciálu
ktorý škola má. V tomto škol-
skom roku vedenie školy očaká-
va cca150 detí, čo je približne
polovičná kapacita školy. Na
tomto fakte sa podpísali aj ne-
pravdivé fámy o slabšej kvalite
školy či trápne výmysly o množ-
stve sociálne neprispôsobivých

žiakov. To, čo je pre chod školy
problém (slabá obsadenosť)
môže byť paradoxne veľkým
plus pre žiakov. V tomto prípade
ZŠ na Oreší dokáže žiakom po-
núknuť to, čo máloktorá škola.
Rodinnú atmosféru a maximál-
ne individuálny prístup k žia-
kom, ktorí, vzhľadom na obsa-
denosť majú k dispozícii veľko-
rysé priestory. Škola je dobre prí-
stupná, čo sa dopravy týka a žia-
kom je k dispozícii aj školský
klub do 17.00 h, čo ocenia hlav-
ne zamestnaním vyťažení rodi-
čia.

.
Zápis žiakov je možný do

15. septembra 2013 (pb)

Ako sme už informovali v minulom čísle Pezinčana, mesto

Pezinok zakúpilo niekoľko fotopascí, ktorými rieši monitorova-

nie čiernych skládok a porušovanie všeobecne záväzných na-

riadení v oblasti životného prostredia. Už v prvých týždňoch po

nainštalovaní sa dostavili výsledky. Kamery zachytili pri kontaj-

nerovom stanovišti v Kučišdorfskej doline páchateľa, ktorý tam

doviezol a vyložil starý nábytok. Priestupok objasňuje a sank-

ciu bude riešiť mestská polícia. Cieľom rozmiestnenia fotopas-

cí je zamedziť vytváraniu nelegálnych skládok, objasniť a sank-

cionovať prípadných znečisťovateľov verejných priestranstiev,

rovnako ako zamedziť vandalizmu a poškodzovaniu životného

prostredia a majetku mesta sprejermi. Fotopasce preto budú

pravidelne premiestňované na rozličné miesta priamo v meste i

v jeho okolí. (r)

Fotopasce už fungujú

Grinavská ZŠ s MŠ Orešie pred novým školským rokom

Zmena telefónnych čísiel
V súvislosti s pripojením niektorých organizácií v zriaďovateľ-

skej pôsobnosti Mesta Pezinok do IP digitálnej ústredne MsÚ
upozorňujeme, že od 1. septembra 2013 budú mať nasledov-
né organizácie nové telefónne čísla

Materská škola Bystrická 1,

Materská škola gen. Pekníka 2,

Materská škola Svätoplukova 51,

Materská škola Vajanského 16,

Materská škola Za hradbami 1,

Materská škola Záhradná 34,

Centrum voľného času Mladoboleslavská 3,
ZOS Komenského 23,
Jedáleň Hrnčiarska 44,
Denné centrum Kollárova 1,
Denné centrum Orešie 34,
Nocľaháreň Bratislavská 22,
MsP Karanténna stanica Fajgalská cesta,

riaditeľ - 6901 910, školská jedá-
leň - 6901 911

riaditeľ - 6901 920, školská jedá-
leň (gen. Pekníka 2) - 6901 921, elok. pracovisko Cajlanská 7 -
6901 925, elok. pracovisko Cajlanská 7 - 6901 926, elok. pracovis-
ko Na Bielenisku 2 - 6901 928

riaditeľ - 6901 930, školská
jedáleň - 6901 931

riaditeľ - 6901 940, školská je-
dáleň - 6901 941

riaditeľ (Za hradbami 2) - 6901
950, školská jedáleň (Za hradbami 2) - 6901 951, zást. riaditeľa (Za
hradbami 1) - 6901 955, elok. pracovisko Holubyho 49 - 6901 958

riaditeľ - 6901 960, školská jedá-
leň - 6901 961

riaditeľ - 6901 990
vedúci - 6901 970

vedúci - 6901 975
vedúci - 6901 980

vedúci - 6901 983
vedúci - 6901 985

vedúci - 6901 189

Priestory v ZŠ Orešie s novými prvkami sú pripravené na začiatok školského roku 2013/2014.

FOTO (pb)

Národný salón vín Slovenskej republiky, ktorý sídli v pezinskom
Zámku má svoje dvojča, presnejšie pobočku v Bratislave. Otvorili
ju v Apponyiho paláci – Múzeu vinohradníctva. Vedenie tu plánuje
okrem prezentácie stovky najlepších slovenských vín, spojených
s prehliadkou múzea, zaradiť do programu aj snúbenie jedla
a vína, keďže k tomu môžu využiť aj blízku reštauráciu. (ra)

Salón vín má dvojča
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 9. 2013

�Milí spolužiaci, už je to 55 rokov od ukončenia základnej školy. Kto
má chuť stretnúť svojich spolužiakov, ktorí chodili do školy na Holu-
byho ulici v PK triedny učitelia pani Domanová, pán Dunar, pán Ja-
nečka a pani Šípková, ozvite sa na telefónnom čísle 0905 510 937
Brigita. Stretnutie sa uskutoční dňa 13. 9. 2013 o 13. hodine na
dvore školy Holubyho ulice v Pezinku.

�Kúpim lúku. 0944 293 282

Dňa 31. 7. v čase o 10.42 h policajná dopravná hliadka zastavi-
la a kontrolovala v Modre na Šúrskej ulici 50-ročného vodiča na
osobnom motorovom vozidle zn. Škoda. Pri dychovej skúške na
alkohol mu policajti v dychu namerali nad 1 promile. Poverený poli-
cajt Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku muža obvinil
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Muž po obvine-
ní putoval do policajnej cely, môže mu hroziť až jednoročný trest.

V policajnej cele skončil aj 23-ročný vodič motorového vozidla
zn. Mitsubishi. Krátko po polnoci dňa 28. 7. 2013 ho na Mlado-
boleslavskej ulici v Pezinku zastavila a kontrolovala policajná
hliadka. Policajti mu pri dychovej skúške na zistenie prítomnosti
alkoholu v dychu namerali hodnotu 0,72 mg/l, čo predstavuje
takmer 1,5 promile.

Polícia apeluje na vodičov:
Vodič pod vplyvom alkoholu predstavuje priame ohroze-

nie nielen pre seba, ale aj pre ostatných vodičov, cyklistov
a chodcov. Vplyvom alkoholu sú rozpoznávacie schop-
nosti ako aj samotné reakcie vodiča oslabené. Alkohol za
volant nepatrí; ohrozuje sa ním zdravie a životy ostatných;
je príčinou dopravných nehôd s tragickými následkami.

Alkohol za volantom

Sľubne sa rozvíjajúca spo-
lupráca medzi Výbormi ZO
SZPB v Spišskej Novej Vsi a
Pezinka bola potvrdená v
dňoch 19.-20. 7. 2013, keď čle-
novia Výboru ZO SZPB Pezi-
nok v zložení p. Markeová, Ba-
čiková, Sláviková, Kralovič a
Vilim sa zúčastnili na pozvanie
Výboru ZO SZPB v Spišskej
Novej Vsi na recipročnej náv-
števe pri príležitosti konania
Spišských trhov.

Po príchode našej delegácie
do Spišskej Novej Vsi sa dele-
gácia zúčastnila slávnostného
otvorenia Spišských trhov. Pri
tejto príležitosti sme odovzdali
osobný dar p. primátora Pe-
zinka Mgr. Olivera Solgu p. pri-
mátorovi Spišskej Novej Vsi
Volnému. Po otvorení Spiš-
ských trhov sme položili kyticu
kvetov k pomníku padlých, ktorí
zahynuli v rámci tzv. „Malej voj-
ny“ na Spiši a kde na pamätnej
doske je uvedené aj meno pilo-

ta poručíka Jana Svetlíka (po-
chovaný v Častej), ktorý bol pr-
vým padlým v rámci „Malej voj-
ny“. Potom sme sa zúčastnili
slávnostného odhalenia origi-
nálov sôch evanjelistov v zre-
konštruovanom evanjelickom
kostole.

Druhý deň návštevy (20. júla
2013) sme sa oboznámili s kul-
túrnymi ustanovizňami mesta
Spišská Nová Ves, a to návšte-
vou spišsko-novoveských mú-

zeí a galérií. Položili sme kytič-
ku kvetov k pamätníku oslobo-
denia mesta.

Dobrá spolupráca medzi ZO
SZPB bude pokračovať návšte-
vou delegácie ZO SZPB zo
Spišskej Novej Vsi na vinobraní
v Pezinku, kde sa utuží ešte
viac vzájomná spolupráca a
dobré priateľstvo medzi jed-
notlivými členmi. V tejto sú-
vislosti je pozoruhodný fakt, že
predseda ZO SZPB v Spišskej

Priatelia sa znova stretli
Novej Vsi Michal Kuchár je sy-
nom už nebohého vojaka Mi-
chala Kuchára, ktorému počas
národnooslobodzovacieho od-
boja velil už nebohý otec pred-
sedu ZO SZPB v Pezinku Du-
šana Vilima Ján Vilim a ktoré-
mu Michal Kuchár v podstate
zachránil život vtedy, keď Jána
Vilima na kopci Polom nad Žili-
nou trafil nemecký delostrelec-
ký granát a Michal Kuchár ho
s ťažkými zraneniami stiahol z
kopca a odovzdal vojenským
zdravotníkom, ktorí ho násled-
ne eskortovali do Martinskej vo-
jenskej nemocnice. O tom, že
obaja páni Michal Kuchár a
Dušan Vilim sú predsedovia ZO
SZPB v jednotlivých základ-
ných organizáciách, nevedeli.
Dozvedeli sa o tejto skutočnosti
až v r. 2012, keď Spišskono-
voveská delegácia bola na dru-
žobnej návšteve v Pezinku.

predseda ZO SZPB
JUDr. Dušan Vilim,

Inzercia

Vzťah ľudí ku zvieratám mož-
no deliť do veľa kategórií. Na-
príklad:

- mám rád všetky zvieratá
- mám rád iba svojho psa
- nemám rád zvieratá, ale ne-

chám ich žiť
- nemám rád zvieratá a nená-

vidím ich
- mám rád iba svoje a všetky

ostatné zlikvidujem
Svet je plný opustených zvie-

O milovníkoch a „milovníkoch“ zvierat
rat, pozri útulky. Psi majú väčšiu
šancu na domov, ale čo s mač-
kami? Svoje o tom vedia mest-
ské a sídliskové mačky. Svet je
„premačkovaný“, naše mesto
nevynímajúc. Nezlyhalo zviera,
ale zasa človek, jeho nezodpo-
vednosť za svoje zviera. Ne-
cháva ho voľne rozmnožovať
a nechcené mačence (aj psíci)
končia v kontajneroch, za mes-
tom, alebo sú stredobodom zá-

bavy a brutality dospelákov i de-
tí. Minulý rok cez prázdniny sa
12-13 roční chlapci zabávali
tak, že dvom kocúrikom vypichli
oči a jedného „dorazili“ prebe-
hovaním bicyklami. Cez deň
na sídlisku Juh.

Nekastrované sa množia, vy-
hladované otravujú ľudí.

Našou domácnosťou i ambu-
lanciou veterinára prešlo veľa
takýchto jedincov a tí by vedeli

o tom svoje „zamňaukať“. Vo
našom okolí mačky, ktoré sa da-
li chytiť, sú už vysterilizované,
niektoré je ťažké chytiť. I keď
pán veterinár je veľmi nápo-
mocný, jednotlivec problém ne-
vyrieši, s ťažkosťami iba vo svo-
jom okolí. Mal by to byť pro-
gram celoplošný, humánny vo-
či zvieratám, aj ku spokojnosti
obyvateľov. Sú to predsa ži-
vé tvory. Danica Tyková

�Prenajmem alebo kúpim menšiu pivnicu na víno, tel: 0910 660 145

V júlovom čísle Pezinčana pri-
mátor Mgr. Oliver Solga reago-
val na moje vyjadrenia v troch
otázkach kladených poslancom
mestského zastupiteľstva. Už
vopred mi bolo avizované, že pri-
mátor sa „na mňa chystá“. Ver-
te, že to, čo som si prečítala, ma
už ani neprekvapilo, vzhľadom
na dlhodobú potrebu primátora
vyjadrovať sa či komentovať
každý bod či diskusný príspe-
vok, na zasadnutiach Mestské-
ho zastupiteľstva.

Predpokladala som, že v rubri-
ke „Pýtame sa poslancov MsZ “
ide o slobodný, necenzurovaný
názor poslancov, ako oni vní-
majú život v našom meste. Vy-
jadrenia primátora Olivera Sol-
gu typu „nenechala na Pezinku
ako sa hovorí nitku suchú...“ po-
znám dôverne už z predvoleb-
nej kampane, rovnako ako pod-
súvanie myšlienok, či dezinter-
pretáciu textu. Stačí si spätne
prečítať vyjadrenia mojich kole-
gov a myslím, že na výpočte to-
ho čo nás bolí v meste, sme sa
zhodli viacerí. Od uverejnenia
sme sa niekoľkokrát stretli a
pán primátor mi ani slovkom ne-

povedal, že s obsahom mojich
odpovedí má „problém“. Pán pri-
mátor však mal potrebu vyjadriť
sa len k mojim odpovediam.
Pán primátor, prečo? Nebola
som vopred text konzultovať, ne-
nechala som si svoj názor vo-
pred odsúhlasiť? Prezentovala
som moje názory, za ktorými si
stojím a je na zvážení a posúde-
ní obyvateľov mesta Pezinok, či
sa s mojím pohľadom na život v
meste zhodnú alebo nie. Ho-
vorím o alarmujúcom technic-
kom stave škôl a škôlok, čo po-
búrilo pána primátora. Ak to nie
je pravda, tak prečo potom robí-
me napr. rekonštrukciu kuchyne
na ZŠ Fándlyho vo verejnom ob-
starávaní v predpokladanej hod-
note technológia + stavebná
časť za 500.000 + DPH ? Prečo
potom pripravujeme projekt
v rámci ISRMO – vypísané ve-
rejné obstarávanie Rekonštruk-
cia a modernizácia ZŠ Kupec-
kého v predpokladanej hodnote
772.790,78 EUR + DPH, rekon-
štrukcia a modernizácia ZŠ
Na Bielenisku 403.945,71 EUR
+ DPH atď.? Viem zo zverej-
nených údajov dokladovať

každú jednu vetu.
Pán primátor argumentuje kaž-

doročne plusovým hospodáre-
ním. Len vyberám zo stanoviska
hlavnej kontrolórky k návrhu zá-
verečného účtu Mesta Pezinok
za rok 2010. Bežné + kapitálové
príjmy mesta 11.875.078,46 €,
bežné + kapitálové výdavky
12.347.954,98 €. Hospodá-
rením vznikol schodok rozpočtu
vo výške -472.876,52 EUR . To
sú fakty, tak prečo máme prob-
lém priznať ich ?

Chcem ubezpečiť primátora,
ale najmä všetkých obyvateľov
mesta Pezinok, že mi vždy išlo a
ide o naše mesto Pezinok, o
okresné mesto Pezinok a vino-
hradnícko – vinárske mesto. Zá-
leží mi najmä na kvalite života v
ňom, na zmysluplnom rozvoji.
Vždy som ponúkala a ponúkam
pomocnú ruku, vždy som sa sna-
žila zodpovedne pripraviť na
každé zasadnutie Mestského
zastupiteľstva či komisií. Sna-
žím sa pravidelne predkladať ná-
vrhy i riešenia. O presadení mož-
ných zmien v súčasnom zastu-
piteľstve nech si urobí obraz kaž-
dý občan sám. Pán primátor

vie, že práve ja hovorím o spo-
ločnom úsilí, spojení síl, o syste-
matickej a koncepčnej práci.
Aj pri osobných rozhovoroch s
primátorom poukazujem na ne-
dostatky, predkladám návrhy na
riešenie. Žiaľ, od ostatných vo-
lieb mi pán primátor dáva jasne
verejne najavo, že môj názor či
akýkoľvek návrh nemôže byť
správny ani dobrý. Ja osobne si
však myslím, že i rozdielnosť
názorov, širšia diskusia, výme-
na poznatkov, skúseností i kri-
tika nás posúva ďalej. A som
presvedčená, že Pezinok má
naviac!

Pán primátor vidím v našom
meste i množstvo pozitív a čas-
to o nich hovorím. Vážim si Pe-
zinčanov a som na mnohých hr-
dá. Aj preto som sa rozhodla žiť
a pracovať v našom meste.
Nesmierne si vážim dôveru ob-
čanov, ktorú mi dali vo voľbách,
ako i možnosť pracovať v komu-
nálnej politike v prospech obča-
nov nášho mesta Pezinok.
Budem sa naďalej snažiť ne-
sklamať ich dôveru.

Poslankyňa MsZ
Mgr. Kvetoslava Štrbová

AD: Asi žijem v inom Pezinku

�Predám starší sekretár zo 40. rokov. Ručná práca, štýl Art Deco,
kaukazský orech – cena 100 € – dohoda možná. Tel. 0903 997 919

Legenda bigbítu v Pezinku

FOTO (pb)

(ra)

Legendárna skupina OLYMPIC vystúpila vo svojej viac ako
päťdesiat ročnej histórii po prvýkrát v Pezinku. V mestskom
Amfiteátri sa 17. júla uskutočnil koncert, ktorý potešil mladých
i tých skôr narodených, ktorí na pesničkách legendárnej
skupiny boli „odchovaní“. Vypredaný koncert bol potvrdením
stáleho záujmu o pesničky Petra Jandu a jeho kapely. Vďaka
osobným priateľským kontaktom domáceho spisovateľa
Ľuboša Juríka sa uskutočnilo popoludní aj prijatie členov sku-
piny Olympic v Starej radnici, kde sa im prihovoril viceprimá-
tor Ján Čech. Stretnutie pokračovalo návštevou Mestskej vi-
notéky a malou degustáciou pezinských vín.
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Po piatykrát budete mať ojedinelú možnosť
, zavítať do malokarpatských viníc, ochutnať hrozno

ale aj víno z neho vyrobené, spoznať vinára, ktorému vinica pri-
rástla k srdcu tak, že sa stala jeho druhým domovom.

Navštíviť môžete vinice od Rače až po Suchú nad Parnou.
V tento deň sa za chuťou hrozna a z neho vyrobeného vína mô-

žete vybrať pešo, na bicykloch, autami, a to do vinohradov Füch-
sle, Grefty, Nové Hory, Gelnar, Škridlák, Huncpalky, Fertále, Boj-
flajtne, či novovysadených vinohradov Iveta a Zoya...Ačo na tom-
to veľkom vinohradníckom a vinárskom putovaní zažijete? Nav-
štívite genofond Frankovky modrej, nahliadnete do jelenej farmy,
ocitnete sa v stredomorskej záhrade, prekvapia vás nádherné vy-
hliadky na mestá Pezinok a Modru, Svätý Jur i Raču, pre ktoré sa
oplatí šliapať pár metrov do kopca a ak zvládnete 99 schodov roz-
prestrie sa vám nádherný pohľad z rozhľadne na Šenkvice. Vo
Svätom Jure zažijete koncert priamo vo vinici a v Pezinku vás oča-
káva jazda kočom po vinohradníckom chodníku. Sobotňajší záži-
tok bude aj o grilovaní a voňavých špekáčikoch, vinohradníckom
guláši a pagáčikoch, ba čakajú vás aj domáce špecialitky...

v sobotu 7. sep-
tembra 2013

Spoznávajte kraj a zapojte sa do fotosúťaže

Pozvánka do malokarpatských viníc Deň vo vinohradoch 2013
Vstupné 15,- €

vás oprávňuje po-
čas sobotného po-
poludnia ochutná-
vať vína a hrozno
v 38 viniciach, v ce-
ne vstupenky je za-
počítaný 6 € bonus
na nákup vína alebo
hrozna.

Mestská vinotéka,
Radničné nám. 9,

Pezinok

Vstupenky na
podujatie si môžete

zakúpiť:

www. mvc.sk

Pracovnú návštevu spojenú s prehliadkou stavby dopravné-
ho terminálu na železničnej stanici v Pezinku vykonal 24. júla
predseda BSK Pavol Frešo. Sprevádzal ho viceprimátor Ján
Čech, ktorý ho spolu so zodpovedným pracovníkom oddelenia
výstavby MsÚ Andrejom Farkašom informoval o vykonaných
prácach a termíne dokončenia a odovzdania stavby do pre-
vádzky. Predseda BSK pozitívne hodnotil doterajší postup prác
i celkový výsledok, ktorý výrazne zvýši kvalitu a kultúru cesto-
vania vlakom a autobusom. Cestujúci, ktorí prídu súkromnými
motorovými vozidlami, tu nájdu dostatok parkovacích miest.
Parkovacie miesta budú aj pre bicykle a motocykle. Stavba bu-
de do užívania verejnosti odovzdaná v polovici augusta. (ra)

Pracovná návšteva z BSK

Ako po minulé roky, aj
v uplynulom školskom roku
2012/2013 sa uskutočnil ďalší
ročník Malokarpatskej školskej
ligy v zbere papiera. Tento rok
v ňom bolo zapojených 34 škôl
z okolitých miest a obcí, čo pred-
stavuje takmer 10 000 žiakov.
Tí vyzbierali spolu viac ako
500 ton papiera, ktorý bol využi-
tý ako druhotná surovina. Do-
siahnuté výsledky dokazujú, že
environmentálne povedomie
na školách neustále narastá a
školy sa stále viac zaoberajú

problematikou ochrany život-
ného prostredia.

V rámci Ligy boli vyhlásené
dve súťažné kategórie. V kate-
górii vyzbieraného množstva
papiera za celú školu sa na pr-
vých troch miestach umiestnili
nasledovné školy:
1. Základná škola Kupeckého,

Pezinok
2. Základná škola Ľ. Štúra, Mod-

ra
3. Základná škola, Fándlyho, Pe-

zinok

Výhrou za 1. miesto v tejto ka-
tegórii bol školský výlet do Br-
na, kde žiaci mali možnosť
navštíviť Technické múzeum a
hvezdáreň. Škola umiestnená
na 2. mieste získala poukážky
do Aquaparku Senec, a cenou
za 3. miesto bol vstup pre 30 de-
tí a pedagogický dozor na tri ho-
diny doAquaparku Senec.

V druhej kategórii, v ktorej sa
hodnotilo množstvo vyzbiera-
ného papiera v prepočte na
jedného žiaka sa umiestnili tie-
to školy:

1. Cirkevná základná škola sv. Le-
onarda, Doľany

2. Základná škola, Jablonové
3. Základná škola, Kuchyňa

Odmenou pre víťazné školy
bola finančná odmena.

Spoločnosť Marius Pedersen,
a. s. týmto ďakuje všetkým zú-
častneným školám. Dúfame, že
IV. ročník Malokarpatskej škol-
skej ligy v zbere papiera bude
minimálne rovnako úspešný
ako ten posledný. Veď na školy
čakajú opäť atraktívne výhry.

Jana Kyseľová

III. ročník Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera

Do druhého ročníka fotosúťa-
že Život v bratislavskom regió-
ne – sa môže
zapojiť až do konca septembra
každý, kto má chuť prežiť zvy-
šok leta aktívne – spoznávaním
kraja. Na výber sú tri súťažné
kategórie. Na svoje si prídu
tí, ktorých zaujíma kultúra či ľu-
dia, ale aj milovníci vína či adre-
nalínu. Fotosúťaž na portáli

odštartovala na
začiatku mesiaca.

Ukáž leto v kraji

„Ukázalo sa, že pri pomer-

ne nízkom rozpočte dokáže-

me vytvoriť niečo, čo ľudí zauj-

me a motivuje ich k aktívnemu

tráveniu voľného času. Osved-

čilo sa to už v zime pri prvej

fotosúťaži a ukazuje sa, že záu-

www.ephoto.sk

jem zo strany fotografov je

aj tento raz,“ povedal pred-
seda BSK Pavol Frešo, ktorý
prevzal záštitu aj nad dru-
hým ročníkom fotografickej sú-
ťaže.

Fotografickú súťaž vyhlásila
krajská organizácia cestovné-
ho ruchu Bratislava Region
Tourism, aby spropagovala
atraktívne miesta a podujatia re-
giónu a tým podporila jeho
návštevnosť. Po úspešnom pr-
vom ročníku, ktorý sa konal v zi-
me, sa KOCR BRT a BSK roz-
hodli spustiť pokračovanie foto-
súťaže. V zime sa do súťaže za-
pojili stovky nadšencov, ktorí
prihlásili spolu vyše 600 foto-
grafií.

Druhý ročník fotosúťaže má
kraj ukázať ako miesto, ktoré je
atraktívne aj v lete, preto sú ka-
tegórie prispôsobené práve to-
muto obdobiu. Fotografi sa mô-
žu zapojiť do kategórií Moje
mesto, moja obec – architektú-
ra, ľudia, kultúrne podujatia,
Vinárstvo a vinohrady – život vo
vinohradoch, práca s vínom,
otvorené pivnice,... a do kate-
górie pre milovníkov adrenalínu
Ukáž leto v kraji. V tejto kate-
górii sa nebude hodnotiť strikt-
ne kvalita fotografií, ale skôr
emócia, ktorú zachytávajú.
Bratislavský kraj ponúka množ-
stvo aktivít nabitých energiou.
Možno skúsiť rafting, MTB, hyd-
rospeed, wakeboard alebo

windsurf, pri akcii sa odfotiť a
ostatným ukázať, ako sa dá za-
biť nuda v kraji. Kategória je
podporená aj akčným videom
na propagáciu aktivít v kraji:

Fotografie bude aj tento raz
hodnotiť porota zložená z pro-
fesionálnych fotografov a zá-
stupcov organizátora ako aj mi-
nuloročného víťaza fotografic-
kej súťaže. Na najlepších foto-
grafov čakajú atraktívne ceny
a po ukončení fotosúťaže je
plánovaná vernisáž víťazných
fotografií. Podrobné informá-
cie možno nájsť na:

http://www.youtube.com/wat-
ch?v=lBEbmbM6hAM

www.epho-
to.sk/leto

(BSK)

Aj napriek augustovým ho-
rúčavám bolo v zariadení opa-
trovateľskej služby na Ko-
menského ulilci veselo. Dô-
vodom na oslavu bola deväť-
desiatka pani

.
Ľudia vo vyššom veku majú

už čo-to za sebou. Majú nárok
byť unavení, opotrebovaní a ne-
raz odkázaní na starostlivosť
iných. Pani Gizela však, na-
priek veku a ťažkým životným
skúsenostiam nestratila entu-
ziazmus a s patričným nadhľa-
dom prijala gratulácie od svo-
jich spolubývajúcich, priateľov
a personálu zariadenia opatro-

Gizely Polá-
kovej

vateľských služieb pod vede-
ním .
Horúčava a dusno, ktoré sa na-

Bc. Ingrid Šramelovej
priek opatreniam personálu
dostali aj do týchto priesto-
rov, kontrastovali so sviežim

zjavom tejto dámy. Ku gratulácii
sa pripája aj redakcia Pezin-
čana. BC. Ingrid Šramelová

Oslava v zariadení opatrovateľskej služby

Bratislavský samo-
správny kraj, Malokar-
patské osvetové stredis-
ko, Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku a ďalšie
inštitúcie a mestá Brati-
slavskej župy organizujú

celoregionál-
neho podujatia

.

v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku na Štefáni-
kovej ulici č. 4.

Nosnou témou sú jablká a špeciality, ktoré sa z nich dajú
pripraviť. V rámci podujatia sa môžu prezentovať jednotlivci,
združenia, firmy i organizácie so špecialitami vyrobenými
z jabĺk - koláče, štrúdle, kompóty, džemy a marmelády, vína,
likéry, destiláty, pyré, grilované jablká, karamelové jablká
a pod.

Prihlásiť sa možno osob-
ne alebo prostredníctvom e-mailu na

.

Mgr. Katarína Čelková, 0911 250 270

6. ročník
JABL-

KOVÉ HODOVANIE
Podujatie sa koná 12. októbra od 13.00 do 17.00 hod.

do 27. 9. 2013

PODMIENKOU účasti je zabezpečiť si produkty a výrobu
vybranej špeciality s predstihom alebo priamo na mieste (ak
je to technicky možné) a ich predaj.

katarina.celkova@mu-
zeumpezinok.sk Počet účastníkov je kapacit-
ne obmedzený!
Kontaktná osoba:

Ponúknite svoje špeciality
na Jablkovom hodovaní

ATV v Pezinku plánuje v šk. roku 2013/2014 otvoriť tieto štu-
dijné odbory:

-Anglický jazyk pre seniorov (začiatočníkov)
- Počítače
- Základy vinohradníctva, vinárstva, someliérstvo

2. ročník (pokračujú odbory z minulého šk. roku):
-Anglický jazyk pre seniorov
- Dejiny hudobných žánrov
- Maliarske techniky
- Základy pôdohospodárstva

Zápisy do oboch ročníkov sa budú konať:
v čase od

- po tom-
to termíne nebude možné akceptovať ďalšie prihlášky

- je potrebné absolven-
ti prvého ročníka nie sú automaticky zapísaní do druhého
ročníka

- do druhé ročníka sa môžu prihlásiť aj poslucháči, ktorí prvý
ročník v danom odbore neabsolvovali (podľa vlastného uvá-
ženia)

- podmienka otvorenia štúdia v každom študijnom odbore je

1. ročník:

Poznámky:

25. a 26. 9. 2013,
13.00 do 15.00 h, 1. poschodie, č. dverí 19.

uzávierka zápisu bude 26. 9. 2013 po 15. hodine,

prihlásiť sa aj do druhého ročníka,

minimálny počet 15. poslucháčov.

Akadémia tretieho veku v Pezinku

Zadlženie Bratislavského samosprávneho kraja kleslo za uply-
nulé 4 roky o 20% a samospráva bude pokračovať v tomto tren-
de aj v budúcom 4-ročnom období.
Podľa celkového hodnotenia INEKA je BSK podľa ukazovateľa
finančného zdravia na 2. mieste za rok 2012. (BSK)

Zadlženie BSK kleslo o 20%

FOTO (pb)

Vo štvrtok sa na hrade Čer-
vený kameň uskutoční festival

Tradičná hudba, tanec, remeslá, kuchyňa, work-
shopy.

29. augusta od 11.00 do 23.00 h

(r)

CIGÁNSKY BAŠAVEL – návrat

ku koreňom.

Pozvánka na Červený kameň
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Spoločnosť GOLF Pezinok v
spolupráci s ŠK Albatros
Pezinok pripravuje na Kutuzo-
vovej ulici (časť Zumberg) v
Pezinku projekt pod názvom
„Park oddychu a umenia“.

Jedná sa o oddychovú zónu
pre verejnosť, ktorej súčasťou
má byť expozícia umeleckých
diel miestnych umelcov. Niekto-
ré z diel – zväčša sochárske ob-
jekty už možno vidieť priamo
na mieste.

V roku 2014 je tiež pripravo-
vaná výsadba vinohradníckeho
skanzenu charakteristických
odrôd viniča malokarpatskej ob-
lasti.

Na trávnatých plochách je
pre športových nadšencov vy-
budovaná golfová cvičná lúka a
cvičný golfový green, ktoré sú
už v skúšobnej prevádzke.
Majitelia už získali stavené po-
volenie na terénne úpravy a
vodné stavby, čaká sa len na ko-
laudáciu objektu kaviarne, kto-
rá bude zároveň sídlom a klu-
bovňou ŠK Albatros Pezinok.

Areál dopĺňa chýbajúcu občian-
sku vybavenosť známej perifé-
rie Pezinka, ale má byť najmä
atraktívnou zastávkou na turis-
tickej a cyklistickej trase cez pe-
zinský chotár.

Uvažuje sa aj nad jeho za-
členením do banského a vino-
hradníckeho náučného chod-
níka, keďže sa jedná o výz-
namnú lokalitu z hľadiska histó-
rie pezinského vinárstva a ba-
níctva.

V neposlednom rade bude pl-
niť aj významnú kultúrno-spolo-
čenskú funkciu, svojou esteti-

kou má ambíciu prispieť k vý-
chove mládeže k umeleckým a
spoločenským hodnotám ako

Park oddychu a umenia pri Zumbergu

RÔZNE

Sucho a teploty vysoko nad tridsiatimi stupňami Celzia dali za-
brať hasičom na celom území Slovenska. Množiace sa požiare
prírodných porastov a lesov zamestnávali aj hasičov z Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru Pezinok. V
Pezinku a okolí zaznamenali zvýšený počet vznikajúcich oh-
ňov, ktoré sa týkali najmä vinohradov, lúk a vysušenej trávy.
Ako však uviedol riaditeľ OR HaZZ Pezinok, veľa zo vzniknu-
tých požiarov bolo zapríčinených nezodpovednosťou a nepo-
zornosťou ľudí a ich neopatrnou manipuláciou s otvoreným
ohňom v prírode, a to aj v období vyhláseného stavu zvýšené-
ho rizika vzniku požiarov, kedy platí záklaz zakladania ohňov
v prírode.

Okrem pezinského okresu zasahovali tunajší hasiči počas au-
gustových horúčav taktiež mimo svojho rajónu. Privolaní boli
k lesným požiarom v ťažkom teréne Malej Fatry a Betliara.

Obdobie zákazu kladenia ohňov počas zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiarov vyhlasujú hasiči na zákade oznámení
o zvýšenom indexe požiarneho nebezpečenstva uverejňova-
ných Slovenským hydrometeorologyckým ústavom (SHMÚ).
Horúčavy, aké udreli v našich končinách počas tohto leta, vyvo-
lali takýto stav na celom Slovensku. Jeho odvolanie je možné
až po poklese teplôt a po zvýšení vlhkosti, teda po príchode daž-
ďových zrážok. (KG)

V tropických dňoch pribúdali požiare

V nedeľu 4. augusta sa v rímskokatolíckom kostole sv.
Žigmunda v Grinave konal benefičný koncert pre podporu
detskej kliniky v Ugande, v ktorej už roky pôsobí MUDr.
Barbora Šilhárová. Iniciátorkou tejto dobročinnej akcie bola
priateľka pani Šilhárovej – sopranistka Eva Šušková. Na kon-
certe vystúpil aj známy slovenský husľový virtuóz – Peter
Michalica. Viac informácií o projekte detskej kliniky v Ugan-
de nájdete na www.hia-slovakia.eu (r)

aj k trvalo udržateľnému rozvo-
ju mesta a zníženiu kriminality
v lokalite. (r)

Historický pohľad na Voigtovu vilu...

...a miesto pod ňou v súčasnosti. Golfové
odpalisko, green, rozľahlý priestor... ...a príjemné zázemie. FOTO (pb)

Ak porovnáme tohtoročné ho-
rúčavy s tými, ktoré sa u nás vy-
skytujú od leta 1992, vlastne už
ani mimoriadne neboli. V minu-
losti sa síce tiež vyskytovali veľ-
mi teplé letá, a to nielen v dvad-
siatom storočí. Napríklad na
základe meteorologických po-
zorovaní z Viedne, kde sa poča-
sie sleduje od roku 1775, sa v
metropole Rakúsko-Uhorskej
monarchie vyskytlo veľa tep-
lých liet aj v rokoch 1775 až
1820. No spolu s teplými letami
sa vyskytovali aj studené. Tak
to bolo v podstate až do roku
1990. Teda ešte do osemde-
siatych rokov 20. storočia bo-
li letá, ktoré mali v porovnaní s
dlhodobým priemerom zá-
pornú teplotnú odchýlku. Stu-
dené letá boli napríklad v ro-
koch 1978, 1980 a 1984. V roku
1990 sa táto éra skončila, ale-
bo presnejšie, začal sa celkom
opačný trend, teda všetky letá
odvtedy majú už iba kladnú
teplotnú odchýlku od dlhodobé-
ho priemeru. V praxi to zname-
ná, že sa už vyskytujú len nor-
málne alebo teplé letá. A od ro-
ku 2000 mimoriadne teplých liet
ešte pribudlo: tri najteplejšie le-
tá od začiatku pozorovaní v
Hurbanove (1871) sa vyskytli v
rokoch 2003, 2007 a 2012. Tie
svojou priemernou teplotou pre-

� Tohto roku nás koncom jú-
la a v auguste trápili horúča-
vy. Na druhej strane na juho-
západe Slovenska sa v lete
vysoké teploty vyskytujú.
V čom teda boli tohtoročné
teplá mimoriadne? Pribli-
žovali sa horúčavám, ktoré
si pamätáme z roku 1992
a 1994?

konali aj dovtedy najteplejšie le-
tá 1992 a 1994.

Z hľadiska celkového úhrnu
zrážok nebude toto leto zrejme
patriť medzi najsuchšie. Treba
však zohľadniť aj teplotu vzdu-
chu, ktorá umocňuje výpar a vy-
sušuje pôdu. Ak je napríklad v
teplom polroku (apríl až septem-
ber) o 1 °C teplejšie, malo by
spadnúť o 100 mm zrážok viac
ako je normálna hodnota. Na-
príklad v roku 1947, keď bolo po-
vestné sucho, bolo leto asi 30.
najteplejšie od začiatku meteo-
rologických pozorovaní. Počas
spomenutého leta v Hurbanove
namerali 114 mm zrážok. Počas
leta 2003, ktoré bolo historicky
najteplejšie, to bolo o niečo viac,
presne 122 mm. Napriek tomu
však leto 2003 bolo suchšie, pre-
tože v porovnaní s rokom 1947
bolo oveľa teplejšie.

Takéto „zaručené predpo-
vede“ sa vyskytujú takmer pred
každým letom alebo zimou.
Často „predpovedajú“, že nie-
len leto alebo zima budú naj-
chladnejšie, ale napríklad aj veľ-
mi skorý príchod doby ľadovej a
pod. Takéto informácie však ne-
vydávajú meteorológovia alebo
klimatológovia, ale rôzne bul-
várne médiá, ktoré si tým zvy-
šujú čítanosť alebo sledova-
nosť. Je to teda čisto komerčná
záležitosť a so skutočnými prog-

�

�

Tohtoročné leto je navyše
veľmi suché. Vyskytli sa už
podobne nízke zrážkové ú-
hrny ako tohto roku v júli,
resp. počas letného obdobia?

Ako si vysvetľujete „zaru-
čené predpovede“, napríklad
z Francúzska, ktoré veštili, že
toto leto bude studené?

nózami to nemá nič spoločné.
Navyše počasie povedzme na
tri mesiace sa nedá predpove-
dať s takou presnosťou, aby
sme mohli tvrdiť, či uvedené roč-
né obdobie bude najteplejšie
alebo najchladnejšie za posled-
ných 200 rokov. Dlhodobé se-
zónne prognózy sú veľmi pri-
bližné, nerobia sa na jednotlivé
dni a na praktické účely nemajú
žiadne využitie, sú to skôr expe-
rimentálne predpovede.

Je predpoklad, že tento trend
bude pokračovať. Klimatológo-
via na základe klimatických sce-
nárov už začiatkom 90. rokov
20. storočia predpokladali, že
k takémuto vývoju príde. Ide aj
o dôsledok klimatickej zmeny,
spôsobenej spaľovaním fosíl-
nych palív, najmä uhlia a ropy.
Aj napriek tomu, že v súčasnosti
už niekoľko rokov prežívame niž-
šiu aktivitu Slnka, horúce letá ne-
vymizli, práve naopak.

Klimatická zmena sa okrem
iného prejavuje zväčšovaním
časovej a priestorovej nerovno-
mernosti v rozložení zrážok, čo
v praxi znamená, že obdobia,
keď veľa prší, sa striedajú s veľ-
mi suchými periódami. Príkla-
dom bol rok 2010, ktorý bol naj-
vlhkejší od začiatku meteorolo-
gických pozorovaní. Po ňom pri-
šiel veľmi suchý rok a na juhu
Slovenska sa vyskytli pre zme-
nu lokality, kde bolo najmenej
zrážok od začiatku pozorovaní.
V lete sa okrem toho zväčšujú
rozdiely v množstve zrážok aj
medzi relatívne blízkymi lokali-
tami. Sú teda miesta, kde je re-
latívny dostatok vlahy, no v ne-
ďalekej lokalite, vzdialenej na-
príklad len 50 kilometrov, môže

�

�

Hovoríte, že studené letá
vymizli, zatiaľ čo teplých pri-
búda. Čo tento trend zname-
ná? Dá sa považovať za pre-
jav globálneho otepľovania?

Už rok 2011 sa niesol v zna-
mení sucha, začiatkom leta
sme zaznamenali v časti Eu-
rópy i u nás povodne, teraz
opäť sucho... Máme si privy-
kať na takéto extrémy?

Studené letá vymizli, teplých pribúda
byť sucho. Je to spôsobené naj-
mä tým, že zrážky vypadávajú
pri búrkach a tam, kde sa búrky
nevyskytnú, sucho pretrváva.

Fakt, že s klímou sa niečo de-
je, pripúšťajú už takmer všetci.
Vedú sa len diskusie, do akej
miery je zmena klímy spôsobe-
ná ľudskou činnosťou a do akej
miery je dôsledkom prirodzený-
mi faktorov. Bez ohľadu na tieto
diskusie sa na zmenu klímy tre-
ba adaptovať. Na adaptačné
opatrenia však treba vynaložiť
značné finančné prostriedky na-
príklad aj budovaním vodných
nádrží a systému závlah, ktoré
by sa dali využívať v prípade su-
cha. Politici však majú často iné
priority a peniaze dajú radšej na
budovanie športových štadió-
nov. Tu pomôže len tlak verej-
nosti, aby politici svoje správa-
nie zmenili a venovali svoju po-
zornosť riešeniu reálnych prob-
lémov.

Osobne sa dlhodobo venu-
jem ako klimatológii, tak aj lite-
rárnej histórii. V oboch prípa-
doch sa pracuje s archívnym
materiálom a ja osobne mám
rád staré veci a rád sa prehra-
bávam v starých dokumentoch.
Počasie a klíma vždy do znač-
nej miery ovplyvňovali životy ľu-
dí a ich stopy nachádzame ako
v literatúre, tak aj v umení.
Príkladom je napríklad holand-
ská krajinomaľba, ale aj rôzne
dobrodružné romány, ktoré sa
často odohrávajú v nehostin-
ných končinách, alebo tam bu-
rácajú všetky živly.

�

�

Existujú nezvratné dôkazy
o tom, že sa s klímou niečo
deje. Napriek tomu sa tomuto
problému nevenuje dosta-
točná pozornosť, alebo ho
dokonca popierajú politici či
ľudia, ktorí sa profilujú ako
ochrancovia životného pros-
tredia.Ako si to vysvetliť?

Čo na počasí fascinuje
vás? Prečo ste sa rozhodli –
ako literárny historik a huma-
nitne orientovaný človek – ve-
novať aj takejto vednej dis-
ciplíne?

(kam)

Schaubmarov mlyn, v ktorom sídli Galéria insitného umenia,
sa otvoril naozaj pre širokú verejnosť. 15. júna 2013 sa konal
v poradí už VI. ročník festivalu Blues na mlyne.

Som rada, že návštevníci dobrej bluesovej hudby poňali túto
akciu ako rodinný piknik. Prichádzali s dekami, košíkmi a hľada-
li si svoje miestečko v tieni pod orechom. Všetci si prišli na svo-
je. Deti pracovali vo výtvarnej dielni pani Marcelky Jurášovej, ro-
dičia počúvali kapely a starší si len tak klebetili a obdivovali
mlyn.

Vystúpilo 9 kapiel a jedna začínajúca, ktorá si ešte bude mu-
sieť chvíľu počkať na svoje prvé CD. To svoje prvé na koncerte
pokrstil organizátor a zakladateľ tohto festivalu Milan Konfráter.
Kto bude mať záujem vypočuť si skladby z tohto CD, môže prísť
do informačného centra alebo priamo do mlyna.

Ja som už poblúznená a teším sa na VII. ročník, opäť v mlyne.
Verím, že vďaka sponzorom (REVIA, SATINA, LIBROS, SNG)
sa bude konať 14. 6. 2014. Iveta Žáková

„Bluesnenie“ na mlyne

Benefičný koncert v Grinave

Mimoriadnou udalosťou tohoročného Kultúrneho leta bol
Literárny klub KK Bagalu, ktorý pripravila Malokarpatská kniž-
nica 14. júla. Literárny kolotoč bol pokračovaním populár-
nych „čítačiek“, ktoré začali v Pezinku pred siedmimi rokmi.
LK Kolomana Kertésza Bagalu (vydavateľ bol osobne prítom-
ný) hostil básnika a textára Ivana Štrpku a spisovateľa a ces-
tovateľa približujúceho Afriku Mareka Vadasa. Tretím a naj-
mladším hosťom bol Tomáš Ulej, tvorca vtipných ale i poetic-
kých aforizmov, z ktorých niektoré dokážu zaťať do živého.
Mimoriadne zaujímavé boli spomienky Ivana Štrpku na nahrá-
vacie štúdio Opusu, ktoré bolo v pezinskom Zámku. Tu sa nie-
koľko desaťročí nahrávala celá slovenská pop music, medzi
iným aj albumy Deža Ursínyho, ku ktorým robil Štrpka texty.
Spomenul tiež, že medzi nahrávaním navštevovali ich „kul-
tový šenk“ Lipár. Potešila ho informácia, že ešte stále fun-
guje. (ra)

Spisovatelia pred Zámkom

Vedenie mesta už dnes pripravuje na budúcu letnú sezónu no-
vú netradičnú aktivitu v areáli Pezinského kameňolomu. Ten do-
teraz slúžil prevažne autoškolám a motoristickému športu. Po
predbežných rozhovoroch s bratislavskou agentúrou uvažuje v
tomto priestore v letných mesiacoch usporiadať operné, diva-
delné, ale aj hudobné predstavenia. Kameňolom svojou monu-
mentálnou scenériou, ale aj dostatkom priestoru nielen na ume-
leckú produkciu, ale aj na parkovanie a nadväzné služby by mo-
hol byť vhodným miestom pre podujatia, ktoré by iste prilákali
veľa návštevníkov z Pezinka a Bratislavy. (ra)

Opera v pezinskom kameňolome

Padne štyridsiatka? Nepadne? Tohto-
ročné horúčavy síce napokon nepre-
siahli hodnotu rekordu z 20. júla 2007,
kedy v Hurbanove namerali až 40,3
stupňa, riadne však potrápili ľudí aj
prírodu. Klimatológ Pavel Matejovič
z Pezinka tvrdí, že extrémy v počasí sú
prejavom klimatickej zmeny a treba sa
na ne pripraviť.
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„My čekali jaro a zatím přišel
mráz,“ spieva sa v známej pies-
ni. August 1968 bol naozaj ne-
čakaným a tragickým koncom
pražskej jari, teda obdobia, po-
čas ktorého sa postupne uvoľ-
ňovali okovy komunistického re-
žimu. Závan slobody z Prahy a
Bratislavy veľmi rýchlo dorazil
do moskovského Kremľa a vy-
volal znepokojenie v soviet-
skom vedení. Dni eufórie boli
zrátané. Túžbu po demokracii
doslova zvalcovali ruské tanky,
ktoré prekročili hranice v noci z
20. na 21. augusta.

Z prejavov odporu, ktorý vyvo-
lala okupácia v tunajšom obyva-
teľstve, ani dnes, po 45 rokoch,
nevyprchali silné emócie skla-
mania i odhodlania zároveň.
Jedno z centier, v ktorých sa ro-
dili protiokupačné aktivity, bolo
práve Malokarpatské múzeum.

vysvetľuje Lucia Burdo-
vá, historička Malokarpatského
múzea a kurátorka výstavy.

„Jeho bývalý riaditeľ Dušan
Ježík vydával na pôde múzea
protiokupačné tlačivá s názvom
Ohlas. Dobrovoľníci potom ten-
to samizdat roznášali medzi
ľuďmi,“

„Doktora Ježíka v roku 1971
pre jeho aktivity odvolali z funk-
cie a pracoval potom ako
správca strojového parku na
JRD.Ale Ohlas sa našťastie za-
choval v našom archíve, čo je
veľká vzácnosť. Verejnosť tieto
materiály nikdy dosiaľ nemala
možnosť vidieť. Tohtoročné 45.

výročie vstupu vojsk Varšav-
skej zmluvy na územie Česko-
slovenska bolo príležitosťou ich
vystaviť. “

„Odmalička som vy-
rastala v takejto atmosfére,“

Moja mat-
ka mala 21. augusta 1968 pres-
ne 20 rokov. Spolu so sestrou a
kamarátkou zo Svätého Jura
takisto vydávali protookupačné
materiály a roznášali ich. Do-
slova som vyrastala na Krylovi
a na Marte Kubišovej. Úžasná
bola najmä jednota a spontán-
na živelnosť ľudí, ktorí držali po-
hromade a dávali najavo svoje
rozhorčenie. Generácia našich
rodičov v tom čase vôbec netu-
šila, čo ju čaká. Mali slobodu na
dosah a napokon na ňu čakali
ďalších 21 rokov. “

Sloboda bola na dosah

Niektoré informácie o Duša-
novi Ježíkovi, ktorý už nežije,
poskytol múzeu aj jeho syn. V
archíve sa našli aj fotografie za-
chytávajúce dramatické okami-
hy vojenskej intervencie. Je
možné, že aj ich autorom je
Dušan Ježík, mimochodom do-
vtedy komunista, ktorému však
práve august 1968 – tak ako
mnohým – zásadne zmenil nie-
len život, ale aj presvedčenie.

A čo na 21. auguste oslovuje
príslušníčku mladej generácie,
ktorá rok 1968 môže poznať iba
z rozprávania a historických ma-
teriálov?

ho-
vorí Lucia Burdová. „

Aj riaditeľ Malokarpatského
múzea Martin Hrubala je o pek-
ných pár rokov mladší, než pa-
mätníci augusta 1968.

hovorí Martin Hru-
bala.

Malokarpatské múzeum v
Pezinku má tak trochu „odbo-
jársku“ tradíciu. Jeho niekdajší
riaditeľ Dušan Ježík spolu s úz-
kym okruhom ľudí priamo na je-
ho pôde vydával samizdaty, kto-
ré mobilizovali občiansku spo-
ločnosť proti okupácii. Rov-
nako neskôr, keď prišiel 17. no-
vember 1989, konali sa práve
na tomto mieste prvé stretnutia
rodiacej sa Verejnosti proti nási-
liu.

dodáva
Martin Hrubala.

„Ako roč-
ník 1978 patrím ku generácii
tzv. Husákových detí. Zaujímal
som sa však vždy o súvislosti,
ktoré predchádzali obdobiu môj-
ho detstva,“

„ Éra normalizácie, ktorú
sme prežívali, bola predsa ná-
sledkom predošlých rokov. Aj
keď sme ich nezažili osobne,
dôsledky sa nás bytostne dotý-
kali vlastne až do roku 1989.“

„Tým skôr má naše múzeum
morálnu povinnosť vzdať hold
ľuďom, ktorí pred 45 rokmi našli
občiansku odvahu,“

„Obdivoval
som vtedajších pracovníkov
múzea, ktorí sa dokázali vzo-
prieť. Navyše statočných ľudí
akým bol Dušan Ježík, bolo u
nás veľa. Za takéto postoje im
pritom hrozilo aj väzenie, ak nie
niečo horšie. Išlo doslova o exis-
tenciu, perzekúcie postihovali
členov rodiny… Múzeum vtedy
presahovalo hranice svojho ob-
vyklého poslania a plnilo si nie-
len spoločenskú ale aj morálnu
funkciu. Je to zaväzujúce aj pre
nás, aby sme na tento odkaz
nadväzovali súčasnými aktuál-
nymi témami. Aby sme doká-
zali byť aktívni, občianski, vší-
mať si spoločnosť, v ktorej
žijeme. Sloboda tu nie je sa-

Múzeum má odbojársku
tradíciu

August 1968: živá spomienka na koniec sna o slobode
Tým, ktorí 21. august 1968 zažili, sa zdá, akoby to bolo len včera. Tí, ktorí ho neprežili, si to
často nevedia ani len predstaviť. V oboch prípadoch ide o pádny dôvod, prečo si túto smut-
nú historickú udalosť pripomínať aj dnes, po 45 rokoch. Úspešne sa o to pokúsilo
Malokarpatské múzeum v Pezinku svojou novootvorenou výstavou venovanou vstupu
vojsk Varšavskej zmluvy na územie bývalého Československa.

Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5, Bratislava

Dodatočné prijímacie skúšky

2.9.2013 6.9.2013

v nasledujúcom školskom roku 2013/2014 otvára elokované pracovisko
na ZŠ Fándlyho v Pezinku.

Hlavným cieľom Súkromnej základnej umeleckej školy je nielen pripraviť
žiakov na úspešné prijatie na ďalšie školy umeleckého zamerania (tanečné
konzervatóriá, školy umeleckého výtvarníctva a pod.), ale aj výchova detí
k umeniu ako takému.

na výtvarný a tanečný odbor sa uskutočnia
a priamo v priestoroch ZŠ Fándlyho v Pezinku, kde

bude prebiehať aj vyučovanie počas roka.

ma od seba, treba si ju vážiť.“
V Malokarpatskom múzeu sa

okrem samizdatu Ohlas či foto-
grafií z týchto čias zachovala aj
dobová tlač. Noviny z augusto-
vých dní predstavujú takisto sú-
časť výstavy, ktorú slávnostne
otvorili 8. augusta – zhodou o-
kolností v deň, keď na Sloven-
sku vrcholili tropické horúčavy.
Hoci sa ortuť teplomera šplhala
k štyridsiatke, do príjemne
chladných priestorov Malokar-
patského múzea prišlo viacero
záujemcov i pamätníkov na po-
hnuté chvíle spred 45 rokov.
Výstavu 1968 Augustové ohla-

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Začiatok krúžkovej činnosti v Centre voľného času Pezinok

2. septembra. od 11.00 – 17.00 h

Predbežná ponuka krúžkov na školský rok 2013/14

Kontakt:

Príďte si aj vy vybrať z novej ponuky krúžkov pre deti, mládež
a dospelých, do Zámockého
parku v Pezinku.

angličtina od nulôčky, nemčina od nulôčky, výtvar-
níček, keramikárik, folklórniček, tanečníček, detský aerobic, pohy-
bovka, divadelníček, maláčik.

keramický ateliér, výtvarný ateliér, umelecký ateliér,
kickbox, tanečná skupina Funky, tanečný klub, angličtina hrou,
cesty za vedou, gitarový klub, divadelný, divadelník, šach, mladí
bubeníci.

brušné tance, keramika

cvičenie pre mamičky s detičkami
na fitloptách, relaxačné cvičenie, počítačový kurz pre mamičky
na MD

Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo
0911 402 021; ,

Pre škôlkarov:

Pre školákov:

Pre mládež a dospelých:

Kurzy pre dospelých a deti:

epicentrum.pezinok@gmail.com www.cvcpezi-
nok.sk

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

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

Anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2013-2014
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 9. 9. 2013 od 16.00 do 19.00 hod.
10. 9. 2013 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia

Inzercia

sy môže verejnosť vidieť do 15.
septembra.

Osobnú skúsenosť s 21. au-
gustom 1968 má pezinský pri-
mátor Oliver Solga. Tak ako je-
ho rovesníci, vtedajší ôsmaci,
deviataci, vnímali šesťdesiate
roky najviac cez hudbu. Počú-
val Beatles a iné skupiny z toh-
to obdobia. Vychádzal časopis
Prúdy, vznikali nové kapely a
mladá generácia mala odra-
zu podstatne viac informácií
o tom, ako vyzerá svet „vonku“.

spomína primátor Oliver Solga

Dvojnásobne smutný deň

„ Okupácia alebo intervencia
spojeneckých vojsk, ktorá pri-
šla 21. augusta, bola pre nás
niečím nepredstaviteľným, “

.
„ V škole sme predsa dovtedy
počúvali, že Sovietsky zväz je
náš najlepší priateľ. O to väčšie
a nepríjemnejšie bolo prekva-
penie, ktoré sme zažili. Býval
som v tomto čase u svojej bab-

ky. Skoro ráno k nám prišla mo-
ja mama a zobudila nás s tým,
že bude vojna. Nechápali sme
aká vojna, proti komu. Mama
povedala, že nás napadli Rusi, i
keď samozrejme išlo aj o ďalšie
vojská Varšavskej zmluvy.“

„Aj nás s bratom poslala ma-
ma, aby sme sa postavili do ra-

Na ulici už v tom čase stáli
ruské nákladné automobily, vo-
jaci so zbraňami, na Štefániko-
vej ulici boli dokonca obrnené
transportéry. Pred potravinami
v centre, ktoré sa volali „U Ker-
na“, sa kľukatil dlhý rad ľudí, pre-
tože sa chceli zásobiť.

du, a aby sme kúpili múku a
cukor, “

„V ten deň zomrel na infarkt môj
krstný otec, človek, ktorý bol
pre mňa druhým otcom. Poslali
ma, aby som na bicykli išiel pre
lekára na polikliniku. Keď som
lekárovi popísal, čo sa stalo, len
stroho odvetil, že infarktov bu-
de v tento deň asi viac. Krstný
otec bol mladý človek, mal len
čosi vyše tridsať rokov. Zomrel
v prítomnosti mojich rodičov a
svojej manželky skôr, než pri-
šiel lekár. “

hovorí Oliver Solga. Na
tento okamih však má dvojná-
sobne bolestnú spomienku:

Samozrejme, aj mladého
Olivera Solgu a jeho rovesní-
kov pohltili udalosti, ktoré sa v
týchto dňoch odohrávali v
Malokarpatskom múzeu. Ľudia
tu písali heslá ako Okupanti
choďte domov, Dubček a
Svoboda, to je naša sloboda.

Schizofrénia trvá dodnes

pokračuje v
spomienke primátor.

.

Situácia v Pezinku vyvrcholila
29. augusta 1968, keď bolo vý-
ročie SNP. Mnohí si do okien dá-
vali sviečky. Posledným vzopä-
tím nesúhlasu s okupáciou bol
potom legendárny hokejový zá-
pas v roku 1969, keď Českoslo-
vensko vyhralo nad Soviet-
skym zväzom a ľudia oslavovali
víťazstvo v uliciach. Ako však
postupovala normalizácia, od-
por slabol.

dodáva primátor.

Keďže 45 rokov je predsa len
dosť dlhé obdobie, spomienky
na 21. august 1968 postupne
blednú. Ak ich máte uchované
v podobe fotografií, písomností
alebo vo svojej pamäti, budeme
radi, ak sa o ne podelíte s čita-
teľmi Pezinčana. Vrátime sa k
nim v niektorom z ďalších čísel.

„So skupinou kamarátov sme
roznášali letáky,“

„Pri býva-
lej Základnej umeleckej škole
pri parku bola smerovka, preto-
že tadiaľ viedla stará cesta na
Bratislavu a na Malacky. Sme-
rovníky sme teda prehodili v
domnení, že tým zmätieme so-
vietsku armádu Vojaci mali sa-
mozrejme presné mapy. Boli
však zmätení zo situácie, v kto-
rej sa ocitli. Vôbec nevedeli,
kde a prečo sa tu vlastne na-
chádzajú. Ľudia im vyčítali, pre-
čo sem vlastne prišli, veď Čes-
koslovensko fungovalo lepšie
než kedykoľvek predtým. Bil sa
v nás pocit, že Sovieti sú naši
bratia a odrazu prišli ako oku-
pačné vojská a ako sme sa
dozvedeli, v Bra-tislave a inde
sa dokonca strieľalo a boli aj
mŕtvi.“

„A možno sa vtedy začala

schizofrénia, ktorá u nás trvá do-

dnes,“ „Do-

ma na všetko nadávame, ale ve-

rejne nepovieme nič a nedoká-

žeme ani teraz prejaviť svoj po-

stoj. A ak, tak len anonymne, na

internetových diskusiách, ako-

by sme sa pod svoje názory báli

podpísať. Chápem generáciu

našich rodičov, ktorá vyjadrila

svoj názor v roku 1948 aj v roku

1968 a nakoniec vždy dostala

po nose. Chápem, že boli skep-

tickí a opatrní. Ale mrzí ma, keď

sme rovnakí aj my, hoci by sme

už nemuseli byť. “

(kam)

Tanky v uliciach neboli iba nevinnou kulisou. Aj o tom
vypovedá samizdat Ohlas, napríklad článok Unudení
okupanti z 24. augusta:

Riadky, z ktorých ide mráz po chrbte.

„Včera, v sobotu pred 13.00,

uháňal Pezinkom obrnený pancierovaný voz smerom

na Bratislavu. Pred hostincom Koníček posádka vozidla

spustila paľbu z automatu! Prečo? Smiali sa, že sa ich

ľudia boja!“

Mesto Pezinok hľadá bri-

gádnikov – študentov na prá-

ce v mesiaci september a ok-

tóber. V letných mesiacoch

začalo čistenie hradieb od

náletových drevín a v nasle-

dujúcom období by mali byť

uskutočňované drobné opra-

vy a doplnenie muriva.

Mesto preto príjme na tieto

práce brigádnikov, najlep-

šie študentov stavebných

odborov, architektúry alebo

histórie a archeológie. Pra-

covnú dobu možno prispô-

sobiť študijným povinnos-

tiam, pracovať sa dá v týždni

i cez víkendy. Informácie na

sekretariáte primátora, č. t.

033/6901 101.

Ponuka brigád
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Nový školský rok 1965/66 (novou zástupkyňou bola
sa začal načas s počtom 913 žiakov

a 35 učiteľov. Rekonštrukcia ústredného kúrenia sa robila pri
plnej prevádzke vyučovacieho procesu.Tak sme pretrpeli aj
októbrové studené počasie. Náklady na rekonštrukciu kúrenia
predstavovali čiastku 150 000 Kčs. Po kúrenároch ihneď nastú-
pili maliari, ktorí tiež za plnej prevádzky školy ukončili práce v de-
cembri. Súčasne opravili závadné železné rámy okien, cez
ktoré predtým pofukoval vietor, čo predstavovalo sumu
45 000 Kčs. Cez okná však tieklo ďalej. Príčinou boli zle odve-
dené alebo chýbajúce klampiarske práce. Ešte do konca de-
cembra sa vytesnili drevené okná na chodbách a učebniach a
spoje medzi panelmi. Hneď na jar sa opravila aj strecha školy.
(200 000 Kčs)

Možno pochvalne konštatovať, že MsNV a ONV boli skutočne
nápomocní. Nebudem spomínať výchovno-vzdelávacie ús-
pechy školy, aj keď pravdou je, že naša škola mala vždy najväč-
ší počet prihlásených detí na náboženstvo. Boli sme prvou ško-
lou v okrese, kde sa popri ruskom jazyku vyučoval v rámci nepo-
vinných predmetov aj jazyk nemecký a neskôr aj francúzsky.

Aj keď ešte za čias JSŠ bola zo strany ulíc Fándlyho a
Obrancov mieru vybudovaná pekná zeleň, vnútornú časť dvora
nebolo možné využívať, pretože sa stala skladiskom uhlia nie-
len pre školu, ale aj pre MsNV, Domovú správu a Komunálny
podnik služieb. Nakoniec sme dosiahli to, že skládka uhlia sa
zrušila. (Škoda, veď pol „pažite“ si „lacným uhlím“ prikurova-
lo.) Pristúpilo sa k plynofikácii školy a školskej jedálne. Vďaka
finančnému odboru ONV (pán Martin Starna) boli všetky kotol-
ne ZDŠ vtedajšieho okresu plynofikované. Veľmi pomohol aj
„bývalý rodič“ Ing. Michal Minich – vedúci plánovacieho odboru
KNV, ktorý nám výstavbu telocvične zaradil do plánu výstavby.
A tak sa od 10. 3. 1969 nemuselo cvičiť na chodbách a vo vesti-
bule školy. Telocvičňu využívala ZDŠ aj SVŠ. Je len samozrej-
mé, že záujemcov bolo viac. Nie všetkým sa dalo vyhovieť.

Pálčivá bola otázka umiestnenia detí v družine. Opäť sme na-
šli pochopenie najmä u predsedu MsNV (Ing. Štefan Lovič),
ktorý presadil výstavbu školskej družiny v rámci „ akcie Z “ . Škol-
ská družina sa stavala brigádnicky z tehlových panelov.
Výstavbu umožnilo najmä to, že sa podarilo vedúcej školskej
družiny pani Viole Krausovej získať „ ministerský poukaz “ na
nákup 100q cementu. Na výstavbe odpracovalo veľa rodičov
bezplatne množstvo brigádnickych hodín. Školská družina bola
daná do prevádzky v roku 1976.

Žiaci SVŠ (neskôr gymnázia) spolu s učiteľom Leopoldom
Benkovským vybudovali antukové hádzanárske a volejbalové
ihrisko. Učitelia ZDŠ, rodičia a žiaci SVŠ v rámci svojho osob-
ného voľna, za výdatnej pomoci vedenia ČSAD v Pezinku vybu-
dovali dve basketbalové asfaltové ihriská.

Ešte niekoľko faktov na záver:
- V roku 1973 sa „panelová škola“ stala „bázovou školou“,

to znamená, že zabezpečovala padagogické poradenstvo
pre školy celej spádovej oblasti (Pezinok, Grinava, Svätý
Jur,Limbach, Viničné, Slovenský Grob)

- Od 1. 9. 1975 po odchode zástupcu školy Martina Kováča sa
stala zástupkyňou Dagmar Soboličová

- V roku 1977 bola v kotolni školy vykonaná rekonštrukcia vy-
hrievacích telies

- V roku 1978 bola vykonaná rekonštrukcia elektroinštalácie
školskej jedálne

Na záver by som chcel povedať iba toľko:

Spolupráca ZDŠ a SVŠ bola vždy dobrá (aj po zmene vedenia
SVŠ). Vždy sme sa snažili byť jeden druhému nápomocní.

V kolektíve učiteľského zboru boli kvalifikovaní, obetaví pra-
covníci, na ktorých sa dalo vždy spoľahnúť. To isté platilo aj o za-
mestnancoch, ktorí sa podieľali na prevádzke a údržbe budovy
školy, školskej jedálne a školskej družiny.

Po ukončení svojej aktívnej práce 30. 6. 1979 som sa vždy za-
ujímal o výsledky práce „panelky“ . Tešili ma úspechy a dobré
výsledky žiakov školy ako i úspechy pedagogického zboru.
Napriek ťažkostiam a problémom, ktoré boli vždy spojené s uči-
teľským povolaním, bolo mi cťou pôsobiť v takom vynikajúcom
kolektíve pedagógov a zamestnancov školy, aký vždy na „pa-
nelke“ bol.

Potešia ma aj nespočetné pristavenia sa mojich bývalých žia-
kov, ktorí sa mi prihovoria, ktorých veľakrát už ani neviem spo-
znať. Je milá ich snaha sa mi pripomenúť, keď spomínali s kým
sedeli, kto ich učil, prípadne čo v škole vyviedli. Stáva sa, že ani
ich úprimná snaha pomôcť nestačí.Veď za mojej učiteľskej
pôsobnosti (44 rokov) sa vystriedali minimálne tri generácie
žiakov. Ťažko si predstaviť, aký počet žiakov to vlastne bol.

V predošlých dvoch číslach Pezinčana sme zverejnili dve čas-

ti z väčšieho článku venovaného histórii ZŠ na Fándlyho ul. pez-

inčanom známej ako „Panelka“. Posledná časť článku je veno-

vaná obdobiu 60. a 70. rokov.

Ján Bodo

Anna
Chytrová – Krupanová)

Z histórie „Panelky“

„Panelka“ v plnej prevádzke Vojaci Osmanskej ríše,
ktorým zjednodušene
hovoríme Turci obsa-

dzovali južnú a strednú Európu
postupne už od konca 14. sto-
ročia. Neboli len skvelými bo-
jovníkmi, ale aj obchodníkmi a
remeselníkmi. Spolu s hrôzami
vojny a nestability priniesli do
Európy aj svoje náboženstvo a
vojenské majstrovstvo a tiež
mnohé vynálezy, výrobky, ne-
známe potraviny či nové po-
znatky o ázijsokm svete. V sú-
vislosti s nimi si o niekoľko dní
propomenieme polozabudnu-
té, ale o to významnejšie, 330.
výročie bitky o Viedeň.

Rozhodujúca bitka o kresťan-
skú Európu sa odohrala 12. sep-
tembra 1683 pri obliehaní Vied-
ne medzi vojskami veľkej koalí-
cie na čele s Karolom Lotrin-
ským (s pomocou Jána Sobies-
keho a ďalších „koaličných par-
tnerov “) a vojskami Osmanskej
ríše. Viedeň a spolu s ňou celá
vtedajšia kresťanská európska
civilizácia museli vzdorovať
najväčšej armáde, akú kedy
Turci zhromaždili. Napriek to-
mu, že Turci po tejto zdrvujúcej
porážke boli postupne ďalšie
desaťročia vytláčaní z európ-
skeho kontinentu, je isté, že
mnohí aj po zdrvujúcej bitke pri
obliehaní Viedne na našom úze-
mí zostali. Pravdepodobne to
boli obchodníci, alebo tí, ktorí si
tu vytvorili rodinné väzby, mož-
no zmiešané manželstvá alebo
adopcie alebo konvertovali na
kresťanstvo. Dôkazom toho je
fakt, že aj v Pezinku bez-
prostredne po definitívnom vy-
hnaní Turkov nachádzame na
matrikách zápisy o pokrstení
detí, ktorých rodičia majú ešte
turecké mená. Napríklad 16.2
1690 sa narodila Anna, ktorj
otec sa volal Osman a matka
Eisa alebo Aisa. 30. 7. 1690 sa
narodila ďalšia Anna, (vtedy to
bolo jedno z najobľúbenejších
mien), jej otec bol Mehmet a
matka Sitine. Spomína sa aj Ali
a Imahan. 12. 8. 1693 sa naro-
dila Zuzana, otec Abdi, matka
Hawa a 13. 11. 1693 sa narodil
Adamus, jeho otec bol Hasan,
matka Haticza. Všetky deti mali
za menom poznámku „genti-
lis“, čo v latinčine znamená pa-
triaci k tomu istému rodu či kme-
ňu alebo národu, ale môže to
rovnako znamenať aj pohanský
či barbarský. V neskoršej dobe
sa stretávame aj s priezviska-
mi, ktoré sa viažu k tomuto etni-
ku, ako sú Turek, Turčan, ale aj
Sulejman. Aké boli ďalšie osu-
dy spomínaných detí, narode-
ných na konci 17. storčia, sa už
asi nikdy nedozvieme. Tak ako

sa nikdy nedozvieme, koľko tu-
reckej krvi koluje v žilách mno-
hých obyvateľov Slovenska, a
teda aj Pezinka. Ale platí to, sa-
mozrejme, aj naopak.

Života Pezinka a okolitých
miest a dediniek sa najviac

dotkla turecká vojna v rokoch
1663 – 1664. Turci napadli nie-
koľkokrát aj naše mesto, ale
nikdy ho nedobyli. Obyvateľov
mesta zachránili mohutné hrad-
by, bastióny a brány, ale najmä
statočnosť jeho obyvateľov, bo-
jujúcich na „šancoch“ . Horšie
dopadli ľudia bývajúci mimo
mestského opevnenia, alebo tí,
ktorí pracovali vo vinohradoch
a na poliach. Mnohých povraž-
dili alebo odvliekli do zajatia.
Najväčšiemu náporu turecké-
ho vojska vzdoroval Pezinok
17. septembra 1663. V tento
deň ho obliehalo až osemnásť
tisíc nepriateľských vojakov, no
napriek obrovskej presile do
mesta neprenikli. Mesto chráni-
la statočná mestská stráž, prí-
šlusníci cechov, vinohradníci i
narýchlo vycvičená domobra-
na. Napriek tomu Turci spôso-
bili v okolí mesta veľké škody.
Dobyli, vyplienili a vypálili su-
sedný Svätý Jur i Modru, Cajlu
aj Grinavu. V tomto roku 17.
septembra teda uplynie 350 ro-
kov od udalosti, ktorá sa zapí-
sala zlatým písmom do histórie
nášho mesta. Uplynie 350 ro-
kov od udalosti, ktorá sa stala
svedectvom odvahy, obetavos-
ti a statočnosti, ale aj obdivu-
hodným vyjadrením vzťahu jed-
notlivca i občianskeho spolo-
čenstva k svojmu mestu.

Na to obdobie sa v Pezinku za-
chovala aj známa architekto-
nická pamiatka – Turecký dom
na Radničnom námestí č. 1.,
alebo zemepisný názov ne-
skoršieho známeho vojenské-
ho cvičiska Turecký vrch. A na-
šej najaktuálnejšej súčasnosti
je možno nabližší pojem „turec-
ké hospodárstvo“.

Mnoho príbehov z čias turec-
kého obliehania zastalo zacho-
vaných v písomných prame-

ňoch a v ľudovej slovesnosti.
Zachovali sa najmä ľudové pies-
ne, ale aj príbehy na hranici žán-
rov povestí či rozprávok. Zná-
my je príbej o statočnej zeleni-
nárke, ktorá predávala zeleninu
pri Trnavskej bráne, ktorá sa na-

po tomto hroznom masakri. Zo-
stala len výpoveď o neuveriteľ-
nom hrdinstve a odvahe tejto
ženy – niekoľkoriadkový zápis
na kuse papiera, ktorý našli až
po niekoľkých storočiach scho-
vaný v zarámovanom svätom
obrázku.

Faktami doloženou historic-
kou udalosťou je tragický osud
skupiny obyvateľov Pezinka na
čele s richtárom Tomášom
Tabrerom, ktorých Turci zajali,
keď sa vracali z Bratislavy. Rich-
tára spolu s ďalšími zajatcami
nakoniec sťali, pretože boli pre
nich príliš veľkou záťažou. Iných
zajatcov z nášho regiónu zase
odvliekli do pevnosti v Nových
Zámkoch. Časť z nich cestou na-
hnali do Dunaja, kde sa utopili.

Nedávno som dostal list od
dvoch vysokoškolsky vzdela-
ných žien, ktoré mali dávnejšie
svoju prevádzku v Tureckom do-
me. Okrem iného mi napísali,
že v tom dome cítili ťažko defi-
novateľnú negatívnu energiu,
ktorá bola údajne spôsobená
tragickou udalosťou, ktorá sa tu
odohrala pred viac ako štyristo
rokmi. Išlo o nešťastný osud ot-
ca a syna bývajúcich v tomto do-
me. Syna neprávom odsúdili
mestskí radní páni a v dôsled-
ku toho nakoniec zahynul. Od-
vtedy vraj duch nešťastného ot-
ca blúdi po nociach v uliciach
mesta a márne hľadá svojho sy-
na. Jeho pokoj by mal byť vykú-
pený dobrými skutkami, ktoré
by mali konať aj dnešný oyvate-
lia Pezinka.

O Tureckom dome sa nedáv-
no v Pezinčanovi písalo po-
drobne. Nikto vlastne nevie, pre-
čo sa dom na Radničnom ná-
mestí č. 1 volá Turecký dom.
Sú na to údajne až dve vy-
svetlenia. To prvé hovorí, že v
pivniciach tohto domu boli väz-
není tureckí bojovníci oblieha-
júci mesto v pamätnom roku
1663. Druhé vysvetlenie je me-
nej romantické ale možno bliž-
šie pravde. Vraj do tohto domu
chodievali Turci tajne kupovať
víno, ktorého konzumáciu im
ich viera zakazovala. Aj z histo-
rických prameňov však vieme,
že tento nápoj bol veľmi obľú-
bený rovnako medzi vojakmi,
ako aj vojenskými hodnostármi.
Možno je tento dom spolu s
mnohými dnes už nezvestnými
alebo zabudnutými pamiatkami
spomienkou na obdobie, keď ži-
vot našich predkov bol neustá-
lym bojom o prežitie, zacho-
vanie si svojej kresťanskej vie-
ry a v konečnom dôsledku bol
aj bojom o zachovanie našej
európskej civilizácie.

Oliver Solga

chádzala na dolnom konci
dnešnej Kollárovej ulice. Keď
táto statočná žena, zbadala kú-
dol prachu na ceste vedúcej z
Bratislavy, vedela, že sa blíži tu-
recká prieskumná hliadka. U-
vedomila si hroziace nebezpe-
čenstvo pre obyvateľov Pezin-
ka v podobe rabovania, vražde-
nia či odvlečenia do zajatia.
Okamžite zvnútra zavrela brá-
nu a namiesto železného kolíka
„zašprajcovala“ závoru mrk-
vou. Medzitým veľkým krikom
privolávala ozbrojené stráže.
Turci prišli k bráne a keď zistili,
že je pevne zavretá odcválali
preč.

Menej úsmevný no o to dras-
tickejší je príbeh o zabitých tur-
koch na Zumbergu. Údajne o
tejto mimoriadnej udalosti exis-
tuje aj zápis v Okresnom archí-
ve v Modre. Tento príbeh spo-
mínal nebohý pán Hacaj, ktorý
vedel veľa o histórii Pezinka a
najmä Cajly. Keď sa obyvatelia
Zumbergu dozvedeli, že sa blíži
turecký jazdecký oddiel, všetci
sa išli ukryť do neďalekých le-
sov. V osade zostala len jedna
statočná staršia žena, potom-
kovia ktorej dodnes žijú na Caj-
le. Ona sa rozhodla, že pred
Turkami neodíde, nech sa deje
čo chce. Turci prišli do jej domu
a jediné, čo ich zaujímalo, bolo
víno. Možno to neboli Turci vy-
znávajúci islám, ktorý zakazuje
piť alkohol, možno to boli po-
tomkovia unesených a „potur-
čených“ detí z rôznych kútov
monarchie, tzv. janičiari. Z do-
chovanej listiny vieme, že Turci
sa „nekresťansky“ opili do ne-
moty. Žena ich potom ich vlast-
nými šabľami dosekala na
smrť. Hovorilo sa, že ich bolo je-
denásť alebo dvanásť. Keď sa
vrátili obyvatelia Zumbergu,
všetci pomáhali zahladiť stopy

Hlahol zvonov, pietne zhromaždenia, tiché spomienky.
Toto sprevádza deň, keď si na Slovensku pripomíname obete

banských nešťastí. Aj pezinský Malokarpatský banícky spolok
zorganizoval v sobotu 10. augusta takéto stretnutie. Pri sym-
bole baníctva v Pezinku, na Radničnom námesti, sa zišli členo-
via MBS a s nimi i zástupca vedenia mesta viceprimátor

, ďalej , zástupcovia niekto-
rých spoločenských organizácií a občania Pezinka, aby spo-
mienkou, modlitbou, zapálením sviečky a položením bielych
ruží vzdali úctu tým, ktorí zahynuli pri výkone baníckeho povo-
lania.

Ing.
Ján Čech vdp. farár Ján Ragula

Jozef Mišuta

Deň bielych ruží – pietna spomienka na obete banských nešťastí

Bitka pri Viedni

Turci a Pezinok 350. výročie obliehania Pezinka vojskami Osmanskej ríše
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Inzercia

rentkou hlavnej hviezde divadla,
Šarlote Wolterovej. Pomoc pri
riešení konfliktu dvoch hviezd
hľadal riaditeľ divadla aj uAdolfa
Sonnenthala, jednej z najväč-
ších a najvýznamnejších herec-
kých osobností svojej doby. To-
ho s Frankovou spájalo nepria-
me príbuzenstvo. Sonnenthalov

Za menom príbeh... Katarína Franková
Ulica nesúca meno osobnos-

ti, ktorú by sme mali (asi, vraj)
poznať, stručný zápis v matri-
ke, starý náhrobok... tak málo
stačí na prebudenie zvedavos-
ti, tak málo je na začiatku hľa-
dania nových informácií.

Katarína Franková* dala me-
no jednej z novších ulíc nášho
mesta. Dievča z Pezinka, ktoré
opustilo rodné mesto, aby zažia-
rilo ako herečka na mnohých eu-
rópskych divadelných scénach.

Dostupné zdroje jednoznačne
uvádzajú ako rodisko Kataríny
Frankovej Pezinok, zhodujú sa
aj v dni a mesiaci narodenia –
11. október. S rokom narodenia
je to už problematickejšie, spo-
mína sa 1847 i 1852. Matričné
záznamy pezinskej židovskej ob-
ce, ktoré máme k dispozícii od ro-
ku 1852, žiadnu Katarínu Fran-
kovú narodenú v októbri 1852 (a-
ni v nasledujúcich mesiacoch)
neevidujú. Rodina Frank však v
tomto období v meste žila, je te-
da možné, že sa Katarína naro-
dila pred rokom 1852.

Svoju kariéru začala doma
účinkovaním v hereckej skupi-
ne. Po štúdiu na divadelnej ško-
le Dorr debutovala v Divadle
Jána Fürsta, ktoré patrilo v 70.
rokoch 19. storočia k obľúbe-
ným viedenským scénam. V ro-
ku 1871 vystupovala v berlín-
skom Victoria-Theater a násled-
ne v Brémach a Postupime. Na
odporúčanie herca a učiteľa he-
rectva Alexandra Strakoscha,
pôvodom zo Šebastovej pri Pre-
šove, jej bol riaditeľom Henri-
chom Laubem ponúknutý an-
gažmán v novom viedenskom
mestskom divadle – Stadthea-
ter. Tu pôsobila tri roky, do roku
1875, kedy ju na hosťovanie pre
viedenský Burgtheater získal je-
ho riaditeľ František von Din-
gelstedt. Prvou úlohou v novom
prostredí bola postava Judity v
dráme „UrielAcosta“, ďalšou po-
tom Jana Eyrová v hre „Sirota z
Lowoodu“. Svojou oduševne-
nou hrou a výnimočným hlasom
sa stala nebezpečnou konku-

najmladší brat Samuel bol man-
želom herečkinej mladšej sestry
Berty, uznávanej budapeštian-
skej fotografky a vydavateľky.
V dvorskom divadle vydržala
Franková necelý rok. Rivalita,
nástojenie Wolterovej na jej od-
stúpení zo súboru a napokon aj
bližšie nešpecifikovaný škandál
vrátili Katarínu (Kathi) na jej pô-
vodnú scénu v mestskom di-
vadle. Tu zotrvala až do mája
1884, kedy divadlo v dôsledku
ničivého požiaru zaniklo. Kata-
rínina kariéra pokračovala na
doskách ďalšieho z vieden-
ských divadiel, obľúbeného ope-
retného Carlstheater, neskôr v
Hamburgu, Rige, Stuttgarte. Po
rokoch strávených vo Frank-
furte nad Mohanom (1887 – 89)
presedlala na hosťovania. S veľ-
kým úspechom vystupovala v
Petrohrade, v rôznych nemec-

kých mestách a v roku 1900 v
nemeckom Volkstheater vo
Viedni. V roku 1901 odišla do
Irving-Place-Theater v New
Yorku. Ťažko nervovo chorá sa
vrátila do Viedne, kde vo veľkej
chudobe, slobodná a bezdetná
zomrela na Nový rok 1918. Po-
chovaná je na viedenskom cen-

trálnom cintoríne, mimocho-
dom, neďaleko iného veľkého
Pezinčana, šachového majstra
Richarda Retiho.

Smutný záver Kataríninho ži-
vota skúsme prekryť pochvalo-
u, ktorú na jej adresu uverejnil v
októbri 1884 viedenský časopis
Der Humorist:

„... Slečna Katarína Franková

je najpovolanejšou a najnebez-

pečnejšou rivalkou veľkej tra-

gédky Wolterovej. Jej prednos-

ťou však je mimoriadna láska-

vosť a pôvab. Každú rolu, ktorú

hrá, si naštuduje a každej posta-

ve, ktorú stvárni, dá telo aj krv,

spraví ju tým, čím má byť. V tom

spočíva hlavné herecké umenie

– v presvedčení publika. Herci,

ktorí sa prezentujú iba ako reci-

tátori, nenaplnia svoje poslanie.

Byť vynikajúcim recitátorom ne-

znamená byť aj dobrým herco-

m. Slečna Franková je hereč-

kou v pravom zmysle slova a za-

slúži si priazeň, ktorej sa teší.

Pri druhom uvedení „Kabaly a

lásky“ si zahrá úlohu Lujzy a už

dnes sme si istí, že ju zvládne

rovnako znamenite ako každú

doterajšiu rolu. Slečna Franko-

vá sa vyznačuje najmä vzneše-

nou, majestátnou postavou, jej

hlas má jasný, plný, imponujúci

zvuk – tú správnu „výbavu“ hrdi-

niek. Každú rolu hrá s porozu-

mením a vášňou, do každej sa

vžije.

Je korunovačným klenotom di-

vadla v Leopoldstadte, už aj tak

bohatého na krásne a pôvabné

dámy. Zo srdca gratulujeme ria-

diteľstvu Carl-Theater k tak

významnej herečke. “

* Slovenská biografická literatúra
uvádza priezvisko v podobe
Franklová, z ktorej sa vychádza-
lo aj pri určení názvu ulice. Do-
bová tlač a literatúra, ako aj he-
rečkin náhrobok hovoria o Kata-
ríne Frankovej. Túto podobou
priezviska sme prevzali aj v tex-
te.

článok uverejnený v časopise
Historika 1/2012

Petra Pospechová
Mestské múzeum v Pezinku

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym centrom zorganizovali v Mini-
galérii Domu kultúry III. Medzinárodnú výstavu HASIČSKÉ
HOBBY 2013. Otvorená bola podvečer dňa 5. 8. 2013 za prí-
tomnosti domácich a zahraničných hostí. Vystavovateľov, vice-
primátorov Mesta Pezinok Ing. Jána Čecha a Ing. Miloša An-
dela, dobrovoľných i profesionálnych hasičov a všetkých prí-
tomných privítala zástupkyňa riaditeľky PKC Danka Debnárová
a kurátor výstavy, vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec.
Výstava bola venovaná 90. výročiu vzniku hasičskej tlače na
Slovensku a medzi hosťami preto nechýbali ani dvaja bývalí šéf-
redaktori časopisu Požiarnik Mgr. Iva Bukvová a Mgr. Stanislav
Vanča. Vernisáž hudobne sprevádzal Juraj Hanulík.

Výstava v minigalérii Domu kultúry
HASIČSKÉ HOBBY 2013

Za tému tohtoročnej expozície organizátori vybrali hasičské
rovnošaty. Medzi vystavovateľmi sú traja z členských krajín
CTIF a to Peter Poloma, Werner Satra a Reinhard Tercsinar.
Zvyšok dopĺňajú Slováci – zberateľ Jozef Malík z Turzovky, Ing.
Peter Hargaš z Bratislavy, právnička a hobby maliarka JUDr.
Alena Polakovičová a Peter Ronec .

Po tom, ako kurátor predstavil každého z vystavovateľov, boli
trom z nich odovzdané medaily DPO SR. „Za príkladnú prácu“

a „Za spoluprácu“
a Odovzdali ich spoločne

Ing. Jozef Paluš, dlhoročný prezident HaZZ a SNK CTIF, a vrch-
ný inšpektor DPO SR František Daniš.

V minigalérii sú vystavené exponáty zo zahraničných hasič-
ských múzeí i súkromných zbierok hasičov. Návštevníci tu mô-
žu vidieť historické aj moderné hasičské rovnošaty, a to zása-
hové, pracovné i slávnostné. Vystavená je tu tiež kolekcia náši-
viek na rovnošaty z mnohých krajín a obrazy hobby maliarov,
medzi ktorými sa po prvýkrát nachádza kolekcia olejomalieb
portrétov najvýznamnejších funkcionárov Zemskej hasičskej
jednoty Slovenska a DPO SR Miloslava Schmidta, Belu Vol-
dána, Gustáva Hedánka, Jozefa Minárika i Ladislava Pethó.
Verejnosti bude táto výstava v pezinskom Dome kultúry prí-
stupná do 18. 9. 2013.

JUDr. Alene Polakovičovej Wernerovi
Satrovi Reinhardovi Tercsinarovi.

Peter Ronec

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku spoločne s Občianskym združením - spoločne proti kri-
minalite zorganizovali 17. augusta I. ročník spoločnej akcie zá-
chranných a bezpečnostných zložiek. Podujatie sa konalo v are-
ály Hasičského a záchranného zboru v Pezinku. Na podujatí
predviedli verejnosti ukážky zásahov hasiči, policajti, pracovní-
ci červeného kríža a vojenskej polície.

Akcia sa uskutočnila v rámci národného projektu Spoločne
proti kriminalite, ktorý je realizovaný za podpory Rady vlády SR
pre prevenciu kriminality. (pb)

Záchranné zložky predviedli
verejnosti profesionálne zásahy

Alsaské historické mesto Mulhouse sa stalo dejiskom medzi-
národnej súťaže hasičov CTIF a taktiež medzinárodnej súťaže
mladých dobrovoľných a profesionálnych hasičov. Súťažilo
približne tritisíc účastníkov z vyšie tridsiatich krajín sveta.

Slovensko reprezentovalo 114 hasičov z radov profesionálov i
dobrovoľníkov. Reprezentačný výber Hasičského a záchranné-
ho zboru SR získal zlaté medaily v kráľovskej disciplíne - po-
žiarny útok. Dobrovoľní hasiči získali strieborné a bronzové
pásmo a z radov mládeže priniesli domov bronzové medaily
dievčatá zo ZŠ Šuňava.

S delegáciou DPO SR sa tohto prestížneho podujatia zúčast-
nil aj Pezinčan - vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec. (r)

Slovenskí hasiči úspešne reprezentovali
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ALTERNATÍVA V DREVONE,
29. 8. 2013 o 14.00 h

Folklórny súbor Radosť na Devíne
Ako symbolický prejav vďač-

nosti ľudí rôzneho vierovyzna-
nia, spoločenského postave-
nia, sociálneho cítenia a veku
rozhodli sa Slováci na rôznych
miestach Slovenska, ale aj v za-
hraničí prostredníctvom piesní
vzdať hold za dielo, ktoré pre
nás Cyril a Metod vytvorili. Vo
viere, že sa všetky tisíckami hr-
diel naraz spievané piesne zle-
jú do jediného, modlitbe podob-
ného vzdušného prúdu, ktorý
dokáže odviať závisť, nenávisť,
túžbu po mamone, pomste a
inej ľudskej neresti. Takáto u-
šľachtilá myšlienka viedla au-
tora projektu doc. Viliama
J. Grusku a jeho tím k zorga-
nizovaniu tohto prekrásneho
podujatia s názvom „Posolstvo
piesní Slovensku a svetu“, kto-
ré sa uskutočnilo 20. júla 2013
na vyše päťdesiatich historicky

významných a
z hľadiska ná-
rodného cítenia
symbolických
miestach.

Samotné spie-
vanie sa začalo
na všetkých
miestach pres-
ne na poludnie.
Sp ieva lo sa
podľa jednot-
ného spevníka
dodaného všet-
kým súborom.

Folklórny súbor Radosť z Pe-
zinka mal tú česť, že mohol
byť súčasťou tohto jedinečné-
ho a emotívneho počinu. Spie-
vali sme pod starobylým hra-
dom Devín v spoločnosti spe-
váckych súborov Rodokmeň,
Kytica a cirkevného spevác-
keho zboru Gloria. Poludňajšie

slniečko nemilosrdne pálilo,
ale silný emotívny zážitok ne-
dovolil spevákom cítiť nepo-
hodu. Práve naopak, pomohol
im bez problémov zvládnuť
aj fyzickú náročnosť spieva-
nia dvadsiatich ôsmich bez
prestávky spievaných piesní,
postojačky, v slnečnom úpeku

Poslednú júlovú nedeľu (28. 7. 2013) opäť Pezinčanom
spestril cyklus Pezinského kultúrneho centra – Kultúrne leto.
Tentokrát sa program niesol vo folklórnom duchu. Na podujatí,
ktoré sprevádzalo horúce počasie, sa predstavil hosťujúci sú-
bor z Tepličky nad Váhom. Tento folklórny podvečer zor-
ganizoval domáci . Návštevníci si tak mohli po-
zrieť a vypočuť pestrý program, ktorý spestrili tiež ďalší hostia,
medzi nimi aj domáci súbor Jajoba.

na čele so svojou vedúcou Ľudmilou Gulášovou
je deväťčlenné zoskupenie a rozdáva svojimi ľudovými piesňa-
mi radosť už dlho. O rok totiž oslávi 20. výročie svojho vzniku.
Členovia Straníka majú s pezinským súborom dobré
vzťahy a vzájomne sa navštevujú na rozličných podujatiach. Tak
to bolo i teraz počas pezinského Kultúrneho leta 2013.

Straník

FS Obstrléze

FS Straník

Obstrléze

(KG)

Letný folklórny podvečer

Teplé a dlhé letné večery sú ako stvorené pre príjemné pose-
denia pod holým nebom, pri občerstvení a v dobrej spoločnosti.
Takéto prostredie vytvorilo pre svojich návštevníkov Malo-
karpatské múzeum v Pezinku prostredníctvom cyklu Wine &Art
(Víno a umenie). V rámci neho sa na nádvorí múzea uskutočnili
aj dve literárno-hudobné večerné posedenia, počas ktorých tu
viacerí umelci prezentovali svoju tvorbu. V prvý augustový pia-
tok to boli populárni spisovatelia Veronika Šikulová a Dušan
Dušek. O týždeň neskôr zavítali do rovnakých priestorov dvaja
literárni autori Erik Ondrejička a Ján Litvák a hudobník, gitarista
Miloš Železňák. Hostia ponúkli prítomným Pezinčanom, ale aj
cezpoľným návštevníkom, kultúrno-umelecké spestrenie začí-
najúcich víkendov. (KG)

V znamení vína a umenia

Porota hodnotila jednotlivé vy-
stúpenia podľa platných kritérií
medzinárodnej organizácie
CISM. Bronzové pásmo do-
siahla DH Sobotienka. Do Strie-
borného pásma sa zaradili DH
Horavanka z Rakúska a DH Cy-
rilka z Českej republiky. Zo zisku
Zlatého pásma sa mohli tešiť tri
najlepšie súbory – DH Karpat-
ská kapela (vyše 85 bodov), do-
máci súbor DH Grinavanka (vy-
še 87 bodov) a najúspešnejšia z
účinkujúcich DH Považská ve-
selka (vyše 93 bodov). Víťazom
Dychoviek v Preši 2013, držite-
ľom Zlatého pásma Cum Laude
sa tak stala DH Považská vesel-
ka – mladá, iba dvojročná kape-
la plná mladých talentovaných
hudobníkov.

Udelené boli aj nasledujúce
ocenenia: Cena za mužský spe-
vácky výkon – dvojica spevá-
kov z DH Považská veselka,
Cena za ženský spevácky vý-
kon – dvojica speváčok z DH
Grinavanka, Cena za najlepší in-
štrumentálny výkon – trúbkari z
DH Považská veselka, Cena za
najobľúbenejšiu skladbu (hlaso-
vali diváci) – DH Považská ve-
selka „Milovaná frajárečka“, Ce-
na predsedu samosprávneho

Pokračovanie z 1. strany. kraja – DH Cyrilka (CZ), Cena
primátora Pezinka - DH Hora-
vanka (A), Cena divákov (hlaso-
vali diváci) – DH Považská ve-
selka, Cena predsedu festivalu
– DH Karpatská kapela, Cena
predsedu medzinárodnej poroty
– DH Grinavanka.

Dychovky v Preši 2013 za-
končil koncert hlavného hosťa
festivalu DH Vištučanka, ktorá
sa v roku 2007 stala majstrom
Slovenska. (KG)

Malokarpatské múzeum v Pezinku vám v septembri po pr-
výkrát ponúkne možnosť vidieť časť unikátnej zbierky hodín.
Zistíte, čo je to cyklické meranie času a prečo máme časové
pásma. Na výstave pod názvom budete mať
možnosť stratiť sa v časoch minulých a možno aj v budúcich,
zaspomínať si na veľké objavy či veci bežnej potreby.
Nechajte sa v Malokarpatskom múzeu v Pezinku uniesť ča-
som od .

V časovej tiesni

19. septembra do 24. novembra (MMvP)

Malokarpatské múzeum pozýva Dychovky v preši 2013 – výsledky súťaže

Okrem hlavného nedeľného programu so súťažou v Zámockom parku sa konali aj ďalšie
vystúpenia. V Krušičovej kúrii, pred Mariánsky stĺpom, Domom kultúry, vo vinárni Maty-
šák a na trhovisku. Na všetkých miestach si našla dychovka vďačných divákov a poslu-
cháčov. FOTO (pb)

Dom kultúry Pezinok pozýva
všetkých priaznivcov filmu na
septembrový Festival doku-
mentárneho filmu. Predstaví
štyri snímky o úplne obyčaj-
ných ľuďoch, avšak s nevšed-
nými životnými príbehmi. Ak sa
chcete dozvedieť, ako to vyze-
rá v iných kútoch Slovenska
bez toho, aby ste tam zašli
osobne, alebo vás zaujíma stá-
le nedoriešený najznámejší
súdny proces v našich konči-
nách či ako „jednoducho“ sa
dnes mladí uplatňujú na trhu
práce, budete 28.septembra
2013 od 13.00 hod. v pezin-
skom kine na správnom mieste.
Neďaleko od nás, v Stupave,
je kaštieľ, kde nie je možnosť
prehliadky pre verejnosť. As-

poň nie takej, akú by ste očaká-
vali. Film

pripomína, že
zatiaľ čo iné kaštiele majú expo-
náty z obrazov alebo historic-
kých predmetov, ten stupavský
má exponáty živé – ľudí s origi-
nálnymi smiešne – bôľnymi prí-
behmi. Ich príbeh zhodnotila
známa scenáristka a režisérka
Eva Borušovičová takto:

Dnes je „in“ finančníctvo a IT.
Ale čo majú robiť absolventi
umeleckých škôl? Dokument

hovorí o zápase mladé-
ho človeka, ktorý sa po absolvo-
vaní štúdií ocitne v realite. V rea-
lite, kde sme slobodní, ale do

Exponáty alebo prí-

behy z kaštieľa

Absolventi/sloboda nie je za-

darmo

„ Ak si

ho pozriete, budete mať chuť

objať svoju rodinu. “

akej miery sme schopní zobrať
svoj osud do vlastných rúk a zá-
pasiť o vlastnú existenciu?

Nie je to tak dávno, čo chlapci
snívali o tom, ako raz budú ba-
níkmi. Takmer celé storočie bo-
lo baníctvo silnou témou a kto
bol baníkom, ten bol kráľom.
No po páde komunizmu bolo ve-
ľa baní zatvorených. Medzi ni-
mi aj niekdajší najmodernejší
banský závod v Európe. Oby-
vatelia Rakovnice, ktorých drvi-
vú väčšinu živili práve železo-
rudné bane, zostali zo dňa na
deň bez práce. Aj preto teraz
domáci tvrdia, že počas komu-
nizmu boli šťastnejší a ich život
bol kvalitnejší. No ako sa na to
celé pozerá baník Ján Fábian,
vysokoškolský profesor, ktorý

pôsobil aj na zahraničných uni-
verzitách? Je to pohľad baníka,
no i človeka na ťažký

rozdeľuje
našu spoločnosť už desaťročia.
Aká bola pravda, to sa už asi
nikto nedozvie. My si vďaka
osemročnej detektívnej práci re-
žiséra Roberta Kirchhoffa mô-
žeme pozrieť, prečo prípad do-
teraz nie je ukončený.

Zažite s nami 28. 9. 2013 od
13.00 hod. vo veľkej sále Domu
kultúry v Pezinku Festival doku-
mentárneho filmu. Filmu súčas-
ného a domáceho, nech vieme,
ako si žijeme.

Ďalšie informácie nájdete na

Banícky

chlebíček.

Kauza Cervanová

http://dokufest.pklife.sk/
Ivan Pullman

Festival dokumentárneho filmu Pezinok

a naplno, bez zvukovej tech-
niky!

Nuž, máme teda za sebou ďal-
šiu previerku našich spevác-
kych schopností. Môžeme po-
kojne konštatovať, že sme ob-
stáli na výbornú, smelo pozerať
dopredu a prijímať ďalšie vý-
zvy! Eva Frťalová

MESTSKÉ MÚZEUM

6. 9. 2013, 17.00 h

Stála expozícia:
Zo zeme

– otvorenie výstavy o počiatkoch historického
Pezinka. Od prvej písomnej zmienky po obdobie vrcholného a ne-
skorého stredoveku, o architektúre a urbanizme priestoru, v kto-
rom sa formovalo naše mesto.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

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

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 25.8. NAJKRAJŠIE
MELÓDIE.

► 7.9. PREDAJNÁ AK-
CIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH
POTRIEB.
► 15.9. AHOJ
ROZPRÁVKA – Dnes: OBRÁZKY ZO ŽIVOTA HMYZU.

► 16.9. NA KOHO TO
SLOVO PADNE.

Róbert JAKAB, Marián MIEZGA, Juraj KEMKA, Lukáš LA-
TINÁK, Vlado KOBIELSKY.
► 19.9. JIŘÍ PEŠÁN: SVET
MOJIMI OČAMI. Prirez tvorbou posledného desaťročia.

► 20.-21.-22.9. VINOBRANIE 2013.

► 27.-28.9.
DNI PEZINKA V MLADEJ BOLESLAVI.

FUNNY FELLOWS – Old Time Band

Vernisáž výstavy MIME - Miroslav MOTYČÍK: CARTOONS
Aphorisms

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku
Hudobno-zábavný program s koncertnou umelkyňou

Marikou Godovou, Antonom Čukenom a humoristom Lackom
Molnárom.

(sobtoa) o 9.00 h v spoločenskej sále DK

Organizátor: Centrum pre rodinu – Pezinok.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK

O tulá-
kovi Cvrčkovi, Húsenici, Motýlici a Chrobáčici. Účinkuje: Divadlo
Rad Červených Nosov. Cyklus rozprávok s detskou súťažou –
POZOR!!! - posledná možnosť získať podpis Peukazu SUPER-
DIVÁKAza sezónu 2012/2013.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK
Chalani uvádzajú komédiu G. Gergeyho v poda-

ní:

(štvrtok) o 17.00 h v minigalérii DK
Ver-

nisáž výstavy obrazov výtvarníka z partnerského mesta Mladá
Boleslav (ČR).

(piatok-nedeľa) Podrobný
program bude uvedený na plagátoch a na web stránkach

a a v médiách.

(piatok-sobota) v Galérii Domu kultúry Mladá Bo-
leslav Podujatie je v
roku 2013 súčasťou akcie SVATOVÁCLAVSKÁ JŹDA v meste
Mladá Boleslav.
Delegácia pod vedením primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera
Solgu bude reprezentovať v partnerskom meste Mladá Boleslav
mesto Pezinok. V programe účinkuje:

(Športový štadión Mladá
Boleslav)

(Galéria Domu kultúry Mladá Boleslav)

www.pezinok.sk www.kcpezinok.sk

&

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Terézia Hlavinová 3.8.
Ľubomír Brza 6.8.
Eva Viktorinová 6.8.
Mária Heldová 8.8.
Eugen Bačík 8.8.
Viliam Lindtner 10.8.
Ignác Klamo 14.8.
Anna Adamčíková 22.8.
Přemysl Ratuzký 29.8.
Marta Štefíková 29.8.

Anna Slamková 10.8.
Vladimír Kostka 10.8.
Emília Löwyová 14.8.
Alena Stojkovičová 20.8.
Mária Sandtnerová 23.8.
Jozef Kilhof 23.8.
Irena Boďová 30.8.

Emil Plačko 3.8.
Anna Kanková 5.8.
Blanka Halásová 8.8.
Ida Kunová 9.8.
Gizela Focková 10.8.
Zdena Hamšíková 10.8.
Ľudovít Prizbul 19.8.
Helena Heldová 24.8.

Anna Marcišinová 13.8.
85-roční

Irena Zbudilová 14.8.
Irena Pakánová 24.8.
Rudolf Schmidl 28.8.
Milan Čech 30.8.

Gizela Poláková 4.8.
Alexander Sedlák 21.8.
Blanka Hýllová 21.8.
Rozalia Jurčová 31.8.

Anna Zajfrtová 15.8.
Elena Demovičová 19.8.

Antónia Bojkovská 19.8.

Anna Možná 8.8.

90-roční

91-ročné

92-ročná

93-ročná

Leonard Tóth 8. 7.
Ema Iždinská 9. 7.
Stanislav Hubinský 11. 7.
Gabriela Husárová 11. 7.
Sebastian Vavro 11. 7.
Emma Bozáňová 13. 7.
Bruno Marčok 13. 7.
Teodor Mezei 13. 7.
Tomáš Svoboda 13. 7.
Melánia Tekulová 13. 7.
Mathias Uhlík 13. 7.
Teodor Baďurík 15. 7.
Katarína Selecká 16. 7.
Ela Jedináková 17. 7.
Kristína Mozolíková 17. 7.
Adela Ženišová 17. 7.
Luna Vivien Díťe 18. 7.
Samo Schabjuk 19. 7.
Samuel Littva 19. 7.
Elizabeth Slezáková 20. 7.
Nina Ďuračková 25. 7.
Filip Martinčo 26. 7.

JÚL 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Drahoslav Chalány a Erika So-
višová • Tomáš Štrba a Andrea
Pátková • Kamil Kapusta a Bar-
bora Fillová • Ivan Belko a Vero-
nika Zdechovanová • Bryan Ja-
mes Fuller a Ing. Kristína Hlavatá
• Peter Sochuliak a Silvia Pajon-
gová • Peter Ježík a Diana Leng-

B L A H O Ž E L Á M E

1. Lietadlá ..................................................................... USA
2.-3. Nástroje smrteľníkov: Mesto kostí ............................. USA
4.-5. V zajatí démonov ...................................................... USA
6. Šmolkovia 2 .......................................................................... USA
7.-8. Riddick .................................................................................... USA

Začiatok predstavení je o 21.00 h.

POĎAKOVANIE

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

Dňa 1. 8. 2013 uply-
nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustila
naša manželka,
mama a babka

Vierka
MÁJEKOVÁ.

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

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

hardová • Mgr. Martin Mačuga a
Barbora Jakubcová • Ing. Richard
Slezák a Katarína Kristínová

Dňa 10. 8. by sa
dožil 80. narodenín
náš drahý

Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Ľubomír KOLLÁR.
S láskou spomína-
jú manželka, syno-
via Henrich a Ľu-

boš s rodinami.

Dňa 27. 8. 2013 si
pripomenieme 2.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a
dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou

spomínajú manželka, deti s rodi-
nami.

Dňa 27. 8. 2013 si
pripomenieme ne-
dožitých 85 rokov

a 18. 9. 2013 si pri-
pomenieme nedo-
žitých 80 rokov

Spomínajú syno-
via a dcéry s rodi-
nami.

Jána HLAVANDU

Ruženy
HLAVANDOVEJ
rod. Klimovej.

Dňa 20. 8. 2012 uplynuli 2 roky,
čo nás navždy
opustil môj drahý
syn

Dušan KRAUS.
S láskou naňho
spomína mama a
traja bratia.

Dňa 30. 8. 2013 by
sa bol dožil náš
drahý brat

58 rokov. Tí, ktorí
ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím,
tichú spomienku. Zdenka a Stano
s rodinou.

Jozef HERÁK

Čas plynie, ale spo-
mienky ostávajú.
Dňa 9. 8. 2013 uply-
nulo 37 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec, dedko,

S láskou a úctou spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.

Ľudovít FISCHER
a dňa 13. 9. 2013 si pripomíname
nedožité 100. výro-
čie narodenia na-
šej drahej mamy,
babičky

Márie
FISCHEROVEJ
rod. Slezákovej.

Odišiel si z domu
zavčas z rána, ne-
povedal si zbohom
ale ahoj, mama. O
pol hodinu sa za
tebou zatvorila ne-
beská brána. Prišla
iba smutná správa, že už nie si
medzi nami. Keby som mohla za-
staviť tú chvíľu... vrátiť len sekun-
du, tie okamihy krásne, prečo v
človeku tak náhle svetlo zhasne.
Chcela by som vrátiť čas, aby si
mohol opäť zasadnúť medzi nás.
Za tvoju pomoc a lásku ktorú si mi
dával, ďakuje ti mama. Osirela
lavička na ktorej si sedával, stíchol
dom, záhrada, dvor, nepočuť tvoj
hlas a kroky v ňom. 28. 8. 2013 si
pripomíname smutné a bolestné
2. výročie, kedy nás náhle opustil
vo veku 48 rokov syn, brat

Martin GALAMBOŠ.
S láskou a úctou spomínajú ma-
ma, brat Štefan, sestra Eva s rodi-
nami. Veľmi nám chýbaš. Ďaku-
jeme všetkým ktorí mu venujú
tichú spomienku spolu s nami.

Dňa 15. 7. uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustil vo veku 79 rokov

náš drahý otec,
svokor a dedko

S láskou, vďakou a
úctou spomína syn
Vlastimil s rodinou.

Venujte mu, prosím, s nami tichú
spomienku.

MUDr. Vlastimil
MAREŠ.

Len kytičku kvetov ti na hrob mô-

žeme dať a s láskou na teba spo-

mínať. Dňa 22. 8.
2013 sme si pripo-
menuli 3. výročie od
úmrtia nášho man-
žela, otca a dedka

S láskou spomína
manželka a synovia s rodinami.

Vladimíra KLAMU.

Dňa 3. 9. 2013 by
sa dožil náš otec a
dedko

90 rokov. S láskou
a úctou spomínajú
deti s rodinami.

Štefan MILKO

Naša mamička,
babka, prababka

dňa 21. 8. 2013
oslávila krásne ju-
bileum 90 rokov.

Dcéry, syn, vnuci, pra-
vnuci a celá rodina a priatelia.

Blanka HÝLLOVÁ

Zdvíhame pohár
na tvoj krásny vek a ďakujeme za
lásku, pomoc, vždy úsmev milý,
hlboký cit, oporu v ťažkostiach a
nehu v každej chvíli, ktorá nás
teší a hreje na srdciach. Želáme
ti zdravie, silu, radosť, pokoj a
pekné chvíle. Každí z nás ti chce
povedať, že nad našu babičku na
svete niet.

S hlbokým žiaľom
oznamujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom, známym
a celej rodine, že
sme sa dňa 24. 7.
2013 rozlúčili s na-
ším drahým

ktorý nás opustil vo veku 57 rokov.
Ďakujeme za účasť na obrade a
kvetinové dary. Manželka Jarka,
dcéra Zuzana, syn Andrej s man-
želkou a ostatná smútiaca rodina.

Danielom STRNOM

Dňa 22. 8. 2013
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy o-
pustil manžel, otec
a dedko

Ak ste ho poznali a
mali radi, spomínajte s láskou
spolu s nami. Manželka Anna,
syn Miroslav, vnúčatá Martin,
Andrejka,Adamko a celá rodina.

Jozef JAVOREK.

Dňa 29. 8. 2013
uplynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

S láskou spomí-
najú manželka, deti
a ostatná rodina.

Stanislav OBORIL.

Len kytičku kvetov na hrob ti mô-

žeme dať a s láskou

v srdci spomínať.

Dňa 19. 8. 2013
uplynulo 9. výročie,
čo nás náhle opus-
tila naša drahá

S láskou spomína celá rodina.

Boženka
KANKOVÁ.

Dňa 13. 9. 2013
uplynie rok, čo po
102 rokoch skrom-
ného života tíško
zaspala a opustila
nás naša drahá
mama, svokra,

babka a prababka

S láskou a úctou si na ňu spo-
mína celá rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Pavlína KOVAČOVSKÁ.

Odišli ste tichúčko, ako odchádza
deň, v našich srd-
ciach zostáva spo-
mienka len. Dňa
26. 8. 2013 si pripo-
menieme nedožité
90. narodeniny ná-
šho otca, dedka a
pradedka

S láskou spomína rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Petra POLKORÁBA.

Dňa 4. 9. 2013
uplynú 3 bolestné
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

S úctou a láskou spomína smú-
tiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Viliam FRIČ.

Odišli ste tichúčko,
ako odchádza deň,
v našich srdciach
zostáva spomienka
len. Dňa 26. 8.
2013 si pripome-
nieme nedožité 90.

narodeniny našej mamy, babky a
prababky

S láskou spomína rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Jozefíny VANČEKOVEJ
z Vinosad.

Ant.Aschengeschwandtnerová 63 r.
Jozef Mečír 64 r.
Jozef Bacigál 55 r.
Miloslav Kováč 69 r.
Vlastimil Malovec 61 r.
Daniel Strna 57 r.
Emília Kováčová 92 r.
Veronika Muráriková 64 r.
Kristina Šefčíková 71 r.
Libuša Ščastná 70 r.
Rozália Uherková 80 r.
Jolana Sviteková 96 r.
Emília Zbudilová 80 r.
Ondrej Skovajsa 91 r.
Jaroslav Fafuliak 64 r.
Igor Totka 49 r.
Emanuel Lindtner 72 r.
Františka Tarábková 86 r.
Pavol Amzler 73 r.
Štefan Orlický 84 r.

Spi ticho, už dosníval si svoj sen

a cestou bolesti odišiel si tam,

kde je mier a láska len. Dňa 22. 8.
2013 uplynul rok,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, ded-
ko a pradedko

S láskou spomí-
najú manželka, dcéra, syn, vnú-
čatá a pravnuk. Venujte mu s
nami tichú spomienku.

Jozef SABO.

Čas plynie, bolesť v srdci trápi, ale

vás nám už nikto nenavráti. Odišli

ste náhle, na rozlúčku nebol čas,

váš odchod zabolel všetkých, čo

mali radi vás. Spomienky na vás

zostanú navždy živé.

Dňa 5. 9 uplynie 5
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
milovaný ocko, de-
duško a prade-
duško

a dňa 6. 9. uplynie 31 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná

sestra, maminka,
babinka a praba-
binka

S láskou spomína-
me a za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.

Rafko BALÁŽ

Alenka
FRIMMEROVÁ
rod. Balážová.

Oprava
V minulom čísle Pezinčana došlo pri prepisovaní údajov z

evidencie obyvateľstva k chybe, ktorá spôsobila, že jubilan-
tov ktorí sa dožili 85 rokov sme zaradili medzi 80 ročných.
Za toto „papierové omladenie“ sa ospravedlňujeme. Me-
novite pani Anne Kelecsenyiovej, Anne Polákovej, Jozefíne
Ronecovej a pánovi Milanovi Tesářovi a dodatočne gratulu-
jeme ku krásnemu jubileu – 85 rokov.

Informácie do spoločenskej kroniky sa z dodaných mate-
riálov prepisujú. I keď je tento spôsob prácnejší a náchyl-
nejší na preklepy, má svoju výhodu pri ochrane osobných
údajov. (r)

6. 9 – Wine & Art

19. 9. – V časovej tiesni

21. 9. – Vinobranie v múzeu

Otváracie hodiny:

– umelecké večery s vínom – hosť: rocková
kapela WHATEVER. Vyhodnotenie súťaže FotomarKeT

– otvorenie výstavy, pri ktorej vám uply-
nie čas a uvidíte zreštaurovanú zbierku hodín múzea.

– kurátorské výklady k výstave
„V časovej tiesni“, súťaže v štupľovaní fliaš či spoznávaní vín-
nych vôní pre návštevníkov Vinobrania

pondelok: zatvorené, utorok - piatok: 9.00
- 12.00 h a 13.00 - 17.00 h, sobota: 10.00 - 17.00 h, Nedeľa:
14.00 - 17.00 h v období apríl - september. V zimnom období
(október - marec) v nedeľu zatvorené.

Emil PLAČKO
Všetko najlepšie
zdravie a šťastie k
Tvojim krásnym 80.
narodeninám, aby
si ešte dlho šíril Tvoj
životný optimizmus

medzi nami zo srdca želá man-
želka a dcéra Renata, vnučka
Deniska a zať Miroslav.

10. Fk“100“: Zázrak ........................................................... SK
11.-12. Líbánky ........................................................................ ČR
13. Dospeláci 2 ............................................................... USA
14. Ja Zloduch 2 3D .............................. 17.00 h. ............... USA
14.-15. One Direction: This is us 3D ........................................... USA
17.-18. jOBS .......................................................................... USA
19. Colette .................................................................. ČR, SR
24. Fk“100“: Pieta .......................................................... Kórea
25. Diana ........................................................................... VB
26.-27. Hra na hrane .................................................................. USA
28. Festival dokumentárneho filmu ...................................... SR
28.-29. Donšajni ........................................................................... ČR
29. Príšerky: Univerzita 3D ................... 17.00 h. .............. USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h. ZMENAPROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY
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Pezinčanka Dominika Nestarcová so svojou spoluhráčkou
Natáliou Dubovcovou sa zúčastnili ME v plážovom volejbale,
ktoré sa uskutočnili na prelome júla a augusta v rakúskom
Klagenfurte. V základnej skupine sa stretli postupne s gréckymi
reprezentantkami a dvoma švajčiarskymi dvojicami. S Gré-
kyňami ťahali za kratší koniec po vyrovnanom súboji, naopak
oba švajčiarske páry porazili a zo skupiny postupovali do 1. ko-
la play off z druhého miesta. Tu sa im však nepodarilo postúpiť
do ďalšieho kola vyraďovacej súťaže a obsadili tak celkové
17.miesto.

Do konca roka čakajú naše reprezentantky ešte 4 grand-
slamové turnaje, na ktorých sa pokúsia o čo najlepšie vý-
sledky. (pv)

ME v plážovom volejbale

Džudista Milan Randl sa
stal v Kazachstane armád-
nym majstrom sveta. V ka-
zašskejAstane si vybojoval
tento vzácny titul vo veľmi
dobre obsadenej kategórii
do 90 kilogramov. Tieto ar-
mádne Majstrovstvá sveta
v kategórii CISM sú podu-
jatím špičkovej úrovne, a
preto o to viac Randlovo ví-
ťazstvo teší nielen džudis-
tov, ale aj nás, Pezinčanov.
Blahoželáme. (ra)

Armádnym majstrom sveta je Pezinčan
Pezinský jaz-

decký areál Ro-
zálka sa po viace-
rých významných
podujatiach v ro-
ku 2013 chystá

na vyvrcholenie
sezóny v podobe
už 37. ročníka par-
kúrových prete-
kov o malokar-
patský strapec s
označením PRI-
VAT B A N K A -
P E U G E O T
GRAND PRIX
CSI 2*-W.

Jedinečné parkúrové preteky
sa organizujú v malebnom areá-
li už od roku 1976 a z roka
na rok sa ich úroveň a prestíž
zvyšuje. V roku 2009 boli pre-
teky prvýkrát organizované
v spolupráci s Medzinárod-
nou jazdeckou federáciou a od
roku 2011 sú súčasťou série
Svetového pohára (World
Cup).

Záujem o štart na pretekoch
z roka na rok rastie, preto orga-
nizátori neskromne predpo-
kladajú, že tohtoročná účasť
presiahne 36.ročník, kedy na

6.-8. septembra

Rozálke štartovalo viac ako
300 koní. Každú sezónu rastie
aj počet zúčastnených krajín.
Najviac zahraničných preteká-
rov prichádza do Pezinka z
Čiech, Rakúska, Maďarska,
Poľska, Nemecka, no výnim-
kou nie sú ani jazdci z Chor-
vátska, Slovinska, Švajčiarska,
Talianska, Bieloruska, Holand-
ska, Ruska i Anglicka, Turecka.
Absolútnu premiéru bude mať v
histórii Slovenskej republiky aj
reprezentant Lichtenštajnska,
záujem prejavil dokonca aj jaz-
dec z ďalekého Nového Zé-

landu. Predbežné prihlášky uka-
zujú, že preteky budú mať
významné medzinárodné za-
stúpenie, veď len rozhodcov-
ský zbor tvoria zástupcovia
siedmich štátov.

Súťažiť sa bude vo viacerých
kategóriách. Okrem klasickej
malej, strednej a veľkej túry,
ktorá vyvrcholí v nedeľu veľkou
cenou, sa môžu diváci tešiť
aj na súťaž detí a mladých koní:
5-ročných a 6 až 7-ročných.
Počas troch dní teda nebude
núdza o jazdecké výkony na
svetovej úrovni, určite sa však

nedá zahanbiť ani naša jaz-
decká špička. Slovenskí jazd-
ci sa budú snažiť podať pred
domácim publikom tie najlep-
šie výkony. Príďte ich podpo-
riť 6.-8. septembra do areálu
Rozálka.

Počas súťaženia sú pre di-
vákov pripravené stánky s ob-
čerstvením a pre najmenších
návštevníkov areálu už tra-
dične aj zaujímavý program.
Vstup je počas celého poduja-
tia voľný. www.rozalka.sk

Petra Hašová

Pezinok sa chystá na 37. ročník parkúrových pretekov

Dňa 3. augusta sa uskutočnil letný hokejbalový turnaj. Zú-
častnilosa ho 8 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín
po 4. V skupinách družstvá odohrali zápasy systémom každý
s každým (3z) a potom následne podľa tabuľkového poradia
odohrali so súperom z druhej skupiny zápasy o celkové umiest-
nenie na turnaji. Hrací čas bol 2 x 15 min. hrubý čas, pričom
posledné dve minúty zápasu boli stopované.

Turnaja sa zúčastnili tieto tímy: skupina A: Vitamíny Pezinok,
Jokerit, HC Chilli a HBC Team DUCKS Bratislava. Skupina B:
Buldogs Pezinok, Pezbech Petržalka, Diabli Réca a Hurons
Budmerice.

Víťazom turnaja sa stali Diabli Réca pred pezinskými
Vitamínmi, ktorých dokázali poraziť 2:1. V zápase o tretie mies-
to vyhralo HC Chilli nad petržalským Pezbechom 6:2. Najlepší
strelec turnaja: Samuel Hromek (Hurons Budmerice) - 5 g.
Najlepší brankár turnaja: Matúš Dugovič (HC Chilli). Najtresta-
nejší hráč turnaja: Lukáš Kurtin (Diabli réca). (pv)

Letný hokejbalový turnaj

Minuloročné konečné umiest-
nenie Pezinčaniek v ženskej vo-
lejbalovej extralige, zdá sa, ne-
bolo pre vedenie tímu veľmi
uspokojivé. Potvrdzujú to zme-
ny, ktoré v družstve nastali. Do
nadchádzajúcej sezóny, ktorá
odštartuje už na jeseň, vstúpi
káder VISTAreal Pezinok v tak-
mer úplne novom a v priemere
mladšom zložení. Ako uviedol
tréner Pavel Bernáth, ambície
boli stanovené na úvodnej pora-
de 5. augusta. Rozhodujúce bu-
de aj tento rok štvrťfinále.
Očakávania však v súčasnosti
nie sú ani z ďaleka také vyhra-
nené, ako tomu bolo pri starom
zložení družstva.

Hoci dievčatá napriek tropic-
kým horúčavám začali s prí-
pravnými tréningami už počas
úvodných augustových dní,
musia sa navzájom spoznať
a postupne zohrať. Ani tré-
ner tak v prípravnej fáze nedo-
káže presne stanoviť hranice
možností tohto novovybudova-
ného tímu. Ak bude výsledok

podobný ako naposledy, skla-
manie by malo byť oveľa men-
šie. Ale vždy treba myslieť po-
zitívne a to platí aj v športe a
preto chce káder robiť aj teraz
všetko, čo bude v jeho silách,
aby dosiahol čo najlepší výsle-
dok.

Viaceré z nových hráčok na-
stúpili do pezinského volejba-
lového družstva z mládeže
a čaká ich tak prvá sezóna v ex-
tralige. Ďalší nováčikovia prišli
z iných klubov. Z pôvodnej zo-

stavy uvidíme na palubovke li-
bero Zuzanu Pavelekovú, Maj-
ku Kostelanskú a taktiež ka-
pitánku Hanu Cagáňovú. Ako
tréner prezradil, pri výbere hrá-
čok sa snažil vychádzať zo
skúseností z predošlej sezó-
ny a sústredil sa najmä na po-
silnenie smečiarskych postov.
Ak sa podarí dotiahnuť aj po-
sledné detaily, by po novom
tak malo za Pezinok hrať 12
dievčat.

Zmeny však nenastali iba v

hráčskej základni. Ženský ex-
traligový volejbalový káder má
aj nového asistenta trénera.
Stal sa ním Jakub Hronský, bý-
valý zverenec súčasného tré-
nera Bernátha. Nahradil býva-
lého asistenta a niekdajšieho
trénera Ladislava Popeláša,
ktorý po dlhých rokoch pôsobe-
nia v Pezinku bude v blížiacej
sa sezóne trénovať juniorky
COP Nitra.

Noviniek je teda v pezinskom
volejbale dosť. Uvidíme, ako sa
podarí omladenému kádru zo-
hrať a rozbehnúť sa v prvých zá-
pasoch. Tie ich čakajú koncom
septembra. Prvé dve kolá odo-
hrá Pezinok v Žiari nad Hronom
a v Nitre. Na domácej palubov-
ke nastúpi do duelu proti
Pezinčankám ostrieľaný súper
Paneurópa Bratislava, a to
v treťom kole začiatkom októb-
ra. Štart a pôsobenie pezin-
ského tímu v extralige budeme
určite sledovať a už teraz mu
prajeme veľa víťazných stret-
nutí. (KG)

Ženský extraligový volejbalový tím v novom zložení

FOTO TV Pezinok

Po piatich rokoch papierovej „vojny“ je konečne dobojo-
vané. Multifunkčné ihrisko je skolaudované a naše pezinské
deti, ale aj dospelí môžu začať využívať tento priestor na úče-
ly, pre ktoré bol vybudovaný – pre radosť z pohybu a šport.

Multifukčné ihrisko ako súčasť futbalového areálu na Cajle
je v starostlivosti Cajlanského futbalového klubu a v prípade
požiadaviek na jeho využitie sa prosím kontaktujte na pred-
sedu klubu p. Vencela na tel. čísle 0903 737 351.

Ing. Miloš Andel

Multifunkčné ihrisko
na Cajle je skolaudované

FOTO (pb)

V pezinskom Zámockom parku v sobotu
športového podujatia .

Usporiadatelia sa tak ako minulý rok snažia spojiť kvalitný špor-
tový zážitok s estetickým. Trasa dlhá 8 kilometrov a s prevýše-
ním 40 metrov povedie od Zámockého parku k vinohradom v ča-
se, keď sú tieto miesta azda najpôsobivejšie. V čase zrejúcejo
hrozna.

Počet bežcov je limitovaný na 400. Bližšie informácie nájdete
na

7. septembra
odštartuje 2. ročník BEH PEZINKOM

www.behpezinkom.com

PROGRAM:
8.00 - 13.00 h Registrácia
12.00 - 13.00 h Detské kategórie
13.00 - 14.00 h Príprava na štart
14.00 h ŠTART
18.00 h Vyhlásenie výsledkov v radnici, pre bežcov bude pripra-
vená degustácia vín a tombola. Večerom vás bude sprevádzať
DJ LESKY

Kontakt: Mgr. Lucia Vitálošová, organizátor; tel.: 0905 601 749,
e-mail: info@behpezinkom.com

II. ročník BEHU PEZINKOM

FOTO (pb)


