
VYDÁVA MESTO PEZINOK51. ROČNÍK AUGUST 2018http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

Inzercia

Rozhovor
s režisérom filmu

o Alexandrovi
Dubčekovi

Napriek tomu, že obdobiu let-
ných prázdnin sa hovorí aj
„uhorková sezóna“, nemožno
povedať, že by sa u nás nič
nedialo. Vrcholí dlhé a horúce
leto a rovnako končí aj leto
Kultúrne, s množstvom hu-
dobných, divadelných a taneč-
ných podujatí.

Minulý víkend sme opäť po
roku zažili medzinárodný festi-
val špičkových dychových hu-
dieb zo Slovenska i zo zahra-
ničia. Nemusíte byť fanúšikom
tohto žánru, stačí byť len ob-
jektívny a isto uznáte, že naj-
mä nedeľný galakoncert bol
vynikajúci, čo potvrdila nielen
odborná porota, ale aj niekoľ-
ko stoviek návštevníkov, ktorí
vydržali, napriek horúčavám,
v parku až do večera.

Dychová hudba, ktorá má
v tomto regióne bohaté tradí-
cie, bola prítomná aj v uliciach
mesta, vytvorila skvelú at-
mosféru na Radničnom ná-
mestí, na trhovisku, ale najmä
v piatok v Krušičovej kúrii. Vša-
de sa tešila veľkej pozornos-
ti, všade rozdávala radosť
a dobrú náladu. Niektorí ľudia
si dokonca zaspievali alebo za-
tancovali. Mnohí obdivovali
majstrovstvo hudobníkov, krá-
su krojov či vynikajúce výkony
spevákov a speváčok.

Ak mám hovoriť za seba, ho-
ci je o mne známe, že som pre-
dovšetkým rocker, môj obdiv
patrí nielen hudobníkom, ale
aj organizátorom. Nie je totiž
ľahké nájsť dnes ochotných ľu-
dí, ktorí nezištne a bez nároku
na honorár urobia niečo pre
nás ostatných. Ešte menej je
takých, ktorí pri podobných
projektoch vydržia viac rokov.
Tak ako to robí František Fé-
der skoro dve desaťročia. Bez
neho by totiž nebol nielen fes-
tival dychoviek, ale napríklad
ani Ples farnosti.

Aký kontrast k tým, čo nepo-
hnú pre druhých prstom, len
kritizujú, zosmiešňujú a baga-
telizujú. Nájdete ich za kaž-
dým rohom, rovnako ako na
sociálnych sieťach. Mimocho-
dom, pamätáte si ešte v tejto
súvislosti ako členovia Srdca
Pezinka ohurovali sociálnym
taxíkom, dobrovoľnými brigá-
dami a akciami, ktorými zme-
nia k lepšiemu nielen Pezinok,
ale div, že nie celú galaxiu? Čo
z tých sľubov nakoniec zosta-
lo? Štyri roky väčšina z nich
brzdila v zastupiteľstve dobré
projekty a kritizovali aj ten naj-
čistejší úmysel či vôľu spraviť
niečo užitočné pre občanov.
A ak sa veľa podarilo urobiť,
tak nie vďaka nim, ale napriek
nim. Napriek tejto „brzde“.

Prečo to vlastne píšem? Len
preto, že zase povstali „noví
bojovníci“, ktorí chcú meniť
všetko, aj to čo funguje na vý-
bornú. Tvrdia, že chcú spájať,
hoci doteraz rozdeľovali. Sami
seba pasujú na odborníkov, ho-
ci ich výsledky ani povesť
o tom nesvedčia a najmä, pre-
tekajú sa v prázdnych sľuboch
a ohlupovaní voličov ľúbivými
frázami odpozeranými odkiaľ-
si z tzv. vysokej politiky.

Ale tak ako vo veľkej politike,
aj v politike komunálnej, je len
na nás, či im uveríme a dáme
príležitosť. Ja hovorím: Pezin-
čania, nedajme im šancu! Vyšlo
by nás to draho.

Oliver Solga

str. 7

Okresný úrad Pezinok v za-
stúpení prednostom Okres-
ného úradu Pezinok JUDr.
Justínom Sedlákom, Zväz
vojakov SR – Klub Pezinok
ZO SZPB brig. gen. Karola
Peknika Pezinok si vás pri
príležitosti 74. výročia SLO-
VENSKÉHO NÁRODNÉ-
HO POVSTANIA dovoľujú
pozvať na pietny akt, ktorý
sa uskutoční pod osobnou
záštitou ministra obrany SR
Ing. Petra Gajdoša pri Pa-
mätníku osloboditeľov v Pe-
zinku Mladoboleslavská ul.
30. 8. 2018 (štvrtok)
o 11.00 h.

Pripravované vyhlásenie pamiatkovej zóny v historickom cen-
tre mesta sa stalo skutočnosťou. Už v minulom čísle časopisu Pe-
zinčan sme informovali občanov nášho mesta, že Pezinok vyvi-
nul maximálne úsilie aby dosiahol vyššiu ochranu pamiatok v cen-
tre mesta. Dnes už môžeme aj oficiálne konštatovať, že mestská
pamiatková zóna je realitou. Rozhodnutie o jej vyhlásení prevzal
15. augusta na Ministerstve kultúry SR primátor Oliver Solga

z rúk generálneho riaditeľa Radoslava Ragača. Podľa vyjadrenia
primátora je táto skutočnosť jednou z najpozitívnejších správ ob-
čanom mesta.

Konkrétnemu významu Pamiatkovej zóny sa venujú odborní
pracovníci Mgr. Dagmara Baroková z Pamiatkového úradu SR
a Mgr. Eduard Zvarík z Mestského múzea v Pezinku na strane 6
v článku Pamiatková zóna v Pezinku. (r)

Mestská pamiatková zóna je realitou

Nedajme sa oklamať

Pozvanie
na pietny akt
pri príležitosti

74. výročia SNP

Od 16. do 19. augusta žil Pezinok XVIII. ročníkom medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb – Dychovky v Preši. FOTO: Peter Ševčík, (pb)
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Prípravy na tohoročné Vi-
nobranie sú v plnom prúde.
Program Vinobrania je už od
piatku uverejnený na stránke
mesta ( ). Užwww.pezinok.sk
v minulom čísle Pezinčana
sme upozornili na to, že sú-
časťou tohoročného Vinobra-
nia bude aj XI. stretnutie ban-
ských miest a obcí Slovenska.
Pezinok bude počas Vinobra-
nia hostiteľom vyše deväťsto
baníkov zo Slovenska i zo za-
hraničia. Aj to je jeden z dôvo-
dov prečo bude tradičný Ale-
gorický sprievod už v sobo-
tu a nie v nedeľu ako tomu bo-
lo doteraz. Alegorický sprie-
vod bude o dvanástej hodine
a zúčastnia sa ho všetci baníci
v historických krojoch a unifor-
mách. Ako nás informoval zá-
stupca hlavného organizátora
Malokarpatského baníckeho
spolku pán Štefan Granec
sprievod bude preto v sobotu,
lebo niektorí, najmä zahranič-
ný návštevníci XI. stretnutia bu-
dú odchádzať už v nedeľu v do-
poludňajších hodinách a tak
by sa sprievodu nemohli zú-
častniť. Súčasťou stretnutia

baníkov bude aj bohatý prog-
ram, ktorí zabezpečia po tri dni
a bude aj pre širokú verejnosť.
Na Vinobraní banícke spevo-
koly, okrem iného zabezpečia
aj kultúrny program v sobotu
na tribúne v parku.

Na Vinobraní nebude chýbať
ani tradičné podujatie „Chlieb
a víno“, ktoré bude v sobotu
na nádvorí Krušičovej kúrie.

Pred Vinobraním bude sláv-
nostne odprezentovaných aj
niekoľko nových publikácii o vi-
nohradníctve a baníctve a bu-
de sprístupnených niekoľko vý-
stav.

Na obidvoch tribúnach bude
počas troch dní prebiehať bo-
hatý hudobný program, v kto-
rom sa predstavia aj také hu-
dobné osobnosti akým sú Da-

ra Rolins, Peter Nagy, kapela
INSIDE, Funny Fellows, či do-
máca Diamond Flowers.

Počas Vinobrania bude aj
množstvo ďalších sprievod-
ných podujatí, o ktorých bude-
me informovať podrobnej-
šie v programe uverejnenom
v septembrovom čísle nášho
časopisu.

(MsÚ)

Úprava dvora

V stredu 15. júna na stretnutí
Občianskej iniciatívy „Spoločne
pre Pezinok“ súčasný primátor
mesta Pezinok Oliver Solga ofi-
ciálne ohlásil svoju kandidatúru
na primátora mesta v nadchá-
dzajúcom volebnom období
2018 až 2022. Primátor Solga
bude kandidovať ako nezávislý
kandidát, tradične s podporou
OI Spoločne pre Pezinok. Záro-
veň začal zbierať podpisy pod
kandidačnú listinu.

Doteraz oficiálne oznámili
kandidatúru na primátora štyria
kandidáti: okrem Olivera Solgu
aj Jozef Chynoranský (kandi-
doval neúspešne už v roku
2006), Richard Oravec (kandi-
doval neúspešne vo Svätom Ju-
ri v rokoch 2010 a 2014) a Igor
Hianik. Podpisy pod kandidatú-
ru zbiera aj piata kandidátka,
Kvetoslava Štrbová (kandido-
vala v roku 2010).

Primátora sme sa opýtali, čo
ho viedlo k rozhodnutiu opäť sa
uchádzať o priazeň voličov. Od-
povedal obšírnejšie: „Kandida-

túru som zvažoval dlhšie než

v minulosti, oslovilo ma veľké

množstvo Pezinčanov, ale aj

členovia iniciatívy Spoločne pre

Pezinok. Vďaka životnému opti-

mizmu i vďaka každodennému

kontaktu s mladými ľuďmi a az-

da aj vďaka dvom vnúčatám

mám dnes viac energie než mo-

ji mladší protikandidáti. Na dru-

hej strane, viem, že roky ne-

zastavím a na post primátora

kandidujem zrejme naposledy.

Od rozrobenej práce sa však

neuteká a Pezinok v najbližšom

čase čaká niekoľko zásadných

výziev. Nie som presvedčený,

že moji protikandidáti sú po od-

bornej či osobnostnej stránke

zárukou, že by v nich Pezinok

obstál. Po mojom boku navy-

še do volieb vstupuje kvalitný

tím skutočných odborníkov,

za ktorými stoja konkrétne

pozitívne výsledky a nie prázd-

ne marketingové frázy. Teší

ma, že tento tím sa omladzu-

je, posilnili ho vzdelaní šikovní

ľudia.

Radi sa pozeráme k suse-

dom, čo oni majú a my nie. Nao-

pak, čo máme doma, považuje-

me za samozrejmosť. Pozrite

sa ale na vec objektívne a uvi-

díte, že investície do škôl, chod-

níkov, ciest, športovísk, ďalšej

infraštruktúry, obnovy pamia-

tok, verejnej zelene, ktoré sme

v poslednom období spravili,

nie sú zďaleka taká samozrej-

mosť. Zvlášť, ak nechcete, aby

mesto žilo na dlh. A ja nemie-

nim neúnosne zadlžovať mes-

to, lebo zadlžovať mesto zna-

mená zadlžovať jeho občanov.

Aj preto je dnes dlh na obyvate-

ľa cca 66 eur. V porovnaní s Tr-

navou je to polovica, v porovna-

ní s Bratislavou ani nie pätina.

S mojim tímom sme si nepomá-

hali ani rozpredajom majetku,

ako v podaktorých mestách. Ak

sme už predávali, tak len taký,

ktorý bol pre mesto inak nevyu-

žiteľný. A naopak, spravili sme

viacero akvizícií. Pred chúťka-

mi developerov sme uchránili

naše vinohrady, svah nad jaze-

rom v Kučišdorfskej doline či

jedinečnú Rozálku. Rekon-

štruujeme pamiatky a v centre

mesta sa nám po dlhoročnej

snahe konečne podarilo presa-

diť Mestskú pamiatkovú zónu.

Vytvorili sme prostredie, v kto-

rom nemali miesto klienteliz-

mus ani korupcia a o tom,

že sme sa vždy snažili konať

otvorene a transparentne, sved-

čí delené desiate miesto v reb-

ríčku Transparency Internatio-

nal.

Hoci nie všetko nám vždy vy-

chádzalo, je toho oveľa viac, čo

sa podarilo a rád sa o tom po-

rozprávam so spoluobčanmi

vždy, nielen počas nasledujú-

cich týždňov. Verím však, že po-

čas predvolebnej kampane sa

budeme s Pezinčanmi zhová-

rať najmä o konkrétnych cie-

ľoch, ktoré môžeme spolu do-

siahnuť a o vízii na ďalšie roky.

A že spolu doladíme ten najlep-

ší program pre Pezinok, ktorý

potom aj naplníme. Záleží len

na nich.“ (r)

Primátor Solga bude opäť kandidovať

Mesto Pezinok začalo s prácami v priestoroch bývalého škol-
ského dvora Základnej školy na Holubyho ulici. Priestranstvo
bolo doteraz využívané ako neoficiálne parkovisko a jeho po-
vrch bol zničený súkromnou firmou pri budovaní susednej by-
tovky. Časť plochy susediacej s mestskou budovou, v ktorej je
Denné centrum (klub dôchodcov) a Centrum pre rodinu Mama-
tataja, sa zmení na trávnik s hracími a oddychovými prvkami a
vzrastenými stromami.

Práve na tejto ploche sa firme, ktorá priestor rekonštruuje, po-
daril vzácny nález neporušenej historickej studne. Pri návšteve
pamiatkarov a zástupcov mesta bolo zistené, že ide o studňu hl-
bokú 7,5 metra, v ktorej je 1,5 metra vody. Studňa pochádzajú-
ca pravdepodobne zo 16. či 17. storočia je vo veľmi dobrom sta-
ve. Primátor pri prehliadke rozhodol, že bude nadstavená jej
nadzemná časť zhruba do výšky jedného metra a studňa bude
prekrytá mrežou.

Druhá časť dvora bude upravená a vyhradená na parkovanie.
Práce v hodnote 32 000 eur realizuje firma Skanska s.r.o. Bra-
tislava. (MsÚ)

Pozvánka na VINOBRANIE 2018

Po viac ako sedemdesiatich rokoch bude mať budova Centra
voľného času v Zámockom parku novú strechu a podkrovie.
Realizácia je v plnom prúde a mala by byť ukončená do konca
prázdnin. Práce vykonáva na základe súťaže šamorínska firma
Genesis – Pozemné stavby a náklady hradené z rozpočtu mes-
ta sú vo výške 95 000 eur. (MsÚ)

Nová strecha CVČ

Prokurátorská kontrola
Dňa 9. 8. 2018 sa na úrovni primátora uskutočnilo pracovné

stretnutie s prokurátorkou Okresnej prokuratúry Pezinok – Mgr.
J. Barinkovou. Predmetom pracovného stretnutia bolo vyhod-
notenie stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní mesta Pezi-
nok v zmysle zákona o sociálnych službách. V rovnakom obdo-
bí bola vykonaná previerka stavu zákonnosti v postupe a rozho-
dovaní mesta Pezinok ako príslušného stavebného úradu
v zmysle Stavebného zákona.

Výsledok: vykonanou previerkou neboli zistené žiadne poru-
šenia hmotnoprávnych ani procesnoprávnych predpisov, ako
ani ďalšie pochybenia, ktoré by vyžadovali prijatie niektorého
z prokurátorských opatrení. (MsÚ)

Stanovisko
Mesto Pezinok ako gestor a sponzor Pezinského športového

klubu – futbalového oddielu sa musí dôrazne ohradiť proti za-
vádzajúcim informáciám kandidáta na primátora Jozefa Chy-
noranského týkajúce sa investícii mesta do športu a starostli-
vosti o športové zariadenia, konkrétne PŠC, ktoré negatívne
prezentoval na svojej stránke. Chynoranský nafilmoval poško-
dené oplotenia na štadióne PŠC v Pezinku (popukané betóny
oplotenia). Okrem toho, že J. Chynoranský bol dlhé roky čle-
nom vedenia tohto klubu a teda mohol iniciovať nápravu, nikdy
tak neurobil. Veľmi dobre však vie, že vedenie mesta na čele
s primátorom Solgom sa v ostatných rokoch zaslúžilo o gene-
rálnu rekonštrukciu zdevastovanej budovy štadióna a dalo vy-
budovať dôstojné priestory pre klub, a to šatne pre seniorov, de-
ti a mládež, sprchy a sociálne zariadenia, spolu vo výške viac
ako 300 000 eur. Okrem toho mesto vybudovalo multifunkčné
ihrisko, na ktorom v tomto roku zabezpečilo nový umelý trávnik
za 23 000 eur. Mesto každoročne dotuje klub sumou 9 000 eur
a platí ďalšie nemalé „skryté“ náklady.

Vyjadrenie J. Chynoranského je preto účelové a zavádzajúce,
lebo zatajuje, čo všetko mesto na štadióne vybudovalo a koľko
peňazí do neho z verejných prostriedkov investovalo. (MsÚ)

Mesto Pezinok si objednalo v bansko-bystrickom vydavateľ-
stve CBS ručne maľovanú mapu. Do novej mapy sú zakompo-
nované aj najnovšie ulice a Pamiatková zóna. Bude bezplatne
k dostaniu v Informačnom centre i na Mestskom úrade v Kance-
lárii prvého kontaktu. (pv)

Psíčkari sú často kritizovaní za to, že po svojich psíkoch ne-
upratujú. Mnohí si aj upracú a potom nemajú kam s odpadom.
Preto Mesto nakúpilo 50 ks uličných košov, ktoré sa od ostat-
ných líšia tým, že majú na stĺpiku zásobník na sáčky na psie ex-
krementy. Zásobníky sa budú dopĺňať 2 x mesačne po 50 ks
sáčkov. Po prvom doplnení zásobníkov sa zrejme niektorí ľu-
dia zásobili, pretože už na druhý deň nebol na mnohých
miestach v zásobníku ani jeden sáčok. Je to bezohľadné voči
ostatným psíčkarom, ktorí by v čase núdze sáčok v teréne po-
trebovali. Koše boli rozmiestnené v celom meste po predchá-
dzajúcej ankete medzi obyvateľmi. Snažili sme sa umiestniť ko-
še podľa ich požiadaviek. Ak sme niektorým nevyhoveli, bolo
to preto, že návrh osadenia bol v extraviláne, vo vinohradoch,
na strane potoka, kde sa zberové vozidlo nedostane alebo na
pozemku, ktorý nepatrí Mestu. Zahustením siete uličných ko-
šov chce Mesto vytvoriť predpoklady pre čistejšie mesto a tým
aj spokojnejších obyvateľov. MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

Pribudli nové koše

Ručne maľovaná mapa

Súčasťou tohoročného Vinobrania bude aj inaugurácia niekoľ-
kých publikácii o vinohradníctve a baníctve. Už v stredu 19. sep-
tembra o 19. hodine bude slávnostne odprezentovaná publikácia
„PEZINOK na starých pohľadniciach“. Prezentácia sa uskutoční
v Historickej sieni Starej radnice. (r)

NOVÁ KNIHA STARÝCH POHĽADNÍC

FOTO: (pb)
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MESTO PEZINOK
vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

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

na obsadenie miesta vedúci Zariadenia opatrovateľskej
služby, Opatrovateľskej služby, Prepravnej služby,

Jedálne a Práčovne s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ: Mesto Pezinok, Radničné námestie č. 7,
902 14 Pezinok
II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: kumu-
lovaná funkcia „vedúci/a Zariadenia opatrovateľskej služby,
Opatrovateľskej služby, Prepravnej služby, Jedálne a
Práčovne
III. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa v študijnom odbore sociálna práca, odborná, riadiaca
prax minimálne 3 roky v zariadení sociálnych služieb
IV. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike kom-
petencií samosprávy v oblasti sociálnych služieb, dokonalá
znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schop-
nosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodič-
ský preukaz skupiny B
V. požadované doklady: písomná žiadosť, štruktúrovaný ži-
votopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, výpis z re-
gistra trestov (nie starší ako 3 mesiace), písomný súhlas uchá-
dzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov
VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiados-
ti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo pri-
neste osobne do 31. 8. 2018 do 15.00 hod. na adresu: Mesto
Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla: „VK - vedúci ZOS, OS, PRS, Jedálne a Práčovne“,

prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do vý-
berového konania
VII. mzda (brutto): nástupná zmluvná mzda 1200,-€

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady, bude ter-
mín a miesto výberového konania oznámený písomne naj-
menej 7 dní pred jeho konaním. Bližšie informácie poskyt-
ne osobne príp. telefonicky PhDr.033/6901 300 Milada
Hegyiová - vedúca oddelenia školstva a sociálnej starostli-
vosti MsÚ.

MESTO PEZINOK
OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov o utvorení volebných obvo-
dov a počte obyvateľov pre voľby do orgánov samosprá-
vy obcí 10. novembra 2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, podľa § 166 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, uznesením č.136/2018 zo dňa určilo,16. 8. 2018
že Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude mať celkom 25 po-
slancov, ktorých budeme voliť v piatich volebných obvodoch
Mesto Pezinok má 24 740 obyvateľov. Mgr. Oliver Solga,

primátor mesta

Informácie pre voliča
I Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10.
novembra 2018 od 7.00 do 22.00 h.

II Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce,

ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb do-
vŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III Právo byť volený
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlav-

nom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj
miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, kto-
rý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň vo-
lieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie
nebolo zahladené,

• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV Spôsob hlasovania
Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo voleb-

nom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať

okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občian-
skeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo
voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky -
hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľ-
stva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora
mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky
obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zo-
zname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, kto-
rý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného
(mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič za-
krúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľ-
ko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvo-
lených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je
uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora
mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžko-
vať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov
vloží volič do obálky pre voľby do obec-jeden hlasovací lístok
ného (mestského) zastupiteľstva a prejeden hlasovací lístok
voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za
nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne uprave-
né hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepo-
užitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravot-
né postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a ozná-
mi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hla-
sovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a
zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve oso-
by pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasova-
cích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe
hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prí-
pravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obál-
ku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do voleb-
nej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen
okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo zá-
važných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec
a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územ-
nom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková voleb-
ná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odlože-
nie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích
lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude ulo-
žená pokuta 33 eur.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Deň bielych ruží

Už každoročne 10. augusta si baníci na celom Slovensku pripo-
mínajú obete najväčšieho banského nešťastia, ktoré sa stalo 10.
augusta 2009 v Handlovej. V ten deň prišlo v bani o život dvadsať
baníkov a banských záchranárov.Aj členovia Malokarpatského ba-
níckeho spolku, primátor mesta spolu s dvoma viceprimátormi a
verejnosť sa zúčastnili pietneho stretnutia na Radničnom námestí
pri banskom vozíku, aby vzdali hold všetkým tým, ktorí položili svo-
je životy pri handlovskej banskej tragédii, ako aj pri ostatných ban-
ských nešťastiach na celom svete. O sedemnástej hodine sa na
ich počesť rozozvučali zvony Evanjelického kostola a prítomní po-
ložili k symbolickému pomníčku desiatky bielych ruží. (MBS)

Dostavba ZŠ Na Bielenisku
Na MsÚ v Pezinku sa 9. augusta uskutočnilo pracovné stretnu-

tie. Za vedenie mesta sa ho zúčastnil primátor, ďalší účastníci boli
riaditeľka Základnej školy na Bielenisku I. Jurčová a architekt M.
Feník z projekčnej kancelárie ateliér m – projekt z Vranova nad
Topľou. Na stretnutí bola prezentovaná štúdia prístavby modulo-
vej základnej školy, ktorú na žiadosť vedenia školy dalo vypraco-
vať mesto. V prístavbe budú štyri triedy a štyri technické miest-
nosti (zborovňa, šatne a kabinety). Výstavba objektu by mala byť
realizovaná v prvom polroku budúceho roka a vyrieši sa ňou ne-
dostatok priestorov na obidvoch tamojších základných školách.
Mesto bude dostavbu financovať pravdepodobne z vlastného roz-
počtu. Vedenie mesta si už pred časom prezrelo podobnú prístav-
bu modulových škôl v Stupave a Bernolákove. (MsÚ)

Čo hrozí nielen Cajle
V minulom čísle Pezinčan uverejnil odpoveď poslanca Igora Hia-

nika na júnový článok „Krach dopravy na Cajle nehrozí“. Nechcem
znova polemizovať o nezmyselnosti a nerealizovateľnosti ním navr-
hovaného projektu nového mestského centra na Cajle, ani
o premene výmenničiek na Severe na kultúrne a spoločenské cen-
trá. Za povšimnutie stojí, že spomínané obavy z krachu dopravy na
Cajle po vybudovaní ním navrhovanej školy nijako argumentačne
nevyvrátil.

Snívať a popustiť uzdu fantázii je fajn a patrí to k mladosti, lenže
my skúsenejší vieme, že realizáciu každého nápadu musí niekto
zaplatiť. V tomto prípade občania.Ato už pán poslanec akosi nerie-
ši. Neprekvapilo ma ani jeho ubezpečenie, že ako urbanista spo-
lupracoval s niekoľkými mestami. Nikto z nás však nevie nič o tom,
že by podľa jeho návrhu v konkrétnom meste aj niečo realizovali.
Ak sa mýlim, môže ma presvedčiť o opaku. V Pezinku vieme najmä
o jeho žiadosti polievať v lete ulice pitnou vodou, či o meraní teploty
chodníkov a najmä o jeho neustálej sebaprezentácii odborníka – ur-
banistu. So slovom „odborník“ pracuje on aj jeho partia tak akosi
voľne. Koho všetkého označujú za odborníka, nechávam bez ko-
mentára.

Najľahšie je vytvárať dojem, že som azda voči poslancovi zauja-
tý, alebo že mu ktosi dosiaľ hádzal polená pod nohy a neumožnil
mu realizovať nápady. Opak je pravdou. Minulý rok požiadal BSK
o dotáciu vo výške 3 000 eur na knihu o jednom českom architekto-
vi. Keďže som poslanec BSK a člen dotačnej komisie, opýtali sa
ma na môj názor. Vrele som dotáciu pánu Hianikovi (tak ako mno-
hým iným Pezinčanom) odporučil. Nie som a nikdy som nebol ma-
licherný a preto politické rozdiely idú v takýchto prípadoch bokom.
Pokojne sa ho spýtajte, peniaze dostal. Nemilou správou bolo, že I.
Hianik knihu koncom decembra aj vyúčtoval, nikdy ju však na BSK
nedodal, a tak musel tento rok peniaze vrátiť! O čom to svedčí, ne-
komentujem. Názor nech si vytvorí každý sám.

Ana koniec už len toľko: Na záver článku, ktorý mu mimochodom
Pezinčan bez problémov uverejnil, hoci on tak rád kritizuje mestské
médiá, píše, že: „Poďme sa rozprávať konštruktívne, vecne, s od-
bornými a podloženými argumentmi, buďme k sebe slušní.“ Zvlášt-
ne želanie, pretože za štyri roky, čo bol v Mestskom zastupiteľstve
ani raz neprišiel s takouto ponukou. Ani so žiadnou inou, ktorá by
nejako pomohla občanom a mestu. Nielen za mnou, ale ani za kole-
gami z iného politické „tábora“ než bol jeho vlastný – Srdce Pezin-
ka. Naopak, po celú tu dobu zaznievala z jeho úst len kritika, oso-
čovanie a bagatelizovanie mojej práce. Nad to by som sa azda do-
kázal povzniesť, keby tým nezhadzoval aj kvalitné výsledky a prá-
cu mojich kolegov, pracovníkov MsÚ, mestských inštitúcií a po-
slancov, ktorí sa môžu hrdiť konkrétnymi výsledkami v prospech ob-
čanov.Akto na to už náhodou zabudol, nech si pozrie časopisy ob-
čianskeho združenia Srdce Pezinka. Toho združenia, v ktorom ne-
dávno tresol dverami, aby si mohol napĺňať svoje súkromné ambí-
cie o funkcii primátora v iných politických farbách.

Takže áno, som ten prvý, kto vyznáva slušnosť a som ten prvý, kto
je za konštruktívnu, vecnú diskusiu. Veľakrát som k nej verejne vyzý-
val aj pána poslanca. Aby sme sa k nej raz dopracovali, mal by svo-
ju výzvu adresovať predovšetkým do svojho tábora.Ak nevie, komu
konkrétne, rád mu pripomeniem, kto na sociálnych sieťach útočí na
každého, kto si dovolí vyjadriť odlišný názor, kto tu celé roky špiní
dobré meno slušných a čestných ľudí.Ak chceme lepší Pezinok, lep-
šie Slovensko, musíme začať vždy od seba. Oliver Solga

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:

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

Mesto Pezinok

V rokoch 2016 a
2017 boli na ploche
celého cintorína zre-
konštruované chod-
níky, starý asfaltový
povrch bol nahradený
zámkovou dlažbou a
predpripravené chrá-
ničky na novú pod-
zemnú kabeláž pre
obnovu osvetlenia.

V tomto roku, v me-
siacoch jún – august
bola riešená z dôvo-
du nevyhovujúceho
technického stavu ob-
nova celej osvetľova-
cej sústavy. Hlavnou
požiadavkou mesta
na rekonštrukciu bolo
odstránenie porucho-
vej vzdušnej kabeláže, výmena nevyhovujúcich stožiarov a výme-
na zastaraných sodíkových výbojok za moderné LED osvetlenie,
pričom úspora elektrickej energie dosahuje až 60% oproti pôvod-
nému osvetleniu.

Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia bola realizovaná spo-
ločnosťou Asemid, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, v celkovej hodnote
35 252,80 eur s DPH. V súčasnosti prebieha povoľovacie kona-
nie na rekonštrukciu domu smútku, ktorá je naplánovaná na rok
2019. (MsÚ)

Mestský cintorín na Seneckej ulici
prechádza komplexnou obnovou

FOTO: (VZ)



RÔZNE / INZERCIA4 AUGUST 2018 PEZINČAN

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

Inzercia

� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

Mesto Pezinok vás po-
zýva v mesiaci august na
zaujímavé podujatie, kto-
ré pripravilo pre záujem-
cov z radov verejnosti
a účastníkov Akadémie
tretieho veku.

Pre milovníkov záhrad
je určená bezplatná pred-
náška odborníka na
ovocinárstvo, profesora
Ivana Hričovského DrSc.
s témou Letný rez kôst-

kovín.

Uskutoční sa v utorok
28. augusta 2018 o 14.
hodine v Malej sále Domu kultúry Pezinok. Po prednáške bu-
dú prebiehať praktické ukážky v záhrade. Podujatie zabezpeču-
je referentka vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok Andrea
Pikusová, tel. č. 033 6901 127. (AP)

Prednáška prof. Ivana Hričovského

Inzercia

Zápis do Akadémie tretieho veku
školský rok 2018/2019

Akadémia tretieho veku v Pezinku v školskom roku 2018/
2019 plánuje otvoriť tieto študijné odbory:

:1. ročník Zdravie z prírody, Genealógia, poznávanie histórie
vlastného rodu, Výtvarné techniky, Počítače a fotografia.

Angličtina hrou, Vinohradníctvo, vinárstvo a some-2. ročník:
liérstvo.

Miesto konania výučby študijných odborov: Zdravie z prírody
– Dom kultúry, malý salónik, prednášky vo štvrtok, Genealógia,
poznávanie histórie vlastného rodu – Mestský úrad Pezinok,
prednášky v utorok, – ZŠ Na Bielenisku,Výtvarné techniky
prednášky vo štvrtok, – ZŠ Fándlyho, pred-Počítače a fotografia
nášky vo štvrtok, – Dom Kultúry, miestnosť preAnglický Jazyk
ATV, prednášky v utorok, Vinohradníctvo, vinárstvo a somelér-
stvo – Malokarpatské múzeum, prednášky v stredu.

Zápis do oboch ročníkov ATV bude prebiehať v mesiaci
september na Mestskom úrade Pezinok, prvé poschodie
č. dverí 19. v dňoch: 11. 9. 2018 (utorok) v čase od 14.00
do 16.00 hod. a 12. 9. 2018 (streda) v čase od 14.00 do 16.00
hod.

Prvé spoločné stretnutie poslucháčov Akadémie tretieho ve-
ku sa uskutoční Do-25. septembra o 15. hodine v malej sále
mu kultúry Pezinok. Jedinou podmienkou prijatia do ATV je
vek 55 rokov a viac rokov.

Poplatok za jeden semester je 26 eur, občania s trvalým poby-
tom v Pezinku majú 50 percentnú zľavu.

Sylaby jednotli-Akadémia tretieho veku dáva do pozornosti:
vých študijných odborov sú zverejnené na webovej stránke
Mesta Pezinok www.pezinok.sk, v sekcii zdravotníctvo a sociál-
ne služby – ATV, ako aj na výveske v budove MsÚ Pezinok
1. medziposchodie.

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová, andrea.pikusova-
@msupezinok,Tel. 033/6901 127

Horúci august, vyprahnutá
zem a stromy so žltým a hne-
dým lístím. Slovensko, presnej-
šie jeho juhozápad, zažíva
opäť ďalšie horúce a suché le-
to. Dokonca jedno z najhorúcej-
ších. Aj keď sme totiž nezazna-
menali teplotné rekordy, je isté,
že sa leto 2018 zapíše medzi
najteplejšie v histórii.

„Tohtoročné leto skončí na

Slovensku asi ako 6. až 7. naj-

teplejšie od začiatku meteoro-

logických pozorovaní,“ povedal
pre Pezinčana klimatológ Pavel
Matejovič. „Nevyskytli sa v ňom

síce extrémne vysoké teploty –

maximum bolo 37 °C – no bola

zároveň pozorovaná najdlhšia

vlna horúčav v histórii meteoro-

logických pozorovaní na na-

šom území.“

Samozrejme, „vlna horúčav“
je pojem, ktorý má svoju presnú
odbornú definíciu.

„Vlna horúčav sa klasifikuje

podľa rôznych kritérií,“ vysvet-

ľuje Pavel Matejovič. „Podľa naj-

prísnejšieho kritéria musí teplo-

ta každý deň dosiahnuť najme-

nej 30 °C a aspoň raz počas toh-

to obdobia musí maximálna

teplota vystúpiť na 35 °C. Taká-

to vlna horúčav trvala tento rok

bez prerušenia 21 dní. Pre-

chodne bola prerušená v polo-

vici augusta asi len na jeden

deň a hneď po nej nasledovala

ďalšia, čiže možno povedať, že

sme mali vlnu horúčav väčšinu

augusta. V tomto zmysle poča-

sie možno hodnotiť ako extrém-

ne. Najteplejšie bolo pritom na

juhozápadnom Slovensku.“

Už od apríla pretrváva poča-
sie, ktoré je na danú ročnú do-
bu mimoriadne teplé. Podľa od-
borníkov to nie je typické pre kli-
matické podmienky Slovenska.
Akurát v prvej polovici leta bol
vzduch vlhkejší, a teda aj poča-
sie v našich končinách ovplyv-
ňovali časté prehánky a búrky.
Niekedy aj veľmi intenzívne
ako napríklad 6. júna v Bratisla-
ve, keď sa viaceré mestské čas-
ti ocitli doslova pod vodou.

Intenzívna búrková činnosť
pokračovala aj v závere júla
a priniesla na Slovensku pozo-
ruhodné regionálne rozdiely
v charaktere počasia. Vďaka

častým búrkam a chladnejšie-
mu vzduchu bolo na severe
a východe krajiny oveľa svie-
žejšie v porovnaní s rozhorúče-
ným juhozápadom.

V oblasti Vysokých Tatier sa
v niektoré dni držala teplota len
tesne nad 20 stupňov, zatiaľ čo
v Bratislave a okolí ortuť teplo-
mera stúpala denne nad tropic-
kú tridsiatku. Rovnako teplé bo-
li aj noci na juhozápade Sloven-
ska, keď na niektorých mies-
tach neklesala teplota pod hra-
nicu 20 stupňov, zatiaľ čo v ob-
lasti Tatier a Spiša sa nočné
teploty pohybovali v intervale
10 až 15 stupňov.

Vďaka tomu sú na rôznych
miestach Slovenska naozaj od-
lišné priemerné teploty, čo je
podmienené najmä rozdielnymi
klimatickými podmienkami. Na-
priek tomu je tohtoročné leto
teplé aj v tatranskej oblasti, keď

napríklad podľa meraní SHMÚ
boli v Poprade apríl, máj, jún aj
júl teplejšie oproti normálu
a zrejme bude taký aj august.

Odborníci, klimatológovia
a meteorológovia sa zhodujú
v tom, že jedným z príznakov kli-
matickej zmeny na Slovensku
v lete je práve aj nerovnomer-
né rozloženie zrážok v čase
a priestore, teda počasie, pri
ktorom miesto súvislých daž-
ďov vypadávajú v niektorých lo-
kalitách intenzívne a prudké
zrážky, kým inde panuje dlho-
dobý deficit vlahy.

Takouto oblasťou s výraz-
ným vlahovým deficitom je aj
malokarpatská oblasť, ale tiež
časť Záhoria či Považia.
„Oblasť v okolí Pezinka toto leto

patrila na Slovensku k naj-

teplejším, v neďalekom Slo-

venskom Grobe a v Kráľovej pri

Senci viackrát vystúpila teplota

nad 35 °C,“ dodáva Pavel Mate-
jovič.

Z globálneho hľadiska boli ro-
ky 2015, 2016 a 2017 troma naj-
teplejšími v histórii. Ešte je sko-
ro hodnotiť ako skončí rok
2018, je však vysoko pravde-
podobné, že trend otepľovania
bude pokračovať aj naďalej. Iný-
mi slovami, ešte nám bude ho-
rúco – doslovne, ale i v prene-
senom zmysle. (kam)

Toto leto sme zažili rekordnú vlnu horúčav

Nové cestovné poriadky so
zmenenými trasami liniek
a upravenými odchodmi auto-
busov zabezpečia lepšiu nad-
väznosť autobusov a vlakov
v regióne a prinesú viac spojov.
Výrazne by sa to malo dotknúť
aj spojov v našom meste. Takto
nás o tom ubezpečujú aj pred-
stavitelia Integrovaného do-
pravného systému v Bratislav-
skom kraji. Tento systém bol
spustený len nedávno. Ešte
predtým – 14. júla sa primátor
mesta Oliver Solga stretol s ve-
dúcimi predstaviteľmi spoloč-
nosti Slovak Lines, ktorá pre-
vádzkuje autobusovú dopravu
aj na území mesta. Hovorili spo-
lu nielen o výhodách a zvýše-
nom počte autobusov, ale naj-
mä o problémoch, ktoré nový
systém môže priniesť občanom
Pezinka.

Zástupcovia Slovak Lines vy-
zvali mesto, aby monitorovalo
situáciu a prípadné problémy
okamžite oznámilo autobuso-
vej spoločnosti a zároveň na
BSK. Ak sa problémy vyskytnú,
je vôľa zainteresovaných ope-
ratívne ich riešiť. Primátor upo-
zornil najmä na zmeny, ktoré
spôsobujú nezladenia príchodu
a odchodu vlakov s autobusmi.
Stalo sa, že autobus prišiel na
vlakové nádražie o dve minúty
neskôr, ako bol odchod vlaku. Z
tohto dôvodu vyzýva vedenie

mesta občanov Pezinka, aby o
problémoch informovali priamo
kanceláriu primátora alebo pra-
covníka OŽP Ing. Záleského.
Mimochodom, prvé ohlasy ob-
čanov, zatiaľ neoficiálne, už po-
ukazujú na vypustenie niekto-
rých priamych spojov z Cajle či
Severu priamo do Bratislavy.

Primátor informoval zástup-
cov spoločnosti aj o tom, že
mesto je aj naďalej pripravené,
tak ako doteraz, sa podieľať
aj na dofinancovaní rozšírenia
služieb (zachádzania auto-
busov, zhustenia intervalov
a pod.) tam, kde sa to ukáže
ako potrebné.

Informačný leták „Trasy li-
niek – Pezinok a okolie“ je
k dispozícii na Mestskom úrade
v Pezinku, v Informačnej službe
na Radničnom námestí a na
mnohých iných miestach. Obča-
nia tu získajú podrobnú infor-
máciu, ako sa bude cestovať
v regióne po novom. Zástupco-
via IDS BK ubezpečujú klientov
o tom, že odchody regionál-
nych autobusov sú prispôsobe-
né cestovným poriadkom vla-
kov. Napríklad na železničnú
stanicu v Pezinku budú zachá-
dzať všetky linky (s výnimkou
linky č. 528). Zmien je, sa-
mozrejme, oveľa viac a sú opí-

sané v spomínanom informač-
nom letáku. Dôležitá je však
aj informácia, že nové cestovné
poriadky nájdete na webových
stránkach ,www.slovaklines.sk
www.idsbk.sk. Cez vyhľadávač
spojenia a v mobil-www.cp.sk
nej aplikácii IDS BK. Po uzá-

vierke novín v stredu 22. au-

gusta sa uskutočnilo na BSK

veľké stretnutie zainteresova-

ných organizácií o novom grafi-

kone dopravy týkajúce sa aj

občanov Pezinka. Všetky aktu-

álne informácie budú zverejne-

né na webovej stránke mesta –

www.pezinok.sk

(MsÚ)

POZOR NA ZMENY V CESTOVNÝCH PORIADKOCH

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)
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V roku 2012 vznikla v Pezin-
ku prvá Tanečná Akadémia
s názvom Sunny Dance. Jej za-
kladateľkou 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 stred-
ných škôl. Tanečníci pracujú s
rôznymi tanečnými technikami
a štýlmi – show dance, moder-
ný, jazzový, klasický a scénic-
ký tanec či tanec za sprievodu
živých bubnov, zumbadance a
iné. Pravidelne organizuju pol-
ročné a koncoročné vystúpe-
nia v pezinskom Dome kultúry.
Spĺňa vysoké profesionálne kri-
tériá a pripravuje svojich žia-
kov na tanečné konzervatóriá
a umelecké školy.

Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

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
a škôlkach - ZŠ Fándlyho,ZŠ
Na Bielenisku,ZŠ Kupeckého,
MŠ Bystrická a v novom škol-

skom roku aj na nových po-
bočkách MŠ Za hradbamii a
MŠ Svätoplukova.

Všetky deti od 4-20 rokov,
ktoré chcú rozvíjať svoj pohy-
bový talent, sa môžu v prvý
septembrový týždeň zúčastniť
zápisu na ZŠ Fándlyho, ZŠ Na
Bielenisku, ZŠ Kupeckého,

alebo sa prihlásit telefonicky
0907 110 103.

Prihlasovanie v materských
školách prebieha priamo
v MŠ alebo na telefónnom
čísle 0907 110 103.

Viac info na www.sunny-
dance.sk alebo na tel. č. 0907
110 103. (AJ)

Ochutnajte jedinečné vína v mieste ich zrodu vo vinohra-
doch malokarpatských vinárov.

Desiatykrát sa otvoria vinice Malých Karpát s nádhernými vý-
hľadmi a vy si ich môžete vychutnať s pohárom vína v ruke. Viná-
ri budú ponúkať hrozno a zároveň víno z neho vyrobené. V tento
deň sa za skvelým vinohradníckym zážitkom môžete vybrať pe-
šo, autom ale aj na bicykloch.

V ponuke bude 53 viníc od Rače cez Svätý Jur, Pezinok,
Modru až po Doľany. Súčasťou vstupenky je mapka, ktorá vám
uľahčí putovanie – navštívite hon Šínweg, Gelnar, Huncpalky,
Hoffnare, Téglik, Šarkaperky a Kalváriu v Modre, novovybudo-
vanú Kamenicu pod Starou horou v Pezinku, Hon Hofweingar-
ten, ktorý sa ťahá až po mestské hradby Svätého Jura. Neobíď-
te Genofond Frankovky v Rači a Šľachtiteľský vinohrad s novou
zbierkou Piwi odrôd v Šenkviciach.

V tento deň bude hrať vo viniciach hudba, vinári okrem vína,
frizzante, hroznového muštu a skorých burčiakov ponúknu aj
svoje domáce špeciality. Súčasťou vstupenky bude aj bonus na
nákup vína a hrozna. Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok: príď-
te si vychutnať výborné malokarpatské vína a zároveň sa prejsť
krásnymi kopcami viníc v období končiaceho leta. Info a vstu-
penky: www.mvc.sk

Deň vo vinohradoch
8. septembra 2018 11.00 – 19.00 h

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

organizuje Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Fándlyho Pezinok

2 hodiny týždenne celý školský rok 2018-2019
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinuPoplatok za kurz:

Zápis: 12. 9. 2018 od 16.00 do 19.00 hod.
17. 9. 2018 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym cen-
trom pozýva všetkých občanov na varenie tradičnej fazuľo-
vej polievky tzv. „fyzulnačky“, ktoré sa uskutoční v sobotu
25. augusta 2018.

Každý tím má svoj tajný recept, ktorým chce zaujať nie-
len odbornú porotu, ale aj návštevníkov podujatia. Možnosť
hodnotiť okrem odbornej poroty má aj laická verejnosť, ktorá
svojimi hlasmi rozhodne o najlepšej „fyzulnačke“.

Začiatok varenia je od 9.00 hod. na Radničnom námestí
na parkovisku pred Mestským úradom a navarené bude oko-
lo obeda. O príjemnú zábavu sa postará ľudová hudba
VIESKA. Súťaž vo varení fazuľovej polievky sa koná za kaž-
dého počasia. Všetci ste srdečne vítaní. Peter Vlasák

FYZULNAČKA 2018
sobota 25. augusta na Radničnom námestí

FOTO: Sue Nagyová

KST PETAN a Tanečné
centrum CHARIZMA
vás pozýva na zápis do
krúžkov

*Pohybová a tanečná prí-
prava pre deti od 6 rokov
*spoločenský tanec a ta-
nečný šport od 8 rokov
*spoločenský tanec pre
dospelých
*kurzy pre stredoškolákov

Dom kultúry Pezinok, 5-6. 9. 2018 od 17.30 do 19.00 h.
Informácie: Kvetoslava Štrbová tel.: 0905 264 228

Pozvánka na zápis

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku spolu so Združením pe-
zinských vinohradníkov a vi-
nárov sa pred piatimi rokmi
rozhodlo oživiť tradíciu viech.
O tom, že tento jedinečný pro-
dukt, ktorý skĺbil históriu, vino-
hradníctvo, vinárstvo a cestov-
ný ruch má odozvu, svedčí
aj narastajúca popularita podu-
jatia.

V tomto roku môžete ochut-
nať vínka jedenástich vinár-
stiev v užšom i širšom centre
mesta . Vi-od mája do októbra
nári vám predstavia svoje vína

NÁVRAT K VÝČAPU VÍNA POD VIECHOU POKRAČUJE!
vždy v stredu až sobotu od
17.00 do 21.00 hod. (platí v me-
siacoch máj – august; v mesia-
coch september a október od
17.00 do 20.00 hod.).

Výčap vína pod viechou bol
v Uhorsku kráľovským právom.
Keďže mestá potrebovali napl-
niť pokladnicu predajom vlast-
ného vína, vinohradníci dostali
možnosť obchodovať len v sta-
novenom termíne (väčšinou od
Michala do Juraja).

Viecha bola povolená v pries-
toroch, ktoré patrili vinárovi a ví-
no si zákazník mohol vypiť na

mieste či vziať so sebou. Vinár
mohol vo svojom podniku čapo-
vať vzácny mok počas dvoch
týždňov, max. ale päťkrát v ro-
ku. Výčap bol väčšinou povole-
ný do 22. hodiny. Dom vinára
bol označený vencom z vinič-
ných listov, zväzkov čečiny a
stúh. Tak okoloidúci návštevní-
ci vedeli, že sa môžu zastaviť
na vínko, vodu a vo výnimoč-
ných prípadoch i hrianku a pe-
čenú hus.

Vďaka výčapu vína pod vie-
chou mohli menší vinohradníci
predať až tretinu svojej celo-

ročnej produkcie, preto zohrá-
vala veľký význam, ktorý bol
prerušený v r. 1948 nástupom
totalitného režimu. Ak sa chce-
te dozvedieť viac o histórii vino-
hradníctva a vinárstva, nav-
štívte nás v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku na ul. M.R.
Štefánika. Za podporu projektu
ďakujeme Krajskej organizácii
cestovného ruchu a Minister-
stvu dopravy a výstavby SR.

Všetky ďalšie informácie
s konkrétnym rozpisom viech
nájdete na stránke múzea
www.muzeumpezinok.sk.

� V MÍNO ATYŠÁK
17.-20. október – VINUM GALERIA BOZEN, Holubyho 85,
Vladimír Paluch, Peter Šull, 0907 701 070; www.restauracia-
matysak.sk; vinumgaleriabozen@vinomatysak.sk
� HACAJ s.r.o.
3.-6. október – Vínna pivnica HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing.
Ján Hacaj 0907 792 087; ;www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk
� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.
10.-13. október – Farská pivnica - Farská 7, Dana Čaplová 0904
252 513; ;www.pavelkavino.sk objednavky@pavelkavino.sk
� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA
29. august - 1. september 24.-27. október� – Kupeckého 73,
Milan Skovajsa, Mgr. Silvia Skovajsová, 0905 164 227, 0907
174 598; ;www.vinoskovajsa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk

� Ing. BORIŠPAVOL
5.- 8. september – Hviezdoslavova 1, Ing. Pavol Boriš 0907
220 492; ebb@post.sk
� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ
17.-20. október – Cajlanská 74, Ing. Ľubomír Čavojský 0911
871 170; 0917 771 803; ;www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvo-
cavojsky@gmail.com
� VÍNO TRETINA rodinné VINÁRSTVO a VINOTÉKA
22.-25. august – Kupeckého 51, Ľudovít Tretina, 0908 347 201,
Ing. Klaudia Čistá-Tretinová, Vin-Ak, 0948 252 264, treti-
na@zoznam.sk klaudia.tretinova@-gmail.com, ;
� VÍNO REHÁK
29. august - 1. september 24.-27. október� – Malokarpatská
19, Milan Rehák 0915 721 514; rehmilan@-gmail.com

Viete, kde má sídlo kráľovná včiel v celej strednej Európe? No
predsa v areáli Včelárskej paseky v Kráľovej pri Senci, kde sa
v sobotu 11. augusta konala oslava 99. výročia založenia včelár-
skych spolkov na Slovensku.

Fss Obstrléze už v januári prijal pozvanie od Slovenského zvä-
zu včelárov obohatiť ich kultúrny program hudobno-zábavným
pásmom Naši Huncokári.

V krásnom lesnom prostredí sme sa ako včielky „hemžili“ me-
dzi živými stromami, ktoré dopĺňali naše kulisy a dodávali nášmu
príbehu autentický obraz ľudí, ktorí kedysi žili v okolitých lesoch.

Po našom vystúpení, ktoré bolo odmenené búrlivým potles-
kom, veľa divákov ostalo aj naďalej s nami a dávali nám doplňu-
júce otázky, týkajúce sa života Huncokárov.

Bolo to nádherné popoludnie, ktoré skončilo ako každé naše vy-
stúpenie – v spoločnosti domácich divákov hudbou, spevom
a tancom. Mária Kopitková

Súbor Obstrléze v „kráľovstve včiel“

Inzercia
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Miešaný spevácky zbor CANTUS z Ružinova pozýva na sláv-

nostný koncert s názvom „Keď svitá...“ k 110. výročiu narodenia

slovenského hudobného velikána profesora Eugena Suchoňa

(1908 – 1993), ktorý sa uskutoční v sobotu 22. septembra 2018

o 19,00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Ťažiskom koncertu bude piesňový cyklus Eugena Suchoňa

O horách (časti 1. Ráno v horách, 2. Čo hučí hora, 3. Hrmavica,

4. Noc v horách), ktorý autor pôvodne napísal pre mužský zbor.

Pre miešaný zbor ho upravil Zdenko Mikula, orchestrálne party

aranžoval dirigent a umelecký vedúci MSZ CANTUS Mgr. Juraj

Jartim,Art.D.

Okrem toho na koncerte odznejú viaceré zborové aj inštru-

mentálne skladby tohto významného slovenského skladateľa.

Hosťami MSZ CANTUS budú: Spevácky zbor TECHNIK STU

s dirigentkou Petrou Torkošovou, M. Mockovčáková (klavír),

J. Timčák (husle), K, Zajícová (violončelo), M. Červenáková

(soprán), E. Lenner (klavír).

Projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Vstup voľný.

CANTUS – SUCHOŇ

Farebný svet absolventov Akadémie tretieho veku
Pezinské kultúrne centrum

v spolupráci s Mestom Pezinok
otvorili 13. augusta v minigalérii
Domu kultúry v Pezinku výsta-
vu pod názvom Farebný svet.
Výstava venovaná absolven-
tom Akadémie tretieho veku
v Pezinku predstavuje výtvarné
práce študijného odboru Arte-
terapia pod odborným vedením
lektoriek Ph.Dr. Oľgy Kmeťo-
vej-Stajkovej a keramikárky Má-
rie Hanúskovej a absolventov
študijného odboru Výtvarné
techniky, mozaiky a koláž, ktorý
viedol počas dvoch rokov lektor
Branislav Manák.

Vernisáž v minigalérii Domu
kultúry otvorila za PKC Daniela
Debnárová. Lektori Akadémie

tretieho veku keramikárka Má-
ria Hanúsková a Branislav Ma-
nák oboznámili prítomných so
skúsenosťami, ktoré im práca
so študentmi akadémie pri-

niesla. Na záver podujatia sa
všetkým vystavovateľom a
návštevníkom výstavy prihovo-
ril viceprimátor mesta Pezinok
Ing. Miloš Andel. Kultúrny pro-

gram obohatili členky zo študij-
ného odboruArteterapia.

Verejnosť si výstavu môže po-
zrieť v Dome kultúry do 14 sep-
tembra. (AP)

Počas horúcej letnej soboty 4. augusta 2018 sa v Martine

konali Národné matičné slávnosti pri príležitosti 155. výročia

založenia Matice slovenskej a 25.výročia vzniku Slovenskej re-

publiky.

Celodenný program naplnený hudbou a spevom prebiehal na

nádvorí matičnej budovy. Účinkovali súbory z rôznych krajov

Slovenska aj zo zahraničia. Za Malokarpatský región bol oslo-

vený Fss Obstrléze a tak sme sa ocitli medzi desiatimi účinkujú-

cimi súbormi. Bola to prehliadka tradičnej ľudovej kultúry a jej

folklorizovaných prejavov. Fss Obstrléze sa prezentoval pás-

mom hovoreného slova a ľudových piesní z nášho regiónu,

spievaných v pezinskom nárečí, ale aj v spisovnom jazyku. Po

výstúpení nášho súboru a po búrlivom potlesku širokého obe-

censtva sa predstavil pezinský matičiar – folkový spevák Mirko

Turčan dvoma piesňami.

V krásnom prostredí matičného parku sme si spoločne po-

chutnali na dobrom guláši a občerstvili sa minerálkou. Priestory

budovy Matice slovenskej boli otvorené pre verejnosť, a tak

sme mali možnosť pozrieť si expozície J. C. Hronského, archív

MS a iné matičné pracoviská. Po skončení kultúrneho progra-

mu sa každý súbor osobitne prezentoval pred tribúnou s pies-

ňou svojho regiónu a zúčasteným predsedom miestnych odbo-

rov MS boli odovzdané ďakovné listy za dôstojnú reprezentáciu

svojho kraja.

Touto cestou ďakujeme pezinským, bratislavským a šenkvic-

kým matičiarom za ich účasť a podporu nášho súboru v Mar-

tine. Výbor MoMs Pezinok

Vystúpenie na matičnom podujatí

V súčasnosti je na Sloven-
sku evidovaných 81 pamiatko-
vých zón vrátane Pezinka. Pa-
miatkové zóny sa na Slovensku
vyhlasujú od roku 1990. Pamiat-
kový prieskum, zásady pamiat-
kovej starostlivosti, rovnako ako
podrobné zameranie celého his-
torického jadra Pezinka boli
spracované už v 70. rokoch 20.
storočia. Účelom týchto mate-
riálov bolo z hľadiska pamiatko-
vej ochrany podrobne vyhodno-
tiť zachovaný historický staveb-
ný fond mesta, určiť pravidlá je-
ho ochrany a obnovy a zabrániť
neodôvodneným asanáciám
hodnotných urbanistických
štruktúr. Materiály mali byť pod-
kladom pre územný plán, ktorý
mal zabezpečiť primeranú
ochranu územia. V súlade s ide-
ologickým zmýšľaním minulého
režimu a v záujme budovania
moderného okresného mesta
však postupne dochádzalo v his-
torickom jadre Pezinka k ploš-
ným asanáciám súborov pô-
vodnej historickej architektúry.
A aj napriek opakovaným sna-
hám pamiatkových orgánov sa
od roku 1991 pre nesúhlas vte-
dajšej samosprávy mesta nepo-
darilo pamiatkovú zónu v Pezin-
ku vyhlásiť.

Súčasná samospráva Mesta
Pezinok si nielenže uvedomuje
pamiatkové hodnoty historické-
ho jadra mesta, ale má veľký zá-
ujem na ich zachovaní, obnove
a vhodnej prezentácii pre budú-
ce generácie. V súlade so záuj-
mami súčasnej pamiatkovej
ochrany je aj záujem mesta
o usmerňovanie negatívnych ja-
vov v území či prípadnej novej
výstavby a iných zámerov.

Za týmto účelom vypracoval
Pamiatkový úrad Slovenskej re-
publiky na podnet Mesta Pezi-
nok a za jeho aktívnej spoluprá-
ce návrh na vyhlásenie pamiat-
kovej zóny. Súčasťou návrhu na
vyhlásenie bol urbanisticko-
historický výskum, ktorý dôklad-
ne vyhodnotil pamiatkové hod-
noty historického jadra mesta,
rozsah a stav ich zachovania
a súčasne stanovil aj návrh po-
žiadaviek na ochranu, obnovu
a prezentovanie územia ako cel-
ku. Ministerstvo kultúry Sloven-
skej republiky po predložení ná-
vrhu vyhlásilo podľa zákona č.
49/2002 Z. z. o ochrane pamiat-
kového fondu v znení neskor-
ších predpisov (pamiatkový zá-
kon) rozhodnutím, ktoré nado-
budlo právoplatnosť dňa 26. jú-
la 2018 nové pamiatkové úze-
mie – Pamiatkovú zónu Pezi-
nok.

Územie Pamiatko-
vej zóny v Pezinku
predstavuje jeho histo-
rické jadro, ktoré je vy-
medzené zachova-
ným systémom rene-
sančného mestského
opevnenia z 1. polovi-
ce 17. storočia a pri-
ľahlou zástavbou na
mieste zaniknutých va-
lov a priekop z jeho
vonkajšej strany.

Historická urbanis-
tická štruktúra mesta je
dodnes charakteristic-
ká pravidelnou uličnou
sieťou, vyvinutou už v
stredoveku a stabilizo-
vanou v 17. storočí,
s dominantným posta-
vením námestia obdĺžnikového
tvaru. Historický spôsob parce-
lácie v jednotlivých blokoch zá-
stavby je charakteristický orien-
táciou úzkej a dlhej parcely kol-
mo na uličnú čiaru. So spôso-
bom parcelácie a aj veľkosťou
parciel úzko súvisel aj spôsob
ich zastavania a pomer zastava-
ných a nezastavaných plôch v
rámci parcely. Typické meštian-
ske a vinohradnícke domy, uspo-
riadané v radovej zástavbe ulíc,
boli orientované do hĺbky parce-
ly dlhými dvorovými krídlami. Ob-
jekty mali pôdorys v tvare pís-
mena „L“ alebo „U“ s prejazdom
v uličnom krídle, v celej šírke za-
dnej časti parcely bola úžitková,
prípadne okrasná záhrada.

Vinohradnícky dom, ktorý sa
vyvinul v období renesancie bol
prízemný, často s rozsiahlymi
suterénnymi priestormi – pre-
šovňou, vínnou pivnicou. Dvoj-
podlažné meštianske domy
vznikli zvyčajne prestavbou star-
ších objektov (gotických, rene-
sančných) a vyznačujú sa ne-
zriedka arkádovými chodbami
umiestnenými v dvorových kríd-
lach, arkiermi umiestnenými na
uličnej fasáde, jej bohatou štu-
kovou výzdobou a ďalšími ar-
chitektonickými a remeselnými
detailmi.

Architektonickými dominan-
tami mesta sú sakrálne pamiat-
ky v zastúpení kostolov a kom-
plexu kláštora ako neodmysli-
teľná súčasť historickej mest-
skej siluety a panorámy. Prie-
metom tejto štruktúry sú objekty,
z ktorých je v súčasnosti evido-
vaných až 51 národných kultúr-
nych pamiatok, 19 pamätihod-
ností mesta a ďalšie objekty
s pamiatkovými hodnotami.
V historickom jadre mesta je zá-
roveň vysoký predpoklad počet-
ných archeologických nálezov.

Pôvodná urbanistická štruk-
túra je v severnej, centrálnej, juž-
nej a východnej časti narušená
„novými“ stavebnými zásahmi.
Tieto zásahy narušili pôvodnú
urbanistickú štruktúru kompakt-
ného uličného charakteru, čias-
točne narušili uličnú čiaru a zme-
nili vizuálny charakter a genia lo-
ci vinohradníckeho mesta na
„moderné“ okresné mesto. Taký-
to urbanisticko-architektonický
zásah môžeme sledovať v mno-
hých vyhlásených pamiatko-
vých zónach na Slovensku.

Integrálnou súčasťou histo-
rického urbanizmu je aj systém
mestskej zelene, areálov sak-
rálnych pamiatok a súkromných
záhrad. Mestský interiér dotvá-
rajú pamiatky umeleckého a vý-
tvarného charakteru, pamätníky,
drobná architektúra a podobne.

Na základe právoplatného
vyhlásenia Pamiatkovej zóny
v Pezinku (pamiatkové územie)
vyplývajú pre vlastníkov všet-
kých nehnuteľností, ktoré sa
v nej nachádzajú, zákonné po-
vinnosti podľa § 32 ods. pamiat-
kového zákona. Vlastník ne-
hnuteľnosti je povinný požiadať
pred začatím novej stavby ale-
bo úpravy pozemku alebo stav-
by o rozhodnutie Krajského pa-
miatkového úradu Bratislava,
a to predložením žiadosti o vyda-
nie rozhodnutia o zámere úpra-
vy nehnuteľnosti v pamiatko-
vom území.

K žiadosti o vydanie rozhod-
nutia o zámere úpravy nehnu-
teľnosti v pamiatkovom území
priloží vlastník zámer úpravy ne-
hnuteľnosti, ktorý obsahuje úda-
je o nehnuteľnosti, základné ma-
jetkovoprávne údaje o nehnu-
teľnosti, plánované využitie ne-
hnuteľnosti a špecifikáciu pred-
pokladaných plošných a pries-
torových zmien.

V územnom konaní, v sta-
vebnom konaní, v konaní o po-
volení zmeny stavby, v konaní o
dodatočnom povolení stavby, v
konaní o ohlásení udržiavacích
prác, v kolaudačnom konaní,
v konaní o zmene v užívaní stav-
by, v konaní o povolení terén-
nych úprav, prác a zariadení,
v konaní o nariadení neodklad-
ných zabezpečovacích prác,
v konaní o nariadení nevyhnut-
ných úprav alebo v konaní o od-
stránení nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky alebo stavby v pamiat-
kovom území rozhoduje staveb-
ný úrad na základe záväzného
stanoviska krajského pamiatko-
vého úradu. Stavebný úrad po-
stupuje tak aj vtedy, ak práce
možno vykonať na základe ohlá-
senia. V priebehu obnovy kul-
túrnej pamiatky a úpravy nehnu-
teľnosti v pamiatkovom území
vykonáva krajský pamiatkový
úrad štátny pamiatkový dohľad.
Taktiež podľa § 30 pamiatkové-
ho zákona umiestniť reklamu,
reklamné, informačné, propa-
gačné alebo technické zariade-
nie, ktoré nie je stavbou, na ne-
hnuteľnej kultúrnej pamiatke ale-
bo v pamiatkovom území mož-
no len na základe rozhodnutia
Krajského pamiatkového úradu
Bratislava. Krajský pamiatkový
úrad Bratislava v rozhodnutí ur-
čí, či je predložený návrh z hľa-
diska záujmov chránených tým-
to zákonom prípustný a určí pod-
mienky jeho realizácie a umiest-
nenia. Ak umiestnenie reklamy,
reklamného, informačného, pro-
pagačného alebo technického
zariadenia povoľuje stavebný
úrad, Krajský pamiatkový úrad
Bratislava vydá záväzné stano-
visko z hľadiska záujmov chrá-
nených týmto zákonom a je
v konaní stavebného úradu
dotknutým orgánom.

Záväzné stanovisko Krajské-
ho pamiatkového úradu Bratisla-
va sa vyžaduje ku všetkým roz-
hodnutiam iných orgánov štátnej
správy a orgánov územnej sa-
mosprávy, ktorými môžu byť
dotknuté záujmy chránené týmto
zákonom. Orgán štátnej správy
a orgán územnej samosprávy,
ktorý vedie konanie, v ktorom mô-
žu byť dotknuté záujmy ochrany
pamiatkového fondu, môže vo
veci samej rozhodnúť až po doru-
čení právoplatného rozhodnutia
alebo záväzného stanoviska or-
gánu štátnej správy na ochranu
pamiatkového fondu.

Mgr. Dagmara Baroková,
Pamiatkový úrad SR
Mgr. Eduard Zvarik,

Mestské múzeum v Pezinku

Pamiatková zóna v Pezinku
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� Aká je vaša osobná skú-
senosť s 21. augustom 1968?

Chodil som v tom čase na
základnú školu v Pezinku na
Holubyho ulici.Ale boli prázdni-
ny a ja som bol v pionierskom
tábore na Píle, neďaleko hradu
Červený Kameň. Bol to typický
tábor s malými chatkami a stu-
deným odchovom, ale nespo-
mínam naň v zlom. Akurát ho
zatienil predčasný koniec, ktorý
nastal po vstupe vojsk na naše
územie. Rodičia sa o mňa báli
a rozhodli sa, že ma tam musia
ísť ratovať. Asi deň alebo dva
dni po invázii sadli do našej fiat-
ky 500 a prišli po mňa. Báli sa
o mňa tým viac, že som bol jedi-
náčik. Oveľa zaujímavejšia vec
sa však stala počas mojej ne-
prítomnosti u nás doma, v Pe-
zinku.
� Čo sa konkrétne prihodilo?

Náš rodičovský dom stál a
dodnes stojí oproti gymnáziu,
resp. oproti cintorínu. Je to malý
dom z 30. rokov, ktorý kedysi
vlastnil správca pezinských
tehelní. Starý otec ho kúpil
a rodina ho trochu prestavala.
V roku 1968 moja teta – otcova
sestra – priviedla k nám na
návštevu do Pezinka svojich
priateľov z Ruska. Teda u nás
boli Rusi už pred inváziou! Pres-
nejšie, bola to mama s dcérou
z mesta Vorkuta, čo bolo zaká-
zané mesto za polárnym kru-
hom. Zakázané preto, že tam
sídlil vojenský priemysel a
nedostal sa tam žiadny cudzi-
nec. Môj otec mal v tom roku
prvý burčiak z vinohradu, ktorý
sme tri roky predtým vysadili.
Večer teda všetci sedeli pri bur-
čiaku, rozprávali sa, atmosféra
bola pozitívna a dokonca aj
návšteva z Ruska pôsobila pozi-
tívne, keďže sa všetci snažili
ruským hosťom vysvetľovať, že
to, čo sa u nás deje, nám všet-
kým pomôže a raz to dokonca
pomôže aj im. Okolo polnoci zra-
zu zavrčali tanky a v uliciach sa
objavili vojenskí regulovčíci.
Pani Nataša sa nadránom ako
Ruska pobrala vysvetľovať
regulovčíkovi na križovatke, že
to, čo robia, je zlé. Pustila sa
doňho čistou ruštinou a on, nain-
fikovaný podozrievavosťou, ju
obvinil, že je špiónka, pretože
hovorí príliš dobre po rusky. Tak-
že len ho utvrdila v tom, že u
nás naozaj prebieha kontrare-
volúcia. Zaujímavé spomienky
na tieto chvíle však má aj môj
otec. V tom čase pracoval ako
strihač v televízii a práve 21.
augusta 1968 slúžil na vysiela-
com pracovisku.
� Porozprával vám o svo-
jich zážitkoch?

Samozrejme áno. Teda 21.
augusta po tejto noci išiel otec
do práce. V televízii bol už
samozrejme poplach. Vysielalo
sa, zhromažďovali sa správy,
bolo to akési centrum revolty.
Otcova kolegyňa mala v ten
deň službu, ale bola takisto
v hystérii, že má doma dieťa a
mala oň strach. Otec ju teda
poslal domov a zobral namiesto
nej službu na vysielacom pra-
covisku. On, Laco Halama,
teda 21. augusta vysielal a on
je ten správny pamätník – nie
ja. Celý deň bežalo vysielanie a
nič sa nedialo. Až okolo piatej
popoludní istý konkrétny člo-
vek, starý stranícky funkcionár,
priviedol ruského kapitána na
vysielacie pracovisko a ukázal
naň prstom so slovami ´Vot
zdes!´. A kapitán na to povedal:
´Ja direktor televidénia. V sém
časov vsje damój!´ Teda všet-
kých poslal o siedmej večer
domov. Všetko vypli, odopli a
televízia skončila. Potom sa
začalo ilegálne vysielanie z rôz-
nych miest, z garáží, ale oficiál-
na televízia skončila takto.
A potom už nastúpila normali-
zácia.
� Hovoríte o detstve v Pe-
zinku, no podľa životopisov
ste rodák z Handlovej...

Narodil som síce v Handlovej,
ale bol som tam len v pôrodnici.
Rodičia bývali rok v neďalekých
Novákoch, ale po roku sa
presťahovali do Pezinka a celý
môj život je spätý s Pezinkom.
� Spomenuli ste, že k motí-
vom, pre ktoré ste sa rozhod-
li nakrútiť film o Dubčekovi,
patrí neznalosť mladej gene-
rácie. Je to naozaj také zlé?

Viac než päť rokov pôsobím
na Fakulte masmediálnej komu-
nikácie v Trnave. Každý rok sa
mi prihlási do ročníka na pred-
met Audiovizuálna tvorba asi
180 až 200 mladých ľudí. Z ich
všeobecného prehľadu som
však často zhrozený. Zadávam
im vždy úlohu – vašich päť
„naj“. Kniha, hudba, obraz...
Z desiatich mi jeden povie: „Ja
nečítam knihy.“ Alebo: „Nepre-
čítal som ani jednu knihu.“ A to
sú študenti, ktorí svoju budúc-
nosť nasmerovali k masmediál-
nej komunikácii. Nielenže nečí-
tajú a nevedia pravopis, ale čas-
to ani nepoznajú históriu. Keď
som sa ich pýtal na rok 1968,
o ktorom im rodičia určite hovo-
rili, nevedeli nič. Výhodou však
pre mňa bolo, že keď som film
pripravoval, snažil som sa ho
rozprávať – a nájsť na to vhod-
né výrazové prostriedky – tak,
aby bol pochopiteľný aj pre
túto generáciu. Nehral som sa

na to, že tomu rozumiem, ale-
bo že tomu rozumejú pamät-
níci a rovesníci, ale že by tomu
mali rozumieť aj mladí. Vzťaho-
vo aj politicky, lebo v dnešnej
dobe je napríklad politická stra-
na niečo celkom iné ako v tej
dobe.
� Viac vás zaujala historická
téma, alebo Dubčekova osob-
nosť?

Tak ako pri mojom predošlom
filme Tábor padlých žien to bol
impulz osobnej skúsenosti. Nie-
čo z toho, o čom rozpráva tento
film, bol môj osobný prežitok.
Mojím primárnym vstupným
pocitom však nebol obdiv k Dub-
čekovej legende. Po rokoch
1968 a 1969, keď sa začala nor-
malizácia, bol Dubček iný než
predtým. Vynorila sa otázka, čo
sa s ním stalo. Čo spoločnosti
dal, čo už nebol schopný dať a
čo zobrali jemu. Pripomínalo mi
to trochu príbeh môjho starého
otca, teda otca mojej mamy. Bol
partizán a komunista, ktorého
potom komunisti obrali o živ-
nosť. A on ostal celý život až do
svojej deväťdesiatky politoló-
gom, pretože riešil politické
otázky. Táto tradícia v rodine
ostala. Moje vnímanie Dubčeka
bolo viacvrstevné. Určite nebo-
lo heroizujúce, nesmerovalo
k legende. Jeho profil presved-
čeného komunistu sa z toho
nedal vyňať.
� Ale pokrok v dejinách
často dosiahnu osobnosti,
ktoré prekročia svoj tieň.

To všetko uznávam a aj si to
zo spätného pohľadu veľmi
vážim. Po premiére mi Dubče-
kovi synovia nezávisle na sebe
poďakovali. To bol pre mňa sil-
ný argument, že som postupo-
val správne, keď som príbeh
videl z viacerých uhlov a sústre-
dil som sa aj na tie kontroverz-
nejšie momenty – teda na im-
pulzy, ktoré smerovali k demo-
kratizácii a aj na tie, ktoré ju
negovali. Pozitívna odozva ma
potešila tým skôr, že som s Dub-
čekovými príbuznými pred rea-
lizáciou filmu ani počas nej
neprehodil ani slovo.
� Nekonzultovali ste teda
scenár s Dubčekovými blíz-
kymi? Mali ste pre to dôvod?

Nič som s rodinou nekonzul-
toval, aj keď mi to v priebehu
prác vyčítali. Nikoho som neo-
slovil, nikoho som sa nepýtal,
žiadna konzultácia, ani žiadny
mail. Nechcel som sa nechať
vtiahnuť do iných verzií, iných
interpretácií, do súboja s nie-
kým, kto môže mať iné postoje.
Potreboval som obhájiť svoju
koncepciu. A nielenže som ju
obhájil, ale aj Dubčekovi blízki

ju prijali. To je pre mňa dôvod,
aby som sa so svojou robotou
cítil stotožnený.
� Na základe čoho ste si vy-
brali hlavného protagonistu,
herca Adriana Jastrabana?
Bola pre vás dôležitá fyzická
podoba s Dubčekom?

Povedal by som, že rozhodo-
vala len jemne. Rozhodnutie
padlo skôr na základe psycho-
logických kritérií. Ja som Adria-
na vyhodnotil ako ľudsky zod-
povedajúceho profilu pôvodnej
historickej figúry. Je to človek,
ktorý má v sebe istú bázeň a
rešpekt. Nie je zástancom veľ-
kých slov. Všetko prechádza
cez jeho vnútornú psychológiu.
Cez hodnotenie seba. Je to člo-
vek dobrého úmyslu a dobrého
srdca, ktorý primárne pristupu-
je k ľuďom s tým, že si ich váži.
Všetky tieto hodnoty, ktoré
Adrian v sebe má, mu – okrem
zvládnutého hereckého re-
mesla – pomohli nájsť prost-
riedky, ktoré spojil s vizuálnou
znalosťou Dubčeka z archív-
nych materiálov. Osvojil si stály
úsmev, otvorenú energiu voči
ľuďom, to všetko do seba naťa-
hal a zvnútornil to, pretože to
všetko v ňom už bolo. Naučil sa
chodiť, držať telo, osvojil si dik-
ciu, pomohli sme mu maskou,
aby sa na Dubčeka viac podo-
bal, no rovnako silným impul-
zom bol jeho vnútorný tempe-
rament, jeho komunikácia s ľuď-
mi, ktorá je vždy pozitívna,
usmievavá a empatická.
� Váš predošlý celovečerný
film Tábor padlých žien vzni-
kol v roku 1997. Odvtedy ste
mali dlhú tvorivú pauzu...

Nemal. Nestojím, pracujem
stále. Možno som nerobil na
väčších veciach. Pri uvádzaní
rozprávky v rokuČert ví proč

2003, na ktorej sa producentsky
podieľala moja firma, som pove-
dal, že je to na dlhý čas môj
posledný film. Vedel som, prečo
to hovorím. Nemal som osobnú
kapacitu a ani tím, ktorý by mi
pomohol v tom, čo bolo vtedy
nevyhnutné, ak chcel človek na
film zhromaždiť potrebné pros-
triedky – teda s politickým lobin-
gom. S lobingom v kruhoch, kto-
ré dodávajú peniaze na produk-
ciu. Vedel som, že to nebudem
robiť a že to nechcem. Projekt
Dubček bol iný, garantovala ho
RTVS a pozvali ma doň, takže
sa dalo hrať podľa jasných pra-
vidiel. Som šťastný, že som sa k
tejto téme dostal a spolu s kole-
gami sa nám to podarilo urobiť.
Samozrejme, film mal svoje roz-
počtové rámce, ktorých sme sa
museli držať. Ale nie je isté, že
by napríklad nakrúcanie v reál-
nych miestach bolo prinieslo
väčší efekt. Myslím, že film Dub-
ček funguje, aj keď z finančných
dôvodov nemá všetky para-
metre veľkého plátna. Dnes,
keď už o ňom prebehla istá dis-
kusia, mám pocit, že má veľký
zmysel pre pamätníkov aj pre
mladšiu generáciu. Obom pri-
náša nečakaný zážitok. Pamät-
níci sa konfrontujú s každou je-
ho minútou. Tých päťdesiat ro-
kov od 21. augusta 1968 tu stá-
le je a pamäť ľudí je silná. (kam)

Tých 50 rokov od augusta 1968 v nás stále je
V týchto dňoch si pripomíname

50. výročie od vpádu sovietskych
a ďalších spojeneckých vojsk na
naše územie. Starší majú tieto osu-
dové okamihy zapísané v pamäti i
v srdci, no mladší o nich vedia
neraz žalostne málo. Kto nepozná
históriu, je mu vraj súdené si ju
zopakovať. Možno aj táto pravda
inšpirovala režiséra Laca Halamu,
aby nakrútil film o Alexandrovi
Dubčekovi, hlavnej postave Praž-
skej jari 1968.

Od 6. júna je v Mestskom múzeu výstava
s názvom pezinského so-Prebudenie hliny

chára ktorá potrvá doAlexandra Ilečku,
28. augusta 2018. Nepremeškajte výstavu
umelca, na ktorého môže byť Pezinok hrdý,
že tu žije a tvorí. „To, čo robím, je moja spo-

veď, môj zápas o tvar, farbu, materiál,

prostriedok na vyjadrenie toho, čo cítim

a viem. Chcem, aby moje plastiky vytvárali

pokojnú atmosféru, aby z nich bolo cítiť du-

cha harmónie, aby sa nad nimi človek zamyslel. Nič viac od nich

neočakávam, pretože aj toto je veľmi veľa.“Alexander Ilečko.

Do 2. septem-
bra 2018 máte
možnosť v priesto-
roch Malokarpat-
ského múzea v Pe-
zinku spoznať čin-
nosť Cechu kach-
liarov, ktorý patrí
medzi najväčšie
profesijné remeselné organizácie na Slovensku. Cech kachlia-
rov vznikol po roku 1989 zásluhou niekoľkých nadšencov, no veľ-
mi rýchlo sa rozšíril a dnes je jeho súčasťou viac ako 300 odbor-
ných firiem.

Napriek tomu, že kachliarstvo má na Slovensku dlhoročnú tra-
díciu, pre nezáujem o toto remeslo bol v roku 1965 ukončený po-
sledný ročník výučby a odbor prakticky zanikol. Medzi najväčšie
úspechy Cechu kachliarov patrí v spolupráci so Stredným od-
borným učilišťom stavebným v Bratislave zrealizovanie
myšlienky opätovného zriadenia učebného odboru kachliar na
tomto učilišti. Členovia cechu výrazne pomohli pri zrode učeb-
ných osnov a v roku 2010 sa začalo kachliarske remeslo opäť vy-
učovať. Spoznajte cech kachliarov, pozrite si kachle či nákresy
kachieľ zo zbierok Malokarpatského múzea. Na prezentáciu je
vstup voľný.

Výstava v Schaubmarovom mlyne pod
názvom je náhľad do mo-Z KRUHU VON
dernej a súčasnej slovenskej keramiky,
zasadený nie náhodou do prostredia pe-
zinského Schaubmarovho mlyna. Sledu-
je niekoľko tém, ktoré majú v keramike
status archetypu – nádoba, tanier, figúra.
Výstava sa sústredí na ateliérovú kera-
miku a predstavuje ju v polohe úžitkové-
ho artefaktu i voľného objektu.

Je pohľadom do zbierky keramiky SNG a vyberá z nej tvorcov,
ktorí prenikali cez konzervativizmus disciplíny i prostredia. Slo-
vo dostali zásadní súčasní tvorcovia i predstavitelia moderny a
taktiež absolventi a študentiAteliéru keramiky VŠVU v Bratisla-
ve. Výstava potrvá Bližšie informácie náj-do 31. januára 2019.
dete na: https://www.sng.sk/sk/-vystavy/1572_z-kruhu-von#

Výstavy
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Lyreco Beh Pezinkom

Pezinok bude opäť žiť be-
hom a to presne 15. 9. 2018.
Už po siedmykrát sa bude ko-
nať jedinečné bežecké podu-
jatie Lyreco Beh Pezinkom.

Práve v čase vrcholu bežec-
kej sezóny ale aj v čase obera-
čiek sa môžete aj v Pezinku te-
šiť na beh cez veľmi atraktívnu
9 km trasu, detské behy a ko-

pec sprievodného programu
v mieste štartu podujatia v pe-
zinskom Zámockom parku.
Ako bežec sa môžete regis-
trovať už dnes na stránke

www.behpezinkom.com, ako
návštevník a fanúšik príďte
povzbudiť svojich priateľov
a známych a užiť si atmosféru.

(LB)

Medzinárodná spoločnosť Ly-

reco je hlavným sponzorom ak-

cie Beh Pezinkom, ktorá sa

koná 15. septembra v Zámoc-

kom parku. Pri tejto príležitosti

by sme vám radi predstavili fir-

mu, ktorá v Pezinku pôsobí od

februára 2016.

Spoločnosť Lyreco už 92 ro-

kov úspešne dodáva kance-

lárske potreby a riešenia pre

pracovné miesta firmám v 42

krajinách na 4 kontinentoch po

celom svete. Na sklade je

dostupných viac ako 10 000

produktov pre doručenie na-

sledujúci pracovný deň. Z Pe-

zinka sa produkty dodávajú

v rámci Slovenska a zároveň

do susedného Maďarska, Ra-

kúska a Česka. Poprosili sme

riaditeľa spoločnosti Juraja

Nemja, aby vám priblížil spo-

ločnosť s celosvetovým obra-

tom 2.1 milliardy.

� V roku 2016 ste postavi-
li nové logistické centrum
v Pezinku a presunuli ste sa
z Bratislavy. Ako hodnotíte
tento krok s odstupom?

Bol to pre nás zásadný krok

a počas dvoch rokov sme

prešli viacerými zmenami. No-

vé logistické a administratívne

centrum pre nás znamenalo

viac priestoru (15000 m²), lep-

šie vybavenie ale aj výzvu,

ako zabezpečiť dostatok no-

vých pracovných síl na kompli-

kovanom trhu práce. Začiatky

neboli úplne ľahké, ale teraz

môžem zhodnotiť, že sa situá-

cia stabilizovala. Darí sa nám

pokračovať v intenzívnom ras-

te obratu, čo dáva priestor pre

nové investície. Jednou z kľú-

čových investícií je neustále

zlepšovanie pracovných pod-

mienok. Našim zamestnan-

com pravidelne navyšujeme

mzdu, poskytujeme množstvo

benefitov a investujeme do au-

tomatizácie, ktorá im pomáha

pri každodennej práci.

� Koľko zamestnancov má
firma Lyreco a aké benefity
im ponúkate?

me, takže môžu využiť benefity

ako napríklad darčekové pou-

kážky, kurzy jogy a angličtiny,

bonus až 700 eur pri doporu-

čení nového kolegu ale aj bonu-

sy pri svadbe, narodení dieťa-

ťa, životných jubileách a od toh-

kávu zdarma a kyvadlovú do-

pravu. Súčasťou našej kultúry

sú spoločné aktivity lyžovačka

vAlpách, letné podujatie pre za-

mestnancov a ich rodiny, team-

buildingy, spoločné štvrťročné

raňajky alebo firemné večier-

ky. Najlepšie hodnotení za-

mestnanci môžu každý rok vy-

hrať výlet do exotickej destiná-

cie. Napríklad posledné dva

roky naši najlepší zamestnanci

navštívili Laos a Tanzániu.

� Prečo ste sa rozhodli pod-
poriť akciu Beh Pezinkom?

Radi podporujeme zdravý ži-

votný štýl. S našimi zamest-

nancami sa zúčastňujeme

rôznych bežeckých akcií, pre-

to sa nám možnosť sponzoro-

vať podobnú aktivitu v regióne

veľmi zapáčila a v posledných

rokoch sme sa stali jej hlavným

sponzorom. Naši zamestnanci

aj so svojimi rodinami sa jej

opätovne zúčastnia vo veľkom

počte. Filozofiou našej firmy je

trvale udržateľný rozvoj a sme

radi, že máme možnosť inves-

tovať aj do regiónu kde pôsobí-

me. Zúčastňujeme sa pravidel-

ne dňa dobrovoľníctva a stále

hľadáme nové príležitosti ako

pomôcť Pezinku a jeho okoliu.

Zastavte sa počas Lyreco Be-

hu Pezinkom v Lyreco stánku

a dozviete sa viac o našej spo-

ločnosti a aktuálnych pracov-

ných pozíciách. A pre deti má-

me prichystané viaceré zaují-

mavé prekvapenia.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA september

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Anasoft Litera – beseda s finalistami lite-
rárnej súťaže Anasoft litera. Termín: 17. september 2018 o 19.00
hod. Hostia: Daniel Majling, Vanda Rozenbergová. Miesto kona-
nia: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. storočia a štúrovci
- v spolupráci so spolkom Živena v Pezinku vernisáž výstavy spo-
jená s prednáškou PhDr. Silvie Hrdlovičovej, odbornej pracovníč-
ky Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Termín: 18. september 2018
o 17.00 hod.; výstava potrvá do 31.10. 2018. Miesto konania: vý-
stavné priestory knižnice, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Ho-
lubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na september: Odlietajú las-
tovičky. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca
mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Eko-oko - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný
na ochranu životného prostredia. Termín: september 2018 – janu-
ár 2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literárny ateliér – Babie leto - cyklus tvorivých stretnutí pre ma-
mičky s deťmi do 3 rokov, ktorý sa uskutoční vždy v prvý piatok
v mesiaci. Termín: 7. september 2018 o 10.00 hod. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy,
Veľké vítanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk,
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok,

Inzercia

Celosvetovo má firma Lyreco

9000 zamestnancov a v našej

pobočke od roku 2005, keď

sme začínali len dvaja, sme na-

rástli na tím 300 ľudí. O našich

zamestnancov sa radi stará-

to mesiaca darček pre rodičov

prváčikov. Vo firme je priateľ-

ská rodinná atmosféra. Pre za-

mestnancov v Pezinku máme

spoločnú jedáleň a zabezpe-

čujeme pitný režim, prémiovú

Inzercia

Pezinok sa už po piatykrát zapojil do projektu Bratislava
inline, v rámci ktorého sa v mestách Bratislava, Trnava
a Pezinok konajú počas leta večerné jazdy na kolieskových
korčuliach a bicykloch. V sobotu 11. augusta sa tak zaplnilo
Radničné námestie mnohými inlinistami a cyklistami, ktorí
absolvovali 12-kilometrovú trasu po Pezinku. (TVPK)

PEZINOK INLINE 2018

V Škótskom meste Dundee sa v dňoch 14. až 17. júla usku-
točnili 7. Majstrovstvá sveta WUKF. Karate-Kickbox Klub Pezi-
nok na Majstrovstvách sveta reprezentovali Gajane Križanová
a Maxim Sarkocy. Obaja si počínali veľmi dobre, pričom Gajane
Križanová si vybojovala titul Majsterky sveta v kata a Maxim Sar-
kocy získal striebro v kata družstvá. Srdečne blahoželáme !

Výsledkový sumár: Gajane Križanová - KATA GOJU1. miesto
RYU FEMALE MINI CADETS WHITE TO ORANGE 13-14 YE-
ARS. Maxim Sarkocy, Michal Bartko, Tomáš Lesay -2. miesto
KATATEAMALL STYLES 11-12 YEARS (kkk-pezinok.sk)

7. Majstrovstvá sveta WUKF
– Dundee - Škótsko 2018
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MÁRIA TERÉ IA A PE INOKZ Z

Inzercia

Minulý rok sme si pripomenuli 300. výro-
čie narodenia jednej z najvýznamnejších
európskych osobností - osvietenej panov-
níčky – kráľovnej Márie Terézie. V súvislos-
ti s týmto jubileom vyšlo o nej niekoľko kníh
a článkov, televízia dokonca uviedla seriál
o jej živote.

Mária Terézia sa narodila 13. 5. 1717
a bola dcérou rakúskeho cisára Karola VI.
Panovníčkou sa stala v roku 1740, na uhor-
skú kráľovnú bola korunovaná v roku 1741
v Bratislave. Keďže je pravdepodobné, že
počas relatívne dlhého vládnutia navštívila
mnohé mestá svojej ríše, teda aj vtedajšie-
ho horného Uhorska, hľadali sme v tejto sú-
vislosti informácie o jej prípadnej návšteve
aj v našom meste. Domnievame sa, že sa
tak mohlo stať minimálne v súvislosti
s návštevou Trnavy alebo hradu Červený
Kameň. Ústna tradícia hovorí o návšteve
a finančnej podpore opravy Dolného kos-
tola. Keďže sme však v archíve záznam
o tom nenašli, spomenieme aspoň niekoľ-
ko udalostí, ktoré sa k Márii Terézii a náš-
mu mestu viažu. Prvou je kamenný reliéfny
nápis, ktorý bol na mestskej bráne a dnes
sa nachádza na juhozápadnej fasáde Sta-
rej radnice. Preklad z latinčiny znie: „Svätá
Anna, vyvolená matka Bohorodičky, ochra-
ňuj a bráň toto mesto, od svojho počiatku
zasvätené tvojej ochrane. Za vlády Márie
Terézie, apoštolskej kráľovnej Uhorska
priečelie (portik) výnimočnej brány vysta-
vali samotný senát a usilovný pezinský
ľud.“ Toľko text zaznamenávajúci obdobie
stavby bratislavskej brány, jednej z troch,
ktoré boli súčasťou mestského hradobné-
ho opevnenia zo 17. storočia.

Mária Terézia mala podiel aj na založení
pezinských kúpeľov, dnešnej Psychiatric-
kej nemocnice Philippa Pinela. Urobila tak
svojim rozhodnutím z roku 1777. Rovnako
jej rozhodnutím bolo založené, ale i v ro-
koch 1776 - 1778 zrušené nižšie kráľovské
gymnázium. Pre Pezinok bolo významné
i to, že v roku 1741 pre zlú ekonomickú si-

Aj tento rok strávili pezinskí skauti začiatok júla na letnom tá-

bore. Prvý týždeň, starší skauti postavili kuchyňu, hangáre, indi-

ánske tee-pee a pripravovali lúku pre príchod detí. Popri tom

stihli kúpanie na neďalekej priehrade či viaceré tímové hry. Dru-

hý týždeň začalo hľadanie tajuplného pokladu. Skauti museli

rozlúštiť šifry a splniť mnohé úlohy. Medzi ne patrilo stavanie

bunkrov, výroba priehrady na potoku či hľadanie cesty na neďa-

lekú skalu, odkiaľ bol nádherný výhľad. Ako sa tábor chýlil ku

koncu, hľadanie malo úspešný koniec. Deti našli debnu plnú fo-

tiek, kroník a ďalších spomienok. Poslednú noc sa niektorí

podujali zložiť skautský sľub a rozšírili naše rady. Už teraz sa

všetci tešíme na september a začiatok skautského roka.

Marián Lezo

Čo vykopali
skauti na tábore?

V auguste vyšlo ďalšie číslo regionálneho historického ob-

časníku HISTORIKA, ktorý vydávajú spolu dve pezinské mú-

zeá, Malokarpatské a Mestské. V aktuálnom vydaní časopisu

nájdete štrnásť príspevkov doplnených bohatým obrazovým

materiálom: Zdeněk Farkaš: Zásobné jamy v Bukovej, pod hra-

dom Ostrý kameň, ríbeh rímskeho legionáraTomáš Klokner: P

z Boldogu, Traja kastelániHelena Markusková - Daniel Gahér:

Svätojurského hradu a ich osudy: Štefan Dobó, Dominik Dobó

a Marek Bosniak, Viera - víno - vzájomnosť.Lucia Burdová:

500 rokov reformácie v malokartpatskom regióne, Michal

Franko: Služobné prísahy zamestnancov modranského vino-

hradníckeho úradu a súdu, AlagovičovciMaria Feješová:

v Modre v 18. storočí, Vývoj záhrad a parkovMartin Neumann:

v regióne Malých Karpát, „Slávme slávuTomáš Kowalski:

Slávov!“ Verejné prejavy úcty k osobnosti Ľudovíta Štúra (se-

demdesiate roky 19. storočia), BohumilLukáš Krajčír:

Kadlečík na čele správy modranského sirotinca, Eduard

Zvarik: Príspevok k poznaniu architektúry v Pezinku.

Vinohradnícky dom na ulici M. R. Štefánika č. 15.

Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu

v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhku-

pectvách a v informačných centrách. (r)

Vyšlo nové číslo
HISTORIKY

tuáciu odpustila mestu ročnú dávku 650
okovov vína, ktoré mesto muselo kaž-
doročne dodať na kráľovský dvor. V dneš-
nej mierke to predstavuje 35 191 litrov
vína. Dodanie vína bolo súčasťou podmie-
nok udelenia výsad Slobodné kráľovské
mesto.

Možno sa nám v budúcnosti podarí zistiť,
či Mária Terézia v našom meste alebo v kú-
peľoch nebola aj osobne. Minimálne jeden

dôvod na návštevu Pezinka mať mohla,
a to, aby videla, kde sa dorába kvalitné
víno, ktoré sa pilo aj na jej viedenskom
cisárskom dvore. Čo je však historicky dolo-
žené je fakt, že 17. 6. 1770 mesto navštívil
jej syn cisár Jozef II., jeho prvý peší pluk
táboril na okraji mesta. Jej najstaršia dcéra
– arcivojvodkyňa Mária Anna mala dokon-
ca podiely v banskej ťažbe zlata v pezin-
ských baniach. (O.S.)

Mária Terézia ako ju stvárnil Martin de Meytens.

FOTO: (pb)



10 RÔZNE AUGUST 2018 PEZINČAN

Horúce letné dni čochvíľa vystrieda sychravé jesenné poča-
sie, ktoré je ako stvorené na čítanie kníh pri šálke čaju. Už 8. 9.
2018 (sobota) budete mať v čase od 9.00 do 13.00 hod. mož-
nosť doplniť si svoje knižnice o tituly rôznych žánrov a pripraviť
si tak knižné zásoby na zimu. Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku pre vás totiž po veľkom úspechu opäť pripravilo Burzu
kníh! Fanúšikov histórie iste poteší, že v predaji bude aj nové
číslo Historiky.

Ak by ste však radšej chceli svoje knižky za symbolické ceny
predať ďalej a zúčastniť sa na našej burze ako predávajúci,
prihláste sa kontaktnej osobe: Mgr. Hana Sedláčková, hana.-
sedlackova@muzeumpezinok.sk. Avšak pozor, počet miest je
limitovaný. Tešíme sa na vás! (MMvPK)

BURZA KNÍH
V MALOKARPATSKOM MÚZEU

Začiatkom augusta vo večer-
ných hodinách na útvar mestskej
polície Pezinok telefonicky, rozru-
šeným hlasom oznámil anonym,
že sa nachádza pred železničnou
stanicou v Pezinku. Muž ďalej
uviedol, že mestskej polícii zane-
chá svoje osobné doklady a mo-
bilný telefón pri novinovom stán-
ku a on sa „ide hodiť pod vlak“, na-
koľko sa mu nechce žiť. Hodno-
vernosť oznamu bola okamžite
preverená prostredníctvom kame-
rového systému, kde bol skutoč-
ne pred stánkom spozorovaný ne-
známy muž, ktorý mal oblečené
modré tričko a dlhé bledé nohavi-
ce, ako na odkladaciu plochu
stánku položil čiernu peňaženku
a následne sa rýchlym krokom
presúval k železničnej trati. Po
tomto zistení boli na miesto
okamžite vyslané dve hliadky
mestskej polície, ktoré na presun
použili zvukové a svetelné zaria-
denie. V čase o 20.30 h sa na
miesto dostavili hliadky, pričom
uvedeného muža spozorovali,
ako sedí v priestoroch koľajiska.
Nakoľko vznikla dôvodná obava,
že uvedený muž skočí pod práve
prichádzajúci vlak, bol prísluš-
níkmi mestskej polície okamžite
strhnutý z koľajiska späť na ná-
stupište spred prichádzajúceho
vlaku a týmto spôsobom mu bol
zachránený život a zdravie. Ná-
sledne sa jedna hliadka presunu-
la k stánku, kde našla osobné do-
klady muža, mobilný telefón, pre-
púšťaciu správu z psychiatrické-
ho oddelenia nemocnice Philippa
Pinela v Pezinku, ako aj list na
rozlúčku, adresovaný jeho blíz-
kym.

Hliadke mestskej polície sa po
dôvernej komunikácii podarilo me-
novaného ukľudniť, stabilizovať a
následne bol služobným vo-
zidlom prevezený na útvar MsP
Pezinok. Nakoľko bolo zo správa-
nia uvedenej osoby zistené, že sa
zjavne jedná o psychicky chorú
osobu, ktorá chcela spáchať sa-
movraždu, bolo prostredníctvom
stálej služby telefonicky privolané
vozidlo RZP. V čase o 21.00 hodi-
ne sa na útvar MsP Pezinok
dostavila posádka vozidla Urgent
136, ktorá po prvotnom vyšetrení

Spolupráca Mestskej polície Pezinok s RZP

osoby skonštatovala, že je nutná
jeho okamžitá hospitalizácia na
psychiatrickom oddelení.

Dňa 13. júla 2018 v čase o
18.01 h na útvar MsP Pezinok te-
lefonicky požiadali o asistenciu
z tiesňovej linky 112 o preverenie
oznamu, že v Kučišdorfskej doli-
ne v Pezinku v blízkosti domu se-
niorov pohrýzol neznámy pes ne-
známu osobu, ktorá potrebuje
okamžité odborné lekárske
ošetrenie. Hliadka mestskej polí-
cie o 18.09 h dorazila na mies-
to udalosti. Príslušníci okamžite
zistili rozsah poranenia osoby.
Jednalo sa o značné poranenie
žily na pravom predlaktí. Hliadka
mestskej polície až do príchodu
vozidla RZP poskytovala zrane-
nej osobe - 37 ročnému Ladisla-
vovi R. prvú pomoc a predlekár-
ske ošetrenie. Pri poskytovaní pr-
vej pomoci bolo použité škrtidlo,
tlakový obväz a špeciálny obväz
na zastavenie krvácania. Meno-
vaného pohrýzol susedov pes,
ktorého chodil kŕmiť na žiadosť
majiteľov počas ich pobytu na do-
volenke. Vozidlo Rýchlej zdravot-
nej pomoci dorazilo k zranenej
osobe v čase o 18.22 h. Záchra-
nári menovaného stabilizovali a
okamžite previezli do nemocnice

v Bratislave. Následne bol pes
mestskou políciou vyhľadaný, od-
chytený, ukľudnený a riadne
ustajnený v karanténnej stanici
mesta Pezinok.

V dňoch 22. a 23. februára
2018 absolvovali príslušníci Mest-
skej polície Pezinok kurz prvej po-
moci, ktorý realizovala spoloč-
nosť Swiss rescue s.r.o. Vďaka
kvalifikovanému školiteľovi Marti-
novi Deržákovi, ktorý je zároveň
vedúcim inštruktorom prvej pomo-
ci, získali príslušníci mestskej polí-
cie teoretické vedomosti ako aj
praktické schopnosti zasiahnuť a
poskutnúť pomoc v tých najkritic-
kejších situáciach. Praktický ná-
cvik prvej pomoci spočíval v zá-
kladnej neodkladnej podpore ži-
votných funkcií, akými sú zasta-
venie krvácania, stabilizovaná po-
loha, uvoľnenie dýchacích ciest,
záchranné dýchanie, stláčanie
hrudníka (masáž srdca), kardio-
pulmonálna resuscitácia (oživo-
vanie) vrátane použitia automa-
tickej externej defibrilácie; ďalej
poskytnutie prvej pomoci pri poru-
chách vedomia, poruchách dý-
chania, dusenia sa, kŕčových sta-
voch, zlomeninách a porane-
niach kĺbov, krvácaní z rán, šoku,
poraneniach chrbtice, manipulá-

cia s pacientom, pri neúrazových
náhlych príhodách, ktoré môžu
byť príčinou nehody – srdcový zá-
chvat, náhla cievna mozgová prí-
hoda, poskytnutie psychickej pod-
pory postihnutému, odovzdanie
postihnutého pracovníkom zá-
chrannej zdravotnej služby. Ško-
lenie bolo ukončené praktickými
skúškami a testom.

V roku 2017 a do júla roku 2018
zasahovala mestská polícia pri
záchrane ľudského života a zdra-
via na území mesta Pezinok v 45
prípadoch. Vo väčšine prípadov
bola hliadkou mestskej polície pri-
volaná na miesto zásahu Rýchla
zdravotná pomoc. V prevažnej
väčšine sa jednalo o zranenia
osôb spôsobených pošmyknutím
a následným pádom, pádom na
zem v dôsledku opojenia alkoho-
lom, nadmerné požitie alkoholu,
náhla nevoľnosť osoby a i.

Počas minulého roka boli v rám-
ci hliadkovej služby nájdené hliad-
kou mestskej polície v 63 prípa-
doch osoby pod vplyvom alkoholu
a z toho v 38 prípadoch boli tieto
osoby hliadkou odvezené do mies-
ta trvalého bydliska a odovzdané
rodinným príslušníkom (najmä
v zimných mesiacoch z dôvodu
možného podchladenia). (MsP)

Stretnutie po 60 rokoch

Malokarpatské múzeum
v Pezinku realizuje aj v roku
2018 archeologický výskum vo
Svätom Jure, v priestore slo-
vanskej pevnosti, jednej z naj-
významnejších na Slovensku.
Na nálezisku je zaznamenané
osídlenie rôznej intenzity už od
doby halštatskej, vrchol však
dosiahlo práve počas prítom-
nosti Slovanov. Počiatky slo-
vanského osídlenia polohy pa-
tria do 8. storočia, do čiasAvar-
ského kaganátu. V čase 9. sto-
ročia sa zmenila na mohutnú
8,5 ha veľkomoravskú pev-
nosť.

Výskumnú sezónu 2018
sme zahájili na jar veľkoploš-
ným geofyzikálnym priesku-

mom, realizovaným v spo-
lupráci s pracovníkmi Masary-
kovej univerzity v Brne. Náš ar-
cheologický výskum sa zame-
riava najmä na odkývanie diel-
ne veľkomoravského klenotní-
ka z 9. storočia, ktorá prináša

neustále nové, pozoruhodné
poznatky. Na našom území
ide vôbec o najvýznamnejší
objav svojho druhu, so stredo-
európskym významom. Počas
sezóny 2018 sa práce sústre-
ďujú aj na výskum zahĺbených
objektov, zistených v minulej
sezóne, ďalej na výskum opev-
nenia druhého predhradia, ale
aj na doskúmanie priestoru pa-
lácovej stavby z 13.-14. storo-
čia, z čias svätojurských Hunt
– Poznanovcov. Výskumom
získané organické a kovové
vzorky budú podrobené príro-
dovedným analýzam, ktoré bu-
dú realizovať naši i zahraniční
odborníci.

Počas realizácie vedeckého

výskumu sa dňa 15. 9. 2018
uskutoční o 14.00 h ako mi-
nulý rok, komentovaná pre-
hliadka náleziska pre verej-
nosť, avšak archeologický
výskum je možné navštíviť aj
individuálne. Výstupom z pro-
jektu bude okrem prehliadky aj
získanie archeologického ma-
teriálu a nových poznatkov,
publikačná činnosť, pred-
náška, rovnako aj ochrana ná-
lezov a náleziska.

Projekt z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu ume-
nia.

Kontakt: PhDr. Július Vavák,
PhD., vedúci výskumu, tel.:
0911 404 023, julius.vavak@-
muzeumpeuzinok.sk

Pokračovanie vedeckého výskumu na NKP Hradisko Neštich vo Svätom Jure - výskumný projekt

Prehliadka Hradiska vo Svätom Jure

Stretnutia sú hádam to najvzácnejšie, čo ľudstvo má na svojej
ceste životom. Na týchto stretnutiach sa vzájomne potešíme
z blízkosti svojich príbuzných, priateľov ale i spolužiakov.

Čím je väčší časový odstup medzi jednotlivými stretnutiami tým
vzácnejšie sú i zážitky, ktoré spolu s naším milým prežijeme ale
i tie na ktoré spomíname.

Tak tomu bolo i na stretnutí absolventov viacerých tried ZŠ Pezi-
nok, ktorí začali školskú dochádzku v roku 1950 na ZŠ Holubyho
a ukončili ju na dvoch školách ZŠ Holubyho a Jedenásťročnej
strednej škole v Pezinku (dnes gymnázium) v roku 1958. Stret-
nutie ako i v minulých rokoch organizovala pani Brigita Veiglová.
Bolo na nádvorí bývalej ZŠ Holubyho a následne sa na obligátnu
a spoločnú fotografiu presunula časť účastníkov ku gymnáziu.

Stretnutia sú hlavne mnohé otázky i odpovede na ne, ktoré
nám pripomínajú časy minulé, ale i prítomnosť. Preto ani na tom-
to stretnutí nechýbala otázka: „A viete, chlapci, kto som ja? Po
chvíle ticha keď už chcel Pavol povedať svoje priezvisko, sa
ozval Peter: No predsa všetci vidia, že si Turek“, na čo nastal vše-
obecný smiech, pretože v roku 1958 mal náš Paľko krásne čier-
ne kučeravé vlasy a teraz tu opäť dominoval, ale s modernou fri-
zúrou úplne bez vlasov. Padali i otázky koľko máš vnukov, kedy
to zomrel náš učiteľ Vladimír Hacaj, koľko to dožili naše pani uči-
teľky Schwarzová, Seifertová a pán učiteľ Ján Bodo, ktorý bol
s nami na stretnutí pred 10 rokmi. Potešilo aj to, že prišli viacerí
ktorí žijú mimo Pezinka v Bratislavskom, Trnavskom, Bystrickom
i ďalších krajoch a najvzácnejšia bola návšteva spolužiaka, ktorý
žije v zámorí. O príjemnú atmosféru stretnutia sa veľkým dielom
pričinila rodina Čechová, ktorá účastníkom tohto vydareného
stretnutia zabezpečila príjemné prostredie i pohostenie. (PR)

FOTO: (MsP)
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PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

AUGUST 2018 PEZINČAN

► 7.9. (piatok) o 19.00 h na nádvorí Malokarpatského múzea –

WINE&ART. Podujatie s umením a dobrým vínom v spolupráci

Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra. Účinku-

je: Country skupinaARION.

► 8.9. PREDAJNÁ( ) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –sobota

AKCIAPOUŽITÉHO DETSKÉHO OBLECENIA, HRAČIEK, KNI-

ŽIEK A DETSKÝCH POTRIEB. Organizátor: Centrum pre rodinu,

prev. MC MaMaTaTaJa.

► 9.9. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

KA. Dnes: PERNÍKOVÁ STRIGA FIGA. Účinkuje: Divadielko

DUNAJKA. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

►17.9. MÁRIA HANÚS-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

KOVÁ: VINOHRADY, VINOHRADY... Vernisáž výstavy výtvar-

ných diel. Trvanie výstavy: 17. 9. - 21. 10. 2018.

► 21.-23.9. VINOBRANIE 2018.(piatok-nedeľa) Podrobný pro-

gram bude uvedený na plagátoch a na web stránkach www.pezi-

nok.sk www.kcpezinok.sk, a v médiách.

► 25.9. SLÁVNOSTNÉ(utorok) o v16.00 h v malej sále DK –

OTVORENIE AKADÉMIE TRETIEHO VEKU – školský rok 2018/

2019.

► 27.9. DIVADELNÉ(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

PREDSTAVENIE ŠTUDENTOV KONZERVATÓRIA.

►28.9. ÚNIAŽIEN SLOVENSKA(piatok) o 16.00 h v salóniku DK –

– MO PEZINOK. Členská schôdza.

Začiatok predstavení je o 21.00 h www.kinopezinok.sk

Premietame za každého počasia

CENNÍK VSTUPENIEK: DOSPELÍ: 5 €. DETI, ŠTUDEN-

TI, SENIORI: 4 €. ZŤP, ZŤP - S: 3 €.

1.-2. Upgrade .................................................................... USA

R a z k a ž d ý v o

svete živých musí

svoju lásku zane-

chať, všetko, čím

žil, čo mal rád. Ty si

odišiel a my mô-

žeme už len spo-

mínať. Dňa 12. 8. 2018 uplynuli
4 smutné roky, čo nás navždy
tragicky opustil náš syn, brat
a krstný otec

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

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA sept.

V najbližších dňoch si pripome-
nieme výročie narodenia našich
rodičov

Ruženy a Jána HLAVANDU.
Ďakujeme všetkým, ktorí im ve-
nujú tichú spomienku.

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. 2018 uplynú
4 roky od úmrtia
nášho milovaného

Ing. Vladimíra
KOSTKU

a dňa 10. 8. 2018 uplynie 80 rokov
od jeho narodenia. S láskou a úc-
tou spomína manželka a syn s rodi-
nou.

Mama naša, odišla

si tíško a už niet ťa

medzi nami. V nás

všetkých však na-

vždy budeš žiť spo-

mienkami. Dňa 25.
augusta 2018 si pri-

pomenieme 5. výročie úmrtia na-
šej milovanej

Anny HORVÁTHOVEJ.
S láskou, vďakou a úctou spomí-
najú tí, ktorí ťa milovali. Ďakuje-
me všetkým, ktorí jej venujú tichú
spomienku.

Dňa 6. 8. 2018 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás opusti l náš
drahý brat, otec,
dedko a pradedko

Milan
HOLICKÝ.

S láskou a vďakou spomína smú-
tiaca rodina.

Dňa 1. 8. 2018
sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia
nášho otca

Jána
BENKOVSKÉHO

a dňa 15. 7. 2018
sme si pripomenuli nedožitých 96
rokov našej mamy

Márie
BENKOVSKEJ.

S láskou spomína-
jú dcéry a synovia.
Ďakujeme všet-
kým, ktorí im venu-
jú tichú spomienku.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie

byť, ale v našich srdciach budeš

stále žiť. Dňa 4. 8. 2018 uplynulo
5 rokov, čo nás
opustil náš syn,
brat a strýko

Igor TOTKA
Venujte mu tichú
spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 27. 8. 2018 sme si pripome-
nuli 7. výročie úmrtia
nášho manžela,
otca a dedka

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

Dňa 13. 9. 2018 si
pripomenieme 6.
výročie, čo nás
navždy opustila mi-
lovaná mamička,
babička a praba-
bička

Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom
v srdci spomínajú dcéry, zať,
vnuci a pravnuci. Kto ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.

Len ten, kto stratil

toho, koho mal rád,

pochopí, čo je bo-

lesť a žiaľ. Dňa 8. 8.
2018 sme si pripo-
menuli 5. výročie, čo
nás navždy opustila

Juliana
HUMMELOVÁ.

S úctou, láskou spomínajú dcéra
Janka, syn Štefan, vnučky Ľubica,
Gabriela, pravnučky Barborka,
Viktória a zať Jozef. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

So žiaľom v srdci si
spomíname na tie
smutné chvíle, kto-
ré nám pred dvomi
rokmi nečakane
zobrali nášho dra-
hého manže la ,
otecka a starého otca

Ing. Michala
VALACHOVIČA.

Chýbajú nám jeho príbehy, cenné

rady, láskavosť, úsmev... S lás-
kou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Dňa 29. 8. 2018 si
pripomenieme 11.
výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý

Stanislav
OBORIL.

S láskou spomínajú manželka,
deti, vnučka a ostatná rodina.

Dňa 10. 8. sme si
pripomenuli 30. vý-
ročie úmrtia našej
drahej mamy, bab-
ky a tety

Kristíny
SLAMKOVEJ

rod. Vrškovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Eva a Katarína s rodinami. Ďa-
kujeme všetkým za tichú spo-
mienku.

Odišiel si od nás

ako tichý sen, nepo-

vedal si zbohom, už

neprídem. Unave-

ný a ubolený tíško

zaspal, opustil všet-

kých, aj keď nás miloval. Keby sa

tak dal vrátiť čas, otvoriť ti oči

a počuť tvoj hlas. Už len kytičku na

hrob dáme, zažneme sviecu

a spomíname. Dňa 28. 8. 2018
uplynie 7 rokov, čo nás navždy
opustil syn a brat

Martin GALAMBOŠ.
22. 9. 2018 si pripomenieme jeho
nedožitých 55 rokov. S láskou
spomína mama s rodinou.

Dňa 15. 8. 2018
sme si pripome-
nuli 1. výročie, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko

Miroslav
NEMČEK.

Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

7. augusta sme si
pripomenuli nedo-
žité 70. narodeniny
nášho manžela,
otca a dedka

Ľubomíra
HUDECA.

S láskou, vďakou a úctou spo-
mína manželka Marta s rodinou.

Spi sladko, snívaj

večný sen, v spo-

mienkach sme pri

tebe každý deň.

Dňa 22. 8. sme si
s bolesťou v srd-
ci pripomenuli 8.

výročie úmrtia
Vladimíra KLAMU.

S láskou a úctou spomína man-
želka a synovia s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Odišiel si z nášho

života, ostali sme

sami, naveky bu-

deš v srdc iach

tých, čo ťa mali ra-

di. Dňa 1. 9. uplynú
3 roky, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný otec,
starý otec a priateľ

Ladislav BINDER.
S láskou a úctou spomínajú syno-
via Ladislav, Roman a dcéra
Evička s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Život mal rád a tak

veľmi chcel žiť.

S bolesťou v srdci
sme si dňa 20. 9.
2018 pripomenuli 5
rokov, čo nás náhle
opustil milovaný

manžel, otec, dedko a pradedko
Eugen Rudolf BAČÍK.

S úctou a láskou spomína man-
želka Jožka s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Očiam si odišla, v srdciach si zo-

stala. Dňa 19. 8.
uplynie 14 rokov od
smrti

Boženky
KANKOVEJ.

S láskou spomína
celá rodina.

3. 8. 2018 uplynulo
5 rokov, čo nás
navždy opustil milo-
vaný manžel, otec,
dedko a pradedko

Pavol
AMZLER.

S láskou a úctou naňho spomína-
jú, manželka, syn Ivan a dcéra
Andrea s rodinami.

Dňa 16. augusta
uplynul rok, čo nás
navždy opustila

Jozefína
BÉMOVÁ.

S láskou spomí-
najú krstné deti
Samuel a Zuzka s rodinami,
sestra Viola a ostatná rodina.

Dňa 17. 8. 2018
uplynie 32 rokov,
čo nás opustil náš
milovaný otec a
dedko

Ján FEDERL.
S láskou a vďakou

naňho spomína dcéra Boženka
s rodinou. Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú spolu
s nami.

Dňa 1. 9. 2018
uplynú 3 roky, čo
nás opustil drahý
manžel, otec, ded-
ko

Jozef VELICH
z Pezinka. S lás-
kou spomínajú manželka a deti
s rodinami. Kto ho poznal,
venujte mu tichú spomienku.

Dňa 25. 8. 2018 si
pripomíname 3.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca,
dedka

Milana
KONKUŠA.

S láskou spomína smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-

HRADENÁ! Rezervácie: http://rezervácie.kinopezinok.sk

Cenník vstupeniek 2 D 3 D FK

dospelí 5,00 € 6,00 € 4,00 €

deti,študenti,seniori 4,00 € 5,00 € 4,00 €

ZŤP/ ZŤP-S 3,00 € 4,00 € 3,00 €

členovia Fk 3,00 €

4. Fk: Mama Brasil .......................................................... Bra

5. BlacKkKlansman ...................................................... USA

6.-7. Mníška ...................................................................... USA

8. Kubko hrdina ...................................... ........... Isl. 17.00 h ..

8.-9. Cesta za láskou ........................................................ USA

11. Jan Palach ........................................................... ČR, SR

12. Dôverný nepriateľ ................................................. ČR, SR

13.-14. Nebezpečná láskavosť .... USA.........................................

15.-16. Axel a tajomstvo planéty Kepler .......... ......... Čin. 17.00 h ..

15. Predátor: Evolúcia USA..............................................................

16. Predátor: Evolúcia 3D USA.................................................

18. Fk: Bistro Ramen Jap, Sin..................................................

19.-20. Pátranie ............................................................................ USA

25.-26. Srdcoví rebeli ............................................................ Nem

27.-28. Hell Fest: Park hrôzy ................................................. USA

29. Piadinôžka 3D ................................... ........ USA. 17.00 h ..

30. Piadinôžka ........................................ .......... USA. 17.00 h

29.-30. Po čom muži túžia ČR.........................................................

KINO DOMU KULTÚRY september

Touto cestou by som chcela poďakovať členom DHZ
Pezinok – menovite pánom: Rudolfovi Adamčíkovi,
Danielovi Slanému, Viktorovi Bedečovi a Jozefovi
Poláčkovi, ktorí pomohli vyniesť ležiaceho ochrnutého pa-
cienta na 6. poschodie. Za túto nezištnú a ušľachtilú pomoc
ďakujeme. Šimkovci.

Poďakovanie
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Futbalisti pezinského PŠC
nastúpili v 1. kole Slovnaft Cu-
pu (29.7.) vonku na pôde súpe-
ra FC Malacky.

Po výsledku 0:0 sa rozhod-
lo až po pokutových kopoch,
kde sa tešili Pezinčania. Hlav-
ným hrdinom zápasu sa stal
brankár Dušan Maluniak, kto-
rý chytil 4 penalty a sám ná-
sledne svoju premenil a roz-
hodol o výhre a postupe do 2.
kola.

V ňom sa tentokrát na domá-
cej pôde Pezinčania stretli s
druholigistom zo Skalice, ktorý

PŠC Pezinok v Slovnaft Cupe
Koncom júla (28.7.) sa Pezin-

čan zúčastnil Ul-Jozef Veverka
tra Trail maratónu v Jahorine
(Bosna a Hercegovina). Záro-
veň bol jediným Slovákom na
štarte, ale aj celkovo prvým
v štvorročnej histórii pretekov.
Náročný bežecký vytrvalostný
pretek dlhý 104 km s prevýše-
ním 4 100 m zvládol výborne a
časom 14 hodín 29 minút obsa-
dil perfektné 6. miesto. Preteky
boli tiež kvalifikáciou balkánskych krajín na MS a Bosnianským
národným šampionátom. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa
úspechov a nabehaných kilometrov. Peter Vlasák

Úspech Pezinčana
na Ultra Trail maratóne

V Pezinčanovi uverejňujeme
sériu článkov o histórii hádzanej
v Pezinku. Prinášame vám ďal-
šiu časť, ktorá je venovaná naj-
me päťdesiatym rokom minulé-
ho storočia.

V rámci telesnej výchovy na
Základnej škole (ZŠ) Senecká
cesta sa v Pezinku hrala aj há-
dzaná. Vytvorilo sa družstvo há-
dzanej žiačok, ktoré reprezento-
vali školu na turnajoch alebo
priateľských zápasoch.

Po skončení ZŠ pokračovala
Eva Otřisalová v hádzanej. Naj-
skôr hrala od roku 1957 ako do-
rastenka a neskôr ako staršia do-
rastenka za Slovan NV Častá.
Potom hrala za Štart Bratislava,
Vinohrady Bratislava, a z Vino-
hradov odišla do Nitry. Ženy TJ
Plastika Nitra sa v roku 1972 sta-
li majsterkami ČSR. Eva Salin-
gerová, rod. Otřísalová, je maj-
sterkou športu a bola českoslo-
venskou reprezentantkou.

Podstatná zmena v pra-
vidlách hádzanej nastala v roku
1956. Na kongrese IHF vo Švéd-
sku, ktorý sa konal v dňoch 30.
8. až 2. 9. 1956 prijali úpravu pra-
vidiel, podľa ktorej sa dovoľoval
v hre s loptou basketbalový
dribling. Nové pravidlá boli na
Slovensku akceptované v roku
1957. Táto zmena pravidiel spô-
sobila, že hádzanú už nebolo
možné hrať na tráve. Z toho dô-
vodu sa hľadal v Pezinku poze-
mok, kde by sa dalo hrať podľa
nových pravidiel.

Táto možnosť nastala v roku
1957. Po dohovore s predstavi-
teľmi ľadového hokeja a mesta
bolo ihrisko ľadového hokeja na-
chádzajúce sa v areáli mestské-
ho kúpaliska uvoľnené pre há-
dzanársky oddiel. Dôvodom
ukončenia činnosti hokejistov
boli teplé zimy.

Hádzanari a nadšenci pre há-
dzanú aj z iných oddielov či už
basketbalu ako Edo Drescher,
futbalu ako Arpád Polák a ďalší
svojpomocne upravili ihrisko. Zo
začiatku na ňom nechali manti-
nely. Na týchto aktivitách sa po-
dieľali najmä Emil Otřísal st. a
vedúca oddielu Eva Baďurová,
rod. Horníková.

V roku 1956 Emil Otřísal so sy-
nom Emilom založili v Pezinku
hádzanársky oddiel TJ Slovan
NV Pezinok. Emil Otřísal ml. pô-
sobil v oddiele aj ako tréner.
Obaja boli aj rozhodcami. Pre
rýchlosť, dynamickosť, mužné

súboje sa hádzaná uchytila a za-
pustila pevné korene.

Hádzanárska činnosť sa roz-
rástla do viacerých kategórií.
Družstvo mužov prihlásili do
mestskej súťaže, v ktorej boli
družstvá Báhoň, Cífer, Slovan
Modra, Svätý Jur, Šenkvice, Bra-
tislava, Stupava, atď.

S prihláškou do súťaže nasta-
li veľké finančné problémy. Druž-
stvo nemalo od TJ žiadnu fi-
nančnú dotáciu. Lopty zakúpili
hráči, ktorí už boli zárobkovo čin-
ní. Dresy si požičiavali od futba-
listov. Po zápase ich bolo treba
čisté vrátiť, a tak vďaka rodičom
Evy Baďurovej, ktorí vždy mali
pochopenie pre šport, ich prali
u nich doma. Evin otec sa stal
vedúcim družstva, takže celá ro-
dina pracovala pre hádzanú.

Neskôr nastal problém: ihris-
ko nezodpovedalo predpisom a
tým bolo nespôsobilé na zápasy.
Hrozilo, že ho zatvoria a bude
po hádzanej. Vďaka ochote a po-
chopeniu hráčov a ich rodičov,
ktorí pracovali v Pezinskej tehel-
ni, sa podarilo bezplatne vybaviť
škváru, ktorú večer o desiatej po
druhej smene ešte žeravú pria-
mo z pece naložili na traktor a do-
viezli na ihrisko. Hráči po trénin-
gu čakali a hneď ju rozhŕňali po
ihrisku. To trvalo celých päť dní
a v nedeľu bolo ihrisko spôsobilé
a pripravené na zápas.

V ďalšej etape rozobrali hoke-
jové mantinely. Evin otec praco-
val v Tatre Regene, kde sa vyko-
návali generálne opravy náklad-
ných automobilov Tatra 111. Z de-
montovaných mantinelov sa robi-
li lavice okolo celého ihriska. Na
zápasy sa cestovalo za vlastné

financie. V tomto období si zvlášť
úspešne počínalo družstvo mu-
žov, ktoré sa v roku 1958 stalo ví-
ťazom krajskej súťaže. Rozho-
dujúci zápas sa hral v Modre. Za
Modru hral aj Jozef Zápražný, je-
den zo zakladateľov hádzanej
v Modre. Dňa 4. Januára 2011
bol uvedený do Siene slávy slo-
venskej hádzanej ako významný
rozhodca a funkcionár.

V roku 1958 vzniklo hádza-
nárske družstvo žien Slovan NV
Pezinok, ktorého trénerom bol
Ľudovit (Lajo) Pukančík. V Kraj-
skej súťaži hrali družstvá: Pezi-
nok, Myjava, Galanta, MDŽ Bra-
tislava, atď. Žiaľ, súťaž sa hrala
len v roku 1958/59 – jeseň/jar.
V dôsledku odhlásenia, teda ne-
dostatku družstiev bola súťaž
zrušená.

V roku 1959 bol premiestnený
vojenský útvar (VÚ-5949) z Bra-
tislavy do Pezinka a s ním aj há-
dzanársky oddiel, ktorý klesol z
I. do II. ligy. Hádzanársky oddiel
pôsobil v novozaloženej VTJ
Dukla Pezinok. S oddielom pri-
šiel do Pezinka aj kpt. Opletal,
tréner družstva, ktorý sa začal
zaujímať aj o pezinskú hádza-
nú. Uňho sa našlo pochopenie a
pomoc pri riešení problémov pe-
zinskej hádzanej. Zariadil nie-
koľkokrát požičanie auta Praga
V3S, na ktorom cestovali hráči
na zápasy, napr. do Stupavy.
Tam zápas vyhrali, čo domáci
nevedeli zniesť a tak Pezinča-
nov vyprevadili zo Stupavského
parku kameňmi.

Družstvu sa darilo a v roku
1960 postúpilo do II ligy. Aby si
nemuseli požičiavať dresy, uro-
bili Silvestrovskú zábavu v Soko-

lovni. Za peniaze zo zábavy si
konečne zakúpili vlastnú výstroj
– dresy a športovú obuv.
V roku 1961 na žiadosť pezin-
ských športovcov sa TJ Slovan
NV Pezinok premenoval na TJ
Lokomotíva Pezinok, čo veľmi
pomohlo oddielom. Na zápasy
cestovali zadarmo, najmä keď
náklady na cestovanie v II. lige
boli vysoké.

Oddiel naďalej veľmi dobre
spolupracoval s Duklou a kpt.
Opletalom. Po odchode niekto-
rých mladých mužov na základ-
nú vojenskú službu oddiel ne-
mal dostatok hráčov, a tak Pe-
zinčanom oddiel VTJ Dukla
Pezinok prepožičal na hosťova-
nie nezaradených hráčov.

V tomto období už vykonával
funkciu trénera Štefan Juhás.
V roku 1962 sa Eva Baďurová
vydala. Keďže ju čakali mater-
ské povinnosti, musela svoju
funkciu zanechať. Hľadala, kto
by pokračoval v rozvoji hádza-
nej v Pezinku. Oslovila Martina
Starnu st., ktorého syn hral
v družstve, či by nemohol prev-
ziať funkciu predsedu oddielu.
Bola to šťastná myšlienka, pán
Starna st. v tom čase zastával
funkciu vedúceho finančného
odboru na ONV Pezinok a za je-
ho vedenia sa podarilo vytvoriť
veľké dielo. Vybudovalo sa as-
faltové ihrisko s umelým osvet-
lením, vybudovala sa krytá tri-
búna so šatňami a sociálnymi
zariadeniami.

Začiatky hádzanej na Sloven-
sku ako aj v Pezinku neboli dote-
raz spracované. Táto práca iste
nie je ľahká, zvlášť keď je málo
podkladového materiálu. Preto
patrí vďaka všetkým, ktorí slo-
vom alebo písomným materiá-
lom prispeli k obohateniu a pre-
hĺbeniu dokumentácie. Táto in-
formatívna práca nevyčerpáva
do podrobností históriu hádza-
nej v Pezinku. Tá by si iste za-
slúžila aj hlbšie rozpracovanie,
doplnenie správami ďalších pria-
mych organizátorov, propagáto-
rov, kronikárov hádzanej. To už
môže byť predmetom ďalších
aktivít, ktoré sa zaslúžia o to,
aby sa športové tradície v Pe-
zinku zachovali aj pre ďalšie ge-
nerácie športových nadšencov.

Pozn. red.: V ostatnom čase
nás zastihli dve smutné správy.
Daniel Oslej a Eva Salingerová
nás navždy opustili. Česť ich pa-
miatke! Doc. Rudolf Kinder

Hádzanári sa museli postarať o dresy aj ihrisko

Jana Jablonovská, členka

Akadémie VTC Pezinok si

v nemeckom meste Horb vy-

bojovala vo štvorhre spolu

s Vivien Juhaszovou skvelé

2. miesto na tenisovom tur-

naji s dotáciou 25 tis. USD.

Počas turnaja si poradili po-

stupne s nemecko-gru-

zínskym párom 2-0 na sety,

vo štvrťfinále zdolali 2-1 grécko-francúzske dievčatá a v semifi-

nále rovnako 2-1 na sety boli úspešné s rumunsko-ve-

nezuelskou dvojicou. Vo finálovom stretnutí podľahli rumunské-

mu páru 0-2, no napriek tomu dosiahla pezinská tenistka svoj

najlepší výsledok v ženskom tenise.

Finále: Oana Georgeta Simion/Gabriela Talaba – Jana Jablo-

novská/Vivien Juhaszová - 6:3, 6:0. (pv)

Striebro pezinskej tenistky
Jany Jablonovskej

bol favoritom v zápase, čo aj
potvrdil. Pezinčania ešte
v 74. minúte prehrávali 1-2,

ale konečný výsledok 1-5 po-
sunul do ďalšieho kola Skali-
čanov.

1. kolo SLOVNAFT CUP
FC Malacky - PŠC Pezinok
0:0 (0:2 pk)
Zostava PŠC: Maluniak - T. Ul-
rich, Kratochvíl, R. Hulák, Van-
ta (62. Guľaš), M. Ulrich, Pa-
vúk, Tábora, Hronec, B. Hu-
lák, Juran (67. Wurst)
2. kolo SLOVNAFT CUP
PŠC Pezinok – MFK Skalica
1:5 (0:1) Gól: M. Ulrich
Zostava PŠC: Maluniak - T. Ul-
rich (74. Srnánek), Kratochvíl,
R. Hulák, M. Ulrich, Pavúk, Tá-
bora (80. Homola), B. Hulák
(38. Wurst), Hronec, Guľaš

FOTO: (TV Pezinok)

TENISOVÝ TURNAJ JOŽKO´S CUP
V sobotu 11. augusta sa v Pezinku konal už 21. ročník te-

nisového turnaja s názvom Jožko's cup. Turnaj odštartoval

okolo 9 hodiny ráno. Zúčastnilo sa do takmer 20 amatér-

skych hráčov tenisu.

Výsledky: 1. miesto Jozef Ulehla, 2. miestoHlavná súťaž:

Boris Brozman, 3. miesto Tibor Pittich. 1.Mrzutá útecha:

miesto Martin Pridala, 2. miesto Libor Puček st., 3. miesto

Michal Duban. 1. miesto Boris Brozman, LubošŠtvorhra:

Uhrín, 2. miesto Alexandra Norocká, Patrik Melioris,

3. miesto Igor Barták, Tibor Pittich. (TVPK)

Družstvo mužov Slovan NV Pezinok v roku 1957. Horný rad:
František Nagy, Emil Otřísal ml., tréner, Roland Wittgrúber,
Stanislav Began, Jozef Svrček, Dušan Oslej, Jozef Korytár,
Rudolf Kinder. Dolný rad: Martin Starna, Ladislav Sandtner,
Lajo Pukančík, Vladimír Benčurík.


