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Po troch mesiacoch intenzív-
nych prác bolo 8. októbra v are-
áli na Fajgalskej ceste sprís-
tupnené nové hokejbalové ih-
risko, ktoré už má parametre aj
na medzinárodné zápasy. Na
otvorení sa zúčastnilo nielen
vedenie klubu, ale aj hokejba-
listi, ktorí odpracovali na ihrisku
bezplatne viac ako 2400 hodín.
Nechýbali zástupcovia spon-
zorských firiem a vedenie mes-
ta na čele s primátorom Olive-
rom Solgom, ktorý podľa slov

vedenia klubu výrazne pomo-
hol pri budovaní ihriska.

Mesto Pezinok pomohlo nie-
len organizačne, ale najmä fi-
nančne, keď vyčlenilo na vybu-
dovanie a zariadenie čiastku
12 000 eur. Celková suma re-
konštrukcie bola 25 607 eur.

Poďakovanie patrí predo-
všetkým Róbertovi Mikesovi,
Máriovi Brannému, Antonovi
Balážovi, Martinovi Tykovi a
mnohým ďalším, ktorí tento pro-
jekt iniciovali a následne od-

Vinobranie 2016 sa opäť vydarilo, a tak prinášame aspoň malú „fotospomienku“ nášho fotografa Jána Štrbu. Na Vinobraní sa pred-
stavilo množstvo hudobníkov a tanečníkov, nechýbal ani FS Ekonóm a Dychová hudba z nórskeho Halsenu. K Vinobraniu už viac
ako desať rokov neodmysliteľne patrí aj kostýmové štúdio ELIJANA s nádhernými historickými kostýmami. Každoročným návštev-
níkom je aj predseda BSK, župan Pavol Frešo. Na fotografii je spolu s kráľovnou vína, primátorom mesta Pezinok a s pezinskými
dôstojnými pánmi farármi – Vladimírom Kmošenom a Jánom Ragulom. Nechýbali ani primátori partnerských miest, primátori a sta-
rostovia nášho regiónu a hostia zo zahraničia, medzi ktorých patril aj primátor Mladej Boleslavi Raduan Nwelati. Náš fotograf zachy-
til na výstave Chlieb a víno ďalšieho vzácneho hosťa – primátora historického bulharského mesta Trjavna Donča Zacharieva, ako si
preberá víťazný pezinský chlieb. (r)

pracovali spomínané viac ako
dve tisícky hodín. Vytvorili dielo
spĺňajúce parametre toho naj-
modernejšieho ihriska, na kto-
rom sa budú hrávať turnaje a
zápasy. Tie ponúknu športové
vyžitie a potešia stovky hráčov
a fanúšikov tohto dynamického
a v Pezinku už tradične veľmi
obľúbeného športu.

Vedenie klubu pripravuje v
najbližšej budúcnosti v areáli
vybudovanie ihriska na plážo-
vý volejbal a ďalšie rekreačné

Inzercia

Hokejbal na novom ihrisku

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

bude pietny akt
. Na cintorínoch v

časti
budú pietne akty zhodne

. Príďte si spoločne
uctiť pamiatku zosnulých.

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

o
14.00 h

(r)

Pamiatka zosnulých

Inzercia

športy, vrátane kopca na sán-
kovanie pre menšie deti. Mes-
to chce v blízkej dobe zase
rozšíriť plochu skejtparku, pre
milovníkov tohto športu, ktorí
v súčasnosti zakladajú svoj
klub.

V Pezinku tak vzniká ďalší
dôstojný stánok športu, ktorý v
spojení s reštauráciou a det-
ským ihriskom umožní športo-
vať a rekreovať sa jednotliv-
com aj rodinám s menšími i väč-
šími deťmi. (r)

Mesto Pezinok sa už nie-
koľko mesiacov pripravuje
na prevzatie správy cintorí-
nov v Pezinku do vlastných
rúk, konkrétne do správy
Mestského podniku služieb.
Doteraz podniklo všetky
potrebné administratívne aj
technické kroky, aby od 1. ja-
nuára roku 2017 tieto služby
fungovali k spokojnosti obča-
nov. Primátor na stretnutí 11.
októbra poďakoval za dlho-
ročnú korektnú spoluprá-
cu zástupcom spoločnosti
Záhradné štúdio, ktorá túto
činnosť doteraz vykonávala.
Zároveň ubezpečil občanov,
že prechod práv a povinností
na mestskú spoločnosť nebu-
de mať žiadny vplyv na zvy-
šovanie poplatkov, skôr pôj-
de o vyššiu kvalitu a rozšíre-
nie rozsahu prác. O ďalších
krokoch budeme čitateľov in-
formovať. (MsÚ)

Cintoríny bude
spravovať mesto

Tri dni radosti, zábavy a umenia – VINOBRANIE 2016

Občianska iniciatíva Spo-
ločne pre Pezinok a vedenie
mesta Pezinok si November
´89 pripomenú aj spoločen-
ským stretnutím v Malej sále
PKC

Hosťom podujatia bude po-
litik, europoslanec a predse-
da SaS Richard Sulík. Hu-
dobným hosťom večera bu-
de pesničkár Ziggy Horváth.
Organizátori sa postarajú
aj o malé pohostenie a čašu
vína.

v piatok 25. novembra
o 19.00 hodine.

(r)

November 1989

Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného ihriska 8. októbra.

FOTO: Ján Štrba

V našom meste sa, tak
ako každoročne, uskutoční

pietne zhromaždenie
venované pamiatke obetí
vojen.

Spomienka sa, za zvukov
zvonov, tento krát uskutoční
na Moyzesovej ulici, na
mieste, kde stál rodný dom
hrdinu Slovenského národ-
ného povstania gen. Karola
Pekníka. Súčasťou stretnu-
tia bude aj odhalenie pamät-
nej tabule na tomto mieste.
Pezinčanov, ktorým nie je
ľahostajná naša história, na
túto pietnu slávnosť srdečne
pozývame.

11. 11. o 11. hodine a 11. mi-
núte

(MsÚ)

Spomienka
na obete vojen

FOTO: TV PEZINOK
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

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

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

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Oznamujeme všetkým žia-
dateľom o poskytnutie účelo-
vých finančných prostriedkov
pre oblasti sociálnej pomoci,
kultúry a športu z rozpočtu
Mesta Pezinok na rok 2017, že
termín na podanie žiadosti

2016 v zmysle VZN č. 4/2013
– je zverejnené na

).
O poskytnutie dotácie v

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

je
najneskôr do 30. novembra

www.pezi-
nok.sk

pobytom na území Mesta
Pezinok alebo ktorá pôsobí,
vykonáva činnosť na území
Mesta Pezinok alebo poskytu-
je služby obyvateľom Mesta
Pezinok. Žiadosti o poskytnu-
tie dotácie je potrebné podať
na predpísanom tlačive

.

„Žia-
dosť o poskytnutie dotácie
na rok ....... “

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

Žiadosť predkladá žiadateľ
na každý projekt, resp. pre kaž-
dú činnosť osobitne v jednom
originálnom vyhotovení vráta-
ne všetkých požadovaných prí-
loh: doklad o pridelení IČO, kó-
pia zmluvy o zriadení účtu v
banke (prípadne potvrdenie
banky o vedení účtu), že maji-
teľom účtu je žiadateľ, stano-
vy, doklad o štatutárnych zá-
stupcoch žiadateľa, u platiteľa
DPH doklad o pridelení DIČ.
Tlačivá žiadosti o dotáciu sú k
dispozícii v kancelárii prvého
kontaktu na prízemí Mest-

ského úradu, Radničné ná-
mestie č. 7 a na stránke

– Žiadosti a
tlačivá.

Žiadosť je potrebné zaslať,
resp. odovzdať na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné námestie č. 7, 902 14
Pezinok – podateľňa. Rozho-
duje dátum pečiatky podateľ-
ne MsÚ Pezinok.

Anna Stašová,
oddelenie ekonomiky a miest-
nych daní, MsÚ Pezinok, tel. č.
033/6901631,

@

www.pezinok.sk

anna.staso-
va msupezinok.sk

Informácie:

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2017

Vážení občania, dovoľujeme si Vám oznámiť, že
r
v Novej budove v Mestskej polikliniky na Hollého ulici č. 2

v Pezinku takto:

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

od 1. októbra
2016 ozširuje chirurgická ambulancia prevádzku na 1. pos-
chodí

Ing. Juraj Pátek,

Oznam pre občanov mesta Pezinok
a obyvateľov blízkeho okolia

Vážení občania, oznamujeme vám, že dňom 21. septembra

2016 Lekárska služba prvej pomoci (POHOTOVOSŤ) ukončila

činnosť (nájom) v Mestskej poliklinike.

POHOTOVOSŤ je presťahovaná do nových vlastných pries-

torov v Pezinku (pred kruhovým

objazdom smer Bratislava).

Ordinačné hodiny ostávajú nezmenené ( ,

).

konatel' a riaditel' PMS s.r.o.

na Bratislavskej ul. č. 85

lng. Juraj Pátek,

www.pkpezinok.sk

www.pmspezinok.sk

POHOTOVOSŤ na novej adrese Mestský úrad v Pezinku oznamuje občanom mesta bývajúcim v
menovanej časti mesta, že kosenie trávnikov a burinísk v okolí
bytových domov na ul. Obrancov mieru č. 40. a č. 42.-56. bolo vyra-
dené na výslovnú žiadosť majiteľa pozemku z pravidelnej údržby
zelene financovanej Mestom a týkajúcej sa najmä kosenia. Tieto
pozemky sú vlastníctvom spoločnosti PK REAL SERVIS s. r. o.,
Pezinok a na túto spoločnosť by sa mali občania obracať so svoji-
mi požiadavkami na kosenie a ostatnú údržbu okolia bytoviek.
Táto spoločnosť je povinná udržiavať svoje pozemky v prijateľ-
nom stave na vlastné náklady. (MsÚ)

(Ne)kosenie na ulici Obrancov mieru 40-56

Kontakt
pre informácie:

8.00 – 9.00 h
13.00 – 14.00 h

0903 455 204

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

Vedenie mesta Pezinok ďakuje a oceňuje všetky spon-
zorské príspevky, ktoré aj napriek neľahkej ekonomickej
situácii venovali právnické a fyzické osoby, spoločnosti a
firmy na podporu kultúrneho programu tohoročného Vi-
nobrania.

JŠ Servis s.r.o., KARPATY Pezinok s.r.o., DUVYSTAV
s.r.o., Igor Noga KES&COM, Cora Geo, s.r.o., MENERT
spol.s.r.o., Stavoimpex Holíč,spol.s.r.o.,AD SUN s.r.o., EBA,
ENGIE Services a.s., Flaga spol., s.r.o., 3eM, s.r.o., VÚB
a.s., Bozin spol. s.r.o., Finance development s.r.o., Wertheim
s.r.o., JA - DA, Vista real, s.r.o., GD - Team, a.s., Lyreco,
Starohájska vinotéka/Rybár, TELEKOM DOMA.

Mediálna spolupráca: PEZINČAN, TV Pezinok,
PEZINSKO, ŽUPNÁ JESEŇ BSK.

(MsÚ)

Poďakovanie sponzorom Vinobrania

Už niekoľko rokov žiadajú
obyvatelia ulice Ľudovíta Rajte-
ra, Kataríny Franklovej a Euge-
na Suchoňa, aby mesto vybu-
dovalo lávku cez potok Saulak
(Cajlok), v mieste pri športovej
hale na Komenského ulici. Je
pripravená projektová doku-
mentácia, peniaze na realizá-
ciu, vyriešenie značeného pre-
chodu cez cestu a najmä
jestvuje vôľa vedenia mesta láv-
ku rýchlo realizovať.

Nestranný pozorovateľ by sa
opýtal, kde je teda problém?
Problémom je napojenie lávky

a chodníka smerom k rodinným
domom. Tento chodník by mal
ísť po pozemkoch, ktoré ešte
stále patria spoločnosti D.I.S.I.
a je na nich chodník a zeleň.
Išlo by o cca 30 metrov štvorco-
vých, ktoré by bolo treba uvoľniť
na vybudovanie chodníka k láv-
ke. Zjednodušil by sa najmä prí-
stup detí do ZŠ Fándlyho, skrá-
tila by sa cesta do centra mesta
a hlavne by sa vybudoval bez-
pečný prechod cez cestu a cez
potok.

Napriek mnohým rokova-
niam s majiteľom pozemkov sa

zatiaľ nič zásadné nevyriešilo.
Pýtame sa teda zástupcu spo-
ločnosti pána Ing. Friča verejne
v čom je problém, a prečo si
nemôže mesto tieto pozemky

prenajať alebo kúpiť a spo-
mínanú lávku cez Saulak pre
občanov vybudovať?

(MsÚ)

Tr-
pezlivo budeme čakať na odpo-
veď.

Prečo nie je lávka na Sahare

Vzácna návšteva z FrancúzskaOdišiel prvý prezident Slovenskej republiky

Miesto kadiaľ by mala lávka križovať potok na ulicu 1. Mája
a Komenského a ďalej do mesta.                       FOTO. (MsÚ)

Mesto Pezinok 22. septembra navštívil pán Etienne Jacolin,
zástupca spoločnosti ENGIE pre severnú, južnú a strednú
Európu. Sprevádzal ho generálny riaditeľ tejto spoločnosti na
Slovensku Peter Strýček. Po prijatí v Historickej sále Starej rad-
nice navštívil spolu s primátorom kotolňu na sídlisku Sever, kde
sa buduje nová moderná prevádzka, ktorá bude ako palivo vyu-
žívať drevnú štiepku. (r)

Konfederácia politických
väzňov Slovenska a mesto
Pezinok pozývajú spoluob-
čanov na pietnu spomienku
na obete komunistického
režimu z okresu Pezinok.
Podujatie, ktoré sa uskutoč-
ní v

je pripomien-
kou novembrových udalostí
z roku 1989, Nežnej revolú-
cie a pádu totalitného komu-
nistického režimu. Stretnu-
tie sa uskutoční pri pamät-
ných tabuliach venovaných
politickým väzňom na Kruši-
čovej kúrii na Radničnom
námestí č. 9.

pondelok 14. novem-
bra o 16.00 h.

(MsÚ)

Len pred niečo vyše týž-
dňom sa občania Slovenskej
republiky rozlúčili z prvým pre-
zidentom v novodobej histórii
Slovenska – s pánom Micha-
lom Kováčom. Mnohí vyzdvih-
li jeho zásluhy, charakterové
vlastnosti i odvahu a statoč-
nosť, s akou sa postavil vte-
dajšiemu Mečiarovmu režimu.
Spomínať na neho budú i Pe-
zinčania, pretože okrem mno-
hých individuálnych stretnutí s
nimi uskutočnil v roku 1995
aj oficiálnu návštevu nášho
mesta. Bolo to v čase, keď sa
mnohí predstavitelia miest –
primátori a starostovia báli s
ním stretnúť. Vtedajší primá-
tor Ivan Pessel sa stretnutia
nebál.

Dnes prinášame ako spo-
mienku na túto návštevu foto-

grafiu z oficiálneho privítania
v Pezinku.

Ja osobne budem aj s člen-
mi nášho PI – klubu spomínať
na jeden dlhý večer prežitý
s troma slovenskými prezi-
dentmi vo vinárničke u Du-
šana Čecha na Zámockej uli-
ci. Bolo to mimoriadne stret-
nutie, ktoré zorganizoval člen

nášho klubu a bývalý prezi-
dent Rudolf Schuster, ktoré-
mu sa podarilo medzi nás za-
volať Michala Kováča a Ivana
Gašparoviča. V ten večer sme
sa znova ubezpečili, že Michal
Kováč bol dobrým preziden-
tom a dobrým človekom.

Oliver Solga – primátor
Česť jeho pamiatke

V piatok, 7. októbra sa uskutočnilo prvé stretnutie s novým
generálnym riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
Ing. Zsoltom Lukáčom a primátorom Oliverom Solgom. Prebrali
spolu viaceré problémy, ktoré trápia mesto Pezinok. Na začiat-
ku rokovania odovzdal primátor Pezinka spolu s poslancom
MsZ Drahomírom Šmahovským riaditeľovi podpornú petíciu na
vybudovanie kanalizácie v grinavskej časti mesta s podpismi
stoviek občanov. (foto pod textom) Generálny riaditeľ BVS pri-
sľúbil, že tento projekt prednostne predložia orgánom BVS na
zaradenie do plánu investícii na rok 2017. Primátor spolu s oby-
vateľom Muškátu p. Heribanom riešil problém zaplavovania piv-
níc v niekoľkých domoch na rohu ulíc gen. Svobodu a plk. Dro-
biševa.

Ďalej primátor hovoril o riešení kanalizácie Za dráhou, prípoj-
ke v Kameňolome a ďalších problémoch. Primátor poďakoval
za pitnú fontánku na Radničnom námestí, ktorú BVS osadila
bezplatne, ako dar mestu. Dohodol tiež spoluprácu pezinského
Dobrovoľného hasičského zboru a podobného zboru v BVS,
v prípade povodní či vytápania budov a komunikácii. (MsÚ)

Rokovanie na BVS

Spomienka
na obete
komunistického
režimu

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)
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Podujatie v partnerskom meste
Na počesť štátnosti

Českej Republiky, 28. 9.
na Václava, sa už po 14.
krát konala pod záštitou
mesta Mladá Boleslav
„Svatováclavská jízda“
historických vozidiel.
Tohto roku sa v sprievo-
de mestom prezentova-
lo viac ako 150 automo-
bilových veteránov a 50 motocyklových veteránov, ktoré boli
väčšinou zo súkromných zbierok. Návštevníci mohli po
sprievode vozidiel tieto obdivovať celé dopoludnie v priesto-
roch futbalového areálu. Mesto Pezinok na tomto podujatí
zastupoval viceprimátor MilošAndel.

Okrem tejto prehliadky vozidiel sa konali v meste ďalšie
sprievodné podujatia, ktoré spríjemnili návštevníkom celé
popoludnie. (MA)

Vážení občania Pezinka, uve-
domujúc si plnú zodpovednosť
za výkon mandátu, ktorý ste
nám zverili svojím hlasom vo
voľbách, cítime potrebu infor-
movať vás, že spôsob vedenia
rokovaní mestského zastupi-
teľstva (MsZ) a neochota dodr-
žiavať stanovené pravidlá zo
strany vedenia mesta nám zne-
možňujú plniť si riadne povin-
nosti vyplývajúce z poslanec-
kého mandátu.

Naším cieľom je udržateľný
rozvoj nášho mesta a riešenie
problémov jeho obyvateľov.
Žiaľ, musíme konštatovať, že ro-

kovania MsZ pod vedením pri-
mátora Mgr. Olivera Solgu neve-
dú k vecnej diskusii ani k snahe
hľadať najlepšie riešenia pre
všetkých občanov, ale opako-
vane skĺznu do hrubých urážok
a osočovania poslancov za nimi
vyslovený názor. Napriek tomu,
že sme opätovne priamo na
ostatnom rokovaní MsZ dňa 6.
10. 2016 žiadali o vecný prístup
k riešeniu konkrétnych problé-
mov, o korektné vedenie roko-
vania, opäť sme si bezdôvodne
vypočuli urážky a osočovanie.
Táto dlhodobo pretrvávajúca si-
tuácia nám neumožňuje vecne

riešiť vaše požiadavky a potre-
by mesta, a preto sme sa roz-
hodli formálne odísť z rokova-
nia MsZ (pozn.: neprezentova-
ním sa). Keďže ani po verejnom
vysvetlení nášho postoja sme
nezaznamenali zmenu prístupu
primátora Mgr. Olivera Solgu vo
vedení schôdze, opustili sme ro-
kovaciu miestnosť.

Týmto naším postojom sme
chceli upozorniť na nedemo-
kratické a nekultúrne spôsoby
pri vedení rokovaní MsZ a prijí-
maní rozhodnutí o veciach ve-
rejných. Ak je poslanec kritizo-
vaný a urážaný už len za to, že

vysloví svoj názor, alebo pred-
kladá návrhy, ako hospodárne
nakladať s majetkom mesta či
chrániť a zveľaďovať životné
prostredie okolo nás, potom ne-
môže s plnou zodpovednosťou
vykonávať svoj mandát a chrá-
niť tak záujmy mesta Pezinka
a jeho občanov.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva Pezinok: Igor Hianik, Bo-
žena Mizerová, Marián Šipoš,
Roman Šmahovský, Kvetoslava
Štrbová, Viktória Tahotná, Elena
Žárska, zúčastnení na rokovaní
MsZ 6. 10. 2016.

Vyhlásenie poslancov mestského zastupiteľstva v Pezinku

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku rokovalo na svojej riadnej
desiatej schôdzi 6. októbra.
Prerokovalo „ekonomické“ bo-
dy, schválilo bezplatný prevod
rodného domu Jána Kupecké-
ho do majetku mesta aj návrhy
nových VZN. V časti Prevody
vznikli prvé problémy, keď naj-
mä poslanci M. Šipoš a K. Štr-
bová predniesli rad pripomie-
nok, ktoré smerovali k neprijatiu
navrhnutých materiálov.

Zhruba v polovici tohto bodu
klesol počet prítomných po-
slancov pod číslo 13, čo zna-
menalo, že Zastupiteľstvo nebo-
lo uznášaniaschopné. Poslanci
za Srdce Pezinka dosiahli tento
stav tak, že síce boli prítomní v
miestnosti, ale vytiahli si svoje
hlasovacie preukazy (karty).
Akoby sa inšpirovali nedávnym
počínaním poslancov za stranu
Smer-SD a jej koaličných part-
nerov, ktorí hoci tiež osobne prí-
tomní v pléne Národnej rady
SR, odmietli sa prezentovať a
spôsobili tak obštrukciu v roko-
vaní parlamentu.

Keďže niektorí poslanci MsZ
v Pezinku sa nemohli rokovania
zúčastniť (a svoju absenciu riad-
ne ospravedlnili) a ďalší museli

odísť v priebehu rokovania, tou-
to obštrukciou „srdciarov“ zo-
stalo zastupiteľstvo prakticky
nefunkčné. O vyjadrenie k tejto
situácii sme požiadali primátora
Olivera Solgu. Tu je jeho reak-
cia:

„Netajím sa tým a povedal
som to aj priamo na rokovaní,
že takéto trápne divadlo som eš-
te v našom zastupiteľstve neza-
žil. Nevidel som ani dôvod takej-
to obštrukcie, pretože sa prero-
kovávali body týkajúce sa pre-
vodov. Teda celkom bežné a
štandardné body, žiaden zá-
sadný materiál. Som presved-
čený, že poslanci za Srdce Pe-
zinka mali toto divadlo priprave-
né už v minulosti, lenže im to vte-
dy nevyšlo. Možno chcú napo-
dobovať veľký parlament, mož-
no už naozaj nevedia, ako by
mestu a jeho občanom ešte
viac uškodili. Alebo len zúfalo
na seba potrebujú upozorniť,
keď to inak nevedia. Vypočul
som si plamennú reč poslanky-
ne K. Štrbovej ako oni chcú len
dobre a nič im neprechádza.
Nemôžem si odpustiť konštato-
vanie, že sú to len prázdne reči.

Nepamätám si, že by v ostat-
ných dvoch rokoch prišli s neja-

kým návrhom, ktorý by bol uži-
točný pre občanov, alebo by po-
mohol mestu. Práve naopak,
svojim hlasovaním nepodporili
projekt zimného štadióna, diali-
začné centrum, rekonštrukciu
verejného osvetlenia a mnohé
ďalšie. Čo je však najdôležitej-
šie, nepodporili ani programové
vyhlásenie zastupiteľstva na to-
to volebné obdobie a ani rozpo-
čet. Neviem, kde sa v nich berie
tá drzosť tvrdiť, že to robia s
dobrým úmyslom v prospech
občanov Pezinka. Hoci rozu-
miem, že časti voličov môže prá-
ve takéto správanie imponovať.
Teraz skutočne neriešim, že na
jednej strane rečnia o spoluprá-
ci a na druhej na mňa i mojich
spolupracovníkov za tie roky vy-
liali „kýble špiny“ a že sa spájajú
s rôznymi skrachovanými exis-
tenciami, darebákmi, mizerák-
mi a hoci aj „vedeckými komu-
nistami“, ktorí za nich tú špinu
píšu, uverejňujú a šíra medzi
ľuďmi.

Tu, na pôde mestského „par-
lamentu“, by predsa nemalo ísť
o nenaplnené politické ambície
ani záujmy v pozadí tohto čud-
ného zoskupenia, ale o naše
mesto a jeho občanov. Aká je

však realita? Každú dobrú vec,
ktorú v zastupiteľstva presadí-
me, musíme vybojovať a obhá-
jiť proti hlúposti, neprajníctvu a
podozrievavosti. Aj tak mno-
hým ľuďom, ktorí nemajú do-
statok informácií a nechávajú
sa ohlupovať srdciarskou pro-
pagandou, zostáva v ústach
čudná pachuť a pýtajú sa, čo ak
je na všetkých tých zlomyseľ-
ných rečiach hoci len kúsok
pravdy?

Teraz ale má každý možnosť
vidieť, akú opozíciu máme v
mestskom zastupiteľstve. Opo-
zícia totiž môže byť aj konštruk-
tívna: síce kritická, ale prináša-
júca rozumné riešenia, schop-
ná o nich rokovať a zdvihnúť ru-
ku za všetky užitočné návrhy.
Na to však musí mať značný
ľudský potenciál. Môže byť
však aj deštruktívna. A presne
takú tu dnes máme. Podľa môj-
ho názoru, zo strany Srdciarov
nemožno hovoriť o žiadnom
úprimnom záujme o blaho obča-
nov, ale len o zabrzdenie a mar-
ginalizovanie akéhokoľvek
úspechu mesta. Pokiaľ možno
už v zárodku. Kto na to dopláca
najviac, azda ani netreba zdô-
razňovať – občania.“ (r)

Poslanci za Srdce Pezinka zablokovali rokovanie
mestského zastupiteľstva

konkrétneho zhotoviteľa tohto
na pomery samosprávy mimo-
riadneho projektu.

Zároveň sa vedenie mesta po-
stupne oboznamovalo aj s rie-
šeniami problematiky verejné-
ho osvetlenia v iných mestách.
Poslanci, rovnako ako občania,
vedia, že takýto projekt je tak-
mer všade prioritou a mestá ho
temer nikde na Slovensku nedo-
kážu riešiť výlučne vlastnými fi-
nančnými prostriedkami. V na-
šom regióne nie je možné zís-
kať na takýto projekt peniaze
EÚ. Preto mestá, rovnako ako v
prípade tepelného hospodár-
stva, aj verejné osvetlenie dlho-
dobo prenajímajú.

Základnou požiadavkou aj v

20. septembra sa uskutočnilo
mimoriadne zasadanie Mest-
ského zastupiteľstva, aby pre-
rokovalo Návrh na schválenie
náležitostí koncesnej doku-
mentácie na zabezpečenie pre-
vádzky, modernizácie a údržby
sústavy verejného osvetlenia
mesta Pezinok.

Všetci veľmi dobre vieme, že
verejné osvetlenie v Pezinku je
staré štyridsať i viac rokov a je
teda najvyšší čas pristúpiť k je-
ho komplexnej rekonštrukcii a
najmä modernizácii. Preto ve-
denie mesta už viac ako dva ro-
ky pracuje na stanovení opti-
málnych podmienok prípravy
rekonštrukcie, výbere zhotovi-
teľa technickej dokumentácie a

Pezinku je, aby mesto za verej-
né osvetlenie neplatilo viac ako
v súčasnosti a aby sa výrazne
zlepšila jeho kvalita. Občania,
ktorí chcú vidieť v praxi efekt no-
vého verejného osvetlenia, si
ho môžu pozrieť už viac ako
dva roky na Šafárikovej ulici,
kde túto rekonštrukciu bezplat-
ne pre mesto realizovala talian-
ska spoločnosť Enel - Sole.

Vedenie mesta všetky po-
drobnosti o rekonštrukcii, vráta-
ne podmienok zmluvy či tech-
nické riešenie zverejnilo ob-
vyklým spôsobom a k dispozícii
tieto informácie mali aj poslanci.

Podľa slov primátora je preto
nepochopiteľné, že poslanci Mi-
lan Grell, Božena Mizerová, Ma-

rián Šipoš, Roman Šmahovský,
Kvetoslava Štrbová, Viktória Ta-
hotná, Elena Žárska a Milan
Čech tento projekt nepodporili.
Naopak, niektorí sa ho snažili za-
blokovať množstvom nepodlo-
žených a neodborných tvrdení.

Primátor opakovane aj na mi-
moriadnom zastupiteľstve upo-
zornil, že konečnú koncesnú
zmluvu budú poslanci schvaľo-
vať, a to dokonca trojpätinovou
väčšinou. Ak zmluvu poslanci
nepodporia, dá primátor vypra-
covať odborný audit a zároveň
bude žiadať vziať menovaných
poslancov na zodpovednosť za
blokovanie tohto mimoriadneho
a pre Pezinok a jeho občanov
prospešného projektu. (MsÚ)

Rekonštrukcia mestského verejného osvetlenia
– najväčší projekt svojho druhu na Slovensku

Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom zasadaní schvá-
lilo aj názvy dvoch nových ulíc. Prvou je ulica Generála Viesta,
na sídlisku Muškát, pomenovaná podľa významného vojenské-
ho veliteľa SNP. Druhou je ulica Svätojurská, ktorá spája ulicu
Za Koníčkom s Drevárskou ulicou. (MsÚ)

Nové ulice

Mesto Pezinok si v letných mesiacoch objednalo posúdenie
zdravotného stavu stromov ma mestskom cintoríne. Spoločnosť
EKOJET, s. r. o., ktorá odborný posudok vyhotovila, navrhla od-
strániť 72 stromov, z toho 51 okamžite., ostatné etapovite do
1 – 2 rokov. Mesto pristúpilo zatiaľ len k výrubu siedmich stro-
mov, ktoré zdvíhali svojou koreňovou sústavou chodníky a tie sa
stávali nebezpečnými a neprejazdnými. Odborní pracovníci zis-
tili, že stromy ktoré majú 80 - 120 rokov, sú napadnuté drevokaz-
nou hubou – uhliarikom páleným, ktorý spôsobuje hnilobu vo
vnútri stromu a následne jeho odumretie. V tomto štádiu hrozí,
že tieto stromy môžu byť nebezpečné, pretože už pri malom
vetre dochádza k lámaniu haluzí aj celých kmeňov. Mesto, ako
majiteľ cintorína, je tým vystavené riziku zodpovednosti za
škody, ktoré tieto choré stromy spôsobia. Podobný prípad bol rie-
šený len nedávno, keď vietor vyvrátil mohutný gaštan pri starej
hasičskej zbrojnici. Strom, ktorý vyzeral na prvý pohľad zdravý a
mal veľkú košatú korunu, bol zvnútra úplne bútľavý. Pri páde
poškodil tri osobné automobily a mesto sa muselo podieľať na
škodovej udalosti. Preto v tzv. evanjelickej časti cintorína už pri-
šlo k výrubu stromov, a to aj z dôvodu, že sa tu bude budúci
mesiac budovať chodník zo zámkovej dlažby, a to po celej dĺžke
cintorína. Nové budú kontajnerové stanovištia.

Okrem toho na všetkých troch pezinských cintorínoch pribudne
aj nový informačný systém, na ktorom si návštevník nájde kon-
krétny hrob podľa mena zosnulého na zozname. Cintoríny budú
rozdelené pre lepšiu orientáciu do farebných sektorov. Každý
hrob bude mať aj malú striebornú tabuľku s číslom hrobu.
V súčasnosti mesto rieši možnosť umiestňovať tieto tabuľky na
hroby, ktoré sú súkromným majetkom. Po získaní súhlasu od
majiteľov budú tabuľky osadené na jednotlivé hroby a orientácia
tak bude úplná. (MsÚ)

Výrub stromov na mestskom cintoríne
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Kritické okienko

Po polročnom liečení som v decembri 2015 rozšíril rady pe-
zinských vozíčkarov a začal som sa diviť. Najskôr z rýchleho vy-
bavenia a vyznačenia vyhradeného parkovacieho miesta na
Bystrickej ulici a vzápätí z jeho opakovaného obsadzovania iný-
mi vozidlami. Už moja prvá vychádzka na vozíku ukázala, že
mnohé chodníky na sídlisku Juh sú bez sprevádzajúcej osoby
neprejazdné. Ako ukazuje priložená fotografia, osoba X je bez
pomoci osoby Y na tomto chodníku stratená. Zrejme ani ma-
mičkám s kočíkom a cyklistom, najmä po daždi, takýto chodník
nevyhovuje. Kto neverí, nech si to príde vyskúšať na vlastnej
koži na invalidnom vozíku na chodníku okolo potoka Saulak.Ak
má niekto z čitateľov Pezinčana podobné problémy, zverejnite
ich v týchto novinách. Ladislav Dedík

Zodpovední pracovníci mesta už urobili obhliadku po-
škodených chodníkov. Ich rekonštrukcia bude zaradená
do investícii na rok 2017. (MsÚ)

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 11. 2016

Inzercia

Inzercia

Oddelenie požiarnej preven-
cie hasičov v Pezinku odporúča
všetkým majiteľom vykurova-
cích systémov pred vykurova-
cím obdobím skontrolovať vsta-
vané spotrebiče ako i komínové
telesá a odvody dymu. Kontrolu
naozaj netreba podceňovať, pre-
tože zlý technický stav vykuro-
vacieho zariadenia alebo zane-
sený kotol bývajú hlavnou príči-
nou vzniku požiarov. Napriek to-
mu ľudia stále podceňujú revíz-
ne kontroly kotlov a pravidelné
čistenie komínov. Predovšet-
kým staršie kotly sa zvyknú za-
nášať a usadeniny spôsobujú
zhasínanie horáka, vyššiu pro-
dukciu spalín či prehrievanie
kotla. Najviac zanedbávanou ob-
lasťou pri kotloch s odvodom
spalín do komína je kontrola ko-

mínového ťahu a správneho prí-
vodu vzduchu. Prehliadku je po-
trebné zveriť do rúk odborníka,
ktorý po kontrole vykurovacieho
zariadenia vystaví aj potvrdenie
o jej vykonaní.

Hlavne staršie komíny majú
problém s trhlinami či zanese-
ním sadzami, čo môže spôsobiť
požiar a to je hlavný dôvod, pre-
čo treba komín pravidelne čis-
tiť. Pri kontrole je potrebné pre-
zrieť i otvory na kontrolu a čiste-
nie v komíne. Musia byť uza-
tvárateľné z nehorľavých sta-
vebných materiálov. Sopúchy,
na ktoré nie sú pripojené spo-
trebiče, musia byť uzatvorené
upchávkou z nehorľavého mate-
riálu.

Podľa platných predpisov uží-
vateľ palivových spotrebičov je

povinný zabezpečiť čistenie a
kontrolu komínov v lehotách da-
ných predpisom. Komínové te-
leso, na ktoré je pripojený pali-
vový spotrebič do 50 kW:

a) raz za 4 mesiace, ak sú do ko-
mína pripojené spotrebiče na
tuhé alebo na kvapalné palivo

b) raz za 6 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o ko-
mín bez vložky

c) raz za 12 mesiacov, ak sú do
komína pripojené spotrebiče
na plynné palivá a ak ide o ko-
mín s vložkou.

Pri užívaní vykurovacích te-
lies na tuhé palivo ako je krb,
kachle, sporák si musíme uve-
domiť, že je tiež potrebné, aby

podlaha pod týmito spotrebič-
mi ako i pred nimi bola nehorľa-
vá. V prípade ak máme horľavú
podlahu, musíme umiestniť pod
spotrebič podložku z nehorľavé-
ho materiálu, a to tak, aby pre-
sahovala z každej strany 40 cm
a pred spotrebičom musí presa-
hovať 80 cm. Nesmieme zabú-
dať ani na dymovody, aby sme v
ich blízkosti neukladali horľavé
materiály, ktoré nie je možné
ukladať ani v blízkosti tepelného
spotrebiča.

Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v
Pezinku vám praje spokojné pre-
žitie zimného obdobia a stret-
nutie iba pri príjemných príleži-
tostiach .

OR HaZZ v Pezinku
mjr. Jarmila Baňárová,

ZOHREJME SA V BYTOCH BEZPEČNE

Ako je pre väčšinu z nás sa-
mozrejmé pripraviť na zimu au-
to či záhradu, mala by sa pre
nás stať samozrejmá aj prípra-
va šatníka na chladné počasie.
Kto si nestihol dať vyčistiť kabát
po sezóne, má najvyšší čas tak
urobiť.

Aj v starostlivosti o odevy pla-
tí, že pravidelnou, hoc sezón-
nou údržbou, im predlžujeme
životnosť. Ideálne je prečistiť
kabáty a bundy aspoň raz po-
čas zimy a určite po jej skonče-
ní. Aj bežným nosením sa

� Prečo je dôležité pravidel-
né čistenie?

odev opotrebováva a špiní.
Napr. prachové čiastočky sú
viditeľné na tmavých kabá-
toch, ktoré pri dlhšom nečiste-
ní spôsobia stratu farby – za-
šednutie. Pri kabátoch a bun-
dách v bledých odtieňoch je
nutné rátať s minimálne dvoj-
násobnou údržbou. Namáha-
né časti ako sú predlaktia, go-
lier či vnútorná strana okolo pá-
sa môžu byť už po jednej se-
zónne intenzívneho nosenia
znečistené do takej miery, že
nedokážeme odev zbaviť všet-
kých nečistôt. Preto odporúča-
me buď si kúpu bledého zimní-

ka rozmyslieť, alebo je treba rá-
tať s jeho zvýšenou údržbou
počas zimných mesiacov, po-
kiaľ ho chceme odnosiť viac ro-
kov.

Oprať si doma páperovú
bundu či vestu neskončí vo
väčšine prípadov dobre. Stá-
va sa, že pérová výplň je mast-
ná a zanechá nepekné škvrny,
alebo sa perie nevysuší po-
riadne a zostane v hrčkách či
zatuchnuté. Ak sa vám niečo
podobné prihodilo, nič nie je
stratené. Vo väčšine prípadov

� Čo s páperovými bunda-
mi?

nie sú našťastie takéto po-
škodenia nezvratné a vieme
tento stav napraviť. Páperové
odevy si vyžadujú špeciálnej-
šie zaobchádzanie ako vate-
línové. Veľmi dôležité je kva-
litné vysušenie, ktoré sa v do-
mácich podmienkach len
veľmi ťažko dosiahne. Preto
odporúčame radšej navštíviť
čistiareň, kde sa o to postará-
me prípravkami a postupom
na to určeným.

Tešíme sa na Vás.
Rýchločistiareň KVAPKA

0948486484

Pripravme sa na zimu

Aj vy ste šťastným majiteľom
rodinného miláčika – psíka, zaj-
ka, škrečka, andulky,....?

Alebo zatiaľ len túžite po zvie-
ratku svojich snov?

Pre všetkých milovníkov zvie-
ratiek a, samozrejme, nielen pre
nich Nadácia REVIAs lokálnymi
školami a partnermi pripravuje
rodinné podujatie s charitatív-
nym rozmerom. Cieľom aktivity
je spojiť komunitu, skrášliť verej-
ný priestor, dozvedieť sa viac o
starostlivosti o zvieratká, zaba-
viť sa na „zvieraciu tému“ a pod-

poriť v „Reťazi dobra“ krajší ži-
vot vo svojom okolí.

Deti z lokálnych
škôl, výtvarných odborov, ale aj
dobrovoľníci už teraz pripravujú
modely zvieratiek z rôznych ma-
teriálov, ktoré budú inštalované
v priestore Radničného námes-
tia. Ak nie ste takto zruční, ale
chcete sa pochváliť domácim mi-
láčikom – odfoťte sa a fotku

Projekt sa bude konať v prí-
pade priaznivého počasia na
Radničnom námestí v Pezin-
ku 26.10.2016 v popoludňaj-
ších hodinách.

nám buď pošlite, alebo ju pria-
mo vytlačenú doneste (pod-
mienky a viac informácií nájdete
na ). Súčasťou ak-
cie bude aj charitatívny bazár
plyšových zvieratiek a potrieb
pre zvieratká ako aj zábavné ak-
tivity – spoločná zvieracia man-
dala, prednáška s veterinárom,
ukážka výcviku psov, divadelné
predstavenie divadielka PIKI.

Zakúpením ponúkaných zvie-
racích výrobkov detí na podujatí
podporíte aktivity Nadácie RE-
VIA. Nadácia REVIA oslavuje
tohto roku 20.výročie od svojho
založenia a za tento čas neustá-
le podporuje projekty súvisiace
s rozvojom regiónu. Pre región

www.revia.sk

sme získali vyše 1 600 000 eur.
Touto aktivitou chceme vyslať
signál, že pomáhať sa dá aj má-
lom a v malom. Aj mnoho ma-
lých darov, ak sa dokáže spojiť a
investovať, prinesie úžitok nám
všetkým v duchu hesla „Pošli
dobro ďalej“.

Prijmite naše pozvanie a príďte
sa zabaviť spolu s nami. Po-
kúsime sa preniesť pestrosť a krá-
su jesene do spoločnej zábavy a
zažiť radosť zo spoločného tvo-
renia. Tešíme sa, že aj pros-
tredníctvom „Dňa zvieratiek mes-
te“ vnesieme našim deťom a aj
všetkým zúčastneným ďalší malý
kúsok dobra do obrazu vnímania
sveta okolo nás. Nadácia REVIA

Zvieratká v meste

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 záko-
na NR SR č. 355/2007 Z. z. vy-
zýva všetky fyzické osoby – ob-
čanov, fyzické osoby – podni-
kateľov a právnické osoby vy-
konať celoplošnú jesennú dera-
tizáciu (reguláciu živočíšnych
škodcov) v období od 1. 10.
2016 – 15.11.2016 ako opatre-
nie na predchádzanie vzniku a
šíreniu prenosných ochorení, s
tým že:

obce vykonajú deratizáciu v
objektoch a na verejných

1.

priestranstvách v správe ale-
bo majetku obcí;
fyzické osoby – podnikatelia
a právnické osoby vykonajú
deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, ka-
nalizačných a kolektorových
rozvodoch a areáloch urče-
ných na podnikanie a býva-
nie, vrátane školských, zdra-
votníckych, športovo-re-
kreačných, telovýchovných
a kultúrnych zariadení, zaria-
dení sociálnych služieb, byto-
vých a polyfunkčných do-
mov, administratívnych budo-
v, skladov i skládok odpadov;
fyzické osoby – občania vyko-
najú deratizáciu na pozem-

2.

3.

koch a objektoch využíva-
ných na chov hospodár-
skych zvierat a v prípade zná-
mok výskytu hlodavcov aj v
pivničných a prízemných
priestoroch rodinných do-
mov a objektov určených na
bývanie.

Fyzická osoba sa dopustí
priestupku a fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická
osoba sa dopustí správneho
deliktu na úseku verejného
zdravotníctva nevykonaním
nariadenej regulácie živočíš-
nych škodcov. Za priestupky a

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

správne delikty možno uložiť
pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 eur

a v blokovom konaní do
99 eur

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

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

Michaela Slimáková

VÝZVA
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Jedným z významných produktov cestovného ruchu v našom
regióne, ktorý zároveň propaguje pezinských vinárov a ich vyni-
kajúce vína, sú 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 svoje aj v októbri tohto roka. Od
stredy do soboty medzi 17.00 a 20.00 h budú otvorené tri viechy.
Vstup do viech je bezplatný, platí sa len za konzumáciu vami vybra-
ných vzoriek vína.

Pezinské viechy.

Pezinské viechy v októbri

�

�

�

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

–

–

Kupeckého 73,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

Cajlanská 74,

Milan Skovajsa 0905 164 227

;

Matej Farbula 0902

717 413 ;

,

0907 174 598;

–

;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946

373; ;

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

www.farebnevinarstvo.sk @info farebnevinarstvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvocavojsky@gmail.com

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

.- . október19 22

26.-29. október

26.-29. október

V druhú októbrovú sobotu sa
Pezinkom opäť šírila vôňa jabĺk.
Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku, spolu s Malokarpatským
osvetovým strediskom a mes-
tom Pezinok usporiadalo ďalší
ročník obľúbeného regionálne-
ho podujatia

Na nádvorí múzea ponúka-
lo v popoludňajších hodinách
šestnásť subjektov z Pezinka a
okolia svoje jablkové dobroty. V
podobe receptov sa spojilo tra-
dičné s novodobým a popri
štrúdliach, pité, závinoch a suše-
ných jablkách si návštevníci
mohli pochutnať na bezlepko-
vých koláčoch, rôznych tortách,
pečených čajoch či jablkových
lízatkách.

Jablkové hodova-
nie.

Kým rodičia nakupovali maš-
krty, deťom sa venovali naše mú-
zejné pedagogičky. Deti si v rám-
ci tvorivých dielní maľovali jabĺč-
ka, ktorými plnili košík, zdobili ka-
mene a kreslili obrázky.

O 15.30 h sa detskí návštevníci
presunuli do priestorov múzea,

kde Divadlo Žihadlo odohralo
predstavenie Červená Čiapoč-
ka. Účasť bola tento rok rekord-
ná s počtom 55 detí.

Už po druhýkrát mohli náv-
števníci zahlasovať za najzaují-
mavejšiu dobrotu - tento rok ich
najviac zaujal Sebastiánov ko-

láč zo stánku Základnej školy
Fándlyho 11.

Počasie tento rok Jablkovému
hodovaniu prialo, čo sa odzr-
kadlilo pri samotnom predaji.
Viaceré stánky takmer hodinu
pred koncom podujatia nemali
čo predávať a nádvorie múzea
bolo po celý čas plné ľudí.

Malokarpatské múzeum v
Pezinku týmto ďakuje všetkým
zúčastneným subjektom, náv-
števníkom, Malokarpatskému
osvetovému stredisku, mestu
Pezinok a Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju.

Už viete, čo napečiete na bu-
dúci ročník?

etnologička MMvPK
Mgr. Hana Sedláčková,

Začiatok jesene patril jablkám

Letný čas končí v nedeľu 30. 10., kedy si
o 3.00 h ráno posunieme ručičky hodiniek
späť na 2.00 h. Po novom, Slnko vyjde o 6.19 h
a zapadne o 16:25 h.

Zmena času

Slávnostné otvorenie  jubilejného 10. ročníka Akadémie tretieho veku
Veľký záujem o vzdelávanie v

akadémií tretieho veku v uply-
nulých rokoch ukázal, že Mesto
Pezinok urobilo správne roz-
hodnutie, keď podporilo nápad
seniorov. Vďaka tomu akadé-
mia za prítomnosti primátora
Olivera Solgu a vedenia Mesta
Pezinok v stredu 21. septembra
vo veľkej sále Domu kultúry
oslávila okrúhle jubileum a záro-
veň otvorila 10. ročník.

Na slávnostnom otvorení ko-
ordinátorka (ATV) Andrea Piku-
sová privítala lektorov, ktorí pô-
sobili v predchádzajúcich ro-
koch: prof. Ivana Hričovského,

ktorý viedol študijný odbor Pô-
dohospodárstvo a lektorov, ktorí
viedli študijný odbor Počítače,
Martina Minárika a Martina Du-
laja. Mnohým seniorom Akadé-
mia natoľko prirástla k srdcu, že
sa stali jej dlhoročnými študent-
mi. Jedným z nich je aj Peter
Ronec, s ktorým si seniori - štu-
denti zaspomínali na začiatky a
rast pezinskej akadémie. Naj-
starším trom študentkám, Elene
Polakovičovej, Marii Kurtinovej
a Ide Nayovej primátor Oliver
Solga odovzdal kytice kvetov.

Na záver slávnostného stret-
nutia študentov Andrea Pikuso-

vá otvorila zimný semester a
predstavila lektorov piatich štu-
dijných odborov: Ľudová kultú-
ra nášho regiónu, Výtvarné tech-
niky mozaiky a koláž, Artete-
rapia, Hudba stáročí a študijný

odbor Počítače a fotografia.
Druhým ročníkom pokračujú
študijné odbory Nový životný
štýl a odbor Vinohradníctvo, vi-
nárstvo a someliérstvo.

Študenti v zimnom semestri
začnú s výučbou začiatkom ok-
tóbra podľa stanoveného rozvr-
hu hodín. Štúdium druhého roč-
níka sa ukončí v máji 2017 sláv-
nostnou promóciou.

O študentov a priebeh se-
mestra sa bude starať koordi-
nátorka Andrea Pikusová. Kon-
takt: tel.č. 033/6901127, e-mail:

.
andrea.pikusova@msupezi-
nok.sk (ap)

Elena Polakovičová
s primátorom
Oliverom Solgom.
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K nedávnej storočnici kňaza a básnika dona Štefana
Sandtnera, pezinského rodáka, vyšla útla publikácia o jeho živote
a básnickej tvorbe nazvaná „Ja som sadil, ale vzrast dal Boh“.
Túto životopisnú črtu napísala Katarína Trenčianska a vydalo ju
vydavateľstvo Don Bosco. Knihu si budete môcť zakúpiť aj v na-
šom meste v Informačnom centre mesta Pezinok na Radničnom
námestí.

Dávame na vedomie milovníkom literatúry, najmä Pezinčanom,
že mimoriadna kniha o živote svetového šachového veľmajstra
Richarda Rétiho sa dá kúpiť v predajniArtfórum na Kollárovej ulici
v Pezinku. Román „Mlčky a krátko“ s podtitulom „Balada o živote
a smrti v Pezinku narodeného šachového génia Richarda Rétiho“
napísal Pezinčan Juraj Bindzár. (r)

Nové knihy

ÚCTA K STARŠÍM
PROGRAM PRE SENIOROV

PRI PRÍLEŽITOSTI
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

IVAN OŽVÁT
28. 10. 2016 o 15.00 h

Spoločenská sála
Domu kultúry,

Holubyho 42, Pezinok

Nadácia REVIApôsobí v regi-
óne Pezinka už dve desaťro-
čia. Okrúhle narodeniny si pri-
pomína sériou článkov v časo-
pise Pezinčan, v ktorých pred-
stavujeme symbolických
dvadsať tvárí nadácie REVIA.
Pokračujeme v predstavovaní
ďalších oblastí – nájdete sa v
niektorej z nich?

11. Umelec
Každý z nás má v sebe tvorivé

schopnosti, ktoré sa viac či me-
nej prejavujú. A práve tie chce
Nadácia REVIA povzbudiť pro-
gramom s takýmto zameraním.

hovo-
rí správkyňa nadácie REVIA
Drahoslava Finková. V podpore-
ných projektoch si ľudia skúsili
tradičné profesie ako je kerami-
kárstvo, čipkárstvo, vyšívanie,
tkanie alebo zdobenie medovní-
kov, ale i nové moderné techniky.
Program sa však nezameriaval

„Dnešný svet je príliš materiálny,
sústavne používame ľavú racio-
nálnu hemisféru mozgu a tá pra-
vá, kreatívna, je často v útlme,
mali by sme ich mať v rovnová-
he. A umeleckým cítením a pre-
javom tomu pomáhame,“

len na výtvarné umenie.

dodáva Drahoslava
Finková.

„Tvori-
vosti a fantázii sa nekladú žiadne
medze a podporujeme akékoľ-
vek umelecké projekty – z hud-
by, tanca, divadla. Navyše tu ide
aj o zámer podporovať tvorivosť
obyčajných ľudí, nielen umelec-
ky talentovaných.A to sa nám po-
čas celých dvadsiatich rokov da-
rí. Lebo umenie vo všetkých svo-
jich podobách sa dotýka nás
všetkých,“

„Zistili sme, že v rámci komuni-
ty sú nielen starší ľudia, ale aj
mládež medzi 16. a 20. rokom
do istej miery vylúčenou komuni-
tou. Seniori sa občas stretnú v

12. Nositeľ vedomostí

klube dôchodcov alebo idú di-
vadla či na výlet do Podhájskej.
Mladí ľudia zasa vo voľnom čase
zmiznú do Bratislavy,“

„Robili sme teda prieskum
na Pedagogickej škole v Modre
a pýtali sme sa ich, čo by sa
chceli od starších naučiť. Mladé
dievčatá na naše prekvapenie
odpovedali, že štrikovať, piecť
buchty, prípadne ďalšie zručnos-
ti a práce, na ktoré dnešné mo-
derné mamy nemajú čas. Takže
tieto dve skupiny – juniorov a se-
niorov – sme sa pokúsili spojiť v
komunitných akadémiách.“

popisuje
Drahoslava Finková projekt pre-
mosťujúci mladú a staršiu gene-
ráciu.

A tak
sme spolu piekli, štrikovali, háč-

kovali a lektormi boli seniori. No
a mladí zasa na oplátku starším
ponúkli cvičenie na fitloptách, hu-
dobné hry, učili ich pracovať s po-
čítačom. Skrátka jedni sa učili od
druhých. Do akcie sa zapojilo
cca 450 juniorov, cez 1100 se-
niorov počas piatich rokov trva-
nia projektu.

Ďalšie aktivity nadácie REVIA
si predstavíme o mesiac. A pri-
pomíname aj zámer nadácie
REVIAhľadať darcov, ktorí pri prí-
ležitosti jej 20. výročia pošlú
dobro ďalej. Z plánovanej sumy
20 000 € sa získalo 8 190 €.
Pridáte sa aj vy? Staňte sa sú-
časťou „Reťaze dobra“ tým, že
na spomínané projekty a dobro-
činné účely venujete 2 eurá (na-
príklad formou darcovskej SMS
v tvare „DMS REVIA“ na číslo
877), alebo aj 20, 200 a 2000 eur
– teda čísla so symbolickou dvoj-
kou, ktorá pripomína dvadsať ro-
kov nadácie. Príspevky môžete
posielať na číslo účtu SK71 5600
0000 0066 6028 1001, bližšie in-
formácie nájdete na

. Aj veľa malých darov
vie priniesť veľký osoh. (

www.revia.-
sk/daruj

kam)

Dvadsať podôb dvadsaťročnej nadácie REVIA

Taký je názov výstavy pezinského rodáka Štefana Polkorába v
Pálffyho paláci, v Galérii mesta Bratislavy. Podtitul výstavy je
Príbeh portrétu pána prezidenta a viaže sa k postave prvého
československého prezidenta T.G. Masaryka. Táto nevšedná vý-
stava potrvá až do 6. novembra 2016. (r)

Ucho pána prezidenta

Pekná myšlienka sprístupniť
na frekventovaných miestach
mesta knihy, ktoré si môže
ktokoľvek požičať a prečítať, si
našla svoje miesto aj v Pe-
zinku. A tak dobrovoľníci na
čele s Tomášom Pitoňákom,

v spolupráci s Malokarpat-
skou knižnicou a primátorom
mesta symbolicky otvorili už
šiesty „domček na stračej
nôžke“, teda malú knižnicu,
tentokrát pred Malokarpat-
ským múzeom.

Sú v nej nielen knihy, ale aj za-
ujímavé DVD o prírode.

Táto informácia môže byť
zároveň aj výzvou pre tých,
ktorí vedia, že knihy medzi
odpad nepatria. Môžu ich dať
nielen do našich búdok, ale

aj do vynikajúceho antikva-
riátu na Kollárovej ulici.

Sme presvedčení, že kni-
hy, ktoré už nepotrebujete,
urobia radosť niekomu iné-
mu.

(r)

Búdky s knihami pribúdajú. Najnovšie pred Malokarpatským múzeom

hosťom bude vynikajúci spevák
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Junior festival Ekotopfilmu
Čo len s tebou bude, keď vyrastieš?

Ekotopfilmu. Medzinárodný festival filmov o trvalo udrža-
teľný rozvoj Junior festival

– takéto trápenie má ma-
ma slonica o svoje malé sloníča, ktoré je na jednom z plagátov

Tento
v rámci svojho programu navštevuje

vybrané mestá Slovenska a Českej republiky, aby žiakov zá-
kladných a stredných škôl pútavou a hravou formou inšpiroval a
nabádal k zodpovednejšiemu správaniu sa k životnému pros-
trediu. Pezinok mal to šťastie, že patrí k vybraným mestám, a
tak sa festivalu mohli dňa 30. septembra 2016 zúčastniť aj žiaci
našej školy, ZŠ na bielenisku Pezinok, od 4. po 9. ročník.

Po príhovore primátora Olivera Solgu nasledoval program, kto-
rý sa skladal z dvoch častí. Prvú polhodinu tvoril filmový program,
v rámci ktorého si žiaci pozreli štyri krátke filmy. Najprv to bol ani-
movaný film o vyhynutí bájneho zvieraťa jednorožca, ktorý je ale-
góriou reálnych živočíchov. Nasledoval kratučký obrázok medve-
ďa a škorca, ktorých spojilo hľadanie potravy. Na žiakov veľmi šo-
kujúco zapôsobil film o indickom chlapcovi Devendrovi, ktorý žije
na úpätí Odpadkovej hory, z ktorej zbiera elektronický odpad a
snaží sa z neho vyrobiť funkčné prístroje – nehľadiac na karcino-
génne plyny, ktoré sa z hory šíria. V poslednom filme súrodenci
Max a Žofia zo susedného Česka zachránili svet pred zloduchom
Extinom a jeho diabolským plánom s nebezpečnou baktériou.

V druhej časti programu sa žiaci formou hier, kvízov a súťaží
dozvedeli rôzne zaujímavosti o odpadoch a recyklácii, ako chrániť
stromy alebo šetriť energiu a životné prostredie. Dokonca si sami
vyskúšali triedenie odpadu a na záver si mohli poskladať veľké
puzzle a odniesť si zopár drobných darčekov. (Nata)

Pezinok sa uskutoční XVIII. ročník súťaže
Základná organizácia Únie žien Slovenska

v Pezinku pozýva do súťaže všetkých Pezinčanov, ktorí radi spie-
vajú. Súťaž nie je vekovo a ani žánrovo obmedzená.

v Pezinku, kde obdržíte aj prihlášky do súťaže.

V nedeľu 20. novembra 2016 o 15.00 hod. v Dome kultúry
„Pezinok spieva,

spievajte s nami“.

Prihlásiť
sa môžete na t.č. 0905 868 039 v Informačnom centre v Sta-
rej radnici alebo v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom
úrade

PaedDr. Elena Matuská

Pezinok spieva, spievajte s nami

Inzercia

Inzercia

Folklórny súbor senior Obstrléze ani cez jarné a letné mesiace
neodpočíval. Popri vystúpeniach v okolí Pezinka trpezlivo a s
chuťou nacvičuje mozaiku zo života huncokárov – horských ľudí,
ktorí žili od polovice 18. storočia v lesoch okolo Modry a Pezinka.
Život im takouto pútavou formou prinavrátil tvorca zábavno-
-hudobno-dramatického pásma PhDr. Ľuboš Jurík, známy sú-
časný spisovateľ, novinár, publicista v spolupráci s členmi súbo-
ru Obstrléze Darinou Kontárovou a Jozefom Kernom.

Pásmo „NAŠI HUNCOKÁRI“ prináša množstvo zaujímavých
informácií zo života huncokárov: ich zvyky, tradície, ich spôsob
života.Týchto svojráznych pracovitých ľudí nemeckého pôvodu
na naše územie pozval gróf Ján Pálffy. Všetko o ich živote sa
dozviete od členov súboru Obstrléze, ktorý sa už nemôže doč-
kať, kedy sa s vami podelí o túto málo známu a veľmi zaujímavú
súčasť nášho krásneho mesta. Huncokári vás navštívia ešte
v tomto roku. Ich príchod vám včas oznámime. (DK)

Huncokári ožívajú

V 30. rokoch minulého storočia bola súčasťou 6 tisíco-
vého Pezinka aj 400 členná židovská komunita. Výstava
Mestského múzea v Pezinku pod názvom

chce
priblížiť osudy tejto, do istého momentu samozrejmej a pri-
rodzenej súčasti mesta. Slovenský štát svojou protižidovskou
politikou priniesol najskôr obmedzenie občianskych práv a
slobôd, pokračoval zbavením majetku, pauperizáciou a spo-
ločenskou izoláciou židovského obyvateľstva. Vyvrcholením
jeho politiky bolo vyvezenie slovenských Židov do táborov
smrti. Výstava sleduje príbeh miestneho židovského spolo-
čenstva a jeho členov v kontexte tejto veľkej politiky, ktorá sa
zrkadlila aj v mikropriestore mesta. Príbeh jednotlivcov a ro-
dín, ktoré komunitu vytvárali a ku ktorej sa po skončení vojny
v Pezinku prihlásilo 42 členov.

a bude spojené s následným uvedením dvoch publikácií
s väzbou na Pezinok – v reedícii vydaných Oprášených histó-
rií dr.Aristida Jamnického a práce dr. Františky Čechovej o ži-
vote a diele pezinského rodáka, izraelského sochára a archi-
tekta Žigmunda Šloma Diamanta.

Záštitu nad výstavou prevzal J. E. prezident Slovenskej re-
publiky pánAndrej Kiska.

Tí, ktorí zmizli –

Príbeh pezinskej židovskej komunity 1938 – 1945

Otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 11. novembra
2016 o 17.00 v priestoroch Mestského múzea v Starej rad-
nici

(pp)

Výstava v Mestskom múzeu

V Galérii Prokop na Potočnej ulici v Pezinku bola v
piatok 7. októbra o 17.00 h otvorená výstava kre-
sieb, malieb a asambláží výtvarníčky Verony Proko-
povej pod názvom ZASTAVENIE.

Po čase teda opäť ožil priestor bývalého ateliéru
významného pezinského sochára Štefana Prokopa
dielami, ktoré jasne nadväzujú na predošlú tvorbu
autorky. Verona Prokopová vyštudovala sochu v
Prahe u Kurta Gebauera a jej prejav na ploche to jed-
noznačne dokazuje.

Vernisáž svojou prítomnosťou podporilo mnoho
Pezinčanov, ktorí sú spätí s týmto ateliérom a odka-
zom Štefana Prokopa, medzi inými i jeho dlhoročný
priateľ – primátor mesta Pezinok Oliver Solga. (r)

Výstava ZASTAVENIE v Galérii Prokop
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Miestna organizácia JDS v Pezinku pre svojich seniorov
zorganizovala v mesiaci september dva jednodňové zájazdy.
Prvýn sa uskutočnil 2.9.2016 na obľúbenú výstavu kvetov
v rakúskom mestečku Tulln. Videli sme tu rôzne kvety reza-
né, črepníkové, okrasné, majstrovské diela z kvetín, šikovne
a zaujímavo naaranžované ovocie a zeleninu. Seniori si od-
niesli množstvo inšpirácií, nových nápadov, ako si skrášliť
svoj balkón alebo záhradku.

Druhý zájazd sa uskutočnil 7.9.2016 na Baťov kanál a do
Skalice. Baťov kanál vznikol ako projekt využívaný na zavla-
žovanie, neskôr slúžil na dopravu uhlia. Zaujala nás stavba
na kanáli s dômyselným zariadením nazývaná „Výklopník“,
ktorý slúžil na presýpanie uhlia z vagónov do lode. V Skalici
sme si so sprievodcom pozreli symbol mesta Rotundu sv.
Jakuba, Ledovňu – kde sa v minulosti uskladňoval ľad na
uchovávanie potravín a nakoniec Mlyn bratov Pilárikových,
ktorý je ukážkou technickej pamiatky s mimoriadne zachova-
ným zariadením.

Účastníci oboch zájazdov vyjadrili spokojnosť s ich zabez-
pečením a s pripraveným programom. ZO JDS Pezinok

Obyvatelia z DSS a ZPS na
Hrnčiarskej ul. v Pezinku prijali
pozvanie pani Márie Sklárovej
zo Šenkvíc. Do malebnej obce
Šenkvice sme pricestovali 28.
9. 2016 vlakom. Na stanici nás
srdečne privítala p. Mária
Sklárová, ktorá nám hneď na
úvod povedala aké miesta v
Šenkviciach navštívime. Po ná-
učnom chodníku sme prišli až
ku kostolu sv.Anny, kde sme sa
od p. Suchoňovej dozvedeli o
histórii kostola a blízkeho oko-
lia. Potom nás pani Sklárová aj

pani Božena Verešová sprevá-
dzali k miestnemu Obecnému
úradu okolo Základnej školy
krásne upravenými uličkami.
Pozreli sme si aj priestory
Kultúrneho domu, ktoré by moh-
li závidieť v nejednom väčšom
meste. Krásne slnečné počasie
nás sprevádzalo po uličkách
Šenkvíc až do miestneho
Obecného múzea.

Tu sme zažili „krásu nevída-
nú“. P. Sklárová nám porozprá-
vala o histórii budovy múzea a
spolu s p. Boženkou Verešovou

nám porozprávali o vystave-
ných exponátoch. Obdivuhod-
né boli vystavené kroje, úžit-
kové predmety aj historické
zmienky o založení obce Šen-
kvice. V príjemnom tieni viniča
vo dvore múzea sme si pose-
deli a p. Sklárová nás pohostila
výbornou domácou štrúdľou.
Pani Sklárovú sme pozvali na
návštevu do nášho zariadenia
pre seniorov v Pezinku. Naši se-
niori prežili krásne septembro-
vé dopoludnie.
Seniori z DSS a ZPS Pezinok

Seniori spoznávajú okolité obce – návšteva ŠenkvícSeptembrové aktivity seniorov

Mám rád fluidum nášho mesta

�

�

Nedávno vám vyšla kniha s
názvom Mlčky a krátko.
Hovorí o príbehu geniálneho
šachistu Richarda Rétiho. Ako
ste sa k tomuto námetu dosta-
li a čím vás upútal?

Spoločným článkom oboch
línii je Rétiho manželka Rog-
neda Sergejevna Gorodecká,
ktorá pochádzala z Ruska, re-
sp. zo Sovietskeho zväzu...

Prišiel som naň celkom náho-
dou, ale náhoda je veľká vec.
Sám som kedysi hrával šach.
Zaujala ma osobnosť geniálne-
ho šachistu Richarda Rétiho a
zistil som, že dokonca pochá-
dzal z Pezinka, že to bol pezin-
ský po nemecky hovoriaci Žid,
ktorého si radi tak trochu privlast-
ňovali Nemci, Rakúšania, aj
Maďari. Fascinovalo ho Rusko,
ktoré v čase, keď žil, takisto pre-
žívalo fascinujúce časy. Nikolaj
Vasilievič Krylenko bol najväčší
vrah tridsiatych rokov v Rusku,
priamy nadriadený Jagodu ako
prvého šéfa NKVD a potom
Beriju. Obludnosť tohto obdobia
dokresľuje napríklad téza, že tre-
ba vraždiť predovšetkým nevin-
ných! Lebo ak systém vraždí vin-
ných, tí už vedia, že niečo vy-
viedli.Ale vraždiť nevinných, oko-
lo toho vznikne mýtus strachu,
nik nebude poznať dôvody – a
vtedy bude režim silný. Bolo to
také šialené, že sa od toho mo-
hol učiť ešte aj Hitler. No a tento
Krylenko bol zároveň šachovým
fanúšikom a iniciátorom prvých
majstrovstiev sveta v šachu.
Mimochodom bol to aj kamarát
Nadeždy Krupskej a chodil
navštevovať Lenina v časoch,
keď bol už ťažko chorý. Obe tieto
línie sa odrazu spojili do jedného
príbehu.

Vyzerá to tak, že jeho o dvad-
sať rokov mladšia manželka sa
predovšetkým chcela dostať z
Ruska, z tej biedy a psoty, ktorá
tam vládla. Veď nemala ani se-
demnásť rokov, keď ju Réti po-
žiadal o ruku a ona nadšene
súhlasila. Celá jej rodina s tým
potom zápasila, pretože v Rusku
v tom čase vládol silný antisemi-
tizmus. Jej otec bol nešťastný,
keď mal dať dcéru o dvadsať ro-
kov staršiemu Židovi z Pezinka.
Na druhej strane keby ostala do-
ma, v tamojších pomeroch ne-
musela vôbec prežiť. Keď
Richard Réti zomrel v Prahe na
šarlach, stala sa dvadsaťročnou
vdovou.

V skutočnosti som chcel ujsť z
Prahy. Milujem Čechy, českú kul-
túru, po česky píšem a hovorím,
dokonca som aj niekoľko súťaží
vyhral v češtine, ale s českou le-
torou mám trochu problém.
Navyše sa mi divadelná veda za-
čala veľmi skoro prejedať. Boli
sme len druhý ročník na
Filozofickej fakulte Karlovej uni-
verzity – a to boli ľudia, ktorí mali
predtým konflikt na pražskej
Akadémii múzických umení, tak
išli na inú školu robiť ortodoxnú
vedu.Ato bolo smrteľné.

Hudba je silné slovo, skôr by
sme mohli hovoriť spievanej poé-
zii. Ale je to veľká vášeň a ra-
dosť. Keď som ešte chodil spie-

�
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Študovali ste v Prahe diva-
delnú vedu, no nakoniec ste aj
na bratislavskej VŠMU absol-
vovali divadelnú réžiu. Začali
ste teda teóriou a až neskôr
ste dostali chuť si vyskúšať
svoje znalosti v praxi?

Dlhé roky sa venujete aj hud-
be. Ako ste sa k tejto záľube
dostali?

vať po republike a v publiku sede-
lo tisícpäťsto ľudí, bol to fascinu-
júci pocit, ktorý sa dá len ťažko
opísať. Vždy som sa bláznil s gi-
tarou, neskôr som sa dostal cez
welšského básnika Thomasa
Dylana k Bobovi Dylanovi – čer-
stvému držiteľovi Nobelovej ce-
ny za literatúru. Hovorí sa, že si
Dylan, pôvodným menom Ro-
bert Zimmerman, dal podľa tohto
básnika meno, ale je to vymysle-
né, Dylan to presne vysvetľuje
vo svojom skvelom životopise.
V každom prípade som sa takto
dozvedel o básnikovi, ktorý spie-
va poéziu, a ktorý je z gruntu ne-
speváckym spevákom.Acez ne-
speváctvo a akcent na poéziu a
revoltu som sa dostal sám k hud-
be. Otextoval som niektoré jeho
piesne a keďže slovenský jazyk
bol na tento účel nepoužiteľný,
skúsil som to s dialektom, teda
po pezinsky. Vydal som mimo-
chodom pred dvoma rokmi spo-
lu s cédečkom aj knižku Pezin-
ské pesnyčky, ktoré som naspie-
val. Istý čas som chodil koncer-
tovať s pesničkarmi zo Slno-
vratu, aj keď som sa vždy kole-
gom smial, že tak, ako si španiel-
ske dámy nosili na pleci opičky,
aby vynikla ich krása, tak si ma aj
oni vodia, aby sa mohli ukázať,
akí sú popri mne dobrí muzikan-
ti. Dodnes si rád zaspievam na-

Juraj Bindzár je režisér, spisovateľ, kritik, publicista a hu-
dobník. Z rúk Olivera Solgu si tento rok prevzal Cenu primá-
tora mesta Pezinka za svoju literárnu, divadelnú a filmovú
tvorbu. O svoje názory sa podelil s čitateľmi Pezinčana
– a hoci nerád poskytuje rozhovory, má o čom hovoriť.

príklad aj pesničky Šlitra a Su-
chého či Voskovca a Wericha.

Podnietil ma k tomu režisér Du-
šan Trančík, ktorý poznal moju
hudobnú tvorbu, a tiež scenárista
a výnimočný človek Tibor Vichta
– a tak vznikol tento film, ktorý je
podľa mňa dodnes dobrý.

Nemôžeme ani autorovi ani
tvorcovi zobrať právo mať svoj
názor. A keď má tento názor pri-
jateľný tvar kritickej alebo hodno-
tiacej eseje... No čo ho zabijete?

Lakonicky môžem odpovedať:
prosím ďalšiu otázku. Je to bieda
a psota.

Umenia a kultúry sa zmocnili
živnostníci a kramári. Legenda
hovorí, že Ježiš vyženie kupcov
z chrámu, ale zatiaľ akosi necho-
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Hudobnú stránku svojej
osobnosti ste využili aj vo
svojom celovečernom filme
Okresné blues.

Dvadsať jeden rokov ste sa
venovali kultúrnej publicistike
a recenziám, napríklad aj na
stránkach Slovenských po-
hľadov. Nie je to trochu kon-
flikt záujmov, keď je niekto
tvorca a zároveň kritik či teo-
retik?

Nemáte pocit, že dnes je re-
flexie umeleckej tvorby v médi-
ách veľmi málo?

Prečo to tak je? Je to po-
vrchnosť doby?

dí. Títo hrubí a vulgárni kšeftma-
ni, ktorí obchodovali s karfiolom
alebo uhlím. dnes obchodujú s
knihami, divadlom či hudbou.Ale
na druhej strane záujem verej-
nosti o umenie alebo o jeho kriti-
ku oslabuje aj príliš vedátorská
forma. Niekedy sa ľuďom neču-
dujem, že to odmietajú čítať.
Preto sa mi páčilo, ako písali Šal-
da, Čapek alebo Matuška – som
rád, keď je text precízny, no zro-
zumiteľný. Dnes mladí vedci či
teoretici umenia akoby chceli pre-
dovšetkým predviesť, akí sú pod-
kutí a ako sofistikovane vedia o
veci hovoriť a sami ženú ľudí do
tábora popu. Divák je tvor často
naivný a nesamostatný, čaká,
aby sa dozvedel, čo vlastne videl
– a keď to dostane v nezrozu-
miteľnej podobe, tak ho to zne-
chutí.

Mal som v Prahe na Katedre
estetiky a divadelnej vedy peda-
góga profesora Jana Kopeckého
– bola to inak veľmi rozporuplná
figúra, bol komunista, budoval
svojho času známe pražské di-
vadlo Na Vinohradech, alebo 9.
května, ako sa vtedy volalo – a
on nám hovorieval: „Soudruzi,
učte se, nebo skončíte v televizi.“
Dnes to platí dvojnásobne.

Deti a divadlo, to je fantastická
vec. Pretože ich, chvalabohu, nik-
to neučí, ako majú hrať. Nik ich
neučí, ako majú dýchať a ako si
majú sadať. To sú výmysly, tieto
repertoáre úsmevov, giest a vý-
krikov, to všetko je švindeľ. Ale
práve kvôli tomuto názoru som
mal na škole konflikty. Insceno-
val som napríklad Georga Bü-
chnera, svojského nemeckého
dramatika, ktorý zomrel na týfus
v necelých dvadsiatich štyroch
rokoch a stihol napísať tri hry. V
inscenácii Leonce a Lena sa
princ a princezná hrajú na bábky
– a inscenoval som to tak, že
som hercov naozaj vyviazal do
povrazoviska. Našich tradičných
pedagógov, ako bol Karol L.
Zachar, z toho išlo uchytiť.
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Svoj podiel na komerciona-
lizácii kultúry má aj televízia...

Roky ste sa sám venovali
práci s deťmi a mládežou.

�
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Napísal som necelých dvadsať
hier a rozhlas mám rád preto, le-
bo predstavuje intímne oslove-
nie. Keď sa napíše dobrý príbeh,
tak má rozhlasová hra veľkú silu,
pretože si ju každý poslucháč
musí predstaviť sám. Dostane
základný impulz a musí s ním ďa-
lej pracovať, dotvoriť si ho.

Mám rád najmä klasickú ame-
rickú detektívku, najmä Chand-
lera. Pokiaľ ide o pravdu a fantá-
ziu, odcitujem vám svoje krédo z
obálky knižky Tanec s mŕtvou
slúžkou: Je pravda šesťcípa,
osemcípa, dvojramenná i päťcí-
pa, okrídlená, bezzubá, bezodná
i bezuzdná. Pravdu historickú si
vymysleli historici, pravdu rodi-
čovskú vlastnia iba rodičia, prav-
du ryby na háčiku poznajú, vy-
znávajú a šíria rybári. Je pravda
mníšky, je pravda husárskeho
poručíka. Je pravda denná a je
pravda nočná, napísal kedysi je-
den kňaz a básnik Jakub Deml,
ktorého potom, čo sa zamiloval,
suspendovali.Ale dobrý výmysel
nikdy žiadna pravda nedostihne,
ani keby si vzala bicykel.

Predovšetkým ľudí, ktorí doká-
zali bojovať aj v časoch najtem-
nejšeho boľševického temna. Po
Nemcoch, ktorí prišli do tohto re-
giónu, tu ostala zakorenená nie-
len vinárska tradícia, ale aj pra-
covitosť a poctivosť. Dobré re-
meslo a dobrá robota. Pojmy, kto-
ré sa za štyridsať rokov komu-
nizmu znehodnotili. Môj dedo bol
pekár a remeslo a férovosť som
vďaka nemu videl denne. Flui-
dum, ktoré v tomto meste pre-
trváva, mám na ňom rád.

Veľmi dlho ste spolupraco-
vali s rozhlasom. Čo vás na
ňom láka?

V posledných rokoch ste sa
pustili intenzívnejšie do lite-
rárnej tvorby. A treba povedať,
že pri názvoch niektorých titu-
lov človeku naskakujú zimo-
mriavky. Lákajú vás kriminál-
ne motívy? A láka vás popúš-
ťať uzdu svojej fantázii?

Na záver obligátna otázka:
Čo máte ako Pezinčan rád na
Pezinku?

Márius Kopcsay

V dňoch 4.9. – 10.9. 2016 sa
spolu 21 diabetikov organizo-
vaných v o. z. Dia Bozin Pe-
zinok zúčastnilo rekondičného
pobytu v Topoľníkoch. Pre-
svedčiť viac ako polovicu z
nich, aby na ponuku reflektova-
li, nebolo jednoduché. Pomer-
ne neskorý dátum konania po-
bytu zameraného výlučne na
kúpanie vyvolával pochybnosti
o tom, či sa akcia vôbec má
uskutočniť... názov príspevku
však presviedča, že práve ten-
to rekondičný pobyt bol nad oča-
kávanie vydarený.

Posúďte sami: v jedinom daž-
divom dni sme navštívili kryté
kúpalisko v neďalekom Veľkom

Prekvapivo pohodový pobyt
Mederi a tam dážď nijako ne-
prekážal. Vo všetkých ostat-
ných dňoch boli teploty blízke
30 C čo umožňovalo využívať
vonkajší bazén ubytovateľa pl-
ne a bez obmedzení. Voda kú-
pajúcim vždy odoberie energiu.
Majster kuchár nám ju však bez
problémov dopĺňal perfektným,
chutným a kvalitným jedlom. Pri
raňajšom meraní glykémie po-
tom previnilci s vysokým cuk-
rom v krvi presviedčali p. Ko-
váčovú, že to spôsobila druhá
večera, ktorú by ani nemuseli,
ale chceli... Aj preto boli tri člen-
ky s úrovňou glykémie 5,2 a 5,3
po zásluhe odmenené zmrzli-
novým pohárom.

o

Vytvárajúci sa kolektív trávie-
val večery spoločne. Do progra-
mu prispievali viacerí, ale naj-
bohatšie do nich prispievali
manželia Jedličkovci: trojhviez-
dičkovým spevom, niečím z ar-
chívov pezinských ľudových roz-
právačov a najmä Tonkovým
nenapodobiteľným humorom.

Hodnotou, už desiatky rokov
na pobytoch neposkytovanou,
bola návšteva Mudr. Kučavíka,
ktorý v empatii voči nám, choro-
bou postihnutým, poslúžil tak-
mer 2 hodinovou edukáciou na
tému: Zradná cukrovka. Prítom-
ní s vďačnosťou prijali informá-
ciu, že kvalitná prednáška bude
mať pokračovanie i v Pezinku:

dňa 25. 10. 2016 o 15.00 h v sa-
lóniku Domu kultúry

Ján Kováč

. Všetci ste
pozvaní.

K dobrej pohode na pobyte
prispela tiež dotácia 200 € z re-
zervného fondu primátora. Do-
tácia bola po dlhom čase použitá
v súlade s jej účelom a to pre
všetkých zúčastnených diabeti-
kov. Sme za ňu vedeniu mesta
vďační.

V poslednom dni pobytu sme
našim hostiteľom Mgr. M. Var-
govi a jeho manželke Mgr.
M. Vargovej spoločne poďako-
vali za ich starostlivosť o nás a
za ich dobrú vôľu a ochotu vyho-
vieť nám v každom našom oča-
kávaní.

Juraj Bindzár (vpravo) s krstným otcom svojho nového ro-
mánu prekladateľom Stanislavom Vallom, veľvyslancom
Slovenskej republiky v Belgicku. Foto: Jana Lišaníková
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Inzercia

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

3.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Dáždnik.

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

11.11. Uspávanie chrobáčikov.

18.11.- 19.11. Babinec.

24.11. Mama, ocko- poď sa hrať: Kŕmidlo pre vtáčiky.

26.11. Zóna bez peňazí.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Stretnutia s rodič-
mi 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.

Pozývane všetky deti a ich ro-
dičov do Zámockého parku o 16.00 h. Deti uložia chrobáčikov
na zimný spánok. Je vhodné si priniesť vlastné lampášiky.

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre
voľného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou
celoslovenskej myšlienky – darovať a povymieňať si veci, se-
zónne oblečenie, knižky... a zažiť tak atmosféru spolupatričnos-
ti. Koná sa v Zámockom parku od 10.00 do 17.00 h.
Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117.

www.cvcpezinok.sk
Zmena programu

vyhradená.

Centrum voľného času Pezinok,
Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezinok

Máme ešte tieto voľné miesta na krúžkoch v CVČ

Predškoláčik
Angličtina

Folklórniček
Maláčik
Umelecký ateliér
Cesty za vedou
Výtvarný ateliér

(od 5 r.) Streda (16.00 – 17.00 h) 22,5 € / polrok
(od 4-5 r.) Pondelok (16.00 – 17.00 h) Utorok

(16.30 – 17.30 h) 22,5 € / polrok
(od 5 r.) Štvrtok 17.30 – 18.30 22,5 € / polrok

(3 r.) Streda (16.00 – 16.45 h) 22,5 € / polrok
(od 8 r.) Utorok (15.00 – 16.30 h) 36 € / polrok

(7 – 10 r.) Utorok (15.00 – 16.15 h)  36 € / polrok
(od 6 r.) Streda (15.00 – 16.30 h)  36 € / polrok

Máte chuť sa zabaviť a naučiť niečo nové?

Inzercia

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Vernisáž výstavy Aktovka Vincenta Šikulu.

Literatúra a fotografia. Hosť: historik a teoretik fotografie
Marián Pauer

Kráľovná historických romancí: beseda s Janou Pronskou.

Beseda s doc. Mgr. Ondrejom Prostredníkom: o medzinábo-
ženskom dialógu, ekuméne a xenofóbii.

Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov.

S labkou na knihe: beseda a čítanie so psíkmi z výcvikovej
školy Doggie.

Lekcia Malé Karpaty: cyklus podujatí predstavujúcich sláv-
ne osobnosti malokarpatského regiónu.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Termín: 11. 11.
2016 o 17.00 h. Miesto konania: výstavné priestory, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

(pri príležitosti Mesiaca fotografie). Termín: 21. 11.
2016 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica cafe – bar – restaurant,
M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: 22. 11. 2016 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Termín: 29. 11. 2016
o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.

Termín: novem-
ber 2016. Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

Termíny: 23. 11. 2016 o 10.00 h. a 24. 11. 2016 o
14.00 h. (pre žiakov ZŠ a verejnosť). Miesto konania: odd. pre de-
ti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: po dohode
so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodina informačnej výchovy,
V kolotoči kníh, Hrdina vo mne. Termíny: po dohode so školami.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská 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

Už tradične sa v septembri
uskutočňuje beseda Klubu
sprievodcov mesta Pezinok s
hosťami. Keďže šiesta najväč-
šia krajina sveta, Austrália, je
jedinou krajinou, ktorá pokrýva
celý kontinent, má zaujímavú
prírodu, flóru i faunu, bolo roz-
hodnuté že tohoročnou témou
bude práve táto krajina.

Popri pôvodnom domoro-
dom obyvateľstve Austráliu
obývajú ľudia z mnohých kon-
tinentov, národov, a napokon

aj Slováci a Pezinčania. Ako
hlavný tohoročný hosť besedy
bola vybraná aktívna členka a
funkcionárka klubu Oľga Csi-
bová, pre ktorú je Austrália jej
druhým domovom, v ktorom
má svojich najbližších príbuz-
ných. K besede bola priprave-
ná výstava fotografií, pohľad-
níc i filmových záberov, ktorú z
jej materiálov pripravili sprie-
vodcovia P. Ronec a Ing. R.
Wittlinger. Premietanie materi-
álov komentovala nielen pani

Csibová, ale i pani E. Polako-
vičová, ktorá má tiež v Austrá-
lii deti, vnukov i pravnukov.

Besedy v Dome kultúry sa za
Mesto Pezinok zúčastnil vice-
primátora Ing. Miloš Andel. (r)

Beseda v Klube sprievodcov mesta Pezinok na tému AUSTRÁLIA

V máji tohto roku sa podaril ar-
cheológom Malokarpatského
múzea v Pezinku (Lenka Cho-
ma Soročinová, Július Vavák)
zaujímavý nález. Priamo pred
budovou múzea, ktorá v minu-
losti slúžila ako dom bohatšieho
vinohradníka, sa pri rekonštruk-
cii chodníka na ulici M. R. Štefá-
nika odokryli zvyšky kamen-
ných múrov. Vďaka fotografii za-
murovaného otvoru v stene, kto-
rý už dnes vnútri pivnice múzea
nie je vidieť, bolo zrejmé, že mú-
ry sú zvyškom staršieho, súčas-
níkom neznámeho vstupu do
pivnice. V malte muriva sa našla
strieborná minca s letopočtom
1531 a odokrytý bol tiež pás te-
hál, azda prvý schod. Otázne
však zostalo, ako celý vstup vy-
zeral, či schody pokračujú hlb-
šie a či je datovanie do 16. sto-
ročia podľa mince dôveryhod-
né, keďže tá sa mohla dostať do
malty pri murovaní náhodou zo
starších vrstiev okolitej zeminy.
Vďaka záujmu a ochote Mesta
Pezinok sa uskutočnil archeolo-
gický výskum s cieľom doskú-
mania nálezu. Archeológovia
spolu so študentmi vykopali nie-
koľko tzv. rezov, jeden priamo
medzi múrmi vstupu vedúcimi
kolmo na prednú stenu budovy.

Už krátko po začatí sa ukázalo,
že schody žiaľ zachované nezo-
stali, hoci v múroch bolo vidieť
kapsy na ich zachytenie. Pre-
kvapením bolo objavenie dvoch
väčších vodorovných pozdĺž-
nych dutín v zemi, v ktorých sa
pôvodne nachádzali drevené
brvná a tie neskôr odhnili. Zvrst-
venie zeminy v okolí dutín na-
značovalo existenciu šikmej
plochy. Kamenné múry vstupu
siahali do hĺbky asi 120 cm od
súčasného chodníka po spo-
dok otvoru do pivnice v stene bu-
dovy, ktorý bol kompletne zamu-
rovaný tehlami a omietnutý. Po
vyhodnotení nálezu v spoluprá-
ci so stavebnou historičkou Ele-

nou Sabadošovou sa ukázalo
ako najpravdepodobnejšie, že
niekedy po roku 1531 (na prelo-
me stredoveku a novoveku) sa
vo vstupe nachádzalo schodis-
ko, vybudované azda z tehál.
Neskôr, snáď v 17. storočí po
prestavbe budovy do podoby vi-
nohradníckeho domu, bolo na-
hradené drevenou konštrukciou
zrejme s kombináciou schodov
a šikmej plochy, uľahčujúcou
manipuláciu so sudmi od ulice.
Možné je, že pivnica slúžila na
obchod s vínom a vchod od uli-
ce bol výhodnejší než dnešný
zo dvora. Preskúmaný vstup mu-
sel zaniknúť najneskôr v druhej
polovici 19. storočia, kedy bola

podľa dobových fotografií pred-
ná časť domu prispôsobená ob-
chodným prevádzkam iného
charakteru (obchod so zmieša-
ným tovarom, záložňa).

Počas výskumu bola objave-
ná tiež vápenná jama slúžiaca
na hasenie a zrenie vápna, men-
šie novoveké objekty a stredo-
veké vrstvy zo 14. až 15. storo-
čia s nálezmi črepov z keramic-
kých nádob. Samotný unikátny
nález vstupu do pivnice ako aj
iné indície k stavebnému vývoju
budovy dnešného múzea sú ďal-
ším krokom k poznaniu minu-
losti mesta Pezinok.

Lenka Choma Soročinová
FOTO: (MMvPK)

Objav pred Malokarpatským múzeom
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

OKTÓBER 2016 PEZIN ANČ

► 5.11.
KONZULÁTFEST PEZINOK

► 7.11. SMEJKO A
TANCULIENKA.

► 8.11. MAĽOVANÝ SVET
ĽUBOMÍRAKOLÁRA.

►10.11. ŽALMAN – PAVEL
LOHONKA: 70 JAR.

► 12.-11. BURZA
DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH POTRIEB.

► 13.11. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: DOMČEK – DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?
Účinkuje: Divadlo HOPASKOK.

► 14.11. MENO.

► 18.11. IMATRIKULÁCIE
– GYMNÁZIUM PEZINOK.
► 20.11. PEZINOK
SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI XVIII. ročník celomestskej sú-
ťaže v speve.
► 22.11. CESTOU NE-
CESTOU.

► 23.11. SNOW FILM FEST.

► 25.11. VÝROČIE NEŽNEJ
REVOLÚCIE.

► 26.11.
LÚČE PEZINSKÉHO SLNKA. „ŽIVOT NAŠICH HUNCOKÁ-
ROV“.

► 2.12. VIANOČNÁ
SPOMIENKA.

( ) o 13.00 h v spoločenskej sále DK –
– Prijímanie nových členov do Rá-

du rytierov vína a udeľovanie dekrétov absolventom Slovenskej
vinárskej akadémie Pezinok. Hlavní organizátori: Európsky vi-
nársky rytiersky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia
Pezinok.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s

detskými pesničkami od chrobáčikov – čmelka Smejka a lienky
Tanculienky. PRENÁJOM – predaj len cez www.ticketportal.sk

(utorok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy obrazov – maľba na skle.

Trvanie výstavy: do 9. 12. 2016.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Jediný koncert folkovej legendy na Sloven-
sku pri príležitosti osláv 70. narodenín.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný

organizátor: Centrum pre rodinu.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Pokračovanie cyklu rozprávok
s detskou súťažou.

( ) 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 ( DOS 2016 – najlepší mužský
herecký výkon), K. Mikulčík a L.Hurajová al. K. Greppelová.
Réžia: Jakub Nvota

(streda) o 11.00 h vo veľkej sále DK –

(nedeľa) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný garant: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –
Cestovateľský festival s prednáškami, premietaním,

spoznávaním čara blízkych i ďalekých kultúr. Organizátori: OZ
Cestou-necestou – Michal Knitl v spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom. Podrobný program bude uvedený na plagátoch a na
www.cestounecestou.sk

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

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –
Beseda s osobnosťami spoločenského a politic-

kého života. Kultúrny program: ZIGGY HORVÁTH. Hlavný garant:
Mesto Pezinok.

(sobota) o 16.00 a 16.00 h v spoločenskej sále DK –

Premiéra hry so spevmi. X. výročie založenia FSS OBSTR-
LÉZE.

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
Komorná inscenácia je nostalgickou spomienkou

sedemročného chlapca Buddyho na jeho detské Vianoce s ne-
zištne úprimnou tetou Sook. Príbeh plný snov, hravosti, dobrodruž-
stva, javiskovej poézie... Nádherné čaro Vianoc. Krásu a vnútorný
pokoj inscenácie podporia vianočné melódie plné harmónie a anjel-
ského chvenia. Účinkujú: Sook Faulková, Lenka Barilíková, Buddy
- Marián Viskup. Réžia: Svetozár Sprušanský. Predstavenie uvá-
dzame v cykle „Malé, ale milé“.

sobota

pondelok

PKC poskytuje v Dome kultúry priestory
pre Akadémiu tretieho veku v nasledovných dňoch:

Hudba stáročí - salónik -  16. a 30. 11. 2016
Arteterapia - ATV miestnosť - 10. a 24. 11. 2016

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Aneta Vachová 2.9.
Miroslav Mihal 2.9.
Adam Dávid 3.9.
Samuel Gomolčák 5.9.
Patrik Špalek 6.9.
Alexander Ulrich 6.9.
Adam Sokol 7.9.
Patrik Môcik 9.9.
Sofia Demovič 9.9.
Oliver Tomeček 9.9.
Tobias Takáč 10.9.
Maxim Gorel 10.9.
Maximilián Brož 13.9.
Tamara Hupková 14.9.
Juliana Kaffka 14.9.
Barbora Bukovská 17.9.
Martin Németh 17.9.
Teodor Magát 17.9.
Diana Volnykhová 17.9.
Ján Igor Holáň 19.9.
Richard Čík 19.9.
Patrik Tajnai 20.9.
Benjamin Benčurik 23.9.
Július Žuffa 23.9.
Pavel Skovajsa 23.9.
Stanislav Vajda 26.9.
Jakub Havrlent 25.9.
Emma Kočnárová 25.9.
Natália Kocsisová 28.9.
Anna Viktória Čerenská 29.9.
Martin Hletko 30.9.
Marko Markovič 30.9.

70-roční

75-roční

František Matiašovský 1.10.
Ing. Irena Theiszová 1.10.
Samuel Čech 3.10.
Emília Kinderová 4.10.
Alžbeta Puchallová 4.10.
Terézia Guštafíková 5.10.
Lýdia Poláková 7.10.
EvaAdlerová 8.10.
Marta Ondrovičová 11.10.
Ružena Martincová, PharmDr. 12.10.
Vlasta Košťálová 18.10.
Ing. Viera Moravčíková 19.10.
Ivan Prokeš 19.10.
Štefan Horváth 19.10.
Terézia Moravčíková 20.10.
Mária Janeková 20.10.
Ján Táborský 23.10.
Anna Jurášová 23.10.
Marta Mlyneková 25.10.
Ernestína Kyselicová 26.10.
Ružena Hidašiová 26.10.
Jozefína Brunovská 27.10.
Miroslav Havlovič 30.10.
Mária Mažárová 30.10.

Mária Kloknerová 1.10.
Oľga Varačková 6.10.

Marta Sláviková 84 r.
Júlia Studvová 86 r.
Lígia Beberová 87 r.
Margita Bohunská 78 r.
Eva Strapáková 70 r.
Iveta Spácelová 52 r.
Ján Pridala 56 r.
Juraj Guštafík 78 r.
Jozef Pátek 82 r.
Jozefa Vozatárová 84 r.
Terézia Andelová 67 r.
Veronika Klamová 86 r.
Ján Trojan 72 r.
Jarka Vastlová 59 r.
Pavlina Belanová 85 r.
Valéria Fraňová 91 r.
Adolf Achberger 73 r.
Anna Kováčiková 95 r.
Ľudmila Lacková 85 r.
Viera Kušnierová 66 r.
Marta Táborová 73 r.
Jozef Jankovič 82 r.
Elena Kapraňová 57 r.

Vladimír Živner 12.10.
Ján Wittgrúber 14.10.
Soňa Porubská 16.10.
Norbert Krasňanský 18.10.
Anna Krupalová 25.10.
Oľga Vargová 27.10.
Hedviga Pavlíková 30.10.

Štefan Kočiš 7.10.
Ľudmila Miškovičová 10.10.
Mária Tahotná 10.10.
Eduard Tomašovič 20.10.
Alojz Sloboda 25.10.
Mária Volnerová 28.10.

Milan Pastucha 11.10.
Jozef Šafár 11.10.
Drahomír Kosek 14.10.
Mgr. František Belica 15.10.
Paula Rajnerová 15.10.
Ľudovít Kovačovský 25.10.

Ružena Kecová 19.10.

Anna Lovičová 27.10.

80-roční

85-roční

91-ročná

92-ročná

93-ročná

Anna Šantavá 8.10.

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

vá • Michal Nagy a Martina Benču-
riková • Peter Martinec a Kristína
Štefová • Martin Svátek a Stani-
slava Prokešová • Andrej Duras a
Martina Nemčeková • Jozef Ulehla
a Katarína Škarpová • Ivan Nosko
a Daniela Švarcová • Michal Pisar-
čík a Zuzana Tisoňová • Marián
Masaryk a Barbora Duchajová •
Jozef Seňko a Miroslava Smetan-
ková • Martin Hlavica a Linda Če-
chovičová • Richard Már a Dušana
Dolinská • Ivan Žilka a Miroslava
Haršányová • Ľubor Kovalík a Ja-
na Vadkertyová • Radoslav Gažo
a Veronika Niňajová

2. American Honey ..................................................... USA
3. Krásne dni v Aranjuez 3D ........................................ USA
4. Doctor Strange 3D .................................................. USA
5.-6. Doctor Strange .......................................................... USA
5. Trollovia 3D .................................... 17.00 h .............. USA
6. Trollovia ......................................... 17.00 h .............. USA
8. Fk: Zväčšenina ..................................................... VB, Tal
9. Rozprávky pre Emu .................................................... ČR
11. Snowden .................................................................. Nem
12.-13. Prvý kontakt ............................................................. USA
15. Hacksaw Ridge: Zrodenie hrdinu .............................. USA
16. Egon Schiele ............................................................ Nem
17.-18. Nespoznaný ............................................................... SR
19. Fantastické zvery a ich výskyt ........ 17.00 h ............. USA
19. Fantastické zvery a ich výskyt 3D ................................... USA
20. Fantastické zvery a ich výskyt .................................. USA
22.-23. Americká idyla ......................................................... USA
24.-25. IMT Smile a Lúčnica – Made in Slovakia ..................... SR
26.-27. Trollovia .......................................... 17.00 h ............. USA
26.-27. Nočné zvieratá ......................................................... USA
29. Fk: Červený pavúk......................................... Pol, SR, ČR
30. Vtedy v raji ................................................................... ČR

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY November

Dňa 23. 9. 2016
sme si pripome-
nuli 25. výročie úmr-
tia nášho drahé-
ho manžela, otca
a dedka

z Pezinka. Spomína manželka
a deti s rodinami.

Jána MIKESA

Hviezdy prestali
pre teba svietiť a
slnko hriať. My, čo
sme ťa milovali,
budeme na teba
stále s láskou spo-
mínať. Dňa 27. ok-

tóbra 2016 uplynie 10 smutných
rokov. čo nás navždy opustil milo-
vaný synček a vnúčik

Jarko HREBÍČEK.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Ďakuje
otec a babka.

Dňa 2. októbra a
27. októbra 2016
sme si pripomenuli
narodeniny a úmr-
tie nášho drahého
otca, dedka a pra-
dedka

Ernesta VALOVIČA.
S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Tí, čo ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 11. 10. 2016 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opustila naša ma-
ma, svokra, babka
a prababka

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

Júlia
HORVÁTHOVÁ

D a 8. 10. 2016, sme si
pripomenuli 5. výro ie, o nám
odišla naša ma
mina, babi ka

úctou a s láskou
spomínajú dcéry
Marcela, Renáta a syn Ladislav
s rodinami. ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

ň

-

S

Kto -

č č

č
Vierka

BUBENKOVÁ
rod. Haraslínová.

Tvoja tvár na fot-
kách už nikdy nezo-
starne, bolesť v
našich srdciach
nikdy nezoslabne.
Nič už nie je také,
aké bolo, mal si byť
s nami, ty si mal žiť. No už 10 ro-
kov je hrob tvojím svetom, len
tam ťa môžeme navštíviť a obda-
rovať kvetom a modlitbou. S neko-
nečnou láskou spomínajú na

mama, sestra, babka a dedko. Tí,
čo ťa poznali, nikdy nezabudnú.

Jarka HREBÍČKA

Dňa 21. 9. 2016
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
našej drahej ma-
my, babky a pra-
babky

Spomína syn s rodinou. Kto ste
ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

Pavlíny
BLAŽEKOVEJ.

Dňa 8. 10. 2016
sme si pripomenuli
nedožité 75. naro-
deniny našej dra-
hej mamy, babky a
prababky

S láskou spomínajú synovia Ľu-
bomír, Vladimír, dcéry Janka a
Martina s rodinami.

Terézie
KRASŇANSKEJ.

Odišiel si nečaka-
ne, na rozlúčku
nebol čas. Odišiel
si nám všetkým,
ktorí ťa radi mali,
bez toho, aby nám
tvoje ústa zbohom

dali. Dňa 13. 10. 2016 sme si pri-
pomenuli 5. výročie úmrtia nášho
drahého

Jozefa NÍDELA.
S láskou spomína celá rodina.

Dňa 29. 10. 2016
uplynie 22 rokov, čo
nás tragicky opustil
manžel a otec

S láskou si naň
spomínajú manžel-
ka, synovia s nevestami, vnuci,
pravnúčatá a ostatná rodina.

Jozef OSUSKÝ.

Nič viac ti nemô-
žeme dať, len ky-
tičku kvetov a tíško
na teba spomínať.
Dňa 22. 10. 2016 si
pripomenieme 10
rokov, čo nás na-
vždy opustil

S láskou spomína manželka, de-
ti, vnúčatá a celá rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Miroslav CÍFERSKÝ.

Dňa 1. novembra
2016 uplynie 10
rokov odvtedy, čo
nás opustil náš
milovaný manžel,
otec a starý otec

S láskou a úctou naňho spomína
manželka Anna a synovia Anton
a Ján s rodinami.

Anton ŠTRBA.

Dňa 22. 10. 2016
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Dcé-
ra s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 6.11.2016
uplynie 12 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Sy-
novia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

14. októbra uply-
nulo už 10 rokov
odvtedy, čo sa
nám z hôr nevrátil
náš manžel a otec

S láskou
spomínajú manželka a dcéra.

Ivan PROKOP.
Osud ti nedoprial s

nami dlhšie byť, ale v našich srd-
ciach budeš stále žiť.

Dňa 29. 9. 2016 sme si pripome-
nuli 85. narodeniny našej drahej

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Jolany SATKOVEJ
rod. Jaslovskej

Dňa 10. 11. si so
slzami v očiach
pripomenieme 3.
výročie úmrtia na-
šej drahej manžel-
ky, mamičky, ba-
bičky a prababičky

Blaženy KABÁTOVEJ
z Pezinka. S láskou a úctou na
teba spomínajú tvoji najbižší.
Nikdy na teba nezabudneme.

Dňa 21. 10. 2016
uplynie rok, čo nás
opustila naša dra-
há mama

Ve-
nujte jej tichú spomienku.

Jozefína
BUCHALÍKOVÁ.

S láskou a úctou
spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 4. 10. 2016
bude 5 rokov, čo
nás opustila naša
drahá

Edita
HRONČOVÁ.

S láskou spomí-
name – manžel a dcéry s deťmi.

Dňa 10. 9. 2016
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny nášho milo-
vaného manžela,
otecka, dedka a
pradedka

Jozefa ZÁRUBU.
So žiaľom v srdci spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami.

Svet pustý je, keď
nie si s nami, keď
krásne chvíle s te-
bou sú len spo-
mienkami. Nijaký
čas tu na zemi nie
je dosť dlhý na život

s tými, ktorých milujeme. Len ten,
kto niekoho navždy stratil, vie, čo
je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci
stále bolí a zabudnúť nám nedo-
volí. 26. 10. 2016 uplynie 8 rokov,
čo nás navždy opustil manžel,
otec a dedko

S láskou a úctou spomína man-
želka a deti s rodinami.

Štefan ADLER.

Dňa 29. 10. 2016 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy,
babky a prababky.

Heleny
STOJKOVIČOVEJ.
S láskou spomínajú dcéry Zlata a
Veronika, synovia Vladimír a Ľu-
bomír s rodinami.

Dňa 31. X. 2016
uplynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel

.
S láskou a vďakou
spomína manželka

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

František NAGY

Dňa 17. 10. 2016
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila drahá mama a
babka

S láskou a úctou spomínajú syno-
via s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej venujú tichú spo-
mienku.

Angela
SANDTNEROVÁ.

Zosobáš i l i sa
Jaroslav Šabacký a Jana Kubíč-
ková • Róbert Tomaškovič a Mar-
tina Marková • Denis Reingraber a
Mariana Calamar • Tomáš Fleisch-
hacker a Michaela Ferancová •
Eduard Čík a Daša Horváthová
•Tomáš Šperka a Barbora Huso-
vičová • Martin Škreňo a Barbora
Schwantzerová • Matej Podstrele-
nec a Natália Tomašových • Filip
Baričič a Monika Sabolová • Martin
Matkovič a Petra Pomsahárová •
Tomáš Šimko a Darina Lajtmano-
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24. 9. odohralo 8 borcov z Pezinskej v

zložení Juraj Tokoš, Marek Zahustel, Daniel Gschweng, Patrik

Minárik, Peter Ivančík, Rasťo Demovič, Michal Babnič a Janko

Mišík vs 8 borcov zo ŠBL (šamorínskej bedmintonovej ligy)

súboj o Putovný pohár. Hrá sa spôsobom, že jeden súboj sa

hrá v Pezinku a cca po mesiaci u súpera. Takto sa súperi stret-

nú na začiatku a na konci sezóny. Toto bola v poradí piata kon-

frontácia síl (prvý raz 12. 9. 2015)

Až tento raz to borci z PBL dali, na body sme vyhrali 67:61 a

z pohára sa môžeme prvý raz všetci tešiť (vystavený je v teni-

sovo-bedmintonovej hale na chodbe v presklenej vitríne), mini-

málne na mesiac (kedy sa odohrá súboj u súpera).

Našim borcom srdečná vďaka za kvalitný a „srdciarsky“ vý-

kon, ktorý kvitovali aj samotní hráči súpera.

bedmintonovej ligy

http://pezinskabedmintono-

valiga.webnode.sk/putovny-pohar/

Martin Veneni

Chlapi z PBL to dali!
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V dňoch 24.-25. septembra sa konali v Areáli zdravia

Rozálka v Pezinku Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom

jazdení. Súťažilo deväť klubov. Jedným z nich bol aj SŠ

Ivanka pri Dunaji, za ktorý jazdí 11-ročná Pezinčanka

V kategórii skupín „Junior“ sa jej

družstvo umiestnilo na 2. mieste. V kategórii jednot-

livcov sa Dianka prebojovala do finále, kde obsadila cel-

kové šieste miesto.

Dianka sa voltížnemu jazdeniu venuje jeden rok a za

dobré výsledky a napredovanie vďačí predovšetkým svo-

jim trénerom a lonžerom Kataríne Kubišovej, Pavlovi

Zagatovi, Tamare Kotvasovej a Zuzane Žatkovej.

Dianka Cingelová.

(ec)

TRIATLON PRE VŠETKÝCH 2016
V sobotu 24. septembra 2016 sa prišli športovci rozlúčiť s

triatlonovou sezónou do Rusoviec, kde sa konal posledný
triatlon v roku 2016 – Triatlon pre všetkých. Kategórie boli na-
ozaj pre všetkých – od detského triatlonu cez štafety, inline
triatlon, bike verziu triatlonu až po šprint triatlon a olympijský
triatlon. ŠTK Pezinok malo zastúpenie vo viacerých kate-
góriách.

- Ema Podhorná (2002)
sa umiestnila na 2. mieste s časom 0:46:56 (1 na vzdiale-
nostiach plávanie 0.4 km - bike 13.6km- beh 3.2km s prie-
bežnými časmi). - Alena Draho-
šová (1972) sa umiestnila na 2. mieste v objeme olympij-
ského triatlonu s časom 02:39:47.2 (plávanie 00:33:51.0 -
bike 01:15:49.4 - beh 00:50:06.8).
- Silvia Burt sa umiestnila na 5. mieste v objeme šprint triat-
lonu s časom 01:27:02. 6. - Rado
Bobrík (1972) sa umiestnil na 3. mieste v objeme olympij-
ského triatlonu s výsledným časom 02:24:27.4 (plávanie
00:28:13.0, bike 01:09:19.6 a beh 00:46:54.7), Dušan
Michalec (1974) sa umiestnil na 7. mieste s časom
2:27:57.2 na olympijskom triatlone. 40-
44 - Marián Podhorný (1975) sa umiestnil v objeme šprint
triatlonu na 7. mieste s časom 01:12:23.4, Paul Burt sa
umiestnil na 19. mieste s časom 01:26:25.9.

- Milan Leskovský (1965) sa umiestnil v objeme
šprint triatlonu na 4. mieste s výsledným časom 01:14:23.9.

KATEGÓRIA STARŠIE ŽIAČKY

KATEGÓRIA AGž 40-44

KATEGÓRIAAGž 30-39

KATEGÓRIAAGm 40-44

KATEGÓRIA AGm

KATEGÓRIA
AGm 50-54

zdroj:TV Pezinok

V Budapešti sa 8.
októbra uskutočnila
medzinárodná súťaž
v modernej gymnas-
tike VECSES CUP.
Zúčastnili sa jej aj
mladé gymnastky zo
Športového klubu
Juventa Bratislava. V
kategórii

súťažila tiež dvojica

Dievčatá zacvi-
čili svoju zostavu s ku-
žeľmi veľmi dobre,
čím si vybojovali v
konkurencii pretekárok troch krajín (Maďarsko, Slovensko,
Česko) prvú priečku.

Dievčatá z Juventy čakajú v októbri ešte Majstrovstvá Európy
v Show dance v ruskom Petrohrade.

duo ročník
2005-2006 level 1

Timea Oravcová –
Tamara Obložin-
ská.

(mo)

Víťazstvo v Budapešti

Víťazi pri preberaní pohára

Majstrovstvá Slovenska vo voltížnom jazdení

Jozef Tománek - do 12 rokov, do 32 kg.
Silvia Tománková - do 15 rokov, do 48 kg, Matej Klobučník - do 12
rokov, do 32 kg. Filip Buzinkay - do 11 rokov, do 30 kg.

Tieto výborné výsledky deti dosiahli za účasti viac ako 800 ju-
distov z 10 krajín Európy (SVK, HUN, CRO, ITA, AUT, SRB,
ROM, UKR, BIH, GER).

Patrícia Tománková - do 28 kg, Lenka Tománková -
do 44 kg, Ella Markovicsová - do 32 kg, Michal Tomáš - do 28 kg,
Marek Macejka - do 25 kg. Andrej Markovics - do 22 kg.

Tomáš Syrový - do 38 kg.

Silvia Tománková - do 18 rokov, do 48 kg, Silvia To-
mánková - do 15 rokov, do 48 kg, Jozef Tománek - do 13 rokov,
do 34 kg, Lenka Tománková - do 13 rokov, do 44 kg, Patrícia
Tománková - do 11 rokov, do 24 kg, Filip Buzinkay - do 11 rokov,
do 30 kg, Ella Markovicsová - do 11 rokov, do 30 kg.
Matej Klobučník - do 13 rokov, do 34 kg, Marek Macejka - do 11
rokov, do 27 kg. Karol Dubský - do 15 rokov, do 66 kg,
Michal Tomáš - do 11 rokov, do 27 kg

Na turnaji sa zúčastnilo 496 judistov zo 7 krajín Európy (SVK,
CZE, UKR, AUT, POL, EST, GER). Z celkového počtu 52 klubov
sme získali 1. miesto.

Hungarian CUP Paks 24.9.2016 (HUN):

VEĽKÁ CENAMALACIEK 24.9.2016:

(r)

1. miesto: 2. miesto:

3. miesto:

1.miesto:

2. miesto:
3. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Medzinárodný turnaj GRAND PRIX Považská Bystrica
8.10.2016:

Výsledky – 1. Judo club Pezinok

Počas víkendu 23 – 24. 9.
2016 sa pod hradom Trenčín ko-
nalo 4. kolo Slovenského pohá-
ra žiakov v plávaní.

Za Plavecký klub Pezinok sú-
ťažilo 19 detí v kategórii 9 – 12
rokov. Naši plavci úspešne
zvládli aj toto náročné poduja-
tie. Náročné bolo v tom, že deti
mali 2 týždne na prípravu. Vý-
sledok bol výborný, až 53 osob-
ných vylepšení a 5 medailí.

Medzi medailistov patrí: Si-
monka Michalcová (9r.), ktorá

získala 1.miesto v disciplíne
100 m prsia a 2. miesto v dis-
ciplíne 50 m prsia. Katka Sza-

bóová (9r.), Linda Porkertová
(9r.) a Jakub Mrva (9r.) si vyplá-
vali bronzové medaile v dis-

ciplínach 100 m voľ. sp., 50m
znak a 50 m prsia.

Deti čaká ešte posledné 5.
kolo Slovenského pohára žia-
kov , ktoré sa bude konať v de-
cembri v 50m bazéne Žiline.
V týchto dňoch sa príprava na-
šich plavcov sústredí na Je-
senné majstrovstvá Bratislav-
ského kraja, ktoré sa budú ko-
nať koncom októbra, kde si
plavci budú tvoriť kvalifikačné
časy na Zimné majstrovstvá
SR. (nk)

Úspešný štart do novej plaveckej sezóny

Timea Oravcová a Tamara Obložinská.

Tohtoročný Beh Pezinkom s re-
kordnou návštevnosťou sa usku-
točnil za mimoriadne krásneho a
teplého počasia 10. septembra

2016. Dĺžka trasy bola 9 km a pravýšenie 68 m. Behu sa zú-
častnilo 470 bežcov ( . Najlepší tohto-
ročný čas bol

LALOVÁ, KOVA-
ŘÍKOVÁ, FRIČ. MATOUŠKO-
VÁ, GENČUROVÁ, DONÁTHOVÁ.

KOLEŇÁKOVÁ, FORDINÁLO-
VÁ, HORVÁTHOVÁ. ŽIGO,

KNAPČOK, UHER.
KUPEC, ŠINTAL, PILKA.

PÁLENÍK, CÍCH a ĎU-
RAČKA.

žien 301 a mužov 169)
00:35:05.

Keďže v minulom čísle Pezinčana nemohli byť zverejnené
výsledky (Pezinčan vyšiel skôr – Vinobranie), prinášame ich
čitateľom Pezinčana teraz.

Ženy do 34 rokov:
Ženy 35-49 rokov:

Ženy 50
rokov a viac:

Muži do 39 rokov:
Muži do 49 rokov:

Muži 50 rokov
a viac:

(r)

Alexandra Dominika
Jana Réka

Jana Katarína
Daniela Libuša

Eva Martin
Martin Kristián Pavol

Martin Miroslav
Ervín Vladimír Miroslav

Prvý turnaj VISTA real Cu-

pu 2016/2017 spojený s otvo-

rením ďalšieho ročníka Škol-

skej basketbalovej ligy sa

uskutočnil v utorok 18. 10.

2016

v športovej hale SOŠ

Komenského 27 v Pezinku.

O výsledkoch vás budeme

priebežne informovať.

(po redakčnej uzávier-

ke)

(r)

Vyžrebovanie 1. turnaja
Školskej basketbalovej ligy

a slávnostné otvorenie

BEH PEZINKOM – výsledky

Ako sme už informovali pezinskú verejnosť, po niekoľkých
mesiacoch sa skončila generálna rekonštrukcia Mestskej
plavárne na Komenského ulici a plaváreň je opäť otvorená
pre verejnosť. Mesto investovalo do rekonštrukcie viac ako
70 000 eur. Vedenie plavárne sa rozhodlo predĺžiť prevádzkové
hodiny v utorok a štvrtok až do 21. hodiny, aby tak vyšlo v ústre-
ty najmä dospelým záujemcom o plávanie.

Vedenie MPS spolu s vedením mesta riešilo aj problém pla-
veckých klubov a rôznych športových organizácií, ktoré mali
vlastné požiadavky na obsadenie plaveckých dráh. Tie však z
určitého pohľadu mohli vyznievať ako neúmerné vzhľadom na
kapacitné možnosti. Vedenie mesta a plavárne teší veľký záu-
jem športových klubov o plávanie, ale aj na základe pripomie-
nok občanov, pravidelných návštevníkov plavárne, rozhodlo, že
pre verejnosť musia byť neustále k dispozícii aspoň dve plavec-
ké dráhy zo štyroch jestvujúcich. Ostatné dve dráhy môžu vyu-
žívať plavecké kluby, ktorých je aktuálne päť a ich členmi je viac
ako dvesto detí a mladých ľudí. Takéto riešenie plavecké kluby
prijali. (MsÚ)

MESTSKÁ PLAVÁREŇ OTVORENÁ


