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Zomrel prof. Eduard A. Šafařík

Novinky
pre

vinohradníkov

Smutná správa prišla minulý ví-
ked z Talianska, kde vo veku osem-
desiatsedem rokov, v sobotu 15.
augusta, zomrel jeden z najvýznam-
nejších európskych historikov ume-
nia, čestný občan nášho mesta a vy-
nikajúci človek – profesor

. Narodil sa v Bratislave, v
roku 1928, vyštudoval dejiny umenia
na Univerzite Karlovej v Prahe.
Veľmi skoro po skončení školy sa
stal riaditeľom významných galérií
a uznávaným odborníkom na staré umenie, najmä na rene-
sanciu a barok. V polovici šesťdesiatych rokov pôsobil vo
významných inštitúciách v Nemecku a USA. Po okupácii
Československa v roku 1968 odišiel natrvalo do Talianska,
aby sa slobodne mohol venovať svojej náročnej profesii, skú-
maniu tvorby starých majstrov. Bol riaditeľom významných
rímskych zbierok a vydal desiatky publikácii a stovky odbor-
ných článkov o výtvarnom umení. Bol tiež kurátorom a gesto-
rom výstav renesančného a barokového umenia po celej
Európe. Celý svoj život sa venoval aj skúmaniu života a diela
nášho rodáka, barokového maliara – portrétistu Jána Ku-
peckého. Stal sa najväčším odborníkom, znalcom a propagá-
torom jeho diela. Z jeho podnetu bola usporiadaná doposiaľ
najväčšia výstava, tzv. „výstava storočia“ Kupeckého tvorby
v nemeckom Aachene a následne v Prahe. Slovensko a Pe-
zinok navštívil, na podnet primátora, spolu so svojou pani
manželkou dvakrát, a to v rokoch 2010 a 2011, keď mu bolo
udelené aj Čestné občianstvo mesta Pezinok. Spracoval pre
nás množstvo informácii a historického materiálu práve
o Jánovi Kupeckom a daroval nám prvý český preklad Ku-
peckého životopisu z roku 1925.

Odchodom prof. Eduarda A. Šafaříka stráca európska ume-
noveda jedného z najväčších odborníkov a znalcov starého ume-
nia. My, Pezinčania, jeho odchodom strácame človeka, ktorý si
naše mesto obľúbil a jednoznačne ho, aj napriek názorom iných
historikov, určil ako Kupeckého rodisko.

Eduard
A. Šafařík

Česť jeho pamiatke.

Zámocký park ovládla dychová hudba a dobrá nálada

Pezinský Permoník 2015

FOTO (pb)

O tom, že dychová hudba stále láka množstvo poslucháčov, sme sa mohli presvedčiť počas štyroch dní od 6. do 9. augusta kedy festival Dychovky v Preši
vyvrcholil súťažou kapiel v Zámockom parku. O čom bol tohtoročný festival a o výsledkoch súťaže kapiel sa dozviete na 5. strane Pezinčana. FOTO: (pb)
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Minulý víkend (14. - 16. au-
gusta) sa konal jubilejný 20.
ročník Permoníka venovaný
banskej a mineralogickej te-
matike. Okrem tradičnej Ma-
lokarpatskej výstavy a burzy
minerálov, fosílií a drahých
kameňov bol aj tento ročník
bohatý na množstvo sprie-
vodných aktivít venovaných
odbornej verejnosti, laikom a
v neposlednom rade deťom.
Viac informácií o tomto mimo-
riadne obľúbenom podujatí
prinesieme s septembrovom
čísle Pezinčana, ktoré vyjde
už 16. 9. pred Vinobraním.

Zvláštnu zhodu náhod, žiaľ,
smutnú, som si uvedomil dnes
ráno pri pohľade na priečelie
budovy Mestského úradu. Je
na nej pútač s portrétom Ku-
peckého, upozorňujúci na prá-
ve prebiehajúci „Rok Jána Ku-
peckého“ a čierna zástava,
ktorá tam je na počesť najväč-
šieho odborníka na Kupecké-
ho dielo, talianskeho historika
umenia, českého pôvodu (na-
vyše narodeného v Bratisla-
ve), prof. EduardaA. Šafaříka,
ktorý nás navždy opustil minu-
lý víkend. Môjho vzácneho
priateľa, ktorý dvakrát navští-
vil aj naše mesto, aby si tu,
okrem iného, prevzal aj titul
Čestný občan mesta Pezinok.

Keď som začiatkom tohto
roka plánoval „Rok Jána Ku-
peckého“ a konkrétne poduja-
tia, ktorými si my, Pezinčania
(asi ako jediní na Slovensku),
uctíme výročia narodenia a
úmrtia jedného z našich naj-
slávnejších rodákov, plánoval
som, že ozdobou osláv bude
prítomnosť pána profesora a
jeho pani manželky. Boli sme
viac – menej dohodnutí, že na-
priek požehnanému veku a
zdravotným problémom do
Pezinka ešte príde.

Spoliehal som sa na jeho
energiu a elán, s ktorým kaž-
dý deň písal a študoval, na je-
ho obrovské a nenahraditeľné
vedomosti o živote a diele Ku-
peckého, ale aj na jeho srdeč-
nosť a priateľstvo, ktoré preja-
voval mne i mojej rodine. Je
smutné písať o tomto všet-
kom v minulom čase, napriek
tomu, že som dosť starý na to,
aby som už vedel, že aj takýto
je život a že smrť skríži všetky
naše plány a definitívne ukon-
čí rozrobené.

Zvláštna zhoda náhod, či
skôr paradox. Pri spomienke
na Kupeckého nám bude chý-
bať človek, ktorý o ňom naj-
viac vedel, najviac ho propa-
goval, a najviac ho uznával
ako veľkého majstra európ-
skeho formátu. Nám všetkým,
ale najmä rodine a priateľom,
bude profesor Eduard A.
Šafařík chýbať. Nikdy však na
neho nezabudneme ani my v
Pezinku.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Rok Kupeckého
bez pána profesora
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok,

podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil
už veľa dobrých projektov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru
na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar
účtu:

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Bojovať, tak ako doteraz,
proti premnoženiu potkanov,
myší a ďalších škodcov už
mesto nemôže. Prokurátor
upozornil na nezákonnosť ta-
kéhoto všeobecne záväzného
nariadenia a poslanci toto
VZN museli zrušiť. Právomoc
nariadiť boj proti škodcom od-
ňal mestu zákon, ktorý prija-

Mesto už nemôže nariadiť celoplošnú deratizáciu

Deň bielych ruží
Malokarpatský banícky spolok v Pezinku a vedenie mesta Pe-

zinok si aj tento rok 10. augusta pripomenuli Deň bielych ruží
ako pamiatku na obete banských nešťastí. Pietna spomienka za
účasti primátora, viceprimátorov, predstaviteľov katolíckej a
evanjelickej cirkvi a hostí bola tak ako každoročne pri banskom
vozíku na Radničnom námestí. Po pietnej spomienke odovzdal
primátor v mene Združenia baníckych a hutníckych spolkov
Českej republiky vzácne vyznamenania „Za rozvoj a udržiava-
nie montánnych tradícií“ dvom členom Malokarpatského baníc-
keho spolku v Pezinku, a to Ing. Rudolfovi Šemberovi a predse-
dovi spolku Štefanovi Grancovi. Toto ocenenie je aj ocenením
práce celého spolku, pretože žiaden spolok na Slovensku nie
je taký aktívny ako Malokarpatský banícky spolok v Pezinku,
a to najmä v oblasti medzinárodnej spolupráce. Zo šiestich do-
teraz ocenených slovenských baníkov a osobností (vrátane

FOTO:(pb)

bývalého prezidenta I. Gašparoviča) získali Pezinčania doteraz
štyri ocenenia. (r)

V minulom čísle nášho časopisu sme informovali, že je
pre Pezinčanov dostupná nová bezplatná služba zameraná
na likvidáciu drevného odpadu. Mesto Pezinok umožňuje
občanom ukladať drevný odpad každý piatok v čase od 8.00
do 12.00 h. Doteraz mohli Pezinčania tento odpad bezplat-
ne odovzdávať na Skladovom a technickom areáli mesta na
Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha) len počas jarné-
ho a jesenného upratovania. Odteraz je možné drevný od-
pad (nábytok, palety, dosky, bytové jadrá, a iný odpad, vrá-
tane haluzoviny a révoviny odovzdať na Dubovom vŕšku a
to bezplatne, len preukázaním sa občianskym preukazom.

Podobnú službu začne v areáli spoločnosti Márius Pe-
dersen na Viničianskej ceste poskytovať Pezinčanom aj tá-
to firma. Tak isto bude bezplatne odoberať všetok drevný
odpad z domácnosti, ale s výnimkou haluzoviny a révoviny.

Ďalšou bezplatnou službou pre Pezinčanov, s ktorou pri-
chádza spoločnosť Márius Pedersen, je rozšírenie možností
ukladať nebezpečný odpad z domácností tiež na tomto
mieste, v ich areáli na Viničianskej ceste. Naďalej však zo-
stáva zber nebezpečného domáceho odpadu ako sú auto-
batérie, chladničky, televízory, počítače, farby a chemikálie
aj v základnej „starej“, prevádzke na Šenkvickej ceste (býva-
lý Petmas). Mesto Pezinok v spolupráci s firmou Márius Pe-
dersen tak robí ďalší krok k napĺňaniu spoločného programu
„Zdravé životné prostredie – zdravý občan – čistá príroda“.

Sme presvedčení, že týmito opatreniami sa zamedzí vý-
vozu odpadu do prírody a tvorbe tzv. „čiernych“ skládok, kto-
rých následné odstraňovanie stojí mesto nemalé finančné
prostriedky. (r)

Nové služby v oblasti odpadu

Právnická kancelária zastupujúca mesto Pezinok podala sťaž-
nosť proti právoplatným rozhodnutiam - rozsudku Najvyššieho
súdu SR a rozsudku Krajského súdu v Bratislave, ktorými malo
dôjsť k porušeniu práva sťažovateľa na súdnu ochranu podľa
čl. 46 ods.1 v spojení s čl. 1 ods. 1, čl. 2 ods. 2, čl. 141 ods. 1 a čl.
144 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý
proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a
základných slobôd. V závere tridsaťsedemstránkového doku-
mentu navrhuje sťažovateľ, Mesto Pezinok, aby Ústavný súd
SR prijal dočasné opatrenie a odložil vykonateľnosť Rozsudku
najvyššieho súdu SR zo dňa 30.3.2015 a Rozsudku Krajského
súdu v Bratislave zo dňa 12.1.2011 v spojení s opravným uzne-
sením zo dňa 27. 5. 2011.

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom riadnom zasadaní bude
zaoberať Rozsudkom najvyššieho súdu SR, o ktorom sme in-
formovali našich čitateľov v júnovom čísle Pezinčana. (MsÚ)

Mesto doručilo sťažnosť
na Ústavný súd SR

V júli (15. a 17.) sa objavili vo vysielaní televízie TA3 dva prí-
spevky, ktoré sa venovali územnému plánu mesta Pezinok aj vo
vzťahu k rozsudku Najvyššieho súdu SR. V reláciách sa objavilo
niekoľko informácií, ktoré boli komentované ako „údajné“, „vraj“ a
pod. Za mesto sa vyjadril prednosta MsÚ M. Šebesta, odborná
pracovníčka Z. Virgovičová, za verejnosť Z. Čaputová a z po-
slancov M. Šipoš.

Vedenie mesta sa k informáciám, ktoré televízia prezentovala
ako „údajné“, ďalej nebude vyjadrovať, pretože nemajú racionál-
ny základ. Podľa vyjadrenia primátora poslanci o postupe prác
na územnom pláne aj o problémoch pri jeho schvaľovaní boli pra-
videlne informovaní. Mesto bolo objednávateľom ÚP, odborne
spôsobilým dozorom celého procesu bola a je B. Piršelová a zho-
toviteľom firma Aurex. Obidvaja sú v tomto odbore profesionáli a
boli vybraní na základe súťaže.

Vedenie mesta odmieta akúkoľvek zodpovednosť za stav prí-
pravy ÚP a môže kedykoľvek dokladovať, že urobilo všetko, čo
predpisuje stavebný zákon, vyhlášky a predpisy. Môžeme tiež do-
kladovať, že niektoré štátne orgány nekonali v lehotách, ktoré by
nám umožnili schváliť ÚP už pred rokom či dvoma. Žiadali od
mesta dokonca vyjadrenia nad rámec zákona.

Mesto preto odmieta akékoľvek informácie o „údajnej“ náhrade
škody zo strany Mesta majiteľovi objektu Novej jamy, pretože taká-
to požiadavka nebola nikdy deklarovaná oficiálne. Integrované po-
volenie na skládku v Novej jame zrušil Najvyšší súd a nové povo-
lenie Slovenská inšpekcia životného prostredia dodnes nevydala.

Vedenie mesta tiež nebude reagovať na diletantské, niekedy
až primitívne, no najmä nepravdivé tvrdenia „tiežodborníkov“, kto-
ré sa objavili k tejto problematike na diskusných fórach či na face-
booku (ich autormi sú stále tí istí kverulanti a mizeráci). (MsÚ)

Stanovisko mesta

li poslanci NR SR už v roku
2007.

Súčasná prax bude taká, že
až keď orgán štátnej správy –
úrad verejného zdravotníctva
zaregistruje podnety o pre-
množení škodcov, potom on
podľa vlastného uváženia na-
riadi celoplošnú deratizáciu.
Podľa vyjadrenia vedenia mes-

ta je toto nariadenie nešťastné
a nedomyslené, pretože berie
mestám kompetencie, ktoré
mali celé stáročia a deratizáciu
vykonávali odborne a v dosta-
točnej miere cez zmluvné firmy,
ktoré mali na tieto činnosti od-
bornú spôsobilosť. Mesto Pezi-
nok prijalo VZN o celoplošnej
deratizácii ešte v roku 2003 v

záujme ochrany zdravia pred
vznikom a šírením prenosných
ochorení a pravidelne ho reali-
zovalo alebo kontrolovalo, ako
ho realizujú organizácie na úze-
mí mesta. Deratizácia sa vyko-
návala dvakrát do roka alebo
viackrát podľa potreby a výraz-
ným spôsobom nezaťažovala
rozpočet mesta. (MsÚ)

Tlačová rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 1. 7.
2015 konštatovala, že uverejnením článku „Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania“ v decembrovom čísle Pezinčana, ktorého auto-
rom bol primátor Oliver Solga, nedošlo z jeho strany k porušeniu
Etického kódexu Slovenského syndikátu novinárov. Pre objasne-
nie treba pripomenúť, že občan Pezinka Vladimír Marušic verejne
kritizoval primátora za článok, ktorým primátor podporil v tej dobe
chystané referendum o rodine. V. Marušic zaslal svoju sťažnosť aj
na TR SR a tvrdil, že uverejnením článku došlo k porušeniu novi-
nárskej etiky. Rada dospela k záveru, že... (primátor – po-
zn. redakcie)

Po viac ako polroku
od uverejnenia článku tak definitívne skončila kauza, ktorá podľa
dávnejších vyjadrení primátora, hrubým spôsobom zasahovala do
jeho práv a mala za cieľ obmedziť jeho slobodu prejavu a právo slo-
bodne vyjadriť svoj názor na závažnú celospoločenskú tému.

„odporca
uverejnením článku neporušil Etický kódex novinára,

nakoľko zachoval objektivitu a nestrannosť.“

(r)

Primátor kódex neporušil

Kultúrne zariadenia a umelecké telesá v Bratislavskom samo-
správnom kraji môžu získať dotácie na svoju činnosť a zaujímavé
projekty. Dotácie sa budú týkať ôsmich oblastí aktivít, od prezen-
tácie a ochrany kultúrneho dedičstva či podpory neprofesionálnej
a ľudovej kultúry až po aktivity v jednotlivých umeleckých od-
vetviach a medziodborové umelecké aktivity. Dotačná výzva je
orientovaná na projekty s potenciálom rozvíjať komunitnú a regio-
nálnu kultúru, ale aj umenie, ktoré presahuje regionálny rámec.
Jednoduchý formulár, ktorým sa treba prihlásiť o dotáciu, je do-
stupný na webovej stránke BSK. (BSK)

BSK podporí kultúru 400 000 eurami

Slovak Lines a BSK oznámili toto leto pozitívnu informáciu, a to,
že na linke medzi Bratislavou, Bernolákovom, Chorvátskym a Slo-
venským Grobom, a Viničným nastalo štrnásť zmien, ktoré sa dot-
knú aj Pezinka, ktorý bude cieľovou alebo východiskovou stanicou.
Pôjde o väčší počet spojov najmä cez školský rok. Celkovo ide o
tridsať zmien, o ktorých podrobne informovala hovorkyňa BSK Iveta
Tyšlerová. Ďalšie zmeny možno očakávať v súvislosti s celoštátnymi
zmenami cestovných poriadkov, ktoré budú k 13. 12. 2015. (BSK)

Viac autobusov aj do Pezinka

Po rekonštrukcii a revitalizácii dolnej časti Záhradnej ulice bol v
ostatných dňoch dokončený nový chodník od konca Kalinčiakovej
ulice po roh Kollárovej, vrátane prepojenia na svetelný prechod
pre chodcov k Poliklinike. Objem prác v hodnote 28 350 € realizo-
vala po súťaži pezinská firma Márius Pedersen. V najbližšej dobe
bude realizovaná aj obnova dopravného značenia pred prevádz-
kami na Moyzesovej ulici. Ako sme už informovali, nasledovať bu-
de rekonštrukcia chodníka medzi Kollárovou a Holubyho ulicou (o-
proti Panoráme) a v štádiu vyhotovenia projektovej dokumentácie
sú aj dva chodníky z Cajle na sídlisko Sever – jeden smerom ku ko-
tolni a druhý k Novomestského ulici. Projekt bude predložený na
konzultáciu občanom Severu na verejnom zhromaždení.

(Na žiadosť občanov ulice Dona Sandtnera sa pripravuje aj
zjednosmernenie tejto ulice v ranných hodinách, v dobe najväč-
šej dopravnej špičky. V zmysle tohto návrhu v ranných hodinách
nebude možné prechádzať cez ulicu Dona Sandtnera od Cajle
smerom na Panský chodník.) (MsÚ)

Opravy komunikácií pokračujú

Aj takouto frázou by sa dala charakterizovať rekonštrukcia
dvoch základných škôl na Kupeckého ulici a Na bielenisku. Kaž-
dým dňom však realizovaných prác pribúda, je skoro ukončené no-
vé oplotenie, „rysujú“ sa už nové fasády, sú vymenené všetky ok-
ná, robí sa nová izolácia strechy.

Možno najviac zaujme nový farebný obklad na ZŠ Jána Kupec-
kého. V auguste pokračovala aj výstavba parkoviska pre rodičov a
deti pri ZŠ na Bielenisku a budovanie nového multifunkčného ihris-
ka. Ukončená bola rekonštrukcia atletickej dráhy a časti verejnej
zelene. V najbližšej dobe príde na rad aj príprava projektovej doku-
mentácie rozšírenia kapacity a počtu tried v škole Na bielenisku.

K prvému septembru budú odovzdané aj dve nové triedy mater-
skej školy Gen. Pekníka, ktoré sú v objekte ZŠ. Po celé dva mesia-
ce sa aj napriek enormným horúčavám na školách intenzívne pra-
covalo.

Vedenie mesta vykonávalo pravidelné kontroly a riešilo vzniknu-
té problémy doslovne denne. Aj preto spolu s učiteľmi i rodičmi de-
tí týchto škôl veríme, že sa nám podarí tento projekt úspešne
dokončiť v stanovenom termíne. (MsÚ)

Rekonštrukcia dvoch škôl
– pomaly, ale isto

FOTO:(MsÚ)

FOTO:(MsÚ)

Pozvánka na oslavy SNP
Okresný úrad Pezinok v zastúpení prednostom JUDr. J. Sedlákom

pozýva občanov mesta Pezinok i okolia na slávnostné zhromaždenie
pri príležitosti 71. výročia Slovenského národného povstania.

Slávnostný pietny akt sa uskutoční pod osobnou záštitou ministra
obrany SR, JUDr. Martina Glváča v piatok pri
Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku.

28. augusta o 10.30 h
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Pri pohľade na výsledky van-
dalizmu máme často pocit, že
jediné, čo by proti takémuto pri-
mitívnemu konaniu niektorých
jedincov pomohlo, sú stredove-
ké, možno drastické, ale účinné
metódy trestu.

Tento prípad sa nebude tý-
kať majetku mesta, ale majetku
súkromného.

Raz za čas do Pezinku zavíta
cirkus. Z cirkusových predsta-
vení, ale aj prehliadky malej
zoologickej záhrady majú ra-
dosť najmä deti, ktoré by „naži-
vo“ podobné zvieratá možno vi-
deli len v ZOO alebo vo filme.
Druhý augustový týždeň zavítal
do Pezinka cirkus Metropol z

Českej republiky. Už po umiest-
není reklamných pútačov v uli-
ciach mesta im zničili zhruba
tretinu pútačov a ďalšie polepili
plagátmi.

Najhoršie však bolo, že v noci
nasledovalo opakované prere-
zanie vodovodných hadíc a
elektrických káblov. Teda jed-
noducho povedané – priestu-
pok – či s ohľadom na škodu a
ďalšie okolnosti – azda trestný
čin poškodzovania cudzej veci.
Ľudia, ktorí to urobili, sa môžu
hanbiť! Nie som návštevník cir-
kusov, napriek tomu som pre-
svedčený, že táto viac ako
dvestoročná tradícia, patrí do
európskej kultúry, tak ako na-

príklad v Španielsku býčie zápa-
sy. Divé zvieratá patria do voľ-
nej prírody – to bez diskusie! Na-
priek tomu a aj napriek niekto-
rým zdokumentovaným exce-
som sa v cirkusoch určite nema-
jú o veľa horšie ako v súkrom-
ných voliérach zbohatlíkov, ale-
bo v niektorých menších zoolo-
gických záhradách, proti kto-
rým rôzni „pseudoaktivisti“ boju-
jú len zriedka.A to sa ani nemu-
síme baviť o často odpornom
spôsobe, akým sú priemyselne

chované a usmrcované zviera-
tá, ktoré konzumejeme.

Viem, je to na dlhú diskusiu.
A vôbec nemusíte so mnou
súhlasiť, že cirkusové umenie
je súčasťou nášho kultúrneho
dedičstva. Dôležité však je, aby
sme sa správali normálne, ľud-
sky, nielen k zvieratám, ale naj-
me k ľuďom. Áno, aj k „cirku-
santom“. A aby sme proti ohňu
nebojovali ohňom – teda van-
dalstvom a poškodzovaním cu-
dzieho majetku. (OS)

Kritické okienko

Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok sa podpísali
aj na stave vodnej plochy Kučišdorfskej priehrady. Fo-
tografia odráža stav z 11. 8. 2015, kedy meteorológovia
po dlhom období horúčav predpovedali ešte ďalšie dni
extrémneho počasia s výstrahou III. stupňa pred horú-
čavami na celom území Slovenska.

Ponuka na prenájom

Rekordné letné horúčavy

FOTO (pb)

Mestský podnik služieb, p.o. ponúka na prenájom nasle-
dovné nebytové priestory:

V objekte krytej plavárne na Komenského ul. č. 43 v
Pezinku o výmere podlahovej plochy (vstupná
miestnosť + hlavná miestnosť) vhodné na prevádzkovnie
kozmetiky, manikúry a pod.

V zrekonštruovanej časti budovy futbalového štadióna na
Komenského ul. č. 30 v Pezinku sú na poschodí na prená-
jom štyri miestnosti o výmere podlahovej plochy

vhodné na administratívne účely;
prislúcha k nim spoločné sociálne zariadenie na chodbe.

Nájomné je vo výške 50 € (m2) rok s DPH + zálohy na pre-
vádzkové náklady.

Možnosť obhliadky v pracovných dňoch, info na tel. čísle
0917 273 711.
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Mesto Pezinok pripravilo pre deti pezinských základných škôl
v rámci programu „Poznaj svoje mesto“ v poradí už druhú spo-
ločenskú hru a to „pexeso“ o vtákoch nášho mesta a regiónu.
Sú na ňom známe aj menej známe druhy vtákov, ktoré žijú v na-
šej prírode a v našom najbližšom okolí.Aj vďaka tomuto pexesu
bude iste príjemným prekvapením pre vás všetkých, aká je ríša
operených spevákov v našom okolí bohatá a rôznorodá.

Autorom fotografii je pán Peter Fock z Limbachu, ktorý sa venu-
je fotografovaniu prírody a konkrétne fotografovaniu vtáčieho
sveta už niekoľko desaťročí. Vo svojich fotografiách zachytáva
ich krásu, spôsob života ako aj miesta, kde žijú. Niektoré prežijú
v Pezinku celý svoj život, ale sú aj také, ktoré každoročne na zi-
mu odlietajú až do ďalekejAfriky. Mnohé žijú v našom najbližšom
okolí či priamo v meste. Všetky sú ale nesmierne užitočné a bez
ich spevu by sme si prechádzky v prírode nevedeli predstaviť.

Verím, že sa vám bude aj toto pexeso páčiť a okrem hry si roz-
šírite aj svoje vedomosti o prírode, ktorú máme priam na
dosah ruky. Pexeso dostanú ako darček všetky deti, ktoré na-
stupujú do prvého ročníka ZŠ. Bude k dispozícii aj v Mestskom
informačnom centre v Starej radnici. (OS)

Nové Pexeso

Mestská polícia Pezinok orga-
nizovala v termíne od 1. 8. 2015
do 8. 8. 2015 už 13. ročník det-
ského športovo-náučného tábo-
ra. Uvedený tábor mestská polí-
cia realizovala v škole v prírode
PIESOČNÁ v lokalite obce Mo-
ravský Svätý Ján v nádhernom
prostredí západného Sloven-
ska, v Záhorskej nížine medzi
Malými Karpatmi a riekou Mora-
vou. Tábora sa zúčastnilo 55 de-
tí vo veku 6 až 13 rokov z Pezin-
ských materských a základných
škôl. Pre deti bol pripravený bo-
hatý program zameraný hlavne
na prevenciu pred nebezpečen-
stvami, ktoré hrozia deťom do-
ma a na ulici. Nechýbali ani
športové, tvorivé, náučné, logic-
ké, postrehové, vytrvalostné hry
a taktiež hry len tak, pre zábavu.
Deti si obľúbili najmä súťaže, za
ktoré boli vďaka našim sponzo-
rom štedro odmenené. Súčas-
ťou týždenného tábora bolo sa-

mozrejme opekanie, kúpanie v
bazéne, karneval a diskotéky.
Ďalej nočná hra, kde si každé
dieťa otestovalo svoju odvahu,
celo táborová hra hľadanie po-
kladu, detektívne pátranie po
zlodejoch, metlobal a Pevnosť
Piesočná. Deti absolvovali výle-
ty do okolitej prírody lužných le-
sov a nechýbal ani celodenný
výlet do starobylého kráľovské-
ho mesta Skalica, kde si pozreli
pamätihodnosti mesta a ochut-
nali „Skalický trdelník“. Násled-
ne navštívili lanový park „Tarzá-

nia“ kde na lanových prekáž-
kach vo výške korún stromov
strávili celé odpoludnie. Najviac
však deti zaujala súťaž v streľbe
z luku, kuše a vzduchovky.

Nakoľko masívne rozšírenie
internetu a mobilnej komuniká-
cie je závažnou otázkou ale aj
problémom ostatných rokov tre-
tieho tisícročia, hlavným cieľom
tábora bolo prioritne odpútanie
detí od mobilov, počítačov, tele-
vízneho vysielania a videohier.

Náhradou za tieto moderné po-
krokové technológie, bol pobyt v

krásnej prírode, spoznávanie
a najmä nie virtuálna, ale osob-
ná komunikácia s novými kama-
rátmi.

O tom, že tábor, ktorý organi-
zovala mestská polícia Pezinok
mal úspech, svedčia aj veľmi po-
zitívne ohlasy rodičov detí.

Lucia Korytárová

Ai sushi bar a reštaurácia,
Pasha lunch bar, Obchod s dar-
čekmi Bombón, Jablkáreň Do-
dofruct, Fax copy, ICE Crem a
Coffee, Cukráreň Muffinka, Sil-
votech športová výživa, Leká-
reň Šípka, Dm drogéria, Pezin-
ská mestská spoločnosť, Peká-
reň Bageta, Porsche Inter Auto
spol. s.r.o, Víno Matyšák, 1. lu-
kostrelecký obchod Viničné

Sponzori detského športovo
náučného tábora Mestskej polí-
cie Piesočná 2015

Ďakujeme!

Destský športovo-náučný tábor Mestskej polície Pezinok

5. septembra sa v Pezinku
uskutoční už 5. ročník športovo
kultúrneho podujatia pod ná-
zvom STREET GAMES.
Streetballový turnaj sa tento-
krát bude odohrávať na Rad-
ničnom námestí na parkovisku
pred mestským úradom. Hrať
sa bude v troch kategóriách, pr-
vou kategóriou sú Juniori do 18
rokov, druhou Muži nad 18 ro-
kov a posledná kategória je
Open Mix. Taktiež budú prebie-
hať súťaže jednotlivcov v sme-
čovaní a trojkových hodoch. V
mužskej kategórii sa bude opäť
hrať o putovný pohár Street
Games a samozrejme ocene-
né budú vždy prvé tri teamy v

každej kategórii. Tímy, ktoré sa
chcú turnaja zúčastniť, sa mô-
žu registrovať formou správy
na našej fanpage na faceboo-
ku – Street Games Pezinok.

K správnej športovo-kultúr-
nej akcii patrí aj dobrá hudba,
o ktorú sa postarajú pezinskí
dji: Kowic, Skrkoo, Dj Vix, ale
aj djská návšteva z Trenčína

Dj Lion Dee. Už teraz sa teší-
me na vašu hojnú účasť a na
deň plný športu, hudby a
dobrej zábavy.

Adam Kovačovský

STREET GAMES 2015 budú na Radničnom námestí

Ani tí najstarší z nás si nepamätajú horúčavy, ktoré v júli a
auguste zasiahli Európu, Slovensko, ale i naše mesto. Ortuť
teplomera sa vyšplhala k 39 stupňom Celzia, mnoho ľudí
malo zdravotné problémy z prehriatia, úrady a firmy skraco-
vali alebo posúvali pracovný čas. Horúcich dní bolo viac ako
po iné roky, padali dlhodobé teplotné rekordy. „Zabrať“
dostala aj príroda, najmä vinohrady, ale aj verejná zeleň.
Napriek tomu, že Mesto zabezpečilo polievanie hlavne mla-
dých stromov a kríkov, kapacity ani financie nestačili. Ako
problém sa javí aj to, že v Pezinku a okolí nie je jediná firma,
ktorá by mala automobil na polievanie ciest. Tento problém
najviac kritizovali aj občania, ktorí sa obrátili na vedenie
mesta so žiadosťou o častejšie polievanie v extrémnych ho-
rúčavách. Našli však aj takí, ktorí popolievali chodníky či
trávniky pred svojimi domami jednoducho sami. Zvlášť by
sme chceli poďakovať majiteľovi domu na ulici M. R. Šte-
fánika č. 11, ktorý nielen trávnik pred domom polieval,
ale pred pár mesiacmi dokonca vysadil nový trávnatý ko-
berec.

Po minuloročnom daždivom a studenom lete málokoho
napadlo, že tento rok prídu tropické horúčavy.Ak sa však ho-
rúčavy tohoročného leta budú pravidelne opakovať aj v
budúcnosti, bude musieť mesto zabezpečiť oveľa inten-
zívnejšie pravidelné polievanie verejnej zelene a stromov,
kropenie ulíc a možno i viac pitných fontán. Určite by stálo
za úvahu vybudovať väčšiu fontánu s vodotryskami na Rad-
ničnom námestí. (MsÚ)

Blíži sa najväčší tohoročný jaz-
decký sviatok, tradičná súťaž o
Malokarptaský strapec PRIVAT-
BANKA - PEUGEOT GRAND
PRIX / CSI2*-W. Uskutoční sa

Už niekoľko rokov
mám opakovane tú česť sa pre-
tekov zúčastniť, ale aj napísať
vždy niekoľko viet do publiká-
cie, vydávanej ku každým jaz-
deckým pretekom, ktoré sa ko-
najú v tomto krásnom areáli.
Veľakrát som už písal o jeho
význame pre rozvoj slovenské-
ho jazdeckého športu, o vynika-
júcej propagácii nášho mesta i o
všestrannej starostlivosti a po-
zornosti, s ktorou sa majitelia a
pracovníci Areálu zdravia Ro-

4. - 6. augusta v Areáli zdravia
na Rozálke.

zálka venujú tomuto krásnemu
zvieraťu.

Hovorí sa, že všetko so všet-
kým súvisí a nič sa nedeje len
tak, akoby náhodou. Možno to
platí aj o jazdeckom športe a o
koňoch v Pezinku. O tradícii sta-
rej niekoľko desaťročí, ba v is-
tom smere dokonca staršej ako
storočie. Spomeniem to, čo tu bo-
lo dávno pred tým, než vznikol
tento areál. V Pezinku i na Slo-
vensku je len veľmi málo ľudí,
ktorí vedia o mimoriadnej osob-
nosti európskeho významu, pe-
zinskom rodákovi

. Tento u-
znávaný šľachtiteľ koní, autor
mnohých odborných publikácií o
jazdeckom štýle a generál, sa na-

Tiborovi von
Pettko - Sandtnerovi

rodil 20. 6. 1886 v Pezinku a zo-
mrel 6.1.1961 v Nemecku. Celý
svoj aktívny život zasvätil koňom
- týmto úžasným zvieratám, kto-
ré dnes mnohí chodia obdivovať
práve k nám, do Pezinka, do je-
ho rodného mesta. Pôsobil v ma-
ďarskej Bábolnej, kde má dnes
pomník, po druhej svetovej voj-
ne zachraňoval ušľachtilé kone v
Nemecku a jedno desaťročie pô-
sobil ako odborník aj v Egypte.
Všade si získal vysoký kredit a
hodnotenie uznávaného odbor-
níka, človeka, pre ktorého sa
ušľachtilé kone stali celoživotnou
profesiou, láskou i spôsobom se-
barealizácie.

Spomenul som, že nič sa ne-
deje náhodou. Možno i to, že z

Pezinka pochádzal človek, s kto-
rým nás aj dnes spája láska ku
koňom a jazdeckému športu, je
len zavŕšením historickej špirá-
ly, ktorá nadobudla práve v tom-
to areáli novú, vyššiu kvalitu. A
možno je len historickým pokra-
čovaním nášho záujmu o koňa,
o zviera – bytosť, ktorá nás, ľu-
dí, verne sprevádza dejinami už
niekoľko tisíc rokov.

Pri sledovaní pretekov si teda
skúsme aspoň na chvíľku spo-
menúť aj na nášho slávneho ro-
dáka i na všetkých tých, ktorí sa
koňom venovali v minulosti a
oceňme prácu a úsilie tých, ktorí
sa koňom i dnes všestranne ve-
nujú, starajú sa o ne, či na nich
pretekajú. Oliver Solga

Pozvanie na Malokarpatský strapec
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 8. 2015

Inzercia

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Glazúrovanie vaní. Tel: 0905 983 602

Inzercia

� Predám zbierku – banské minerály (kamene) + zbierku odznakov.
č. t. 033 640 11 00

Mesto Pezinok bude podľa § 42 zákona č. 448/2008 o sociál-
nych službách od 1.9.2015 poskytovať novú sociálnu službu –
prepravnú službu. Prepravná služba je sociálna služba poskyto-
vaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej
na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fy-
zickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedze-
nou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu pre-
pravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom
vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na
účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného
postihnutia.

Prepravnou službou sa bude zabezpečovať individuálna pre-
prava občana v meste Pezinok a blízkom okolí. Prepravnú službu
môže využívať aj osoba, ktorá sprevádza žiadateľa – občana
napr. na lekárske vyšetrenie, na hospitalizáciu, na vybavenie
úradných záležitostí a pod. Výšku úhrady za prepravnú službu
určuje VZN č. 3/2015.

Bližšie informácie získate osobne od 07.00 hod. – do 15.00 h v
Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku,
alebo na tel. č.: 033/6901970. Mgr. Alena Černáková

Prepravná služba v Pezinku

� Prenajmem jednoizbový byt na Severe. Tel.: 0915 304 517

Polícia zazname-
nala prípady, ke-
dy občania za ni-
mi objednané služ-

by (výkopové práce, výmena
zvodov, pomoc pri upratovaní a
iné) boli nútení zaplatiť omnoho
vyššie sumy, než na akých sa
dohodli. Páchatelia oslovili star-
šie osoby u nich doma s tým, že
núkajú tieto svoje služby a
hneď sa dohodli na ich cene.
Avšak po zrealizovaní prác, kto-
ré boli aj nekvalitné, pýtali nie-
koľkonásobne viac s tým, že sa
nerozumeli, alebo ich pod ná-
tlakom nútili vyplatiť vyššie su-
my. Páchateľov je viac a bez pe-
ňazí odmietajú od vás odísť.
Tento rok 77- ročná žena v okre-

se Pezinok týmto spôsobom
prišla o 2050 eur.

Páchatelia, ktorí zneužívajú
dôverčivosť a bezbrannosť star-
ších osôb, sa rôznymi praktika-
mi snažia vylákať od nich nema-
lé finančné prostriedky. Využí-
vajú pri tom rôzne zámienky, le-
gendy.

V tejto súvislosti upozorňuje-
me občanov, aby boli pri kon-
taktovaní neznámymi osobami
ostražití a nedovolili tak zneužiť
svoju dôveru. Páchatelia sa vy-
dávajú za pracovníkov rôznych
inštitúcií – plynární, elektrární,
poisťovní, dokonca i charity.
Ponúknu tovar ako podomový
predajca alebo rôzne služby.
Podvodníci klamú, že potrebujú

okamžitú pomoc pre známych
pre náhle zhoršenie zdravotné-
ho stavu alebo vzniku nebez-
pečenstva straty života. Votrú
sa dovnútra pod rôznymi zá-
mienkami. Potom využijú nepo-
zornosť domácich a ukradnú,
čo vidia.

S cieľom predchádzať ob-
dobným prípadom polícia odpo-
rúča:
- neotvárajte svoje príbytky cu-

dzím ľuďom, nekomunikujte s
cudzími ľuďmi, už keď ich
vpustíte do domu, nie ste v
bezpečí pred ich praktikami,

- neobjednávajte si žiadne služ-
by od osôb, ktoré nemáte ove-
rené,

- veľmi výhodné ceny za núka-
né služby už znejú podozrivo,

- udržiavajte dobré vzťahy so
susedmi, majte dôležité tele-
fónne čísla viditeľne zapísa-
né, nakoľko v prípade potreby
je ich pomoc najrýchlejšia,

- nepodpisujte bez konzultácie
s príbuznými žiadne doku-
menty s osobami, ktoré nepo-
znáte.
V prípade, ak zaregistrujete

takéto osoby vo vašom okolí,
pohybujúce sa na motorovom
vozidle, núkajúce vám rôzne
služby, ihneď kontaktujte polí-
ciu na bezplatnom telefónnom
čísle 158.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Potrebujete výkopové práce, vymeniť odkvapové rúry na streche,
majte sa na pozore pred nekalými praktikami

Vo štvrtok 6. 8. 2015 o 14.00 h sme sa aj tento rok stretli v ZOS
na Komenského 23 v Pezinku na 2. ročníku „Pezinského Candr-
bálu“. V úvode stretnutia sme medzi sebou privítali predstavite-
ľov mesta Pezinok, ďalej hostí zo ZOS z Modry, klientov zo ZOS
z Báhoňa a našich klientov zo ZOS na Komenského 23.

V rámci programu nám k dobrej nálade zabezpečil ozvučenie
pán Neumann. Krásnymi piesňami sa prestavili FS Radosť a spe-
vácky súbor Obstrléze. Našich seniorov potešili spoločenskými
tancami aj mladší účinkujúci z tanečného klubu Petan.

Všetci klienti si spoločne zatancovali pri hudbe a po ukončení
programu sa klientom podávalo bohaté občerstvenie. Cieľom toh-
to priateľského posedenia bolo spestriť život našim seniorom.

„Pezinský candrbál“

Vážená redakcia, po prečíta-
ní článku „Nové chodníky“ v jú-
novom čísle Pezinčana som sa
rozhodla, že vám napíšem nie-
len za seba, ale aj za susedov,
obyvateľov Kalinčiakovej ulice.
Pre tých, ktorí nevedia o čom pí-
šem, je to chodník oproti býva-
lej Sokolovni.

Sme radi, že sa v našom mes-
te budujú nové chodníky. Po
úvodnej vete článku asi viace-
rým susedom podskočilo srdce

od radosti, že konečne sa doč-
káme nového chodníka aj my.
Ale opäť nič.

Bývam na tejto ulici už 26 ro-
kov. Niekoľko rokov sa snažím
dostať odpoveď na otázku, ke-
dy konečne bude na rade aj
náš chodník, ktorý bol už v 90.
rokoch minulého storočia v
zlom stave. Ing. Mezeiová, ve-
dúca oddelenia investičnej vý-
stavby, realizácie a územného
plánu, ma v r. 2013 ubezpečila,

že situáciu na našej ulici veľmi
dobre pozná a rekonštrukcia
chodníka bude zaradená do in-
vestičného plánu na ďalší rok.
V r. 2014 sa opakovalo to isté.
Teraz sa robí ďalší, tiež veľmi
potrebný úsek chodníka, no za-
se len po roh našej ulice.

U nás je to tak so všetkým. Či
už je to v minulosti nedostupná
káblová televízia, telefonické lin-
ky, teraz chýbajúce optické káb-
le. Nič sa tu nerobí, všetko je

problém. Pritom obyvatelia tej-
to ulice sa vzorne starajú o
svoje domy, predzáhradky aj
„chodník“.

Môže sa, prosím, niekto kom-
petentný vyjadriť, kedy sa už
dočkáme aj my?Alebo si ho ne-
zaslúžime rovnako, ako iní oby-
vatelia?

Za obyvateľov Kalinčiakovej
ulice Renáta Sobolíková.

Chodník na Kalinčiakovej – ako ďalej?Akadémia tretieho veku v Pezinku
ponúka v školskom roku 2015/2016 štúdium v týchto odboroch:

Zápis do oboch ročníkov sa bude konať - dňa:
9. 9. 2015 v čase o 14.00-17.00 hod. (streda) - dňa: 10. 9. 2015 v
čase o 14.00-16.00 hod. (štvrtok)

Mestský úrad Pezinok, Radničné ná-
mestie č.7, prvé poschodie, č.dv.19

Za jeden semester predstavuje sumu 26 €,
.

- Nový životný štýl –/ VTC,ul. Fraňa Kráľa č. 1(A)
- Základy finančnej gramotnosti seniorov - (PKC, ul. Holubyho,
1. poschodie)

- Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo - (Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku)

Sylaby jednotli-
vých študijných odborov, sú zverejnené na webovej stránke Mes-
ta Pezinok , v sekcii zdravotníctvo a sociálne služ-
by –ATV ako aj na výveske v budove MsÚ Pezinok (1. medzipos-
chodie).

1.ročník:

2.ročník:

Dôležité termíny:

Miesto konania zápisu:

Poplatok:

Miesto konania výučby 1.ročníkov:

Akadémia tretieho veku dáva do pozornosti:

Nový životný štýl
Základy finančnej gramotnosti seniorov
Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo

Anglický jazyk pre seniorov
Počítače
Figurálna výtvarná tvorba
Tréning pamäti a vitality

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová,

občania s
trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 %

www.pezinok.sk

andrea.pikusova@msupezinok.sk

Akadémia tretieho veku v Pezinku
školský rok 2015/2016

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám podali pomocnú ruku pri
organizovaní stretnutia. Alena Černáková

Vážená pani Sobolíková,

chápeme vašu oprávnenú

sťažnosť na nekvalitné chod-

níky na Kalinčiakovej ulici. Ani

pri najlepšej vôli vám však ne-

vieme povedať, kedy príde na

rad rekonštrukcia chodníka na

vašej ulici. Mesto Pezinok sa

snaží každoročne opravovať

alebo vybudovať nové chodní-

ky na mnohých uliciach mesta.

Mohli by sme o tom predložiť

ekonomické doklady aj foto-

grafie realizovaných prác. Nie

je však v našich silách, tak

ako to nie je v silách žiadneho

mesta, opraviť všetky ulice a to

ani pri maximálnej snahe. Na

to by nestačili rozpočty niekoľ-

kých desaťročí a to by sme ne-

smeli dávať peniaze na nič iné,

ani na často pre občanov dôle-

žitejšie a nevyhnutnejšie veci,

ako sú chodníky.

Napriek tomu, že oprava

mohla byť v minulosti zarade-

ná do investičného plánu, ako

píšete, nebola realizovaná,

pretože sa vyskytli iné, dôleži-

tejšie veci, ktoré muselo mes-

to v prospech občanov riešiť.

V konečnom dôsledku o kaž-

dej investícii do komunikácii

rozhoduje Mestské zastupi-

teľstvo a to určuje priority.

Veríme, že poslanci prehod-

notia aj vašu žiadosť a ak to

uznajú za vhodné zaradia

chodník do realizačného plá-

nu v najbližšom možnom obdo-

bí. Myslíme si však, že v Pe-

zinku sú ulice, na ktorých sú

chodníky v ďaleko horšom sta-

ve (napr. v centre mesta pravá

strana Štefánikovej ulice, Rá-

zusová, alebo ulice na Cajle či

v Grinave). Neberte, prosím,

túto odpoveď ako vyhováranie

sa, ale ako konštatovanie reál-

neho stavu. (MsÚ)

Odpoveď:
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Inzercia

Pripravili sme štvordňový program pestrý slova a hudby,
čo vysoko posúdil každý návštevník súdny.
Kostýmy a aj piesne od výmyslu pestré boli,

hralo sa všade, v Zámockom parku, na uliciach i na nádvorí.
Vy, čo ste tam boli, mi to potvrdíte

a vy, čo ste tam neboli? Na budúci rok príďte.

Obľúbenou náplňou kultúrneho leta v našom
meste je neodmysliteľne už 15 rokov Medziná-
rodný súťažný festival malých dychových hudieb
„Dychovky v Preši“. Festival sa tento rok usku-
točnil od 6. do 9. augusta. Hlavný organizátor
DH Cajlané, spoluorganizátor Pezinské kultúrne
centrum a Fanklub DH Cajlané z minuloročných
skúseností toto podujatie zorganizovali opäť v
Krušičovej kúrii, v centre mesta, na Trhovisku na
Kupeckého ulici a v Zámockom parku, ktorého
priestor poskytuje výnimočne vhodné podmien-
ky pre uskutočnenie kvalitných hudobných prog-
ramov.

Jubilejný 15. ročník festivalu „Dychovky v Pre-
ši“ ukázal, že toto podujatie sa rok čo rok teší
väčšej popularite. Samozrejme, že aj umelec-
kou úrovňou a návštevnosťou táto akcia je z ro-
ka na rok lepšia. Veď množstvo divákov na
sprievodných podujatiach festivalu, v Zámoc-
kom parku počas súťaže i pri večernom vystú-
pení kvalitného hosťa festivalu si malo možnosť
vypočuť veľa pekných skladieb, mnoho kvalit-
ných sólových výkonov, malo možnosť porovnať
kvalitu slovenských i zahraničných dychových
hudieb. To čo hovorí v každoročnom bulleti-
ne vydávanom k tomuto festivalu motto po-
dujatia, ktoré znie „Dychovka bola, je a bude
vždy potrebná“, je pravdivé. Áno, je to neod-
škriepiteľný fakt, aj keď v dnešnej dobe sa mnohí
snažia vytesniť tento žáner z médií i z povedo-
mia národa. Avšak aj vďaka nášmu festivalu
„Dychovky v Preši“, sa im to určite nepodarí a to
hovorím s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.

Festival začal vo štvrtok o 19,00 h svätou om-
šou v kostole Premenenia Pána a o 20,00 h kon-
certom DH Grinavanka na Radničnom námestí.
Pokračovalo sa v piatok v Krušičovej kúrii, kde
vystúpili dychové hudby Častovanka, Grinavan-
ka a Vinosadka a prekvapenie večera najmladší
hosť festivalu iba 5- ročná Martinka Kinclová, kto-
rá nám zaspievala s dychovou hudbou pieseň
„Škoda lásky“. V sobotu už tradične na Trhovis-
ku na Kupeckého ulici hrali DH Svätojurská, DH
Šarfianka a na Radničnom námestí Schiller-
musik zo Švajčiarska. V Zámockom parku o
17.00 h odštartovala svoje vystúpenie DH Lide-
čanka z Čiech, ktorá hrala na počúvanie i do tan-
ca do 23.00 h. Najbohatší program festivalu je

samozrejme vždy v nedeľu. Už ráno sa schá-
dzali dychové hudby, aby nám v centre mesta
spríjemnili horúci deň a pozvali nás na hlavný
program – súťaž. Po obede mažoretky Taktik od-
prevadili všetky prihlásené dychové orchestre
do Zámockého parku, kde slávnostnou fanfárou
o 14.30 h začala súťaž.

O hlavnú cenu zabojovali DH Lutilka SK, DH
Schillermusik CH, Záhořané CZ, FOR Bratislava
SK a Trnkovjanka CZ. Po ukončení súťažnej čas-
ti festivalu bol priestor na pódiu pre druhého hos-
ťa dámsku kapelu Járinky CZ, ktorá nám ponúk-
la tie najkrajšie šlágre českých autorov. S touto
profesionálnou svetovou kapelou si opäť zaspie-
vala najmladšia speváčka festivalu, nádejná 5-
ročná speváčka Martinka Kinclová, ktorá zožala
veľký potlesk od divákov aj od samých členiek
kapely Járinky.

Záver festivalu už tradične vyvrcholil mega-
koncertom všetkých zúčastnených orchestrov,
ktoré nám zahrali tri skladby. Čo dodať, bol to
opäť hodnotný umelecký zážitok počuť toľko rôz-
norodých kapiel na jednom pódiu. Za to chcem
srdečne poďakovať všetkým zúčastneným účin-
kujúcim dychovým orchestrom. Nedeľňajšie po-
poludnie moderovala dvojica Petra Šefčíková a
Martin Kováč, ktorí nám zaspievali svoju pieseň
o našom festivale.

15. ročník je už teda minulosťou. A je na mies-
te úprimne poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľ-
vek spôsobom prispeli k tomuto podujatiu. Veľké
ĎAKUJEM patri spoluorganizátorovi Pezinské-
mu kultúrnemu centru s kolektívom, ktorý sa
zhostil svojej povinnosti viac ako profesionálne.

Poďakovanie patrí za finančnú podporu mestu
Pezinok, primátorovi Oliverovi Solgovi, vicepri-
mátorom, Mestskému zastupiteľstvu, Bratislav-
skému samosprávnemu kraju, SOZA a Generali
poisťovňa. Spriazneným inštitúciám, firme MPS
i jednotlivcom za materiálnu pomoc, bez ktorej
by to nebolo možné uskutočniť. Ďalšie poďako-
vanie posielam mediálnym partnerom TV Pezi-
nok, RTV Rádiu Regina, mesačníku Pezinčan a
Pezinsko. Poďakovanie patrí aj zdravotnej, bez-
pečnostnej a upratovacej službe. Samozrejme
treba poďakovať vám, návštevníkom podujatia,
ste skvelé a umelecky vyspelé publikum, lebo aj
vaším pričinením boli ocenené niektoré orches-
tre. Ďakujem!

Tak, priatelia dychovky, zaškrtnite si už teraz
termín 18. až 21. august 2016, kedy sa stretne-
me na 16. ročníku festivalu „Dychovky v Preši“.

Donor a predseda festivalu

DH
Lutilka (SK), DH Schillermusik (CH), DH Záho-
řané (CZ), DH FOR Bratislava (SK), DH Trnkov-
janka (CZ).

Menovaná porota pracovala v tomto zložení:
– predseda poroty – hudobný skla-

dateľ (SK), – člen – hud. skla-
dateľ, zakladateľ DH Mistříňanka (CZ),

– člen – hud. skladateľ, kapelník Dunaj-
skej kapely (SK), - tajomník

František Féder

Adam Hudec
Antonín Pavluš

Marián
Vlado

Ingrid Noskovičová

Výsledky z XV. roč. Medzinárodného sú-
ťažného festivalu malých dychových hudieb
Dychovky v Preši 2015

Zúčastnené dychové hudby v súťaži:

– riaditeľka Pezinského kultúrneho centra (SK).
Súťaž prebiehala podľa platných kritérií CISM a

všetkým súťažiacim známych propozícií – štatútu
súťaže.

Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH FOR Brati-
slava 94,6 b, Zlaté pásmo CUM LAUDE - DH
Trnkovjanka 92,6 b, Zlaté pásmo - DH Lutilka
87,6 b, Zlaté pásmo - DH Záhořané 84,6 b,

Strieborné pásmo - DH Schillermusik 77,6 b.

DH Schi-
llermusik – Samuel Hess,
DH Lutilka – Dana Mikušová a Helena Garajová,

DH FOR Brati-
slava – skladba Moravanka – V. Dianiška,
A. Jendek, D. Krajčí.

DH FOR Bratislava –
zmes piesní Miluška moja, – naj-
lepšia kapela – divácke hlasovanie: DH FOR
Bratislava

Ceny udelili daní zástupcovia:
DH Schi-

llermusik, DH Záhořané
za sólo na trumpetu – Petra Chramická,

DH FOR Bratislava – speváci za
interpretáciu skladieb slovenských autorov ses-
try Jendruchové a Martin Hutta,

DH Trnkovjanka – sólo tenor – Martin
Franke,
DH Trnkovjanka.

DH FOR Brati-
slava

Tento festival je výnimočný aj tým, že súťažia-
ce DH hodnotia aj prítomní diváci.

1. poradie 54 hlasov - DH FOR Bratislava
2. poradie 50 hlasov - DH Trnkovjanka
3. poradie 45 hlasov - DH Záhořané
4. poradie 32 hlasov - DH Schillermusik
5. poradie 17 hlasov - DH Lutilka

poradie – skladba Zmes piesní Miluška moja
– DH FOR Bratislava, poradie – skladba My
jsme Valaši – DH Záhořané, poradie – sklad-
ba Muzikanti z Moravy – DH Trnkovjanka, po-
radie – skladba Moravěnka - DH Schillermusik,

poradie – skladba Kolom našej bôrinky – DH
Lutilka

Porota rozhodla na základe obdržaných bo-
dov a DH zaradila nasledovne:
1.

2.
3.

4.
5.

Ďalej porota rozhodla o udelení nasledujú-
cich ocenení:

Divácka súťaž:

Hlavná cena súťaže 1. miesto:

1.
2.

3.
4.

5.

Cena za mužský spev:
Cena za ženský spev:

Cena za inštrumentálny výkon:

Cena za najobľúbenejšiu sklad-
bu – divácke hlasovanie:

Cena diváka

Cena predsedu samosprávneho kraja:
Cena primátora mesta:

Cena
riaditeľa SOZA:

Cena predsedu
festivalu:

Cena predsedu medzinárodnej poroty:

Hlasy o cenu diváka:

Hlasy o najobľúbenejšiu skladbu festivalu:

Pezinok hostil dychovú hudbu po pätnástykrát

Letná Modra privíta už de-
siaty ročník festivalu jazzo-
vého umenia a komornej
hudby. Hudba Modre prine-
sie počas troch dní od 21. do
23. augusta 2015 štyri zaují-
mavé koncerty.

– skladby v
štýle ragtime zo začiatku 20.
storočia, Fatz Jazz Band
pod vedením Ladislava Fan-
čoviča – hot jazzove a swin-
gové melódie 20. a 30. roko-
v.

– účinkujú žiaci
a pedagógovia ZUŠ v Modre
a hostia.

– koncert k
40. výročiu vzniku súboru a
čítanie z pripravovanej knihy
Veroniky Šikulovej Moyze-
sovo kvarteto 40.

(husle) – recitácia Jo-
zefa Šimonoviča k 200. výro-
čiu narodenia Ľ. Štúra.
Všetky koncerty sa budú ko-
nať v Nemeckom evanjelic-
kom kostole, Dolná 1,
Modra.

Program:
Saxophone

Syncopators

Malý koncert veľ-
kých nádejí

Moyze-
sovo kvarteto

Bergerovo trio a Milan
Paľa

Piatok 21. au-
gust o 20.00 h

Sobota 22. august 2015
o17.00 h

O 19.00 h

Nedeľa
23. august 2015 o 19.00 h

HUDBA MODRE 2015
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Festival Alternatíva v Dre-
vone, ktorý sa konal v rokoch
2012 a 2013 v industriálnych
priestoroch bývalej továrne bol
zaujímavým spestrením záve-
ru leta v našom meste. Už minu-
lý rok tieto haly nebolo možné
využiť, a tak sa organizátori
z OZ P.R.D. rozhodli umiestniť
festival inde. S týmto krokom
súvisí aj zmena názvu akcie.
ALTERNATÍVA_PK sa tento
rok uskutoční v centre Pezinka,
v Krušičovej kúrii a priľahlých

priestoroch na Radničnom ná-
mestí.

hovorí Rasťo Kuttner –
prezident OZ P.R.D.

V programe sa opäť objavia
viaceré druhy umenia.

dodáva Lajo
Slimák.

Nebude chýbať literatúra, di-
vadlo a viaceré prekvapenia
Hlavný program je situovaný v
Krušičovej kúrii. Podľa slov ďal-
šieho z organizátorov Pettra

„Po dlhom hľadaní vhodnej lo-
kality a viacerých alternatívach
sme sa tento rok rozhodli náš
festival realizovať v centre
mesta. Symbolicky to nadväzu-
je na náš pôvodný festival Ci-
bulák,“

„Svoj
priestor dostanú výtvarníci, kto-
rí sa budú môcť realizovať
priamo na Radničnom námestí.
V spolupráci s Psychiatrickou
nemocnicou Philippa Pinela
pripravujeme vytváranie obra-
zov z piesku.“

Bittnera, je sa na čo tešiť:
„Program začne Obludáriom
Pištu Vandala, čo je známa
talkshow so zaujímavými hos-
ťami. Braňo Jobus predstaví
viaceré svoje projekty, premié-
rovo v Pezinku aj ten najnovší -
Záhradné domčeky. Vždy sa
snažíme dať priestor aj domá-
cim skupinám. Tentokrát to bu-

de Brajgel, ktorý si svojou tvor-
bou získava čoraz viac priazniv-
cov. Po prvýkrát v Pezinku vy-
stúpi bratislavská kapela Sa-
ténové ruky. Naživo predstavia
skladby zo svojho debutového
albumu Bozkávam.“ Program a
viac info o festivale nájdete aj na
stránke

alebo na facebooku.
http://alternativa.pkli-

fe.sk (r)

ALTERNATÍVA_PK – 29. augusta v centre mesta

Dni európskeho kultúrneho
dedičstva sú celoeurópskym
podujatím, počas ktorého má
široká verejnosť možnosť spo-
znávať kultúrne dedičstvo v 49
členských štátoch. Každoročne
sú organizované v septembri s
cieľom vyvolať záujem o kultúr-
ne pamiatky. Zároveň poskytu-
jú jedinečnú príležitosť, ako
navštíviť pamiatky, ktoré bývajú
len zriedkakedy sprístupnené.

V roku 2015 sa pri príležitosti
vyhlásenia „Roku Jána Kupec-
kého“ do podujatia zapojí aj
Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku. Múzeum spravuje ob-

jekt, ktorého majiteľom je Brati-
slavský samosprávny kraj.

vámV sobotu 12. septembra

umožníme v čase
nahliadnuť do do-

mu Jána Kupeckého. Tento ob-

od 14.00 do
17.00 hod.

jekt, ktorý sídli na Kupeckého
ulici č. 39 je jednopodlažným,
nepodpivničeným domom so
sedlovou strechou. V minulosti
stál za hradbami vnútorného
mesta, v časti, v ktorej bývali
prevažne drobní remeselníci.
Preto nie je náhodou, že tu na-
šla svoj domov rodina českých
exulantov – tkáčov, ktorá vy-
chovala jedného z najväčších
barokových portrétistov.

Ak chcete vedieť o tomto
objekte a Jánovi Kupeckom
viac, využite túto jedinečnú prí-
ležitosť. Vstupné je 0,50 €.

(MMvPK)

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V RODNOM DOME JÁNA KUPECKÉHO

Väčšina z nás si divadelné predstavenie au-
tomaticky spája s dramatickými a inokedy za-
sa vtipnými dialógmi. A predsa sa divadelný
jazyk môže zaobísť bez slov. Najmä ak pria-
mo do našej duše prehovoria masky spoje-
né s pohybom na javisku. Taliansky divadel-
ník a výtvarník Matteo Destro priniesol ume-
nie divadla v maskách aj na Slovensko, do-
konca priamo do Pezinka.

Práve Pezinok sa stal domovom originálneho
divadelného predstavenia Silent Rhapsody, v
ktorom rečou masiek a divadelného pohybu pre-
rozprával Matteo Destro divákom pôsobivý ži-
votný príbeh Sisy Michalidesovej, zachytený v
jej knižke Sisa a sivý holub.

Divadelná hra popisuje zápas hlavnej hrdinky
s chorobou, depresívne nemocničné prostredie,
každodenné stretávanie sa s lekármi i so smr-
ťou, ktorá sa zakrádala medzi detskými pacient-
mi. A hoci v predstavení nepadne ani jediné slo-
vo, divák dokonale porozumie – práve vďaka pô-
sobivým maskám a originálnemu režijnému prí-
stupu Mattea Destra.

Taliansky divadelný režisér a pedagóg počas
letných prázdnin vyučoval svoju divadelnú metó-
du aj na workshope v priestoroch bratislavského
konzervatória. Bol to prvý workshop tohto druhu
na Slovensku. Účastníci sa pod vedením zanie-
teného Taliana učili, ako sa pohybovať na javis-
ku s maskou na tvári.

Masky sú často bizarné, majú expresívny vý-
raz a Matteo ich sám vyrába. A aj pre náhodné-
ho diváka bolo zážitkom vidieť, ako herec či he-
rečka s maskou na tvári získava odrazu emóciu
a charakterové črty budúcej divadelnej postavy.

hovorí Matteo Destro.
A aký je jeho vlastný príbeh? Jeho cesta k

maskám viedla cez jednoduchú detskú túžbu stať
sa klaunom. Po ukončení stredoškolského štúdia
so zameraním na grafický dizajn šiel namiesto po-
vinnej vojenčiny slúžiť do centra pre bezdomov-
cov v Padove. V roku 1996 dokončil na padov-
skej univerzite štúdium pedagogiky a aj svoju zá-

„Je to tak, maska na tvári herca, akoby už pod-
mienila charakter celej postavy, dodáva jej vý-
raz a náladu, ovplyvňuje herca, ktorý si ju nasa-
dí,“

verečnú prácu zameral na ľudí bez domova.
Popri štúdiu pracoval ako technik pre miestnu

televíziu. Zoznámil sa s divadlom i s klaunov-
skými kurzami. Jeho prvým javiskom sa stala uli-
ca a jeho prvou maskou a kostýmom bol červe-
ný nos. No po čase pocítil, že chce robiť viac,
než len pouličné divadlo. Presťahoval sa do
Paríža, aby si rozšíril divadelné vzdelanie a zapí-
sal sa do prestížnej divadelnej školy Jacquesa
Lecoqa. Tu mal možnosť pracovať s vynikajúci-
mi učiteľmi, ako boli Norman Taylor, Pierre By-
land aAlain Gautré.

spomína
Matteo na svoje školské časy. Práve vďaka to-
mu však spoznal oveľa širšie rozmery divadel-
nej práce a zoznámil sa s maskami. Bolo jasné,
že podľahol ich čaru a venoval im celé svoje ďal-
šie divadelné pôsobenie. Stal sa autorom diva-
delných hier a režíroval mnohé predstavenia
pre rôzne divadelné spoločnosti v Taliansku, vy-
učoval techniku hry s maskami na seminároch a
workshopoch.

Žije v Toskánsku, kde má svoje maskové štúdio
a zakladá tu divadelnú školu. Pôjde o intenzívny
trojmesačný program, ktorý by sa mal začať od
januára budúceho roku v meste San Miniato.

Samozrejme, Matteo je nielen divadelník, ale
aj výtvarník, keďže si masky sám vytvára – z ko-
že, z papiera a iných materiálov.

„Išiel som študovať iba preto, aby som sa
dostal k profesii klauna, no na škole boli všetky
možné iné predmety – a samotné klaunstvo ma-
lo prísť na rad až na samom konci,“

„Často ma inšpirujú ľudia v okolí alebo na ulici,“

vysvetľuje Matteo.

Na Slovensko priviedla Mattea mladá hudob-
níčka, skladateľka a divadelníčka Sisa Mi-
chalidesová. K maskám ju priviedol režisér
Patrik Lančarič z Pezinka. Stretli sa pri spo-
lupráci na hre Klauni v pekle v divadle Úsmev,
kde hrá Sisa spolu so svojou mamou, herečkou
Alenou Michalidesovou. Práve Lančarič Sise po-
vedal, že má talent na divadlo s maskami a navr-
hol jej, aby si našla kurz, v ktorom by svoje nada-
nie zdokonalila. Tak sa ocitla v Padove, kde spo-
znala na workshope Mattea Destra. Spolu s
Matteom v divadle Úsmev vytvorili predstavenia
deti a dospelých s polovičnými maskami „Haló,
mimozemšťan!?“, ktoré sa hrá v divadle V pod-
palubí. O rok neskor vzniklo divadelné predsta-
venie Silent Rhapsody podľa Sisinej autobio-
grafickej knihy Sisa a sivý holub, ktorú napísala
pred vyše desiatimi rokmi.

žartuje
Matteo pri otázke, ako sa vlastne so Sisou stre-
tol a čím ho presvedčila, aby začali spolupraco-
vať.

„Je fascinujúce pozorovať
ich, ako sa pohybujú, ako kráčajú. Niektorí ľudia
chodia tak, akoby ich niekto tlačil, niektorí, ako
keby ich ťahala neviditeľná sila. Aj v chôdzi aj vo
výraze ich tváre je emócia, príbeh. Niekedy len
tak pocítim neodolateľnú chuť vytvoriť masku,
tvár, ktorá na javisku ožije. A odrazu, keď vidím
konkrétnu podobu, viem, že je to ona, že je to po-
stava, ktorú som si predstavoval.“

„To ona je na vine, že ju mám rád,“

„Prišla za mnou a v jej očiach som zbadal vá-
šeň, videl som, že veľmi chce robiť divadlo, aké
robím ja. Prvé, čo sa ma opýtala, bolo: Koľko pe-

ňazí chceš za predstavenie? Spýtal som sa:
Počkaj, kto si? Čo robíš? Z akej si krajiny? Robíš
divadlo? Máš peniaze alebo nemáš? Videl som,
že o maskách nevie nič, že sa musí veľa učiť, ale
videl som tiež, že chce. To je dôležité.“

„Ak nemáte charakter v tele, neožije
maska. Je mŕtva. Vidíte akoby herca, ktorý má
masku na tvári. Je to omnoho ťažšie. Musíte
byť veľmi presný v pohyboch, aby vám divák
rozumel.“

„Jeho zrkadlom by malo byť publi-
kum, ono by mu malo dať spätnú väzbu,“

Tak sa začala dlhá cesta k zrodu predstavenia
Silent Rhapsody, ale aj k pravidelnému pôsobe-
niu Mattea Destra na Slovensku.

Mladí ľudia, ktorí študujú herectvo alebo sa o
divadlo zaujímajú len experimentálne, si hranie
s maskami vytvorenými Matteom vyskúšali po-
čas prázdnin v bratislavskom konzervatóriu.
Zúčastnili sme sa na chvíľu výučby a mali sme
možnosť pozorovať, ako sa na scéne rodí cha-
rakter postavy. Študenti si postupne jeden po
druhom vyberali z kufra masky a každý zvlášť,
pod Matteovým vedením, sa pokúšal dať posta-
ve vlastnú pečať, vyskúšal si, aké je to stáť pred
publikom v maske a hrať.

Hoci nejde o pantomímu, herci využívajú jej
prvky – pohyb, narábanie s telom, to všetko je
pri hraní v maskách dôležité. Napokon, ľudia sa
za masky radi skrývajú či už na fašiangoch, kar-
nevaloch alebo v dnešnej dobe na internete,
kde môžu tiež vystupovať anonymne, pod inou
identitou. Za maskami sa nedá schovať. Hovorí
Sisa.

Matteo väčšinou učí ľudí, ktorí majú viac než
dvadsať rokov. Herec totiž už musí mať isté skú-
senosti a vytvoriť charakter postavy, ku ktorému
ho maska vedie. Zvláštne je, že sám seba pri
hraní nevidí – nemal by sa vraj pozrieť v maske
do zrkadla.

vy-
svetľuje Matteo Destro nad kufrom plným ma-
siek s veľkými nosmi a očami, s deformovanými
hlavami a s čudným, expresívnym výrazom.
Každá z nich ožije až vďaka hercovi, ktorý ju do-
tvára na výslednú divadelnú postavu. Matteo
Destro vdychuje maskám život – a získava pre
toto umenie ďalších nadšencov. Pretože divadlo
v takomto podaní je nesmierne úprimné a prav-
divé. (irk, kam)

Taliansky umelec prišiel na Slovensko učiť ako hrať netradičné divadlo

V júni až auguste sa v Malokarpatskom múzeu predstavili
svojou tvorbou študenti Školy umeleckého výtvarníctva
Jozefa Vydru z Bratislavy – oddelenia keramický dizajn.
Keďže ich práce zaujali mnohých návštevníkov múzea a me-
dzi vystavujúcimi sú aj študenti z nášho mesta, rozhodli sme
sa pokračovať v prezentácii študentskej tvorby aj ostatných
odborov. Najnovšie to bude výstava v Mestskom múzeu v
Starej radnici, ktorá bude otvorená v predvečer Vinobrania.
Výstava bude zameraná na prezentáciu oddelenia grafiky,
reštaurovania a sochárstva.

Výber z výtvarných prác
dvoch autoriek –

a
pod názvom
je nainštalovaný až do 10. sep-
tembra v Minigalérii Domu kul-
túry. Príďte sa potešiť v horú-
com lete do našej galérie, s ci-
tom a talentom urobené obráz-
ky za to určite stoja.

Open gallery, teda galéria pod holým nebom sa stretla s
veľkou pozornosťou Pezinčanov. Videlo ju už stovky Pezin-
čanov mnohí si pamätajú.... predstavuje v tomto roku po prvý
krát na Radničnom námestí. Výstavu „...to si pamätám...“ pri-
pravilo Mestské múzeum v Pezinku v spolupráci s mestom
Pezinok. Výstava historických fotografií a dobových doku-
mentov potrvá do konca septembra. Vedenie mesta sa len
utvrdilo v tom, že z takúto atraktívnu tému treba spracovať aj
knižne.

Výstavu (Medzi) generačné paradoxy s podtitulom Bie-
nále plastiky malého formátu Pezinok – Bratislava 2015
otvorili 6. augusta v Galérii STATUA v Pálffyho paláci v

Bratislave. Prestavuje výber z aktuálnej sochárskej tvorby
absolventov umeleckých vysokých škôl a hostí z Českej
republiky, Maďarska a Poľska. Výstava potrvá do 28. augus-
ta a mala by byť reinštalovaná v mesiacoch september
a október aj v Pezinku.

Dagmar Ve-
selskej Jany Krajčovičovej

(r)

Moje veselé leto

Výstavy

Program:ALTERNATÍVA_PK - 29. 8. 2015
Námestie od 14.00 h:

Radnica: 15.00 – 17.00 h:

Krušičova kúria: 17.00 - 18.30 h:

19.00 - 20.00 h: 20.30 - 21.30 h:

22.00 – 23.00 h:

Obrazy z piesku – v spolupráci s Psy-
chiatrickou nemocnicou Philippa Pinela, Výstava šperkov –
Záušnice Vivien – Hand Made, Umelecký Pole Dance Mia Zarki

Artforum v Radnici – zo svojich srd-
coviek budú čítať: Veronika Šikulová, Michal Kaščák a ďalší...

Obludárium Pištu Vandala s
hosťami: herec Robert Roth, generálna riaditeľka SNG Alexan-
dra Kusá, herec, režisér, spisovateľ Laco Kerata + hudobný hosť
– Filmission, Brajgel, Braňo
Jobus – Záhradné domčeky, Vrbovskí víťazi, Abusus a knižky,

Saténové ruky
Počas dňa - inštalácia výtvarného objektu – Martin Dzurek
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18. júla, na pravé poludnie,
sa uskutočnil 3. ročník projektu s
názvom „Posolstvo piesní Slo-
vensku a svetu“ a Folklórny spe-
vácky súbor RADOSŤ z Pezin-
ka bol opäť pri tom!

Na starobylom hrade Devín
opäť zneli hymnické a z národ-
ného hľadiska významné pies-
ne, ktoré do jednotného spevní-
ka ako výraz vďakyvzdania ve-
novaného príležitosti 1150 výro-
čia príchodu sv. Cyrila a Metoda

k našim predkom na Veľkú
Moravu spracoval autor projek-
tu doc. Viliam Ján Gruska.

Hneď úvodné piesne v staro-
slovienčine „Otče náš“ a „Vi-
ruju“, ale tiež piesne z katolíc-
kych i evanjelických kancioná-
lov, piesne vlastenecké, ľudové
i zľudovené podporili ekume-
nický charakter podujatia. Ani
horúce poludňajšie slniečko ne-
odradilo prítomných spevákov
od oduševneného spievania,

ku ktorému sa pridávali aj oko-
loidúci návštevníci starobylého
hradu. Aj napriek pokročilej do-
volenkovej sezóne sa Radost-
níci zúčastnili a pričinili sa o to,
že FSS RADOSŤ zostal pev-
ným článkom tejto tradičnej re-
ťaze, ktorá nesie posolstvo na-
sledujúcim generáciám. Opäť
sa raz potvrdila aj kvalita spe-
vákov FSS RADOSŤ, keď jeho
dvaja sólisti Eva Frťalová a
Pavol Nagy dostali dôveru orga-

nizátorov a sólovo zaspievali li-
turgickú pieseň „Viruju“ a tra-
dičnú ľudovú pieseň „Keby som
bol vtáčkom“. Prípravy na ďal-
ší, 4. ročník, ktorý sa má usku-
točniť v oveľa masovejšom me-
radle, sa majú začať už onedl-
ho a vítaní budú aj ďalší účast-
níci tohto dušu povznášajúce-
ho spievania, ktoré nepochyb-
ne obohacuje spevácky reper-
toár zúčastnených súborov.

Mária Miškeríková

FSS RADOSŤ opäť súčasťou spievania na Devíne

Dňa 11. októbra 2015 o 15.00 h v Dome kultúry Pezinok sa
uskutoční XVII. ročník súťaže

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku
pozýva do súťaže všetkých Pezinčanov, ktorí radi spievajú.
Súťaž nie je vekovo a ani žánrovo obmedzená. Prihlásiť sa
môžete na telefónnom čísle (p. Prokopová),

kde obdržíte
aj prihlášky do súťaže.

Pezinok spieva, spievajte s

nami.

0904 889 586
alebo v Informačnom centre v Starej radnici,

PaedDr. Elena Matuská

Príďte si zaspievať a zasúťažiť

Novootvorená predajňa
talianskej čapovanej drogérie

Stačí si priniesť vlastnú nádobu
a načapujeme vám koľko potrebujete.
Gély na pranie, tekuté mydlá, aviváže,
prostriedky na riad, podlahy, okná, atď.

Kollárova č. 9 Pezinok

Inzercia

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Pre verejnosť:

Pre deti:

Upozornenie o revízii knižničného fondu.

Kontakt:

Literatúra v Radnici – Literárny cirkus KK Bagalu s finalista-
mi Anasoft Litera 2015.

Beseda s Ivanou Havranovou –

Nedajme zahynúť dedičstvu predkov:

Veľké vítanie prváčikov
Literárna a výtvarná súťaž na tému: Navrhnite výročnú znám-
ku s motívom Ľudovíta Štúra

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

V dňoch 7. – 18. septembra 2015 bude naša knižnica z dô-
vodu vykonania fyzickej revízie knižničného fondu zatvore-
ná. Počas revízie je možné vrátiť požičané knihy do bibliobo-
xu, ktorý nájdete na budove knižnice.

V tomto období nebudú posielané upomienky. Ďakujeme
za porozumenie.

Hostia: Koloman Kertész Bagala,
Márius Kopcsay, Peter Balko. 28. 9. 2015 o 19.00 h v Radnica –
cafe, bar, restaurant v Pezinku.

22. 9. 2015 o 17.00 h v čitárni
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

vernisáž výstavy foto-
grafií drobných architektonických objektov bratislavského kraja
4.9.2015 o 18.00 h v Obecnom úrade Častá.

– 2.9.2015 v ZŠ Kupeckého v Pezinku.

– odd. pre deti a mládež, Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvoní,
Čítanie je IN: besedy o knihách. Termíny po dohode so školami v
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho .

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315,
,

,

dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

Cieľ, ktorý sme si ako členovia FS Obstrléze vytýčili, sa nám
darí plniť do bodky. Teší nás, že jedna z povestí, ktoré sa viažu k
histórii nášho rodného Pezinka, ožila aj za bránami nášho krás-
neho mestečka. Priniesla nielen ponaučenie, ale aj dobrú nála-
du na súťaži ochotníckych divadiel. Tento rok sa konal už tretí
ročník divadelného festivalu Kasiopeafest Budmerice, ktorého
sa zúčastnilo 18 ochotníckych súborov.

S radosťou sme prijali pozvanie na tento festival, kde sa náš
súbor predviedol v našom krásnom a pre nás Pezinčanov za-
chovanom nárečí.

Naše vystúpenie divákov veľmi zaujalo a počas predstavenia
si spolu s nami zaspievali. Flečnerka je však dojímavý príbeh,
potešila nás reakcia publika, ktoré si ho pozorne vypočulo a
citlivo reagovalo.

Po vystúpení sme nadviazali družbu s viacerými súbormi a te-
ší nás, že od rumunského Nadlaku sme dostali pozvanie vystú-
piť v ich meste. Máme veľkú radosť, že budeme mať možnosť i
za hranicami dôstojne reprezentovať myšlienku o súdržnosti a
odvahe našich predkov v boji s Turkami. (DK)

Pôjde Flečnerka do Nadlaku?

Používa techniku starých maj-
strov zvanú mezzotinta alebo
škriabaná rytina. Pri tejto špeci-
álnej grafickej technike sa vy-
tvára modelovacia kresba vy-
škrabávaním, čiže zosvetľova-
ním tmavej plochy medenej ale-
bo mosadznej husto ozrnenej
dosky. Umelec potom vyryté
dielo rozmnoží na obrovskom
lise a vzniknú obrazy, z ktorých
každý sa považuje za originál.
Frank Jalšovský využíva okrem
rytiny aj lept, suchú ihlu či akva-
tintu. V jeho ateliéri máte pocit,
že ste sa ocitli v spirituálnom
svete, obklopujú vás výjavy ves-
míru, kone, príroda, skrátka
„harmónia sfér“. Pod týmto ná-
zvom uviedli aj jeho výstavu v
Pálffyho paláci. Veľa napovedia
názvy jeho obrazov: Smäd po
živote, Nepokoj, Pocta Leonar-
dovi, Prvopočiatok, Hymna ves-
míru alebo Genesis - majstrovo
vrcholné dielo.

Frank Jalšovský sa narodil v
Komárne, no od štyroch rokov
vyrastal v Bratislave.

žartuje.
Do Kanady odišiel asi deväť me-
siacov pred revolúciou, po skon-
čení vysokej školy a základnej
vojenskej služby, keď mal dvad-
saťdeväť rokov. Teraz má päť-
desiatpäť. No nechcel sa vrátiť
až po sedemdesiatke, keď by si
už v rodnej zemi mohol kúpiť
akurát truhlu. Pred piatimi rok-
mi sa mu zacnelo po domove,
a tak sa vrátil. Prečo prišiel prá-
ve do Pezinka?

vy-
svetľuje a bývanie v menšom vi-
nohradníckom meste, vzdiale-
nom od ruchu Bratislavy, si po-
chvaľuje.

Do Kanady odišiel pred dvad-
siatimi piatimi rokmi s manžel-
kou, pretože veľmi túžil cesto-
vať po svete a nechcelo sa mu
zakaždým podstupovať tortúru
s vybavovaním cestovných do-
ložiek a devízových prísľubov.
Chcel sa vyhnúť byrokracii, ku
ktorej ho úrady vtedajšieho ko-
munistického Československa
nútili.

„Akurát
som si odskočil skoro na štvrť-
storočie do Kanady,“

„V Pezinku
mám rodinu aj zopár bývalých
spolužiakov, výtvarníkov,“

„V Kanade som cestoval
veľa, päť až sedemkrát do ro-

ka. Nie na dovolenky, ale na
expedície. Do hôr, no najmä k
moru.“

„Čím som
bol vo väčšej hĺbke, tým viac

Bol to koníček, alebo skôr váž-
ne životné hobby. Podmorský
život ho inšpiroval.

som chápal vesmír a hviezdy.
Neviem vám to vysvetliť,“

„Moje peniaze za obrazy
išli na hobby. No z expedícií
som čerpal inšpiráciu k tvorbe,
takže ťažko povedať, či išlo len
o hobby.“

vraví
umelec. Dva alebo tri mesiace
teda vždy tvoril, a potom asi me-
siac cestoval. Manželka praco-
vala a jej peniaze stačili na po-
krývanie ich životných nákla-
dov.

Keby bol zostal na Slovensku,
nebol by mal taký pocit slobody,
aký získal na svojich cestách v
zahraničí. Jeho obrazy dnes vi-
sia po celom svete – v Austrálii,
na Novom Zélande, v Tokiu, na
Filipínach, v Novom Mexiku, v
Latinskej Amerike. Nájdete ich
aj v newyorských galériách či v
súkromných zbierkach v Eu-
rópe. Vlastnia ich dokonca zná-
me osobnosti, ako bývalý ame-
rický prezident Bill Clinton či sul-
tán z Brunei Haji Hassanal
Bolkiah Mu'izzaddin Waddua-
lah. Keby vystavil svoje súbor-
né dielo, bolo by to dokopy oko-
lo 1200 až 1500 diel. Z predaja
obrazov síce žije, no známejší

ako na rodnom Slovensku je v
zahraničí, preto 90 percent jeho
diel skončí v zbierkach súkrom-
níkov a galeristov v Rakúsku, v
Nemecku, vo Francúzsku ale-
bo vo Švajčiarsku.

Smeje sa.
Napriek tomu cítil, že sa má

vrátiť domov. Stretáva sa totiž
aj s ľuďmi, ktorí majú podpraho-
vé vnímanie a sedem takýchto
ľudí z rôznych častí sveta mu
nezávisle od seba povedalo,
aby sa vrátil domov. Cíti, že by
mal svojej krajine niečo odo-
vzdať. Preto si zvolil cestu, kto-
rá je preňho ťažšia, na Sloven-
sku totiž musí začínať odznova.
Všetci si tu vraj myslia, že kaž-
dý, kto príde z amerického kon-
tinentu, musí byť bohatý, no
Franka Jalšovského materiálne

„Tu sa ľudia
pýtajú: A kto je Jalšovský?“

Svetový výtvarník doputoval z Vancouveru do Pezinka
Primátor Oliver Solga navr-

hol tento rok udeliť jednu z
mestských cien aj medziná-
rodne známemu výtvarníkovi
Frankovi Jalšovskému, ktorý
sa usadil v Pezinku. Uznávaný
umelec, ktorého diela visia
v galériách a v súkromných
zbierkach po celom svete, sa
po vyše dvadsiatich rokoch
vrátil z Kanady na Slovensko.
Mesto Pezinok má teraz česť
byť jeho domovom.

hodnoty veľmi nezaujímajú. Je
otvorený všetkým filozofiám,
neznáša iba náboženský fa-
natizmus a ortodoxné cirkvi.
Nevie odpovedať na otázku,
ako si vyberá námety.

A či sa považuje za bohatého
človeka?

Ľudia sa
ho vraj pýtajú, prečo si neumyje
auto. No nepovažuje to za dôle-
žité. Osvojil si americký prístup,
podľa ktorého auto má človeku
slúžiť na to, aby sa prepravil z
bodu A do bodu B, nie aby sa
ním vyťahoval.

Pre Franka Jalšovského je dô-
ležitá najmä tvorba. Tú oceňujú
aj najväčšie kapacity z oblasti
výtvarného umenia. Írsky vý-
tvarný kritik Vincent Sheridan o
ňom napísal:

„Ne-
chcem byť tajuplný, ale naozaj
to ide zvnútra. Neviem vám to
vysvetliť.“

„Pýtate sa na vnútor-
né alebo na vonkajšie bohat-
stvo? Ja si myslím, že som na
tom lepšie vnútorne.“

„Frank Jalšovský
vnáša do svojej tvorby jedineč-
nú víziu sveta, ktorá je veľmi
vzdialená od súčasnosti. Je ur-
čitým spôsobom bojovníkom

spirituálneho ťaženia 90. ro-
kov, hľadajúcim zmysel a poria-
dok v našej večne chaotickej,
hlučnej a materialistickej exis-
tencii na tejto planéte. V jeho
dielach evidentne presvitá te-
matika spirituálneho vnímania
sveta, nabádajúca k zamýšľa-
niu, rozjímaniu a meditácii.“

„Kruhy a krúženie,
obežné dráhy planét a galaxií,
vírivé pohyby na temnej modrej
farbe nekonečna. Merítko bez
merítka. Čas vo večnosti. Ne-
konečno v nekonečne... Tieto
nepredstaviteľné priestory spá-
ja podľa filozofie a viery Franka
kúzelné, jedinečné slovo láska,
ktoré popri všetkých svojich veľ-
kých významoch je bytostne

Kurátor jeho výstavy, znalec
výtvarného umenia, Bohumír
Bachratý zas takto zhodnotil je-
ho dielo:

uložené v ľudskom srdci, v duši
a intelekte skutočného človeka
a ľudí minulosti, súčasnosti a
budúcnosti.“

Hovorí sa, že doma nikto nie
je prorokom. Jalšovský získal
nedávno v Taliansku hlavnú ce-
nu v prestížnej medzinárodnej
súťaži Perla Adriatico. Na svo-
jom konte má podobných cien
asi štyridsať. Ak ho na Sloven-
sku niekto nahnevá, nevšíma si
to. Vraví, že nechce šíriť nega-
tívnu energiu. (ik, kam)

Genéza Žobrák

Akt
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Hrozno začalo dozrievať, za-
krátko začne pre vinohradníkov
veľmi náročná časť roka – obe-
račky.Aké budú?

V poslednom čase si začína-
me zvykať, že takmer každý rok
je niečím výnimočný. Po vlaňaj-
šom upršanom a na choroby vi-
niča bohatom roku je tento nao-
pak výnimočne suchý. Dlho-
dobé teplo a hlavne deficit vla-
hy sa začína podpisovať na úro-
de, a to aj hrozna. Ak sa tento
ráz počasia nezmení, oberačky
budú zrejme skôr ako obyčaj-
ne. Skoré odrody dozrievajú,
mnohí fajnšmekri sa už tešia na
obľúbený burčiak, ktorý je mož-
né oficiálne predávať od 15. au-
gusta.

Pretože vinohradníci si musia
úrodu chrániť, Vinohradnícka a
vinárska (VaV) komisia pri MsZ
rozhodla, že uzatvoríme rampy
na vjazdoch do vinohradov od

kedy predpokladáme
koniec oberačiek. Voľný vstup
bude popri rybníku pri jazdec-
kom areáli Rozálka, kde je naj-
väčší pohyb osôb a áut a teda
aj akási prirodzená kontrola.
Podobne bude voľný vstup do
cajlanského chotára od Pole-
sia. V čase najväčších obera-
čiek najviac používané rampy
na víkend otvoríme (cez deň).
Mimo víkendu záujemcom, kto-
rí budú chcieť ísť oberať, po-
skytneme kľúč od konkrétnej
rampy. Treba volať: 0904 108
586 (Guštafí) a 0907 593 294

15. augusta do cca konca no-
vembra,

(Ing. Hanúsková – mestská vi-
notéka). Toto všetko sa samo-
zrejme netýka chodcov a bicyk-
listov, títo majú vstup všade voľ-
ný. Len ich žiadam, aby nevstu-
povali na súkromné pozemky
do vinohradov.

Zároveň upozorňujem majite-
ľov povolení na vjazd motoro-
vými vozidlami do chotára, že
im väčšinou končí platnosť tých-
to povolení. Nové pre kataster
Pezinok aj Grinava im vydá na
Odd. životného prostredia pani
Nestarcová. Týmito opatrenia-
mi chceme zabrániť nielen krá-
dežiam hrozna, ale aj kráde-
žiam elektrických oplôtok, kto-
rých bolo vlani niekoľko.

Vinohradníci sú nútení stavať
oplotenie kvôli nájazdom zveri,
ktoré začali už na jar, keď vino-
hrad rašil. Atak zveri sa stupňu-
je počas dozrievania hrozna.

Kto nebude mať vinohrad oplo-
tený, neoberie nič. Poľovníci
dostali povolenie na mimoriad-
ny lov z ministerstva aj z okres-
ného úradu v Pezinku. Zver lá-
ka ľahko dostupná a nutrične
hodnotná potrava, akou hrozno
bezpochyby je a hlavne v tomto
suchu voda z vodných nádrží a
z potoka Saulak. V noci ju ľudia
videli na viacerých miestach pri
tomto potoku.

Poľovníci právom vinohradní-
kom vyčítajú, že je veľa neobro-
bených vinohradov, kde sa zver
zdržuje. Na obranu vinohradní-
kov musím povedať, že tí
ozajstní majú vinohrady obro-
bené. Tie neobrobené patria sí-
ce právoplatným majiteľom,
avšak to nie sú skutoční vino-
hradníci.

V minulých dvoch rokoch sme
zmapovali neobrobené vinice a

s hrôzou sme zistili, že cca 40 –
50 % plôch je buď vyklčova-
ných, alebo neobrobených,
spustnutých, kde sa s obľubou
zdržuje zver a šíria sa z nich
choroby, burina, náletové drevi-
ny.

Rozhodli sme sa konať, Zdru-
ženie pezinských vinohradní-
kov a vinárov ( ZPVV ) spolu s
Mestom oslovilo týchto majite-
ľov listom a upozornilo ich na
tento stav. Odozva bola rôzna,
ale keďže toto nesplnilo naše
očakávanie, rozhodli sme sa pri-
tvrdiť. VaV komisia pri MsÚ na
svojom zasadnutí jednohlasne
rozhodla a poverila ZPVV, aby
podalo podnet na Okresný
úrad, odbor pôdohospodársky
a lesný v Pezinku na týchto ne-
zodpovedných majiteľov vino-
hradov. Zároveň išiel podnet aj
na Národné poľnohospodárske

Novinky pre pezinských vinohradníkov

Víno bolo v minulosti súčas-
ťou všedných i slávnostných
chvíľ človeka. V malokarpat-
skej oblasti prinášalo mestám
zisk, dobré meno, pre mnohých
bolo inšpiráciou v umeleckej
tvorbe a tiež významným zdro-
jom obživy. Drobným vinohrad-
níkom zabezpečoval dôležitý
odbyt vína výčap pod viechou,
ktoré trvali od stredoveku do
konca 1.polovice 20.storočia.
Poskytovali nielen možnosť od-
predaja vína, ale aj priestor pre
stretávanie sa širšej komunity

ľudí. Dobrému vínu holdovali
politici, umelci i bádatelia, ktorí
sa schádzali v miestnych krč-
mách, pri slávnostných príleži

tostiach a v už spomínaných
viechach. Práve viechy a bohé-
ma budú hlavnými témami po-
sledného letného umeleckého

večera projektu Wine &Art, kto-
rý sa bude konať

na dvore Malokarpat-
ského múzea v Pezinku. K ne-
zabudnuteľnej medzivojnovej
atmosfére 20. a 30.rokov 20.s-
toročia prispeje svojím vystú-
pením určite aj kapela Funny
Fellows.

Wine and Art organizuje Ma-
lokarpatské múzeum v Pe-
zinku v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom a Tu-
rizmom Regiónu Bratislava.

4. septembra
o 19.00 h

(MMvPK)

Wine & Art – Viechy a bohéma – história pitia vína v medzivojnovom období

Malokarpatské múzeum v
Pezinku pripravuje výstavu, kto-
rá poukáže na súčasný stav ma-
lokarpatského vinohradníctva.
To – na rozdiel od vinárstva – za-
žíva pomalý, no sústavný úby-
tok pestovaných plôch viniča.
Výstava predstaví svetlé, ale aj
tienistejšie stránky tohto od-
vetvia. Okrem prác vo vinohra-
de počas roka prostredníc-
tvom fotografií a autentických
zbierkových predmetov sa
dotkne aj aktuálnych tém – ne-
jednoznačného definovania
„terroir“ v našich chotároch,
spustnutých vinohradov, škod-
livosti premnoženej lesnej a poľ-
nej zveri či početného vtáctva.
Záver však chce ukázať aj na

pozitívne skutočnosti, ako na-
pr. výsadbu nových vinohra-
dov. Názov výstavy je úmysel-
ne provokatívny, aby vyvolal od-
bornú aj laickú diskusiu. Vy-
chádza z výroku, ktorý uvádza

uhorský polyhistor Matej Bel v
18. storočí, a teda, že

Úvodzovky tohto výroku majú
poukázať na dnešnú kontrover-
ziu a pomôcť nájsť príčiny či

„pezin-
ské vinohrady sú najkrajšie“.

aspoň naznačiť východiská zo
súčasnej situácie. Ambíciou
autorov však nie je poúčať náv-
števníka, ale pomôcť mu vytvo-
riť si vlastný názor na danú
problematiku.

Dobré víno sa rodí už na
kroch viniča.Ak máte k vínu blíz-
ky vzťah, určite by ste si výsta-
vu nemali nechať ujsť.

Autorom prezentovaných foto-
grafií je žijú-
ci v Pezinku 40 rokov, kuráto-
rom výstavy O
tom, či sú pezinské vinohrady
najkrajšie, sa môžete presved-
čiť

v priestoroch
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku.

Ing. Pavol Stanko,

Martin Hrubala.

od 4. septembra 2015 do 8.
novembra 2015

(MMvPK)

„Pezinské vinohrady sú najkrajšie!“...

I keď majú vinohradníci množstvo problémov, snažia sa o obnovu vinohradov. Tento rok pribudol aj problém s nedostatkom zrážok.

a potravinové centrum – Vý-
skumný ústav pôdoznalectva a
ochrany pôdy – oddelenie pôd-
nej služby v Bratislave. Tieto in-
štitúcie sú povinné zjednať ná-
pravu a jedine ony môžu aj ude-
liť prípadnú sankciu. Táto môže
byť u fyzickej osoby až do výšky
330 Eur a u právnickej osoby až
do 33 tisíc Eur za každý hektár
takto zdevastovanej pôdy.

Každý majiteľ pôdy si musí
uvedomiť, že je povinný udržia-
vať ju v takom stave, aby nede-
gradovala. Súkromné vlastníc-
tvo je u nás garantované ústa-
vou, ale je tam aj napísané, že
vlastníctvo zaväzuje. Títo ne-
zodpovední majitelia by si mali
uvedomiť, že častokrát aj ich vi-
nou tí, ktorí poctivo obrábajú vi-
nohrady a živia tak svoje rodiny,
alebo ich majú na prilepšenie,
prichádzajú o časť úrody, nie-

kedy aj celú. Tento stav je ne-
udržateľný a musí sa zmeniť.

Vinohrady v Pezinku sú stáro-
čia a sú okrem iného súčasťou
kultúrnej krajiny. Sme povinní
zachovať ich pre budúce gene-
rácie. Aj preto vedenie mesta
podporuje vinohradníkov v ich
snažení. Vinohrady sú aj v pri-
pravovanom územnom pláne
zachované a definované ako
plochy, kde je zakázaná výstav-
ba.

Žiaľ niektorí ľudia nerešpektu-
jú zákony a rozmáhajú sa nám
vo vinohradoch čierne stavby.
VaV komisiu na jej zasadnutí o
tomto neutešenom trende infor-
movala vedúca stavebného úra-
du Ing. Popluhárová. Všetky tie-
to stavby evidujú a riešia. Bo-
hužiaľ, u nás je biedna vymoži-
teľnosť práva. Známy je prípad
čiernej stavby vo vinohradoch
na Cajle, ktorý už niekoľko ro-
kov leží na súde a ten nerozho-
dol ani tak, ani onak. A tak sta-
vebný úrad nemôže konať.

Keby sme mali stavebnú polí-
ciu ako v Nemecku alebo Ra-
kúsku, tak bol by problém do
dvoch týždňov vyriešený.

VaV komisia rozhodla, že po-
môžeme riešiť aj tento problém.
Poverila Ing. Bejdákovú vytvo-
riť na toto zvláštny poradný
orgán. Nechcem teraz o tom
písať bližšie, až niekedy nabu-
dúce.

predseda VaV komisie
pri MsZ v Pezinku

Gabriel Guštafík,

Otvorené pezinské viechy
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VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

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

PAVOL

ČAVOJSKÝ VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO

VINUM GALERIA BOZEN
Holubyho 85

Kupeckého 51

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

,
,

Farská pivnica - Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

,

,

,

Cajlanská 74,

0907 701 070;

Michal Pavelka 0918
329 350; ;

Ing. Čistá VinAk, ,

–
;

;

;

Ing.
;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946
373; Mgr. Tomáš Čavojský 0911 871 170;

;

www.restauraciamatysak.sk vinum
galeriabozen@vinomatysak.sk

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

www.farebnevinarstvo.sk farbulamatej@
gmail.com

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

;

Klaudia Tretinová 0948 252 264
;

Matej Farbula
0902 717 413 ;

Ján Hacaj 0907 792 087
;

Milan Skovajsa
0905 164 227 ;

Pavol Boriš 0907 220
492

-

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk

-

www.vinarstvocavoj-
sky.sk vinarstvocavojsky@gmail.com

–

–

–

–

–

–
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Projekt Pezinské viechy začal otvore-
ním rodinného vinárstva HACAJ už
17. mája. Viechy sú

Viac informácií na .

otvorené v dňoch
STREDA - SOBOTA v mesiacoch

MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEPTEMBER
- OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h. VSTUP DO VIECH JE BEZ-
PLATNÝ. www.muzeumpezinok.sk

FOTO: Eva Amzler

FOTO: (pb)
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Inzercia

Nové vydanie Historiky 1/2015
V júli vyšlo v poradí už piate

číslo regionálneho historického
časopisu HISTORIKA ktorý vy-
dávajú spolu dve pezinské mú-
zeá, Malokarpatské a Mestské.
V novom vydaní časopisu náj-
dete dohromady dvanásť prí-
spevkov doplnených bohatým
obrazovým materiálom. V úvo-
de je to text o mohutnej pev-
nosti mimoriadneho významu
v Malých Karpatoch, ktorou je
hradisko vo Svätom Jure.
Zaujímavý je aj článok o vý-
znamnej osobnosti, grófovi Já-
novi z Pezinka, ktorý tu žil v 14. storočí., o Keliovskej kúrii v
Častej alebo Štúrovcoch v Modre a Pezinku. Nášho mesta sa
dotýka aj článok o činnosti Vinohradníckeho družstva v rokoch
druhej svetovej vojny, spomienka na pôsobenie Jozefa Ľu-
dovíta Holubyho v Pezinku alebo na prvú svetovú vojnu v
článku Piesne veľkej vojny. Historiku (aj staršie čísla) zakúpite
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku, v Mestskom múzeu
v Pezinku, vo vybraných kníhkupectvách a v informačných cen-
trách.

,

(r)

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

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 2015-2016
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 10. 9. 2015 od 16.00 do 19.00 hod.
16. 9. 2015 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

t

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

VN – JAZYKOVÉ KURZY

1973

1974

V tomto roku treba pozname-
nať, že zimné obdobie r. 1973/
74 bolo zase velmi priaznivé a
za celé toto obdobie bol sňah
len 48 hodín, teplota bola taktiež
priaznivá, takže neboli v dopra-
ve žiadne prekážky.

V roku 1973 objem osobnej a
nákladnej dopravy sa podstatne
zvýšil, nakoľko na vlečke Drevo-
industria stále zvyšuje výrobu a
dochádza v mesiaci január až
marec denne až 25 v. j. guľatiny.

V roku 1973 zaznamenáva za
posledné 2 desaťročia najpriaz-
nivejší stav v bezpečnosti do-
pravy, keďže pracovalo sa bez
nehôd a došlo len k 1 prac. nepo-
darku (rezaniu výhybky) z viny
vlastných zamestnancov a vla-
kové čaty manipulačných vla-
kov pracovali tiež podstatne lep-
šie ako predchádzajúce roky, le-
bo došlo tiež len v jednom prípa-
de k vykoľajeniu vozňa pri posu-
ne na vlečke Drevoindustria na
podložke z viny vlak. čiat. Tak-
tiež pracovalo sa po celý rok bez
pracovných úrazov.

V tomto roku treba zazname-
nať že zimné obdobie r. 1974/75
bolo zase velmi priaznivé a za
celé toto obdobie bol sňah cel-
kom 24 hodín, teplota bola tak-
tiež priaznivá, takže v doprave
neboli žiadne prekážky. V roku
1974 objem osobnej a náklad-
nej dopravy oproti r. 1975 sa len
mierne zvýšil, lebo podnik Dre-
voindustria začne II. etapu svo-
jej výroby až od júla 1975.

Taktiež aj roku n1974 zazna-
menáva sa za posledné 2 de-
saťročia najpriaznivejší stav v
bezpečnosti žel. dopravy, keďže
pracovalo sa úplne bez nehôd a
pracovných nepodarkov z viny
vlastných zamestnancov a vla-
kové čety Mn vlakov zavinili len
1 pracovný nepodarok, C-12 po-
škodenie vozňov pri posune, tak-
tiež sa pracovalo sa po celý rok
bez pracovných úrazov.

Od 1. júna 1975 bola zruše-

ná stanica kusových zásielok
(SKZ) pre nevyhovujúce schát-
ralé skladište tovaru ktoré sa
opraviť už nedalo a bolo zbúra-
né. Taktiež pre nedostatok pra-
covníkov v sklade.

V tomto roku treba zazname-
nať, že zimné obdobie r. 1974/75
až 1976 bolo veľmi priaznivé a ce-
lé zimné obdobie nebolo takmer
na stanici a na trati Bratislava - Tr-
nava snehu, takže v doprave ne-
boli žiadne prekážky. V roku
1975 sa objem osobnej a náklad-
nej dopravy oproti predchádzajú-
cim rokom len mierne zvýšil.

V r. 1975 zaznamenávame za
posledné 2 desaťročia najpriaz-
nivejší stav v bezpečnosti želez-
ničnej dopravy, keďže sa praco-
valo po celý rok úplne bez ne-
hôd a pracovných úrazov z viny
vlastných zamestnancov.

Od 1.1. 1976 došlo k zlúčeniu
obce Myslenice s mestom Pe zi-
nok, a bol podaný MsNV Pezi
nok návrh na Správy východnej
dráhy Bratislava na premenova-
nie zástavky Myslenice na za-
stávku Pezinok- Myslenice.

K iným vážnejším zmenám ne-
došlo.

Do konca septembra 1976 ne-
bol v knihe urobený žiaden záz-
nam. V mesiaci októbri 1976 do-
šlo k zmene náčelníka stanice.
Náčelník stanice Václav Miku-
láš, odišiel do dôchodku a dňom
6. X. 1976 odovzdal stanicu No-
vákovi Františkovi, nar. 26. V.
1930 pochádzajúcemu z Hor-
ných Orešian, okres Trnava.

Do konca roku 1976 nedošlo k
závažným zmenám, ktoré by za-
sluhovali zaznamenať. Rok 1976
bol ukončený bez nehôd, bez
pracovných nepodarkov a bez
úrazov. Oproti minulému roku do-
šlo k zvýšeniu objemu nakládky
a to o 10% v obvode stanice.

Počasie bolo do konca roku
mierne, bez ťažkostí v železnič-
nej doprave.

1975

1976

1977
Rok 1977 začal priaznivou zi-

mou pre pracovníkov železníc,
nebolo z ňou ťažkostí v železnič-
nej prevádzke. Príchodom jari
započalo sa výstavbou elektric-
kého výbojkového osvetlenia sta-
nice, ktorá je rozložená v celom
obvode stanice 56 stožiarmi.

K zmene cestovného poriadku
došlo dňa 22. mája 1977. Týmto
dňom došlo ku zmene názvu za-
stávky Myslenice na nový názov
„Pezinok- zastávka“. Toto vyply-
nulo z toho, že už predtým obec
Myslenice splynula s Pezinkom,
bola zrušená a nový názov býva-
lej obce Myslenice je len „Pe-
zinok“ Myslenická ulica.

Dňa 10.VI.1977 o 19:28 hod.
došlo k nehode v našej stanici a
to u vchodu vlaku Pn 62177 na
obsadenú tretiu koľaj a to bez
následkov. Ťažký nákladný
cisternový vlak vo smere chodu
do Šenkvíc zastavil pred pre-
kážkou. Nehodu zavinil signalis-
ta Imrich G., na stanovišti 2, kde
pri poruche zabezpečovacieho
zariadenia, opomenul najzá-
kladnejšie svoje povinnosti. Bol
od výkonu dopravnej služby od-
volaný na dobu 6 mesiacov.
Táto nehoda nás vyradila zo so-
cialistickej súťaže v tomto roku.

Dňa 16/17. VIII. 1977 v nočnej
smene traťový hradlár Viliam F.
na zastávke Pezinok v podnapi-
lom stave nezatvoril miestne ob-
sluhované závory pre R 880.
Rýchlik zastavil, a požiadal o vý-
menu pracovníka Viliama F..
Hliadkou VB Pezinok bol odve-
zený k výsluchu a prípad bol ni-
mi daný k Okresnému súdu
Bratislava- vidiek, kde menova-
ný bol odsúdený na 6 mesiacov
podmienečne na dobu 2 rokov.

Toto boli naše dve najčernej-
šie stránky práce železničnej
stanice Pezinok.

Deň železničiarov 1977 – sep-
tember - boli naši dvaja pracov-
níci vyznamenaní Federálnym
ministrom dopravy Praha, ude-
lením titulu „ Zaslúžilý pracovník
“ s príslušnou finančnou odme-
nou. Bolo to udelené náčelníko-
vi stanice Novákoví Františkovi
a signalistovi Pavlovi Chova-
novi. Tým bola zhodnotená ich
dlhotrvajúca práca na ČSD.

V tomto roku sa konalo Malo-
karpatské vinobranie v Pezinku

za hojnej účasti. Boli vedené aj
mimoriadne vlaky do Pezinka z
Bratislavy a zpäť.

V mesiaci september bolo do-
končené výbojkové osvetlenie
stanice a bolo dané do činnosti
len v obmedzenom množstve
odberu elektr. energie, vzhľa-
dom na neprevedenú prípojku a
nevybudovanú trafostanicu.

V mesiaci septembri 1977 bo-
lo prevedené v celom objekte
stanice vymalovanie a nová fa-
sáda, nátery všetkých kovových
častí. Stanica včetne stavadiel
dostala nové oblečenie.

Najťažší nápor na železničnú
dopravu sa prejavil opäť v me-
siaci november a december, čo
bolo ťažko zvládnuteľné. Celý
tento hlavný ťah Bratislava – Žili-
na nestačil nápor zvládnuť.

Dňa 20. dec. 1977 bola preve-
dená kolaudácia vybudovaných
nových elektrických závor, prie-
cestného zab. zar. s polovičný-
mi závorami, a svetelným od-
dielovým návestidlom. Týmto sa
uľahčila práca traťovým hradlá-
rom, že vôbec neobsluhujú zá-
vory, zmeny signalizácie prevá-
dzajú iba kľučkou na prístroji,
majú celkom prácu uľahčenú.
Táto signalizácia má veľké pred-
nosti voči doterajším.

Niekoľko čísel zo štatistiky na
konci roku 1977. Priemerné den-
ne za 22 hodín bolo 82 vlakov
skutočne idúcich. Je to na dané
pomery a možnosti veľký výkon.
Za deň bolo na vlaky privese-
ných priemerne 39 vozňov. Na-
ložilo sa za celý rok 138012 ton
tovaru, čo je na 1 deň priemerne
378 ton. Táto tonáž bola odve-
zená v 9127 vozňových jednot-
kách. Celkom bolo vyložené
9833 vozňových jednotiek. Bolo
predaných 520948 lepenko-
vých cestovných lístkov a 3507
napísaných cestovných lístkov.

Stanica má 35 pracovníkov na
konci r. 1977 a pre nedostatok
pracovníkov chýba stanici po-
kryť 5 pracovníkov. Odišli do dô-
chodku dve upratovačky Meči-
rováAnna a Monika Chobotová.

Záver roku 1977 bol čo do poča-
sia veľmi pekný, snehu nebolo.

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh
Mgr. Stanislav Horváth

V období normalizácie sa nič mimoriadne nestalo
Po krátkej pauze opäť pokračujeme v zverejňovaní kroniky

pezinskej železničnej stanice. Po roku 1968 nastal čas norma-
lizácie, ktorý pretrval až do „Nežnej revolúcie“. Sortiment sta-
ničných bufetov v Bratislave bol nemenný a dokonale vysti-
hoval dobu. Železničné stanice mali podobný ráz po celom
Slovensku – Pezinok nevynímajúc.

Malokarpatská vínna cesta Vás pozýva na

5. septembra 2015Deň vo vinohradoch®

Ochutnáte jedinečné vína v mieste ich zrodu, vo vinohra-
doch malokarpatských vinárov.

Po siedmykrát sa otvoria malokarpatské vinice pre všet-
kých vás, ktorí ste si zvykli víno vychutnávať počas jarných
či jesenných otvorených pivníc – tentokrát však nebudú vŕz-
gať pánty dverí do malebných pivničiek, ale budete cítiť pô-
du pod nohami s nádhernými výhľadmi na malokarpatskú
krajinu.

Vinári priamo vo svojich viniciach budú ponúkať hrozno a
zároveň víno z neho vyrobené.

V tento deň sa za skvelým vinohradníckym zážitkom mô-
žete vybrať pešo, autom ale aj na bicykloch.

Navštíviť môžete desiatky viníc od Rače, Svätého Jura,
Pezinka, Modry... až po Suchú nad Parnou. Súčasťou vstu-
penky je aj mapka, ktorá vám uľahčí vaše putovanie – nav-
štívite Fuksle, Gelnar, Huncpalky, Téglik, Obrperky... Ge-
nofond Frankovky v Rači a zbierku 16 odrôd v Šenkviciach.
Po prvýkrát vás privíta lokalita a hon Hofweingarten, ktorý
sa ťahá až po mestské hradby Svätého Jura, kde sa na jed-
nom mieste stretnete s obľúbenými jurskými vinármi, ale nie-
len to – hrať bude cimbalová muzika, pozriete si výstavu fo-
tografií Premena vinohradov, ponúkať sa budú výborné kuli-
nárske špeciality. Tie však nebudú len tam. Počas vinohrad-
níckeho popoludnia ochutnáte Malíkov guláš, ale aj guláš z
diviny či podlievaný modranskou frankovkou, šenkvický ger-
hen, výborné syry a pagáčiky... okrem vína bude možnosť
ochutnať frizzante, hroznové mušty či skoré burčiaky. Sú-
časťou vstupenky bude aj bonus na nákup vína a hrozna.

Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok a vychutnajte si výbor-
né malokarpatské vína priamo na kopcoch Malých Karpát.

Predaj vstupeniek a zoznam vinárov nájdete na stránke
.www.mvc.sk

Inzercia
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K e ď s m e
pre rómske že-
ny a deti plá-
novali činnosť
počas leta, jed-
noznačne vy-
hral výlet do
ZOO. Tento sa
uskutočnil v
utorok 23. 7.
2015. Väčšie
i menšie deti
sa nedočkavo
hrnuli do auto-
busu, ale naj-
prv bolo treba
spočítať toto
hemžiace sa
mravenisko,
aby sme vedeli presne, koľko akých vstupeniek je potrebné za-
kúpiť. S 24 dospelými išlo 29 školopovinných detí a samozrej-
me s matkami aj deti do 3 rokov, ktoré vstupenky nepotrebovali.
Výlet sa vydaril, všetci prežili deň plný zážitkov a určite budú na
zvieratká a Dino park spomínať. Alžbeta Strapáková

Živena pre rómske ženy a deti
Živena, spolok slovenských

žien MO Pezinok pripravila aj v
tomto roku zaujímavý dvojdňo-
vý tematický výlet. V sobotu 18.
7. boli prvou zastávkou Kralice
nad Oslavou a pamätník biblie
kralickej, tlačiareň Jednoty bra-
trské, v ktorých priestoroch je
nainštalovaná aj výstava zo ži-
vota J.A. Komenského .

Zámok Náměšť slávi v tomto
roku 450. výročie. Privítalo nás
krásne arkádové nádvorie,
okrem zámockej kaplnky sme
videli pracovňu prezidenta E.
Beneša a reprezentačné pries-
tory s unikátnou kolekciou ná-
stenných kobercov. Interiéry
sú zariadené historickým ná-
bytkom z obdobia renesancie,
baroka a rokoka a doplnené
sú zbierkou najrôznejšieho por-
celánu a keramiky.

V Třebíči sme sa v poobed-
ňajších hodinách stretli s pani
Annou Machátovou, zástup-

kyňou regionálnej organizácie
žien Vysočiny a spolu sme
navštívili románsku baziliku sv.
Prokopa v Třebíči, ktorá patrí
medzi klenoty európskeho sta-
viteľstva. Spolu so židovským
mestom a cintorínom bola zapí-
saná do Zoznamu svetového
prírodného a kultúrneho dedič-
stva UNESCO.

V nedeľu 19. 7. sme sa zú-
častnili Bohoslužby Cirkvi Brat-
skej v Husinci, kde nás privítal
kazateľ Pavel Fér. Prítomným

sme spoločne zaspievali pieseň

Po Bohoslužbách bola na-
plánovaná i prehliadka rodné-
ho domu majstra Jána Husa,
ktorý spravuje cirkev Česko-
slovenská Husitská. Expozícia
Život a dielo majstra Jána Hu-
sa sleduje chronologicky Hu-
sov život, približuje jeho čin-
nosť na Karlovej univerzite, v
Betlehemskej kaplnke, na Ko-
zom Hrádku i pred cirkevným
koncilom. Zastavili sme sa v je-

„ Kto za pravdu horí.“
ho izbičke a vtedajšej čiernej
kuchynke. Výklad kurátorky vý-
stavy pani Jitky Charvátové
ktorá dielu majstra Jána Husa
zasvätila väčšinu svojho života
sa rozoznieva v celom objekte
rodného domku. Po r. 1989 sa
Husove slávnosti stali príleži-
tosťou k pripomenutiu si maj-
strovho kréda: „Hledej pravdy,
slyš pravdy, uč se pravdě, prav
pravdu, drž pravdu, braň prav-
dy až do smrti. “

Alžbeta Strapáková

Rok majstra Jána Husa si pripomenuli aj Pezinčania

kov na tanečné konzervatóriá a
umelecké školy.V školskom ro-
ku 2014/2015 boli úspešne pri-
jaté dve deti na konzervatórium
v Bratislave

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

.

dosť z pohybu a spokojnosť z
práce v tanečnom kolektíve.

Akadémia pôsobí na školách -
ZŠ Fándlyho, ZŠ Na Bielenis-
ku, ZŠ Kupeckého, ZŠ Limbach.

Všetky deti, ktoré chcú rozví-
jať svoj pohybový talent, sa mô-
žu v prvý a druhý septembrový

týždeň zúčastniť zápisu na ZŠ
Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku,
ZŠ Limbach A v tomto škol-
skom roku už aj v novootvore-
nej pobočke na ZŠ Kupeckého.

Viac na: k,
alebo na tel. č. 0907 110 103

.

www.sunnydace.s

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

Akadémia sa zaoberá taneč-
no-pohybovou prípravou a vý-
chovou detí v predškolskom ve-
ku, detí základných a stredných
škôl. Tanečníci pracujú s rôzny-
mi tanečnými technikami a štýl-
mi – show dance, moderný, jaz-
zový, klasický a scénický tanec,
či tanec za sprievodu živých
bubnov, zumbadance a iné.
Pravidelne organizuju polročné
a koncoročné vystúpenia v pe-
zinskom Dome kultúry.

Spĺňa vysoké profesionálne
kritériá a pripravuje svojich žia-

Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

Folklórny súbor Obstrléze sa
26. júna 2015 zúčastnil Tradič-
ných obecných slávností v Zá-
vode na Záhorí na Závodských
bezchleba hodoch. Boli sme
jedným z jedenástich účinkujú-
cich súborov. So súborom Mla-
dosť zo Šenkvíc sme na toto
podujatie cestovali v jednom
autobuse. Mladí rozdávali
energiu a po oficiálnom vystú-
pení dorovoľne, len tak pre ra-
dosť koncertovali pred Kultúr-
nym domom. Bolo nám s nimi
príjemne, spolu sme si zaspie-
vali a cesta domov nám ubehla
veľmi rýchlo pri piesňach a har-
monike. Pri sprievode obcou
moderátorka ohlasovala jed-
notlivé súbory a pri našom
„krkolomnom“ názve, ako sa vy-
jadrila, priznala sa, že nevie čo

sú obstrléze. Naša vedúca sú-
boru p. Kamila Németová po-
hotovo vysvetlila dvomi vetami
čo sú obstrléze.

Program nášho vystúpenia
bol dramaturgicky dobre a vhod-
ne pripravený a podľa ohlasov
prítomného publika bol prijatý s
veľkým úspechom a nadšením.
V závere programu sme všet-
kých prekvapili a zaujali ruskou
piesňou spieva-Dolina, dolina

nou samozrejme po rusky a zo-
žali sme veľký potlesk.

Po vystúpení sa redaktor zo
Západoslovenskej regionálnej
televízie TV Závod pýtal našej
umeleckej vedúcej Gabriely
Tichej prečo práve ruská piese-
ň, keď dnes sa propaguje pre-
dovšetkým americká a anglic-
ká hudba a piesňová tvorba.
Odpovedala okrem iného asi v
tom zmysle, že s myšlienkou za-

radenia ruských piesní do náš-
ho repertoáru prišiel dlhoročný
člen súboru a akordeonista Ing.
Jozef Beničák.

Ruština je sama o sebe ľú-
bozvučná a melodická reč, čo
sa prejavuje aj v ľúbozvučnosti
a hlavne v melodičnosti piesní a
to sa nám páči a uprednostňu-
jeme to spolu s originalitou pri
tvorbe repertoáru. S veľkou
chuťou a zanietením sme sa
pustili do nácviku. Chceme sa
okrem ruskej piesne venovať i
piesňam iných slovanských ná-
rodov.

No hlavnou náplňou našej čin-
nosti je prezentácia folklóru
Malokarpatského regiónu, šíre-
nie pezinského nárečia a histó-
rie Pezinka.

Vaše Obstrléze

Pezinčania z Obstrléze vystupovali na Záhorí

V školskom roku
2015/2016 pre vás
otvárame:

, Holubyho 42, Pezinok. Info: Kvetoslava
tel:.0905 264 228, Fb: KST PETAN Pezinok.

Pohybovo
tanečný krúžok pre
predškolákov, pohy-
bovo tanečný krúžok
pre školákov, spolo-
čenský tanec pre dospelých, spoločenský tanec pre stre-
doškolákov, tanec pre ženy, Individuálne formy tanca podľa
dohovoru

Zápis: streda 9. 9. 2015 od 18.00 do 19.00 v Dome
kultúry Štrbová

KST PETAN a Tanečné centrum
CHARIZMA

Klub sprievodcov si vo
svojom ročnom pláne čin-
nosti schválil na mesiac jún
exkurziu do okresného mes-
ta Senec. Exkurzia sa usku-
točnila v deň rozdávania vy-
svedčení 30 .6. 2015, kedy
sme autobusom pricestova-
li za horúceho počasia a po
krátkej prechádzke kvetmi
vysadenou pešou zónou
sme absolvovali napláno-
vanú návštevu v Mestskom
múzeu a Informačnom cen-
tre Senec. Po privítaní s dl-
horočnou pracovníčkou múzea pani Margitkou sa ujal slova ria-
diteľ múzea Mgr. Gábor Strešňák, ktorý nám predstavil popri sta-
bilnej expozícii histórie mesta i regiónu Senec, jeho flóry i fauny i
aktuálnu tematickú výstavu. Zodpovedal na naše otázky i odpo-
ručil do pozornosti publikáciu o histórii mesta Senec . MVDr.
Peter Weiss najskúsenejší sprievodca mesta Pezinok a aktívny
člen výboru Klubu sprievodcov mesta Pezinok poďakoval v na-
šom mene za pútavé odborné informácie k výstave a odovzdal
Mgr. Strešňákovi materiály o meste Pezinok. Peter Ronec

Na exkurzii v Senci

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil
územný plán regiónu ako interaktívne ma-
py. Na jednom mieste tak dostanú ľudia in-
formáciu o zásadách a regulatívoch priesto-
rového usporiadania a funk-čného využitia
územia , usporiadania verejného dopravné-
ho a technického vybavenia, starostlivosti
o životné prostredie, verejnoprospešných
stavbách aj o nadväznosti územného plánu
regiónu na územné plány obcí a susediace
regióny. Grafická mierka je 1:50 tisíc.

„Pôvodný územný plán sme mali len vo for-
máte pdf. Súčasné digitálne riešenie je jedno
z najpokrokovejších na Slovensku. Ak niekto
potrebuje informácie ohľadne územia, nemusí

si nič inštalovať, všetko je prístupné cez našu
stránku,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol
Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj zverejnil plat-
ný územný plán regiónu – Bratislavský kraj
(UPN R – BSK) ako interaktívne mapy.
Grafická (mapová) časť bola spracovaná tech-
nológiami, ktoré umožňujú sprístupniť pros-
tredníctvom internetu jednotlivé výkresy vo for-
me geografickej databázy. Výkresy je možné
prehliadať po samostatných vrstvách, pričom
sa zobrazujú príslušné informácie o objektoch
a javoch v mieste kliknutia. Užitočnou funkciou
je napr. možnosť výberu z viacerých podklado-
vých máp – napr. mapa uličnej siete, satelitné

a letecké snímky, všeobecno-zemepisná ma-
pa, topografická mapa, atď.

Doterajšie využitie má u odbornej verejnosti
pozitívne ohlasy a predstavuje do budúcna jas-
ný signál o stále väčšom využívaní geografic-
kých informačných systémov (GIS). UPN R -
BSK je spracovaný v grafickej mierke 1:50 tisíc
a prezentuje návrhy priestorového usporiada-
nia územia a návrhy zásad jeho funkčného vyu-
žitia vrátane zmien využitia, vymedzenie vý-
znamných rozvojových priestorov, prípadne
území špeciálnych záujmov a občianskeho vy-
bavenia regionálneho významu.

Územný plán je dostupný prostredníctvom
webovej stránky úradu Bratislavského samo-

správneho kraja v zá-
ložke Oznamy/ Územný plán regiónu. Spra-
covateľom UPN R – BSK je firma Aurex, s. r. o.
a vypublikovaný prostredníctvom služieb Arc-
GIS Online poskytnutých firmami ESRI a Arc-
GEO Information systems, s.r.o.

www.bratislavskykraj.sk

(BSK)

BSK: Interaktívny územný plán dostupný každému
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

Mária Pišteková 4.8.
Mária Gagová 5.8.
Viktor Sandtner 5.8.
RNDr. Mária Čurlíková 12.8.
Františka Ferenčíková 15.8.
Ján Lehota 16.8.
Marián Selecký 17.8.
MUDr. Peter Krištúfek 18.8.
Marta Miškovská 19.8.
Štefan Šefčík 20.8.
Veronika Hlavinová 21.8.
Oľga Čajkovičová 21.8.
Anna Bučková 23.8.
Ján Petráš 27.8.
Milan Zátopek 29.8.
Cecília Cíferská 30.8.

MiroslavAxamit 2.8.
Štefan Klamo 4.8.
Zlatica Ježíková 6.8.
Terézia Satková 6.8.
Klára Musilová 11.8.
Helena Bauerová 14.8.
Mária Velichová 15.8.
Bernadetta Ptáková 16.8.
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Pavlína Popluhárová 20.8.
Emilia Kovačičová 23.8.
Helena Durdovanská 26.8.

Ľudmila Krchnavá 5.8.
Jarmila Satková 5.8.
Juraj Radó 26.8.
Rozália Valčeková 28.8.

Milan Satko 4.8.
Božena Kružlíková 8.8.
Emíla Sládková 12.8.
Ján Grúber 15.8.
Marta Šottníková 30.8.

Emíla Libantová 14.8.

Gizela Poláková 4.8.
Blanka Hýllová 21.8.
Alexander Sedlák 21.8.

Anna Zajfrtová 15.8.
Elena Demovičová 19.8.

Antónia Bojkovská 19.8.

80-roční

85-roční

91-ročná

92-roční

93-ročné

94-ročná

1. BARBIE ROCK´N ROYAL ......................................... USA
Začiatok predstavenia je o 21.00 h

Naši jub i lant i

► 4.9.

WINE&ART.

► 13.9. AHOJ ROZ-

PRÁVKA. Dnes: ONO SA TO POVIE.

► 14.9. ROZÍNA LE-

HOTSKÁ BOLLOVÁ: SLADKÁ ODMENAZ DAROV ZEME.

►18.-20.9. – VINOBRANIE 2015.

► 26.9. PREDAJNÁ

AKCIA DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH POTRIEB.

► 27.9. ROZPRÁVKOVÝ

DIVADELNÝ MUZIKÁL PAT A MAT S KAMARÁTMI.

►28.9. SVETOVÝ DEŇ

CESTOVNÉHO RUCHU.

( ) o 19.00 h na nádvorí Malokarpatského múzea

Viechy a bohéma – história pitia vína v medzivojnovom

období. Účinkujú: FUNNY FELLOWS. Podujatie v spolupráci

Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK -

Účinkuje: Feder Teater.

Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou. POZOR!!! –

posledná možnosť získať podpis do Preukazu SUPERDIVÁKA

za sezónu 2014/2015.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

VER-

NISÁŽ výstavy obrazov. Kurátor výstavy: Jana Krajčovičová.

(piatok-nedeľa) Podrobný pro-

gram bude uvedený na plagátoch a na web stránkach

a a v médiách.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: Centrum pre rodinu.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Maťko a

Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z

Gurunu, Deduško Večerníček... Scenár, hudba, réžia: Róbert

Mankovecký. Po predstavení sa môžu všetci stretnúť s postavič-

kami. Predpredaj vstupeniek: a v DK

Pezinok.

(pondelok) o 18.00 h v salóniku DK –

Beseda pri príležitosti 36. ročníka vý-

znamného dňa.V spolupráci PKC a Klubu sprievodcov mesta.

piatok

www.pezi-

nok.sk www.kcpezinok.sk

www.rozpravkovyfestival.sk

Helena Thierová 92 r.
Mária Kovačovská 84 r.
Štefan Mikovič 83 r.
Terézia Vršková 80 r.
Ondrej Maršo 59 r.
Ján Benkovský 96 r.
Marta Tenková 64 r.
Mária Folvarská 90 r.
Eva Baroková 44 r.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA sept.

Ladislav Bubenko a Zuzana Pal-
číková • Tibor Buday a Zuzana
Nagyová • Viktor Juračko a Natá-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ten, kto stratil toho,
koho mal rád, po-
chopí, čo je to bo-
lesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a
zabudnúť nám ne-
dovolí. Dňa 28. 8.
2015 uplynie rok od úmrtia nášho
milovaného

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a syn s rodinou.

Ing. Vladimíra KOSTKU.

Dňa 20. 8. 2015
sme si pripomenuli
3. výročie od úmr-
tia

Narcissy
ČECHOVEJ

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

lia Ružičková • Richard Matkovič
a Tatiana Lednárová • Ervín Ku-
čera a Jana Juríková • Stanislav
Jelluš a Júlia Žitná • Jaroslav
Vaněček a Barbora Piatková •
Michal Wirdzek a Lucia Mikuško-
vá • Jaroslav Vrba a Katarína
Horváthová • Filip Pilka a Lenka
Šidlová • Henrich Karas a Natália
Gurecká

Eliška Račkovská 28.6.
Oliver Sirkovský 28.6.
Daniel Slížik 28.6.
Sebastián Ondrovič 28.6.
Ondrej Zelman 29.6.
Melánia Klamová 1.7.
Tatiana Dubeková 8.7.
Kristína Hanušová 10.7.
Adam Murárik 10.7.
Adam Orságh 11.7.
Juraj Liška 11.7.
Matúš Slabý 13.7.
Roman Mesároš 15.7.
Filip Morávek 15.7.
Matej Kassay 16.7.
Lilien Fendrich 20.7.
Zara Marčoková 20.7.
Tomáš Brandtner 20.7.
Zara Holubicová 20.7.
Karin Zámečníková 20.7.
Rastislav Počubay 21.7.
Milota Straková 21.7.
Lea Zdechovanová 22.7.
Nikolas Ulický 24.7.
Dorota Slováková 24.7.
Miroslav Mattias Szomolányi 25.7.
Leon Borot 27.7.
Tomáš Vittek 1.8.
Nina Slaná 1.8.
Viktória Vachálková 2.8.

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pezinku

sme si dňa 30.7.2015 pripomenuli 9. výročie úmrtia našich

drahých kolegov a priateľov z Okresného dopravného in-

špektorátu kpt. († 39) z Modry, ppor.

(† 27) z Pezinka, ktorí nečakane zo-

mreli pri výkone služby. V našich srdciach ostanú navždy.

Česť ich pamiatke!

Romana Horvátika
Pavla Jablonovského

(OR PZ v Pezinku)

Spomienka na kolegov

Dňa 27. 8. 2015 si
pripomenieme 4.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a
dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou

spomínajú manželka, deti s rodi-
nami.

Dňa 15. 7. uplynulo
6 rokov, čo nás
navždy opustil vo
veku 79 rokov náš
drahý otec, svokor
a dedko

S láskou, vďakou a úctou spo-
mína syn Vlastimil s rodinou. Ve-
nujte mu, prosím, s nami tichú
spomienku.

MUDr. Vlastimil
MAREŠ. Tak tíško odišla

duša tvoja, ne
stihol si poveda
ani zbohom rodi
na moja. Jediná
nádej našu boles
hojí že pán Boh
nás znovu spojí

-
ť

, -

ť
,

. ň 15
ulo 20
l

.
Zároveň si pripomíname jeho ne-
dožité 80. narodeniny.

-

D a 15. 8. 20
uplyn rokov, o nás navždy
opusti náš drahý manžel, otec,
dedko

Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte mu, prosím, ti
chú spomienku. S láskou
spomína manželka a synovia s
rodinami.

č

Milan HAN ÍKČ

Dňa 12. 8. 2015
sme si pripomenuli
3. výročie od úmr-
tia nášho drahého
manžela, otca a
dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Rodina
Cichá.

Júliusa CICHÉHO.

Dňa 29. 8. 2015
uplynie 8 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti a ostatná rodina.

Stanislav
OBORIL.Dňa 4. augusta by

sa bol dožil 70 ro-
kov

ktorý nás opustil
pred 15 rokmi vo

veku nedožiých 55 rokov. S lás-
kou a úctou na neho spomína
manželka Vilma a syn Juraj s man-
želkou a vnúčatá.

Ing. Stanislav
ILAVSKÝ,

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal veľmi
rád, nevie na teba zabudnúť. Zo-
stanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
Dňa 28. 6. 2015 sme si pripome-
nuli 1. výročie čo nás navždy opus-
tila vo veku 34 rokov milovaná
manželka, matka, dcéra, sestra,
nevesta, švagriná

S láskou a so smútkom v srdci
spomínajú manžel Dušan, syn
Filipko a ostatná rodina.

Miroslava MACHOVÁ
rod. Švrlingová.

S láskou v srdci a
spomienkami na
roky minulé pripo-
míname si nedoži-
tých 70 rokov man-
žela, otca, starého
otca a priateľa

Dňa 28. augusta 2015 uplynie už
15 rokov, čo nás opustil. Kto ho
poznal, určite nezabudne. Spo-
mína, manželka Františka a sy-
novia Igor a Peter s rodinami,
vnúčatá Petra, Nikolka, Patrik a
Pascal.

Petra NOGU.

V tomto období si
pripomíname 35.
výročie od úmrtia

bývalého hráča,
trénera a nestora
pezinského futbalu
a zároveň 30. výročie úmrtia jeho
manželky

Spomínajú dcéra
Elena a vnuk Karol.
Kto ste ich poznali,
venujte im, prosíme,
tichú spomienku.

Karola ŠEFČÍKA,

Júlie
ŠEFČÍKOVEJ.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, no
v našich srdciach
budeš navždy žiť.
Dňa 22. 8. 2015
uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil man-

žel, otec a dedko

S láskou v srdci spomína man-
želka a synovia s rodinami.

Vladimír KLAMO.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme vám,
všetci naši príbuz-
ní, priatelia i známi,
ktorí ste sa prišli
rozlúčiť dňa 20. júla
2015 s našou zo-
snulou mamou

Synovia Ján a Pavol s rodinou.

Máriou BORIŠOVOU
rod. Tonkovou.

S bolesťou v srdci si
pripomíname 15 ro-
kov od úmrtia našich
rodičov dňa 7. 8.

a dňa 7. 9.

Kto ste ich poznali,
venujte im spolu s
nami tichú spo-
mienku. Deti a zať
s rodinami.

Ľudovíta
HORVÁTHA

Pavlíny
HORVÁTHOVEJ

rod. Daitovej.Stále je ťažko a
smutko všetkým
nám. Nič nie je ta-
ké, aké bolo pred-
tým. Všade okolo
chýba aj po roku
tvoj hlas. Mal si rád

život, my teba a ty nás. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád
nemôže zabudnúť. Tak ako voda
svojim tokom plynie, krásna spo-
mienka na teba nikdy nepominie.
Dňa 12. 8. 2015 uplynul smutný
rok, kedy nás navždy tragicky
opustil náš syn, brat a krstný otec

z Grinavy. S láskou na neho spo-
mína a za tichú spomienku ostat-
ných ďakuje celá rodina.

Ľuboš BAROK

Dňa 18. 8. 2015
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustila naša milá
mamička

S láskou a smútkom v srdci spo-
mínajú manžel a deti s rodinami.

Emília
SEDLIAKOVÁ,

rod. Noskovičová.

Dňa 13. 9. 2015 si
pripomenieme 3.
výročie, čo nás
navždy opustila
milovaná mamička,
babička a praba-
bička

S úctou, láskou a smútkom v srdci
spomínajú dcéry Ružena a Joze-
fína s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku.

Pavlína KOVAČOVSKÁ.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie za-
budnúť. Dňa 19. 8.
2015 uplynulo 11
rokov, čo nás opus-
tila

Spomína dcéra a celá rodina.
Boženka KANKOVÁ.

Dňa 19. 8. 2015
sme si pripomenuli
nedižité 60. narode-
niny nášho drahého
manžela a otca

S úctou a láskou
spomínajú manželka, synovia a
ostatná smútiaca rodina.

Jozefa KUJANA.

Odišiel si od nás
ako tichý sen, nepo-
vedal si zbohom,
už neprídem. Keby
sa tak dal vrátiť
čas, vidieť tvoje oči
a počuť tvoj hlas.
Už len kytičku kvetov na hrob dá-
me, zažneme sviecu a tíško spo-
míname. 28. 8. 2015 si pripome-
nieme 4 roky, čo nás navždy opus-
til syn a brat

22. 9. 2015 si pripomenieme nedo-
žitých 52 rokov. S láskou spomína
mama, brat Štefan, sestra Eva s
rodinami.

Martin GALAMBOŠ.

Zavrel oči, srdce prestalo biť, mu-
sel zomrieť, aj keď veľmi chcel žiť.

Dňa 3. 9. 2015 si
pripomenieme ne-
dožité 60. narode-
niny

S láskou a vďakou
spomína manželka

a synovia s rodinami.

Jána HLAVANDU.

2. FK: Amy ....................................................................... VB
3.- 4. American Ultra .......................................................... USA
5. Uuups!Archa je preč 3D ................. 17.00 H. ............. BEL
6. Uuups!Archa je preč 2D ................. 17.00 H. ............. BEL
5.- 6. Kuriér: Reštart ........................................................... FRA
8.- 9. Krycie meno U.N.C.L.E. ............................................ USA
10.- 11.Sinister 2 ................................................................... USA
12. Mimoni 3D ..................................... 17.00 H. ............ USA
12.- 13.Nikdy nie je neskoro .................................................. USA
15. FK: Koza ............................................................... SR, ČR
16.- 17.Gangster Ka ................................................................ ČR
22. FK: Aferim! ............................................................... RUM
23. Očami fotografky ........................................................ SR
24.- 25.Everest ..................................................................... USA
26. Muno: Strážca Mesiaca 3D ....................................... FRA
26.- 27.Labyrint: Zhorenisko ................................................. USA
29.- 30.Stážista ..................................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY september

Prihlasujte svoje výstavné projekty
Malokarpatské múzeum v Pezinku vám aj v tomto roku po-

núka možnosť prihlasovať výstavné projekty na rok 2016.
Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii PROJEKTY,

rovnako ako i fotografie výstavných priestorov v Malokar-
patskom múzeu v Pezinku a jeho vysunutého pracoviska
Literárneho a vlastivedného múzea vo Svätom Jure.

Projekty môžete podávať .do 20.9. 2015
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Slovenská basketbalová reprezentácia mužov aj s naším
Pezinčanom Pavlom Lošonským sa zúčastnila v termíne
27. 7. - 1. 8. 2015 na medzinárodnom turnaji

v Číne. Súpermi našich reprezentantov boli
postupne celky Talianska, domácej Číny, Iránu a Japonska.
V záverečnom zápase o umiestnenie sme znova hrali s
Talianskom, ktorému sme tentokrát podľahli. Celková bilan-
cia je 1výhra a 4 prehry.

Medzi opory teamu patril na turnaji Pavol Lošonský, ktorý
sa prezentoval v dobrom svetle a dokázal sa strelecky presa-
diť v každom zápase (s Talianmi dosiahol 11b, proti Číne
13b, Iránu 13b, Japonsku 2b a Taliansku

– Taliansko 78:72 pp Lošonský 11b
Slovensko – 68:82 Lošonský 13b
Slovensko – 59:75 Lošonský 13b
Slovensko – 60:74 Lošonský 2b
Slovensko – 63:85 Lošonský 19b

Canny Ele-
vator Cup 2015

19b). (pv)

Slovensko
Čína
Irán
Japonsko
Taliansko

Výsledky :

Basketbalista Lošonský
vo výbere reprezentácie SR v Číne

V dňoch 6. 7.-18. 7. sa na fut-
balovom štadióne vo Viničnom
konal ďalší ročník IMPROVE
FOOTBALL KEMPU. Počas
dvoch týždňov tréneri s licen-
ciou Coerver Rudolf Gajdúšek,
Maroš Skovajsa a mládežníc-
ky reprezentant Marek Far-
kaš odovzdávali svoje skúse-
nosti mladým futbalistom i fut-
balistkám. Vyše 60 detí sa v
dvoch turnusoch zaúčalo do ta-
jov futbalu. Počas dopoludňaj-
šieho i popoludňajšieho trénin-
gu tréneri vysvetľovali a predvá-
dzali futbalistom prvky tréningo-
veho procesu Coerver. Táto je
zameraná hlavne na prácu s lop-
tou. Čím skôr sa chlapci nau-
čia ovládať loptu, tým skôr mô-
žu futbalovo rásť. Počas voľ-
ných chvíl prebiehali rôzne fut-
balové súťaže v presnosti streľ-
by, vedení lopty, penalty i tímo-
vé súťaže. Najlepší hráči boli
odmenení cenami od sponzo-
rov, ale všetci hráči dostali
účastnícke diplomy i vecné ce-
ny. Počas kempu si deti mohli

zatrénovať i s hráčom Slova-
na Bratislava Lukášom Gaš-
parovičom. Ten rozdal množ-
stvo fotografií i podpisov. O
kvalite kempu svedčí i skutoč-
nosť, že tento kemp rovnako
ako vlani bol medzinárodný.
Okrem hráčov zo 14 futba-
lových klubov FC Cluses-
Scionzier (FRA), Junosport
Stará Ľubovňa, FK Senica, ŠK
Slovan Bratislava, FK Rača,
Lokomotíva Devínska Nová
Ves, PŠC Pezinok, CFK Pe-
zinok, GFC Grinava, Karpaty
Limbach, ŠK Šenkvice, Slovan

Modra, Slovan Vištuk, TJ Dubo-
vá, sa tohtoročného kempu zú-
častnili hráči z Francúzska, Ka-
zachstanu a dokonca i ďalekej
Austrálie. To len potvrdzuje že
tréneri vedú kemp naozaj kvalit-
ne. Organizátori spolu s hráč-
mi ďakujú PSČ Pezinok Junior,
ŠJ Viničné, TJ Slovan Viničné,
sponzorom i dobrovolníkom
za skvelé dva týždne. Ako po
uplynulé roky aj tento rok
Improve football kemp zakon-
čila grilovačka so stanovač-
kou.

Roman Farkaš

IMPROVE FOOTBAL KEMPu sa zúčastnili aj Pezinčania

Nový ročník PBL
Od 1.9. sa rozbehne nový ročník 2015/

2016 (sept.-jún) Pezinskej bedmintonovej ligy
amatérskych hráčov (PBL), zmiešané dvojhry
(ženy, muži).

V predchádzajúcom, pre PBLzahajovacom
ročníku /pripojili sme sa od januára 2015/, sa
do súťaže zapojilo 46 mužov a žien /dokončilo

ho júnovým kolom 39 hráčov/. V júni sme navyše absolvovali vy-
darený jednodňový turnaj hráčov PBL, zvlášť ženy a zvlášť mu-
ži. Spestrením leta (zúčastnil sa kto chcel) bola mimosúťažná
MINI letná liga PBL(júl, august).

Novinkou a doplnkom nového súťažného ročníka PBL budú
konfrontačné, jednodňové turnaje hráčov amatérskych líg Ša-
morín verzus PK, PK verzus Šamorín a veríme, že si zopakuje-
me aj turnaj hráčov PBL.

Pozývame medzi nás ďalších amatérskych nadšencov
bedmintonu. Registrácia je možná počas celého kalendárne-
ho roka zdarma. Viac na web stránke PBL http://pezin-
skabedmintonovaliga.webnode.sk/ Martin Veneni

Rakúsky Klagenfurt hostil v
termíne 28. 7.–3. 8. 2015 naj-
lepšie plážové volejbalistky na
starom kontinente na ME. Za-
stúpenie mala aj naša Pezin-
čanka
so spoluhráčkou

, ktoré boli nasade-
né ako 12-ka turnaja. V základ-
nej skupine E sa predstavili pro-
ti dvom španielskym párom
(5. a 28. nasadeným párom) a
nórskou dvojicou (21. nasade-
ný). Naše reprezentantky po-
stúpili zo skupiny po dvoch vý-
hrach a jednej prehre z druhé-
ho miesta do 1. kola kvalifiká-
cie vyraďovacej časti. Tam na
nich čakal holandský pár
Wesselin/van der Vlist, ktoré bo-
li nasadené ako 20-ka turnaja.
V súboji si počínali úspešne,
keď po dvoch setoch postúpili
medzi 16 najlepších dvojíc ME.
V ďalšom zápase v boji o po-

Dominika Nestarcová
Natáliou Du-

bovcovou

stup do -finále narazili na naj-
vyššie nasadené Holanďanky
Meppelink/ van Iersel, ktoré po
výbornom výkone zdolali 2-0 na
sety a rovnako sa im darilo aj
proti švajčiarskemu páru nasa-
denému ako trinástka turnaja a
po setoch 2-0 postúpili prvýkrát
v histórii do bojov o medaily. Ďal-
ší deň, sobota, už nepriniesla
našim dievčatám toľko radosti
ako deň predtým, keď najskôr
podľahli v semifinále štvorke tur-

naja nemeckému páru 0-2 na
sety. V zápase o bronz nastúpili
naše reprezentantky proti
Poľkám. Úvod zápasu vyšiel na-
šim dievčatám, ale potom sa
šnúrou viacerých bodov dostal
poľský pár do trháku a prvý set
si už nenechal ujsť. V druhom
sete to bol vyrovnaný zápas a
hoci Nestarcová s Dubovco-
vou viedli aj o tri body (18:15),
vyhrať sa im nepodarilo, keď
Poľky zvládli záver setu a vyu-

žili hneď svoj prvý matchbal
a mohli sa tešiť z tretieho
miesta.

Napriek tomu, že naše diev-
čatá nezískali žiadnu medailu,
dosiahli životný úspech na ME
a získali dôležitých 350 bodov
do kvalifikácie o postup na LOH
do brazílskeho Ria de Janeira.
Veríme, že tento skvelý úspech
im ešte viacej pomôže dostať
sa k ich vysnívanému cieľu.
Držíme palce. (pv)

Skvelé 4. miesto Nestarcovej na ME v plážovom volejbale

V poslednú júlovú sobotu sme na Radničnom námestí zazna-
menali zvýšenú koncentráciu športuchtivých ľudí. Po minulo-
ročnej premiére sa v našom meste konalo podujatie Pezinok inli-
ne. Nie vo víne, ale vraj v korčuliach je pravda. V rámci tohto
hesla sa Pezinčania už druhýkrát stretli na spoločnej inlinovej
jazde mestom.

Záujem o ňu bol aj napriek počiatočnej nepriazni počasia veľ-
ký – na korčuliach, bicykloch či kolobežkách sa na Radničnom
námestí stretlo vyše 100 účastníkov. Trasa ulicami Pezinka zo-
stala po minulom roku rovnaká zhruba 12 kilometrov. (TVPK)

PEZINOK INLINE
má za sebou druhý ročník

Výsledky v základnej skupine:

Výsledky vo vyraďovacej fáze:

Dubovcová/Nestarcová
Dubovcová/Nestarcová

Liliana/Baquerizo

1.kolo Play Off Dubovcová/Nestarcová
Osemfinále: Dubovcová/Nestarcová

-finále: Dubovcová/Nestarcová
-finále: Dubovcová/Nestarcová

Zápas o bronz: Dubovcová/Nestarcová

– Kongshavn/Kjalberg (21) 2:0 (21:14, 21:13)
– Lobato/Soria (28) 2:0 (21:14, 21:17)

Dubovcová/Nestarcová – (5) 0:2 (14:21, 14:21)

– Wesselin/van der Vlist (20) 2:0 (21:11, 23:21)
– Meppelink/van Iersel (1) 2:0 (21:19, 21:18)
– Goricanec/Huberli (13) 2:0 (21:19, 21:13)
– Ludwig/Walkenhorst (4) 0:2 (18:21, 18:21)
– Kolosinka/Brzostek (11) 0:2 (17:21, 20:22)

Vo štvrtok 6. augusta sa v Martine uskutočnili už tretie Maj-
strovstvá Slovenska inline alpine. Tieto preteky boli doposiaľ
rozhodne najúspešnejšie a taktiež sme zaznamenali niekoľko
noviniek. Pretekov sa zúčastnil najvyšší počet pretekárov spo-
medzi všetkých ročníkov a taktiež sa ich zúčastnili pretekári
až zo 4 krajín, a to zo Slovenska, Českej republiky, Poľska
a Ukrajiny. Keďže sa zarátavali aj do poradia World Ranking,
stali sa tak v histórii prvými pretekmi tohto druhu na území
Slovenska. Okrem medailí a diplomov si pretekári odniesli do-
mov aj poháre pre Majstrov Slovenska, ktoré získali najlepší slo-
venskí pretekári v jednotlivých kategóriách.

Naši pretekári z LK BABA Pezinok obsadili popredné umiest-
nenia. V kategórii starších predžiačok obsadila prvé miesto
Ema Nogová, ktorá sa stala tak tiež Majsterkou Slovenska. V
starších predžiakoch sa umiestnil na prvom mieste Tomáš
Srnánek a na druhom mieste Matúš Noga. Mastrom Slovenska
sa tak stal Tomáš Srnánek. V kategórii mladších žiačok vyhrala
Barbora Tichá, druhé miesto obsadila Terézia Ančicová, štvrté
Tatiana Ančicová a šieste Kristína Michalková. Majsterkou
Slovenska sa stala Barbora Tichá. V mladších žiakoch sa na
druhom mieste umiestnil Matej Reisenbuchler. V kategórii ju-
niori a muži obsadil druhé miesto Andrej Tichý a tretie Marek
Noga. Andrej Tichý

MS v inline alpine slalome
– úspešné pre LK BABA

Majstrovský Trenčín sa v 2. ko-
le predstavil v Pezinku. Vo vi-
nárskom mestečku pod Malými
Karpatmi vypredal jedinú tribú-
nu na štadióne, strelil päť gólov
a zaslúžene postúpil.

Kapitán domácich Juraj Ber-
zedi skonštatoval:

V zo-
stave hostí totiž chýbali iba
brankár Šemrinec, ľavý obran-
ca Madu a stredopoliar Bero.

„Na tohto sú-
pera sme sa tešili už od žrebu.
Vedeli sme, že pre každého z
nás to bude asi vrchol kariéry.
Bol úžasný zážitok zahrať si pro-
ti najlepšiemu mužstvu na
Slovensku. Tým viac, keď sme
sa tri hodiny pred stretnutím
dozvedeli, že Trenčania nastú-
pia prakticky v plnej sile.“

„Snažili sme sa odovzdať na
ihrisku všetko, ale bolo vidieť,
že rozdiel medzi najlepším tí-
mom a treťoligistom je mar-
kantný. Bolo to náročné, preto-
že sme v podstate nemali loptu
a súper si ju ťukal. V tomto sú
Trenčania perfektní. Žiadnu lop-
tu nám nepožičali zadarmo, ne-
vypustili jeden súboj, nenechali

nič na náhodu, neurobili chybu.
Preto si myslím, že sme si neu-
robili hanbu. Odmena pre nás
je, že nám po zápase zatlieskali
diváci,“

„Súper sa na nás chcel vytiah-
nuť, takže sme vedeli, že si nič
nemôžeme zjednodušiť. Je dô-
ležité, že sme opäť neinkaso-
vali a oceňujem, že to bol veľmi
slušný zápas, bez zákerných
faulov a kariet,“

Zverejnené so súhlasom
denníka Šport.

zdôraznil Berzedi.
Asistent trénera hostí Vladi-

mír Cifranič v 2. kole postúpil
vlastne dvakrát. V utorok totiž
priviedol k triumfu Nemšovú,
ktorá zdolala Gabčíkovo 2:0.

vyhlásil kapitán
hostí Peter Kleščík. (mar)

PEZINOK - TRENČÍN 0:5 (0:2),

PEZINOK:

TRENČÍN:

gó-
ly: Guba, Skovajsa, Koolwijk, Wesley,
Frič (vl.). Belica – Ma-
túšek, Frič, Rajnic, Jureník – Berzedi –
Ivanko, Mar. Janotík, Dugovič (65.
Srnánek), Varga (72. Bulava) – Ga-
vorník (55. Mich. Janotík).
Chovan – Čögley, Kleščík, Rundič,
Skovajsa – Koolwijk (59. Opatovský),
Lobotka, Rabiu – Guba (68. Holúbek),
Wesley, Van Kessel (46. Madu). ROZ-
HODOVAL: Smolák – 638 divákov.

Pezinčania zažili vrchol kariéry

Na ME v Bukurešti získali slo-
venské basketbalistky do 18
rokov zlato, čím pre Sloven-
sko vybojovali účasť v elite eu-
rópskeho basketbalu. Veková
hranica dievčat (juniorky) je
prestupnou stanicou do se-
niorských družstiev a určite
každá z nich má šancu prejsť
– respektíve už sú zaradené
do extraligy. Nemalý podiel na
úspechu má asistentka tréne-
ra reprezentácie Darina Miko-
vičová (ZŠ Bielenisko) – dlho-
ročná úspešná mládežnícka
trénerka. Za posledné tri sezó-
ny doviedla dievčatá do finále
juniorskej súťaže. Hráčka Te-
rézia Sedláková (Gymnázium
Pezinok), ktorá výkonnostne
vyrástla na výraznú hráčsku
osobnosť, bola zaradená do
najlepšej päťky ALL STARS z
20 zúčastnených družstiev a
bola top líderka Slovenského
reprezentačného družstva.
Technicky, organizačne aj fi-
nančne zabezpečil optimálne
podmmienky družstva na ME
Justín Sedlák. (r)

Juniorské ME

(PŠC)

Aj na „päťku“ môžeme byť hrdí
Vedenie klubu PSČ Pezinok a aj vedenie mesta ďakuje domá-

cim hráčom, futbalistom PŠC, za bojovnosť a nasadenie, s kto-
rým sa prezentovali proti súperovi z Trenčína. Aj napriek prehre
0:5 sme videli pekný a dramatický futbal v ťažkých podmienkach
letnej horúčavy. Bojovnosť mladých futbalistov v dueli s majstrov-
ským tímom Trenčanov, ale aj ich nedávne víťazstvo nad Slo-
venským Grobom v III. lige, je optimistickým posolstvom všetkým
futbalovým fanúšikom a potvrdením, že dnešné vedenie klubu, v
ktorom sú aj zástupcovia mesta, odviedlo v priebehu dva a pol ro-
ka kus dobrej roboty.A to aj napriek sťaženým podmienkam a na-
vzdory rôznym „prognózam“ a kuvikaniu neprajníkov, ktorí pri-
viedli v minulosti klub PŠC do krízy, morálnej i ekonomickej, až sa
ocitol na pokraji zániku. Naše poďakovanie patrí v prvom rade
chalanom, ktorí s hrdosťou obliekajú dres Pezinka, trénerovi muž-
stva Danovi Federlovi, ktorý má nemalú zásluhu na úspechoch
našich „mladých“, a dokázal ich dobre pripraviť aj na Trenčín, aktu-
álneho lídra najvyššej slovenskej súťaže, úradujúceho majstra i
víťaza pohára.

Nejde nám len o to, aby sme vyriekli slová chvály. Aj touto ces-
tou by sme totiž chceli osloviť pezinských podnikateľov a požiadať
ich o pomoc a spoluprácu, aby v medziach svojich možností pod-
porili našich futbalistov, či rekonštrukciu štadióna.

Napriek tomu, že najväčším podporovateľom futbalu je mesto Pe-
zinok, predsa len samotná finančná dotácia i morálna podpora mes-
ta nestačí na to, aby štadión a celý areál bol v perfektnom stave.

PŠC hospodári transparentne a zodpovedne a prípadným part-
nerom recipročne ponúka využitie reklamných plôch v areáli i na
oplotení štadióna i ďalšie možnosti prezentácie.


