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Pezinok patrí opäť medzi úspešné mestá
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Každoročne sa v rovnakom
čase stretávame na mies-
tach posledného odpočinku
našich blízkych – na cintorí-
noch. Znova a znova len ťaž-
ko hľadáme slová, ktoré by
výstižne vyjadrili podstatu tej-
to spomienkovej pietnej sláv-
nosti. Možno by sme toto
stretnutie mohli nazvať vy-
jadrením vďaky a úcty tým,
ktorí boli súčasťou našich ži-
votov. Pamiatka na mnohých
z nich žije už len v zažltnu-
tých fotografiách a našich
spomienkach. V niektorých
prípadoch však ani milosrdný
čas nestačil zaceliť rany spô-
sobené odchodom blízkeho
človeka. Stále ešte čakáme,
že sa otvoria dvere a vstúpi
ten, ktorého sme doma so
samozrejmosťou denne víta-
li, pravidelne stretávali, alebo
ho hoci poznali len z videnia.
Cítime, že v mnohých prípa-
doch sú ešte príliš čerstvé ra-
ny, spôsobené nečakanou
rozlúčkou, a príliš živé sú spo-
mienky na tváre a slová, žiaľ
často aj tie nedopovedané.

Pre našu kresťanskú civili-
záciu je viac než len symbo-
lickým gestom, že prichádza-
me na miesto posledného od-
počinku našich blízkych, aby
sme kyticami kvetov, svetlom
sviečok a tichou modlitbou vy-
jadrili svoj hlboký žiaľ a pretr-
vávajúci smútok nad ich stra-
tou, ich neprítomnosťou.

Aj preto tieto dni nemajú
byť spoločenskou udalosťou
spojenou s cintorínskou turis-
tikou, honosnou výzdobou
pomníka či povinným rituá-
lom, ale majú byť najmä vzda-
ním úcty, spomienkou a oži-
vením tvárí, slov a skutkov
tých, ktorí snívajú svoj večný
sen na pezinskom, cajlan-
skom či grinavskom cintorí-
ne.

Práve vďaka týmto spo-
mienkam si nesieme obraz
našich blízkych zosnulých do
budúcnosti. Smerom k našim
deťom, vnukom, smerom ku
generáciám, ktoré prídu po
nás, keď tu už raz nebude-
me. To je asi to najdôležitej-
šie a to je aj podstata nášho
každoročného stretávania sa
na cintorínoch. Oliver Solga

T
ohoročné Vinobranie možno, podľa slov domácich oby-

vateľov i návštevníkov zo Slovenska i zahraničia, hodno-

tiť ako jedno z najlepších v celej histórii tohto podujatia.

Okrem vynikajúceho, skoro letného počasia, vyváženého a

kvalitného hudobného programu na obidvoch tribúnach a

dostatku vína, burčiaku i gastronómie potešilo možno viac ako

sto päťdesiat tisíc návštevníkov rovnako ako organizátorov

najmä to, že sa nieslo v dobrej nálade, priateľskej atmosfére a

bez najmenších problémov. K mimoriadnemu zážitku iste

prispel aj krásny ohňostroj a množstvo stánkov s ľudovým ume-

ním. Medzi vzácnych hostí vinobrania patril primátor partner-

ského mesta Mladá Boleslav MUDr. Raduan Nwelati a župan

bratislavského kraja Ing. Pavol Frešo. Organizačný štáb na če-

le s primátorom mesta a riaditeľkou PKC už urobil prvé vyhod-

notenie a skonštatoval, že aj vďaka ústretovosti sponzorov do-

siahlo mesto kladný hospodársky výsledok, a to už aj po zapla-

tení všetkých služieb a propagácie. Bude preto ťažké v budúc-

nosti tohoročné Vinobranie prekonať.

Primátor mesta Pezinok Oliver Solga aj touto cestou ďakuje

všetkým inštitúciám a organizáciám ako i jednotlivým obča-

nom za pomoc a pochopenie, s akým pristupovali k tohoročné-

mu Vinobraniu. Najväčšia vďaka však patrí riaditeľke a pracov-

níkom Pezinského kultúrneho centra v Pezinku za obetavý po-

stoj a osobné nasadenie pri dlhodobej a zložitej príprave, ale aj

samotnej realizácii tohto podujatia.

Na záver ešte dôležitá informácia: Vinobranie v roku 2016,

teda na budúci rok, sa uskutoční v dňoch 16. – 18. septem-

bra 2016. (r)

Nezabúdame...

Inzercia

Vinobranie 2015 – na jednotku!

Mesto Pezinok, predstavi-
telia Rímskokatolíckej cirkvi
a Evanjelickej cirkvi augs-
burgského vyznania v Pe-
zinku pozývajú občanov na
pietny akt PAMIATKA ZO-
SNULÝCH, ktorý sa usku-
toční na Sviatok všetkých
svätých v nedeľu 1. novem-
bra na troch pezinských cin-
torínoch. Na

bude pietny akt
. Na cintorínoch v

časti
budú pietne akty zhodne

. Príďte si spoločne
uctiť pamiatku zosnulých.

mestskom cin-
toríne o
15.00 h caj-
lanskej a grinavskej

o
14.00 h

(r)

Pamiatka zosnulých

klesol zo 17,44 percenta v roku
2013 na 15 percent v minulom
roku. Zadlženie na obyvateľa
predstavuje 84 eur. Celoslo-
venský priemer je pritom až
158 eur. Pezinok dosahuje dob-
ré výsledky aj v dlhovej službe
a ostatných ukazovateľoch.
Podľa vyjadrenia primátora pre
médiá je to výsledok dlhodobo
veľmi rozvážnej finančnej politi-
ky vedenia mesta. Aj pri vzras-
tajúcich výdavkoch na štan-
dardné fungovanie a zabezpe-

Významná mimovládna ne-
zisková organizácia Inštitút pre
ekonomické a sociálne reformy
(INEKO) uverejnilo nedávno
hodnotenie päťdesiatich slo-
venských miest podľa ukazo-
vateľov finančnej stability.

Naše mesto sa umiestnilo v
celoslovenskom hodnotení na
veľmi peknom 12. mieste. Z bra-
tislavského kraja je na tom už
lepšie len Senec, ktorý je o dve
priečky pred nami. Pezinok má
aj veľmi nízky celkový dlh, ktorý

čenie všetkých povinností sa-
mosprávy a stále menšej pod-
pore štátu sa dokáže Pezinok
správať ako dobrý hospodár a
nezaťažovať svojich obyvate-
ľov zvyšovaním daní alebo
šetrením v oblasti „nadstavby“
či obmedzovaním vitálnych
funkcií mesta. (r)

FOTO: (pb)

Inzercia
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Vo štvrtok 17. septembra prijali zástupcovia primátora Ján
Čech a Miloš Andel delegáciu predstaviteľov mesta Čapljina z
Bosny a Hercegoviny na čele so starostom mesta pánom Smil-
janom Vidicom. Na stretnutí si predstavitelia miest vymenili in-
formácie o histórii a súčasnosti oboch miest. Prediskutovali tiež
možnosti nadviazania bližšej spolupráce oboch samospráv v
budúcom období. Na záver návštevy vykonali krátku prehliadku
centra nášho mesta.

začne platiť zmena prevádzkového poriad-
ku v Zámockom parku, ktorý bude otvorený denne

Od 1. novembra 2015
od 07:00 do

18:00 h. Zimná sezóna potrvá do konca marca 2016. (pv)

Zmena prevádzkových hodín v Parku

MESTO PEZINOK
vyhlasuje

- Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom úze-
mí Pezinok, obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s po-
zemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta Pezinok.

- je stanovená vo výške minimálne
- Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územného

plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy polyfunkč-
nosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Časť
pozemku pac.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pásme že-
lezničnej trate.

- Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať najne-
skôr v zalepenej obálke so spät-
nou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

v Pezinku, dňa 17. 9. 2015
primátor Mesta Pezinok

prednosta MsÚ v Pezinku

obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva majetku

A. PREDMET SÚŤAŽE

Kúpna cena 60 000,00 EUR.

do 30. 10. 2015 do 15.00 hod.

„OVS - predaj
pozemku parcela č. 2861/3, 2862/2, 2862/3, 2864, 2863/1
a stavba súp. č. 1647 NEOTVÁRAŤ!“

Mgr. Oliver Solga,
Mgr. Miroslav Šebesta,

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

Ako poslanci BSK sme viackrát
a opakovane upozorňovali fy-

zické i právnické osoby v Pezinku a v celom našom volebnom
obvode (Svätý Jur, Limbach, Viničné a Slovenský Grob), že ve-
denie Bratislavského samosprávneho kraja každoročne posky-
tuje zo svojho dotačného programu finančné prostriedky na kul-
túrne a spoločenské podujatia. BSK doteraz ročne podporil
stovky projektov, pomohol práve tam, kde nestačil vlastný roz-
počet miest a obcí, alebo organizátorov verejných podujatí. Zo
štatistiky vyplýva, že okres Pezinok doteraz čerpal finančné
prostriedky v menšej miere ako iné okresy alebo mestské časti,
a preto sa obraciame na tých, ktorí podujatia organizujú, aby tú-
to možnosť využili. Všetky informácie aj s potrebnými tlačivami
sú na webovej stránke BSK. Žiadosti, tzv. „veľké“ majú byť nad
2500 €. Upozorňuje však potenciálnych záujemcov, že žiadosti
treba podať do 15. novembra.

poslanci BSK
René Bílik a Oliver Solga,

Neprehliadnite!
Na Mestský úrad sme dostali otáz-
ku, či a ako sa bude mesto Pezi-

nok podieľať na programe MAS (Miestne akčné skupiny), na zá-
klade ktorého je možné získať finančné prostriedky z grantov EÚ.
Informácia o MAS v našom okrese už prebehla v niektorých mé-
diách. Ako nám však vysvetlila projektová manažérka MsÚ v Pe-
zinku Ing. Monika Krnáčová, program MAS je len pre mestá a ob-
ce do dvadsať tisíc obyvateľov a mesto Pezinok nemôže byť teda
žiadateľom ani partnerom. Pre mestá našej veľkosti je program
IROP (Integrovaný regionálny operačný program) a tu sa určite
budeme o finančné prostriedky uchádzať za predpokladu, že ne-
budú, tak ako v minulosti, vylúčené mestá bratislavského kraja.
Pezinok sa bude už v budúcom roku uchádzať o finančné pros-
triedky aj z iných fondov, napríklad z programu Envirofond na opra-
vu školských budov, vypracuje žiadosť aj na Ministerstvo kultúry
a požiada o prostriedky na ďalšiu etapu opravy Holubyho 22 a vyu-
žije všetky možnosti, ktoré sa v novom plánovacom období 2014 -
2020 vyskytnú. (MsÚ)

Odpovedáme...

Navštívili nás
V zmysle Všeobecne záväz-

ného nariadenia č. 6 / 2012 o po-
skytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávne-
ho kraja je možné podať Žia-
dosť o poskytnutie dotácie v su-
me najneskôr

rozpočtové-
ho roka, ktorý predchádza roz-

nad 2 500 EUR
do 15. novembra

počtovému roku, na ktorý sa do-
tácia požaduje. Žiadateľom mô-
žu byť obce, mestá, mestské
časti, právnické osoby so síd-
lom na území BSK (napr. ob-
čianske združenia, nadácie, ne-
ziskové organizácie, registro-
vané cirkvi, obchodné spoloč-
nosti), fyzické osoby – podni-

katelia, ktorí majú sídlo alebo
trvalý pobyt na území BSK.

Dotáciu je možné poskytnúť
len na podporu všeobecne
prospešných služieb, rozvoj
cestovného ruchu, poskytova-
nie sociálnych služieb v regióne
BSK, organizovanie vzdeláva-
cích aktivít, kultúrnych, športo-

vých podujatí alebo účasti na
nich v Slovenskej republike a v
zahraničí. Taktiež je dotáciu
možné použiť na financovanie
spoločných úloh kraja a obce v
záujme rozvoja územia BSK.

Viac informácií na:
http://www.bratislavskykraj.sk/-
dotacie.aspx.

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

Na tomto mieste obvykle uverejňujeme kritické postrehy, ktoré
upozorňujú na vandalizmus a poškodzovanie nášho spoločného
mestského majetku.

Dnes chceme tento priestor využiť na opačný prípad kritiky, a to
pochvalu a uznanie. Patrí majiteľom dvoch rodinných domov na
ulici Fraňa Kráľa. Obidve rodiny si postavili rodinné domy, ktoré
vás nešokujú svojou veľkosťou, ani prezdobenosťou či iným
nevkusom. Pokojne môžeme konštatovať, že takto nejako by mali
vyzerať rodinné domy vo vilovej štvrti malého mesta, v zástavbe,
ktorá má svoju päťdesiatročnú históriu. To, čo nás však zaujalo,
okrem dvoch pekných rodinných domov, je fakt, že majitelia ne-
hnuteľností okrem domov vybudovali na vlastné náklady aj chod-
ník pred týmito domami, zasadili stromy, ktoré zabezpečili kovo-
vou ohradou a o svoje okolie sa starostlivo starajú.

Od mesta nežiadali nič, okrem povolenia na vybudovanie spo-
mínaných stavieb. Sami priložili ruku k dielu a urobili niečo pozitív-
ne nielen pre seba, ale aj pre svoje mesto. Na rozdiel od tých, ktorí
dennodenne „pindajú“ na facebookoch a diskusných fórach a dá-
vajú nám rady, čo všetko a ako by malo mesto a jeho obyvatelia
podľa nich, odborníkov na celý vesmír, robiť. Mudrujú a kritizu-
jú bez toho, aby sami pre ľudí vo svojom okolí alebo pre mesto
pohli prstom.

Preto príklad dvoch spomínaných domov a ich majiteľov z ulice
Fraňa Kráľa je nielen inšpiráciou pre ostatných, ale aj činom, ktorý
si zaslúži náš obdiv a uznanie. (O.S.)

Namiesto „Kritického okienka“

Dňa 1. októbra prijal primátor Oliver Solga v Obradnej sieni
Mestského úradu v Pezinku vzácnu návštevu dekanov a prode-
kanov pedagogických fakúlt z Českej a Slovenskej republiky.
Stretnutie bolo súčasťou niekoľkodňového pracovného stret-
nutia, počas ktorého hostia navštívili aj naše mesto. Výsledkom
stretnutia bola aj dohoda o spolupráci s Pedagogickou fakultou
v Bratislave a Trnave a ich prezentácia v našom meste už na bu-
dúci rok. Stretnutie v Pezinku sa uskutočnilo po viac ako sied-
mich rokoch a mnohí pedagógovia prejavili záujem spoznať Pe-
zinok a najmä oblasť školstva podrobnejšie už i preto, že na ich
školách študuje veľa študentov z nášho regiónu. (r)

Pezinčania boli v ostatnom
čase už viackrát informovaní o
problémoch so začatím výstav-
by hokejového štadióna a nedo-
držaním termínu v zmysle zmlu-
vy s mestom.

Týmto stavom sa zaoberali aj
poslanci na ostatnom zasada-
ní. Mali sa vyjadriť k žiadosti o
posunutie termínu kolaudácie,
ktorá mala byť podľa zmluvy po-
sledného decembra tohto roka.

Spoločnosť Aréna Pezinok po-
žiadala o zmenu termínu na ko-
niec roka 2016. Ako dôvod
uviedla objektívne príčiny, spô-
sobené vybavovaním povolení
a vyjadrení dotknutých orgá-
nov ako aj problémami s dodá-
vateľom energie. Zastupiteľ-
stvo má o predĺžení zmluvy ro-
kovať na mimoriadnom zasa-
daní 26. októbra. O to viac vede-
nie mesta, poslanci i občania

boli prekvapení z vyhlásenia
spoločnosti 15. 10. v denníku
SME regióny. Tu sa písalo o
údajnej nepriazni mesta a neko-
naní, napriek tomu, že mesto
Pezinok prejavilo maximálnu
súčinnosť a poslanci veľmi
ústretovo pristupovali k rieše-
niu problému predĺženia vý-
stavby o jeden rok.

Nie je pravda ani to, že ve-
denie mesta nekomunikovalo,

naopak, opakovane sa snažilo
o kontakt i o vyjadrenie dôvo-
dov zmeny projektu a nezačatie
výstavby. Stavebné povolenie
bolo Stavebným úradom v
Pezinku vydané už 28. mája
2015. V konečnom dôsledku,
veríme, že po schválení predĺ-
ženia zmluvy v MsZ firma
začne s okamžitou výstavbou
štadióna.

(MsÚ)

Hokejový štadión – stanovisko mesta

Mesto Pezinok a mnohí jeho obyvatelia patria k tým, ktorí sa
dlhodobo a systematicky venujú poznávaniu svojej histórie. Pa-
tríme tiež k nemnohým, ktorí si každoročne pripomíname obete
Prvej a Druhej svetovej vojny. Tak tomu bude aj tento rok, 11.11.
o 11 hodine a 11 minúte, kedy sa zvony kostolov rozozvučia na
pripomienku obetí všetkých vojen 20. storočia. Súčasťou spo-
mienky bude aj položenie venca na hrob generála Karola Pek-
níka, hrdinu Slovenského národného povstania, ktorý sa naro-
dil v Pezinku pred 115 rokmi. Bojovníkov za našu slobodu, Pe-
zinských rodákov, však bolo veľmi veľa, možno niekoľko sto-
viek. Pomaly na nich zabúdame, vytrácajú sa nám z pamäti do
nenávratna. Je to nespravodlivé, a preto mi nedá nespomenúť
jedného človeka, ktorého som osobne poznal, vážil som si ho a
obdivoval pre jeho šľachetnú a kamarátsku povahu. Nielen pre-
to, že to bol tiež vojak, ktorý bojoval za naše oslobodenie na zá-
padnom fronte, konkrétne v 1. československom tankovom zbo-
re. Môj obdiv mu patril preto, že napriek tomu, že sa vrátil do-
mov ako hrdina a osloboditeľ, čakalo ho ako príslušníka západ-
ného odboja dlhoročné väzenie a nútený pobyt v uránových ba-
niach. Nič z toho ho však nezlomilo. Po celý zostatok života bol
pracovitý, priateľský a veselý. Možno hlboká kresťanská viera
mu dodávala silu to všetko prežiť a pritom sa nesťažovať, nena-
dávať, nerobiť zo seba martýra. Nedostal žiadne vyznamena-
nia, nemal žiadne výhody na rozdiel od tých, ktorí bojovali na vý-
chodnom fronte alebo doma. Nepíšem tieto riadky s pocitom
krivdy, ktorú on zakúsil a keď sa mu nedostalo uznania ani od-
platy. Píšem ich s pocitom radostnej spomienky na skvelého člo-
veka, ktorý by sa o niekoľko týždňov dožil deväťdesiatky. Tým
človekom, naším rodákom, ktorého si ešte mnohí pamätáme,
bol pán Ignác Nay. Oliver Solga

Dvaja statoční...
Spomienka na „Nežnú“...

Spomienky na November 1989 a étos tejto významnej a pre-
lomovej udalosti sa pomaly vytráca z našej pamäti. Zostáva len
pripomenutie ideálov, ktoré sa možno nie celkom naplnili a
niekde sa možno obrátili aj na veľké sklamanie. Akosi rýchlo
sme zabudli, že každý, aj ten najjasnejší oheň treba živiť a sta-
rať sa aby nevyhasol. Najmä však vlastným pričinením, úsilím
a často aj prinášaním obetí. Nemali by sme však zabúdať na
„hviezdne chvíle“ v našej histórii a aj v našich súkromných živo-
toch. Zmeny, ktoré nastali po Novembri 89 takými istotne boli,
a preto si ich chceme a musíme pripomínať. Aj formou priateľ-
ských stretnutí s občanmi. Primátor mesta Pezinok a členovia
občianskej iniciatívy Spoločne pre Pezinok preto srdečne pozý-
vajú občanov nášho mesta na pripomenutie si Novembra
1989. Stretnutie sa uskutoční

v Malej sále PKC. Vzácnymi hosťami podujatia budú
páni Peter Zajac a Ján Štrasser. Hudobným hosťom bude pe-
zinská skupina Brajgel a na záver podujatia pozývajú organizá-
tori všetkých účastníkov na čašu vína.

v pondelok 16. novembra o
19.00 h



SAMOSPRÁVA3 OKTÓBER 2015 PEZIN ANČ

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva
všetky fyzické osoby – občanov,
fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby, vykonať

v období
ako opatrenie na

predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení, s tým že:

vykonajú deratizáciu
v objektoch a na verejných

ce-
loplošnú jesennú deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škod-
cov) od 1. 10. 2015 –
15. 11. 2015

1. obce

priestranstvách v správe alebo
majetku obcí;

osoby vyko-
najú deratizáciu vo svojich ale-
bo nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolektoro-
vých rozvodoch a areáloch urče-
ných na podnikanie a bývanie,
vrátane školských, zdravotníc-
kych, športovo-rekreačných, te-
lovýchovných a kultúrnych za-
riadení, zariadení sociálnych slu-
žieb, bytových a polyfunkčných
domov, administratívnych bu-
dov, skladov i skládok odpadov;

vykonajú deratizáciu na po-

2. fyzické osoby – podnika-
telia a právnické

3. fyzické osoby – občania

zemkoch a objektoch využíva-
ných na chov hospodárskych
zvierat a v prípade známok vý-
skytu hlodavcov aj v pivničných
a prízemných priestoroch ro-
dinných domov a objektov urče-
ných na bývanie.

sa dopustí
priestupku a

sa dopustí správneho delik-
tu na úseku verejného zdravot-
níctva nevykonaním nariade-
nej regulácie živočíšnych škod-

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

Fyzická osoba
fyzická osoba –

podnikateľ alebo právnická oso-
ba

cov. Za priestupky a správne
delikty možno uložiť pokutu:

a) fyzická osoba – do 1659 €
a v blokovom konaní do 99 €

b) fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba – od
150 € do 20 000 €.

Priestupky a správne delikty
prejednávajú a pokuty za ne
ukladajú v rozsahu svojej pô-
sobnosti úrad verejného zdra-
votníctva, regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva a orgány
verejného zdravotníctva uve-
dené v §3 ods. 1 písm. d) až g)
zákona č. 355/2007 Z. z.

Michaela Slimáková

VÝZVA

PhDr. Milan Grell, poslanec za voleb-
ný obvod č. 2

Pezinok je moje rodné mesto, v kto-
rom žijem a pracujem už 50 rokov. Za
ten čas mi prirástlo k srdcu, vnímam je-
ho krásu, dynamiku, ale aj problémy a
boľačky. Ako poslanec mám oproti niek-
torým kolegom pracujúcim mimo
Pezinka tú výhodu, že v Pezinku trávim
väčšinu dňa. Pracovne v centrálnej čas-
ti mesta a potom v Grinave, kde bývam.
Mám teda dobrý prehľad a dobrú informovanosť o tom, čo sa v
meste deje. Stretávam denne Pezinčanov, ktorí sa na mňa obra-
cajú so svojimi podnetmi. Na veci sa pokúšam reagovať bez-
prostredne, neodkladám ich na rokovanie zastupiteľstva a pred
televízne kamery. Často chodím za kompetentnými zamest-
nancami Mestského úradu, pýtam sa a zháňam podklady.

Sever, ako svoj poslanecký obvod, som si vybral najmä preto,
že je to sídlisko, kde toho treba urobiť azda najviac. S priateľmi
sme po vzore Grinavy založili občianske združenie Aktivity
Sever a aj prostredníctvom jeho aktivít a cez poslanecké dni OZ
Srdce Pezinka sa dostávam blízko k občanom a k ich problé-
mom.

Som rád, že ma občania vnímajú ako poslanca aj z iných ob-
vodov, aktívne riešim dlhodobé problémy napríklad s kanalizá-
ciou Za dráhou, zlepšenie parkovania na Starom dvore, s roz-
siahlou výstavbou na Muškáte, dopravu v meste, psie kútiky...
Je toho veľa.

Nezabúdam však ani na Grinavu. Záleží mi na tom, aby sa tu
ďalej rozvíjal občiansky život, aby tunajšia základná škola, kto-
rá je srdcom Grinavy, mala perspektívu rozvoja. Ťaží ma prob-
lém rómskej lokality v Glejovke. Stretol som sa s dôstojníkom
Armády spásy, pánom Knoflíčkom, ktorého spolu s manželkou
táto medzinárodne uznávaná organizácia nedávno poslala dl-
hodobo pôsobiť do komunity našich Rómov. Poznám ich záme-
ry a verím, že sa im ich podarí zrealizovať.

Teší ma, že sa nám podarilo niekoľko našich projektov či
drobných zámerov. Dokončili sme revitalizáciu podchodu na že-
lezničnej stanici, ktorú si všimli aj celoslovenské médiá. Zor-
ganizovali sme množstvo brigád na Severe, v Grinave, na síd-
lisku Juh. Na našej webovej stránke Srdce Pezinka zverejňuje-
me záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Pravidelne vydávame noviny o živote v našom meste a pod.

A aké sú moje najbližšie ciele? Aktívne naďalej presadzovať
politiku transparentnosti, systematickosti. Budem presadzovať
a zasadím sa o rozvoj vo všetkých obvodoch už pri príprave roz-
počtu na rok 2016. Spolu s poslancami za Srdce Pezinka bude-
me navrhovať v zastupiteľstve, aby sa maximálne sprehľadnil
výber, rozsah a plán opráv chodníkov a komunikácií, ako i plá-
novaných investičných zámerov.

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:

Mestský podnik služieb
príspevková organizácia Mesta Pezinok

Trnavská 10, 902 01 Pezinok

Žiadatelia o poskytnutie úče-
lových finančných prostried-
kov pre oblasti sociálnej pomo-
ci, kultúry a športu z rozpočtu
Mesta Pezinok na rok 2016
môžu svoje žiadosti o poskyt-
nutie dotácie podávať

v
zmysle VZN č. 4/2013 – je zve-
rejnené na ).
Rozhoduje dátum pečiatky po-
dateľne MsÚ Pezinok.

O poskytnutie dotácie v
zmysle VZN č. 4/2013 môže
požiadať len fyzická osoba –
podnikateľ, alebo právnická
osoba so sídlom alebo trvalým

najne-
skôr do 30. novembra 2015

www.pezinok.sk

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2016
pobytom na území Mesta
Pezinok, alebo ktorá pôsobí,
vykonáva činnosť na území
Mesta Pezinok, alebo posky-
tuje služby obyvateľom Mesta
Pezinok.

Žiadosti o poskytnutie dotá-
cie je potrebné podať na pred-
písanom tlačive „Žiadosť o
poskytnutie dotácie na rok
..... “

Pri žiadostiach o dotáciu pre
oblasť športu pre športové klu-
by je potrebné k „ Žiadosti “ pri-
ložiť prílohu č. 2 „ Tabuľka čle-
nov “ a prílohu č. 3 „ Zoznam
členov “ (VZN č. 4/2013).

K žiadosti o dotáciu je po-
trebné priložiť kópie:
1. Doklad o pridelení IČO
2. Potvrdenie banky o vedení
účtu, že majiteľom je žiadateľ
alebo kópiu zmluvy o zria-
dení účtu v bankovej inštitúcii
3. Stanovy
4. Doklad o štatutárnych zá-
stupcoch žiadateľa
5. U platiteľa DPH doklad o pri-
delení DIČ

Žiadosť predkladá žiadateľ
na každý projekt, resp. pre kaž-
dú činnosť osobitne v jednom
originálnom vyhotovení vráta-
ne všetkých požadovaných prí

loh.

www.pezinok.sk

anna.stasova@msupezinok.sk

Tieto tlačivá sú k dispozícii
v kancelárii prvého kontaktu
na prízemí Mestského úradu,
Radničné námestie č. 7 a na
stránke – Žia-
dosti a tlačivá.

Žiadosť je potrebné zaslať,
resp. odovzdať na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné námestie č. 7, 902 14
Pezinok – podateľňa.

Anna Stašová, oddelenie eko-
nomiky a miestnych daní, MsÚ
Pezinok, tel. č. 033/6901631,

Informácie:

Zúčtovanie dotácií za rok 2015
Mesto Pezinok každoročne roz-

deľuje z rozpočtu mesta v zmysle
VZN č. 4/2013 účelové finančné
prostriedky pre oblasti sociálnej
pomoci, kultúry a športu.

Poskytnuté dotácie v roku
2015 podliehajú ročnému zúčto-
vaniu s rozpočtom Mesta Pe-
zinok za rok 2015. Žiadateľ, kto-
rému bola poskytnutá dotácia je
v zmysle tohto nariadenia povin-
ný vykonať zúčtovanie dotácie v
súlade so žiadosťou o poskyt-
nutie dotácie a podľa podmie-
nok uvedených v zmluve, a to pí-
somne na predpísanom tlačive
do 15. 1. 2016. Tlačivo na vy-
účtovanie dotácie nájdete na

stránke Mesta Pezinok „ Žiados-
ti a tlačivá “ – „ Vyúčtovanie po-
skytnutej dotácie za rok .....“.

K zúčtovaniu je potrebné pri-
ložiť kópie účtovných dokladov:
- kópia bankového výpisu, ktorá
dokumentuje použitie poskyt-
nutej dotácie

- kópia faktúry
- kópia výdavkového pokladnič-
ného dokladu

- kópia príjmového pokladnič-
ného dokladu

- kópia dokladu z registračnej
pokladnice v prípade platby,
resp. nákupu v hotovosti
K zúčtovaniu dotácií, ktoré

boli poskytnuté na projekty, je

potrebné priložiť stručnú infor-
máciu o realizácií projektu s fo-
todokumentáciou a propagač-
nými materiálmi – pozvánky,
programy, výstrižky z tlače a
pod.

Žiadateľ je povinný spolupo-
dieľať sa na financovaní projek-
tu, resp. svojej činnosti mini-
málne 10% t.j. podpora mesta
nesmie presahovať 90% celko-
vých finančných nákladov pro-
jektu, resp. činnosti. Spolu-
účasť dokladuje žiadateľ vo vy-
účtovaní dotácie.

So zúčtovaním dotácií, ktoré
boli poskytnuté na projekty, ne-
treba čakať do konca roka.

Môžete ich zúčtovať priebež-
ne po realizácií projektu.

Nedodanie vyúčtovania, re-
sp. oneskorene dodané vyúčto-
vanie, alebo oneskorené doda-
točné opravné vyúčtovanie je
dôvodom vyrubenia sankcií v
zmysle § 7 VZN č. 4/2013.

Nedodanie vyúčtovania v sta-
novenom termíne je dôvodom
na vylúčenie subjektu z proce-
su prideľovania financií na na-
sledujúci rok. Zmeškané lehoty
nemožno odpustiť. Takémuto
subjektu v nasledujúcom roku
nesmú byť pridelené žiadne fi-
nancie z rozpočtu mesta podľa
tohto VZN. (MsÚ)

Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spolu-
podieľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom Vinobraní
v Pezinku. Patria sem:

SRDEČNE ĎAKUJEME

CORAgeo, s.r.o.; STAVO-IMPEX HOLÍČ, s.r.o.;
WERTHEIM, s.r.o.; J&T BANKA, a.s.; KARIREAL
SLOVAKIA, a.s.; AD SUN s.r.o.; DUVYSTAV, s.r.o.;
Igor Noga KES&COM; MARIUS PEDERSEN, a.s.,
Pezinok; VVDP Karpaty-Pezinok; Vista real, s.r.o.;
JŠ Servis s.r.o.; Patrik Lukačovič, EBA s.r.o., eco-
logic s.r.o.; Cofely a.s.; Menert spol. s r.o.; Flaga
spol. s r.o.; 3eM, s.r.o. predajňa Pezinok.

Poďakovanie sponzorom VinobraniaPonuka na prenájom
Mestský podnik služieb, p.o. ponúka na prenájom nasledov-

né nebytové priestory:
V objekte krytej plavárne na Komenského ul. č. 43 v Pezinku

o výmere podlahovej plochy (vstupná miestnosť +
hlavná miestnosť) vhodné na prevádzkovnie kozmetiky, mani-
kúry a pod.

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

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

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

Možnosť obhliadky v pracovných dňoch, info na tel. čísle
0917 273 711.

45,54 m

12 m ,
13,4 m , 12,6 m , 7 m ,

2

2

2 2 2

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme

na obsadenie miesta
vedúceho Strediska správy športových zariadení

s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ:
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:
IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom
konaní:

do 12. 11. 2015 Mestský podnik slu-
žieb, p.o., Trnavská 10, 902 01 Pezinok,
„VK-VSSŠZ“

2.12.2015 o 8.30 h.

Mestský podnik služieb, p.o., Pezinok
vedúci

Strediska správy športových zariadení
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
znalosť príslušnej legislatívy (naj-

mä zákon č. 311/2001 Z.z., zákon č. 552/2003 Z.z., zákon č.
553/2003 Z.z., zákon č. 355/2007 Z.z. + vyhláška č. 554/2007
Z.z. a vyhláška č. 308/2012 Z.z.), skúsenosti s prácou s ľuď-
mi, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti

životopis, overená fotokópia dokladu o ukon-
čenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte po-
štou, elektronicky na email: info@plavaren-pk.sk, alebo prines-
te osobne na adresu:

s uvedením hesla:

Rozhodujúci je dátum podania žiadosti na poštovej pečiatke
alebo dátum osobného podania žiadosti na uvedenej adrese.
Na oneskorene podané žiadosti sa nebude prihliadať.

Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami, je po-
vinný žiadosť s dokladmi doručiť na uvedenej adrese aj písomne,
najneskôr v deň uskutočnenia výberu ešte pred jeho začiatkom.

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove Mestského podni-
ku služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok, dňa

V našom meste sa už tradič-
ne uskutoční

ktorá v
tento deň po štyroch rokoch tr-

11. novembra o
11 hodine a 11 minúte pietna
spomienka na obete nielen
prvej svetovej vojny,

Pamiatka na obete vojen
vania skončila, ale aj na obete
všetkých vojen.

Spomienka za zvuku kostol-
ných zvonov sa uskutoční

Mesto Pezinok sa už pred

na
mestskom cintoríne v Pezin-
ku.

niekoľkými rokmi pripojilo k celo-
európskej výzve, ktorá sa zača-
la v talianskom mestečku Ro-
vigo a posolstvo rozozvučania
zvonov v tomto čase spája stá-
le viac a viac miest, ktoré ta-
kýmto spôsobom vzdávajú úctu
svojim spoluobčanov, ktorí v mi-

nulom storočí zahynuli v mno-
hých vojnových konfliktoch na
našom kontinente.

Primátor mesta spolu s ďalší-
mi organizátormi pozývajú ob-
čanov Pezinka na toto pietne
podujatie.

(r)
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 11. 2015

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Glazúrovanie vaní. Tel: 0905 983 602

Inzercia

Ako si poradiť s pribúdajúcimi rokmi?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Čas je skutočne neúprosný. Od svojho
narodenia starnú všetci, preto je starnutie
prirodzený proces. Staroba oficiálne začí-
na odchodom do dôchodku. Toto obdobie
je zlomom v živote každého seniora. Člo-
vek zrazu musí prehodnotiť svoj život, záuj-
my, vzťahy a vyplniť si čas. Preto je veľmi
dôležité, aby si seniori vytvorili taký prog-
ram, ktorý zmysluplne vyplní každý ich
deň. Odporúčané sú rôzne fyzické aktivi-
ty ako napríklad bicyklovanie, plávanie, prechádzky, ale aj práca,
napríklad v záhrade. Samozrejme, každý podľa vlastných záuj-
mov a hlavne podľa vlastných síl a možností. Tiež je výborné,
keď seniori nezabúdajú na čítanie, lúštenie krížoviek, naďalej sa
zaujímajú o aktuálne dianie nielen vo svojom okolí, ale aj vo sve-
te, čím udržiavajú svoju myseľ stále v kondícií. Človek je však
tvor spoločenský. Preto je vhodné udržiavať vzťahy s rovesník-
mi, spolu si „poklebetiť“, zasmiať sa a vymeniť si skúsenosti.
Zúčastňovať sa rôznych výletov a kultúrnych podujatí, ktoré orga-
nizujú napr. aj kluby dôchodcov. Výborná vec sú univerzity tretie-
ho veku. No a v neposlednej a tej najdôležitejšej miere ako zvlád-
nuť pribúdajúce roky je predsa s pomocou vlastnej rodiny. Preto
seniorom nezabúdajme venovať pozornosť, záujem a starostli-
vosť. Venujme im častejšie návštevy a rozhovory, lebo aj my ich
raz budeme potrebovať.

Sociálna poradňa

Dovoľte, aby som sa vám, ako i pracovníkom MsÚ, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na rekonštrukčných prácach
dolnej časti Záhradnej ulice úprimne poďakovala.

Vykonanými terérnnymi úpravami, položením zámkovej dlaž-
by na parkovisku, rekonštrukciou prístupovej cesty a hlavne za-
vedením parkovania na rezidenčné karty, úpravou chodníka až
po svetelnú križovatku – signalizáciu ste nám vo veľkej miere
zlepšili pokojné bývanie a v konečnom dôsledku zlepšili a skráš-
lili životné prostredie. Ešte raz úprimné poďakovanie a veľká
vďaka. Za obyvateľov bytovky č. 1 domová dôverníčka

Eva Baďurová

Vďaka za rekonštrukciu

Inzercia

Žiadateľ musí vyplniť žia-
dosť, ktorá je k dispozícii v kan-
celárii prvého kontaktu, na od-
delení životného prostredia, ko-
munálnych služieb a dopravy
alebo si ju môže stiahnuť zo
stránky Mesta. Následne ju spo-
lu s povinnými prílohami doručí
na mestský úrad. Základnou
podmienkou, ktorú musí spĺ-

ňať, je posudok úradu práce,
ktorý potvrdzuje odkázanosť
na individuálnu prepravu osob-
ným motorovým vozidlom a tr-
valý pobyt v lokalite, kde žia-
da o vyhradenie parkovacieho
miesta. Ďalej musí žiadateľ
predložiť preukaz osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím,
parkovací preukaz pre fyzickú

osobu so zdravotným postih-
nutím a situačný náčrt prípad-
ného umiestnenia vyhradené-
ho parkovacieho státia. K žia-
dosti sa predkladá aj osvedče-
nie o evidencii motorového vo-
zidla, ktorého vlastníkom je žia-
dateľ, prípadne osoba žijúca v
spoločnej domácnosti s ním.
Prílohou žiadosti je aj čestné

prehlásenie, že motorové vo-
zidlo neslúži na podnikateľské
účely a že žiadateľ ani osoby bý-
vajúce v spoločnej domácnosti
nevlastnia v lokalite garáž.

Za rovnakých podmienok o
vyhradenie parkovacieho mies-
ta žiadajú aj príbuzní zdravotne
ťažko postihnutých detí.

Ing. Miloš Bačák

Žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta pre osobu ZŤP

Dňa 8. októbra 2015 sa v
Banskej Bystrici konal IV.
Snem Matrikárok a matrikárov
Slovenskej republiky, kde Mi-
nisterstvo vnútra Slovenskej
republiky a Združenie matri-
károv a matrikárok Slovenskej
republiky udelilo poďakovanie
kolektívu matričného úradu v
Pezinku, našim bývalým kole-
gyniam a

pri príle-
žitosti 120. výročia vzniku štát-
nych matrík na Slovensku, za
obetavú a zodpovednú službu
občanom v kľúčových mo-
mentoch života pri narodení
dieťaťa, uzavretí manželstva
a úmrtí blízkeho.

Zároveň Helene Drgoňovej sa dostalo aj veľkého poďakovania
ako zakladajúcej členke Združenia matrikárov a matrikárok Slo-
venskej republiky za dlhodobú prácu a zodpovedný prístup. Pri-
pájame sa a prajeme všetko dobré.

Helene Drgoňovej
Jane Horvátikovej,

(MsÚ)

Poďakovanie kolektívu
matrikárok v Pezinku

Ako dlhoročný a pravidelný či-
tateľ mesačníka PEZINČAN,
(vydáva mesto Pezinok už 48
rokov), dovoľujem si po prvý
raz predložiť redakcii mesační-
ka PEZINČAN nasledovný prí-
spevok, a to najmä moje osob-
né poďakovanie redakcii me-
sačníka PEZINČAN za napísa-
nie a zverejnenie konkrétnej
udalosti, ktorá sa uskutočnila v
Pezinku začiatkom mesiaca
september 2015, a to k výstave
53 veľkoplošných fotografií na
plátne s rozmermi 50 x 70 cm v
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku pod názvom „Pezinské vi-
nohrady sú najkrajšie“. Tento
článok bol uverejnený na stra-

ne č. 8 v mesačníku Pezinčan -
september 2015 v časti Kul-
túra a umenie.

Pre korektnosť voči čitateľom
mesačníka Pezinčan potrebu-
jem uviesť, že osobne nepo-
znám autora uvedeného textu
(s obsahom som samozrejme
stotožnený a veľmi spokojný),
a preto sa touto cestou cez me-
sačník PEZINČAN chcem po-
ďakovať autorovi uvedeného
textu. Ďakujem za výstižné uve-
denie problematiky, ktorá zača-
la pre mňa v Pezinku, v tomto
jedinečnom a prekrásnom
prostredí, pred 40. rokmi.

V súvislosti s výstavou je nut-
né uviesť, že zárodok výsta-

vy vznikol už vo februári 2014,
kedy moju písomnú ponuku –
návrh na využitie fotografií
– prijali všetky oslovené osoby,
a to:
- Malokarpatské múzeum v Pe-

zinku, PhDr. Martin Hrubala
PhD. - riaditeľ MMvPk,

- Primátor mesta Pezinok, Mgr.
Oliver Solga,

- Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov, Ing. Oľga
Bejdáková – predsedníčka
ZPVV,

- Združenie Malokarpatská vín-
na cesta, Ing. Milan Pavelka -
predseda ZMVC,

- Vinohradnícka a vinárska ko-
misia pri MsZ v Pezinku, pán
Gabriel Guštafík – predseda
VVK.

Na pracovnom rokovaní vo
februári 2014 na pôde mest-
ského úradu v Pezinku k mojej
predloženej písomnej ponuke
boli prijaté závery, že na využi-
tie pestrého a rozsiahleho
množstva fotozáberov z Pezin-
skej vinohradníckej lokality,
najvhodnejším a ideálnym
miestom je Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku. Za priazeň a
podporu k predloženej ponuke
ďakujem všetkým vyššie uve-
deným osobám. Moje najväč-
šie poďakovanie patrí pánu
Martinovi Hrubalovi – riaditeľo-
vi Malokarpatského múzea v
Pezinku, a to ako kurátorovi vý-
stavy pod názvom „Pezinské vi-
nohrady sú najkrajšie“

Ing. Pavol Stanko

Poďakovanie redakcii

Každé ráno prichádza viac ako 400 žiakov do ZŠ Na bielenisku
2 v Pezinku. Mnohých žiakov privážajú do školy rodičia autami.
Vedenie školy spolu s OZ Školák na Bielenisku a rodičmi dlho
hľadali riešenie, ako sprehľadniť situáciu pred školou a zabez-
pečiť pre žiakov maximálnu bezpečnosť. Pomocnú ruku podala
Mestská polícia v Pezinku. Každé ráno prichádzali jej zástupco-
via ku škole a organizovali dopravu pred školou. S pribúdajúcim
počtom žiakov sa situácia stávala v rannej špičke neúnosná.
Vedenie školy spolu s Radou školy a zástupcami OZ Školák na
Bielenisku sa stretli s pánom primátorom Mgr. Oliverom Solgom
a jeho zástupcami a poukázali na každodennú situáciu, ktorá
vzniká pred školou. Na rokovaní predložili niekoľko návrhov a
pán primátor sľúbil, že deťom pomôže.

Nezostalo len pri sľuboch! Mesto Pezinok vybralo finančne i ča-
sovo najmenej náročný projekt a počas prázdnin ho zrealizova-
lo.A takto to vyzerá dnes.Autá sa na parkovisku striedajú ako na
bežiacom páse a deti môžu bezpečne prichádzať do školy.
Riaditeľstvo Základnej školy Na bielenisku 2 spolu s rodičmi vy-
slovujú poďakovanie za to, že Mestu Pezinok nie je ľahostajná
bezpečnosť detí. Ingrid Jurčová

Mestu záleží na bezpečnosti detí!

Severné Čechy očami pezinských baníkov
Na pozvanie priateľov z Ba-

níckeho spolku zo severočes-
kého mesta Stráž pod Ralskem
sa skupina členov Malokarpat-
ského baníckeho spolku v Pe-
zinku zúčastnila trojdňového po-
znávacieho pobytu na severe
Čiech. Priatelia baníci pripravili
naozaj veľmi bohatý program.

Už v prvý deň popoludní sa
pezinská výprava oboznámila v
Stráži pod Ralskem s ťažbou u-
ránových rúd na jednotlivých
šachtách revíru. V baníckej ex-
pozícii si prezreli obrazovú a ma-
povú dokumentáciu o zakladaní
závodu, priebehu ťažby i likvidá-
cii prevádzky. Následne sa pono-
rili do histórie, keď v neďalekých
Zákupoch navštívili štátny zá-
mok, bývalé letné sídlo Habs-
burgovcov. Zámok je unikátny
svojou originálnou vybavenos-
ťou. Po presune do Jiřetína pod

Jedlovou, pôvodne baníckeho
mestečka zal. v polovici 16.
stor., a ubytovaní v Kláštornom
penzióne, sa oboznámili s jeho
históriou.

Ďalší deň, v sobotu, sa hneď
zrána stretli so širším okruhom
domácich v údolí pri štôlni
„Knížecí“. Oboznámili sa s ťaž-
kosťami pri jej sprístupnení a s
geológiou tunajšieho ložiska.
Napriek snahe domácich sa z
technických príčin nepodarilo
vstúpiť do podzemia štôlne.
Preto sa presunuli k striebornej
štôlni „sv. Jana Evangelisty“ z
r. 1781. Tu pri fáraní videli spô-
sob získavania striebra z kre-
menno-kvarcitových rudných
žíl. Aby získali čo najlepší obraz
o tunajšom dobývaní, sfárali aj
do štôlne „sv. Kryštof“ z r.1539.
Po prehliadke uvedených ba-
níckych pamiatok si v Jiřetíne

prezreli mestské múzeum a nne-
skôr prešli na zrúcaniny hradu
Tolštejn. Zo zvyškov hradu je vý-
hľad na okolie. Ešte krajší roz-
hľady poskytuje 23 m vysoká
murovaná rozhľadňa na neďa-
lekom vrchu Jedlová. Po na-
hliadnutí do oblasti Labských
pieskovcov a Stredočeskej pa-
horkatiny z vrcholu rozhľadne,
cez dominantnú Krížovú horu,
na ktorej sú zaujímavo rieše-
né zastavenia krížovej cesty z
r. 1759, sa dostali naspäť do
Jiřetína.

Tretí deň sa zastavili v priesto-
re, kde v 18.stor. prebiehali boje
medzi Rakúšanmi a Prusmi –
na Križovom buku. V blízkosti
sa nachádzajú aj betónové
opevnenia budované pred 2.
svet. vojnou. V prírodnej rezer-
vácii Zlatý vrch mohli obdivovať
čadičové vyvreliny – stĺpy so 4-

až 6- bokou odlúčnosťou, vyso-
ké až 30 m, tzv. organové píšťa-
ly alebo varhany. Hlavným cie-
ľom bola podzemná továreň.
Nachádza sa v Jánskej. Skľu-
čujúco pôsobia na človeka ešte
aj dnes následky vojnových
hrôz. Väzni z koncentračných tá-
borov tu vyrazili rozsiahle
podzemné priestory, v ktorých
boli vyrábané súčasti nemec-
kých bojových lietadiel (spojen-
ci továreň neobjavili do konca
vojny). Členovia MBS putova-
nie ukončili v Srbskej Kamenici.
Po celú dobu pobytu i presunov
sprevádzal výpravu Mirek ako
hlavný organizátor a koordiná-
tor a pomáhali mu Pavel a Petra
z Baníckeho spolku zo Stráže
pod Ralskem.

Patrí vám úprimná vďaka, pria-
telia a Zdar Boh!

Jozef Mišuta

Ilustračné FOTO: (pb)
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Druhá októbrová sobota pa-
trila v Pezinku už tradične jabl-
kám. Malokarpatské múzeum v
Pezinku spolu s Malokarpat-
ským osvetovým strediskom a
mestom Pezinok pripravilo pre
Pezinčanov už po piatykrát ak-
ciu s názvom „Jablkové hodo-
vanie“. Toto celoregionálne po-
dujatie sa teší obľube vo viace-
rých lokalitách. Okrem Pezinka
mohli ľudia navštíviť Jablkové
hodovanie v Modre, Senci, Du-
najskej Lužnej, Stupave, Blat-
nom, Limbachu, Svätom Jure,
Jabloňovom, v obci Tureň a
mestských častiach Bratislavy -
Nové Mesto, Devínska Nová
Ves, Vajnory a Petržalka.

V Pezinku sa Jablkové hodo-
vanie uskutočnilo v poobedňaj-
ších hodinách, v čase od 13.00

V Pezinku sa opäť hodovalo

do 17.00 h. Napriek sychravé-
mu jesennému počasiu bolo na
podujatí množstvo návštevní-
kov, ktorí ochutnávali a nakupo-
vali rôzne jablkové dobroty.
Šestnásť predajcov z Pezinka a
jeho okolia ponúkalo koláče,
torty, šťavy, pečené čaje, suše-
né jablká, keramiku či doplnky
do domácnosti.

Pre návštevníkov sme v mú-
zeu pripravili i sprievodné akti-
vity. Naše múzejné pedagogič-
ky pre menších návštevníkov
pripravili obľúbené tvorivé diel-
ne, ktorých témou boli toho ro-
ku prírodné materiály. Deti ma-
ľovali na kamene, tvorili vlastné
kytičky, vyrábali jablkové mobi-
ly a kreslili jabĺčka, ktorými zdo-
bili papierovú jabloň. Program
pre deti pokračoval predstave-

ním Divadielka DUNAJKAs ná-
zvom Spevohrad. Predstave-
nie malo veľmi dobrú odozvu,
deti sa vyšantili a spoločne si za-
spievali známe detské pesnič-
ky. S úspechom sa stretlo i
Hlasovanie o najzaujímavejšiu
dobrotu. Na prvom mieste sa
umiestnil stánok Marlotka, s
tesným rozdielom nasledovali
Dobroty pre každého a na tretej
priečke skončila rodina Matej-
kovičová.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku ďakuje za spoluprácu Bra-
tislavskému samosprávnemu
kraju, Malokarpatskému osve-
tovému stredisku v Modre, mes-
tu Pezinok a všetkým, ktorí sa
podieľali na tejto príjemnej akcii.

etnologička MMvPK
Mgr. Hana Sedláčková,
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Pezinské viechy do konca októbra
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VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO SKOVAJSA

–

–

Kupeckého 51

Kupeckého 73

,

U vínnej mušky, Holu-byho 20,

,

Ing. Čistá VinAk,
,

–
;

;

Klaudia Tretinová 0948
252 264 ;

Matej Farbula 0902
717 413 ;

Milan
Skovajsa 0905 164 227 ;

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

www.farebnevinarstvo.sk farbulamatej@gmail.com

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

2 .-31. október

2 .- . október
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28.-31. október

1 24

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 ostávajúce októbrové dni, 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

Pohár vína o piatej v Carnunte
Posledný tohtoročný Pohár vína

o piatej nás prevedie rímskym
Carnuntom, ktoré sa nachádza len
pár kilometrov od Bratislavy. V sú-
časnosti je tento niekdajší legio-
nársky tábor a mesto jednou z naj-
navštevovanejších atrakcií v su-
sednom Rakúsku. Dôvodom sú re-
konštrukcie štyroch stavieb, ktoré
vychádzajú nielen z výsledkov ar-
cheologických výskumov, ale aj
svedectiev antických autorov.

O živote v legionárskom tábore,
vojenskom i civilnom meste vám

v Pezinku Historik nám zodpovie základné otázky – prečo si Rimania vy-
brali práve oblasť Carnunta pre vybudovanie legionárskeho tábora, akú rozlohu malo mesto v ča-
se svojho najväčšieho rozkvetu, prečo sa prezentuje ako „ mesto cisárov “ ale i čo spôsobilo jeho
úpadok. Tomáš Klokner sa vo svojej práci špecializuje na oblasť rímskych dejín a kultúry, preto
vám rád zodpovie i vaše otázky. Vstupné na akciu je 1 €.

12. novembra o 17.00 hod. porozpráva v Malokarpatskom
múzeu Tomáš Klokner.

Miroslava Kišoňová

Stánok Malokarpatského múzea v Pezinku.

pri-
p r a v u j e
Mesto Pe-
zinok v spo-
lupráci s
Pezinským kultúrnym cen-
trom v Spoločenskej sále Do-
mu kultúry podujatie venova-
né pre našich milých seniorov.
V rámci Úcty k starším hlav-

V piatok
30. októb-
ra 2015 od
16.00 h.

ným hosťom programu bude
slovenský spevák a herec

ktorého inter-
pretačné umenie je zazname-
nané i na CD platniach ako

(1992),
(1998),

ako i na profilových CD
(1998),

(2003 – album ocenený pla-
tinovou platňou, umiestnený
v TOP 10 najpredávanejších

Jozef Benedik,

Cigáni idú do neba
Cyrano z predmestia

Be-
nedik spieva Dusíka
Amore mio bambina mia

titulov v SR za rok 2003)
a (2009). V sú-
časnosti vystupuje na sólo-
vých koncertoch a účinkuje v
produkciách divadiel Teatro
Wüstenrot, Nová scéna, Slo-
venské národné divadlo a
pravidelne spolupracuje so
Slovenským rozhlasom a s
viacerými dabingovými štú-
diami.

Pre seniorov bude prichys-
tané malé občerstvenie.

Innamorati

(pv)

Podujatie venované našim seniorom

V nedeľu 11. októbra 2015 v Kul-
túr-nom centre v Pezinku uskutočnil
XVII. ročník speváckej súťaže „Pezinok
spieva – spievajte s nami“. Súťaž pripra-
vila Základná organizácia Únie žien
Slovenska v Pezinku v spolupráci s
Mestským úradom Pezinok, Kultúrnym
centrom Pezinok a za finančnej podpory
Krajskej organizácie Únie žien Sloven-
ska v Bratislave.

Súťaže sa zúčastnilo 27 súťažiacich.
Súťaž nebola vekovo a ani žánrovo ob-
medzená. Súťažiaci boli rozdelení do 4

sa skupín. Výkony spevákov posudzovala
4-členná porota.

Víťazom prvej skupiny sa stala Hanka
Mikušová, ktorá spievala pesničku „Stojí
kačka na šentíši“. V 2. skupine prvé
miesto obsadili Katka Mučková s pies-
ňou „Diamanty“ a Richard Ciller s pies-
ňou „Beťár som, parobok“. V tretej
skupine zvíťazila Martina Gašparovi-
čová a vo štvrtej Eva Mináriková. Cenu
primátora mesta Pezinok získal Fran-
tišek Noskovič. Výborné výkony po-
dali všetci súťažiaci, takže porota mala

ťažkú úlohu určiť najlepších.
V prestávkach medzi súťažnými skupi-

nami vystúpili žiaci Materskej školy
Vajanského pod vedením pani učiteľky
Petrášovej, žiaci Základnej školy Na
Bielenisku pod vedením Mgr. Zuzany
Balcovej, tanečníci tanečnej skupiny mo-
derných tancov Sony Dance pod vede-
ním trénerky pani Bronislavy Jurášo-
vej, tanečníci KST Petan pod vedením
Mgr. Kvetoslavy Štrbovej a flautistky zo
Základnej umeleckej školy Eugena
Suchoňa v Pezinku.

Súťaž mala vysokú úroveň vďaka vý-
borným výkonom účinkujúcich, ale aj

podpore, ktorú pri jej príprave a priebehu
poskytol najmä primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga formou finančnej pomo-
ci a vecnými darmi, Ing. Ingrid Noskovi-
čová, riaditeľka Kultúrneho centra Pezi-
nok organizačnou a personálnou podpo-
rou. Pezinskí vinári páni Matyšák, Rajnic
a Pavelka tiež zasponzorovali súťaž a do
súťaže prispel finančne i vecnými darmi
aj Ing. Ján Matuský.

MO ÚŽS chce pokračovať v tradícii a v
roku 2016 zorganizuje už XVIII. ročník sú-
ťaže „Pezinok spieva – spievajte s nami“.

predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku
PaedDr. Elena Matuská,

Pezinok spieva – spievajte s nami
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Po maturite som sa chcel
stať kníhkupcom, vyučil som
sa kníhkupcom – a som stále
kníhkupcom. Túto na pohľad
prozaickú definíciu svojho ži-
vota vysloví hrdina známej
komédie Vrchní, prchni v po-
daní Josefa Abrháma. V sku-
točnosti však môže byť ži-
votný príbeh kníhkupca nao-
zaj vzrušujúci, najmä ak je je-
ho hlavným motívom láska
ku knihám a k ich čitateľom.
Svoje o tom vie Richard Soso
Molnár, ktorý si pred rokom
otvoril v Pezinku kníhkupec-
tvoArtfórum.

V živote človeka rok stačí aku-
rát na to, aby sa naučil rozprá-
vať či chodiť. Pezinské Artfó-
rum je však po roku života do-
spelé. Možnosť presvedčiť sa o
tom mali všetci účastníci oslavy
ročných narodenín, ktorá sa v
jeho priestoroch konala v sobo-
tu 11. októbra.

O pestrý program sa postarali
hudobní hostia Sisa Michalide-
sová a Peter Preložník, a tiež
spisovatelia Veronika Šikulová,
Márius Kopcsay a režisér Pat-
rik Lančarič.

Richard Soso Molnár v prího-
vore priznal, že pred 10. októb-
rom 2014 nepredal v živote ani
jednu jedinú knihu. Samozrej-
me, po tomto dátume sa všetko
zmenilo.

hovorí Richard
Soso Molnár.

Ako sa vlastne nápad založiť
Artfórum v Pezinku zrodil?

„Ide to presne podľa mojich
očakávaní,“

„Vedel som, že to
nebude extra zisková záleži-
tosť. Ale je tu potenciál, aby sa
mi podarilo utiahnuť náklady a
zarobiť si na seba. Podstatné
je, aby malo kníhkupectvo takú
formu a taký obsah, ako som si
predstavoval.A to sa naplnilo.“

„Lásku k Pezinku som mal
ako rodený Pezinčan odjakži-
va. Myšlienka mať vlastné kníh-

kupectvo mi v hlave skrsla ta-
kisto už dávno, možno aj pred
siedmimi rokmi. Nikdy som ju
nejako nerozvíjal,“

„Kamarát vo mne opäť oživil tú-
to myšlienku, keď povedal, že
by sa v Pezinku zišlo mať ka-
viareň s knižkami. Opravil som
ho – nie kaviareň s knižkami,
ale kníhkupectvo s kaviarňou.
Boli tu síce už dve kníhkupec-
tvá, ktoré sa však nezameria-
vali na kvalitnú literatúru.
Povedal som si, že v Pezinku
urobím kníhkupectvo na spô-
sob Artfóra. Oslovil som bra-
tislavské Artfórum, či by mi ne-
pomohli odštartovať a jeho šéf
Vlado Michal mi ponúkol, že by
sme mohli fungovať pod jeho
značkou. Slovo dalo slovo a po-
dali sme si ruky.“

„Keď si knižku sám
prečítam, pochopil som ju a
som o nej presvedčený, vtedy
cítim, že ju viem predať.
Funguje to takmer na sto per-

spomína
Richard Soso Molnár na svoje
začiatky. Tri roky pracoval v
sklade v bratislavskom Artfóre,
potom prešiel do iného sektora,
chvíľu bol aj na voľnej nohe.

Medzi jednoznačné bestsel-
lery jeho obchodu patria knižky
Veroniky Šikulovej, čerstvej ví-
ťazky literárnej súťaže Anasoft
litera. Mágia kníhkupca však
spočíva v tom, že sa mu dobre
predáva titul, ktorý sám čítal a
zaujal ho.

cent,“

„ Ako čitateľ, ktorý knihy celo-
životne miluje a kupuje som
rád, že sme jedno z mála miest
na Slovensku, ktoré má Art-
fórum,“
„Tu nájdete knihy, ktoré inde ne-
dostanete. Práve preto si ich
najradšej kupujem práve tu, prí-
padne ešte v bratislavskom
Artfóre. Je to nielen kníhkupec-
tvo, je to inštitúcia, miesto, kde
sa môžeme stretnúť, kde o kni-
hách diskutujeme a kde sú
ochotní nám akúkoľvek knižku
zohnať. Popri veľkých kníhku-
pectvách majú práve tieto malé
svoju atmosféru a pevne verím,
žeArtfórum bude aj naďalej kul-
túrnou inštitúciou Pezinka.“

poodhaľuje Soso dvier-
ka do kníhkupeckého zákulisia.
Kníhkupec teda musí knižky
poctivo čítať, veď je to jeho po-
vinnosť a radosť zároveň.

Na oslave ročných narode-
nín nechýbal ani pezinský pri-
mátor a zároveň pravidelný zá-
kazník a návštevník Artfóra
Oliver Solga.

zdôveril sa primátor.

Primátor si kupuje veľa kníh,
najmä výtvarných a historic-
kých, ale aj beletriu. Potešil ho
napríklad najnovší Umberto
Eco, hoci zhodou okolností si
práve tento titul kúpiť nemusel
– jeden exemplár mu daroval
priamo prekladateľ a priateľ
Stanislav Vallo. V narodenino-
vý večer si odniesol z kníhku-

pectva knižku o Antonovi Sr-
holcovi.

Medzi fanúšikov Artfóra patri
aj režisér Patrik Lančarič.

Že je Rišo Soso Molnár nao-
zaj zapálený kníhkupec a robí
svoju prácu s veľkou vášňou,
dokazuje aj fakt, že okrem titu-
lov, ktoré objednáva a ktoré má
na sklade, pokúša sa pomôcť aj
ľuďom o ktorých vie, že už dlho
zháňajú nejakú knihu.

vysvetľuje Patrik Lančarič.

Neostáva iné, len zaželať pe-
zinskému Artfóru a jeho zakla-
dateľovi Rišovi Sosovi Molná-
rovi všetko najlepšie, veľa
dobrých kníh a ešte lepších čita-
teľov.

„Je to takmer presne
rok, odkedy páter Srholec, náš
priateľ, sobášil nášho syna a ne-
vestu. Potešilo ma, že knižka
práve vyšla a v Pezinku ju má-
me ako prví. Nesiem ju ako dar-
ček synovi a neveste na výročie
svadby. “

„Soso mal vždy sen mať kníh-
kupectvo. A to jeho vonia nielen
knihami ale aj človečinou, vzťa-
hom ku kvalitnej literatúre.
Pre mňa boloArtfórum vždy po-
slom slobody. Hneď po No-
vembri 1989, keď vzniklo, sme
sa v prvej predajni v Bratisla-
ve na Gr sslingovej ulici dostá-
vali k dovtedy zakázaným kni-
hám, mnohé boli ešte len oxe-
roxované.“

„ Prejde
všetky antikvariáty a interneto-
vé obchody a pomôže im ju zo-
hnať, aj keď sa to zdá nemož-
né,“
„Ja som roky zháňal knihu esejí
ruského básnika Josifa Brod-
ského s názvom Vodoznaky.
Ide o český preklad a knižka bo-
la nezohnateľná. Rišo ju zohnal
niekde v Čechách, dokonca cel-
kom novú a to je naozaj bonus
– keď sa človek naňho môže
obrátiť s takouto prosbou a on
má skrátka radosť, že zohnal
novú knihu. Toto ho dokonale
charakterizuje.“

ö

(kam)

Pezinské Artfórum oslavovalo prvé narodeniny

Obzrieme sa po soche?
Výstava

ktorej je kurátor Mgr.
Roman Popelár v číslach: 23 zú-
častnených sochárov (20 zo
Slovenska a hostia z Maďarska,
Poľska a Česka), 31 diel, pre-
miéra výstavy Bratislave, reinšta-
lácia v Pezinku, 1 lektorka pro-
gramu Mgr.
Michaela Syrová, Phd, 1 virtuóz v
hre na harmoniku prof. Boris
Lenko, produkciaATELIÉR PK.

Na vernisáž v
v Pálffyho paláci na Zámockej
47 v Bratislave,
prišlo viac ako 100 hostí, vráta-
ne 18 vystavujúcich autorov, vý-
stava sa stala súčasťou 20. roč-
níka známeho bratislavského
projektu Socha a objekt XX.

Reinštalácia výstavy v pezin-
skom

mala na
vernisáži 28 hostí, výstavu si po-
zrelo 230 dospelých a na asisto-
vaných prehliadkach 550 detí a
študentov.

Projekt sa už po štvrtýkrát rea-
lizuje s finančnou podporou
Ministerstva kultúry SR. Opiera
sa o prácu dobrovoľníkov, po-
moc a podporu "spriaznených
duší", najmä majiteľov priesto-
rov, v ktorých sú výstavy a sprie-
vodné podujatia usporiadané.

Cieľom projektu nie je to, čo je
funkciou štátnych a regionál-
nych galérií. Zameriava sa ťa-
žiskovo na výber novej tvorby
najmladšej a mladšej strednej
generácie, konfrontuje však ich
tvorbu s ukážkami autorov z oko-

(Medzi)generačné pa-
radoxy,

Galérii STATUA

v auguste 2015

Panoráma centre v sep-
tembri a októbri 2015,

Deti na výstave

litých krajín a zo staršej generá-
cie. V tejto koncepcii sa stretajú
na výstave diela, v ktorých rezo-
nuje aktuálna doba, čerstvá ži-
votná skúsenosť, pocity z pros-
tredia, v ktorom hrá významnú
rolu politika, médiá, vlastnosti ľu-
dí, vývoj spoločnosti, šance jed-
notlivca. Veľmi vďačné je sledo-
vať niekedy až prekvapenie ná-
hodných návštevníkov, ktorých
často pozveme priamo z ulice,
akoby v tých veciach čosi našli,
niečo, čo je známe skôr z poci-
tov než poznatkov, nie vždy krás-
ne, skôr pravdivé alebo vyzýva-
júce. A pri odchode úprimne po-
ďakujú za pozvanie, často s do-
datkom, že nebyť toho, boli by
prišli o zážitok.

Jednoducho, výstavy nie sú
miestom, kam bežne chodíme.
Veľké ticho nastane, keď sa lek-
torka spýta skupiny školákov, či
už boli na výstave umenia.Aj pre-
to prinášame výstavu bližšie.
Sprostredkuje prvé stretnutie, tie
ďalšie si už vyberú sami. V kaž-
dom prípade však títo ľudia v ži-
vote neodstránia sochu z verej-
ného priestoru tak, že ju nechajú
rozpíliť na kusy a vyhodiť na sme-
tisko, ako sa nedávno opäť stalo
jednému z našich autorov. Prog-
ram je na to urče-
ný. A nielen na to, odkrýva mož-
nosť komunikovať aj čítaním po-
citov, myšlienok, ktoré autor vlo-
žil do diela. Nie cez obrazovku,
ale v priamom, osobnom, intím-
nom kontakte - to je zážitok origi-
nálny, nesprostredkovaný, ne-

Deti na výstave

premletý v mlynoch médií. Preto
vzácny. Sme radi, že dnes aj au-
tori - sochári vyjadrujú potreb-
nosť a uznanie kvalite nášho pro-
gramu Ďakuje-
me za dobrú spoluprácu pezin-
ských škôl, najmä opäť učiteľke
Stanekovej zo ZŠ na Kupeckého
ul., riaditeľke Gymnázia p. Sol-
govej a p. Bencovej, ZUŠ, p. Fri-
čovi, Obchodnej akadémii i MŠ

Vajanského ul.
Každoročne si pripomíname,

že námet tohto projektu vznikol
na pôde vtedy vznikajúcej
Galérie Prokop z iniciatívy akad.-
sochára Jozefa Jankoviča, vtedy
profesora VŠVU. Jeho rozvoj
podporovali i "domáci" akad.
soch. A. Ilečko, E. Venkov i "zdo-
mácnelý" akad. soch. K. Lacko,
ale aj akad. soch. J. Hobor. Zá-
kladné parametre prezentácie
sochy do štatútu nastavila vý-
znamná slovenská teoretička
umenia Mgr. Ľuba Belohradská,
kurátorka prvého ročníka. Ona
nás, realizátorov, jasne a stručne
poučila, ako má vyzerať výsle-
dok našej práce. Spriaznenosť
VŠVU v Bratislave tiež pomohla,
napr. aj odporučením kvalitnej
lektorky pre program

Potvrdilo sa, že Pezinča-
nia sú v mnohých smeroch výni-
moční - odporučená bola práve
Pezinčanka - Mgr. Michaela Sy-
rová - Gajdošová. V prvom roč-
níku 2007 sme si užili i prezentá-
cie zahraničných hostí a komor-
ný koncert na Medzinárodnom
kolokviu. Štart sa vtedy vydaril a

Deti na výstave.

Deti na vý-
stave.

Za hradbami a
my sme dostali z odborných kru-
hov mandát pokračovať. Pre ďal-
šie tri ročníky sa prirodzene zúžil
počet vystavujúcich takmer na
polovicu, čo je primerané krité-
riám štatútu Bienále.

Bienále plastiky malého for-
mátu Pezinok je na Slovensku
(snáď i v okolí) ojedinelá pravi-
delne sa konajúca prezentácia
sochárskej tvorby komorného
charakteru so stabilnou koncep-
ciou a štruktúrou projektu. Tým
si získava dôveru i záujem so-
chárov a odbornej verejnosti.

Je teda na nás, ako so získa-
ným kreditom naložíme. Predo-
všetkým je to výzva nájsť mu v
meste priestor a podporiť tak per-
spektívu pre trvalé kultúrne obo-
hatenie života v našom meste a
regióne. Jedným z dôvodov, pre-
čo sme už v názve projektu pre-
sadili mesto Pezinok, je mož-
nosť jeho propagácie exportom
aktivít, ktoré sa v ňom dejú, do
okolia. V Bratislave sme boli už
trikrát, pripravuje sa Viedeň. Je
to výzva. Obzrieme sa po soche
v Pezinku?

www.bienalepezinok.eu, FB,
ATELIÉR PKViera Moravčíková,

17.00 h BRAZÍLIA – NA KAŽDEJ KVAPKE ZÁLEŽÍ

17.45 h VÁŠEŇ PRE ZLATOAOHEŇ

17.50 h INÁ POMOC

18.00 h REVITALIZÁCIAVINOHRADOV

19.30 h PÚŤ VODY

20.00 h KOSATKY DRAVÉ – PLUTVY PRINÁŠAJÚCE ZMENU

20.55 h REKLAMNÝ BLOK ‘10

21.05 h TAJOMSTVÁ Z ÚĽA

DE/’44
SK DABING

Keď nám príde na um Brazília, automaticky si vybavíme Amazónsky
dažďový prales a nič iné.Ale v skutočnosti má tento región všetko, čo
má správna púšť mať.Ako domy vysoké piesočné duny, kam len oko
dovidí. Oázy, páľava a vyprahnutá krajina. Miestni ho nazývajú „bra-
zílskou Saharou“. Oficiálny geografický názov je oveľa nezvyčajnej-
ší: Lencois, teda plachta. Podľa legendy ju na krajinu hodil obor.

BE/‘6 SK DABING
Včelár sa delí s divákmi o svoje obavy z budúcnosti svojej včelárskej ško-
ly. Vášeň pre zlato a oheň je zárukou zdravého životného prostredia.

SK/’8
Film dokumentuje život opustených a týraných žien v Kenskom
meste Eldoret, ktoré sa rozhodli zmeniť svoj život prostredníctvom
vzdelania a podnikania. Začali chodiť do školy, ktorú postavila slo-
venská organizácia Dvojfarebný svet prostredníctvom zdrojov z
Oficiálnej rozvojovej pomoci. Vyučia sa tam za krajčírky, kaderníč-
ky, alebo sa zdokonalia v počítačových zručnostiach. Po skončení
vzdelania začínajú podnikať. Ako sa im darí? Ako sa zmenil ich ži-
vot, keď sa postavili na vlastné nohy? Film dokumentuje projekt od
začiatku až po prvé podnikateľské aktivity žien.

Pezinčania pomáhajú vinohradom! Jednou z dôležitých aktivít Mes-
ta Pezinok v spolupráci so Združením pezinských vinárov a vino-
hradníkov sú brigády v pezinskom chotári. Tieto verejnoprospešné
aktivity sa organizujú spoločne už šesť rokov. Cieľom brigád je revi-
talizácia ciest, kameníc, vodných tokov, melioračných kanálov, resp.
likvidácia náletových porastov vo vodných tokoch.

SK/‘26
Film o vode – umelkyni s miliónmi nápadov na povrchu aj hlboko
v podzemí.

EN/’53 SK DABING
VArktíde sa odohráva pozoruhodný príbeh. Ľady sa topia a ľadový
medveď sa snaží prežiť v rýchlo sa otepľujúcom svete. Iný živočích
sa zas vehementne presúva do severných oblastí našej planéty a
začína si uzurpovať dominantné postavenie polárneho medveďa.
Je ním neslávna veľryba zabijak – kosatka dravá. Prvýkrát sa poda-
rilo nakrútiť kosatky v arktických vodách, prvýkrát nakrúcali kosatky
poľujúce na narvala a ľadových medveďov ako chytajú ryby v rieke,
čo je ďalším jasným znakom klimatických zmien vArktíde.

DE/’50 SK DABING

Včely medonosné sú v kríze, ale nádej existuje. Vedci skúmajú, či
nechválne preslávené zabijacké včely môžu pomôcť, aby boli naše
včely medonosné odolné voči jednej z najväčších príčin ich úhynu -
parazitickému roztoču klieštika včelieho. Na druhej strane biológo-
via študujú asi 20 000 druhov včiel na svete, aby našli nových živo-
taschopných opeľovačov našich plodín. Popri svojej snahe objavu-
jú úžasný svet včiel, ktoré žijú v kvetoch, napádajú iné úle a opeľujú
naše plodiny bez toho, aby sme si to uvedomovali.
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EKOTOPFILM – ENVIROFILM TOUR 2015
PEZINOK – FILMOVÝ PROGRAM

4. ročník  Bienále plastiky malého formátu Pezinok - Bratislava 2015

Marcel Mališ,
Lebensraum, 2015

FOTO: Ľudmila Holíková
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Inzercia

Počas dvoch dní (15. - 16. októbra) sme mali možnosť vidieť v
našom meste naživo výborné anglické divadlo. Divadelníci z
Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska a Slovenska predniesli svo-
je umenie výlučne v anglickom jazyku. Bol to počas I. ročníka di-
vadelného festivalu pod názvom Bridgin V4, a nás teší, že si or-
ganizátori vybrali práve naše mesto. Podujatie bolo okrem diva-
delných predstavení obohatené aj workshopom pre učiteľov na
tému Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka. Nám
ostáva len dúfať, že tento projekt si nájde v našej ponuke kultúr-
nych podujatí svoje trvalé miesto. Podujatia otvorili divadelná he-
rečka Lucia Hurajová a zástupca primátora MilošAndel. (r)

�

�

�

�

Väčšiu šancu som pred ča-
som dávala knihe Miesta v sieti.
Mala som pocit, že je to román,
je to väčšia knižka, dlhšie som
ju písala... Ale hlavnú cenu na-
koniec nedostala. O to viac
som bola prekvapená, keď ju
tento rok získala najnovšia kniž-
ka Medzerový plod. Samozrej-
me je príjemnou stránkou aj fi-
nančné ohodnotenie, ale pre-
dovšetkým fakt, že autora oce-
ní odborná porota. Je to niečo
ako hromadná kladná recenzia.
No, ale život ide ďalej, Taxisovu
priekopu sme preskočili a nedo-
razili sme sa pritom. Pre mňa
cena neznamená, že som maj-
sterka sveta.

Áno, je určite dobre, že sa ho-
vorí aspoň o tých desiatich kni-
hách, čo sú vo finále, že sa ro-
bia rozhovory s ich autormi.
Slovensko je však taká malá
krajina, že si nemyslím, že by
nejako závratne stúpol naprí-
klad predaj týchto kníh.

Je to zvláštne a aj príjemné po-
myslieť si, že hej, tam by som si
žila, tam by som bola niekto...
Zatiaľ čo tu chodím pekne ráno
autobusom do práce, do knižni-
ce a sláva na Slovensku spiso-
vateľovi nehrozí.

Zomrela mi mama. Zomrel
Janko, človek, čo k nám cho-
dieval a poznala som ho odma-
lička. Viacerí kamaráti ochoreli,
dokonca niektorí vážne. Pripa-
dalo mi to, ako by mi niekto ťa-
hal koberec spod nôh, až som
sa pýtala, či tu nakoniec osta-
nem sama. Knižku som napísa-
la naozaj rýchlo. Sedela som a
písala. Bola som doma, na
„péenke“, bolo mi smutno. Ale
spisovateľovi samota a smútok

Do finále súťaže Anasoft
Litera si sa dostala už viac-
krát. Aký si mala pocit pred
tohtoročným vyhlásením vý-
sledkov? Očakávala si že mô-
žeš vyhrať?

Znamená to aspoň to, že sa
o spisovateľovi, jeho knihe –
a o literatúre vôbec – chvíľu
hovorí.

Sú krajiny, kde by finalista
alebo víťaz takejto prestížnej
súťaže žil úplne inak než na
Slovensku.

Kniha odráža smutné obdo-
bie tvojho života, je o choro-
be a odchádzaní tvojej mamy.
Ako si už povedala v našom
predošlom rozhovore, napí-
sala si ju veľmi rýchlo...

pristanú. Viac sa sústredí na
prácu.

Rudo Sloboda hovorieval, že
spisovateľ nemôže písať o ni-
kom inom, len o sebe. Vôbec sa
tomu nevyhýbam. Niekedy som
to ja, niekedy je to moja hrdin-
ka, niečo aj prifabulujem, pri-
myslím, niekde sa skryjem,
skrátka použijem všetko.

Možno nikto viac nefrfle ako ja
– na Modru, na Pezinok, na au-
tobusy, vlaky, ale ja to robím z
lásky. To je ako keď sa vadíš do-
ma, napríklad keď máš zlú nála-
du, stretneš syna, muža a s nie-
kým si to už vybavíš. Tak je to aj
s tou Modrou. Ale je to pre mňa
zásadné miesto a neviem si
predstaviť, že by som niekam
odišla. Nakoniec som aj veľa
cestovala, ale neviem si pred-
staviť, že by som niekde vo sve-
te ostala. Sú aj iné miesta, ktoré
mám rada, často som ako dieťa
bývala napríklad v Bernoláko-
ve, ale Modra a Pezinok, to je
kraj, z ktorého sa asi už nepo-
hnem.

Rodičia, keď sa zobrali, bývali
nejaký čas v Dubovej na pod-
nájme. Raz boli v Modre na pre-
chádzke a uvideli dom na
Hamrštíle. Nazerali cez okno.
Bol voľný. A prvý raz ho videli
zvnútra, až keď ho kúpili. Keď
som mala šesť rokov a začala
som chodiť do školy, presťaho-
vali sme sa do Modry.Ale cez ví-
kendy sme chodili na Hamrštíl.
A často aj cez týždeň, nebolo to
presne ohraničené.

Nie, hanbila som sa. Prvú po-
viedku som mu priniesla uká-
zať, keď som mala osemnásť
rokov. Po čase som ju našla
preškrtanú a poopravovanú čer-
veným perom. Celú mi ju zredi-
goval. Pýtala som sa ho – ta-
tuško, a čo s tým mám urobiť?
Odpovedal – zahoď to a napíš
druhú. Napíš takých sto a z nich
bude možno dobrých päť. Ale
ani moje stretnutie s literatúrou

�

�

�

�

Nebála si sa písať autobio-
graficky?

Kniha pred čitateľom veľmi
farbisto rozprestiera svet
tvojho detstva a prostredie
Modry resp. Malých Karpát.
Čo pre teba znamená spätosť
s tunajším krajom?

Ako sa tvoj otec dostal z
Dubovej do Modry?

Keď si začínala písať, radi-
la si sa s otcom? Rozprávali
ste sa o tom?

nešlo hneď cez otca, šlo naj-
skôr cez iných autorov. Od det-
stva som rada čítala, chodila
som si do knižnice požičiavať
knižky a vždy som podebatova-
la aj s pani Aničkou Čepcovou,
ktorá tam pracovala. Mala som
rada básničky – Daniela Hevie-
ra, Sergeja Jesenina a k otco-
vým knihám som sa dostala až
neskôr. Akurát na recitačných
súťažiach som ako školáčka
vždy recitovala z otcových kni-
žiek pre deti.

Skôr mamu, pretože bola dok-
torka. Mala injekcie, fonen-
doskop, mohla sa viezť sanit-
kou... Obdiv k otcovi som získa-
la, až keď som začala spozná-
vať slovenskú literatúru – Ruda
Slobodu, Jána Johanidesa,
Petra Jaroša... a aj otcove kni-
hy. Mali sme výbornú slovenči-
nárku, museli sme čítať všetko,
Hollého, Laskomerského, tak-
že som dobre poznala sloven-
skú literatúru, tú minulú aj sú-
časnú.

Napríklad na Ruda Slobodu.
Pamätám si, ako som spávala v
postieľke, ktorú mi rodičia dali
pod okno. Odrazu cez to okno
niekto vošiel do domu a keďže
som spala pod ním, tak do tej
postieľky stúpil. Zľakla som sa.
Bol to Rudo Sloboda. Vzal ma
na ruky a ukázal, že mám byť ti-
cho. Vytiahol zápalkovú škatuľ-
ku, v ktorej mal svrčka a pošuš-
ky mi povedal, že si ju mám dať
pod vankúš, že mi tam svrček
bude cvrlikať. A potom išiel za
rodičmi. Niekedy život u nás vy-
zeral naozaj ako veľký „žúr“.
Chodieval k nám Jozef Mihal-
kovič, Marián Polonský, Ilja Zel-
jenka, Šaňo Ilečko, Jozef Ileč-
ko, Mišo Studený, Popovičovci,
Jano Stacho, Lýdia Vadkerti-
-Gavorníková... Ale niekedy
otec pracoval a bolo u nás ti-
cho.

Rád varil a len čo navaril, mal
pocit, že to treba rýchlo zjesť,
alebo to musí niekomu odniesť,
aby sa mu uvoľnil hrniec a aby
mohol znovu variť. Robil pri va-
rení neuveriteľný neporiadok. A
ešte aj zaváral, vždy som hovo-
rila, že sme mali najkrajšie zavá-

�

�
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Obdivovala si otca za to, že
bol spisovateľ?

Ale určite máš na sloven-
ských literátov aj osobné spo-
mienky...

V knihe som sa dočítal, že
otec rád varil.

rané hrozno. Niekedy zavaril do
pohára celý strapec aj so stop-
kou a keď sa ponáhľal, tak aj s
pánbožkovými kravičkami.

Bola som s mužom vo Fran-
cúzsku, nemala som ešte deti a
písala som si tam zápisky. Po-
slala som ich do literárnej súťa-
že v Ružomberku, pamätám si,
že sa konala pod záštitou Emí-
lie Kováčovej, manželky vtedaj-
šieho prezidenta... A vyhrala
som obraz. Môj bratranec Bys-
trík Šikula vtedy akurát začal
pracovať v Slovenských pohľa-
doch a navrhol mi, aby som tam
niečo uverejnila. Ale textu bolo
tak veľa, že už vystačil na sa-
mostatnú knihu. Rukopis som
dala do vydavateľstva Sloven-
ský spisovateľ. Aj tato si knihu
prečítal, ešte kým vyšla a bola
som veľmi pyšná, keď niekde
napísal poznámku „toto sa mi
páči“. A napríklad spisovateľ
Ján Lenčo mi prezradil, že mu
otec moju knižku kúpil do daru.

Ľudia možno viac čítali.Amož-
no sa o literatúre na školách
viac hovorilo. Dnes mená spi-
sovateľov ľudia ani nepoznajú,
ani sa o nich nedozvedia. Ako
žiaci sme chodili na besedy, uči-
teľky k nám volali spisovateľov,
takže som na gymnáziu už o lite-
ratúre veľa vedela. Daniel He-
vier nebol v školských osno-
vách, ale našli sme si ho. Dnes
príde učiteľka do Malokarpat-
skej knižnice a rovno nám po-
vie, aby sme niečo vymysleli,
ale nie s knižkami, lebo tie deti
až tak nebavia. Keď to takto pôj-
de ďalej, slovenská literatúra
pôjde do čerta a nakoniec nija-
ká nebude.

Keď som sem prišla pracovať,
obvolala som školy a škôlky a
povedala som im, že akúkoľ-
vek besedu alebo knihu budú
chcieť, že to urobím. Robíme
hodiny predškolskej výchovy
Kým školský zvonček zazvoní
a porozprávame deťom o tom
ako vzniká knižka, o ľudovej ale-
bo umelej rozprávke... Deti sú
päť- alebo šesťročné, ale rea-
gujú a veľa sa dozvedia. Už v
tomto veku treba začať.

Dokončila som knižku rozho-
vorov s členmi Moyzesovho
kvarteta. Samozrejme, vždy
mám rozrobenú aj nejakú pró-
zu, takže možno bude aj ďalšia
knižka.

S Veronikou Šikulovou
sa zhováral Márius Kopcsay.

�

�

�

�

Čo ťa podnietilo k tomu,
aby si vydala prvú knižku?

Bavili sme sa o tom, že
dnes slovenský spisovateľ
nepožíva nejakú veľkú váž-
nosť a slávu... Ale ľudia, na
ktorých si spomínaš, boli zná-
mi a aj spoločensky cenení.
Čím si to vysvetľuješ?

Malokarpatská knižnica je
však známa tým, že sa veľmi
snaží získavať deti a mládež
pre literatúru a lásku k nej.

Máš niečo aktuálne rozpí-
sané?

Spisovateľovi niekedy svedčí samota a ticho
Vincent Šikula sa stal kla-

sikom slovenskej literatú-
ry. Medzi spisovateľskú
špičku svojimi prózami
vstúpila aj jeho dcéra,
Veronika Šikulová. A je na
to aj exaktný dôkaz – v tom-
to roku získala prestížnu li-
terárnu cenu Anasoft Lite-
ra. Hoci píše inak ako jej
otec, rovnako je zakorene-
ná v malokarpatskom kraji.
A navyše v Malokarpatskej
knižnici v Pezinku vedie de-
ti a mládež k láske ku kni-
hám a k čítaniu.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva sú celoeurópskym
podujatím, ktoré sa každoročne konajú v septembri. Ich cie-
ľom je zvýšiť povedomie o miestnom kultúrnom dedičstve a
zvýšiť záujem o jeho ochranu. To bol aj jeden z dôvodov, prečo
sa v tomto roku do aktivity zapojilo Malokarpatské múzeum v
Pezinku sprístupnením časti Domu Jána Kupeckého. Na
Rande s Jánom Kupeckým (12. 9. 2015) prišiel prekvapivý po-
čet návštevníkov z Pezinka a okolia. Žiaľ, ich očakávania – vi-
dieť originály či reprodukcie v priestoroch domu – sme nevedeli
uspokojiť z dôvodu zlého stavu budovy. Jediný originál, ktorý na
Slovensku môžete vidieť, vlastní Slovenská národná galéria
(vystavený je v nestálej expozícii Nestex). Reprodukcie, ktoré
tvoria zbierkový fond Malokarpatského múzea v Pezinku, nie je
možné v súčasnosti v priestoroch domu vystaviť, pre už spomí-
naný zlý technický stav budovy.

Ako správca budovy sa Malokarpatské múzeum snaží vyvo-
lať diskusiu a počúvať názory verejnosti ohľadom jej predstáv o
ďalšom využití objektu. Niekoľko z nich si dovolíme citovať:

Nakoľko Mesto Pezinok pod záštitou ministra kultúry Mareka
Maďariča vyhlásilo Rok Jána Kupeckého, pripravujeme v prie-
behu roka 2016 niekoľko sprievodných aktivít. Prostredníctvom
cyklu stretnutí s odborníkmi sa dozviete nielen o samotnej osob-
nosti a tvorbe portrétistu európskeho významu, ale aj o období
v ktorom žil a tvoril. Veríme, že v budúcnosti vám prinesieme i
nové poznatky o dome, v ktorom Kupecký vyrastal.

Privítali by sme opätovné otvorenie Kupeckého domu. R.
Pezinok. Je najvyšší čas obnoviť kultúrny život v tomto vzác-
nom dome, ktorému inak hrozí skorý zánik. B.R., Považujeme
za nesmierne dôležité podporiť povedomie o Kupeckom, pezin-
skom rodákovi. Nechať dom schátrať by bola nenapraviteľná
škoda, pritom objekt nie je taký obrovský, aby nebola oprava a
sprístupnenie reálne. Po mesiacoch, čo chodíme s deťmi okolo
a dožadujú sa nakuknutia dnu, sme boli dnes prekvapení, ako
máličko sme vnútri nakoniec uvideli. L. P.K.“

(ET)

Rande s Jánom Kupeckým

Kniha spisovateľa Ľuboša Ju-
ríka Rok dlhší ako storočie o
Alexandrovi Dubčekovi vyšla v
týchto dňoch vo vydavateľstve
Matica slovenská.

Kniha Rok dlhší ako storočie
je nielen obsiahly biografický ro-
mán o najznámejšom Slovákovi
Alexandrovi Dubčekovi od jeho
narodenia až po tragickú smrť,
ale mapuje aj spoločenskú a poli-
tickú atmosféru v Českosloven-
sku šesťdesiatych rokov, najmä
udalosti, ktoré viedli k obrodnému
procesu, priebeh Pražskej jari,

okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy a potom nemilosrdné
normalizačné roky až k Nežnej revolúcii 1989.

Nová kniha Ľuboša Juríka

Anglické divadlo v Pezinku
Veronika Šikulová s dcérou Barborkou.
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Po 75 rokoch z Pezinka 22.
septembra 2015 odišli Dcéry
kresťanskej lásky, nazývané aj
sestry vincentky. Pri tejto príle-
žitosti je vhodné obzrieť sa späť
na 75-ročné obdobie ich pôso-
benia v Pezinku.

Prvýkrát prišli do Pezinka v ro-
ku 1940 do psychiatrickej lie-
čebne, kde pôsobili ako ošetro-
vateľky 20 rokov, až do násilné-
ho vyvezenia komunistickým re-
žimom do centralizačného kláš-
tora v Kláštore pod Znievom v
júli 1960 (prvá skupina sestier
musela odísť ešte v roku 1959).
Ich komunitu tvorilo 21 sestier
Pri ich násilnom odchode bola
zrušená aj Kaplnka sv. Anny v
nemocnici, kde vykonával du-
chovnú službu pre pacientov du-
chovný správca vdp. Karol
Morvay.

Ešte predtým, v roku 1953,
bol v bývalom kapucínskom
kláštore zriadený charitný do-
mov pre rehoľné sestry, ktoré
boli postupne násilne vyvážané
z nemocníc. Medzi rehoľnými
sestrami z rôznych rehoľných
spoločností sem boli privezené
aj sestry vincentky, najmä z veľ-
kej komunity z nemocnice v
Martine. V Pezinku žili v inter-
nácii pod dozorom štátnych
zmocnencov Kardošovcov. Po-
stupne boli sestry z iných rehoľ-

ných spoločností premiestnené
do iných charitných domovov a
v charitnom domove v Pezinku
zostali len sestry vincentky.
Medzitým, od roku 1955, sa v
kláštore zriaďoval charitný do-
mov pre starých a chorých kňa-
zov, ktorý existoval až do roku
2004. Spočiatku mal charakter
internačného kláštora, čo sa po-
stupne menilo, zvlášť po roku
1968, keď museli odísť štátni
zmocnenci. Odvtedy ho spra-
vovali kňazi a sestry a najmä po
roku 1989. Sestry vincentky,

v charitnom domove obetavo
opatrovali starých kňazov až do
júna 2004. Zabezpečovali chod
charitného domova, službu kos-
tolníčok a organistiek, poskyto-
vali stravu bezdomovcom, sta-
rali sa o hroby kňazov na cinto-

mnohé aj v dôchodkovom veku

ríne a robili veľa iných služieb.
V poslednom období ich komu-
nitu tvorilo vyše 30 sestier a nie-
koľko kandidátok.

Ešte počas existencie charit-
ného domova bol zakúpený
dom na Rázusovej ulici, tzv.
Betánia, kde žili staršie sestry
vincentky na dôchodku. Po zru-
šení charitného domova zosta-
la v Pezinku komunita sestier
vincentiek práve v tomto dome
a ich počet sa pohyboval od 2
do 7. Predstavenou komunity
bola sestra Agnesa Vrabková.
Sestry vypomáhali vo farnosti
rozdávaním sv. prijímania v kos-
tole a varením obedov pre kňa-
zov, tiež poskytovali stravu a po-
moc bezdomovcom. Súčasťou
Betánie bola aj Kaplnka Pan-
ny Márie zázračnej medaily.
Pôvodne sa nachádzala v pod-

kroví domu, v roku 2004 bola
preložená do budovy vo dvore.
V kaplnke pre sestry denne slú-
žil sv. omše ich duchovný
správca. Najprv to bol P. Domi-
nik Bako SVD a potom vdp.
Marián Briška, ktorý pri kaplnke
v Betánii neskôr aj býval a v ro-
ku 2014 odišiel na odpočinok
do kňazského domova v Nitre.
V poslednom roku chodil slúžiť
sv. omšu raz v týždni P. Marek
Török OFMCap z kláštora kapu-
cínov. Sestry vincentky odchá-
dzali z Pezinka postupne, prvé
dve sestry odišli ešte koncom
roku 2014. Posledná sestra vin-
centka odišla 22. septembra
2015. Ich novými pôsobiskami
sa stali komunity v Mendryke, v
Bošanoch a v Belušských Sla-
tinách.

Hoci sestry vincentky pôsobili
v Pezinku na troch rôznych
miestach, ich prítomnosť v Pe-
zinku dosiaľ nebola prerušená.
Pri ich odchode z Pezinka im pa-
trí veľká vďaka za všetko, čo
pre Pezinčanov za toto obdobie
urobili, najmä za ich službu chu-
dobným a chorým. Na pezin-
skom cintoríne po nich zostáva
ako pamiatka niekoľko hrobov
ich 19 spolusestier, ktoré pôso-
bili v psychiatrickej liečebni, v
charitnom domove alebo v Be-
tánii. Peter Sandtner

Dcéry kresťanskej lásky odišli z Pezinka

Získavanie nových vedomostí nie je len doménou mladých ľu-

dí, ale učiť sa nové veci je možné v každom veku. Jasným dôka-

zom sú aj mnohí pezinskí seniori. Deviaty ročník Akadémie tre-

tieho veku (ATV), slávnostne otvorili za prítomnosti primátora

Mgr.Olivera Solgu a vedenia Mesta Pezinok v stredu 30. sep-

tembra v Malej sále Domu kultúry v Pezinku.

V školskom roku 2015/2016 má ATV 6 študijných odborov a

podľa štatistík zo zápisu ju bude navštevovať 138 seniorov.

Najstaršou „študentkou“ vo veku 82 rokov je Mária Múčková z

Pezinka. Študijné odbory, v ktorých pokračujú študenti druhého

ročníka sú Anglický jazyk, Počítače, Figurálna a výtvarná tvor-

ba a Tréning pamäti a vitality. Pre prvý ročníkATV najväčší záu-

jem vzbudil študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a some-

lierstvo s počtom 33 záujemcov. Novinkou tohto roku je študijný

odbor Nový životný štýl.

Študenti v zimnom semestri začnú s výučbou v jednotlivých

študijných odboroch začiatkom októbra podľa stanoveného

rozvrhu hodín .V každom semestri sa uskutoční vyše 40 pred-

nášok pod odborným vedením šiestich lektorov. Štúdium dru-

hého ročníka ukončia seniori v máji 2016 slávnostnou promó-

ciou. O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordiná-

torkaAndrea Pikusová, tel. č. 033 / 6901 127, e-mail:

.

andrea.pi-

kusova@msupezinok.sk

Otvorenie  IX. ročníka
Akadémie tretieho veku

V školskom roku 2015/2016 zabezpečujú v Pezinku vzdeláva-
nie detí a mládeže štyria zriaďovatelia, ktorých školy a školské za-
riadenia sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Minis-
terstva školstva, mládeže, vzdelávania a športu SR.

Najviac škôl a školských zariadení patrí do zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Pezinok:
- 7 materských škôl so 4 elokovanými pracoviskami navštevuje
861 detí

- 4 základné školy navštevuje 2 124 žiakov
- ZUŠ navštevuje spolu 580 študentov
- CVČ navštevuje spolu 381 frekventantov

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 3 škôl v Pezinku:
- Gymnázium navštevuje 365 študentov
- Obchodnú akadémiu navštevuje 216 študentov
- Strednú odbornú školu navštevuje 104 študentov

Cirkevní zriaďovatelia zriadili v Pezinku:
- Cirkevnú materskú školu navštevuje 24 detí
- elokované pracovisko Cirkevnej základnej školy navštevuje 166 detí

Okresný úrad v Bratislave je zriaďovateľom Spojenej školy, na
ktorej v ŠMŠ, ŠZŠ a Praktickej škole študuje spolu 144 žiakov.

Spolu sa vzdeláva v pezinských školách 4 965 žiakov.
Pri výpočte študujúcich nemôžeme zabudnúť ani na 138 frek-

ventantov Akadémie tretieho veku, ktorá pod záštitou Mesta
Pezinok ponúkla v zimnom semestri 2015/2016 občanom v zre-
lom veku rozšíriť si vedomosti v šiestich odboroch.

Školský úrad Pezinok

V Pezinku sa vzdeláva 5-tisíc žiakov

Otvorenie Akadémie tretieho veku šk. r. 2015/2016

Na odbere krvi v Dome kultúry,
ktorý organizoval Miestny spo-
lok Slovenského Červeného krí-
ža sa dňa 12. 10. 2015 zúčast-

nilo 49 darcov a 42 z nich krv úspešne darovali. Z tohto počtu
bolo 9 prvodarcov. (r)Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Poďakovanie darcom krvi

REVIA ako jediná
mimovládna orga-
nizácia v malokar-
patskom regióne
finančne podporu-

je aktívnych ľudí alebo orga-
nizácie, aby mohli realizovať
svoje dobré nápady. Naša
podpora je nielen finančná,
podáme pomocnú ruku, pora-
díme, pomôžeme, spojíme s
inými subjektmi. Konečný vý-
sledok prinesie „viac peňazí
pre projekt“ ale aj „viac ra-
dosti a úžitku pre všetkých“.

V septembrovom, poslednom
tohtoročnom grantovom kole,
sme podporili 8 predložených
projektov v sume 1 850 eur.

Opäť nás príjemne prekvapila
kreativita a nadšenie ľudí, ktorí
sú medzi nami. Tešíme sa, že

radosť, energiu a nové
podnety. Štúrom na konci roka
bude žiť aj Amavet v Modre,
ktorý zorganizuje potulky po sto-
pách Ľ. Štúra spolu s hravým
pretekom a divadelným pred-
stavením o Ľ. Štúrovi. Do tohto
projektu zapojil mladých ľudí
nie len z Modry. Vo Vištuku si
pripomenú život a dielo Ľ. Štúra
zrealizovaním náučného chod-
níka.

poteší deťúrence novými
hernými prvkami. Obyvatelia
obce Píla, ktorí sa spojili, aby

prinesú medzi nás svojimi pro-
jektmi

Centrum pre rodinu Pe-
zinok

zrekonštruovali deťom škôlku,
môžu začať zveľaďovať aj jej
okolie. Žiaci zo ZŠ v Budme-
riciach sa vydajú na potulky po
obci, aby spoznali jej históriu a
zaujímavé miesta. Seniorom,
ale aj ostatným obyvateľom re-
giónu, príde svoje umenie v po-
dobe sakrálnej hudby predsta-
viť spevácky zbor Apollo, ktorý
v ruskom Petro-hrade v augus-
te tohto roku získal zlaté pásma
v štyroch kategóriách. Nadácia
REVIA aj tento krát podporila
dlhoročné úsilie Združenia
záchrany cirkevných pamiatok
v Modre pri obnove Kostola
sv. Jána Krstiteľa v Modre. Nuž
a seniori z Klubu Jednoty dô-

chodcov budú už tohtoroč-
né vianočné dobroty pripravo-
vať v novom kuchynskom in-
ventári.

Ako teda vyzerá koncoročná
štatistika grantového programu
nadácie? Podporených 26 pro-
jektov v sume 6000 eur. V rám-
ci roku Ľ. Štúra sme podporili 7
projektov v sume 1 780 eur.
Seniorom, ktorí sú stále v cen-
tre záujmu nadácie, sme rozde-
lili na ich aktivity 750 eur.
Nevyčísliteľné je nadšenie a
energia ľudí, ktorí tieto projekty
realizujú. Aj vďaka nim je život
okolo nás lepší. Ďakujeme.

– Malokarpatská
komunitná nadácia

REVIA

Nadácia REVIA: Pomohli sme spríjemniť atmosféru v komunite

Nadácia REVIA pripravuje v jesennom období neformál-

ne stretnutia juniorov a seniorov, pri ktorých si generácie

môžu navzájom odovzdať svoje skúsenosti a zručnoti, spo-

znať sa, porozprávať. Projekt Komunitná akadémia zážit-

kov a skúseností ralizuje nadácia v partnerstve s Peda-

gogickou a kultúrnou akadémiou v Modre, Mestským cen-

trom sociálnych služieb v Modre, Jednotou dôchodcov, po-

bočka Modra a ZŠ Kupeckého v Pezinku.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Srdečne Vás pozývame medzi nás. 9. novembra si spoločne s

p. Šima – Juríčkom ukážeme techniku na výrobu novoročeniek.

24. novembra sa zabavíme pri Akadémii kvízov. Začiatkom de-

cembra nám už zavoňajú nielen medovníky, ale aj iné tradičné via-

nočné pečivo na Akadémii kulinárstva. Tieto akadémie budeme

organizovať v Modre. V Pezinku sme si pre vás pripravili vašu ob-

ľúbenú Akadémiu počítačov. Začíname 23. novembra. Na všetky

akadémie sa môžete prihlásiť buď mailom na ale-

bo telefonicky na 0905 960 797. Tešíme sa na vás.

revia@revia.sk

Nadácia REVIA: Príďte medzi nás

Podobne, ako v mnohých
mestách Slovenska a zahra-
ničia, organizuje klub sprie-
vodcov mesta Pezinok v spo-
lupráci PKC za podpory mes-
ta už viacero rokov besedy
zo sprievodcami a hosťami
na tému cestovný ruch.

Za účasti členov a pria-
teľov klubu privítal predse-
da KSMP Peter Ronec v klu-
bovej miestnosti PKC do-
centku JUDr. Novackú, ga-
rantku pre oblasť cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite
Bratislava, Mgr. Petra Kolníka viceprezidenta klubu SSN FIJET
a Viliama Šušku dlhoročného pracovníka TA 3. Viceprimátor
mesta Pezinok Ing. MilošAndel pozdravil prítomných hostí v me-
ne mesta Pezinok a v príhovore sa venoval problematike ces-
tovného ruchu. Profesorka Novacká predstavila známe stredis-
ká cestovného ruchu v Turecku a odpovedala na dotazy prítom-
ných účastníkov. Mgr. Peter Kolník predstavil nový

ktorý reprezentuje našu vlasť v celom svete. Táto troj-
jazyčná publikácia je rozosielaná do vyše sto štátov sveta.
Jeden exemplár venoval pezinským dôchodcom v mene kto-
rých ho prevzala predsedníčka našej pobočky Eva Zouzalíková.
Následne bola slávnostne otvorená výstava pohľadníc z piatich
kontinentov pochádzajúcich zo zbierky Petra Roneca a po-
hostenie prítomných zákuskami a pohárom dobrého vína.

Cestovný le-
xikón SR,

(r)

Sprievodcovia besedovali

Inzercia
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Inzercia

Zomrel dekan Karol Chvála
Vo veku 63 rokov zomrel 16.

septembra 2015 v Nitre býva-
lý dekan – farár v Pezinku
vdp. Karol Chvála. Narodil sa
6. júla 1952 v Žikave pri Zla-
tých Moravciach a kňazskú
vysviacku prijal 10. októbra
1975. Ako kaplán pôsobil vo
Vrábloch (1976), v Holíči
(1978), v Dvorníkoch nad Vá-
hom (1979) a v Topoľčanoch
(1981). V roku 1983 sa stal ad-
ministrátorom farnosti Báhoň
a v roku 1991 farárom a deka-
nom v Pezinku. Od 1. 1. 1992
spravoval excurrendo aj
Farnosť Viničné. Od 15. 7.
2000 bol farárom v Gbeloch a od roku 2006 farárom
v Chropove. Ako výpomocný duchovný pôsobil od roku 2011
v Chropove a od roku 2014 vo Farnosti Kráľovnej rodiny na
Teplickej v Bratislave. Na odpočinku bol v Misijnom dome
Matky Božej v Nitre na Kalvárii.

Pohrebné obrady sa konali v rodnej obci Žikava 25. septem-
bra za účasti bratislavského arcibiskupa – metropolitu Mons.
Stanislava Zvolenského, bratislavského pomocného biskupa
Mons. Jozefa Haľka a množstva kňazov a veriacich z farností,
v ktorých K. Chvála pôsobil. Peter Sandtner

Starý človek sa vyznačoval

múdrosťou, ktorú odovzdával

ďalším pokoleniam. Deti sa ra-

dy učili starodávne pesničky od

starých ľudí a vďaka tomu

pretrvali dodnes. Z pozorova-

nia prírody vedeli starí ľudia aj

predpovedať počasie:

Avždy mali pravdu, sku-

točne, o chvíľu prišla búrka.

Keď ochorel človek, príbuzní

k nemu zavolali kňaza, aby mu

udelil „posledné pomazanie“.

Kňaz kráčal ku chorému v litur-

gickom odeve, nesúc Sviatosť

Oltárnu v burze. Vedľa neho išli

dvaja miništranti, jeden niesol

zvonček a druhý lampáš. Keď

niekoho cestou stretli, mi-

ništrant zazvonil zvoncom a

všetci okoloidúci si kľakli na

zem a kľačali, až kým kňaz ne-

prešiel. Dokonca aj furman za-

stavil voz a kľakol si. Takú úctu

požíval kňaz a Oltárna sviatosť.

Aj inokedy, keď dieťa stretlo

kňaza, pobozkalo mu ruku a

dostalo od neho obrázok. S veľ-

kou radosťou sa tým išlo po-

chváliť rodičom, akú malo česť.

Rovnakú úctu požíval richtár,

notár a učiteľ. Deti však úctivo

zdravili každého, od mládencov

prišlých z vojny až po starých ľu-

dí. Len občas prevládli povery a

rodičia deťom zakázali zdraviť

údajnú bosorku, napríklad tetku

Macovú, ktorá neustále žmur-

kala. Hovorilo sa o nej:

Keď človek zomrel, pozostalí

plachtou zakryli zrkadlo, zasta-

vili hodiny a pozatvárali okná.

„Bude

búrka, čo nečujete? Vtáčkovia

stíchli, oni sa schovávajú, ide

búrka.“

„Tá va-

ša Anša žmurká ako bosorka,

vyhýbajte sa jej, nekukajte na

ňu.“

Mŕtveho umyli a uložili na diván,

kde ho aj obliekli. Mužovi ob-

liekli čierne sobášne šaty a že-

ne slovenské alebo panské ša-

ty, podľa toho aké nosila za živo-

ta. Mladé ženy obliekli do bled-

šieho odevu. Ženám uviazali na

hlavu ručník. Medzi prsty mŕt-

vemu zaplietli pátričky a pod ne

mu položili modlitebnú knižku.

Deťom dali do rakvy malé

pátričky a obložili ich kvetmi a

svätými obrázkami.

Oblečeného mŕtveho uložili

do postele. Keď priniesli rakvu,

položili ju v prednej izbe na dve

stoličky – štokrle, alebo na dve

máry z márnice. V lete pod ne

umiestnili vedrá s chladnou vo-

dou alebo korýtko s kockou ľa-

du od mäsiara. V zime otvorili

okná, aby bol v izbe väčší

chlad. Pri hlave mŕtveho u-

miestnili dve sviečky na vyso-

kých svietnikoch z kostola. Tie-

to sviečky horeli každé popo-

ludnie počas modlitieb pri mŕt-

vom. S rakvou dostali kríž, ktorý

z rakvy na cintoríne neodstráni-

li, ale pochovali ho spolu s ňou.

Pôvodne sa totiž tento kríž od-

straňoval z rakvy, na ktorú bol

pripevnený skrutkami a použil

sa pri ďalšom pohrebe (ako sa

to robilo v Pezinku a Cajle).

Každý deň po večeri sa pri mŕt-

vom príbuzní modlievali až do

tretieho dňa, kedy bol pohreb. V

dome sa síce varilo, ale domáci

v ňom nespávali. Nocľah si za-

bezpečili u príbuzných. Ak mali

okrem prednej izby aj zadnú,

spávali v zadnej. Chudobní ľu-

dia však museli spávať aj okolo

vystretého tela.

Pohreb sa konal vždy o tri dni,

aj keď to vyšlo na nedeľu, pre-

tože pre rodinu nebolo možné

dlhšie v dome opatrovať telo zo-

snulého. Pohreb sa začal na

dvore domu zosnulého, kde pre-

biehali tie obrady, ktoré sa dnes

odbavujú pri dome smútku.

Odtiaľ sa pohol sprievod na

cintorín v tomto poradí: kríž,

mládenci, chlapi, hudba, spe-

váci, kňaz, rakva, príbuzní a

na konci ženy. Rakvu niesli

švagrovia, svatovci alebo iná ro-

dina. Keď zomrel mládenec ale-

bo dievča, rakvu niesli mláden-

ci a keď dieťa, tak 15-16 ročné

deti.

Mŕtvemu snúbencovi niesla

snúbenica na poduške zlome-

nú sviecu s rozmarínom, ktorú

vložili do hrobu. Vdova mala na

hlave čierny tylangrový závoj.

Pohrebná svätá omša sa

nekonala v deň pohrebu, ale až

po pohrebe. V grinavskom kos-

tole mali pohrebné sv. omše aj

veriaci z Limbachu pred alebo

po pohrebe. Bohatší ľudia si

mohli dovoliť „velkú“ omšu s

tumbou – prázdnou truhlou,

prikrytou čiernym zamatovým

pokrovcom, s krížom a svieč-

kami pri nej. Chudobní mali len

„malú“ – bez tumby.

Peter Sandtner

Grinavské pohreby v minulosti

FOTO: archív autora

Malokarpatskej nadácii Revia a Nadácii SPP, ktorá nám fi-
nančne prispela na zakúpenie športových potrieb pre letný
tábor pezinských rodín v Čičmanoch a na ďalšie aktivity or-
ganizované v priebehu roka. Na letnom tábore boli v obľube
i maňušky s celým divadelným príslušenstvom, ktoré sme
zakúpili vďaka finančnému príspevku spoločnosti ZSE,a.s.

Keďže tábora sa zúčastnilo 18 rodín, pre úspešné zvláda-
nie technického zabezpečenia tábora sme zakúpili ozvučo-
vaciu techniku, na ktorú nám prispelo Mesto Pezinok. Všetky
zakúpené prostriedky nájdu využitie aj pri mnohých iných akti-
vitách, ktoré Centrum pre rodinu – Pezinok organizuje počas
roka. Martina Šipošová, Centrum pre rodinu Pezinok

Ďakujema za podporu

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Pre verejnosť:

Pre deti:

Kontakt:

Literatúra v Radnici: literatúra trochu inak.

Beseda s básnikom Benjamínom Škrekom a ilustrátorom
Waldemarom Švábenským.

Tradícia v digitálnej ére: o znovuobjavených remeslách náš-
ho kraja. Vernisáž výstavy Ľuba Navrátila – Umelecký úlet.

Vernisáž výstavy Andreja Friča – Tvor keramický

Literárna a výtvarná súťaž: Padá, padá, mäkká vločka.

Beseda o knihe Veroniky Šikulovej: To mlieko má horúčku.

Slávne činy slovenčiny: stretnutie a beseda pri príležitosti
Roku Ľudovíta Štúra, o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spi-
sovnej slovenčiny.

Stretnutie s publicis-
tami a novinármi, ktorí literatúru propagujú: Tina Čorná, Michal
Havran a Dado Nagy. Termín: 23. 11. 2015 o 19.00 hod. v Radnica
– cafe, bar, restaurant v Pezinku, M. R. Štefánika 1.

Termín: 24.11.2015 o 17.00 hod. v
Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 6. 11. 2015 o 17.00 hod. v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku, Holubyho 5.

(tvor, ktorý
tvorí keramické netvory). Termín: 27. 11. 2015 o 17.00 hod. v
Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: november 2015 v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v
Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 23.11.2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: po dohode so školami v odd. pre de-
ti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

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

V roku 2015 má Bratislavská
župa pre oblasť sociálneho
zabezpečenia vo svojom roz-
počte schválených 24 532
182, 92 eur. Napriek tomu, že
daňové príjmy za prvý polrok
2015 sú oproti roku 2014 o 2
432 384,60 eur nižšie, Brati-
slavský samosprávny kraj vy-
naložil na sociálne služby
viac finančných prostriedkov
ako v prvom polroku 2014. Na
neverejných poskytovateľov
má v rozpočte vyčlenených
viac ako 6 a pol milióna eur.

„Ministerstvu práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR sme opa-
kovane adresovali výzvu na rie-
šenie akútnych problémov, naj-
mä na vyriešenie financovania
sociálnych služieb, ktoré je v

Slovenskej republike nedosta-
točné, o čom opakovane infor-
movali zástupcovia združenia
miest a obcí ako aj zástupcovia
samosprávnych krajov. Minister
Ján Richter dva roky sľubuje, že
situáciu bude riešiť novelou zá-
kona o sociálnych službách, pri-
čom k dnešnému dňu návrh no-
vely nie je pripravený. Nečin-
nosť ministra a jeho rezortu po-
važujeme za alarmujúcu so sig-
nálom nezáujmu o problémy ob-
čanov so zdravotným postihnu-
tím v Slovenskej republike,“
uviedol predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol
Frešo.

V roku 2014 Bratislavská župa
poskytla na sociálne zabezpe-
čenie až 68% z bežných príj-

mov z dane z príjmov fyzických
osôb č
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-

-
ľ -
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ľ -
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, pri om Ministerstvom
financií odporú aná výška bola
32%. Ide o najvyššiu iastku
spomedzi všetkých samo
správnych krajov na Slovensku.
V porovnaní s uplynulým rokom
poskytne BSK v roku 2015 zo
svojho rozpo tu na zabezpe
enie sociálnej služby ob anom

svojho regiónu klientov u neve
rejných poskytovate ov o tak
mer milión eur viac.

BSK zárove poskytuje neve
rejným poskytovate om sociál
nych služieb najvyššie finan né
príspevky zo všetkých samo
správnych krajov v prepo te na
jedného obyvate a. V roku 2015
predstavuje rozpo et pre neve
rejných poskytovate ov sumu
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Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny SR opakovane
uvádza, že už v minulom roku
poskytlo neverejným poskyto-
vateľom 10 miliónov eur. Tieto
prostriedky však neverejným po-
skytovateľom neprešli cez roz-
počty samosprávnych krajov,
ale boli im poslané priamo. Na-
vyše neboli účelovo viazané na
zazmluvňovanie nových klien-
tov, čiže poskytovatelia ich moh-
li použiť podľa svojho vlastného
uváženia.

6 635 167,38 . V prepo te na
jedného obyvate a kraja to
predstavuje sumu 10,73 . Pre
porovnanie, priemerný príspe
vok zvyšných krajov pre neve
rejných poskytovate ov je na
obyvate a približne 4,6 .

č

(BSK)

Bratislavský kraj je v sociálnych službách najsolidárnejší zo všetkých krajov

Dvanásty ročník skautskej mestskej hry sa konal prvý októbro-
vý víkend v Pezinku. Organizovali ju skauti z Pezinka a ich po-
zvanie prijalo vyše 50 skautov a skautiek od Bratislavy po Trs-
tenú.

Tento ročník sa niesol v znamení hľadania SuperMária pre osa-
melú princeznú. Účastníci v piatok večer lúštili šifry rôzneho dru-

Bozin – Nejedzte hríbiky!
hu, vďaka ktorým sa dostali k SuperMáriovmu bratovi Luigimu.
V sobotu sa už hľadal SuperMário. Tímy museli vyriešiť viacero
úloh, aby ho našli. Medzi nimi bolo jedenie hríbikov, chodenie na
rebríku alebo vyrábanie potrubia zo slamiek a plastelíny. Záver
akcie bol akčný, keď skauti pomáhali SuperMáriovi prebojovať
sa cez nebezpečné korytnačky a muchotrávky k princeznej.
Všetko dopadlo šťastne a úspešne. Hlavným cieľom celej akcie
bolo spoznať nových ľudí a zlepšiť sa v tímovom fungovaní.
Vidíme sa o rok. Marián Lezo

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:

Stále expozície:

Otváracie hodiny:

4.september – 8. november – „Pezinské vinohrady sú
najkrajšie!.“ Na výstave uvidíte svetlé aj tienisté stránky pezinské-
ho vinohradníctva. Fotografie, ktorých autorom je p. Pavol
Stanko, vás prevedú pezinským chotárom a predostrú vám rôzne
podoby jeho zákutí.

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

Pondelok: zatvorené, utorok - piatok: 9.00 -
12.00 a 13.00 - 17.00 h, sobota: 10.00 - 16.00 h, nedeľa: zatvore-
né

OKTÓBER

NOVEMBER

22.10. Mama, ocko- poď sa hrať:

23.10. Jesenné tvorivé dielne.

28.10. Okresné kolo v šachu.

29.10.-30.10. Halloween party.

5.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Mráčik.

5.11. Beseda Ochrana prírody.

12.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Muchotrávka.

13.11. Uspávanie chrobáčikov.

19.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Gaštanko.

26.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Maľujeme prstami.

28.11. Zóna bez peňazí + zaujímavé workshopy a prezentá-
cie.

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

Katarína Kvetková,

Stromy v jeseni. Stretnutia s
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Tvorivé kreatívne popoludnie
pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé
vecičky. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 h.

Súťaž sa uskutoční v čase od
8.00 do 13.00 h v priestoroch CVČ.

Špeciálny jesenný tábor pre ško-
lopovinné deti s bohatým programom pod vedením lektorov.

Stretnutia s rodičmi a
ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé popoludnie.

Beseda s ochranárom z CHKO
Malé Karpaty- premietanie a kvíz. Začiatok o 14.30 h.

Stretnutia s
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Pozývame všetky deti a ich ro-
dičov do Zámockého parku o 16.30 h. Deti uložia chrobáčikov na
zimný spánok. Je vhodné si priniesť vlastné lampášiky.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myš-
lienky- darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť
tak atmosféru spolupatričnosti.

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

K septembru už neodmysli-
teľne patrí pezinské vinobranie:
otorené vinné pivnice spojené s
degustáciou vín, burčiakov,
množstvom ľudí i kolotočov a
stánkami samých voňavých
dobrôt a remeselníckych vý-
robkov. Prišli sem fanúšikovia
dobrého vína nielen zo Sloven-
ska, ale aj z okolitých sused-
ných krajín.

Od piatka do nedele panovala
v meste veselá nálada. Bohatý
kultúrny program na námestí a
v parku prilákal k tribúnam
množstvo ľudí. Ináč to nebolo
ani v sobotu na poludnie, keď
vystupoval v parku náš FSS
Obstrléze. Zišlo sa tam množ-
stvo našich fanúšikov aj náhod-

ných posluchá-
čov vypočuť si
piesne o láske,
víne i vinohra-
doch, ale upúta-
la aj vlastná tvor-
ba básní našich
členiek Darinky
Kontárovej, He-
lenky Slamko-
vej a Marienky
Kopitkovej. Ľu-
dový rozprávač,
niekoľkonásobný víťaz kraj-
ských a celoštátnych súťaží
Tonko Jedlička pobavil všet-
kých humorným príbehom svoj-
ho priateľa Jura Pagáča. Prog-
ramom nás sprevádzala mode-
rátorka Darinka Kontárová, na

klávesoch hrala p. Gabriela Ti-
chá a na harmonike Juraj Stoj-
ka. Sólisti Anka Tesárová, Ka-
mila Németová, Tonko Jedlička
a Mirko Pisárik svojou vlastnou
skladbou potešili srdcia všet-
kých prítomných. Na záver náš-

ho programu zaznela ruská pie-
seň spievaná v
ruskom jazyku, ktorou sme
chceli pripomenú aj sa pochvá-
liť našim nedávnym vystúpe-
ním ruských piesní ako jediné-
ho slovenského súboru na Fes-
tivale ruskej kultúry v Trenčian-
skych Tepliciach. Posledná pie-
seň roztlieskala obecenstvo a
mohutné skandovanie opako-
vať, opakovať nás primälo k to-
mu, aby sme ešte jednu pieseň
pridali.

Ďakujeme publiku a všetkým
našim priaznivcom a sľubuje-
me, že na budúci rok tu bude-
me opäť s dobrým programom.
Tešíme sa na na vinobranie v ro-
ku 2016.

Dolina, dolina

Mária Kopitková

Vinobranie 2015 a folklórny súbor Obstrléze

Stačí, ak dokážete udržať rov-
nováhu, mierne šliapete do pe-
dálov a zážitok z pohybu a ubie-
hajúcej krajiny je na svete.
Bicykel je úžasný vynález ktorý
relatívne krátko po vynájdení na-
dobudol súčasnú podobu. Jed-
noduchý, funkčný a často aj
krásny. Ideálny dopravný pros-
triedok na kratšie vzdialenosti.
Sú ľudia, ktorí to vedia a ak majú
možnosť použiť bicykel, tak ho
aj použijú. Do práce, na nákup,

alebo len tak sa oň opierajú a
klebetia na ulici.

Cyklistov by sme si mali vá-
žiť, lebo v podstate pomáhajú
všetkým. Nezaberajú miesto na
parkovisku, nesmradia, nerobia
hluk, na červenej sa nevŕtajú v
nose, nekvapká z nich olej...
A nie je ich málo, len v tom hlu-
ku, prachu a dyme medzi auta-
mi zanikajú.

To je asi hlavný dôvod – dať o
sebe vedieť – prečo sa už piaty

rok cyklisti z Pezinka a okolia
stretajú na podujatí pod názvom
Cyklopromenáda.

Tento rok sa účastníci Cyklo-
promenády stretli na námestí pri
Morovom stĺpe, od ktorého vy-
štartovali po Holubyho ulici na
dopravne najvyťaženejšie ulice
Pezinka. Na každom kruhovom
objazde urobili tri kolečká, aby
dali vodičom a okoloidúcim naja-
vo, že sú tu aj oni, a to všetko v
pohode a s nadhľadom. Medzi

najväčšie atrakcie patrili tande-
mový a poschodový bicykel ale-
bo bicykel s opačným riadením,
ktorý pôsobil dosť zvláštne. Ne-
chýbalo ani pohostenie a pre-
mietanie filmov s cyklistickou te-
matikou na stene Dolného kos-
tola. Tento rok na pezinských
cyklistov dozerala patrónka
Pezinka nielen z Morového
stĺpa, ale jej maketa bola do
Cyklopromenády aj priamo za-
pojená. (pb)

Organizátori Cyklopromenády neúnavne bojujú za dobrú vec

FOTO:(pb)

Letný čas končí v nedeľu 25. 10., kedy si o
3.00 h ráno posunieme ručičky hodiniek
späť na 2.00 h. Po novom, Slnko vyjde o
6.10 h a zapadne o 16.35 h.

Zmena času

V sobotu 17.10. sa v Dome
kultúry uskutočnil tanečný mara-
tón v štandardných a v latinsko-
amerických tancoch. Počas
dňa v 15. kategóriách súťažilo
296 tanečných párov. Dopo-
ludnia súťažili juniorské páry a
dospelí výkonnostných tried
D,C,B.

Hlavnými súťažami bol Slo-
venský pohár juniorov a dospe-
lých. V štandardných tancoch
dospelí si 1. miesto z 28 párov
vybojovali

z TC
FORTUNAPoprad.

Ľubomír Mick –
Adriana Dindofferová

V latinskoamerických tancoch
dospelí – si 1. miesto z 29 párov
vybojovali

z TK DAN-
SOVIABratislava

V kategórii juniorov štandard
– 1. miesto z 30 párov získal

– PEGA FUN DANCE
GROUP Martin

V latinskoamerických tancoch
– 1.miesto z 37 párov získal

z
TC METEOR Košice.

Vo večernom Galaprograme
sme si minútou ticha uctili náš-

Tomáš Uváček –
Martina Reiterová

Filip Ševčík – Simona Dó-
kušová

Šte-
fan Tóth - Lucia Dobocziová

ho kolegu Ing. PAVLA PAULI-
SA, ktorý náhle pred pár dňami
zomrel. Bol zakladajúcim čle-
nom Tanečného centra CHA-
RIZMA, dlhoročným trénerom v
našom klube, rozhodcom, pria-
teľom, pre mnohých tanečníkov
druhým otcom.

Okrem výborných výkonov ta-
nečných párov si hostia vypo-
čuli piesne hudobných hostí La-
zara a Jayly Brown. Ďakujeme
všetkým za výbornú atmosféru.

KST PETAN
a TC CHARIZMA Pezinok

Kvetoslava Štrbová,

Pezinský strapec 41. ročník
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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

Jaroslav Kujovič 3.10.
Otília Táborová 3.10.
RSDr. Juraj Szilvás, CSc. 4.10.
Mária Grgáčová 5.10.
Anna Hurajová 8.10.
JUDr. Eduard Janák 10.10.
Irena Mužíková 11.10.
Mária Guteková 13.10.
Zlatica Brunovská 14.10.
Ľudovít Krasňanský 15.10.
Eduard Bažík 16.10.
Hedviga Dráčová 16.10.
Konštantín Markovič 18.10.
Ing.Anton Vittek 20.10.
Jozefa Pohanková 22.10.
Anton Jurkovič 24.10.
Ing. Eva Jamborová 25.10.
Marta Šestáková 25.10.
Vlasta Dobešová 25.10.
Helena Haulíková 26.10.
Žofia Manáková 29.10.
Ľudmila Filipková 29.10.

Štefan Zimmermann 5.10.
Helena Patorajová 6.10.
Monika Bauerová 9.10.
Anna Hoššová 10.10.
Ľudmila Virgovičová 10.10.

OKTÓBER 2015 PEZIN ANČ

Hermína Pilková 12.10.
Helena Zemjarová 17.10.
Alexander Krupa 25.10.
Anna Krajčíková 26.10.
Mgr. Ľudmila Cebrová 28.10.

Terézia Tahotná 1.10.
Mária Šefčíková 4.10.
Ing. Vladimír Šolik 18.10.
Peter Durdovanský 18.10.
Ľudmila Čolláková 19.10.
Ladislav Šmahovský 31.10.

Ľudmila Grégrová 3.10.
Alžbeta Wittgrúberová 5.10.
Ľudmila Trochtová 15.10.
Viola Krausová 24.10.
Jozefína Mihalovičová 26.10.
Gizela Šuranová 26.10.
Rudolf Damaškovič 28.10.
Terézia Hržičová 30.10.

Ružena Kecová 19.10.

Anna Lovičová 27.10.

Anna Šantavá 8.10.

Mária Šikulová 27.10.

Ružena Slosiariková 18.10.

80-roční

85-roční

90-ročná

91-ročná

92-ročná

94-ročná

98-ročná

Naši jub i lant i

► 3.11. DK – LEN SI POSPI,
MILÁČIK.

► 7.11. KONZULÁT-
FEST PEZINOK.

► 9.11. ZLATÉ NITE PA-
NÓNSKEJ ROVINY.

►10.11. – EKOTOPFILM -
Envirofilm.
► 13.11. JESENNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 14.11. KONCERT
JURAJAHANULÍKAAHOSTÍ.
►15.11. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: PES PRÍTULÁK.

►16.11. – VÝROČIE NEŽ-
NEJ REVOLÚCIE.

►21.11. – Z DREVA VYREZA-
NÉ.

►22.11. – TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR PKC.

►24.11. – CESTOU NECES-
TOU.

►25.11. – SNOW FILM FEST.

►27.11. – VENČEK TŠ
GYMNÁZIA.
►27.-29.11. DNI PEZINKA V MLADEJ BOLESLA-
VI.

6. 12. KAMELOT.

16. 12. DARČEK.

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

omylov, klamstiev a bezbrehej fantázie. Účinkujú: J. Koleník, M. Labu-
da ml., T. Maštalír, J. Vajda, D. Mórová, Z. Šebová. Réžia: M. Vajdička

(sobota) o 13.00 h v spoločenskej sále DK -
Hlavní organizátori: Európsky vinársky rytier-

sky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia Pezinok.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy obrazov a výtvorov zo slamy
od viacerých autorov - Chorvátov z Vojvodiny (Srbsko – Tavankut).
Kurátor výstavy: Zlatko Blaževič.Trvanie výstavy: 9. 11. – 5. 12. 2015

(utorok) o 8.00 h v malej sále DK
42. ročník medzinárodného filmového festivalu.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: OZ CRESCENDO.

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

kračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 18.00 h v malej sále DK

Beseda s hosťami spojená s koncertom ka-
pely BRAJGEL.. Hlavný garant: Mesto Pezinok.

(sobota) o 19.00 h v malej sále DK
Parodizovaný príbeh o živote a smrti zbojníka Juraja Jánošíka z

pera známeho literáta Ľ. Feldeka v podaní ochotníckeho divadla
DOBRETAz Drahoviec. V hlavnej úlohe: Filip Čechovič (Pezinok).

(nedeľa) o 10.00 h v spoločenskej sále DK
Organizátori: PKC a TC CHARIZMA

a PETAN.
(utorok) o 18.00 h v malej sále DK

Cestovateľský festival s prednáškami, premietaním, spozná-
vaním čara blízkych i ďalekých kultúr – Severovýchodná India, Ku-
ba, Mongolsko. Organizátori: OZ Cestou-necestou – Michal Knitl v
spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom. Podrobný program bu-
de uvedený na plagátoch a na www.cestounecestou.sk.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK
Špičkové filmy so zimnou tematikou plné extrémneho lyžovania,
zimného lezenia, skialpinizmu a ďalších zimných šialenstiev.
Organizátori: OZ Cestou-necestou – Michal Knitl v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom.

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK

(piatok-nedeľa)
Delegácia pod vedením primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera

Solgu bude reprezentovať v partnerskom meste Mladá Boleslav
mesto Pezinok. 27. 11. o 17.00 h – vernisáž výstavy GRA-
FICKÉ LISTY JÁNA KUPECKÉHO. Účinkuje: KVARTETO PRIEČ-
NYCH FLÁUT ZUŠ E. SUCHOŇA (Galerie Pod věží Mladá Bo-
leslav). 28. 11. o 14.30 h - Ľudová hudba SEKVOJA16.30 h ZUŠ E.
SUCHOŇA (Dům kultury Mladá Boleslav) 29. 11. – Pamätihodnosti
štatutárneho mesta Mladá Boleslav.

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK – Koncert br-
nenskej kapely. Exluzívny hosť: Ilona Csáková. Krst nového CD

Podujatie v spolupráci PKC a PERFECT COMPANY, s.r.o.
(streda) o 19.00 h v malej sále DK – Jedinečná ko-

média o vzťahoch s predvianočnou tematikou, v ktorej dôležitú úlohu
zohrá banán. Účinkujú:A. Profantová a J. Pročko. Réžia: J. Krasula.

utorok

Program:

PRIPRAVUJEME:

Babí
léto.

Alžbeta Chlepčoková 79 r.
Antónia Bojkovská 94 r.
Gustáv Šipoš 73 r.
Cyril Klamo 86 r.
Cecília Ištoková 88 r.
Mária Šimonovičová 90 r.
Mgr. Ladislav Cíferský 68 r.
Ľubica Zelenayová 53 r.
Pavlina Blažeková 87 r.
Anna Zajfrtová 93 r.
Kazimír Kinder 83 r.

Tomáš Prokop a Lucia Potočná •
Matej Krištofík a Lenka Zerolová •
František Majerský a Barbora Ti-

B L A H O Ž E L Á M E

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ezechiel Oláh 16.8.
Natália Hinerová 21.8.
Oscar Vančo 25.8.
Miroslav Horváth 27.8.
Jakub Halan 27.8.
Maxim Molnár 28.8.
Daniel Škrabák 28.8.
Hanka Krausová 30.8.
Theo Schwarz 30.8.
Tamara Pastoreková 31.8.
Mia Perželová 31.8.
Valéria Drugová 1.9.
Mikuláš Matiašovský 2.9.
Lukáš Kerák 2.9.
Lea Hríbiková 4.9.
Liliana Torday 4.9.
Peter Šinkovic 4.9.
Anna Mária Némethová 10.9.
VanesaAdamcová 14.9.
Matej Repiský 15.9.
Peter Trubač 18.9.
Rastislav Viglaský 19.9.
Melánia Cirkovská 20.9.
Lilien Buráková 23.9.
Saskia Buráková 23.9.
Izabela Brndiarová 23.9.
Ela Neupauerová 25.9.
Adam Klúčik 26.9.
Timea Korábska 27.9.
Eva Endelová 29.9.
Matej Kanka 29.9.
Martin Bílik 30.9.

POĎAKOVANIE

4. Fk: Mladosť ................................................................ TAL
5. Legenda ...................................................................... VB
6. Spectre ..................................................................... USA
7. Snoopy a Charlie Brown vo filme........... 17.00 h. ...... USA
8. Snoopy a Charlie Brown vo filme 3D ..... 17.00 h. ...... USA
7.-8. Spectre ..................................................................... USA
10. Fk: LOVE .................................................................. FRA
11. Marťan ...................................................................... USA
12.-13. Steve Jobs ................................................................ USA
14. Hotel Transylvánia 2 ..............................17.00 h. ...... USA
14.-15. Otcovia a dcéry ......................................................... USA
17. Fk: Okno do dvora ..................................................... USA
18. Macbeth ...................................................................... VB
19.- 20.Black Mass: Špinavá hra ........................................... USA
21. Prečo som nezjedol svojho otca ............ 17.00 h. ...... FRA
21. Hry o život: Drozdajka 2. časť 3D .............................. USA
22. Prečo som nezjedol svojho otca 3D ....... 17.00 h. ...... FRA
22. Hry o život: Drozdajka 2. časť ................................... USA
24. Fk: Eva Nová ............................................................... SR
25. Pri mori ..................................................................... USA
26.-27. Victor Frankenstein ................................................... USA
28. Dobrý dinosaurus .................................. 17.00 h. ...... USA
29. Dobrý dinosaurus 3D ............................. 17.00 h. ..... USA
28.-29. Tajomstvo ich očí ....................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY november

Inzercia

Dňa 30. 9. 2015 by
sa dožila 60 rokov
naša drahá mama

Alžbeta
LUKAČOVIČOVÁ
a zároveň 21. 11. si
pripomenieme 20.
výročie jej úmrtia. S úctou a lás-
kou spomínajú manžel a deti s
rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej prosím, tichú spomienku.

Dňa 29.októbra 2015
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

z Pezinka. Kto ste
ho poznali a mali

radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra Gita a
ostatná smútiaca rodina.

Eduard BENČÚRIK

Dňa 27. 9. 2015
sme si pripomenuli
30. výročie úmrtia
nášho drahého
otecka a dedka

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Ladislava
SCHVARCA.

Ďakujeme spolužiakom, ktorí si pri stretávke pripo-
menuli kvetinovým darom svoju bývalú spolužiačku
Anitku KLAMOVÚ. Smútiaca rodina

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa dňa 12. 9.
2015 rozlúčiť s naším otcom

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka a smú-
tiaca rodina.

prišli
Gustávom ŠIPOŠOM.

Dňa 8. 10. 2015
sme si pripomenuli
nedožitých 74 ro-
kov nášho drahého
Gustáva ŠIPOŠA.

manželka, dcéry s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte

mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú

D a 8. 10. 2015,
sme si pripomenuli
4. výro ie, o nám
odišla naša ma
mina, babi ka

úctou a s láskou spomínajú dcé
ry Marcela, Renáta a syn Ladislav
s rodinami. torí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

ň

-

S -

K

č č

č
Vierka

BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová.

Dňa 11. 10. 2015 uplynuli 3 roky,
čo nás navždy opustila naša ma-
ma, svokra, babka
a prababka

z Pezinka. S láskou
spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Júlia
HORVÁTHOVÁ

Dňa 18. 10. 2015 sme si pripome-
nuli 3. výročie od
úmrtia nášho milo-
vaného manžela,
otca a dedka

Ing. Františka
KOSTKU.

So spomienkou a
bolesťou  v  srdci  spomína  man-
želka Emília, dcéra Martina, vnúči-
kovia Liam a Laird. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 3. 10. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie smrti

.
S láskou spomínajú
syn Milan, nevesty

Valika a Andrejka, vnuci Andrejko,
Paťko, Romanka a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Milana
SVETLÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
si 2. 11. 2015 pri-
pomenieme 15.
výročie tragickej
smrti milovaného
26-ročného

.
S bôľom spomínajú brat s rodi-
nou, manželka, dcéra Romanka
a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Martina SVETLÁKA

Dňa 10. 10. 2015
oslávila naša dra-
há mama

K blahoželaniu sa pripája
ostatná rodina.

Ľudmila
VIRGOVIČOVÁ
rod. Brabcová.

75 rokov. K tomuto
krásnemu životnému jubileu jej
veľa lásky, šťastia a pevného
zdravia prajú dcéryAlena a Beata
s rodinami a syn Stanislav s rodi-
nou.

Dňa 22. 10. 2015 uplynie 9 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš otec, svokor
a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.Dcéras
rodinou.

MILAN CIBULKA.

Dňa 6. 11. 2015 uplynie 11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Syno-
via s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Unavený a ubolený
tíško zaspal, opustil
všetkých aj keď nás
miloval. Kniha života
sa ti zatvorila na 68.
strane a my s boles-
ťou v srdci stále spo-

míname. Tvoja láska a dobrota,
ktorú si nám dával, zostáva stále v
nás. 26. 10. 2015 bude 7 rokov, čo
nás opustil manžel, otec, dedko

Štefan ADLER.
Občas sa zhora na nás pozri, my
sme tu, tvoji miluijúci. S láskou a
úctou spomínajú manželka, syn
Štefan, dcéra Eva s rodinami.

Dňa 31. X. 2015
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel

.
S láskou a vďakou
spomína manželka

Štefánia a ostatná rodina. Venujte
mu prosím s nami tichú spomienku.

František NAGYDňa 30. 8. 2015 by sa bol dožil
náš drahý brat

60 rokov. Tí, ktorí ste
ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú
spomienku. Zdenka
a Stano s rodinou.

Jozef HERÁK

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa
2. 9. 2015 prišli rozlúčiť s našou
drahou mamou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová úcty. Syn Vladimír, Matúš,
dcéra Emília, Vlasta s rodinami.

Hermínou JEDINÁKOVOU.
Kto v srdci žije
nezomiera! Dňa
22. 10. 2015 uply-
nulo 8 rokov, čo
nás opustila naša
drahá mama

Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím, tichú spomienku. Spo-
mínajú dcéra Terka s Jozefom.

Mária NEYOVÁ.

Dňa 14. 11. 2015 si pripomenieme
nedožité 70. naro-
deniny nášho brata

z Grinavy. S láskou
v srdci spomínajú
súrodenci a ostatná
rodina.

Jána
NOSKOVIČA

O krásnu hviezdič-
ku bohatšie je ne-
bo, už len v našich
srdciach môžeme
byť s tebou. Svieč-
ka v tvojej izbe do
tmy ticho svieti, za

drahým životom s nami stále smú-
ti. Dňa 25. 9. sme spomínali nedo-
žité 48. narodeniny

S láskou spomína smútiaca rodina.

Ing. Ingrid MRVOVEJ
rod. Garajovej.

S bolesťou v srdci sme si dňa 9. 10.
2015 pripomenuli 1.
výročie, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama, babka

Madlena
HANUSKOVÁ.

S láskou a úctou
spomínajú sestry Viera, Mária s ro-
dinou, synovia Peter, Eduard, Miro-
slav a vnučka Madlenka. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou drahou mamičkou

dňa 14. 9. 2015. Ďakujeme za
sústrasť a kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina.

Antoniou BOJKOVSKOU

Dňa 29. 10. 2015 si
pripomíname 45.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca,
starého a prastaré-
ho otca

S láskou a úctou spomínajú sy-
novia Juraj a Dušan s rodinami.

Samuela ZBUDILU.

Dňa 13. 10. 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Spomíname.
Ivan JAVORINSKÝ.

Čas plynie ako rieky
prúd, kto ťa mal rád,
nevie zabudnúť.
Len ten, kto stratil
toho, koho mal rád,
pochopí, čo je bo-
lesť a žiaľ. Tak ako

voda tokom plynie, krásna spo-
mienka na teba nikdy nepominie.
Dňa 15. novembra 2015 si pri-
pomenieme nedožitých 45 rokov
našej milovanej

Kto ju poznal, nevie na ňu za-
budnúť. S láskou a úctou spo-
mína smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Dňa 29. X. 2015 si
pripomenieme 5.
výročie úmrtia

S láskou spomína-
jú manželka, deti,
nevesta a vnúčatká Emka a Ninka.

Vojtecha
ONDROVIČA.

11. novembra uply-
nie 60 rokov od smrti
nášho otca

Petra
GUŠTAFÍKA.

S láskou a úctou na
neho spomínajú dcé-

ra Cecília s rodinou a synovia Peter,
Pavel, Ján a Gabriel s rodinami.

Dňa 10. 11 si pripo-
míname smutné
druhé výročie úmrtia
našej drahej man-
želky, mamy, babky
a prababky

Blaženy
KABÁTOVEJ

z Pezinka S tebou odišlo teplo do-
mova, zostali sme v spomienkach
na teba sami. S láskou a úctou na
teba spomínajú manžel, dcéry Jar-
ka, Blaženka a Vierka a celá rodina.

Čas plynie ako tichej
rieky prúd, kto ťa mal
rád, nevie zabudnúť.
Dňa 21. 10. 2015
sme si pripomenuli
nedožitých 60 rokov
nášho drahého brata

Karola TAHOTNÉHO.
S láskou spomínajú a za tichú spo-
mienku ďakujú sestra a brat s rodi-
nami.

landyová • Milan Lacena a Jana
Kopinecová • Tomáš Csicso a Nina
Lakyová • Peter Hančík a Michaela
Hunková • Rudolf Szabo a Zuzana
Benčúriková • Pavol Vavro a Bar-
bora Grúberová • Matej Slaný a
Natália Ihnátková • Erik Neupauer
a Natália Kadlecová • Ivan Koller a
Jana Farkašová
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O tituly Majstrov Slo-
venska na dlhých tra-
tiach bojovali tento rok
orientační bežci v čase
pezinského Vinobra-
nia: dňa 19. 9. 2015 v
rajeckých lesoch nad
obcou Kunerad. Trate
svojimi dĺžkami a pre-
výšením preverili pre-
dovšetkým fyzickú pri-
pravenosť pretekárov.

O vynikajúci výsle-
dok sa zaslúžila mimo-
riadne talentovaná pre-
tekárka nášho klubu

ktorá
vo svojich jedenástich rokoch súťažila v kategórii 14-ročných
žiačok. S prehľadom zvíťazila a k zlatej medaile a titulu Maj-
sterky Slovenska v kategórii W14 jej blahoželali o tri roky staršie
súperky. Nepochybne o tejto talentovanej pretekárke budeme
ešte veľa počuť aj v budúcnosti.

Za náš klub orientačného behu Sokol Pezinok dosiahli ďalšie
vynikajúce výsledky predovšetkým pretekári vo veteránskych
kategóriách. Zvíťazili a titul Majstra Slovenska si odniesli:

v kategórii W40, v kategórii
W50, v kategórii M55, v kategó-
rii M60. Na stupni víťazov stáli aj v kategórii W55
a v kategórii M60. Obaja získali bronzovú medai-
lu. V nemajstrovských kategóriách dosiahli pekné umiestnenie:

3. miesto v kategórii M 21- C a
ktorá v kategórii W -10 C obsadila taktiež 3. priečku.

Z majstrovských súťaží v roku 2015 čakajú orientačných bež-
cov ešte Majstrovstvá Slovenska v šprinte, ktoré sa budú konať
24. októbra v Kremnici. Držme našim sokolom palce!!!

predseda KOB Sokol Pezinok

Ema Havlíková,

Kata-
rína Fedorová Iveta Pijáková

Jaroslav Piják Vladislav Piják
Eva Pijáková

Ivan Oravec

Karol Brull, Petra Kurucová,

Pavol Poláček,

V Pezinku sa darí basketbalu
aspoň na amatérskej úrovni.
Na konci minulej sezóny osla-
voval premié-
rový titul v Bratislavskej mest-
skej basketbalovej lige. Svoj
úspech potvrdil aj posledný sep-
tembrový víkend, keď suverén-
ne ovládol II. ročník turnaja naj-
lepších tímov žilinskej a bra-
tislavskej mestskej ligy, ktorý sa
hral v Žiline.

Pezinčania najprv v -finále
zdolali žilinský tím Spartans
117:56 a bez problémov postú-
pili do finále. Tam vyzvali skú-
sený bratislavský tím okolo bý-
valého kapitána Interu Brati-
slava Richarda Ďuriša Regent
94. Ten sa v -finále natrápil o
dosť viac. Proti víťazovi žilin-
skej ligy pod názvom Kuričova
žena síce vyhrával na konci tre-
tej štvrtiny o sedemnásť bodov,
ale domáci sa vzchopili a znížili
na trojbodový rozdiel. Nakoniec
však vyhral bratislavský tím o
jedenásť bodov.

Vo finále sa očakávalo, že to
bude vyrovnanejší súboj, keď-
že Pezinku sa v minulosti proti
Regentu veľmi nedarilo. Na bra-
tislavskom tíme sa však preja-
vila únava a vyšší vekový prie-

Pezinský výber

mer kádra, ktorý od začiatku ne-
stačil na nabudených Pezinča-
nov. Bratislavčania vzdorovali
výborne brániacemu súperovi
len prvú štvrtinu do stavu 16:16.
Odvtedy kraľoval na palubovke
Pezinský výber. Ten natiahol ná-
skok ešte v prvej desaťminú-
tovke po šnúre 16:2. Svoj ná-
skok ešte zvýšil na konečných
107:62.

Za najužitočnejšieho hráča tur-

naja vyhlásili Matúša Mlyneka z
Pezinského výberu. Šikovný pi-
vot získal cenu MVP aj na vyvr-
cholení bratislavskej ligy.

Kuričova žena – BK Regent 94
57:68 (12:19, 16:15, 11:19, 18:15)

– Spartans

Bednár, Mly-
nek, Hanúsek všetci po 18,
Michalík 16, Galgoci 15, Pro-

Výsledky: - finále:

Pezinok:

Pezinský výber
117:56 (35:13, 21:13, 32:15,
29:17)

kop 11, Ďurnek 8, Suchon a
Pulman 5, Sobota 2, Horínek 1

BK Regent 94 –

Mlynek
25, Hanúsek 16, Galgoci 15,
Michalík 14, Prokop 10, Pul-
man, Sobota po 8, Rýdzi 6,
Suchon 3, Horínek 2

Matúš Mlynek (Pe-
zinský výber)

Finále:

Pezinok:

MVP turnaja:

Pezinský vý-
ber 62:107 (18:34, 14:23,
12:27, 18:23)

Tomáš Prokop

Pezinok oslavuje ďalší úspech, súperom nedal šancu

Pezinok bol v sobotu 12. sep-
tembra dejiskom finále celoslo-
venskej petangovej ligy klubov.
Po regionálnych kolách sa vo
finále stretli kluby Hohenlohe
Bratislava, Žilpek Žilina a do-
máci SpiderS Pezinok. Každý
klub mal na súpiske maximál-
ne osem hráčov a hralo sa sys-
témom každý s každým.

V prvom stretnutí nastúpili do-
máci SpiderS proti klubu Ho-
henlohe. Na začiatok sa hrali
dva zápasy trojíc a následne
tri zápasy dvojíc. Pezinku sa
podarilo vyhrať jedny trojice a
dvoje dvojice, z čoho vyplýva,

že SpiderS vyhral prvé stret-
nutie 3:2.

V druhom stretnutí porazil
Žilpek Hohenlohe výsledkom
5:0. Bolo teda jasné, že o ví-
ťaza celoslovenskej ligy klu-
bov sa pobijú Spiders a Žil-
pek. Po úvodných trojiciach
mali navrch domáci, ktorým sa
podarilo vyhrať oba zápa-
sy trojíc. V dvojiciach potom
stačilo vyhrať jeden zápas, ale
SpiderS vyhrali dva, a tak sa
stali najlepším klubom na Slo-
vensku.

Domáci SpiderS si okrem ti-
tulu Majstra Slovenska vybo-

jovali aj účasť v Európskej
lige klubov 2016 – Eurocup,

ktorý sa bude konať na budú-
ci rok. (pv)

Pezinskí SpiderS sú Majstri Slovenska

V sobotu 12. septembra usporiadal hokejbalový klub Vita-
míny Pezinok turnaj k svojmu 31. výročiu. Turnaja sa zúčastnilo
8 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín: A skupina (Hali-
ganda Pezinok, HC Orly Modra, Vitamíny Pezinok B a Draci
Pezinok) a B skupina (Vitamíny Pezinok A, Carpathians, Bul-
dogs a Pavúci Pezinok)

V základnej časti sa stretol každý s každým v skupine, kde hra-
cí čas bol 2x10min (čistý). Po odohratí všetkých zápasov, na-
sledovali boje o celkové umiestnenie. Do finále nakoniec po-
stúpili víťazi jednotlivých skupín a to HC Orly Modra a Pavúci
Pezinok. Oba celky v skupinách vyhrali všetky tri svoje zápasy.
V rozhodujúcom zápase boli úspešnejší modranskí hráči, keď
porazili Pezinčanov 1-0 až po samostatných nájazdoch a mohli
sa tešiť z turnajového prvenstva. V súboji o bronz uspela
Haliganda Pezinok (minuloročný víťaz), ktorá porazila usporia-
dateľa turnaja VitamínyA6-1.

Roman HVILA(HC Orly Modra)
Peter NEMČOVIČ (Pavúci Pezi-

nok)
– Pavúci Pezinok 1:0sn

– Vitamíny PezinokA6:1
1. HC ORLY MODRA, 2. Pavúci Pe-

zinok, 3. Haliganda Pezinok, 4. Vitamíny Pezinok A, 5. Draci
Pezinok, 6. Carpathians, 7. Vi-tamíny Pezinok B, 8. Buldogs.

Najlepší hráč turnaja:
Najlepší brankár turnaja:

HC Orly Modra
Haliganda Pezinok

Peter Vlasák

Výsledky:Finále:
Zápas o 3. miesto:
Celkové poradie turnaja:

HC Orly Modra víťazmi
turnaja v Pezinku

Ema Havlíková na stupni víťazov

Orientační bežci zo Sokola Pezinok
Majstrami Slovenska

V miništáte Gibraltár, ktorý je
rozlohou desaťkrát menší ako
Pezinok s necelými tridsiatimi ti-
sícmi obyvateľov, sa začiatkom
októbra uskutočnili Majstrovstvá
Európy show dance 2015. Ú-
časť na tomto podujatí si na slo-
venskom šampionáte v rámci ŠK
Juventa Bratislava vybojovali aj
mladé Pezinčanky

(ZŠ Kupeckého) a
(ZŠ Fándlyho).

Timea súťažila v štyroch det-
ských disciplínach. V kategórii
duá spolu s Leou Sabo s chore-
ografiou „Pepek námorník“ si vy-
bojovali v náročnej súťaži mimo-
riadne cenné strieborné medai-
ly. Vicemajsterkami Európy sa
stali aj vo formáciach, kde
úspešne zabodovali s choreo-
grafiou „Kaleidoskop“. Súčas-
ťou tohto zoskupenia bola i
Diana Cingelová. Timea si me-
dailovú zbierku rozšírila aj o tre-
tiu medailu, keď spolu s ďalšími
dievčatami z klubu v skupinovej
súťaži s choreografiou „Ach, ten
budík!“ získali tretie miesto. V
štvrtej sóĺovej súťaži sa ne-
dostala do finále a s choreogra-
fiou „Dračí bojovník“ získala 9.

Timea Orav-
cová Diana
Cingelová

miesto. ŠK Juventa získal na eu-
rópskom šampionáte pre Slo-
vensko i ďalšie medaily, čím sa
stal na základe získaných oce-
není najúspešnejším naším
účastníkom. Juvenťáci chcú svo-
je dobré výkony potvrdiť aj na blí-
žiacich sa majstrovstvách sveta
v Nemecku, kde by mali pred-
staviť všetky svoje úspešné cho-
reografie.

Na zážitky z Gibraltaru sme sa
spýtali Timei Oravcovej: „Tie zá-
žitky sú ozaj krásne. Predo-

všetkým nás teší, že sme urobili
radosť svojimi športovými vý-
konmi našim trénerkám i rodi-
čom. Napriek tomu, že v súťa-
žiach to bolo mimoriadne ťažké,
tentoraz sme si mohli trošku užiť
a pozrieť si miesto konania súťa-
že. Obyčajne, keď sa zúčastňu-
jeme súťaží na Slovensku či v za-
hraničí, počas nahusteného pro-
gramu vychádzame z haly len
najesť sa a hneď sa musíme vrá-
tiť. Registrujeme iba cestu do
miesta súťaže a naspäť domov.

V Gibraltári to bolo iné, súťaže
trvali viac dní a v čase od štrnás-
tej do osemnástej bola prestáv-
ka. Nevýhodu to malo, že finálo-
vé súťaže potom končili až po de-
viatej večer a vtedy už je ťažké
koncentrovať sa na súťaž. Cez
dlhú prestávku sme si však moh-
li viac pozrieť túto malú atraktív-
nu krajinu. Tam sa stačí lanov-
kou vyviezť na vysokú vápenco-
vú skalu a celý Gibraltár máte
ako na dlani. Spoločníkmi sú opi-
ce, pohybujúce sa medzi ľuďmi.
Stačí trošku nepozornosti a mô-
žete sa rozlúčiť s mobilom, jed-
lom či inými vecami. Jedno z na-
šich dievčat dokonca dotieravá
opica pohrýzla. Hala v ktorej
sme súťažili bola len niekoľko
metrov od medzinárodného le-
tiska. Letisková dráha je po celej
šírke územia, ktoré má len čosi
viac ako tisíc metrov, preto ju
museli predĺžiť po oboch stra-
nách pevniny smerom do mora.
Raritou tiež je, že ju križuje jedi-
ná cesta vedúca do krajiny –
keď štartuje alebo pristáva lie-
tadlo cestu uzatvoria. Našťastie
tam pristáva a odtiaľ odlieta den-
ne len päť lietadiel.“ (no)

Z majstrovstiev Európy s tromi medailami

FOTO: Ľ. Plšek


