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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

srdečne vás vítam na toho-
ročnom Vinobraní 2014, kto-
ré je nielen oslavou práce na-
šich vinohradníkov a vinárov,
ale aj bilancovaním „úrody“,
ktorú naše mesto dosiahlo aj
v ostatných oblastiach eko-
nomického, kultúrneho a spo-
ločenského života.

V ostatnom čase sa stále
častejšie presviedčam o tom,
aké je pre mnohých z nás
dôležité konkrétne miesto v
ktorom žijeme. Ako nás a na-
še rodiny viaže k nášmu ro-
disku stále silnejšie citové pu-
to, rovnako ako zdravý lokál-
patriotizmus a hrdosť na Pe-
zinok. Je to príjemné konšta-
tovanie či už zaznieva z úst
mladých ľudí, ktorí si Pezinok
vybrali pre svoj nový domov
alebo tých, ktorých predkovia
tu žijú už po niekoľko generá-
cií. Na mnohých stretnutiach
s občanmi, ale aj v médiách
sa často stretávam s názo-
rom, že Pezinok je skvelým
miestom pre život. Veľmi by
som si želal, aby to tak bolo aj
naďalej. A to aj v čase pretr-
vávajúcej ekonomickej krízy,
každodenných problémov a
mnohých nedostatkov.

Napriek tomu všetkému
sme hrdí, že sme Pezinča-
nia. Tešíme sa z úspechov na-
šich detí, spoluobčanov,
umelcov a športovcov, z kaž-
dého nového pekného domu
či nového chodníka. Mnohé,
aj väčšie mestá, nám závidia
bohatý kultúrny a spoločen-
ský život, množstvo festiva-
lov, ale aj vinárskych poduja-
tí. Možno je pozitívna atmo-
sféra v meste daná tradíciou,
duchovným a intelektuálnym
potenciálom obyvateľov a
možno aj dobrým vínom, kto-
ré sa tu dorába tisícročie.

Faktom je, že Pezinok je ne-
odškriepiteľne a dlhodobo
mestom, ktoré sa môže po-
chváliť množstvom úspe-
chov, trvalo udržateľným roz-
vojom a spokojnosťou jeho
obyvateľov. Dúfam, milí náv-
števníci Vinobrania, že bude-
te mať príležitosť presvedčiť
sa o tom aj vy počas týchto
troch dní, ale aj kedykoľvek v
budúcnosti, keď Pezinok nav-
štívite. Vitajte teda v Pezinku
a na vaše zdravie, milí pria-
telia!

primátor mesta Pezinok

Vážení návštevníci
Vinobrania, milí spo-
luobčania,

Mgr. Oliver Solga,

Mesto Pezinok spolu so

Združením pezinských vino-

hradníkov a vinárov pozýva

všetkých občanov ochotných

pomôcť svojmu mestu na je-

sennú brigádu, ktorá sa usku-

toční

Zraz je v hornej časti

v sobotu 18. októbra o

8.00 h.

Panského chodníka pri vstu-

pe do vinohradov (pri prvej ta-

buli vinohradníckeho náučné-

ho chodníka). Vítaní budú aj

brigádnici s náradím (hlavne

motorové píly a krovinorezy).

O ostatné náradie, ale aj ma-

lé občerstvenie bude postara-

Pozvánka na brigádu

V piatok, 12. septembra, sa v hoteli Vinársky dom v Pezin-

ku uskutočnilo zasadanie prezídia Únie miest Slovenska.

Hostiteľom bol viceprezident ÚMS Oliver Solga. Pod vede-

ním prezidenta ÚMS a primátora Bratislavy Milana Ftáčnika

prerokovali primátori navrhovaný zákon o dotácii na rozvoj,

ktorú by mali mestám platiť developeri. Z týchto poplatkov by

mestá mali hradiť vyvolané investície pri výstavbe väčších

stavebných celkov, napríklad materské školy, komunikácie

a športoviská. Hovorilo sa aj o daňovej politike miest a po-

stupnej realizácii projektu miest ako prirodzených centier

regiónov. Na záver stretnutia sa prítomní rozlúčili s kolegami-

-primátormi, ktorí už v nadchádzajúcich komunálnych voľ-

bách nekandidujú. (r)

Inzercia

né. Hlavnou úlohou brigády

bude vyčistenie úseku pri ces-

te od náletových drevín a buri-

ny a vybudovanie odvodňova-

cích kanálov popri ceste tak,

aby nebola zaplavovaná zóna

rodinných domov popri Pan-

skom chodníku. (ra)

Program
Vinobrania

2014
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Inzercia

Vitajte na Vinobraní 2014

FOTO (pb)

Mesto Pezinok a PKC sr-
dečne pozýva všetkých pe-
zinských seniorov na tradič-
né stretnutie pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším.

Podujatie sa uskutoční v
piatok
v spoločenskej sále Domu
kultúry. O hudobný program
i drobné pohostenie bude po-
starané.

24. októbra o 16.00 h

(ra)

K Mesiacu úcty
k starším

Zasadanie ÚMS v Pezinku
Spoločnosť Termming, ktorá vykonáva generálnu rekon-

štrukciu tepelného hospodárstva, sa ospravedlňuje oby-

vateľom sídlisk Sever a Juh za dočasné komplikácie na ko-

munikáciách a za odstávku teplej vody. Budeme sa snažiť,

aby vás práce obmedzovali čo najmenej a veríme, že náj-

dete pochopenie pre práce, ktoré je nevyhnutné urobiť práve

v tomto čase.

Všetky práce povedú k tomu, že dodávky tepla a teplej

vody budú už čoskoro efektívnejšie a ekonomickejšie ako

doteraz. Ďakujeme za pochopenie

Vedenie firmy

Ospravedlnenie
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tak ako vinohradníci na jeseň zberajú úrodu hrozna, aby
z neho urobili dobré víno, tak aj primátor a poslanci mestské-
ho zastupiteľstva na konci volebného obdobia skladajú účty
svojim spoluobčanom a robia odpočet toho, čo sa podarilo
urobiť, ale aj toho, čo sa urobiť nepodarilo a hľadajú príčiny,
prečo.

Toto sú výsledky našich najdôležitejších aktivít za volebné
obdobie rokov 2010 – 2014. Sme presvedčení, že občania
Pezinka z tohto dokumentu, ale najmä zo svojich konkrét-
nych každodenných poznatkov a osobných skúseností zhod-
notia naše štvorročné úsilie a na ich základe nám vystavia vy-
svedčenie.

Vyhodnotenie má tú istú štruktúru ako volebný program na-
zvaný „50 krokov pre úspešný a všestranný rozvoj nášho
mesta“, ktorý sme vám predložili pred štyrmi rokmi na začiat-
ku volebného obdobia.

Chápeme, že tohto textu je veľa na čítanie, ale boli by sme
veľmi radi, keby ste si naň našli čas a získali tak podrobný
prehľad o tom, čo všetko sa za uplynulé volebné obdobie po-
darilo urobiť.

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

V práci Mestského úradu a samosprávy sme dôsledne dodržia-
vali princípy etiky, profesionality a transparentnosti. Počas celého
volebného obdobia sa nevyskytol ani jeden prípad korupcie, pro-
tekcionizmu alebo nehospodárneho nakladania s verejnými fi-
nanciami.

Informovanosť občanov bola na takej úrovni, že sme vďaka nej
boli každoročne vysoko hodnotení aj Transparency International
Slovakia.

Dodržali sme sľub občanom z roku 2010, že udržíme dobrú eko-
nomickú kondíciu mesta aj v čase prebiehajúcej krízy a nebude-
me zaťažovať občanov zvyšovaním daní a poplatkov, prišlo len k
úpravám vyplývajúcim zo zmien v legislatíve.

Aj napriek zvýšenému náporu prenesených kompetencií zo štá-
tu na mesto sme v septembri 2011 v rámci novej organizačnej
štruktúry znížili počet pracovníkov viac ako o 10 percent, zracio-
nalizovali sme činnosť jednotlivých oddelení a stabilizovali sme
personálne aj odborne nielen Mestský úrad, ale aj organizácie a
inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Skvalitnili sme prácu Mestskej polície a rozšírili sme jej činnosť
na platených parkoviskách, rovnako sme rozšírili kamerový moni-
toring v meste napojený na centrálny pult ochrany objektov MsP.

Vo viac ako 70-ročnej budove Mestského úradu postupne re-
konštruujeme interiérové priestory a inžinierske siete, aby tam ob-
čania našli prívetivejšie prostredie a ochotnejších úradníkov.

SAMOSPRÁVAAMESTSKÝ ÚRAD

Vyhodnotenie volebného programu 2010-2014

Výrazne sa zlepšila a skvalitnila aj informovanosť obyvateľov v
mestských médiách, rovnako ako práca väčšiny poslancov (pra-
covné, riadne a mimoriadne zasadania). Zvýšil sa aj podiel obča-
nov v poradných orgánoch a komisiách („otvorený“ počet členov
komisií). Problémy väčších skupín obyvateľov sme riešili formou
verejných zhromaždení a prijatí rozhodnutí konsenzom.

Všestranne sme podporili aktivity občanov, organizovali sme a
sami sme sa zúčastňovali na verejnoprospešných prácach a bez-
platných brigádach. Upratovali sme vinohrady, čistili studničky a
budovali protipovodňové stavby.

Založili sme mestský podporný fond „Pro Bozen“ zameraný na
podporu kultúrnych aktivít, vydávanie kníh a záchranu pamiatok.

Výrazne sme iniciovali a podporili všetky zmysluplné aktivity spo-
ločenského, duchovného, kultúrneho a športového života. Z nich tre-
ba spomenúť aspoň literárne, výtvarné, hudobné a spevácke súťa-
že, ale aj mnohé tradičné či nové športové podujatia. Formou dotácii
sme za štyri roky rozdelili právnickým a fyzickým osobám na šport
305 457 eur, na kultúru 57 095 eur a na sociálnu pomoc 18 474 eur.

Podporili sme talentované deti a mládež v ich všestrannom
rozvoji, ako aj v reprezentovaní mesta. Veľmi dobrá bola aj spo-
lupráca s cirkvami a spoločenskými organizáciami a inštitúciami.

V neposlednom rade treba spomenúť aj veľmi dobrú spoluprácu
s vedením Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem spolu-
práce pri čerpaní finančných prostriedkov z OPBK je BSK garan-
tom projektu obchvatu Pezinka, Vinosadov a Modry. Na tento dlho-
trvajúci projekt je už v budúcom roku vyčlenených 22 miliónov eur
z EÚ. Len v tomto roku napríklad získali pezinské materské školy
od BSK 19 000 eur na svoje aktivity a materiálne vybavenie.

Mesto sa pravidelne vysoko umiestňovalo aj v rôznych priesku-
moch, anketách a štatistikách štátnych i mimovládnych inštitúcií.

Ocenením mesta a jeho významného postavenia v rámci slo-
venských miest je aj skutočnosť, že primátor Oliver Solga dlhodo-
bo zastáva funkciu viceprezidenta Únie miest Slovenska a prezi-
denta Klubu primátorov.

Jedným z najvýznamnejších krokov tohto volebného obdobia je
prenájom a rekonštrukcia tepelného hospodárstva, ktorý zabez-
pečí kvalitu dodávok tepla a teplej vody a tiež stabilné a výhodné
ceny pre občanov.

Výkladnou skriňou mesta sa stala budova mestskej Polikliniky,
do ktorej sme investovali doteraz viac ako 350 000 eur. Prešla ge-
nerálnou opravou, vybudovali sme nové priestory pre LSPP a za-
bezpečili lekárske odbornosti a špecializácie, ktoré doteraz v mes-
te neboli.

ROZVOJ, BÝVANIEAVÝSTAVBA

Dokončili sme rekonštrukciu Záhradnej ulice, opravu chodníkov
na ul. Za hradbami, Bernolákova a 1. Mája. Vybudovali sme mno-
hé nové kontajnerové stanovištia a vyasfaltovali sme komuniká-
ciu na uliciach dona Sandtnera a Novomeského (kde ešte staveb-
ná firma musí odstrániť závady).

Opravou strechy sme začali so záchranou významnej historic-
kej pamiatky – domu na Holubyho ul. 22. Tak ako v dvoch predo-
šlých volebných obdobiach, ani teraz nebola zbúraná žiadna bu-
dova zapísaná do zoznamu pamiatok. Navyše sme dokončili ge-
nerálnu rekonštrukciu Palugyaovskej kúrie na ul. M. R. Štefánika,
ktorá slúži pre potreby základnej umeleckej školy Eugena Su-
choňa.

Rekonštruovali a budovali sme verejné osvetlenie, máme vypra-
covaný svetelný audit, ktorý je prvým krokom k pripravovanej re-
konštrukcii verejného osvetlenia v celom meste.

Realizoval sa aj prvý parkovací dom na území mesta. Na sídlis-
ku Muškát bol postavený firmou Stavoimpex a je v ňom 91 sa-
mostatných garážových státí a 30 voľných státí.

Podarilo sa nám rozšíriť mestský cintorín a vybudovať prekrytý
prístrešok pred Domom smútku.

Jediný väčší prísľub, ktorý sa nám nepodaril v tomto období rea-
lizovať, je ďalší bytový dom malometrážnych tzv. štartovacích by-

tov, z časti však aj pre nestabilnú podporu štátu cez ŠFRB a tiež
pre prieťahy pri kúpe bývalých CO skladov na Malackej ceste, tiež
zo strany ministerstva vnútra.

Za najväčší problém považujeme neschválenie nového Územ-
ného plánu mesta. Intenzívne trojročné práce na ňom neboli
dokončené pre časové prieťahy v procese vyjadrovania a schva-
ľovania kompetentnými štátnymi orgánmi.

DOBROVOĽNÉ BRIGÁDY. Mesto ich organizuje spolu so
Združením pezinských vinohradníkov a vinárov už piaty rok.
Za tú dobu stovky dobrovoľníkov vyčistili viac ako tri kilo-
metre vodných tokov a odstránili stovky metrov štvorco-
vých burinísk a náletových drevín. Opravili studničky a his-
torickú kamenicu. Vysadili viac ako 60 ovocných stromov.

POLIKLINIKA. Odkedy prešla do vlastníctva mesta, pokra-
čuje jej generálne rekonštrukcia. Slúži nielen občanom
Pezinka, ale aj okolitých obcí. Peniaze na rekonštrukciu
(viac ako 350 000 eur) získavame z plateného parkovania v
centre mesta.

DOPRAVNÝ TERMINÁL na železničnej stanici umožnil kul-
túrnejšie cestovanie, informovanosť, a prepájanie autobu-
sovej a vlakovej dopravy a hlavne zabezpečil bezplatné
parkovanie pre viac ako šesťdesiat automobilov a 30 cyk-
listov. Realizácia projektu stála 429 000 eur.

OBCHODY A SLUŽBY. V Pezinku je najhustejšia obchodná
sieť na Slovensku. Zatiaľ čo v našom meste je 974 metrov
štvorcových obchodnej siete na 1000 obyvateľov, v poradí
druhej Bratislave je to len 698 m2. K pezinským obchodní-
kom chodia nakupovať aj zákazníci zo širokého okolia.

DOPRAVA

OCHRANAŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zaviedli sme úspešný parkovací systém, ktorý je jeden z najlac-
nejších na Slovensku. Finančné prostriedky z parkovania sme
použili výhradne na rekonštrukciu Mestskej polikliniky, aby v nej
lekári i občania našli prostredie hodné 21. storočia.

Pribudli aj nové parkoviská na sídliskách Sever a Muškát, pri-
pravené je vybudovanie parkoviska na sídlisku Starý dvor a ďalšie
premostenie potoka na Sahare.

Po celé štyri roky sme opravovali cesty a chodníky a starali sa
o verejnú zeleň (chodníky na Bernolákovej ulici, ul. 1. Mája a Za
hradbami, cesty na Malokarpatskej, Suvorovovej a Novomes-
kého ulici, atď.).

Vybudovali sme spolu s BSK viacero bezpečných svetelných
prechodov pre chodcov a pokračovali sme v odstraňovaní bariér
na mestských komunikáciách.

Dobudovali sme Technický a skladový areál mesta na Dubovom
vŕšku, kde robíme bezplatný jarný a jesenný zber. Vybudovali
sme tu Karanténnu stanicu pre umiestnenie odchytených túla-
vých psov, kde nachádzajú aj vďaka dobrovoľníkom náležitú opa-
teru.

Úspešní sme boli v domácom aj v medzinárodnom meradle (viď
stanovisko Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu) v boji proti vybudo-
vaniu skládky komunálneho odpadu v Novej jame a aj proti vybu-
dovaniu splynovacej elektrárne na Šenkvickej ceste.

Zabezpečili sme intenzívnejšie separovanie odpadu, jeho ener-
getické využitie v Ecorecu a umožnili sme občanom bezplatné ulo-
ženie odpadu na Dvore nebezpečného odpadu v Petmase. Kaž-
doročne sme robili bezplatný jarný a jesenný zber odpadov
z domácností na Dubovom vŕšku.

V boji proti povodniam sme najmä dobrovoľníckou brigádnickou
činnosťou zabezpečili vyčistenie viac ako troch kilometrov kaná-
lov a potokov. Vyčistili sme množstvo plôch od náletových drevín
a invazívnych rastlín a burín.

Výrazne sme zabránili devastácii vinohradov, boli sme iniciátor-
mi mnohých podujatí zameraných na ochranu prírody a aktívne
sme sa podieľali na vypracovaní Memoranda BSK na záchranu
vinohradov.

S Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou sme pokračovali
v rekonštrukcii vodovodných a kanalizačných sietí (ako maximál-
ne prezieravé sa ukázalo stanovisko primátora nepredávať akcie
BVS, ktoré vlastní mesto, za dva roky sme získali na dividendách
viac ako 150 000 euro).

Za jeden z najväčších úspechov považujeme vyporiadanie
pozemkov pre kanalizáciu v Grinave. V súčasnosti sa čaká na
stavebné povolenie a celá dokumentácia bude odovzdaná
BVS, ktorá by mohla v budúcom roku konečne začať s jej realizá-
ciou.

Po vrátení areálu Kameňolomu mestu sme začali s jeho revitali-
záciou a podarilo sa nám usporiadať v ňom prvú veľkú umeleckú
prezentáciu muzikálu Kleopatra. Na budúci rok sú už dohodnuté
viaceré projekty, ktoré do tohto areálu prilákajú tisíce návštevní-
kov.

Obmedzili sme vjazd motorovými vozidlami do vinohradov, aby
v nich Pezinčania celoročne našli bezpečný priestor na vychádz-
ky s deťmi a cyklistiku.
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Stručná správa o stave nášho mesta
SOCIÁLNASTAROSTLIVOSŤAZDRAVOTNÍCTVO

Komisia sociálnej starostlivosti prehodnotila stovky žiadostí
o mestské byty a transparentne ich pridelila viac ako štyridsiatim
novým nájomníkom. Posúdila situáciu desiatok žiadateľov o fi-
nančné príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi.

Už spomínanú Polikliniku sme zdravotníckymi službami obsadili
na viac ako deväťdesiat percent, aj napriek konkurencii súkrom-
ných zdravotných stredísk.

Najdôležitejšou investíciou bolo už spomínané vybudovanie vý-
varovne, ktorá zabezpečuje stravu aj pre vyše tristo seniorov.
Rovnako sme zabezpečili rozvoz stravy do domácností.

Mesto aktívne spolupracuje s Centrom pre rodinu, ktorému po-
skytuje priestory na Kollárovej ulici. Podporuje chránené dielne
v spolupráci s NO Juvamen.

Dlhodobá a systematická je aj sociálna práca s rómskymi spolu-
občanmi v Glejovke, najmä práca s ich deťmi a mládežou.

Nezanedbateľná je aj práca s bezdomovcami, ktorých v meste
pribúda pre blízkosť hlavného mesta a neúčinné zákony SR.
Pomáha zber šatstva, zabezpečenie základnej hygieny a ubyto-
vania v Nocľahárni na Bratislavskej ulici.

EKONOMIKA

ŠKOLSTVO, KULTÚRA, PAMIATKY

Rozhodujúcim ekonomickým dokumentom mesta je každoroč-
ne rozpočet, ktorý sme mali vždy vyrovnaný a viackrát sme
dokonca dosiahli prebytok v hospodárení. Plusom bol rezervný
fond, ktorý sa nám darilo napĺňať a využívať ho v čase nedostatku
kapitálových príjmov.

Získali sme množstvo finančných prostriedkov z grantov a fon-
dov EÚ. Boli sme mimoriadne úspešní v Operačnom programe
Bratislavského kraja, vybudovali sme dopravný terminál a parko-
visko na železničnej stanici v hodnote 428 000 eur a v minulom ro-
ku sme získali rekordných 1,7 milióna eur na projekt ISRMO
(Integrovaných stratégií regenerácie mestských oblastí) pre
Základné školy na Kupeckého ulici a Bielenisku a pre revitalizá-
ciu sídliska Sever. S realizáciou projektu sa už začalo.

O všetkých predajoch a prenájmoch právnickým alebo fyzickým
osobám sme informovali v predstihu a pri predaji sme dodržali
všetky právne normy. Majetok sme predávali transparentne, v sú-
ťažiach a šlo len o taký majetok, ktorý nebol pre mesto a jeho obča-
nov inak využiteľný a ktorý sa nejavil ani ako využiteľný v budúc-
nosti. Urobili sme viacero dôležitých akvizícií a najväčšou investí-
ciou bola Palugyaovská kúria na ul. M. R. Štefánika 9, dnešné
sídlo ZUŠ, kúpa budovy a jej generálna rekonštrukcia stáli mesto
1 200 000 eur).

Aj naďalej sme zveľaďovali majetok mesta, z 10,349 milióna eur v
roku 2001 sme sa vďaka tomu dostali na dnešných 23,717 milióna!

Snažili sme sa vytvárať optimálne podmienky pre podnikanie,
získali sme do Pezinka významných domácich i zahraničných in-
vestorov, ktorí prinesú nové pracovné pozície aj pre pracovné sily
so základným a stredným vzdelaním (Lyreco, Kaufland) a udržali
sme nezamestnanosť na relatívne nízkej úrovni 6 percent. Ako
ekonomicky výhodné sme využívali aj verejnoprospešné práce
našich spoluobčanov.

Zásadu efektívnosti, účelnosti a zodpovedného narábania s ve-
rejnými financiami sme uplatňovali aj pri úveroch (o čom svedčí za-
dlženosť necelých 19 percent, čo je hlboko pod celoslovenským
priemerom), bankových operáciách a pri investičnej činnosti.
Všetky činnosti za uplynulé štyri roky smerovali k optimalizácii a
konsolidácii verejných prostriedkov.

Pokračovali sme v rekonštrukcii a modernizácií školských bu-
dov, rozšírili sme kapacitu materských škôl (na opravy škôl sme
uvoľnili viac ako 400-tisíc eur). Za 618 000 eur sme vybudovali mo-
dernú vývarovňu pre tisíc žiakov a seniorov na Základnej škole
na Fándlyho ulici.

Všestranne sme podporili vzdelávanie aj mimoškolské aktivity
detí a mládeže. Pravidelne sme oceňovali našich učiteľov, poskyt-
li sme im niekoľko „ stabilizačných “ bytov.

Založili sme a naďalej vedieme úspešnúAkadémiu tretieho veku.

Opravili sme mnohé historické pamiatky, zveľadili muzeálny
fond a podporovali činnosť Mestského múzea. Systematicky sme
pestovali pozitívny lokálpatriotizmus, učili sme ľudí spolupatrič-
nosti a hrdosti na svoje mesto, na jeho bohatú históriu i súčasnosť.

Pokračovali sme v oprave hradieb a historických objektov (mo-
mentálne je to strecha vzácneho renesančného domu na Holu-
byho ul. 22). Boli sme niekoľkokrát ocenení v súťaži AIN za prí-
kladnú obnovu historických objektov.

Podarilo sa nám prevažne z vlastných prostriedkov digitalizovať
premietanie v kine v PKC i v prírodnom kine (196 000 eur z toho
30 000 eur bolo z Audiovizuálneho fondu), úspešne prevádzkuje-
me jeden z posledných amfiteátrov na Slovensku.

Výrazne sme iniciovali a dotovali kultúrnu a umeleckú a vzdelá-
vaciu činnosť Pezinského kultúrneho centra, Centra voľného ča-
su a Základnej umeleckej školy. Širokej verejnosti sme poskytli
možnosť využívať priestory Domu kultúry bezplatne. Na tejto bu-
dove sme rekonštruovali opláštenie a vymenili okná, chystáme
modernizáciu vzduchotechniky.

Dôstojne sme si každoročne pripomenuli oslavy oslobodenia a
iné sviatky a významné udalosti a osobnosti. Osadili sme niekoľko
pamätných a informačných tabúľ.

Pri príležitosti 100. výročia vypuknutia I. svetovej vojny sme opra-
vili pomníky padlým v Pezinku a na Cajle.

Za jeden z najdôležitejších úspechov tohto volebného obdobia
považujeme získanie investora a uzavretie zmluvy na vybudova-
nie umelej ľadovej plochy a zimného štadióna, s ktorého vý-
stavbou sa začne už tento rok.

Budovali a rekonštruovali sme ihriská, športoviská a školské dvo-
ry v meste i v cajlanskej a grinavskej časti mesta. V ich budovaní
sme podporovali aj investorov a športové kluby (napr. hokejbalo-
vý areál na Fajgalskej ceste). Po dlhotrvajúcich administratívnych
prieťahoch sme kolaudovali multifunkčné ihrisko na Cajle a osadili
kameru, ktorá zabraňuje vandalizmu na ihrisku.

ŠPORT

Aktívnym vstupom do vedenia Pezinského športového klubu
(PŠC) – futbalového oddielu sme dosiahli transparentnosť a lep-
šie podmienky, ktoré sa premietli aj do výkonov futbalistov. Očistili
sme tak klub od negatívnych javov z minulosti.

Intenzívne sme podporovali mládežnícky basketbal, futbal, ale
i mnohé iné športy, napr. aj hasičský či jazdecký šport.

Podieľali sme sa na organizovaní mnohých športových podujatí,
podporovali a spoluorganizovali sme turnaje a súťaže (napr. kvali-

fikácia ME 2015 basketbalistov), propagovali sme masové športy
ako i nové športy (napr. petanque) a dosiahli sme pozitívne vý-
sledky aj na poli športovania širokej verejnosti – mládeže i dospe-
lých.

Podieľali sme sa v historicky dosiaľ najväčšej miere na organi-
zovaní spoločenských podujatí, festivalov a stretnutí občanov pri
rôznych príležitostiach. Z najdôležitejších a najúspešnejších spo-
menieme aspoň Vinobranie, Pezinské otvorené pivnice, Sviatok
sv. Floriána, Keramické trhy, Svätojánske ohne, Dychovky v preši,
Kultúrne leto, Fyzulnačka, Vianočné trhy a mnoho ďalších.

Osobitne sme podporili rozvoj vínnej turistiky participáciou na
mnohých populárnych podujatiach, ako napríklad Vínne trhy, Ví-
no a levanduľa, sviatok sv. Urbana, Svätomartinské požehnanie
mladého vína, či Mestské viechy.

Vybudovali sme úplne nový Vinohradnícky náučný chodník.

CESTOVNY RUCH, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
AREKREÁCIA

NOVÁ KUCHYŇA – VÝVAROVŇA na ZŠ na Fándlyho ulici,
zahŕňa nové moderné zariadenie kuchyne a stavebné úpra-
vy. Zabezpečila stravovanie pre 700 žiakov a 300 seniorov,
ktorým mesto stravu vozí domov. Hodnota stavebných
prác a technického vybavenia bola 618 000 eur.

MATERSKÁ ŠKOLA na Bystrickej ulici. Rozšírenie kapaci-
ty materských škôl je dlhodobou úlohou mesta. V tomto vo-
lebnom období sme rekonštruovali a pristavali priestory
pre viac ako 150 detí v hodnote 170 000 eur.

OSOBITNÝ PROGRAM PRE HISTORICKÉ
ČASTI CAJLA AGRINAVA

Za najväčší úspech v Grinave považujeme už vyššie spomenu-
té vyporiadanie pozemkov pre vybudovanie kanalizácie, ktoré sa
ťahalo pre zložité majetkovo-právne vzťahy i obrovské množstvo
majiteľov pozemkov.

Po požiari futbalového štadióna mesto zaplatilo za jeho rekon-
štrukciu vyše 85 000 eur.

Rekonštruovali sme Denné centrum na Cajle v hodnote 72 000 eur.
Finančne sme každoročne sanovali problémy Základnej školy v Gri-

nave - Oreší desiatkami tisíc eur (len v tomto roku 40 000 eur). Ďalšie
financie boli použité na opravy interiéru i exteriéru budovy školy.

Rozšírili sme obidva miestne cintoríny.
Nedovolili sme v týchto častiach mesta ďalšie rozširovanie sta-

vebných pozemkov na úkor vinohradov a prírody.
Všestranne sme podporili aktivity Denných centier a kultúrny

a spoločenský život v týchto častiach mesta. V Grinave sme fi-
nančne podporili činnosť dychovej hudby i aktivity tamojšieho
združenia občanov.

Na ulici dona Sandtnera sme spolupracovali na vybudovaní no-
vej komunikácie, premostenia potoka a verejného osvetlenia.

Zatiaľ sa nám pre majetkovo nevyporiadané pozemky a cestné
parametre nepodarilo vybudovať spolu s Obecným úradom v
Limbachu pripravený spoločný chodník pre peších a cyklistov na
Limbašskej ceste.

Vážení spoluobčania, sme si vedomí, že v tomto materiály
nie sú a nemôžu byť všetky aktivity mesta a výsledky, ktoré
sme spolu dosiahli. Snažili sme sa pripomenúť aspoň tie pod-
statné a najdôležitejšie. Či sme urobili veľa alebo málo, musí-
te objektívne posúdiť vy.

Iste, vždy sa dá urobiť viac a lepšie. Treba si však uvedomiť,
v akej dobe žijeme, ako sa pod rozvoj miest podpísala ekono-
mická kríza, ktorá sa ešte stále neskončila.Anajmä treba cho-
diť s otvorenými očami a porovnávať, čo sa podarilo v okoli-
tých alebo porovnateľných mestách za tie štyri roky urobiť
a čo sa podarilo nám. Potom možno budeme hrdí na to, že
sme Pezinčania a budeme schopní oceniť prácu vedenia
mesta, poslancov i pracovníkov Mestského úradu a organi-
zácií, ktoré mesto riadi.

Všetko, čo sa urobilo za uplynulé volebné obdobie, je dôka-
zom toho, že naše mesto nepotrebuje zmenu orientácie či ve-
denia, ale naopak, dôsledne pokračovať v nastolenom kurze.
Rovnako ako nepotrebuje prázdne sľuby, ktoré majú len pa-
pierovú či ústnu podobu a ich splnenie nie je kryté reálnymi
finančnými prostriedkami ani profesionálnymi schopnosťa-
mi tých, čo krátko pred voľbami sľúbia hocikomu hocičo.

Práve výsledky, ktoré vám dnes predkladáme, potvrdzujú,
že Pezinok potrebuje hlavne stabilitu a nadviazanie na všetko
dobré, čo sa spoločným úsilím vedenia mesta a občanov dote-
raz podarilo dosiahnuť. Potrebuje však aj viac ľudí ochotných
prispieť nápadmi, radami, či prácou v prospech komunity.

ŠPORTOVÉ ZARIADENIA. Hokejbalový areál na Fajgalskej
ceste bude jeden z najmodernejších v našom meste. Okrem
športového zázemia poskytne aj stravovacie služby a zá-
kladňu pre skatepark a bikros.

ZIMNÝ ŠTADIÓN. Vybudovanie zimného štadióna bolo dl-
horočným snom mnohých Pezinčanov, nielen hokejistov.
Na ľadovú plochu s celoročnou prevádzkou sa tešia nielen
oni, ale najmä školská mládež a možno aj hráči budúceho
pezinského hokejového klubu.
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Inzercia

Už v minu-
lom čísle Pe-
zinčana sme
informovali o
výstavbe poly-
funkčnej budo-
vy na rohu Ul.
M. R. Štefáni-
ka a Farskej uli-
ce. Aby sme
predišli výmyslom, ktoré sa šírili o veľkosti a výške budovy, priná-
šame dnes vizualizáciu spomínanej budovy z architektonického
ateliéru ing. arch. M. Rusnáka z Modry. Na nej je vidieť, že sa jed-
ná o dvojpodlažnú budovu s obývateľným podkrovím. V parteri
budú obchody a v nadstavbe prvého poschodia a podkrovia bu-
dú byty. Vizualizácia je aj na oplotení stavby. (ra)

Čo to bude, až to bude

Mesto Pezinok s finančnou
podporou BSK (1500 €) z cel-
kových nákladov 4018,40 € zre-
konštruovalo dvor Zariadenia
opatrovateľskej služby na Ko-
menského ulici 23, Pezinok.

Z dôvodu bezpečnosti bolo
potrebné, aby sa riešil havarijný stav plochy dvora, na ktorom
sa klienti pohybujú. Realizáciou projektu sa odstránilo riziko
úrazu a zvýšila sa aj estetická hodnota a využiteľnosť priesto-
rov.

Referát vzťahov s verejnosťou a projektového riadenia
Ing. Michal Seliga,

Rekonštrukcia dvora ZOS Komenského

Mesto Pezinok vypracovalo v
júni 2014 Program odpadového
hospodárstva (POH) obce do
roku 2015. Tento program je vy-
pracovaný v súlade s POH Slo-
venskej republiky a zavádza do
praxe hierarchiu odpadové-
ho hospodárstva, ktorá na prvé
miesto kladie predchádzanie
vzniku odpadov, nasleduje prí-
prava na opätovné použitie, re-
cyklácia, iné zhodnocovanie
odpadov a až na poslednom

mieste je zneškodňovanie od-
padov skládkovaním. Mesto
Pezinok intenzívne pracuje na
zavádzaní opatrení POH do
praxe.

Separáty sa dlhodobo
zhodnocujú, ale od začiatku ro-
ku 2014 sa aj zmesový komu-

V roku 2014 sa podarilo do-
siahnuť stav, keď ani jedna
zložka komunálneho odpadu
zbieraného v rodinných do-
moch nekončí na skládke od-
padov.

nálny odpad – teda zvyšný ne-
triedený – vozí na energetické
zhodnotenie do firmy ecorec
Slovensko s. r. o., prevádzka
Glejovka 15 v Pezinku. Za prvý
polrok sa vo firme zhodnotilo
1 059,8 t netriedeného odpadu,
ktorý doteraz končil na skládke
odpadov. Je to veľký krok v na-
kladaní s odpadmi, a to nielen
po stránke ekologickej ale aj
ekonomickej. Veď obrovské
množstvo odpadu sa prestalo

Menej zneškodňujeme, viac zhodnocujeme

Projekt

(ROEP)
je schválený rozhodnutím, kto-
ré vydal Okresný úrad Pezi-
nok, katastrálny odbor pod.
Číslo : OU-PK-KOI 1/2014/RO-
EP Pezinok v Pezinku dňa: 1. 7.
2014, právoplatné 30. 7. 2014

„Register obnove-
nej evidencie pozemkov v
kat. území Pezinok“

Informačné výpisy z listu
vlastníctva na jednotlivé ne-
hnuteľnosti s uvedeným
vlastníkom je možné pozrieť

na internetovej stránke
www.katasterportal.sk

V prípade, ak ste zistili nehnu-
teľnosť, ktorá by vám alebo
vašim predchodcom mohla
patriť, obráťte sa na Okresný
úrad Pezinok, katastrálny od-
bor, resp. postupujte podľa usta-
novení zákona NR SR č.
180/1995 Z.z. o niektorých opa-
treniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom v znení ne-
skorších predpisov.

ných dokladov ako sú najmä
občiansky preukaz, rodný list,
sobášny list a iné.

Na základe vykonaného zápi-
su do katastra nehnuteľností za-
nikne správa Slovenského po-
zemkového fondu (ďalej len
„SPF“) alebo správa štátnej or-
ganizácie lesného hospodár-
stva (ďalej len „ŠOLH“).

Pri usporiadaní právnych vzťa-
hov k pozemkom, ktorých vlast-
ník je nežijúcou osobou, je
potrebné podať na príslušný
okresný súd žiadosť o začatie
dedičského konania. (MPO)

Ak je vlastník evidovaný v ka-
tastri nehnuteľností ako ne-
zistený vlastník a preukáže
vlastnícke práva verejnou listi-
nou alebo inou listinou, zapíše
Okresný úrad, katastrálny od-
bor akovlastníka podľa § 34 ka-
tastrálneho zákona.

Ak vlastník je známy, ale mies-
to jeho trvalého pobytu alebo
sídla nie sú známe alebo ak pri
vlastníkovi nie sú evidované iné
osobné údaje ako meno a
priezvisko, zapíše Okresný
úrad, katastrálny odbor tieto
údaje po predložení prísluš-

„ROEP“ v Pezinku ukončený

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zo
dňa 11. 9. 2014 podľa zákona SNR
č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskorších pred-
pisov podľa §9 odst.3

A) Oznamuje,
1.

2.

B) Schvaľuje
1.

25 (dvadsaťpäť)

2.

3.

že počet obyvateľov mesta Pezinok k
dňu 10. 7. 2014 pre voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí v dňoch 15. 11. 2014 podľa
evidencie obyvateľov mesta je

že k 10.7.2014 je počet zapísaných
voličov

v súlade s § 11 ods.3 pís.h zákona
č.369/90 o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov počet poslancov Mest-
ského zastupiteľstva pre voľby do orgánov
Mestskej samosprávy na nadchádzajúce
volebné obdobie bude

čas a termín konania volieb poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora mes-
ta v súlade so zákonom SNR č. 346/90 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov podľa § 26
odst. 1 s odkazom na Rozhodnutie pred-
sedu NR SR č.191/2014 Zb. zo dňa 7. 7.
2014 o vyhlásení volieb do orgánov sa-
mosprávy sa vo všetkých volebných okrs-
koch na území mesta Pezinok takto:

volebné obvody, počet mandátov po-
slancov vo volebných obvodoch, volebné
okrsky a miesto konania volieb primátora a
poslancov Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku podľa zákona SNR č.346/90 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov §9 a §10 takto:

- ulice: Pezinok, Bra-
tislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za
koníčkom, Holubyho, Radničné námestie,
Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýt-
na, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska

- ulice: Záhradná, M. R. Štefánika,
Kollárova

- ulice: Moyzesova,

23 764

19 410

15. novembra 2014 od 7.00 h do 20.00 h.

Volebný obvod č. I. počet mandátov - 7
zahrňuje

Volebný okrsok č. 1 - Volebná miestnosť –
Mestský úrad, Radničné námestie 7
(I.poschodie č.dv.19)

Volebný okrsok č. 2 - Volebná miestnosť –
Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kolláro-
va 1

Volebný okrsok č. 3 - Volebná miestnosť –
Gymnázium, Senecká 2

Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiako-
va, Hollého, Lesnícka, Talihov dvor, Šan-
cová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslo-
va, Mahulanka, Viničnianska cesta

- ulice: Muškátová, Silvánová

- ulice: Slneč-
ná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvic-
ká cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová,
Veltlínska

- ulice: Ji-
lemického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľo-
va, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Mar-
kušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen.
Pekníka, F.P. Drobiševa

- ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka,
Dr. Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, do-
na Sandtnera č. 1,2,5,7, Rybníček

51 - ulice: L.
Novomeského 36- 64, dona Sandtnera
9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda
Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská

74 - ulice: Svä-
toplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká,
Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská,
Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné ú-
dolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Ka-
menice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník,
Vinohradnícka cesta

- ulice: Su-
vorovova, Svätoplukova 1, 2,

- ulice:
Svätoplukova 6-51

- ulice:
L. Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 4 - Volebná miestnosť –
Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod
Trnavská ul.)
Volebný okrsok č. 5 - Volebná miestnosť –
Materská škola Záhradná 34

Volebný okrsok č. 6 - Volebná miestnosť –
Materská škola ul. gen. Peknika 2

Volebný okrsok č. 7 - Volebná miestnosť –
Denné centrum (Klub dôchodcov), Cajlan-
ská 95

Volebný okrsok č. 8 - Volebná miestnosť –
Materská škola, Svätoplukova

Volebný okrsok č. 9 - Volebná miestnosť –
Základná škola, Kupeckého

Volebný okrsok č. 10 - Volebná miestnosť –
Základná škola, Na bielenisku 2

Volebný okrsok č.11 - Volebná miestnosť –
Základná škola, Na bielenisku 2

Volebný okrsok č.12 - Volebná miestnosť –
Základná škola Na bielenisku 2

Volebný okrsok č. 13 - Volebná miestnosť –

Volebný obvod č. II. počet mandátov - 2
zahrňuje

Volebný obvod č. III. počet mandátov - 7
zahrňuje

Volebný obvod č. IV. počet mandátov - 7,
zahrňuje

Materská škola, Vajanského 16

Volebný okrsok č. 14 - Volebná miestnosť –
Denné centrum (Klub dôchodcov), Hrnčiar-
ska 44

Volebný okrsok č. 15 - Volebná miestnosť –
Školský klub, Fándlyho 11

Volebný okrsok č.16 - Volebná miestnosť –
Stredná odborná škola, Komenského 29

Volebný okrsok č. 17 - Volebná miestnosť –
Materská škola, Bystrická 1

Volebný okrsok č.18 - Volebná miestnosť –
Základná škola, Orešie 2

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu

- ulice: Va-
janského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa
Kráľa, Bernolákova

- ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ

- ulice: Mierová,
1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho

-
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulaková, Komenského, Neru-
dova, Okružná, Kataríny Franklovej, Euge-
na Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

- ulice: Bystric-
ká, Bratislavská 108-130

- ulice: Cintorínska,
D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec,
Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická,
Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vini-
ce, Železničná, Glejovka, Černicová, Lies-
ková, Mlynárska, Za panskou záhradou,
Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica
Jamnických, Pri mlyne, Trnková

a vykonaniu zmien, na Mest-
skom úrade, Radničné nám. č. 7 v kan-
celárií č.19 P. (prízemie)

Všetky zmeny je možné vykonať do 14. 11.
2014 do 11.30 h.

Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých
oprávnených občanov, aby si vo vlastnom
záujme skontrolovali voličské zoznamy a
vykonali potrebné zmeny.

Podľa citovaných zákonov NR SR o voľ-
bách do orgánov samosprávy obci v znení
neskorších predpisov majú v Pezinku právo
voliť poslancov do mestského zastupiteľstva
a primátora občania Slovenskej republiky,
ktorí v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov
veku a majú trvalý pobyt v Pezinku.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do vo-
lebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu to-
tožnosti. Pezinok dňa, 11. 9. 2014

primátor mesta

Volebný obvod č. V. počet mandátov - 2,
zahrňuje

Preukaz  totožnosti

C) Upozorňuje voličov

Mgr. Oliver Solga,

MESTO PEZINOK
Mesto Pezinok v mesiaci august a september opravovalo výtl-

ky na ulici M. R. Štefánika a Holubyho ulici novou technológiou
založenou na hĺbkovom infra ohreve. Naše mesto je tak po
Košiciach druhým Mestom na Slovensku, kde bola táto technoló-
gia aplikovaná. Pri jej používaní sa výtlk nefrézuje, ale dochádza
k nahriatu výtlku a okolia do hĺbky 10 cm na teplotu 165 – 180˚C
a vyplneniu nahriatym materiálom na takú istú teplotu, čo zabez-
pečuje úplné prepojenie oboch materiálov. Pri takejto oprave ne-
vznikajú medzery medzi starým a novým asfaltom. Do podložia
cesty tak nepreniká vlhkosť. Uvedenú technológiu je možné vyu-
žiť i v zimnom období až do -15˚C bez ovplyvnenia kvality. Na
týchto dvoch uliciach si budeme vedieť porovnať kvalitu opravy
lokálnych výtlkov technológiou infra ohrevom a štandardnou
opravou. Najväčší význam má však táto technológia v zimných
mesiacoch pri odstraňovaní výtlkov a jám, pretože opravy ciest
sa ňou dajú robiť aj počas mrazov. (OŽP, KS a D)

Oprava výtlkov novou technológiou

MESTO PEZINOK
VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

miestnosť č. 216
miestnosť č. 225

miestnosť č. 9
miestnosť č. 10
miestnosť č. 14
miestnosť č. 15
miestnosť č. 16
miestnosť č. 7

miestnosť č. 103
miestnosť č. 102

miestnosť predajňa
miestnosť sklad
miestnosť kancelária

1. v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku

2. v budove na Kollárovej ul.1 v Pezinku, na 1. poschodí

3 v budove na M.R.Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzemnom
podlaží budovy

4. v objekte na Cajlanskej 63 v Pezinku

katarina.mihaliko-
va@msupezinok.sk.

- o výmere 43,16 m2
- o výmere 30,67 m2

- o výmere 5,90 m2
- o výmere 27,45 m2
- o výmere 12,40 m2
- o výmere 14,79 m2
- o výmere 18,09 m2
- (WC + sprcha) o výmere 9,01 m2

spolu o výmere 87,64 m2

- o podlahovej ploche 30,7 m2,
- o podlahovej ploche 38,0 m2,

- o výmere 42,18 m2
- o výmere 14,17 m2
- o výmere 18,00 m2
spolu o výmere 74,35 m2, s možnosťou prenájmu priľahlého
dvora o výmere cca 20 m2

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mest-
skom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelá-
ria č. 56 b), tel. č. 033/6901 210, e-mail:

voziť na skládku do Senca a za
odber odpadu vo firme ecorec
Slovensko s. r. o. sa platí menej
ako za skládkovanie. Škoda,
že netriedený odpad zo sídlisk
nemôžeme ponúknuť na zhod-
notenie, pretože obsahuje bio-
logický odpad. V budúcnosti bu-
de Mesto aj naďalej pracovať
na opatreniach, ktoré zabezpe-
čia čo najefektívnejšie naklada-
nie s odpadmi.

(OŽP, KS a D)
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V sobotu 23. augusta sa usku-
točnil už XI. ročník tradičného
podujatia vo varení fazuľovej
polievky. Nakoniec sa zúčast-
nilo osem tímov, ktoré sa roz-
hodli predviesť „svoje ume-
nie.“ Na poslednú chvíľu sa
niektoré tímy odhlásili, resp. ne-
prišli v deň akcie. Súťažiaci mu-
seli navariť minimálne 30 l fy-
zulnačky. Každý tím mal svoj
tajný recept a rôzne ingredien-

cie, ktorými sa snažil zaujať nie-
len odbornú porotu, ale aj laic-
kú verejnosť.

Medzinárodná odborná poro-
ta (predsedom bol Pavel Filip z
Mladej Boleslavi) nakoniec roz-
hodla o tom, že najlepšiu nava-
renú fyzulnačku mali stavbári
PAISER. Na druhom mieste
skončili pezinskí mestskí poli-
cajti a tretí skončil Burdan
Team. V hlasovaní návštevní-

kov o „Cenu sympatie“ bolo po-
radie takmer rovnaké, keď na
prvých dvoch miestach aj ú-
častníci podujatia rozhodli o vý-
hre pre stavbárov PAISER,
druhí boli MsP Pezinok a tretí-
mi boli dobrovoľní hasiči - DHZ
Pezinok.

Spestrením vydareného po-
dujatia bolo vystúpenie mlado-
boleslavského divadla HEČ,
ktoré sa svojím kultúrnym pro-

gramom prezentovalo v rámci
Dní Mladej Boleslavi v Pe-
zinku. Dobrou náladou a hu-
dobnou vložkou pri svojom
stánku sa prezentoval aj bud-
merický Bačov Team. Všetkým
zúčastneným súťažiacim, divá-
kom a hosťom z Mladej Bo-
leslavi ďakujeme a tešíme
sa spolu s vami na ďalší roč-
ník.

Peter Vlasák

Ľudia si vychutnali deň s Fyzulnačkou

Súťaž „NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2014“
prebieha Vyhlásenie vý-
sledkov bude 5. novembra 2014 o 12.00 h. Súťaží sa v kategó-
riách „Mesto Slovenska 2014“ a „Obec Slovenska 2014“. Pe-
zinok je zatiaľ na peknom 3. mieste.

Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú
záujem podporiť mestá a obce Slovenska prostredníctvom in-
ternetu na Hlasovať môžu len registrova-
ní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené re-
gistračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca.
Hlasuje sa kliknutím na „Pridaj hlas!“ v hlasovacom zariadení
pod prezentáciou mesta/obce.

od apríla do konca októbra 2014.

(pv)

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

www.slovakregion.sk

Hlasujte o Najkrajšie mesto Slovenska

M e s t o
P e z i n o k
pripravuje

v termíne od 19. do 21. septem-
bra 2014 tradičné oberačkové
slávnosti – Vinobranie. Súčas-
ťou podujatia býva okrem kva-
litného vína aj lákavý kultúrny
program a množstvo sprievod-
ných akcií. Svoju ponuku rozšíri
aj Malokarpatské múzeum v
Pezinku, ktoré v predvečer Vi-

nobrania, teda vo

Okrem verni-
sáže predstaví aj katalóg k vý-
stave, ktorý zároveň prezentuje
tvorbu známeho páru.

Počas troch dní múzeum
na prehliadku

svojich dvoch expozícií – Prí-
beh vína a Dejiny vinohradníc-
tva a vinárstva pod Malými Kar-

štvrtok 18. 9.
o 18.00 h otvorí výstavu Kar-
patský priestor – Marcela a
Viliam Loviška.

zni-
žuje vstupné

patmi. V sobotu poskytne náv-
števníkom podujatia aj mož-
nosť

či
ochutnať čerstvý mušt (o 14.00
a 16.00 h).

V piatok počas prehliadky vý-
stavy Veľká vojna 1914 – 1918
– Stigmy návštevníkom ponúk-
nu kurátori

a predstavia tak štyri roky tr-
vania prvej svetovej vojny pri

vyskúšať si prešovanie
hrozna na storočnom lise

špeciálny komen-
tár

príležitosti 100. výročia od jej vy-
puknutia.

Malokarpatské múzeum v sú-
vislosti s oberačkovou slávnos-
ťou upraví aj svoje otváracie ho-
diny (v piatok a sobotu od 10.00
do 18.00 h, v nedeľu od 13.00
do 17.00 h).

Ďalšie informácie nájdete na
.www.muzeumpezinok.sk

Mgr. Miroslava Kišoňová

Malokarpatské múzeum ponúkne počas
Vinobrania prešovačku i znížené vstupné

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa (ponde-
lok) v salóniku Domu kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia
si prinesú so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a pre-
ukaz darcu krvi.

20.októbra 2014 od 8.00 do 11.00 h

(r)

Pozvánka na odber krvi

Druhá októbrová sobota patrila posled-
ných šesť rokov jablkám a dobrotám, kto-
ré sa z nich dajú pripraviť. Inak to nebude
ani tento rok vďaka Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, Malokarpatskému
osvetovému stredisku a ďalším subjek-
tom. Jablkové hodovanie sa bude už tra-
dične konať v priestoroch Malokarpatské-
ho múzea v Pezinku od 13.00 do 17.00 h
Opäť budete môcť ochutnávať jablkové
koláče, torty, džemy, šťavy alebo si kúpiť
jablkové drobnosti do domácnosti. Pre
menších návštevníkov budú pripravené
tvorivé dielne, ktoré pripravuje múzejný
pedagóg. Jablkové dobroty môžete v rov-
naký deň ochutnať i v iných mestách bra-
tislavského kraja. V Pezinku sa podujatie
uskutoční v spolupráci s Mestom Pezinok
a Pezinským kultúrnym centrom.

Bratislavský samosprávny kraj, Ma-
lokarpatské osvetové stredisko, Ma-
lokarpatské múzeum v Pezinku a ďal-
šie inštitúcie a mestá Bratislavskej

Prihláška

župy organizujú celoregionálne podu-
jatie JABLKOVÉ HODOVANIE (7. roč-
ník).

Deň konania je
v priestoroch Malo-

karpatského múzea v Pezinku na Štefá-
nikovej ulici č. 4.

Nosnou témou sú jablká a špeciality,
ktoré sa z nich dajú pripraviť. V rámci
podujatia sa môžu prezentovať jed-
notlivci, združenia, firmy i organizácie so
špecialitami, vyrobenými z jabĺk - kolá-
če, štrúdle, kompóty, džemy a marmelá-
dy, vína, likéry, destiláty, pyré, grilované
jablká, karamelové jablká a pod. POD-
MIENKOU účasti je zabezpečiť si pro-
dukty a výrobu vybranej špeciality s pred-
stihom alebo priamo na mieste (ak je to
technicky možné) a ich predaj. Prihlásiť
sa môžete osobne alebo prostredníc-
tvom e-mailu na

Počet
účastníkov je kapacitne obmedzený.

11. október (v sobotu)
od 13.00 do 17.00 h

do 27. 9. 2014.
katarina.celkova@mu-

zeumpezinok.sk

Zúčastnite sa aj vy 7. ročníka Jablkového hodovania

FOTO (pb)

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čelková, 0911 250 270 Tešíme sa na Vás!

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia reali-
zuje od konca septembra až do novembra 2014 ďa-
lšiu Akadémiu zážitkov a skúseností (Akadémia
PC, Akadémia maľovania, Akadémia poézie,
Akadémia kulinárstva, Akadémia Buď fit! Aka-

démia kvízov). Všetci záujemcovia z Modry, Pezinka a okolia sa
môžu prihlásiť telefonicky na tel. čísle: 0905 960 797 alebo
e-mailom: .revia@revia.sk

Akadémia zážitkov a skúseností

V týchto dňoch môžeme sledovať ako firma Termming, a. s. re-
alizuje rozkopávky na sídlisku Juh aj Sever. Účelom týchto roz-
kopávok je výmena niekde až 40 rokov starého teplovodného
potrubia, ktorým bola zabezpečená distribúcia tepla a teplej úžit-
kovej vody do domácností i školských zariadení z centrálnych
kotolní. Staré a prehrdzavené potrubia nám už nebudú v zime
vykurovať trávniky, nakoľko budú nahradené efektívnym predi-
zolovaným dvojrúrkovým systémom.

Bezprostredne pri týchto činnostiach prišlo k výrubu niekto-
rých kríkov a stromov, k čomu spoločnosť mala zvlášť sa-
mostatné povolenie. Tieto práce sa vykonávajú v súlade s in-
vestičným zámerom, ktorý bol schválený pri procese prenájmu
tepelného hospodárstva v mestskom zastupiteľstve a následne
v odbornej stálej komisii pre tepelné hospodárstvo.

V nadväznosti na túto výmenu sa v bytových domoch vymie-
ňajú aj tzv. KOSTK-y, čo sú malé výmenníkové stanice, ktoré bu-
dú slúžiť pre efektívne regulovanie tepla a teplej úžitkovej vody
v bytovom dome. Tieto dve investície ovplyvnia spokojnosť v
kvalite dodávaného tepla, ktorá sa prejaví aj v stabilite jednot-
kovej ceny za dodávané teplo všetkým odberateľom. Dnes
chcem poďakovať všetkým zodpovedným poslancom, ktorí
podporili svojím rozhodnutím myšlienku nového prevádzkova-
teľa tepelného hospodárstva v našom meste, že rozhodli správ-
ne. Zvlášť ma teší, že nový dodávateľ dodržuje záruky a nezvy-
šuje cenu tepla v Pezinku. Za členov stálej komisie (Oliver
Solga, Ján Čech, Jozef Chynoranský, Ján Matuský, Miloš
Andel) dovolím si informovať našich občanov, že naďalej bude-
me zodpovedne pristupovať k aktivitám spoločnosti Termming
a budeme ich schvaľovať s vedomím ekonomickej návratnosti
a udržateľnosti výšky jednotkovej ceny tepla v našom meste.

zástupca primátoraMiloš Andel,

Účelne rozkopané sídliská

Jesenné upratovanie
V dňoch zabezpečí Mesto

Pezinok pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu a
drobného stavebného odpadu na Fajgalskej ceste v Tech-
nickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb (bý-
valá motokárová dráha). V týchto dňoch v čase

budú môcť obyvatelia Pezinka do areá-
lu doviezť odpad, ktorý sa nevojde do bežných nádob - náby-
tok, práčky, chladničky a iné spotrebiče, biologický odpad,
pneumatiky, železný šrot, sklo, papier, plasty a drobný sta-
vebný odpad. Upozorňujeme, že akcia nie je určená na zber
nebezpečných odpadov ako sú napr. oleje, žiarivky, batérie,
farby.... Pre obyvateľov Pezinka je zber objemného odpadu
zadarmo, firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu
odpadu na vlastné náklady.

9., 10. a 11. októbra 2014

od 8.00 hodi-
ny do 18.00 hodiny

(OŽP, KS a D)

Nezabudnite na deratizáciu
Oznamujeme vlastníkom pozemkov a stavieb na území

mesta Pezinok povinnosť vykonať v
zmysle prijatých Všeobecne záväzných nariadení
a

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pe-
zinok prostredníctvom kompetentných zamestnancov MsÚ.
V prípade nedodržania tejto povinnosti budú uplatnené san-
kcie v zmysle zákona.

celoplošnú deratizáciu
č. 4/2003

č. 7/2003 v termíne 1. 10. 2014 – 15. 11. 2013.

(ra)
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Tribúna pred Zámkom

18.00 DH GRINAVANKA
PEZINČANIAPEZINČANOM

20.30 ČECHOMOR (CZ)

.....

.....
(Vystúpenia mladých spevákov)

.....

.....

.....

.....

19.15

22.00 VRBOVSKÍ VÍŤAZI
23.30 FEELME
00.30 Záver programu

10.00 Reprodukovaná hudba
11.00 FLAUTOVÝ KVARTET ZUŠ PEZINOK

ĽUDOVÝ ORCHESTER SEKVOJAZUŠ PEZINOK

12.30 LENKAMACHCINÍKOVÁ

14.00 PRESSBURGER KLEZMER BAND
15.30 MAROŠ BANGO

17.00 MARCELAMOLNÁROVÁ
18.30 FUNNY FELLOWS a hostia
19.50 TRJOFAMIRKAPARTLOVÁ
21.00 OHŇOSTROJ
22.00 JANAKIRSCHNER a J.K. BAND
23.30 KMEŤOBAND

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
01.00 .....

12.30 ..... Chlieb a víno – KONIAROVČANKA(Krušičova kúria)

14.00 ..... PREŠOVAČKA(Malokarpatské múzeum)

16.00 ..... PREŠOVAČKA(Malokarpatské múzeum)

Záver programu

11.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD.....

12.30 SIRIUS - SPOLOK ŠERMU
13.15 JANKO KULICH & KOLEGIUM
14.30 BILL FASTER BAND s Rišom Ciferským
15.45 SUSIE HAAS BAND

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

17.00 PETER LIPA
18.15 LAPORTELLALATINO SHOW
19.15 Záver programu

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Piatok - 19. septembra Sobota - 20. septembra Nedeľa - 21. septembra

SCÉNAFOLKOVEJACOUNTRY HUDBY:

18.00 CORIDA
19.00 GRASSHOPPERS
20.00
21.00 BUKASOVÝ MASÍV
22.00
23.00 ARION

ARION a ich priatelia

24.00

.....

.....

.....

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

NEZNÁMI

BEYOND BELIEF (CZ)

Záver programu

P 20 Program Vinobrania 14 v ezinkuP 20 Program Vinobrania 14 v ezinku

Tribúna pred Zámkom

SCÉNA DYCHOVEJ HUDBY:

13.00       DH ŠARFIANKA
14.45       DH GRINAVANKA
16.30       Dychová hudba POVAŽSKÁ VESELKA

18.15       Dychová hudba MÁJOVANKA

.....

.....

.....
(Víťaz festivalu Dychovky v Preši)

.....
20.00 ..... Záver programu

Tribúna pred Zámkom

17.00 PRVÝ DÚŠOK – Slávnostné otvorenie Vinobrania 2014
Fanfáry – DH Grinavanka
Požehnanie úrody

.....

Sprievod pôjde od zámku po ul. M. R. Štefánika
do Mestskej vinotéky na Radničnom námestí.

VRBOVSKÍ VÍŤAZI
piatok 22.00 h

Zmena programu vyhradená

17. 9. 2014 o 18:00 hod. – AKO FLEČNERKA MRKVOU ZA-
CHRÁNILA MESTO BOZEN

18. 9. 2014 o 17.00 hod. – PAVOL STANKO: VINOHRADY, VINO-
HRADY...

18. 9. 2014 o 18.00 hod. – MARCELAA VILIAM LOVIŠKA: KAR-
PATSKÝ PRIESTOR

19.-21. 9. 2014 – PRÍBEH VÍNA a DEJINY VINOHRADNÍCTVA A
VINÁRSTVA POD MALÝMI KARPATMI.

19.-21. 9. 2014 – VEĽKÁ VOJNA 1914-1918-STIGMY a Zmrza-
čené roky

19. 9. 2014 od 15-18 hod. – DETSKÉ REMESELNÉ MESTEČKO
–

19. 9. o 19.00 hod. – DISKOTÉKA

19.-21. 9. 2014 – MALOKARPATSKÝ ZRAZ CARAVANISTOV

19.-21. 9. 2014 – VINOBRANIE V MESTSKEJ VINOTÉKE

20. 9. 2014 o 09.00 hod. – SÚŤAŽ O PUTOVNÝ POHÁR MESTA
PEZINOK

20. 9. 2014- „CHLIEB A VÍNO“

21. 9. 2014 o 16.00 hod. – PŠC Pezinok – ŠK Šenkvice

– Program FSS Obstrléze. Miesto
konania: Malá sála Domu kultúry (Holubyho ul. 42)

– výstava fotografií vinohradov a pustákov z Pezinka a
okolia. Miesto konania: Minigaléria Domu kultúry (Holubyho ul. 42)

– vernisáž výstavy. Miesto konania: Malo-
karpatské múzeum v Pezinku (ul. M.R. Štefánika 4)

Miesto konania: Malo-
karpatské múzeum v Pezinku (ul. M.R. Štefánika 4)

– výstavy. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v
Pezinku (ul. M. R. Štefánika 4) a Mestské múzeum – Stará rad-
nica

Miesto konania: Centrum voľného času, Zámocký park

na Hádzanárskom ihrisku v Zá-
mockom parku

–
14. ročník stretnutia caravanistov. Miesto konania: Hasičská ulica

–
ochutnávka vybraných regionálnych vín s občerstvením. Miesto:
Krušičova kúria - Radničné námestie 9

– 11. ročník súťaže v hasičskom športe. Miesto
konania: Rozálka – hasičské ihrisko

– Cech pekárov a ZPVV. Súťaž o
najlepší a vynikajúci chlieb a mladí pezinskí vinári. Miesto
konania: Krušičova kúria (Radničné nám. 9)

– fut-
balový zápas IV.ligy. Miesto konania: štadión PŠC na Komen-
ského ul.

Sprievodné podujatia
Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

KULTÚRNY PROGRAM:

STÁNKOVÝ PREDAJ:

Ing. Ingrid Noskovičová, Pezinské
kultúrne centrum – kultúrny program: tel.: 033/ 641 39 49,
e-mail:

Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pe-
zinok – stánkový predaj tel.: 033/ 6901 205, e-mail:

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

zlatica.ha-
gerova@msupezinok.sk

MESTSKÁ POLÍCIA:

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

REFERÁT VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU a PROJEKTOVÉ-
HO RIADENIA:

Mestská polícia Pezinok, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok, tel.: 033/ 6901 182 – stála služba,
159 – linka tiesňového volania

- budova Starej radni-
ce. Tel.: 033/640 69 89, e-mail:

Peter Vlasák, Mestský úrad Pezinok, tel.: 033/
6901 106, e-mail:

micpezinok@gmail.com

peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Kontakty

Tribúna pred Zámkom

10.00 Reprodukovaná hudba
11.00 PETRŽALSKÁ SVADBA
12.30 VAJNORSKÝ OKRÁŠĽOVACÍ SPOLOK
14.00 FSS RADOSŤ, FSS OBSTRLÉZE, ŽSS BREZA
15.30 Ľudová hudba RAJTOVCI
17.00 BANDAa SAMO SMETANA
18.30 RUTHENIA
20.00 SHAREEFA
21.30 AZUCAR CUBANA
23.00 LAVAGANCE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..... Rusínsky folklórny súbor

..... Tanečné štúdio (CZ - Mladá Boleslav)

.....

.....
24.00 ..... Záver programu

GRINAVANKA
nedeľa 14.45 h

sobota 17.00 h

MARCELA MOLNÁROVÁ

ARIONpiatok 23.00 h

POVAŽSKÁ VESELKA

nedeľa 16.30 h

PRESSBURGER
KLEZMER BAND

PETER LIPA JANA KIRSCHNER
a  J.K. BANDnedeľa 17.00 h

sobota 14.00 h
sobota 22.00 h

FUNNY FELLOWS
sobota 18.30 h

MAROŠ BANGO
sobota 15.30 h LAVAGANCE

sobota 23.00 h

AZUCAR
CUBANA

sobota 21.30 h

FEELME
piatok 23.30 h
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Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti pravidelne nav-
števuje svojich občanov umiestnených v Domove sociálnych
služieb. Tentokrát sme navštívili mužov v Zavare.

Vzájomne sa dlhé roky navštevujeme, píšeme si a pravidelne
im posielame Pezinčana. V auguste ich pracovníci Domova soci-
álnych služieb všetkých privezú na dopoludnie do Pezinka,
navštívia hroby svojich blízkych a nevedia sa vynačudovať, aké
zmeny v meste nastali. Niektorí žijú v Zavare aj vyše 20 rokov a
tým, že nestratili so svojím mestom kontakt, majú pocit, že ich tu
stále niekto čaká, že sa môžu kedykoľvek do mesta vracať. Po-
zdravujeme ich aj touto cestou a ďakujeme pracovníkom Do-
mova sociálnych služieb za obetavú prácu. A. Strapáková

Návšteva DSS Zavar

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku pozý-
va všetky ženy – vodičky do súťaže „Žena za volantom“.

. Súťaže sa môže zúčastniť každá žena, ktorá je držiteľ-
kou vodičského oprávnenia a príde na osobnom motorovom
vozidle, s ktorým sa aj súťaže zúčastní.

Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie prihlášky, ktorú náj-
dete v Mestskom informačnom centre v Starej radnici, kde vy-
plnenú prihlášku aj odovzdáte. Uzávierka prihlášok je 6. 10.
2014 (pondelok). Bližšie informácie na č. 0905/868039.

predsedníčka  ZO ÚŽS

Súťaž sa uskutoční dňa 12. 10. 2014 (v nedeľu) o 15.00
hod. na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku v Pe-
zinku

PaedDr. Elena Matuská,

Žena za volantom

V sobotu 6. septembra sa
pri Kaplnke sv. Rozálie v
Pezinku konala svätá omša
pri príležitosti sviatku patrón-
ky kaplnky sv. Rozálie.
Hlavným celebrantom sv.
omše bol farár Ján Ragula a
kazateľom kaplán Ján
Kliment. Kaplnka sv. Rozálie
bola postavená v roku 1730
z vďačnosti za ukončenie
morových epidémií v Pezinku a Pezinčania k nej každoročne pu-
tovali v procesii. Peter Sandtner

Sv. omša na Rozálke

Župan BSK Pavol Frešo dnes
počas župného štvrtka odštarto-
val kontrolu 76 podporených pro-
jektov na materských školách v
celom kraji. Nové bezpečnostné
prvky, letná učebňa alebo krytá
terasa na výučbu motoriky a her-
ňa. To sú prvé realizované pro-
jekty v pezinských škôlkach v
uplynulých mesiacoch. Dotácie
v sume spolu 15 tisíc eur získali
škôlky na Svätoplukovej, Za
hradbami a gen. Pekníka v pro-
jekte Naša škôlka – náš kraj, kto-
rý realizuje BSK už druhý rok.

„Súčasťou projektu zamerané-
ho na zvyšovanie kapacít v škôl-
kach je aj zlepšovanie vybave-
nosti a podmienok pre starostli-
vosť o deti. Prejdeme si postup-

ne všetkých 76 pro-
jektov. Predpokla-
dám, že v ich reali-
zácii podľa toho,
čo sme videli v Pe-
zinku, nájdeme in-
špiráciu pre napre-
dovanie projektu,“
povedal predseda
Bratislavského sa-
mosprávneho kra-
ja Pavol Frešo. Spoločne s
primátorom Pezinka Oliverom
Solgom navštívil tri zo štyroch
podporených škôlok v Pezinku.

„Bez peňazí BSK by sme to
neboli schopní realizovať, pri
všetkej vôli a úsilí riaditeľky či ria-
diteliek škôlok aj Mesta. Možno
niekomu sa to zdá ako bonus na-

vyše, ale pre nás je to veľmi
dôležité,“

„My sme len
reagovali na to, že po celom kra-

vyjadril sa priamo v
škôlke primátor Pezinka Oliver
Solga.

Motiváciu k spusteniu a najmä
k pokračovaniu projektu Naša
škôlka – náš kraj vysvetľuje žu-
pan Pavol Frešo:

BSK: V pezinských škôlkach pribudli ihriská, krytá terasa a letná učebňa

Tradičné stretnutie zástupcov banských miest, baníckych spol-
kov na Slovensku a primátorov banských miest sa uskutočnilo v
dňoch 21. až 23. augusta v starobylom baníckom meste Krem-
nica. Na už ôsmom stretnutí nechýbala ani početná delegácia čle-
nov Malokarpatského baníckeho spolku z Pezinka s primátorom
Oliverom Solgom. Bohatý program prebiehal na mnohých mies-
tach v celom meste, prístupné boli aj početné historické pamiatky
a množstvo atrakcií. Pezinčanov potešila aj skutočnosť, že mno-
hí domáci aj zahraniční hostia opakovane pozitívne spomínali na
prvé stretnutie banských miest v Pezinku a vyjadrili radosť zo sko-
rého stretnutia na tohoročnom Vinobraní. (ra)

Baníci v Kremnici

FOTO (BSK)

Mnohí Pezinčania zostali ú-
primne zaskočení, keď vo štvr-
tok 28.9 uvideli plochu na ná-
mestí pokrytú jemným štrkom a
iní sa už tešili na predĺžený ví-
kend plný petangu, známej fran-
cúzskej hry s veľkým šarmom.
Na celý predĺžený augustovo-
septembrový víkend 29. 8 - 1.9
sa totiž Pezinok stal hlavným
mestom slovenského petangu.

Organizátormi podujatia, ktoré
sa konalo pod záštitou primáto-
ra, boli pezinské petangové klu-
by Prásk a Spiders spolu s naj-
mladším klubom na Slovensku
Moped Modra. Prvoradou myš-
lienkou bolo spropagovať pe-
tang, vysvetliť jeho pravidlá ve-
rejnosti a umožniť každému záu-
jemcovi zahrať si spolu s ostrie-
ľanými hráčmi.

Na uvítacom turnaji sa vytvorilo
20 dvojíc tak, aby každá z nich
mala aspoň jedného člena, ktorý
s petangom nemá aktívnu skú-
senosť. A tak viac ako polovica
hráčov hrala petang prvýkrát. Šty-
ria z nich dokonca domov priviez-

li aj trofeje. O tretie miesto sa po-
delili dvojice Michal Stano (Jewel
Bratislava) - Laura Mooudi a Ju-
raj Valent (CAP Bratislava) - Ga-
bika Džuganová. Prvé dve mies-
ta ku spokojnosti organizátorov
zostali ako sa vraví doma, teda v
Pezinku. Strieborné trofeje si od-
niesli Milan Sobolič (Spiders Pe-
zinok) a pani Oľga Herdová, zlato
patrilo dvojici Michal Sobolič (Spi-
ders Pezinok) - Peter Štetka.

Na druhý deň sa s organizátor-
mi pohralo jesenné počasie a
chvíľu to vyzeralo tak, že sobot-
ňajší turnaj bude ohrozený. De-
siaty ročník tradičného sloven-
ského turnaja dvojíc VIPráska-
nie poriadaného klubom Prásk
sa však napokon uskutočnil a
ako býva každoročným zvykom,
priniesol fantastickú atmosféru,
spojenú okrem štedrého ranné-
ho pohostenia a netradičných
cien aj s novou petangovou hym-
nou Práskačov, ktorú tentokrát
naspieval jeden z vynikajúcich
slovenských petangistov Tomáš
Šedivý alias Lasky z Pary. Na-

priek počasiu sa na turnaj zare-
gistrovalo 22 dvojíc a aj keď sa
niektoré kolá museli dokončovať
za dažďa, hral sa naozaj kvalitný
petang, dokonca medzinárodný.
Turnaja sa zúčastnila aj mexická
petangistka Maria Fernanda Pre-
ciado a ukrajinský hráč Dmytro
Bugai. Delené tretie miesto napo-
kon obsadili ženská dvojica zo se-
neckého klubu Klap - Katarína
Gajdošová - Katarína Krajčovičo-
vá a mužská dvojica z klubu Pre-
mier Bratislava - David Cabidar -
Peter Meliš. Do finále sa prebojo-
vala pezinská dvojica Marek So-
bolič (Spiders) - Dušan Lančarič
(Prásk), tam však nestačila na
inú skúsenú dvojicu Michal Dzú-
rik (Premier Bratislava) - Andrej
Fratrič (Hohenlohe Bratislava).

Najkrajšie petangové počasie
doprial posledný augustový deň
organizátorom nedeľného turna-
ja trojíc O pohár mesta Pezinok.
Hoci organizujúci klub Moped síd-
li v Modre, jeho členmi sú aj via-
cerí Pezinčania. Na turnaji trojíc
sa zaregistrovalo až 29 tímov, je
však veľmi dôležité povedať, že
sa zišla naozaj silná a exkluzívna
konkurencia. Medzi účastníkmi
turnaja nechýbali tímy mužskej aj
ženskej národnej reprezentácie
Slovenska, dva tímy z Veszpré-
mu, tvoriace širšiu nomináciu
Maďarskej juniorskej reprezentá-
cie a dokonca vzácna návšteva
z Ulanbaataru - tím prezidenta
Mongolskej petangovej federácie
Altangerela Bayarsaiksaikhana.

Krásne trofeje za tretie miesto si
po dni plnom kvalitného a často
dramatického petangu odniesli
maďarskí juniori Gábor Babai,
Zoltán Kopasz a Hunor Ta-kács.
Okrem nich však aj tím Ľuboš Še-
divý, Jozef Volárik (obaja Slopak
Bratislava), Dmytro Bugai (klub
Kiev). Druhé miesto obsadil tím
slovenskej mužskej reprezentá-
cie, ktorý ako jediný smel použí-
vať náhradníka: Juraj Valent, Pe-
ter Sedláček (obaja CAP), Juraj
Adler (Prásk) a Lukáš Tomka (Žil-
pek Žilina). Víťazmi a majiteľmi
putovného pohára v podobe krás-
nej torty sa stali Michal Stano (Je-
wel Bratislava), Peter Fratrič (Ho-
henlohe Bratislava) a Patrik Še-
beňa (Klap Senec).

Pezinské petangové dni 2014
mali byť po troch dňoch turnajov
zavŕšené v pondelok 1. 9. finálo-
vým kolom Slovenskej ligy klu-
bov. Bohužiaľ, organizátori z klu-
bu Spiders museli pre zlé poča-
sie pondelňajší turnaj zrušiť a
presunúť ho na 15. septembra
do areálu na Komenského ulici.

Aj napriek tomu, že sa pro-
gram Pezinských petangových
dní nepodarilo naplniť do bodky,
je nutné povedať, že šlo o jedno
z najkrajších petangových podu-
jatí v aktuálnej slovenskej sezó-
ne. Organizátori srdečne ďakujú
mestu Pezinok za finančnú aj or-
ganizačnú podporu a veria, že z
tohto športovo spoločenského
festivalu sa stane dlhoročná tra-
dícia. (sg)

Poďakovanie za sociálnu starostlivosť
V priebehu takmer štvorročnej opatery manželky po zdravot-

nej príhode (oneskorene disgnostikovanej), sa mne, 83 ročné-
mu manželovi – opatrovateľovi, vyskytla nutnosť operačných zá-
krokov s následnou rekonvalencenciou. Bolo preto vhodné opa-
trovanie manželky zveriť do známeho zariadenia v Limbachu,
ktoré v tomto roku zrušili. S manželkou sme boli radi, keď pán pri-
mátor potvrdil návrh pani Mgr. Černákovej na krátkodobé prijatie
do Zariadenia opatrovateľskej služby na Komenského ulici.

Veľká vďaka patrí celému personálu zariadenia za 5 týždňo-
vý príjemný pobyt a za príkladnú starostlivosť, čím jej nahradili
domáce prostredie.Počas tohto obdobia som mal aj ja možnosť
spoznať nielen personál, ale aj náhradné, útulné a čisté zaria-
denie pre život klientov vyšších vekových skupín. Mimoriadne
ma oslovila nielen príkladná starostlivosť a vysoká hygienická
úroveň, ale aj vzájomná blízkosť opatrovaných čo pokladám za
vzor príkladného náhradného domova.Obdivujem personál za
spôsob ich práce a aktivity, ktoré ľudí zbližujú a navodzujú do-
mácu atmosféru (opekačka, kotlíkový guláš, stretnutia a rôzne
posedenia) za čo sú im iste vďační všetci opatrovaní.

Tým, že nás starých, osamelých pribúda a domácej starostli-
vosti ubúda, bolo by snáď správne posúdiť jeho rozšírenie vhod-
nou nadstavbou, možno na vlasnej konštrukcií. Poslúžilo by to
stárnucim občanom a možno vylepšilo aj uličný vzhľad.

Som rád a vďačím všetkým, že som v Pezinku spoznal solíd-
nu úroveň starostlivosti o starých a menej vládnych občanov.

M. Koleják

ji nám narastá počet žiadostí o
to, aby bolo viac miest v škôl-
kach, a na to župní poslanci rea-
govali tým, že otvorili vlastne ta-
kýto grant pre škôlky v rámci bra-
tislavskej župy a z neho čerpali
škôlky aj tu v Pezinku.“

Projekt Naša škôlka – náš kraj
podporil 76 škôlok dotáciami spo-
lu vo výške 402 900 €. V hlav-
nom meste podporil 22 škôlok, v
seneckom okrese 23, v malac-
kom 20 a v pezinskom okrese 11
škôlok. BSK sa na tejto situá-
cii podieľal v zmysle prijatého
Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja (PHSR). Nový
PHSR umožňuje podporovať aj
predškolské zariadenia a pred-
školskú výchovu. (BSK)

Pezinské petangové dni 2014



Pekné letné počasie privítalo
v piatok 29. 8. v Pohronskom
Bukovci mnohých vzácnych
hostí, ktorí si prišli k tunajším pa-
mätníkom uctiť pamiatku vý-
znamných osobností – účastní-
kov Slovenského národného
povstania. Stretnutie sa usku-
točnilo pri príležitosti 70. výročia
jeho vypuknutia. Jeden z týchto
pamätníkov je priamo zviazaný
aj s našim rodákom a účastní-
kom SNP generálom Karolom
Peknikom, ktorý práve tu, v
Pohronskom Bukovci, po potla-
čení Povstania položil svoj ži-

vot. Túto uda-
losť pripomína
nielen pamätná
tabuľa, ale kaž-
doročne si ju
svojou návšte-
vou na tomto
mieste pripomí-
najú aj mnohí
P e z i n č a n i a .
Tak tomu bolo
aj v spomínaný piatok, keď
viac ako štyridsať našich spolu-
občanov na čele s primátorom
Oliverom Solgom položili ve-
niec k pamätníku SNP a k pa-

mätnej tabule generála Pekni-
ka. Prítomní boli aj vzácni hos-
tia, a to Pavol Paška, predseda
NR SR, podpredsedníčka NR
SR Jana Laššáková a minister

školstva Peter Pellegríni. Všetci
štyria menovaní predniesli aj
slávnostné príhovory, v ktorých
vyzdvihli nielen význam SNP,
ale aj nutnosť pripomínať si sta-
točnosť, odvahu a obetavosť ľu-
dí, ktorí neváhali za slobodu a
svoju vlasť obetovať v Povstaní
aj svoje životy. Početná skupina
Pezinčanov bola v Pohronskom
Bukovci domácimi obyvateľmi
privítaná veľmi srdečne. Po-
zitívne hodnotená bola aj prí-
tomnosť členov našej Mest-
skej organizácie SZPBO na če-
le s jej predsedom Dušanom
Vilímom.

(ra)

Pezinčania v Bukovci
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Čím bližšie je deň volieb, tým
viac lží, nezmyslov a hlúpostí o
sebe čítam a počúvam. Nielen
v Srdci Pezinka a na faceboo-
ku. Ešte pred žiadnymi voľbami
sa na moju hlavu nevylialo toľko
špiny ako teraz. A potom sa do-
čítam nehoráznosť z pera Mila-
na Grella, že to on si musí zvyk-
núť, ako sa pred voľbami pod-
súvajú ľuďom klamstvá, konšpi-
rácie, fatamorgány a ukazuje
pritom prstom na mňa.

Tieto riadky by som zrejme nik-
dy nenapísal, keby Milan Grell už
pred polrokom nezačal špinavú
kampaň proti mne. Vtedy totiž za-
útočil na najnižšie pudy závistliv-
cov, keď odrazu kritizoval môj
plat, ktorý mi kedysi sám schva-
ľoval a ešte pred rokom potvrdil.

Odvtedy on ani jeho nohsledi
nepoľavili. Naopak, vymyslia si
čokoľvek, lebo im chýbajú argu-
menty, no najmä im chýba ví-
zia, ako by mal Pezinok vyze-
rať a kam by sa mal uberať.
Priživovať sa na cudzích pro-
jektoch, pár mesiacov pred voľ-
bami sa tváriť ako filantrop a ku-
povať si ľudí za fotoaparáty a
sponzorské vie každý. A potom
to na Slovensku vyzerá tak ako
vyzerá...

Pripomínam, že túto vojnu
som nezačal ja. Neútočil som a
neútočím. Nechcel som kon-
frontáciu, ale vecnú diskusiu o
tom, čo robíme dobre a čo sa
dá robiť aj lepšie. Lenže najprv
pošliapavali moju prácu a prá-
cu mojich kolegov, teraz už aj
moju česť. Preto sa bránim, či
sa to niekomu páči alebo nie!

Uvediem aspoň niekoľko prí-
kladov, ako sa pred voľbami fal-
šuje realita. Môj protikandidát
Milan Grell sa posťažoval na fa-
cebooku, že nemôže zbierať
podpisy na kandidačné listiny
na trhovisku na Kupeckého uli-
ci. Úplne stačilo, že len nazna-
čil, že tuší, kto za zákazom stojí
a kto sa bojí pomsty primátora.
A hneď za jeho nariekaním nad
nespravodlivosťou sa ako na
objednávku objavil prihlúply
anonym a presne pomenoval
pôvodcu Grellových problémov
na trhovisku (samozrejme, vraj
som to ja). A Milan, verný svoj-
mu ústrednému volebnému
heslu „Myslíme to úprimne“
(viď drahý reklamný megabo-
ard na priečelí Polikliniky), sa
ani len slovkom nezmienil, že to
on urobil chybu, že zbieral pod-
pisy a agitoval na súkromnom

pozemku, teda trhovisku, ktoré
má nielen svojho majiteľa, ale
aj schválený trhový poriadok. A
tiež, asi z „vrodenej slušnosti“,
zatajil, že ani Mesto ani Solga s
týmto trhoviskom ani jeho maji-
teľom nemá nič spoločné.

Inou ilustráciou úprimnosti Mi-
lana Grella a jeho Srdca je prí-
pad školského dvora na Holu-
byho ulici. Áno, školského dvora
(nie parkoviska!), na ktorom
mesto vybudovalo chodník pre
peších a veľkoryso dovolilo bez-
platne ľuďom parkovať. Žiaľ,
keď naprší, parkuje sa aj v kalu-
žiach vody. Pamflet Srdce Pe-
zinka, Grellova hlásna trúba,
však „ zabudol “ vo svojom štvr-
tom čísle spomenúť, že dvor do
veľkej miery zničili ťažké mecha-
nizmy a nákladiaky pri výstavbe
bytovky pána Grella. A už vôbec
nespomenul, že by bytovku nik-
dy nebol postavil, keby Mesto,
opäť veľkoryso, neumožnilo je-
ho klientom parkovať na tomto
dvore a tiež mimo dvora, preto-
že nemal dostatok parkovacích
miest v podzemí. A to všetko za
môjho primátorovania.

Z balíka „čistej úprimnosti“ je
aj projekt hokejového areálu,
ktorý predložili do zastupi-
teľstva minulý rok. Bol to honos-
ný súbor stavieb zaberajúci
osem hektárov Rozálky. Prob-

lém nastal po predložení pro-
jektu pri otázkach poslancov za-
stupiteľstva, ktorí sa pýtali, kto –
okrem architekta, ktorý zámer
prezentoval – za týmto projek-
tom stojí. Nastalo dlhé mlčanie.
Na opakované naliehanie po-
slancov sme sa dozvedeli, že z
časti aj Milan Grell. Poslanci vy-
cítili, že ide o projekt za milióny
eur s nejasným pozadím a ešte
nejasnejším financovaním a
preto ho v hlasovaní odmietli.

O tom sa však v Srdci Pezin-
ka a ani na blogu „slušného“
Milana Grella, ktorý to „myslí
úprimne“ nedočítate.

Preto ťa, Milan, vyzývam, ne-
blázni, neťahaj ľudí za nos a ne-
rozdeľuj pezinskú verejnosť!
Prestaň démonizovať moju oso-
bu a ak mi niečo chceš pove-
dať, povedz mi to ako chlap do
očí. Rozumiem, že si nervózny,
lebo si aj s prívržencami zacítil
príležitosť zmocniť sa funkcií.
Ale obviňuješ ma úplne neprá-
vom z nejakej antikampane vo-
či tebe. Chápem, že si z toho v
strese, veď si stačí spomenúť
na nedávne prezidentské voľ-
by, keď sa len potvrdilo, že kan-
didát, ktorý sa obmedzil na oso-
čovanie druhej strany, pohorel
na celej čiare. Občania najlep-
šie vedia, kto je kto a kto má čo
za ušami... Oliver Solga

Milan, neblázni!

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 10. 2014

� Predám akvárium so stojanom, 100x40x48, osvetlenie, filter, ko-
reň, doplnky - 175 €. 0905 94 40 46

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Dám do prenájmu zariadený menší 2-izbový byt, na ul. 1. mája 41,
cena 350 € mes. 0917 728 368

Školský rok 2014/2015 sa začal 1. septembra 2014. Školské
vyučovanie sa začína 2. septembra 2014. V školskom roku
2014/2015 bude v období školského vyučovania spolu 187 vyu-
čovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 25 dní prázdnin (z ktorých 7 dní
pripadne na sviatky) a ďalších 5 voľných dní sviatkov. Obdobie
školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

30.- 31.10. –
22.12.2014 - 7.1.2015 – 2.2. (Bratislavský

kraj): 2.3. – 6.3. – 2.4.-7.4. – 1.7. – 31.8.
Informácie o počte žiakov v pezinských školách prinesieme v

nasledujúcom vydaní.

Termíny školských prázdnin: jesenné: vianoč-
né: polročné: jarné

veľkonočné: letné:

Školský rok 2014/2015

Po úspešnom výberovom konaní menoval primátor Oliver
Solga na post riaditeľa ZŠ a MŠ v Grinave – Oreší Mgr. Ondreja
Koreňa, ktorého uviedol do funkcie 20. augusta. V krátkom prí-
hovore primátor pripomenul, že Mesto aj v tomto roku uvoľní zo
svojho rozpočtu vyše 40 000 eur na sanovanie finančných prob-
lémov školy, ktoré sú spôsobené najmä malým počtom žiakov.
Primátor znovu zopakoval, že Mesto nikdy neuvažovalo a neu-
važuje o zrušení školy v Grinave. Napriek opakujúcim sa prob-
lémom si váži výsledky, ktoré táto škola dosahuje, rovnako ako
obetavosť pedagogického zboru. (ra)

Menovanie riaditeľa

V sobotu 6. septembra si obyvatelia susednej obce Sloven-
ský Grob pripomenuli osemsté výročie prvej písomnej zmienky
o ich obci. Bohatý kultúrny program si na oslavách pozrel aj mi-
nister kultúry Marek Maďarič spolu s ďalšími hosťami. Pezinok
na tejto slávnosti zastupoval viceprimátor Ing. Ján Čech. Pri tej-
to príležitosti obec vydala aj peknú knižnú publikáciu o svojich
dejinách. (ra)

V Slovenskom Grobe oslavovali

Hlavným poslaním Sloven-
ského zväzu protifašistických
bojovníkov je približovať vý-
znam protifašistického odboja
generáciám, ktoré neprežili hrô-
zy vojny. Hrôzy, za ktoré naj-
staršia generácia zaplatila 50 mi-
liónmi vyhasnutých ľudských ži-
votov.

Okresné oslavy 70. výročia
SZPB vyzneli v Pezinku za účas-
ti predstaviteľov ministerstva
obrany a ruskej ambasády veľ-
mi spontánne. Štyria priami
účastníci odboja Anna Dubínyi-

ová, Ján Beník, Alojz Kokoška a
Ondrej Štrigner dostali od mi-
nisterstva Pamätné medaily k
70. výročiu SNP.

Ďalší štyria členovia Agnesa
Vaškovičová, vyše 90 ročný Do-
minik Ježík, Anna Lovičová a
Alexander Sedlák majú dostať
medaily v máji 2015 pri 70. výro-
čí víťazstva nad fašizmom.

Zásluhou pána primátora Oli-
vera Solgu, ktorý nám prispel na
autobus, sme sa 29. 8. 2014 zú-
častnili na celoštátnych osla-
vách v Banskej Bystrici a potom

na pietnej spomienke v Pohron-
skom Bukovci.

Tohtoročné oslavy už 70-teho
výročia SNP sú príležitosťou spo-
mínať na tých, na ktorých neza-
búdame. Počas 40 ročného člen-
stva v ZO-SZPB som poznala
mnohých. Často myslím na neza-
budnuteľné partizánske vatry v
Kučišdorfskej doline, na ktorých
sa zúčastňovala veľká časť Pe-
zinka. Organizoval ich dlhoročný
predseda ZO Vojtech Dubíny s
manželkou, Štefan Lovič, Štefan
Repta, Jozef Potočný, Jozef
Okruhlica, Ľudovít Šušol a ďalší.

Spomínam si na zakladajúcich
členov ZO-SZPB v roku 1945,

ktorými boli Ján Macek, Ján Krč-
Turba, učiteľ Neuman, Tomáš
Slobodník, Štefan Pátek, Rudolf
Čajkovič, Ján Ševčík a ďalší.

V tom čase mala organizácia
cca 140 členov. Dnes spia svoj
večný spánok na miestnych cin-
torínoch. Aby ZO nezanikla, pri-
jímame za členov pozostalých a
sympatizujúcich, ktorým je blíz-
ky program SZPB, takže dnes, v
čase 70. výročia SNP, máme vy-
še 80 členov.

Spomínať a nezabudnúť... S
týmto cieľom sme ešte k 65. výro-
čiu SNP vydali pre mladé gene-
rácie publikáciu spomienok tých,
ktorí prežili útrapy vojny. pre mla-
dé generácie. Klopeme na brány
našich škôl so snahou obozna-
movať žiakov s dejinami 20. sto-
ročia. Viacerých priamych účast-
níkov odboja sa podarilo zachy-
tiť aj TV Pezinok na DVD pri prí-
ležitosti 65. výročia SNP, za čo
ďakujem riaditeľovi televízie
Petrovi Bittnerovi. A rovnako aj
za to, že televízia pozýva do svo-
jich relácií funkcionárov SZPB.

Výsledkom našich aktivít bude
publikácia, vydanie literárneho
zborníka II. svetová vojna v spo-
mienkach 4 generácií.

Večná česť a sláva hrdinom
SNP a protifašistického odboja.
Spomienka na nich ostane v na-
šich srdciach. Mária Markeová

Spomínať a nezabudnúť

Na Oslavách SNP ktoré organizoval Obvodný úrad pri pomníku oslobodenia sa udeľovali i
medaily. Padlých Pezinčanov si mesto uctilo aj pri pomníku pred Zámkom.

FOTO (pb)

Akadémia tretieho veku v Pezinku začína zimný semester
šk. roku 2014/2015 spoločným stretnutím poslucháčov všet-
kých odborov dňa 6. 10. 2014 o 16.00 hod. v Malej sále
Pezinského kultúrneho centra..

Stretnutie poslucháčov ATV

FOTO: Miroslav Kráľovič

Inzercia

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 sa uskutočnil: 11. 9. 2014 a 16. 9. 2014,
ale ešte sa môžete kedykoľvek prihlásiť

VN – JAZYKOVÉ KURZY
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V stredu, 20. augusta sa uskutočnilo v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku stretnutie knihovníkov z celého Slovenska. Folklórny
súbor RADOSŤ mal to potešenie zaspievať účastníkom stret-
nutia krásne ľudové piesne zo svojho repertoáru. V polhodino-
vom vystúpení odzneli najmä veselé a temperamentné piesne,
ktoré poslucháčov príslušne uvoľnili a „dostali do varu“, takže
okrem „Radostníkov“ zakrátko spievala celá knižnica! Blízky
kontakt a komunikácia s obecenstvom spôsobili, že aj speváci
podali, výborný výkon, za čo boli vďačným obecenstvom odme-
není búrlivým dlhotrvajúcim potleskom. Mimoriadne uznanie zo-
žal Miroslav Rajt, ktorý spevákov sprevádzal virtuóznou hrou
na akordeón. Na záver odznel vyžiadaný prídavok a súbor sa
so svojím obecenstvom za skandovaného potlesku rozlúčil.
Možno s uspokojením konštatovať, že vystúpenie pezinských
spevákov potešilo srdcia a oblažilo dušu nielen prítomných kni-
hovníkov, ale aj ich samotných. Veď opäť raz dôstojne re-
prezentovali svoje mesto, Pezinské kultúrne centrum, pri kto-
rom súbor pracuje a nesklamali ani sami seba – Folkórny súbor
RADOSŤ. Eva Frťalová

RADOSŤ v Malokarpatskej knižnici

Väčšina z nás, Pezinčanov, vie o národnom umelcovi Euge-
novi Suchoňovi iste viac ako len to, že bol hudobným skladate-
ľom a tvorcom známych opier a že sa narodil a je pochovaný v
našom meste. Málokto však až donedávna vedel, že okrem
bohatého skladateľského diela napísal už v sedemnástich ro-
koch aj balet Angelika. On sám ho neskoršie nazval baletnou
pantomímou a dielo sa dlho považovalo za stratené. Teraz je aj
vďaka zaťovi skladateľa Petrovi Štilichovi (Pezinčania mu,
okrem iného, vďačia za celoslovenské finále tohoročného Slá-
vika Slovenska, ktoré bolo v našom meste) a vďaka Pezinča-
novi, skladateľovi Rudolfovi Pepuchovi aktuálna jej premiéra v
historickej budove Slovenského národného divadla. Premiéra
pod dirigentskou taktovkou talianskeho dirigenta Maura di Can-
dia sa uskutoční 27. septembra a bude súčasťou tohoročných
Bratislavských hudobných slávností. (OS)

Ešte teraz v nás vibruje náboj
pozitívnej energie, ktorá sa
niesla všetkými miestami v Pe-
zinku, kde štyri dni vyhrávala dy-
chová hudba. Na XIV. ročník
Medzinárodného súťažného
festivalu malých dychových hu-
dieb Dychovky v Preši 2014 sa
prišlo zabaviť vyše 2 000 náv-
števníkov. Populárne pezinské
podujatie sa tak postavilo jed-
noznačne do pozície najväčšie-
ho festivalu vo svojom žánri na
Slovensku.

Všetky dychové hudby dora-
zili a hrali podľa plánu a každá z
nich prejavovala maximálnu
spokojnosť a nadšenie z at-
mosféry, ktorú vytvorili návštev-
níci a organizátor. Na prvom
koncerte nevyšlo počasie – pr-
šalo, ale XIV. ročník celkovo pre-
behol bez väčších organizač-
ných komplikácií. Určite sa
však vyskytlo aj zopár záleži-
tostí na ktoré sa v budúcnosti
viac zameriame a budeme sa
ich snažiť čo najviac vylepšiť
pre spokojnosť účinkujúcich a
návštevníkov.

Zámocký park je priestor, ktorý
poskytuje naozaj výnimočné pod-
mienky pre uskutočnenie kvalit-
ných hudobných programov.
Preto sa už teraz teším, ako nao-
zaj vysoko nasadenú latku bude-
me môcť posúvať len smerom
nahor. Podľa väčšiny pozitív-
nych reakcií je pre nás organizá-
torov totiž extra veľkou výzvou
pripraviť ďalšie ročníky u nás v
Pezinku už len lepšie a lepšie.

Za to, ako sa nám podarili mi-
nulé ročníky a najmä tento XIV.
sa chcem v mene organizáto-
rov poďakovať Mestu Pezinok a
jeho primátorovi Mgr. Oliverovi

Solgovi, viceprimátorom Jánovi
Čechovi a Milošovi Andelovi,
Mestskému zastupiteľstvu, všet-
kým partnerom DH Cajlané,
PKC, Fanklubu DH Cajlané,
Bratislavskému samosprávne-
mu kraju, SOZA, spriazneným
inštitúciám, firmám i jednotliv-
com, bez výdatnej pomoci kto-
rých by to určite nebolo možné
uskutočniť.

Najväčšie poďakovanie sa-
mozrejme aj tak patrí vám
návštevníkom.

Po vydarenom XIV. ročníku
festivalu „Dychovky v Preši“ má-
medobre našliapnuté, a preto
už teraz s radosťou môžem
oznámiť termín budúceho jubi-
lejného XV. ročníka „Dychovky
v Preši“. Bude sa konať

donor a predseda festivalu

Porota pracovala v tomto zlo-
žení: Adam Hudec – predseda
poroty – hudobný skladateľ, An-
tonín Pavluš hudobný skladateľ
a zakladateľ DH Mistříňanka,
Vladimír Dianiška – predseda

Ďakujem!

Do dychovky priatelia!

od
7. do 9. augusta 2015.

František Féder

Výsledky súťaže

Dychovky sa rozozneli celým Pezinkom

ZDHS a dirigent FOR Brati-
slava, Ingrid Noskovičová – ria-
diteľka Pezinského kultúrneho
centra. Porota hodnotila jed-
notlivé vystúpenia podľa plat-
ných kritérií medzinárodnej orga-
nizácie CISM nasledovne:

Zlaté pásmo CUM LAUDE -
DH Považská Veselka 94,3 b,

Zlaté pásmo CUM LAUDE -
DH Hodrušanka 92,3 b, Zlaté
pásmo - DH Krásinka 84,3 b,

Zlaté pásmo - DH Zručská
Desítka 83,3 b, Strieborné
pásmo - DH Věnovanka CZ
77,33 b, Strieborné pásmo -
DH Sitňanka SK 73,0 b.

Ďalej porota rozhodla o ude-
lení nasledujúcich ocenení:

DH Sit-
ňanka – Miroslav Matušov a
Ján Vician,

DH Krásinka – sestry
Gabika a Monika Michálikové,

DH Hodrušanka – Martin
Prôčka a Matej Krella,

DH Hod-
rušanka – pieseň Javorinka še-
divá,

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Cena za mužský spev:

Cena za ženský
spev:

Cena za inštrumentálny vý-
kon:

Cena za
najobľúbenejšiu skladbu – di-
vácke hlasovanie:

Cena diváka – najlepšia
kapela – divácke hlasovanie:

DH Hodrušanka,

DH Věnovanka,
DH Zručská Desít-

ka, DH
Považská Veselka,

DH Hodrušan-
ka,

DH Krásinka,

DH Považská Veselka.

Tento festival je výnimočný aj
tým, že súťažiace DH hodnotia
aj prítomní diváci. Toto hodno-
tenie je nasledovné:

107 hlasov - DH Hodrušan-
ka, 81 hlasov - DH Považ-
ská Veselka, 69 hlasov - DH
Krásinka, 23 hlasov - DH
Zručská Desítka, 21 hlasov -
DH Věnovanka, 15 hlasov
- DH Sitňanka

92 hlasov - skladba
DH Hodrušanka,

65 hlasov - skladba
DH Krásinka, 64 hla-

sov - skladba
DH Považská Veselka,

41 hlasov - skladba
DH Věnovanka, 22

hlasov - skladba
DH Zručská Desítka, 17

hlasov - skladba
DH Sitňanka.

Hosťami tohtoročného festivalu
boli: DH Svätojurská kapela,
DH Šarfianka, DH Grinavanka,
DH Senčanka , DH Legrúti (C-
Z), Kuhne Koncert Fúvósze-
nekar (H), Mažoretky TINABra-
tislava SK.

Cena pred-
sedu samosprávneho kraja:

Cena primá-
tora mesta:

Cena riaditeľa SOZA:
Cena pred-

sedu festivalu:
Cena predsedu medziná-

rodnej poroty:
Hlavná cena súťaže 1. mies-
to:

Hlasy o cenu diváka:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Hlasy o najobľúbenejšiu
skladbu festivalu:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Javorin-
ka šedivá

Zaspala
Anička

Čierne oči, čo
plačete

Kvítek
jabloňový

Kvetou má-
ky

Jakou to pies-
ničku zaspievam

Nová výstava, ktorú ponúka Malokarpatské múzeum od druhej po-
lovice septembra, predstaví tvorbu manželskej dvojice

. Jej cieľom je predstaviť návštevníkom výber zo ši-
rokej tvorby umelcov prostredníctvom konceptu meniacich sa vý-
stavných cyklov priamo počas trvania výstavy. Možnosť vidieť tri vý-
stavy v jednej a postupné zmeny výstavy počas jej trvania tak pri jej
opätovných návštevách ponúknu vždy nové zážitky.

Na výstave budú zastúpené v dominantnej miere (možno trochu
prekvapivo, keďže sa jedná o sochárov) predovšetkým maľby, kres-
by a grafiky. Práve maľby zastávajú v posledných rokoch dominant-
né miesto v tvorbe Marcely a Viliama Lovišku. Výstava bude tiež
doplnená o audiovizuálnu fotografickú prezentáciu.

Otvorenie výstavy pod názvom Karpatský priestor spolu s krstom
nového katalógu sa uskutočnilo 18. 9. o 18.00 v priestoroch Malo-
karpatského múzea v Pezinku.

Marcela a
Viliam Loviška

Karpatský priestor v Malokarpatskom múzeu

Eugen Suchoň a jeho Angelika

Aj keď koniec augusta prinie-
sol neobvykle sychravé poča-
sie, vo štvrtok 28. navštívili tisí-
ce ľudí pezinský kameňolom,
aby sa stali svedkami nezvyčaj-
ného kultúrneho podujatia. U-
prostred Malých Karpát sa totiž
na obrovskom pódiu odohrával
zhudobnený príbeh legendár-
nej egyptskej kráľovnej Kleo-
patry a jej dvoch životných lá-
sok Cézara a MarkaAntónia.

V muzikáli známeho českého
hitmejkera Michala Davida mali
slovenskí diváci možnosť vidieť
v hlavných úlohách vynikajúcu
Kamilu Nývltovú (Kleopatra),
obľúbeného „Pepu“ Vojtka (Mar-
cus Antonius) a neobvykle i Da-
niela Hůlku (Caesar). Na tomto
výnimočnom predstavení, kto-
ré organizovala agentúra Silvi

Production, sa, zúčastnil aj reži-
sér Filip Renč a samozrejme, i
autor Michal David. Ten si ešte
pred muzikálom zaspomínal na
beznádejne vypredaný kon-
cert, ktorý na pezinskom amfi-
teátri odohral pred dvomi rokmi.

Predstavenie sa v unikátnych
exteriéroch pezinského kame-

ňolomu mohlo uskutočniť len
vďaka všestrannej podpore ve-
denia Mesta Pezinok a Mest-
ského podniku služieb, ktorý je
správcom objektu. Pri takomto
nevšednom projekte, ktorý tisí-
com návštevníkov priniesol neo-
pakovateľný zážitok a Pezinku
urobil skvelú reklamu nielen po

Slovensku, ale aj za jeho hrani-
cami, je to viac ako opodstatne-
né gesto i vzhľadom na to, aká
nákladná a komplikovaná bola
pre organizátorov jeho príprava
a realizácia.

Na druhý deň po predstavení
producent a autor muzikálu
Michal David pozval pezinské-
ho primátora Olivera Solgu na
pracovné raňajky, na ktorých
mali príležitosť prediskutovať
možnosti ďalšej spolupráce.
Výsledkom tohto stretnutia bol
prísľub, že na budúci rok by
sme v kameňolome mali byť
svedkami podobného grandi-
ózneho podujatia. O usporiada-
nie podobných projektov majú
navyše záujem aj ďalší organi-
zátori hudobných a divadel-
ných podujatí. (r)

Egyptská kráľovná v pezinskom kameňolome

FOTO (pb)

Výtvarný salón ZPMP 2014

FOTO: TV Pezinok

V týchto mesiacoch prebieha príprava celoslovenskej súťažnej
prehliadky výtvarnej tvorby ľudí s mentálnym postihnutím Výtvar-
ný salón ZPMP, ktorá priťahuje pozornosť už 19 rokov. Organi-
zátormi tohto podujatia sú Združenie na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v SR v spolupráci so Združením na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím Pezinok a Domovom sociálnych
služieb Hestia Pezinok. Cieľom Výtvarného salóna je oboznámiť
širokú verejnosť s výtvarným nadaním ľudí s mentálnym postihnu-
tím, ktorí majstrovsky pracujú s farbami, hlinou, textilom, počíta-
čom či drevom. V auguste zasadala odborná porota v zložení
akad. mal. Katarína Kuzmová, Mgr. Adriena Pekárová, Jana Det-
vajová a primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga. Porota vybrala víťaz-
né práce a udelila niekoľko cien. Slávnostná vernisáž, vyhlásenie
výsledkov súťaže a udelenie cien sa bude konať 13.10. 2014 o
15.00 h v Dome kultúry Pezinok – minigaléria. Výstava potrvá do
7.11. 2014.Výtvarný salón ZPMP 2014 je realizovaný s finančnou
podporou Ministerstva kultúry SR. Lucia Takáčová

Po dvoch rokoch sme privítali 22. – 24. 8. 2014 na DŇOCH
MLADEJ BOLESLAVI V PEZINKU priateľov z Mladej Boleslavi.

Už v prvý večer, ktorý sa konal v rámci podujatia „Wine and art“
na nádvorí Malokarpatského múzea, sa nám predstavila Alexan-
dra NIKLÍČKOVÁ – ČEDÍKOVÁ. Živel, ktorý nás svojou autor-
skou tvorbou a bravúrnou hrou na harmonike rozosmial, ale aj pri-
nútil rozmýšľať – to všetko v jednom okamihu.

V sobotu sa mladoboleslavské DIVADLO HEČ – Seniorská ka-
pela zapojilo na Radničnom námestí na „Fyzulnačke“ nielen do va-
renia fazuľovej polievky, ktorá nesmierne chutila hlavne vegetari-
ánom – veď ich kotol sa vyprázdnil medzi prvými – ale súťažiacich
i návštevníkov zabávali jeho členovia v krátkych predstaveniach
Řemesla, Mlynářské písničky, či Z pohádky do pohádky – písnič-
ky z mladoboleslavska. Entuziazmus, optimizmus a radosť, ktoré
prýštili z účinkujúcich pod vedením pani Mgr. Heleny ČERVENEJ,
snáď nadchli každého. Páčili sa deťom, dospelým, ba i odborní-
kom. A keď sme sa dozvedeli, že jedna z tancujúcich a spievajú-
cich dám má 87 rokov, tak diváci snímali pomyselné klobúky.

Podvečer sa konala za účasti primátora mesta Pezinok Mgr.
Olivera SOLGU a riaditeľa spoločnosti Kultura města Mladá Bo-
leslav PhDr. Pavla FILIPA vernisáž výstavy obrazov s figurálnou
tématikou pani Světlany ŽALMÁNKOVEJ pod názvom NĚŽNÁ
KRÁSA ŽENY. Nádheru ženských portrétov (akryl) umocnil spev
zoskupenia 4TRIO.

V nedeľu si naši priatelia so záujmom prezreli priestory Malokar-
patskej knižnice a dozvedeli sa od jej pani riaditeľky veľa intere-
santných novôt.

Podujatie, ktoré dramaturgicky, producentsky i organizačne malo
pod palcom Pezinské kultúrne centrum pod záštitou Mesta Pezi-
nok, sa stretlo so záujmom pezinčanov i návštevníkov z okolia.

Na začiatku sme si dovolili nazvať mladoboleslavákov priateľmi.
A nie je to formálne. Pretože nielen kvôli dlhovekosti partnerstva
medzi Pezinkom a Mladou Boleslavou, nielen kvôli jazykovej bez-
bariérovosti, ale hlavne kvôli priateľstvám sa tešíme na ďalšie a
ďalšie vzájomné stretnutia. ,

riaditeľka PKC
Ing. Ingrid Noskovičová

Priatelia z Mladej Boleslavi
nám opäť priniesli krásu i zábavu
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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

JozefAchberger 1.9.
Mária Ifčicová 6.9.
Mária Mravcová 8.9.
Vojtech Obrtlik 8.9.
Ján Már 9.9.
Katarína Šimorová 10.9.
Ing. Michal Žehnaj 13.9.
Ladislav Hošták 13.9.
Ľudmila Okresová 17.9.
Ing. Július Oszlányi 19.9.
MUDr. Elena Mojžišová 27.9.
František Janoušek 28.9.

Ing. Leopold Mušák 2.9.
Elena Skáčiková 5.9.
Ambróz Palšovič 6.9.
Miloslav Kekeňák 8.9.
Agneša Molnárová 9.9.
Mária Vlčková 13.9.
Gertrúda Osuská 15.9.
Václav Dvořák 16.9.
Anna Šmahovská 16.9.
Ing. Libuša Buzinkayová 18.9.
Mária Mináriková 20.9.
Tibor Schmidt 24.9.
Štefan Kelečín 26.9.
Margita Hlavačková 29.9.

SEPTEMBER 2014 PEZIN ANČ

• František Horínek a Andrea Pol-
čicová • Roman Marek a Jana Še-
dová • Milan Čapkovič a Eleonora
Vargová • Pavol Červenák a Ing.
Viktória Runová • Ing. Marek Šim-
laštík a Lucia Fabišíková • Michal
Dobrovodský a Daniela Vargová •
Ján Škotta a Silvia Fritzman

80-roční

Mária Klamová 5.9.
Mária Feifičová 7.8.
Jozefa Jajcayová 9.9.
RNDr. Jozef Riman CSc. 10.9.
Anna Gécová 13. 9.
Barbora Krasňanská 22.9.
Agneša Suchánová 23.9.
Anna Noskovičová 25.9.

Žofia Grusová 24.9.
Božena Hupková 30.9.

Melania Reichbauerová 10.9.
Katarína Čajková 20.9.

Eduard Hurta 25.9.

85-ročné

90-ročné

97-ročný

1. V tichu ......................................................................... SR
2.-3. Equalizer .................................................................. USA
4. Sedem trpaslíkov 3D ............ 17.00 h. ..................... NEM
4.-5. Stratené dievča .................................................... USA
7.-8. Východzí bod ............................................................ USA
9.-10. Annabelle ............................................................................. USA
11.-12. Láska na vlásku..................... 17.00 h. ........................ SR
11.-12. Anjeli ČR
14. Zostaň so mnou ........................................................ USA
15. 38 ................................................................................ SR
16.-17. Drakula: Neznáma legenda ...................................... USA
18. Dom kúziel ......................... 17.00 h. ....................... FRA
19. Dom kúziel 3D ......................17.00 h. ....................... FRA
18.-19. Sudca ....................................................................... USA
21. Fk „100“: 2001: Vesmírna odysea ............................. USA
22.-23. Čo s láskou ............................................................... USA
24. Ninja korytnačky 3D .................................................. USA
25. Škatuliaci .............................. 17.00 h. ..................... USA
26. Škatuliaci 3D ........................ 17.00 h. ...................... USA
25.-26. Čo sme komu urobili? ................................................ FRA
28. Fk „100“: Koyaanisqatsi ............................................ USA
29. Whiplash ................................................................... USA
30.-31. Mapy ku hviezdam .................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

B L A H O Ž E L Á M E

POĎAKOVANIE

Naši jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY október

Dňa 26. 8. 2014
uplynul rok od úmr-
tia manželky, ma-
my, krstnej mamy a
tety

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel a
synovia Ján a Milan. Ďakujeme.

Magdalény
DROBNEJ.

Dňa 18. 9. sme si
pripomenuli 20.
výročie úmrtia náš-
ho drahého

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Samuela
JURANA.

Dňa 8. 5. 2014 oslá-
vil náš drahý otec

osemdesiatku a
7. 9. sme oslávili
osemdesiatku na-
šej drahej mamy

Do ďalších rokov
veľa zdravia a šťas-
tia želajú synovia
Miroslav s rodinou
a Vladislav. K bla-
hoželaniu sa pripájajú Lucia a
Ivana a malá Emka prarodičom
posiela pusinku.

Ladislav FEIFIČ

Márie
FEIFIČOVEJ.

Dňa 3. 10. 2014
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama a babka

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Deti s rodina-
mi. Ďakujeme.

Irena
SLEZÁKOVÁ.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 15. 8.
rozlúčiť s naším
manželom, otcom,
svokrom, starým
otcom a pradedkom

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Martinom PILKOM.

22. 9. 2014 uplynie
5 rokov, čo nás
opustila naša drahá

S láskou spomína-
me. Smútiaca ro-
dina

Matilda
VÝBERČIOVÁ.

Dňa 2. 8. 2014 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila
naša drahá mama,
babka, prababka a
krstná mama

Smútiaca rodina.

Anna
BEHÚNKOVÁ.

Dňa 14. 9. sme si
pripomenuli nedo-
žité 75. narodeniny
nášho milovaného
manžela, otca a
starého otca

S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami.

Jozefa
JANKOVIČA.

Zhaslo svetlo v
jeho láskavých
očiach, srdce náhle
prestalo biť, odišiel
bez slova lúčenia,
život mal rád a tak
veľmi chcel žiť.

S láskou a smútkom v srdci si
20. 9. 2014 pripomenieme 1. výro-
čie, čo nás náhle opustil milova-
ný a nenahraditeľný manžel, otec,
dedko a pradedko

S láskou a úctou spomína manžel-
ka Jozefína a najbližší. Priatelia a
známi, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Eugen BAČÍK.

Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomien-
kami. Dňa 29. sep-
tembra 2014 uply-
nie 10 rokov, čo nás
opustil

S láskou naňho spomínajú: man-
želka Marta, synovia Miroslav a
Stanislav s rodinami.

Eduard GLVÁČ.

Dňa 28. 9. 2014
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou a úctou
spomínajú manželka Anka, dcéra
Anka a syn Janko s rodinami.

Ján IŽO.

Tak veľmi túžim pri
sebe ťa mať, do
albumu nové fotky
dokladať, no niekto
už za poslednou
fotkou bodku dal a
slovko „ nikdy “ dopí-
sal. S nekonečnou láskou spomí-
name na našu milovanú

ktorá tragicky zahynula pred 8
rokmi. Smútiaca rodina.

Veroniku KOUKOLOVÚ,

Dňa 12. 9. 2014
sme si pripomenuli
3 roky, čo nás na-
vždy opustil man-
žel

S láskou na neho spomína man-
želka, sestra s rodinami. Priatelia
a známi, kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Anton
HANUSEK.

Dňa 7. 9. 2014 uply-
nulo 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, dedko a
brat

S láskou spomína manželka,
dcéra a vnuci. 26. 9. 2014 uplynie

7 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný syn, brat
a strýko

Dušan
BENDŽÁK.

Branislav
BENDŽÁK.

S láskou spomí-
najú mama, sestra a synovia Dá-
vid a Samuelko.

Nezomrel ten, kto
zostáva v našich
srdciach! Dňa 4. 9.
2014 uplynuli 4
roky, čo nás pre-
dišiel do večnosti
náš drahý manžel,

otec, dedko a pradedko

S úctou a láskou spomínajú man-
želka Božena, syn Viliam, dcéra
Janka s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Manželka.

Viliam FRIČ.

Utíchlo srdce, utí-
chol hlas, miloval
život – aj nás.
6. septembra uply-
nuli 3 roky, čo od
nás odišiel náš
drahý

z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcé-
ry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Spomeňte si i vy, ktorí ste ho po-
znali a mali radi.

Karol NOSKOVIČ

OTVORENIE KURZOV A KRÚ KOV V PKC II. polrok 2014Ž
KURZ PILATES

KURZY JOGY

KURZY SPOL. TANCA
CHARIZMA
TANE NÝ KURZ SENIOROV

ASTRONOMICKÝ KRÚ OK  l

Bli šie informácie: 033/641 39 49, 033/641 20 93

č

č

č

Ľ

č

lektor Mária Karovic
pravidelne UTOROK a ŠTVRTOK od 19.00 do 20.00 hod.
za iatok 2.10. 2014 od 19.00 hod.

lektor Ing. Alexandra Kamanová
pravidelne STREDA od 18.30 do 20.00 hod.
za iatok 1.10. 2014 od 18.30 hod.

lektor Mgr. Kvetoslava Štrbová
zápis 4., 9., 11. 9. 2014

zápis (noví) 16.9.2014 o 18.30
hod. info na t. .: 0905 264 228

ektor Ing. uboslav Dobrovoda
pravidelne PONDELOK od 17.15 do 19.30 hod.
za iatok 6.10. 2014  od 17.15 hod.

Č

Ž

ž

Dňa 16. 8. uply-
nulo 8 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mamička a ba-
bička

a 12. 9. uplynulo 13 rokov od
úmrtia nášho drahého otca a
dedka

S úctou a láskou
na nich spomí-
najú deti a všetky
vnúčatá. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým
priateľom a známym.

Margita
HUBRICHOVÁ

Alfréda
HUBRICHA.

Ľuboš Barok 30 r.
Martin Pilka 74 r.
Rudolf Somík 94 r.
Terézia Jajcayová 77 r.
Pavol Drozda 40 r.
Mária Moravčíková 81 r.
Mária Brišková 90 r.
Katarína Sekáčová 56 r.
Mária Noskovičová 85 r.
Terézia Mátheová 78 r.
Vladimír Kostka 76 r.
Imriška Svátková 84 r.
Viera Plavčanová 83 r.
Mária Hupková 84 r.
Štefan Sobolič 76 r.

Sára Schwarzová 1.8.
Filip Duchoň 3.8.
Sára Duchoňová 3.8.
Matej Stoklasa 5.8.
Samuel Trnka 5.8.
Alex Iglarčík 6.8.
Terézia Popracová 8.8.
Viktória Gáliková 8.8.
Peter Šika 9.8.
Miroslava Poprocká 11. 8.
Matúš Pajong 12.8.
Sofia Melicharová 12.8.
David Lancz 14.8.
Adam Bočkaj 19.8.
Stela Buchláková 20.8.
Jakub Ďurana 21.8.
Mia Miškovičová 21.8.
Dorota Federová 27.8.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli dňa
3. 9. 2014 rozlúčiť
s naším drahým
manželom, otcom a
starým otcom

Z celého srdca ďakujeme za
úprimné prejavy podpory a úte-
chy v našom žiali. Smútiaca rodi-
na.

Ing. Vladimírom KOSTKOM.

V auguste a septembri sme si
pripomenuli 30. výročie úmrtia
rodičov a starých rodičov

S láskou spomínajú deti s rodi-
nami.

Ľudovíta  a Márie
SCHAUBMAROVÝCH.

Dňa 13. 9. 2014
uplynulo 8 rokov čo
nás opustila naša
milovaná manžel-
ka, mamička a ba-
bička

S láskou v srdci spomína manžel
Juraj, dcérky Jarka a Janka s deť-
mi.

Viktória
KRUPOVÁ.

Dňa 4. 10. 2014 si
pripomenieme 1.
výročie úmrtia náš-
ho drahého manže-
la, otca a dedka

S láskou spomínajú manželka
Mária a synovia s rodinami.

Ing. Imricha
MAŽÁRA.

Ďakujeme rodine,
príbuzným, zná-
mym a kamarátom,
ktorí sa prišli dňa
18. 8. 2014 rozlúčiť
na poslednej ceste
životom s naším

drahým zosnulým

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Spomíname s
láskou. Odpočívaj v pokoji.

Ľubošom BAROKOM.

Ponuka krúžkov Centra voľného času v šk. roku 2014/15
PRE ŠKÔLKÁROV (22,5 €): Angličtina od nulôčky I (4-5 r.), Anglič-
tina od nulôčky II (od 5 r.), Tanečníček (od 4 r.), Pohybovka (od 4 r.),
Zumba aerobic (od 4 r.), Rock & roll (od 5 r.), Maláčik (od 3 r.), Folk-
lórníček (4 r.), Divadelníček (od 5 r.) – PRE ŠKÔLKÁROV

PRE ŠKOLÁKOV

PRE ŠKOLÁKOV

KURZY PRE MLÁDEŽ A DOSPELÝCH A DETI:

KURZY PRE DOSPELÝCH A DETI:

(27 €):

(27 €):

(36 €):

Výtvarníček (od 4 r.), Keramikárik (od 5 r.).
Bojové umenie (od 8 r.), Orientačný beh

(od 6 r.), Moderné tance (od 6–14r.), Cyklistický krúžok (od 8r.), An-
gličtina hrou (od 8 r.), Divadelník (7–12 r.), Divadelný (od 13 r.), Gita-
rový klub I. (od 8r.), Gitarový klub II. (od 8 r.), S rytmom (od 9 r.), Bub-
nisti (od 8 r.), Šach (od 7 r.) Keramický ate-
liér (od 6 r.), Výtvarný ateliér (od 6 r.), Umelecký ateliér (od 8 r.), Ces-
ty za vedou (8-12r.).

Keramika 12 vstu-
pov - 55 €, Joga 12 vstupov - 55 €.

Relaxačné cvičenia 12 vstu-
pov - 55 €, Mama, ocko, poď sa hrať - mesiac - 6 €.

► 3.10. JDavis club: [sic]
MIND THE GAP LUNOKHOD

► 5.10. AHOJ ROZ-
PRÁVKA ČIN ČIN

► 6.10. VÝCHOVNÝ
KONCERT PRE SŠ
► 6.10. SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIEAKADÉMIE TRETIEHO VEKU.
► 9.10. VEČER K 90.
VÝROČIU PNPP PEZINOK.
►11.10. JESENNÝ
KONCERT FSS RADOSŤ S HOSŤAMI: MUŽSKÝ SPEVÁCKY
SÚBOR BESEDA A CIMBALOVÁ MUZIKA POLAJKA Z VA-
LAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ.
►13.10. VÝTVARNÝ SA-
LÓN ZPMP 2014.

► 17.10. MALÉ, ALE MILÉ -
MILKA ZIMKOVÁ. Dnes: KATARÍNA VEĽKÁ

► 18.10. PEZINSKÝ STRAPEC
10.00 hod.

- súťaž. 19.00 hod. – Galaprogram.

► 20.10. ŠTUDENTSKÁ
KVAPKAKRVI.
► 22.10. VÝROČIE KLUBU
VENUŠA.
► 24.10. ÚCTA K
STARŠÍM

► 27.10. KLAUNI V PEKLE.

► 28.10. VÝCHOVNÝ
KONCERT PRE ZŠ.

( ) o 19.00 h v malej sále – (Pe-
zinok - Bratislava), (Bratislava),
(Košice). Trojkoncert hudobných skupín .

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: Účinkuje: Divadlo PIKI Pezinok. Súčas-

ťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže o SUPER-
DIVÁKAv šk. roku 2013/2014 pre deti s odovzdanými preukazmi.

(pondelok) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
. Divadelné centrum Martin.

(pondelok) o 16.00 h vo malej sále DK –

(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Uzavretá spoločnosť.

(sobota) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(pondelok) o 15.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy výtvarnej tvorby ľudí s mentál-

nym postihnutím (dospelí aj deti).
(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –

. Autorka: Kristina
Lung. Po letnom úspechu našej významnej herečky pokraču-
jeme v cykle predstavení malých javiskových foriem

(sobota) v spoločenskej sále DK –
40. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tanci.

Organizátori: KST PETAN, TC
CHARIZMAv spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom.

(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –
Odber krvi - organizátor: SČK

(streda) o 14.00 h v malej sále DK – 20.
Program so spoločenským posedením.

(piatok) o 16.00 h v spoločenskej sále DK – 20.
Program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k star-

ším. Hlavný garant: MsÚ Pezinok v spolupráci s PKC
(pondelok) o 10.00 h v malej sále DK –

Účinkuje divadlo ÚSMEV. Divadelné predstavenie pre ZUŠ Pezinok.
(utorok) o 10.00 a 11.00 h vo veľkej sále DK –

LETart production.

piatok
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Po prázdninách v skvelej forme

Dňa 24. 8. 2014 sa v našom
meste konal prestížny basket-
balový seminár určený tréne-
rom. Táto akcia sa uskutočnila
v spolupráci s Mestom Pezinok,
Slovenskou basketbalovou aso-
ciáciou a svoju podporu vyjadril
aj basketbalový klub nášho
mesta BK Pezinok.

Akcie sa zúčastnilo celkom
15 trénerov z celého Sloven-
ska, čo svedčí o zaujímavom
programe seminára. K výraz-
ným osobnostiam z radov pred-
nášajúcich pratril František
Ron, ktorého si Pezinok pamätá
ako najúspešnejšieho trénera
nášho extraligového družstva.

Basketbalový seminár pre-
biehal v športovej hale na
Komenského ulici a do praktic-
kých ukážok pre trénerov boli

zapojení hráči juniroského druž-
sta BK Pezinok, pre ktorých to
bola vynikajúca skúsenosť, čo
sa týka nových trendov v posta-

vení hry, ale rovnako aj príleži-
tosť vidieť mnohých úspešných
trénerov z celého Slovenska.

Zastúpenie na seminári mali
taktiež tréneri BK Pezinok, Mgr.
Peter Gyepes, Bc. Richard Duf-
fala, Rudolf Duban a Mrg. Vla-
dimír Kuznecov, ktorý ešte ako
hráč pôsobil pod vedením tré-
nera Františka Rona.

Táto akcia podporila návrat
basketbalu do mesta Pezinok a
stretla sa s dobrou účasťou a
veľmi pozitívnym ohlasom. Spo-
kojnosť bola aj na strane organi-
zátorov, ktorí sa na podobnej
akcii budú podieľať aj v budúc-
nosti. (BKP)

Pezinok hostil basketbalový seminár trénerov

Pretekárom i organizátorom
prialo aj počasie, čo sa vzhľa-
dom na tohtoročné upršané leto
dá považovať za veľké šťastie!
Hoci bolo v sobotu pod mrakom,
popoludní predsa len vykuklo
slnko a aj dážď dal aspoň na
chvíľu pokoj. Pretekárky a prete-
kári všetkých vekových kategórií
a z celého Slovenska ba aj Čes-
ka si tak mohli nielen zmerať sily
na osemkilometrovej trati, ale
predovšetkým zažiť príjemné
chvíle a spropagovať zdravý ži-
votný štýl. Povzbudiť ich prišiel
aj známy športový fanúšik, mo-
derátor Matej Cifra Sajfa.

Trojročnú tradíciu Behu Pezin-
kom pomáhala vybudovať neú-
navná organizátorka tohto podu-
jatia Lucia Vitálošová. Aké po-
hnútky viedli k vzniku týchto po-
pulárnych pretekov? Predo-
všetkým spojenie dvoch dôleži-
tých okolností – organizačných
schopností, ktoré nadobudla
vďaka svojej profesii, a lásky k
behu.

V zdravom tele zdravý duch,
hovorí známe príslovie, pro-
pagujúce šport a jeho blaho-
dárne účinky. Nuž a medzi tie
najprirodzenejšie spôsoby fy-
zických aktivít patrí jedno-
značne beh. Že sa behaniu a
utekaniu v Pezinku darí, po-
tvrdzujú aj tradičné prete-
ky Beh Pezinkom. V sobotu
6. septembra sa konal už tretí
ročník tohto obľúbeného po-
dujatia a zúčastnilo sa ho päť
stoviek účastníkov.

„Motivovalo ma, že som sama

behávala a zúčastňovala som
sa na bežeckých podujatiach aj
v zahraničí,“

„Zdalo sa mi, že v
Pezinku podobná akcia chýba.
Najskôr som si myslela, že ju
zorganizujem iba pre svojich
známych. Potešilo ma, že sa na-
koniec táto tradícia ujala, podu-
jatie sa rozšírilo a o Beh Pe-
zinkom je veľký záujem.“

„Ide o šport, ktorý je nenáročný
na čas. Stačí len ísť a vybehnúť.
Na podujatiach je skvelá at-
mosféra na štarte a aj potom, v
cieli. Nechodím na súťaže s cie-
ľom vyhrať, beriem ich ako nový
a príjemný zážitok.“

„ Ce-
lý rok sa každú nedeľu stretáva-
me a večer o siedmej si spoloč-

vysvetľuje Lucia
Vitalošová.

S nadsázkou by sa teda dalo
povedať, že sa okruh známych
Lucie Vitálošovej rozšíril na stov-
ky ľudí, čo sa už dá považovať
za veľkú a najmä súdržnú be-
žeckú rodinu.

Ačo baví ju samotnú na behu?

Preteky však nie sú jedinou ak-
tivitou pezinských bežcov.

ne chodíme zabehať. Je to akti-
vita, ku ktorej sa môže pripojiť
ktokoľvek z Pezinka, kto by mal
záujem. Spolu chodíme aj na
rôzne behy, súťaže, dávame do-
kopy štafetové družstvá. Bežci v
Pezinku sú veľmi dobrá partia,“

„Už v trinástich rokoch som sa
začal venovať orientačnému be-
hu. Potom, po vojenskej službe,
som začal rekreačne behať a do-
dnes ma to baví,“

„Snáď by sa za istú formu prí-
pravy dala považovať dovolen-
ka pri mori,“

„Inak behávam štyri až
päťkrát týždenne, vždy asi osem

dodáva Lucia Vitálošová.
Pretekár Vladimír Cích sa zú-

častnil Behu Pezinkom už dru-
hýkrát. A druhýkrát ho vyhral
ako účastník kategórie nad 50
rokov.

hovorí športo-
vec z Pezinka. Preteky si nevy-
žadujú žiadnu špeciálnu prípra-
vu, jednoducho behá po celý
rok. Zúčastní sa ročne asi 35 rôz-
nych pretekov, takže sa v kondí-
cii udržuje priebežne.

dodáva s úsmevom
pretekár.

až štrnásť kilometrov.Ačo je veľ-
mi pozitívne, nebehám sám, pre-
tože sa tomuto športu pravidel-
ne venuje aj môj syn a moja ne-
vesta.“

Pezinok považuje Vladimír
Cích za mekku orientačného be-
hu. A skutočnosť, že je tu beh v
každej podobe obľúbený, po-
tvrdili aj ulice a cestičky medzi
vinohradmi, zaplnené nadšen-

cami počas tohtoročných pre-
tekov.

Gratulujeme teda víťazom, ale
aj všetkým účastníkom Behu Pe-
zinkom. A ocenenie si napokon
zaslúži každý, kto prekoná sám
seba a vo voľnom čase vybehne
do ulíc alebo do viníc.

– muži do 39 ro-
kov, – muži do
49 rokov, – muži
nad 50 rokov,

– ženy do 34 rokov,
– ženy od 35

do 49 rokov,
– ženy nad 50 rokov

(kam)

Pavol Bukovac
Miroslav Novák

Vladimír Cích
Romana Komár-

ňanská Mi-
roslava Pizúrová

Anna Kočišková

Víťazi jednotlivých kategórií

Pezinok vybehol do ulíc i do viníc

MT Oroszlány HUN - 6. 9. 2014. Pezinskí judisti majú za se-

bou prvú detskú poprázdninovú súťaž, kde sa im opäť skvele

darilo: Patrícia Tománková 1. miesto, Martin Uhlár 1. miesto,

Jozef Tománek 1. miesto, Lenka Tománková 1. miesto, Silvia

Tománková 1. miesto, Filip Mitrovič 1. miesto, Marko Rosíval

3. miesto, Samuel Lučenič 3. miesto, Matúš Gašparovič

3. miesto. Gratulujeme!!!

Nadšení reprezentanti!
Primátor mesta Pezinok Oliver Solga prijal v historických

priestoroch Starej radnice hráčov a funkcionárov slovenskej
basketbalovej reprezentácie v súvislosti s ich pobytom v
Pezinku počas kvalifikačných zápasov ME 2015, ktoré sa hrali
práve v našom meste.

Prijatie bolo mimoriadne srdečné nielen preto, že primátor
Solga sa netají svojím záujmom o basketbal, ale tiež preto, že
reprezentačným trénerom je Pezinčan Milan Černický. Rov-
nako je Pezinčan aj generálny sekretár SBA Ľubomír Ryšavý.
Navyše Pezinok bol v nedávnej minulosti domovským klubom
niekoľkých hráčov, dnešných reprezentantov, napr. Mareka
Kozlíka, Nenada „ Neša “ Miloševiča. Ďalší,Andrej Kuffa, sa do-
konca vyznal, že v našom meste má svoje korene.

Basketbalisti Slovenska si pripili dobrým pezinským vínom. Po-
chvaľovali si výborné podmienky, ktoré im naše mesto poskytlo v
príprave i kvalifikácii, keď sa na mesiac stalo ich druhým domo-
vom. Viacerí boli nadšení a vyzdvihli, že Pezinok je mestom, kto-
ré žije športom, ale aj kultúrnymi a spoločenskými podujatiami,

na ktorých sa mohli osobne zúčastniť vo vzácnom čase voľna.
Aj keď naši reprezentanti v troch domácich kvalifikačných zá-

pasoch nedosiahli ani jedno víťazstvo, pezinské publikum ich
podporovalo v dobrom aj zlom. Pre Pezinok a tunajších fanúši-
kov je skvelé, že aj s podporou Mesta sme nielen videli drama-
tické súboje, ale zároveň si pripomenuli, že šport spod dera-
vých košov tu má aj naďalej svoje miesto a až vyrastú nové
talenty, možno sa vráti na basketbalovú mapu Slovenska. (r)

FOTO (pb)

V ŠK Juventa Bratislava pôsobia mladé pezinské gymnastky
a z Gymnázia a

a zo ZŠ Kupeckého ul. Na júno-
vých majstrovstvách SR v modernej gymnastike obsadila Ti-
mea 5. miesto (mladšie žiačky) a Michaela 6. miesto (mladšie
juniorky). Obe gymnastky sa cez prázdniny zúčastnili náročné-
ho sústredenia v Sofii, kde trénovali pod vedením skúsených
bulharských tréneriek.

V klube okrem disciplín športovej gymnastiky sa venujú aj
show dance. Cez prázdniny starostlivo trénovali na septembrové
Majstrovstvá sveta Show Dance v Prahe. ŠK Juventa mal v žiac-
kej a juniorskej kategórii nominovaných šesť choreografií. V ka-
tegórii duá Timea Oravcová spolu s Leou Sabo v konkurencii 35
choreografií obsadili s „Arriva“ krásne piate miesto. T. Oravcová,
A. Paladi a T. Sluková účinkovali aj v ďalších dvoch väčších det-
ských choreografiách s názvom „HuHa šamani“, ktorá získala 6.
miesto a „Zjem ťa“ 12. miesto. Michaela Mozolíková s ďalšími
dievčatami v juniorskej kategórii s choreografiou „Otroctvo Egyp-
ta“ sa dostali do semifinále, kde obsadili 9. miesto.

Michaela Mozolíková Terézia Sluková Timea
Oravcová Alexandra Paladi

(mo)

Gymnastky cez leto nezaháľali

Timea Oravcová (vľavo) a Lea Sabo s choreografiou "Arri-
va!", s ktorou získali na svetovom šampionáte 5. miesto.

Pezinčania na MS Masters
v hokejbale

V termíne od 17.-21. septembra sa v americkom meste Tam-
pa Bay na Floride uskutočnia Majstrovstvá sveta v kategórii
MASTERS (nad 40 rokov) v hokejbale – MASTERS WORLD
CUP 2014. Slovensko bude mať na tomto podujatí dva mužské
výbery a jeden ženský. V tíme OLD BOYS SLOVAKIA sa pred-
stavia aj Pezinčania Róbert Kintler, Dušan Klúčik st. a Jaroslav
Kopecký.

Pred dvomi rokmi skončil OLD BOYS SLOVAKIA na
šampionáte v Plzni na „ zemiakovej “ štvrtej pozícii. O to viac
sa budú snažiť, aby priniesli domov jeden z kovov. Druhý slo-
venský tím obsadil prvé miesto a ide obhajovať zlato. O výsled-
koch vás budeme informovať. (pv)

STREETGAMES 2014
V sobotu 6. 9. 2014 sa uskutočnil v priestoroch pred Zá-

mockým parkom už 4. ročník podujatia Street Games – najväč-

ší streetbalový turnaj. V kategórii mužov vyhral

pred a tímom V kategórii OPEN MIX – boli naj-

lepšími hráči pred a tretí skon-

čil tím s názvom V juniorskej súťaži zvíťazili

pred a Taktiež

prebiehala súťaž v trojkových hodoch, kde sa stal víťazom

Denis Kuznecov a v súťaži Slam dunk sa tešil Majo C. Víťazom

gratulujeme.

Letný vánok

AK47 Krkovička.

Zimnej ponorky Šepotom kvetín

Toto mi nehovor.

Kachny vole, Kávičkármi White men can jump.

(pv)


