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je pre mňa cťou opäť vás pri-
vítať v našom meste, ktorého
tisícročná história je ne-
rozlučne spojená s vinohrad-
níctvom a vinárstvom. O Pe-
zinku sa nie nadarmo hovorí
ako o hlavnom meste vína na
Slovensku. Polyhistor Matej
Bel napísal už v 18. storočí,
že pezinské vinohrady sú naj-
krajšie. Dnes robíme všetko
pre to, aby toto označenie ne-
platilo len pre minulosť, ale
aby bolo živé a prítomné aj v
živote súčasných a budúcich
generácií. Optimizmom nás
napĺňa nielen to, že sa tu stá-
le vyrába vynikajúce víno, kto-
ré dosiahlo množstvo ocene-
ní na svetových súťažiach,
ale najmä to, že každým ro-
kom pribúdajú hektáre novo-
vysadených vinohradov. Po-
zitívne je aj to, že väčšina vi-
nárov pochopila, že musia
byť nielen výrobcami skve-
lých vín, ale musia si hrozno
na tieto vína sami dopesto-
vať. Zlúčenie činnosti vino-
hradníka a vinára je prirodze-
nou, žiadanou a vlastne aj je-
dinou cestou zachovania a
rozvoja obidvoch týchto feno-
ménov nielen v Pezinku, ale
v celom Malokarpatskom re-
gióne. Hrozno, vypestované
na slnečných svahoch Ma-
lých Karpát, je nevyhnutným
predpokladom k tomu, aby
sa v Pezinku vyrábalo vyni-
kajúce víno aj v budúcnosti.

Práca vo vinohrade je stále
ťažká a namáhavá, a to i na-
priek tomu, že pribudla nová
technika a nové technológie.
Nedá sa oklamať, nejde si ju
zjednodušiť. Vinohradu a ví-
nu sa treba intenzívne veno-
vať po celý rok. Od januáro-
vej „strihačky“, až po novem-
brové svätomartinské požeh-
nanie mladého vína. Preto
treba našim vinohradníkom a
vinárom vzdať hold a poďa-
kovať za to, že zostali pesto-
vaniu a výrobe vína verní a
nesú ten pomyselný štafeto-
vý kolík (či skôr „štek“) do bu-
dúcnosti. Vinohradníctvo a
vinárstvo je v našom meste a
kraji nielen významným his-
torickým činiteľom, ale aj ži-
vou súčasťou ekonomické-
ho, spoločenského a kultúr-
neho života. Preto sa aj vede-
nie mesta Pezinok už viac
ako desaťročie snaží túto tra-
díciu udržiavať, obnovovať a
rozvíjať. Ako občan i ako pri-
mátor som rád, že naša dlho-
ročná spolupráca so Zdru-
žením pezinských vinohrad-
níkov a vinárov a Malokar-
patským múzeom je taká rôz-
norodá a úspešná.

Pokračovanie na strane 2

ného termínu na odpoveď na
sťažnosť, ktorú Mesto poslalo
Ústavnému súdu SR. Keďže
riadne zasadanie bude až po
uzávierke tohto čísla, dovoľuje-
me si len informovať o niekto-
rých bodoch rokovania.

Pracovné stretnutie poslan-
cov MsZ sa uskutočnilo už
3. septembra. Poslanci sa na
ňom, okrem iného dohodli, že
posunú o týždeň riadne roko-
vanie naplánované na 10. 9., a
to z dôvodu vypršania mesač-

Medzi dôležité body patria
zrušenia VZN na návrh proku-
ratúry a prijatie nových VZN v
intenciách aktuálnych právnych
noriem. Poslanci sa zaoberali aj
prípravou rozpočtu na budúci
rok a bežnou agendou. (r)

Dotačná komisia BSK roz-

hodla o pridelení finančných

prostriedkov na projekty z

oblasti kultúry a umenia.

Občania Pezinka požiadali o

podporu na dva projekty, kto-

ré splnili podmienky a získali

finančnú podporu. Defini-

tívne o príspevkoch rozhod-

nú poslanci BSK na svojom

rokovaní 25. septembra.

Dotácie BSK

Vážení hostia, milí
návštevníci tohoročného
Vinobrania – Pezinok 2015,

VINOBRANIE 2015 už tento víkend

FOTO: (pb)

Šťastný nový školský rok ...
V stredu 2. septembra zasad-

li žiaci a študenti pezinských
škôl po dvojmesačných prázd-
ninách do školských lavíc. Začal
sa školský rok 2015 – 2016.

Dovoľujem si preto zaželať
vám všetkým, žiakom, študen-
tom i učiteľom v novom škol-
skom roku veľa úspechov, spo-
kojnosti a radosti. A tiež veľa
zdravia, energie a presvedče-
nia, že vzdelanie, múdrosť a vý-
chova majú svoj význam a svoju
váhu i dnes. Aj keď sa to možno
na prvý pohľad nezdá, ale od to-
ho závisí naša budúcnosť, naše
osudy a možno i status nášho
mesta. Tak nech sa vám všet-
kým dobre darí. Budeme po-
zorne sledovať každý váš krok

a tešiť sa z každého vášho ús-
pechu. Pretože úspech vás –
našich detí, žiakov a študen-
tov, nie je len vašim úspechom,
ale aj úspechom vaších učite-

ľov, rodičov a nakoniec aj nás
všetkých – obyvateľov nášho
mesta.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,
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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

Oznamujeme občanom mesta Pezinok a blízkeho okolia, ktorí
využívajú zdravotnícke služby v budovách Mestskej polikliniky, že
od 2. septembra 2015 vám umožní ľahšiu orientáciu nový infor-
mačný systém.

Mestská poliklinika má tri budovy, známe ako:
- zelená farba – vchod z ul. Ka-

linčiakova
- červená farba – vhod z Hollého

– modrá farba – vchod z ul. Moyzesova
Budovy majú samostatný vchod a sú vzájomne prepojené. Na

farebných tabuliach, ktoré sú umiestnené oproti vchodu do kaž-
dej z nich, sú názvy ambulancií a pracovísk, ako aj mená lekárov,
zdravotníckeho a iného personálu, ktorý pracuje v konkrétnej bu-
dove.

Veríme, že tento informačný systém vám pomôže lepšie a ľahšie
sa orientovať pri návšteve budov Mestskej polikliniky.

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

1. Nová budova - označenie A

2. Stará budova – označenie B
3. Prístavba – označenie C

Ing. Juraj Pátek,

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Pokračovanie z 1. strany

Dnes prináša svoje ovocie v
podobe množstva podujatí, kto-
ré navštevujú tisícky domácich i
zahraničných návštevníkov, tak
ako je tomu aj na tomto každo-
ročnom Vinobraní. A nie sú to
len vinárske podujatia, na kto-
rých sa víno propaguje a osla-
vuje, ale sú to aj spoločné bri-
gády smerujúce k revitalizácii
vinohradníckej krajiny, obnove
vodných tokov a vinohradníckej

Vážení hostia, milí návštevníci tohoročnéhoVinobrania – Pezinok 2015
architektúry. Aj v najbližšej bu-
dúcnosti nás čaká toľko práce,
že by sme pokojne to naše ty-
pické prirovnanie „roboty, jak
na kostele“, mohli vymeniť za
„roboty, jak ve vinohradze“. Za
jeden z najväčších úspechov
svojho dlhoročného pôsobenia
vo funkcii primátora preto pova-
žujem najmä to, že sa nám, spo-
lu s mnohými poslancami a o-
sobnosťami mesta, podarilo do-
cieliť účinnejšiu ochranu vino-

hradov a zákaz výstavby na ú-
zemí vinohradov a ich predpolí.

Vinobranie je o oslave ťaž-
kej, namáhavej, ale záslužnej
práce vinohradníkov a vinárov.
Je ale aj pripomenutím dobrej
vôle, energie a chuti v tejto prá-
ci pokračovať nielen dnes, ale
aj v budúcnosti. Aby sme nie-
len napĺňali odkaz našich sta-
rých rodičov a prarodičov, ale aj
preto, aby sme o vinohradoch a
dobrom víne z Pezinka a z celé-

ho malokarpatského regiónu v
budúcnosti nehovorili, nedajbo-
že, v minulom čase.

Vážení návštevníci Vinobra-
nia, dovoľujem si preto pozdvih-
núť pohár pezinského vína na
vaše zdravie a zároveň pripiť na
zdravie aj tým, ktorí dnes a den-
ne vo viniciach pracujú a dorá-
bajú tento skvelý „božský“ nápoj
pre radosť a potešenie nás všet-
kých. Na zdravie.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Uctili si paniatku Slovenského národného povstania

Pozvánka

na brigádu

Tak, ako každoročne v tomto čase i tento rok, sme si 27. augusta pri Pamätníku oslobodenia na Mladoboleslavskej
ulici uctili pamiatku účastníkov Slovenského národného povstania. Oslavy 71. výročia SNP usporiadal Okresný úrad
v Pezinku a zúčastnil sa ho, okrem iných vzácnych hostí, aj minister obrany SR Martin Glváč. Vence a kvety k pomníku po-
ložili aj primátori a starostovia nášho okresu a zástupcovia diplomatického zboru Ruskej federácie a Ukrajiny. (MsÚ)

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

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku v spo-
lupráci s Centrom voľného času v Pezinku ponúka všetkým
ženám účasť na Tvorivých dielňach pre ženy. Jedná sa
o tieto aktivity: plstenie, košíkovanie, batika, predmaľba na
sklo, maľba na hodváb, dekoratívna maľba na sklo, šperky
z fima, drôtikovanie, smaltovanie, jednorazová olejomaľba.
V prípade záujmu sa môžete informovať o vybranej aktivite
u p. Mgr. Majerníkovej na č. t. 033/6901990 alebo 0948 222
117, mail: .

predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku
epicentrum.pezinok@gmail.com

PaedDr. Elena Matuská,

Nové aktivity ZO Únie žien

Tradičná brigáda dobrovoľ-
níkov vo vinohradoch organi-
zovaná mestom Pezinok a
Združením vinohradníkov a vi-
nárov bude

Čistiť sa budú vodné
toky a predpolie vinohradov v
lokalite „Škridláky“ (nad „poli-
cajnou“ školou). Srdečne po-
zývame všetkých občanov, kto-
rí chcú pomôcť svojmu mestu
a najmä okolitej prírode. Pre
dobrovoľníkov bude priprave-
né aj drobné občerstvenie. Ví-
taní sú najmä majitelia moto-
rových píl a krovinorezov.

v sobotu 24. ok-
tóbra v čase od 8.00 do
14.00 h.

(r)

Holubyho 22 – architektonický klenot
O tom, že meštiansky vino-

hradnícky dom na Holubyho č.
22 patrí medzi najväčšie archi-
tektonické skvosty mesta sa ho-
vorilo už dávno. Vedenie mesta
dalo už pred niekoľkými rokmi
vypracovať projektovú doku-
mentáciu obnovy a v tomto ro-
ku zabezpečilo vzácnu stavbu
novou strechou a odvodnením.
Po dokončení prác začala obno-
va priečelia a okien. Už na za-
čiatku čakalo reštaurátorov i pa-
miatkarov niekoľko prekvapení.
Prvé sondy do omietky uká-
zali, že budova má nielen vzác-
nu výzdobu, ale aj zaujímavú
stavebnú dispozíciu. Zistilo sa,
že dnešný dom vznikol spoje-
ním dvoch gotických domov a
jeho obývané prízemné podla-
žie bolo približne o jeden a pol
metra nižšie, na úrovni dneš-
ných pivníc. Na fasáde sa obja-
vila geometrická výzdoba z čias

baroka, renesancie a dokonca
gotiky. Odborníci sa rozhodli,
že na fasáde zrekoštruujú a
zreštaurujú práve renesančnú
výzdobu, ktorá v Pezinku nemá
obdobu. Jedná sa o listové tzv.

„psaníčkové “ sgrafito, a kvád-
rikové pásy, ktoré sa nachádza-
jú okolo portálu, okien i rímsy.
Podobné zdobenie sa nachá-
dza aj na stavbe vo dvore. Po
osadení okien a dokončení

prác v októbri tohto roku bude-
me môcť obdivovať nevšednú
krásu tejto stavby a tešiť sa na
prekvapenia, ktoré nás iste ča-
kajú aj vo vnútri dvora a v jed-
notlivých miestnostiach. (MsÚ)

Vizualizácia budovy po ukončení reštaurátorských prác.

Akadémia tretieho veku v Pezinku, začína
zimný semester šk. roku 2015/2016 spoločným
stretnutím poslucháčov všetkých odborov dňa

Pezin-
ského kultúrneho centra.

Srdečne pozývame všetkých „študentov –
seniorov“, ale i ostatných, ktorí sa chcú dozvedieť viac o Aka-
démii tretieho veku.

30. 9. 2015 o 16.00 hod. v Malej sále

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová
andrea.pikusova@msupezinok.sk

Slávnostné otvorenie

Akadémie tretieho veku v Pezinku

Miestny odbor Matica slovenská pozýva svojich členov a
občanov na spomienkový program pod názvom „Kytice
Matice pre Ľudovíta Štúra“, ktorý sa uskutoční dňa 21. ok-
tóbra 2015 o 10.00 h v malej sále Domu kultúry v Pezinku.

predseda MOMS PezinokHelena Slamková,

Pozvánka

FOTO (pb)

Študenti pezinského gymnázia v rámci Európskeho týždňa
športu, ktorý vyhlásil Európsky parlament s cieľom podporovať
pohyb a šport usporiadali v stredu 9.septembra v mestskom par-
ku Beh za zdravím. Aktivity sa zúčastnilo 351 študentov spolu
so svojimi pedagógmi. Cieľom bolo zabehnúť veľký okruh v pe-
zinskom parku. Učitelia bežali spolu so svojimi študentami
a starším účastníkom sa tolerovala aj rýchla chôdza.Akcia bola
vzhľadom k celkovému počtu študentov školy (362) úspešná
a viacerí študenti a dokonca i pedagógovia okruh absolvovali
dvakrát.

Podľa najnovších prieskumov Európskeho parlamentu sa cel-
kovo 65 % Slovákov športu venuje málo alebo vôbec. S malou
pravidelnosťou vykonáva fyzickú aktivitu 28 % a pravidelne
športuje len 6 % Slovákov. Tieto alarmujúce čísla boli spúšťa-
čom pre prípravu a organizáciu svetových podujatí.

Akcia pezinského gymnázia sa stretla s nadšením študentov
a ich učiteľov. K účasti na behu boli pozývaní aj rodičia, starí
rodičia a priatelia školy. Škola si predsavzala do budúcnosti
z podujatí tohto typu vytvoriť tradíciu. (r)

Beh za zdravím
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Pozvánka na Svetový deň CR

Ku kurióznej situácii došlo v našom meste v súvislosti s vý-
stavbou rodinných domov medzi Panským chodníkom a cajlan-
skými humnami, pri potoku Saulak, na území, ktoré je označova-
né aj v starých katastrálnych mapách ako Rozálka. Ale „Rozál-
ka“ je aj bývalá pezinská pažiť, teda územie, na ktorom sa na-
chádza sídlo Hasičského a záchranného zboru a jazdecký Areál
zdravia IRI. Aj tomuto územiu, presnejšie lúke, hovoria Pezin-
čania „na Rozálke“, a to podľa kaplnky svätej Rozálie, ktorá sa
nachádza na začiatku pažiti, na ľavej strane cesty. A tak niektorí
občania neznalí domácich pomerov sa pozastavovali nad tým,
že vedenie Mesta už v minulosti rezolútne vyhlásilo, že nedovolí
výstavbu bytových domov na Rozálke, pretože celé toto územie
je rezervované v územnom pláne na rekreáciu a šport a čoskoro
sa tu začne aj výstavba zimného štadióna. A v médiách a z roz-
právania sa dozvedeli, že sa na „Rozálke“ stavajú rodinné domy.

Pravda je taká, že sa naozaj domy stavajú, ale na Severe,
od ulice Dona Sandtnera až po Krížnu, a nie pri kaplnke svä-
tej Rozálie, na bývalej pezinskej pažiti, kde bolo okrem iného za
prvej republiky napríklad letisko. Odvtedy preto tú „cajlanskú“
Rozálku aj na Mestskom úrade radšej voláme Sever III. (MsÚ)

Dve „Rozálky“

Druhého septembra, tak ako
každoročne, prežívali naše deti
začiatok školského roka.
Niektoré so smútkom, že
prázdniny sa už skončili, väčši-
nou však s radosťou so stretnu-
tia so spolužiakmi a očakáva-
ním nových vedomostí a zážit-
kov. Žiaci dvoch základných
škôl, ZŠ Jána Kupeckého a ZŠ
Na bielenisku prichádzali do
škôl, v ktorých ešte prebieha zá-
verečná etapa rekonštrukcie.
Vynovujú a rekonštruujú sa von-
kajšie aj vnútorné priestory.
Vzniklo veľa nových priestorov
na vyučovanie, oddych aj šport.
Nové moderné multifunkčné ih-
risko, atletická dráha, ale naprí-
klad aj veľké parkovisko, na kto-
rom rodičia môžu bezpečne vy-
ložiť svoje deti do školy.

Realizujú sa aj nové strechy,
opláštenie budov, ale aj oplote-
nie škôl. Väčšina prác sa už do-
končuje, mnohé meškajú pre
horúce leto, ale v niektorých prí-
padoch aj pre nedodržanie ter-
mínov dodávateľov i staveb-
ných firiem. Taká je však realita
dnešných dní v celej krajine. Sú
veci, s ktorými nepohne nielen
stavbyvedúci či primátor, ale
ani minister výstavby či pre-
miér. Obidve rekonštrukcie boli
skúškou nervov, vytrvalosti, ale
aj diplomacie a snahy odviesť
dobrú robotu. Nechceme si ro-
biť žiadne zásluhy. Tí, čo boli pri
tom, vrátane riaditeliek škôl, by
vedeli všeličo porozprávať. Ale
načo, hlavné je, že sa dobré die-
lo nakoniec podarilo. O to viac
nás všetkých mrzia zloprajné a

nekorektné reakcie niektorých
ľudí na rôznych diskusných
„fórach“ a „fejsbúkoch“. Naprí-
klad to o novom oplotení. Dali si
dokonca tú robotu, že prinútili
svoje deti prepchať sa cez
priečky plota, potom si ich nafo-
tili a „zavesili“ na svoju stránku.
Necítime sa byť odborníkmi na
projektovanie ani výstavbu, a
tak sa snažíme odborníkom,
ako sa hovorí do toho „neke-
cať“. Každý z nás vie, že oplote-
nie chráni vizuálne, fyzicky aj
prakticky nejaké územie pred
vniknutím cudzích osôb či de-
vastáciou. Posudzovať alebo
odsudzovať jeho konštrukciu či
vzhľad nám neprináleží. Ani ni-
komu z nás, projektoval ho totiž
profesionálny architekt podľa
noriem a predpisov. Všetci tí

„mudrlanti“, ktorí sa k nemu vy-
jadrovali, by urobili lepšie, keby
poučili svoje deti, že plot, nech
je akýkoľvek, sa preliezať nemá
a že treba dodržiavať pravidlá,
ktoré hovoria, že ak je niečo
oplotené a zamknuté, nesmie
sa tam vkročiť. Ani preliezať
plot. Učiť deti pravidlám a žia-
dať, aby ich dodržiavali je určite
dôležitejšie ako „odbavovanie
sa“ na facebooku a kritika pro-
jektanta oplotenia, ktoré v ko-
nečnom dôsledku vyzerá oveľa
lepšie ako to staré. V koneč-
nom dôsledku o vzhľade a kva-
lite oplotenia nerozhoduje pri-
mátor či pracovníci MsÚ, ale
projektant a zástupcovia tých
inštitúcií, ktoré rekonštrukciu
schválili, kontrolujú a platia.

(O.S.)

O plote a „odborníkoch na všetko“

V pondelok sa v salóni-
ku Domu kultúry uskutoční zaujímavá beseda sprievodcov pri
príležitosti 36. ročníka Svetového dňa cestovného ruchu.

28. septembra 2015 od 18:00 hod.

František Féder, poslanec za volebný
obvod č. 4

František Féder

Narodil som sa v Pezinku, žijem tu 60
rokov, právom sa cítim byť Pezinčanom,
a tak ma zaujíma smerovanie nášho
mesta. To je dôvod, prečo som v roku
1992 vstúpil do komunálnej politiky. Ko-
munálna politika je práca, ktorá si žiada
celého človeka. K tomu patrí bezpros-
tredný kontakt občana s volenými zástup-
cami samosprávy a o to sa snažím počas

svojho poslaneckého mandátu a aj ako občan nášho mesta.
Do tohto volebného obdobia som vstúpil spolu s priateľmi z

občianskej iniciatívy Spoločne pre Pezinok s viacerými cieľmi
ako sú: silná a zdravá ekonomika, kontrolovaný trvalo udržateľ-
ný rozvoj, kvalitné samosprávne školstvo, ochrana životného
prostredia a vinohradov, podmienky pre dôstojné prežitie jese-
ne života, slušnosť a kultúrnosť. To všetko sú podľa mňa zá-
kladné predpoklady pre úspešné mesto Pezinok a dobrý život v
ňom. V záujme naplnenia takejto predstavy o našom meste
a jeho spokojných obyvateľoch sa s kolektívom SPP snažím
pracovať.

Od ostatných volieb neprešlo veľa času a už je vidieť vý-
sledky, ktoré nás posúvajú ďalej. Nie všetko sa darí napĺňať tak
ako by sme chceli, ale také je Slovensko. Tých priorit je veľa,
ale ktorú zaradiť ako prvú...? Naozaj toho nie je málo, čím všet-
kým sa musí samospráva zaoberať a zvlášť tá naša „pezinská“.
Nedá sa všetkých uspokojiť, aspoň nie v tomto volebnom obdo-
bí. My neklameme, ani sme neponúkali budovanie vzdušných
zámkov za milióny eur v čase všeobecnej ekonomickej krízy,
ktorá nie je ešte zažehnaná. Zámerne nepíšem podrobnejšie o
svojom volebnom obvode za ktorý som kandidoval (obvod č. 4.)
Som predsa poslancom za mesto Pezinok a nie iba za niektorú
časť mesta. Myslím si, že v predchádzajúcom volebnom období
sme dokázali posunúť naše mesto dopredu a splniť sľuby, ktoré
sme vám dali v roku 2010.

Môj rodný Pezinok pre mňa znamená viac než len nocľahá-
reň alebo inštitúciu, ktorá mi ako občanovi má iba dávať, lebo
platím dane. Pezinok mám v srdci a chcem mu i naďalej pomá-
hať, aby sa stal pre všetkých jeho obyvateľov skutočným domo-
vom a prostredím, v ktorom žijú radi a šťastne. Veď je to náš
Pezinok. Ďakujem za dôveru a podporu!

Predstavujeme poslancov MsZ

Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie sú-
časným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

V každom čísle nášho časopisu sa venujeme vandalizmu –
celospoločenskej pliage, ktorá sa nevyhýba ani nášmu mestu.
Pri každej takejto príležitosti si kladieme otázku, ako je to mož-
né, že podobné zničené dopravné značky, posprejované budo-
vy a rozbité autobusové prístrešky nevidíme v Rakúsku, len
pár kilometrov toť „za humnami“. Uvažujeme, v čom sú tí Rakú-
šania iní ako my? Majú snáď inú genetickú alebo mentálnu vý-
bavu, alebo je to len tým, že nezažili štyridsať rokov komuniz-
mu, zriadenia, kde všetko patrilo všetkým a nikto za nič nenie-
sol zodpovednosť. Čo však s tými, ktorí sa narodili po roku
1989 a komunizmus nikdy nezažili, a tiež sa správajú horšie
ako divá zver? Iste, pomohli by prísnejšie zákony a väčšia kon-
trola. Budeme však menej agresívni, keď každý náš krok bude
zaznamenávať kamera a nasledovať bude dlhé dokazovanie,
možno súd?Alebo bude musieť stáť na každom rohu policajt?

Možno by sme to mali urobiť ako v jednom nákupnom centre
v neďalekom Česku. Pri hlavnom vchode do nákupného cen-
tra mali tabuľu hanby s nápisom „V tomto obchode kradli!“
A pod tým mená a adresy a fotografie. Verejný pranier, nech
sa hanbia nielen zlodeji, ale aj ich rodiny. Zdá sa vám to tvrdé
a dokonca nezákonné? Možno áno! Tak skúsme spoločne vy-
myslieť niečo účinné pre to, aby sme nemuseli doslova vyha-
dzovať peniaze nás všetkých za vandalské vyčíňanie niekto-
rých našich „tiežobčanov“. Napríklad za tých, ktorí nedávno
rozbili sklenenú výplň na autobusovej zastávke pred pezin-
skou železničnou stanicou. (MsÚ)

Práce na tepelnom hospodárstve pokračujú

Spoločnosť Termming, a.s.
plní svoje záväzky a v priebehu
letných mesiacov pokračovali
práce na terénnych úpravách
po rozkopávkach, ktoré súvi-
seli s rekonštrukciou rozvodov
tepla. Nakoľko bolo v čase ich
realizácie dlhotrvajúce sucho,
dohodli sme, že výsev trávne-
ho semena bude vykonaný pri
priaznivejšom počasí. Chceme

verejne poďakovať nášmu part-
nerovi, že zodpovedne pristu-
puje k starostlivosti o zverený
majetok nášho mesta (na zá-
klade nájomnej zmluvy), neča-
ká na podnety, ale sám prichá-
dza s iniciatívou. Príkladom to-
ho je aj oprava administratív-
no-hospodárskej budovy pri ko-
tolni na sídlisku Juh, kde sa
opravovala fasáda (ilustračné

foto pred a po vykonaní prác).
Členovia Stálej komisie prijali
rozhodnutie, že sa v predstihu
uskutoční výmena kotlových te-
lies pre sídlisko Juh a to ešte
pred začiatkom vykurovacej se-
zóny. Tento krok jednoznačne
zefektívni výrobu tepla, ktorá
sa prejaví v nižšej spotrebe ply-
nu. V neposlednom rade sa pri-
pravuje odovzdanie bývalých

výmenníkových staníc, ktoré
už neslúžia potrebám centrál-
neho zásobovania teplom,
späť mestu. Mesto má v pláne
tieto ponúknuť prípadným záu-
jemcom na ďalšie využitie, a
to buď formou predaja alebo
prenájmu. O ďalších krokoch
budeme verejnosť informovať.

zástupca primátora
Miloš Andel,

Vandali medzi nami

Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že pravidelný je-
senný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa usku-
toční

V tomto čase môžu občania s trvalým
pobytom na území mesta priviesť odpad z domácností do
Technického a skladového areálu na Dubovom vŕšku. Pod do-
zorom pracovníkov MPS bude odpad roztriedený a uložený do
pripravených kontajnerov. Upozorňujeme občanov, že výnim-
ku tvorí nebezpečný odpad, ktorý však môžu bezplatne uložiť
v areáli firmy Márius Pedersen (bývalý PETMAS) na Šenkvic-
kej ceste alebo v novom zbernom zariadení na Viničianskej
ceste.

od štvrtka do soboty, v dňoch 15. – 17. októbra, v ča-
se od 8.00 do 18.00 h.

(MsÚ)

Jesenné upratovanie

Klub sprievodcov mesta Pezinok i v tomto roku pripravil pre svo-
jich členov a priateľov klubu exkurziu do Šenkvíc s tematickým za-
meraním na históriu obce. V Šenkviciach na železničnej stanici
nás čakala pani Mária Sklárová naša členka z tejto obce, ktorá
nám pripravila prechádzku po obci kde sme si spoločne prezreli
novovybudovaný náučných chodník. Tento vedie hlavnou ulicou
obce a na trojjazyčných infotabuliach v slovenskom, chorvátskom
a anglickom jazyku poskytuje občanom obce i jej návštevníkom
informácie o jednotlivých historických objektoch. Keďže obec Šen-
kvice patrí medzi viaceré obce na západe Slovenska do ktorých
v minulosti prišli obyvatelia z Chorvátska má i družbobné vzťahy
s Chorvátskom a pravidelne ju navštevujú hostia z tejto krajiny.

Okrem chodníka sme si prezreli i námestie Gabriela Kolinovi-
ča – známeho Šenkvického historika a navštívili sme Kultúrne
informačné centrum. V bývalom obecnom úrade Šenkvic je v sú-
časnosti i pamätná izba. Časť expozície je venovaná chorvát-
skej menšine žijúcej v obci i rodine Kovačičov.Toto nás zaujalo,
pretože i u nás v Pezinku roky žijú rodiny s týmto priezviskom.

Na nádvorí a v záhrade historického obecného domu kde má
sídlo i združenie vinohradníkov a vinárov Šenkvíc sme si pozreli
expozíciu venujúcu sa odrodám viniča v našom regióne a záro-
veň sme sa rozhodli do budúcna naplánovať špeciálnu exkurziu
venujúcu sa vinárstvu. Peter Ronec

Exkurzia do Šenkvíc

Mesto Pezinok prikročilo k definitívnemu riešeniu, ktoré za-
bráni zaplavovaniu Panského chodníka a Suvorovovej ulice, ku
ktorému dochádzalo pravidelne po búrkach, intenzívnych daž-
ďoch a jarnom topení snehu.

Tieto záplavy každoročne poškodzovali komunikáciu a boli
nebezpečné aj pre vodičov. Po minuloročnom vybudovaní od-
vodňovacieho rigolu bola v minulom mesiaci dobudovaná aj se-
dimentačná nádrž a z nej pod cestou vedúci obnovený odtoko-
vý kanál až do potoka Saulak. Toto riešenie definitívne zabráni
nežiaducemu stavu pri povodniach, ktoré ohrozovali aj bytové
domy na Novomeského ulici. (MsÚ)

Panský chodník
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� Glazúrovanie vaní. Tel: 0905 983 602

Inzercia

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

Manžel je po mozgovej príhode. Podľa
môjho názoru potrebuje opateru.
Môžem požiadať o príspevok na opa-
trovanie?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Áno, po splnení podmienok môžete po-
žiadať o príspevok na opatrovanie. Najprv
je však potrebné posúdiť, či váš manžel je
odkázaný na takúto službu. T.z., že podľa
komplexného posudku potrebuje pomoc
pri jednotlivých činnostiach (napr. pri stra-
vovaní, hygiene, kúpeli, obliekaní, pohybe, orientácii ...) v rozsa-
hu aspoň osem hodín denne. Následne môžete vy žiadať o prí-
spevok. Podmienkou je, že bývate s manželom v jednej domác-
nosti, čo predpokladám, že spĺňate. V prípade, že pracujete, váš
príjem nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima, ste
fyzicky a psychicky schopná vykonávať oparovanie, ste spôsobi-
lá na právne úkony a manžel súhlasí s opatrovaním. Všetko vyba-
víte na príslušnom ÚPSVaR, kde vám poskytnú ďalšie informá-
cie.

Sociálna poradňa

Prázdniny

Vianočné

Jarné Bratislavský kraj

Letné

Jesenné

Polročné

Veľkonočné

Posledný deň vyučovania
pred začiatkom prázdnin

22. december (utorok)

19. február (piatok)

30. jún (štvrtok)

28. október (streda)

29. január (piatok)

23. marec (streda)

Termín prázdnin

23. december až 7. január

22. až 26 február

1. júl až 2. september

29. až 30. október

1. február (pondelok)

24. až 29. marec

Začiatok vyučovania
po prázdninách

8. január (piatok)

29. február (pondelok)

5. september (pondelok)

2. november (pondelok)

2. fenruár (utorok)

30. marec (streda)

Na základe vysokého záujmu
o materské školy Mesto Pe-
zinok zvýšilo rekonštrukciou
priestorov na ZŠ Na bielenisku
kapacitu materských škôl o dve
nové triedy.

Ku dvom triedam MŠ gen.
Pekníka, ktoré boli zriadené na
elokovanom pracovisku Na bie-

lenisku v roku 2010, pribudli v
septembri 2015 dve nové triedy
MŠ.

Prevádzka v nových triedach
sa začala 14. 9. 2015, keď priví-
tala 40 nových „škôlkarov“.

V školskom roku 2015/2016
bude materských školách v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta

Pezinok v prevádzke 39 tried.
(šk. roku 2010/2011 bolo v pre-
vádzke 32 tried MŠ)

Cirkevná materská škola sv.
Jozefa v Pezinku otvára jednu
triedu.

Špeciálna materská škola v
Pezinku otvára dve triedy pre
deti s narušenou komunikač-

nou schopnosťou a dve triedy
pre deti s autizmom a pervazív-
nymi vývinovými poruchami.

Všetkým škôlkarom ako aj za-
mestnancom materských škôl
želáme v začínajúcom škol-
skom roku veľa úspechov, vzá-
jomného porozumenia a krás-
nych zážitkov. Školský úrad

Kapacita MŠ bola rozšírená o dve triedy

Slávnostné otvorenie školského roka na Oreší
Slávnostného otvorenia

nového šk. roka na ZŠ s MŠ
Orešie v Grinave 2. septem-
bra 2015. Ako hostia prišli
viceprimátor Ján Čech a po-
slanci Drahomír a Roman
Šmahovský. Prváčikov pri-
vítal osobne riaditeľ školy
Mgr. Ondrej Koreň.

Text a FOTO:
Ľubomír Janečka

Žijeme dobu, ktorá je rýchlej-
šia a sebeckejšia ako tá, ktorú
žili naši rodičia. Akosi nám ute-
ká pomedzi prsty a my prestá-
vame veriť, že niekto môže pre
niekoho iného urobiť niečo len
tak. Len tak pre radosť, nečaka-
júc hmotnú odmenu. Prestá-
vame veriť, že nadšenie doká-
že rozhýbať veci, s ktorými po-
hnúť nešlo.Amnohí z nás už vô-

bec neveria, že úradník je ten,
kto nám chce a môže pomôcť.

A predsa sa zázraky dejú aj
dnes. Jasným príkladom je re-
konštrukcia ZŠ Jána Kupecké-
ho, ktorá dokazuje, že tam, kde
je viera, je i cesta. Vynaložená
námaha predstaviteľov mesta
ako i zamestnancov MsÚ, flexi-
bilita a ochota na strane realizá-
tora rekonštrukcie, obetavosť ve-

denia ZŠ, ktoré celú letnú do-
volenku strávilo na „stavenisku“,
pomoc rodičov, ktorí posledné
dva týždne pripravovali novú po-
čítačovú sieť a záverečné spo-
ločné upratovanie pedagogic-
kých i nepedagogických zames-
tnancov školy jednoznačne do-
kazujú, že ide o zázrak. O zá-
zrak spolupatričnosti, ochoty po-
môcť niečo spoločne vybudovať
a dokončiť.

Čo dodať na záver? Myslím,
že lepšie ako je to napísane v

kronike ZŠ Jána Kupeckého z
1. septembra 1982 sa to nedá
povedať: „1. september je veľký
deň, ktorý sa navždy zapíše do
sŕdc malých prváčikov. Tento
deň je o to slávnostnejší, že 1.
septembra žiaci zasadli do la-
víc novej školy.“

V mene Rodičovského zdru-
ženia ZŠ Jána Kupeckého ďa-
kujem všetkým, čo priložili ruku
k dielu.

predseda RZ ZŠ J. Kupeckého
JUDr. Roman Mács,

Zázraky sa dejú aj dnes

činnosť pre svojich žiakov a aj
žiakov iných škôl. Tento rok sa
letná prázdninová činnosť usku-
točnila v dňoch 10. 8. 2015 –
21. 8. 2015. Organizáciu mali
pod palcom pani vychováva-
teľky s pomocou učiteľského
zboru. Boli to dva týždne plné
zážitkov a zábavy, z ktorých sa
deti tešili aj napriek tomu, že
chodili do školy. Navštívili sme
hasičov a požiarnikov. Tí nám

ukázali podrobnejšie svoju
prácu. Absolvovali sme nie-
koľko výletov či už na Červený
Kameň, do ZOO, na farmu v
Stupave, v Modre. Nezabudli
sme ani na Pezinok. Tu bol pre
deti pripravený náučný pro-
gram formou hry. V Malokar-
patskom múzeu sme sa hrali
na bádateľov a v Schaubmaro-
vom mlyne deti súťažili medzi
sebou. Keďže tento august bol

mimoriadne teplý, využili sme
aj kúpalisko na Severe.

O úspešnosti Letnej prázdni-
novej činnosti svedčí aj veľká
návštevnosť detí a hlavne ich
spokojnosť. A nielen ich, ale
aj rodičov. Už tento rok sa
mnohé z detí tešia na ďalšie
prázdniny, ktoré vďaka Letnej
prázdninovej činnosti s rados-
ťou strávia v škole.

Simona Sviteková

Júl a august sú už od nepamä-
ti prázdninové mesiace. Deti si
užívajú pokoj od učenia a školy.
Počas tohto obdobia sa venujú
svojim záľubám a dovolenkám
so svojimi najbližšími a mnohé z
detí navštevujú tábory.

Jedinou školou v Pezinku, kto-
rá organizuje v lete detské zá-
bavné aktivity, je ZŠ Na biele-
nisku. Každoročne pripravuje
Letnú augustovú prázdninovú

Letný tábor plný zábavy a oddychu

Termíny školských prázdnin na školský rok 2015/2016

8 . a u g u s t a
2015 sa usku-
točnila v „Silnici“
p r i Budmer i -
ciach spomien-
ková slávnosť
pri príležitosti
310. výročia Bit-
ky pri Silnici. Po-
zvánku dostal aj
Folklórny spe-
vácky súbor RA-
DOSŤ, ktorý svojím temperamentným vystúpením zanechal
skutočne reprezentatívnu vizitku. Speváci a speváčky sprevá-
dzaní skvelým akordeónom Miroslava Rajta strhli obecenstvo
svojím temperamentným prejavom. Podobne ako 22. augusta
na slávnosti „Dni Veľkého Grobu“, kde bol súbor pozvaný, keď-
že umelecký vedúci súboru Miroslav Rajt je občanom Veľkého
Grobu. Radostníci sa z tohto titulu mimoriadne „vytiahli“ a za
svoje bezchybné temperamentné vystúpenie so sprievodom
akordeónu M. Rajta zožali mohutný potlesk a uznanie vďač-
ného publika. Úspech teší o to viac, že pred nimi vystúpil do-
máci folklórny súbor Grobanka, ktorý sa teší priazni svojho pub-
lika. Eva Frťalová

Radostníci boli pri tom

Inzercia

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

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

12. októbra 2015 od 8.00 do 11.00 h

(r)

Pozvánka na odber krvi

V dňoch 29.júla až 8.augus-
ta 2015 sa konal už 3.ročník
Festivalu ruskej kultúry v
Trenčianskych Tepliciach. Do-
stalo sa nám cti vystúpiť na zá-
verečnom koncerte popri vyni-
kajúcich ruských súboroch
Ruská krása, duo Nota Silver,
FS Zvonica. Náš folklórny sú-
bor sa predstavil blokom
ruských piesní spievaných sa-
mozrejme po rusky. Diváci boli
unesení, čo nám vyjadrili búrli-
vým potleskom. Boli veľmi do-
jatí a mnohí si utierali slzičky.

Našimi piesňami sa im vrátili
nostalgické spomienky na krás-
ne ruské piesne. Náš prednes
v ruštine bol taký presvedči-

vý, že prítomné publikum tipo-
valo z ktorej časti Ruska po-
chádzame. Pomýlili ich aj naše
kroje. Ženy mali oblečený tra-

dičný ruský sarafána muži mali
naozajstné ruské rubášky! Po
predstavení sa s nami chceli
viacerí odfotiť, pýtali sa nás či
rozumieme po slovensky. Bola
to pre nás česť, veď sme Slo-
váci a ruština je nám blízka.
Veľký záujem bol aj o kúpu CD
nosiča.

Ďakujeme organizátorom za
možnosť vystúpenia a milé
prijatie a Mestskému úradu v
Pezinku za príspevok na do-
pravu.

Vaše Obstrléze

Festival ruskej kultúry v Trenčianskych Tepliciach a Obstrléze
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V sobotu 22. augusta na Rad-
ničnom námestí od rána rozvo-
niavala fyzulnačka. Práve v ten-
to deň Mesto Pezinok v spo-
lupráci s PKC usporiadali už
XII. ročník tradičného podujatia
vo varení fazuľovej polievky.
Akcie sa zúčastnilo 15 tímov,
ktoré sa rozhodli predviesť
„svoje kuchárske umenie.“ Sú-
ťažiaci museli navariť minimál-
ne 30 l fyzulnačky. Každý tím
mal svoj tajný recept a vlastné
ingrediencie, ktorými sa snažil
zaujať odbornú porotu a náv-
števníkov podujatia.

Odborná porota nakoniec roz-
hodla o tom, že najlepšiu nava-
renú fyzulnačku mali tento rok
dobrovoľní hasiči – DHZ Pezi-
nok. Na druhom mieste skonči-
la politická strana TIP a tretí
skončil minuloročný víťaz Sta-
vebniny NEUPAUER. V hlaso-
vaní spomedzi návštevníkov
podujatia o „Cenu sympatie“ do-
minovalo družstvo Mestskej po-
lície Pezinok.

O FYZULNAČKU je vždy záujem

V rámci kultúrneho progra-
mu sa o zábavu najskôr posta-
rala skupina JANO (Jednodu-
chý Amatérsky Náš Orchester)
z Budmeríc a po nich sa pre-
zentovala Ľudová hudba LIP-
KA so svojím vystúpením, kto-

ré navodili príjemnú atmosféru
podujatia.

Na záver chceme poďako-
vať všetkým zúčastneným sú-
ťažiacim a návštevníkom podu-
jatia a spolu s vami sa tešíme
na ďalší ročník. Peter Vlasák

SEPTEMBER 2015

Pezinské viechy sa blížia do finále

�

�

�

�

�

�

V M

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO SKOVAJSA

ÍNO ATYŠÁK

VPS – Vinohradníctvo PAVELKAA SYN s. r. o. –

–

–

–

VINUM GALERIA BOZEN Holubyho 85

Kupeckého 51

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

, ,

Farská pivnica - Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holu-
byho 20,

,

,

0907 701 070;

Michal Pavelka 0918 329 350; ;
Ing.

Čistá VinAk, ,
–

;
;

;

www.restauraciamatysak.sk vinumgaleriabozen@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

;

Klaudia
Tretinová 0948 252 264 ;

Matej Farbula 0902 717 413 ;
Ján Hacaj 0907 792 087 ;

Milan
Skovajsa 0905 164 227 ;

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk
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14.-17. október
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30. september - 3. október 28.-31. október

7.-10. október

1 24

.- . október

. 2 .-31. október

2 .- . október

–

�

�

V Pezinku ako v jedinom meste na
Slovensku máte možnosť zažiť posedenie
pod viechou, ktoré pripravilo Malokarpatské
múzeum v Pezinku v spolupráci so Združe-
ním pezinských vinohradníkov a vinárov a
Bratislava Region Tourism.

Jedenásť pezinských vinárstiev otvorilo
svoje priestory milovníkom vína a širokej ve-
rejnosti.
je otvorené minimálne jedno vinárstvo, ktoré
ponúka svoje produkty v príjemnom a au-
tentickom prostredí za priaznivé ceny. Otváracia doba je stanovená Viechy sú
na priečelí domu označené tradičným symbolom, vencom v tvare kruhu, ozdobeným červenou a ze-
lenou stuhou.

V minulosti miestni vinári časť svojho vína odpredávali prostredníctvom viech, kedy bol vo dvore či
v príbytku vinohradníka zriadený priestor na nalievanie vínka a posedenie pri menšom pohostení.
Takto bol zabezpečený čiastočný odbyt vína a domáci mali kam zájsť na pohárik a posedieť si v ne-
formálnom prostredí. Výhodou takejto formy odpredaja vína pre verejnosť bolo, že víno pochádzalo
priamo od výrobcu a jeho cena bola veľmi priaznivá. Využite posledné dva mesiace, navštívte
Pezinské viechy a ochutnajte skvelé vína miestnych vinárov.

Od mája do konca októbra 2015

od 17.00 do 20.00 h.

Vstup do viech je bezplatný.

FOTO: Eva Amzler

V tomto roku oslavuje Malokarpatské múzeum v Pezinku 55 rokov od svojho opätovného založe-
nia. Pri tejto príležitosti sme prišli s niekoľkými aktivitami, ktorými chceme prezentovať svoju činnosť,
zbierky či aktivity zamestnancov.

Práve preto sme pre vás pripravili cyklus v ktorom sme v uplynulom polroku
predstavili zákutia múzea, unikátny prísažný kríž, archeologické výskumy a ďalšie témy, v ktorých
budeme od októbra pokračovať. Pri pohári vína sa vrátime v čase o 70 rokov späť, teda do roku
1945. Prostredníctvom zápisov kronikára Jozefa Krivošíka sa pozrieme na zmeny v Pezinku, ktoré
nastali po ukončení II. svetovej vojny. Zasadneme do školských lavíc, posvietime si na čierny ob-
chod a prejdeme sa premenovanými pezinskými ulicami. Vo štvrtok sa vám
bude v priestoroch múzea venovať historička múzea Lucia Burdová. Vstupné je 1 €.

Pohár vína o piatej,

22. októbra od 17.00 h

Pozvanie na Pohár vína o piatej
Pezinkom sa bude šíriť vôňa jablkových dobrôt

Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým strediskom, mestami a obca-
mi aj v tomto roku pripravuje regionálne podujatie

V rámci Pezinka sa do akcie zapája od r. 2010 aj Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré opäť po-
núka rôznym subjektom i súkromným osobám možnosť prezentovať svoje výrobky v centre mesta.
Počas druhej októbrovej soboty, tj. v popoludňajších hodinách budete môcť ochutnať najrôz-
nejšie výrobky z jabĺk a ako každý rok pripravíme aj aktivity pre detských návštevníkov. V prípade,
že sa chcete stať súčasťou Jablkového hodovania prostredníctvom svojich výrobkov, kontaktujte
Mgr. Hanu Sedláčkovú (Malokarpatské múzeum v Pezinku) e-mailom na hana.sedlackova@muze-
umpezinok.sk alebo osobne. Počet miest je limitovaný kapacitami múzea.

Malokarpatské múzeum pri prípravách podujatia spolupracuje s Mestom Pezinok, Mestským pod-
nikom služieb n.o., Pezinským kultúrnym centrom a Turizmom regiónu Bratislava.

Jablkové hodovanie.

10.10.
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Tribúna pred Zámkom

18.00 SIRIUS – šermiarske vystúpenie
PEZINČANIAPEZINČANOM

18.30 DH GRINAVANKA
19.50 THE WET FLOOR EXPERIENCE

23.00 PAVÚCI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

20.45 INSPINIA– svetelná showI
21.30 BROUCI BAND – THE BEATLES REVIVAL (ČR)

00.30 Záver programu

10.00 Reprodukovaná hudba
11.00 Tanečná akadémia SUNNY DANCE
12.00 FSS RADOSŤ
13.00 MARCO RAJT
14.00 GIZKAOŇOVÁ
15.30 TASTE OF BRASS
17.00 JOZEF BENEDIK
18.30 KORBEN DALLAS
20.00 MERLIN (írske tance)
20.50 ODPOČÍTAVANIE OHŇOSTROJA
22.00 JANAKIRSCHNER a J. K. BAND
23.30 FUNKIEZ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
00.30 ..... Záver programu

11.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD.....

12.30 SAŠANIKLÍČKOVÁ – hudobný pozdrav
z partnerského mesta Mladá Boleslav (ČR)

13.45 NATURAL FUSION PROJECT s Rišom Cíferským
15.00 FUNNY FELLOWS
16.30 MILO KRÁĽ BAND

.....

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

18.00 PETER CMORIK BAND
19.00 Záver programu

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Piatok - 18. septembra Sobota - 19. septembra Nedeľa - 20. septembra

SCÉNAFOLKOVEJACOUNTRY HUDBY
18.00 HEART BEATS
19.15 VÁH RIVER BAND
20.30
21.45 BUKASOVÝ MASÍV
23.00 ARION

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BELASÍ

24.00 Záver programu

Program Vinobrania – Pezinok 2015Program Vinobrania – Pezinok 2015

Tribúna pred Zámkom
SCÉNA DYCHOVEJ HUDBY:

.....

.....

.....

.....

.....
(Víťaz festivalu Dychovky v Preši 2015)

13.00       DDO ROSIČKA
14.15       DH GRINAVANKA
15.30       VDO BÁNOVČANKA
16.30       DH ŠARFIANKA
18.15       DH FOR BRATISLAVA

20.00 ..... Záver programu

Tribúna pred Zámkom

17.00 PRVÝ DÚŠOK – Slávnostné otvorenie Vinobrania 2015
Fanfáry
Požehnanie úrody

– DH Grinavanka
.....

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

HEX sobota 20.00 h

Zmena programu vyhradená

4. 9. - 8. 11. 2015 – „PEZINSKÉ VINOHRADY SÚ NAJKRAJ-
ŠIE!“

14. 9. 9.10. 2015 – ROZÍNA LEHOTSKÁ BOLLOVÁ: SLADKÁ
ODMENA Z DAROV ZEME

17. 9. 30. 11. 2015 – TUTELA_z lat. ochran(c)a.

18. 9. 2015 od 15.00 - 18.00 h - DETSKÉ REMESELNÉ MES-
TEČKO

18.-20. 9. 2015 – MALOKARPATSKÝ ZRAZ CARAVANISTOV

19. 9. 2015 - „CHLIEB A VÍNO“

19. 9. 2015 o 16.00 h – PŠC PEZINOK – ŠK SVÄTÝ JUR

19. 9. 2015 o 16.30 h – HISTORICKÁ PREŠOVAČKA

Do 27. 9. 2015 – Michal ŠKROVINA: príbehy & spomienky

– výstava fotografií pezinského chotára dnes a v minulosti.
Prehliadka expozície aj s pohárom vína. Miesto konania: Malo-
karpatské múzeum v Pezinku

– Výstava obrazov. Kurátor výstavy:
Jana Krajčovičová. Miesto konania: Minigaléria DK Pezinok

Výstava odboru
reštaurovania a konzervátorstva drevorezby Školy úžitkového
výtvarníctva Josefa Vydru. Miesto konania: Mestské múzeum
v Pezinku.

– Miesto konania: Centrum voľného času, Zámocký park

–
15. ročník stretnutia caravanistov. Miesto konania: Hasičská lúka

– Cech pekárov. Súťaž o najlepší
a vynikajúci chlieb, ponuka vín mladých pezinských vinárov.
Miesto konania: Krušičova kúria (Radničné nám. 9)

– fut-
balový zápas III. ligy. Miesto konania: štadión PŠC Pezinok na
Komenského ul.

– Miesto
konania: pred Malokarpatským múzeom v Pezinku

.
Otvorené štvrtok - nedeľa 10.00 – 17.00 h. Miesto konania:
Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255

-

-

Sprievodné podujatia
Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

KULTÚRNY PROGRAM:

STÁNKOVÝ PREDAJ:

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

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

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

zlatica.ha-
gerova@msupezinok.sk

MESTSKÁ POLÍCIA:

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

REFERÁT VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU a PROJEKTOVÉ-
HO RIADENIA:

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

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

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

micpezinok@gmail.com

peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Kontakty

Tribúna pred Zámkom

SCÉNAĽUDOVEJ HUDBY

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
SCÉNAMLADÝCH

.....

.....

.....
24.00 .....

10.00 ..... Reprodukovaná hudba

Záver programu

11.00 ĽH SEKVOJAZUŠ E. Suchoňa Pezinok
12.00 FSS OBSTRLÉZE
13.00 ĽH BRATOV KUŠTÁROVCOV
14.15 FLARE BEAS (Maďarsko)
15.30 Folklórny súbor DEVÍN
17.00 AD HOC BAND
18.30 KANDRÁČOVCI

20.00 HEX
21.30 FEELME
23.00 BILLY BARMAN

DH GRINAVANKA
nedeľa 14.15 h

nedeľa 16.30 h

MILO KRÁL BAND

ARIONpiatok 23.00 h

MERLIN (írske tance)
sobota 20.00 h

PETER CMORIK BAND
nedeľa 18.00 h

BROUCI BAND
The Beatles Revival

KORBEN DALLAS JANA KIRSCHNER
a J. K. BANDsobota 18.30 h

piatok 21.30 h sobota 22.00 h

FUNNY FELLOWS
nedeľa 15.00 h

BUKASOVÝ MASÍV
piatok 21.45 h THE WET FLOOR EXPERIENCE

piatok 19.50 hFUNKIEZ
sobota 23.30 h

FEELME
sobota 21.30 h
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Spisovateľovi Júliusovi Bal-
covi (1948), ktorý žije a tvorí v
Pezinku, udelil Literárny fond
za rok 2014 Cenu za pôvodnú
slovenskú literatúru za román

a Vydava-
teľstvu Matice Slovenskej, kto-
rá román vydala, ocenenie za
významný edičný čin. Toto die-
lo bolo odmenené aj Výročnou
cenou Spolku slovenských spi-
sovateľov za rok 2014.

Kliatba žltých ruží

„Román Kliatba žltých ruží
dosvedčuje Balcovu originalitu
a prozatérsku suverenitu. Vy-
značuje sa filigránskou prácou
so stavbou vety, pôsobivá je

estetika slova, rovnako ako
premyslená až prefíkaná kom-
pozícia, končiaca prekvapujú-
cou pointou. Balco ako skvelý

rozprávač aj týmto spôsobom
nadväzuje na to najlepšie na sú-
časnej svetovej literárnej scé-
ne. Je atraktívny, moderný a či-

tateľsky príťažlivý svojím šar-
mom a temperamentom, ktorý
podčiarkuje pôsobivá hra s ta-
jomstvami, dynamika, napätie i
sugestívna atmosféra,“ napísal
jeden z porotcov PhDr. Bohuš
Bodacz.

A do tretice, knižke pre deti
Vodnícky karneval, ktorej vyda-
nie podporilo Mesto Pezinok a
vyšla tiež vlani vo Vydavateľ-
stve Spolku slovenských spiso-
vateľov, BIBIANA, Medziná-
rodný dom umenia pre deti a
Slovenská sekcia IBBY udelili
ocenenie Najlepšia detská kni-
ha jesene 2014. (r)

Tri významné ocenenia Júliusovi Balcovi

Július Balco (vľavo) pri preberaní prestížnej Ceny Literárneho fondu

V Mestskom múzeu bude v predvečer Vinobrania 2015 vo
otvorená výstava prác študentov

bratislavskej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru.
Po nedávnej výstave keramického odboru v Malokar-
patskom múzeu bude výstava nainštalovaná v Mestskom
múzeu v Starej radnici a predstavia sa na nej študenti odbo-
ru reštaurátorstvo a konzervátorstvo. Výstava potrvá do kon-
ca novembra tohto roku.

V Malej galérii Pezinského kultúrneho centra sa predstavi-
la svojou maliarskou tvorbou Rozína Lehotská Bollová.
Vernisáž výstavy nazvanej „Sladká odmena z darov zeme“
sa uskutočnila 14. septembra. Kurátorkou výstavy bola Jana
Krajčovičová.

štvrtok 17. septembra

(r)

Výstavy

Občianske združenie
ATELIÉR PK, ktorý orga-
nizuje

– Bratislava 2015 na-
zvané (Medzi)generačné
paradoxy pozýva milovníkov výtvarného umenia na výstavu,
ktorá je nainštalovaná v novej budove PANORÁMACENTRUM
na Moyzesovej ulici č. 4.

Vernisáž sa uskutočnila vo štvrtok 10. septembra o 18. hod.
Výstava predstavuje výber prác aktuálnej sochárskej tvorby
absolventov umeleckých vysokých škôl a hostí z Česka, Ma-
ďarska a Poľska. Výstava

Bienále plastiky
malého formátu Pezi-
nok

potrvá do 30. septembra.

Bienále plastiky malého formátu

Festival ALTERNATÍVA_PK
ktorá je pokračovaním známej
Alternatívy v Drevone nemá len
nový názov, ale aj miesto pôso-
benia. V poslednú augustovú
sobotu sa na nádvorí Kruši-
čovej kúrie konal ďalší festival
alternatívneho umenia pričom
„alternatívu“ už nemusíme
chápať až tak doslovne pokiaľ
ide o vzťah tvorby pozvaných

autorov k súčasnému umeniu.
Tento rok sa na festivale

predstavilo množstvo zná-
mych a vo svojej sfére už dlhší
čas pôsobiacich autorov ako
spisovatelia Veronika Šikulo-
vá a Peter Krištúfek, dramatik
Peter Pavlac, scenárista a hu-
dobník Maroš Hečko či hudob-
ník a organizátor Festivalu Po-
hoda Michal Kaščák.

Vystúpili kapely Brajgel, Sa-
ténové ruky a Braňo Jobus so
svijimi projektami

a Diváci
mohli vidieť inštaláciu sochá-
ra Martina Dzureka. Nechýbali
ani ďalšie formy umenia.

V Obludáriu Pištu Vandala
sa predstaviliriaditeľka SNG
Alexandra Kusá, režisér a spi-
sovateľ Laco Kerata a herec

Vrbovskí víťa-
zi Záhradné domčeky.

Činohry SND Robert Roth ako
hudobný hosť sa predstavila
skupina Filmission.

O organizáciu tohtoročnej Al-
ternatívy sa postarali členovia
OZ P.R.D. Petter Bittner, Lajo
Slimák a Rasťo Kuttner spolu
s ďalšími priateľmi. ALTERNA-
TÍVA_PK sa tak stala ďalším
podujatím, ktoré obohatilo dia-
nie v meste počas leta. (r)

ALTERNATÍVA_PK so zaujímavými hosťami

Pezniský Permoník má už
20 rokov. Populárne poduja-
tie, ktoré organizuje Nezisko-
vá organizácia Barbora, sa už
dvadsiatykrát konalo od 14.
do 16. augusta. Jeho cieľom
je propagovať kultúrne a his-
torické dedičstvo v oblasti mi-
neralógie, geológie a baníctva
v Pezinku a v celých Malých
Karpatoch. V pozadí týchto ak-
tivít stojí aj Jiří Vitáloš.

„Počas nášho dvadsaťročné-
ho úsilia mohli návštevníci vidieť
množstvo výstav a sprievod-
ných podujatí. Tento rok sme
obohatili pezinskú históriu ďal-
ším významným nálezom. Mi-
nulý rok to bolo objavenie pr-
vej permoníckej osady na svete
aj s permoníckou Venušou, ten-
to rok išlo o listinu v tajomnej me-
denej krabičke, permoníckeho
kráľa Malleusa I., ktorú podpísal
s Bélom III. v roku 1196,“

„Máme na-
plánovanú kresbu permoníkov v
lese v okolí štôlne Budúcnosť, v

hovorí
Jiří Vitáloš.

V Pezinku sa ťažilo predovšet-
kým zlato, prvé zmienky o jeho
ťažbe v Slnečnom údolí pochá-
dzajú z 12. a 13. storočia.

Na tohtoročnom festivale pre-
zentovalo svoje kresby viac než
dvesto detí zo základných a ma-
terských škôl v Pezinku v súťaži
Permoník očami detí. Školy, kto-
ré sa jej súťaže zúčastnili, môžu
využiť sprievodné akcie, ktoré
organizuje organizácia Barbora
počas celého roka.

ktorej plánujeme vytvoriť baníc-
ky a vinohradnícky skanzen.
Chceli by sme ho otvoriť začiat-
kom budúceho roku,“

„Ukážky záhned môžu smelo
konkurovať mineralogickým
vzorkám z Francúzska alebo zo
Švajčiarska.“

vraví Vi-
táloš.

V rámci Permoníka organizá-
tori každoročne prezentujú zau-
jímavosti z oblasti mineralógie a
geológie. Tento rok to bola vý-
stava Minerály Alpskej para-
genézy Záhneda z Revúcej.

Len pre vysvetle-
nie záhneda je drahokamová
odroda kremeňa a má tmavo-
hnedú farbu.

Na podujatí sa už tradične zú-
častňujú vystavovatelia a zbera-
telia nielen zo Slovenska, ale tiež
z Čiech, z Poľska, z Maďarska, z
Rakúska, tento rok aj z Bulhar-
ska. Výrobky z polodrahokamov
a šperky si môžu návštevníci kú-
piť alebo navzájom vymeniť.

vraví Vitáloš. Sche-
matickú mapu Geomontánneho
parku sa usilujú stále dopĺňať o
ďalšie lokality.

„Naším cieľom je propagácia
geoturizmu ako nového druhu
turistiky, preto sme minulý rok
začali s projektom Geomon-
tánny park Pezinok, ktorý zahŕ-
ňa všetky významné banské mi-
neralogické a prírodné lokality v
Pezinku,“

„Medzi význam-
né lokality s výskytom minerálov
patrí napríklad Rybníček s mine-
rálom goldmanit, ktorý je sveto-
vým unikátom. Na území Pezin-
ka sa nachádzajú významné mi-
nerály ako kermesit, valentinit,
rýdzi antimón. Zaujímavosťou
je geologický útvar pezinsko-
-pernecké kryštalinikum, kde sa
v minulosti ťažil predovšetkým
pyrit a antimonit. Z prírodných
minerálov je to v Perneku naprí-
klad schafarzikit, ktorý patrí me-
dzi najvýznamnejšie vzácne mi-
nerály na svete. Objavením no-

vého minerálu branholzit v Per-
neku v roku 2001 sme sa zara-
dili medzi niekoľko vzácnych lo-
kalít na svete, kde sa tento mine-
rál vyskytuje,“

„Tento rok sa konalo
procesné zhromaždenie pod
heslom Permoníci všetkých kra-
jín spojte sa! Deklarovali tak rov-
noprávnosť s homo sapiens.
Nechcú byť už totiž utláčaní.
Chcú byť viditeľní a tak ukazo-
vať krásu podzemia návštevní-
kom Pezinka,“

„Používame pravé zla-
to, nie prírodné, vo forme nastri-
haných štvorčekov. Deti majú
kartičky so zlatom, ktoré si od-
kladajú. Niektoré deti majú odlo-
žené zlato už aj z desiatich roč-
níkov. Zlato je deväťkarátové,
nie úplne najčistejšie, ale je to
zlato. Tým, že je ťažké, usadzu-
je sa v ryžovacích panvičkách a
my ho ešte pekne vyleštíme, le-
bo prírodné zlato by deti ani ne-
zbadali. Tieto kúsky mávajú oko-
lo jedného milimetra.“

vraví Vitáloš.
Pezinok so svojím baníctvom

a významnými minerálmi nao-
zaj patrí medzi svetové lokality.
Súčasťou Permoníka bývajú aj
koncerty, perličkou je už tradič-
ne sobotňajší večer, keď permo-
níci predvádzajú výjavy zo svoj-
ho života.

objasňuje Vitá-
loš. Samozrejme, ide o recesiu.

K záujmu o baníctvo, geológiu
a históriu chcú legendou o per-
moníkoch pritiahnuť najmä deti.

Na Pezinskom Permoníku sa
teší záujmu detí najmä ryžova-
nie zlata.

(kam, ik)

Ľudia uverili, že permoníci naozaj žijú

Výstavu veľkých obrazov
v exteriéri môžete obdivo-
vať už od júla na budove
kúrie medzi Rybným a Rud-
nayovým námestím v Bra-
tislave ktorých autormi sú
žiaci pezinskej ZUŠ-ky. Nie
je to prvá výstava výtvarné-
ho odboru ZUŠ-ky v tomto
priestore starého mesta.
Fasáda starej schátralej budovy sa na výstavné účely začala vy-
užívať už v r. 1999. Prezentovanými autormi sú študenti z ate-
liéru Danice Tykovej – Petra Noskovičová, Lucia
Radová, Barbara Leschingerová, Mária a Magdaléna Letzová,
Saška Skyvová. Spoločný obraz – Petra Noskovičová a Dani-
ca Tyková. Z ateliéru Júlie Piačkovej vystavujú štu-
dentky – Veronika Somorovská a Kristína Bochníčková.

Mgr. art

akad. mal

Danica Tyková

Obrazáreň pri Dóme

Inzercia

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

Krásu pezinských vinohradov,
ale niekedy aj neutešený stav
neobrobených, spustnutých vi-
nohradov zaznamenáva svojím
malým fotoaparátom Ing. Pavol
Stanko už dlhé roky. Najprv to
súviselo s jeho profesiou, praco-
val totiž v Melioračnom podniku,
no v dôchodku sa registrovaniu
stavu vinohradov, ich fotografo-
vaniu a propagácii začal veno-
vať systematicky.

Výsledkom jeho tvorivej práce
sú fotografie – obrazy vystave-

né v Malokarpatskom múzeu v
Pezinku. Vernisáž sa uskutočni-
la 4. septembra a výstava potr-

vá až do 8. novembra. Je teda
dostatok času ísť sa pozrieť na
fotografie, ktoré majú svoju do-

kumentačnú i výtvarnú hodnotu.
Autor fotografií žije v Pezinku už
40 rokov a pezinské vinohrady
pozná ako svoju dlaň. Má ich
prechodené krížom – krážom a
na každom mieste našiel zaují-
mavý a inšpirujúci detail, ale-
bo veľkolepý panoramatický po-
hľad. Kto má rád dobré víno, pre-
chádzky po vinici a lúkach a do-
káže vnímať a obdivovať krásu
našej prírody, ten by si v žiad-
nom prípade výstavu nemal ne-
chať ujsť. (r)

Pezinské vinohrady sú najkrajšie
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Inzercia

Básnik Ján Rak a Pezinok
O slovenskom nadrealizme toho

veľa nevieme. Prejavil sa najmä v li-
teratúre, o niečo menej vo výtvar-
nom umení, vo filme vôbec. Vo vte-
dajšej Európe ho označovali termí-
nom „surrealizmus“ a tešil sa veľkej
pozornosti umelcov aj intelektuálov
najmä vo Francúzsku. Stačí spome-
núť len meno toho najslávnejšieho
predstaviteľa – surrealistického ma-
liara Salvadora Dalího, ktorého po-
zná široká kultúrna verejnosť po celom svete. A predsa, hoci
skromne, aj na Slovensku boli umelci, ktorí tvorili v duchu
nadrealizmu. Jeden z nich, významný básnik Ján Rak, bol zvia-
zaný aj s naším mesto. V Pezinku žil a tvoril tu dlhú dobu a je veľ-
ká škoda, že sa nám doposiaľ nepodarilo presne zistiť, kedy a
kde to bolo.

Básnik Ján Rak sa narodil v 28. augusta 1915 v Hradišti pod
Vrátnom. V rokoch 1939 – 1945 pracoval na Riaditeľstve štát-
nych železníc, a v rokoch 1945 až do svojej smrti bol zamest-
nancom Správy východnej dráhy. Zomrel 6. októbra 1969 v
Bratislave.

Ján Rak bol nielen básnik ale aj prekladateľ. Knižne debuto-
val zbierkou v roku 1942. Vo svojich dielach vy-
jadroval kritiku voči negatívnym spoločenským javom. Často sa
vracal k motívom vojny, násilia a nutnosti nastolenia mieru.
Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladom tzv. preklia-
tych básnikov - Arthura Rimbauda a Charlesa Baudelaira. Z je-
ho zbierok spomenieme aspoň

Básnické dielo Jána Raka nie je síce rozsiahle, ale originál-
nosťou lyrickej výpovede tvorí organickú súčasť modernej slo-
venskej poézie.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia uverejňujeme úry-
vok z básne zo zbierky ktorá je vyni-
kajúcou ukážkou jeho nadrealistickej poézie:

Opitý
Hvizdom skamenených stád
Bronzovú tekutinu smutného vánku hádžem do diaľky
Ako divé husi
Zranený na najcitlivejšom mieste dýkou detstva
Svojho detstva plného žltého hladu
Zviazaného holubmi babieho leta
Dvoma ňadrami ako jarná búrka
Lieskovými húštinami
Samota je nedokončená púť hluchaviek

Niekedy je tak ťažko
Podobať sa ostatným ľuďom

Je veľká škoda, že táto vynikajúca poézia nenašla na Slo-
vensku posledné desaťročia vydavateľa, a to ani pri príležitosti
súčasnej storočnice, ktorá uplynula nedávno od jeho narode-
nia. Boli by sme však veľmi radi, keby sa medzi našimi čitateľmi
našiel niekto, kto si na Jána Raka v Pezinku pamätá, alebo vie,
v ktorom dome býval a v ktorom to bolo období.

Je vypredané

Nezanechajte nádeje, Vietor kr-
vi, Moja krajina, Plenér, Poslední gladiátori a Nadarmo odídeš.

Tulák jesene Je vypredané,

Tulák jesene

(r)

jeho

Keď sa v odborných či laic-
kých kruhoch položí otázka, ke-
dy vlastne vinohradníctvo a vi-
nárstvo v Pezinku začalo, spo-
mínajú sa Kelti a Rimania. Ná-
lez keltského vinohradníckeho
nožíka a keramických nádob,
ako aj následné osídlenie náš-
ho územia rímskymi vojakmi v
2. až 4. storočí nášho letopočtu
by tomu napovedalo. Traduje
sa, že Rimania, najmä vojaci,
ale aj obchodníci a obsluhujúci
personál sa pohybovali aj na
území južného Slovenska a
niektorí zablúdili aj na územie
nášho mesta. Dôkazom toho je
nález rímskej mince na Šanco-
vej ulici, ale aj drobná keramika
rímskej proveniencie. Traduje
sa, že velitelia rímskych vojsk
zakladali na našom území vini-
ce a nútili vojakov v čase mieru
pracovať vo vinohradoch, a to
preto, aby sa nenudili a nepá-
chali neprístojnosti. Otom, že
Rimania víno nielen vyrábali,
ale aj mali radi a hojne ho kon-
zumovali, svedčí ich označe-
nie vína, ako „božského nápo-
ja“. S tým nakoniec aj my, Pe-
zinčania, radi súhlasíme.

Prvá doložená písomná
zmienka o vinohradníctve v Pe-
zinku je však až z roku 1295.
Pred sedemsto dvadsiatimi ro-
kmi grófi Pavol a Kozma z Pe-
zinka uzavreli dohodu s Trnav-
čanmi o pravidlách užívania ich
viníc v pezinskom chotári. For-
mulácia písomnej dohody na-
značuje, že história pezinského
vinohradníctva je ale ďaleko
staršia ako tento dátum. V čase
podpisu spomínanej zmluvy už
bolo toto poľnohospodárske od-
vetvie pomerne rozvinuté a je
pravdepodobné, že ho už viac
ako pred dvoma storočiami do
Pezinka priniesli alebo úspeš-
ne rozvíjali prisťahovalci z Ne-
mecka. Historicky doložený je

až ich masový príchod v druhej
polovici 13. storočia, teda po ro-
ku 1241, po vpáde a spustoše-
ní nášho územia mongolskými
vojskami. Zo spomínanej listiny
tiež vyplýva, že Trnavčania
vlastnili a obrábali v našom cho-
tári vinohrady už oveľa skôr.

S vinohradmi a vínom bola na-
ša história spätá aj v ďalších sto-
ročiach. Spolu so zlatým baníc-
tvom tvorili dva silné piliere eko-
nomického potenciálu a kultúr-
no – spoločenského významu
nášho mesta.

V roku 1367 získalo mesto
právo konať trhy. Toto význam-
né privilégium sa týkalo pri-
rodzene aj vína, jeho predaja,
zrušenia nekalej konkurencie,
ale aj kontroly kvality a vino-
hradníckych mier. Súbežne s
tým sa dozvedáme aj o vý-
znamnej funkcii vinohradnícke-
ho richtára – perega (bergmaj-
stra). Mal vo vinohradoch takú
istú funkciu ako richtár v obci –
konroloval a dohliadal na všet-
ko dianie vo vinohradoch. Bol

správcom i sudcom. Ak hovorí-
me „všetko“, tak to platilo do-
slovne, a to dokonca až do päť-
desiatych rokov minulého sto-
ročia. Peregovia organizovali
život vo vinohradoch, kontrolu a
stráženie viníc, ale napríklad aj
čistenie studničiek, dôležitých
zdrojov pitnej vody. So špeciál-
nou organizáciou vinohradní-
kov, so založením bratstva, te-
da profesného cechu, sa v Pe-
zinku stretávame už v roku
1494. Toto cechové bratstvo sa
riadilo pevnými pravidlami, kto-
ré obsahoval cechový štatút, te-
da písané stanovy, ktoré sa pr-
výkrát spomínajú v roku 1585.
V roku 1622 prevzala tieto ce-
chové pravidlá od Pezinčanov
aj vtedy ešte samostatná obec
Cajla. Stanovy Slávneho Brat-
stva cechu vinohradníckeho sa
netýkali len problematiky vino-
hradníctva a vinárstva, ale vo
svojich jednotlivých paragra-
foch riešili aj všeobecné zásady
slušného správania a spravod-
livého podnikania s vínom.

Minulosť, aj tá spred mno-
hých stáročí, by mohla v mno-
hom poslúžiť ako vzor aj dnes.
Možno by sa oplatilo oprášiť na-
príklad staré mestské nariade-
nie, týkajúce sa starostlivosti o
vinohrady, ktoré hovorilo o tom,
že kto sa dva roky nestaral o
svoje vinohrady, tak o ne prišiel
- jednoducho prepadli v pros-
pech mesta. Keby to platilo aj
dnes, iste by mnohí majitelia,
ktorí sa o svoje vinohrady ne-
starajú (alebo čakajú, že ich so
ziskom predajú stavebným de-
veloperom), horko zaplakali.
Možno je to aj preto, že vino-
hrady už dnes nemajú jedného
pána – teda perega. A chýbajú
aj špeciálni strážcovia vo vi-
nohradoch – hájnici. Najmä
však chýba zodpovedný a zavä-
zujúci vzťah k vinohradom, kto-
ré sú tu tisíc rokov a budú tu
aj vtedy, keď my tu už nebude-
me. Aj preto nikto z nás nemá
právo ich ničiť, nechať spustnúť
alebo ich „zabetónovať“ stav-
bami. (OS)

Rok 1295 - prvá zmienka o vinohradoch

Alegorický voz na pezinskom Vinobraní v šesťdesiatych rokoch minulého storočia.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pre verejnosť:

Pre seniorov:

Pre deti:

Kontakt:

Literatúra v Radnici – Večer s prekladateľmi dobrej literatúry

Rok Ľudovíta Štúra:

Môj dom, môj hrad, môj vinohrad

Tréningy pamäti a koncentrácie.

Vojna nie je kojná!

Literárna a výtvarná súťaž na tému: Pomóóóc, rata!

Slávne činy slovenčiny

Beseda o knihe M. Macourka Mach a Šebestová

Môj dom, môj hrad - môj vinohrad

– stretnutie s prekladateľmi Ľ. Navrátilom, M. Valovou, O.
Havrilom. Miesto konania: Radnica - cafe, bar, restaurant v
Pezinku.Termín upresníme.

Beseda so zamestnancami Múzea Ľudoví-
ta Štúra v Modre, predstavenie knižných noviniek o Ľ. Štúrovi,
Štúrovci a Pezinok a Máriou Letzovou. Miesto konania: čitáreň
Malokarpatskej knižnice v Pezinku. Termín upresníme.

– vernisáž výstavy Jána
Fialu v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 16. 10. 2015 o 18.00 h.

Začiatok ďal-
šieho cyklu 10 tréningov. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku
8. 10. 2015 o 9.30 h.

– ako to všetko kedysi bolo v októbri: povolá-
vacie rozkazy, zamilované listy a vojenské denníky – Beseda s V.
Prechtlom. V DSS Pezinok – termín upresníme.

(hasiči, policajti, záchranári. V odd. pre deti. Termín: október.
– stretnutie a beseda pri príležitosti

Roku Ľudovíta Štúra, o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spisovnej
slovenčiny. V ZŠ Jána Kupeckého. Termín: 6. 10. a 9. 10. 2015 o
10.00 h – ďalšie termíny po dohode so školami.

. V odd. pre
deti a mládež.Termín: 12. 10. 2015 o 10.00 h.

– workshopy, besedy a vý-
stavy o remeslách nášho kraja. V odd. pre deti. Termín: od 16. 10.
2015 – po dohode so školami.

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

,

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

Ponuka krúžkov na I. polrok

Prebieha zápis na krúžky a kurzy CVČ. Môžete tak urobiť v
Infocentre CVČ v čase od 10.00-17.30 h (pondelok), 8.00-
15.30 h (utorok- štvrtok)
17.9. Mama, ocko – poď sa hrať.

18.9. Remeselné mestečko.

24.9. Mama, ocko – poď sa hrať.

25. 9. Otvorenie Klubovne.

Bližšie informácie o podujatiach
033/6901 991, 0948 222 117.

Katarína Kvetková,

Stretnutia s rodičmi a ich deť-
mi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strá-
via tvorivé popoludnie.

Tvorivé dielne pre deti s možnos-
ťou zhotovenia vlastných výrobkov v rôznych remeslách v čase
od 15.00 do 18.00 h v Zámockom parku.

Stretnutia s rodičmi a ich deť-
mi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strá-
via tvorivé popoludnie.

Každý druhý piatok od 14.00 do
17.00 h pre všetky školopovinné deti. Popoludnia plné kreativity,
hier a zmysluplnej zábavy.

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

PRE ŠKÔLKÁROV:
Angličtina od nulôčky I

Angličtina od nulôčky II

Výtvarníček
Keramikárik

Tanečníček
Pohy-

bovka Gymnastika

Rock & roll
Maláčik

Folklórniček
Divadelníček

PRE ŠKOLÁKOV:
Keramický ateliér

Výtvarný ateliér
Umelecký ateliér

Crazy fingers

Gymnastika

Tanečná skupina Move it

Cheerleaders

KURZY PRE DOSPELÝCHADETI:
Mama, ocko, poď sa hrať Joga Kerami-
ka

INÉ:
Divadelník
Divadelný
Gitarový klub I.

Gitarový klub II.
Čaro histórie

Afternoon tea

Reportéri

Šach
Cesty za vedou

Mode-
lársky Mladý ITečkár

(4-5 r.) 22.5€ – výučba angličtiny hra-
vou formou pre začiatočníkov, (od
5 r.) 22.5€ – výučba angličtiny hravou formou pre mierne pokro-
čilých, (od 4 r.) 27 € – kreslenie, maľovanie, mode-
lovanie, netradičné tvorivé techniky, (od 5 r.) 27 €
– tvorba vlastných keramických výrobkov, (od 4 r.)
22.5€ – základné tanečné kroky, rytmus, tanečné hry,

(od 4 r.) 22.5€ – pohybové a športové hry,
(od 4 r.) 22.5€ – rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti, koordinácie,

(od 5 r.) 22.5€ – základné prvky rock&rollu, nácvik
tanečných variácií, (od 3 r.) 22.5€ – tanečno-pohybový
krúžok pre najmenších, (4 r.) 22.5€ – riekanky,
tančeky, hry na ľudovú nôtu, (od 5 r.) 22.5€ – ná-
cvik divadielka, hádanky, riekanky, dramatické hry, rozvoj slov-
nej zásoby a rečových schopností.

(od 6 r.) 36 € – tvorba vlastných keramic-
kých výrobkov, (od 6 r.) 36 € – kreatívna tvor-
ba, rozvíjanie výtvarných zručností, (od 8 r.)
36 € – rôznorodé umelecké techniky, (od 8 r.)
36 € – háčkovanie, pletenie a iné tvorenie, rozvíjanie zručnosti,

(od 6 r.) 27 € – rozvíjanie pohyblivosti, obratnosti,
koordinácie, (od 6r.) 27 € – hip hop
pre dievčatá a chlapcov, (od 6–14r.)
27 € – tanečné prvky rôznych moderných štýlov pre chlapcov a
dievčatá, (od 6 r.) 27 € – roztlieskavačky: správ-
ny rytmus, rôzne tanečné štýly

6 €/mes., 18 €/mes. ,
18 €/mes.

(7–12 r.) 27 € – divadelná skupina pre mladších,
(od 13 r.) 27 € – divadelná skupina pre starších ,

(od 6 r.) 27 € – základy hry na gitare pre začia-
točníkov, (od 6 r.) 27 € – základy hry na gitare
pre mierne pokročilých, (od7 r.) 27 € – povzbude-
nie záujmu o históriu hravou a náučnou formou,
(6-8r.) alebo (8-10 r.) – 27 € konverzácia v angličtine v príjem-
nom prostredí, v malých skupinkách, (od 9 r.) 27 € –
písanie zaujímavých článkov a reportáží, tvorba vlastného ča-
sopisu, (od 7 r.) 27 € – rozličné šachové hry, účasť na súťa-
žiach, (7-10 r.) – 36 € objavovanie sveta vedy a
techniky hravou formou, pokusy, projekty a exkurzie...,

(od 8r.) – letecký modelár 36 €, (od 9-
12r.) 27 € – grafická práca, moderný dizajn, tvorba stránky.

Uatalala hip hop Comunity

Inzercia

Extrémne horúčavy tohoroč-
ného leta s teplotami niekedy
až nad 35 stupňov a veľké dlho-
trvajúce sucho spôsobili na jed-
nej strane fakt, že úroda bude o
20 – 30 percent nižšia, ale na
druhej strane je hrozno zatiaľ
zdravé a kvalitné. Dokonca sa
možno po niekoľkých rokoch
ukazuje ročník, ktorí vinohrad-
níci a vinári označujú slovom
„výnimočný“. Toto konštatova-
nie platí najmä pre červené
odrody hrozna. Všetci vinári
svorne tvrdia, že tohoročné obe-
račky budú skôr o týždeň až de-
sať dní, ako je priemer. Tak je to-
mu však vo všetkých význam-
nejších vinárskych regiónoch
nášho kontinentu. Úroda bude
dobrá, hrozno bude mať však

menej šťavy a aj menší obsah
kyseliniek. V nevýhode budú
skôr skoršie odrody a veľa zále-
ží aj od toho, či ešte bude inten-
zívnejšie pršať. Na tohoročnú
situáciu okolo oberačiek sme
sa spýtali dvoch naslovovza-
tých odborníkov, ktorí sú záro-
veň vinohradníci aj výrobcovia
vynikajúcich vín.

Ján Hacaj: „O úrode a najmä
jej kvalite je teraz hovoriť pred-
časné, zatiaľ boli oberané iba
skoré odrody, hlavná oberačka je
len pred nami. Kvalita úrody sa
dá naznačiť až podľa senzoric-
kých parametrov mladého vína a
seriózne až na jar budúceho ro-
ka, u červených vín ešte neskôr.
Možné je teraz zhodnotiť kvanti-
tu hrozna a jeho zdravotný stav.

V porovnaní s minulým ročníkom
je zdravotný stav hrozna vynika-
júci a aj úroda bude o poznanie
vyššia, ale iba tam, kde boli vino-
hrady chránené el. ohradníkmi
pred danielmi a diviakmi.

Ďalej nie je jasné, ako kvalitu
vína ovplyvní dlhodobé sucho a
extrémne horúčavy, ktoré u
citlivejších odrôd najmä na vý-
sušných polohách so sprašovi-
to-kamenistou pôdou na sva-
hoch s terasami spôsobili po-
čas horúčav zavädanie a scvr-
kávanie bobúľ. Všetko závisí od
priebehu počasia v najbližších
dňoch. Treba mať na pamäti, že
cukornatosť hrozna nie je jedi-
ným kvalitatívnym ukazovate-
ľom, rovnako dôležitý je aj ob-
sah kyselín, buketných látok a

ich vzájomný pomer. Vo všeo-
becnosti možno povedať, že to
bude ročník patriaci k tým kva-
litnejším “.

„Môj pohľad
na ročník 2015 hodnotím ako
veľmi dobrý, kde veľa slnka a
málo vlhkého obdobia nám do-
prialo bezproblémový zdravot-
ný stav viníc. Pokračujúce teplé
a suché počasie v auguste a aj
začiatkom septembra prispieva
k rýchlejšiemu dozrievanie hroz-
na, ktoré usilovne naberá na cu-
kornatosti. Z takto zdravého a
kvalitného hrozna je veľký pred-
poklad, že tento ročník nám po-
skytne možnosť vyrobiť aj neza-
budnuteľné vína, o čom sa bu-
deme môcť presvedčiť až pri
chutnaní mladých vín“.

Milan Skovajsa:

(r)

Je tu čas oberačiek – aká je úroda?

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 sa uskutočnil: 10. 9. 2015 a 16. 9. 2015,
ale ešte sa môžete kedykoľvek prihlásiť

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia

Život má rôzne fázy, nepríjem-
ne prekvapí, ale aj odmení, dôle-
žité je, aby sme na prekvapenia
mysleli vopred a nenechali sa
zaskočiť. Pokiaľ nemáte schop-
nosť predvídať budúcnosť, pou-
žite pomôcky v podobe mate-
matiky a štatistiky. Nemusíme ju
ovládať, stačí, ak raz za pár ro-
kov zhodnotíte svoje očakáva-
nia a možné nástrahy budúc-
nosti s odborníkom. Odporúča-
me hovoriť otvorene, čím viac in-
formácií mu poskytnete, tým
lepšiu radu dostanete, je po-
trebné rozvážne vyberať pro-
dukty. Potrebujeme poistiť zdra-
vie, dom, zodpovednosť za mož-
né škody pri výkone práce, chce-
me zabezpečenie na dôchodok,
chrániť sa pred živlami. Niekto-
ré poistenia musíme mať zo zá-
kona.

Tvrdíme, že život je to naj-
drahšie, čo máme. Poistné šta-
tistiky však hovoria o tom, že ak
sa máme rozhodnúť medzi po-
istením života alebo majetku, vy-
berieme si to druhé. Nie sme
zvyknutí myslieť vopred na ne-
príjemné udalosti, ktoré sa v ži-

Majetok poisťujeme
viac ako život

vote stávajú a obvykle nás a na-
šich blízkych aj finančne zaťa-
žia .

Ak plánujete hypotéku alebo
iný väčší záväzok (úver, lízing,
podnikanie), dohodnite si stret-
nutie s odborníkom na poiste-
nie. Poradí vám, ako sa vyhnúť
finančným problémom, ak ste
živiteľom rodiny. Rovnako v ob-
dobí, keď sa zodpovedne za-
mýšľate nad výškou budúceho
dôchodku. Skompletizujte svo-
je príjmy a výdavky (je to vhod-
ný čas na minianalýzu financií,
ktorú tak dlho odkladáte), pre-
myslite si kroky do budúcnosti
a buďte maximálne otvorený.
Účel, na ktorý poistka slúži,
dokáže zmeniť mesačný po-
platok pri poistke na polovicu.
Klient môže získať aj výhody,
ak platí raz ročne, poistné je
vtedy nižšie oproti mesačným
platbám.

Niektoré poistenia zodpoved-
nosti sú povinné zo zákona, ako
napríklad Povinné zmluvné po-
istenie zodpovednosti za škody

Životné poistenie

Poistenie majetku
a zodpovednosti

spôsobené prevádzkou moto-
rového vozidla (PZP), poistenie
zodpovednosti spôsobené pla-
vidlami a podobne. Každému
vlastníkovi nehnuteľnosti či už
bytu, domu alebo administratív-
nej budovy, sa môže stať, že prá-
ve z jeho strechy spadne ľado-
vá kryha a zraní alebo usmrtí
okoloidúceho, prípadne počas
víchrice odletí časť strechy a po-
škodí inú budovu alebo autá.
Takto vzniknuté škody na zdraví
alebo majetku iných je možné
uhradiť z poistenia zodpoved-
nosti aj majetku. Rovnako aj
bežné vytopenie susedov. Za
uplynulých 15 rokov sa výrazne
zmenili klimatické podmienky,
čo má za následok prívalové
dažde, záplavy, povodne a
víchrice. Svoj domov je potreb-
né mať poistený pred živlami,
ale aj pred vodou od susedov.
Dôležité je aj, aby bol poistený
na reálnu cenu.

PZP kryje škody, ktoré vznikli
druhému účastníkovi dopravnej
nehody, resp. škodovej udalos-
ti. Vlastné škody poisteného, ak
nehodu spôsobil on, nie sú po-
istením kryté a ani ďalšie riziká

Poistenie áut

ako krádež motorového vozidla
a vandalizmus. Preto havarijné
poistenie vždy odporúčame ma-
jiteľom áut novších ako 5 rokov.

Veľakrát sa pre istotu vrátime
skontrolovať, či máme zamknu-
té dvere alebo vypnutý sporák.
Zamyslieť sa nad dlhším časo-
vým horizontom je náročné, po-
môžu odborníci. Zoberte papier,
pero, odvahu a dohodnite si
stretnutie. Nemusíte nič kúpiť,
ale určite sa veľa dozviete. Aby
ste mali v rozhodovaní o svojej
budúcnosti istotu.

Poisťovňa Kooperativa má v
Pezinku novú pobočku, do kto-
rej vás srdečne pozývame či
máte záujem o kvalitné poistné
produkty alebo aj o prácu v prí-
jemnom profesionálnom tíme
poradcov. Našu novú kancelá-
riu slávnostne otvoríme 1. ok-
tóbra 2015.

Regionálny riaditeľ
kancelárie v Pezinku

Mobil: +421 905 848736
Email:

Holubyho 13, 902 01 Pezinok

Pre istotu

Dušan Šulov,

Tešíme sa na stretnutie.

sulov@koop.sk

Rozhovor s dobrým poisťovákom ušetrí veľa peňazí
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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

František Putyera 2.9.
Anna Gondová 2.9.
Juraj Šiandor 2.9.
Štefan Varga 2.9.
Dušan Pospech 10.9.
Lívia Vidová 10.9.
Viera Wendlová 12.9.
Jarmila Košíková 15.9.
Michal Štefík 18.9.
Terézia Valkárová 18.9.
Vladimír Jurák 19.9.
Ing. Juraj Šesták 19.9.
Mária Nyitrayová 20.9.
Ing. Ján Pastucha 22.9.
Ivan Lackovič 24.9.
Vladimír Myslovič 27.9.
Dušan Sedlák 30.9.

Ján Korman 1.9.
Hermína Kaufmannová 2.9.
Viera Kerkešová 7.9.
Ludovít Belohlávek 7.9.
Ivan Krasňanský 9.9.
Milan Čapka 10.9.
RSDr. Jozef Stolárik 15.9.
Juraj Buday 20.9.
Jozef Lacko 22.9.
Jaroslav Pinkava 19.9.
Marta Schislerová 24.9.
MUDr. Anna Kuchtová 25.9.
Emília Paparinská 26.9.

SEPTEMBER 2015 PEZIN ANČ

80-roční

Jozef L wy 1.9.
Genovefa Šimonovičová 8.9.
Mária Kubalová 13.9.
Emília Nosálová 15.9.
Mária Paulenová 19.9.
Helena Muchová 25.9.
Ing. Jozef Gregor 27.9.
Zdenka Karašinská 28.9.
Ružena Malinová 30.9.

Emília Kinderová 2.9.
Stanislav Demovič 2.9.
Ida Cabanová 7.9.
Mária Zemková 7.9.
Oľga Kernová 11.9.

Anna Balcová 4.9.
Filoména Juráková 19.9.
Mária Ňuňuková 26.9.
Zuzana Urbančoková 26.9.
Alžbeta Feketová 29.9.
Irena Wildová 30.9.

Melania Reichbauerová 10.9.
Katarína Čajková 20.9.

Eduard Hurta 25.9.

ö

85-roční

90-ročné

91-ročné

98-ročný

Naši jub i lant i

► 9.10. ECO MOBILITY
TOUR.

► 11.10. PEZINOK SPIE-
VA – SPIEVAJTE S NAMI.

► 12.10. PEZINSKÁ KVAPKA
KRVI.

►12.10. – FÍHA TRALA-
LA A ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA.

► 13.10. DANICA PÚRY:
POTULKY INDOČÍNOU.

► 15.-16.10.
DIVADELNÝ FESTIVAL BRIDGIN V4.

►17.10. PEZINSKÝ STRA-
PEC.

►18.10. – AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: PRIADKA A KRÁĽ.

►21.10. – KYTICE MATICE.

►22.-23.10. – CELO-
SLOVENSKÝ FESTIVAL EUGENASUCHOŇAXI. ročník

►25.10. – KAROL
WOJTYLA: LÚČE OTCOVSTVA.

►30.10. – ÚCTA K
STARŠÍM.

►3.11. – LEN SI POSPI,
MILÁČIK.

( ) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
Enviromentálny projekt pre žiakov ZŠ. Účinkujú: Thomas

Puskailer a Martin Madej. Projekt pod záštitou MŽPSR.
(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK -

XVII. ročník celomestskej súťaže v
speve. Hlavný garant: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.

(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –
Odber krvi. Hlavný garant: Slovenský červený kríž – miestny

spolok Pezinok
(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK

Pesničkovo-divadelná šou
pre najmenších divákov. Prenájom – vstupenky len cez

.
(utorok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy fotografií z Vietnamu
a Kambodže.Trvanie výstavy: 13. 10 – 7. 11. 2015.

(štvrtok-piatoka) o 16.00 h vo veľkej a malej sále DK
– Festival divadla v an-
glickom jazyku. Hlavný garant: The Bridge – English Langua-
ge Centre. Podujatie pod záštitou primátora mesta Pezinok
Mgr. O. Solgu.

(sobota) v spoločenskej sále DK –
41. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tan-

ci.10.00 hod. – súťaž,19.00 hod. – Galaprogram. Organizátori:
KST PETAN, TC CHARIZMAv spolupráci s Pezinským kultúrnym
centrom.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK
Účinkuje: Harry Teater.

Súčasťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže.
O SUPERDIVÁKAv šk.r. 2014/2015 pre deti s odovzdanými preu-
kazmi.

(streda) o 10.00 h v malej sále DK
Program FS OBSTRLÉZE pre žiakov ZŠ o Matici slovenskej.

(štvrtok-piatok) v spoločenskej sále DK
. Hlav-

ný garant: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
(nedeľa) o 19.30 h v malej sále DK

Moderné naštudovanie filozo-
ficko-poetickej hry jednej z najväčších osobností 20. a 21. storo-
čia – Karola Wojtylu (Jána Pavla II.) Hovorí o vysoko aktuálnych
témach – o absencii a potrebe otca v súčasných rodinách, o té-
mach materstva, synovstva i samoty. Účinkujú: Štefan Bučko,
Jana Valocká, Monika Potokárová. Réžia: Peter Weinciller Pred-
stavenie z cyklu „ Malé, ale milé “ realizujeme pri príležitosti spo-
mienky na Sv. Jána Pavla II., pápeža, podľa Liturgického kalen-
dára – 22. októbra.

(piatok) o 16.00 h v spoločenskej sále DK
Program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k

starším. Hlavný garant: MsÚ Pezinok v spolupráci s PKC.

(utorok) o 19.30 h vo veľkej sále DK
Komédia G. Feydeaua z Paríža. Francúzska fraška

plná omylov, klamstiev a bezbrehej fantázie. Účinkujú: Ján
Koleník, Marián Labuda ml., Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Diana
Mórová, Zuzana Šebová. Réžia: Michal Vajdička.

piatok

www.tic-
ketportal.sk

PRIPRAVUJEME:

Predpredaj

vstupeniek – od 18. 9. 2015.

Eva Slováková 78 r.
Jozef Duraj 64 r.
Mária Makošová 92 r.
Ľudevít Ondrejkovič 89 r.
Viliam Pilarčík 89 r.
Anna Šoltová 76 r.
Alžbeta Mackovich 83 r.
Serafína Ďurkačová 87 r.
Milan Konkuš 62 r.
Milan Štefík 72 r.
Mária Fischerová 64 r.
Hermina Jedináková 88 r.
Ladislav Binder 79 r.
Jozef Velich 79 r.

Michal Gregor a Erika Virágová •
Ľudomil Voloch a Jana Hanke-
rová • Matej Follrich a Andrea Ži-
lavá • Adrián Líška a Silvia On-
drejoková • Sascha Kathmann a
Nikola Valková • Juraj Trtol a Ni-
cole Haiasch • Tomáš Kiš a Lenka
Béberová • Kamil Ježík a Dana
Heribanová • Andrej Sikora a
Silvia Dobrovodská • Martin Vo-
zár a Adriana Cristina Guimaraes
• Daniel Romero Castejón a Jana
Šišková • Marián Kulifaj a Jaro-
slava Jantová • Boris Klimek a
Marcela Mojžišová • Ian Gareht
Whitehead a Jana Országhová •
Metin K oglu a Eva Kázme-öse

B L A H O Ž E L Á M E

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

rová • Matej Žiliak a Valéria Klei-
nová • Miroslav Jurčík a Michaela
Chrappová • Ivan Hupka a Mar-
tina Slučiaková • Michal Fleisch-
hacker a Veronika Vlčanová •
Jozef Hodák a Nikola Gažová •
Zdenko Dubnický a Hana Šku-
lová

Viktória Miháliková 2.8.
Gréta Florišová 3.8.
Michael Černák 5.8.
Simona Papayová 5.8.
Olívia Rampachová 5.8.
Jana Kučerová 6.8.
Eva Mackových 6.8.
Adam Demovič 8.8.
Matias Svátek 7.8.
Timotej Svátek 7.8.
Margaréta Morávková 14.8.
Martin Šteberla 14.8.
Martin Černík 14.8.
Emma Dugovičová 15.8.
Zoe Blažeková 18.8.
Denis Nižňan 18.8.
Peter Minárik 24.8.
Roman Kraus 27.8.

Dňa 16. 8. uply-
nulo 9 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mamička a ba-
bička

a 12. 9. uplynulo 14 rokov od
úmrtia nášho drahého otca a
dedka

S úctou a láskou
na nich spomí-
najú deti s rodina-
mi. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym.

Margita
HUBRICHOVÁ

Alfréda
HUBRICHA.

POĎAKOVANIE

Dňa 20. 8. 2015 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy
opustil môj drahý
syn

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

Dňa 15. 8. 2015
sme si pripomenuli
20. výročie od úmr-
tia nášho drahého
manžela a otca
Milana HANČÍKA.
S láskou naňho
spomína manželka a synovia s
rodinami.

1.-2. Marťan ...................................................................... USA
3. Hotel Transylvánia 2 ............................. 17.00 h. ...... USA
4. Hotel Transylvánia 2 3D ........................ 17.00 h. ...... USA
3.-4. Wilsonov ..................................................................... SR
6. Fk “100“: Klub bitkárov ..................................... USA, GER
7. Straight Outta Compton ............................................ USA
8.-9. Nemilosrdní .............................................................. FRA
10. Muno-strážca mesiaca .......................... 17.00 h. ...... FRA
10. Na lane 3D ................................................................ USA
11. Na lane ..................................................................... USA
13.- 14.Sicario ....................................................................... USA
17. Žmurko Bill ............................................ 17.00 h. ......AUS
17.- 18.Purpurový vrch .......................................................... USA
20. Fk: Anton Srholec ........................................................ SR
21. Čistič .......................................................................... SR
22.- 23.Dokonalý šéf ............................................................. USA
24. Pan, cesta do Krajiny-Nekrajiny ........... 17.00 h. ....... USA
25. Pan, cesta do Krajiny-Nekrajiny 3D ...... 17.00 h. ....... USA
24.- 25.Posledný lovec čarodejníc ........................................ USA
27. Fk“100“: Ma ma ......................................................... ŠPA
28. Domácí péče ............................................................... ČR
29.- 30.Fakjú pán profesor 2 ................................................. GER
31. V hlave ............................................... 17.00 h. ........ USA
1. V hlave 3D ......................................... 17.00 h. ........ USA
31.-1. Husia koža ................................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY október

Dňa 12. 9. 2015
sme si pripomenuli
4 roky, čo nás na-
vždy opustil man-
žel

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

Anton
HANUSEK.

Touto cestou chcem poďakovať Erike, Janke a
Anke, že som tu živá a zdravá a poskyli mi pomoc.
Veľká vďaka. Gizka

Vďaka za pomoc

Ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá
rana v srdci stále bolí a zabudnúť

nám nedovolí. Dňa
21. 8. 2015 sme si
pripomenuli 2. výro-
čie, čo nás navždy
opustila naša ma-
mička, babička,
dcéra, sestra

S láskou a so smútkom v srdci
spomínajú dcéry Erika a Alena s
rodinami, syn Marek, mamička
Rozália a ostatná smútiaca ro-
dina.

Alena BELANOVÁ
rod. Hranická.

Inzercia

Dňa 4. 9. 2015 sme
si pripomenuli 5.
výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý

manžel, otec, ded-
ko a pradedko. S láskou a úctou
spomínajú manželka, deti s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Viliam FRIČ

Stále je ťažko a
smutko všetkým
nám. Nič nie je ta-
ké, aké bolo pred-
tým. Všade okolo
chýba aj po rokoch
tvoj hlas. Dňa 21. 9.

si pripomenieme nedožitých 74
rokov a 28. 6. uplynuli 2 roky, čo
nás opustila naša milovaná

S láskou na ňu spomína a za tichú
spomienku ostatných ďakuje celá
rodina.

Anna ČAJKOVIČOVÁ
(Prizbulová).

Už nie je, už nedý-
cha, smúť za ním,
pieseň, p ieseň
smúť, riekou hud-
by pláva do ticha,
je to dlhá, je to dlhá
púť...
6. septembra uplynuli 4 roky, čo
od nás odišiel nami milovaný

z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcé-
ry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi,
spomeňte si tiež.

Karol NOSKOVIČ

S bolesťou v srdci
si dňa 20. 9. 2015
pripomenieme 2.
výročie, čo nás
navždy opustil milo-
vaný manžel, otec,
dedko a pradedko

Eugen BAČÍK.
S láskou spomína manželka
Jožka a jeho najbližší, kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

O krásnu hviez-
dičku bohatšie je
nebo, už len v na-
šich srdciach mô-
žeme byť s tebou.
Sviečka v tvojej
izbe do tmy ticho
svieti, za drahým životom s nami
s tále smúti. Dňa 14. 9. uplynulo 9
rokov, čo od nás odišla naša milo-
vaná

Veronika KOUKOLOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodi-
na.

Dňa 27. 7. 2015
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny nášho otca
Milana MATISA.

S láskou spomí-
najú syn a dcéra s
rodinami. Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým priateľom a
známym.

Dňa 12. 10. si pri-
pomenieme nedo-
žité 90. narodeniny
nášho otca, dedka

Milana
HRANICKÉHO.

S láskou a úctou
spomína dcéra s rodinou. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Ty spíš, my žijeme.
Ty čakáš, my prí-
deme. 24. septem-
bra 2015 uplynie 7
rokov, čo zomrel
náš drahý

Emil FISCHER.
Za tichú spomienku ďakuje man-
želka, deti, vnúčatá.

Krásnych 85 rokov
života sa dňa 2.
septembra 2015
dožila

Emília
KINDEROVÁ

rodená Pagáčová
z Cajle. K tomuto krásnemu život-
nému jubileu jej veľa pevného
zdravia, Božieho požehnania a
ochranu Sedembolestnej Panny
Márie zo srdca prajú dcéra s man-
želom, vnučky s manželmi a
pravnúčatá Simonka, Nikolka,
Karinka a Martinko.

Dňa 21. septembra
2015 si pripome-
nieme nedožité 70.
narodeniny našej
drahej

Ľudmily
TÁBOROVEJ.

S úctou a láskou spomínajú
sestra Marika s Jozefom a syno-
via Vladimír, Peter a Jozef s rodi-
nou Jankou a Dodkom.

Dňa 4. 10. 2015 si
pripomenieme 2.
výročie úmrtia man-
žela, otca a dedka

Ing. Imricha
MAŽÁRA.

S láskou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.

Človek odchádza, ale všetko
krásne, čo nám dal, zostáva v
nás.

Kto vás poznal
spomenie si, kto
vás mal rád, neza-
budol.

Dňa 5. 9. 2015 sme si pri-
pomenuli 7. vý-
ročie úmrtia náš-
ho mi lovaného
ocka, deduška a
pradeduška

a 6. 9. sme si pri-
pomenuli 33. výročie úmrtia
našej milovanej sestry, ma-
minky a babinky

S láskou
spomíname a za tichú spo-
mienku ďakujeme. Smútiaca
rodina.

Rafka BALÁŽA

Alenky
FRIMMEROVEJ,
rod. Balážovej.

Dňa 6. 10. 2015 si pripomenieme
15. výročie čo nás
navždy opustila
naša milovaná ma-
mička, babička

Mária
SLAMKOVÁ
rod. Siarska.

S úctou a s láskou spomínajú
synovia Martin a Juraj, dcéry Ma-
riana a Pavlína, manžel Pavol a
ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa
17. 8. 2015 rozlúčiť s našou
drahou mamou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Syn Dušan a dcéra
Duda s rodinami.

prišli

Máriou MAKOŠOVOU.

Dňa 1. 9. uplynulo
18 rokov čo nás
opustil náš drahý
František ŠTEFEK.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. S úc-
tou spomína Elena s rodinou.

Dňa 13. 9. 2015
uplynulo 9 rokov,
čo nás opustila na-
ša milovaná man-
želka, mamička a
babička

Viktória
KRUPOVÁ.

S láskou v srdci spomína manžel
Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.
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V termíne 15.-16. augusta sa na Slnečných jazerách v
Senci uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v plážovom volej-
bale, kde sa predstavila aj s

Vo finále nastúpili proti druhému najvyššie nasadenému pá-
ru Ľubica Šipošová/Lucia Behúnová, ktorý bez problémov
porazili 2-0 na sety (21:6, 21:17). Touto výhrou sa stali už po
6. krát víťazkami a majsterkami Slovenska v plážovom volej-
bale.

Dominika Nestarcová Na-
táliou Dubovcovou.

(pv)Gratulujeme.

Plážové volejbalistky majsterkami SR

V sobotu 5. septembra 2015
sa v Pezinku uskutočnil už 4.
ročník tradičného Behu Pe-
zinkom. Štart aj cieľ bol v Zá-
mockom parku. Trasa dlhá 9km
(hlavný beh) viedla cez mesto
až k vinohradom a mala celko-
vé prevýšenie 68m. Boli pripra-
vené bežecké trasy aj pre deti
podľa jednotlivých kategórií.
Moderátorom podujatia bol
Lesky, ktorý sprevádzal náv-
števníkov počas celej akcie.
Sprievodný program bol určený
pre deti aj dospelých.

Výsledky:

sa stal: z klubu
Mizuno s časom 00:30:03.

(Mizuno) 00:30:03,
(BEHAME.sk)

Celkovým víťazom behu na
9 km

Muži do 39 rokov:

Jiří Petr

1. Jiří Petr
2. Alexan-

der Jablokov

00:30:29,
(Ready2run Dvory nad Žitavou)
00:30:49.

(Cycling Academy
Bratislava) 00:31:13,

(ELEVEN RUN TEAM)
00:32:13,
(Run For Run) 00:32:22.

3. Gabriel Švajda

1. Miroslav
Novák

2. David
Pecina

3. Ľubomír Hrčka

1. Ervín Pá-

Muži do 49 rokov:

Muži od 50 rokov:

leník
2. Renewart Valent

3. Vladimír
Cích

1. Romana
K o m a r n a n s k á

2. Lenka Horká
3. Dominika

Kovaříková

(Rutrenchtown) 00:35:22,
(BEHA-

ME.sk) 00:36:47,
(BEHAME.sk) 00:36:52.

( B M S C )
00:36:00, (SK
Babice) 00:40:33,

(BERNOHY Trna-
va) 00:40:55.

Ženy do 34 rokov:

Ženy od 35 do 49 rokov:

Ženy od 50 rokov:

00:42:53,
(ZSE Run)

00:43:32,
00:44:07.

00:43:26,
00:44:26,

(Beh Pezinkom)
00:50:58.

1. Ha-
na Hořinková 2. Lu-
cia Mikušková

3. Oktavia Spálová

1. Zuzana
Dobrucká 2. Mária
Rodáková 3. Libuša
Fordinálová

(pv)

Beh Pezinkom 2015 – stovky bežcov v cieli

In te rna t iona l
cup v Brambergu

4. kolo Svetového pohára a Žiacke majstrovstvá Európy

Andrej Tichý

V sobotu, 22. au-
gusta, sa v rakús-
kej dedinke Bram-
berg uskutočnilo fi-
nále pretekov In-
ternational cup v in-
line alpine slalome.
Na veľmi náročnej
a nebezpečnej trati
sa slovenským pre-
tekárom veľmi nedarilo. V kategórii dievčat do 14 rokov obsadi-
la 7. miesto Tatiana Ančicová a na 10. mieste skončila Terézia
Ančicová (obidve LK BABA Pezinok). Barbora Tichá (LK BABA
Pezinok) bola diskvalifikovaná v prvom kole. V kategórii chlap-
cov do 14 rokov skončil na 11. mieste Matej Reisenbuchler (LK
BABAPezinok).

V nedeľu, 23. augusta, sa v Brambergu pretekalo v inline alpi-
ne slalome vo Svetovom pohári a pretekári od 13 do 16 rokov
taktiež súťažili o titul Žiackeho majstra Európy. Vo Svetovom po-
hári obsadila v kategórii žien 41. miesto Tatiana Ančicová
(LK BABA Pezinok). Barbora Tichá a Terézia Ančicová (obe LK
BABA Pezinok) boli zhodne diskvalifikované v druhom kole.
V kategórii mužov obsadil 56. miesto po chybe v druhom kole
Matej Reisenbuchler (LK BABAPezinok).
V preteku Žiackych majstrovstiev Európy skončila medzi
dievčatami na 24. mieste Tatiana Ančicová a na 30. mieste
medzi chlapcami skončil Matej Reisenbuchler. Barbora Tichá
a TeréziaAnčicová boli diskvalifikované v druhom kole.

Inlajnisti v rakúskom Brambergu

Hokejbalová sezóna 2015/16 v Pezinku sa už neúprosne blíži
a jej začiatok je naplánovaný na víkend 26.-27. septembra
2015. V pondelok 14. septembra o 18:00 hod. sa uskutoční vo
Vitamín Pube na hokejbalovom ihrisku členská schôdza MHL
Pezinok. Do tohto termínu je potrebné prihlásiť jednotlivé muž-
stvá do nového súťažného ročníka a zároveň odovzdať súpis-
ku spolu so štartovným.

Pred sezónou sa uskutočnia brigády, kde hlavným cieľom bu-
de úprava širšieho okolia ihriska, úprava mantinelov a pletiva,
natretie čiar, úprava lavičiek pre hráčov a časomerača, osvetle-
nie a ďalšie záležitosti, ktoré bolo potrebné zrealizovať. Snahou
je čo najlepšie pripraviť areál na fungovanie pre hráčov, rozhod-
cov, ale aj divákov. Viac informácií ohľadne činnosti Malo-
karpatskej hokejbalovej ligy Pezinok nájdete na web stránke

.www.hokejbalpezinok.sk (pv)

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok

V auguste sa konali v sused-
nom Česku v dňoch 18.-22. 8.
2015

. Sveto-
vú špičku v tomto športe privítal
a trate pripravil klub Slavia Libe-
rec Orienteering. Na svetovom
podujatí Slovensko reprezento-
val člen

v kategórii
M21 a aj jeho zásluhou sa druž-
stvu SR podarilo v štafetách
umiestniť na 11. mieste.

Koncom augusta od 23.8.
usporiadali členovia

pod vedením
Miša Tomašoviča pre 26 detí a
začínajúcich pretekárov týžden-

Majstrovstvá Sveta v
Orientačnej cyklistike

Klubu OB Sokol Pe-
zinok Matej Pilka

Klubu OB
Sokol Pezinok

né sústredenie pri Rožňave (vý-
chod SR). Účastníci sústrede-
nia a ďalší pretekári v celkovom
počte 43 ľudí sa potom koncom
týždňa v dňoch 27.-30.8.2015
zúčastnili medzinárodných pre-
tekov v Rud-
nej a na Silici. Usporiadeteľom
pretekov bol klub Akademik TU
Košice. Po 4 etapách si vo svo-
jich kategóriách odniesli umiest-
nenia títo Pezinskí pretekári:

Tomáš Sokolík v kate-
górii M21C a Jozef Šimo v kate-
górii N ktorý behá za klub AŠK
Pezinok

Dorotka Fraňová v ka-
tegórii W10R, Soňa Kavecká

Slovak Karst Cup

1. miesto:

2. miesto:

W65A, Andrej Havlík v kategórii
M10R, Branislav Kuník v kate-
górii N a Medard Féder nml. v ka-
tegórii M14A, ktorý behá za klub
AŠK Pezinok

Gabika Ježíková v ka-
tegórii W10R, Veronika Vacho-
vá v kategórii W21B, Terezia
Kopčíková v kategórii W21C,
Maya Karovic v kategórii W55A

5. a 6. 9.2015 sa v Malých
Karpatoch nad Bratislavou kona-
li

na krátkej trati a vo voľnom
výbere poradia kontrolných sta-
novíšť s medzinárodnou účas-
ťou. Preteky usporiadal Športo-

3 miesto:

Otvorené Majstrovstvá Slo-
venska v orientačnej cyklisti-
ke

vý klub Vazka Bratislava. Z Klu-
bu orientačného behu Sokol Pe-
zinok sa v cyklisticko-orientač-
ných schopnostiach presadili k
majstrovskému titulu dvaja pre-
tekári: v kategórii M14 si 3.mies-
to odniesol Jakub Fraňo a v kate-
górii W60 skončila na 2.mieste
Soňa Kavecká. V nedeľu si títo
dvaja pretekári vymenili pora-
die. Jakub skončil na 2.mieste a
Soňa na 3.mieste.

Gratulujeme k umiestneniu
všetkým pretekárom a prajeme
správny azimut, rýchle nohy,
sviežu myseľ, ale hlavne sezó-
nu bez zranení.

Maya Karovic

Bežci Klubu orientačného behu Sokol Pezinok nezaháľajú

Pezinský Petanque Club Spi-
derS Pezinok zorganizoval v so-
botu 5.septembra svoj posled-
ný tohtoročný pezinský turnaj
Guľobranie. Tento turnaj sa teší
veľkej obľube zo strany hráčov,
o čom svedčí aj účasť 44 dvojíc
najmä zo Slovenska, Čiech, M-
aďarska a Francúzska. Turnaj
sa hral systémom štyroch zá-
kladných kôl a následne 16 tí-
mov postupovalo do vyraďova-
cej časti turnaja. Pre tých menej
úspešných bol pripravený aj
"B" turnaj o hodnotné medaily.

Putovný pohár primátora mesta
Pezinka tento rok putuje až do
Francúzska, keďže víťazmi tur-
naja sa stal tím v zložení Jana
Lazarová (klub Univerzum) a
Alexandre Pistre, ktorí vo finále
porazili tím Patrik Šebeňa a
Katarína Krajčovičová (obaja
klub KLAP).

V nedeľu sa v Pezinku konali
aj Majstrovstvá Slovenska v
streľbe na presnosť. Ide o špe-
cifickú súťaž, v ktorej sa hráč
snaží nastrieľať čo najviac bo-
dov v piatich rôznych atelié-

roch. Každý ateliér sa strieľa zo
štyroch vzdialeností – šesť až
deväť metrov. Celkovým víťa-
zom sa stal hráč klubu Uni-
verzum Martin Lampert, druhý
skončilAndrej Fratrič (Hohenlo-
he) a tretí Tichomír Handlovský
(Jewel). Martinovi sa okrem ví-
ťazstva podarilo aj dorovnať slo-
venský rekord v počte bodov
46, čo je na naše pomery veľmi
slušný výsledok. Svetový re-
kord momentálne drží Francúz
Dylan Rocher v počte bodov
69. Takže sa ešte stále máme
čo učiť.

Víťazom srdečne gratulujeme
a ďakujeme všetkým zúčastne-

ným, ktorí prispeli k vynikajúcej
atmosfére a dobrej hre. Naj-
bližšie sa pezinský klub Spi-
derS predvedie vo finálne Slo-
venskej ligy klubov, ktorá sa
uskutoční v Pezinku v sobotu
12.9. Do finále ligy postúpili klu-
by SpiderS, Hohenlohe Brati-
slava a Žilpek Žilina. Víťaz celo-
slovenskej ligy ma právo repre-
zentovať svoj klub na Euro-
cupe. Momentálne sa hráč klu-
bu Spiders Marek Sobolič so
svojím tímom pripravuje na
Majstrovstvá Európy, ktoré sa
budú konať na konci septem-
bra v Bulharsku.

Diana Soboličová

Guľobranie 2015

29. 8. 2015.
Z konkurencie 227 judistov zo 4 krajín (AUT, SVK, ROM,
HUN) a 43 klubov sme obsadili v hodnotení klubov 10. miesto.

Patrícia Tománková - 1. miesto do 22 kg, Jozef Tománek -
1. miesto do 30 kg, Silvia Tománková - 2. miesto do 40 kg.

5. 9. 2015.
Patrícia Tománková do 22 kg, Jozef Tománek do 34 kg,

Silvia Tománková do 40 kg, Karol Dubský do 60 kg, Matej
Klobučník do 30 kg. Nikita Goncharov do 23 kg,
Marek Macejka do 22 kg, Tomáš Syrový do 34 kg.
Lenka Tománková do 36 kg, Fiip Buzinkay do 27 kg, Erik
Nitray do 23 kg, Tomáš Syrový do 33 kg.

ASVO Nachwuchsturnier Mondsee Rakúsko

Veká cena mesta Oroszlányi Maďarsko 1. mies-
to:

2. miesto:
3. miesto:

Výsledky DŽUDO
V dňoch 26.6.-21.7. sa členo-

via 1 Judo Club Pezinok zú-
častnili súťažného turné po
USA, kde veľmi úspešne repre-
zentovali SR a mesto Pezinok v
žiackych kategóriách.

Dňa 28. 6.2015 zápasili pezin-
skí judisti v Dalase USA na tur-
naji Junior Olympic International
Championships s týmito umiest-
neniami: Patrícia Tománková do
23 kg 1. miesto, Jozef Tománek
do 30 kg 1. miesto, Silvia To-
mánková do 40 kg 2. miesto.

Dňa 18. 7. 2015 zápasili vo
Fort Lauderdale, Florida, USA
na turnaji Junior U. S. Open
Championships s týmito výsled-
kami: Patrícia Tománková do 23
kg 1. miesto, Jozef Tománek do
30 kg 1. miesto, Silvia Tománko-
vá do 40 kg 3. miesto. Týchto sú-
ťaží sa zúčastnilo viac ako 600
športovcov z 15 krajín sveta.

Okrem turnajov sa pezinskí ju-
disti zúčastnili aj na sústredení,
ktoré odborne viedli skúsení ku-
bánski reprezentanti Israel Her-

nandez (2x bronz na OH) a
Amarilis Savonová (3x bronz z
OH a MS). Po ukončení a cel-
kovom vyhodnotení turnajov
získali v USAnaše mladé náde-

je v Golden Score Tournament
nasledovné trofeje.

Patrícia Tománková do 23 kg
celkové 1. miesto, Jozef Tomá-
nek do 30 kg celkové 2. miesto,
Silvia Tománková do 40 kg cel-
kové 5. miesto.

Za vzornú a úspešnú repre-
zentáciu mesta Pezinok ďaku-
jeme trénerovi Jozefovi Tomán-
kovi ml. z 1. Judo Club Pezinok
a deťom želáme čo najviac po-
dobných skúseností a úspe-
chov. Drahomír Šmahovský

1. Judo Club Pezinok v USA na víťaznej vlne


