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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

V českom jazyku je pekná
fráza, ktorá sa používa ako
vysvetlenie, prečo sa vec ne-
dá urobiť, a tá znie: „Nejsou
lidi!“ Stále častejšie sa s ňou
stretávame aj v každoden-
nom živote. V súkromnom
rovnako ako v tom verejnom,
samosprávnom. Hoci slov-
né spojenie „nedá sa“ v sú-
vislosti s verejne prospešný-
mi projektmi naozaj nemám
rád a vždy sa snažím hľadať
cesty, ako veci zrealizovať, tu
predsa len narážame na jav,
ktorý mnohí poznajú z vlast-
nej praxe.

Bolo úplne normálne, že
pred desiatimi rokmi sa mes-
tám a obciam do akejkoľvek
súťaže prihlasovalo sedem
až desať firiem. Dnes sme
často vo vzťahu k verejnému
obstarávaniu a zadávaniu
prác v situácii, že sa nám do
súťaže neprihlási ani jedna
firma. Väčšinou preto, že ne-
má dostatok kvalifikovaných
alebo dokonca aj nekvalifiko-
vaných pracovníkov či bri-
gádnikov. Ide najmä o práce
stavebné, ale niekedy je to
podobné aj v oblasti služieb a
tovarov. Často sme, obrazne
povedané, šťastní, ak sa vô-
bec niekto do súťaže prihlási.
Dôvod? „Nejsou lidi!“

Nedávno sa nám prihodilo,
že do súťaže na rekonštruk-
ciu krovu na Kupeckého rod-
nom dome alebo na lávku
cez Saulak sa nám neprihlá-
sila ani jediná firma. Situácia
sa zopakovala aj tento me-
siac, keď sa nám do troch sú-
ťaží neprihlásila žiadna fir-
ma. V tomto roku sa nám opa-
kovane na stavebné práce
prihlásili len dve firmy: DU-
VYSTAV z Pezinka a TIMS,
s.r.o. z Nitry.
Pokračovanie na 2. strane

Inzercia

Vedenie mesta a občania

mesta Pezinok s veľkými

obavami sledujú ďalšiu sna-

hu štátnych orgánov, kon-

krétne Slovenskej inšpekcie

životného prostredia, o le-

galizáciu skládky odpadov

v lokalite Nová jama v Pe-

zinku. Tak ako v minulosti,

Stanovisko mesta Pezinok ku konaniu Slovenskej inšpekcie životného prostredia
vo veci udelenia povolenia na prevádzkovanie skládky v Novej jame v Pezinku

Inzercia

rovnako i dnes odmietame

vybudovanie skládky odpa-

dov na území mesta a žia-

dame štátne orgány, aby

zohľadnili nielen dlhodobo

odmietavý postoj občanov,

ale najmä aby akceptovali

skutočnosť, že ich kladné

rozhodnutie by malo nielen

ďalekosiahle negatívne vply-

vy na životné prostredie, ale

bolo by aj hrubým porušením

Územných plánov mesta

Pezinok a Bratislavského

samosprávneho kraja. Ve-

denie mesta i občania Pe-

zinka sú pripravení využiť

všetky svoje zákonné práva

a formy protestov proti le-

galizácii skládky v Novej ja-

me. Veríme, že ako v minu-

losti nás v našom oprávne-

nom boji proti skládke v No-

vej jame podporia nielen oby-

vatelia miest a obcí na celom

Slovensku, ale najmä naša

politická reprezentácia.

Občania a občianske zdru-

ženia, ktoré nesúhlasia s vy-

budovaním skládky odpadov

v našom meste sa mohli pri-

hlásiť ako účastníci konania

do 21. augusta.

primátor mesta Pezinok

Mgr. Oliver Solga,

„NEJSOU LIDI“

Okresný úrad v Pezinku pozýva ob-
čanov Pezinka i okresu na oslavy 73.
výročia vypuknutia Slovenského ná-
rodného povstania. Oslavy sa usku-
točnia 31. augusta o 11. hodine pri
Pomníku osloboditeľov na Mladobole-
slavskej ulici pod osobnou záštitou mi-
nistra obrany SR Ing. Petra Gajdoša.

OSLAVY SNP
Naše mesto bude jedným z miest, v ktorom

sa uskutoční organový koncert v rámci XXVI.
Medzinárodného hudobného festivalu Slo-
venské historické organy. Organový koncert,
na ktorom sa predstaví významný taliansky
organista Antonio Caporoso, bude v

Najsvätejšej trojice.

utorok
29. augusta o 19.00 hod. v Kapucínskom
kostole (r)

POZVÁNKA
NA KONCERT

XXV. ročník
Literárnej

súťaže
str. 6

DYCHOVKY V PREŠI – festival dychových hudieb je medzi milovníkmi tohto hudobného žánru nezastupiteľný. Viac o úspešnom XVII. ročníku festivalu
a výslekoch súťaže dychových orchestrov sa dočítate na 10. strane Pezinčana. FOTO: Ján Štrba

DYCHOVKY V PREŠI 2017DYCHOVKY V PREŠI 2017



SAMOSPRÁVA2 AUGUST 2017 PEZIN ANČ

Samozrejme, že tí, ktorých
som nedávno označil za
„šmejdov“ hneď začali na fejs-
búku s obvineniami, že mesto
zle nastavilo podmienky súťa-
že alebo ponuku málo spro-
pagovalo. Skrátka, žiadna prí-
ležitosť prihriať si polievočku
im – ale žiaľ, aj niektorým tu-

Pokračovanie z 1. strany

Ako každý rok, tak aj vo štvrtok 27. júla sa stretli predstavitelia
mesta, zástupcovia Malokarpatského baníckeho spolku a klubu
Zväzu vojakov SR spolu s kaplánom r. k. farnosti na pietnej spo-
mienke na obete prvej svetovej vojny z radov Pezinčanov. Po krát-
kom príhovore primátora mesta a položení venca sa účastníci spo-
lu s kaplánom pomodlili za duše zomrelých i za mier, ktorý obyva-
telia mnohých krajín sveta ešte stále nepoznajú. Od vypuknutia
Veľkej vojny, ako ju v Európe nazývajú, uplynulo 28. júla síce už
dlhých 10 rokov, ale ešte stále nemáme ani zoznam všetkých
jej obetí z radov vojakov i civilistov, pochádzajúcich z nášho
mesta. (r)

3

SPOMIENKA NA OBETE PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

najším komunálnym politikom
– nie je cudzia.

Márne je vysvetľovať, že všet-
ko bolo pripravené štandardne
a v súlade so zákonom. Ešte
zbytočnejšie je vysvetľovať
fakt, ktorý sa dá ľahko overiť,
a to, že drvivá väčšina firiem
a najmä stavebných, dnes trpí,
ako sme už vyššie spome-
nuli, akútnym nedostatkom
pracovníkov. Rovnako ignoru-
jú fakt, že firmy nevyberá pri-
mátor, ale komisia, v ktorej pri-

mátor ani nie je. A v komisii se-
dia ľudia, ktorí by si akékoľvek
pochybenie nenechali pre se-
ba. Hlavným argumentom ale
je, že rozhoduje len a len cena,
presnejšie – musíte vybrať fir-
mu s najnižšou ponukou. Kto
ju predloží, ten vyhráva.

Príčiny sa však hľadajú inde.
Napríklad na fejsbúku, z ktoré-
ho si dovolím zacitovať: „Ne-
bojte sa, Duvystav, pardon
Solgostav to urobí...“ (autorom
je používateľ David Šipoš),

alebo: „Duvystav... a niečo do
vačku... “ Toto naozaj nepotre-
buje komentár! Akurát že väč-
šina z vás, ktorí ste v posled-
nom čase potrebovali staveb-
nú firmu na práce na vašom
dome či byte, zrejme vie, o
čom hovorím, keď píšem, že
„nejsou lidi“ a že takmer na kaž-
dého šikovného remeselníka
si nejakú chvíľu počkáte, ak ho
už zoženiete.

Oliver Solga

„NEJSOU LIDI“

Deň bielych ruží

níkov sa prítomným prihovoril Dušan Vilím, následne sa slova ujal
viceprimátor mesta Pezinok Ján Čech. Prejavom úcty obetiam
banských nešťastí bol aj prednes básne recitátorkou Melániou
Hájikovou a spoločná modlitba prítomných s pezinským rímsko-
katolíckym farárom Jánom Ragulom. Dôkazom, že sa v Pezinku
na obete nezabúda bola, nádherná kytica bielych ruží, ktorá bola
pri banskom vozíku ešte niekoľko dní. (pb)

Rozkopávky na Rázusovej ulici

Prosíme obyvateľov Rázusovej ulice o rešpektovanie dočasné-
ho dopravného značenia, zvýšenú pozornosť a trpezlivosť pri rea-
lizácii stavebných prác. Výsledkom bude nový chodník a zrekon-
štruovaný plynovod. (r)

Na základe požiadavky ZPVV kolégium primátora na svojom
zasadnutí 2. augusta 2017 rozhodlo o uzatvorení a uzamknu-
tí rámp na vstupoch do viníc v pezinskom, cajlanskom a gri-
navskom chotári. Toto opatrenie nadobudne platnosť 15.
augusta a bude platiť až do skončenia oberačiek, čo, predpo-
kladám bude koncom októbra. Rampy počas najväčších obe-
račiek budeme počas víkendu otvárať cez deň. Mimo tohoto
času požičiame kľúče na požiadanie aspoň deň vopred na tel.
čísle: 0904108586 a 0907593294. V grinavskej časti chotára
budú rampy uzamykať družstevníci, kľúče budú na vrátnici
družstva na tel. čísle: 0918604426. Upozorňujem, že kľúče po-
skytneme len oprávneným majiteľom alebo nájomcom viníc.
Ďalej upozorňujem držiteľov povolení na vjazd do viníc, ktorým
skončila platnosť týchto povolení, aby si vybavili nové na MsÚ
na oddelení životného prostredia u pani Nestarcovej. Takisto
treba dokladovať vzťah k nehnuteľnosti (majiteľ, nájomca).
Tieto opatrenia sme nútení prijať na ochranu majetku a úrody
vo vinohradoch. Tohto roku bolo niekoľko krádeží elektrických
ohradníkov (ich najdrahších častí) a kovových tyčiek a stĺpikov
z vinohradov. Zároveň prosím ostatných občanov o pochope-
nie a vyzývam ich na opatrnosť pri pohybe na účelových komu-
nikáciách vo vinohradoch počas oberačiek, keď bude zvýšený
pohyb traktorov a áut na týchto cestách. Cesta medzi dostiho-
vým areálom a rybníkom bude trvalo otvorená. Opäť sme mu-
seli opravovať niekoľko poškodených rámp. Tieto rampy a zvis-
lé dopravné značenie stoja mesto každoročne nemalé finanč-
né prostriedky, všímajme si preto ľudí, ktorí ich poškodzujú, ne-
buďme ľahostajní k spoločnému majetku. Gabriel Guštafík

Vstup do viníc od 15. augusta

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

Polievanie v meste
Niekoľko horúcich letných

dní, keď teplomer smeroval
skoro k štyridsiatkam, iste ne-
bolo prijemných najmä pre ma-
lé deti, pre seniorov ani pre
spoluobčanov so zdravotný-
mi ťažkosťami. Ťažko ich
znášali nielen ľudia, ale aj
domáci miláčikovia. Kto mo-
hol, ten sa radšej uliciam
miest vyhol a snažil sa prežiť
tropické horúčavy pri vode ale-
bo v horách. Aj v Pezinku sme
zažili už niekoľko rokov po
sebe pár enormne horúcich
dní, ktoré občanom zneprí-
jemňujú život a nútia nás za-
myslieť sa nad optimálnymi
opatreniami.

Ako už býva v Pezinku zvy-
kom, skupinu poslancov to
vyprovokovalo ku kritike mes-
ta, že nepolieva ulice. Kriti-
ka je v poriadku, keď je
konštruktívna a navrhuje aj rie-
šenia. Táto sa podobá skôr
hystérii. Niektorí poslanci na-
príklad nevedeli, že v meste
fungujú tri pitné fontány, aby
sa ľudia mohli bezplatne
osviežiť, keď vystúpia z vlaku
alebo autobusu alebo ak za-
vítajú s deťmi do zámocké-
ho parku a takisto bezplatne
zabezpečujeme fľaše s vo-
dou pre návštevníkov kultúr-

nych podujatí v rámci kultúr-
neho leta.

Nevedeli, že mesto denne
polieva stromy a zeleň, že na
námestí funguje rozprašovač
vody a podobne. Nevedeli, a
možno ani nechceli vedieť, že
v Pezinku nemá nikto cisternu
na polievanie s dostatočnou
kapacitou, takže mesto by si
muselo objednať jej prenájom
odinakiaľ alebo ju zakúpiť, ale
najmä, že Slovenský vodo-
hospodársky podnik (SVP) ne-
dovolí len tak čerpať vodu z
rybníka alebo z nádrže v Ku-
čišdorfskej doline či potoka
okrem iného aj pre hroziaci
malý stav vody. Takúto infor-
máciu sme dostali vlani pri
stretnutí s gen. riaditeľom
SVP. O to viac nás prekvapu-
jú medializované informácie,
že hovorca SVP vraj uviedol,
že podnik odbery samosprá-
vam v menšom množstve
povoľuje. Požiadame preto o
písomnú informáciu a v bu-
dúcnosti sa podľa toho zaria-
dime.

Prečítal som si pripomienky,
že iné mestá polievajú ulice,
kritici však „zabudli“ uviesť, kto-
ré konkrétne a porovnateľné s
Pezinkom tak robia. Pokiaľ mi
je známe, susedný Svätý Jur

ani Modra nepolievajú, a to z
rovnakých dôvodov ako my.

Zároveň kritici zamlčali, že
mnohí ľudia nesúhlasia s tým,
aby sa plytvalo vodou, zvlášť
pitnou, aj preto, že efekt, ktorý
vzniká po polievaní, trvá pár
minút a v horúčavách sa voda
bleskurýchlo vyparí. A to do-
konca aj vo večerných, noč-
ných, či skorých ranných hodi-
nách. Akosi pozabudli aj na
skutočnosť, že v Pezinku je
viac ako 70 kilometrov ciest a
keby polievacie auto svoju tra-
su prešlo niekoľkokrát za deň,
náklady by – podľa trvania
letných horúčav – išli do tisí-
cok, možno desiatok tisíc eur,
ktoré sa dajú využiť azda aj
zmysluplnejšie.

Samozrejme, vďaka tomu,
že vedenie mesta dokáže dlho-
dobo dobre hospodáriť a len v
tomto roku sme dosiahli hos-
podársky prebytok viac ako
1,5 milióna €, mohli by sme si
to dovoliť. Na to by však naj-
väčší kritici museli myslieť už
pri zostavovaní rozpočtu,
navrhnúť túto položku do roz-
počtu a potom ten rozpočet aj
podporiť. Alebo navrhnúť
aspoň rozpočtové opatrenia a
presvedčiť o jeho zmyslupl-
nosti kolegov poslancov. A nie
mať len plamenné reči, keď už
nastanú horúčavy. Vtedy je už
neskoro.

Na záver mi nedá konštato-
vať, že neviem, či sa niektorí z
týchto kritikov zapojil do polie-
vania aspoň pred svojím do-
mom alebo bytovkou. Ak áno,
klobúk dole. Keď som ako die-
ťa býval na Holubyho ulici v ro-
dinnom dome, nikoho ani ne-
napadlo, že by žiadal, aby
mesto polievalo ulicu pred je-
ho domom či zametalo alebo
sa staralo o záhradku. Auto-
maticky to robili sami ľudia,
tak ako to aj dnes robia naprí-
klad v susednom Rakúsku.
Považovali to za svoju vizitku.
Rakúšanov nemusí nikto pro-
siť, ani sa nevyhovárajú, že
platia dane, tak nech to urobí
mesto.

Mrzí ma tiež, že najhlasnejší
kritici sa férovo nepriznajú, že
pred tým, ako tieto horúčavy
nastali, neprišli s konštruktív-
nym riešením, ako sa horúča-
vám brániť. Maximálne po-
dotkli, že „to“ treba „nejako“ rie-
šiť. Nenavrhli ani vyčleniť v roz-
počte kapitolu na polievanie
ulíc, ani prostriedky na nákup
potrebnej techniky. Kto neverí,
na internete nájde zápisnicu i
videozáznam z decembrové-
ho zasadnutia zastupiteľstva,
keď sa schvaľoval rozpočet.
Počkali si len, aby mali zase
čo kritizovať. V lete teplo, v zi-
me zimu.

Oliver Solga

Príprava slávností Vinobrania, ktoré bude v Pezinku 22. – 24.
septembra, je už v plnom prúde. Týždeň predtým, 15. – 17. sep-
tembra sa uskutoční Vinobranie aj v susednej Modre, ktoré si is-
te nenechajú ujsť aj mnohí Pezinčania. Obidve mestá chystajú
bohatý kultúrnym program, v ktorom bude prirodzene po celé tri
dni dominovať najmä hudba a bude tiež alegorický sprievod.
Okrem tradičných podujatí nebude chýbať ani to hlavné, a to
dobré víno z domácej produkcie, burčiak a domáca gastronó-
mia. Na záver zostáva už len poprosiť patróna vinohradníkov
sv. Urbana o pekné počasie a dobrú úrodu hrozna. (MsÚ)

PRÍPRAVA VINOBRANIA 2017

V dňoch 30. 5 - 26. 7. 2017 vykonali zamestnanci odboru eko-
nomickej a finančnej kontroly Ministerstva vnútra Slovenskej re-
publiky finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektív-
nosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s dotáciami na úhra-
du preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej čin-
nosti, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
SR a na úseku registra adries v rokoch 2015-2016 v meste Pe-
zinok. Išlo vôbec o prvú kontrolu takéhoto druhu. Na základe vy-
konaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky, čo
svedčí o kvalitnej práci pracovníčok mesta, ktoré pracujú s kon-
trolovanou agendou. vedúca OE a MDIng.A.Gusejnova,

Kontrola Ministerstva vnútra SR

Deň bielych ruží je pamätným
dňom na obete banských ne-
šťastí. Každoročne si ho pripo-
mína Malokarpatský banícky
spolok spolu s vedením mesta
Pezinok. Pietna spomienka za
účasti členov spolku, zástup-
cov mesta, cirkvi a Pezinčanov
sa uskutočnila pri banskom vo-
zíku pred predajňou Billa na
Radničnom námestí. Za ba-

Foto: (pb)

Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu lis-
tinu, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do
Okrskovej volebnej komisie v Pezinku. Mesto Pezinok má 18 vo-
lebných okrskov.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politic-
ký subjekt primátorovi mestského úradu v lehote do
v listinnej forme na adresu úradu alebo elektronicky na adresu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje nále-
žitosti ust.§ 138 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

primátor mesta

5.10.2017

Mgr. Oliver Solga,

alena.sindlerova@msupezinok.sk

Voľby do orgánov samosprávnych
krajov 4. 11. 2017

Foto: (pb)



SAMOSPRÁVA / RÔZNE3 AUGUST 2017 PEZIN ANČ

V minulom čísle časopisu Pezinčan sme
uverejnili prvú časť VZN č. 9/2017 o určení
pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Pe-
zinok, ktoré upravuje pravidlá určovania ča-
su predaja v obchode a času prevádzky slu-
žieb pre fyzické osoby – podnikateľov a
právnické osoby, ktoré podnikajú na území
mesta Pezinok tak, aby došlo k primeranej
rovnováhe medzi požiadavkami obyvate-
ľov a podnikateľov. Všeobecne záväzné na-
riadenie nadobudlo účinnosť dňa 29. júna
2017. Medzi najväčšie zmeny, ktoré nové
VZN prinieslo, patrí rozdelenie mesta na
niekoľko zón, v rámci ktorých sú upravené
jednotlivé prevádzkové časy a zánik mož-
nosti udeľovať výnimky z takto nastave-
ných pravidiel. Tú právomoc mal doteraz
primátor, ktorý mohol obmedziť prevádz-
kovú dobu po 22. hodine tým prevádzkam,
ktoré opakovane porušovali nočný pokoj,
znečisťovali verejné priestory alebo sa ich
klienti dopúšťali výtržností.

Zóna III. – zahŕňa ostatné časti mesta,
okrem tých ktoré boli zahrnuté do Zóny I.
a II. teda okrem centra mesta.

Prevádzkový čas mimo centra mesta v
prevádzkarňach poskytujúcich reštaurač-
né služby, pohostinské služby, v prevádz-
kach s hudobnou produkciou, ktoré organi-
zujú koncerty, diskotéky, plesy a podobne
sa určuje nasledovne:

v nebytových priestoroch bytových do-
mov určenými na bývanie:

- pondelok až štvrtok, nedeľa od 6.00
hod. maximálne do 22.00 hod.,

- piatok, sobota od 6.00 hod. maximálne
do 23.00 hod.,

- deň pred štátnym sviatkom a dňom pra-
covného pokoja od 6.00 hod. maximálne
do 23.00 hod.,

v prevádzkach nespadajúcich pod
ods. 4 písm. a) tohto článku:

- pondelok až štvrtok, nedeľa od 6.00
hod. maximálne do 23.00 hod.,

- piatok, sobota od 6.00 hod. maximálne
do 24.00 hod.,

- deň pred štátnym sviatkom a dňom pra-
covného pokoja od 6.00 hod. maximálne
do 24.00 hod.,

v Zóne III. mimo centra mesta:
- pondelok až streda, nedeľa od 6.00 hod.

maximálne do 2.00 hod.,
- štvrtok, piatok, sobota od 6.00 hod. maxi-

málne do 6.00 hod.,

4.

a)

b)

c)
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PREVÁDZKOVÉ ČASY PO NOVOM – DRUHÁ ČASŤ
- deň pred štátnym sviatkom a dňom pra-

covného pokoja od 6.00 hod. maximálne
do 6.00 hod.,

Prevádzkový čas ako časovo neob-
medzený sa určuje v prevádzkach:

- poskytujúcich služby prechodného uby-
tovania s prevahou služieb ubytovania,

- s predajom tovaru a poskytujúcich služ-
by na čerpacích staniciach pohonných
hmôt, s poskytujúcich služby samoobsluž-
nej autoumyvárne,

- s predajom tovaru a poskytujúcich služ-
by v obchodných domoch typu supermar-
ket, hypermarket a nonstop potraviny,

- s predajom tovaru a poskytujúcich služ-
by zdravotnícke (lekárne, predajne zdra-
votníckych pomôcok, ambulancie a po-
dobne),

- s predajom cestovných lístkov,
- s predajom periodickej a neperiodickej

tlače bez predaja a podávania alkoholu.

V prevádzkach služieb v rámci akcií
pre uzavretú spoločnosť sa určuje pre-
vádzkový čas od 6.00 hod. maximálne do
24.00 hod. okrem nasledujúcich prípadov,
kedy je prevádzkový čas od 6.00 hod. maxi-
málne do 4.00 hod. nasledujúceho dňa:

- svadby, stužkové slávnosti a podobne,
- firemné večierky,
- rodinné akcie usporadúvané v stravova-

cích zariadeniach s prípravou alebo výda-
jom stravy.

Pre prevádzkarne rýchleho občerstve-
nia bez predaja a podávania alkoholu sa ur-
čuje prevádzkový čas v čase od 6.00 hod.
do maximálne 22.00 hod. okrem piatka a
soboty, kedy sa prevádzkový čas určuje od
6.00 hod. do maximálne 24.00 hod.

Pre sezónne exteriérové sedenie sa
prevádzkový čas určuje od 6.00 hod. maxi-
málne do 24.00 hod., a to s vylúčením hu-
dobnej produkcie po 22.00 hod.

Prevádzkový čas v špecializovaných
herniach určených na prevádzkovanie ha-
zardných hier prostredníctvom výherných
prístrojov, technických zariadení obsluho-
vaných priamo hráčmi, telekomunikačný-
mi zariadeniami a videohrami sa určuje od
6.00 hod. maximálne do 2.00 hod. nasle-
dujúceho dňa.

V priestoroch kultúrnych inštitúcií,
športových zariadení a školských zariade-
ní sa prevádzkový čas určuje od 6.00 hod.
maximálne do 24.00 hod.

6

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Povinnosti prevádzkovateľa
1.

2.

3.
a)

b)

Kontrolná činnosť a sankcie
1.

2.

3.

Zrušovacie a záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

Prevádzkový čas všetkých prevádzkar-
ní obchodu a služieb na území mesta
Pezinok sa dňa 31.12. určuje od 6.00 hod.
maximálne do 2.00 hod. nasledujúceho
dňa.

Prevádzkovateľ je povinný na prevádz-
karni zvonka pri vstupe viditeľne vyznačiť
prevádzkovú dobu.

V prípade, že v prevádzkami bude uza-
vretá spoločnosť, je prevádzkovateľ povin-
ný vchod prevádzkarne označiť nápisom
"Uzavretá spoločnosť".

Prevádzkovateľ je ďalej povinný:
zabezpečiť, aby pri činnosti prevádz-

karne bol dodržiavaný prevádzkový čas
podľa tohto VZN,

umožniť vstup kontrolnému orgánu do
prevádzkarne za účelom vykonania kon-
troly dodržiavania oznámenej prevádzko-
vej doby danej prevádzkarne.

Kontrolnú činnosť dodržiavania tohto
VZN vykonáva Mestská polícia v Pezinku a
poverení zamestnanci mesta Pezinok.

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzic-
kou osobou – podnikateľom alebo právnic-
kou osobou môže mesto Pezinok sankcio-
novať až do výšky 6.638 eur.

Pri ukladaní sankcie sa postupuje pod-
ľa všeobecných právnych predpisov.

Týmto VZN sa ruší VZN mesta Pezinok
č 2/2002 o pravidlách času predaja v ob-
chode času prevádzky služieb.

Toto VZN Návrh tohto VZN bol zverej-
nený na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta Pezinok v
lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov.

Toto VZN nadobúda účinnosť 15.
dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli
mesta Pezinok.

.................................................................
Zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviat-
koch, dňoch pracovného pokoja a pa-
mätných dňoch v znení neskorších pred-
pisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
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www.pezinok.sk

Pánko – takto ma oslovuje, podľa mňa, smutnosmiešna figúr-
ka Vladimír Mizerák. Doslovne v súvislosti s dostavbou bytové-
ho domu na Muškáte napísal: „Investor si dohodol s pánkom
„miliónový“ kšeft“. Tým investorom je spoločnosť MK – Projekt,
s.r.o. a konateľom Ing. Marek Kormanovič. Ďalšie z nechutných
obvinení, ktoré V. M. nevie podložiť dôkazmi, ba ani faktami.
Ďalšia zo lží, ktoré by mu v slušnej spoločnosti len tak neprešli.

Aká je skutočnosť? Po prvé, pokojne aj pod prísahou môžem
vyhlásiť, že s pánom Kormanovičom som sa v tejto veci nikdy
nestretol a nemohol som teda od neho vedieť, že svoju stavbu
posunul oproti pôvodnému projektu. Po druhé, o vykonanej
zmene nevedel ani Stavebný úrad. Skutkový stav v takomto prí-
pade totiž SÚ môže overiť až po ukončení stavby a po jej sku-
točnom zameraní geodetom. Až v tomto momente mohol začať
stavebný úrad konať. A aj začal konať, a to z vlastného podne-
tu! Medzitým pán Kormanovič poslal všetkým poslancom list,
v ktorom vysvetlil – podľa jeho názoru objektívne – dôvody, pre-
čo musel stavbu posunúť.

Aj po skoro dvadsiatich rokoch vo verejných funkciách sa stá-
le nestačím čudovať, kde sa v ľuďoch ako V. M. berie tá zloba a
nenávisť, ale najmä to chrapúnstvo napísať, že „pánko si s in-
vestorom dohodol miliónový kšeft!“ Kde sa u jeho publika berie
tá slabomyseľnosť, že mu naletí na takéto polopravdy, lži a rôz-
ne hoaxy. Už sa mi ani nechce opakovať, že som si nikdy s ni-
kým nedohodol ani „centový“ kšeft.

Mohol by som, samozrejme, V. M. žalovať za poškodzovanie
dobrej povesti, podať trestné oznámenie za ohováranie a ne-
viem, čo ešte.Ahoci som presvedčený, že by mi súd dal za prav-
du, pýtam sa, koľko času a energie by to mnohých ľudí stálo?
A koľko výhovoriek by sme si od V. M. vypočuli? Tak ako mno-
hokrát predtým, keď bol pristihnutý, že šíri nepravdy a lži.
Viackrát som uviedol, že možno raz aj môj pohár trpezlivosti
a zhovievavosti pretečie.

Zatiaľ to ale nechávam na povestné božie mlyny. Tie melú ne-
ustále, a myslím si, že v jeho prípade už mlieť začali.

A čo sa týka pána Ing. Kormanoviča, mnohí o ňom vravia, že
má blízko práve k niektorým členom OZ Srdce Pezinka, čo však
V. M. vo svojom článku, samozrejme, „taktne“ zamlčal. S týmto
pánom sa, na rozdiel od niektorých „srdciarov“, poznáme len
veľmi zbežne a v danej ani v inej veci sme sa nestretli a určite ne-
máme žiadne miliónové, ani vôbec žiadne kšefty. A čo je najdô-
ležitejšie pre občana? Že zastupiteľstvo hlasovalo tak, ako hla-
sovalo. Bez ohľadu na prázdne reči V. M. Podľa svojho vedomia
a svedomia. Oliver Solga

VRAJ „PÁNKOV“ MILIÓNOVÝ KŠEFT

Keď sa vedenie mesta pred tromi rokmi snažilo získať dotáciu
z fondov EÚ na vybudovanie chodníka z Pezinka do Limbachu,
stretlo sa s pozitívnym postojom vedenia BSK a súhlasným sta-
noviskom mnohých občanov Pezinka i Limbachu. Uvažovalo
sa o spojení Pezinka a Limbachu chodníkom pre cyklodopravu
a cykloturistiku. Len od Fajgalského mosta po Slnečnú ulicu v
Limbachu. Po schválení návrhu sa začal projekt dopĺňať, ale aj
komplikovať. Nakoniec bolo podmienkou dať vypracovať cyklo-
chodník od železničnej stanice v Pezinku po Holubyho,
Kupeckého a Hasičskej ulici cez Fajgalský most a ďalej do
Limbachu, ale na Dubovom vŕšku už nie po pravej strane cesty,
ale samostatnou trasou po opačnej strane ( okolo Technického
a skladového areálu). Projektant trval na Holubyho ulici na
dvoch jazdných pruhoch. Smerom k stanici bude jestvujúci a vy-
značený a smerom hore, ku kruhovému objazdu (Lipár) bude
po pravej strane Holubyho ( pred bytovým domom ) s tým, že
dnešný chodník pre peších bude cyklochodník a pre peších bu-
de vybudovaný nový chodník. Pri vybudovaní tohto chodníka
na Holubyho ulici dôjde k nevyhnutnému výrubu troch stromov.
Povolenie už bolo vydané, k realizácii príde, až bude schvále-
né financovanie projektu. Projekt cyklochodníka z Pezinka do
Limbachu bol prezentovaný v odborných komisiách bez pripo-
mienok. Projekt bol tiež konzultovaný so zástupcami OZ
Cyklokoalícia. (MsÚ)

Cyklochodník  PEZINOK – LIMBACH

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom ostatnom zasad-
nutí schválilo okrem iného aj názvy dvoch nových ulíc. Prvá z
ulíc sa nachádza na sídlisku Muškát a nesie meno po význam-
nom generálovi Rudolfovi Viestovi (1890 – 1945), ktorý bol veli-
teľom povstaleckej armády počas Slovenského národného pov-
stania. Druhá ulica sa nachádza súbežne s Bratislavskou uli-
cou ( od Ulice za Koníčkom po Drevársku) A nesie meno po
významnom slovenskom historikovi, vedcovi a kňazovi Fran-
tiškovi Víťazoslavovi Sasinkovi (1830 – 1914), ktorý ako kňaz
pôsobil aj v našom meste. (MsÚ)

Dve nové ulice Štyridsiate výročie druhého Koncertu mladosti ´77
9. júla sme si pripomenuli štyridsať rokov od druhého ročníka

legendárneho Koncertu mladosti 77. Uskutočnil sa na pezin-

skom amfiteátri za účasti asi troch tisíc mladých ľudí z celého

Československa. Aj keď sa na toto podujatie, rovnako ako na

Koncert mladosti 76, už spomína ako na historickú udalosť,

stojí za to si pripomenúť, že aj v čase pokračujúcej normalizá-

cie sa našli ľudia, ktorí aspoň cez tzv. menšinové alebo under-

grundové hudobné žánre, akými bol jazz – rock – folk vyjadro-

vali svoj odpor k totalitnému režimu.

Na koncerte okrem iných vystúpili aj také osobnosti, akými

boli a stále sú Vladimír Merta, Vladimír Mišík a jeho skupina

Etc..., Jaroslav Hutka, Zuzana Homolová, Fedor Frešo a mno-

hí ďalší. Štyridsať rokov, ktoré uplynuli od druhého Koncertu

mladosti 77 pripomína aj výstava fotografii pre Starou radni-

cou, ktorých autorom je pezinský fotograf Ján Štrba.

Žiaľ, 9. júla nás zastihla aj smutná správa – Marián Varga – fe-

nomenálny hudobník a skladateľ nás práve v deň štyridsiate-

ho výročia druhého ročníka Koncertu mladosti opustil . Pri jed-

nej z jeho fotografií na námestí sa takmer okamžite po zverej-

není smutnej správy objavili kvety a sviečky. Marián Varga sa

Pezinčanom predviedol naposledy minulý rok na spomienko-

vom koncerte k 40. výročiu I. ročníka Koncertu mladosti. Pe-

zinský amfiteáter mal tú česť hostiť viaceré legendy generácie

60. rokov, no Marián Varga bol azda jeden z najvýnimočnej-

ších. Ďakujeme Jánovi Štrbovi za poskytnutie fotografií. (r)

V priebehu mesiaca august zabezpečuje spoločnosť Marius
Pedersen a.s. dezinfekciu nádob a kontajnerov určených na ne-
triedený a na biologický odpad. Dezinfekcia je činnosť, ktorej
cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných
alebo nežiadúcich mikroorganizmov. Pri dezinfekcii nádob sa
používajú postrekové prípravky, ktoré sa do nádoby alebo kon-
tajnera aplikujú bezprostredne po vývoze odpadu. Samotní
občania nemusia takúto manipuláciu s ich nádobou vôbec po-
strehnúť. OM – odd. výstavby a ŽP

Dezinfekcia nádob a kontajnerov
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� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

� Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moyzesova 11. Tel.: 0905 699 235

Inzercia

Štatistický úrad SR realizuje na úseku štatistiky práce vý-
berové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidel-
ne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. V zmysle
vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v
roku 2017.

Cieľom zisťovania je zabezpečovať pravidelné informá-
cie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovna-
kého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, neza-
mestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania
ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so
štvrťročnou periodicitou.

Na základe skúseností štatistických úradov krajín, kde
sa takto zamestnanosť sleduje, možno povedať, že ide o
spoľahlivú metódu, ktorá poskytuje výsledky potrebné pre
vládu a jej inštitúcie zodpovedné za koncipovanie a usmer-
ňovanie sociálnej a zamestnaneckej politiky. Výsledky tých-
to zisťovaní sú užitočné a v štatistickej prezentácii zaujíma-
vé aj pre širokú verejnosť.

Vybrané domácnosti vo vašom meste navštívi pracovní-
k/čka Štatistického úradu SR, ktorý/á sa v domácnostiach
preukáže služobným preukazom.

Výberové zisťovanie pracovných síl sa uskutočňuje na
základe vyhlášky ŠÚ SR č. 291/2014, ktorou sa vydáva
Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 -
2017. Štatistický úrad SR pri zabezpečovaní VZPS, pri pub-
likovaní údajov v plnej miere zabezpečuje utajenie poskyt-
nutých dôverných údajov zákonom o štátnej štatistike č.
540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zaručuje
ochranu osobných údajov z. č. 122/2013 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov.

vedúci odboru štatistiky terénnych zisťovaní
RNDr. Vladimír Trebichavský,

Štatistické zisťovanie VZPS

Mesto priateľské galériám a múzeám
Návštevou Galérie moderné-

ho umenia DANUBIANA v Ču-
nove a Slovenského národné-
ho múzea na Bratislavskom
hrade začalo 19. júla mesto
Pezinok pod hlavičkou Aka-
démie tretieho veku projekt
Mesto priateľské galériám a
múzeám. Úlohou mesta je za-
bezpečiť dopravu a odborné-
ho sprievodcu a umožniť tak
najmä seniorom bezproblé-
mový prístup k architektonic-
kým, muzeálnym a umelec-
kým pamiatkam v našom oko-
lí. Aj vďaka enormnému záuj-
mu niektorých Pezinčanov bu-
de projekt pokračovať už na je-

seň návštevou Mestského mú-
zea v Bratislave a Galérie mes-
ta Bratislavy. Je, okrem iného,
zaujímavé, že riaditeľmi dvoch

významných inštitúcii a to Slo-
venského národného múzea a
Mestského múzea v Bratislave
sú občania Pezinka, generál-

nym riaditeľom Slovenského
národného múzea je totiž
Branislav Pánis a Mestského
múzea Peter Hyross. (MsÚ)

� Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ra-
ča, Bratislava prijme do pracovného pomeru zdravotné ses-
try s nástupom ihneď.

02/44 882369

Náplň práce:

Požiadavky na zamestnanca:

Ponúkaný
plat dohodou.

ošetrovateľská starostlivosť
o seniorov, práca v dvojzmennej prevádzke od pondelka do piat-
ku, dodatková dovolenka. ukon-
čené stredoškolské vzdelanie, Stredná zdravotná škola, empa-
tický prístup ku klientom, požadovaná prax min. 2 roky.

Bližšie informácie osobne v DSS, Podbrezovská 28
alebo na tel. č.

� Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Ra-
ča, Bratislava prijme do pracovného pomeru upratovačky
s nástupom od 1. 9. 2017.

02/44 882369

Požiadavky na zamestnanca:

Ponúkaný plat dohodou.
základné vzdelanie a vyššie, samostatnosť, poriadkumilovnosť.

Bližšie informácie osobne v DSS, Pod-
brezovská 28 alebo na tel. č.

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodné verejné súťaže na predaj majetku:

Holubyho 23

400 000 €.

20. 9. 2017 (streda) do
14.00 hod.

„OVS - predaj Holubyho 23
NEOTVÁRAŤ!“.

150 000 €

19. 9. 2017 (utorok) do
14.00 hod.

„OVS - predaj pozemkov na
Cajle NEOTVÁRAŤ!“

93 300 €

19. 9. 2017 (utorok) do
15.00 hod.

„OVS - predaj pozemku E 396
na Cajle NEOTVÁRAŤ!“

elektro-
nickej aukcie

Predaj nehnuteľností na v Pezinku, podľa
LV č. 3740, pre k.ú. Pezinok: pozemok registra "C" parcelné
číslo 4628, výmera 1762 m2, druh pozemku Zastavaná plo-
cha a nádvorie a stavba súpisné číslo 58 na parcele číslo
4628, popis stavby Stavba.

Ide o meštiansky dom, ktorý bol vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku (NKP).

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok je
funkčné využitie danej lokality 01-14 „MC“ zmiešané územie
mestského centra, max. podlažnosť 3 NP, max. koeficient za-
stavania 0,50 a koeficient zelene nie je daný, pozn.: zacho-
vať charakter zástavby, typ a orientáciu striech (susedné
stavby a mestské opevnenie sú v zapísané v registri NKP).

Lehota na podávanie návrhov:
v zalepenej obálke so spätnou adresou záujem-

cu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

Predaj nehnuteľností v Pezinku, v časti Cajla, za športo-
vým areálom, v lokalite Na táloch, podľa LV 10434, pre k.ú.
Pezinok pozemky registra "E"
- parcelné číslo 459/5, výmera 2546 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast
- parcelné číslo 458, výmera 199 m2, druh pozemku vodná
plocha
- parcelné číslo 463, výmera 399 m2, druh pozemku zastava-
ná plocha a nádvorie

podľa LV 4234, pre k.ú. Pezinok pozemky registra "C"
- parcelné číslo 1321/6, výmera 1104 m2, druh pozemku zá-
hrada
- parcelné číslo 1320/5, výmera 296 m2, druh pozemku trvalý
trávny porast
spolu 4544 m2

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

V zmysle nového územného plánu mesta Pezinok, je
funkčné využitie danej lokality (urbanistický blok 03-07) dané
ako „OÚ-RD“ obytné územie- rodinné domy, max. podlaž-
nosť 2 NP, max. koeficient zastavania 0,30 a min. koeficient
zelene 0,50.

Lehota na podávanie návrhov:
v zalepenej obálke so spätnou adresou záujem-

cu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

Predaj nehnuteľnosti v Pezinku, v časti Cajla, za športo-
vým areálom, v lokalite Na táloch, podľa LV 4234, pre k.ú.
Pezinok pozemok registra "E"
- parcelné číslo 396, výmera 2827 m2, druh pozemku Orná
pôda.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

V zmysle nového územného plánu mesta Pezinok je
funkčné využitie danej lokality (urbanistický blok 03-07) dané
ako „OÚ-RD“ obytné územie- rodinné domy, max. podlaž-
nosť 2 NP, max. koeficient zastavania 0,30 a min. koeficient
zelene 0,50.

Lehota na podávanie návrhov:
v zalepenej obálke so spätnou adresou záujem-

cu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

Každý predaj nehnuteľností sa uskutoční formou
prostredníctvom aukčného systému (ak budú

predložené minimálne dva návrhy).

Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201,
e-mail: @ . Po dohode je možnosť
uskutočnenia obhliadky. Podmienky súťaže sú uvedené na
stránke .

1.

2.

3.

peter.stetka msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Chceš darovať krv?

Príď k nám do
Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok

28. septembra 2017
V čase od 8.00 do 11.00 hod. – prízemie ženského pavilónu

DARUJ KRV    DARUJ ŽIVOT     DARUJ RADOSŤ

V priestoroch Evanjelického kostola v Pezinku sa koná výsta-
va z príležitosti 500. výročia reformácie, ktorú pripravilo Spo-
ločenstvo evanjelických žien(SEŽ). Autorkou námetu

je PhDr. Jana
Kepplová, ktorá spolu s predsedníčkou SEŽ Mgr. Danielou Ho-
rínkovou, žijúcou v Pezinku, premenili námet na skutočnosť.
Prierez históriou Evanjelickej cirkvi na Slovensku na plátno na vy-
šívanie, bez možnej korekcie, nakreslila prof. Ing. arch. Janka
Krivošová, PhD. Technikou gobelínovej výšivky vyšívalo obrazy
viac ako 200 žien a niekoľko mužov po celom Slovensku.
I v Pezinku sa na tomto diele zúčastnili ženy z Evanjelického cir-
kevného zboru a zo Živeny.

Ide o unikátne dielo šestnástich vyšívaných obrazov ktoré na-
pomáha lepšie poznať evanjelickú históriu. Všeobecná cirkev je
už stáročia rozdelená a každá z jednotlivých cirkví má svoje špe-
cifické dary od Pána Boha. Všetky spoločne tvoria jednotný pod-
klad kresťanskej viery. Čím lepšie svoje dary poznáme, tým viac
nimi môžeme obohatiť celé kresťanstvo a jeho jednotu v rôznosti.
Výstava potrvá do polovice septembra. Vzhliadnuť ju je možné v
nedele pred a po skončení služieb Božích, ktoré začínajú o 9.00 h.
Rovnako tak v prelomovom týždni august/september, od 28. 8.
2017 do 2. 9. 2017, v čase od 14.00 do 18.00 h.

Vyšívaná
história Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

(VK)

Vyšívaná história
Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

� Prijmeme pracovníčku na dohodu do predajne MINIT v pezin-
skom Tescu. Tel.: 0904 143 106

V materskej škole ZŠ s MŠ Orešie sú ešte voľné miesta.
V prípade záujmu sa môžu rodičia informovať na telefón-
nych číslach alebo

.
033/6422249, 090911733620

(r)
zsgrina-

va@gmail.com

Voľné miesta v materskej škole
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Zdravie máme iba jedno a

v mnohom záleží na nás, ako

sa oň dokážeme starať.

Podľa zákona je to kraj, ktorý

tvorí podmienky na rozvoj zdra-

votníctva. V Bratislavskom kra-

ji máme štátne zdravotnícke

zariadenia, ktoré plnia funkciu

pre obyvateľov kraja, ale aj pre

obyvateľov celého Slovenska.

A máme zdravotnícke zaria-

denia kraja, ktoré kraj ešte za

Ľuba Romana prenajal do sú-

kromných rúk, okrem poliklini-

ky v Karlovej Vsi.

Keď
potrebujeme pomoc lekára,
očakávame, že v kraji bude
fungovať dostupný, moder-
ný a dobre fungujúci systém
zdravotnej starostlivosti.

Dostupnosť zdravotnej
starostlivosti

Mojím cieľom je zabezpe-
čiť kvalitu a dostupnosť
zdravotníckych služieb v kra-

ji.

Kvalita zdravotnej
starostlivosti

Určite chcem preveriť ako
fungujú nájomné zmluvy na
zdravotnícke zariadenia, uza-
vreté v minulosti.

To si vyžaduje optimalizá-

ciu siete zdravotníckych zaria-

dení a stanovenie minimálnej

dostupnosti zdravotníckych

služieb. Keď rozprávam so sta-

rostami a primátormi, vždy ho-

voríme aj o zdravotných stre-

diskách, ktoré sú v obecných

budovách a ktoré obce podpo-

rujú, aby zvýšili dostupnosť am-

bulantných zdravotníckych

služieb pre občanov. K tomu

treba pridať polikliniky, nemoc-

nice a špecializované zariade-

nia, ktoré majú byť dostupné

pre ľudí.

Chcem

prispieť k tomu, aby poliklinika

v Karlovej Vsi bola vzorovou

poliklinikou a príkladom pre

ostatné polikliniky v kraji.

Chcem riešiť dostupnosť po-

hotovostnej služby, osobitne

v Malackách, ale aj ďalších čas-

tiach kraja, aby ľudia nemuseli

cestovať ďaleko, keď potrebu-

jú pomoc. V otázke kvality le-

kárskej starostlivosti chcem

stáť na strane pacienta, obča-

na, ktorý má nárok na čo naj-

lepšie služby. Budem riešiť

sťažnosti občanov, rovnako

ako aj jasné pravidlá, ktoré sa

týkajú poplatkov. Nemôže to

byť tak, že v Malackách sa pla-

tí, v Bratislave sa za tú istú služ-

bu neplatí, tu treba urobiť jasné

pravidlá v spolupráci s mi-

nisterstvom zdravotníctva.

O svoje zdravie sa musíme

starať v prvom rade sami.

Budem podporovať rozličné ak-

tivity a programy na podporu

Prevencia a zdravý
životný štýl zdravia a prevenciu ochorení.

Budem podporovať zvýšenie

pohybových aktivít občanov,

zmenu stravovacích návykov

a rozvoj zdravého spôsobu ži-

vota, a to už od stredoškolskej

Kraj musí zabezpečiť kvalitné a dostupné zdravotnícke služby
Inzercia

mládeže. Ale keď nás zdravie

nebude poslúchať, musí kraj

zabezpečiť kvalitné a dostup-

né zdravotnícke služby pre svo-

jich občanov. O to sa budem

usilovať.

Milan Ftáčnik,
kandidát na župana

Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk

PODVE ERY VO VIECHACHČ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

V M

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

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

PAVOL

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

VÍNO REHÁK

VINUM GALERIA BOZEN Holubyho 85

Kupeckého 51

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

, ,

Farská pivnica -
Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holubyho
20,

Vínna pivnica HACAJ, ,

,

,

Cajlanská 74,

Malokarpatská
19,

Vladimír Paluch, Peter Šul, 0905 570 394;

Ivana Feifičová 0944 522 029; ;

Ľudovít Tretina, 0908 347 201,
Ing. Čistá- , VinAk, ,

,

–
;

Ing.
;

, Mgr. Silvia Skovajsová, , 0907 174 598;

Ing.
;

Ing. Ľubomír
Čavojský 0903 946 373; ;

Milan Rehák 0915 721 514;

www.restauraciama
tysak.sk

klaudia.tretinova@gmail.com

www.farebnevinarstvo.sk
@

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

-

www.pavelkavino.sk
degustacia@pavelkavino.sk

tretina@-
zoznam.sk

in-
fo farebnevinarstvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvoca-
vojsky@gmail.com

rehmilan@gmail.com

–

–

–

–

–

–

–

Klaudia Tretinová 0948 252 264
;

Matej Farbula 0902 717 413 ;

Ján Hacaj 0907 792 087 ;

Milan
Skovajsa 0905 164 227

;

Pavol Boriš 0907 220
492

2 .-2 . .- . október

.- .

.

18.-21. október

13.-16. september 4.-7., 18.-21. október

18.-21. október

6.-9. september 25.-28. október

4.-7. október

3 6 august 25 28

6.-9. september

23 26 august 25.-28. október

30 august - 2. september 18.-21. október

–

�

�

�

�

�

Mesto Pezinok i tento rok ako jediné na Slovensku ponúka mož-
nosť zažiť čaro viech počas letných večerov. Malokarpatské múze-
um v Pezinku v spolupráci so Združením pezinských vinohradní-
kov a vinárov otvára v poradí už štvrtý ročník projektu

Deväť vinárstiev má otvorené svoje viechy

Aby milovníci vína vedeli, ktorý z vinohradníkov práve predáva
víno, brána vinohradníckeho domu bude označená vencom z vi-
ničného lístia alebo čečiny v tvare kruhu, ozdobeného červenou
a zelenou stuhou. Vstup do viech je bezplatný.

Ďalšie informácie nájdete na stránke múzea
, alebo vám ich radi poskytneme v Malokarpatskom múzeu.

PEZINSKÉ
VIECHY. od 26. apríla
2017 do konca októbra 2017. Viechy, kde miestni vinári ponúk-
nu svoje kvalitné vína či mušty za priaznivé ceny, budú otvore-
né v týždňových intervaloch vždy od stredy do soboty v me-
siacoch MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEP-
TEMBER - OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h.

www.muzeumpezi-
nok.sk

Bratislavský samosprávny
kraj udeľuje každoročne
Ocenenia BSK, a to Cenu
Samuela Zocha, Pamätný list
predsedu a Čestné občian-
stvo tým, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj Bratislavského kraja a
života jeho občanov. Aj tento
rok ich môžu navrhnúť oby-
vatelia kraja, organizácie a in-
štitúcie so sídlom v kraji, a to
do 31. augusta 2017.

„Aj tento rok župa informuje o
možnosti navrhnúť na ocenenia

osobnosti, ktoré sú významné a
prínosné pre kraj, spoločnosť.
Preto laureátmi ocenení môžu
byť tak osobnosti ako aj organi-
zácie. Je to vlastne poďakova-
nie tým, ktorí úspešne repre-
zentujú Bratislavskú župu, pri-
spievajú k jej rozvoju a šíreniu
dobrého mena. Verte, že ta-
kých, ktorí si to zaslúžia, je v na-
šom regióne veľa,“ vyjadril sa
bratislavský župan Pavol Frešo.

Vyplniť treba prihlasovací for-
mulár, ktorého nevyhnutnou sú-

časťou je stručný životopis no-
minovaného alebo ekvivalent-
ný záznam aktivít a úspechov v
prípade nominácie organizá-
cie. Vyplnený formulár musí byť
vlastnoručne podpísaný nomi-
novaným a doručený na Úrad
BSK buď elektronicky

alebo po-
štou na adresu Bratislavský sa-
mosprávny kraj, oddelenie pro-
pagácie, Sabinovská 16, P.O.
Box 106, 820 05, Bratislava do
31. augusta 2017.

nomi
nacie@region-bsk.sk

-

Zoznam držiteľov Ocenení
BSK, ako aj ďalšie informácie
nájdete na http://www.brati
slavskykraj.sk/samosprava-
bsk-ocenenia-bsk.aspx

-

(BSK)

Laureátov na Ocenenia BSK možno navrhnúť do konca augusta

Deviateho septembra 2017
od 11.00 do 19.00 h môžete
ochutnať jedinečné vína v mies-
te ich zrodu vo vinohradoch ma-
lokarpatských vinárov.

Deviatykrát sa totiž otvoria
malokarpatské vinice pre všet-
kých vás, ktorí ste si zvykli víno
vychutnávať počas jarných či
jesenných otvorených pivníc –
tentokrát vás však nepozýva-
me do pivníc, ale do viníc s nád-
hernými výhľadmi na malokar-
patskú krajinu.

Vinári priamo vo svojich vini-
ciach budú ponúkať hrozno a
zároveň víno z neho vyrobené.

V tento deň sa za skvelým vi-
nohradníckym zážitkom môže-

te vybrať pešo, autom ale aj na
bicykloch. Navštíviť môžete 50
viníc od Rače cez Svätý Jur,
Pezinok, Modru... až po Bud-
merice. Súčasťou vstupenky je
aj mapka, ktorá vám uľahčí
putovanie – navštívite Fuksle,
Gelnar, Huncpalky, Hoffnare,

Téglik, Bajzle, Kalváriu v Modre
a novovybudovanú Kamenicu
pod Starou horou v Pezinku...
Po tretíkrát vás privíta lokalita a
hon Hofweingarten, ktorý sa ťa-
há až po mestské hradby
Svätého Jura.

V tento deň bude hrať vo vini-

ciach muzika, ponúkať sa budú
výborné kulinárske špeciality.
Počas vinohradníckeho popo-
ludnia ochutnáte Malíkov guláš
ale aj guláš z diviny či podlieva-
ný modranskou frankovkou,
šenkvický gerhen, výborné syry
a pagáčiky. Okrem vína bude
možnosť ochutnať frizzante,
hroznové mušty či skoré bur-
čiaky. Súčasťou vstupenky bu-
de aj bonus na nákup vína a
hrozna.

Nenechajte si ujsť jedinečný
zážitok a vychutnajte si výbor-
né malokarpatské vína priamo
na kopcoch Malých Karpát. Info
a vstupenky: www.mvc.sk

Deň vo vinohradoch 9. septembra

Cyklokoalícia Pezinok vás pozýva na
v rámci ktorej slávnostne otvoríme tri nové cyklotrasy v

Pezinku. Stretneme sa

Cyklokoalícia Pezinok v auguste 2017 vyznačila tri nové cyk-
lotrasy: pokračovanie Vinohradníckej cyklomagistrály, ktorá ča-
som prepojí Bratislavu s Trnavou; modrá cyklotrasa, ktorá ve-
die cez pezinské vinohrady až do Harmónie; singletrail – adre-
nalínový okruh cez sedlo Suchého vrchu pre náročných.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam za spo-
luprácu. V neposlednom rade ďakujeme Bratislavskému samo-
správnemu kraju za financovanie značenia cyklotrás. Viac in-
formácií nájdete na stránke Cyklokoalície Pezinok.

Cyklopromenádu
2017,

v sobotu 9. septembra o 14.00 h na
Radničnom námestí.

(Článok vznikol pred brigádou kvôli uzávierke Pezinčana.
Zmeny vyhradené.)

Pozvánka na Cyklopromenádu 2017 spojenú s otvorením cyklotrás

FOTO: Archív Cyklokoalície Pezinok

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02 Bratislava   Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05 Bratislava, IČO: 31374093
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Ocenené práce Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok – XXV. ročník

Do súťaže bolo prihlásených celkovo 62 súťažných prác a
porota v zložení predsedníčka Ing. Martina Monošová spo-

lu s ostatnými členmi: Mgr. Božena Jánošová, Mgr. Mária
Mésárošová a Mgr. Pavol Minárik v zmysle propozícií vyhlásila
a rozhodla o nasledovnom poradí v jednotlivých kategóriách.
Spolu bolo ocenených 20 žiakov resp. študentov. Práce ne-

prešli redakčnou pravou.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY - I. stupeň PRÓZA

ZÁKLADNÉ ŠKOLY - II. stupeň PRÓZA

STREDNÉ ŠKOLY – PRÓZA

ZÁKLADNÉ ŠKOLY - I. stupeň POÉZIA

ZÁKLADNÉ ŠKOLY - II. stupeň POÉZIA

STREDNÉ ŠKOLY – POÉZIA

1. a 2.miesto – neudelené. 3. miesto – Romana Dulíková (ZŠ

Orešie) – a Tibor Dulík (ZŠ Orešie) –

1. miesto – Jana Paľovčíková (Gymnázium PK) –

2. miesto – Patrik Strezenický (ZŠ Orešie) –

2. miesto – Tomáš Kováč (ZŠ Orešie) – Sýkorky. 3. miesto

– (ZŠ Orešie) – 3. miesto – Zuzana

Vargová (ZŠ Na bielenisku) –

1. miesto – Magdaléna Letzová (Gymnázium PK) –

2. miesto – Laura Baksová (Gymnázium PK) – 3.

miesto – Tamara Hudáková (Gymnázium PK) –

1. miesto - Nicolas Živner (ZŠ Orešie) – 2. miesto –

Dáša Šilhárová (ZŠ Orešie) – 3. miesto – Samuel

Mojžiš (ZŠ Orešie) –

1. miesto – Emma Biela (ZŠ Na bielenisku) – 2. miesto - Ši-

mon Vavřik (ZŠ J. Kupeckého) – 2. miesto – Daniel Virgovič (ZŠ

Orešie) – 3. miesto – Monika Mečárová (ZŠ Na bielenisku) –

1. miesto – Mária Šándorová (Gymnázium PK) – 2. miesto –

Nina Pavlišinová (Gymnázium PK) – 3. miesto – Marek

Bednárik (Gymnázium Grooslingova BA) –

O zázračnom náramku

Prechádzka medzi vybranými slovami.

Chvíľka ticha pre

naše duše. Malý hoke-

jový tím.

Lucia Brliťová Zázračný hrad.

Krádež v mäsiarstve U plešatej kozy.

Hudobník bez

rytmu. Spútaní.

Hlavolam.

Malý zázrak.

Daškine tenisky.

Pezinok.

Obloha...

Ja.

Sen.

Potok s Frusciantem.

Kruh.

Nesľubuj.

Modlitba.

Magdaléna Letzová Hudobník bez rytmu
I. miesto – próza SŠ

Nina Pavlišinová Nesľubuj
II. miesto – piézia SŠ

Žil ako všetci ostatní ľudia ...

Keď bol ešte dieťa, tak sa hral. Najradšej sám, alebo iba s naj-

lepšími priateľmi. Rád lozil na stromy a z výšky sa pozeral na oko-

litý svet, vymýšľal si a sníval o niečom, čo ešte nevedel presne na-

zvať, akési neznámo.

Keď sa mu ponúklo, nespoznal ho.Až postupne po rokoch odha-

lil ten závoj a načrel do krásy, nekonečnej, nevyčerpateľnej ...

Začal po nej túžiť. Túžil po hudbe, krásnych tónoch, ako smädný

po vode. Nevedel prečo túži, ani kam ho to všetko ponesie. Chcel

len splynúť v jedno s melódiou a na jej krídlach smerovať k najkraj-

šej hudbe – Božej. Počul totiž, že Boh je sám o sebe tá najočarujú-

cejšia pieseň. To bol jeho cieľ. ..

Zobral sláčik, položil ho na struny, potiahol a rozochvel - vtedy sa

ozval krásny tón. On vedel ako má nástroj plakať a smiať sa záro-

veň.

Prišiel deň, keď tóny rozdával, ale nebol schopný udržať ich let.

Vyčítali mu to a ťali do jeho túžiaceho srdca. Bolelo ho to, trápilo.

Veľmi, ako ... ako veľmi ...

Povedali mu, že krídla jeho tónov sa mu nikdy nepodarí skrotiť,

nemajú rytmus.

Lámali jeho túžbu, tú, ktorá prišla ako jeho posledná, najvýraz-

nejšia. Mysleli si o nej, že je prchavá ...

... ale oni ho nepoznali, keď chceli navždy zavrieť jeho vtáky.

Nie! Ak už raz odhalil ich klietku, prikrytú nepoznaním a vypustil

ich, nikomu sa nepodarí ich opäť zavrieť.

Nebojte sa, on sa napriek všetkému nevzdá svojich snov a tú-

žob. On naučí svoje vtáky lietať tak, aby si vedeli postaviť hniezdo,

alebo vyletieť na najvyšší konárik stromu a odtiaľ

spievať svoje piesne. Nebudú už viac bezcieľne a divoko brázdiť

oblohu ...

...lebo vie, že jeho rytmický poklad je ukrytý v tlkote jeho srdca.

Buch

buch

buch

buch ...

Ked' som išla do lesa, našla som náramok. Dala som si ho na ruku,

otáčala ho a obzerala. Pomyslela som si: „Hodili by sa k nemu šaty“.

Zrazu som mala šaty na sebe. Rozhodla som sa ho ešte raz vyskú-

šať. Otočila som ho a priala som si, aby som rozumela reči zvierat.

Začula som nárek zajačika: „Potkol som sa o plechovku!“. Bolo mi

ho ľúto. Otočila som náramok. Priala som si, aby bol les čistý. Ešte

som ho raz otočila, ale už nefungoval. Mohol splniť iba tri želania.

Ale cítila som sa výborne. Pomohla som zvieratkám. Tento deň bol

najlepší.

Sľuby sú na to, aby sa plnili,
pomaly napÍňali a ich myšlienky chránili.
Ale kto kedy povedal, že sa nemôžu porušiť?
Je snáď ľudské, že sa nedajú zaručiť.

Niektorí ľudia tomu nechápu
a tak žijú v biede a strachu.
Keď jeden pochopí túto základnú podmienku,
nemusí si vytvárať neidealistickú myšlienku.

Asľuby nie sú to jediné čo pochopiť treba,
možno sa to týka práve aj teba.
Na čo plakať v tmavom kúte,
keď sa dá zmeniť niečo v našom vnútre.

Vidieť, chápať, cítiť,
oblohy sa chytiť.
To všetko vám môžu sľúbiť
a do lesa klamstiev nezablúdiť.

Raz keď tam už zablúdite,
do svojej mysle sa nevrátite.
Zrazí vás to ako múr tvrdý,
aj keď sa vo vnútri cítite silný a čulý.

Keď chcete, aby sa sľuby plnili,
a vy ste sa pritom vnútorne nezranili,
skúste ich nedávať, a ak už ste ich dali,
bojujte za ne, aby neboli len snami.

Romana Dulíková O zázračnom náramku
III. miesto – próza ZŠ, I. stupeň

Keď je smutná je čierna.
Čierna ako havran, čo čierne perie má,
Čierna ako uhlie, čo sa z pece vyberá.

Ráno má z ranného slnka radosť,
Lebo svieti dosť.
Zahalí sa do žltej, oranžovej i červenej,
Ako lístie jesene.

Keď je modrá,
Je spokojná.
Taká kľudná,
Prirodzená.

Biela je zahalená do oblakov,
Ktoré rozpŕchnu sa pred modrou.
Oblaky sú biele,
Ako bocian, čo deti nosí,
Ako mlieko, čo mi tak chutí.

Ružová je zasnená,
Obloha ako vyšitá.
Škoda že je len,
Vymyslene rozprávková.

Dúhová je len vtedy,
Keď sa stretnú,
Dážď a slnko.
K dúhe to je iba toľko.
Keď je sivá,
Je dažďová.
Isté tu je,
Že budú padať,
Slzy ako hromy,
Zrúcajú sa domy.

Emma Biela Obloha
I. miesto – poézia ZŠ, II. stupeň

Dáškine tenisky,

čím sa umývate?

Keď vy svoje líčka,

vždy pieskové máte?

My sa umývame jedenkrát do rôčka,

v blatovej vodičke z plytkého potôčka.

Aja sama pravá,

Ja sa neumývam.

Ja svoje šnúročky,

herada namáčam.

Ja som najšťastnejšia piesková teniska.

Keď dupem po blate veselo si pískam.

Dáša Šilhárová Dáškine tenisky
II. miesto – poézia ZŠ, I. stupeň

Za siedmimi horami, za piatimi morami bol jeden král', čo veľký

hrad mal. Ten král' sa volal Ján Ondrej Pavol IV. Bol to ten najmoc-

nejší panovník tých čias. Preto sa mu hovorievalo aj „Kráľ všet-

kých národov“, Vlastnil ten najväčší hrad v celom šírom okolí.

Hrad mal 365 komôr, ale neboli to len také komory. Boli to čarovné

komory! Len pán kráľ a jeho služobníci vedeli o ich moci, pretože

sa v nich každú noc po polnoci začali diať zvláštne veci. Dokonca

aj služobníci sa báli večer strážiť hrad, ale aj napriek tomu to robili,

lebo asi všetci viete, kráľ im sľuboval veľké veci.

V jeden májový deň, presnejšie v sobotu, slúžky pri upratovaní

našli skrytú komoru, o ktorej nevedel ani pán kráľ. Vošli do komory

a čo nevideli! Bola tam taká čudná vec! Všetci sa tej veci tak čudo-

vali, ale nevedeli, na čo je. Veď to bolo v 5 storočí! Prišli za král'om

a hovoria: „Drahý náš pán kráľ, keby ste vedeli, čo sme dnes pri

upratovaní našli! " Druhá z nich pokračuje: „Keď sme začali zame-

tať prach z paličiek, kúsok tapiet sa odlepil a pod tými tapetami bo-

la nenápadná kľučka, odhrnuli sme ešte kúsok tapiet a objavili sa

dvere, opatrne sme ich otvorili a našli tam takú zvláštnu vec, ktorá

nevieme, načo slúži. „Pán král' v tichosti počúval s otvorenými ús-

tami a vypúlenými očami. Keď už slúžky prestali rozprávať, trochu

Lucia Brliťová Zázračný hrad
III. miesto – próza ZŠ, II. stupeň

vystrašene sa spýtal: „Na ktorej strane hradu ste tú komnatu

našli?“ Slúžky odpovedali: „V ľavom krídle.“ Pán kráľ slúžkam roz-

kázal, aby ho ta zaviedli. Slúžky iba prikývli hlavami. Išli teda do

I'avého krídla. Tam kráľovi ukázali komnatu a bola tam tá čudná

vec. Tá vec mala malé tlačidlo a neviete si predstaviť, aké zvuky

celé to čudo vydávalo, keď sa stlačilo to malé tlačidlo. Najprv to iba

chrčalo a potom prišiel najväčší šok – rýchly vcuc. Najskôr tam za-

čali hádzať rôzne veci, lebo si mysleli, že niečo musia obetovať.

Keď už tam pohádzali celkom dosť veľa vecí a nič sa nezmenilo,

išli radšej zavolať najmúdrejšieho človeka v okolí – mudrca

Edarnada. Mudrc Edarnad bol za tých čias dosť populárny.

Predstavte si, že ani tento mudrc Edarnad nezistil za dlhé roky, čo

to vlastne je. Až po kráľovej smrti, a to bolo ešte dlho, lebo žil 366

rokov, sa zistilo, čo to vlastne je. Bol to moderný splachovací zá-

chod! Nebola to žiadna náhoda, že aj hrad mal toľko komôr. Veď

ten hrad bol zázračný. Všetci jeho obyvatelia žili 366 rokov. Za-

zvonil zvonec a rozprávky bol koniec.

Mám dve ruky, jeden nos
nemám rohy ani chvost.

Len jedny ústa, žiadne fúzy
vraj som jak čert, strašne drzý.

Nepočúvam otca, mamu
vraj mám jak vôl tvrdú hlavu.

Nie som žiadne ranné vtáča,
rád si pospím ako mača.

Úloh mávam v škole dosť,
sťažujú sa na rýchlosť.

Do práce som ako drak,
myslím, že som dobrý žiak.

Šimon Vavřik Ja
II. miesto – poézia ZŠ, II. stupeň
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Dáme do prenájmu
v centre Modry
priestory 70 m

na obytné
alebo podnikateľské účely
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Pred rokom vám mesto
Pezinok venovalo Cenu Jo-
zefa Ľudovíta Holubyho. Bo-
lo to za niečo konkrétne?

Na čom pracujete aktuál-
ne? Aj cez prázdniny máte
zjavne nabitý program.

Čo vás láka na žánri rozhla-
sovej hry?

Myslím, že skôr „celkovo“, za
doterajšie výsledky. A možno
preto, že som sa po štrnástich
rokoch, čo som býval v Bra-
tislave, stal znovu Pezinčanom
(smiech). To bol samozrejme
vtip. Beriem to ako návrat do
prostredia, ktoré dôverne po-
znám a medzi ľudí, ktorých
mám rád. Verím, že som si pri-
niesol aj niečo so sebou. A tak
sa asi spojilo niekoľko dôvodov.

V Slovenskom rozhlase do-
končujeme projekt, ktorý som
navrhol pred dvoma rokmi. Volá
sa Naša zabudnutá klasika. Ide
o cyklus šiestich tridsaťminúto-
vých rozhlasových hier založe-
ných na textoch slovenských
autorov, ktorí sú viac, či menej
známi, ale tieto ich konkrétne
texty až také známe nie sú. Do-
konca ani nejde vo všetkých prí-
padoch o beletristické diela. Sú
tam poviedky Terézie Vansovej
a Hany Gregorovej, ale popri
tom sme spracovali aj esej Já-
na Lajčiaka s názvom Sloven-
sko a kultúra. Zhodou okolností
– keď sme už spomínali Cenu
Jozefa Ľudovíta Holubyho –
spracovali sme aj jednu Ho-
lubyho prednášku –

Posledným die-
lom bude netradičná Timravina
novela – Budem veriť,
že dostaneme šancu v tomto zá-
mere pokračovať aj budúci rok
a možno projekt rozšírime. Je
to asi nejaká moja obsesia, hľa-
dať v staršej slovenskej literatú-
re texty, ktoré sa nemusia javiť
ako dramatické, ale stanú sa za-
ujímavým materiálom v celkom
novom význame. A výsledok
ich rozhlasového spracovania
môže byť veľmi prekvapujúci.

Opäť to vyplýva aj z toho, že
pôsobím už tretí rok v rozhlase,
konkrétne na dramaturgii roz-
hlasových hier. Dlho som roz-
hlas, ako médium, vlastne len
spoznával, snažil sa porozu-
mieť jeho špecifikám. Pretože
to v skutočnosti vôbec nefungu-
je tak, ako si to môže predstaviť
človek, ktorý robí dlhé roky
divadlo – teda že ide vlastne o
divadelné predstavenie, pri kto-
rom stačí len zavrieť oči a má-
me automaticky hru rozhlaso-
vú. Tak to nie je. Prísť na to, ako
to je, však je oveľa zložitejšie,
než som si pôvodne myslel. No
a asi po roku a pol „spoznáva-
nia“ ma začalo rozhlasové mé-
dium oveľa viac baviť a zaují-
mať. A nie len preto, lebo sa tu
dá pracovať filmovými aj diva-
delnými prostriedkami. Tých
špecifík už vnímam oveľa viac.
Samozrejme, divadlo sa ne-
chystám opustiť, pretože ho po-
važujem za osobný kľúč k ume-

Obrázky
zo Slovenska.

Záplava.

niu a k vyjadrovaniu prostred-
níctvom umenia.

S Patrikom Lančaričom teraz
pripravujeme hru, ktorá by mala
byť uvedená v Zlínskom divadle
o stretnutí dvoch zásadných his-
torických osobností, Milana
Rastislava Štefánika a Tomáša
Garrigua Masaryka.

Určite áno, ale myslím si, že
sa k tejto látke u nás nesiaha vy-
slovene z pragmatických dôvo-
dov. Videl som inscenáciu o Šte-
fánikovi v Nitre a uvedomil som
si, že ak by mal o ňom vzniknúť
životopisný film, musela by to
byť naozaj extra komplikovaná
a nákladná koprodukcia, aby sa
podarilo zachytiť celý jeho zá-
ber. Lebo to, kde všade sa do-
stal, ako tam pôsobil, to sa ne-
dá vyriešiť nejakou nízkoroz-
počtovou „art“ produkciou. To
by si zaslúžilo veľkorysosť hol-
lywoodskej produkcie, v tom
dobrom slova zmysle. My chce-
me inscenáciu postaviť na tých-
to dvoch ľuďoch, čo je v divadle
o čosi jednoduchšie, pretože
tam vôbec nejde o výpravnosť,
ale o podstatu ich stretnutia, kto-
ré považujem za kľúčové a zá-
sadné pre našu krajinu a jej prí-
tomnosť. Teraz som vo fáze, že
nasávam informácie a hľadám
spôsob, ako to uchopiť.

Určite je to predčasné, insce-
nácia sa má uvádzať v budú-
com roku, ale človek sa na ňu
musí pripravovať v dostatočnom
predstihu. Celý projekt má ambí-
ciu byť mostom medzi minulos-
ťou a prítomnosťou – ale tiež
mostom, ktorý by spojil silné he-
recké osobnosti z Čiech aj zo
Slovenska, keďže si v roku 2018
pripomíname sto rokov od vzni-
ku Československa. Hovorí sa
tomu občas aj dátumová dra-
maturgia.

Finišujeme spolu s Patrikom
Lančaričom na dokumentár-
nom filme o Miroslavovi Válkovi.
Prizvali ma spočiatku ako akési
dramaturgické „oko zvonku“, ne-
skôr pre písanie komentárov.
Zapojil som sa do takéhoto pro-
jektu veľmi rád, zároveň však s
veľkým rešpektom. Mám za se-
bou hru o Válkovi napísanú pre
SND a teda aj drobnú vlastnú
skúsenosť – či už s Válkovou
umeleckou tvorbou, alebo s ľuď-
mi, ktorí o Válkovi podávajú sve-
dectvá. Postupne som si však
pri tomto filme sformoval trochu
iný pohľad, než na začiatku – na
tohto umelca, aj na dobu, v kto-
rej žil. Naučil som sa toľko zá-
sadných vecí o určitých dejin-
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Na čom pracujete v divadle?

Ide o zásadné postavy na-
šej histórie. Nemyslíte si, že
im dlhujeme seriózne filmové
spracovanie?

Takže je predčasné položiť
tak trochu zjednodušujúcu
otázku „o čom to bude“?

Na čom pracujete v oblasti
filmu?

ných udalostiach, až ma dnes
prekvapuje, ako môžeme bez
nich fungovať a formulovať si po-
stoje k týmto historickým obdo-
biam. To, čo som doteraz neve-
del, by mi chýbalo, ak by som si
mal formovať názory povedzme
na roky 1948 alebo 1968. Veľa
vecí nám odkrýva pátranie v de-
tailoch, ktoré dané historické ob-
dobia rozdrobujú na konkrétne
udalosti. Zistíme, že povedzme
ani 21. augusta 1968 sa všetko
nezmenilo jedným „sekom“. Ak
sa hovorí, že sa z Válka básnika
stal odrazu politik, zistíme, že to
nebolo vôbec „zrazu“ a nebolo
to v roku 1968. On sa postupne
– nie vo vysokej komunistickej
politike, ale v tom spoločen-
skom vyjadrovaní sa – stával už
dlho intelektuálom, ktorý zaují-
mal stanoviská k politickým uda-
lostiam v krajine. Hrany našich
úsudkov sa začnú obrusovať a
v kontexte plynutia času vníma-
me Válkovo pôsobenie nie ako
kontroverznosť, ale ako niečo
celkom iné. Ak rezignujeme na
potrebu vedieť viac o historic-
kých udalostiach, vedie nás to k
jednoznačným vyjadreniam, kto-
ré sú ľahko spochybniteľné. Ho-
ci na jednoduchosti v súdoch
asi stojí dnešná realita a to ma
znepokojuje – že čím ďalej, tým
viac je potreba spoznávania de-
tailov histórie menšia a menšia.

Jung svoju Červenú knihu
končí vetou, že keď narazí na
problém v prítomnosti, musí sa
vrátiť späť a nájsť odpoveď cez
minulosť. Už keď som sa hlásil
na vysokú školu a dával som si
viacero prihlášok, jedna z nich
bola na štúdium filozofie a dejín
na UK.Ani v našom prípade nej-
de o snahu zvýšiť atraktivitu
predstavenia nejakou pútavou
historickou témou. Chceme ísť
do histórie, aby sme našli pod-
statu človeka. Samozrejme, je
to oveľa prácnejší postup štu-
dovať archívy, materiály... Zis-
tiť, do akej miery sa musím dr-
žať reality, a kde začínam mať
právo „fabulovať“ ak narazím
na hranicu toho, čo sa o danej
téme dokážem vôbec dozve-
dieť... Príprava je oveľa dlhšia.
Samotné napísanie divadelnej
hry môže byť otázkou dvoch ale-
bo troch týždňov. Ale toto úsilie
sa nám zasa vráti v podobe zá-
ujmu a prípadne aj ďalších ob-
jednávok na hry s historickými
témami. Aby som sa vrátil
k otázke, každá historická hra
aj osobnosť je pre mňa kľúčom
k nejakej situácii, ktorú preží-
vam teraz.
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Práca s históriou je však zrej-
me – aj vzhľadom na túto skú-
senosť – vašou špecialitou.

Keby sme sa vracali do his-
tórie poctivo a nielen v po-
dobe lacnému nacionalizmu,
dokázali by sme podľa vás
efektívnejšie riešiť aj súčas-
né problémy?

Možno to trochu vyznieva ako
klišé, ale reálny umelecký záži-
tok, ktorý sme mali my ako tvor-
covia alebo diváci, potvrdzuje,
že to takto funguje. Keď „obja-
víme“ súčasnú situáciu, ktorá
ako keby spadla z neba –
a všetci sú zaskočení, že sa tu
napríklad objavil extrémizmus –
zistíme že to tu pred niekoľkými
desaťročiami bolo, dokonca sa
dnes konštituujú aj tie isté názo-
rové skupiny, len sa možno inak
volali. Samozrejme, katarzia
cez príbeh je vždy silnejšia, ako
keď si to naštudujeme v učebni-
ci dejepisu. Tento druh zážitku
je pre nás dôležitejší, než „iba“
faktografia.

Neviem, ukáže sa to možno
už o desať rokov. Videli sme,
ako zarezonoval film Únos, kto-
rý sa týkal histórie spred dvad-
siatich rokov. Myslím, že to ne-
čakali ani jeho tvorcovia. Ne-
tušili, že vôbec umelecké dielo
môže mať dnes takú silu, aby
nakoniec dospelo aj do pointy
v podobe zrušených amnestií...
Je to pre mňa nádej, že má zmy-
sel takéto veci robiť.

Stretol som sa Carlom Gusta-
vom Jungom pradávno, ešte v
škole cez modernú psychoana-
lýzu. Už vtedy ma táto disciplí-
na z profesného hľadiska veľmi
bavila. Keď som neskôr zistil,
že existuje Červená kniha, bolo
to pre mňa šokujúce. Je tam
vtesnaný celý Jungov vnútorný
svet, vrátane jeho silného vnú-
torného zážitku v rokoch 1914
a 1915, keď sa ocitol na hranici
psychózy. Bol to pre mňa zá-
zrak – samozrejme z hľadiska
inšpirácie, nie ako nejakého po-
svätného textu, napokon sám
autor apeluje na čitateľov, aby
toto dielo nevnímali sektársky.
Mimochodom, keď som v jed-
nom článku spomenul, že čítam
túto knihu, ozvala sa mi jedna z
dvoch „certifikovaných“ jun-
giánskych psychoanalytičiek
na Slovensku. Pozvali ma na
trojdňový zážitkový seminár
o Červenej knihe, ktorý v Po-
prade viedol predseda Českej
spoločnosti pre analytickú psy-
chológiu (ČSAP) Martin Skála.
Takže vďaka čítaniu knihy som
sa dostal do takejto zaujímavej
spoločnosti. Bolo to pre mňa ne-
smierne inšpirujúce.Anaša spo-
lupráca pokračuje. Mal by som
dokonca so svojím príspevkom
vystúpiť na konferencii organi-
zovanej ČSAP na tému Jung
a Symbol, na jeseň tohto roku
v Prahe. Je to naozaj veľká vý-
zva a pocta zároveň.

Určite je zaujímavý príbeh ma-
liara Jána Kupeckého, to sú ve-
ci, ktoré by ma určite bavilo obja-
vovať a spracovávať do drama-
tickej podoby.

�

�

�

Čo by zo súčasnosti mohlo
byť v budúcnosti historic-
kým materiálom?

Citovali ste Jungovu Čer-
venú knihu. Čo vám prinieslo
stretnutie s týmto psychoa-
nalytikom?

Ktorá historická téma z Pe-
zinka by si podľa vás zaslúži-
la umelecké spracovanie?

(kam)

Peter Pavlac je slovenský
dramatik a dramaturg. Pôso-
bil ako interný dramaturg v Či-
nohre SND. Napísal sedem-
násť divadelných hier, ktoré
uviedli viaceré slovenské
a české divadlá, spolupracu-
je so Slovenským rozhlasom.

Slávnosť hliny 2017 – Keramická Modra prinesie boha-

tý program venovaný figuralistom, hrnčiarsky bál, tvorivé

dielne, výstavy. Osobitne sa venuje tvorbe Ignáca

Bizmaeyra, ktorý tento rok slávi 95 rokov a neustále tvorí.

Jedna z výstav, ktorá je súčasťou podujatia, prinesie tvor-

bu dvoch výrazných predstaviteľov tejto figurálnej línie:

Pezinčana a Mariána Lišku z Modry,

vernisáž je 31. 8. 2017 o 18.00 h v budove starej radnice

na Štúrovej 54 v Modre.

Jozefa Franka

(r)

Slávnosť hliny v Modre Bez znalosti histórie nemôžeme chápať súčasnosť
O našej minulosti sa mô-

žeme dozvedať z učebníc,
ale rovnako môžu dejiny
pred nami ožiť v presved-
čivom umeleckom diele.
Nie náhodou k historickým
témam siaha aj dramatik
a spisovateľ Peter Pavlac,
nositeľ Ceny Jozefa Ľudo-
víta Holubyho.

Radostníci rozdávali radosť v Istote, a to hneď dvakrát, keď
na pozvanie vedenia Domu seniorov služieb Istota prišli potešiť
klientov svojimi piesňami v dňoch 30. júna a 28. júla. Ich vystú-
penie malo slávnostný rámec, keďže zagratulovali menovite
všetkým narodeninovým i meninovým oslávencom, venovali im
veršovanú súborovú gratuláciu s neodmysliteľným „živio“. Po
gratulácii predviedol súbor svoj štandardný program s tempera-
mentnými i lyrickými pesničkami. A hoci niektorí klienti boli na
vozíčkoch, pustili sa aj so svojimi ošetrovateľkami do „tanca“.
Bolo úžasným zážitkom pozerať na tancujúcich klientov, medzi
ktorých sa zamiešali aj niektorí speváci a rozprúdili tak veselú
zábavu. Na záver sa súboru ušlo vrelé poďakovanie od star-
kých i od personálu, čo bolo veľkou odmenou za ich oduševne-
ný výkon. Eva Frťalová

Radosť v Istote

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2017-2018
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 12. 9. 2017 od 16.00 do 19.00 hod.
18. 9. 2017 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia

Peter Pavlac s Patrikom Lančaričom
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Pätnásť rokov Malokarpatského baníckeho spolku
V auguste uplynulo 15 rokov odvtedy, keď sa

niekoľko nadšencov a bývalých pracovníkov zá-
vodu Rudné bane v Pezinku podujalo pokračo-
vať v baníckych tradíciách aj po počiatočnom útl-
me a následnom úplnom zatvorení takmer všet-
kých rudných banských prevádzok na Sloven-
sku, teda aj vyššie spomínaného závodu. Aby
baníctvo v Pezinku nezaniklo úplne, aby neu-
padlo do zabudnutia, rozhodli sa založiť Malo-
karpatský banícky spolok (ďalej len MBS), ako
pokračovateľa Historického baníckeho krúžku z
roku 1986. Stalo sa tak 17.augusta 2002, keď
prebiehal Pezinský permoník, teda medzi spol-
kom a permoníkom je určitá symbióza.

Členovia spolku si za cieľ a poslanie vytýčili:
- zachovanie a rozvíjanie baníckych tradícií v

meste Pezinok
- zachovanie hmotného a duchovného dedič-

stva montánneho charakteru pre ďalšie gene-
rácie
Uvedené ciele a predsavzatia sú zahrnuté v

Zakladajúcej listine BHK a k nahliadnutiu v Ba-
níckej expozícii. Hneď od svojho vzniku MBS
nadviazal aktívnu spoluprácu s obdobnými spol-
kami na Slovensku (Banská Štiavnica, Rožňa-
va...). MBS bol aj jedným zo siedmich iniciátorov
a zakladateľov Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska, ktoré sa uskutočnilo v roku
2005 v Gelnici.

Činnosť spolku sa prejavovala aj v meste
Pezinok, najmä účasťou na mnohých poduja-
tiach organizovaných mestom, čím sa členovia
MBS dostali do povedomia obyvateľov mesta.

Z vlastných aktivít spolku treba spomenúť us-
poriadanie viacerých výstav v minigalérii Domu
kultúry: svetlo v hlbinách (banské svietidlá), dre-
vorezby s baníckou tematikou, minerály Malých
Karpát.. Popritom sa MBS prezentoval pred-
náškami, často spojenými s besedou na rôz-
nych úrovniach: dôchodcovia, široká verejnosť,
školy i najmenšie deti z MŠ. Jedným z najzaují-
mavejších podujatí spolku bolo literárne pásmo
dramatizovaného čítania z vážnej i zábavnej ba-
níckej literatúry za účasti spisovateľov M. Krčíka
a J. Mikloška. V ňom sa predstavili mnohí členo-
via spolku.

V roku 2008 MBS participoval a aktívne praco-
val na príprave a uskutočnení 1. stretnutia slo-
venských banských miest a obcí, ktoré sa usku-
točnilo v Pezinku v jubilejnom 800. roku založe-
nia mesta. Toto podujatie je stále vysoko hodno-
tené a odštartovalo stretnutia v ďalších banských
mestách po celom Slovensku. Tohto roku sa
uskutočnilo už desiate podujatie takéhoto význa-
mu. MBS sa ako súčasť mestskej delegácie zú-
častnil všetkých desiatich stretnutí. Reprezen-
toval mesto aj na stretnutiach v zahraničí, najmä
v ČR, ale aj v Maďarsku, Holandsku a Poľsku.

V ďalšom období, konkrétne v roku 2010, čle-
novia spolku postavili v mieste, kde v stredoveku
stála banícka osada Zumberg, kaplnku sv.
Klementa, jedného z patrónov baníctva. Aj v
Hrubej doline (smer na Babu) jedna štôlňa a jed-
na stupa niesli meno tohto svätca. Od roku 2010
sa členovia MBS zúčastňujú na pravidelnom pri-
jatí zástupcov baníckeho stavu prezidentom re-
publiky SR v prezidentskom paláci.

Nasledujúce roky zahŕňali prípravu a zrealizo-
vanie vybudovania novej vetvy Banského náuč-
ného chodníka, ktorého trasa je orientovaná pria-

mo cez banské objekty. Otvorili ho v máji 2012
za účasti zástupcov okrem iných BSK, mesta
Pezinok, ZBSC SR a verejnosti. Pravidelný, spol-
kom organizovaný prechod BNCH, sa stal obľú-
benou akciou medzi širokou verejnosťou, mlad-
šími i staršími záujemcami od Bratislavy po
Trnavu, ale chodia na ňu aj z väčších vzdiale-
ností, ba aj zo zahraničia.

Zachovávanie tradícií je jedným z predsavzatí
baníckeho spolku. Deje sa tak aj pri pravidelne
poriadaných svätobarborských šachtágoch.
Na početných doterajších šachtágoch mal MBS
mnoho významných hostí počnúc ministrami
hospodárstva SR, Hlavným banským úradom,
Slovenskou banskou komorou, VŠ banskou v
Košiciach i v Ostrave či spoločnosťou banských
inžinierov a technikov z Poľska a mnohými ba-
níckymi spolkami a cechmi zo Slovenska i zo za-
hraničia.

Materiálne montánne dedičstvo je v súčasnosti
sústredené v Baníckej expozícii. Vybudovali ju,
za pomoci mesta členovia MBS v rokoch 2014-
15. Expozícia ponúka pohľad na históriu baníc-
tva v Pezinku od stredoveku (1339) až po koniec
20.storočia. Dáva nahliadnuť na banské praco-
viská, razenie chodby, dobývanie rudy a na mine-
rály, horniny a fosílie Malých Karpát. Návštevník
môže vidieť nástroje používané na razenie, rôz-
ne druhy banských svietidiel, písomné doku-
menty z obdobia ťažby zlata v Pezinku a násled-
ne z ťažby strategickej suroviny, antimónu.
Banícka expozícia je vďačným cieľom škôl ale aj
iných skupín či jednotlivcov pre spoznanie ba-
níckej histórie a prírodného bohatstva Pezinka a
jeho okolia.

Teraz, keď si pripomíname 15. výročie založe-
nia Malokarpatského baníckeho spolku, je po-
trebné poďakovať členom spolku za ich doteraj-
šiu činnosť. Bez ich entuziazmu, zápalu pre vec,
by časť pezinskej histórie chýbala. Veď na vyš-
šie uvedených dielach odpracovali, bez prehá-
ňania, tisíce hodín. A odmena? Spokojnosť s vy-
konanou prácou, spokojnosť, že sme mohli uro-
biť niečo pre obyvateľov mesta, že banícka tra-
dícia a banícky duch v nás ešte žije.

čestný predseda MBSJozef Mišuta,

Inzercia

Z bohatej činnosti Malokarpatského ban ckeho spolku
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InzerciaV auguste vyšlo ďalšie číslo re-
gionálneho historického občas-
níku HISTORIKA, ktorý vydáva-
jú spolu dve pezinské múzeá,
Malokarpatské a Mestské. V ak-
tuálnom vydaní časopisu nájde-
te štrnásť príspevkov doplne-
ných bohatým obrazovým mate-
riálom: Zdeněk Farkaš –

Daniel
Gahér –

Štefan Hrivňák – Juraj Turcsány –
Eva Benková a Tomáš Klokner –

Martin Neumann –
Helena Markusková –

Martin
Lukáč –

Lucia Burdová –
Martin

Hrubala –

Eduard Zvarík –

Františka Hlaváčiková –
(1937-2017), Eva Trilecová

–
Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu

v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhku-
pectvách a v informačných centrách.

Za-
niknutý kostolík sv. Margity na
Patrónke v Bratislave,

Účasť grófa Jána (III.)
zo Svätého Jura a Pezinka v po-
solstve Mateja Korvína do Nea-
pola v roku 1476. Ján v služ-
bách Habsburgovcov a Mateja Korvína, Rastislav Luz – In-
štrukcia Heleny Turzovej pre „hospodára domu svätojurského“,

Obecná symbolika Dubovej,
Samuel Mikovíny a Svätý Jur,
O založení vinice v Častej v roku 1862, Ži-
dovský cintorín v Suchej nad Parnou, Ar-
min Vámbóry – svetoznámy cestovateľ zo Svätého Jura,

Chorvátska stopa v názvoch ulíc a chotárnych častí
Šenkvíc, Od oslobodenia k totalite. Pezinok v
rokoch 1946-1949 očami kronikára Jozefa Krivošíka,

Oprava meštianskeho renesančného domu na M. R.
Štefánika 4 v Pezinku v rokoch 1953-1960 (Príspevok k histórii
Malokarpatského múzea v Pezinku I.), Prí-
spevok k poznaniu architektúry v Pezinku: Sýpka na Holubyho
ulici č. 35, Múzeum v čase – 80 rokov
pôsobenia Múzea vo Svätom Jure

Rok Jána Kupeckého.

(r)

Nové číslo HISTORIKY

Presne pred sto rokmi, 30. au-
gusta 1917, zahynul rodák z
Cajle a mladý muž s nevšed-
ným príbehom – poľný pilot šiko-
vateľ Ľudovít Dait. Počas prvej
svetovej vojny slúžil v rakúsko-
-uhorskom letectve, pričom,
ako dokazujú archívne prame-
ne, bol vskutku nebojácnym let-
com. Meno Ľudovíta Daita v sú-
časnosti nájdeme na pamätní-
ku obetiam prvej svetovej vojny
pri pezinskom farskom kostole
Nanebovzatia Panny Márie.

Ľudovít Dait sa narodil na Caj-
le 2. januára 1894, jeho otec Ján
pochádzal taktiež z Cajle a pra-
coval ako stolár, matka Rozália,
rodená Burianová, bola zo Šen-
kvíc. Manželia Daitovci, vyzna-
ním rímski katolíci, mali najme-
nej štyri deti – okrem Ľudovíta
staršie dcéry Annu, Johanu a
mladšieho Karola. Aj budúci le-
tec išiel v otcových stopách a vy-
učil sa remeslu stolára.

V rakúsko-uhorskom letectve
slúžili mladí muži zo všetkých
častí habsburskej ríše, rodáci
z územia dnešného Slovenska
však medzi nimi tvorili iba nepa-
trnú menšinu. O to viac je zaují-
mavé, že jedným z nich bol prá-
ve náš rodák Ľudovít Dait. Ne-
raz sa stávalo, že mladíci s tech-
nickým vzdelaním či vyučení re-
meselníci si po určitom čase
strávenom na fronte podávali
žiadosti o prijatie k letectvu,
v čom im nadriadení často vy-
hoveli. Manuálna zručnosť a
technické vnímanie sa totiž
aviatikom pri obsluhe lietadiel
hodili. A to bol zrejme i Daitov
prípad.

Ľudovít Dait získal 8. mája
1916 po absolvovaní výcviku
uhorský pilotný preukaz s pora-
dovým číslom 76. Frontovú služ-
bu si cajlanský rodák plnil pri le-
teckej jednotke Fliegerkom-
pagnie 9, skrátene Flik 9, u-

miestnenej na poľných letis-
kách v Haliči. Piloti a leteckí po-
zorovatelia Fliku 9 mali za úlo-
hu najmä pozorovacie misie
nad frontovou líniou a územím
držaným pod kontrolou nepria-
teľskej armády cárskeho Rus-
ka, ako aj následné odovzdá-
vanie cenných informácií vlast-
ným pozemným jednotkám,
prípadne navádzanie delostre-
leckej paľby. Službu im často
strpčovali zlé poveternostné
podmienky – dážď, snehové
víchrice či nízke teploty. Lie-
tanie bolo nanajvýš náročné,
letci spred sto rokov používali
zraniteľné, často poruchové,
z nášho ponímania pomalé
dvojplošníky z dreva, plátna
a výstužných drôtov.

Ľudovít Dait patril k platným
členom leteckej jednotky, ako
dokazuje i správa jeho veliteľa
kapitána Franza Rabitscha z jú-
la 1917.

Pri operačných letoch počas
prvej svetovej vojny išlo často o
život. Napr. Dait 5. októbra
1916 pilotoval dvojmiestny stroj
typu Oeffag C.I, na mieste pozo-
rovateľa sedel ostrieľaný dôs-
tojník letectva Viedenčan poru-
čík v zálohe Paul Mayer. Ra-
kúsko-uhorských letcov napad-
li nad obcou Potutory (dnešná
Ukrajina) dve ruské lietadlá
Voisin, pričom pilot narodený
v Cajle až po tvrdom leteckom
boji a obojstrannej paľbe z guľo-
metov dokázal s rozstrieľaným

„Desiatnik Dait si počas dote-
rajších letov nad nepriateľským
územím počínal veľmi zručne.
27. júla mal nad nepriateľským
územím poruchu motora (zlo-
menie ojničného ložiska). De-
siatnik Dait pokojne preletel
front a za vlastnými líniami
pristál na obilnom poli, jeho
stroj neutrpel ani najmenšie po-
škodenie.“

strojom núdzovo pristáť na do-
movskom letisku. Dait a Mayer
vyviazli z boja nezranení.

Žiaľ, Dait prvú svetovú vojnu
napokon neprežil. Nezahynul v
boji, ale 30. augusta 1917 pri le-
teckej nehode. V predposledné
vojnové leto totiž pôsobil mladý
muž spod Malých Karpát pri
školiacom útvare Flek 1 umiest-
nenom v Novom Sade zrejme
ako inštruktor. Mal na konte via-
ceré vyznamenania ako Ka-
rolov vojenský kríž, Striebornú
medailu za statočnosť II. triedy
či Striebornú medailu za statoč-
nosť I. triedy. Poľný pilot šikova-
teľ Ľudovít Dait mal pohreb
1. septembra 1917 na rímsko-
katolíckom cintoríne v Novom
Sade.

Juraj Červenka – autor je vy-
študovaný historik, dlhodo-
bo sa venuje téme rakúsko-
-uhorského letectva.

Sto rokov od smrti vojenského pilota z Cajle
Malokarpatské múzeum v Pezinku realizuje od júna 2017 ar-

cheologický výskum vo Svätom Jure v priestore slovanskej
pevnosti (8.-10. stor.) stredoeurópskeho významu. Skúmaný
včasnostredoveký hrad s drevozemným opevnením zazna-
menal najväčší rozmach v 9. storočí. V tomto čase bola mohut-
ná, 8,5 hektárová pevnosť (väčšia ako Spišský hrad), v spojení
s blízkymi hradmi v Bratislave a v Devíne, spomínanými v dobo-
vých franských prameňoch. Úlohou hradu bola vojenská ochra-
na obyvateľstva, obchodných ciest a remeselná výroba. Na
Hradisku je doložený výskyt a výroba železných predmetov (ná-
radie, výstroj a zbrane bojovníkov, drobné predmety), keramiky,
textilná výroba, výskyt šperkov, doklady o chove koní, dobytka,
poľnohospodárskej činnosti, lovu. Významný je nález zrubovej
budovy spájanej s prítomnosťou miestnej elity.

Jednou z úloh tohtoročného výskumu je preskúmanie miesta
nálezu vzácnej mince, sprevádzaného dokladmi tavby fareb-
ných kovov. Mimoriadny
nález je podrobne vyhod-
nocovaný orientalistom V.
Novákom a numizmati-
kom M. Budajom z part-
nerských inštitúcii (NM -
Náprstkovo muzeum,
Praha; SNM - Historické
múzeum, Bratislava).

Na nálezisku vo Svätom Jure je okrem slovanského obdobia
zaznamenané osídlenie z doby železnej, pamiatky z doby rím-
skej a sťahovania národov. Vzácnym predmetom je napríklad
sklený praslen - import pochádzajúci z územia Franskej ríše, z
čias merovejovských kráľov (6.-7. stor.). Mimoriadne zaujíma-
vé sú doklady stredovekého osídlenia v 13.-14. storočí, repre-
zentované palácovou stavbou, cisternou napájanou unikátnym
keramickým vodovodom, vyrobenom podľa stredomorských
vzorov. Výskum lokality uskutočnilo v rokoch 1957-1962 Slo-
venské národné múzeum (Ľ. Kraskovská), súčasný výskum od
roku 2006 výskum realizuje Malokarpatské múzeum v Pezinku
(J. Vavák).

Počas realizácie vedeckého výskumu sa 16. septembra 2017
uskutoční komentovaná prehliadka pre verejnosť, pričom ar-
cheologický výskum je možné navštíviť v priebehu leta a jesene
aj individuálne. Výstupom z projektu bude ďalej i publikačná čin-
nosť a odborná prednáška, ochrana nálezov a náleziska.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Skutočne uni-
kátnym, nedávno identifikovaným nálezom je strieborná
minca – dirham z územia arabského Abbásovského kalifá-
tu zo 60. rokov 9. storočia, ktorej vydavateľom bol kalif Al-
Mu´tazz . Ide vôbec o prvú súvekú arabskú mincu nájdenú
na území Veľkomoravskej ríše! Strieborný dirham, vyraze-
ný v strednej Ázii, obsahujúci aj úryvky veršov z Koránu, je
významným dokladom kontaktov Veľkej Moravy a orientu.

PhDr. Július  Vavák, PhD.,

Výskum Hradiska Neštich

Ľudovít Dait na rakúsko-uhorskej legitimácii vojnového letca. FOTO: archív Mestského múzea v Pezinku.
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Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2017/2018
plánuje otvoriť tieto študijné odbory:

1.ročník: -Anglický jazyk pre mierne pokročilých
- Vinohradníctvo, vinárstvo a somelérstvo

2.ročník: - Hudba stáročí
- Výtvarné techniky a koláž
- Ľudová kultúra nášho regiónu
-Arteterapia
- Počítače a fotografia

- Anglický Jazyk – Dom Kultúry (miestnosť pre ATV), prednášky
(utorok)

- Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo – Malokarpatské mú-
zeum, prednášky (streda)

- Hudba stáročí – Dom Kultúry (malý slónik), prednášky (streda)
- Výtvarné techniky a koláž – ZŠ Na Bielenisku, prednášky (utorok)
- Ľudová kultúra nášho regiónu – Malokarpatské múzeum, pred-
nášky (utorok)

- Arteterapia – Dom Kultúry (miestnosť pre ATV 1. poschodie,
prednášky (štvrtok)

- Počítače a fotografia – ZŠ Fándlyho, prednášky (štvrtok)

(streda) v čase o 14.00 hod. - 17.00 hod.
(štvrtok) v čase o 14.00 hod. - 16.00 hod.

Poplatok za jeden semester predstavuje sumu 26 eur, obča-
nia s trvalým pobytom v Pezinku majú 50 % zľavu.

Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho veku
sa uskutoční dňa

O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka
Andrea Pikusová, tel. č. 033/6901 127, e-mail:

Miesto konania výučby študijných odborov:

Dôležité termíny:
Nakoľko na MsÚ prebieha rekonštrukcia elektroinštlácie, zá-

pis do oboch ročníkov sa bude konať v Dome kultúry Pezinok,
Holubyho ul. č.42, prvé poschodie miestnosť preATV v dňoch:

6. 9. 2017
7. 9. 2017

13. septembra o 16.00 hod. v malej sále Domu
kultúry Pezinok.

andrea.pikuso-
va@msupezinok.sk

Akadémia tretieho veku 2017/2018

Ešte teraz v nás vibruje úžas-
ný náboj pozitívnej energie,
ktorá vládla na všetkých mies-
tach v Pezinku, kde po štyri dni
vyhrávala dychová hudba po-
čas celej doby festivalu až po
odchod posledného spokojné-
ho návštevníka.

Do Pezinka na XVII. roč.
Medzinárodného súťažného
festivalu malých dychových hu-
dieb sa ich
prišlo zabaviť naozaj veľa, čo
festival postavilo jednoznačne
do TOP podujatia v našom mes-
te a do pozície najväčšieho fes-
tivalu v jeho žánri v súčasnosti

Dychovky v Preši

Obzretie za festivalom Dychovky v Preši 2017

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU september

4.9. Prebieha zápis na krúžky a kurzy CvČ.

19.9. Hráme sa na škôlku.

21.9. Mama, ocko, poď sa hrať.

22.9. Remeselné mestečko.

26.9. Hráme sa na škôlku.

28.9. Mama, ocko, poď sa hrať.

29. 9. Športparáda.

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok od
17.00 - 19.00 h v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom parku.
Skupina pre priaznivcov zberateľskej kartovej hry Pokémon
a organizovaného hrania v Pezinku.

Môžete tak urobiť
v Infocentre CVČ v čase od 10.00-17.30 h (pondelok), 8.00-15.30 h
(ut.- štvr.)

Predpríprava pre 2- až 3- ročné detičky,
ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a
aktivity budúcich škôlkárov.. Prebieha bez účasti rodiča. Každý uto-
rok od 10.00-11.00 h.

Stretnutia s rodičmi a ich deťmi
každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie.

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

Predpríprava pre 2- až 3- ročné detičky,
ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť návyky a
aktivity budúcich škôlkarov.. Prebieha bez účasti rodiča. Každý uto-
rok od 10.00-11.00 h.

Stretnutia s rodičmi a ich deťmi
každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvo-
rivé dopoludnie.

Športové popoludnie pre rodiny a mladých ľudí.
Bližšie informácie budú dostupné v CVČ v mesiaci september a na
web stránke centra.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena prog-
ramu vyhradená.

www.cvcpezinok.sk

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

Divadelná hra o svätom Martinovi
Tento rok slávi Bratislavská ar-
cidiecéza rok sv. Martina, ktorý
je jej patrónom. Kto však bol

sv. Martin? Pán na bielom koni, ktorý nám prináša sneh na
Vianoce? A čo má spoločné s husami? Na tieto otázky sme hľa-
dali odpoveď. Zistili sme, že za postavou sv. Martina sa skrýva
oveľa viac. Prežil neobyčajný život plný pozoruhodných príbe-
hov. Pri štúdiu materiálov o tomto svätcovi sa priam núkala myš-
lienka vytvoriť divadlo na túto tému. A tak po dlhej dobe písania
scenára a po mnohých hereckých skúškach bola 17. júna v kláš-
tore kapucínov odpremiérovaná divadelná hra o sv. Martinovi.

Keďže hra mala veľký úspech, predstavíme sa s ňou 19. 8
v Dunajskej Lužnej, v a v novembri
v Bratislave. Touto cestou vás srdečne pozývame aj na naše ďal-
šie vystúpenia. Projekt „Hra o svätom Martinovi“ bol uskutočne-
ný vďaka finančnej podpore REVIE - Malokarpatskej komunitnej
nadácie.

septembri opäť v Pezinku

Autori divadla

Odchytené psy sa nachádzajú v karan-
ténnej a odchytovej stanici MsP Pezinok
na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade,
že občan spoznal svojho psa alebo po-
zná majiteľa psa prípadne má akékoľvek
informácie, ktoré by napomohli zistiť maji-
teľa odchyteného psa, môže volať na tel.
č. 0911 831 528 – KaOS (033 690 11 82 –
stála služba) alebo tiesňové volanie 159
MsP Pezinok. Taktiež nás môžu občania
kontaktovať v prípade záujmu o adopciu
psa alebo dočasnú opateru pre psa.

Pomôžte nájsť majiteľa

1.

2.

3.

4.

5.

(MsPP)

rasa: kríženec, pohlavie: samec, farba:
piesková, výška: cca 50cm, vek: cca 2r.,
miesto odchytu: Pezinská Baba

rasa: Rotvajler, pohlavie: samec, farba:
čierno-hnedá, výška: cca 60cm, vek: cca
5r., miesto odchytu: Talihov dvor

rasa: kríženec, pohlavie: samec, farba:
hnedá, výška: cca 40cm, vek: cca 1r.,
miesto odchytu: ul. Mierová

rasa: Stafordšírsky teriér: pohlavie: sa-
mec, farba: hnedá-biele znaky, výška:
cca 50cm, vek: cca2r., miesto odchytu: ul.-
Cajlanská

rasa: kríženec, pohlavie: samec, farba:
biela, výška: 55cm, vek: cca1r, miesto od-
chytu: ul. Moyzesova

V sobotu, 22. júla sa v lokalite Panholec uskutočnil prvý roč-

ník Kočfestu – festivalu koní a kočov. O zábavu sa postaral aj

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ. Radostníci, čoby cisároví

poddaní, spievali svojmu panovníkovi i cisárovnej Sisi na cestu,

kým prišiel ich koč k pódiu, kde im aj s vtipnou veršovankou odo-

vzdali dožinkový veniec a chlieb so soľou. Potom však z pódia

zazneli v podaní Radostníkov prevažne rezké slovenské ľudo-

vé piesne, ktorými isto potešili nielen cisára a cisárovnú, ale aj

prítomné publikum. Ani horúce slniečko nič neubralo z energie,

ktorú sa Radostníci svojimi piesňami snažili svojim posluchá-

čom odovzdať. Vystúpenie Folklórneho speváckeho súboru

RADOSŤ z Pezinka patrilo, ako už tradične, medzi tie vydare-

né. Spevákov a speváčky na akordeóne výborne sprevádzal no-

vý člen súboru Ing. Štefan Šalát. Eva Frťalová

FS RADOSŤ na Kočfeste

fesionálne kritériá a pripravuje
svojich žiakov na tanečné kon-
zervatóriá a umelecké školy.

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

práce v tanečnom kolektíve.
Akadémia pôsobí na školách

ZŠ Fándlyho,ZŠ Na Bielenis-
ku,ZŠ Kupeckého,MŠ Bystric-
ká.

Všetky deti, ktoré chcú rozví-
jať svoj pohybový talent, sa mô-

žu v prvý a druhý septembrový
týždeň zúčastniť zápisu na ZŠ
Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku,
ZŠ Kupeckého

Viac info na
alebo na tel. č.

.
www.sunnyda-

ce.sk 0907 110
103

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

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

Akadémia spĺňa vysoké pro-

Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

na Slovensku. Pezinok má
skvelé a kvalitné publikum, má
rád ľudovú pieseň, ktorá si ne-
zakladá na ocenení, ale na dlho-
ročnom prežívaní z generácie
na generáciu, čiže stále žije,
aj vďaka festivalu Dychovky
v Preši.

Nie každá dychová hudba
chce ísť v dnešnej dobe s ko-
žou na trh a tie, čo dorazili a
hrali podľa plánu, bez výnimky
prejavovali maximálnu spokoj-
nosť a nadšenie z atmosféry,
ktorú vytvorili návštevníci a or-
ganizátor. Určite sa však vy-
skytlo aj zopár situácií, na kto-

ré sa v budúcnosti viac zame-
riame a budeme sa snažiť ich
čo najviac vylepšiť pre spokoj-
nosť účinkujúcich a návštev-
níkov.

Za to, ako sa nám podarili mi-
nulé ročníky a najmä tento XVII.
sa chcem v mene organizáto-
rov jednoznačne poďakovať
mestu Pezinok a jeho primáto-
rovi Mgr. Oliverovi Solgovi, vice-
primátorom, Mestskému zastu-
piteľstvu, všetkým partnerom
DH Cajlané, PKC, Fanklubu
DH Cajlané, Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, SOZA,
Generali poisťovňa, Stavoim-

pex Holíč, REVIA, OOCR Malé
Karpaty, MPS, spriazneným in-
štitúciám, firmám i jednotlivco-
m, bez výdatnej pomoci
by to určite nebolo možné usku-
točniť.

Najväčšie poďakovanie sa-
mozrejme patrí vám, návštev-
níkom. ĎAKUJEM !!!

Termín budúceho XVIII. roč-
níka je
od 16. do 19. augusta 2018.

Donor, predseda festivalu
a hlavný organizátor

Dychovky v Preši 2018

František Féder

ktorých

Do dy-
chovky, priatelia!

DH Textilanka SK - 93,8 b zlaté pásmo Cum Laude
DH Grinavanka SK - 90,3 b zlaté pásmo Cum Laude
DH Leškovanka CZ - 89,0 b zlaté pásmo
DH Leithaberger A - 86,0 b zlaté pásmo
DH Schillermusik CH - 74,0 b strieborné pásmo
DH Veselá muzika CZ - 74,0 b strieborné pásmo

DH Leithaberger A, DH Leškovanka
CZ, DH Textilanka SK, DH
Veselá muzika CZ, DH Veselá muzika CZ,

Hlavná cena DH Textilanka SK, Cena predsedu medz. poroty
Cena predsedu festivalu

Cena diváka Cena primátora mesta
Cena predsedu BSK

Cena SOZA Cena za najobľúbenejšiu
skladbu Cena za in-
štrumentálny výkon

Cena za ženský spev
Cena za mužský spev

Cena za rozvoj
dychovej hudby vo svojom regióne, Cena
za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu

DH Grinavanka SK,
DH Textilanka SK, pieseň ,

DH Schillermusik CH, skladba
Bruno Gurtner, DH Grinavanka SK
Martina Kořínková, Anna Setnická DH
Textilanka SK Vladko Ďatelinka (12 ročný)

DH Leškovanka CZ,
DH Grinavan-

ka SK.

DH Svätojurská kapela SK, DH Šarfianka SK, DH Šenkvičanka
SK, DH Vinosadka SK, DH Túfaranka CZ, DH Šohajka CZ,
Mažoretky TINASK

Teče voda, teče
Nočné slzy

,
,

Hodnotenie dychových orchestrov – REGLEMENT CISM

Ocenení:
Hostia:
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

AUGUST 2017 PEZIN ANČ

► 8.9.
WINE&ART.

ANDREAZIMÁNYIOVÁ & BAND.
► 9.9. REDAJNÁ
AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA, HRAČIEK,
KNIŽIEK A DETSKÝCH POTRIEB.

► 13.9. SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE AKADÉMIE TRETIEHO VEKU.

► 14. 9. ONDREJ PIJÁK:
SVET 2.
► 17. 9. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: O DVOCH BABKÁCH JEŽIBABKÁCH.

► 18.9. TOMÁŠ POLONSKÝ: VI-
NOHRADNÍCKA KRAJINA.

► 22.-24.9. VINOBRANIE 2017.

► 27.9. CELOSLOVENSKÁ
PREHLIADKA SPEVÁCKYCH SÚBOROV.

► 28.9. SVETOVÝ DEŇ CES-
TOVNÉHO RUCHU.
► 1.10. MAFIÁN-
SKE HISTORKY.

9.10. MIRO JAROŠ -
ŤUKI TOUR 2.

( ) o 19.00 h nádvorie Malokarpatského múzea –
Podujatie s umením a dobrým vínom v spolupráci

Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra. Účin-
kuje:

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

Organizátor: CPR, prev. MC
MaMaTaTaJa

(streda) o 16.00 h v malej sále DK –
Šk. rok 2017/

2018. Hlavný garant: Mesto Pezinok.
(štvrtok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Finisáž výstavy – tempera, vodové farby, akryl.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účin-
kuje: Divadlo Na vešiaku. Pokračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

(pondelok) v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy obrazov. Trvanie

výstavy: 18. 9. - 13. 10. 2017.
(piatok-nedeľa) Podrobný prog-

ram bude uvedený na plagátoch a na web stránkach www.pezi-
nok.sk a www.kcpezinok.sk a v médiách.

(streda) o 7.30 h vo veľkej sále DK –
Hlavný garant: Jed-

nota dôchodcov na Slovensku, Krajská organizácia Bratislava.
(štvrtok) o 18.00 h v salóniku DK –

Hlavný garant: Klub sprievodcov.
(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Divadelná komédia, ktorá je obohatená množ-
stvom improvizačných vsuviek protagonistov, preto každé pred-
stavenie možno považovať za jedinečné. Účinkujú: Peter
Batthyány, Peter Sklár, Martin Vanek, Igor Adamec. Réžia: Karol
Vosátko. V predstavení sú použité expresívne výrazy. Pred-
stavenie nie je vhodné pre mladistvých divákov.

(pondelok) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Koncert pre (ne) poslušné deti. Predpredaj vstupe-

niek od 21.8. 2017 v pokladni DK Pezinok a na

piatok

PRIPRAVUJEME

www.ticketpor-
tal.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Sebastián Ján Balaček 10.7.
Jakub Bánes 10.7.
Elizabet Olšová 10.7.
Juraj Satko 11.7.
Martin Jurašek 12.7.
Michal Moravčík 13.7.
Ella Haraščáková 16.7.
Vladimír Demovič 19.7.
Júlia Bašteková 21.7.
Ela Sabová 26.7.
Katarína Dvořáková 27.7.
Filip Tkáč 27.7.
Eliška Sedmáková 29.7.

80-roční

85-roční

Malvína Hrušková 3.8.
Juraj Kováč 7.8.
Rudolf Uhlár 18.8.
Veronika Knoteková 19.8.
Anna Krupová 31.8.

František Nitray 5.8.

Viliam Mayb hm 72 r.
Irena Virgovičová 79 r.
Daniel Turčan 66 r.
Ján Pokorný 68 r.
Františka Lošonská 83 r.
Alžbeta Ovšonková 90 r.
Rudolf Kinder 80 r.
Dušan Stránsky 64 r.
Veronika Bakalová 69 r.
Jozef Dúbravčík 63 r.
RNDr. Jozef Riman Csc. 82 r.
Anton Demovič 77 r.
Alica Lišková 50 r.
Imrich Kormoš 89 r.
Alžbeta Šrubařová 78 r.
Bedrich Háger 79 r.
Štefan Zimmermann 76 r.
Pavel Jačianský 83 r.

ö

B L A H O Ž E L Á M E

Naši jub i lant i

Raz každý vo svete
živých musí svoju
lásku zanechať,
všetko, čím žil, čo
mal rád. Ty si odi-
šiel a a my môžeme
už len spomínať.

Dňa 12. 8. 2017 uplynuli 3 smutné
roky, čo nás navždy tragicky opus-
til náš syn, brat a krstný otec

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

Ľuboš BAROK

ban a Beata Beňová • Tomáš Pék
a Natália Turanská • Marcel Prut-
kay a Lenka Benedikovičová • To-
máš Štefanovič a Nina Adlerová •
Samuel Surkoš a Katarína Mrázi-
ková • Juraj Hanulík a Anita Turan-
ská •Aleš Buriánek a Ivana Mužilo-
vá • Róbert Kschill a Alena Murári-
ková • Marcel Richtárik a Katarína
Žemličková • Róbert Ollé a Katarí-
na Gájerová • Jaroslav Chrapko a
Anna Bučková • Ivan Májek a Ve-
ronika Galovičová • Slavomír Pet-
rák a Mária Šuttová • Ľubomír
Čech a Miroslava Klementová

Zosobáš i l i sa
Karel Kořínek a Martina Tahotná •
Miroslav Halmo a Simona Námeš-
ná • Martin Vacho a Beata Mons-
bergerová • Vladimír Cisár a Eva
Svobodová • Marcel Vlčík a Miriam
Gašparovičová • Juraj Blanárik a
Dana Somorová • Jaromír Poru-

Ten, kto stratil toho, koho mal rád,
pochopí, čo je to bolesť a žiaľ. Tá
rana v srdci stále bolí a zabudnúť
nám nedovolí. Dňa
28. 8. 2017 uplynú
3 roky od úmrtia
nášho milovaného

S láskou a úctou
spomína manželka a syn s rodinou.

Ing. Vladimíra
KOSTKU.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA sept.

1. Hurvínek a kúzelné múzeum ........................................ ČR
2.-3. Po strništi bos .............................................................. ČR

Začiatok predstavení je o 21.00 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Dňa 30. 7. 2017
uplynuli 2 roky, čo
nás opustil

z Pezinka.

S láskou spomíname.
Manželka, deti a vnúčatá. Za tichú
spomienku ďakujeme.

Ondrej MARŠO
Smutno

nám je všetkým, nič
už nie je také, ako

bolo predtým. Všade okolo chýba
tvoj hlas, tvoj pohľad a rezký krok.
V srdciach zostaneš tým, ktorí ťa
radi mali.

č-

ni-
ky

ok
re-

ku

sept.

Dňa 27. 8. 2017 si pripomenieme
6. výročie úmrtia
nášho manžela,
otca a dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou
spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Dňa 13. 9. 2016 si
pripomenieme 5.
výročie, čo nás
navždy opustila mi-
lovaná mamička,
babička a praba-
bička

S úctou, láskou a smútkom v srdci
spomínajú dcéry, zať, vnuci a prav-
nuci. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Pavlína KOVAČOVSKÁ.

Dňa 16. 8. uplynulo
11 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá ma-
mička a babička

a 12. 9. uplynie 16 rokov od úmr-
tia nášho drahého otca a dedka

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

Margita
HUBRICHOVÁ

Alfréda
HUBRICHA.

Ten, kto poznal, spomenie si, kto
mal rád, nezabudne! Dňa 23. 8.
2017 uplynulo 15
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš o-
tec, svokor a dedko

S láskou spomína-
jú syn Daniel s man-
želkou Ingrid a vnučka Inka. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Alojz HUBRICH.

Dňa 1. 9. 2017 u-
plynú 2 roky, čo nás
opustil drahý man-
žel, otec, dedko

z Pezinka. S láskou
spomínajú man-
želka a deti s rodinami. Kto ho po-
znal, venujte mu tichú spomienku.

Jozef VELICH

Miloval život a tak veľmi chcel žiť.
So zlzami v očiach si dňa 20. 9.

2017 pr ipome-
nieme 4. výročie
náhleho a nečaka-
ného úmrtia nášho
milovaného man-
žela, otca, dedka a
pradedka

S úctou a láskou spomínajú man-
želka Jožka, deti, vnuci a pravnuci.

Eugena Rudolfa BAČÍKA.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé
nám bolo, osud vzal. Odišiel si
nám všetkým, ktorí ťa radi mali.
Odišiel si bez toho, aby nám tvoje
ústa zbohom dali. Len ten, kto nie-
koho navždy stratí, vie, čo je bo-
lesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bo-
lí a zabudnúť nám
nedovolí. Dňa 20.
júla 2017 sme si
pripomenuli 4. výro-
čie čo nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s manželkou. Priate-
lia a známi, ktorí ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Daniel STRNA.

Dňa 29. 8. 2017 si pripomenieme 8.
výročie, čo nás navždy opustila na-
ša milovaná mama

a 8. 9. 2017 si pripo-
menieme jej nedo-
žité 90-tiny. S láskou
spomínajú dcéra Má-
ria s rodinou a synAnton s rodinou.

Mária
BOTTÁNOVÁ

Čas plynie, ale smú-
tok a bolesť v srdci
zostáva a veľmi
bolí, zabunúť nikdy
nedovolí. Dňa 18.
8. 2017 uplynulo 28
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná

S úctou a láskou v srdci spomí-
najú manžel Rudolf, dcéra Beáta
a syn Rudolf s manželkou, vnú-
čatá Michaela, Dominika s man-
želom, Dávid, Kamilka a už aj
pravnučka Terezka a ostatná smú-
tiaca rodina.

Helena KINDEROVÁ.

Dňa 1. 8. 2017 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
brat a kamarát

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Juraj
HRACHOVSKÝ.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zo-
stali len spomienky a žiaľ. Dňa 22.
8. 2017 uplynulo 5
rokov odvtedy, čo
nás opustil manžel,
otec a dedko

S láskou spomína
manželka, dcéra a
syn s rodinami.

Jozef SABO.

Dňa 28. 8. 2017 si
pripomenieme ne-
dožité 80. narode-
niny manžela, ded-
ka a pradedka

S láskou a úctou
spomíname. Manželka, dcéry s
rodinami a ostatná rodina.

Jaroslava BOĎU.

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci zostáva.
Dňa 19. 8. sme si
pripomenuli 13. vý-
ročie úmrtia

S láskou spomína celá rodina.

Boženky
KANKOVEJ.

Túto láskyplnú spo-
mienku venujeme
našej drahej manžel-
ke, mame a babke

rod. Chovanovej,
ktorá nás opustila dňa 25. 9.
2007, ale v srdciach ostáva na-
vždy. Ďakujeme!

Vierke
SLAMKOVEJ

14. júla sme si pri-
pomenuli nedoži-
té 90. narodeniny
nášho otca, dedka
a pradedka, vzác-
neho človeka

Venujte mu spolu s nami tichú spo-
mieku. S láskou spomínajú dcéry
Rozália, Lenka a Edita s rodinami.

Eduarda VYDRU.

Dňa 6. 8. si pripo-
míname smutné
10. výročie úmrtia
našej milovanej
sestry a tety

S láskou spomínajú sestry Dari-
na, Iveta s priateľom Robertom,
synovec Ľuboš a neter Michaela
s rodinou.

Marty
KERNOVEJ.

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a v srdci žiaľ.

Dňa 1. 9. 2017
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec a
dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S
láskou spomínajú dcéra Evička,
synovia Roman a Ladislav s rodi-
nami, vnúčatá a ostatná rodina.

Ladislav BINDER.

Dňa 18. 8. 2017 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila pani

S láskou spomína
manžel a syn s rodi-
nou. Kto ste ju po-

znali, venujte jej tichú spomienku.

Anna ŠOLTOVÁ.

Dňa 12. augusta
2017 uplynulo 15
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá sestra, man-
želka, mama, babka

rod. Liďáková.
S láskou na ňu spomínajú súro-
denci, manžel a deti s rodinami.
Ďakujeme
všetkým, ktorí ju poznali.

Ľudmila
NOSKOVIČOVÁ,

za tichú spomienku

Unavený a ubolený
tíško zaspal, opustil
všetkých aj keď nás
miloval. Odišiel si
od nás ako tichý
sen, nepovedal si
zbohom, už neprí-
dem. Keby sa tak dal vrátiť čas,
vidieť tvoje oči a počuť tvoj hlas. Už
len kytičku na hrob dáme, zažneme
sviecu a spomíname. Nebo si ťa
navždy vzalo, preto na krídlach an-
jela pozdrav ti posielam. Do výšky,
diaľky, tam hore kde ťa mám. 28. 8.
2017 si pripomenieme 6 rokov čo
nás navždy opustil syn a brat

22. 9. 2017 si pripomíname jeho
nedožitých 54 rokov. S láskou
spomína mama s rodinou. Neza-
búdame.

Martin GALAMBOŠ.

Pozerám na ruky, ktoré sú láska-
vé, vedú nás životom, tie ruky otco-
ve. Dňa 5. 7. 2017 sa dožil krás-
neho životného ju-
bilea 90 rokov a
zároveň aj menín
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

rodák zo Sloven-
ského Grobu. Veľa zdravia a bo-
žieho požehnania do ďalšieho
života želajú deti s rodinami.

Cyril BOHUN,

Dňa 29. 8. 2017 si
pripomenieme 10.
výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý

S láskou spomínajú
manželka, deti a ostatná rodina.

Stanislav OBORIL.

Dňa 15. 8. 2017
uplynulo 15 rokov,
čo nás opustil náš
drahý

S láskou spomína
manželka, tri dcéry, zať 6 vnúčat a 4
pravnúčatá. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku.

Vladimír
KOVAČIČ.

POĎAKOVANIE
Vyslovujeme úprimné poďakova-
nie všetkým príbuzným, priateľom

a známym, ktorí sa
prišli rozlúčiť dňa
31. 7. 2017 s naším
drahým otcom, ded-
kom a pradedkom

ktorý nám náhle odišiel dňa 25. 7.
Ďakujeme za slová útechy, prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktoré
ste priniesli na znak úcty a lásky
k nemu. Vďaka aj pohrebníctvu
p. Matiašoviča. Smútiaca rodina.

Rudolfom
KINDEROM,

Dňa 20. 9. 2017 si s
bolesťou v srdci
pripomenieme 1.
výročie úmrtia náš-
ho drahého

Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu venujú tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Jána TROJANA.

Odišiel si bez rozlúčky, nám ostal
len žiaľ. Už len kytičku kvetov ti na
hrob môžeme dať a modlitbu ti-

cho odriekať. Dňa
22. augusta sme si
pripomenuli 7. výro-
čie smrti nášho
drahého manžela,
otca a dedka

S láskou a úctou na neho spomína
manželka a synovia s rodinami.

Vladimíra KLAMU.

Dňa 4. 9. uplynie 7
rokov, čo nás na-
vždy opustil vo
veku 82 rokov náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

S láskou, vďakou a úctou spomína
manželka, syn Viliam, dcéra Jan-
ka s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s nami venujú tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Viliam FRIČ.

5.-6. Logan Lucky: Milónová lúpež .................................... USA
7.-8. Čiara ........................................................................... SR
9.-10. Malý Yeti ..................................... 17.00 h ............. Bel, Fra
9.-10. To .............................................................................. USA
12. Fk: Out ........................................................... SR, ČR, Hun
13. Tulipánová horúčka ............................................ VB, USA
14.-15. Americký zabijak ....................................................... USA
16. Bocian Riško ............................... 17.00 h ................. Nem
16.-17. Víno nás spája ............................................................ Fra
19. Fk: Klient ............................................................... Irn, Fra
20.-21. Ktorý je ten pravý? .................................................... USA
26. Fk: Druhá strana nádeje .............................................. Fin
27. Nina ............................................................................. SR
28. Atomic Blonde .................................................................. USA
29. AMITYVILLE: PREBUDENIE ......................................... USA
30. Lego Ninjago 3D ........................ 17.00 h ................. USA
1. Lego Ninjago ............................... 17.00 h ................. USA
30.-1. Kingsman: Zlatý kruh ............................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY september

Oľga Valachovičová 9.8.
Leopoldína Valentová 18.8.

Zuzana Treczková 3.8.
Emília Rajnerová 9.8.
Matilda Žužičová 16.8.
Oľga Kurucová 18.8.

Emília Libantová 14.8.

90-ročné

93-ročná

Pre verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:
dos-

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

Literatúra v Radnici: Anasoft Litera? Anasoft Litera!

Literárno-výtvarná súťaž na tému: Medzi vinohradmi.

Polročný cyklus – Čo sa skrýva v lese

Beseda s Taťjanou Lehenovou

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Termín:
25. september 2017 o 19.00 hod. Hostia: finalisti a porotcovia
prestížnej literárnej ceny Anasoft Litera. Miesto konania: Radnica
– café bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Ter-
mín: september 2017. Miesto konania: odd. pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

(podľa dohody so škola-
mi september – december). Humorné rozprávanie o lese, jeho
obyvateľoch a potrebe jeho ochrany. Miesto konania: odd. pre de-
ti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 28. september 2017,
10.00 hod. Hostia: Taťjana Lehenová, autorka knihy Je Miška
myška? Mami, a aké to bolo pred narodením? Čo sa deje v
brušku? Spomínate si ešte na tieto otázky? Teraz máte šancu
vkĺznuť spolu s nami a autorkou do tajov života. Miesto konania:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

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,
,

,

.

Kým školský zvonček zazvoní,
Čítanie je IN: besedy o knihách,V kolotoči kníh, Hrdina vo mne.
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25. 8. 2017. . Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 20. septembra 2017.

V termíne 8.-10. septembra 2017 sa uskutočnia dru-

hé najstaršie parkúrové preteky na Slovensku s me-

dzinárodnou účasťou pod názvom GRAND PRIX O

MALOKARPATSKÝ STRAPEC CSI2*-W. Tento rok pôj-

de už o 41. ročník pretekov v skoku na koni. Vstup na

toto podujatie je voľný. (r)

Pozvánka na preteky
v skoku na koni

Okrem okresných športových hier seni-
orov v Budmericiach, o ktorých sme písali
v júnovom čísle Pezinčana, sa naši čle-
novia zúčastnili 3. 7. 2017 krajských špor-
tových hier v Malackách.

Z 8 zúčastnených družstiev z bratislav-
ského kraja sa pezinskí seniori umiestnili
na výbornom 2. mieste a získali: 6 zlatých
medailí, 6 strieborných medailí a 2 bron-
zové medaily.

Členky MO JDS Pezinok: Oľga Her-
dová získala zlatú medailu v behu na 60
metrov, Ignácia Budayová získala zla-
tú medailu v hode valčekom, Katarína
Hulková získala striebornú medailu v ho-
de granátom na cieľ a v tej istej kategórii
Oľga Herdová získala bronzovú medailu.

Za okresnú organizáciu JDS Pezinok
boli úspešní títo súťažiaci: v behu na 100
m striebornú medailu získal Vladimír
Košnár a bronzovú medailu získal
Eduard Moravčík. Obaja získali vyššie

Seniori Jednoty dôchodcov na športových hrách

Pezinskí futbalisti odštarto-
vali prípravu na novú sezónu už
v úvode júla. Okrem obmeny
hráčskeho kádra, keď prišlo
množstvo kvalitných hráčov,
tak došlo aj ku zmene hlavného
trénera „A“ mužstva. Novým lo-
divodom sa stal 43-ročný
Vladimír Žilavý, ktorý naposle-
dy pôsobil v Devínskej Novej
Vsi a v minulosti hral aj v Pe-
zinku. Jeho trénerská kariéra
sa nesie v znamení viacerých
úspechov v mládežníckych ka-

Príprava na novú sezónu v plnom prúde

V sobotu 29. júla sa v Martine už po piatykrát uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska in-line alpine slalome. Na štart sa po-
stavilo viac ako 60 pretekárov z troch krajín. Preteky sú už tra-
dične započítavané do rebríčka World Ranking. Po prvýkrát sú
zaradené aj do českého seriálu CILAcup. Majstrami Slovenska
in-line alpine slalome pre rok 2017 sa stali:

Mladší predžiaci - Tomáš Šušoliak, staršie predžiačky - Sofia
Semanová, starší predžiaci - (LK Baba Pezi-
nok), mladšie žiačky- (LK Baba Pezinok), mladší
žiaci - (LK Baba Pezinok), staršie žiačky-

(LK Baba Pezinok), starší žiaci - Michal
Palič, juniorky a ženy - Lenka Keselá, juniori a muži - Dušan
Ambro.

Lukáš Lošonský
Ema Nogová

Tomáš Srnánek
Terézia Ančicová

(r)

NA MAJSTROVSTVÁCH SR
V INLINE SLALOME
BODOVALI AJ PEZINČANIA

uvedené medaily aj v behu na 200 met-
rov. Vo vrhu guľou získal zlatú medailu
Vladimír Klíman a striebornú Jozef Gáb-
riš. V stolnom tenise zlatú medailu získa-
la Andreja Vidová a Jozef Beladič, ktorý
získal aj striebornú medailu v petangu.

Všetkým zúčastneným a oceneným
ďakujeme za úspešnú reprezentáciu

a želáme im veľa úspechov i v budúc-
nosti.

Naši úspešní športovci Oľga Herdová
a Vladimír Košnár boli krajskou organizá-
ciou JDS nominovaní do športového druž-
stva za Slovensko, ktoré sa zúčastnilo
Medzinárodných športových hier senio-
rov v termíne od 10. do 13. 7. 2017 v
Plzni. Týchto medzinárodných športo-
vých hier seniorov sa zúčastnilo 16O špor-
tovcov z Čiech, Slovenska, Poľska, Ma-
ďarska a Nemecka. Z 20 súťažiacich druž-
stiev sa Slovensko umiestnilo na peknom
4. mieste, za čo im srdečne ďakujeme.

Naša členka a úspešná športovkyňa
Oľga Herdová získala na týchto medziná-
rodných športových hrách zlatú medailu v
behu na 40 metrov, k čomu jej srdečne
blahoželáme a ďakujeme jej aj za repre-
zentáciu nášho mesta.

Výbor OO Jednoty
dôchodcov Pezinok

tegóriách, keď sa mu hneď nie-
koľkokrát podarilo postúpiť do
vyšších súťaží. Mužstvo pre-
bral na začiatku letnej prípravy,
počas ktorej tím odohral päť prí-
pravných zápasov a jedno po-
hárové stretnutie. Cieľom pre-
chodného letného obdobia bolo
stabilizovať mužstvo a pripraviť
ho na náročnú sezónu. V tej mi-
nulej klub bojoval o záchranu
do posledných kôl, a aj preto sa
chce niečomu takému v budúc-
nosti vyhnúť.

Svoju prípravu na sezónu za-
čali aj pezinské mládežnícke
mužstvá od starších dorasten-
cov po mladších žiakov. Nie-
ktoré tímy okrem priateľských
zápasov v domácom prostredí
absolvovali aj sústredenie v
Zlatých Moravciach a prvé maj-
strovské zápasy odohrajú už
19.augusta. Medzitým si ostat-
né pezinské deti mohli užiť fut-
balový tábor, ktorého hlavnými
myšlienkami sú skvelá zábava,
výborná atmosféra a bohatý

program. Po úspešnom júlo-
vom týždni plnom futbalu sa
klub rozhodol podporiť tento
projekt a pripravil ďalší turnus
v rozmedzí 14.-18. augusta.
Týmto by sme vás chceli po-
zvať nielen na majstrovské zá-
pasy všetkých mužstiev, ale aj
na nábor detí od 4 rokov, ktorý
sa uskutoční koncom septem-
bra. O presnom termíne a všet-
kých novinkách bude klub včas
informovať na webovej stránke

.www.pscpezinok.sk (MsÚ)

Proplusco Slovakia Baba 2017
splnilo očakávania

Počas druhého júlo-
vého víkendu sa na
Pezinskej Babe konali
Preteky automobilov
do vrchu Proplusco
Slovakia Baba 2017.
Až na zopár drobných havárií a porúch, ktoré sú v norme azda
na každých pretekoch, sa dá podujatie hodnotiť ako úspešné.

Víťazom oboch súťažných jázd sa stal Dušan Nevěřil (CZ)
na Norme M20FC. Na druhom poradí skončil Dano Komárek
(CZ) na rovnakom vozidle a tretiu priečku obsadil László
Szász (HU) na Rynarde F3000, ktorý zároveň obhájil aj víťaz-
stvo v slovenských majstrovstvách. (r)

PŠC Pezinok – výsledky
12. augusta

futbalisti PŠC
Pezinok odo-
hrali prvé do-
máce stretnu-
tie v novej se-
zóne. V sobot-
ňajšom zá-
pase 3. ligy nastúpili proti tímu Lokomotíva Devínska Nová
Ves. Žiaľ prvý bod na domácej pôde sa nekonal – Pezin-
čania prehrali 0:3. V nasledujúcom súboji s Ivankou pri
Dunaji sa karta obrátila v prospech Pezinka 1:6. V sobotu 26.
augusta o 17.00 h čaká Pezinčanov duel s tímom ŠK Ber-
nolákovo. (r)

Ilustračné FOTO: TV Pezinok


