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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Vážení hostia, milí spoluobčania,

je pre mňa cťou privítať vás na tohoročnom Vinobraní 2017. Asi nikto

z nás už nedokáže spočítať, koľká je to oslava zberu úrody hrozna

a nového vína vo viac ako osemstoročnej histórii nášho mesta.

Historicky zdokumentované, písomne i fotograficky, sú len tie z minulé-

ho storočia a zo súčasnosti. Prvé oslavy práce vinohradníkov a vinárov

v „novoveku“ boli v roku 1934. Odvtedy ich bolo s niekoľkými prestáv-

kami viac ako pol stovky. Len od roku 2002, odkedy som primátorom

mesta, sa koná Vinobranie v Pezinku každoročne.Akaždoročne sa tiež

snažíme pripraviť vám bohatý kultúrny program, predstaviť vám ume-

leckú tvorbu remeselníkov, ale aj ponúknuť typické gastronomické

pochúťky a najmä prezentovať kvalitné vína, ktorých producentmi sú

vinári z Pezinka a ostatných miest a obcí Malokarpatského regiónu.

Je úplne samozrejmé, že nesmie chýbať ani v našom kraji známy a ob-

ľúbený vinársky „poloprodukt“ – burčiak.

Snahou nášho organizačného štábu je zabezpečiť program tak, aby

sa vám páčil, aby ste si v ňom každý našli to svoje. Chceme, aby

mal každý, kto navštívi Vinobranie v týchto dňoch, šancu sa nielen za-

baviť, ale aj byť spolu so svojimi najbližšími. Každý by mal pochopiť,

že Vinobranie je najmä o stretávaní rodín, priateľov a známych, teda nie-

len o „potrave“ tela, ale aj ducha.

Teší nás, že nám zachovávate svoju priazeň a že sa do Pezinka

každoročne vraciate aj v čase mimo Vinobrania. Množstvo vašich po-

zitívnych ohlasov na Vinobranie, ale aj na množstvo iných podujatí,

ktoré celoročne organizujeme, je potvrdením, že naše úsilie nevy-

chádza nazmar a že sa nám darí prezentovať naše mesto nielen ako

mesto dobrého vína, ale aj ako mesto bohatého kultúrneho života,

umenia a pohostinnosti.

Želám vám preto radostné dni prežité v Pezinku, na Vinobraní i mi-

mo neho, veľa zdravia a energie do ďalších dní, mesiacov a verím,

že sa o rok opäť spolu stretneme.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Inzercia
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POZVÁNKA
NA DÔLEŽITÉ PREROKOVANIE

Vodné nádrže

Vedenie mesta Pezinok pozýva obyva-
teľov ulice SNP a zástupcov Cyklokoa-
lície na prerokovanie projektu vybudova-
nia a značenia cyklotrasy na ulici SNP.
Stretnutie sa uskutoční v stredu 4. októb-
ra o 18. hodine na Mestskom úrade v za-
sadačke MsZ č. dv. 12. Vzhľadom na dô-
ležitosť projektu a jeho dopad na doprav-
nú situáciu v spomínanej časti mesta
prosíme o čo najväčšiu účasť. Súčasťou
stretnutia bude aj prerokovanie navrho-
vanej zmeny dopravy na ulici SNP, ktorú
predstaví dopravný inžinier PZ SR. Podľa
tohto návrhu by mala byť hlavnou ulicou
Ulica SNP a nie Bernolákova, ako je to
v súčasnosti. (r)

Nevšedná, ale o to záslužnejšia a zaujímavejšia je

výstava nazvaná

ktorú pripravil ako výber zo svojich fotografií Pezin-

čan Ing. v Malokarpatskom múzeu,

konkrétne v jeho vysunutom pracovisku Literárnom

a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure. Vernisáž sa

uskutočnila 7. septembra, výstava potrvá do 15. no-

vembra tohto roka.

Vodné nádrže v Malých Karpatoch,

Pavol Stanko

(r)
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

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

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

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia krízového

riadenia usmernilo a zaviazalo mestá a obce preskúšať funk-

čnosť a prevádzkyschopnosť systémov varovania občanov

v Slovenskej republike v roku 2017. Toto usmernenie sa týkalo

praktického testovania zariadenia, teda aj preskúšania sirén ho-

vorovou informáciou, čo sa udialo aktiváciou mikrofónu umiest-

neného na mestskom úrade v Pezinku. Preskúšanie účinnosti

varovného systému obyvateľov sa uskutočnilo v našom meste

8.9 a 13.00 hod. Zvlášť aktuálne je práve v čase, kedy Mi-

nisterstvo vnútra vyhlásilo zvýšený stupeň teroristického ohro-

zenia na území Slovenskej republiky.

Toto preskúšanie sa vykonalo celoplošne a Pezinok splnil túto

úlohu presne podľa nariadenia štátnych orgánov. Naďalej platia

aj termíny preskúšania sirén, podľa na celý rok určeného har-

monogramu. (MsÚ)

PRESKÚŠANIE VAROVNÉHO SYSTÉMU

MESTO PEZINOK
obsadzuje

voľné pracovné miesta na Oddelení školstva a sociálnej sta-

rostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb:

- Manažér kvality sociálnych služieb/inštruktor odbornej pra-

xe – kumulovaná funkcia

- Sociálny pracovní k v zariadeniach sociálnych služieb

- Inštruktor sociálnej rehabilitácie v zariadeniach sociálnych

služieb

- Vrátnik, údržbár, prevádzkový pracovník Nocľahárne

Bližšie informácie o pracovných miestach, kvalifikačných

predpokladoch a ďalších podrobnostiach vám poskytnú vedú-

ca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti – PhDr. Milada

Hegyiová, tel. 033/6901300, alebo Vedúca zariadení sociál-

nych služieb – Mgr.Alena Černáková, tel. 033/6901970

MESTO PEZINOK
obsadzuje

voľné pracovné miesto „referent stavebného úradu“ s týmito

požiadavkami a predpokladmi:

·

·

vysoká škola stavebného zamerania, práca s PC, vodičský

preukaz, bezúhonnosť

prax v oblasti stavebníctva vítaná

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou

v termíne do 30.09.2017 na adresu – „Mestský úrad, Radnič-

né námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť osobne do

podateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na

e-mail: .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že bude písomne odpo-

vedať len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny

pohovor. prednosta MsÚ v Pezinku

msu@msupezinok.sk

Mgr. Miroslav Šebesta,

Niekoľko týždňov bola na so-
ciálnych sieťach zverejnená ne-
pravdivá informácia o likvidácii
tzv. nočného života v meste,
spôsobená údajným obmedze-
ním prevádzkového času po
22. hodine niektorým prevádz-
kam. Hneď na začiatku treba
poukázať na to, že všetky pre-
vádzkové časy v meste vychá-
dzajú z platného Všeobecne
záväzného nariadenia schvále-
ného poslancami Mestského
zastupiteľstva v Pezinku v júni
tohto roka.

Iniciátori nepravdivých infor-
mácii zvaľujú vinu za údajný,
pre nich neprijateľný, stav na pri-

mátora mesta a nezriedka ho
vulgárne napádajú a urážajú.
Dokonca v piatok 8. septembra
usporiadali protestné verejné
zhromaždenie pred budovou
Mestského úradu, ktorého sa
zúčastnilo asi 20 – 30 mladých
ľudí.

Už oznámenie o organizovaní
protestu bolo v rozpore s plat-
nou legislatívou. Zákon č.
84/1990 Zb. o zhromažďova-
com práve jasne stanovuje, že
organizátor verejného zhro-
maždenia je povinný nahlásiť
mestu zhromaždenie minimál-
ne päť dní pred konaním zhro-
maždenia. Mesto následne túto

skutočnosť oznámi policajné-
mu zboru Slovenskej republiky.
Organizátori, či skôr organizá-
torky, z ktorých jedna vôbec v
Pezinku nebýva, túto zákonom
stanovenú povinnosť nesplnili v
zákonnom stanovenej lehote,
keďže ohlásili konanie zhro-
maždenia až vo štvrtok popo-
ludní (14.45 hod.) a dostali tak
príslušné orgány do časovej
tiesne. Jedna z troch organizá-
toriek pritom uviedla v žiadosti
neexistujúcu adresu v Šenkvi-
ciach.

Organizátori protestu rovnako
doteraz nepredložili ani svoje
požiadavky, ktoré formulovali

na sociálnych sieťach, a z kto-
rých mnohé sa vôbec netýkajú
prevádzkovej doby. Účelom
zhromaždenia bol podľa nich
„Nočný a kultúrny život v meste
Pezinok“. Zákon porušili aj
tým, že svoje stretnutie žia-
dali po 22.00 hodine (do 23.00),
pričom platné VZN jasne ho-
vorí, že primátor, ani nikto iný
nemá kompetenciu povoľovať
akékoľvek podujatie alebo pre-
vádzkový čas po 22. hodine.
Akákoľvek podobná činnosť
je rušením nočného pokoja
a práva občanov na odpoči-
nok.

(MsÚ)

VEREJNÉ ZHROMAŽDENIE O NOČNOM A KULTÚRNOM ŽIVOTE

Medializované informácie o
počte účastníkov protestu, kto-
rý sa konal v Pezinku dňa 8. 9.
2017, sme prijali s počudovaní-
m, pretože protestného zhro-
maždenia sa zúčastnilo nie
šesťdesiat ľudí, ale sotva polo-
vica z toto počtu, čo potvrdzujú
očití svedkovia, rovnako ako fo-
tografie, ktoré publikoval aj por-
tál mypezinok.sme.sk, či video-
záznam z podujatia vyhotovený
TV Pezinok. Vopred avizovanú
formu protestu napokon zvolilo
len účastníčok.

Treba tiež pripomenúť, že pro-
test mal, ako vedenie mesta
upozorňovalo už vopred, aj poli-

šesť

tický akcent, pretože účastníč-
ky, okrem požiadaviek týkajú-
cich sa otváracích hodín a kul-
túrneho života, len zopakovali
výhrady voči mestu Pezinok a
primátorovi, ktoré im na sociál-
nych sieťach podsúval T. Mi-
narský, neúspešný kandidát do
MsZ, ktorý sa aktuálne angažu-
je v politickej kampani v pros-
pech kandidátov na poslancov
do BSK M. Grella a P. Krem-
ského (viď ich spoločná účasť
v jednom tíme na augusto-
vom podujatí Fyzulnačka 2017
a iné). Protest nielen podneco-
val, o čom sa môže každý pre-
svedčiť na sociálnych sieťach,

ale aktívne doň počas konania
vstupoval. Ďalej sa protestu zú-
častnil kandidát na poslanca
BSK a predsedu BSK R. Blaško
a údajne aj spomínaný kandi-
dát na poslanca BSK P. Krem-
ský. Nejde v tejto súvislosti ne-
spomenúť, že voľby do BSK sa
konajú o necelé dva mesiace a
jedným z kandidátov na po-
slanca je aj súčasný primátor
Oliver Solga.

Primátor Oliver Solga odmie-
ta politizáciu akýchkoľvek ob-
čianskych aktivít a už pred dvo-
mi týždňami verejne ponúkol or-
ganizátorkám protestu osobné
stretnutie a toto pozvanie viac-

krát verejne zopakoval. Orga-
nizátorky protestu však s mes-
tom nekomunikujú, ešte aj zá-
konnú povinnosť ohlásiť mestu
konanie verejného zhromažde-
nia si nesplnili včas, teda mini-
málne päť dní pred konaním
protestu, ale len jediný deň
pred akciou.

Domnievame sa, že v záuj-
me objektivity je namieste
o týchto skutočnostiach in-
formovať verejnosť.

(MsÚ)

Poznámka: Tieto skutočnosti

boli už v pondelok 11. 9. adre-

sované aj redaktorke portálu

mypezinok.sme.sk

Stanovisko vedenia mesta Pezinok k medializovaným
informáciám o proteste, ktorý sa konal 8. 9. 2017

Mesto Pezinok 26. augusta
už tradične zorganizovalo ob-
ľúbené gastronomické podu-
jatie Fyzulnačka 2017 – súťaž
vo varení fazuľovej polievky.

Keďže sa blížia voľby do
VÚC, rozhodli sa organizátori,
že tento rok neposkytnú mož-
nosť varenia a prezentácie
subjektom, ktoré kandidujú vo
voľbách do VÚC. Žiadnym po-
litickým stranám a samozrej-
me, ani kandidujúcim jedno-
tlivcom, aby táto už tradičná
akcia nebola zbytočne spoliti-
zovaná a prepolitizovaná.

Všetci to akceptovali, až na
jednu výnimku. Do súťaže sa
prihlásil istý Tomáš Minarský
ako člen týmu

A od mesta si navy-
še požičal bezplatne stánok.
V sobotu ráno vysvitlo, že ďal-
šími členmi tohto vymyslené-
ho tímu sú Peter Kremský a
Milan Grell – kandidáti na po-
slancov do VÚC. A s nimi sa
objavil aj ich „šéf“ Ján Mrva,
kandidát na župana. Ako na-
zvať takéto správanie? Žeby
taký malý predvolebný „pod-
vod“?

Priatelia dobré-

ho jedla.

Ďalší kandidát na župana
Jozef Uhler (tiež kandiduje
ako nezávislý) upozornil pria-
mo na mieste na fakt, že jemu
a jeho tímu bola účasť na va-
rení fyzulnačky zamietnutá z
vyššie spomenutých dôvo-
dov. On pravidlá rešpektoval.
Pre organizátorov to bola tráp-
na situácia. Pre M. Grella
a P. Kremského spolu s T. Mi-
narským zrejme len také
„obyčajné“ obchádzanie pra-
vidiel, ktoré by mali byť súčas-
ťou každej férovej súťaže.
Aj tej politickej. (OS)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky rozhodnutím mi-

nistra vnútra SR číslo 4, o vyhlásení alebo zmene stupňa te-

roristického ohrozenia oznámilo mestám a obciam, že na

základe zhodnotenia miery teroristického ohrozenia namie-

reného voči Slovenskej republike alebo súvisiaceho so SR,

jej občanmi a jej záujmami vyhlásilo 23. augusta 2017

o 14.00 hod. druhý stupeň – zvýšený stupeň teroristic-

kého ohrozenia na území Slovenskej republiky. (r)

Oznam

Taký malý „podvod“?

Vyjadrenie primátora mesta Pezinok k protestu
Nepovažujem za správne

odkazovať si s organizátorka-
mi protestu, ktorý sa konal 8.
septembra, čokoľvek cez mé-
diá a určite teraz nebudem po-
ukazovať na chudobnú účasť.
Opakovane som organizátor-
ky verejne pozval na osobné
stretnutie, aby sme si vyjasnili
situáciu a spoločne hľadali rie-
šenia. Organizátorky však za-
tiaľ s mestom ani so mnou ne-
komunikujú.

Postrehol som, že okrem po-
žiadaviek týkajúcich sa otvá-

racích hodín, v ktorých však
nemajú organizátorky celkom
jasno, sa snažili nastoliť aj ne-
jaké širšie politické témy. Žiaľ,
rozumy brali na Facebooku od
neúspešných komunálnych
politikov a ich chronických
podporovateľov. Aj priamo na
proteste sa ukázalo, že niek-
torí by túto iniciatívu radi spoli-
tizovali a zneužili pred blížiaci-
mi sa voľbami do Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

Pritom, keby organizátorky
prijali moje pozvanie, toto všet-

ko by už vedeli, rovnako ako
by vedeli, že s otváracími hodi-
nami je to trocha inak ako tvr-
dia a že VZN, podľa ktorého
sú upravené, prijali poslanci,
neurčil ho primátor a preto tre-
ba nastoliť širšiu diskusiu a
navrhnúť také úpravy, ktoré
majú šancu uspieť práve aj v
zastupiteľstve. Vedenie mes-
ta i ja osobne, rovnako ako
väčšina poslancov zastupiteľ-
stva, sa dlhodobo snaží hľa-
dať rovnováhu, ktorá obča-
nom Pezinka umožní nielen

kultúrne a spoločenské vyži-
tie, ale aj zaručí právo na od-
dych.

Pokiaľ sa vrátime k tým otvá-
racím hodinám, verím, že aj
účastníci protestu konečne na
vlastné oči videli, že reči o
tom, ako o desiatej musia byť
všetky podniky zatvorené, sa
nezakladajú na pravde a po
proteste napriek chladnému
počasiu pokračovali do vinár-
ní, kaviarní, krčiem, či na dis-
kotéku.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

V sobotu 9. 9. vo večer-
ných hodinách sa príslušník
Mestskej polície v Pezinku
Miroslav G. dopustil pro-
tispoločenského konania v
pohostinskom zariadení na
ulici SNP. Napriek tomu, že
sa incident stal v mimopra-
covnej dobe, zamestnávateľ
voči menovanému zahájil dis-
ciplinárne konanie, ktorého
výsledkom je ukončenie pra-
covného pomeru. (MsÚ)

Zlyhanie
príslušníka
MSP
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Figuralisti v Modre

ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok

zo dňa 23. 8. 2017

UTVORIL volebné okrsky
na odovzdávanie hlasovacích lístkov

a na sčítanie hlasov

a URČIL volebné miestnosti
vo volebných okrskoch na území

mesta Pezinka takto:

o určení volebných okrskov
a volebných miestností vo volebných

okrskoch, miesta a času konania
voľby do orgánov

samosprávnych krajov

A) Volebné okrsky a volebné miestnosti

Primátor mesta Pezinok podľa zákona č.
180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu vo-
lebného práva a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov, v súlade s rozhodnutím predsedu
NR SR č. 166/2017 Z. z. o vyhlásení volieb
do orgánov samosprávnych krajov zo dňa
23. 6. 2017,

ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
námestie, Potočná, Farská, Mladobole-
slavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Dre-
várska, Svätojurská ulica, vrátane obča-
nov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Se-
necká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka,
Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku,
Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Vinič-
nianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičo-

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-

ničné námestie 7 (I. poschodie č.dv.19)

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Kollárova 1

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Se-

necká 2

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,

Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola,

Záhradná 34

va, Šenkvická cesta, Panholec, Ruland-
ská, Hroznová, Veltlínska

ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermo-
va, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica gen.
Goliana, Ulica gen. Viesta

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bo-
kesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina,
Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kal-
váriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona San-
dtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona San-
dtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26, Šte-
berlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho,
Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najma-
rova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovic-
kých

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kuku-
čínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská,
Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

ulice: Svätoplukova 6-51

ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola,

gen. Pekníka 2

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,

Svätoplukova 51

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,

Kupeckého 74

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, Va-

janského 16

ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulakova, Komenského, Neru-
dova, Okružná, Kataríny Franklovej, Euge-
na Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstev-
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná,
Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynár-
ska, Za panskou záhradou, Nezábudková,
Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č.
166/2017 Z.z. sa voľby do orgánov Brati-
slavského samosprávneho kraja, vo všet-
kých volebných okrskoch na území mesta
Pezinka, budú konať

a vykonaniu zmien na Mest-
skom úrade, Radničné námestie 7, v kan-
celárií č. 19 P (prízemie).

Všetky zmeny je možné vykonať do 3.
novembra 2017 do 12.00 hod.

Žiadame všetkých oprávnených voličov,
aby si vo vlastnom záujme skontrolovali
zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

primátor
v Pezinku, 23. 8. 2017

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fán-

dlyho 11

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná

škola, Komenského 27

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,

Bystrická 1

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,

Orešie 2

Voličské zoznamy sú k dispozícii k
nahliadnutiu

B) Čas konania volieb:

v sobotu 4. novem-
bra 2017 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

C) upozornenie pre voličov

Mgr. Oliver Solga,

MESTO PEZINOK

Výstavy

Humor a hudba v Žiline

Fotograf Ján Štrba
v Beroune

Významný slovenský foto-
graf Pezinčan
predstavil svoju tvorbu v po-
dobe veľkorozmerných foto-
grafií vo výstavných priesto-
roch Golf Gallery v Beroune.
Išlo najmä o portréty starých
ľudí so zaujímavými tvárami
a ešte zaujímavejšími osud-
mi. Na Radničnom námestí
v Pezinku je do konca októb-
ra nainštalovaná aj výstava
Štrbových fotografií z Kon-
certov mladosti v rokoch
1976 a 1977.

Ján Štrba

(r)

Finisáž výstavy v PKC

Film o Alexandrovi Dubčekovi

Nová známka Igora Piačku

Oznamujeme všetkým darcom
krvi, že najbližší odber bude
dňa

na prvom poschodí. Srdečne pozývame aj pr-
vodarcov.

19.10. 2017 od 8.00 do
11.00 h (štvrtok ) v salóniku

Domu kultúry
SČK - Pezinok

Pozvánka na darovanie krvi

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 záko-
na NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzý-
va všetky fyzické osoby – obča-
nov, fyzické osoby – podnikate-
ľov a právnické osoby, vykonať

v období od
ako opatre-

nie na predchádzanie vzniku a
šíreniu prenosných ochorení, s
tým že:
1. vykonajú deratizáciu v

objektoch a na verejných
priestranstvách v správe ale-
bo majetku obcí;

celoplošnú jesennú deratizá-
ciu (reguláciu živočíšnych
škodcov) 1. 10.
2017 – 15. 11. 2017

obce

2.
vyko-

najú deratizáciu v ich alebo
nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch a areá-
loch určených na podnikanie
a bývanie, vrátane škol-
ských, zdravotníckych, špor-
tovo-rekreačných, telový-
chovných a kultúrnych zaria-
dení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a polyfunk-
čných domov, administratív-
nych budov, skladov i sklá-
dok odpadov;

3. vy-
konajú deratizáciu na po-

fyzické osoby – podnikate-
lia a právnické osoby

fyzické osoby – občania

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

sa dopustí
priestupku a

sa dopustí správneho delik-
tu na úseku verejného zdravot-
níctva nevykonaním nariadenej

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

Fyzická osoba
fyzická osoba –

podnikateľ alebo právnická oso-
ba

regulácie živočíšnych škodcov.
Za priestupky a správne delikty
možno uložiť pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 € a v

blokovom konaní do 99 €
b) fyzická osoba – podnikateľ

alebo právnická osoba – od
150 € do 20 000 €.

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

VÝZVA na celoplošnú jesennú deratizáciu

V dňoch zabezpečí mesto Pezi-
nok pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu odpadu na
Fajgalskej ceste v Technickom a skladovom areáli MPS (bývalá
motokárová dráha). V týchto dňoch v čase od
budú môcť obyvatelia Pezinka doviezť odpad, ktorý sa nevojde
do bežných nádob, nábytok, pračky, chladničky a iné spotrebiče,

12., 13. a 14. októbra 2017

8.00 do 18.00 h

Jesenné upratovanie biologický odpad, železný šrot, sklo, papier a plasty. Upozor-
ňujeme, že akcia nie je určená na zber nebezpečných odpadov,
ako sú napr. oleje, žiarivky, batérie, farby a drobný stavebný od-
pad, ktoré sa zbierajú celoročne na Viničnianskej 25 v sídle firmy
Marius Pedersen, a.s. Pneumatiky nepatria do komunálneho od-
padu, preto sa tiež nezbierajú. Pre obyvateľov Pezinka je zber
odpadu zadarmo, firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvi-
dáciu odpadu na vlastné náklady. MsÚ-odd. výstavby a ŽP

Slovenské národné múzeum Ľudovíta Štúra a Mesto Modra
pripravili v rámci podujatia Slávnosti hliny v priestoroch mod-
ranskej starej radnice aj výstavu dvoch významných sloven-
ských keramických majstrov – figuralistov rodá-
ka z Grinavy, a Výstava s názvom

predstavuje prierez ich tvorby, ktorá svojou
kvalitou a významom je už dnes pevnou súčasťou toho najlep-
šieho, čo v slovenskom ľudovom umení máme. Navštíviť výsta-
vu sa dá až

Jozefa Franka,
Mariána Lišku.

do 30. septembra. (r)

Keramická
figurálna plastika

V žilinskej galérii SOHO1 GALLERY otvorili 12. septembra vý-
stavu dvoch grafikov – tvorcov kresleného humoru, a to

z Prahy a z Pezinka. Po výstave v Martine,
ktorá v bola v Turčianskej galérii nainštalovaná počas celého le-
ta, je to už ich druhá spoločná výstava v Žiline, ktorou nadviazali
na ich prvé výstavné i priateľské stretnutie. To sa v Žiline udia-
lo už v roku 1990. Odvtedy mali niekoľko spoločných výstav,
okrem iného napríklad 11. septembra 2001 v Prahe.

Jiřího
Slívu Olivera Solgu

(r)

V malej galérii Pezinského kultúrneho centra sa 14. 9. usku-
točnila finisáž, teda ukončenie výstavy, mladého neprofesionál-
neho výtvarníka nazvaná SVET 2. Zaujímavé,
farebne kultivované a svojimi námetmi snové olejomaľby zauja-
li počas leta mnohých návštevníkov Domu kultúry.

Ondreja Pijáka,

(r)

Na dlho očakávanom filme oAlexandrovi Dubčekovi sa výraz-
ne podieľajú aj dvaja Pezinčania. Autorom literárnej predlohy je
spisovateľ autor knihy –

ktorá vyšla v roku 2015. Režisérom filmu o le-
gendárnej postave Pražskej jari v roku 1968 je
ktorého si možno najviac pamätáme ako režiséra mimoriadne-
ho televízneho filmu

Ľuboš Jurík,

Laco Haľama,

(r)

Alexander Dubček Rok
dlhší ako storočie,

Tábor padlých žien.

V pezinskom Dome kultúry otvorili 18. septembra výstavu ta-
lentovaného maliara z Modry Jeho obra-
zy dokonale vystihujú našu malokarpatskú prírodu, atmosféru
vinohradov a striedajúcich sa štyroch ročných období. Výstava
potrvá

Tomáša Polonského.

do 13. októbra. (r)

Vinohradnícka krajina

Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila vo svojich vý-
stavných priestoroch výstavu

Krehká krása a svieža farebnosť malieb na vzác-
nej tkanine si iste nájde svojich obdivovateľov nielen v radoch
žien. Výstava potrvá

Sylvie Hrdlovičovej

do 20. októbra. (r)

Na hodvá-
be maľované.

Na hodvábe maľované

Vynikajúci slovenský maliar a grafik Pezinčan po
niekoľkých úspešných výstavách doma i v zahraničí prezento-
val 7. septembra vo Faustovej sieni bratislavskej Starej radnice
svoju novú poštovú známku venovanú trom úspešným sloven-
ským športovcom – futbalistovi Andrejovi Kvašňákovi, hokejis-
tovi Václavovi Nedomanskému a boxerovi Júliusovi Tormovi.
Okrem toho mu 13. 9. otvorili výstavu v galérii v Rožnove
pod Radhoštěm a zároveň ešte stále sa môžu milovníci umenia
potešiť z jeho maliarskej a grafickej tvorby v Lehniciach, Han-
dlovej a Vajnoroch.

Igor Piačka

(r)

Creart



RÔZNE / INZERCIA4 SEPTEMBER 2017 PEZIN ANČ

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 10. 2017

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA
� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

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

Inzercia

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

info farebnevinar-

stvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvocavojsky@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

.- . október

18.-21. október

4.-7., 18.-21. október

18.-21. október

25.-28. október

4.-7. október

25 28

6.-9. september

25.-28. október

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

Mesto Pezinok v spolupráci

so Základnou organizáciou

SZPB Pezinok a Klubom voja-

kov Slovenska si aj tento rok

26. augusta 2017 s pietou a úc-

tou pripomenulo slávne ale aj

tragické udalosti spred 73 ro-

kov pri spomienkových osla-

vách SNP v Pohronskom Bu-

kovci.

Pohronský Bukovec, obec

ani nie so 110 obyvateľmi, je hr-

dá na svoju povstaleckú minu-

losť. Minulosť vážnu, ale aj trp-

kú. V chotári obce 1.novembra

1944 nemeckí vojaci zastrelili

pri pokuse o útek nášho rodá-

ka, brigádneho generála in me-

moriam Karola Pekníka, ktoré-

ho vojenská historiografia ozna-

čuje za „vojenského stratéga“

Prvej československej armády

na Slovensku.

Veniec vďaky Mesta Pezinok

pri pomníku Jegorovovej parti-

zánskej skupiny ako aj veniec

pri pamätnej tabuli Karola Pek-

nika položili predseda ZO

SZPB Pezinok JUDr. Dušan

Vilim, za Klub vojakov Sloven-

ska plk. v. v. Ing. Milan Viglaský

za aktívnej spolupráce členov

Malokarpatského baníckeho

spolku.

Obec Pohronský Bukovec,

ktorá bola vojakmi fašistického

Nemecka vypálená 14. februá-

ra 1945 za pomoc partizánom

ale aj vojakom a dôstojníkom

regulárnej armády (Golian,

Viest, Pekník), si váži skutoč-

nosť, že Mesto Pezinok a jeho

Občianske združenia si od roku

2012 každoročne spolu s oby-

vateľmi obce pripomínajú uda-

losti spojené s národno-oslo-

bodzovacím bojom počas dru-

hej svetovej vojny. (DV)

Hold vojenskému stratégovi Slovenského národného povstania

Samosprávne kraje majú veľ-
ké množstvo právomocí a po-
vinností, ktoré sa týkajú zdra-
votníctva. Kraj je tým, kto na zá-
klade žiadosti povoľuje, alebo
ruší prevádzku zdravotníckych
zariadení – ambulancií, všeo-
becných nemocníc, liečební,
agentúr domácej ošetrovateľ-
skej starostlivosti alebo aj le-
kární. Schvaľuje napríklad aj
ich ordinačné hodiny.

Župa tiež pripravuje rozpis
služieb lekárskej služby prvej
pomoci a pohotovostných slu-
žieb lekární. Na webstránke

www.bratislavskykraj.sk
www.e-vuc.sk

alebo
preto vždy náj-

dete aktuálny rozpis pohoto-
vostí.

Bratislavská župa zodpove-
dá aj za rajonizáciu lekárov.
Každý pacient tak podľa trvalé-
ho alebo prechodného bydliska
spadá do rajónu konkrétneho
všeobecného lekára, zubného
lekára, gynekológa alebo pe-
diatra. Pacient si môže vybrať
iného lekára, než toho, ku kto-
rému patrí podľa bydliska, ten
ho ale nemusí prijať. Povinnosť
prijať vás má iba lekár, ku ktoré-

mu patríte podľa bydliska. Pre
lekárov-špecialistov sa rajoni-
zácia neurčuje, a preto sa pa-
cienti, ak si sami nenájdu špe-
cialistu, majú obracať na zdra-
votnú poisťovňu.

Kraj je zriaďovateľom polikli-
niky v Karlovej Vsi a ďalším
zdravotníckym zariadeniam po-
skytuje priestory. Vďaka tomu
poskytujú starostlivosť viaceré
polikliniky v Bratislave alebo aj
malacká nemocnica, ktorá zá-
sluhou spolupráce kraja a
súkromnej spoločnosti prešla
výraznou modernizáciou.

V neposlednom rade kraj pre-
šetruje podnety a sťažnosti pa-
cientov, napríklad na neopráv-
nené platby alebo nedodržiava-
nie ordinačných hodín. Okrem
všetkých týchto povinností Bra-
tislavský samosprávny kraj vyko-
náva aj veľa aktivít navyše. Pat-
ria sem rôzne školenia a pred-
nášky pre odbornú verejnosť
na univerzitách aj medzinárod-
ných konferenciách a aktivity
ako napríklad nedávno realizo-
vaný projekt, ktorým testoval de-
ti na najvhodnejší šport, aby im
tak pomohol vo výbere. (BSK)

Zdravotníctvo v Bratislavskom samosprávnom kraji

Pri príležitosti Mesiaca úc-
ty k starším Mesto Pezinok v
spolupráci s Pezinským kul-
túrnym centrom pripravilo prí-
jemné podujatie a posedenie
pre našich milých seniorov,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok

v
Dome kultúry v Spoločenskej
sále. Kultúrny program a ma-
lé občerstvenie bude zabez-
pečené.

19.októbra 2017 o 15.00 h

(MsÚ)

Úcta k starším

Dňa
sa bude ko-

nať Celoslovenská
prehliadka spevác-

kych súborov
v Dome kultúry v Pezinku.

Prehliadka seniorskych spe-
váckych súborov je vrcholným
podujatím, na ktorom sa pred-
stavia najúspešnejšie senior-
ské kolektívy zo všetkých regió-
nov Slovenska. Vstup je voľný.

27. 9. 2017 o
10.00 h

Seniori spievajú

JDS Pezinok

Pozvánka

Inzercia

V nedeľu 12. 11. 2017 o 15.00
hod. v DK Pezinok sa uskutoční
XIX. ročník súťaže

ZO
Únie žien Slovenska v Pezinku
pozýva do súťaže všetkých
Pezinčanov, ktorí radi spievajú.
Súťaž nie je vekovo ani žánro-
vo obmedzená. Prihlásiť sa mô-
žete na t. č. 0905 868 039, v In-
formačnom centre v Starej rad-
nici alebo v kancelárii prvého
kontaktu MsÚ Pezinok, kde ob-
držíte aj prihlášky.

Pezinok

spieva, spievajte s nami.

Výbor ZO ÚŽS v Pezinku

Pezinok spieva

Inzercia
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Bratislavská župa nutne po-
trebuje zmenu na poste pred-
sedu. Súčasný župan Pavol
Frešo nielenže už dávno vy-
čerpal svoj potenciál, ale za
osem rokov v úrade toho viac
nasľuboval, ako spravil. Malý
odpočet činnosti, resp. nečin-
nosti súčasného predsedu
Bratislavského samosprávne-
ho kraja (BSK) Pavla Freša:

1. Obchvat Pezinka – sľubuje
ho už 8 rokov a dodnes nie
je ani naprojektovaný. Vý-
hovorky Pavla Freša, že kraj
musel čakať na zmenu
územného plánu Pezinka,
neobstoja, pretože projekty
mohli byť aj tak dávno pri-
pravené. Peniaze, ktoré boli
naň alokované v IROPe, sa
z veľkej časti rozpustili na
iné priority. Pezinok je tretí

najzaťaženejší
úsek po Prístavnom moste
a Moste Lafranconi.

2. Cesta medzi Rohožníkom a
Malackami – Pavol Frešo
sľuboval, že cesta bude hoto-
vá v roku 2015, potom v roku
2016, dokonca o tom podpí-
sal memorandum. Dodnes
cesta nie je a ľudia v Rohož-
níku neveria, že sa začne na
budúci rok. Po tejto ceste
chodia tisíce kamiónov z Ce-
mentárne Rohožník.

3. Sľuboval zavedenie atrak-
tívnej integrovanej dopravy,
ktoré nie je dodnes zvládnu-
té, lebo chýba nadväznosť
spojov a odstránenie súbe-

automobilmi

Osem rokov nesplnených sľubov Pavla Freša. A čo ďalej?
Inzercia

hu autobusov a vlakov. Pa-
vol Frešo musel vymeniť
dvoch riaditeľov Bratislav-
skej integrovanej dopravy,
ktorých sám navrhol, aj pre-
to idú zmeny tak pomaly.

4. Sľúbené opravy ciest II. a III.
triedy, ktoré župa sľúbi ob-
ciam, sa v danom roku ne-
uskutočnia a nikto sa ani ne-
ozve, prečo.

5. 8 rokov sľubuje využitie 9
hektárového župného po-
zemku v Petržalke, určené-
ho na šport a rekreáciu, ale
dodnes na ňom nič nestojí.

6. 8 rokov sľubuje opravu syna-
gógy v Senci, ale doteraz sa
nič nezačalo opravovať.

7. Roky sľubovaná oprava di-
vadla Aréna, na ktorú dala
vláda peniaze, sa tohto roku
neuskutoční kvôli zbabra-
nému verejnému obstará-
vaniu zo strany župy.

8. Sľuboval, že sa bude veno-
vať župe, ale namiesto toho
sa venoval funkcii predsedu
politickej strany SDKÚ - DS,
ktorú doviedol ku krachu.

Typické je to, že keď sa roz-
hodol uchádzať o svoj tretí
mandát, prišiel s konceptom
dopravy zadarmo. Ako úradu-
júci župan mal začať svoju
kampaň výpočtom úspechov,
ktoré dosiahol za 8 rokov. Ale
zdá sa, že nemá veľmi čo pove-
dať, tak iba balamutí ľudí.

Dokončil som prácu na vo-
lebnom programe, ktorý je jedi-

V čom spočíva zmena, kto-
rú chcem presadiť ja?

nečný v tom, že okrem cieľov,
ktoré sú spoločné pre celý kraj,
navrhuje ciele, ktoré sa týkajú
iba Bratislavy a jednotlivých
okresov kraja.

a. Riešiť starostlivosť o cesty
v Bratislave spoločnou doho-
dou BSK a Bratislavy

b. Podporiť rozšírenie diaľnice
D4 na 4 pruhy s územnou re-
zervou pre kolektory

a. Podpora vybudovaniu rozší-
renia Starej seneckej cesty
na 4 pruhy

b. Zvýšenie kapacity vlakov
zo smeru Dunajská Streda
napr. rozšírením o druhú
koľaj

Spoločné ciele pre Bratislavu

Spoločné ciele pre Senec

kandidát na župana
Bratislavského kraja

Spoločné ciele pre Pezinok

Spoločné ciele pre Malacky

a. Riešenie grobského ob-
chvatu – trasovanie, územ-
né rozhodnutie a financo-
vanie ako základ budúceho
obchvatu Pezinka

b. Podpora vinohradníctva a za-
chovania vinohradov + roz-
voj vinárskej školy v Modre

a. Obchvat Malaciek riešiť vyu-
žitím existujúcej diaľnice a
novou križovatkou (Malac-
ky – vybudovanie križovatky
D2 Studienka)

b. Postaviť cestu medzi Ro-
hožníkom a Malackami a rie-
šiť dopady počas výstavby

Viac na:

Milan Ftáčnik,

www.ftacnik.sk

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

Vo vinohradoch nad Pezinkom sa urobilo kus práce

Naše združenie vzniklo v roku 1995,
máme asi 60 členov, väčšinou malých
a stredných vinohradníkov a vinárov.
Naším prvotným poslaním bolo orga-
nizovanie tradičných podujatí, ktoré sa
snažia o návrat vinohradníckych tradí-
cií. Dvomi hlavnými podujatiami, ktoré
organizujeme, sú Vínne trhy Pezinok,
ktoré robíme už dvadsať dva rokov a
Svätomartinské požehnanie mladého
vína. Pred šiestimi rokmi sme začali ro-
biť novú akciu, ktorá sa volá Víno a le-
vanduľa. Keď sme ju začali organizo-
vať, zistili sme, v akom stave je Stará
hora – významná vinohradnícka lokali-
ta, juhovýchodne orientovaný svah v
predhorí Malých Karpát, kde sa od ne-
pamäti výborne darí viniču. Pestuje sa
tu aj veľa vzácnej flóry, ktorej sa venuje
Vladimír Píš vo svojej záhrade. Museli
sme urobiť niekoľko brigád, aby sme
sa do tejto lokality vôbec dostali a sprí-
stupnili cesty. Prvú väčšiu brigádu sme
urobili v roku 2011, keď sme začali u-
pravovať terén pod Starou horou. Kaž-
doročne na brigádach čistíme cesty,
kanály a vinohradnícke lokality a to nie-
len pod Starou horou, ale v celom pez-
inskom chotári. V minulom roku Brati-
slavský samosprávny kraj vyhlásil vý-
zvu na dotácie z Bratislavskej regio-
nálnej dotačnej schémy na podporu tu-
rizmu pre rok 2017. Ako záujmové ob-
čianske združenie sme sa uchádzali o
dotáciu na revitalizáciu kamenice pod

Atraktívna vinohradnícka lokali-
tu, ktorú Pezinčania poznajú pod
názvom Stará hora, prešla v po-
sledných rokoch významnými –
a pozitívnymi – zmenami. O dote-
rajších výsledkoch i ďalších záme-
roch Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov hovorí jeho
predsedníčka Oľga Bejdáková.

Čo vás priviedlo k projektu obno-
vy a revitalizácie Starej hory?
�

Starou horou v Pezinku a na jej obno-
vu. V žiadosti o grant sme boli úspešní
a dostali sme na tento účel 9 000 €.

Ide o systém múrikov a schodíkov,
ktoré patrili v minulosti k vinohradom a
spevňovali svahy medzi jednotlivými
vinohradmi a cestičkami. Vinohradníci
vynášali kamene z vinohradov a po-
tom ich použili na stavbu oporných mú-
rikov. Pôvodne pod Starou horou nebo-
lo ani vidieť, že tam nejaké kamenice
sú, celá lokalita bola zdevastovaná a
zarastená. Museli sme tieto kamenice
začať odkrývať, pretože boli zaraste-
né krovinami a zanesené náletovými
drevinami a zeminou. Územie sme vy-
čistili, odkopali zeminu motykami, od-
stránili náletové dreviny. Starú časť ka-
meníc sme zachovali a dopĺňame celé
územie novou nižšou kamenicou. Po-
kračujeme popri ceste smerom k vino-
hradníckemu domčeku Celestýn a aj
na druhú stranu smerom k levanduľo-
vej záhrade. Na trase obnovovanej ka-
menice sme našli tiež šesť kamenných
výklenkov, ktoré pôvodne slúžili na to,
aby tam vinohradník mohol pristaviť
voz, do ktorého potom nakladal nao-
berané hrozno. Tam sme vytvorili prí-
strešky, ktoré slúžia na oddych pre vi-
nohradníkov, návštevníkov, turistov, ro-
diny s deťmi, čo idú okolo. Zároveň sú
to stabilné altánky ktoré môžu využí-
vať vinohradníci počas podujatí ako je
Víno a levanduľa, Deň vo vinohrade a
iné nové podujatia.

Z príspevku sme financovali vybudo-
vanie prístreškov, lavičky, robili sa zem-
né práce, spevnili sme časť cesty, kto-
rá bola vymletá. Dali sme vyviezť a do-
viezť zeminu i kameň, boli to práce, na
ktoré boli potrebné ťažké mechanizmy.
Spolu s výstavbou prístreškov a lavi-

Čo si pod kamenicou môžeme
konkrétne predstaviť?

Na čo konkrétne slúžil príspevok,
ktorý ste dostali?

�

�

čiek sa väčšina z tej deväťtisícovej do-
tácie vynaložila práve na tento účel.
Finančnými prostriedkami sa vo veľkej
miere podieľalo na tejto obnove tiež na-
še združenie. Tieto prostriedky sme zís-
kali práve počas našich podujatí a to
hlavne z akcie Víno a levanduľa.

Brigády robíme svojpomocne, veľmi
nám však pomáha mesto – napokon,
kamenice stoja na jeho pozemkoch a
na obnovu sme dostali od mesta klad-
né stanovisko. Nápomocný pri našich
aktivitách je tiež Mestský podnik slu-
žieb. A, samozrejme, občania. Urobilo
sa tam množstvo hodín dobrovoľníckej
práce. Brigády robíme štyri až päťkrát
do roka, zúčastňujú sa ich naši členo-
via, sympatizanti, pracovníci mesta a
aj primátor a jeho zástupcovia. Na bri-
gádach sa vytvorila komunita, ktorej zá-
leží na verejnom priestore.

Keďže sme museli zlikvidovať starú
flóru, teda najmä náletové porasty tr-
niek a sliviek, napadnuté a zdecimova-
né šárkou, chceme ešte vysadiť tradič-
né ovocné stromy – leto však bolo také

Vaše združenie však urobilo ob-
rovský kus práce aj vďaka brigá-
dam, ktoré organizuje.

Aké ďalšie práce vás čakajú na
Starej hore?

�

�

suché, že sme to zatiaľ nestihli urobiť.
Teraz na jeseň alebo zavčasu na jar,
keď bude vlhkejšie, chceli by sme tam
vysadiť slivky, dule, mišpule, oskoruše,
možno aj orechy. Celý malokarpatský
región mal nádherné svahy a kameni-
ce a to, čo sa zachovalo dodnes, by
sme mali udržiavať.

Asi deväťdesiat deväť percent hlasov
máme absolútne pozitívnych. Chvália
to vinohradníci, občania, turisti... Mož-
no sa objavili pochybnosti, či bolo treba
odstrániť náletové dreviny, ale vysvetlili
sme, že to bolo nevyhnutné zo zdravot-
ného hľadiska a prestárnuteho stavu
porastov. Čo sa dalo, to sme zachránili.

Je to predovšetkým vinohradnícka
lokalita a cesty tu boli vybudované ako
obslužné cesty pre vinohradníkov a vi-
nárov na poľnohospodárske účely.
Umiestnili sme tam tabuľky, aby si oby-
vatelia dávali pozor a aby rešpektovali,
že sú tu vinohradníci, ktorí pracujú. Ľu-
dia, ktorí sú tam len na rekreačné úče-

Aké sú prvé ohlasy verejnosti na
vašu prácu?

Budujete lokalitu Stará hora na re-
kreačné účely, stále sa tu však pre-
dovšetkým pestuje hrozno. Dá sa
skĺbiť vinič a práce v ňom s turistic-
kým ruchom?

�

�

ly, by pre to mali mať pochopenie. Ne-
hovoriac o tom, že mnohí vinohradníci
obrábajú hrozno už len skôr z lokál-
patriotizmu, než z ekonomických dôvo-
dov. Na druhej strane sme vinohradní-
kom adresovali výzvy, aby sa pripojili k
obnove tohto územia, aby sa starali o
svoje pozemky. Podarilo sa nám obno-
viť úzky vzťah vinohradníka k pôde.
Boli by sme tiež radi, keby občania ale-
bo iné združenia, ktoré tam organizujú
nejaké aktivity, robili tak s vedomím
mesta a keby sa podieľali na údržbe a
čistení tohto priestoru. Celé toto úze-
mie potrebuje dlhodobú a systematic-
kú starostlivosť.

V Pezinku je vidieť za posledné ob-
dobie množstvo práce ktoré sa tu uro-
bilo, takže by mohol v rámci malokar-
patskej vinohradníckej oblasti slúžiť
ako vzor. Chceme pokračovať aj budú-
ci rok a dobudovať kamenicu, čím sa
toto miesto povýši na vinohradnícku lo-
kalitu s tradíciou. Stará hora je atrak-
tívne miesto. Bola by škoda nevyužiť
jej potenciál. Celý tento areál nad mes-
tom je výnimočný svojou orientáciou
na juhovýchod, pôdnym zložením, tep-
lotnými pomermi a je mimoriadne vhod-
ný pre pestovanie tradičnej pezinskej
odrody Rizling vlašský. Zároveň je tu-
risticky zaujímavý a to nielen pre Pe-
zinčanov, ale aj pre návštevníkov z ce-
lého širokého okolia. Naše združenie
má prvoradý záujem o zachovanie vi-
nohradníctva a miestnych tradícií s udr-
žateľným turizmom a vzájomným reš-
pektovaním sa. A ak by sa občania
chceli osobne presvedčiť, v akom sta-
ve je táto lokalita, pozývame ich na po-
hár vína pri kamenici v sobotu 21. ok-
tóbra na symbolickom podujatí, ktoré
organizujeme po oberačkách s náz-
vom Zatváranie Starej hory.

Máte nejakú cieľovú predstavu,
ako by mala oblasť Starej hory vy-
zerať?

(kam)

�
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Tribúna pred Zámkom

PEZINČANIAPEZINČANOM
18.00 Tanečná akadémia SUNNY DANCE
18.45 Vystúpenie mladých speváčok z Pezinka
19.30 Folklórny súbor POLENO

a Ľudová hudba bratov KUŠTÁROVCOV

22.20 BROKEN RAIN
23.20 STARÁ JEDÁLEŇ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

21.15 WET FLOOR

24.00 Záver programu

13.00 FS RADOSŤ
14.00 TASTE OF BRASS
15.00 PAVOL HAMMEL

Hudobný doprovod: Peter PRELOŽNÍK
16.10 SIMAMARTAUSOVÁ s kapelou
17.00 Vyhlásenie výsledkov súťaže „CHLIEBAVÍNO“
17.30 FUNNY FELLOWS s hosťom

- JANIKOU KOLÁŘOVOU
19.00 SWING STARS SHOW –

20.15 LAGIOIA

21.45 HORKÝŽE SLÍŽE
23.15 FEELME

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
24.00 .....

Karol CSINO, Katarína IVANKOVÁ
a Tanečná skupina Gabriely CSINOVEJ

21.00 ..... OHŇOSTROJ

Záver programu

11.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD.....

12.00 SHŠ SIRIUS - šermiarske vystúpenie
12.30 Kultúrno – umelecký spolok MATIJAGUBEC

(Tavankut, Srbsko)
14.00 ZUZANAHAASOVÁ & THE SUSIE HAAS BAND
15.00 ZIGGY HORVÁTH

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

16.15 ČAROVNÉ OSTROHY
17.30 BILL FASTER BAND s Richardom Ciferským
18.45 LA3NO CUBANO
19.45 Záver programu

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Piatok - 22. septembra Sobota - 23. septembra Nedeľa - 24. septembra

ARIONAPRIATELIA– SCÉNAFOLKACOUNTRY HUDBY
18.00 BG TIME
19.10 HEART BEATS
20.20
21.40 BUKASOVÝ MASÍV

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ARION

23.00 BELASÍ
24.00 Záver programu

Program Vinobrania – Pezinok 2017Program Vinobrania – Pezinok 2017

Tribúna pred Zámkom
SCÉNA DYCHOVEJ HUDBY:

.....

.....

.....

.....

13.00       DH GRINAVANKA
14.45       DH ŠARFIANKA
16.30       DH VIŠTUČANKA
18.15       DH DRIETOMANKA
19.45 ..... Záver programu

Tribúna pred Zámkom

17.00 PRVÝ DÚŠOK – Slávnostné otvorenie Vinobrania 2017
Fanfáry
Požehnanie úrody

– FUNNY FELLOWS
.....

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

do Mestskej vinotéky na Radničnom námestí.

LA GIOIA
sobota 20.15 h

Zmena programu vyhradená

22. 9. 2017 od 15.00 - 18.00 h – DETSKÉ REMESELNÉ MES-
TEČKO

22.-24. 9. 2017 – MALOKARPATSKÝ ZRAZ CARAVANISTOV

22.-24. 9. 2017 – MALÁ VÍNNA ULIČKA

23. 9. 2017 od 12.00 h – CHLIEB A VÍNO

23. 9. 2017 od 09.00 - 12.00 h – Jablkové tvorenie v mlyne

2.7. 2017– 31. 1. 2018 – MEDZI SELANKOU A DRÁMOU

8. 9.- 30. 11. 2017 – FOTOATELIÉR BOHUŠ BÁRTA

18. 9. - 13. 10. 2017 – TOMÁŠ POLONSKÝ: VINOHRADNÍCKA
KRAJINA

28. 9. – 30. 11. 2017 – VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ

Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými
Karpatmi

– Miesto konania: Centrum voľného času, Zámocký
park

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

– propagácia mladých
pezinských vinárov. Miesto konania: Potočná ulica

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

– te-
matické výtvarné dielne pre deti. Miesto konania: Schaubmarov
mlyn

– Výs-
tava poukazujúca na súvislosti medzi insitným umením a pro-
fesionálnou výtvarnou tvorbou. Miesto konania: GIU, Schaub-
marov mlyn, Cajlanská 255 Pezinok

– Miesto ko-
nania: Mestské múzeum v Pezinku.

– výstava obrazov. Miesto konania: Minigaléria DK
Pezinok.

– Reformácia,
protireformácia, pôsobenie a vplyv nemectva v našej oblasti s
dosahmi, ktoré má až podnes. Miesto konania: Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Vernisáž výstavy – 28. 9. 2017 o 17.00 h.

– expozície prezentujúce význam a dejiny vinohrad-
níctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne. Miesto konania:
Malokarpatské múzeum v Pezinku

VÝSTAVY:

STÁLE EXPOZÍCIE:

Sprievodné podujatia
Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

KULTÚRNY PROGRAM:

STÁNKOVÝ PREDAJ:

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

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

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

zlatica.ha-
gerova@msupezinok.sk

MESTSKÁ POLÍCIA:

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

REFERÁT VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU a PROJEKTOVÉ-
HO RIADENIA:

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

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

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

mic@msupezinok.sk

peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Kontakty

Tribúna pred Zámkom

SCÉNAFOLKLÓRUAĽUDOVEJ HUDBY
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SCÉNAZÁBAVY
.....
.....
.....

24.00 .....

13.00 FS OBSTRLÉZE
14.00 SENDREIOVCI
15.30 Folklórny súbor MLADOSŤ Šenkvice
16.40 Ľudová hudba SEKVOJAZUŠ E. Suchoňa Pezinok
17.25 VOLNIJ DON - donskí kozáci
18.40 Folklórny súbor GYMNIK

20.00 HEĽENINE OČI
21.30 LOJZO
23.00 KARPATSKÉ CHRBÁTY

Záver programu

DH GRINAVANKA
nedeľa 13.00 h

piatok 19.30 hFS POLENOARIONpiatok 20.20 h

PAVOL HAMMEL sobota 15.00 h
SIMA MARTAUSOVÁsobota 16.10 h

LOJZO
sobota 21.30 h

VOLNIJ DON
sobota 17.25 h

WET FLOORHORKÝŽE SLÍŽE KARPATSKÉ CHRBÁTY
sobota 21.45 h piatok 21.15 hsobota 23.00 h

BUKASOVÝ MASÍV
piatok 21.40 h FEELMEsobota 23.15 h

sobota 17.30 h
FUNNY FELLOWS

DH DRIETOMANKA
nedeľa 18.15 h
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Ako pokračujú práce na re-
konštrukcii zámku?

Zmeny v pivniciach zvonku
viditeľné nie sú. Stačí však
vojsť dnu a je už na prvý po-
hľad zrejmé, akými zmenami
prešli tieto priestory.

Rekonštruujeme zámok už
dva roky a postupujeme celkom
sviežim tempom. Rekonštrukcia
sa delí na tri časti – obnova his-
torických objektov, prestavba
bývalej administratívnej budovy
na hotel a napokon úprava exte-
riérových fasád a záhrady. Čo je
zvonku v tejto chvíli asi najvidi-
teľnejšie, zbúrali sme nevzhľad-
nú administratívnu budovu po-
stavenú začiatkom minulého sto-
ročia na bývalom zhorenisku se-
verného krídla zámku. Roboty je
tu šialene veľa, ale po dokonče-
ní rekonštrukcie tu nájde prácu
vyše 60 ľudí. Súbežne so sta-
vebnými prácami, ktoré sa teraz
rozbiehajú naplno už hľadáme
vedúcich pracovníkov. Celá re-
konštrukcia by mala byť hotová
do konca budúceho roka.

Historické pivnice boli prvou
etapou rekonštrukčných prác.
Vymenili sme podlahy, vyčistili
klenby, robila sa elektrina, vzdu-
chotechnika aj klimatizácia a
umiestnili sme sem jednu z naj-
modernejších vinárskych tech-
nológií, aké vôbec existujú. Mo-
mentálne finišujeme s posled-
nými prácami v pivniciach tak,
aby sme ich mohli otvoriť pre ve-
rejnosť už počas pezinského vi-
nobrania. Súbežne s tým začí-
name spracovávať úrodu hroz-
na z našich vinohradov. Tým sa
končí náš druhý vinohradnícky
a začína druhý vinársky rok. Ani
neviem, ako sme to všetko stihli.

�

�

�

Čo konkrétne pre prvých
návštevníkov pripravujete?

Teraz však v pivniciach
dozrieva vaše vlastné víno
pod dozorom skúseného vi-
nára Romana Janouška.

Aká sezóna sa rysuje?

Hostia si budú môcť pozrieť
časť, ktorá je vinohradníckym
múzeom – uvidia exponáty, kto-
ré pripomenú históriu vinohrad-
níctva a vinárstva vrátane his-
torických sudov, lisov na hroz-
no, filtrov, či staručkú plničku
fliaš. Chceme im k tomu dať čo
najviac informácií, pretože su-
dy mlčia, nehovoria. Po čase pri-
budnú audionahrávky a pre-
mietanie na plátno, návštevníci
teda dostanú pôsobivou for-
mou spracované informácie
o tom, ako sa pracovalo vo vino-
hrade a ako sa dorábalo víno.
Určite budeme mať k dispozícii
aj živých sprievodcov, ak o to
bude záujem. Veľa vecí však
ukáže až každodenná prax, pre-
tože doteraz vládlo v týchto piv-
niciach ticho. V minulosti tu vy-
rábali tri milióny fliaš vína roč-
ne, a tiež známy destilát Kar-
patské brandy špeciál.

Vlani sme po približne tri štvrte
roku zásadných úprav mohli v
týchto priestoroch prvý raz spra-
covať hrozno z našich vinohra-
dov z oblasti Strekova a z Dub-
níka na južnom Slovensku, čo je
jedna z najlepších vinohradníc-
kych oblastí. Biele vína začína-
me pomaly predávať, červené
ešte dozrieva. Roman je znalec
a vinársky odborník s nesmier-
nym talentom. Miluje víno, ktoré
sa mu aj v slabšom roku láskavo
v podobe dobrej chuti odmení.

Veľmi dobrá. Vlani bol prie-
merný rok – nie zlý, ale priemer-

ný – a víno, ktoré sme vyrobili,
je vynikajúce. Tento rok to vďa-
ka teplému letu vyzerá, že by to
mohla byť jedna z najlepších
úrod. Hrozno je pekné, veľké a
chutné, plné kvality.

Mali sme smolu, lebo cez vini-
cu vo Svodíne sa prehnala búr-
ka s krupobitím a zničila nám vy-
še dvadsať hektárov nádherné-
ho vinohradu tak, že postŕhala
všetky listy a ani jediný strapec
hrozna neostal celý. Ešte aj agá-
tové koly mali po búrke olúpanú
kôru. Našťastie na viniči kôra
ostala a citlivým zimným stri-
hom začneme jeho obnovu.
Krupobitie prišlo doslova z mi-
núty na minútu, ľudia hovorili,
že si na nič také nepamätajú.

Práce budú pokračovať tak,
aby stavbári a reštaurátori nevy-
rušovali návštevníkov, aby si to
tu návštevníci užili, ale zároveň
sa cítili bezpečne. V hornej čas-
ti zámku obnovujeme Pálffyho
apartmány, jednú z častí, kde
sa zachovali vitráže, drevené
historické obklady ešte z re-
nesancie a skorého baroka.
Chceme, aby boli otvorené pre
verejnosť a aby ľudia videli, ako
sa tu žilo a pracovalo. Na príze-
mí obnovujeme viechu, kde sa
budú variť jedlá, ktoré majú blíz-
ko k vínu ako napríklad husaci-
na alebo rebrá. Je tam pekná te-
rasa s výhľadom na mesto, kde

Nemali ste problém s vý-
kyvmi počasia? Na južnom
a západnom Slovensku bolo
veľmi sucho, objavili sa však
aj silné búrky.

Aké ďalšie práce čakajú
pezinský zámok? Bude mož-
no skombinovať postupujú-
cu rekonštrukciu s prevádz-
kou pivnice?

�

�

si hostia budú môcť posedieť,
ochutnať víno a zajesť si. Pra-
stará klenbová vináreň sa bude
najviac podobať reštaurácii, kto-
rá sa tu pred mnohými rokmi te-
šila veľkému úspechu. V hote-
lovej časti, ktorú pripravujeme,
bude klasická veľká reštaurácia
– trochu fajnovejšia, ale zasa
nie taká fajnová, aby sa ľudia
báli vstúpiť dovnútra. Teda faj-
nová produkciou, nie cenami.
Hotel bude mať päťdesiat izieb
a apartmánov, reštauráciu, ban-
ketovú sálu a welness. Sna-
žíme sa dať mu takú podobu
aby sa minulosť nepobila zo sú-
časnosťou a aby bolo každému
jasné, čo je história a čo je dne-
šok. Predpokladáme, že dosť
veľkým magnetom by mala byť
Medzinárodná galéria umelec-
kého skla s dielami najlepších
svetových sklárskych umelcov.
Pezinský zámok ožije a veríme,
že sa stane významným histo-
rickým, kultúrnym a spoločen-
ským centrom.

Chceme, aby park, jeho pred-
ná aj zadná časť, tvorili jeden
celok a aby to ľudí prilákalo –
aj domácich, aj návštevníkov.
Práve sme kúpili susedné býva-
lé hádzanárske ihrisko, ktoré
premeníme na parkovisko.A to,
čo je dnešným nevkusným par-
koviskom pred zámkom, sa pre-
mení na nádhernú historickú zá-
hradu. Veríme, že ľudí spontán-
ne napadne povedať si, ideme
sa cez víkend pozrieť do Pe-
zinka.

So synmi Štefanom a Richar-
dom sa stávame Pezinčanmi,
veď sme tu každý deň. Väčšina
Pezinčanov nám drží palce lebo
vidia, že to tu chceme zmeniť.
Ani vydavateľom som nebol kvô-
li vytváraniu zisku a to, čo som
zarobil, chcem teraz vrátiť na-
šim čitateľom. Napokon, my bu-
deme len malá epizóda v osem-
storočnej histórii tohto hradu,
na naše mená sa zabudne. Ale
už teraz nás teší, že zámok bu-
de pre ďalšie generácie nanovo
pekný a plný života.

Apráce v exteriéri?

Cítite sa v Pezinku ako do-
ma?

(kam)

�

�

Pezinský zámok na vinobranie otvorí pivnice

Inzercia

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 sa uskutočnil: 12. 9. 2017 a 18. 9. 2017,
ale ešte sa môžete kedykoľvek prihlásiť

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Tentoraz sme sa vybrali s našimi 50 členmi 24. augusta na
1-dňový autobusový výlet za históriou a poznaním moravského
mesta KROMĚŘÍŽ. Má prívlastok České Versailles pre svoje
dve výnimočné záhrady – Podzámockú a Kvetnú.

Predpoludním sme absolvovali prehliadku Arcibiskupského
paláca , ktorého architektúra a umelecké zbierky patria k naj-
hodnotnejším v celej krajine a ich unikátnosť potvrdilo aj
UNESCO zápisom do prestížneho Zoznamu svetového kultúr-
neho a prírodného dedičstva.

Po chutnom obede sme si za pomoci pohodlných vláčikov
s odborným výkladom stihli prezrieť Podzámockú záhradu
a historické centrum mesta. Niektorí z nás stihli navštíviť aj rano-
barokovú francúzsku geometrickú Kvetnú záhradu. Jej domi-
nantou je Palmový skleník, rotunda a dlhá kolonáda so 44 so-
chami.

Plní krásnych dojmov, unavení ale šťastní z vydareného výle-
tu, sme sa vrátili domov. Ďakujeme mestu Pezinok za príspe-
vok na dopravu a výboru ZO za výborne pripravenú akciu.

Seniori z JDS Pezinok

Jednota dôchodcov v Kroměříži

Kto sa ide pozrieť do areá-
lu Pezinského zámku, musí
si všimnúť, že rekonštruk-
čné práce pokračujú plným
tempom. Napriek tomu sa v
objekte čiastočne otvoria aj
brány pre verejnosť – už po-
čas vinobrania by mali byť
sprístupnené pivnice. Viac o
tom, ako postupuje obnova
tejto pamiatky, hovorí jej ma-
jiteľ Štefan Šimák.

Podobne ako vlani v Piešťanoch, aj tento rok sa konala v Bar-
dejove kolektívna výstava Na vernisáži
výstavy za účasti väčšiny vystavujúcich autorov a pozvaných
hostí boli predstavené diela už skúsených profesionálnych
a amatérskych výtvarníkov malokarpatského regiónu. Barde-
jovčanom sa svojimi dielami predstavili manželia Piačkovci,
Mária a Oskar Hanuskovci, Anton Vizner, Darina Lichnerová,
Martin Gregor Oscitý, Rozina Lehotská Bollová, Pavol Šima
Juríček, Kamil Granec, Andrej Frič a iní. Spolu s pripraveným
domácim občerstvením boli ponúknuté i lokše a vínko z Malo-
karpatskej vínnej cesty, ktoré priniesli spolu zo svojim dielami
naši autori.

Malokarpatské Emócie.

Peter Ronec

Malokarpatské Emócie 2017

FOTO: (pb)
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Úspešné leto pezinských skautov
Ako ste začali leto vy? My

sme sa po nabitom roku plnom
každotýždenných stretnutí, ak-
cií a vzdelávačiek vydali mimo
ruch mesta až sme sa ocitli na
lúke pri Jedľových Kostoľa-
noch. Prví sme vyrazili my –
starší, poväčšine už lesom
ostrieľaní vedúci a mladí dob-
rovoľníci. Z nevinne vyzerajú-
ceho kusu trávnatej plochy, len
tak si žijúcej medzi stromami,
sme za necelý týždeň vytvorili
mestečko, pripravené na po-
treby našich detvákov. Čosko-
ro sme sa tak samozrejme stali
kuriozitou pre všetkých okoloi-
dúcich cyklistov. Po týždni pl-
nom nosenia, kopania, pílenia
či viazania, no zároveň aj vyli-
hovania, rozprávania, zábavy
a prekonávania, sa k nám
úspešne dovalilo stádo našich
detí. Kapacita tábora sa tak zo
dňa na deň zvýšila z 30 na 70 a
prázdne podsady ožili. Hneď
na úvodnom táboráku sme sa

dozvedeli, že si nás zavolal in-
dián Veľký Naberák, ktorému
sa nepáčilo fungovanie jeho
predošlého kmeňa. Dúfal, že
spoločne s nami založí kmeň,
ktorý nebude zabíjať bizóny
hlava-nehlava, pustošiť prérie
a namiesto spolupráce iba sú-
ťažiť. Na to, aby sa nám poda-
rilo stať sa takýmto kmeňom,
sme sa museli spoločne učiť
nové veci a rozvíjať svoje
schopnosti. Všetko sa nám
však úspešne podarilo a po zá-

verečnom indiánskom behu a
slovách Veľkého Naberáka, s
ktorými sa s nami rozlúčil, sme
pripravení šíriť našu indián-
sku múdrosť ďalej do sveta.
Posledné chvíle tábora si k
nám aj tento rok prišli užiť aj ro-
dičia a známi, a tak sme spolu
dali bodku za naším skaut-
ským rokom.

Ani cez leto však neleníme
a už teraz plánujeme program
jesenných akcií. Niekoľkí vedú-
ci sa nám rozpŕchli po vzdelá-

vacích kurzoch a jeden zablú-
dil dokonca až do Mongolska,
kde sa zúčastnil medzinárod-
ného stretnutia skautov.

Prv, ako naplno vhupneme
do nového skautského roka,
by sme sa ale chceli poďako-
vať všetkým za podporu v tom
predošlom. ĎAKUJEME!

61. zbor Modrý Oblak
Pezinok

Monika „Sestra“ Lezová,

3.10. Hráme sa na škôlku.

5.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Stromy v jeseni.

10.10. Hráme sa na škôlku.

12.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Ježko.

17.10. Hráme sa na škôlku.

19.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Zvieratká z gaštanov.

20.10. Poklad jesenných škriatkov.

24.10. Hráme sa na škôlku.

26.10. Mama, ocko – poď sa hrať: Šarkan.

30.10.-31.10. Halloween Party.

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.

Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detič-
ky, 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 ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi
rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detič-
ky, 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 strá-
via tvorivé dopoludnie.

Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detič-
ky, 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.

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

Podujatie pre rodiny s deťmi
s rozprávkovo- jesennou tematikou so začiatkom o 16.30 h v Zá-
mockom parku.

Predpríprava pre 2,5- až 3-ročné detič-
ky, 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 do 11.00 h.

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

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

Ľudové remeslá (od 8 r.), Latino dance (od 6 r.),
Mladý youtuber (od 8 r.), Bloger klub (od 8 r.), Klub záškoláci (od 6 r.),
Hráme sa na škôlku (od 2,5 r.), London Bridge (od 8 r.), Latino dance
pre dospelých a Základy práce s počítačom pre dospelých.

V školskom roku 2017/2018 dávame do ponuky nové krúžky pre
deti aj dospelých:

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

www.cvcpezinok.sk

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA október
Bratislavský samospráv-

ny kraj otvoril turistickú auto-
busovú linku „Malokarpat-
ský expres“, ktorá bude pre-
chádzať naprieč Malými Kar-
patami. K turisticky najvýz-
namnejším lokalitám tohto
regiónu sa návštevníci mô-
žu zviesť od 15. septembra
2017.

„Bratislavská župa v spo-

lupráci s autobusovým doprav-

com Slovak Lines ponúka toto

nové spojenie od polovice sep-

tembra. Ide o projekt, ktorý pod-

poruje ďalší rozvoj cestovného

ruchu v regióne a má slúžiť je-

ho obyvateľom ako aj náv-

števníkom,“ ozrejmil predseda
Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo.

Turistický autobus „Malo-
karpatský expres“ bude pre-
mávať každú sobotu a nedeľu
a počas štátnych sviatkov na
trase Bratislava–Budmerice
cez Svätý Jur, Pezinok, Vino-
sady, Modru, Dubovú a Častú,
so zachádzkami do Sloven-
ského Grobu, na Zochovu cha-
tu a na Červený Kameň. Pre-
mávať bude trikrát za deň, tak-

že cestujúci môžu navštíviť aj
viacero cieľov súčasne – či už
kultúrno-historických alebo vi-
nársko-gastronomických.

Jednodňový cestovný lís-
tok je možné zakúpiť za 6 eur,
resp. dvojdňový za 10 eur.
Cestujúci si lístky môžu zakú-
piť priamo u vodiča autobusu,
pričom turistická karta Brati-
slava City Card umožňuje ces-
tu zdarma. V nízkopodlažnom
autobuse určenom pre prí-
mestskú autobusovú dopravu
je možná aj preprava bicyklov.
Prvý autobus odštartoval v pia-

tok 15. septembra 2017. V ten-
to, ale aj počas dvoch nasledu-
júcich dní spojil „Malokarpat-
ský expres“ dve tradičné vi-
nobrania, a to v Rači, kde výni-
močne zastavoval, a v Modre.
Neskôr sa to bude týkať aj obľú-
beného vinobrania v Pezinku a
17. až 18. novembra aj Dní
otvorených pivníc Malokar-
patskej vínnej cesty. Na záver
prevádzkovej sezóny 15. až
17. decembra bude možné s
Malokarpatským expresom
navštíviť Pezinské vianočné
trhy. (BSK)

BSK: „Malokarpatský expres“ vyštartoval
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:
dos-

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

Jablkové hodovanie:

Timrava vo výbere poetky Dany Podrackej

Vodné znamenia

Literárno-výtvarná súťaž: téma na október: Stromy – pľúca
Zeme

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Čo sa skrýva v lese

Kým školský zvonček zazvoní

Nájdite náš stánok plný koláčov a iných
prekvapení na Jablkovom hodovaní! Termín: 7. októbra 2017

- spomienkový ve-
čer venovaný 150. výročiu narodenia jednej z najlepších sloven-
ských spisovateliek organizovaný v spolupráci so spolkom Žive-
na. Termín: 12. októbra 2017 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

- beseda spojená s pre-
mietaním. Hostia: Juraj Lukáč, náčelník Lesoochranárskeho zo-
skupenia VLK. Termín: 23. októbra 2017 o 19.00 h. Miesto kona-
nia: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

- vernisáž výstavy fotografií Ľuby Lacinovej spo-
jená s literárnym večerom poetky Ivice Ruttkayovej Termín: 27. ok-
tóbra 2017 o 17.00 h. Miesto konania: výstavná miestnosť knižni-
ce, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca
mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Hostia: Katarína Grichová
z Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Termín: 23. októbra 2017
o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

– cyklus určený všetkým vekovým kategóriám det-
ských čitateľov na podporu čítania detí – v spolupráci so školami.
Ponuka od septembra do decembra 2017 - od

(priateľstvo, pocit bezpečia), od
a i. (priateľstvo, solidarita…), od

(priateľstvo, hnev, odpustenie), od
(priateľstvo, načúvanie, čas) Miesto konania: odd.

pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
– pre deti predškolského veku a

žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľadá-
vanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi a ilus-
trátormi. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– polročný tematický cyklus z literárno-
vzdelávacích podujatí – termíny po dohode so školami. Miesto ko-
nania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5

– informačná výchova pre deti
predškolského veku. Termíny po dohode so školami. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5

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

,

Literatúra v Radnici: Všetko alebo NIČ

.

Beseda pre deti: Všetko alebo NiČ.

Tuláčik a Klára
Mimi a Líza

Pravidlá leta
Hodinový kvet

E.
J. Grocha Kataríny
Kerekesovej Shau-
na Tana Mi-
chaela Endeho

V roku 2017 si pripomíname
500. výročie reformácie, ktorá
zasiahla a ovplyvnila historický
vývoj takmer celej Európy.
Reformačné myšlienky neobišli
ani územie Slovenska. Napriek
tomu, že šírenie reformácie, kto-
ré zasiahlo Slovensko a jeho
mestá už v 16. storočí, bolo spo-
jené s následným protirefor-
mačným tlakom, povstaniami a
vojnami za náboženskú slo-
bodu, stala sa prítomnosť refor-
mácie dôležitým a významným
medzníkom, ktorý poznamenal
kultúrny, spoločenský a v nepo-
slednom rade národnostný
rozvoj našich miest. Refor-
mácia zasiahla a našla svoje

uplatnenie aj v oblasti pod Ma-
lými Karpatami. Na území, kde
už od 13. storočia bolo nemec-
ké obyvateľstvo dôležitou sú-

časťou osídlenia, sa reformač-
né hnutie, veľmi rýchlo rozšírilo
a našlo podporu ako medzi
Nemcami, tak aj medzi Slo-
vákmi.

Postavenie miestnych evan-
jelikov nebolo vždy jednodu-
ché. V 17. storočí bola v malo-
karpatských mestách evanje-
lická cirkev dominantnou, no
pod vplyvom politických a spo-
ločenských udalostí sa jej po-
zícia v jednotlivých obdobiach
menila.

Ako ovplyvnila reformácia
mestá a obce malokarpatskej
oblasti? S akými ťažkosťami
museli evanjelickí veriaci bojo-
vať?Akto sa zaslúžil o rozvoj cir-

kevného, kultúrneho či národ-
ného života malokarpatských
miest?Aj to sú otázky, ktoré zod-
povie výstava Malokarpatské-
ho múzea v Pezinku s názvom
VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ.
Návštevníci vďaka starým litur-
gickým predmetom, dobovým
dokumentom a náboženským
knihám odhalia príbeh reformá-
cie, ktorá sa stala neoddeliteľ-
nou súčasťou miestnych dejín.
Príbeh viery, príbeh kalicha a ví-
na, príbeh vzájomnosti v čase
netolerancie, príbeh spolupa-
tričnosti.

a potrvá do 30. novem-
bra 2017.

Vernisáž výstavy sa
uskutoční vo štvrtok 28. sep-
tembra

(MMvPK)

VIERA, VÍNO, VZÁJOMNOSŤ

október

Fotoateliér Bohuš Bárta
Mestské múzeum v Pezinku v piatok 8. 9. 2017 o 17.00 h sprístupnilo nápaditú výstavu

ktorá potrvá do 30. 11. 2017. Kurátor výstavy Eduard Zvarík začal vý-
stavu so šiestimi fotografiami. Na základe výzvy sa ozývali občania Pezinka a nosili svoje foto-
grafie do Mestského múzea. Dôsledná a veľmi precízna práca kurátora priniesla plastický
obraz Pezinka z obdobia existencie tohto fotoateliéru. Popisky pri fotografiách s dátumom, me-
nom a priezviskom nenechajú na pochybách nikoho, kto hľadá svojich predkov a ako sám ku-
rátor prezradil, už si pár návštevníkov výstavy našlo na nej rodinných príslušníkov. Na výstave
sú štylizované fotografie detí, ktoré sa menia na dospelých, svadobné fotografie, alebo foto-
grafie spolkov. Zaujímavosťou je aj spôsob inštalácie výstavy – návštevníci sa môžu dozve-
dieť o živote v Pezinku na citáciách z archívu, ktoré sú na podlahe výstavného priestoru.
Interaktívnym prvkom je štylizovaný ateliér Bohuša Bártu s jeho fotoaparátom a súdobými
predmetmi, v ktorom sa môže návštevník vyfotografovať. Zaujíma vás, čo bolo typické pre Špi-
navú uličku? Navštívte Mestské múzeum v Pezinku, ktoré má stále čím prekvapiť.

Foto ateliér Bohuš Bárta,

(ET)



Dňa 27. 9. 2017
uplynie 10 rokov,
čo nás opustil náš
drahý otec, starý
otec a priateľ

S láskou a úctou spomínajú
dcéra Janka a vnúčatá Zuzana,
Marek, Michal a Kristína. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Jozef
MORAVČÍK.
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

SEPTEMBER 2017 PEZIN ANČ

► 1.10. MAFIÁN-
SKE HISTORKY.

► 4.10. ÚNIA ŽIEN SLO-
VENSKA – ÚCTA K STARŠÍM.

► 6.10. NOVÝ NOVEMBER

► 7. 10. HALO-
WEENSKÁ TANČIAREŇ.

► 9. 10. MIRO JAROŠ -
ŤUKI TOUR 2.

► 14.-15.10. PEZIN-
SKÝ STRAPEC.

► 16.10. STJEPAN PON-
GRAC, ZLATKO KOLAREK a ŽELJKO KOLAREK: KRÁSY
PRI RIEKE DRÁVE.

► 18.10. ŠÍPKOVÁ
RUŽENKA.

► 19.10. ODBER KRVI.

► 19.10. ÚCTA K
STARŠÍM.

► 20.10. RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO: LÁS-KA-NIE 2.

► 22.10. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: KEĎ MAMA NIE JE DOMA.

► 23.10. EKOTOPFILM.

► 26.-27.10. CELO-
SLOVENSKÝ FESTIVAL EUGENA SUCHOŇA.

( ) 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 Bat-
thyány, Peter Sklár, Martin Vanek, Igor Adamec. Réžia: Karol Vo-
sátko. V predstavení sú použité expresívne výrazy. Predstavenie
nie je vhodné pre mladistvých divákov. Predpredaj vstupeniek
v pokladni DK Pezinok a na

(streda) o 16.00 h v salóniku DK –
Posedenie len pre členky MO –

Pezinok.

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK – .
Stretnutie s predsedom KDH. Hlavný organizátor: Ústredie KDH.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Na tančiarni budete mať možnosť zaba-

viť sa na najlepších hitoch 20. storočia v štýloch swing, disco, fun-
ky. Organizátor: Karpatská muška.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Koncert pre (ne) poslušné deti. Predpredaj vstupe-

niek v pokladni DK Pezinok a na

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

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

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Hlebinska škola insitného umenia (Chorvát-
sko). Trvanie výstavy: 16. 10. - 10. 11. 2017.

(streda) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
Predstavenie Divadla BABADLO z Prešova pre deti

MŠ a ZŠ.

(štvrtok) o 8.00 h v salóniku DK – Or-
ganizátor: Slovenský červený kríž – MO Pezinok.

(štvrtok) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
Program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k

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

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Smutno-smiešna komédia,

v ktorej sa objavia aj nové herecké tváre RND. V hlavnej úlohe
„duch“ herečky Kataríny Kolníkovej – za pomoci videozázna-
mov. Autor: Stanislav Štepka. Réžia: Juraj Nvota.

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

PIKI. Súčasťou predstavenia bude vyhodnotenie detskej súťaže.
O SUPERDIVÁKAv šk. r. 2016/2017 pre deti s odovzdanými pre-
ukazmi.

(pondelok) o 8.00 h v malej sále DK –
44. ročník medzinárodného filmového festivalu.

(štvrtok-piatok) v spoločenskej sále DK –
XII. ročník.

Hlavný garant: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

nedeľa

www.ticketportal.sk

www.ticketportal.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MiaAdamcová 4.8.
Štefan Fúrik 5.8.
Marián Pažitný 5.8.
Michala Nagyová 9.8.
Samuel Horváth 9.8.
Kamila Fialová 10.8.
Mária Šmigová 11.8.
Juraj Šmiga 11.8.
Jassica Slezáková 12.8.
Mariela Fričová 12.8.
Jakub Šimonovič 12.8.
Richard Dikej 13.8.
Lukáš Hajtmánek 14.8.
Michal Hajtmánek 14.8.
Rebeka Petrovičová 19.8.
Sofia Noskovičová 20.8.
Natasia Klementová 21.8.
Hana Martinková 23.8.
Marko Šebora 24.8.
Dávid Smolko 25.8.
Katarína Moťovská 25.8.

80-roční
Eva Baďurová 8.9.
Mária Šmahovská 9.9.
Mária Slezáková 10.9.
Ľudmila Jačianska 14.9.
Františeka Patoraj 15.9.
Anna Krupanová 18.9.
Gabriela Švestková 19.9.
Jozef Hozenštok 20.9.

Dušan Vallo 59 r.
Miroslav Nemeček 66 r.
Jozef Frno 42 r.
Alojz Miklovič 79 r.
Oľga Polčičová 71 r.
Mária Ernstová 83 r.
Jaromír Behún 61 r.
Margita Harmadyová 85 r.

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa

Dňa 8. 9. 2017 uply-
nulo 15. rokov od
úmrtia nášho dra-
hého

S láskou spomí-
najú manželka, deti a vnuk. Kto
ste ho poznali venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Karola
KOZMONA.

Odišli ste z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budete v srdciach
tých, čo vás mali
radi. Dňa 6. 10.
uplynie 44 rokov od

úmrtia nášho drahého

a dňa 6. 8. sme si
pripomenuli prvé
výročie od úmrtia
našej drahej

S láskou spomína
dcéra Janka s rodi-
nou.

Františka SRNU

Márie SRNOVEJ.

POĎAKOVANIE

Dňa 13. 9. 2017
uplynulo 11 rokov,
čo nás opustila
naša milovaná man-
želka, mamička a
babička

S láskou v srdci spomína manžel
Juraj, dcérky Jarka a Janka s deťmi.

Viktória
KRUPOVÁ.

1. Lego Ninjago .................................... 17.00 h ........ USA

1. Kingsman: Zlatý kruh ................................................ USA

3.-4. Hráči so smrťou ......................................................... USA

5.-6. Záhradníctvo: Dezertér ........................................ ČR, SR

7.-8. Esá z pralesa ...................................... 17.00 h ........... Fra

7.-8. Blade Runner 2049 .................................................. USA

10. Fk: Křižáček .......................................................... ČR, SR

11. Španielska kráľovná .................................................. Špa

12.-13. Hora medzi nami ....................................................... USA

14.-15. Spievankovo a Kráľovná Harmónia .... 17.00 h ........... SR

14.-15. Snehuliak .................................................................. USA

17. Fk: Brazil ...................................................................... VB

18. Po strništi bos .............................................................. ČR, SR

19. Alibi na mieru .................................................................... FRA

21. Lego Ninjago ....................................... 17.00 h ......... USA

21.-22. matka! ....................................................................... USA

24. Fk: Červená .......................................................... ČR, SR

25. Dobré časy ................................................................ USA

26.-27. Jigsaw ....................................................................... USA

28.-29. My Little Pony vo filme ......................... 17.00 h ......... USA

28.-29. Geostorm .................................................................. USA

31. Fk: Odrazy ................................................................... Pol

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY október

Elena Krajčovičová 22.9.
Michal Bonko 25.9.
Jaroslava Krasnanská 30.9.

Mária Kanková 2.9.
František Jurák 3.9.
Ing. Milan Chovanček 20.9.

Michal Kolarik 9.9.
Anna Hujčíková 19.9.

Anna Dubínyová 16.9.

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

Melania Reichbauerová 10.9.

Eduard Hurta 25.9.

85-roční

90-roční

91-ročná

92-ročné

93-ročná

100-ročný

Dňa 21. 9. 2017
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej mamy,
babky a prababky

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

Pavlíny
BLAŽEKOVEJ.

Dňa 3. 9. 2017 sme
si pripomenuli 1.
výročie úmrtia na-
šej drahej

rod. Amzlerovej.
Spomína manžel a deti s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Evy
STRAPÁKOVEJ

Dňa 20. 8. 2017
uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy
opustil môj drahý
syn

S láskou naňho
spomína mama a traja bratia.

Dušan KRAUS.

Dňa 21. 8. sme si
pripomenuli nedo-
žitých 70 rokov
nášho otca, dedka,
manžela

S úctou a láskou
spomína manželka Anna, dcéra
Adriana s rodinou, syn Róbert s
rodinou. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Štefana CAGAŇA.

Chý-
baš nám, oci.

Dňa 10. septembra
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila drahá mamička

S láskou spomí-
najú dcéry s rodinami a manžel.
Prosím o tichú spomienku.

Antónia
BOJKOVSKÁ.

Dňa 2. septembra
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy
opustil náš milo-
vaný braček

S láskou spomínajú sestry s rodi-
nami. Venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

František
AXAMIT.

Dňa 1. 9. uplynulo
20 rokov od úmrtia
nášho drahého

S úctou spomína-
me. Elena s rodi-
nou. Ďakujem všetkým, ktorí mu
venujú tichú spomienku.

Františka
ŠTEFEKA.

Ťažko je vysloviť,
čo v srdci cítime.
Len ten, kto stratil
najbližších, vie, že
nič na svete mu ich
nenahradí. To, že
sa rana v srdci za-

hojí, je len klam. Dňa 7. 9. 2017
uplynulo 23 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko a brat

a 26. 9. 2017 uplynie 10 rokov čo
nás opustil náš milovaný syn,
brat a strýko

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spo-
mienku. S láskou
smútiaca rodina.

Dušan BENDŽÁK

Branislav
BENDŽÁK.

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
utíchlo srdce, utíchol hlas. Hoc
túžil si žiť, odišiel si navždy, osud to
tak zariadil, zanechajúc všetkých a
všetko, čo mal si rád. S tichou spo-
mienkou ku hrobu chodíme, pri
plameni sviečok na teba myslíme.
Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, v našich srdciach budeš na-
vždy žiť. Už len kytičku kvetov na
hrob môžeme ti dať a s láskou na
teba spomínať. So smútkom v srd-
ci si dňa 22. 9. 2017
pripomíname 15.
výročie úmrtia, ke-
dy nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a syn

z Pezinka. S láskou a úctou na
neho spomínajú manželka Este-
ra, dcéra Zuzana, mama Irena
a ostatná smútiaca rodina.

Jaroslav BOĎA

Dňa 28. 9. 2017 je
už dlhých 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-
žel, otec a dedko

S láskou a úctou
spomíname a za tichú spo-
mienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakujeme. Manželka Anka a deti
Anka a Janko s rodinami.

Ján IŽO.

Vyslovujeme ú-
primné poďakova-
nie všetkým príbuz-
ným, priateľom,
spolužiakom a zná-
mym, ktorí sa prišli
rozlúčiť dňa 9. 8.
2017 s mojou jedinou dcérou

ktorá odišla do večnosti dňa 4. 8.
2017. Ďakujem za modlitby, za
slová útechy, prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktoré ste jej pri-
niesli na znak úcty a lásky k nej.
Mama Zdenka.

Alickou LIŠKOVOU,

Ďakujem všetkým,
ktorí sa prišli 17. 8.
2017 rozlúčiť s man-
želom, otcom a
dedom

Ďakujeme aj za vyjadrenú
sústrasť a kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina.

Miroslavom
NEMČEKOM.

Dňa 28. 9. 2017 si
pripomenieme 2.
výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko a
pradedko

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

Kazimír Kinder.

Dňa 30. 9. 2017 si
pripomenieme 20.
výročie úmrtia náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

S láskou spomína
manželka Milada s deťmi a celou
rodinou. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Rudolfa MALÍŠKA.
Pomník s tvojím
menom, mlčí nocou
dňom, toľko snov,
túžob a lásky ukry-
tých je v ňom. Smrť
zavrela dvere, ne-
pustí ťa späť, z krás-
neho púčika nerozkvitol kvet. S
nekonečnou láskou spomíname
na našu milovanú

ktorú sme navždy stratili pred 11
rokmi. Smútiaca rodina.

Veroniku KOUKOLOVÚ,

Ťažko je vysloviť,
čo v srdciach cítime
po 35. roku bolesti,
čo k hrobu chodí-
me. Ten, kto raz
matku, otca a ses-
tru stratí, vie, že nič

na svete im ich nenahradí. Už len
sviečku zapálime, kvety na hrob
položíme a so slzami v očiach od-
chádzame. Dňa 6. 9. sme si pripo-
menuli 35. výročie úmrtia našej mi-
lovanej sestry, maminky a babinky

rod. Balážovej
a dňa 5. 9. 2017
uplynulo 9 rokov
od úmrtia nášho
milovaného ocka,
deduška a prade-
duška

Kto vás poznal, spomenie si, kto
vás mal rád, nezabudol. S láskou
spomíname a za tichú spomienku
ďakujeme. Smútiaca rodina.

Alenky FRIMMEROVEJ,

Rafka BALÁŽA.

Dňa 12. 9. 2017
sme si pripomenuli
6 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel

S láskou na neho
spomína manželka, sestra s rodi-
nami. Priatelia a známi, kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Anton
HANUSEK.

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

tokom plynie, krásna spomienka
na teba nikdy nepominie. Dňa 10.
9. sme si pripomenuli druhé výro-
čie úmrtia nášho drahého manže-
la, otca, dedka a pradedka

S láskou a vďakou spomína man-
želka a dcéry Lydka, Zuzka a Mar-
tinka s rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Gustáva ŠÍPOŠA.

Touto cestou úprim-
ne ďakujeme všet-
kým príbuzným,
známym a spolu-
pracovníkom, ktorí
sa prišli dňa 8. au-
gusta 2017 rozlúčiť

s naším drahým zosnulým man-
želom, otcom, dedkom a kolegom

Ďakujeme za slová útechy, pre-
javy sústrasti a kvetinové dary.
Manželka Mária s deťmi a ostat-
ná smútiaca rodina.

Antonom DEMOVIČOM.

Už 6 rokov... Bez
Teba... Chýbaš nám
každý deň...
6. septembra 2017
uplynulo 6 rokov,
kedy od nás na-
vždy odišiel náš mi-
lovaný

z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcé-
ry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste
ho poznali a venujete mu tichú
spomienku.

Karol NOSKOVIČ

Jakub Blaho a Martina Baroková •
Andrej Klokner a Hana Jariabková

• Radovan Kollár a Martina Cha-
labalová • Erik Lakatoš a Zuzana
Miháliková • Peter Štelmachovič a
Ivica Bumová • Jorge Sanchez
Garcia a Mária Gigacová • Roman
Gavalec a Zuzana Hansková • Ján
Kapusta a Mária Drozdová • Miro-
slav Duban a Miroslava Dobro-
vodská • Marek Markus a Erika Jal-
kóczyová • Martin Šuták a Lucia
Janáková • Filip Hockicko a Kata-
rína Kanková • Matúš Čapla a Da-
na Biznárová • Roman Novota a
Lucia Sovičová • Marek Šafárik a
Lucia Grancová • Rastislav Blaško
a Marina Alexeievna Filippova •
Ján Krnáč a Ľubica Petrášová •
Roman Šebek aAlica Chmelová

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci zostáva.
4. septembra 2017
uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša milo-
vaná mama

rod.Hessová.
Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína celá rodina.

Alena PITOŇÁKOVÁ
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20. 9. 2017. . Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 27. októbra 2017.

Víkend pred Vinobraním sa niesol v znamení športu, žiaľ v čase
po redakčnej uzávierke, preto v tomto čísle, dávame priestor
aspoň najvýznamnejším podujatiam. Jedným z nich bol 6. ročník
Behu Pezinkom. Štart bežcom spríjemnil nielen sprievodný pro-
gram usporiadateľa, ale i ideálne počasie na beh. Trasovanie
viedlo ulicami Pezinka a vinicami v lokalite Stará hora. Celkovými
víťazmi sa stali (BEHAME.sk) 00:32:42,

(BEHAME.sk) 00:33:10 a (3NT Bratislava)
s cieľovým časom 00:33:19.

1. René Valent, 2. Peter Mikoláš, 3. Juraj Po-
lák. 1. Martin Knapčok , 2. Pavol Kráľ, 3. Rudolf
Čumpelík. 1. Pavol Kupec, 2. Miroslav Ďu-
račka, 3. Tibor Szabo. 1. Bronislava Mráka-
vová, 2. Dominika Kovaříková, 3. Paulina Bednarova.

1. Alena Drahošová, 2. Jana Genčurová, 3. Michaela
Jánošíková. 1. Mária Rodáková, 2. Zuzana
Dobrucká, 3. Libuša Fordinálová.

René Valent Peter Mi-
koláš Juraj Polák

(r)

Umiestnenie podľa kategórií:
Muži do 39 rokov:

Muži do 49 rokov:
Muži 50 rokov a viac:

Ženy do 34 rokov:
Ženy 35 až

49 rokov:
Ženy 50 rokov a viac:

Beh Pezinkom 2017

XIV. ročník varenia fazuľovej polievky

Tradičná súťaž vo varení fazuľovej polievky -„Fyzulnačka“ napísala v tomto roku už
svoje štrnáste pokračovanie. Organizátori pripravili kultúrny program v podaní skupiny

ktorá sa postarala o príjemnú zábavu. Tohto roku sa zúčastnilo 13 sú-
ťažných celkov (2 mužstvá na poslednú chvíľu odriekli svoju účasť), ktoré zabojovali
o celkové víťazstvo ako aj o Cenu sympatie v hlasovaní širokej verejnosti. Každé muž-
stvo pripravilo vlastnú a hlavne chutnú fyzulnačku, o ktorú bol veľký záujem. Ceny jed-
notlivým víťazom a zúčastneným odovzdali predseda odbornej degustačnej komisie
Zdenko Ivičič s ostatnými členmi a primátorom mesta Pezinok.

Odborná porota určila týchto víťazov: prvé miesto obsadil tím za nimi skončili
na druhom mieste partia pod názvom a tretiu priečku získali súťažiaci

Podľa hlasovania širokej verejnosti, najlepšiu fyzulnačku mal a Cenu sympatie získal
Za nimi skončili druhá a tretí

Organizátori ďakujú všetkým zúčastneným súťažným tímom ale aj návštevníkom
podujatia za príjemne strávené sobotné chvíle. Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku
Fyzulnačky.

Gypsy Elegance,

HUHU,
PAT A MAT

GIORNO.

BURDAN TEAM. Dolná Paluba Areťáci.

(MsÚ)

Malokarpatské múzeum v Pezinku vás srdečne pozýva
na tradičné podujatie – Jablkové hodovanie.

To sa opäť uskutoční
V prípade záujmu o pre-

daj dobrôt na Jablkovom hodovaní v Malokarpatskom mú-
zeu nás neváhajte kontaktovať, počet miest je limitovaný!

Okrem rôznych koláčikov a pochúťok sa návštevníci budú
môcť tešiť na tvorivé dielne, detské divadielko a na hlasova-
nie o najzaujímavejšiu dobrotu.

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

v druhú októbrovú sobotu – 7. 10.
2017 – v čase od 12.00 do 17.00 h.

hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk

Prihláste sa
na Jablkové hodovanie!

5 dôvodov prečo sa prihlásiť do ligy:

Pridaj sa k nám!

1. spoznáš nových priateľov a ľudí so spoločným záujmom
2. odpadá ti stereotyp hrania so stálymi súpermi
3. porovnáš si hru s ostatnými hráčmi, budeš sa zlepšovať
4. budeš pravidelne hrávať s rovnocennými súpermi
5. po dohode so súperom hráš kde a kedy chceš

Registrácia http://www.bedminton-liga.sk/
Podrobne o PBL:
http://pezinskabedmintonovaliga.webnode.sk/

Hráme amatérsku Pezinskú
bedmintonovú ligu (PBL)

Permoník 2017

V minulom čísle Pezinčana v článku
sme nesprávne uviedli výsledok zápasu PŠC Pezinok

s FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Správny výsledok je 1:6 v pro-
spech Ivanky pri Dunaji. Čitateľom sa ospravedlňujeme.

PŠC Pezinok – výsled-
ky

(r)

Oprava

Nezisková organizá-
cia Barbora a Jirko Vitá-
loš zorganizovali aj ten-
to rok Malokarpatskú vý-
stavu a burzu minerálov
Permoník 2017, ktorá
sa konala 18. - 20. au-
gusta. Vďaka množ-
stvu vystavujúcich moh-
li návštevníci spoznať
kamennú krásu nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Tra-
dične bohatý program s množstvom výstav a vystúpení a sprie-
vodné podujatia ako či

len potvrdzujú význam tohto
trojdňového podujatia.

Rovnako dôležitým je aj fakt, že pezinský Permoník stavia
nielen na bohatej baníckej tradícii mesta. Výberom vystupujú-
cich umelcov, alebo aj miestnych producentov vína na podujatí
priamo podporuje zdravý lokálpatriotizmus.

Pouličné ryžovanie zlata Súťaž pre deti

v kreslení a maľovaní permoníka

(pb)
FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

V sobotu 16. septembra 2017 sa uskutočnil už 33. ročník hokej-
balového turnaja k výročiu založenia klubu Vitamíny Pezinok.
Turnaja sa zúčastnilo 6 pezinských mužstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín: A skupina (Vitamíny Pezinok A, Vitamíny Pe-
zinok, Buldogs) a B skupina (Draci Pezinok, Jokerit Pezinok, HC
Chilli).

V základnej časti sa stretol každý s každým v skupine a hralo sa
2x12 min. čistého času. V skupineAsa najviac darilo prekvapeniu
turnaja Buldogom, ktorý dvakrát porazili súperov na nájazdy a za-
bezpečili si postup do finále. V B skupine si úspešne počínali pez-
inskí Draci, ktorí šli ako víťaz skupiny. Po odohratí všetkých zápa-
sov, nasledovali boje o celkové umiestnenie. Najprv si piatu prieč-
ku vybojovali usporiadatelia turnaja Vitamíny A, keď porazili
Jokerit 7-4. V malom finále Vitamínske Béčko po nájazdoch zdo-
lalo Chilliakov 5-4sn. Vo finále sa stretli neporazené celky a z cel-
kového triumfu 4-0 sa tešili Draci.

Pavol Švarc (Vitamíny Pezinok B)
Roman Klamo (Buldogs Pezinok)

Buldogs – Draci Pezinok 0-4
Vitamíny Pezinok B – HC Chilli 5-4sn
Vitamíny PezinokA– Jokerit Pezinok 7-4

Draci Pezinok, Buldogs, Vi-
tamíny B, HC Chilli, VitamínyA, Jokerit Pezinok.

Najlepším hráčom turnaja:
Najlepší brankár turnaja:

1. 2. 3.
4. 5. 6. (pv)

Výsledky:
Finále:
Zápas o 3. miesto:
Zápas o 5. miesto:
Celkové poradie turnaja:

Vitamín CUP

FOTO: (pb)


