
VYDÁVA MESTO PEZINOK49. ROČN K SEPTEMBER 2016http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Program
Vinobrania

2016
str. 8-9

Vážení spoluobčania,
milí návštevníci

Vinobrania 2016,

dovoľte aby som vás ako
primátor slobodného kráľov-
ského mesta Pezinok srdeč-
ne privítal na tohoročnom
Vinobraní a zaželal vám tri
dni plné pekného jesenného
počasia, radosti zo stretnutia
s priateľmi, ktorého súčas-
ťou je, samozrejme, aj pohár
dobrého vína či burčiaku.

Pezinok a jeho obyvatelia
chcú byť nielen dobrými hos-
titeľmi, ale chcú zároveň pre-
zentovať výsledky svojej prá-
ce, umu a talentu. Preto Vi-
nobranie nebude len o víne a
gastronómii, ale bude aj o kul-
túre, umení a hudbe, bude aj
o slávnej histórii a bohatej prí-
tomnosti.

Moderné Vinobrania majú
svoje korene v tradičných
oslavách ukončenia prác vo
vinohradoch v čase jesen-
ných mesiacov. Vtedy sa za-
vršuje ťažká a namáhavá fy-
zická práca vinohradníkov
a nastupuje práca vinárov.
Vinobranie je aj pripomenu-
tím viac ako tisícročnej tradí-
cie pestovania vínnej révy
v našom Malokarpatskom
kraji. Od nepamäti tu naši
predkovia obrábali zem, zú-
rodnili kamenistú pôdu a
modlili sa, aby Pán Boh
ochránil ich vinice pred jarný-
mi mrazmi, krupobitím, a rôz-
nymi chorobami. Aby sa vô-
bec dožili úrody a mohli nakŕ-
miť a obliecť svoje deti.

Súčasné generácie si už ne-
vedia ani predstaviť, v akých
podmienkach žili naši praro-
dičia alebo starí rodičia a ako
ťažko pracovali, aby vybudo-
vali to, čo my dnes považuje-
me za samozrejmosť. Preto
nás teší, že po rokoch stag-
nácie vinohradníctva sa zno-
vu našli ľudia, ktorí vysádza-
jú nové vinohrady, revitalizu-
jú krajinu a neboja sa ťažkej
a namáhavej práce. Im patrí
naša vďaka a úcta a to nielen
počas troch dní Vinobrania,
ale po celý rok.

Preto, vážení priatelia, keď
budete dvíhať na Vinobraní
2016 pohár vína na zdravie
vaše alebo vašich priateľov,
spomeňte si na našich pred-
kov, ktorí vinice založili a aj
na tých, ktorí ich dnes sta-
rostlivo obrábajú a pestujú
kvalitné hrozno, z ktorého
vyrábajú vynikajúce vína,
schopné konkurovať aj naj-
lepším svetovým vínam.

Vitajte teda v Pezinku, milí
priatelia, a na vaše zdravie!

Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok

Poslanci zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kra-
ja na svojom riadnom zasadaní
9. septembra schválili bezod-
platný prevod Rodného domu
Jána Kupeckého. Pezinčania
tak po viac ako polstoročí do-
stali do majetku mesta dom, v
ktorom sa narodil jeden z naj-
významnejších barokových ma-
liarov – portrétistov Ján Kupec-
ký. Mesto sa zároveň zaviaza-
lo, že dom bude postupne re-
konštruovať, vybuduje v ňom

expozíciu o Kupeckého živote
a diele a sprístupní ho verej-
nosti.

Primátor a zároveň poslanec
BSK Oliver Solga, ktorý niekoľ-
ko rokov intenzívne bojoval
o navrátenie rodného domu
mestu, neskrýval po hlasovaní
radosť a nadšenie. Tento pre-
vod považuje za nápravu starej
krivdy, pretože dom v minulosti
patril mestu, ale aj za symbolic-
ký krok, ktorý sa udial práve v ro-
ku 350. výročia narodenia umel-

Namiesto tradičných fotografií z minuloročného Vinobrania vám na titulnej strane prinášame fotografie podstatne staršie. Prvé dva horné zábery sú z roku
1934 a ďalšie dva z Vinobrania z roku 1971. Fotografie patria k článku ktorý si môžete prečítať na 3. strane.Slávnosti Vinobrania v minulosti,

Cez víkend mesto ovládne Bakchus

Kupeckého rodný dom už patrí Pezinčanom
Dom, v ktorom sa narodil slávny barokový maliar, sa po viac ako polstoročí vrátil do majetku mesta

ca a v Roku Jána Kupeckého.
Primátor vyjadril vôľu mesta vrá-
tiť domu život a sprístupniť ho
verejnosti čo najskôr. Ďalej po-
vedal, že tak ako v iných kultúr-
nych mestách a krajinách, ktoré
si ctia svoju históriu a význam-
né osobnosti, aj Pezinok urobí
všetko preto, aby si občania
Pezinka a Slovenska mali mož-
nosť uvedomiť, že naša súčas-
nosť a ani budúcnosť nemôžu
existovať bez uvedomenia si
významu histórie a takých mi-

moriadnych osobností, akou
bol aj náš rodák, maliar Ján
Kupecký.

Prvým krokom vedenia mesta
bude deň otvorených dverí, aby
Pezinčania videli, v akom stave
sa dnes dom nachádza. Záro-
veň budú prezentované aj prvé
kroky vedúce k jeho obnove a
budúcim zámerom.

„Návrat domu, v ktorom sa

Ján Kupecký narodil, je bez

nadsadenia veľkým dňom Pe-

zinka, ako významného mesta

kultúry a umenia“, povedal na
záver primátor Oliver Solga.

Výstava JÁN KUPECKÝ – ŽI-
VOT A DIELO, potrvá v Mest-
skom múzeu v Starej radnici do
30. októbra. (r)

Inzercia
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

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

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

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

V tomto roku sa začal nový
školský rok až 5. septembra.
Do štyroch pezinských základ-
ných škôl nastúpilo 2189 žia-
kov, z toho 282 prváčikov. Sláv-
nostného začiatku školského
roka sa na jednotlivých školách

zúčastnil aj primátor a vicepri-
mátori, ktorí si prezreli aj jed-
notlivé školské zariadenia a
konštatovali, že pedagogickí i
nepedagogickí pracovníci neza-
háľali ani cez prázdniny a urobi-
li za dva mesiace veľký kus prá-

ce. Všetky mestské základné
školy sú na nový školský rok
2016 – 2017 riadne pripravené,
podobne ako stredné školy, kto-
ré sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti BSK. Skonštatovali to aj
predseda BSK Pavol Frešo a

primátor Pezinka Oliver Solga
na spoločnom stretnutí v sobo-
tu 3. septembra.

Všetkým žiakom a študen-
tom pezinských škôl želáme ve-
ľa úspechov a radosti zo získa-
vania nových poznatkov. (r)

Otvorili sa brány pezinských škôl

Mesto Pezinok každý rok na
jar a na jeseň zabezpečuje pre
svojich obyvateľov zber objem-
ného odpadu, ktorý sa nevojde
do nádob pri rodinných do-
moch alebo do kontajnerov na
sídliskách.

Tento rok bude otvorený

Toto dočasné zberné miesto
bude slúžiť na zber objemného
odpadu (napr. nábytku, kober-

Technický a skladový areál
MPS na Fajgalskej ceste v
dňoch 13., 14. a 15. októbra v
čase od 8.00 hodiny do 18.00
hodiny.

cov, chladničiek, televízorov,
drobných domácich spotrebi-
čov...), biologického odpadu (ko-
náre, réva, dosky...), skla, plas-
tov (plastový nábytok, preprav-
ky, sudy...) a kovového odpadu.

Dovezený odpad budú môcť
Pezinčania pod dozorom pra-
covníkov Mestského podniku
služieb uložiť do pripravených
kontajnerov.

Žiadame obyvateľov, aby ne-
nosili:
- (napr. ole-

je, žiarivky, batérie, farby...),
ktoré môžu doniesť šesťkrát

nebezpečný odpad

do týždňa do Zberného mies-
ta nebezpečných odpadov na
Viničniansku cestu č. 25 (od-
bočka za Drevomarketom);

- – nie sú súčas-
ťou komunálneho odpadu; po-
vinnosť odoberať odpadové
pneumatiky od konečného
spotrebiteľa majú všetci dis-
tribútori pneumatík, ktorí mu-
sia odpadové pneumatiky
odoberať bezodplatne;

-
(napr. betón, dlažba, tehly,
suť, zemina, obkladačky, kera-
mika...); zber stavebného od-

pneumatiky

drobný stavebný odpad

padu od občanov sa vykoná-
va v areáli firmy Marius Pe-
dersen, a.s. na Viničnianskej
ceste č. 25 v Pezinku 6 dní do
týždňa a je spoplatnený.

Zber objemného odpadu sa
organizuje iba pre fyzické oso-
by s trvalým pobytom v Pe-
zinku a platičov za službu vý-
vozu a pre nich je bezplatný.
Ukladanie odpadu v priebehu
roka mimo kontajnerov je všeo-
becne záväzným nariadením o
odpadoch zakázané a je mož-
né za takýto priestupok uložiť
pokutu. (OVŽP)

JESENNÉ  UPRATOVANIE

Prvé septembrové zvonenie definitívne zatvorilo dvere
za letnými prázdninami. Školské chodby sa opäť ozývajú
krokmi, triedy zapĺňa vrava a detský smiech. To, že školy
cez prázdniny zívajú prázdnotou, je mylná predstava.
Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku sa ozývala
čulým pracovným ruchom. Partie robotníkov zmenili
naše priestory na krajšie, útulnejšie. Vynovili sme chodby
na prvom a druhom poschodí. Zrevitalizovali sme átrium,
čím vznikla netradičná učebňa, relaxačná zóna, ktorá
spríjemní výchovno-vzdelávací proces a bude slúžiť na
organizovanie rôznych akcií pre žiakov a rodičov.

Chcem sa touto cestou poďakovať Mestu Pezinok za
pomoc a spoluprácu pri rekonštrukčných prácach a reali-
zátorom za dodržanie dohodnutých termínov.

riaditeľka Základnej školy Jána Kupeckého v Pezinku
Mgr. Katarína Volanková,

Aj prostredie vychováva

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

Mesto Pezinok ponúka svojim občanom jedinečnú možnosť zbaviť sa bezplatne odpadu

Od 5.septembra 2016 sa na starom cintoríne na Seneckej ulici v
Pezinku začalo „posúdenie zdravotného stavu a stability 107 ks
stromov“ a to aj za pomoci špeciálneho zariadenia – akustického
tomografu. Odborný posudok vypracuje vysúťažená spoločnosť
EKOJET s.r.o., Bratislava do konca septembra. Mesto Pezinok
týmto získa cenné informácie o celkovom stave všetkých vyš-
ších stromov na ploche cintorína a následne vykoná orez a ne-
vyhnutné výruby vysoko rizikových drevín. V mesiaci októbri
bude na túto prácu nadväzovať renovácia poškodených chodní-
kov. (MsÚ)

Vyšetrenie stromov na cintoríne
Pre všetkých obyvateľov mesta Pezinok je spôsob nakla-

dania s odpadmi určený všeobecne záväzným nariadením

č. 7/2016. Pre rýchlu orientáciu je zverejnený na úvodnej strán-

ke Mesta Pezinok v aktuálnych informáciách

Pomocou tejto pomôcky sa dá rýchlo

zorientovať, ako naložiť s komunálnymi odpadmi vznikajúcimi

v domácnosti.

manuál na-

kladania s odpadmi.

(OM)

Ako nakladať s odpadmi

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

�

Čo z kultúrneho programu tohtoročného Vinobrania si
nenecháte ujsť? Na čo sa Vy osobne najviac tešíte a čo by
ste odporučili Pezinčanom, aby neprešvihli?

Aj keď na Slovensku je zatiaľ celkom bezpečne, v Európe
veľké podujatia, ktoré priťahujú davy ľudí, pritiahli aj neže-
lanú pozornosť extrémistov. Budú v tejto súvislosti počas
Vinobrania prísnejšie bezpečnostné opatrenia ako po mi-
nulé roky?

Pezinčanov znovu čakajú dopravné a iné obmedzenia...

(r)

- Pri zostavovaní programu sa vždy snažíme vyhovieť čo najšir-
šiemu publiku. Cieľ je, aby si každý na Vinobraní našiel to svoje.
Vinobranie ale nie je hudobný festival, nemôže byť zamerané
len na určité žánre. Naopak, patrí k nemu istá multižánrovosť.

Ako primátor mám počas tých troch dní celý rad povinností a
návštev, preto musím časť programu oželieť a niekedy mi ujdú
práve tie veci, na ktoré sa teším.Aj tento rok sa teším na viaceré
vystúpenia, ako fanúšik rockovej muziky sa určite pôjdem po-
zrieť do parku na banskobystrických Broken Rain. Vystupujú v
sobotu o jedenástej večer, takže to by som mohol stihnúť. Inak
si ale myslím, že konkrétne odporúčania Pezinčanom netreba
dávať. Nielen mojim želaním je, nech si Vinobranie každý užije
po svojom a nech si vychutná z programu, čo ho najviac baví.

- Samozrejme, každé takéto obrovské podujatie, keď sa veľa
ľudí koncentruje v pomerne malom priestore, v sebe nesie urči-
tú mieru rizika. Stať sa môže hocičo a keď vypukne panika, prob-
lémy sa ešte násobia. Ku konkrétnym bezpečnostným opatre-
niam sa vyjadrovať nebudem, no keby sme mali signál, že
návštevníkom Vinobrania hrozí nejaké vážnejšie riziko, sme pri-
pravení okamžite reagovať, a to v súčinnosti s mestskou polí-
ciou, policajným zborom a ďalšími zložkami. Žiadny takýto sig-
nál ale nemáme a naozaj netreba ľudí traumatizovať nejakými
čiernymi scenármi. V každom prípade, istá miera obozretnosti
je na mieste. Ja ale pevne verím, že Vinobranie sa nielen zaobí-
de bez akýchkoľvek mimoriadností, ale, že sa nenájde ani žiad-
ny „recesista“, ktorý by nejakým nemiestnym žartom vyvolal pa-
niku.

- Verte, že chápem každého, kto akýmkoľvek spôsobom
dopláca na to, že sa v meste každý rok koná Vinobranie.Ak je to
v našich možnostiach, snažíme sa ako mesto spraviť maximu-
m, aby dopady na Pezinčanov boli čo najmenšie. Nemyslím len
tých, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú v centre mesta a
Vinobranie sa im odohráva rovno pod oknami, ale aj tých, ktorí
bývajú ďalej od centra, ale majú problém dostať sa autom do
práce, či domov, zaparkovať. Musia znášať uzávierky ulíc, do-
pravné obmedzenia, návaly turistov, hlučných spoluobčanov
vracajúcich sa neskoro večer domov a mnoho ďalšieho.

Napriek týmto tienistým stránkam, som presvedčený, že pre-
važujú pozitíva a že Vinobranie je takým jedinečným podujatím,
kvôli ktorému sa oplatí jeden víkend v roku podstúpiť všetky tie
patálie.

Vždy znovu a znovu zdôrazňujem, že Vinobranie nie je len osla-
va vína, či sviatok vinohradníkov a vinárov, ktorý má v tomto mes-
te dlhú tradíciu, ale, že je to v prvom rade príležitosť, aby sa stretli
rodiny a priatelia a v dobrej nálade si spolu užili tie tri dni.

Deň pred cajlanskými hodmi, 10.
septembra pezinský farár Ján
Ragula požehnal kríž na dolnom
konci Cajly po jeho obnove. Po-
stavený bol v roku 1869 na mieste
cholerovej jamy, v ktorej boli pocho-
vaní zosnulí z Cajly, ktorí zomreli na
choleru v 19. storočí. Pri výkopoch
na tomto mieste boli vraj nájdené
ľudské kosti. Hovorí sa, že kríž
dal postaviť bohatý gazda, ktorý
však neskôr schudobnel až musel
pri tom kríži žobrať. Kríž obnovil
v roku 1964 kamenár Vladimír
Milko. V tom čase bol kríž bez kor-
pusu, ale blízko bývala staršia žena, ktorá mu ukázala presné
miesto, kde mal byť podľa povesti zakopaný. V. Milko ho vyko-
pal a pripevnil na kríž. Počas krížových dní, v pondelok pred
sviatkom Nanebovstúpenia Pána, sa ku krížu konala procesia,
kde bola v ten deň na stolíku umiestnená kópia oltárneho obra-
zu z cajlanského kostola. Cestou sa veriaci modlili litánie ku
všetkým svätým. Vďaka patrí dobrodincom, ktorí kríž počas toh-
to leta svojpomocne obnovili. Peter Sandtner

Obnovený kríž na Cajle
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V piatok 26. augusta sme si aj
v Pezinku pripomenuli 72. výro-
čie Slovenského národného
povstania. V tomto roku pripra-
vil oslavy pod záštitou ministra
obrany SR Petra Gajdoša
Okresný úrad v Pezinku, a to
pri pamätníku na Mladobo-
leslavskej ulici. Osláv sa zú-
častnili aj mnohí vzácni hostia,
ako aj primátor mesta Pezinok
s viceprimátormi.

Popoludní usporiadala spo-
mienkovú slávnosť venovanú
výročiu SNP aj Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Pe-

V Pezinku sa Povstanie pripomínalo dvakrát

Pezinčania
si pripomenuli
72. výročie
vzniku SNP aj
na strednom
Slovensku. Aj
v tomto roku
sme pr i ja l i
pozvanie z
obce Pohron-
ský Bukovec a boli sme súčasťou ich osláv. Pezinčanov za-
stupoval viceprimátor Miloš Andel, členovia miestnej orga-
nizácie SZPB, Malokarpatského baníckeho spolku a ďalší ob-
čania. (r)

Pezinčania na spomienke k SNP
aj v Pohronskom Bukovci

Pri Pamätníku SNP v Bratislave
Primátor mes-

ta Pezinok Oli-
ver Solga sa 25.
augusta spolu s
predsedom Bra-
tislavského sa-
mosprávneho
kraja Pavlom
Frešom zúčast-
nil pri Pamätníku
SNP v Bratislave pietneho aktu pri príležitosti 72. výročia Slo-
venského národného povstania. (r)

zinku, a to pri pamätníku Pe-
zinčanov, ktorí položili svoje živo-
ty v druhej svetovej vojne. Sú-

časťou osláv bolo aj odovzdanie
pamätnej medaile priamemu ú-
častníkovi Povstania pánu Do-

minikovi Ježíkovi. Vence k pa-
mätníku položili aj predstavitelia
mesta na čele s primátorom. (r)

obsadzuje voľné pracovné miesta

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej
služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972)

Mgr. Miroslav Šebesta,

Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe
a Zariadení opatrovateľskej služby

- vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zame-
raním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, alebo

- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania
so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti, alebo

- stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zame-
raním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti, alebo

- nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania
so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti,alebo

- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220
hodín

- profesionalita, empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť

- vodičský preukaz sk. B

iadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukonče-
nom vzdelaní zasielajte poštou na adresu:

, prípadne prineste osob-
ne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronic-
kou poštou na adresu: @ .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať
len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny po-
hovor.

Prednosta MsÚ v Pezinku

požadované predpoklady:

vítané predpoklady:

Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

msu msupezinok.sk

Ž

MESTO PEZINOK

Dopoludnie pred pamätníkom na Mladoboleslavskej ulici a popoludnie pri pamätníku Pezinčanov.

obsadzuje voľné pracovné miesto

s týmito požiadavkami a predpokladmi:

Mgr. Miroslav Šebesta,

„Referent personalistiky“

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie, práca s PC,
bezúhonnosť

- prax v oblasti personálnej agendy vítaná (so zameraním
na pracovné a obdobné zmluvy v zmysle Zákonníka prá-
ce, vedenie a spracovanie príslušnej personálnej agendy
v zmysle platnej legislatívy a pod.)

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poš-
tou v termíne do 15. 10. 2016 na adresu –

, prípadne doniesť
osobne do podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elek-
tronicky na e-mail: .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať
len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny po-
hovor.

Prednosta MsÚ v Pezinku

Mestský úrad,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

msu@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

Z dochovaných historických
prameňov sa dozvedáme, že
tradícia pestovania viniča a vý-
roby vína je v Pezinku a v celom
našom Malokarpatskom kraji
stará bezmála dvetisíc rokov.
Datuje sa od čias osídlenia
časti nášho územia Rimanmi.
Ešte pred nimi sa spomínajú
Kelti, ktorí pravdepodobne tiež
niečo vedeli o viniči a víne, čo
dosvedčujú najmä nálezy vino-
hradníckych nožíkov a nádob
na našom území. V súvislosti s
Rimanmi sa traduje, že rímski
vojenskí velitelia zakladali vini-
ce a vojakov v čase mieru za-
mestnávali prácou vo vinohra-
doch, aby nemali čas na neprí-
stojnosti.

Vinohradníctvo a vinárstvo je
na našom území písomne dolo-
žené v listinách z 12. a 13. sto-
ročia, a to v súvislosti s osídle-
ním nemeckými kolonistami.
Oni priniesli zo svojej starej
vlasti so sebou nielen odbor-
né znalosti, ale aj špecifické
odrody, akými boli a dodnes sú
pre túto oblasť typické rizlingy a
veltlíny. V stredoveku a novo-
veku šírilo „pezinské“ slávu náš-
ho mesta nielen vo vtedajšom
Uhorsku, Rakúsku, Poľsku a
Česku, ale pilo sa dokonca na
kráľovských a cisárskych dvo-
roch.

Vinohradníci mali už v 14. sto-
ročí svoj samostatný cech, kto-
rý mal prísne regule. Mali aj
svojho richtára – perega, ktorý

dozeral na vinohrady a riadil
práce v nich. Slávnosť obera-
čiek začínala každoročne „koš-
tovaním“ muštu z prvého strap-
ca, bola sprevádzaná hudbou a
spevom a ozdobenými vozmi -
lajtrami, ktorými sa privážalo
hrozno do „prešovní“.

Oslavovalo sa nielen na za-
čiatku zberu úrody, ale aj pri prí-
ležitosti dovezenia posledného
hrozna do pivnice. Potom už na-
stal čas lisovania hrozna, prvé-
ho burčiaku a mladého vína, kto-
ré sa po prvýkrát mohlo piť až
11. novembra, na sviatok sv.
Martina. V knihe Peripetie slo-
body sa o vtedajších oslavách
píše toto: „Začiatok oberačiek
sa oslavoval pestrými sprievod-
mi. Alegorický voz, ozdobený
stuhami a listami viniča, ťahaný
štvorkou krásnych koní tvoril če-
lo sprievodu. Okolo voza vo ve-

selej nálade a so spevom krá-
čali v pestrých krojoch vino-
hradníci, mládenci a devy. Na
druhom voze sa „prešovalo“.
Švárne dievčence podávali z vo-
za obecenstvu hrozno a mušt.
Na treťom voze viezli sud so sta-
rým vínom. Na tomto voze tró-
nila pod baldachýnom kráľovná
slávnosti. Vedľa voza poskako-
vali šašovia a zabávali obecen-
stvo, ktoré zapĺňalo pezinské
ulice. Všetko končilo vo vie-
chach a hostincoch pri víne a
tanci, do ktorého hrala cigán-
ska hudba.“

Slávnosti vinobrania boli v mi-
nulom storočí obnovené v roku
1934. Odvtedy sa už zopakova-
li veľakrát. Boli časy, keď sme
sa v ich organizovaní striedali s
Modrou, ostatných pätnásť ro-
kov organizujeme v Pezinku
Vinobranie každoročne.

Vinobranie je aj dnes najmä
pripomenutím a oslavou ťaž-
kej celoročnej práce vino-
hradníkov a vinárov. Je tiež
obnovením stáročnej tradí-
cie, ktorá v našom kraji nemá
konkurenciu, pretože v celej
histórii sa meno Pezinka spá-
jalo a dodnes spája najmä
s vinohradníctvom a dobrým
vínom. Je preto našou úlohou,
ba priam povinnosťou, v tejto
tradícii pokračovať a vinohrad-
níctvo a vinárstvo nielen za-
chrániť pre budúce generácie,
ale aj oživiť jeho slávu a vše-
možne propagovať naše kvalit-
né vína.

Aby stále platili slová význam-
ného slovenského učenca
Mateja Bela, ktorý o pezinských
vinohradoch už v roku 1736 na-
písal: „Nič ľúbivejšie a radost-
nejšie neuvidíš, než sú pezin-
ské vinice, pretože majú pre-
krásnu polohu a prinášajú víno
príjemnej chuti. Sú totiž otoče-
né na juh a čo treba kvôli prav-
de povedať, rodia víno v mno-
hom ušľachtilejšie než modran-
ské “ .

Na titulnej strane sú fotografie
z dnes už historických vinobra-
ní v roku 1934 a 1971. Je na
nich vidieť, že aj vtedy podstatu
týchto tradičných osláv tvorili
alegorické sprievody, ľudové
kroje, tanec a hudba. A, sa-
mozrejme, nesmelo chýbať ani
vynikajúce pezinské víno a mla-
dí ľudia. (r)

Slávnosti Vinobrania v minulosti

Prvá septembrová sobota
(3. 9. 2016) patrila už tradičnej
súťaži vo varení fazuľovej po-
lievky – Fyzulnačke Tento rok to
bol už 13. ročník a prihlásilo sa
doň 13 mužstiev, ktoré sa sna-
žili zaujať tou svojou „jedineč-
nou“ a chutnou fyzulnačkou nie-
len odbornú porotu, ale hlavne
širokú verejnosť. Kotly tejto
dobroty boli uvarené okolo obe-
da a za necelú hodinu sa po
fazuľovej polievke len tak za-
prášilo. Záujem verejnosti bol
obrovský, k čomu prispelo aj
krásne počasie. O kultúrny pro-
gram sa postarala Ľudová hud-
ba Bratov Kuštárovcov, ktorá
spríjemnila toto sobotné podu-
jatie.

Jednotlivými víťazmi podľa
hodnotenia širokej verejnosti a

Po Fyzulnačke sa len tak zaprášilo
Cenu sympatie získali:
NÚSCH – Národný ústav srdco-
vých a cievnych chorôb Bratisla-
va, Mestská polícia
Pezinok, Stavbári
Neupauer Pezinok

Odborná porota určila týchto
víťazov: obhájiť minuloročné
prvenstvo sa podarilo dobro-
voľným pezinským hasičom –
DHZ PEZINOK. Za nimi, na dru-
hom mieste, sa umiestnili čle-
novia tímu MESTSKEJ POLÍ-
CIE PEZINOK a z tretieho mies-
ta sa tešili súťažiaci z mužstva
BURDAN TEAM Pezinok. Ce-
ny odovzdávali predseda BSK
Pavol Frešo spolu s primáto-
rom mesta Oliverom Solgom a
jeho zástupcami, ako aj pred-
sedom odbornej poroty Tomá-
šom Pitoňákom.

1. miesto

2. miesto
3. miesto

Víťazný tím NÚSCH so zástupcami Mesta Pezinok     FOTO: (pb)

Organizátor, ktorým bolo mes-
to Pezinok, ďakuje všetkým zú-
častneným súťažným tímom,
ale aj návštevníkom podujatia

za príjemne strávené sobotné
dopoludnie. Tešíme sa na vás
na ďalšom ročníku Fyzulnačky
2017. Peter Vlasák

Vinobranie 1971
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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. 10. 2016

Aj napriek tomu, že bol čas do-
voleniek a letných prázdnin, čle-
novia FS Obstrléze prijali po-
zvanie od FS Strník z Tepličky
nad Váhom na Obecné oslavy
spojené s kultúrnym progra-
mom. Slávnosti sa konali 12.-
14. augusta a aj náš súbor
prispel balíčkom ľudových pies-
ní k príjemnému prežitiu sobot-
ňajšieho popoludnia na námes-
tí sv. Floriana.

Na harmonike hral a sólo spie-
val P. Maluniak, na husliach
sprevádzal G. Leiderleutner. Na
ústnych harmonikách zahrali
svoju obľúbenú pieseň Gabo a
Beňo. Na záver nám domáci sú-
bor pripravil prekvapenie, keď
nás počas svojho vystúpenia po-
zvali na pódium a spoločne sme
si zaspievali pieseň Po
vystúpení sme si pozreli výstavu
ľudovej tvorivosti a drotárstva.

Seňorita.

Dobrá nálada a spev obi-
dvoch súborov so sprievodom
akordeónov a huslí neutíchal
ani cestou do ich klubu, kde sa
nám dostalo vrelého prijatia nie-
len od členov FS, ale aj od sta-
rostu tejto malebnej obce. Bol
to krásny a nezabudnuteľný
deň a už teraz sa tešíme na na-
še ďalšie spoločné vystúpenie.

Inak to nebolo ani v utorok 23.
augusta, keď aj napriek našej
veľkej zaneprázdnenosti s ná-
cvikom zábavného hudobno-
dramatického pásma

sme neodmietli pozvanie
od organizátorov VII. ročníka
Župnej olympiády BSK s me-
dzináronou účasťou účinkovať
na tomto podujatí.

Naši hun-

cokári

Dobrá nálada dominovala po-
čas celého nášho vystúpenia a
známe ľudové piesne si spolu s
nami s chuťou zaspievali aj se-
niori. Čerešničkou na torte bola
pieseň ktorú sme
spievali v troch jazykoch.

Veríme, že aj v budúcnosti sa
nám dostane takej pocty.

Škoda lásky,

Mária Kopitková

Počas leta nám bolo veselo

Počas prázdnin sme si zvykli na relatívny kľud na cestách –

najciteľnejšie azda v posledný týždeň pred začiatkom škol-

ského roka, kedy boli cesty v Bratislave a okolí takmer prázd-

ne aj vďaka štátnym sviatkom.

Začiatkom školského roka sa dopravná situácia výrazne

zmenila. Začali sa tvoriť kolóny a na miestach, kde „sa to

hýbe“ jazníme rýchlejšie a pod vplyvom časovej tiesne aj me-

nej opatrne. Z tohto dôvodu v prvý školský deň policajné

hliadky venujú svoju pozornosť najmä bezpečnosti a ply-

nulosti premávky. Tak je tomu aj v Pezinku – príslušníkov

Mestskej polície Pezinok v blízkosti škôl berieme už ako sa-

mozrejmosť. Rodičia detí však vedia svoje a iste si túto služ-

bu vážia viac ako ostatní. Nalaďme sa teda opäť na školský

rok aj na cestách. (r)

Dbajme na bezpečnosť detí

Inzercia

Vystúpenie FS Obstrléze na Obecných slávnostiach v Tepličke nad Váhom.

Ďalší zo série článkov priblí-
ži, aké spôsoby ošetrovania
odevov a textilu používame.
V zásade existujú tri procesy,
ktoré využívame pri starostli-
vosti o zákazky podľa vlastností
materiálu a druhu znečistenia.

Známe ako tzv. suchý pro-
ces (ang. dry cleaning) – odev
suchý vkladáme a suchý aj vy-
beráme. Ako čistiace médium
slúži chemická zlúčenina, naj-
častejšie perchlóretylén. Vďa-
ka jeho vlastnosti nevniknúť do
štruktúry vlákna, nezrazí ani
chúlostivé materiály. Preto je

�Chemické čistenie

vhodný na čistenie vlny, kaš-
míru, hodvábu či kožušín.

Ide o najmladší spôsob čis-
tenia, svoj boom zažíva práve
teraz. Ide o alternatívu k che-
mickému čisteniu, keďže sa
čoraz viac dbá na ekológiu
a čistiacim médiom je voda.
Oproti bežnému praniu má
veľké rozdiely. Používame
špeciálne vyvinuté prípravky,
ktoré chránia vlákno, dokážu
oživiť farbu a zabezpečiť prí-
jemnú vôňu, takže obleky a ka-
báty už viac nemusia zapá-
chať ako kedysi.

� Mokré čistenie

�

Pranie prebieha vo vode za
účasti profesionálnych pros-
triedkov v priemyselnej práč-
ke, ktorá si podľa druhu a ob-
jemu prádla sama určí ich
množstvo a spotrebu vody.
Výhody oproti praniu doma?
Máme väčší sortiment deter-
gentov a široká škála deta-
šovacích prostriedkov je pred-
pokladom odstránenia väčši-
ny škvŕn. Bubon je niekoľko-
krát väčší ako bubon domácej
práčky, čo zabezpečí lepšie
mechanické trenie a to pomá-
ha odstrániť nečistoty.

Pranie �

Ďalší krok je sušenie. Naj-
väčší význam má pri odevoch
s perím a páperím. Domáce su-
šičky sú vhodné na bežnú kon-
fekciu či uteráky. Najmä pápe-
rové bundy doma prať a sušiť
neodporúčame. Slabší výkon
a malý priestor na sušenie za-
nechávajú často mastné škvr-
ny od peria či obrysy pri švoch.
Takto zničenú bundu Vám vie-
me dať do pôvodného stavu.

Tešíme sa na Vás.

Sušenie

Rýchločistiareň KVAPKA
0948486484

Aké postupy používame v čistiarni?
Inzercia

Skautský rok, rovnako ako
školský, končí v júni. Vyvrchole-
ním celoročného programu
však tradične býva letný tábor.
Tento rok sme opäť táborili na lú-
ke pri obci Hostie. Po tom, čo na-
ši starší členovia pripravili tábo-
risko na príchod účastníkov, to
celé vypuklo. 10 dní dobrodruž-
stva s vikingskými bohmi, ktorí
zablúdili na Middgard (Zem) a
potrebovali pomoc. Bola to ná-
ročná úloha, no napokon sa
nám podarilo nájsť bájne kladi-
vo boha Thora, ktoré k svojmu
návratu bohovia potrebovali.
S bohmi sme si užili veľa zába-
vy vďaka hrám a aktivitám, no
naučili sme sa tiež veľa zaují-
mavých vecí – hľadať liečivé
rastliny, píliť a sekať drevo, fil-
trovať vodu či vyrábať mydlo.

Navštívili sme aj Zubriu zver-
nicu pri Topoľčiankach. Koniec
tábora si s nami prišli užiť aj rodi-
čia a známi, ktorí si chceli tiež vy-
skúšať trochu táborovej at-
mosféry.

Tento rok sme sa rozhodli pri
organizácii tábora zamerať na
ochranu prírody ešte viac ako
predtým a zorganizovali sme
ekologickejší a zdravší tábor. To
sa nám podarilo vďaka finanč-
nej podpore Revie – Malokar-
patskej komunitnej nadácie a

Nadácie SPP a projektu Skauti
myslia globálne, ktorý je podpo-
rovaný Európskou úniou. Tábor
sme postavili tak, aby sme boli k
lúke, na ktorej sme prežili 17
dní, čo najšetrnejší a počas rea-
lizácie tábora sme používali eko-
logické čistiace prostriedky a
kozmetiku. Svoj jedálniček sme
zároveň obohatili o bio stravu.

Leto však pre nás nekončilo tá-
borom, aj keď sme nemali kaž-
dotýždenné stretnutia. Kvôli
daždivému počasiu na konci

tábora sme sa museli po prí-
chode do Pezinka venovať čis-
teniu a sušeniu táborového ma-
teriálu. Letnú pauzu sme využili
aj na renováciu našich priesto-
rov, ktoré sme vymaľovali a pri-
pravili na ďalšiu činnosť. Po-
máhali sme s ryžovaním zlata
na Pezinskom Permoníkovi,
navštívili sme stredoeurópske
stretnutie skautov v Poľsku a po-
sledné dni prázdnin sme využili
na zdolávanie vrchov Nízkych
Tatier. Počas leta sa dokonca

Pezinskí skauti mali rušné leto

niektorí z našich dobrovoľníkov
zúčastnili skautských vzdeláva-
cích kurzov.

Po nabitom lete sme zvedaví,
čo nás čaká v novom skaut-
skom roku, kedy sa naša čin-
nosť rozbehne naplno. Chceme
sa však ešte predtým poďako-
vať za všetku pomoc a podporu,
ktorú sme získali v roku minu-
lom. Ďakujeme.

61. zbor
Modrý Oblak Pezinok, SLSK

Monika Lezová,

Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby

sme si uctili všetkých našich seniorov. Toto obdobie nám dá-

va príležitosť spoločne sa stretnúť, pozabudnúť na to čo nás

trápi, porozprávať sa a spríjemniť si popoludnie v príjemnej

atmosfére, spoločnosti, a dúfame, že aj príjemným kultúrnym

zážitkom.

Vážení občania, vážení seniori, dovoľujeme si vás v mene pri-

mátora Olivera Solgu pozvať, ako každý rok, na celomestské

podujatie „Úcta k starším“ v Spoločenskej sále Domu kultúry dňa
28. 10. 2016 o 15.00 h. (MsÚ)

Mesiac úcty k starším

FOTO: (pb)

Dňa 2016 (nedeľa)

ktorú organizuje Únia žien Slovenska.

Vyplňte a odovzdajte prihlášku, ktorú nájdete v kancelárii

Prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu alebo v Infor-

mačnom centre na Radničnom námestí a môžete súťažiť

v speve. Nezabudnite osloviť aj svojich priateľov.

20. 11. o 15.00 h sa v Dome kultúry

Pezinok uskutoční spevácka súťaž

(r)

Pezinok spieva - spie-

vajte s nami,

Prihláste sa na spevácku súťaž
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Jedným z významných produktov cestovného ruchu v našom
regióne, ktorý zároveň propaguje pezinských vinárov a ich vyni-
kajúce vína, sú Pezinské viechy. Na začiatku dnes už populárne-
ho podujatia stálo Malokarpatské múzeum a Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov.

Po troch rokoch možno konštatovať, že návrat k historicky osved-
čenej forme „koštovania“ vína priamo u výrobcu, v autentickom
priestore viech alebo pivníc, prešovní, alebo vo dvore či v domácej
vinotéke bol dobrým nápadom ako spropagovať víno od menších i
väčších vinárov a vinohradníkov. Milovníci vína si môžu prísť na svo-
je ešte aj v septembri a októbri tohto roka, keď budú otvorené via-
ceré viechy aj počas víkendov – presnejšie od stredy do soboty.
Naša fotografia je z historickej pivnice vinárstva Hacaj s.r.o., v ktorej
je nielen príjemné posedenie, ale nájdete tu aj kvalitné vína a sekty.
Vybrať si budeme môcť ale aj z viech ako napríklad Pavol Boriš,
Farebné vinárstvo, Hacaj s.r.o., Víno Matyšák, Vinhradníctvo a vi-
nárstvo Skovajsa, Vinohradníctvo a vinárstvo Čavojský a VPS.

Viechy sú

Vstup do viech je bezplatný, platí
sa len za konzumáciu vami vybraných vzoriek vína.

otvorené v dňoch STREDA - SOBOTA v mesiacoch
MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEPTEMBER -
OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h.

Pezinské viechy si našli
svojich priaznivcov

�

�

�

�

�

�

�

V M

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

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

PAVOL

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

VINUM GALERIA BOZEN Holubyho 85

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

, ,

Farská pivnica - Farská 7,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

Vínna pivnica – sektáreň, ,

,

,

Cajlanská 74,

Vladi-
mír Paluch, 0905 570 394;

Michal Pavelka 0918
329 350; ;

–
;

Ing.
;

,
0907 174 598;

Ing.
;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946
373; ;

www.restauraciamatysak.sk vinum
galeriabozen@vinomatysak.sk

www.farebnevinarstvo.sk @

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

;

Matej Farbula 0902
717 413 ;

Ján Hacaj 0907 792 087 ;

Milan Skovajsa 0905 164 227
;

Pavol
Boriš 0907 220 492

-

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk

info farebnevinarstvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvocavojsky@gmail.com

–

–

–

–

–
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26.-29. október

5.-8. október
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28. september až 1. október

26.-29. október

–

Malokarpatské múzeum v Pezinku vás srdečne pozýva na
obľúbené

Už tradične sa akcia uskutoční
V prípade záujmu

o predaj dobrôt na Jablkovom hodovaní v Malokarpatskom
múzeu nás neváhajte kontaktovať, počet miest je limitovaný!

Návštevníci sa budú môcť tešiť na tvorivé dielne, detské
Divadlo Žihadlo a hlasovanie o najzaujímavejšiu dobrotu.

Kontaktná osoba: Mgr. Hana Sedláčková, e-mail:
tel: 0911 250 270

Jablkové hodovanie.

v prvú októbrovú sobotu –
8. 10. 2016 v čase od 12.00 do 17.00 h.

(MMvPK)
hana.sed-

lackova@muzeumpezinok.sk

Prihláste sa na Jablkové hodovanie!

Inzercia

Historická pivnica u Hacaja

Aj keď sa na prvý pohľad mô-
že zdať, že súčasné leto bolo bo-
hatšie na zrážky a že nás nepo-
trápili ani obvyklé tropické horú-
čavy, skutočnosť je trochu iná.

hovorí klimato-
lóg Pavel Matejovič z Pezinka.

Podľa štastík sa napríklad v
Hurbanove leto 2016 zaradí na
11. miesto medzi najteplejšie v
celej doterajšej histórii meraní,
teda od roku 1871! Vo všeobec-
nosti letá, ktoré prežívame od ro-
ku 1990, sú viac či menej teplot-
ne nadnormálne. Prvenstvo za-
tiaľ patrí letu 2003. Takisto zrá-
žok v skutočnosti nebolo tak ve-

Počasie cez letné mesiace
sa vyznačovalo značnou pre-
menlivosťou. Od konca au-
gusta však akoby si chcelo le-
to všetko vynahradiť: Príjem-
né slnečné dni s teplotami do
30 stupňov sú dobrým zna-
mením aj pre tohtoročnú úro-
du vína.

„Vlaňajšie leto bolo rekordne
teplé, aj preto sa tohtoročné leto
v porovnaní s ním javilo pocito-
vo chladnejšie,“

„Z klimatologického hľadiska ho
však môžeme zaradiť medzi
teplotne silne nadnormálne. Aj
keď absentovali dlhotrvajúce ho-
rúčavy, prevládalo teplé a vlhké
počasie, teda na pocit bolo dus-
no. Rovnako boli teplé aj noci.“

ľa, ako by príroda potrebovala.

dodáva Pavel Mate-
jovič.

Nerovnomerné rozloženie zrá-
žok počas leta potrápilo aj zá-
hradkárov či poľnohospodárov.

“ hovorí Vladimír Píš,
známy aj vďaka svojej levandu-
ľovej záhrade.

„Klimatická zmena sa prejavuje
aj tým, že v lete ubúdajú veľko-
priestorové dažde a väčšina zrá-
žok spadne pri búrkach. Tam,
kde sa búrky nevyskytnú, vlád-
ne sucho. To umocňujú aj vyso-
ké teploty, počas ktorých sa zvy-
šuje výpar,“

„V oblasti Pezinka zazname-
návame naozaj výrazný deficit
zrážok,

„Nakoniec už dlh-
ší čas sa dá pozorovať, že sa
Pezinok nachádza v zrážkovom
tieni. Určite má na to vplyv aj
morfológia a časť zrážok zachy-
tí hrebeň Malých Karpát. Často
vidíme, že prší v Bratislave, v ob-
lasti Senca alebo Trnavy, no nás
akoby dážď doslova obchádzal.

A pre oblasť Starej hory to platí
dvojnásobne. Neraz všade na-
okolo prší, no v záhrade máme
sucho. Tieto dispozície sa môžu
ešte viac zvýrazniť vďaka pre-
biehajúcej klimatickej zmene. “

Počasie sa ustálilo
a bolo teplo. V minulosti pritom
už v tomto období zvyklo prísť
ochladenie. V súčasnosti sa
však môže stať, že leto u nás vy-
vrcholí v druhej polovici augusta.
Ešte teplejší záver leta sme mali
napríklad v roku 2011,“

„V neskorom lete sú dni krat-

Hoci vinič potrebuje takisto vla-
hu, nie je až tak veľmi náročný.
Najmä staršie kry majú koreňo-
vú sústavu hlboko a stačí im vo-
da nahromadená počas zim-
ných či jarných mesiacov. Leto
nás príjemne prekvapilo v záve-
re augusta. „

hovorí kli-
matológ Pavel Matejovič.

Vyššie teploty a slnečné dni po-
čas neskorého leta takisto vini-
ču prospievajú.

šie a noci sa predlžujú, čím sa
zvýrazňuje teplotný kontrast.
Cez deň sa teplota blíži k tridsia-
tim stupňom, v noci sa však vý-
raznejšie ochladzuje,

„Pre vinič je to vý-
hodné. Rastliny totiž cez deň zís-
kavajú energiu prostredníctvom
fotosyntézy, zatiaľ čo v noci, keď
dýchajú, prebieha opačný pro-
ces: získanú energiu zasa spo-
trebovávajú. Keď je cez deň sl-
nečno a teplo, vinič si nahroma-
dí dostatok cukrov, no potom,
počas chladnejších nocí, sa je-
ho dýchanie spomalí a relatívne
málo zo svojich zásob minie.
Inými slovami, v hrozne sa hro-
madia nielen cukry, ale aj ostat-
né aromatické látky. Aj starí a
skúsení vinári poznajú príslovie,
ktoré je dnes aktuálne – čo deň,
to maligán.“

„Kým skoršie odrody
ako je muller, sme oberali pri sln-
ku, v sezóne vlašského rizlingu
nám už neraz tieklo za golier...
Posledné roky je však reálna
šanca, že aj pri oberačke ne-
skorších odrôd slnko vydrží,“

“ vysvetľu-
je Vladimír Píš.

Príjemným vedľajším produk-
tom slnečného augusta či sep-
tembra je potom príjemné poča-
sie počas oberačiek alebo vi-
nobrania.

do-
dáva Vladimír Píš.

Márius Kopcsay

Neskoré slnko poteší vinárov

Skôr než sa zatvorili brány
Základnej umeleckej školy
E. Suchoňa a jej žiaci odišli
prázdninovať, stihli ešte pripra-
viť pre verejnosť niekoľko pek-
ných podujatí.

5. júna tlieskali diváci v prepl-
nenej kinosále pezinského do-
mu kultúry žiakom tanečného
odboru. Predstavili sa na tradič-
nom galakoncerte

Krásna hudba, nádherné
kroje alebo tematické kostýmy,
nápadité choreografie pedagó-
gov Martina Melníka, či Vik-
tórie Kozár Panenkovej a skve-
lá spolupráca ľudovej hudby
Mariána Mráza boli zárukou
krásneho a pestrého koncertu.

8. júna sa v malej sále domu
kultúry predstavili spoločným
vystúpením žiaci hudobného
a literárno-dramatického odbo-
ru. V naštudovaní Stanislavy
Koníčkovej uviedli detský muzi-
kál Bela Felixa

Výsledkom spolu-
práce pod
vedením Mariana Mráza, det-
ského speváckeho zboru

Evy Rosenberger
a žiakov LDO bolo milé a svie-
že detské predstavenie.

Tancujte s
nami.

Ženích pre sleč-
nu myšku.

Minitalent orchestra

Hviezdičky

Bodkou za školským rokom
2015/2016 bolo vystúpenie lite-
rárno-dramatického odboru 25.
júna. Žiaci pre pezinskú verej-
nosť pripravili dve autorské di-
vadelné hry – a

V prvej deti predsta-
vili príbeh z temného lesa plné-
ho nástrah, kde vtipnou formou
zvíťazí dobro nad zlom. Staršie
žiačky priniesli na javisko váž-
nejšie témy inšpirované príbeh-
mi známych žien z minulého
storočia. Mesiac jún bol obdo-
bím bilancovania aj vo výtvar-
nom odbore. Žiaci VO sa veru
mali čím pochváliť.

Hotel u bludičky
Nestvora.

Pod vedením Danice Tyko-
vej a Júlie Piačkovej sa viacerí
zapojili do regionálnej súťaže

kde získali
niekoľko ocenení. V kategórii
od 6 do 10 rokov získala

V kategórii od 11 do 15
rokov si odniesla

Cenu
Malokarpatského múzea poro-
ta udelila

Kupeckého svet,

1. miesto Kamila Wittlingero-
vá, 2. miesto Zoran Martinov-
ský a 3. miesto Veronika
Fečová.

1. miesto Žo-
fia Kováčová, 2. miesto
Monika Mečárová a o 3. mies-
to sa delili Šimon Jelok a
Kristína Bochničková.

Nikole Lempochne-

rovej Samo-
vi Majerčíkovi.

Na 1. mieste sa u-
miestnila Radka Zelinková,
na 2. mieste Silvia Borzová
a 3. miesto získala Martina
Ondrovičová.

Zuzana Andelová

a čestné uznanie

Žiaci Danice Tykovej sa zapo-
jili aj do 22. medzinárodnej vý-
tvarnej súťaže detí do 13 rokov,
ktorú poriada slovenský Lions
Club na tému

Všetci žiaci po-
stúpili do česko-slovenského
kola.

Výtvarný odbor bol prizvaný
realizovať vizualizáciu projek-
tu k v
spolupráci Malokarpatského
múzea, Mestského múzea,
Mestského úradu Pezinok a ZŠ
Jána Kupeckého –

Výstava mala vernisáž
20. mája v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku a potrvá až do no-
vembra tohto roka. Má okrem
vizuálneho aj náučný charak-
ter. Zachytáva dobu baroka
v strednej Európe, v ktorej žil
Ján Kupecký. Vystavujú štu-
denti celého výtvarného odboru
– plošné aj priestorové práce.
Srdečne pozývame!

Láska a porozu-
menie.

Roku Jána Kupeckého

Kupeckého
doba.

Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa opäť zažiarili
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Nová kniha
predstavuje výber 12 najlep-

ších rozhovorov Štefana Hríba, re-
daktora časopisu .týždeň, ktoré
uplynulé dva roky viedol s osob-
nosťami našej kultúry, športu, spo-
ločnosti a politiky o problémoch a
radostiach, ktorými žijeme. Popri
rozhovoroch s prezidentomAndre-
jom Kiskom, herečkou Emíliou Vá-
šáryovou a ďalšími osobnosťami
nájdete v knihe aj rozhovor s Pe-
zinčankou, občianskou aktivistkou
a právničkou, Zuzanou Čaputovou.

Jedným z najvýznamnejších
pezinských rodákov, žiaľ, všeo-
becne málo známym, bol svetový
šachový veľmajster Richard Réti.
Azda k tomu, aby sme sa o ňom
dozvedeli viac, pomôže nový ro-
mán Juraja Bindzára nazvaný

Vydavateľstvo
Orman predstaví túto knihu za
účasti autora

Súčasťou podujatia bude
aj autogramiáda a koncert skupi-
ny SKLO.

Dvanásť rozhovo-

rov

Mlčky a krátko.

15. septembra o
17. hodine v kaviarni v Starej
radnici.

Michal Schmidt, rodák zo Štefanovej, dlhoročný stre-

doškolský pedagóg je aktívny vo viacerých oblastiach.

Takmer polstoročie sa venoval cieleným povrchovým zbe-

rom i podpore zachovávania tradícií.

Objavil dýky, bojové sekery ale tiež tzv. „Štefanovskú ve-

nušu“ či rímsky svietnik. Mapuje dejiny Štefanovej, píše

poéziu i prózu. V priestoroch Malokarpatského múzea je

otvorená výstava, ktorá ponúka časť

zo zbierky zberateľskej činnosti Michala Schmidta. Priestor

dostali nielen nálezy z oblasti archeológie, ale tiež ľudový

textil z histórie obce. Zaujímavá je aj jeho monografia ve-

novaná dejinám Štefanovej, ktorú si na výstave môžete pre-

listovať. Ak sa chcete dozvedieť viac o Michalovi Smidtovi

či jeho činnosti, navštívte výstavu, ktorá potrvá do 13. no-

vembra 2016.

od
štvrtka 8. septembra

(MMvPK)

Nálezy nadšenca Michala Schmidta

P o s t o p á c h
BAROKA je názov
výstavy v Malokar-
patskom múzeu v
Pezinku, ktorá je
prístupná už od má-
ja 2016. V súčas-
nosti je výstava,
ktorú sa oplatí vi-
dieť presťahovaná
do predného traktu
múzea, kde zotrvá
do 26. novembra.

Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa pod vedením svojich skúsených
pedagógov Danice Tykovej, Júlie Piačkovej a Andreja Friča sa
prostredníctvom svojich umeleckých diel túlajú obdobím baro-
ka. Znázornili historické interiéry, exteriéry, pohľady na boha-
tých aj chudobných, múdrych aj hlupákov. Štyridsať párov kera-
mických topánok či šestnásť hláv s klobúkmi a účesmi, ktoré sa
nosili v období baroka, vás nenechajú na pochybách, že ste na
chvíľu cestovali v čase s detským pohľadom na svet. (ET)

Po stopách baroka

FOTO: (pb)

Ochutnajte Malokarpatské múzeum!

�

�

�

Väčšina z nás si múzeá
predstavuje ako tiché, vážne,
niekedy až suchopárne inšti-
túcie. Ako sa do vašich pries-
torov dostala rocková kapela?

Čo je zmyslom takýchto
akcií?

Môžete uviesť konkrétny
príklad?

Malokarpatské múzeum už šty-
ri roky organizuje letný cyklus s
názvom Wine and Art, teda Víno
a umenie. Nosnou ideou projek-
tu je dostať do múzea život po-
čas letného obdobia a mimo
otváracích letných hodín, teda
poskytnúť ľuďom príležitosť, aby
sa stretávali. Inšpiráciou mi boli
veľké nemecké múzeá, kde sú
kaviarne, konajú sa koncerty ale-
bo workshopy. Pre mladých ľudí
sú obľúbeným miestom, kde sa
stretávajú. U nás je zatiaľ veta
„stretneme sa večer v múzeu na
káve“ takmer nepredstaviteľná.
Témy projektu sa obmieňajú, vla-
ni to bola gastronómia v rôz-
nych historických obdobiach.
Tento rok sme si vybrali pestrejší
model a jeho súčasťou bol aj
koncert skupiny Korben Dallas.

Chceme ponúknuť ľuďom me-
nej obvyklý pohľad na múzeum.
Predstaviť ho nielen ako miesto,
kde sú pevné otváracie hodiny,
exponáty v sklenených vitrí-
nach, kde treba byť ticho, ničo-
ho sa nedotýkať a počúvať vý-
klad sprievodkyne. Mnohé mú-
zeá vznikali v 50. a 60. rokoch a
vtedy bolo ich poslaním zbierať
staré predmety a vychovávať.
Povinne tam chodili celé školy,
čo nie vždy v človeku zanechá
pozitívny dojem – ako každá
vec, ktorú robíme nasilu. Pamä-
táme si z detstva ešte aj na ná-
vleky, ktoré sme si tam museli
obuť. Vývoj však medzitým po-
kročil, sme v 21. storočí a náv-
števa múzea je voľnočasová ak-
tivita. Človek môže ísť plávať, bi-
cyklovať, alebo môže ísť do mú-
zea... A my musíme premýšľať,
ako ho motivovať, aby si vybral
práve múzeum. Zaoberajú sa
tým aj mnohí teoretici a muzeo-
lógovia. Mojou koncepciou je
spájanie starého s novým. Má-
me tu vystavené staré predme-
ty, mapujeme kus histórie, ale
našou snahou je prezentovať ju
atraktívne. Múzeum už nie je len
zdrojom poznatkov alebo infor-
mácií – dátumy a fakty si ľudia
nájdu na internete. Našou úlo-
hou je, aby sa ľudia v múzeu
dozvedeli niečo z minulosti, ale
aj to, čo je zaujímavé a prínosné
pre ich súčasný život.

V múzeu sa napríklad nemu-
sia návštevníci dozvedieť iba to,
kedy Pezinok získal výsady slo-
bodného kráľovského mesta,
ale tiež, aký to malo prínos pre
jeho obyvateľov. Nechceme z
múzea robiť skanzen, ale živé
miesto, kde sa človek dozvie aj
odpovede na aktuálne témy.
Dnes v spoločnosti veľmi silne
rezonuje téma migrantov. V mú-

zeu vieme ponúknuť množstvo
skúseností z histórie, z príchodu
Nemcov, Maďarov alebo exu-
lantov z Českej republiky. Medzi
nimi je napríklad aj svetoznámy
barokový maliar Ján Kupecký,
ktorý sa tu narodil a ktorým sa
Pezinok hrdí. Aj jeho rodina boli
migranti. Dostali u nás šancu a
vďaka tomu je takýto umelec na-
ším rodákom. Inou témou sú de-
ti na pracovisku – aj my máme
napríklad kolegyňu, ktorá tu má
dieťa. Takisto zistíme, že to kedy-
si bolo bežné. História dáva od-
povede na mnohé súčasné prob-
lémy. Myslím si, že história sa zá-

sadne nemení, a ani charakter
ľudí. Aj v minulosti ľudia podvá-
dzali, kradli, vraždili, smiali sa,
plakali, tancovali, tak ako teraz.
Zmenili sa len technické pros-
triedky. Ponúkať takéto paralely
je aj cieľom nášho múzea.

Som rád, že sa podarilo spus-
tiť projekt pezinských viech.
Vznikol už pred troma rokmi a
snažil sa vyriešiť konkrétny prob-
lém: keď prišiel turista do nášho
mesta mimo vinobrania alebo
dňa otvorených pivníc, nemal ve-
ľa možností, kde si dať pohár
dobrého miestneho vína. A tak
sme prišli s projektom pezin-
ských viech. Zapojilo sa doň už
dvanásť vinárov. Viechy trvajú
od mája do konca októbra. Náv-
števník Pezinka si zistí, ktorý vi-
nár má otvorené, príde k nemu
do príjemného prostredia a
ochutná kvalitné víno, prípadne
sa s ním aj porozpráva. Vďaka
tomuto projektu sa nám ako pr-
vému mestu na Slovensku poda-
rilo vrátiť k tradícii viech.Apritom
sa stačilo pozrieť, ako to fungo-
valo v minulosti.

Je to logicky dané tým, že sídli
v centre našej najväčšej vino-
hradníckej oblasti. Pôvodne v ro-
ku 1960 vzniklo Mestské aj Vino-
hradnícke múzeum. Mojim pred-

�

�

Dôležitou témou, na ktorú
sa zameriava vaše múzeum,
je vinárstvo, ktoré je napokon
s Malokarpatskou oblasťou
úzko späté. Môžeme sa pri-
staviť pri vašich aktivitách v
tejto oblasti?

Odkedy sa vaše múzeum
profiluje vinárskym smerom?

chodcom sa podarilo získať pek-
né exponáty vinohradníckeho
charakteru. V 70. a 80. rokoch sa
múzeá zameriavali skôr na regi-
onálne témy. Keď som dostal
možnosť viesť Malokarpatské
múzeum, snažil som sa nájsť a
zdôrazniť to, čím sme iní než os-
tatné múzeá. A to je práve vinár-
ska tradícia. Téma vinárstva je
krásna a dá sa ňou veľmi veľa ob-
siahnuť. Máme najväčšiu zbierku
lisov v Európe. Každý z nich je ori-
ginál. A vinársky akcent majú aj
projekty a aktivity, ktoré sme už
spomínali, či už Wine andArt ale-
bo Deň otvorených pivníc.

Návšteva múzea musí byť
dnes zážitkom. Na zážitok sa
orientujú aj naše expozície.
Snažíme sa napríklad, aby boli
interaktívne. Návštevník môže
ovoňať či ochutnať víno, vyskú-
šať ako sa používal mlynček na
hrozno, ako sa krúti preš, môže
sa exponátov dotýkať. Snažíme
sa nepoúčať, ale formou zážitku
ponúknuť návštevníkovi zážitky
aj myšlienky. Sme jedno z mála
múzeí, ktoré vo svojich historic-
kých renesančných priestoroch
začalo robiť aj degustácie pre tu-

� Ponúkate pomerne netra-
dičné akcie ako sú napríklad
degustácie vína...

Ochutnávka vín v tme.

Koncert skupiny Korben

Dallas. Výstava archeolo-

gických nálezov spod Ma-

lých Karpát. Aj takéto zá-

žitky pripravuje pre svo-

jich návštevníkov Malo-

karpatské múzeum. Do-

terajšie projekty i svoje

plány do budúcnosti

predstavuje čitateľom

Pezinčana riaditeľ múzea

Martin Hrubala.

ristov. Pred desiatimi rokmi to bo-
la nová myšlienka, dnes to už ro-
bia mnohé vinotéky, takže sme
sa snažili prísť s novými nápad-
mi. Pretože pre mňa osobne
svet vína nie je len vecou ché-
mie a analýzy, koľko má víno
cukru alebo kyselín. Pre mňa je
na víne fascinujúce, že dá sa
spojiť s hudbou, umením, archi-
tektúrou, kultúrou, skrátka s emó-
ciou. Preto do degustácie zapá-
jame všetky zmysly. Prišli sme s
dvoma novými programami.
Jedným z nich je degustácia v
úplnej tme, pretože keď na chví-
ľu odbúrate zrak, zintenzívnia sa
vám všetky ostatné zmysly.Aod-
búrajú sa aj predsudky, naprí-
klad, že niekomu chutí len biele
alebo len červené víno. Ľuďom
sa to zvyčajne páči a keď chcem
po chvíli zapáliť sviečku, často
ma požiadajú, aby sme ešte
ostali potme. Je to pre nich veľmi
oslobodzujúci pocit. Rovnako po-
núkame degustácie s meniacou
sa náladou – konkrétne s pomo-
cou farebného osvetlenia a hud-
by. Meníme hudobné žánre,
osvetlenie a to isté víno chutí za-
každým inak. Samozrejme, nie
sme lunapark, návštevníci sa
dozvedia aj praktické informá-
cie, ale pre mňa je veľkým za-
dosťučinením, keď odchádzajú
a počujem ako si hovoria – tak
toto sme ešte nezažili, stálo to
za to! Takéto projekty sú cestou,
ktorou by sme sa aj naďalej
chceli uberať.
� Povedzme si niečo aj o po-
dujatiach mimo vinárskej ob-
lasti.

Tým najväčším a najznámej-
ším sú Keramické trhy, ktoré ma-
jú medzinárodný rozmer a pri-
chádza na ne viac než 150 kera-
mikárov a výtvarníkov z piatich
či šiestich európskych štátov.
Organizujeme cyklus prednášok
Pohár vína o piatej, kde sa sna-
žíme diskutovať o aktuálnych té-
mach. A som veľmi rád, že sa
nám podarilo zaktivizovať školy.
Dnes už nie sú návštevy múzeí
povinnosťou, ako sme už spo-
mínali, musíme si malého alebo
mladého návštevníka vychovať.
Nemôžeme prváčika nútiť, aby
hodinu počúval výklad o archeo-
lógii alebo etnografii. Ako jedno
z mála múzeí na Slovensku za-
mestnávame dve múzejné peda-
gogičky a tie sa snažia primera-
nou a hravou formou ukázať té-
my, ktoré žiaci preberajú. Ro-
bíme pre deti podujatia, do kto-
rých sa môžu aktívne zapájať,
napríklad workshopy, kde sa
kreslí, modeluje, mali sme tu
krásnu vianočnú akciu, na ktorej
si piekli medovníky... Takouto
hravou formou sa môžu aj niečo
dozvedieť – a pritom nezískajú
averziu k múzeu, ale chodia doň
rady. Je príjemné, keď stretnem
deti na ulici a pýtajú sa ma, kedy
bude nejaká ďalšia akcia.

�

�

�

Robíte aj podujatia pre se-
niorov?

Čo pripravujete najbližšie?

Pre múzeum vášho typu je
takáto téma naozaj netypická.

(kam)

Už štvrtý rok sme zapojení do
projektu Akadémia tretieho ve-
ku. Zastrešujeme najpočetnejší
a najpopulárnejší odbor, ktorým
je vinohradníctvo, vinárstvo a so-
meliérstvo. Seniori sú veľmi po-
zorní, dochvíľni a veľa sa chcú
dozvedieť. Významnou skupi-
nou návštevníkov, na ktorých by
moderné múzeum nemalo za-
budnúť, sú hendikepovaní ľu-
dia. V minulom roku sa nám po-
darilo medzi popisky dostať tex-
ty v braillovom písme. Naši lek-
tori mali aj školenie ako sprevá-
dzať skupiny hendikepovaných
ľudí, máme takisto aj monitory s
posunkovou rečou.

Je toho viac. Na jeseň sa bude
v našich priestoroch konať ar-
cheologická konferencia, kolo-
kvium o barokovom maliarstve a
o Kupeckom, panelová diskusia
na tému matiek a detí v práci,
otvárame expozíciu Michal
Schmidt – osobnosť malokar-
patského regiónu. Obsahuje
zbierku cenných nálezov a pred-
metov, ktoré zozbieral za päť-
desiat rokov tento pozoruhodný
rodák zo Štefanovej. Chceme
mu vyjadriť obdiv a úctu. Pri-
pravujeme však aj projekt, ktorý
prekročí regionálny rámec – vý-
stavu Salvadora Dalího, ktorá tu
bude od decembra do apríla.
Som sám zvedavý, ako na ňu
bude verejnosť reagovať.

Áno, ale teším sa na to.

FOTO: (pb)

Nové knihy

FOTO: (pb)
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Kupeckého rok vrcholí

Ján Kupecký bol už počas svoj-
ho života slávnym a uznávaným
maliarom – portrétistom európ-
skeho významu. Jeho dielo z ob-
dobia vrcholiaceho baroka a ná-
stupu rokokového slohu je za-
stúpené v mnohých význam-
ných galériách a súkromných
zbierkach po celej Európe. V širo-
kom kontexte vtedajšieho ume-
nia, najmä portrétu, bol neopa-
kovateľnou osobnosťou pochá-
dzajúcou z nášho stredoeuróp-
skeho regiónu. Pre nás je však
rovnako dôležitý aj fakt, že sa na-
rodil v našom meste.

Ján Kupecký prišiel na svet v
roku 1666. Jeho rodičia boli tká-
či a do Pezinka sa prisťahovali z
Mladej Boleslavi, odkiaľ museli
odísť pre svoje českobratské
vierovyznanie. V pätnástich ro-
koch opustil mladý Kupecký svo-
ju rodinu, pretože ho otec nútil,
aby ako najstarší syn pokračo-
val v tkáčskom remesle. Zá-
klady maliarstva a umeleckého
cítenia si osvojil najskôr vo
Viedni a neskoršie v Benátkach,
Bologni, Florencii, Mantove a
hlavne v Ríme, kde študoval
tvorbu najvýznamnejších ta-
lianskych renesančných a ba-
rokových maliarov. Vo vtedaj-
šom svetovom „hlavnom meste

umenia“, v ktorom žil vyše dvad-
sať rokov, dosiahol aj vysoké
portrétne majstrovstvo, ktoré
zdokonaľoval po celý život.

Ján Kupecký bol najmä por-
trétistom vysokej šľachty a boha-
tých mešťanov, ktorých zobrazil
v mnohých reprezentatívnych
podobizniach. Okrem iných
významných osobností portré-
toval napríklad ruského cára
Petra I., cisárov Jozefa I. a Ka-
rola VI., a tiež princa Eugena
Savojského. Pre Slovensko je
významný jeho portrét učenca
Mateja Bela, ktorý sa nachádza
v Rimavskej Sobote. Popri tých-
to oficiálnych portrétoch vytvoril
aj množstvo autoportrétov, obra-
zov svätých, ale i prostých ľudí,

ba dokonca aj žobrákov. Vzác-
ne sú aj jeho autoportréty, rodin-
né portréty a portréty priateľov –
maliarov a hudobníkov. Mnohé
jeho diela nepoznáme, vieme o
nich len z dochovaných grafic-
kých listov, ktoré vytvorili jeho ko-
legovia, nemeckí grafici a rytci,
podľa olejomalieb.

Portréty Jána Kupeckého sú
verným majstrovským zobraze-
ním portrétovanej osoby, často
v jej typickom reprezentačnom
prostredí, s veľkým zmyslom

pre detail. Najviac si však cení-
me v jeho diele zachytenie psy-
chického rozpoloženia zobrazo-
vaného, vnútorného pokoja a
krásy. Vyjadrením vzťahu umel-
ca a jeho modelu, hĺbky ľudskej
duše a skoro fotografickou ver-
nosťou zobrazovaného sa radí
Kupecký medzi najvýznamnej-
ších portrétistov svojej epochy.

Ján Kupecký zomrel 16. júla
1740 v nemeckom Norimbergu
a tam je aj pochovaný. V minu-
lom roku sme si pripomenuli
275. výročie jeho úmrtia a záro-

je najstarším programom nadácie. Na za-
čiatku činnosti pred takmer dvomi desaťročiami nadácia dostala
peniaze z Nadácie otvorenej spoločnosti. Boli však podmienené
získaním istého množstva domácich, lokálnych zdrojov.

hovorí správkyňa nadácie Drahoslava Fin-
ková.

Pezinok mal už trochu rozvinutejšiu infraštruktúru, takže skôr
išlo o rôzne podujatia, ktoré ľuďom prinášali radosť, zatiaľ čo v
menších obciach bolo potrebné budovať väčšinou multifunkčné
či detské ihriská alebo chodníky.

dodáva
Drahoslava Finková.

Projekt s názvom realizovala Nadácia REVIA v
partnerstve s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska. Aj v
ostatných nadáciách totiž pôsobili mladí ľudia, dobrovoľníci, ktorí
sa chceli naučiť ako sa píšu a realizujú projekty, získavajú peniaze,
ako sa tieto aktivity medializujú.

popisuje Dra-
hoslava Finková prácu s mládežou.

Pôvodná myš-lienka projektu Youth
Bank vyšla zo Škótska a zámerom je, aby aktívni mladí ľudia oslo-
vovali tých pasívnych, aby im boli pozitívnym príkladom.

Nadácia REVIA podporuje tiež vydávanie publikácií. Išlo na-
príklad o knihy spojené s naším regiónom, s tretím sektorom či s
pôsobením verejnej správy. Napríklad knižka Dekocúrkovizácia
Ladislava Briestenského a Ľubici Macedo je o tom, ako zorgani-
zovať komunitný život, či o inom pohľade na samosprávu. Pub-
likácia Spojenia, ktorú pripravila Ľubica Macková, zasa prehľad-
ným štýlom zmapovala všetky občianske združenia a „neziskov-
ky“, fungujúce v našom regióne v roku 2002. Nadácia sa pričinila
a prispela na vydanie zbierky poézie pezinskej poetky Evy Šiš-
kovej, na publikácie historičky Františky Čechovej o pezinských
Židoch. Zatiaľ poslednou knižkou je publikácia Archív na okraji
mesta, venovaná 60-ročnej histórii Okresného archívu v Modre.
Spolufinancovaním v rámci grantového programu nadácia pod-
porila publikácie našich lokálnych umelcov – fotografa Jána Štr-
bu alebo výtvarníčky Júlie Piačkovej, publikácie Mestského mú-
zea, ako i iné knihy z histórie, umenia, atď.

Ďalšie aktivity nadácie REVIA si predstavíme o mesiac. A pri-
pomíname aj

tým, že na
spomínané projekty a dobročinné účely venujú 2 eurá, (napríklad
formou darcovskej SMS v tvare ale-
bo aj 20, 200 a 2000 eur – teda čísla so symbolickou dvojkou, kto-
rá pripomína dvadsať rokov nadácie. Príspevky môžete posielať
na bližšie informá-
cie nájdete priamo na stránke nadácie .

Milan Pavelka,
Eva Šišková, Peter Guštafík, Radovan Lucina, anonymný darca.
Spolu s ostatnými regionálnymi darcami už máme 40% z pláno-
vanej sumy 20 000 €, ktorú chceme získať, a to

Dávanie a prijí-
manie je obojstranne príjemné. Keď niekoho obdarúvame, v sku-
točnosti obdarovávame sami seba.

Nadácia REVIA pôsobí v regióne Pezinka už dve desaťro-
čia. To, že máme spoločný dôvod na oslavu toho jubilea pri-
pomína i Pezinčan sériou článkov, v ktorých približujeme
symbolických dvadsať tvárí nadácie REVIA. Pokračujeme
v predstavovaní ďalších oblastí jej pôsobenia – nájdete sa
v niektorej z nich?

8. Aktivizátor
Grantový program

Počas dvadsiatich rokov nadácia pod-
porila takmer 900 projektov, v sume vyše štvrť milióna eur.

9. Inkubátor
Mladí filantropi

Nadácia
pracovala na projekte deväť rokov, zhromaždila 67 filantro-
pov a podporu získalo 84 projektov za viac než 5000 eur.

10. Publikátor

zámer nadácie REVIA hľadať darcov, ktorí pri
príležitosti jej 20 výročia vytvoria „Reťaz dobra“,

„DMS REVIA“ na číslo 877,

číslo účtu SK71 5600 0000 0066 6028 1001,

Reťaz dobra má ďalšie pezinské ohnivká:

8 128 €. Pridáte
sa aj vy? Staňte sa súčasťou Reťaze dobra.

Pošlite dobro ďalej. Pretože
každý dobrý skutok sa človeku niekoľkonásobne vráti. (kam)

„Účelom

bolo, aby sa ľudia aktivizovali, aby nečakali, kým samospráva,

mesto alebo štát niečo urobia. Aby ovplyvňovali prostredie, v kto-

rom žijú, v duchu známeho kréda „ mysli globálne, konaj lokálne“.

Teda, aby si svojpomocne urobili veci, na ktoré im potom naša na-

dácia môže prispieť,“

„Grantový program teda zahŕňa všetky oblasti, od kultúry

cez šport až po sociálnu alebo environmentálnu oblasť, skrátka

čokoľvek, čo ľudia v regióne potrebujú. Keď sme získali väčšiu su-

mu od Fordovej a Rockefellerovej nadácie zAmeriky, rozšírili sme

tento grantový program aj na iné mestá a obce regiónu. Snažili

sme sa v obciach a mestečkách pomáhať v tom, čo potrebovali.“

„Heslom ´malá kopa pýta viac´

sa usilujeme dať najavo, že sa oplatí dať aj malé finančné čiast-

ky, z ktorých sa môže poskladať väčšia suma. A, samozrejme,

prospeje aj nepeňažný príspevok prostredníctvom práce, služby,

alebo nejakej inej pomoci. Každý, aj malý vklad, sa niekoľkoná-

sobne zhodnotí, niekedy päť-, desať- alebo aj viac ako dvadsať-

násobne. Zmyslom je naučiť sa robiť filantropiu ako súčasť živo-

ta, vypestovať v ľuďoch schopnosť podeliť sa aj o to málo, čo ma-

jú. Lebo aj tieto trošky z mála dokážu veľké veci,“

„To bolo prvé štádium. V druhom

sme im dali balík financií, ktorý si sami manažovali,“

„Určili si, na aké projekty chcú

peniaze prideľovať. Vytipovali si zameranie, cieľové skupiny a hľa-

dali ľudí do tímu. Vyskúšali si takto svoje skúsenosti v praxi a nau-

čili sa, čo je filantropia, dobrovoľnícka pomoc, spolupracovať ako

tím, rozdelili si úlohy – aby jeden hľadal peniaze, iný robil plagáty,

komunikoval na facebooku...“

www.revia.sk/daruj

Dvadsať podôb dvadsaťročnej
nadácie REVIA

veň bol tento dátum aj začiat-
kom symbolického Roku Jána
Kupeckého. Počas tohto obdo-
bia až dodnes sa v Pezinku
uskutočnilo množstvo podujatí,
zameraných na deti a mládež, a
to tak v oblasti histórie, ako aj vý-
tvarného umenia. Do početných
aktivít iniciovaných mestom
Pezinok sa zapojila Základná
škola Jána Kupeckého, Mest-
ské múzeum, Malokarpat-
ské múzeum a Základná ume-
lecká škola, ako aj mnoho osob-

ností kultúrneho a spoločenské-
ho života.

Mestské múzeum v ostatných
rokoch získalo do svojich zbie-
rok dvadsaťsedem originálnych
grafických listov a svoju zbierku
aj naďalej dopĺňa. Na výstave,
ktorá v súčasnosti prebieha v
Mestskom múzeu, bude až do
konca októbra vystavená väčši-
na z nich spolu s ďalšími zo
súkromnej zbierky a z galérie
mesta Bratislavy. Navyše maji-
teľ pezinského zámku Štefan Ši-
mák zakúpil pre tunajšiu zámoc-

kú kaplnku na tohoročnej aukcii
v Prahe vzácny originál – portrét
svätého Františka.

Na úplný záver Roku Jána
Kupeckého bude vydaná aj ob-
siahla publikácia o jeho živote a
diele s mnohými dosiaľ na Slo-
vensku nepublikovanými fakta-
mi a množstvom reprodukcií.

Ešte predtým, 20. októbra, sa
v priestoroch Malokarpatského
múzea uskutoční odborná kon-
ferencia, počas ktorej zaznejú
prednášky o živote a diele Jána
Kupeckého. Vystúpia na nej od-
borníci z Českej a Slovenskej re-
publiky a bude prístupná aj ve-
rejnosti.

Azda všetci Pezinčania dobre
vedia, že na Kupeckého ulici, sa
nachádza rodný dom Jána Ku-
peckého, ktorý sa mesto dlhodo-
bo pokúšalo získať do svojho ma-
jetku bezodplatným prevodom
od Bratislavského samospráv-
neho kraja. V budúcnosti chce
vedenie mesta v ňom zriadiť ex-
pozíciu, ktorá by pripomínala ži-
vot a dielo tohto významného
umelca, pezinského rodáka a bo-
li by tu prezentované aj vzácne
grafické listy, ktoré mesto vlastní.

Podujatia, ktoré sme spome-
nuli, sú nielen dokladom nášho
vzťahu k slávnemu rodákovi,
ale aj uvedomenia si historic-
kých súvislostí a ich previaza-
nosti s našou súčasnosťou. Vý-
znam Roku Jána Kupeckého je
o to väčší, že sa podujatí zú-
častnilo množstvo Pezinčanov
ale i návštevníkov nášho mesta.
Potešilo nás, že sme našli pod-
poru u ministra kultúry Mareka
Maďariča a venovali sa im aj
mnohé celoslovenské média.

Ešte dôležitejšie je, že dokázali
zaujať najmä mladých ľudí a
vzbudili u nich záujem o túto mi-
moriadnu osobnosť. A to i na-
priek tomu, že sme sa doteraz
často stretávali najmä s ľaho-
stajnosťou k vlastnej histórii a
nezáujmom o významné osob-
nosti pochádzajúce zo Sloven-
ska. Možno je na zamyslenie,
že Mesto Pezinok a podujatia
venované Kupeckému, ktoré sa
nám podarilo zorganizovať, sa
stali jedinými na Slovensku, kto-
ré si pripomenuli dve významné
výročia Jána Kupeckého, a to
minuloročné 275. výročie úmrtia
a tohoročné 350. výročie naro-
denia a uctili si tak jeho pamiat-
ku a význam. Oliver Solga

Originálnu olejomaľbu sv. František obdivoval aj župan Bra-
tislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Riaditeľka Mestského múzea v Pezinku Petra Pospechová
a historička umenia – Katarína Chmelinová v rozhovore s pri-
mátorom a zároveň kurátorom výstavy Oliverom Solgom.
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Tribúna pred Zámkom

PEZINČANIAPEZINČANOM
18.00 Spevácky súbor BREZA
18.45 Tanečná akadémia SUNNY DANCE Pezinok
19.45 FUNNY FELLOWS

23.00 ABBAREVIVAL

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21.15 FLERET (CZ)

24.00 Záver programu

11.00 ..... Reprodukovaná hudba

Záver programu

13.00 ZUŠ E. SUCHOŇAPEZINOK
14.00 BON BON TRIO
15.30 MC ERIK FEAT IVANA

ERIKARESTAAIVANAPOLÁČKOVÁ
17.00 VIVAITALIA(CZ)
18.30 PRESSBURGER KLEZMER BAND
20.00 QUEEN REVIVAL
20.50 ODPOČÍTAVANIE OHŇOSTROJA
21.00 OHŇOSTROJ
21.45 CELESTE BUCKINGHAM a KING SHAOLIN
23.15 KMEŤOBAND

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
00.15 .....

11.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD.....

12.30 SHŠ SIRIUS
12.45 NÓRSKY DYCHOVÝ ORCHESTER (NO)
14.10 Tanečná skupina UNITED RHYTM DANCERS

15.00 NATALIKA(CZ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pozdrav z partnerského mesta Mladá Boleslav (CZ)

19.00

16.30 SALSAHEMINGWAY a LAZARO (CUBA)
18.00 POLEMIC

Záver programu

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Piatok - 16. septembra Sobota - 17. septembra Nedeľa - 18. septembra

ARIONAPRIATELIA– SCÉNAFOLKACOUNTRY HUDBY
18.00 CORIDA
19.05 VIERAŠUSTEKOVÁAHOSTIA
20.10
21.15 ARION
22.20 BUKASOVÝ MASÍV

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

POAPRATENSIS (HU)

23.20 NEZNÁMI
24.00 Záver programu

Program Vinobrania – Pezinok 2016Program Vinobrania – Pezinok 2016

Tribúna pred Zámkom
SCÉNA DYCHOVEJ HUDBY:

.....

.....

.....

.....
Víťaz XVI. ročníka festivalu Dychovky v Preši

13.00       DH GRINAVANKA
14.45       DH ZÁHORIENKA
16.30       DH DUNAJSKÁ KAPELA
18.15       DH KOLÁROVIČANKA

20.00 ..... Záver programu

Tribúna pred Zámkom

17.00 PRVÝ DÚŠOK – Slávnostné otvorenie Vinobrania 2016
Fanfáry
Požehnanie úrody

– FUNNY FELLOWS
.....

Sprievod pôjde od zámku po ul. M. R. Štefánika

do Mestskej vinotéky na Radničnom námestí.

NATALIKA nedeľa 15.00 h

Zmena programu vyhradená

15. 9. 2016 o 17.00 h – Juraj BINDZÁR – Slávnostný krst ro-
mánu „MLČKY A KRÁTKO“

16. 9. 2016 od 15.00 do 18.00 h „DETSKÉ REMESELNÉ
MESTEČKO“.

16. 9. 18. 9. 2016 – Malokarpatský zraz caravanistov“.

16.-18. 9. 2016 – „HRANICA VINOBRANIA“

Do 7. 10. 2016 – „Danka POLÁKOVÁ – JESENNÁ LÁSKA“

Do 30. 10. 2016 – „Ján KUPECKÝ – ŽIVOT A DIELO“

Do 13. 11. 2016 – „Michal SCHMIDT – osobnosť malokar-
patského regiónu“.

– román o geniálnom šachistovi
Richardovi Rétim, z vydavateľstva ORMAN. Krstný otec: Stanislav
Vallo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Belgicku. Radnica cafe
bar restaurant, M. R. Štefánika 1.

Centrum voľného času, Zámocký park.

„ Hasič-
ská lúka.

– kultúrny program.
Stánok č. 141 na Holubyho ulici.

– výstava obrazov v minigaléérii Domu kultúry Pezinok.

– výstava
o živote a diele Jána Kupeckého. Mestské múzeum v Pezinku.

Výstava zbierky kamennej industrie a kro-
jov zo Štefanovej a okolia. Malokarpatské múzeum v Pezinku.

-

17. 9. 2016 - „CHLIEB A VÍNO“

„PRÍBEH VÍNA“ a „Dejiny VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA
POD MALÝMI KARPATMI.

– Cech pekárov. Súťaž o najlepší
a vynikajúci chlieb, ponuka vín mladých pezinských vinárov.
Krušičova kúria, Radničné námestie 9.

Malokarpatské múzeum v Pezinku.

VÝSTAVY:

STÁLE EXPOZÍCIE:

Sprievodné podujatia
Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

KULTÚRNY PROGRAM:

STÁNKOVÝ PREDAJ:

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

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

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

zlatica.ha-
gerova@msupezinok.sk

MESTSKÁ POLÍCIA:

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

REFERÁT VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU a PROJEKTOVÉ-
HO RIADENIA:

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

- budova Starej radni-
ce. Tel.: 033/6901 120, e-mail:

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

mic@msupezinok.sk

peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Kontakty

Tribúna pred Zámkom

SCÉNAĽUDOVEJ HUDBY

.....

.....

.....

.....

.....

SCÉNAMLADÝCH
.....
.....
.....

24.00 .....

11.00 ..... Reprodukovaná hudba

Záver programu

13.00 FSS RADOSŤ
14.00 KONIAROVČANKA
15.30 PODDUKELSKÝ UMELECKÝ ĽUDOVÝ SÚBOR
17.00 GYPSY ELEGANCE
18.30 FS EKONÓM

20.00 CHIKI LIKI TU-A
21.30 LAVAGANCE
23.00 BROKEN RAIN

DH GRINAVANKA
nedeľa 13.00 h

piatok 21.15 hFLERET

ARIONpiatok 21.15 h

FS EKONÓM
sobota 18.30 h

KOLÁROVIČANKA
nedeľa 18.15 h

LAVAGANCECELESTE BUCKGINGHAM PRESSBURGER
KLEZMER BANDsobota 21.45 h sobota 21.30 h

sobota 18.30 h
FUNNY FELLOWS

piatok 19.45 h

BUKASOVÝ MASÍV
piatok 22.20 h KMEŤOBAND

sobota 23.15 h

BON BON TRIO
sobota 14.00 h

ABBA REVIVAL
piatok 23.00 h
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Ešte teraz v nás vibruje ne-
skutočný náboj pozitívnej ener-
gie, ktorá sa niesla na všetkých
miestach v Pezinku, kde po šty-
ri dni vyhrávala dychová hudba
počas celej doby festivalu až po
odchod posledného spokojné-
ho návštevníka.

Do Pezinka na XVI. roč. Me-
dzinárodného súťažného festi-
valu malých dychových hudieb
Dychovky v Preši sa ich prišlo za-
baviť naozaj mnoho, čo festival
Dychovky v Preši postavilo jed-
noznačne do TOP podujatia v na-
šom meste a do pozície najväč-
šieho festivalu vo svojom žánri v
súčasnosti na Slovensku.

Všetky dychové hudby dora-
zili a hrali podľa plánu a každá z
nich bez výnimky prejavovala
maximálnu spokojnosť a nad-
šenie z atmosféry, ktorú vytvo-
rili návštevníci a organizátor.
Nedeľňajší program sa kvôli po-
časiu konal v Dome kultúry. Ur-
čite sa však vyskytlo aj zopár zá-
ležitostí, na ktoré sa v budúc-
nosti viac zameriame a bude-
me sa ich snažiť čo najviac vy-
lepšiť pre spokojnosť účinkujú-
cich a návštevníkov.

Za to, ako sa nám podarili mi-
nulé ročníky a najmä tento XVI.
sa chcem v mene organizáto-
rov jednoznačne poďakovať
mestu Pezinok a jeho primáto-
rovi Mgr. Oliverovi Solgovi, vice-
primátorom, Mestskému zastu-
piteľstvu, všetkým partnerom

DH Cajlané, PKC, Fanklubu
DH Cajlané, Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, SOZA,
Generali poisťovňa, Stavoim-
pex Holíč, Nadácii REVIA,
spriazneným inštitúciám, fir-
mám i jednotlivcom, bez výdat-
nej pomoci ktorých by to určite
nebolo možné uskutočniť.

Najväčšie poďakovanie sa-
mozrejme aj tak patrí vám,
návštevníkom. ĎAKUJEME!

Termín budúceho XVII. roč-
níka Dychovky v Preši je od 10.
do 13. augusta 2017.

Do dychovky, priatelia!

Donor, predseda festivalu
a hlavný organizátor

František Féder.

Obzretie za festivalom Dychovky v Preši 2016

Informácie zo XVI. ročníka Dychovky v Preši
XVI. ročník festivalu sa ko-

nal na viacerých miestach v
Pezinku: v Kostole Premene-
nia Pána, na trhovisku, v Kru-
šičovej kúrii, v centre mesta,
v Zámockom parku a v Dome
kultúry.

Súťažne sa ho zúčastnilo 7
kapiel: DH Slašťanská kapela
(SK), DH Kolárovičanka (SK),
DH D´ Zsaumgwiafudn (A),
DH Sitňanka (SK), DH Ama-
téři (CZ), DH Považská Vesel-
ka (SK) a DH Fatranka (SK)

Porota: predseda Mgr.
Adam Hudec – hud. skladateľ,
čestný predseda Združenia dy-
chových hudieb Slovenska
(SK), Antonín Pavluš – hud.
skladateľ, zakladateľ DH Mis-
tříňanka (CZ), Vladimír Dia-
niška – predseda ZDHS (SK)

Hodnotenie dychových or-
chestrov – Reglement CISM:
DH Kolárovičanka -
zlaté pásmo Cum Laude, DH
Fatranka - zlaté pás-
mo, DH D´Zsaumgwiafudn -

zlaté pásmo, DH Sit-
ňanka - zlaté pás-
mo, DH Slašťanská kapela -

strieborné pásmo, DH
Amatéři CZ - striebor-
né pásmo, DH Považská Ve-
selka - strieborné pás-
mo.

Ocenení: DH
Kolárovičanka,

DH Sitňan-

93,33 b

88,00 b

85,66 b
84,66 b

78,66 b
75,30 b

74,33 b

Hlavná cena:
Cena predse-

du medz. poroty

ka,
DH D´Zsaumgwiafudn,

DH Amatéři,
DH Slašťanská

kapela,
DH Amatéři ,

DH Fat-
ranka – pieseň

DH Kolárovičanka –
– Jozef Kučera a Martin

Kučera,
DH Sitňanka – Eva Ondrej-
mišková,

DH Sitňanka – Jozef Ké-
ry, C

DH Fatranka,

DH Považská Veselka,

DH
Kolárovičanka,

Mar-
tinka Kinclová (iba 5 ročná).

Cena predsedu festivalu
Cena

diváka Cena pri-
mátora mesta

Cena predsedu BSK
Cena za najob-

ľúbenejšiu skladbu

Cena za inštrumentálny výkon

Cena za mužský
spev

ena za rozvoj dychovej
hudby vo svojom regióne

Cena za propa-
gáciu pôvodnej slovenskej
tvorby
Cena za najlepšiu dramatur-
giu súťažného programu

Cena za skve-
lý spevácky výkon z DH Mistří-
ňanka Antonina Pavluše

Mamko vám,

Alfova pol-

ka

Cena za ženský spev

Hostia: DH Svätojurská ka-
pela (SK), DH Šarfianka (SK),
DH Šenkvičanka (SK), DH
Grinavanka (SK), DH Vino-
sadka (SK), DH Kameníkovi
Muzikanti (CZ), DH Mistří-
ňankaAntonína Pavluše (CZ).

František Féder

Animatus v Pezinku
Občianske združenie Animatus, založené v roku 2016,

vás týmto pozýva na svoje premiérové vystúpenie v Dome

kultúry Pezinok v Malej sále dňa 22. 10. 2016 o 17.00 h.

Animatus sa pod umeleckým vedením pani Gabriely Ti-

chej v prvom roku svojej činnosti zameral na staré ruské,

ukrajinské a gruzínske piesne. Najväčší úspech zožali čle-

novia súboru na letnom Festivale ruskej kultúry v Tren-

čianskych Tepliciach, kde si precíteným prednesom vyslú-

žili nielen búrlivý potlesk kúpeľných hostí, ale i vysoké oce-

nenie organizátorov i ruských interprétov festivalu.

Na pripomienku najväčšej bitky medzi kurucami a laban-

cami na území červenokamenského panstva z roku 1705,

pri ktorej boli vypálené okolité obce, zorganizovalo združe-

nie obcí Mikroregión Červený Kameň na mieste bitky kul-

túrno - spoločenskú akciu, na ktorej úspešne vystúpil i sú-

borAnimatus.

Ak máte v pamäti útržky textov alebo melódií piesní

Suliko, Dolina dolina, Studentočka, Smuglianka, Volga Vol-

ga, Riabinuška, Tumbalalajka, Praščaj ľubímyj gorod alebo

Marusia, príďte si nás vypočuť v sobotu 22. 10. 2016 do

Pezinka. OS Animatus

A

Inzercia

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

Od pondelka
12. septembra je v
minigalérii Domu
kultúry sprístupne-
ná výstava známej

Pezinčanky Dan-
ky POLÁKOVEJ
pod názvom
JESENNÁ LÁS-
KA

do 7. októbra 2016.
. Vystavené

diela si môžete pozrieť

Výstava
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Inzercia

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho
veku sa uskutoční dňa 21.septembra o 16,00 hod. v malej sá-
le Domu kultúry Pezinok.

Srdečne pozývame všetkých „študentov – seniorov“, ale
aj ostatných, ktorí chcú osláviť s nami 10. narodeniny našej
Akadémie tretieho veku v Pezinku.

Koordinátorka ATV,

tel. kontakt 033/6901127

Pri príležitosti otvorenia zimného semestra sa usku-
toční oslava 10. výročia založenia Akadémie tretieho ve-
ku v Pezinku.

Andrea Pikusová

andrea.pikusova@msupezinok.sk

Slávnostné otvorenie zimného semestra
Akadémia tretieho veku v Pezinku

školský rok 2016/2017

6.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Stromy v jeseni.

7.10.- 8.10. Babinec.

13.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Ježko.

14.10. Jesenné tvorivé dielne.

20.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Zvieratká z gaštanov.

27.10. Mama, ocko- poď sa hrať: Šarkan.

28.10.-29.10. Halloween Party.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Stretnutia s

rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so

svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľ-

ného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

Stretnutia s rodičmi

a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-

dičmi strávia tvorivé dopoludnie.

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.

Stret-

nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Stretnutia s rodičmi

a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-

dičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Špeciálny jesenný tábor pre

školopovinné deti s bohatým programom pod vedením lektorov.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo na

telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117.

www.cvcpezinok.sk
Zmena programu

vyhradená.

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Mesiac úcty k starším: seniori nad 65 rokov zápisné zdarma!

Literatúra v Radnici: In honorem dei et in honorem vini - prof.
Fedor Malík a literatúra.

Vernisáž výstavy Tomáša Polonského spojená s uvedením
novej knihy Veroniky Šikulovej – Petrichor.

Detskí detektívi: beseda s Michalom Čiernym, autorom obľú-
bených detektívnych príbehov pre deti.

Termín: 10. 10. 2016 o 19.00 h. Miesto

konania: Radnica cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: 14. 10.

2016 o 17.00 h. Miesto konania: výstavne priestory knižnice, Ma-

lokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Termín: 12. 10. 2016 o

10.00 hod. pre žiakov ZŠ. Miesto konania: odd. pre deti, Malokar-

patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

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

,

,

Kontakt:

dos-

pele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

MESTSKÉ MÚZEUM

Ján Kupecký: Život a dielo.

do 30. októbra 2016.

Zo zeme

Výstava venovaná tvorbe pe-

zinského rodáka, barokového portrétistu Jána Kupeckého, pri-

pravená v rámci Roka Jána Kupeckého pri príležitosti 350. výro-

čia narodenia. Výstava grafických listov, vytvorených podľa ole-

jomalieb J. Kupeckého potrvá

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 17.00 h, sobota:

10.00 – 16.00 h

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

www.facebook.com/Mestské-múzeum-v-Pezinku

�

�

Robila som v modranskej Ma-
jolike majsterku, viedla som
dvadsať jedna ľudí. Chcela som
ísť do zahraničia na brigádu tak,
ako dnes bežne chodia mladí ľu-
dia. Ale vtedy to nebolo zvykom.
Keď som predstavenstvo druž-
stva požiadala o dva mesiace
neplateného voľna, zamietli to.
Rozhodla som sa dať výpoveď a
vybavila som si živnosť. Odišla
som do Talianska a pracovala
som v reštaurácii. Boli sme tam
asi desiati zo Slovenska, práca
bola veľmi náročná, robila som
pomocnú silu v kuchyni. Tam
som dostala svoju prvú veľkú ob-
jednávku vyrábať do ich reštau-
rácie keramiku. Takže keď som
sa vrátila, začala som u nás v do-
me tvrdo pracovať. V pivnici, v
detskej izbe, kde som maľovala,
hlinu som si sušila na slnku...

Práve naopak, administratíva
bola veľmi jednoduchá. Vyplnila
som papier na mestskom úrade
a platila som si poistku sto ko-
rún mesačne. Teda 3,30 eura
(smiech). Keď vidím dnes naše
výrobky a porovnávam ich s
tým, čo som robila vtedy, je to na-
ozaj rozdiel. Teraz by som sa za
takú prácu hanbila, ale vtedy
som bola hrdá. Kapitál som sčas-
ti získala v zahraničí. Neskôr
som si požičala na kúpu domu,
ktorý mal plochu 50 metrov
štvorcových. Presunula som sa

Ako ste sa dostali k podni-
kaniu v období, kedy to ešte
vôbec nebolo také samozrej-
mé ako dnes?

Nebolo vtedy podnikanie
komplikované?

tam, postupne som ho zveľaďo-
vala a dnes má prevádzka rozlo-
hu 350 metrov. Mala som aj ťaž-
ké obdobie, keď sme nemali ani
na chlieb. Začínala som ráno o
siedmej, končila som o druhej v
noci. Postupne som zamestná-
vala ľudí, mnohí prišli z Majoliky
v Modre, veď kedysi, keď som
tam začínala, pracovalo tam tris-
to ľudí. Dnes je, žiaľ, zatvorená.

Myslím si, že ľudia s postihnu-
tím by mali byť zaradení do spo-
ločnosti a práve výroba kerami-
ky na to poskytuje priestor. Do-
konca je to pre nich niečo ako te-
rapia. S mnohými ľuďmi sa spá-
jajú zaujímavé príbehy, naprí-
klad jedna zamestnankyňa u
nás pracuje už tretí rok, začínali
sme od nuly, spočiatku mala
problém s cestovaním, veľa ve-
cí pre ňu bolo nových a dnes vy-
rába veľmi pekné výrobky.

Prvú prevádzku som mala
osem rokov v Svätom Juri, teraz
som sa presídlila do Limbachu.

Nachystáme stánok, prezen-
tujeme svoje výrobky a predvá-
dzame aj točenie na hrnčiar-
skom kruhu, či maľovanie. Na
nádvorí Starej Radnice sme ke-
ramiku prezentovali pre partne-
rov a partnerky ministrov štátov

�

�

�

Ako prišiel nápad prevádz-
kovať chránenú dielňu?

Venujete sa aj celkom inej
aktivite, prevádzkujete vínnu
pivnicu.

Prezentovali ste svoje vý-
robky v rámci stretnutia mi-
nistrov EÚ, nedávno ste sa
vrátili z Holandska. Ako pre-
biehajú takéto podujatia?

EÚ, ktorí sa zúčastnili konferen-
cie EKOFIN 2016. Do Holand-
ska nás pozval Roman Bužek,
náš veľvyslanec v Haagu, ktorý
pochádza z Pezinka.

Napríklad do Pekingu na olym-
piádu. Bola som v šiestom me-
siaci tehotenstva, ale lekárka
ma uistila, že to zvládnem.
Strávila som tam osem dní a ve-
čerala som dokonca so sloven-
ským prezidentom. Robili sme
tiež dva kamióny keramiky na
olympiádu do Nagana. Bola
som v Bruseli, vo Varšave, v Ky-
jeve či v Berlíne. Väčšinou ces-
tujem na výstavy cestovného ru-
chu s agentúrou SACR alebo s
Bratislavským samosprávnym
krajom. Je to úžasný život, hoci
niekedy naozaj kočovný. No
vždy sa teším aj na domáce
podujatia, na Dni ÚĽUV-u, Dni
Európskeho ľudového remesla
v Kežmarku. A samozrejme, na
Keramické trhy v Pezinku.

Je to súťaž, ktorú organizu-
je Slovak Business Agency.
Zistila som, že ma prihlásila ma
kolegyňa v práci a napísala o
mne tak pekne, že som už vte-
dy mala pocit, že som vyhrala.
Dostala som sa do užšieho vý-
beru pätnástich nominovaných.
Prišla som na vyhlasovanie
do Hotela Devín, kde nacvičo-
vali program... Ale keď ma vy-
hlásili za víťazku, bola som ta-
ká dojatá, že som ani nevede-
la, čo povedať.

�

�

Kde všade ste ešte cesto-
vali so svojimi výrobkami?

Čo vás priviedlo k cene Živ-
nostníčka roka?

�

�

�

�

�

Určite áno, predovšetkým u tu-
ristov, ktorí si chcú odniesť nie-
čo ľudové na pamiatku. Chcela
by som, aby sa predávala nielen
moderná keramika, ale aj tá kla-
sická, aby nám toto dedičstvo
zostalo. Ako som spomínala,
Majolika v Modre je zavretá a je
pre mňa veľmi ťažké zmieriť sa
s tým, že sa nenašiel nik, kto by
jej pomohol. Američania niečo
také vôbec nepoznajú a veľmi si
našu keramiku vážia.

Je to veľmi vážne a som z toho
nešťastná. Jeden čas bolo obdo-
bie, keď jej bolo všade veľa,
dnes však úplne vymiera. Mám
pracovníčky s tridsaťtri ročnou
praxou a keď odídu do dôchod-
ku, nemajú žiadnych nasledov-
níkov. Snažím sa učiť zamest-
nankyne, aby vôbec mal kto po-
kračovať, keď naše pracovníčky
pôjdu o pár rokov do dôchodku.

Robím aj návrhy, napríklad na
výrobky, ktoré predávame na in-
ternetovom obchode. Chodím
na prezentácie, predvádzam
ako sa maľuje a veľmi rada ro-
bím modernú keramiku. Je to
pre mňa oddych na nedeľu.

Naviedla ma naň naša spo-
lupracovníčka Zdenka. Dnes sa
nám na internete veľmi darí a na-
še výrobky sa dobre predávajú.
Najskôr sa mi zdalo nelogické
predávať keramiku cez internet,
predsa len tú to pomerne ťažké
a krehké predmety. Navyše sa
mi keramika vždy zdá krajšia,
keď ju chytíte do ruky, než keď
ju iba nafotíte. Keď si šálku mô-
žem chytiť do ruky, cítim z nej
teplo práce, cítim z nej život.

Duálne vzdelávanie ľudí, aby
sa u nás učili robiť keramiku.Aby
toto remeslo nezaniklo.

Vyrábate aj modernejšie vý-
robky, ale ostávate verní aj ľu-
dovej majolike. Má úspech?

Je budúcnosť majoliky nao-
zaj taká neistá?

Zvyknete aj sama vyrábať
keramiku? Stále vás to baví?

Venujete sa aj internetové-
mu obchodu. Čo vás k nemu
priviedlo?

Čo by ste ešte chceli docie-
liť?

(kam)

Z keramiky cítim teplo a život
Renáta Hermysová (na

snímke vľavo) patrí k
šťastným ľuďom, pre kto-
rých je práca najväčším ko-
níčkom. Venuje sa výrobe
keramiky, dokonca začala
v tomto odbore podnikať
ešte pred novembrom 89.
Precestovala so svojimi
výrobkami kus sveta a ne-
dávno získala cenu Živ-
nostníčka roka.
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Rozhlasák, ktorý si obľúbil Pezinok
Našej redakcii neuniklo okrúh-

le rozhlasové jubileum. V lete
1926 sa na Slovensku začalo
rozhlasové vysielanie. Toto 90.
výročie je aj sviatkom pre dlho-
ročného rozhlasového redakto-
ra Štefana Janáka, ktorý si záro-
veň pripomína vyše 45-ročné re-
daktorské pôsobenie v Sloven-
skom rozhlase Bratislava. Hoci
je Petržalčanom, Pezinok dô-
verne pozná a cíti sa v ňom ako
doma. V rámci špecializácie roz-
hlasových redaktorov na jed-
notlivé lokality a mestá Sloven-
ska mu bola pridelená malokar-
patská oblasť s Pezinkom. Vďa-
ka tomu ho poznajú viacerí Pe-
zinčania z osobných pracov-
ných stretnutí, ale hlavne zo
spravodajských a publicistic-
kých relácií Slovenského roz-
hlasu, v ktorých mnoho rokov za-
znievajú jeho informácie o dianí
v Pezinku a Malokarpatskom re-
gióne.

Štefan Janák sa dostal do roz-
hlasu pred vyše 45 rokmi náho-
dou. Trochu sa pod to podpísali
členovia Beatles. Účinkoval to-
tiž v bigbeatovej skupine, o kto-
rej urobil vo svojej fantázii repor-
táž. Opísal, ako ju na železnič-
nej stanici vítajú davy fanúšikov.
Hoci to bolo iba jeho zbožné že-

lanie, nahrávka sa zapáčila su-
sedovi, ktorý pracoval v rozhla-
se a ten mu navrhol, aby urobil
reportáž na aktuálnu, reálnu té-
mu. Navštívil teda vtedajšie sta-
venisko Mosta SNP, kde urobil
reportáž o jeho výstavbe. Bola
úspešná a to mu otvorilo pred
45 rokmi cestu do rozhlasu. Je-
ho prvým učiteľom modero-
vania sa stal Pezinčan Milan
Mlsna, známy nielen ako ľudový
rozprávač Strýco Marcin, ale aj
uznávaný rozhlasový redaktor.
Z opatrnosti mu najskôr povolil v
Dobrom ráne hlásiť iba každých
5 minút presný čas, až potom
uvádzať príspevky a robiť roz-

hovory. Neskôr moderoval aj
ďalšie populárne relácie, naprí-
klad Nočnú pyramídu či Kon-
takty, v ktorých boli hosťami po-
predné osobnosti. Počas vyše
45-ročného rozhlasového pôso-
benia nahral v Pezinku a okolí
veľké množstvo zaujímavých re-
portáží. S mikrofónom bol naprí-
klad pri obnove a znovuotvorení
pezinskej Starej radnice, návra-
te vzácnej historickej pamiatky
Mariánskeho stĺpa na Rad-
ničné námestie, ale odvysielal
aj veľké množstvo reportáží z
tradičného najväčšieho sviatku
vinohradníkov – Pezinského vi-
nobrania. Medzi pezinskými vi-

nármi a vinohradníkmi má mno-
ho priateľov a tí ho priučili aj tech-
nike sabráž – teda otvárať šam-
panské odseknutím hrdla fľaše
šabľou ( na obr.) Pri jeho mikro-
fóne bolo počas jeho 45-ročnej
rozhlasovej činnosti mnoho po-
predných osobností malokar-
patského regiónu. Napríklad me-
dzi nimi aj humorista Vlado No-
sáľ, významný slovenský astro-
nóm Ján Štohl či spisovateľ
Vincent Šikula.

Hoci Štefan Janák pôsobí ako
rozhlasový publicista v malokar-
patskom regióne už mnoho ro-
kov a je už v seniorskom veku,
stále spolupracuje s rozhlasom
a na cestovanie do Pezinka sa
vždy teší. Lebo keď vraj opúšťa
betónovú džungľu panelákov v
Petržalke, cíti sa, ako keby ces-
toval do iného sveta s pekným
životným prostredím, sviežim
vzduchom a krásne obnovený-
mi historickými pamiatkami. Me-
dzi najpôvabnejšie zákutia Pe-
zinka pokladá vinohrady, v kto-
rých chce aj v týchto dňoch opäť
urobiť reportáže zo zberu hroz-
na a jeho reportážny mikrofón
bude aj tentoraz samozrejmou
súčasťou tradičných pezinských
oberačkových slávností.

(vk)

Pri príležitosti 10. výročia úmrtia saleziánskeho kňaza a pezin-
ského rodáka dona Štefana Sandtnera SDB (30. 4. 1916 – 14. 8.
2006) mu bola 14. augusta odhalená pamätná tabuľa na priečelí
Farského kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej
ulici v Bratislave, vedľa tabule dona Titusa Zemana. Svätú omšu pri
tejto príležitosti celebrovali saleziáni don Marián Husár (miestny
farár) a don Milan Urbančok, ktorí tabuľu odhalili a požehnali. Večer
bola spoločná modlitba sv. ruženca v saleziánskej hrobke na Cinto-
ríne Vrakuňa, kde je Š. Sandtner pochovaný. Pri tejto príležitosti
bola o ňom vydaná publikácia „Ja som sadil, ale vzrast dal Boh
– životopisná črta dona Štefana Sandtnera“ od Kataríny Trenčian-
skej. Peter Sandtner

10. výročie úmrtia pezinského rodáka

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2016-2017
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis sa uskutočnil: 12. 9. 2016 a 14. 9. 2016,
ale ešte sa môžete kedykoľvek prihlásiť

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia

V júli 2016 sa v Pezinku realizoval projekt Za Cirkusom. Išlo
o prepojenie arteterapeutických a hipoterapeutických aktivít
pre rodičov s deťmi s hendikepom so zámerom vytvoriť pod-
porné a radostné prostredie, kde sa budú ľahšie napĺňať indi-
viduálne ciele.

V rámci edukačnej časti ešte projekt pokračuje v mesiaci
september formou konzultácií pre rodinných príslušníkov.
Deti zažili popri sebaexpresii cez výtvarnú tvorbu aj napríklad
tzv. paralelné jazdenie rodičov s deťmi, ktoré prináša iný tera-
peutický efekt, ako individuálne jazdenie. Organizátorom bo-
la za OZ Divadlo Piki Linda Horváthová a za spolupracujúcu
organizáciu OZ Hipoškôlka Lenka Kňazovická. Projekt sa
uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB. Ďakujeme! (r)

Medzinárodný týždeň nosenia detí 2016
Medzinárodný týždeň nose-

nia detí si pripomíname vždy
prvý októbrový týždeň. Na Slo-
vensku zastrešuje oslavu toh-
to týždňa OZ Nosma. V rámci
Pezinka tento rok organizuje
program poradkyňa nosenia –
Lucia Rybárová.

Radi by sme pozvali všet-
kých priaznivcov zdravého no-
senia detí v šatkách a nosi-
čoch na aktivity, ktoré budú po-
čas tohto týždňa v Pezinku pre-
biehať. Vítaní sú samozrejme
aj rodičia s deťmi, ktorí aktívne
nenosia a všetci tí, ktorí by sa
o nosení chceli dozvedieť
viac. Budeme radi, ak sa do

oslavy s nami zapojíte a príde-
te nám porozprávať vlastné
skúsenosti alebo len podisku-
tovať o výhodách a nevýho-
dách nosenia.

Otvorenie vý-
stavy na Radničnom námestí

Hudobno-
výtvarný workshop pre deti
(do 6r) a ich rodičov, priestor
La Manita Trnavská 1

(1-3r), priestor La
Manita Trnavská 1 a o
Babyfit – cvičenie s deťmi v
šatkách a nosičoch, priestor
Sportfit Bystrická 28

2.10. o 14.00 h

3.10. o 16.30 h

4.10. o 10.00 h Muzikohrajky

pre deti

15.00 h

5.10. o 10.00 h

6.10. o 16.30 h

7.10. o 15.00 h

Workshop šitia
pomôcok na hrejivé nosenie
– capačky, kukly, vsadka-tu-
nel, chrániče na nosič, La
Manita Trnavská a o
Workshop historického tanca
pre rodičov s deťmi, priestor
La Manita Trnavská 1

Workshop pls-
tenia personalizovaných bá-
bik (ja a moje dieťa), priestor
La Manita Trnavská 1

Pochod nosia-
cich rodičov ulicami Pezinka
spojený s podpornou skupi-
nou nosenia a tombola. Prí-
tomná bude aj laktačná po-
radkyňa a rada zodpovie všet

16.30 h

ky otázky súvisiace s dojče-
ním. Začiatok na Radničnom
námestí.

hrá Divadlo PIKI,
Malá sála Kultúrneho domu a
o prehliadka Malo-
karpatského múzea spojená
s hrovými aktivitami pre rodi-
ny s deťmi

8.10. o 10.00 h O deviatich me-

siačikoch,

Vstupné na všetky aktivity je

dobrovoľné. Tešíme sa na vás!

11.00 h

Pre bližšie informácie sle-
dujte udalosť MTND 2016
Pezinok na facebooku alebo
volajte na číslo: 0911 505 128

Linda Horváthová

vyjadril sa
predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol
Frešo.

Bratislavský samosprávny
kraj každoročne udeľuje oce-
nenia Samuela Zocha, Čestné-

Termín pre podávanie návr-
hov na laureátov Ocenenia
Bratislavského samospráv-
neho kraja sa predlžuje.
Obyvatelia kraja tak môžu
svoje návrhy posielať až do
30. septembra 2016.

„Už sa stalo tradíciou, že žu-

pa oceňuje významných a ši-

kovných ľudí. Som presvedče-

ný, že aj ten nadchádzajúci pät-

násty ročník bude plný mien ľu-

dí, ktorí sa významným spôso-

bom zaslúžili o rozvoj nášho re-

giónu, zvýšenie kvality života

jeho občanov alebo ho úspeš-

ne reprezentujú,“ ho občianstva a Pamätného lis-
tu predsedu BSK. Je to forma
akou vyjadruje nielen vďaku,
ale najmä úctu voči ľuďom, kto-
rí pre rozvoj kraja urobili všetko,
čo bolo v ich silách.

Návrhy kandidátov, ktorých

prínos pre kraj a pre obyvateľov
kraja považujú obyvatelia kra-
ja za mimoriadny či už v škol-
stve, kultúre, športe, vede ale-
bo inej oblasti, môžu obyvate-
lia kraja posielať do 30. sep-
tembra. Ocenenia môžu byť

udelené jednotlivcom aj organi-
záciám. Prihlasovací formulár a
bližšie informácie nájdete na

v sek-
cii Ocenenia BSK.

Návrhy na ocenenia môžu po-
dávať obyvatelia Bratislav-
ského kraja, občianske združe-
nia alebo iné organizácie so síd-
lom v Bratislavskom kraji. Sú-
časťou formulára musí byť aj
súhlas nominovaného s nomi-
náciou a jeho stručný životopis.

Úrad Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, Odbor ko-
munikácie a propagácie, Sa-
binovská 16, P. O. Box 106,
820 05, Bratislava 25, alebo
e-mailom na:

www.bratislavskykraj.sk

nominacie@re-
gion-bsk.sk

Návrhy na udelenie ocene-
ní treba písomne posielať do
30. septembra 2016 na adre-
su:

(BSK)

Navrhnite kandidátov na Ocenenia Samuela Zocha

ZA CIRKUSOM

Za Michalom Valachovičom
Dňa 20. augusta sme sa na pezinskom cin-

toríne rozlúčili s vynikajúcim človekom a veľ-
kým odborníkom na vinohradníctvo a vinár-
stvo, s osemdesiatsedem ročným pánom Ing.
Michalom Valachovičom. Bol dlhoročným
generálnym riaditeľom Vinárskych závodov,
zakladajúcim členom Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov, ale aj nositeľom vy-
sokého francúzskeho vyznamenania – titulu Grand Couseiller
Vin de Bordeaux, ako i mestského ocenenia Za zásluhy o
rozvoj mesta Pezinok a za celoživotný prínos pre vinárstvo a
vinohradníctvo v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Ne-
zabudnuteľný je jeho osobný prínos pri výrobe nealkoholické-
ho nápoja VINEA, alebo kvalitného koňaku Karpatské brandy
špeciál. Nesmieme zabudnúť ani na jeho bohatú publikačnú
činnosť a pôsobenie v rôznych odborných komisiách.

Odchodom pána Michala Valachoviča odišiel vzácny človek
a odborník. Odišiel náš vzácny spoluobčan a hrdý Pezinčan.
Bude chýbať nielen svojej rodine, ale aj nám všetkým, ktorí
sme ho poznali. Česť jeho pamiatke. (O.S.)
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

SEPTEMBER 2016 PEZIN ANČ

► 8.10. OZ NOSMA –
Medzinárodný týždeň nosenia detí. O DEVIATICH
MESIAČIKOCH
► 8.10. ROZPRÁVKOVÝ
DIVADELNÝ MUZIKÁL. PAT A MAT S KAMARÁTMI.

► 10.10. PEZINSKÁ KVAPKA
KRVI.
►10.10. VERNISÁŽ
VÝSTAVY.
► 13.-14.10. DI-
VADELNÝ FESTIVAL BRIDGIN´ V4.

► 15.-16.10. PEZIN-
SKÝ STRAPEC.

► 18.10. ÚNIA ŽIEN – ÚCTA K
STARŠÍM.
► 19.10. LENKA FILIPOVÁ
so sprievodnou kapelou.

► 21.10. 65. VÝROČIE
ZUŠ E. SUCHOŇAPEZINOK.
► 22.10. ANIMATUS.

► 23.10. AHOJ
ROZPRÁVKA. Dnes: BABIČKA Z VAJÍČKA.

► 23.10. JARMILA HÚŠ-
ŤOVÁ – VYZNANIE.

► 25.10. KO
ONDRO PEKLO PREKABÁTIL.

► 28.10. ÚCTA K
STARŠÍM.

IVAN OŽVÁT,

► 10.11. ŽALMAN – PAVEL
LOHONKA: 70 JAR.

► 30.11. MENO.

( ) o 10.00 h v malej sále DK –

– Divadlo PIKI
(sobota) od 16.00 h vo veľkej sále DK –

Maťko a
Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z
Gurunu, Deduško Večerníček... Scenár, hudba, réžia: Róbert
Mankovecký. Po predstavení sa môžu všetci stretnúť s postavič-
kami. Predpredaj vstupeniek: www.rozpravkovyfestival.sk a v deň
podujatia v DK Pezinok.

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

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

(štvrtok-piatok) vo veľkej a malej sále DK –
Festival divadla v anglic-

kom jazyku. Hlavný garant: The Bridge – English Language
Centre

(sobota-nedeľa) v spoločenskej sále DK –
42. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločen-

skom tanci. Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMA v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym centrom.

( ) o 16.00 h v salóniku DK –
Podujatie pre čelenky organizácie – MO Pezinok.

(streda) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Koncert známej českej speváčky a

gitaristky. Prenájom – vstupenky len v sieti www.ticketportal.sk
(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 17.00 h v malej sále DK – Koncert
pezinského speváckeho zboru pod vedením Gabriely Tichej.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadlo

PIKI. Súčasťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže
O SUPERDIVÁKAv šk. r. 2015/2016 pre deti s odovzdanými preu-
kazmi.

(nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK –
Spevácky recitál. Organizátori: KZ Pezinok a

KC BEREA.
(utorok) o 8.30 a 10.00 h vo veľkej sále DK – A

Predstavenie Mestského divadla
ACTORES Rožňava pre deti ZŠ.

(piatok) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
Program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcta k star-

ším. Účinkuje: sólista opery SND. Hlavný garant:
MsÚ Pezinok v spolupráci s PKC.

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Koncert folkovej legendy pri príležitosti osláv

70. narodenín.
(streda) o 19.00 h vo veľkej sále DK – Komédia

ktorá sa našťastie nestala vám. Predstavenie ocenené cenou
Grand Prix a Zlatým gunárom na 36. ročníku Kremnických gagov.
Účinkujú: Z. Mauréry (Najlepšia herečka na MFF 2016 Karlovy
Vary), V. Hajdu, R. Stanke, K. Mikulčík a L. Hurajová al. K.
Greppelová. Réžia: Jakub Nvota.

sobota

utorok

PRIPRAVUJEME:

PKC poskytuje v Dome kultúry priestory

pre Akadémiu tretieho veku.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Viera Martina Fullerová 21.7.
Martin Košalko 3.8.
Karolína Sláviková 5.8.
Šimon Vacula 5.8.
Filip Čus 6.8.
Lucia Kováčová 9.8.
Simon Vojtek 10.8.
Nikolas Vagala 10.8.
Samuel Hloška 11.8.
Lenka Stoklasová 11.8.
Zuzana Galanová 13.8.
Nataša Guštafíková 15.8.
Tomáš Cerovský 16.8.
Ernest Dobrocký 17.8.
Diana Pokorná 17.8.
Agáta Nogová 18.8.
Melánia Noskovičová 18.8.
Martin Pilka 19.8.
Miroslava Popluhárová 19.8.
Dagmara Molnárová 19.8.
Ema Júlia Oláhová 20.8.
Gregor Bori 21.8.
Karolína Tarábková 22.8.
Zoe Šimonová 23.8.
Sebastián Ďurajka 25.8.
Adam Fritzman 26.8.

POĎAKOVANIE

70-roční

75-roční

PhDr. Zita Joklová 2.9.
Eduard Kriška 5.9.
Karol Zgalinovič 11.9.
Jarmila Zvolenská 12.9.
RNDr. Ľubica Slezáková 13.9.
Eduard Handreich 14.9.
Bedenec Skypala 17.9.
Gabriela Tichá 17.9.
Ján Tarek 18.9.
Milan Makúch 21.9.
Edita Probstová 25.9.
RNDr.August Hájik 26.9.
Vladimír Vrkoč 26.9.
Ladislav Mlynek 30.9.

Alžbeta Gajdošová 3.9.
Zlata Tumová 4.9.
Mariana Dvořáková 11.9.
Adela Vaškovičová 13.9.
Vladimír Šindler 16.9.
MUDr. Peter Šťastný 19.9.
Stanislav Príhel 20.9.

Vitězoslav Dvořák 73 r.
Hedviga Hanúsková 95 r.
Štefan Mužlay 56 r.
Michal Valachovič 87 r.
Ján Hrbek 68 r.

Mária Hurtošová 21.9.
Matej Šturdík 21.9.
Ján Barták 27.9.
Gustav Benčurik 28.9.
Štefan Guštafík 28.9.
Alžbeta Povrazníková 29.9.

Ing. Igor Masloviec 7.9.
Ján Havjár 10.9.
Ľudmila Zemanová 11.9.
Rozina Šmahovská 22.9.
Helena Plešková 23.9.
Ľudmila Tretinová 28.9.

Františka Telekešová 5.9.
Mária Klimeková 9.9.
Ondrej Satko 11.9.
Alojz Funka 21.9.

Anna Dubínyová 16.9.

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

Melania Reichbauerová 10.9.

80-roční

85-roční

90-ročná

91-ročné

92-ročná

99-ročný
Eduard Hurta 25.9.

Dňa 3. 10. 2016
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama a babka

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

Irena
SLEZÁKOVÁ.

Dňa 12. 9. uply-
nulo 15 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého otca a ded-
ka

S úctou a láskou na neho spo-
mínajú deti s rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým
priateľom a známym.

Alfréda
HUBRICHA.

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

Dňa 16. 8. 2016 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila dra-
há mamička a babka

S láskou a úctou
spomínajú dcéra a vnúčatá. Kto
ste ju poznali, venujte jej, prosím
tichú spomienku.

Mária
MORAVČÍKOVÁ.

Život mal rád a tak
veľmi chcel žiť. S
bolesťou v srdci si
dňa 20. 9. 2016
pripomenieme 3
roky, čo nás náhle
opustil milovaný

manžel, otec, dedko a pradedko

S úctou a láskou spomína man-
želka Jožka, deti, vnúčatá a
pravnúčatá. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Eugen Rudolf BAČÍK.
Dňa 7. 9. 2016 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás opustila naša
drahá mama

S láskou spo-
mínajú dcéry s rodinami.

Jolana
JAJCAJOVÁ.

Odišla, ale zostala
v našich scrdciach.

Katarína Lenghartová • Róbert
Struhár a Ivana Fabianová • Ján
Trgina a Barbora Slezáková • Ján
Mackulik a Alžbeta Adamová •
Matej Štrba a Lenka Martišová •
Miroslav Zvada a Barbora Martvo-
ňová • Rastislav Kruľ a Veronika
Šimuničová • Damnjan Nikolić a
Andrea Kyseľová

Martin Deko a Kristína Bodnárová
• Pavol Janiš a Dominika Blahun-
ková • Pavol Demovič a Andrea
Ondrejkovičová • Lukáš Ďurčo a

Dňa 20. 8. 2016 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustil môj drahý
syn

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

1. Tajný život maznáčikov 3D .................. 17.00 h ........ USA
1. Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrínovej ...... USA
2. Tajný život maznáčikov ........................ 17.00 h ........ USA
2. Domov pre neobyčajné deti slečny Peregrínovej 3D .. USA
4. Fk: Cesta do fantázie .................................................. Jap
5. Girl Power ................................................................... ČR
6.-7. Pirko ...................................................................... SR,ČR
8. Deväť životov pána Fúzika ............... 17.00 h ... USA,FRA
8.-9. Dievča vo vlaku ......................................................... USA
11. Fk: 5.October ........................................................ SR,ČR
12. V lúčoch slnka ...................................................... ČR,Rus
15. Kubo a kúzelný meč 3D ....................... 17.00 h ........ USA
16. Kubo a kúzelný meč ............................. 17.00 h ........ USA
15.-16. Inferno ...................................................................... USA
18. Fk: Toto je náš svet .......................................................... USA
20.-21. Bezva ženská na krku ........................................... ČR,SR
22. Mimi a Líza ........................................... 17.00 h .......... SR
22.-23. Jack Reacher: Nevracaj sa ....................................... USA
25. Inštalatér ..................................................................... ČR
26. Zilionári ..................................................................... USA
27.-28. Kruhy ........................................................................ USA
29. Bociany 3D ........................................... 17.00 h ....... USA
30. Bociany ................................................. 17.00 h ....... USA
29.-30. Účtovník ................................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY Október

Dňa 12. 9. 2016
sme si pripomenuli
5 rokov, čo nás na-
vždy opustil man-
žel

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

Anton
HANUSEK.

Prinášame biele
ruže, majú biele
lupienky, my sme
do nich uložili všet-
ky naše spomien-
ky. Odišla, už nie je
medzi nami, no v

naších srdciach stále žije spo-
mienkami. Dňa 21. 8. 2016 sme si
pripomenuli 3. výročie, čo nás
navždy opustila naša mamička,
babička a sestra

S láskou a so smútkom v srdci
spomínajú dcéry Erika a Alena s
rodinami, syn Marek a ostatná
smútiaca rodina.

Alena BELANOVÁ
rod. Hranická.

Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všet-
kých a všetko, čo si
mal rád. S tichou
spomienkou ku
hrobu chodíme, pri
plameni sviečok na

teba myslíme. Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš stále žiť. Dňa 10. 9.
2016 sme si pripomenuli rok od
úmrtia nášho drahého

Gustáva ŠIPOŠA.

manželka a dcéry
s rodinami.

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú

Ďakujem všetkým
priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli
navždy rozlúčiť s
našou drahou zo-
snulou

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Dcéra Janka s
rodinou.

Máriou SRNOVOU.

Odišiel si z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budeš v srdciach
tých, čo ťa mali ra-
di. Dňa 6. 10. uply-
nie 43 rokov od

úmrtia nášho drahého

S láskou spomína dcéra Janka s
rodinou.

Františka SRNU.

Dňa 1. 9. 2016
sme si pripome-
nuli 1. výročie, čo
nás navždy opus-
til manžel, otec a
dedko

z Pezinka. S láskou a v modlit-
bách na neho spomínajú man-
želka a deti s rodinami.

Jozef VELICH

Štefan GABÍK
otec a dedko obe-
tavý, starostlivý.
Tvoj život skončil
pred 30 rokmi, ale
naša láska a spo-
mienky na teba

ostávajú. 6. septembra 2016 si
spomínali dcéra Magdaléna a
syn Peter s rodinou. Ďakujeme
všetkým, ktorí nezabúdajú.

Dňa 28. septembra
si pripomenieme
1. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, dedko a pra-
dedko

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Kazimír KINDER.

Dňa 2. 9. uplynulo
8 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný braček

S láskou spomí-
najú sestry s rodinami. Prosím,
kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

František
AXAMIT.

Dňa 10. 9. uplynul
rok, čo nás navždy
opustila naša dra-
há mamička

S láskou spomí-
najú dcéry s rodinami. Prosím,
kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku a modlitbu.

Antónia
BOJKOVSKÁ.

Tvoja tvár na fot-
kách už nikdy nezo-
starne, bolesť v
našich srdciach
nikdy nezoslabne.
Nič už nie je také,
aké malo byť, mala
si byť s nami, ty si mala žiť. No už
10 rokov je hrob tvojím svetom,
len tam ťa môžeme navštíviť a
obdarovať kvetom. S nekoneč-
nou láskou spomíname na

Tí, čo ťa poznali, nikdy nezabud-
nú. Smútiaca rodina.

Veroniku KOUKOLOVÚ.

Dňa 25. 8. uplynul
rok čo nás navždy
opustil vo veku 62
rokov manžel, otec
a dedko
Milan KONKUŠ.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S
láskou spomína manželka, deti a
vnúčatá.

Koncom augusta
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustila naša ma-
ma, babka, praba-
bička

Mária
STRAPÁKOVÁ.

Zároveň si pripomíname jej nedo-
žité 102. narodeniny. S láskou a
úctou spomínajú deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku.

Dňa 13. 9. 2016
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás
navždy opustila
milovaná mamička,
babička a praba-
bička

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

Pavlína KOVAČOVSKÁ.

Keď originál mlčí,
spomienky nech
hovoria. Dňa 18. 8.
2016 uplynulo 27
rokov, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,

mamička, babička a už prababička

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

Helenka KINDEROVÁ
rod Ondrejkovičová.

Dňa 13. 9. 2016
uplynulo 10 rokov,
čo nás opustila
naša milovaná man-
želka, mamička a
babička

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

Viktória
KRUPOVÁ.

Bol si ten, kto pri
nás vždy stál, bez
ohľadu na naše
omyly... Bol si ten,
kto nás podržal
vždy, keď sme to
najviac potrebova-
li... Bol si ten, kto nás veľmi ľúbil a
obetoval všetko pre to, aby sme
boli šťastní... ...zostalo po Tebe
prázdno. 6. septembra 2016 sme
si pripomenuli 5. výročie, kedy od
nás navždy odišiel náš milovaný

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

KAROL NOSKOVIČ
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23.-25. 9. 2016 – MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VOL-
TÍŽNOM JAZDENÍ

Miesto konania: Areál zdravia
Rozálka, VSTUP VOĽNÝ

Prvý septembrový víkend sa
v Pezinku uskutočnil tradičný
už deviaty ročník petangového
turnaja Guľobranie.

Krásne počasie prilákalo do
Pezinka 45 dvojčlenných tí-
mov, pre ktoré domáci klub
Spiders pripravil výborné ob-
čerstvenie, krásne ceny a po-
hodový priebeh turnaja. Hralo
sa systémom štyroch základ-
ných kôl a následne 16 tímov
postúpilo do vyraďovacej fázy
turnaja.

Celkovými víťazmi sa stala
dvojica (Spi-
ders Pezinok) a

Diana Soboličová
Dominik Lud-

vik (Žilpek), ktorá vo finále po-
razila minuloročných obhaj-
cov, francúzsko-slovenskú dvo-

Najbližšie sa hráči Spiders
predstavia na majstrovstvách
Európy veteránov v Monaku,
kde Slovensko budu repre-
zentovať hráči

(obaja
Spiders),

(obaja Slo-
pak).

Všetkých priaznivcov petan-
gu pozývame na prestížne
podujatie – Majstrovstvá Eu-
rópy žien, ktoré sa odohrajú už
tento víkend 8.-11. 9. 2016 v
Hant aréne v Bratislave.

Milan Sobo-
lič, Michal Sobolič

Ľubomír Šedivý a
Jozef Karacsony

(DS)

jicu Jana Lazarová (Univerzum
Bratislava) a Alexandre Pistre
(france club).

Pezinské GUĽOBRANIE 2016

V tretí augus-
tový víkend sa
konali v Senci
Majs t rovstvá
Slovenska v
beach volejba-
le. Medzi žena-
mi sa z úspechu
po prvýkrát z ví-
ťazstva a pre-
miérového titulu
tešila dvojica Ľu-
bica Šipošová s Ninou Herelovou (1. nasadený pár). Nakoľko už
pár Nestarcová-Dubovcová ukončil svoju spoluprácu a D. Ne-
starcová sa zotavuje zo zranenia, tak víťazstvo tento rok patrilo
najvyššie nasadenej dvojici. Srdečne blahoželáme. (pv)

Majsterky SR v plážovom volejbale
sú Ľubica Šipošová a Nina Herelová

V septembri v areáli Rozálka
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14. 9. 2016. .

V sobotu, 3. 9. zorganizoval Športový vo-
lejbalový klub Pezinok, už 3.ročník volejba-
lového turnaja starších žiačok Fercam Cup
Pezinok 2016.

V dvoch halách, VTC a ZŠ Na bielenisku,
súťažilo 10 družstiev do neskorého večera.
Víťazom sa nakoniec stalo zaslúžene druž-
stvo ŠŠK Bilíkova Bratislava a najlepšou
hráčkou turnaja bola vyhlásená domáca
hráčka Simona Pokorná. Naše dievčatá v
prvom družstve skončili na peknom piatom
mieste a v druhom družstve skončili na de-
viatom mieste, pričom získali cenné skúse-
nosti z priamych bojov so svojimi staršími
súperkami a kamarátkami. Srdečne blaho-
želáme.

Organizátori ďakujú všetkým partnerom
a sponzorom za finančnú i materiálovú po-
moc a všetkým zúčastneným za predvede-
né výkony. Už dnes sa všetci tešíme na bu-
dúci ročník.

Výsledky:
SkupinaA

Pezinok „A“ – Bilíkova Bratislava 0:2 (-12,-8)

IMABratislava – Senica „B “ 1:1 (15,-8)

Bilíkova Bratislava – IMABratislava 2:0 (4,8)

Nové Mesto n.V. – Pezinok „A“ 2:0 (10,11)

IMABratislava – Nové Mesto n.V. 0:2 (-3,-12)

Senica „B“ – Bilíkova Bratislava 0:2 (-10,-9)

Nové Mesto n.V. – Senica „B“ 1:1 (-13,6)

Pezinok „A“ – IMABratislava 2:0 (9,5)

Senica „B“ – Pezinok „A“ 1:1 (-15,12)

Bilíkova Bratislava – Nové Mesto n.V. 2:0 (13,12)

1. Bilíkova, 2. Nové Mesto n.V., 3. Pezinok

„A“ , 4. Senica „ B “ , 5. IMA

Slávia UK Bratislava – Pezinok „B“ 2:0 (4,11)

VIVUS Bratislava – Senica „A“ 0:2 (-15,-4)

Pezinok „B“ – VIVUS Bratislava 0:2 (-11,-7)

Piešťany – Slávia UK Bratislava 0:2 (-5,-13)

VIVUS Bratislava – Piešťany 0:2 (-9,-14)

Senica „A“ – Pezinok „B“ 2:0 (12,13)

Piešťany – Senica „A“ 0:2 (-8,-11)

Slávia UK Bratislava – VIVUS Bratislava 2:0 (15,10)

Poradie:

Skupina B:

Senica „A“ – Slávia UK Bratislava 0:2 (-16,-12)

Pezinok „B“ – Piešťany 0:2 (-13,-7)

1. Slávia UK, 2. Senica „A“, 3. Piešťany,

4. VIVUS, 5. Pezinok „B“

Bilíkova – Senica „A“ 2:0 (13,14)

Slávia UK – Nové Mesto n.V. 2:0 (19,12)

Piešťany – Senica „B“ 2:0 (11,12)

Pezinok „A“ – VIVUS 2:1 (14,-18,5)

Pezinok „B“ – IMABratislava 2:0 (14,15)

VIVUS – Senica „B“ 2:0 (15,16)

Pezinok „A“ – Piešťany 2:0 (17,16)

Senica „A“ – N. Mesto n.V. 2:1 (-19,24,11)

Bilíkova – Slávia UK 2:0 (14,8)

Poradie:

Semifinále:

o 5.-8.miesto:

o 9.miesto:

o 7.miesto:

o 5. miesto:

o 3.miesto:

FINÁLE:

Ladislav Popeláš

III. ročník FERCAM CUP PEZINOK

Pezinok„A“ v akcii a  na spoločnej fotografii Pezinok „B“.

Vynovená plaváreň opäť v prevádzke

Poštová známka pre 15. letné paralympij-
ské hry v Riu de Janeiro konajúce sa v dňoch
7. – 18. septembra vyšla 8. júla. Jej platnosť
schválilo Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. Do života ju
uviedli 29. augusta na Úrade vlády SR.

Pezinčan
Autorom známky s nominálnou hodnotou
jedno euro je akademický maliar
Igor Pia ka.č (r)

Známka k paralympiáde v Riu

V pondelok 5. 9. o 14.00 h
po necelých piatich mesia-
coch rekonštrukcie bola znovu
otvorená Mestská krytá pla-
váreň. Badateľné zmeny si
návštevník môže všimnúť už
pri vstupe, no najdôležitejšie a
najnáročnejšie úpravy sa týka-
li vzduchotechnického zaria-

denia, kúrenia, osvetlenia a
ďalších technických zariade-
ní. Vymenená bola aj fólia vo
veľkom plaveckom bazéne,
osadená protišmyková dlažba
či nové rebríky.

Ako prví vynovenú plaváreň
otestovali zverenci trénerky
Nadi Kúdelovej z Plaveckého

klubu Pezinok (na fotogra-
fii s riaditeľom Mestského
podniku služieb Miroslavom
Lošonským). Pokojnú hladinu
bazéna nerozvírili len mladí
plavci, ale aj verejnosť, ktorá
si plávanie vo vynovených
priestoroch určite pochvaľo-
vala.

Vedenie plavárne sa tiež
rozhodlo predĺžiť prevádzko-
vé hodiny v utorok a štvrtok až
do 21. hodiny, aby tak vyšlo
v ústrety najmä dospelým
záujemcom o plávanie. Bliž-
šie informácie budú zverejne-
né v budúcom čísle Pezin-
čana. (r)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – hádzaná

ŠKH Agrokarpaty Pezinok – – 25:33

(13:16)

(zostava a góly): Žákovič – Čapkovič 2, Hýross,

Kellner 2, Baďura 5, Albert, Fekete 10, Féder, Gajdoš, Karel

3, Kozák 1, Púpava 2. Mažár 10, Hájnik 6, Kysel 4.

- 14. 9. o 19.30 h (streda) Slovenský pohár Pezinok – Modra

- 16. 9. o 19.30 h (piatok) 3. kolo extraligy Pezinok – Modra

Výsledkový servis 1. kola extraligy hádzanej mužov.

ŠKP Bratislava

Pezinok

ŠKP:

Ďalšie zápasy:

Oba zápasy sa odohrajú v Pezinku.

FOTO: (pb)

Už po uzávierke tohto čísla sa uskutočnilo populárne športo-
vé podujatie Beh Pezinka s rekordnou návštevnosťou a v ex-
trémne horúcom, ale krásnom počasí.

Výsledky podujatia prinesieme v budúcom čísle Pezinčana.
Dnes prinášame aspoň fotografiu jedného z účastníkov behu,
Pezinčana žijúceho vAustrálii, Karola Chromického, ktorý sa be-
hu Pezinka zúčastnil už piatykrát. Karola si starší Pezinčania
iste pamätajú ako úspešného reprezentanta – tanečníka spolo-
čenských tancov v klube PETAN. (r)

Beh Pezinka

Oliver Solga
a Karol Chromický
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