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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Okresný úrad v Pezinku v
zastúpení prednostom OÚ
Justínom Sedlákom pozýva
občanov mesta a okresu na
pietny spomienkový akt pri
príležitosti 70. výročia Slo-
venského národného pov-
stania. Slávnosť pod záštitou
ministra obrany SR Martina
Glváča sa uskutoční v pon-
delok 25. augusta o 15.00 h
pri Pamätníku osloboditeľov
na Mladoboleslavskej ulici.
Predstavitelia mesta položia
vence k pomníku venova-
nom Pezinčanom, ktorí polo-
žili svoje životy v Povstaní už
o 14.30 hod. pri pamätníku
SNP pred Zámkom. (ra)

Pozvánka na
oslavy SNP

Aj Pezinok
má svojich

hrdinov SNP
str. 9

Riadiaci orgán Operač-
ného programu Bratislav-
ského kraja vykonal admi-
nistratívnu kontrolu pred-
loženej dokumentácie z pro-
cesu verejného obstaráva-
nia na stavebné práce v
segmente Revitalizácia vy-
chádzkovo-oddychovej zó-
ny na Bielenisku pred pod-
pisom zmluvy o dielo.
RO OPBK nezistil žiadne
nedostatky a proces verej-
ného obstarávania akcep-
tuje. (ra)

Kontrola ISRMO

Keď 29. augusta 1944 vy-
puklo na našom území o-
zbrojené povstanie proti fa-
šistickej okupácii a jej domá-
cim prisluhovačom z radov
politických elít ale aj časti
obyvateľstva, nebolo ešte ani
zďaleka jasné, aký bude mať
priebeh, a najmä sa nevede-
lo aké bude mať dôsledky na
postavenie Slovenska v po-
vojnovom usporiadaní Euró-
py. Nech by sme z dnešného
pohľadu hodnotili jeho roz-
sah a význam len ako jedné-
ho z mnohých protifašistic-
kých vystúpení vo vtedajšom
svete, pre povojnové uspo-
riadanie a zaradenie Sloven-
ska na stranu víťazov malo
význam priam historický a
len ťažko s niečím porovna-
teľný. Preto je osožné si jeho
význam neustále pripomínať,
a to nielen v čase okrúhlych
výročí. Aj po sedemdesiatich
rokoch sa ešte stále objavujú
diskusie o jeho veľkosti, nevy-
hnutnosti a význame. Drvivá
väčšina obyvateľov Sloven-
ska však i dnes chápe SNP
ako symbol boja za slobodu,
proti bezpráviu a zločinnému
politickému systému, ktorý
vlastných občanov obme-
dzoval, prenasledoval a do-
konca posielal do väzenia a
koncentračných táborov.

V celej histórii nášho náro-

da nebolo veľa takých

hviezdnych chvíľ, kedy naši

predkovia boli ochotní bojo-

vať za svoju slobodu aj so

zbraňou v ruke. O to viac by

sme si mali pripomínať a vá-

žiť pamiatku na hrdinstvo vo-

jakov a partizánov, ktorí pred

sedemdesiatimi rokmi položili

svoje životy za našu slobodu i

dnešný život v relatívnom po-

koji a mieri.
primátor mesta Pezinok

Oliver Solga,

SNP – míľnik
našej histórie,
ale i súčasnosti

Spomienka na obete 1. svetovej vojny

Sté výročie vypuknutia 1. sve-
tovej vojny sme si pripomenuli
aj v našom meste, pretože stra-
ty na životoch sa nevyhli ani
obyvateľom Pezinka. V nedeľu
27. júla, v predvečer smutného
výročia, sa stretlo niekoľko de-
siatok Pezinčanov pri pamätní-
ku Veľkej vojny pri Farskom
kostole. Po položení venca s ná-
pisom „Nezabúdame“ sa piet-
nemu zhromaždeniu prihovoril
primátor mesta Oliver Solga.
Prítomným spoluobčanom pri-
pomenul, že na pezinských pa-
mätníkoch nie sú vytesané me-
ná všetkých priamych obetí voj-

ny a rovnako chýbajú aj mená
rodín, ktoré prišli o synov a
bratov, mená manželiek, ktoré
trpeli v zázemí a mená sto-
viek sirôt.

Po príhovore farára Jána Ra-
gulu sa za všetky obete 1. sve-
tovej vojny prítomní občania
spoločne pomodlili modlitbu
všetkých kresťanov Otčenáš
a Zdravas Mária. (ra)

V mesiaci jún a júl vykonala
Správa finančnej kontroly
Košice vládny audit na pro-
jekt Terminál integrovanej do-
pravy v Pezinku. Jeho cieľom
bolo získanie uistenia o o-
právnenosti výdavkov na vy-
branej vzorke projektov reali-
zovaných v rámci OPBK. Vý-
sledkom kontroly bola sprá-
va, ktorá hovorí, že všetky
kontrolované položky a fi-
nančné prostriedky boli pou-
žité v súlade so zákonom,
pravidlami Európskej únie a
vnútroštátnymi pravidlami.
Kontrola teda v celom proce-
se prípravy a realizácie nena-
šla jediné pochybenie zo stra-
ny mesta. Podľa vyjadrenia
primátora je toto hodnotenie
pre verejnosť dokladom abso-
lútnej transparentnosti proce-
sov verejného obstarávania,
efektívnosti využitia finanč-
ných prostriedkov a vysokej
profesionálnej úrovne nielen
vedenia mesta, ale aj pracov-
níkov mesta, ktorí sa dlhodo-

Vládny audit

Štátni zamestnanci Sprá-
vy finančnej kontroly Brati-
slava vykonávajú v súčas-
nosti na Mestskom úrade v
Pezinku vládny audit zamera-
ný na overenie a hodnotenie
hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s prostriedkami
poskytnutými zo štátneho roz-
počtu a overenie ich zúčtova-
nia so štátnym rozpočtom.
Kontrola potrvá viac ako dva
mesiace. O jej výsledkoch bu-
deme našich čitateľov infor-
movať, tak ako doteraz o všet-
kých kontrolách na MsÚ.

bo na príprave projektov po-
dieľajú. Považuje preto tieto
kontroly za dôležité najmä v
predvolebnom období, lebo
jedna za druhou potvrdzujú,
že vedenie mesta, zodpoved-
né za verejné prostriedky, pra-
cuje ako dobrý hospodár a v
prospech svojich občanov.

Ďalší vládny
audit

Pezinok opäť minulý víkend presvedčil, že je známy nielen kvalitným vínom, ale okrem iného aj
stoštyridsaťročnou tradíciou dychovej hudby a medzinárodným festivalom Dychovky v Preši. Hudba
v celej histórii Pezinka zohrávala významnú úlohu, a to nielen kultúrnu a umeleckú, ale aj spoločen-
skú.Aj tento – 14. ročník nás presvedčil o tom, že ľudia majú stále túto hudbu radi, rovnako ako majú
prirodzenú potrebu stretávať sa a zabávať sa. Chcú byť jednoducho spolu, pri dobrej hudbe, ktorá
pramení v srdci muzikantov rovnako ako ich vďačných poslucháčov.

Fero Féder, organizátor a duša celého festivalu Dychovky v Preši môže byť aj po tomto ročníku
viac ako spokojný. Nech je teda toto konštatovanie zároveň aj naším poďakovaním za jeho entu-
ziazmus a lásku, s ktorou sa venuje dychovej hudbe. Samozrejme, nezabúdame ani na tých, ktorí
sú ochotní mu nezištne pomôcť, priložiť ruku k spoločnému dielu a tešiť sa rovnako ako my, poslu-
cháči, z toho, že sa ďalší ročník opäť vydaril. primátor mesta PezinokOliver Solga,

FOTO (pb)
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Dlho pripravované rekonštrukcie chodníkov na ulici Za hrad-
bami, 1. Mája a Bernolákova sa dostali na rad v lete tohto roka.
Generálnu opravu už naozaj potrebovali, veď mali viac ako šty-
ridsať rokov. Chodníky dostali nielen nový asfalt, ale aj bezba-
riérový prístup a signalizáciu pre nevidomých. O podrobnejšie
informácie o rekonštrukcii sme požiadali zástupcu primátora
Jána Čecha, ktorý je zároveň aj poslancom za tento obvod:

„Niekoľko rokov sme spolu s pani poslankyňou Zuzanou Čapu-
tovou žiadali poslanecký zbor, aby rekonštrukciu chodníkov za-
radil medzi prioritné investície mesta. V polovici tohto roka sme
sa dočkali. Na realizáciu bola vybraná firma Swietelsky
– prevádzka Pezinok, ktorá odviedla práce v hodnote 19 710 €.
V rekonštrukcii chodníkov by sme chceli pokračovať, veď nutnú
opravu potrebujú aj chodníky na uliciach 1. mája v časti od Fán-
dlyho po Komenského ulicu, na Obrancov mieru, SNP, Ma-
ja-kovského a Bratislavskej ulici. V najbližšej dobe upravíme
aj jestvujúce hrany obrubníkov, aby sme uľahčili prechody
„vozičkárom“.

v súťaži

(r)

Nové chodníky

Uplynulo už päť rokov, čo prišlo k jednému
z najväčších banských nešťastí na území
Slovenska. Pri výbuchu v Handlovej 10. 8.
2009 prišlo vtedy o život 20 baníkov a ban-
ských záchranárov a 9 bolo ťažko zranených.
Na Slovensku je odvtedy tento deň Pamät-
ným dňom obetí banských nešťastí – Dňom
bielych ruží. Je venovaný spomienke na tých,
ktorí pri nich prišli o život a vyjadrením úcty
k baníckej práci. V Pezinku sa každoročne
pripájajú k spomienkam aj predstavitelia a
občania nášho mesta. V nedeľu o 17. hodine

Deň bielych ruží

Mesto Pezinok pokračuje v budovaní nových kontajnerových
stanovíšť, ktoré budú spĺňať všetky technické i dopravné para-
metre. Realizovať ich bude spoločnosť BATEA STAV Pezinok v
mesiacoch august – september. V súčasnosti pribudne ďalších
šesť stanovíšť, a to dve na ulici Novomeského ( Sever), jedno na
ul. F. P. Drobiševa, na ul. Za dráhou, ul. Obrancov mieru a vo
Farskej ulici. (ra)

Na sídlisku Sever pribudnú v najbližšom čase tri nové kamery,
ktoré budú pripojené na kamerový dispečing na Mestskej polícii v
Pezinku. Kamery by mali plniť nielen funkciu prevencie, ale mali
by najmä výrazne pomôcť pri objasňovaní trestnej činnosti, odha-
ľovaní krádeží automobilov a vandalizme. Jedná sa o prvú etapu
rozšírenia kamerového systému na sídlisku Sever. V budúcnosti
by malo pribudnúť ešte ďalších päť kamier. Bezpečnostný moni-
torovací kamerový systém bude realizovať firma NETCAM a mes-
to bude stáť 19 995 eur. (ra)

Pribudnú kontajnerové stanovištia

Sever pod kamerami

Barokový rakúsky zámok v Laxenburgu hostí v súčasnosti
troch slovenských výtvarných umelcov. Dvaja z vystavujúcich
sú Pezinčania, a to maliarka Iveta Bencová (poznáme ju aj ako
vynikajúcu keramikárku a sklársku výtvarníčku) a grafik
Erik Novitzky. Treťou vystavujúcou je textilná výtvarníč-
ka Katarína Bekéniová. Vernisáž bola 14. 8. za účasti domáce-
ho primátora, ktorý výstavu slovenských umelcov uviedol.
Laxenburg, malebné mestečko so zámkom, je blízko Viedne a
je dobrým cieľom aj na víkendovú turistiku spojenú s návšte-
vou výstavy. (ra)

Pezinčania na zámku

Mesto Pezinok v rámci spoluprá-
ce s Úradom práce, sociálnych
vecí a rodiny v Pezinku od júna
2014 prostredníctvom aktivač-
ných pracovníkov realizuje odbu-
riňovanie chodníkov a údržbu
detských ihrísk. Jedna skupina
sa stará o chodníky a obrubníky
a druhá pracuje na detských ih-
riskách, obnovuje nátery na prv-
koch, odburiňuje plochy a likvi-
duje odpad. Je veľmi príjemné
konštatovať, že pracovníkom ne-
chýba chuť pracovať, za čo im aj
sprostredkovane cez Pezinčana
ďakujeme. (OŽP, KS a D)

Aktivační pracovníci pracujú pre mesto

Je až neuveriteľné,
kam siaha tuposť a
primitivizmus niekto-
rých „tiežobčanov“
prejavujúcich sa po-
škodzovaním cudzie-
ho majetku. Tentokrát
vandalizmus zaúra-
doval na informačnej
tabuli banského náuč-
ného chodníka v hornej časti Pinelovej nemocnice. Informačné
tabule, ktoré majú pripomínať viac ako sedemstoročnú baníc-
ku tradíciu v Pezinku osadili dobrovoľníci z Malokarpatského
baníckeho spolku a slúžili stovkám turistov. Niekto jednu z nich
však posprejoval svojou značkou a tým ju urobil nečitateľnou.
Ten „niekto“ tam zanechal nielen svoj podpis, ale najmä vizitku
svojho primitivizmu, ktorý je už dnes aj trestným činom. (ra)

Kritické okienko

Pani poslankyňa Viktória Tahotná sa vypäla vo štvrtom čísle

Srdca Pezinka k mimoriadnemu intelektuálnemu výkonu, keď

v článku „Je čas na zmenu“ sa rozpísala nielen o potrebe zmeny

(pričom sa ani slovom nezmienila, čo konkrétne treba zmeniť), ale

„zaperlila“ najmä vetou, v ktorej nazvala Pezinok „Stratená pri Sen-

ci“. Podľa nej sme „stratení“ preto, že nemáme v uliciach muškáty

a v Senci ich majú. Tak len pre ilustráciu odporúčam pani poslan-

kyni pozrieť si napríklad seneckú polikliniku a porovnať ju s tou pe-

zinskou.

Pani poslankyňa si nielenže nepamätá rody zo základnej školy,

ale najmä parafrázovala porovnanie, ktoré niektorí zlomyseľní

Pezinčania používajú v súvislosti s úplne iným mestom. Jej výrok vy-

znieva ako trápnosť aj v súvislosti s výrokom mladej herečky Petry

Bubeníkovej, ktorá hovorí v tomto pamflete o dve strany dopredu,

že... „Pezinok mám naozaj veľmi rada. Žijem tu od narodenia a ne-

viem si predstaviť lepšie mesto na bývanie.“

V jednom však s pani poslankyňou súhlasím, a to, že je treba zme-

nu. Zmenu treba aj v prípade dôstojného zastupovania cajlanskej

časti mesta. Minimálne v tom, že by ju nezastupovala poslankyňa,

ktorá sa , podľa okolo sediacich poslancov, riadi a radí ako hlasovať

so svojou susedou. Rovnako ako pri riešení „cajlanských“ problé-

mov, kde sa pri tom najhorúcejšom, ktorý sa týkal problémov na caj-

lanskom futbalovom ihrisku tvárila ako ten povestný svätý, či skôr

svätá za dedinou.

To, čo sa doteraz objavilo na stránkach Srdca Pezinka, napríklad

o nepokosenej tráve, výtlkoch a podobne, je v porovnaní s ozajstný-

mi problémami, s ktorými väčšina miest dnes zápasí, hlúposťou.

Samozrejme, vždy je čo naprávať a vždy sa dajú veci v prospech ob-

čanov vylepšovať. Drvivá väčšina Pezinčanov sa však pri rôznych

príležitostiach môže presvedčiť, že naše mesto sa úspešne rozvíja

aj v čase ekonomickej krízy. Stačí sa napríklad pozrieť na štatistické

údaje koľko ľudí sa do Pezinka za ostatných desať rokov prisťaho-

valo. Prečo asi? Určite nie preto, že by mesto stagnovalo. (OS)

Potreba zmeny?!

Liga za duševné zdravie usporiada v našom meste v dňoch

informačnú kampaň a verejnú zbierku Dni

duševného zdravia – Dni nezábudiek. Tohoročným cieľom tohto

podujatia je nasmerovať pozornosť verejnosti na duševné zdravie

detí, pretože preventívne pôsobiť je potrebné už od útleho veku

dieťaťa. Veríme, že naši občania toto podujatie, tak ako každoroč-

ne, štedro podporia.

11. až 14. septembra

(ra)

Dni duševného zdravia – Verejná zbierka

– pietna spomienka na obete banských nešťastí

Akadémia tretieho veku v Pezinku otvára v novom škol-
skom roku 2014 – 2015 tieto študijné odbory:

V prvom ročníku to bude
(začiatočníkov), ďalej odbor odbor

a odbor
V druhom ročníku (pokračujú odbory z minulého škol-

ského roku) to budú odbory
(pokročilí), odbor a odbor

Zápisy do oboch ročníkovAkadémie tretieho veku sa bu-
dú konať v termíne
a , na
Mestskom úrade, prvé poschodie, č. d. 19.

Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým
pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.

Anglický jazyk pre seniorov
Počítače, Figurálna vý-

tvarná tvorba Tréning pamäti a koncentrácie.

Anglický jazyk pre seniorov
Počítače Vinohradníctvo, vi-

nárstvo a someliérstvo.

9. septembra
v stredu 10. septembra

od 14.00 do 16.00 hod.
od 14.00 do 17.00 hod.

Akadémia tretieho veku

Rodičia i žiaci Základnej školy na Kupeckého ulici dostanú na
začiatku nového školského roka malý darček v podobe parko-
viska a novej okružnej komunikácie pred ich školou. Po zloži-
tých rokovaniach a následnej výmene pozemkov so Slo-
venským vodohospodárskym podnikom sa podarilo pred ško-
lou vybudovať okružnú komunikáciu, ktorá umožní parkovanie
a plynulý prejazd pre rodičov, ktorí vozia svoje deti do školy au-
tomobilom. Vyloženie i naloženie dieťaťa bude teda odteraz
oveľa bezpečnejšie a plynulejšie. Stavbu realizovala spoloč-
nosť Petmas. (ra)

Pred školou bude bezpečnejšie

Pracuje sa na Severe aj na Juhu
Už v minulom

mesiaci začala
s p o l o č n o s ť
TERMMING veľ-
ké rekonštrukč-
né práce na te-
pelnom hospo-
dárstve, kon-
krétne výmenu
„ historického “
potrubia a betó-
nových kanálov za moderné a efektívne rozvody tepla a teplej
vody. Práce prebiehajú na sídlisku Juh, vrátane ulíc 1. Mája
a Za hradbami a tiež aj na sídlisku Sever. Vybudovanie nových
primárnych a sekundárnych rozvodov bude mať pozitívny
vplyv aj na cenu tepla pre odberateľov. Spoločnosť Termming
sa touto cestou ospravedlňuje obyvateľom menovaných ulíc
a sídlisk za dočasné problémy na parkoviskách a vo verejnej
zeleni spôsobené rozkopávkami.

Na Novomeského ulici začala tento mesiac aj rekonštrukcia
komunikácie pri budove spoločných garáži a mestskom kúpa-
lisku. Jedná sa o rekonštrukciu betónovej komunikácie, nové
parkovacie miesta a asfaltový povrch. Stavbu realizuje firma
Eurovia z Bratislavy a mesto za ňu zaplatí 49 000 eur. (ra)

sa rozozvučali kostolné zvony. Za Malo-
karpatský banícky spolok sa prítomným priho-
voril jeho predseda Jozef Mišuta, evanjelický
farár Vladimír Kmošena a primátor Oliver
Solga. Slávnosti sa zúčastnil zástupca primá-
tora Miloš Andel a poslanec MsZ Gabriel
Guštafík. Na záver prítomní občania zapálili
kahance a vytvorili z bielych ruží spomienko-
vú kyticu. Na ružiach biele lupienky pred-
stavujú symbol nevinnosti a zelené lístky
nádej, aby sa niečo podobné už nikdy nezopa-
kovalo. (r)
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Dňa 2. augusta sa konal v Neusiedl am See v poradí už 27.
ročník mestských slávností. Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo
v doobedňajších hodinách pred radnicou. Bol pripravený boha-
tý kultúrny program spojený s dobrým jedlom a vínom.

V termíne 19.-20. augusta sa v maďarskom Mosonmagyaró-
vári uskutočnil tradičný letný festival s bohatým kultúrnym pro-
gramom. (pv)

Slávnosti v partnerských mestách

MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesta

REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY,
RELIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU

REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY,
RELIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU

– referent úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
(033/6901 400) Ing. Ľubica Mezeiová – vedúca oddelenia
investičnej výstavby, realizácie a územného plánu.

Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01  Pezinok

Mgr. Miroslav Šebesta,

požadované predpoklady:

vítané predpoklady:

termín nástupu: 1. 9. 2014, resp. dohodou

požadované predpoklady:

termín nástupu: 1. 10. 2014, resp. dohodou

- vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru
- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook, Auto CAD,

ODIS, Cenkros
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť

- prax vo vedení a dozorovaní stavebných prác
- inžinierska innosť a príprava stavby
- znalosť zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

- vysokoškolské vzdelanie stavebného zamerania, prax mini-
málne 1 rok

- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook
- vodičský preukaz skupiny B
- bezúhonnosť

iadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom
vzdelaní zasielajte poštou na adresu:

prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí),
alebo pošlite elektronickou poštou na adresu:

.
Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať

len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny po-
hovor.

prednosta MsÚ v Pezinku

Ž

č

msu@msupe-
zinok.sk

Skoro hamletovská otázka, aj
keď určite nie takého zásadného
významu ako to povestné byť či
nebyť. Riešenie dilemy odpove-
dať či neodpovedať sa týka člán-
kov uverejnených v pamflete
Srdce Pezinka, ktoré pravidelne
uverejňuje na svojich stránkach
aj nepravdivé informácie alebo
výmysly. Mesto Pezinok opako-
vane žiadalo redakciu o uverej-
nenie opráv a ospravedlnenie
za uvedenie týchto nepravdi-

vých informácií. Zatiaľ tak redak-
cia urobila iba raz, a to konkrét-
ne o plate primátora. Ostatné na-
še žiadosti boli vrátené s tým, že
ich treba doplniť, spresniť a po-
dobne. Vnímame to ako klasickú
obštrukciu, s poukázaním, že sa
môžeme obrátiť na súd. Je jas-
né, že než súdy začnú konať, bu-
de po voľbách a možno aj po ini-
ciatíve a časopise.

Zostáva nám teda len reago-
vať v Pezinčanovi. A tu sme pri

koreni problému. Prví hovoria,
že netreba reagovať vôbec a ce-
lý ten humbug si nevšímať, veď
aj tak všetko skončí dňom vo-
lieb a ľudia majú dosť rozumu,
aby si urobili vlastný názor, naj-
mä keď vidia, kto za celou kam-
paňou stojí a koľko prostriedkov
do nej vráža. Druhá, rovnako po-
četná skupina hovorí, že rea-
govať treba, lebo keď sa ne-
ozveme a nebudeme sa brániť,
ľudia si budú hovoriť, že asi je na
tých výmysloch niečo pravdy,
keď nereagujeme a nebránime
sa. V duchu toho známeho: Bez

vetra sa ani lístok nepohne!
Pravdu majú asi aj jedni aj

druhí. My sme sa rozhodli, že
nebudeme útočiť, urážať a písať
klamstvá. Budeme len trpezlivo
odkrývať pravdu a vysvetľovať
ľuďom, že sú zámerne dezinfor-
movaní a klamaní, ľudovo pove-
dané „opíjaní lacným rožkom“.
O tom, že kampaň proti primá-
torovi a pracovníkom mesta bu-
de smerom k termínu volieb po-
kračovať a naberať na obrát-
kach, a to nielen na stránkach
Srdca Pezinka, preto nikto ne-
pochybuje. (ra)

Odpovedať či neodpovedať

Primátor Oliver Solga
oslávil šesťdesiatku V stredu 6. augusta

sme v historických pries-
toroch Starej radnice pri-
vítali delegáciu basket-
balovej reprezentácie z
Iránu. Celú výpravu, kto-
rá odohrala dva príprav-
né zápasy so sloven-
skou reprezentáciou prá-
ve v Pezinku, prijal pri-
mátor mesta Oliver Solga. Iránski basketbalisti boli pravdepodob-
ne prvou oficiálnou návštevou Pezinka z ďalekého Iránu. Podľa
vyjadrenia vedúceho delegácie sa im v Pezinku i na Slovensku
veľmi páčilo a radi by nadviazali dlhodobejšie partnerstvo. (ra)

Návšteva z ďalekého Iránu

Na internetoom portáli onlinepezinok v článku „Strechárov na
opravu Holubyho 22 nepoznajú ani po dvoch týždňoch“ si autorka
Alena Malchová dovolila klamať a zavádzať takým hrubým spô-
sobom, aký sa len tak nevidí.Aj vďaka jej klamstvám sa mnohí čita-
telia rozhorčene pýtali, či naozaj chceme vyhodiť vyše 400-tisíc
eur na opravu strechy domu o veľkosti 30 x 10 m, ako tvrdí portál
(v skutočnosti má strecha výmeru viac ako 800 metrov štvorco-
vých a súčasťou budú klampiarske práce, železobetónový ve-
niec, pochôdzna podlaha a odkanalizovanie budovy). Jej dezin-
formácie sme uviedli na pravú mieru už v minulom čísle nášho
časopisu a žiadali sme ju o verejné ospravedlnenie. Autorka sa,
samozrejme, za svoj pamflet doteraz vedeniu mesta neosprave-
dlnila. Aký je teda dnešný stav prípravy rekonštrukcie? Prebehlo
riadne výberové konanie, v ktorom vyhrala firma Kvaššay z
Bratislavy. Vysúťažená cena je nižšia o vyše 100 tisíc eur. O toľko
bude teda nižší aj úver, ktorý si mesto vezme z banky. Práce na tej-
to vzácnej historickej budove začnú už v septembri tohto roku.

Podobné hlúposti,či skôr cynickú demagógiu, ako v prípade
strechy, si môžeme v súčasnosti prečítať aj na diskusných fórach
a facebooku v súvislosti s výstavbou polyfunkčného domu na ro-
hu ulice M. R. Štefánika a Farskej, tzv. Godovičovej pekárne.
Investor a majiteľ stavby COOP Jednota začal túto stavbu pri-
pravovať pred viac ako siedmimi rokmi. Projekt bol opakovane
riadne prerokovaný aj v stavebnej komisii MsZ a poslanci o ňom
boli informovaní. Ide o dvojpodlažnú stavbu s obývateľným pod-
krovím. Na prízemí budú obchodíky, na poschodí a v podkroví de-
väť bytov. Parkovanie bude podzemné. Keďže dom nebol národ-
nou kultúrnou pamiatkou, všetky stavebné obmedzenia boli dané
len územným plánom, ktorý platí aj pre centrum mesta. Napriek to-
mu sa objavili „zaručené“ správy o tom, že sa tu ide stavať dom
rozmerov Domu kultúry a za všetko údajne môže, ako inak, primá-
tor.( Mimochodom, primátor nemá žiadne právomoci stavbu povo-
liť alebo nepovoliť, ak spĺňa všetky požadované limity dané územ-
ným plánom a budova i pozemok je v cudzom vlastníctve.) Na
stavbe prebieha aj pamiatkový dohľad, ktorí vykonávajú pracov-
níci Mestského múzea a externý archeológ. Stavebný úrad
v Pezinku preto odmieta nezmyselné a nepravdivé informácie
o tejto stavbe kolujúce v médiách či na verejnosti. Záujemcom je
k dispozícii projektová dokumentácia i vydané stavebné povole-
nia. Zároveň sme požiadali investora, aby na stavbu osadil vizua-
lizáciu objektu, aby občania mali možnosť už dnes vidieť, že sa
jedná o stavbu svojou výškou, rozmermi a vzhľadom podobnú
mnohým iným na tejto ulici. (SÚ)

Pravda o streche na Holubyho 22
a stavbe pri Farskom kostole

Milan Grell si zrejme pomýlil kultivovanú diskusiu o Podniku by-
tových služieb, na ktorú som ho vyzval v minulom čísle Pe-
zinčana, so súbojom dvoch nepriateľov, keď píše o hodenej ru-
kavici. Ja som ho však nevyzval na súboj, ale na vecnú a hlavne
faktami doloženú argumentáciu pred televíznymi kamerami.
Bez najmenších problémov sa však zúčastním aj verejnej disku-
sie o čomkoľvek, len by bolo férové z jeho strany dopredu zve-
rejniť okruh problémov, o ktorých sa chce baviť, aby sme mali
obidvaja rovnaké podmienky na prípravu. Rovnako by bolo z je-
ho strany férové konečne priznať, či celé jeho „protisolgovské“
ťaženie je skutočne motivované len a len jeho kandidatúrou na
post primátora, ktorú doteraz oficiálne, na rozdiel odo mňa,
neohlásil. Oliver Solga

Výzvu prijímam

V sobotu, 26. 7. 2014 v priestoroch našej spoločnosti externý
poskytovateľ služieb vykonával pravidelné čistiace činnosti v
oblasti skladových zásobníkov. Počas týchto prác vo vnútraj-
šku podzemnej nádrže sa stala tragická udalosť, zahŕňajúca tri
osoby, z ktorých jedna, bohužiaľ, zomrela.

Okolnosti a dôvod tohto incidentu sú analyzované príslušnými
orgánmi, ako aj našou spoločnosťou.

Externý poskytovateľ služby je skúsená spoločnosť, ktorá vy-
konala tekéto čistiace operácie niekoľkokrát pre viacerých zá-
kazníkov, vrátane našej firmy. Naša spoločnosť poskytla jasné
bezpečnostné pokyny, avšak čistenie a spôsob, akým bolo vy-
konané, boli mimo náš vplyv a kontrolu. Sme presvedčení, že
toto potvrdí prebiehajúce vyšetrovanie.

Bez ohľadu na skutočnosť, že nehoda nemala spojenie s na-
šou každodennou činnosťou, je nám veľmi ľúto, že sa stala a
vyjadrujeme náš hlboký zármutok nad touto tragickou udalos-
ťou. konateľ, Brenntag Slovakia s.r.o.Marek Mikuš,

(r)

Sústrasť a smútok nad úmrtím pracovníka externej firmy
zo Šale vyjadril v mene občanov mesta Pezinok aj primátor
Oliver Solga, a to konateľovi spoločnosti Brenntag a za-
mestnancom obidvoch firiem.

Vyhlásenie spoločnosti
Brenntag Slovakia s. r. o.

�

�

�

Šesťdesiatka je zrelý vek. Od naro-
denia žijete v Pezinku, skúste si za-
spomínať, ako vyzeral Pezinok váš-
ho detstva.

Ako sa z historika umenia, úspešného výtvarníka a pe-
dagóga stane komunálny politik a primátor?

Tento rozhovor robíme tri mesiace pred voľbami. Netajíte
sa rozhodnutím opäť kandidovať na post primátora. Je po
dvanástich rokoch ťažšie nájsť motiváciu než na začiatku?

- Prvých šesť rokov môjho života je roz-
delených spravodlivo medzi Pezinok a
Cajlu, kde som býval u starých rodičov.
Pezinok bol malé mestečko, kde sme
sa všetci poznali. Býval som v strede
mesta, na Holubyho ulici a vlastne tu, v
centre mesta, žijem dodnes. Cajla bola
pre mňa dedinkou, z ktorej bolo blízko
do polí a vinohradov, aj do lesa a najmä tu žili moji starí rodičia,
ktorých som mal veľmi rád. Na Cajle, vďaka dedkovi a babke
Solgovcom, sú moje korene celoživotného vzťahu k rodine,
obyčajným ľuďom, k vinohradom, histórii, ale aj ku kresťanstvu.
Moji predkovia tu žili podľa matrík viac ako štyri storočia a ja po
celý život cítim nielen silné citové väzby k tomuto mestu, ale zá-
roveň aj svoju prirodzenú povinnosť niečo pre mesto a ľudí, kto-
rí tu žijú, nezištne urobiť. Pezinok je pre mňa, spolu s mojou rodi-
nou, základnou istotou a oporným pilierom môjho súkromného
i profesionálneho života.

- Tým rozhodujúcim impulzom bol iste November 1989. Od pr-
vých dní som bol aktívne prítomný na zmene spoločenskej at-
mosféry v meste aj na formovaní novej demokratickej sa-
mosprávy. V oblasti kultúry a umenia som sa angažoval už dáv-
no pred Novembrom. Bol som pri legendárnych Koncertoch
mladosti v roku 1976 a 1977, ako aj pri mnohých umeleckých ak-
tivitách v osemdesiatych rokoch. Bolo teda úplne prirodzené,
že som sa práve po roku 1989 ako celoživotný nestraník stal po-
slancom, viceprimátorom a nakoniec aj primátorom. Bral som
to nielen ako výzvu, ale aj ako záväzok a povinnosť voči ostat-
ným. Práca primátora nie je ani jednoduchá, ani ľahká, napriek
tomu nič neľutujem. Som presvedčený, že Pezinok dosiahol
práve v ostatnom desaťročí mimoriadny rozvoj po každej strán-
ke. No to už musia posúdiť iní...

- Nemyslím si. Moja motivácia je v podstate stále rovnaká. Prá-
ca v prospech mesta a jeho obyvateľov. A navyše snaha zostať
normálnym človekom. Človekom, ktorý dokáže mesto nielen re-
prezentovať, zodpovedne rozhodovať a aktívne konať, ale doká-
že počúvať aj názory iných ľudí, spolupracovať s každým, kto
chce mestu pomôcť a ak treba, tak aj podať pomocnú ruku, tým,
ktorí to potrebujú.

Motiváciou do ďalšej práce je aj realizovať to, čo sa nám zatiaľ
z rôznych dôvodov nepodarilo. Niekedy to bolo pre nedostatok
financií, pre nutnosť vyrovnať sa s krízou či s povinnosťami, kto-
ré na samosprávu kládli štátne orgány. Smutnejšie však bolo,
ak dobrým projektom hádzali polená pod nohy niektorí poslanci.
Spomeniem v tejto súvislosti napríklad kúpu budovy ZUŠ, ktorú
považujem za najlepšiu kúpu v novodobej histórii, či dopravný
terminál, ktorý denne slúži tisícom Pezinčanom.

Už to neprežívam tak intenzívne ako v minulosti. Uvedo-
mujem si totiž , že sú to stále tí istí ľudia skrývajúci sa vždy za iné
značky, ale s rovnakými sebeckými cieľmi, závisťou a nepraj-
nosťou. A tiež si uvedomujem, že o pol roka – rok to už nebude
nikoho zaujímať.

Všeobecne mi však chýba u mnohých ľudí veľkorysosť a dob-
roprajnosť, radosť, že inému sa niečo podarilo a ja som mohol
byť pritom. Ignorovanie spoločných cieľov, či ich negovanie a
zhadzovanie úspechov iných je, žiaľ, typické nielen u nás, ale
na celom Slovensku. Ešte stále som si tiež nezvykol na lenivosť,
nadutosť a primitivizmus. Niektorí poslanci si tiež niekedy neu-
vedomujú, že samospráva je tu pre občanov a nie naopak.

Pezinčania však nie sú hlúpi a veľmi rýchlo pochopia, kto to s
mestom myslí naozaj úprimne a kto je len nástrojom v rukách
podnikateľských skupín. Mohli sme sa o tom všetci presvedčiť
napríklad v boji proti skládke v Novej jame.

Je mi úplne jasné, že kampaň proti mne sa ešte vyostrí a mám
z dôveryhodných zdrojov informácie, že sa pred voľbami chystá
diskreditácia mojej osoby. Pre mňa je však najdôležitejšie moje
vlastné presvedčenie, že som zo svojej funkcie primátora nič ne-
vyťažil, ani som svoju funkciu nikdy nezneužil. Nemám „uliaty“
žiaden dom, byt, pozemok, ani iný majetok. Viem, že pre mno-
hých mojich kritikov, ktorí žijú podľa úplne iných morálnych krité-
rií, je to nepredstaviteľné a nepochopiteľné. Tak si aspoň vymýš-
ľajú nezmysly typu „agentúry JPP“, teda jedna pani povedala.

�

�

Ale antikampaň, ktorú pravidelne pred každými voľbami
proti vám odštartujú vás zrejme nenecháva chladným...

Na čo ste za tie roky vo funkcii primátora najviac hrdý
a čo, naopak, by ste možno chceli vziať späť?

Ďakujeme za rozhovor a k narodeninám želáme hlavne ve-
ľa zdravia, energie a úspechov. (r)

- Hrdý som na dnešné postavenie Pezinka medzi porovnateľný-
mi mestami. Trvalo udržateľný rozvoj, a to aj v čase krízy, je fak-
tom, s ktorým sa dá len ťažkom polemizovať. Len málo miest sa
môže pochváliť titulom Najlepšie mesto na podnikanie na
Slovensku (2009). Len o mále slovenských miest možno pove-
dať, že sú ekonomicky stabilné, že v nich vládne pozitívna spo-
ločenská, kultúrna a duchovná klíma a že sú občania spokojní.
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platí do 30. 9. 2014

Inzercia

Neviem ako začať, azda s
tým, že vo vašom zdravotnom
tíme sú všetko vzdelaní, múdri
a predovšetkým empatickí pra-
covníci – jednoducho ľudia so
srdiečkom. Všetkým patrí vďa-
ka pre to, čo robíte pre pacien-
tov. Veľmi si vážim vašu prácu,
ktorú dennodenne aj počas ví-
kendov, sviatkov a podľa potre-
by aj vo svojom osobnom čase
vykonávate. Ja si už presne ne-
pamätám kedy som sa ocitla po
prvýkrát v Pinelovej nemocnici.
Priznám sa, že s obavou. Tr-
valo veľmi dlho, aby sa manže-
lovi podarilo presvedčiť ma,

aby som zašla na psychiatrické
vyšetrenie.Aj ja osobne som cí-
tila, že tlak na duši, nezáujem
žiť je silný a nevedela som sa-
ma nič riešiť. Pri živote ma drža-
la láska k deťom a manželovi!

Prvý raz ma prijali na psycho-
somatické oddelenie, keďže
som bola po ťažkom úraze.

Druhá raz som sa dostala na
ženské oddelenie a spoznala
som úžasného človeka - lekára
a zároveň primára MUDr. Dá-
riusa Chochola. Ďalej môjho
osobného lekára MUDr. Tomá-
ša Rakúsa. Svoju prácu s citom
robia aj zdravotné sestry, ktoré

si pri povinnostiach našli čas aj
nad rámec a bolo s nimi veselo.
Ozaj – starostlivosť o pacientov
je výborná.

Tento rok som bola hospitali-
zovaná od 26. 2. do 12. 6. 2014
na neurologicko-psychiatric-
kom oddelení Neuropsychiat-
rickej kliniky SZU a PNPP.
Znovu sa o mňa starali známi
lekári a zdravotné sestry. V ich
prítomnosti sa cítim príjemne a
ich prítomnosť ma ukľudňuje.
Ja totiťž nerada chodím medzi
ľudí - ľuďom nedôverujem a
mám z nich strach. Aj môj prvý
kontakt na veľkej vizite s Prof.

MUDr. Petrom Kukumbergom
Phd a MUDr. Chocholom bol
pre mňa a moju psychiku plný
obáv a strachu. Keď vstúpili do
izby, hneď si ma získali ľud-
ským prístupom.Rovnako citli-
vý prístup majú aj MUDr. Ka-
tarína Hubíčková a MUDr. Lu-
cia Ďubeková – mladé lekárky,
ktoré sa starajú o dennodenné
problémy pacientov.Patrí im veľ-
ká vďaka v zodpovednej a ťaž-
kej práci. Želám všetkým pra-
covníkom veľa síl v ďalšej prá-
ci, spokojnosti, vďačnosti a
uznania od pacientov.
Vaša dlhoročná pacientka T. B.

Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť

Inzercia

Mestská polícia Pezinok orga-
nizovala v termíne od 2.8.2014
do 9.8.2014 už 12. ročník det-
ského športovo náučného tábo-
ra. Uvedený tábor mestská polí-
cia realizovala v škole v prírode
PIESOČNÁ v lokalite obce Mo-
ravský Svätý Ján v nádhernom
prostredí západného Sloven-
ska, v Záhorskej nížine medzi
Malými Karpatmi a riekou Mo-
ravou. Tábora sa zúčastnilo 55
detí vo veku 6 až 13 rokov z
Pezinských materských a zá-
kladných škôl. Pre deti bol pri-
pravený bohatý program zame-
raný hlavne na prevenciu pred
nebezpečenstvami, ktoré hrozia
deťom doma a na ulici. Nechý-
bali ani športové, tvorivé, náuč-
né, logické, postrehové, vytrva-
lostné hry a hry len tak, pre zá-
bavu. Deti si obľúbili najmä
súťaže, za ktoré boli vďaka na-
šim sponzorom štedro odme-
nené. Súčasťou týždenného tá-
bora bolo samozrejme opeka-
nie, kúpanie v bazéne, karne-
val a diskotéky, nočná hra,
kde si každé dieťa otestovalo
svoju odvahu a celotáborová
hra hľadanie pokladu. Deti ab-
solvovali výlety do okolitej prí-
rody lužných lesov a nechýbal
ani celodenný výlet do staroby-
lého kráľovského mesta Skali-
ca, kde si pozreli pamätihod-
nosti mesta a ochutnali „Ska-
lický trdelník“. Následne nav-

štívili lanový park „Tarzánia“
kde na lanových prekážkach vo
výške korún stromov strávili ce-
lé odpoludnie. Najviac však deti
zaujala súťaž v streľbe z luku,
kuše a vzduchovky. Súťaž svo-
jou návštevou otvoril pán primá-
tor Oliver Solga. Spolu s vicepri-
mátorom Jánom Čechom a ná-
čelníkom mestskej polície Pe-
zinok Ľudovítom Farbulom všet-
ky deti za dobré výkony obdaro-
vali – ako inak, sladkou odme-
nou. Nakoľko masívne rozšíre-
nie internetu a mobilnej komuni-
kácie je závažnou otázkou ale
aj problémom ostatných rokov
tretieho tisícročia, bolo priori-
tou tábora odpútanie detí od

mobilov, počítačov, televízne-
ho vysielania a videohier. Ná-
hradou za tieto moderné po-
krokové technológie, bol pobyt
v krásnej prírode, spoznáva-
nie a najmä nie virtuálna, ale
osobná komunikácia s novými
kamarátmi.

O tom, že tábor, ktorý organi-
zovala mestská polícia Pezinok
mal úspech, svedčia aj pozi-
tívne ohlasy rodičov. Na zákla-
de ich požiadaviek zvažuje
mestská polícia budúci rok
okrem športovo náučného tábo-
ra, realizovať pre deti aj denné
tábory so zaujímavým progra-
mom.

odd. prevencie
st.inšp L. Korytárová,

Sponzori detského športovo

náučného tábora Mestskej polí-

cie Piesočná 2014:

Ai sushi bar a reštaurácia, Pas-

ha lunch bar, Fax copy, Odevy

a hračky Fialka, Silvotech špor-

tová výživa, Lekáreň šípka, Pr-

vá stavebná sporiteľňa, Dm dro-

géria, Tesco, Pezinská mestská

spoločnosť, Pekáreň Bageta,

Porsche Inter Auto spol. s.r.o,

Víno Matyšák, Musa Senol –

Alanya Caffe Cukráreň a Ke-

bab, 1. Lukostrelecký obchod

Viničné. Ďakujeme!

Detský športovo-náučný tábor Mestskej polície Pezinok

Už druhý rok zorganizovali
pán farár Kmošena a pani farár-
ka Kmošenová (Evanjelická cir-
kev augsburského vyznania v
meste Pezinok) spolu so svojimi
spolupracovníkmi z cirkevného
zboru detský tábor pre deti od 5
do 15 rokov. Zúčastnilo sa ho 36
detí z Pezinka a okolia, k tomu
10 dospelých. Na tábor finančne
prispelo prostredníctvom žia-
dosti o dotáciu aj mesto Pe-
zinok, za čo Mestu a pánu pri-
mátorovi Oliverovi Solgovi i tou-
to cestou ďakujeme.

Pre deti sme v malebnej de-
dinke Lazy pod Makytou v Ško-
le v prírode pripravili progra-
mom nabitý tábor s priestorom
pre šport, vychádzky do nádher-
nej prírody i výlety. Navštívili
sme napr. zoologickú záhradu
Lešná v Zlíne. Nesmel chýbať
nočný pochod, z ktorého sa deti
aj vedúci vrátili veľmi unavení,
avšak nadmieru spokojní a sa-
mozrejme hra: Hľadanie pokla-

du. Na futbalovom ihrisku v are-
áli ubytovania deti hrali hodiny a
hodiny futbal. Hrali výborne,
všetci vyhrali. Počas celého tá-
bora sme mali k dispozícii telo-
cvičňu a multifunkčné ihrisko.
Nesmieme zabudnúť ani na 2
stolnotenisové stoly priamo v
ubytovni, ktoré boli permanent-
ne obsadené hráčmi a hráčkami
rôzneho veku. Deti nezaháľali,
venovali sa aj ručným prácam.
Napr. jedno dopoludnie sa star-
šie deti (nielen chlapci, ale aj
dievčatá) venovali vyrezávaniu
lodičiek na rezbárskom work-
shope, čomu sa na naše milé
prekvapenie deti dokázali ne-
pretržite venovať niekoľko ho-
dín. Lodičky potom púšťali na
blízkom potoku za areálom. To
bolo smiechu a čvachtania sa v
ľadovej vode! Zároveň aj s p. fa-
rárom súťažili, čia lodička pre-
pláva najskôr stanovenú dráhu.
Aj tí najmenší sa pridali a púšťali
namiesto lodičiek špongie na

riad. Jeden deň sme boli aj na
kúpalisku v Zlíne, kde sa deťom
páčili hlavne atrakcie a tobogá-
ny. Hneď po návrate sa rozdelili
„ ulovené “ špekáčiky a už sa ve-
selo opekalo na pripravenom oh-
ni. Jedno doobedie mali deti ob-
jednané nafukovacie atrakcie.
Veľmi sa tešili na vodný futbal,
žiaľ počasie to nedovolilo. Do
telocvične sme ich pozvali do

skákacieho nafukovacieho hra-
du a zahrať si ľudský nafukovací
tyčový futbal. Bolo že to radosti,
piskotu a veselosti.

Ale nesmieme zabúdať ani na
druhú stranu tábora, výchovnú.
Deti sme učili samostatnosti, tí-
movému duchu a v dopoludňaj-
šom programe na biblických té-
mach kresťanským hodnotám,
teda viere a láske k Pánu Bohu.
Každý deň ráno po náročnom zo-
búdzaní bola v skupinkách krát-
ka pobožnosť, doobeda jeden z
vedúcich mal pripravený pro-
gram a tematický výklad, večer
sa spievali moderné duchovné
piesne a popri tom prebiehali rôz-
ne spoločné hry. Deti zaujato po-
čúvali, spievali, ale i šantili, tan-
covali a hlavne sa spolu bavili.

Verím, že tábory budeme pre
naše deti organizovať aj nasle-
dujúce roky. Deti boli spokojné,
strávili zmysluplne celý týždeň.
To nám dáva silu na prípravu ďal-
ších táborov. Milan Čech

Deti z Pezinka a okolia „táborili“ aj pod Makytou

V nasledujúcich číslach Pezinča-
na sme sa rozhodli pre vás otvoriť
rubriku zameranú na sociálne pora-
denstvo. Budeme vám v nej postup-
ne prinášať základné informácie o
širokom spektre sociálnych problé-
mov súvisiacich s rodinou a deťmi.
Medzi takéto životné situácie patrí
napríklad rozvod, zverenie malole-
tého dieťaťa jednému z rodičov, ur-
čenie výživného, úprava styku,
striedavá osobná starostlivosť a po-
dobne. Postupne poskytneme aj in-
formácie súvisiace s adopciou, pes-
túnskou starostlivosťou alebo profesionálnym rodičovstvom,
ale aj informácie týkajúce sa sociálneho poistenia, štátnych dá-
vok a sociálnej pomoci.

Veríme, že vás toto sociálne okienko zaujme a informácie bu-
dú pre vás prospešné.

V tomto vydaní sme sa pre vás rozhodli napísať základné in-
formácie k určeniu výživného na maloleté dieťa. V zmysle záko-
na č. 36/2005 Z.z. o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k de-
ťom je zákonná povinnosť do doby, kým deti nie sú schopné sa-
mé sa živiť. Obaja rodičia na výchovu a výživu prispievajú pod-
ľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. V mini-
málnom rozsahu však vo výške 30% zo sumy životného mini-
ma na nezaopatrené dieťa. Vyživovacia povinnosť má pred-
nosť pred inými výdavkami.

Podať návrh na súd vo veci určenia výživného môže jeden z
rodičov, ak si druhý rodič dobrovoľne neplní vyživovaciu povin-
nosť. Rodičia maloletého dieťaťa nemusia byť rozvedení, aby
im bolo súdom určené výživné pre maloleté dieťa. Ide napríklad
o situácie, kedy rodičia majú manželské problémy a dobrovoľ-
ne neprispievajú na výživu dieťaťa. Výživné pre maloleté dieťa
možno priznať najviac tri roky spätne odo dňa podania návrhu,
ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

Pri určení vyživovacej povinnosti súd hodnotí odôvodnené po-
treby maloletého dieťaťa, ktoré závisia od veku dieťaťa, jeho
zdravotného stavu a záujmov. V prípade, že majetkové pomery
rodičov to dovoľujú, za odôvodnené potreby dieťaťa možno po-
važovať aj tvorbu úspor. Pri určení výživného v takomto prípa-
de súd uvedie sumu výživného, ktorá je určená na tvorbu úspor
a uloží povinnému rodičovi, aby túto sumu poukazoval na oso-
bitný účet maloletého dieťaťa, ktorý v prospech neho zriadi
rodič, ktorému bolo maloleté dieťa zverené do osobnej sta-
rostlivosti.

Návrh na určenie výživného v štyroch rovnopisoch sa podáva
na príslušný súd. Je ním okresný súd v miestne bydliska dieťa-
ťa, tým sa rozumie miesto kde dieťa žije. Nemusí to byť trvalý
pobyt dieťaťa. PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Sociálna poradňa

FOTO (MsP)

V roku 2014 si Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela pripo-
mína už 90. výročie svojho vzniku, pri tejto príležitosti sa v pries-
toroch nemocnice v dňoch 9. a 10. októbra uskutočnia tri poduja-
tia: slávnostná akadémia pre pozvaných hostí, odborná konfe-
rencia na tému a znovuobnovený špor-
tový deň pre pacientov slovenských psychiatrických zariadení.
Čerstvým, symbolickým darom k jubileu je jedinečná publikácia
komplexne mapujúca tabuizovanú problematiku

ktorá bola uvedená v júni 2014 a
pozostáva prevažne z príspevkov primárov a lekárov jubilujúce-
ho zdravotníckeho zariadenia. Pinelova nemocnica je v súčas-
nosti najväčšou slovenskou nemocnicou špecializujúcou sa na
psychiatrické ochorenia, svoj názov hrdo nesie po významnom
humanizátorovi psychiatrie, ktorého posolstvo napĺňa a ďalej
rozvíja.

Psychiatria a spoločnosť

Samovražda –
Trendy súčasnej psychiatrie,

(zš)

Pinelka oslavuje 90. výročie vzniku
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www. domyvinicne.sk

0903 529 501

Leto nám pomaly vrcholí, vidno to už aj vo vinohradoch.

Iršaj dozrieva a pomaly už aj ostatné, predovšetkým skoršie

odrody „ zamakajú “. Vinohradníci končia s agrotechnickými

prácami vo vinohradoch a s napätím očakávajú aká bude

úroda. Už teraz vidno, že bude slabšia ako vlani. Aj keď

tento rok náš chotár vo väčšej miere nezasiahlo krupobitie

(zatiaľ), úrodu znížili iné činitele. Na jar predovšetkým húse-

nice nočného motýľa Noctua interposita vyžrali očká hlavne

aromatických a modrých odrôd. Ich premnoženie spôsobila

nezvyčajne teplá a suchá zima. Vďaka daždivému počasiu

mesiacov júl a august bol veľký tlak hubových ochorení ako

perenospóra, múčnatka, botritída a iné. Bolo veľmi nároč-

né správne načasovať a skombinovať postreky. Kto to ne-

zvládol, má výrazne poškodené hrozno, z ktorého bude ťaž-

ké vyrobiť kvalitné víno. Ďalším faktorom znižujúcim úrodu

je zver a vtáctvo. Tento problém pretrváva aj vďaka neobro-

beným a zarasteným vinohradom, kde zver má prirodzené

útočisko, na rozdiel od lesa, kde je vyrušovaná a nemá

dostatok potravy. Vinohradníci sa bránia ako vedia: oplo-

tením, chemickými odpudzovačmi, sieťami, elektrickými

oplôtkami ale aj plašením. Toto všetko im však výrazne zvy-

šuje náklady. Aj preto veľa ľudí prestalo obrábať svoje vino-

hrady. Je to začarovaný kruh.

Z rozhodnutia Vinohradníckej a vinárskej komisie bude-

me pokračovať v monitorovaní obrobenosti vinohradov. Tie

spustnuté a neobrobené (ich majiteľov) postúpime na ďalšie

riešenie na príslušný odbor Okresného úradu. Ten jediný

má v kompetencii uložiť aj prípadnú sankciu. Od 15. augus-

ta je podľa zákona možné predávať burčiak.

aby sa zamedzilo krádežiam hrozna.

Voľný vstup do chotára bude okolo rybníka pri Areáli zdra-

via, na Cajle od polesia. Ostatné rampy uzamkneme až do

skončenia oberačiek.

V čase najväčších obera-

čiek budú rampy cez víkend otvorené (cez deň). Ešte by

som rád požiadal občanov o toleranciu a vzájomnú ohľa-

duplnosť pri pohybe po cestách vo viniciach. V čase obera-

čiek sa po nich budú vo zvýšenej miere pohybovať traktory,

stroje a autá. Cyklisti a chodci musia chápať, že tieto cesty

slúžia predovšetkým vinohradníkom. Vybudovalo ich býva-

lé JRD, ktoré bezplatne užívalo ich majetky. V súčasnosti

patria mestu, ktoré ich aj spravuje.

predseda VaV komisie pri MsZ v Pezinku

Z rozhodnutia

VaV komisie preto budú na vstupoch do vinohradov u-

zamknuté rampy,

Kľúč na požiadanie bude na tel.

čísle 0904108586 (Guštafík) a 0907593294 (Ing. Ha-

nusková – mestská vinotéka).

Gabriel Guštafík,

Oberačky sa blížia Oživená tradícia viech má úspech
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V M

VÍNO SATKO

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VÍNO RAJNÍC

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s. r. o.

–

;

–

;

Michal Pavelka 0918 329 350; ;

–

Ľudovít Tretina 0908 347 201,

–

;

–

;

–

;

-

; ,

–

;

VINUM GALERIABOZEN Holubyho 85

Rázusova 28

Kupeckého 51

Sama Chalupku 3

M. R. Štefánika 21

Hrn iarska 8

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

,

Farská
pivnica - Farská 7

p. Mitschneider 0905 570 394

Eduard Satko 0905 696 397

Klaudia Tretinová 0948 252 264
;

Matej Farbula 0902 717 413 ;

Ján Hacaj 0907 792 087 ;

Peter Rajnic 0903 702 503

Milan Skovajsa 0905164227 Silvia Skovajsová 0907174598
;

Pavol Boriš 0907 220 492

www.restauraciamatysak.sk;
vinumgaleriabozen@vinomatysak.sk

eduardsatko@gmail.com

klaudia.tretinova@gmail.com www.vinotretina.sk

www.farebnevinarstvo.sk farbula
matej@gmail.com

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinorajnic.sk; raimex@raimex.sk

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

www.pavelkavino.sk vino@pavel-
kavino.sk

-

–

č

1.-7. september 15.-21. september

7.-11. október

25.-31. august 29.sept.-5. október 27.-31. október

8.-14. september

13.-19. október

18.-24. August 22.-28. september

25.-31. augus 20.-26. október 27.-31. október

8.-14. september 22.-28. september

2.-7. september 20.-26. október

t
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Nový unikátny pro-
jekt Malokarpatské-
ho múzea v Pezinku
a Združenia pezin-
ských vinohradní-
kov a vinárov – Pe-
zinské viechy má za
sebou horúce letné
mesiace. Do aktivity
sa zapojilo desať pe-

zinských vinárov a vinohradníkov, ktorí ponúkajú vlastné pro-
dukty v príjemnom prostredí pivníc a dvorov. Tento projekt má
nadviazať na historicky zakorenené (ale bývalým režimom
pretransformované) právo výčapu vína pod viechou, ktoré drob-
ným vinárom umožňovalo predať svoje víno priamo z dvora.

V súčasnosti je cieľom nielen povzbudiť miestnych vinárov a
podporiť odbyt vína, ale zároveň vytvoriť príležitosť pre spolo-
čenské stretávanie miestnych obyvateľov. V neposlednom rade
máme ambíciu osloviť milovníkov vínnej turistiky a dať im príleži-
tosť ochutnať miestne kvalitné vína v autentickom prostredí.
Bonusom výčapu vína pod viechou je okrem priaznivej ceny aj
osobný kontakt s vinármi, ktorí svojim návštevníkom radi poroz-
právajú o jednotlivých ročníkoch, spôsobe výroby či správneho
ochutnávania vína. Viechu nájdete podľa tradičného symbolu –
zväzku z letorastu viniča v tvare kruhu, ktorý je ozdobený stuha-
mi vo farbách mesta Pezinok – červenou a zelenou.

Projekt Pezinské viechy trvá

Viac informácií nájdete na
, alebo vám ich radi poskytneme osobne v Malokar-

patskom múzeu v Pezinku a Mestskej vinotéke.

od júla do októbra 2014, od pon-
delka do nedele minimálne u jedného vinohradníka v čase od
15. do 20.00 hod.

(MMvPK)

www.muzeumpe
zinok.sk

-

pozvánka do malokarpatských vinícDeň vo vinohradoch 2014®

Budovy Mestskej polikliniky
sú majetkom mesta Pezinok od
roku 2005, kedy sa vďaka di-
plomacii a nadštandardným
vzťahom medzi primátorom
Pezinka Mgr. Oliverom Solgom
a bývalým županom BSK Mgr.
art. Ľubom Romanom uskutoč-
nila zámena majetku mesta
(Hestia a časť Domu sociál-
nych služieb na Hrnčiarskej uli-
ci) v správe BSK za budovy
Polikliniky Pezinok. Táto záme-
na bola schválená zastupiteľ-
stvom BSK a Mestským zastu-
piteľstvom v Pezinku a pre
Pezinok bola veľmi výhodná.
Účel bol jasný – zabezpečiť
zdravotnú starostlivosť obča-
nom mesta na jednom mieste a
zabrániť privatizácii tak, ako to
prebehlo v iných mestách
Slovenska.

Na zabezpečenie správy,
technického zabezpečenia a
ďalšieho zhodnocovania týchto
budov zriadilo Mesto Pezinok
od 1. 7. 2006 správcovskú spo-
ločnosť, ktorá dnes úspešne

funguje pod názvom Pezin-
ská mestská spoločnosť, s. r. o.
(v skratke PMS, s.r.o.)

V súčasnosti sa v troch budo-
vách Mestskej polikliniky prena-
jíma priestor 42 nájomcov zdra-
votníckeho zamerania rôznych
odborností a špecializácií. Zdra-
votnú starostlivosť v neštátnych
ambulanciách poskytujú všeo-
becní lekári pre dospelých, všeo-
becní lekári pre deti a dorast,
zubní lekári pre dospelých aj pre
deti, čeľustná ortopédia, gyne-
kológia, očná ambulancia, inter-
ná ambulancia, psychologické
ambulancie, ORL ambulancia,
zubná technika, RTG pracovis-
ko, biochemické laboratórium,
chirurgia, ortopédia, rehabilitá-
cia, pľúcna ambulancia a kožná
ambulancia.

Od prechodu budov pod mes-
to Pezinok je snahou Mesta o
technické zhodnotenie budov a
zveľaďovanie a spríjemnenie
vonkajšieho aj vnútorného
vzhľadu budov, čo sa nám aj po-
stupne darí i napriek odchodu

mnohých lekárov, odchod kto-
rých z našich priestorov nedo-
kážeme ovplyvniť. Odchod tých-
to lekárov v prvom rade skom-
plikoval dostupnosť komplex-
nej zdravotnej starostlivosti na
jednom mieste hlavne starým
ľuďom a imobilným pacientom.

Napriek všetkému sa mestu v
rámci svojich možností a v rám-
ci svojej pôsobnosti darí zabez-
pečovať vhodné priestory pre
rôzne, aj nové odbornosti a špe-
cialistov v budovách Mestskej
polikliniky. Nedávno začala po-
skytovať služby nová chirurgic-
ká ambulancia s poskytovaním
aj niektorých služieb onkologic-
kým pacientom a onedlho
začne poskytovať služby novo-
vybudované a novo zariadené
RTG pracovisko, ktorého sú-
časťou bude digitálny RTG prí-
stroj, mamograf a denzitometer
(prístroj na meranie hustoty
kostí). Takisto nájomcovia mo-
dernizujú aj ďalšie ordinácie a
špecializované pracoviská.

Prístrojové vybavenie ambu-

lancií si zabezpečuje nájomca
– prevádzkovateľ zdravotníc-
keho zariadenia, mesto sa po-
dieľa na príprave nebytových
priestorov na ich prenájom. Po
ukončení I. a II. etapy zateple-
nia novej budovy a prístavby,
po výmene okien na všetkých
budovách a komplexnej rekon-
štrukcii vykurovania (nová ko-
tolňa, radiátory a vyregulova-
nie) v celkovej hodnote 350 tis.
eur, začala III. etapa zateplenia
Starej budovy Mestskej polikli-
niky a opravy strechy Starej bu-
dovy. So zámerom zhodnoco-
vať budovy Mestskej polikliniky.
Verejnú súťaž vyhral dodáva-
teľ zákazky UNIPRASTAV,
spol. s r.o. v celkovej hodnote
diela 101 tis. eur. Zmluvný ter-
mín ukončenia diela je 31.
október 2014.

Veríme, že snaha mesta o vy-
tvorenie účelného a príjemné-
ho prostredia bude v prospech
všetkým občanom Pezinka.

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.
Ing. Juraj Pátek,

Novodobá história Mestskej polikliniky

Po šiestykrát budete mať
ojedinelú možnosť v sobotu
6. septembra 2014 zavítať
do malokarpatských viníc,
ochutnať hrozno, ale aj víno
z neho vyrobené, spoznať vi-
nára, ktorému vinica pri-
rástla k srdcu.

Navštíviť môžete vinice od
Rače až po Suchú nad Par-
nou.

V tento deň sa za chuťou
hrozna a vína z neho vyrobe-
ného môžete vybrať pešo, na
bicykloch, autami, a to do vino-
hradov Hoffnare, Fofy, Gref-
ty, Téglik, Škridlák, Huncpalky,
Fertále...Ačo na tomto veľkom

vinohradníckom a vinárskom
putovaní zažijete? Navštívite
Farské vinice a v nich geno-
fond Frankovky modrej, ocit-
nete sa v stredomorskej zá-
hrade s vôňou levaduľe, na-
zriete do šľachtiteľského vino-
hradu, kde ochutnáte strap-
ce Merlotu, Dunaja a Devínu,
prekvapia vás nádherné vy-
hliadky na mestá Pezinok a
Modru, Svätý Jur, pre ktoré sa
oplatí šliapať pár metrov do
kopca. Vo Svätom Jure zažije-
te koncert priamo vo vinici a v
Pezinku vás čaká jazda ko-
čom. Veselo bude aj vo Viš-
tuku, kde priamo vo vinici zaži-

jete cimbalovú muziku a o kú-
sok ďalej v Suchej nad Parnou
vás privíta jazz. Vo vinici bu-
dete mať možnosť ochutnať
aj sekty, vínne mušty, bur-
čiak... K sobotňajšiemu zážit-
ku bude patriť aj grilovanie,
voňavé špekáčiky, špeciality
šéfkuchára či vinohradnícky
guláš a oškvarkové pagáči-
ky, domáce koláčiky a sloven-
ské syry našich partnerov...

Malokarpatská vínna cesta
Jarmila Dudová

Mestská vinotéka, Radničné nám. 9, Pezinok,
tel. 033 641 11 32, Po – Pia: 12.00 – 18.00 h,

Vstupenky na podujatie si môžete zakúpiť aj v Pezinku
od 2. 9.:

www.mvc.sk
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Milí návštevníci Permoníka,
ďakujeme vám za vašu veľkú
účasť na tohoročnom Permo-
níku. Sme skutočne radi, že
vás je každým rokom viac a že
vás zaujíma svet minerálov,fo-
sílií a vzácnych kameňov. I ten-
to rok ste mohli vidieť skutočne
krásne a nevšedné dary našej
zeme. Mimoriadne úspešné u
detí bolo aj ryžovanie zlata a
my sme boli milo prekvapení
trpezlivosťou, s ktorou sa sna-
žili vyloviť svoju prvú zlatinku.
Okrem ryžovania zlata sa však
deti zapojili aj do tvorivých diel-
ní a pustili sa do kreslenia naj-
krajšieho permoníka.

Na slávnostnom otvorení
Permoníka sme vás obozná-
mili aj s pripravovaným otvore-
ním Geomontánneho parku,
na príprave ktorého usilovne
pracujeme a budeme ho reali-
zovať v rokoch 2014 – 2015.
Veríme, že prinesie obohatenie
nášho regiónu a odhalí mnohé
zaujímavé miesta, o ktorých by
sme možno všetci mali vedieť.
V tomto roku sme sa tešili aj z
mimoriadneho ohlasu na naše
výstavy, kde ste sa dozvedeli
čo to o permoníkoch, strážcoch
baní, pre ktorých je podzemie

Uvedomte si, že príležitosť ro-
bí zlodeja. Nemusíte vynaložiť
veľkú námahu, aby ste zistili, že
vo svojom okolí máte niekoho,
komu ukradli napríklad tašku z
nákupného vozíka, zo sedadla
spolujazdca cez okienko počas
toho, kým stál na križovatke ale-
bo v nákupnom centre, keď si
práve obzeral nové topánky.
Tašky, kabelky, ruksaky nikdy ne-
spúšťajte z očí a v dave ľudí či
pri pokladnici v obchode ich maj-
te na sebe tak, aby ste na ne vi-
deli. Piktogram v MHD, ktorý pri-
kazuje zložiť ruksak z chrbta, má
aj preventívny rozmer. Nedáte
zlodejom šancu sa v ňom pre-
hrabávať počas toho, čo vy má-
te problém sa udržať v zákrute
oboma rukami. Zlodejov priam
lákajú vyduté vrecká, priehľadné
igelitové tašky s peňaženkou či
tašky voľne položené na stolič-
kách v reštaurácii. „Odporúčane
zlodejov zbytočne neprovoko-
vať okázalým vyťahovaním pe-
ňaženky, ktorá je pri platení plná
bankoviek. Naopak, sme zá-
stancami bezhotovostného pla-
tobného styku a používania pla-
tobných kariet,“ upozorňuje Da-
niel Štubniak, špecialista na bez-
pečnosť a konateľ spoločnosti
Kamerové systémy, s.r.o.

K preventívnym opatreniam ur-
čite patrí i starostlivosť o platob-
né karty. Nie je pravda, že „ veď

Čo robiť, ak vám práve zo za-
dného sedadla auta zmizla ka-
belka s dokladmi? Zlodej od-
kráčal s vaším ruksakom a
ukradol všetky platobné kar-
ty? Kam volať? Nemôžete vo-
lať lebo vám zmizol aj tele-
fón? Zachovajte pokoj, povie-
me vám, ako postupovať. Aj
to, ako sa nabudúce efektívne
chrániť.

Nepodceňujte prevenciu

Krádež platobných kariet

ich banka zablokuje “ . Často sa
stáva, že než majiteľ zistí stratu
kariet, zlodeji veselo nakupujú.
Starajte sa teda o karty rovnako,
ako o hotovosť a určite si nepíš-
te PIN kód na kúsok papiera v
dokladoch alebo nebodaj na sa-
motnú kartu. Pre technicky zruč-
nejších a zábudlivých odporúča-
me mobilné aplikácie tzv. virtuál-
ne peňaženky, ktoré pod jedným
kódom uchovávajú rôzne heslá
a PIN kódy. Zároveň odporúča-
me zriadiť si SMS notifikáciu.
Služba síce niečo stojí, no tak-
mer ihneď vidíte, či transakcia
prebehla. Podozrivé transakcie
hláste svojej banke. Nastavte si
aj denný limit na výber tak, aby
pri zneužití karty nevznikli vyso-
ké škody. Mobilné číslo do ban-
ky si uložte do mobilu aj mimo
neho, aby ste v prípade straty
karty či kariet mohli tieto okamži-
te zablokovať. Banky väčšinou
toto číslo majú aj na svojich
stránkach, preto ak vám aj u-
kradnú mobilný telefón a dokla-
dy, vyhľadajte najbližší prístup k
internetu a telefónu, napr. kavia-
reň s wi-fi alebo hotelové foyer.

Zložitejšie procesy ako so stra-
tou hotovosti a platobných kariet
vás čakajú, ak vám ukradnú do-
klady. Mnoho ľudí otáľa a roz-
mýšľa, kde tašku, kabelku alebo
batožinu zabudli. Kým zistia, že
im ju ukradli, býva už neskoro.
Stratu alebo krádež preto okam-
žite ohláste polícii či už sloven-
skej alebo tam, kde sa práve na-
chádzate (zároveň ohláste krá-
dež i na veľvyslanectve SR, kon-
takty nájdete na stránke Mi-
nisterstva zahraničných vecí
www.mzh.sk). Základom je zís-
kať tzv. protokol o hlásení kráde-
že / straty. Ten bude akoby váš
dočasný občiansky preukaz
(OP), doklad totožnosti. Prečo je
dôležité mať tento doklad okam-

Krádež dokladov

žite, si vysvetlíme v stati o krá-
deži identity. Dátumom vystave-
nia dokladu vám začínajú plynúť
lehoty, počas ktorých je potreb-
né požiadať o vydanie vodičské-
ho preukazu a OP.

V prvom rade do 7 dní nahlás-
te Okresnému dopravnému in-
špektorátu, ktorý vám vydal vo-
dičský preukaz, jeho stratu. Ak
vám ukradli i Osvedčenie o evi-
dencii a technické osvedčenie
vozidla, nahláste i tieto skutoč-
nosti. Potom požiadajte Okres-
né riaditeľstvo policajného zbo-
ru podľa miesta vášho trvalého
bydliska o vydanie nového ob-
čianskeho preukazu. Máte na to
30 dní od nahlásenia straty ale-
bo odcudzenia. Ak ste v zahra-
ničí, môžete požiadať o vydanie
nového cestovného pasu i za-
stupiteľský úrad, ale pripravte sa
na vyššie poplatky. Dôležité je
predložiť doklad o hlásení krá-
deže / straty. Inak nový pas vyba-
víte v mieste trvalého bydliska
opäť na Okresnom riaditeľstve
policajného zboru.

Snažte sa maximálne urýchliť
získanie nového OP, s ktorým to
už budete mať pri vybavovaní
ostatných dokladov oveľa ľah-
šie. Odporúčame najprv nahlá-
siť stratu a požiadať o tie nové
preukazy, ktoré sú vo vzťahu k
štátu a zdravotnej starostlivosti,
napr. preukaz poistenca. Ostat-
né doklady ako vernostné karty,
preukazy do knižníc, klubov a
pod. možno získať neskôr a bez
časového tlaku.

Dostávame sa k najnepríjem-
nejším a najdrahším dôsledkom
krádeží osobných vecí. Zlaté a
osvedčené pravidlá sú tri: ne-
majte kľúče a adresy pokope;
majte vždy telefón a počítač za-
bezpečený prístupovým heslom
a okamžite zablokujte telefón u
svojho operátora. Zlodej nemusí

Krádež kľúčov a zariadení

byť príliš vynaliezavý na to, aby
priradil kľúče od bytu k adrese
uvedenej v OP, kľúče od práce k
adrese na vašich vizitkách a kľú-
če od auta k popisu vozidla v
„techničáku“. Obdobne je mimo-
riadne jednoduché ukradnuté
auto s navigáciou odšoférovať
na adresu označenú v pamäti
navigácie ako „Home“ alebo
„Domov“. Nuž a úplne najjedno-
duchšie je pre zlodeja prevolať
kredit a získať súkromné kon-
takty a údaje z nezablokované-
ho telefónu.

„Neváhajte a konajte. To sú zá-
kladné rady. Krádež telefónu
okamžite ohláste svojmu operá-
torovi, aby zablokoval SIM kar-
tu. Vymeňte zámky na všetkých
miestach, ktoré by mohol zlodej
otvoriť pomocou kradnutých kľú-
čov. V prípade, že vám bol odcu-
dzený aj notebook a nebol za-
bezpečený heslom, zistite, čo by
mohol páchateľ zneužiť a okam-
žite vykonajte preventívne opa-
trenia – napríklad zmenu hesla
do internetbankingu a e-mailo-
vých kont,“ odporúča D. Štub-
niak.

Samotný notebook je možné
chrániť pred krádežou fyzicky,
hardvérovo a softvérovo. Fyzic-
ky je to napríklad pomocou špe-
ciálnej zámky, kľúča a lanka
Kensington (malý otvor s ikonou
„ K “ na boku notebooku), teda
uzamknúť laptop obdobne ako
bicykel o pevný predmet, po-
vedzme stôl. Medzi hardvérové
nástroje patrí napríklad čítačka
odtlačkov prstov alebo techno-
lógia IntelAnti-Theft, ktorá umož-
ňuje zablokovať notebook na
diaľku a sledovať jeho pohyb.
Páchateľovi sa po spustení len
zobrazí veta, že notebook je
ukradnutý a kontaktné údaje ma-
jiteľa pre jeho vrátenie. Pre zlo-
deja je takýto počítač v podstate
nepoužiteľný. Z oblasti softvéro-
vých nástrojov možno spome-

Zmizla vám taška s dokladmi, kreditka, kľúče či telefón?
Desatoro pri strate dokladov,
kariet, telefónu a notebooku
1. Telefónne číslo na svojho mo-

bilného operátora / operáto-
rov majte poznačené alebo si
ho ihneď vyhľadajte a bezod-
kladne nahláste stratu telefó-
nu resp. SIM karty.

2. Obdobne ihneď nahláste stra-
tu platobných kariet banke a
zablokujte ich. Nenoste so se-
bou veľa hotovosti.

3. Stratu osobných dokladov i-
hneď nahláste polícii a žiadaj-
te protokol o hlásení krádeže /
straty.

4.Ak ste v zahraničí, ohláste krá-
dež dokladov aj na veľvysla-
nectve SR. Kontakty nájdete
na stránke Ministerstva za-
hraničných vecí .

5. Do 7 dní od krádeže nahláste
Okresnému dopravnému in-
špektorátu stratu „ vodičáku “
aj „ techničáku “ a tiež hláste
Dopravnému podniku stratu
tzv. „ električenky “ .

6. Čo najskôr nahláste svojej
zdravotnej poisťovni stratu
preukazu poistenca.

7. Vymeňte zámky na všetkých
miestach, ktoré by mohol zlo-
dej otvoriť pomocou kradnu-
tých kľúčov. Náhradné kľúče
od vozidla uschovávajte odde-
lene a ich stratu hláste aj pois-
ťovni.

8. Zriaďte si SMS a e-mailovú
notifikáciu platieb a podozrivé
transakcie hláste banke.

9. Chráňte si elektroniku prístu-
povými heslami, ktoré obsahu-
jú veľké a malé písmená, čísla
i špeciálne znaky (napr. €, &..).

10. Pri strate notebooku alebo
smartfónu si zmeňte všetky
heslá, najmä prístupy do in-
ternetbankingu a služieb, kto-
ré by mohli mať uložené po
prihlásení identifikačné údaje
z vašej platobnej karty a o-
sobné údaje (napr. Amazon,
eBay, gmail, sociálne siete...)

www.mzh.sk

núť produkt slovenskej spoloč-
nosti EsetAnti-Theft, ktorý umož-
ňuje sledovanie zariadenia, jeho
zablokovanie a aj použitie web-
kamery pre zachytenie tváre pá-
chateľa. Za zmienku stoja rôzne
kryptovacie a heslovacie pro-
gramy, ktoré blokujú počítač a
znemožňujú jeho používanie.
Krádež identity

Prvou fázou krádeže identity je
získanie vašich osobných úda-
jov z ukradnutých dokladov ale-
bo tzv. vydolovaním z vášho
počítača či telefónu. Druhou fá-
zou je, keď zlodej alebo častej-
šie organizovaná skupina zlo-
dejov tieto údaje využije a vy-
dáva sa za vás. Napríklad dnes
môžete iba s občianskym preu-
kazom získať pôžičku na televí-
zor alebo dovolenku. Ako sme
už upozorňovali, vás má chrániť
protokol o hlásení krádeže / stra-
ty. Ten vás identifikuje a pri poku-
se o zneužitie dokladov usved-
čuje zlodeja z podvodu. Pre kaž-
dý prípad odporúčame elektro-
nickú komunikáciu šifrovať, pou-
žívať len overené stránky z ove-
reného počítača, neprezrádzať
žiadne osobné údaje ani pod zá-
mienkami, elektroniku uzamy-
kať a zaheslovať, adresy a kon-
takty skartovať pred vyhodením,
vyberať poštovú schránku čo
najčastejšie a citlivé dokumenty
skladovať v trezore alebo sejfe.

...americká organizácia Fede-
ral Trade Commission len vlani
zaznamenala viac ako 250 000
sťažností na krádež identity? A
to išlo iba o nahlásené prípady,
neoficiálne ide o milióny zneužití
ročne! Chráňte si osobné veci
ako oko v hlave, predídete mno-
hým nepríjemnostiam.

Viete, že...

Vaši špecialisti na bezpečnosť

pecnost.sk
w w w. s p e c i a l i s t i n a b e z -

Pezinok a
jeho okolie

sú ideálnym
miestom pre
cyklistiku a
všetky dis-
ciplíny zasvä-
tené dvom ko-
lesám. Nie ná-
hodou tu vyrástli cyklisti také-
ho formátu ako Filip Polc ale-
bo Marek Peško – vicemajster
Európy a majster Slovenska
vo fourcrosse.

Pod týmto termínom sa skrý-
va cyklistická disciplína, pri kto-
rej na cyklistickej trati s prekáž-
kami pretekajú štyria jazdci.
Divácky atraktívny šport má svo-
jich priaznivcov aj na Sloven-
sku, hoci nepatrí medzi najzná-
mejšie.

Pezinčan Marek Peško plánu-
je rozšíriť portfólio svojich akti-
vít o ďalšie disciplíny. Svoju rolu
pritom rozhodne zohráva aj ide-
álne prostredie, ktoré pre cyk-
listiku Pezinok poskytuje.

hovorí cyklista Marek Peško.

„ Stále aktívne pretekám vo fo-
urcrosse, naposledy na perfekt-
nej trati v Jablonci nad Nisou,
ktorú tu postavil Tomáš Slavík.
Žiaľ, preteky sa pre mňa skonči-
li zranením, pre ktoré si na pár
týždňov musím dať pauzu, “

„ Fourcross je v každom prípa-
de divácky atraktívna disciplí-
na. Sú tam skoky, interakcia me-
dzi jazdcami, divák vidí na celú

trať z jedného miesta. Prete-
kárske trate sa neustále zlepšu-
jú a skvalitňujú, stavajú sa na
nich nové prekážky, skoky, dre-
vené či kamenné sekcie – tak-
zvané rock garden. Preteky sa
tak približujú k zjazdu, k moun-
tain bikingu a zvyšuje to ich
atraktívnosť. Preteká tu veľa
cyklistov, ktorí v tejto disciplíne
začínali a dnes už majú 35 ro-
kov, takže hľadajú aj iné mož-
nosti ako využiť svoj potenciál.“

„Jazdci prezentujú bicykle, kto-
ré sa dnes veľmi dobre predá-
vajú.Ak niekto totiž príde do pre-
dajne, najskôr mu odporučia
niečo univerzálne, čiže enduro
bicykel, ktorý má odpruženie
vpredu aj vzadu, kotúčové brz-
dy, množstvo prevodov, takže
sa s ním dá vyjsť každý kopec, “

„ Mož-
no by som sa takejto disciplíne
venoval po svojej aktívnej ka-
riére. Vyberieme sa s partiou na
túru, užijeme si to, niečo si v le-
se poopekáme, skrátka je to tak
trochu aj spoločenská udalosť.
V tomto je podľa mňa pôvab en-
duro a cyklistiky vôbec – dobrá
spoločnosť, možnosť užiť si ho-

Marek konkrétne pomýšľa na
zjazd. Stavia si nový zjazdový
bicykel a od budúcej sezóny by
rád štartoval aj na zjazdových
disciplínach. Rovnako sa mu
páči aj enduro, čo je univerzál-
na a mimoriadne obľúbená dis-
ciplína.

vysvetľuje Marek Peško

ry, prírodu aj jazdu na bicykli.
Prostredie okolo Pezinka je pre
takéto využitie optimálne. “

„Všetko
záleží na ohľaduplnosti ľudí,“

„Každý si to
rád pustí dolu kopcom rýchlejšie,
no musím rátať s tým, že som na
ceste, ktorá je predovšetkým pre
turistov, a teda musím byť schop-
ný včas zareagovať.“

Popularita cyklistiky naozaj stú-
pa a aj turistické cesty v Malých
Karpatoch sa často menia na
cyklistické, čo tiež prináša riziko
stretov dvoch rôznych svetov:
cyklistov a turistov, ktorí sa nieke-
dy môžu cítiť ohrození.

do-
dáva Marek Peško.

Navyše je dnes trend upravo-
vať pre cyklistické disciplíny aj
niektoré nižšiepoložené lyžiar-
ske strediská, pretože – vzhľa-
dom na globálne otepľovanie a
miernejšie zimy – si ich náv-
števníci užijú lyžovačku kratšie
než kedysi. Ponúka sa teda
myšlienka nájsť pre ne viacero
spôsobov využitia.

Nové disciplíny pre Mareka
Peška budú každopádne zna-
menať aj náročnejšiu prípravu,
predovšetkým skvelú fyzickú
kondíciu, vytrvalosť a schop-
nosť podať vyšší aeróbny vý-
kon. A pre ostatných, najmä pre
mladú generáciu, môžu príkla-
dy úspešných cyklistov zname-
nať inšpiráciu – v aktívnom vyu-
žívaní voľného času, ale aj v
zdolávaní prekážok.Anielen na
bicykli. (kam)

Marek Peško: Pezinok je ideálny pre cyklistovPermoník 2014 predstavil nové aktivity

Organizátori podujatia vo varení gulášu Pezinský kotel, ktorý mal byť súčas-
ťou sobotného programu Permoníka sa ospravedlňujú návštevníkom podujatia, za to, že akciu mu-
seli zrušiť pre nedostatok záujemcov o varenie.

Ospravedlnenie

domovom.
Objavili sme
tiež predme-
ty, ktoré bo-
li súčasťou
ich životov.
Pre ľudí, kto-
rí na nich ve-
ria, sa stali
skutočnými
pok ladm i .
Radi by sme
tieto poklady odhalili aj vám.
Za najväčší poklad ale považu-
jeme nález Permoníckej Venu-
še, ktorú ste mali možnosť vi-
dieť na vlastné oči a sme radi,
že sme sa o tento objav mohli
s vami podeliť.

Výstava fotografií Slzy Afriky
nás vtiahla do života afrických
mužov – baníkov, ktorí ťažko
pracujú pri ťažbe zlata. Dva let-
né večery a nedeľné popolud-
nie nám spríjemňovali hudob-
né skupiny, ktoré nám často vy-
čarili úsmev na tvári a rozhý-
bali telá do oslobodzujúceho
tanca. Radi vás bavíme, a zá-
roveň sme radi, ak sa na Per-
moníku aj niečo nové do-
zviete, prehĺbite si svoje vedo-
mosti a objavíte nové mož-
nosti. Permoníka robíme totiž

hlavne pre vás, aby sme udr-
žiavali tradíciu a nezabudli, čo
všetko nám naša Zem posky-
tuje. Preto cítime, že robíme
správnu vec a vaša prítom-
nosť tento rok nás o tom pre-
svedčila. Budeme aj naďalej
robiť všetko pre to, aby sme
vám každý rok prinášali stále
nové a nové zážitky. Už teraz
sa tešíme na jubilejný dvadsia-
ty ročník. Andrea Heldová.
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Počasie je neobvyklé už od za-
čiatku roka 2014, kedy nás
prekvapila aj na naše stredoeu-
rópske končiny nezvyčajne mier-
na zima – dokonca druhá naj-
teplejšia od začiatku meteorolo-
gických pozorovaní. Rovnako
teplá bola jar a začiatok leta, ke-
dy navyše bolo aj mimoriadne su-
cho. Veď počas júna pôda vo vini-
ci či v lese pripomínala skôr po-
pol než úrodnú zeminu.

O to viac prekvapuje, že v júli
nastúpil celkom iný trend s množ-
stvom zrážok, navyše v tej naj-
menej príjemnej podobe: teda vo
forme lejakov a prívalových daž-
ďov. Potvrdzuje to aj názor od-
borníka.

hovorí klimatológ
Pavel Matejovič z Pezinka.

Dôvod? Moria a oceány sú ak-
tuálne rekordne teplé, preto sa z
nich vyparí veľa vodnej pary. Ak
sa vytvoria vhodné meteorolo-
gické podmienky, môže za veľmi
krátky čas spadnúť veľa vody.

Priemerne v júli naprší na juhu
Slovenska okolo 60 až 70 mm
zrážok, na severe okolo 120.
Tento rok napríklad v Nitre, ktorá
patrila k tým najsuchším mies-
tam, v júli spadlo „len“ 113 mm
dažďa. Na severe Slovenska to
bolo oveľa viac, napríklad v Lie-
seku na Orave 227 mm a na Štrb-
skom plese dokonca 301 mili-
metrov!

Pamätníci zo strednej či star-
šej generácie si isto spomenú
na chladné letá, ktoré sa vy-
skytovali v našich končinách
v sedemdesiatych rokoch. Už
aj tí trochu mladší si azda pa-
mätajú na obdobia úmorných
horúčav, ktoré sa objavujú od
90. rokov. Tohoročná letná se-
zóna je iná: teplá, no s množ-
stvom prehánok, búrok a prí-
valových dažďov. Je to signál,
že by sme si mali privykať na
inú klímu a aj iný typ letného
počasia?

„ V júli boli naozaj na viacerých

miestach veľmi silné búrky, pri

ktorých spadlo aj veľa zrážok,

zrážky však boli nerovnomerne

rozložené,“

„ Pre

súčasné letá je typické, že zráž-

ky vypadávajú najmä počas bú-

rok a preto ak búrky nie sú, pre-

vláda skôr sucho. “

Počas nedele 3. augusta v Bra-
tislave napršalo 52 mm zrážok,
teda akoby na plochu metra
štvorcového dopadlo 52 litrov
vody. Lokálne povodne zazna-
menala Vrátna dolina či Brezno.

Podobne je to aj u susedov. Na-
príklad v rakúskom Burgenlan-
de, ktorý je len pár kilometrov od
nás, zaznamenali najvlhší júl od
začiatku meteorologických pozo-
rovaní.

dodáva Pavel Matejovič.
Premenlivé počasie s búrkami

u mnohých ľudí mohlo vyvolať
pocit, že to vlastne ani žiadne le-
to nie je. Slnečných dní, ktoré sa
dali preležať pri vode, bolo málo.
Naopak, dni bez búrok boli na
Slovensku v júli iba dva! Takisto
sa nevyskytli ani obdobia horú-
čav, ktoré sme zaznamenali na-
príklad v auguste 1992, júni a júli
1994 či v lete roku 2003. Pri-
pomeňme tiež 20. júl 2007, kedy
padol teplotný rekord v Hurba-
nove, kde namerali 40,3 stupňa.

Napriek všetkému sa tohtoroč-
né leto nedá rátať medzi chlad-
né. Tie sa napokon v našich kon-
činách už tri desaťročia nevysky-
tujú.

„To len dokazuje, ako mô-

žu byť zrážky v lete nerovnomer-

ne rozložené. Vplyvom všeobec-

ného rastu teploty vzduchu sa tá-

to nerovnomernosť ešte zväčšu-

je,“

„ Toto leto síce nebolo tak teplo

ako vlani a predvlani, studené

však určite nebude, posledné

skutočne studené leto sa u nás

vyskytlo v roku 1984. Od roku

1990 sa už u nás vyskytujú len

teplotne nadpriemerné letá, “

„ Medzi ne sa zaradí aj tohtoroč-

né leto. Hoci bolo premenlivo a

najmä v júli aj vlhko, noci boli

teplé. Navyše bolo veľmi dusno

a počasie často pripomínalo klí-

mu trópov, kde tiež veľa prší a je

tam vlhko. Dusné počasie niek-

torí ľudia znášajú horšie než keď

je sucho a horúco, teda nedá sa

povedať, že na pocit bolo toto le-

to príjemné. “

ho-
vorí klimatológ Pavel Matejovič.

Budeme teda zažívať letá ty-
pické pre nový typ klímy: Letá,
ktoré buď prinesú extrémne horú-
čavy alebo letné obdobia v prie-
mere teplé, no sprevádzané ob-
lačným a búrkovým počasím s
veľmi nerovnomernými a na
mnohých miestach extrémnymi
zrážkami.

Potvrdzujú to aj posledné roky:
Ten prvý, suchší „model“ letných
období, sme zažili v rokoch 2011
a 2013, ten druhý zasa tento rok
a v roku 2010, keď podľa meraní
SHMÚ spadlo na juhu Sloven-
ska dvojnásobné množstvo zrá-
žok v porovnaní s priemerom, no
pritom teplota bola oproti prie-
meru o 2 stupne vyššia.

Takéto počasie nemusí byť iba
nepríjemné ale aj nebezpečné.
Mnohí ľudia sa musia vyrovná-
vať so škodami, ktoré spôsobili
povodne a dažde, rovnako majú
výkyvy a extrémy počasia ne-
priaznivý vplyv na úrodu a aj vino-
hradnícke sezóny. Človeku ne-
ostáva iné, než sa prispôsobiť no-
vým podmienkam, ale zároveň
sa snažiť čo najviac obmedziť
vplyvy prispievajúce k otepľova-
niu atsmoféry. (kam)

Letá nemusia byť také príjemné ako kedysi

Aj keď v súčasnosti býva mimo Pezinka,
často ju vídať v našich uliciach. Mnohí
Pezinčania ju poznajú osobne a familárne
volajú Saška – občas navštívi Mestský
úrad i redakciu Pezinčana. Tentoraz so se-
bou priniesla aj vlastnú knižku. Jej názov je
MEDZINÁRODNÁ TAJNÁ FEDERÁCIA
TAJNÝCH AGENTOV MATRIXU A
HVIEZDNE VOJNY VESMÍRNYCH
BOHOV a dokonale vystihuje obsah kniž-
ky. Saška sa trochu líši od bežných ľudí, čo

však neznamená, že jej knižku by sme si nemali prečítať. Odbor-
níkov môže text zaujať – u laika vzbudiť úsmev. Tí, ktorí autorku a
jej životný príbeh nepoznajú – môžu byť po prvý raz zaskočení,
ale zároveň obohatení o novú skúsenosť. Projekt vďaka ktorému
malá publikácia vznikla podporila nadácia SPP azda aj pre autor-
kine slová na konci publikácie: „touto knihou by som chcela presa-

diť, že aj ľudia so zdravotným postihnutím môžu mať tvorivé

schopnosti.“ (pb)

Trochu iná knižka

Inzercia

Máte zaujímavé nápady a chceli by ste pomôcť k vylep-
šeniu kvality života vo svojom okolí? Viete, ako to urobiť,
ale chýbajú vám finančné prostriedky? Nadácia REVIA už
tretíkrát v tomto roku poskytuje možnosť získať finančné
prostriedky na vaše projekty.

. Bližšie informácie s kritériami a
podmienkami ako aj elektronické žiadosti o poskytnutie fi-
nančného príspevku nájdete na webovej stránke nadácie:

, prípadne sa môžete informovať telefonicky
na 0905 960 797 alebo mailom na . Tešíme
sa na Vaše projekty!

Uzávierka 3. grantového ko-
la je 21. septembra 2014

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

www.revia.sk
revia@revia.sk

REVIA – TRETIE GRANTOVÉ KOLO

TV PEZINOK vysiela okrem
káblových rozvodoch UPC,
káblového operátora SWAN –
(v sieti NET CORE v Pezinku
a Slovenskom Grobe) aj digi-
tálne, prostredníctvm DVB-T
vysielača na kanáli 41. O-
krem toho môžete sledovať
live streamingové vysielanie
na stránke
a nové správy uverejňujeme
samozrejme aj na facebooku.

TV PEZINOK sa dá naladiť
automaticky alebo funkciou
manuálne ladenie v televízo-
re resp. na set-top-boxe - ka-
nál 41, frekvencia 634 MHz..
Spolu s TV PEZINOK tam náj-
dete aj program TV LUX.

www.tvpezinok.sk

V programovej ponuke nájde-
te okrem hlavných relácií Týž-
deň a Téma, aj relácie PK Net,
Radi poradíme, či Susedia. Pre
záujemcov o spoznávanie
vzdialených krajín sme pripravili

ľov okolitých miest a obcí v regi-
óne. Pozvánky na podujatia, re-
portáže z akcií z miesta vášho
bydliska, blahoželania na tele-
víznej obrazovke, reklama va-
šej firmy... je množstvo mož-
ností ako sa môžete objaviť vo
vysielaní TV PEZINOK.

Dôležitou formou informova-
nia z hľadiska rýchlosti poda-
nia informácie je web stránka

zaujímavý seriál o cestovaní
(sobota, nedeľa – 21.30 h). Sa-
mozrejme nechýbajú nezostri-
hané záznamy z rokovaní Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku.
Dlhodobo sa snažíme aj o výme-
nu programov s ďalšími lokálny-
mi TV. Presný program nájdete
na www.tvpezinok.sk.

TV PEZINOK sa snaží osloviť
svojím programom aj obyvate-

www.tvpezinok.sk. Na nej náj-
dete denne najaktuálnejšie in-
formácie, videosprávy, archív
relácie Týždeň, knižné novinky
či trh práce v okrese Pezinok...
Pripravujeme aj ďalšie rubriky,
ktoré by mohli byť osožné
návštevníkom stránky.

Peter Bittner
konateľ – riaditeľ

TV PEZINOK, s.r.o.

TV PEZINOK vysiela digitálne na kanáli 41

Centrum pre rodinu – PEZINOK organizuje je-
sennú predajnú akciu detského oblečenia, hra-
čiek, knižiek a potrieb. Predaj sa uskutoční v sobo-
tu 6.9.2014 v čase 9,00-15,30 hod. v spoločen-
skej miestnosti Domu Kultúry na Holubyho ulici
v Pezinku.

Registrácia predávajúcich cez Ďalšie info:
0911 668 033,

www.pezinskerodiny.sk
mamatataja@pezinskerodiny.sk

Predajná akcia detského oblečenia,
hračiek, kníh a potrieb

hovorí prí-
rodovedec a známy pezinský záhradkár Vladimír Píš. Hoci zrá-
žok bolo v priemere nadmieru, ich nerovnomerné rozdelenie ma-
lo aj praktický dopad: malokarpatské oblasti ako napríklad pezin-
ská Stará hora, mali dažďa málo.

vysvetľuje Vladimír Píš.

Pre rast viniča boli priaznivé podmienky, vinič bujne rástol a zau-
jimavé bolo, že peronospóra sa kriticky nerozvinula. Podľa Píša je
príčinou fakt, že výdatnosť zrážok v našej oblasti nebola dosta-
točná na jej rozvoj. Na infekciu peronospórou je totiž potrebné aby
bol list pokrytý určitú dobu vodou, kým múčnatka potrebuje vy-
sokú vzdušnú vlhkosť a intenzívne zrážky jej infekciu, naopak,
potláčajú. (V kvapalnej vode micéliá múčnatky praskajú a odu-
mierajú).

„Toto leto je ozaj netypické a pocitovo priam tropické,“

„Dlhé obdobie však bola veľmi vysoká relatívna vlhkosť vzdu-

chu,“ „Hoci keď sme po tohtoročnej zime-

nezime predpokladali pomerne razantný nástup múčnatky – keď-

že jej prezimujúce štádiá neboli decimované mrazmi – nemysleli

sme, že to bude až také zlé. Vysoká vlhkosť vzduchu a vysoké

teploty podporovali rozvoj múčnatky tak, že mnoho vinohradníkov

malo s jej zvládnutím veľké problémy.“

„V každom prípade bola ochrana proti múčnatke náročná i ná-

kladná,“ dodáva Vladimír Píš. „Aké bude hrozno, teraz záleží od

ďalšieho priebehu počasia. Želajme si, aby bolo hlavne veľa slnka

cez deň, trocha nižšie teploty v noci a málo tej vlhkosti vzduchu,

ktorá by mohla podporovať hnilobu hrozna.“

Ako vplýva počasie na vinohrady a záhradky?

Tohoro žstvom pre-
hánok a búrok. FOTO (pb)

čné pezinské leto – hor ce a dusné s mno

Vzácne stretnutie so svojím rodiskom prežil v tomto roku
najstarší žijúci pezinský hasič, 93-ročný Rudolf Turanský,
člen DHZ Pezinok – mesto. Narodil sa totiž v neďalekom ra-
kúskom Kittsee a spolu zo svojim synom Gustávom navštívi-
li po rokoch túto malebnú hraničnú obec.

Peter Ronec

Jeho rodičia tu pracovali ako roľníci. Domov na Slovensko sa
vrátili i s malým Rudkom a usadili sa v Pezinku. Rudolf tu chodil
do školy a vyučil sa za maliara. Tejto profesii bol verný, až kým ne-
prešiel k profesionálnej požiarnej ochrane na OVPÚ Bratislava
vidiek, kde pracoval ako zásahový hasič z povolania až do od-
chodu do dôchodku.

Naďalej však ostal hasičstvu verný. Ako dôchodca, člen DPO
SR, pomáhal všade, kde ho o to požiadali. Bol a stále je aktívnym
členom DHZ Pezinok-mesto, ktorý v tomto roku oslávil 140. výro-
čie svojho založenia. Rudolf Turanský medzi dobrovoľnými ha-
sičmi pracuje takmer 80 rokov. Pomáha tiež mestu Pezinok a ob-
ciam v okolí. Spolu so synom Gustávom už dlhé roky vyrábajú, in-
štalujú a rekonštruujú sochy či záhradnú keramiku. Spomeňme
napríklad pamätník padlým v SNP na území zámockého parku, či
sochu patróna hasičov sv. Floriána na starej hasičskej zbrojnici.

V rodnej obci Kittsee prijali Rudolfa Turanského na radnici, kde
si pozrel v matrike zápis o svojom narodení a po prvý raz vo svo-
jom živote videl podpis svojho otca.Ako hasič tiež navštívil tunaj-
ší dobrovoľný hasičský zbor. Jeho príklad je nepochybne inšpi-
ráciou pre mnohých mladších kolegov.

V Pezinku aj v Kitsee je doma
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1939
Rok 1939 bol rokom význam-

ným pre nás Slovákov. Revo-

lúcia a osamostatnenie Sloven-

ska započatá 6. Októbrom 1938

vyvrcholila dňom 14. Marca

1939 keď bolo vyhlásené odtrh-

nutie Slovenska od česko-

moravských zemí a došlo k vy-

hláseniu samostatnosti Sloven-

ska. Tisícročný sen rodover-

ných Slovákov došiel k uskutoč-

neniu.

3. septembra bola v modran-

skom okrese vyhlásená mobili-

zácia. Volala Javorina. Kus ze-

me v Polsku čakalo túžobne k

prideleniu k svojim. Po boku veľ-

kého Nemecka pochodovali slo-

venskí chlapci vziať nepriateľovi

to, čo bolo od vekov naše.

Aj stanica v Pezinku dala bran-

cov. Drgoň, Kotala, Opatovský a

Stojkovič odišli konať svoju po-

vinnosť. Oslabení v týchto a za

maximálnej vojenskej dopravy

vykonali ostalí zamestnanci svo-

ju povinnosť bez chyby. Stali sa

tak spolutvorcovia krásneho vý-

konu slovenských št. železníc

ktorý s pochvalou tlmočili po-

prední nemecký predstavitelia

ministerstvu slov. št. železníc.

Je to tým významnejšie pre sta-

nicu Pezinok, že po osamostat-

není Slovenska odišli českí a na-

stúpili slovenskí nezapracovaní

zamestnanci. Tento výkon mo-

hla dokázať len svedomitosť k

práci železničnej, oddanosť k

slovenskej vláde a láska k vlasti.

Deň 30. októbra bol najkrajším a

najvýznačnejším v roku. Sláv-

nostne okrášlenou stanicou pre-

chádzal v 14:30 hod. prvý prezi-

dent slovenskej republiky dr.

Jozef Tiso.

Treba priklincovať, že zamest-

nanci ak aj pezinski boli dobrými

Slovákmi a gardistami. Pezinski

počas mobilizácie stražili ochot-

ne majetok slov. št. železníc.

Keď slovenská vláda vypísala

požičku na hospodársku obno-

vu Slovenska venovalo sa

25 000 Ks. Dobrovolný dar na

zlatý poklad priniesol 536 Ks. Z

vlastných prostriedkov vyhotovi-

li sme autonomistickú zástavu.

Stavba druhej koľaje Bratisla-

va- Leopoldov v Pezinku neru-

šene pokračuje. Násyp je hoto-

vý. Začínajú sa robiť svršky.

V pracovnej rekapitulácii vli-

vom zámen českých zamest-

nancov slovenskými zapraco-

vanosť niektorých zamestnan-

cov rovnala sa mínusu. Chva-

labohu ku koncu roku urobil sa v

tomto ohľade pokrok, takže do

budúcnosti môžeme sa dívať s

dôverou.

A na koniec dodávame kapito-

lu ktorá je pre Pezinok význam-

nou. Sú to udalosti okolo 14.

Marca. Tieto búrlivé dni našli slo-

venských železničiarov pripra-

vených, odhodlaných a obeta-

vých. Tak zamestnanec Šúdelár

bol daný k dispozícii poštovému

úradu, kde prevádzal kontrolu

telegramov. Pracoval dňom i no-

cou ako aj ostatný zamestnanci,

ktorý po dennej službe strážili

staničné objekty a spolu s ne-

meckými vojakmi kontrolovali

cestujúcich, aby majetok slo-

venského štátu bol zachovaný.

Ukázali tak, že boli pripravený

obetovať sa ako sú pripravení

obetovať sa aj tu za svoju vlasť

a svoju vládu.

V roku 1940 neprichodilo sa

nič zvláštnejšieho. Zmena na-

stala vo vedení stanice. Hlavný

adj.: Peter Krivoš prevzal vede-

nie stanice po inšp. Jozefovi

Nagyovi. Dvaja českí zamest-

nanci daní k dispozícii odišli do

Protektorátu.

Komerčná agenda tohto roku

sa zväčšila. Skutočný obrat sta-

ničnej pokladnice zvýšil sa proti

roku 1939 viac ako o tri miliony

korún.

Stavba druhej koľaje pokročila

natoľko, že dňa 7. októbra 1940,

bola na trať. úseku Pezinok- Sv.

Jur druhá koľaj dohotovená.

Týmto dňom bola definitívne za-

hájená dvojkoľajná doprava na

zmienenom úseku.

Čo sa týka činnosti mimože-

lezničnej, tunajší zamestnanci i

pri svojej zodpovednej práci, náj-

du si čas, aby sa mohli tejto ve-

novať. Tak nákl. pokladník On-

drej Prachár je miestnym velite-

ľom Hlinkovej mládeže v Pe-

zinku. Tiež smluvný zamestna-

nec Ján Stojkovič je veliteľom

Hlinkovej gardy v Cajle.

Dňa 7. decembra 1940 nastu-

poval tu na vlak pri vyzdobenej

stanici pán ríšsky minister Dr.

Jury, v sprievode pána ministra

vnútraAlexandra Macha.

1940

Dňa 14. decembra 1940 nav-

štívil mesto Pezinok pán ríšsky

minister železníc Ing. Dorpp-

müller, kde bol hosťom spolku

Sväzu dopravných zamestnan-

cov. Volnomajúci úradníci stani-

ce zúčastnili sa jeho privítania.

Inak sa neprihodili žiadne po-

zoruhodné udalosti.

V roku 1940 trvajúca vojna sa

v roku rozšírila. Do vojny vstúpi-

lo 22.6. 1941 aj Rusko. Na mi-

moriadne voj. cvičenie boli povo-

lávaní aj niektorí železn. Za-

mestnanci. Z našich zamest-

nancov narukoval dňa 7.7. 1941

elév Michal Vrablec. Dňa 19.7.

1941 sa ale vrátil a nastúpil zno-

vu prerušený dopravný zácvik.

Stavba druhej koľaje Leopol-

dov- Račitorf pokročila na toľko,

že 16.septembra 1941, bola za-

hájená slávnym spôsobom dvoj-

koľajná prevádzka na celom

úseku. Takže od tohto dňa je ce-

lá trať Bratislava- Žilina- Vrútky

dvojkoľajná.

Slávnostného otvorenia dvoj-

koľajnej prevádzky súčastnil sa

pán minister dopravy a verej-

ných Prác Ing. Július Stano so

svojim sprievodom a s pozvaný-

mi hosťmi.

V Pezinku bol pri ozdobenej

staničnej budove privítaný

miestnymi vedúcimi činiteľmi.

Nastúpilo tiež žiactvo tunajších

škol, HG, FS a civilné obyvateľ-

stvo.

Po uvítaní súčastnili sa pozva-

ní hostia medzi nimi aj p. mi-

1941

Po počiatočnom „nadšení“ prišla realita
FOTO: archív Mestského múzea

Pezinok 1940 - strážny dom železnicePo čase vám opäť prinášame pokračovanie nášho seriálu
o histórii železničnej stanice Pezinok. V predošlej časti bolo
spomínané obdobie 1. republiky – ktoré malo svoj šarm a bo-
lo iste šťastnejšie ako to nasledujúce.

Na jeseň roku 1939 vypukla 2 sv. vojna, no ešte predtým v
marci sa etabloval 1. samostatný štát Slovákov v moder-
ných dejinách. Z nasledujúcich riadkov môžeme cítiť nad-
šenie pre mladý štát, ale aj pre vojenské ťaženie do Poľska,
na ktorom sa podieľala aj Slovenská armáda po boku Wehr-
machtu. Existenciu Slovenského štátu zachytávajú žiaľ
iba roky 1939-1942 – kedy si nie všetci uvedomovali, aké
dôsledky môže mať nemecké ťaženie. Prvý povojnový zá-
pis je až z roku 1947.

nister vnútra Alexander Mach

slávnostnej večere, ktorú dával

stavebný odbor Min. dopravy a

ver. prác rez. železn.

Zvláštny vlak, ktorým pricesto-

vali pozvaní hostia odišiel do

Pezinka o 18 hod. 20 min.

Odišiel v 22. hod. 30 min.

Iné pozoruhodné udalosti sa

neprihodily.

V roku 1942 vojna stále trvá.

Železniční zamestnanci dosial

povolaní neboli: Časove zvýše-

ná doprava na jar je prevádzaná

dosť hladko. Mimoriadnou vzác-

nou udalosťou bol 13. Júl, kedy

nastupoval v Pezinku vzácny

hosť nášho štátu chorvátsky

maršal Slavko Kvaternik. Nastu-

poval pri vyzdobenej stanici s p.

ministrom nár. obrany generá-

lom Čatlošom do zvláštneho vla-

ku 7046 o 23 hod. 10 min. V ich

sprievode prišli tiež sprevádza-

júci slovenskí a chorvátsky hos-

tia. Na stanici hoci neskoršie

večer, hlásila sa čestná čata

miestnej HG. Vysokí hostia došli

na stanicu autami z blízkeho Tr-

linka, zo súkromného sídla p.

predsedu vlády Dr. Vojtecha

Tuku.

Dňa 9. augusta 1942 došla na

stanicu zase vzácna, vysoká

návšteva Pána predsedu vlády,

ktorý došiel vlakom 3 z Prešova,

očakával tu pán zástupca pred-

sedu vlády, pán minister národ-

nej obrany gen. Čatloš a hlavný

veliteľ H.G. Alexander Mach, v

ich sprievode boli vysokí hod-

nostári žandárstva a vojska.

Hlásili sa miestní verejní funkci-

onári. Tu musím spomenúť ne

dostačujúcu staničnú budovu,

ktorú by bolo treba dostatočne

rozšíriť. Od roku 1940 stále sa

stáva, že tu nastupujú alebo vy-

stupujú vysokí hodnostári, páni

ministri. Uviesť ich nieto kde, III.

trieda čakáreň je vôbec nevyho-

vujúca, je to vestibul, II: trieda je

tak malá a na tak špatnom mies-

te stojí, že je tam nemožno

uviesť takých hosťov. Tito musia

1942

chodiť po stanici, alebo okolo

stanice. Bol by najvyšší čas, aby

staničná budova bola prestave-

ná.

Dňa 2. X. 1942 bol ťažko pora-

nený posunujúcim vlakom 279

sprievodca Karol Fabšo, bol od-

vezený vl. 218 o 0 hod. 41 min.

do trnavskej nemocnice, kde

svojmu zraneniu podľahol.

Dňa 8.X,1942 boli usmrtení 2

cestujúci vlakom 152 a 211. Na-

stupovali z opačnej stany do vla-

ku 211. Staniční zamestnanci za-

brániť tomu nemohli – lebo me-

novaní prešli medzi koľaje pri vo-

dárni- 75m. od staničnej budo-

vy.

Dňa 30.X. 1942 naskakoval v

Grinave do idúceho vlaku 402

cestujúci Ján Noskovič zo slo-

venského Grobu. Bol vlakom

vlečený asi 100 metrov, kým bol

odhodený. Bol odvezený do bra-

tislavskej nemocnici vlakom

213. Nehody bolo zavinené

vlastnou neopatrnosťou postih-

nutých. Všetky prípady boli hlá-

sené miestnemu žandárstvu,

ktoré šetrením zistilo vinu po-

stihnutých.

Dňa 22. XII. 1942 hodila sa

pod vlak č. 1 v Grinave 20 ročná

Olga Haršányová z Ivanky pri

Dunaji. Svoj čin spáchala v sebe

– vražednom úmysle.

Dňa 28.XII. 1942 bol usmrtený

v Grinave cestujúci Peter Tu-

renič zo Slov. Grobu, keď chcel

nastupovať do vlaku 211- pre-

chádzal krížom cez koľaje a bol

zachytený prichádzajúcim vla-

kom 162.

Hoci svetová vojna ešte trvá,

nebol povolaný ani jeden za-

mestnanec miestneho úradu na

vojenské cvičenie.

Iné pozoruhodné udalosti sa

neprihodili.

Texty z pamätnej knihy

neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh

Mgr. Stanislav Horváth
Malokarpatské múzeum

v Pezinku

Inzercia

Pinelova nemocnica s podporou Fondu GSK pripravuje v
priebehu septembra 2014 pilotnú sériu

s psychologičkou Gerontopsychiatrickej kliniky
Mgr. Ivanou Juráčkovou. Tri hodinové, navzájom nezávislé se-
denia ukončené besedou, sa uskutočnia v svojpomocne zrevi-
talizovanom átriu tamojšieho Fyziatricko-rehabilitačného
oddelenia. Stretnutia 15 – 20 aktívnych účastníkov budú za-
merané na precvičovanie pozornosti, rôznych druhov pamäti
či rýchlosti myslenia, vždy v stredu v čase 15.30 – 16.30 hod.
Záujemcovia nielen z radov seniorov sa môžu záväzne
prihlásiť a bližšie informácie získať e-mailom na

, alebo telefonicky (033)
6482 234. Tešíme sa na vás už 10. septembra 2014 v týž-
dňových intervaloch, v prípade nepriaznivého počasia sa
tréningy presúvajú do interiéru.

Program kultúrnych a terapeutických aktivít určených aj pre
širšiu verejnosť môžete sledovať na v časti
Aktuálne. Už onedlho pripravujeme bubnový workshop s et-
nokapelou JAMADAN a predstavenie Pes (prí)tulák vynika-
júceho pezinského Divadla PIKI.

Kognitívny tréning

pre verejnosť

juracko-
va@pnpp.sk siposova@pnpp.sk

www.pnpp.sk

(zš)

Kognitívny tréning pre verejnosť

Zápis do KST PETAN Pezinok a Tanečného centra
CHARIZMA bude 4. a 8. septembra o 17.00 v Dome
kultúry.

Zápis do KST PETAN
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Priateľstvo sa utužuje
Aj v roku 70. výročia SNP

sa potvrdzuje srdečné pria-
teľstvo medzi Základnými or-
ganizáciami Slovenského
zväzu protifašicstických bo-
jovníkov z Pezinka a Spišskej
Novej Vsi. Priateľské vzťahy
boli nadviazané v roku 2010
a od tohto obdobia pokračujú
a sú čím ďalej intenzívnejšie.
Základné organizácie si vymieňajú skúsenosti zo svojej činnosti
pri vzájomných stretnutiach. Aj v dňoch 18. a 19. júla 2014 sa
stretli v Spišskej Novej Vsi. Delegáciu Základnej organizácie
SZPB z Pezinka tvorili podpredseda Základnej organizácie Mi-
roslav Kralovič spolu a dvaja ďalší členovia Základnej organizá-
cie, p. Bončo Milan a p. Paterman Jozef. Za hostiteľov sa stret-
nutia zúčastnili všetci členovia výboru Základnej organizácie
SZPB v Spišskej Novej Vsi s ich predsedom p. Michalom Ku-
chárom. Program stretnutia hostitelia pripravili veľmi bohatý. Od
položenia kvetov ku všetkým pomníkom národno-oslobodzo-
vacieho boja až po prijatie u primátora Spišskej Novej Vsi.
Atmosféra stretnutia bola veľmi srdečná a priateľská. Umocnila
to aj skutočnosť odovzdania drobných upomienkových darčekov
zo strany predstaviteľov pezinskej organizácie pánu primátoro-
vi hostiteľského mesta PhDr. Jánovi Volnému PhD., ako aj čle-
nom výboru ZO SZPB v Spišskej Novej Vsi. V rámci spoločného
rokovania sa dohodli, že v roku 70. výročia SNP činnosť ich orga-
nizácií bude zameraná predovšetkým na pravdivé objasňovanie
udalostí spojených s prípravou a priebehom bojov v Slovenskom
národnom povstaní. V zabezpečení čo najväčšieho počtu svo-
jich členov a sympatizantov, predovšetkým však mladých ľudí na
miestnych ale aj celoslovenských oslavách 70. výročia SNP v
Banskej Bystrici. Nie malú pozornosť venovali príprave výroč-
ných členských schôdzí v oboch základných organizáciách za
účelom omladenia výborov ZO, nakoľko tieto sú v oboch organi-
záciách prestarlé. Na záver stretnutia v popoludňajších hodi-
nách dňa 19. júla sa dohodli, že sa stretnú na celoslovenských
oslavách výročia SNP v Banskej Bystrici a následne v Po-
hronskom Bukovci, kde Pezinčania umiestnili pamätnú tabuľu
svojmu rodákovi brigádnemu generálovi Karolovi Pekníkovi ako
jednej z vedúcich osobností SNP a ktorého Nemci zastretili pri
pokuse o útek zo zajatia práve v tejto obci dňa 1. novembra
1944. Zástupcovia ZO SZPB Pezinok pozvali svojich priateľov
zo Spiša v novembri 2014 na recipročnú návševu vo viere a pre-
svedčení, že priateľstvo a dobré vzťahy sa budú aj naďalej prehl-
bovať. Miroslav Kralovič

29. augusta si budeme pripo-
mínať 70. výročie jednej z naj-
významnejších udalostí novo-
dobých dejín Slovenska, vypuk-
nutie Slovenského národného
povstania. Táto udalosť nás defi-
nitívne zaradila medzi víťazné
mocnosti a s veľkou pravdepo-
dobnosťou aj ovplyvnila povoj-
nové usporiadanie Českoslo-
venska. Na Slovensku hádam
niet mesta či obce, ktoré by si tú-
to udalosť nepripomínalo a záro-
veň nespomínalo na obete tohto
vojnového konfliktu, ktorý bol sú-
časťou tragických udalostí dru-
hej svetovej vojny.

Aj Pezinok má svoj pomník
padlým hrdinom SNP. Sú na
ňom mená vojakov a partizánov,
ktorí sa SNP aktívne zúčastnili.
Medzi najväčšie osobnosti SNP
z Pezinka, a to nielen z pohľadu
miestnych či regionálnych dejín
je iste brigádny generál in memo-
riam Karol Pekník.

Narodil sa 20. apríla 1900 pe-
zinskému kováčovi Pavlovi Pek-
níkovi a jeho manželke Eve,
rod. Ženišovej. Počas prvej sve-
tovej vojny absolvoval štúdium
na vojenských školách a akadé-
miách v Bratislave, Viedni, Šo-
proni a Budapešti. Po vzniku
ČSR bol v roku 1920 prijatý na
vojenskú akadémiu v Hrani-
ciach, ktorú ukončil v roku 1922.
Ešte v tom istom roku bol zara-
dený do pešieho pluku 39 „Vý-
zvedný“ s posádkou v Brati-
slave, kde pôsobil ako veliteľ ča-
ty a neskôr veliteľ roty sprievod-
ných zbraní. Na jar 1935 úspeš-
ne zložil prijímacie skúšky do
Vysokej školy vojenskej v Pra-
he. 19. 4. 1938 bol v rámci pred-
písanej ročnej praxe pridelený
na veliteľstvo 6. divízie v Brne a
ustanovený do funkcie prednos-
tu 4. etapného oddelenia štábu
divízie, kde zotrval do 31. 1.
1939. V čase všeobecnej mobi-
lizácie československej brannej
moci (25. 9. - 26. 10. 1938) bol
pridelený do operačnej skupiny
3. operačného oddelenia štábu
II. armády Jirásek v Olomouci.
Od 31. 1. 1939 až do rozbitia
Československej republiky bol
dôstojníkom 3. operačného od-
delenia na štábe veliteľstva VII.
zboru v Banskej Bystrici. Po

vzniku Slovenského štátu bol
15. 3. 1939 ustanovený za pred-
nostu 4. oddelenia Hlavného vo-
jenského veliteľstva v Bratisla-
ve. 16. 3. 1939 bol preložený do
skupiny dôstojníkov generálne-
ho štábu v hodnosti štábny kapi-
tán generálneho štábu. Do toh-
to obdobia môžeme zaradiť je-
ho prvé kroky v slovenskom a
československom odboji. Kon-
com marca 1939 sa v Bratislave
zúčastnil schôdzky s generál-
nym inšpektorom slovenskej ar-
mády div. gen. Rudolfom Vies-
tom, veliteľom VI. zboru pplk.
gšt. Augustínom Malárom a ďal-
šími podobne zmýšľajúcimi slo-
venskými dôstojníkmi, na ktorej
sa prerokovávali možnosti po-
moci českým vojakom pri ich ile-
gálnych útekoch z Protektorátu.
28. 8. 1939 sa stal podnáčelní-
kom štábu slovenskej poľnej ar-
mády Bernolák a v tejto funkcii
sa zúčastnil ťaženia proti Poľ-
sku. 9. 10. 1939 bol ustanovený
za podnáčelníka štábu MNO a
1. 4. 1940 za náčelníka štábu
MNO v Bratislave. Od novem-
bra 1940 náčelník štábu Vojen-
skej správy v Bratislave a profe-
sor Vysokej vojenskej školy v
Bratislave. Po napadnutí ZSSR
Nemeckom sa v období 27. 6 -
19. 12. 1941 zúčastnil ako pod-
náčelník štábu armádneho veli-
teľstva Lipa ťaženia slovenskej
armády do ZSSR. V marci 1942
bol menovaný veliteľom pešie-
ho pluku č. 1 v Bratislave a od
10. 5. 1942 bol II. náčelníkom
štábu ministra národnej obrany.
Od 1. 8. 1942 opäť náčelník štá-
bu Vojenskej správy s dočas-

ným poverením vykonávať funk-
ciu veliteľa Vojenskej správy. V
lete 1943 opäť odvelený na vý-
chodný front, kde prevzal 10. 8.
1943 velenie bývalej Zaisťo-
vacej divízie, ktorá bola reorga-
nizovaná na 2. pešiu divíziu. 15.
11. 1943 sa stal veliteľom 1. pe-
šej divízie (bývalá Rýchla diví-
zia), ktorá pod jeho velením
uskutočnila ústup do Rumun-
ska. Tam bola neskôr reorgani-
zovaná na 1. technickú brigádu.
Po návrate na Slovensko za-
čiatkom leta 1944 nadviazal
styk s pplk. gšt. Jánom Golia-
nom a ďalšími predstaviteľmi od-
boja a spolu s nimi sa zapojil do
príprav Povstania. Bezprostred-
ne po jeho vypuknutí odišiel do
Banskej Bystrice, kde prevzal
od mjr. gšt. Júliusa Noska funk-
ciu prednostu 3. operačného od-
delenia 1. československej ar-
mády na Slovensku. Mal výraz-
ný podiel na príprave a reorga-
nizácii 1. československej armá-
dy na Slovensku. V jej rámci boli
k 10. 9. 1944 zrušené dve o-
branné oblasti a vzniklo 6 taktic-
kých skupín, letecká skupina a v
priamej podriadenosti veliteľ-
stva 1. československej armády
na Slovensku ďalšie menšie
podporné jednotky. Vo veľmi
komplikovaných a neustále sa
meniacich podmienkach sa Ka-
rol Pekník významnou mierou
podieľal na riadení bojových o-
perácií Povstaleckej armády. Po
potlačení Povstania a prechode
jednotiek na partizánsky spôsob
boja sa Karol Pekník presunul
na Donovaly, odkiaľ sa pokúsil
preniknúť cez obkľučujúci pás

nemeckých jednotiek. 1. 11.
1944 bol však neďaleko Svä-
tého Ondreja nad Hronom
(dnes časť obce Pohronský Bu-
kovec) zajatý príslušníkmi Ein-
satzkommanda 14 a ešte v ten
istý deň bol pri pokuse o útek za-
strelený. Po oslobodení boli je-
ho telesné pozostatky exhumo-
vané a prevezené do rodného
Pezinka.

Osobnosť brigádneho generá-
la Karola Pekníka je iste známa
každému, kto sa venuje histórii
druhej svetovej vojny a SNP ob-
zvlášť. No naše mesto malo
tých „osobností“ viac. Na pom-
níku sú však aj iné mená. Maršo
Ján, Serňák Ladislav, Slimák
Štefan, Krajčovič Ján, Kuna
Pavel, Buček Timotej, Kollár Šte-
fan, Ulrich Viliam,....To sú tí zná-
mi. Dnes len mená. No história
je často akousi popoluškou, kto-
rá občas medzi tými plevami a
zrnom, ktoré musí roztriediť, pri-
nesie aj klenoty našich dejín.

Jedným z nich je poznanie ale-
bo historický fakt, že napríklad
Štefan Kollár, ktorý bol ako člen
partizánskej skupiny Vpred vysa-
dený 16. septembra 1944 pri
Banskej Bystrici a stal sa náčel-
níkom štábu jedného z jej oddie-
lov a padol pri prechode zo Strá-
žovských vrchov do Turca 26. ja-
nuára 1945 pri Valašskej Belej,
bol jedným z najbližších spolu-
pracovníkov generála Heliodo-
ra Píku, vedúceho vojenskej mi-
sie Československej republiky v
ZSSR. Hrdinu československé-
ho odboja počas druhej svetovej
vojny, ktorému však následná po-
litická situácia po roku 1945 ne-
dopriala základnú úctu voči jeho
postoju a schopnostiam.

Pri príležitosti 70. výročia vy-
puknutia SNP si ctíme mená pad-
lých hrdinov, no nesmieme zabú-
dať ani na tých, ktorí Povstanie a
druhú svetovú vojnu prežili so
cťou za vykonanú odvahu a sta-
točnosť. Generácia priamych
účastníkov SNP a vôbec druhej
svetovej vojny odchádza. Čas
jednoducho nezastavíme. Kaž-
dý z nich, ktorý sa dožil tohto oka-
mihu, 70. výročia SNP si zaslúži
našu vďaku a úctu. Lebo keby
nebolo ich, možno by sme tu ne-
boli ani my. Peter Wittgrúber

Aj mesto Pezinok má svojich hrdinov SNP

Aktuálna výstava Mestského múzea v Pezinku pod názvom
rozpráva o udalos-

tiach tohto hrozného vojnového konfliktu formou fiktívneho príbe-
hu. Príbehu neexistujúcej pezinskej rodiny. Jej členovia, syn a ro-
dičia, si počas celej doby vojny vymieňajú listy, zostávajú vo vzá-
jomnom kontakte, informujú sa o videnom, vypočutom a preži-
tom. Martin, vojak na fronte, píše svoje pocity a zážitky rodičom
do Pezinka a tí mu spätne odpovedajú a referujú o udalostiach
doma. Listy nás prevedú obdobím piatich vojnových rokov a vy-
rozprávajú príbeh frontu i zázemia. Cez Martinove slová sa ocit-
neme na bojiskách ruského a talianskeho frontu, dozvieme sa
bližšie informácie o bojových akciách i chvíľach pokoja, spozná-
me osudy mnohých narukovaných Pezinčanov. Listy rodičov
približujú realitu vtedajšej doby z pohľadu tých, ktorí zostali do-
ma. Nedostatok pracovných síl spôsobený odchodom mužov na
front, slabo obrobené polia a vinohrady, drahota, rekvirácie, po-
travinové prídely, hlad a choroby...

Korešpondencia obsahovo zodpovedá dobovým reáliám, opie-
ra sa o historické fakty. O archívne dokumenty a staré kronikár-
ske záznamy. Listy, tvoriace hlavnú os celej výstavy, sú formulo-
vané tak, ako by boli azda písané, keby v čase ich vzniku neexis-
tovala cenzúra. Necenzurovaná korešpondencia – prehrešok vo-
či historickej realite – nám dala priestor na lepšie a silnejšie
sprostredkovanie a priblíženie doby, ktorá natrvalo poznamenala
životy miliónov ľudí.

Inštaláciu dopĺňa a umocňuje aj zvuková podoba listov – do
príbehu Martina a jeho rodiny sa tak môžu návštevníci nielen
začítať, ale aj započúvať.

Výstava je súčasťou spoločného projektu Mestského múzea
v Pezinku a Malokarpatského múzea v Pezinku, ktoré prinášajú
tému prvej svetovej vojny v dvoch výstavách, spojených jed-
ným názvom Veľká vojna 1914 – 1918 s podtitulmi Zmrzačené
roky a Stigmy. Výstavy v priestoroch oboch múzeí trvajú do 30.
novembra 2014.

Mestské múzeum v Pezinku

Zmrzačené roky / Veľká vojna 1914-1918

Petra Pospechová,

Zmrzačené roky / Veľká vojna
1914-1918
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Na starobylom hrade Devín
opäť zneli hymnické a z národ-
ného hľadiska významné pies-
ne, ktoré do jednotného spev-
níka ako výraz vďakyvzdania
venovaného príležitosti 1150 vý-
ročia príchodu sv. Cyrila a Me-
toda k našim predkom na Veľkú
Moravu spracoval autor projek-
tu Posolstvo piesní Slovensku
a svetu doc. Viliam Ján Gruska.
Druhý ročník tohto unikátneho
podujatia sa uskutočnil v sobo-
tu 19. júla 2014, na pravé po-
ludnie, keď sa na vyše 50 vr-
choch, pahorkoch a historicky
významných miestach sloven-
ských dejín i prítomnosti rozo-
spievali hrdlá tisícov spevákov
z rôznych zoskupení chrámo-
vých i folklórnych pod pomysel-

nou dirigentskou taktovkou
autora projektu. Hneď úvodné
piesne v staroslovienčine „Ot-
če náš“ a „Viruju“, ale tiež pies-
ne z katolíckych i evanjelických
kancionálov, piesne vlastenec-

ké, ľudové i zľudovené podpori-
li ekumenický charakter podu-
jatia. Pezinský Folklórny súbor
RADOSŤ mal opäť tú česť byť
súčasťou tohto veľkolepého
podujatia. Ani horúce poludňaj-

šie slniečko nemohlo odradiť
spevákov od nadšeného, odu-
ševneného spievania, ku kto-
rému sa pridávali aj návštevníci
starobylého hradu. Svojím nad-
šením nešetril ani mladý štu-
dent z ďalekej Kolumbie, ktorý
si odniesol do vlasti spoločnú fo-
tografiu. Opäť sa raz potvrdila
aj kvalita spevákov FS RA-
DOSŤ, keď jeho dvaja sólisti
Eva Frťalová a Pavol Nagy do-
stali dôveru organizátorov a só-
lovo zaspievali piesne „Viruju“ a
„Keby som bol vtáčkom“. Sr-
dečná vďaka doc. V.J. Gruskovi
a jeho pomocníkom za vytvore-
nie a zorganizovanie jedineč-
ného projektu, ktorý sa určite
stane posolstvom medzi gene-
ráciami. Eva Frťalová

Na starobylom Devíne opäť RADOSŤ

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 2014-2015
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 11. 9. 2014 od 16.00 do 19.00 hod.
16. 9. 2014 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

V poradí 24. ročník celoštát-
nej speváckej súťaže detí a mlá-
deže v interpretácii slovenskej
ľudovej piesne Slávik Sloven-
ska, ktorý sa konal v mesiacoch
február-jún t. r., mal svoj štan-
dardný priebeh v podobe škol-
ských, okresných a krajských
výberových kôl. Víťazi kraj-
ských kôl sa stretli na finálovom
kole 20. júna t. r. v Pezinskom
kultúrnom centre, kde zabojo-
vali o najvyššie tituly a laureát-
stvo súťaže. Základné (škol-
ské) kolá Slávika Slovenska
2014 sa konali na vyše 1500
školách na Slovensku a celko-
vo v základných kolách súťažilo
vyše 30 tisíc detí, čomu sme veľ-
mi radi. I touto cestou chceme
ako organizátori súťaže poďa-
kovať stovkám pedagógov, ro-
dičov a ostatným partnerom,
že pomáhali deťom s prípravou
na súťaž. Finále v Pezinku bolo
krásne, veľkolepé, odozvy naň
viac ako priaznivé. Pre mno-
hých účastníkov slávika bol Pe-
zinok veľkou neznámou, o to
viac odchádzali nadšení a s per-
fektnými dojmami z krásneho a
dynamicky sa rozvíjajúceho
mesta, kde sa navyše udržujú a
pestujú tradície. Pokiaľ ide o cel-

kovú úroveň súťaže, tá sa naj-
viac odrazila na výkonoch 24 fi-
nalistov. Boli to napospol zrelé
spevácke výkony, nesmierne
citlivé a plné emócií. Veď sa sú-
ťažilo o tie najvyššie spevácke
pocty na Slovensku! Čo však bo-
lo príznačné pre tento ročník sú-
ťaže, bola vyššia účasť žiakov
ZUŠ. Odrazilo sa to napokon aj
na výsledkoch: z jedenástich od-
menených na najvyšších mies-
tach boli siedmi žiakmi ZUŠ.

Aj vďaka tejto skutočnosti je
súťaž naozaj kvalitnou pre-
hliadkou speváckej úrovne naj-
mladšej generácie, čo nás veľ-

mi teší. Trocha je nám ako orga-
nizátorom ľúto, že sa finálové-
ho kola Slávika Slovenska ne-
mohol zúčastniť pre svoje pra-
covné povinnosti v Ríme sa-
motný garant súťaže Peter
Dvorský, ktorý má k Pezinku
veľmi blízky vzťah. Nezabudol
však poslať telegram, v ktorom
hovorí: „ Ďakujem za pozvanie

na národné finále Slávika do

Pezinka a zároveň vám chcem

povedať, ako mi je ľúto, že ne-

môžem byť s vami všetkými a

tešiť sa z tých nádherných detí,

zo speváčikov, ktorých nám mô-

že závidieť celý svet. Verte, že

by som si po dlhšom čase rád

vychutnal krásu ľudovej pies-

ne, vyspievanú našimi najvzác-

nejšími spevákmi. Nech má 24.

ročník nášho slávika neutícha-

júci úspech, nech máme všetci

radosť zo spevu. Pozdravujem

deti, rodičov, učiteľov, kolegov

muzikantov, prosto všetkých!

Zo srdca ďakujem tohtoročným

hostiteľom slávika – milým Pe-

zinčanom! Prijmite, prosím, mo-

je najúprimnejšie pozdravy.

Váš Peter Dvorský. “

Dr. Peter Štilicha,
predseda Výkonného výboru

Slávika Slovenska 2014

Slávik Slovenska 2014 – viac detí zo ZUŠ

vatóriá a umelecké školy.V škol-
skom roku 2013/2014 boli ús-
pešne prijaté štyri deti na kon-
zervatórium v Bratislave

Zmyslom Akadémie Sunny
Dance je rozvíjať lásku k tancu
a umeniu, prinášať do života ra-

.

dosť z pohybu a spokojnosť z
práce v tanečnom kolektíve.

Akadémia pôsobí na dvoch
školách a to na ZŠ Fándlyho,
ZŠ Na Bielenisku, alebo na ZŠ
Kupeckého.

Všetky deti, ktoré chcú rozvíjať

svoj pohybový talent, sa môžu v
prvý septembrový týždeň zú-
častniť zápisu na ZŠ Fándlyho,
alebo na ZŠ Na Bielenisku.

Viac info na
alebo na tel. č. 0907 110 103

www.sunnydace.sk

V roku 2012 vznikla v Pezinku
prvá Tanečná Akadémia s ná-
zvom Sunny Dance. Jej zakla-
dateľkou je profesionálna ta-
nečníčka a dlhoročný tanečný
podagóg Bronislava Jurášová.

Akadémia sa zaoberá taneč-
no-pohybovou prípravou a vý-
chovou detí v predškolskom ve-
ku, detí základných a stredných
škôl. Tanečníci pracujú s rôz-
nymi tanečnými technikami a
štýlmi – show dance, moderný,
jazzový, klasický a scénický
tanec, či tanec za sprievodu
živých bubnov, zumbadance
a iné. Pravidelne organizujú
polročné a koncoročné vy-
stúpenia v pezinskom Dome
kultúry. Spĺňa vysoké profesio-
nálne kritériá a pripravuje svo-
jich žiakov na tanečné konzer-

Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov
V spolupráci Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrne-

ho centra vzniklo koncom júla ďalšie pokračovanie série ume-
leckých večerov pod názvom Wine and art. Tentoraz sa Pe-
zinčanom predstavila známa slovenská herečka, režisérka a
spisovateľka Milka Zimková so svojím autorským predstave-
ním s nezameniteľným hereckým prejavom. (pb)

Wine and art s Milkou Zimkovou

Veľmi nás teší, že na tohtoročnom pezinskom trojdňovom podu-
jatí – Pezinský Permoník sa prezentoval aj náš foklórny súbor
Obstrléze s povesťou Čertova diera, ktorej scenár napísala člen-
ka súboru Darina Kontárová. Celý dej povesti bol podfarbený zná-
mymi ľudovými piesňami, ktoré s citom otextoval pán Jozef
Beničák. Členky súboru na akordeóne doprevádzal Miroslav
Rajt, ktorý zastúpil nášho Jozefa Beničáka.

Krásne vyznela hlavná myšlienka povesti – chrániť si dva zele-
né stromy aby nevyschli, ako ten tretí, ktorý zahubila nenávisť pa-
nujúca medzi ľuďmi.

Je to odkaz pre nás všetkých – obyvateľov nášho
mesta.

Súbor Obstrléze viackrát vystúpil aj so známymi ruskými ľudo-
vými piesňami, ktoré sa nám podarilo nahrať na CD a v dohľad-
nom čase bude k dispozícii pre záujemcov.

FS Obstrléze

„Tieto dva smreky, ktoré tam zostali, sa me-
nia podľa toho ako prebieha život v našom mestečku. Keď vládne
dobro sú pekné a zdravé, avšak keď moc do rúk uchopí zlo, začí-
najú chradnúť. Aká budúcnosť stihne tieto dva smreky, záleží
preto od nás.“

A ešte vám prezradím, že náš súbor pripravuje ďalšiu po-
vesť o babe Flečnerke, ktorá svojou pohotovosťou zachrá-
nila mesto Pezinok. Ale viac vám neprezradíme, príďte sa
pozrieť 17. septembra o 18.00 h do Domu kultúry. Tešíme sa
na vás. Darina Kontárová,

Pozor, čert nespí

Inzercia

Deti boli slávnostne prijaté v Starej radnici.                                                          FOTO (pb)

Časopis Slovenské pohľady, dvojčíslo 7 – 8 , uverejnil ukáž-
ku pod názvom „ Tma v záhrade “ z pripravovanej knihy reži-
séra a spisovateľa ,Pezinčana Juraja Bindzára. Kniha, ktorá
už podľa niekoľkostranového úryvku dokonale vystihuje
atmosféru Pezinka na prelome minulého a predminulého
storočia, bude venovaná pezinskému rodákovi, svetovému
šachovému veľmajstrovi Richardovi Rétimu a jeho rodine.
Otec R. Rétiho bol známy viedenský lekár a vtedajší majiteľ
železitých kúpeľov v Pezinku. (ra)

Bude kniha o Rétim

Výhodu rodinných pasov si už od septembra bude môcť uží-
vať viac ako tisíc rodín nielen na území Bratislavského samo-
správneho kraja.

vyjadril sa predseda Bra-
tislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Do projektu Family Net, ktorý Bratislavský samosprávny kraj
spolu s partnermi spustil 1. mája, sa doteraz prihlásilo viac ako
1 000 rodín z bratislavského regiónu. Tie sa prihlásili buď cez
stránku alebo priamo na podujatiach, ktoré
sa v regióne organizovali. Od majálesu až po Senecké leto, vša-
de tam bol stánok, kde sa rodiny mohli bezplatne zaregistrovať.

Rodinné pasy určené pre rodiny z bratislavského regiónu však
poskytujú zľavy aj mimo tohto územia. Partnerskými regiónmi
projektu sú Trnavský kraj, Burgenland a Dolné Rakúsko. Najmä
v Rakúsku, kde je história rodinných pasov nepomerne dlhšia, je
možné získať zľavu u tisícok poskytovateľov. Ich zoznam nájdu
záujemcovia na stránke .

Zľavy, ktoré si vďaka rodinnému pasu môžu jeho majitelia
uplatniť, sa nevzťahujú len na múzeá či turistické atrakcie.
Atraktívnu ponuku výhod ponúkajú aj obchody, hotely a naprí-
klad aj jazykové školy či optiky.

Rodinný pas zatiaľ putoval do viac ako tisícky domácností.
Cez 400 zaregistrovaných rodín má jedno dieťa a takmer 500
rodín sa zaregistrovalo s dvoma ratolesťami. V kraji sa našlo aj
sedem päťdetných rodín a 18 rodín so štyrmi potomkami.

Projekt bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spo-
lupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013 vo výške 120 000 eur,
z toho finančný náklad pre Bratislavský samosprávny kraj je po-
vinných 5%, teda 6 000 eur.

„Cieľom Bratislavskej župy je, aby rodiny držali spolu a
aby spoločne trávili voľný čas zmysluplne. Veríme, že ro-
dinný pas, ktorý im ponúka množstvo zliav nielen v našom
regióne, týmto rodinám pomôže,“

www.rodinne-pasy.sk

www.rodinne-pasy.sk

(BSK)

Rodinné pasy pokorili tisícku
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Albín Parajka 1.8.
Ivan Jozef Javorinský 3.8.
Ondrej Procházka 7.8.
Mária Ondrovičová 11.8.
Ing. Igor Stodola 12.8.
Helena Pikulíková 18.8.
Ing. Ľudovít Jablonovský 22.8.
Štefan Machala 26.8.
Ľubica Šimonovičová 26.8.
Mária Myslíková 28.8.
Ing. Ján Kováč 29.8.
Marta Pribulová 30.8.
Ing. František Burger 30.8.
Eva Gubrická 31.8.
Elena Ondrovičová 31.8.
Zdena Poláčeková 31.8.

Katarína Hujsiová 1.8.
Eleonóra Pažitná 6.8.
Vincent Lindtner 7.8.
MUDr. Elena Ilečková 11.8.
Ing. Konštantín Kubina 12.8.
Mária Šoliková 20.8.
Gertrúda Černá 21.8.
Justína Kadlečíková 25.8.
Viera Šmahovská 25.8.
Mária Kuriplachová 28.8.
Eva Tyková 29.8.

Viera Koláriková 4.8.
Ing. Zdeňek Loveček, Csc. 11.8.
Helena Chudíková 11.8.
Emília Slimáková 13.8.
Ružena Michalcová 15.8.
Margita Jerglová 16.8.

AUGUST 2014 PEZIN ANČ

• Vladimír Koubek a Lucia Petru-
sová • Marián Hubinský a Bc. Jana
Hohmann • Ing. Jozef Jankovič a
PhDr. Helena Pudmarčíková • Ján
Čičmanec a Ing. Alena Varsányio-
vá • Vladimír Lackovič a Júlia Dúb-
ravčíková • Marek Lysý a Katarína
Michalcová

► 6.9. PREDAJNÁ

AKCIA DETSKÉHO OBLEČENIA A POTRIEB.

► 12.9.

WINE & ART.

► 14.9. AHOJ ROZ-

PRÁVKA O ZVEDAVOM SLONÍKOVI.

► 17.9. BABA FLEČNER-

KA. .

►18.9. PAVOL STANKO -

VINOHRADY, VINOHRADY...

►19.-21.9. VINO-

BRANIE 2014.

( ) o 9.00 h v spoločenskej sále –

Hlavný organi-

zátor: Centrum pre rodinu.

(piatok) o 19.00 h Nádvorie Malokarpatského múzea –

V spolupráci Malokarpatského múzea a

Pezinského kultúrneho centra.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

– Dnes: Účinkuje: Di-

vadlo HAPPY Bratislava. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.

POZOR!!! – posledná možnosť získať podpis do Preukazu SU-

PERDIVÁKAza sezónu 2013/2014

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –

Program FSS Obstrléze

(štvrtok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy fotografií z Pe-

zinka a okolia.

(piatok-nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

Podrobný program bude uvedený na plagátoch a na

web stránkach a a v médiách.

sobota

www.pezinok.sk www.kcpezinok.sk

Zuzana Rysuľová 17.8.
Ján Veselý 17.8.
Mária Šinkovicová 19.8.
Irena Gogová 19.8.
Marie Kurtinová 19.8.
Terézia Vršková 21.8.

Mária Zámečníková 4.8.
Serafína Slamková 6.8.
Vilma Ježíková 16.8.
Helena Mydliarová 20.8.
Marianna Vlasáková 20.8.
Agneša Kollarová 28.8.

Emília Libantová 14.8.

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.

85-ročné

90-ročná

91-roční

92 - ročné

93-ročná

94-ročná

2. Magický hlas rebelky ................................................... ČR
3. Najhľadanejší muž .................................................... USA
4.-5. Láska na kari ...................................................... USA
6.-7. Traja bratia ............................. 17.00 h. .................. ČR
6.-7. Sin City 2 ....................................................... USA
9.-10. Pod zemou ........................................................................ USA
11.-12. Lepšie teraz ako nikdy .................................... USA
13. Lietadlá 2 3D .......................... 17.00 h. USA
13.-14. 38 ................................................................................ SR
16. Fk„100“: Ida ............................................................... POL
17.-18. Darca ........................................................................ USA
23.-24. Fk“100“: Nick Cave:20 000 dní na Zemi ....................... VB
25. Miesta ........................................................................ ČR
26. Skôr než zaspím .......................................................... VB
27. Ako si vycvičiť draka 2 ............ 17.00 h. ..................... USA
27. Labyrint: Útek ............................................................ USA
28. Ako si vycvičiť draka 2 3D ....... 17.00 h. ..................... USA
28. Labyrint: Útek ............................................................ USA
30. Fk“100“: Pulp Fiction ................................................. USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

....................

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

POĎAKOVANIE

Dňa 25. 8. si pripo-
míname rok, čo
nás opustila naša
milovaná mama,
babka a prababka

.
S láskou a úctou na teba spomí-
najú deti Daška, Dušan, Zlatka a
celá smútiaca rodina.

Anna
HORVÁTHOVÁ

Dňa 1. 8. 2014 uply-
nulo 7 rokov, čo
nás navždy opus-
tila manželka, ma-
mička a babka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel,
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Vierka
MÁJEKOVÁ

Dňa 29. 8. 2014
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša mama,
babka a svokra

a zároveň sme si pripomíname
jej nedožité sté výročie narode-
nia. Tí, ktorí ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. Spomí-
najú syn Štefan, dcéry Elena a
Vierka s rodinami.

Mária
STRAPÁKOVÁ

Naši jub i lant i

Ako ticho žila, tak
ticho odišla. Skrom-
ná vo svojom živo-
te, veľká vo svojej
láske a dobrote. 30.
8. 2014 uplynie rok,
čo v tichosti odišla
do večnosti naša drahá dcéra, ma-
mička a babička

S láskou spomínajú: manžel, sy-
novia, nevesta, vnúčik Nikolas,
rodičia, svokra a ostatná smú-
tiaca rodina.

Anna GÁLIKOVÁ.

Dňa 20. 8. 2014 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy
opustil môj drahý
syn

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

Dňa 27. 8. 2014 si
pripomenieme 3.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a
dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou

spomínajú manželka, deti s rodi-
nami.

Anna Malovcová 69 r.

Mária Hádenová 62 r.

Sidónia Tarábková 91 r.

Alena Moravčíková 76 r.

Ivan Tatai 44 r.

Jozef Kamenický 59 r.

Ladislav Lichtneker 90 r.

Anna Halanová 41 r.

Štefan Noskovič 83 r.

Tibor Krejčí 64 r.

Peter Bučurič 9.7.
Nela Ondeková 14.7.
Adam Ďurčenka 15.7.
Júlia Mužíková 15.7.
Andrej Štukovský 18.7.
Leo Taškár 18.7.
Dominik Májek 21.7.
Amelia Wilianová 22.7.
Eva Potančoková 23.7.
Michaela Piknová 23.7.
Dominik Petráš 23.7.
Tamara Kováčová 24.7.
Tadeáš Olah 25.7.
Elena Lukáčová 25.7.
Richard Ravas 25.7.
Anna Hulková 26.7.
Tatiana Fleischhackerová 27.7.
Kristián Vala 27.7.
Paris Damian Polydefkis 27.7.
Tamara Letková 27.7.
Michaela Liptajová 27.7.
Michal Večerka 28.7.
Martin Maťašovský 30.7.
Matúš Pollák 31.7.
Marko Gorel 1.8.
Juraj Vantruba 1.8.

Odišiel si od nás
ako tichý sen, nepo-
vedal si zbohom,
už neprídem. Keby
sa tak dal vrátiť
čas, otvoriť ti oči a
počuť tvoj hlas. Už

len kytičku na hrob dáme, za-
žneme sviecu a v modlidbách
tíško spomíname. Dňa 15. 8. uply-
nuli 3 roky, čo nás navždy opustil
manžel, otec, starý otec a svokor

z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mína manželka a ostatná smú-
tiaca rodina.

JozefHLAVINA

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 22. 8.
rozlúčiť s našou
milovanou manžel-
kou, mamou, bab-
kou a svokrou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Oľgou VAGAČOVOU
rod. Šuranovou.

Dňa 20. 8. 2014
sme si pripomenuli
2. výročie od úmr-
tia

Narcissy
ČECHOVEJ

z Pezinka. S lás-
kou spomínajú druh Ondrej a syn
Ľubomír s rodinou.

Ako ticho žila, tak
ticho odišla. Skrom-
ná vo svojom živo-
te, veľká vo svojej
láske a dobrote.
19. 8. 2014 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila

S láskou spomína dcéra s rodinou.
Boženka KANKOVÁ.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, v
našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 22. 8. 2014
uplynú 4 roky, čo
nás náhle opustil

drahý manžel, otec a dedko

S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami.

Vladimír KLAMO.

Dňa 21. 8. uplynulo
15 rokov, čo ma
navždy opustila
moja mi lovaná
dcéra

Veronika
TEPLANSKÁ.

Ďakujem všetkým, ktorí neza-
budli a s láskou spomínajú so
mnou. Otec.

Keď originál mlčí,
spomieky nech
hovoria. Dňa 18. 8.
2014 uplynulo 25
rokov, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babička

Helenka KINDEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel Ru-
dolf, deti Beata a Rudolf s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Dňa 13. 9. 2014
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, svokra, babka
a prababka

Pavlína
KOVAČOVSKÁ.

S láskou a vďakou spomínajú
dcéry, zať, vnúčatá a pravnúčatá.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 5. 9. 2014 uply-
nie rok od chvíle,
kedy nám navždy
odišiel náš drahý

Ján KĽÚČIK.
S láskou a so smút-
kom v srdci spomí-
najú manželka, dcéra a ostatná
rodina. Za tichú spomienku ďaku-
jeme.

Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišla si bez toho,
aby nám tvoje ústa
zbohom dali. Ten,
kto niekoho stratí,

vie, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 21.
augusta 2014 sme si pripomenuli
38. výročie, čo nás navždy opus-
tila drahá mamička a babička

Mária PEKÁROVÁ.
S láskou spomína dcéra Veroni-
ka, vnuk Ľubo a brat Gabriel s
rodinou.

Odišiel si od nás
ako tichý sen, nepo-
vedal si zbohom,
už neprídem. Dňa
30. augusta 2014
uplynie 20 rokov,
čo nás opustil brat

Ing. František PEKÁR.
Ďakujeme všetkým, ktorí si ho
pamätajú a v dobrom spomínajú.
Sestra Veronika a brat Gabriel s
rodinou.

Dňa 29. 8. 2014 si
pripomenieme 7.
výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý
Stanislav OBORIL.
S láskou spomí-
najú manželka, deti a ostatná
rodina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Ďakujem všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 4. 8.
2014 rozlúčiť s mo-
jím manželom

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka Viola,
dcéry Janette, Natália a smútiaca
rodina.

Tiborom KREJČÍM.

Nezomrel ten, kto
zostáva v našich
srdciach! Dňa 27.
8. 2014 uplynie 30
rokov, keď nás
navždy opustil môj
otec

Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku. S láskou a
úctou spomína dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

Karol BAGIN

Dňa 6. 8. 2014 sme si pripome-
nuli nedožité 60. narodeniny

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Zuzany
GAŠPAROVIČOVEJ

rod. Černekovej.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:

Podujatia:

Stále expozície:

Veľká vojna 1914 – 1918 - 28.7. – 30.11.

Karpatský priestor - 18.9. – 8.2.

12. 9. – Wine &Art

18.9. – Vernisáž výstavy Karpatský priestor a krst katalógu
Marcely a Viliama Loviškových

100 rokov od
vypuknutia 1. svetovej vojny v spoločnom výstavnom projekte
dvoch pezinských múzeí, ktorý ponúka pre návštevníka prehliad-
ku dvoch výstav - Stigmy a Zmrzačené roky.

Tvorba manželov Loviškových

Umelecký večer v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom

Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Kar-
patmi – expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníctva a
vinárstva v Malokarpatskom regióne.

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

Otváracie hodiny

Svet pustý je, keď
nie si s nami, keď
krásne chvíle s
tebou sú len spo-
mienkami. Nijaký
čas tu na zemi nie
je dosť dlhý na ži-
vot s tými, ktorých milujeme. Len
ten, kto niekoho navždy stratil,
vie čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v
srdci stále bolí a zabudnúť nám
nedovolí. 28. 8. 2014 uplynú
3 roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný syn, brat a strýko

.
22. 9. 2014 si pripomenieme nedo-
žitých 51 rokov. S láskou a úctou
spomína mama, brat Štefan,
sestra Eva s rodinami.

Martin GALAMBOŠ

MESTSKÉ MÚZEUM
Zmrzačené roky / Veľká vojna 1914 - 1918

Zo zeme

– príbeh Pezinčanov a
Pezinka, frontovej línie i zázemia v rokoch 1. svetovej vojny. Výstava
je súčasťou projektu Mestského múzea v Pezinku a Malokar-
patského múzea v Pezinku, ktoré prinášajú spoločnú tému Veľkej
vojny v dvoch výstavách. V priestoroch oboch múzeí potrvajú do 30.
novembra 2014.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 16.00

.

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

KINO DOMU KULTÚRY september
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Filip Polc vyhral preteky
v Bachledovej doline

Slovenské reprezentantky v
plážovom volejbale Dominika
Nestarcová a Natália Dubov-
cová sa skvelým spôsobom pre-
zentovali na turnajoch Grand
Slamu Svetovej série v nór-
skom Stavangeri (jún) a ame-
rickom Long Beach v Kalifornii
(júl). Na oboch grandslamoch
Svetovej série dosiahli svoje
najlepšie umiestnenia v karié-
re. V Nórsku v boji o bronz vy-
hrali nad holandským párom 2-
1na sety.

Natália DUBOVCOVÁ, Domi-
nika NESTARCOVÁ (19-SR) -
Madelein Meppelinková, Mar-
leen Van Ierselová (11-Hol.) 2:1
(19, -16, 12)

V kalifornskom Long Beach
boli nasadené ako 14-ky, ktoré
v základnej skupine postupne
vyhrali nad vicemajsterkami
Európy zo Švajčiarska, domá-

cim americkým párom 2:0 na
sety. Posledný zápas v skupine
vyhrali s Nemkami (3. nasade-
né) 2:1a postúpili ako víťazky
skupiny priamo do 2. kola vy-
raďovacích bojov. Tam si naj-
skôr poradili s 12. nasadeným
americkým párom 2-0, neskôr

vo -finále zvíťazili s Austrál-
čankami (11. nasadenými) 2-0
a zabezpečili si postup do semi-
finále, kde nastúpili proti prvé-
mu nasadenému páru z USA.
Prvú prehru zaznamenali práve
až v tomto stretnutí, keď pod-
ľahli 0-2. V zápase o bronz ich

súperkami boli Španielky (4. na-
sadené), ktoré sa im podarilo
poraziť prvýkrát v ich vzájom-
ných zápasoch. Po dramatic-
kom priebehu sa mohli tešiť z
výhry 2-1na sety a užiť si tak
ďalší skvelý úspech. Dominike
ako aj jej spoluhráčke Natálii sr-
dečne gratulujeme.

Natália Dubovcová, Dominika
Nestarcová (SR-14) - Liliana
Fernándezová-Steinerová,
Elsa Baquerizová-McMillanová
(Šp.-4) 2:1(19, -12, 13)

Walsh-Ross USA [1] - Dubov-
cová-Nestarcová SVK [14] - 2:0
(21:14, 21:15)

Bawden-Clancy AUS [11] - Du-
bovcová-Nestarcová SVK [14]
0-2 (15-21, 18-21)

(pv)

Zápas o 3.miesto

-finále:

-finále:

Dvojnásobne bronzová Dominika Nestarcová

Prvá pezinská in-line jazda

V sobotu 16. augusta v podvečerných hodinách prebehla prvá
pezinská in-line jazda. Hoci na obed ešte pršalo a mraky nad
Malými Karpatmi sa hrozivo prevaľovali celé popoludnie, nako-
niec cesty včas vyschli a účastníci absolvovali približne 12 km
dlhú jazdu bez problémov. Trasa bola náročná najmä v prvej tre-
tine, kde prevládal nekvalitný asfalt a cesta stúpala smerom na
Muškát a Cajlanskou ulicou. Ďalej to však už bola paráda, kva-
litný asfalt a dlhý zjazd Panským chodníkom, Okružná cesta,
Drevárska ulica s dvomi podjazdmi pod železnicou a úspešný
dojazd na námestie.

Jazdu absolvovalo asi 300 účastníkov, niektorí išli na bicyk-
loch a kolobežkách. Najmladší , jedenásťmesačný Viktor sa za-
tiaľ len viezol vo vozíku, ale najstaršia cyklistka, Pezinčanka pa-
ni Magda, ktorá má 76 rokov, prešla celú trasu. Reakcie boli po-
zitívne, hoci trať bola náročná, účastníci boli spokojní.

Prvá pezinská in-line jazda sa konala v spolupráci s Mestom
Pezinok a pod záštitou primátora. Pri jazde asistovala mestská
aj okresná polícia, organizáciu perfektne zvládol bratislavský
in-line tím.Aj im sa naša trasa veľmi páčila a na spoločnej večeri
v jednej z pezinských pivníc sme sa dohodli, že podujatie o rok
zopakujeme.

Hoci sa jazda konala v Pezinku po prvýkrát, vysoká účasť uká-
zala, že je tu silná komunita aktívnych korčuliarov a že v budúc-
nosti bude treba pre nich vytvoriť lepšie prostredie a podmien-
ky. Veď korčuľovanie, podobne ako cyklistika je vo svete čoraz
populárnejšie a má svoje opodstatnenie nielen ako šport, ale aj
ako alternatíva automobilovej dopravy.

usporiadateľBohuš Konečný,

FOTO: FACEBOOK

Futbalisti PŠC do novej sezóny
Naši futbalisti vo všetkých kategóriách

so svojimi trénermi a držíme im palce, aby sa im nadchá-
dzajúca sezóna vydarila. V roku 2014 náš futbalový oddiel zís-
kal finančný príspevok od Nadačného fondu Slovenskej spori-
teľne v Nadácii Pontis v sume 2500,- eur. Finančné prostriedky
boli určené na nákup striedačiek k tréningovému ihrisku, na kto-
rom sa už môžu hrať nielen priateľské zápasy. Časť dotácie sa
použije aj na nákup športových súprav pre najmenších a na ná-
kup didaktických pomôcok. Týmto ďakujeme Nadačnému fon-
du Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis za poskytnutú dotá-
ciu pre futbalový klub PŠC Pezinok.

Pred novou sezónou prišlo k zmene aj na pozícii predsedu fut-
balového klubu PŠC. Doterajší predseda Ján Farbula požiadal
o uvoľnenie z dôvodu svojho pôsobenia vo vyšších futbalových
štruktúrach Bratislavského kraja, ktoré mu neumožňujú vyko-
návať aj funkciu predsedu nášho klubu. Výbor klubu ďakuje
Jánovi Farbulovi za odvedenú prácu v klube a verí, že sa bude
aj naďalej aktívne zaujímať o pezinský futbal. Členovia výbo-
ru zvolili za nového predsedu klubu PŠC pán Igora Andela, do-
terajšieho člena výboru. Spoločne budeme naďalej pomáhať
a podporovať rast našich futbalistov.

člen výboru PŠC
Miloš Andel,

majú za sebou letnú prí-
pravu

sa v Pezinku
uskutoční už 4. ročník športo-
vo-kultúrneho podujatia pod ná-
zvom . Po-
dujatie je zasadené do príjem-
ného prostredia mestského par-
ku a základnou, nosnou časťou
je Hrať sa
bude v troch kategóriách.
Prvou kategóriou sú juniori do
18 rokov, druhou muži nad
18 rokov a posledná kategória
je Open Mix. Taktiež budú
prebiehať

a trojkových
hodoch. Meno víťazného tímu
v hlavnej kategórii bude zveč-

6. septembra

STREET GAMES

turnaj v streetbale

súťaže jednotliv-
cov v smečovaní

nené na putovnom pohári, kto-
rý bude vystavený po celý rok v
kultúrnom centre v Pezinku.
Tímy, ktoré sa chcú turnaja zú-
častniť, sa môžu registrovať for-
mou správy na našej fanpage
na facebooku – Street Games
Pezinok.

V ten istý deň a na tom istom
mieste sa uskutoční aj par-
tnerské podujatie

v dĺžke 9 km, ktorý od-
štartuje v poobedňajších ho-
dinách. Štart sa uskutoční v
parku, odkiaľ bežci vybehnú
do ulíc mesta. Trať povedie
účastníkov najskôr mestom,

Beh Pezin-
kom

potom priľahlými vinicami a
nakoniec sa vráti späť do
mesta. Vyvrcholením celej
trate bude cieľová rovinka na
Štefánikovej ulici v dĺžke pri-
bližne 400 m.

Počas celého dňa

, ktoré sú poháňané len
silou cvičiaceho. Pre návštev-
níkov sme si tiež pripravili
zaujímavú

.
Aby podujatie naplnilo svoju

multikultúrnosť, bude na jeho

bude pre-
biehať prezentácia cvičení
na trampolínach tzv. jumping
a cvičení na Race walker pá-
soch

exhibíciu cvičení
Street work out

pozadí prebiehať
, ktorý sa výtvarne preja-

via na pripravených plo-
chách a k správnej športovo
kultúrnej akcii patrí aj

, o ktorú sa postarajú
pezinskí dji: Kowic, Skrkoo,
Dj Vix, ale aj djská návšteva z
Trenčína Dj Lion Dee. Hudob-
né vystúpenia zavŕši koncer-
tom tesne pred vyhlásením vý-
ťazov Bekim aj so svojím djom
Vulgarom.

Už teraz sa tešíme na vašu
hojnú účasť a na deň plný špor-
tu, hudby a dobrej zábavy.

art jam umel-
cov

dobrá
hudba

Adam Kovačovský

STREET GAMES 2014. Zúčastnite sa aj vy!

Dubovcová, Nestarcová - Poszmiková, Michalovičová 2:0
(14, 16)

V polovici augusta sa v Košiciach uskutočnili Majstrovstvá

Slovenska v plážovom volejbale.
Pezinčanka Dominika Nestarcová so spoluhráčkou Natáliou

Dubovcovou sa podľa očakávania stali jasnými víťazkami maj-

strovstiev SR. Zdá sa, že na Slovensku nemajú konkurenciu,

majsterkami Slovenska sú piatykrát za sebou.

Finále:
Natália Dubovcová, Dominika Nestarcová (2-SR) - Monika

Brzosteká, Kinga Kolosinská (6-Poľ.) 2:1(22, 17, 11)

Ďalší veľký úspech čakal na Dominiku Nestarcovú a Natáliu
Dubovcovú vo švajčiarskom Biel/Bienne, keď na turnaji európ-
skej série CEV Masters obsadili tretie miesto. V priebehu troch
dní odohrali až sedem zápasov. V nadstavbovej časti postupne
zdolali úradujúce majsterky Európy zo Švajčiarska a nakoniec
porazili aj španielsky pár. V zápase o postup do finále s Nem-
kami neuspeli a prehrali 1:2 na sety. V súboji o tretie miesto si
Slovenky poradili s poľskou dvojicou Monika Brzosteká, Kinga
Kolosinska a zvíťazili 2:1na sety.

O 3. miesto:

Bronz získali aj v Európe Nestarcová a Dubovcová
majsterkami Slovenska

Koncom júla patrila Bachledova dolina vo Vysokých

Tatrách zjazdárom na horských bicykloch. Víkendový down-

hill i enduro preteky absolvoval aj jazdec svetového formátu –

Pezinčan – Filip Polc. Preteky s prehľadom vyhral aj napriek

spadnutej reťazi. Ďalšie kolá svetového pohára sa uskutoč-

nia v Kanade a USA. Finále svetového turné City downhill

v Mexiku bude v októbri 2014. (r)


