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Program
Vinobrania

2018

je pre nás, Pezinčanov,
cťou privítať vás zase po roku
v Pezinku, na slávnostiach
Vinobrania 2018. To toho-
ročné bude výnimočné aj
tým, že Pezinok po desiatich
rokoch opäť privíta aj účast-
níkov XI. stretnutia ban-
ských miest a obcí Slovenska.
Okrem početných delegácií
baníkov z celého Slovenska
prídu aj baníci z Českej re-
publiky, Nemecka, Maďarska,
Poľska, Ukrajiny a Azerbaj-
džanu.Apráve na tomto podu-
jatí sa vzácne, tak ako nikde
inde, spája stáročná tradí-
cia vinohradníctva a baníctva
v našom meste. Preto obi-
dvom profesiám spoločne
vzdávame úctu a pripomína-
me si ich bohatú históriu
a význam. Pezinok je, okrem
vinohradníctva a baníctva, aj
mestom kultúry a umenia,
o čom sa budete môcť pre-
svedčiť po celé tri dni. Veríme,
že množstvo hudby, spevu
a tanca vám dodá energiu
a radosť zo života, výstavy
vám rozšíria obzory poznania
a krásne historické kostýmy
vám pripomenú našu bohatú
a slávnu históriu.

Sme presvedčení, že naše
mesto bude počas nadchá-
dzajúcich troch dní dobrým
hostiteľom a všetci si od nás
odnesiete nezabudnuteľné zá-
žitky. Našou dlhodobou sna-
hou je však aj to, aby ste sa do
Pezinka vracali aj v čase mi-
mo Vinobrania, po celý rok,
pretože po celý rok ponúka-
me vynikajúce vína, typickú
gastronómiu ale aj pokrmy du-
cha – teda kultúru a umenie.

Vitajte preto ešte raz, milí
návštevníci tohoročného Vi-
nobrania, a cíťte sa u nás nao-
zaj ako doma. Vychutnajte si
atmosféru tohto jedinečného
podujatia, ktoré sme zorgani-
zovali pre vás s úmyslom čo
najlepšie reprezentovať našu
pohostinnosť, priateľstvo a ne-
opakovateľnú atmosféru his-
torického centra mesta. Váži-
me si vašu priazeň, máme
radosť z vašej prítomnosti
a sme pripravení vám po celé
tri dni trvania Vinobrania otvo-
riť nielen symbolické brány
mesta, ale aj svoje srdcia.

Vitajte v Pezinku a na vaše
zdravie! Oliver Solga,

primátor mesta Pezinok

str. 6-7

Organizátori podujatia Hud-
ba v Pezinku – Občianske
združenie EUTERPA, pozý-
vajú milovníkov hudby na mi-
moriadny koncert, na ktorom
zahrá Moyzesovo a Janáčko-
vo kvarteto. Koncert sa usku-
toční o 20.00 h21. októbra
vo Farskom kostole.

Malokarpatské múzeum v
Pezinku pozýva na výstavu
Lapiť umenie, ktorá potrvá až
do 31. marca budúceho roka.

Pezinské kultúrne centrum
pozýva na výstavu Vino-
hrady, vinohrady... domácej
keramikárky Márie Hanúsko-
vej. Vynikajúca keramikárka
vystavuje v Malej galérii Do-
mu kultúry aj svoju novú ma-
liarsku tvorbu. Výstava potr-
vá do 21. októbra. (r)

V Mestskom múzeu v Pezinku bola otvorená 14. septembra vý-
stava – pripomienky udalostí rokov 1914 –Fragmenty Veľkej vojny

1918. Výstava je súčasťou podujatí, ktorými si mesto Pezinok pri-
pomína I. svetovú vojnu. Podujatia vyvrcholia 11. 11. o 11 hodine,
v čase stého výročia ukončenia vojny. Výstava v Starej radnici potr-
vá do 31. decembra tohto roku. (r)

Informácia

Letné obdobie v Pezinku je tradične bohaté na väčšie či menšie ale predovšetkým obľúbené podujatia. Pravú letnú atmosféru otvoril už XV. ročník Keramic-
kých trhov. Nasledovali vône a chute pezinských vinohradov z podujatia Víno a levanduľa. Na svoje si prišli aj milovníci dychoviek na XVIII. ročníku festivalu
Dychovky v Preši. Počas poslednej augustovej soboty rozvoniavala na Radničnom námestí Fyzulnačka – súťaž vo varení tradičnej fazuľovej polievky tentoraz
s príjemne osviežujúcim počasím. To všetko počas programu Kultúrneho leta PKC. Avšak každoročným vyvrcholením leta je Vinobranie, tentoraz obohatené
o XI. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Z tohto dôvodu bude obľúbený a . Kompletnýväčší alegorický sprievod už v sobotu 22. augusta o 12.00 h
program Vinobrania 2018 nájdete v strede novín a výsledky súťaže vo varení fazuľovej polievky na strane 8. FOTO: (pb)

Leto, ktoré chutíLeto, ktoré chutí
Milí návštevníci

Vinobrania 2018,
vzácni hostia,

Mesto Pezinok pozýva občanov mesta na koncert dánskeho spe-
váckeho zboru ktorý sa uskutočníSkt Clemens Drengekor, 15. ok-
tóbra o 18.00 h. v Evanjelickom kostole. Koncert je jedným
z podujatí, ktorými si mesto pripomenie 110. výročie narodenia
významného hudobného skladateľa – národného umelca Eugena
Suchoňa, ktorý sa narodil v Pezinku 25. 9. 1908. Vstup je voľný. (r)

Pozvánka na výstavu Pozvánka na koncert
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Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Bra-
tislave podľa § 12 ods. 2 zákona
NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva
všetky fyzické osoby – občanov,
fyzické osoby – podnikateľov
a právnické osoby, vykonať ce-
loplošnú jesennú deratizáciu
(reguláciu živočíšnych škod-
cov) v období od 01.10.2018 –
15.11.2018 ako opatrenie na
predchádzanie vzniku a šíreniu
prenosných ochorení, s tým že:
1. obce vykonajú deratizáciu
v objektoch a na verejných
priestranstvách v správe alebo
majetku obcí;

2. fyzické osoby – podnikate-
lia a právnické osoby vykona-
jú deratizáciu v ich alebo nimi
spravovaných objektoch, kana-
lizačných a kolektorových roz-
vodoch a areáloch určených na
podnikanie a bývanie, vrátane
školských, zdravotníckych,
športovo-rekreačných, telový-
chovných a kultúrnych zariade-
ní, zariadení sociálnych služieb,
bytových a polyfunkčných do-
mov, administratívnych budov,
skladov i skládok odpadov;
3. fyzické osoby – občania vy-
konajú deratizáciu na pozem-
koch a objektoch využívaných

na chov hospodárskych zvierat
a v prípade známok výskytu hlo-
davcov aj v pivničných a prí-
zemných priestoroch rodinných
domov a objektov určených na
bývanie.

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

sa dopustíFyzická osoba
priestupku a fyzická osoba –
podnikateľ alebo právnická oso-
ba sa dopustí správneho deliktu
na úseku verejného zdravot-
níctva nevykonaním nariadenej
regulácie živočíšnych škodcov.

Za priestupky a správne delikty
možno uložiť pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 eur
a v blokovom konaní do 99 eur
b) fyzická osoba – podnikateľ
alebo právnická osoba – od 150
eur do 20 000 eur.

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

(MsÚ)

Výzva na celoplošnú jesennú deratizáciu

Tohoročný zápis do Akadémie tretieho veku, ktorý sa konal
v dňoch 11. a 12. 9. skončil nad všetky očakávania. O všetky
študijné odbory bol enormný záujem – zapísalo sa vyše 200 zá-
ujemcov. Najväčší záujem vzbudil študijný odbor Zdravie z prí-
rody, do ktorého sa zapísalo až 60 záujemcov, veľký záujem
bol aj o úplne nový odbor – genealógiu.

Zimný semester šk. roku 2018/2019 sa začína spoločným
stretnutím poslucháčov všetkých odborov dňa 25. septembra
o 15.00 hod. v Malej sále Pezinského kultúrneho centra.

Mesto Pezinok pozýva na toto stretnutie všetkých študentov
ATV, ale i ostatných spoluobčanov, ktorí sa chcú dozvedieť
viac oAkadémií tretieho veku.

Kontaktná adresa – pracovníčka MsÚ v Pezinku: andrea.pi-
kusova@msupezinok.sk (AP)

Enormný záujem o štúdium v ATVRichard Sulík u primátora
Poslanec Európskeho parlamentu a predseda najväčšej opozič-

nej strany Sloboda a solidarita (SaS) Richard Sulík navštívil v pia-
tok 7. septembra na mestskom úrade primátora Olivera Solgu. Po-
dobne, ako už predtým predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba, aj on vyjadril pezinskému primátorovi osobnú
podporu pri opätovnej kandidatúre na primátora v nadchádzajú-
cich komunálnych voľbách. Primátor Solga kandiduje ako nezá-
vislý, v pondelok 10. septembra predložil potrebný počet podpi-
sov. V novembrových voľbách ho vyzvú štyria protikandidáti. (r)

Pezinský Zámok, jedinečný historický a architektonický klenot
mesta otvorí svoje brány pre verejnosť už na jar budúceho roka.
Médiám i vedeniu mesta Pezinok to v minulých dňoch oznámili
vlastníci Zámku – členovia rodiny Šimákovcov, ktorí s neuveri-
teľným nasadením už viac ako dva roky rekonštruujú tento
bývalý stredoveký vodný hrad. Generálnu opravu rokmi zde-
vastovaného Zámku financujú z vlastných zdrojov, bez podpory
štátu alebo eurofondov. O to viac treba ich snahu oceniť. Už od
minulého roka funguje v pivniciach Zámku moderné vinárstvo,
ktorého súčasťou sú aj priestory expozície dejín vinohradníctva
a vinárstva a tiež priestory na pohostenie a degustáciu vín.
Otvorením Zámku pre verejnosť sa výrazne oživí cestovný ruch
nielen v Pezinku, ale v celom regióne. Výroba a degustácia vína
určite pritiahne množstvo milovníkov vína zo Slovenska i zo za-
hraničia a navyše budú mať možnosť nielen kvalitného gur-
mánskeho zážitku v zámockej reštaurácii, ale aj možnosť špič-
kového ubytovania v hotelovej časti Zámku.

Rodine Šimákovcov iste patrí za obrovské úsilie o záchranu
Zámku obdiv všetkých Pezinčanov, ktorí sa museli dve desať-
ročia prizerať, ako Zámok chátra a rozpadá sa pre ich očami.

Pripravený je už aj projekt reprezentačnej záhrady s fontánou
pred Zámkom. Po zrušení dnešnej plochy na parkovanie bude
parkovisko návštevníkov Zámku, Zámockého parku a Centra
voľného času vybudované na mieste bývalého hádzanárskeho
štadióna. (MsÚ)

Klenot Pezinka otvorí
svoje brány už na jar

Minulý mesiac som oficiálne
oznámil zámer uchádzať sa
o vaše hlasy v novembrových
komunálnych voľbách. Vstupu-
jem do nich opäť ako nezávislý
kandidát. Hoci ja osobne som
celoživotný nestraník, nikdy
som sa nebránil podpore poli-
tických strán a spolupráci pred
voľbami i po voľbách, ak mala
takáto spolupráca zmysel a bo-
la na osoh Pezinku a Pezinča-
nom.Aj teraz ma podporí viace-
ro politických strán i osobností,
s ktorými sme našli spoločnú
reč. Za podporu im všetkým ďa-
kujem.

Pred týmito voľbami mi pod-
poru o. i. prisľúbila aj strana
SaS. Ešte skôr než som vôbec
oficiálne ohlásil kandidatúru.
Napokon však začala lavírovať

(resp. jej okresný predseda) a
cúvla pod tlakom svojho koalič-
ného partnera OĽaNO. Nebrá-
nil som sa prípadnej spolupráci
a nebránim sa jej ani do budúc-
nosti, ale nie za každú cenu!

Hovorím to preto, že OĽaNO
v júli písomne tlmočilo svoje po-
žiadavky – programové tézy
a hneď druhou programovou
prioritou bola „Výstavba malé-
ho obchvatu Pezinka (pokračo-
vanie Okružnej k Fajgalskej ces-
te (policajná škola) a ďalej smer
sídlisko Sever)“. Takéto rieše-
nie, hoci ako jedna z alternatív
existuje aj v územnom pláne,
sme už v minulosti v zastupiteľ-
stve odmietli (tak ako sme od-
mietli vyvlastnenie pozemkov
majiteľov – Pezinčanov, po kto-
rých by cesta išla). Isto vám to-

tiž nemusím vysvetľovať, čo by
to znamenalo v praxi – znehod-
notenie jedinečnej lokality na
Rozálke tým, že by sme cez ňu
potiahli novú frekventovanú
cestu, tzv. malý, resp. severný
obchvat!

Prepáčte, nestojím o spo-
luprácu s nikým, kto sa takto ne-
citlivo stavia k územiu Rozálky,
ktorú som po celú moju politic-
kú kariéru bránil pred chúťkami
developerov a presadzoval,
aby si zachovávala súčasný ráz
a slúžila na šport a rekreáciu.
Zvlášť, ak projekt severného ob-
chvatu je diskutabilný, pretože
dosiaľ žiadny odborník z oblasti
cestnej dopravy nevyvrátil naše
obavy, že takýto finančne ná-
ročný projekt nielen nevyrieši
niektoré problémy v doprave

smerom na a zo Severu, ale eš-
te navyše spôsobí problémy cel-
kom nové, napr. súvisiace so
zvedením tranzitnej dopravy
smerom od Malaciek cez Kríž-
nu, Panský chodník a Sever po
tomto „malom“ obchvate. Dovo-
lím si povedať, že nám, Pezin-
čanom, hrozí, že by sa cesta
stala len „nohou vo dverách“
a v nadväznosti na ňu by nasle-
dovala ďalšia výstavba na Ro-
zálke.

Kto za týchto podmienok
a okolností prijme podporu stra-
ny OĽaNO a je ochotný zaplatiť
takú vysokú cenu ako je obeto-
vanie Rozálky, dopúšťa sa pod-
ľa mňa obrovskej zrady na voli-
čoch. Dnes už všetci vieme, kto
tú podporu bez mihnutia oka pri-
jal... Oliver Solga

Nechcem byť stranícky „nevoľník“

V pondelok 10. septembra
sa v priestoroch MsÚ v Senci
uskutočnilo stretnutie primáto-
rov a starostov s predstaviteľ-
mi Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK), Bratislav-
skej integrovanej dopravy
(BID), Slovak Lines a Želez-
ničnej spoločnosti Slovensko
(ŽSSK).

Stretnutie bolo zamerané naj-
mä na riešenie problémov, kto-
ré vznikli zmenou cestovných
poriadkov prímestskej dopra-
vy po 19. auguste 2018. Na
všetkých doterajších stretnu-
tiach zaznelo z úst primátorov
a starostov množstvo kritic-
kých pripomienok, ktoré sa tý-
kali najmä zrušenia zrýchle-
ných a priamych autobuso-
vých spojov, či nekoordinova-
ných príchodov a odchodov

autobusov a vlakov zo že-
lezničných staníc, ktoré spô-
sobujú problémy obyvateľom
celého bratislavského kraja.
A to nielen pracujúcim a štu-
dentom, ktorí cestujú den-
nodenne za prácou, školou,
kultúrou či športom, ale aj se-
niorom, dochádzajúcim za
zdravotnou starostlivosťou či
na úrady.

Veľmi kriticky na adresu BID
vystúpil aj primátor Pezinka Oli-
ver Solga, ktorý odovzdal zá-
stupcom BID a Slovak Lines
viac ako dvadsať individuál-
nych a kolektívnych sťažností
na nový cestovný poriadok. Pri-
mátor odmietol aj spôsob,
akým BID komunikuje s ob-
čanmi a váľa vinu na starostov
a primátorov (podľa BID si ma-
jú mestá napr. upraviť začiatky

vyučovacích hodín a podob-
ne). Solga ďalej poukázal na
to, že BID svojou terajšou akti-
vitou „hasí“ najmä desaťročia
neriešený problém Bratislavy,
ktorej hrozí kolaps cestnej do-
pravy.

Stretnutie sa skončilo s ubez-
pečením, že všetky sťažnosti
budú na BID prerokované a
spolu so Slovak Lines a BSK
odstránené skôr než v decem-
bri príde k plánovanej zmene
cestovných poriadkov. Primá-
tor Oliver Solga aj touto cestou
prosí Pezinčanov, nech aj na-
ďalej posielajú svoje sťažnosti
aj na adresu oliver.solga@m-
supezinok.sk, aby ich mohol
ďalej prednášať pri rokova-
niach s kompetentnými pred-
staviteľmi BSK, BID, ŽSSK,
ŽSR a Slovak Lines.

Primátor Pezinka si s gene-
rálnym riaditeľom Slovak Li-
nes znova dohodol aj individu-
álne riešenie problémov, ktoré
vznikli na území mesta a nevy-
lúčil ani zabezpečenie auto-
busových spojov, ktoré budú
cestujúcich prepravovať len
na území mesta Pezinok (na
žel. stanicu, do škôl, na polikli-
niku, do nemocnice, atď.) a kto-
ré bude mesto uhrádzať zo
svojho rozpočtu tak, ako bolo
aj doteraz.

Po uzávierke nášho časopi-
su oznámila riaditeľka BID, že
na základe sťažností občanov
ako aj primátorov a starostov
prehodnotia súčasný cestovný
poriadok a upravia ho podľa
požiadaviek občanov.

(MsÚ)

Primátor znova rokoval o lepšej doprave

Nová publikácia bude v predajiPezinok na starých pohľadniciach
od 21. septembra v Informačnom centre v Starej radnici. Autorom
publikácie je Oliver Solga. Cena publikácie, ktorá má 160 strán a ob-
sahuje vyše 250 pohľadníc a fotografií bude 15 €. Výťažok z predaja
knihy bude venovaný vydaniu propagačných materiálov o Pezinku.

Pezinok na starých pohľadniciach

Neporiadok na sídliskách a v uliciach mesta nespôsobujú len
nedisciplinovaní občania, ale aj niektoré firmy, ktoré rozkopá-
vajú mesto a budujú svoje inžinierske siete. Takýmto dlhodobo
negatívnym príkladom pôsobiacim v našom meste je firma Slo-
vak - Telekom a jej subdodávatelia, ktorí realizujú výkopové prá-
ce. Napriek opakovaným upozorneniam mesta na nekvalitnú
prácu nedošlo k žiadnej náprave. Takto vyzeral roh Rázusovej
a Zámockej ulice 3. septembra, keď tadeto išli stovky detí po
prvýkrát po prázdninách do dvoch základných škôl. Chodník
rozkopaný, žiadne náhradné bezpečné riešenie pre chodcov
a najmä fakt, že sa už niekoľko týždňov nerobilo. Údajne preto,
že robotníci nedostali dva mesiace výplatu. (MsÚ)

Kritické okienko

V dňoch zabezpečí mesto Pezi-11., 12. a 13. októbra 2018
nok pre svojich obyvateľov zber objemného odpadu odpadu
na Fajgalskej ceste v Technickom a skladovom areáli MPS
(bývalá motokárová dráha). V týchto dňoch v čase od 8.00
do 18.00 h budú môcť obyvatelia Pezinka doviezť odpad, kto-
rý sa nevojde do bežných nádob, nábytok, pračky, chladničky
a iné spotrebiče, biologický odpad, železný šrot, sklo, papier
a plasty. Upozorňujeme, že akcia nie je určená na zber ne-
bezpečných odpadov, ako sú napr. oleje, žiarivky, batérie, far-
by a drobný stavebný odpad, ktoré sa zbierajú celoročne na
Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a.s. Pneu-
matiky nepatria do komunálneho odpadu, preto sa tiež ne-
zbierajú. Pre obyvateľov Pezinka je zber odpadu zadarmo,
firmy a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na
vlastné náklady. MsÚ-odd. výstavby a ŽP

Jesenné upratovanie
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MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesto

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MsÚ v PEZINKU

Miesto práce: Pezinok, Bratislavský kraj
Ponúkaný plat (brutto): 800 EUR
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: 1. 11. 2018, resp. dohodou

Požiadavky a predpoklady: vysoká škola II.stupňa staveb-
ného zamerania, práca s PC, bezúhonnosť, vodičský preu-
kaz skupiny B, prax v oblasti stavebníctva vítaná.

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
(033/6901 700) Ing. Eva Popluhárová– vedúca oddelenia
stavebného úradu.

Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukonče-
nom vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok prípadne prineste osob-
ne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronic-
kou poštou na adresu: .msu@msupezinok.sk

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

Prednosta MsÚ v Pezinku

Primátori Svätého Jura a Pezinka
rokovali o cyklotrasách

Na Mestskom úrade v Pezinku sa 31. augusta uskutočnilo
stretnutie primátorov Svätého Jura a Pezinka Olivera Solgu
a Šimona Gaburu, ktorí rokovali o predĺžení cyklotrasy JURA-
VAzo Svätého Jura do Pezinka. Naznačili aj možné trasovanie
cyklochodníka v katastroch svojich miest a možnosti financo-
vania. Prepojenie dvoch miest by malo vzniknúť v spolupráci
s Bratislavským samosprávnym krajom, ako to bolo deklaro-
vané BSK už pri slávnostnom odovzdaní JURAVY cyklistom.
Následne sa uskutočnilo ďalšie stretnutie s predstaviteľmi
BSK a obidvoch miest vo Svätom Jure, ktorého sa za naše
mesto zúčastnil viceprimátor Miloš Andel. Prítomní boli aj čle-
novia OZ Cyklokoalícia. (MsÚ)

Ministerstvo dopravy informovalo médiá i dotknuté obce o za-
čiatku rekonštrukčných prác na úseku cesty II / 503 zo Senca cez
Viničné do Pezinka. „Cieľom je vyriešiť nepriaznivý stav predmet-
nej vozovky a veľmi zlú dopravnú situáciu v uvedenej lokalite“
uviedlo ministerstvo dopravy. Financie v predpokladanej výške
7,2 milióna eur v roku 2018 by mali byť zabezpečené v rámci limitu
výdavkov kapitoly VPS. Rekonštruovaný by mal byť úsek v dĺžke
8,9 kilometra, ktorý je najzaťažovanejšou cestou druhej triedy
v Bratislavskom kraji. Zaťaženie lokality vzniklo zvýšenou intenzi-
tou dopravy súbežne s rozvojom a zastavaním tohto územia lo-
gistickými parkami. Podľa vyjadrenia primátora Pezinka a staros-
tu Viničného je na škodu veci, že súčasťou rekonštrukcie nie je aj
cyklochodník, ktorý by pomohol pracujúcim v logistických cen-
trách aj obyvateľom Pezinka a Viničného. (r)

Oprava cesty Pezinok – Senec

V júlovom čísle Pezinčana na moju odpoveď ohľadne výru-
bu stromov reagovalo oddelenie životného prostredia mesta
v článku s nadpisom Bez komentára. Článok bol plný ne-
právd, tak teraz uvediem fakty, ktoré viem dokázať úradnými
dokumentmi, ktoré, mimochodom, má aj mesto.

Ako prvý príklad uvádzalo, že topoľ, ktorý spadol na Krížnej
ul., "bol označený ako vyhovujúci a jeho výrub nepovolený",
Pravdou ale je, že firma hodnotiaca jeho stav nemá v kompe-
tencii niečo ne/povoľovať. Firma iba hodnotila stabilitu drevín
a navrhla ďalšie riešenia, či „vyrúbať“ alebo „vyhovuje“. Tiež
uvádza, že to je iba čiastkové hodnotenie.Aj dutina bola vo vy-
hodnotení odhalená. Rozhodnutie o úmysle vyrúbať bolo teda
na meste.

Ako druhý príklad uvádzalo, že určitý strom na cintoríne
„nesmie byť vyrezaný – ochranári nedovolili!“ Pravdou ale je,
že mesto malo povolenie na jeho výrub a na mieste výrubu sa
na základe prosby mestského poslanca samo rozhodlo nevy-
rúbať ho.

Ako tretí príklad uvádzalo, že mesto na cintoríne nemohlo vy-
rúbať strom, na ktorý malo povolenie, pretože na ňom za-
hniezdila straka a na podnet aktivistov nemohlo rúbať.
Pravdou ale je, že mesto vtedy v marci 2017 ešte nemalo po-
volenie na výrub, lebo Okresný úrad v Pezinku o výrube roz-
hodol až v októbri 2017. V marci bol strom označený na výrub
a zahniezdila tam vrana popolavá.

Predpokladám teda, že strom chcelo mesto vyrúbať nele-
gálne a ešte by aj, nebyť aktivistov, zničilo znášku chránené-
ho živočícha. Vladislav Marušic

Ad: BEZ KOMENTÁRA (Pezinčan č. 7/2018)

Dlho očakávané budovanie pravej strany chodníka na
Bratislavskej ulici je už v plnom prúde. Po súťaži na zhoto-
viteľa projektovej dokumentácie a súťaže na dodávateľa
prác došlo koncom augusta k samotnej realizácii. Práce
v hodnote 84 000 eur vykonáva pezinská spoločnosť
DUVYSTAV. Aj touto cestou prosíme obyvateľov Bratislav-
skej ulice a strpenie a pochopenie dočasných problémov
spôsobených stavebnými prácami. (MsÚ)

Chodník na Bratislavskej
sa už buduje

� V tomto roku občania Pe-
zinka zaregistrovali zvýšenú
aktivitu v oblasti rekonštruk-
cie a budovania chodníkov
a parkovísk. Zlé jazyky tvrdia,
že to súvisí s blížiacimi sa
komunálnymi voľbami. Čo vy
na to?

V prvom rade musím povedať,

že to nie je pravda. Každý vo-

lebný cyklus má svoje fázy. My

však robíme to, čo sme v minu-

lých rokoch pripravovali a čias-

točne aj to, na čo skôr nebol čas

či prostriedky, no zároveň sme

to ja i poslanci za OI Spoločne

pre Pezinok (SPPK) mali v na-

šom volebnom programe i pro-

gramovom vyhlásení pre obdo-

bie 2014 až 2018. Na rozdiel od

iných, plníme naše sľuby a čo-

skoro predložíme občanom od-

počet našej práce.

Dlhodobo sme hovorili o tom,

že najprv opravíme všetky ma-

terské a základné školy, zvýši-

me ich kapacitu a najmä kvalitu

a potom sa budeme venovať ko-

munikáciám, chodníkom, verej-

ným priestorom a detským ihris-

kám. Verím, že si mnohí obča-

nia spomenú na to, že chodníky

sme robili aj v minulých troch ro-

koch. Vtedy sme napríklad vybu-

dovali chodníky na ul. 1. mája,

Za hradbami, na Komenského

alebo nové parkovisko na Ob-

rancov mieru. A budovali sa tiež

nové ihriská.

Takže spájať opravu chodní-

kov s voľbami je účelové tvrde-

nie tých, ktorí inak nemajú príliš

čo povedať. Ale zvykol som si.

Zvykol som si aj na horšie ataky.

Zvlášť pred voľbami. Zvykol

som si na nechutné lži, ktoré

o mne podaktorí šíria po meste

i na sociálnych sieťach a dokon-

ca aj na diskreditačné kampa-

ne, neopodstatnené a krajne

účelové trestné oznámenia a po-

dobne. Mám dobré informácie,

že ani tieto voľby nebudú výnim-

kou. Sú to praktiky, ktoré som

vždy kategoricky odmietal, ale

verte alebo nie, necháva ma to

chladným, pretože mám čisté

svedomie a navyše verím, že

Pezinčanom nechýba zdravý

rozum a keď sa zamyslia, doká-

žu rozlíšiť pravdu a lož a tiež

prázdne reči od reálnych činov.“

�Ak teda tvrdíte, že mesto naj-
prv opravovalo školy a potom
sa začalo viac venovať komu-
nikáciám, znamená to, že všet-
ky školy sú už v poriadku?

Vždy je čo zlepšovať. Ale sú

opravené zvonku i zvnútra a kaž-

dému odporúčam si ich ísť po-

zrieť. Následne, nech ich porov-

ná so školami v iných mestách.

Kapacitou a kvalitou sú určite

nadštandardné, čo môžu potvr-

diť žiaci, učitelia i rodičia. Do-

siahli sme to napriek tomu, že

na rozdiel od miest a obcí

v iných krajoch, sme na školy ne-

mohli čerpať prostriedky z fon-

dov EÚ, ale všetko sme museli

hradiť z mestských peňazí. Vý-

nimkou bol azda len projekt

ISRMO, ktorý sa čiastočne dotý-

kal aj škôl na Severe. Iste, ten

kto nemá školopovinné deti, ne-

vie o tom nič alebo ho to nezau-

jíma. Možno pri prechádzkach

v parku ale postrehnete, že prá-

ve teraz investujeme do opráv

Centra voľného času.

Že školy a škôlky sú dnes

v dobrom stave, ešte nezname-

ná, že sme s nimi skončili. Má-

me pripravené projekty, ktoré za-

bezpečia aj do budúcnosti do-

statočnú kapacitu a zároveň bu-

dú novými priestormi zvyšovať

možnosti školskej i mimoškol-

skej činnosti. Rekonštrukciou

a zvýšením kapacity a kvality

prejdú aj školské jedálne

a kuchyne, tak ako na ZŠ Fánd-

lyho. Preto ma veľmi mrzí, že tra-

ja kandidáti na primátora zavá-

dzajú ľudí, keď sľubujú, že vyrie-

šia kapacitu škôl. Nemajú čo rie-

šiť, pretože sme aj v tomto roku

prijali a umiestnili všetky pezin-

ské deti a okrem toho máme

280 detí (teda desať komplet-

ných tried) z iných miest a obcí,

ktoré by sme, samozrejme, ne-

museli prijať, ak by sme nemali

miesto pre naše deti.

� Pán primátor, deklarovali
ste, že po celé štyri roky vášho
funkčného obdobia sa hod-
láte venovať predovšetkým de-
ťom a mládeži a na druhej stra-
ne seniorom. Chystáte teda aj
pre dôchodcov niečo nové?

Na mojom zameraní venovať

sa mladým a seniorom sa nič ne-

mení, práve naopak. Po vypra-

covaní nového Komunitného

plánu sociálnych služieb na úze-

mí mesta nastáva čas na budo-

vanie nového sociálneho za-

riadenia. Dnešné Zariadenie

opatrovateľskej služby (ZOS)

na Komenského ulici už kapa-

citne nestačí. V meste máme

stále viac seniorov, ktorí zo svoj-

ho dôchodku nedokážu zaplatiť

800 – 1 000 eur v súkromnom

zariadení. Pri dôchodku 400 –

600 eur je to nemožné. Tu musí

nastúpiť mesto a ponúknuť tú-

to službu za prijateľnejších

podmienok. Hovorím nielen

o ubytovaní a stravovaní, ale aj

o zdravotníckej a sociálnej sta-

rostlivosti, o kultúrnom, spolo-

čenskom alebo športovom

uplatnení a pod. Už dnes máme

hotový projekt výstavby nového

sociálneho zariadenia na Ko-

menského ulici a na budúci rok

začneme stavať. A stále aktuál-

na je aj naša snaha získať do

majetku mesta internát Strednej

odbornej školy na Komenského

ulici, ktorý chceme prebudovať

na zariadenie pre seniorov. Za-

tiaľ nám zastupiteľstvo BSK

schválilo len dlhodobý prená-

jom. Pravda, pokiaľ ide o domov

sociálnych služieb, mohli sme

byť oveľa ďalej, nebyť toho, že

štát nám najprv ponúkol CO

sklady na Cajle (tú časť, ktorá

dodnes patrí štátu a nie mestu),

kde sme perspektívne uvažova-

li práve o takomto zariadení, no

potom dva roky robil obštrukcie,

až kým sme neboli nútení zrušiť

prakticky nevykonateľné uzne-

senie o odkúpení. To je však his-

tória a ja aj s kolegami sa zvyk-

neme dívať dopredu.

� A čo šport, napríklad aj
toľko žiadané cyklochodníky,
ktoré chýbajú obzvlášť v le-
te?

Chápem opodstatnenosť va-

šej otázky, najmä jej druhej čas-

ti. Čo sa týka športu všeobecne,

som presvedčený, že v Pezinku

sa športu darí aj vďaka výraznej

podpore mesta. Vrátane každo-

ročnej finančnej pomoci, pre

tridsať až štyridsať klubov

v meste. Mesto sa rozhodlo ra-

ziť filozofiu podpory športu pre

všetkých a neprotežuje len je-

den či dva vyvolené kluby, ako

sa to deje v niektorých iných

mestách. Iste, každý by chcel

viac prostriedkov, zvlášť, keď

štát sa k športu stavia vyložene

macošsky, ale to vzhľadom na

priority, o ktorých hovorím vyš-

šie, nie je možné. Ťažko však vy-

čísliť tzv. nepriamu podporu

športu zo strany mesta, napr.

spolufinancovanie technického

vybavenia štadiónov a ihrísk,

alebo poskytnutie zľavneného

využívania mestskej plavárne.

Neustále však investujeme do

športovej infraštruktúry: len ne-

dávno sme dokončili generálnu

rekonštrukciu interiérov futbalo-

vého štadióna PŠC na Komen-

ského ulici (nové šatne, sprchy,

klubovne, WC), na budúci rok

urobíme vonkajšok (oplotenie,

hľadisko). Len nedávno sme za-

platili nový povrch na multi-

funkčnom ihrisku v tomto areá-

li. Aktívni sme boli aj pri bu-

dovaní špičkového hokejbalo-

vého areálu. Máme pripravený

projekt pumptrackovej dráhy

pre deti a skejtparku. Zámerov

je podstatne viac, no všetko

sa odvíja od schopnosti napĺ-

ňať mestský rozpočet a tiež

od vôle poslancov investovať

do športu.

Ačo sa týka cyklochodníka ve-

dúceho do Limbachu, jeho rea-

lizácia je po každej stránke

pripravená. V budúcom čísle

Pezinčana ohlásime podrob-

nosti. Mrzí ma, že sa nenašiel

konsenzus na vybudovanie

cyklochodníka na Ulici SNP.

Mohol to byť projekt, ktorý by

možno dokázal, že je živo-

taschopný aj pre iné časti

mesta. Osobne sa chcem v tej-

to oblasti zamerať na prepoje-

nie Pezinka so Svätým Jurom,

Viničným, Šenkvicami a Limba-

chom. Otvárajú sa nám nové

možnosti. Len nedávno sme

preto mali stretnutie s primáto-

rom Svätého Jura o prepojení

našich miest cyklotrasou a pre-

pojením na populárnu Juravu,

ktorá teraz končí na okraji Svä-

tého Jura. Tu by som však

čakal širší konsenzus a nie ako

doteraz, že podaktorí poslanci

sa snažili vytvárať obštrukcie

a potom z toho vytĺkať politický

kapitál. (r)

ŠTYRI OTÁZKY PRIMÁTOROVI
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� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

y?

V nedeľu sa uskutoč-11. 11. 2018 o 15.00 hod. v DK Pezinok
ní XX. ročník súťaže ZO ÚniePezinok spieva, spievajte s nami.

žien Slovenska v Pezinku pozýva do súťaže všetkých
Pezinčanov, ktorí radi spievajú. Súťaž nie je vekovo ani žánro-
vo obmedzená. Prihlásiť sa môžete na t. č. 0905 868 039,
v Informačnom centre v Starej radnici, alebo v kancelárii prvého
kontaktu MsÚ Pezinok, kde obdržíte aj prihlášky.

Výbor ZO ÚŽS v Pezinku

Pezinok spieva

Inzercia

Bezpečne do školy
So začiatkom nového školského roka treba myslieť nie-
len na prípravu vecí potrebných do školy, ale aj na prí-
pravu dieťaťa riešiť dopravné situácie cestou do a zo
školy, pokiaľ chodí samé bez sprievodu. V prvý školský

deň na bezpečnosť detí na cestách v blízkosti škôl dozerali posil-
nené policajné hliadky, ktoré dohliadali aj na plynulosť cestnej pre-
mávky, ktorú v prípade potreby riadili a usmerňovali.

V predškolskom veku sa deti málokedy stanú obeťami doprav-
ných nehôd najmä preto, lebo každý ich krok kontrolujú dospelé
osoby alebo starší súrodenci. S nástupom detí do školy stúpa aj
nehodovosť detí. Školáci na ceste do školy sa musia samostatne
orientovať a riešiť dopravné situácie. Nesprávne konanie môže
mať za následok dopravnú nehodu. Deti sú impulzívne, nepozor-
né, málo predvídavé, nemajú taký zorný uhol pohľadu ako
dospelé osoby, nevedia reagovať na dopravné situácie, majú ob-
medzený výhľad na vozovku z dôvodu ich malého telesného
vzrastu. Dieťa nevie správne posúdiť mieru rizika, často nespráv-
ne odhadne rýchlosť vozidla, jeho vzdialenosť, brzdnú dráhu.

Príčinou tragických nehôd s účasťou chodca býva, najmä u detí,
nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dopravných predpi-
sov, zlá predvídavosť pri prechádzaní cez cestu, skracovanie si
cesty do školy po frekventovaných cestách, nerešpektovanie pra-
vidiel svetelnej križovatky alebo hry v blízkosti pozemnej komuni-
kácie. Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhod-
nou prevenciou. Je dôležité, aby sa dopravnej výchove detí veno-
vali rodičia, a to už od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom.

Prijmite preto naše rady a odporúčania:
• malé deti sa vedia orientovať v známom prostredí, preto ich tre-

ba viesť k tomu, aby do školy alebo zo školy chodili zvolenou
trasou – minimálne cez vozovku, na miestach s nízkou do-
pravnou frekventovanosťou cestnej premávky,

• dieťa je potrebné naučiť vidieť na ulici, počúvať zvuky a uvedo-
movať si, odkiaľ prichádzajú; pri pohybe po ceste slúchadlá na
uši nepatria,

• je vhodné, aby deti nosili pestrofarebné oblečenie a reflexné
prvky na oblečení a školskej taške,

• je potrebné, aby dieťa ovládalo základné dopravné pravidlá
pre chodcov:

• pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednost-
ne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,

• chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúce-
ho vozidla je zrejmé, že chodec svojím vstupom na vozovku
môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,

• vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na
ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozov-
ku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),

• nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut,
ktoré mu znemožňujú výhľad;

• na riadenej svetelnej križovatke chodci musia dodržiavať svetel-
nú signalizáciu pre chodcov. Nesmú vstupovať na vozovku, ak
svieti červené svetlo, vstupujú len po rozsvietení „zelenej“ pre
chodcov. Zásadne musia používať priechod pre chodcov, pre-
chádzať vždy najkratším smerom, čiže kolmo na os vozovky.

Polícia vykonáva preventívne aktivity pre deti zamerané na
dopravnú výchovu po celý rok v školských a predškolských za-
riadeniach, najmä však v období po prázdninách a pred prázd-
ninami, kedy deti na pravidlá niekedy zabúdajú.

Na zvýšenú opatrnosť počas prvých dní školského vyučova-
nia polícia upozorňuje i vodičov osobných motorových vozidiel.
Dôležité je, aby vodiči prispôsobili spôsob jazdy stavu a povahe
vozovky, poveternostným podmienkam a vlastným schopnos-
tiam. V okolí priechodov pre chodcov odporúčame vždy znížiť
rýchlosť a dopravnú situáciu pozorne sledovať, aby bol umož-
nený bezpečný prechod cez cestu všetkým chodcom.

Zvýšenou pozornosťou a rešpektovaním iných účastníkov
cestnej premávky predídeme nechceným následkom na živote,
zdraví a majetku. kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Volebné obvody a volebné okrsky
pre voľby do orgánov samosprávy

podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na základe Rozhodnutia predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky zo dňa
6. 7. 2018, zverejnené pod č. 203/2018
Z. z. dňa 10.07.2018

A / Oznámenie primátora,

1. že počet obyvateľov mesta Pezinok
k dňu 9. 7. 2018 pre voľby do orgánov
samosprávy obcí dňa 10.11.2018 podľa
evidencie obyvateľov mesta je 24 740

2. že k 9. 7. 2018 je počet zapísaných vo-
ličov 19 884

3. čas a termín konania volieb poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora
mesta: 10. novembra 2018 od 7.00 hod.
do 22.00 hod.

B / Mestské zastupiteľstvo určilo,

1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. h) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, že počet
poslancov Mestského zastupiteľstva pre
voľby do orgánov mestskej samosprávy
na nadchádzajúce volebné obdobie bude

25 (dvadsaťpäť)

2. volebné obvody, počet mandátov
poslancov vo volebných obvodoch,
volebné okrsky a miesto konania volieb
primátora a poslancov mestského
zastupiteľstva nasledovne:

Volebný obvod č. I,
počet mandátov – 7, zahrňuje

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

ničné námestie 7 (I. poschodie č. dv. 19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
námestie, Potočná, Farská, Mladoboles-
lavská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna, Dre-
várska, Svätojurská ulica, vrátane obča-
nov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

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

necká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesníc-
ka, Natalin dvor, Šancová, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,

Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola,

Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičo-
va, Šenkvická cesta, Panholec, Ruland-
ská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola,

gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Šver-
mova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Ja-
roša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa, Ulica
gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný obvod č. II,
počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice,
dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný obvod č. III,
počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,

Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona
Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 16-26,
Šteberlova, Schaubmarova, Richarda
Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská,
Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žar-
novických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,

Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Ku-
kučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhor-
ská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

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

bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

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

bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

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

bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 – 34

Volebný obvod č. IV,
počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,

Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

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

dlyho 11
ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Internátna škola,

Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškino-
va, Tolstého, Saulakova, Komenského,
Nerudova, Okružná, Obchodná, Kataríny
Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta
Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,

Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný obvod č. V,
počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,

Orešie 2
ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstev-
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železnič-
ná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mly-
nárska, Za panskou záhradou, Nezábud-
ková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trn-
ková

C / Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu a vykonaniu zmien na Mest-
skom úrade, Radničné námestie 7, v kan-
celárií č. 19 P /prízemie/.

Všetky zmeny je možné vykonať do 9.
novembra 2018 do 12.00 hod.

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

Preukaz totožnosti

Podľa § 3 zákona č. 180/2014 Z. z.,
právo voliť má každý, kto najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 18 rokov veku podľa
podmienok ustanovených v osobitných
častiach zákona.

Podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z.,
právo voliť do orgánov samosprávy obce
má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt
v obci.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť občianskym preukazom.

Mgr. Oliver Solga
primátor

MESTO PEZINOK

� PRENÁJOM BILLBOARDU V PEZINKU www.rosana.sk
0905 702 890
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Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku vás
dňa (so-6. 10. 2018
bota) srdečne pozý-
va na tradičné podu-
jatie – Jablkové ho-
dovanie.

V čase od 12.00
do 17.00 hod. sa ná-
dvorie múzea opäť
zaplní rôznymi jabl-
kovými koláčmi, tor-
tami, muštami, výži-
vami, čajmi, závin-
mi, muffinmi,... Urči-
te si každý nájde
svojho favorita.

Neváhajte prísť aj
so svojimi ratolesťa-
mi. Pre detičky sme si pripravili zaujímavé tvorivé dielne a di-
vadielko.

Ak máte záujem svoje jablkové špeciality predávať, nevá-
hajte nás kontaktovať – počet miest je však limitovaný. Teší-
me sa na vás! Mgr. Hana Sedláčková,Kontaktná osoba:
e-mail.: , tel.: 0911hana.sedlackova@muzeumpezinok.sk
250 270. (MMvPk)

Prihláste sa
na Jablkové hodovanie!

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
24.-27. október – Kupeckého 73, Milan Skovajsa, Mgr. Silvia

Skovajsová, 0905 164 227, 0907 174 598; www.vinoskovaj-

sa.sk skovajsa@vinoskovajsa.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 REHÁK
24.-27. október – Malokarpatská 19, Milan Rehák 0915 721

514; rehmilan@-gmail.com

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším Mesto Pezinok
v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom pripravilo
podujatie a posedenie pre našich milých seniorov, ktoré
sa uskutoční vo štvrtok 18. októbra 2018 o 15.00 hod.
v Spoločenskej sále Domu kultúry. Kultúrny program
a malé občerstvenie bude zabezpečené. (MsÚ)

Pozvanie pre seniorov

Inzercia
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Tribúna pred Zámkom

18.00 ĽH SEKVOJA– ZUŠ E. Suchoňa.....
19.00 Tanečná akadémia SUNNY DANCE.....
20.10 S HUDBOU VESMÍRNOU.....
21.45 DARAROLINS.....
23.00 GIPSY ČÁVE.....
24.00 ..... Záver programu

13.30 Dekorovanie zástav a udeľovanie čestných odznakov.....
ministra hospodárstva SR „Za zachovanie tradícií“ pri
príležitosti 11. stretnutia banských miest a obcí Slovenska.

14.45 ALEXANDRANIKLÍČKOVÁ (ČR).....
(partnerské mesto Mladá Boleslav)

16.00 JURAJ BAČA– COVER BAND.....
17.00 Vyhodnotenie súťaže „CHLIEBAVÍNO“.....
17.45 BONBON..... – Petra HUMEŇANSKÁ - Marcela CMOREJOVÁ
19.00 FUNNY FELLOWS a HOSŤ.....
20.15 ANDALUCIA..... (Flamenco)
21.00 ..... OHŇOSTROJ
21.45 PETER NAGY a INDIGO.....
23.15 FUNKIEZ.....
24.00 ..... Záver programu

12.00 ALEGORICKÝ SPRIEVOD.....

13.00 FS RADOSŤ.....
14.00 PETER KUČERABAND.....
15.00 JANAIS.....
16.15 PRESSBURGER BALKAN BAND.....
17.30 JELEN..... (ČR)
18.45 DIAMOND FLOWERS.....
19.30 ..... Záver programu

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Piatok - 21. septembra Sobota - 22. septembra Nedeľa - 23. septembra

ARIONAPRIATELIA– SCÉNAFOLKACOUNTRY HUDBY
18.00 TRAMPAS.....
19.10 CANDY FLOSS.....
20.20 ARION.....
21.40 BUKASOVÝ MASÍV.....
23.00 NÁVRAT.....
24.00 ..... Záver programu

Program Vinobrania – Pezinok 2018Program Vinobrania – Pezinok 2018

Tribúna pred Zámkom

SCÉNA DYCHOVEJ HUDBY:
13.30       DH GRINAVANKA.....
15.15       DH LUTILKA.....

Víťaz festivalu DYCHOVKY V PREŠI 2018
17.00       DH STŘÍBRŇANKA..... (ČR)
18.45 ..... Záver programu

Tribúna pred Zámkom

17.00 PRVÝ DÚŠOK – Slávnostné otvorenie Vinobrania 2018.....
Fanfáry – členovia DH z Pezinka
Požehnanie úrody
Sprievod pôjde od zámku po ul. M. R. Štefánika

do Mestskej vinotéky na Radničnom námestí.

BONBON sobota 17.45 h

Zmena programu vyhradená

Sprievodné podujatia

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

Hlavná tribúna na Radničnom námestí

KULTÚRNY PROGRAM: Ing. Ingrid Noskovičová, Pezinské
kultúrne centrum – kultúrny program: tel.: 033/ 641 39 49,
e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

STÁNKOVÝ PREDAJ: Zlatica Hágerová, Mestský úrad Pe-
zinok – stánkový predaj tel.: 033/ 6901 205, e-mail: zlatica.ha-
gerova@msupezinok.sk

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

MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM - budova Starej radni-
ce. Tel.: 033/6901 120, e-mail: mic@msupezinok.sk

REFERÁT VZŤAHOV S VEREJNOSŤOU a PROJEKTOVÉ-
HO RIADENIA: Peter Vlasák, Mestský úrad Pezinok, tel.: 033/
6901 106, e-mail: peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

Kontakty

Tribúna pred Zámkom

SCÉNAFOLKLÓRUAĽUDOVEJ HUDBY
14.00 SHŠ SÍRIUS.....
14.30 Súťaž baníckych spevokolov a súborov „O banícku kar-.....

bidku“� �Banícky spevokol – Sipšská Nová Ves Spevo-
kol Štiavničan – Banská Štiavnica CANTUS MONTE –�

Nová Baňa Spevácky zborANIMATUS – Pezinok Žen-� �

ská spevácka skupina RUDŇANKA – Rudňany Horníc-�

ka dechová kapela Severočeských dolů – Chomutov (ČR)
20.00 KOLLÁROVCI.....
21.30 ĽUDOVÉ MLADISTVÁ.....
23.00 INSIDE.....
24.00 ..... Záver programu

DH GRINAVANKA
nedeľa 13.30 h

sobota 21.30 h

ĽUDOVÉ MLADISTVÁARIONpiatok 20.20 h
DARA ROLINS

piatok 21.45 h

FUNKIEZsobota 23.15 h

JURAJ BAČA

sobota 16.00 h

19. 9. 2018 o 19.00 h – Krst Knihy – PEZINOK NA STARÝCH POHĽAD-
NICIACH – Miesto konania: Stará radnica.

20. 9. 2018 o 18.00 h – Krst kníh VÍNO V PRAMEŇOCH a DEJINY BA-
NÍCTVA20. STOROČIAV PEZINKU – Miesto konania: Stará radnica.

21.-23. 9. 2018 – XI. STRETNUTIE BANSKÝCH MIEST A OBCÍ SLOVEN-
SKA – celoslovenské stretnutie baníkov so zahraničnou účasťou. (SO-
BOTA: účasť na alegorickom sprievode; banícke spevokoly a dychové
hudby v rámci kultúrneho programu na tribúne pred parkom).

21. 9. 2018 od 14.00 do 17.00 h – REMESELNÉ MESTEČKO – Miesto ko-
nania: Krušičova kúria (Radničné nám. 9).

21. 9. 2018 od 12.00 h – MALOKARPATSKÝ ZRAZ CARAVANISTOV –
18. ročník stretnutia karavanistov.

21.-23. 9. 2018 – MALÁ VÍNNA ULIČKA – propagácia mladých pezin-
ských vinárov. Miesto konania: Potočná ulica.

22. 9. 2018 od 13.00 h – CHLIEB A VÍNO – Cech pekárov – súťaž o najlep-
ší a vynikajúci chlieb, spojená s ponukou vín pezinských vinárov. Miesto
konania: Krušičova kúria (Radničné nám. 9).

22. 9. 2018 od 20.00 do 24.00 h – RESET – koncert hudobnej skupiny hrajú-
cej československé hity. Miesto konania: Turecký dom, Radničné nám. 9.

VÝSTAVY:
14.5. 2018 – 31. 1. 2019 – Z KRUHU VON – Náhľad do modernej a súčasnej

slovenskej keramiky. Miesto konania: GIU, Schaubmarov mlyn, Cajlanská
255 Pezinok

14. 9.- 31. 12. 2018 – FRAGMENTY VEĽKEJ VOJNY – Miesto konania:
Mestské múzeum v Pezinku.

17. 9. - 21. 10. 2018 – MÁRIAHANÚSKOVÁ: VINOHRADY, VINOHRADY...
– výstava výtvarných diel. Miesto konania: Minigaléria DK Pezinok.

18. 9. – 31. 10. 2018 – ŽENY V NÁRODNO-EMANCIPAČNOM HNUTÍ 19.
storočia a ŠTÚROVCI – Miesto konania: Malokarpatská knižnica.

20. 9. 2018 – 31. 13. 2019 – LAPIŤ UMENIE – Vkroč do obrazárne plnej por-
trétov, aktov a zákutí Pezinka. Predmety z konca 19. a 20. stor. Vernisáž
20. 9. o 17.00 h. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku.

STÁLE EXPOZÍCIE:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi –

expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníctva a vinárstva v Ma-
lokarpatskom regióne. Malokarpatské múzeum v Pezinku.

PETER NAGY a INDIGO
sobota 21.45 h

S HUDBOU VESMÍRNOUKOLLÁROVCI sobota 20.00 h

piatok 20.10 h

BUKASOVÝ MASÍV
piatok 21.40 h

DIAMOND FLOWERS nedeľa 18.45 h
sobota 19.00 hFUNNY FELLOWSDH STŘÍBRŇANKA

nedeľa 17.00 h
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Posledná augustová sobota

(25.8.) na Radničnom námestí
patrila už tradične súťažným
mužstvám, ktoré si zmerali sily
vo varení fyzulnačky. Z prihlá-
sených 17 tímov sa nakoniec
dostavilo 13, ktoré bojovali o cel-
kové víťazstvo ako aj o Cenu
sympatie v hlasovaní širokej ve-
rejnosti. Každý sa snažil pripra-
viť čo najlepšiu fazuľovú poliev-
ku podľa svojho receptu. Naj-
vzdialenejšími súťažiacimi boli
chlapi z Abova. Podľa odbornej
poroty najlepšiu fyzulnačku na-

Víťazmi XV. ročníka Fyzulnačky sa stali Mestskí policajti a Burdan team

varila a 1. miesto tak získala
Mestská polícia Pezinok. O stu-
pienok nižšie sa umiestnili minu-
loroční víťazi HU HU. Tretie
miesto obsadil team STAVBÁ-

RI PAISER. Podľa hlasovania
širokej verejnosti, najlepšiu fy-
zulnačku mali a Cenu sym-
patie získal BURDAN TEAM.
Za nimi skončili Mestskí poli-

cajti a tretí STAVBÁRI PAISER.
Ceny jednotlivým víťazom

a zúčastneným odovzdali čle-
novia odbornej degustačnej
komisie a primátor Pezinka.

V spolupráci s Pezinským kul-
túrnym centrom bol zabezpe-
čený i kultúrny program v poda-
ní Ľudovej hudby VIESKA, kto-
rá spríjemnila toto podujatie. Or-
ganizátori ďakujú všetkým zú-
častneným súťažným tímom,
ale aj návštevníkom podujatia.
Tešíme sa na vás na ďalšom
ročníku Fyzulnačky. (pv)

V Starej radnici bude 20. septembra prezentovaná nová kni-
ha o pezinskom baníctve, ktorej autorkou je mladá pezinská his-
torička Lucia Šurinová. Autorom fotografií je Stanislav Kovačič.
Kniha „Pezinské baníctvo v XX. storočí“ sa venuje dejinám ban-
skej ťažby v minulom storočí a okrem faktografických materiálov
sú v nej obsiahnuté aj autentické svedectvá bývalých baníkov
a mnohé dobové dokumenty. Kniha je priekopníckym dielom už
i preto, že sa venuje jednému z typických fenoménov histórie
nášho mesta a tradícií, ktorá je spolu s vinohradníctvom a vinár-
stvom v Pezinku jednou z najvýznamnejších. Knihu nazvanú
„Víno v prameňoch“ s podtitulom „Dokumenty k dejinám malo-
karpatského vinohradníctva“ sme už v našom časopise predsta-
vili. Len pripomíname, že sa na jej jednotlivých kapitolách pod
vedením Štefana Hrivňáka autorsky podieľali aj dvaja pezin-
skí vedeckí pracovníci, a to Katarína Popelková a Martin
Hrubala. (r)

Knihy o baníctve
a vinohradníctve Je to sviatok, bez ktorého si

jeseň v Malých Karpatoch ne-
vieme predstaviť. Vinobranie
sa stalo súčasťou vinohrad-
níckej tradície v Pezinku ale
aj v okolitých obciach a mes-
tách.

Začiatky vinárskej tradície
v Malých Karpatoch siahajú hl-
boko do minulosti, tak ako kore-
ne viniča do najhlbších vrstiev
pôdy. Podľa niektorých zdrojov
sa na svahoch našich hôr pes-
tuje vinič už asi 3000 rokov. Naj-
starší nález, ktorý to potvrdzuje,
pochádza zo starovekého hra-
diska Molpír nad Smolenicami.

„Na vrchu Molpír pri Smoleni-
ciach našli archeológovia se-
dem vinohradníckych nožov a
hlinenú nádobu na víno z asi 7.-
6. storočia pred naším letopoč-
tom,“ uvádzajú Prof. Ing. Štefan
Poláček a PhDr. Milan Poláček
zo Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzity v Nitre vo svojej
práci Vinohradníctvo a vinár-
stvo – história a súčasnosť.

Začiatky vinohradníctva sa
podľa publikácie spájajú s pano-
vaním rímskeho cisára Marka
Aurélia Próba (276-282 n.l.),
keď si rímske légie podmanili
takmer celú strednú Európu. Sa-
motný panovník je tak považo-
vaný za zakladateľa európske-
ho i slovenského vinohradníc-
tva. Okolo rímskych táborov na
území dnešného Rakúska a
Slovenska sa pestoval vinič po-
chádzajúci z rímskej ríše. Za po-
moci vojska boli vysadené vini-
ce v Bratislave, Devíne, Stupa-
ve, Trenčíne a v tokajskej vino-
hradníckej oblasti.

Písomné zmienky o vinohrad-
níckom remesle sa v Pezinku,
resp. v malokarpatskej oblasti
datujú do 13. storočia. Cech vi-
nohradníkov tu pôsobí od roku
1494. Na juhozápadnom Slo-
vensku sa o rozvoj vinárstva vo
veľkej miere zaslúžili aj prisťa-
hovalci z rakúskych krajín a
z Bavorska.

Za zlaté obdobie vinohradníc-
tva sa potom považuje zveľa-
ďovanie viníc v 18. storočí po-
čas panovania Márie Terézie a
Jozefa II. Na území dnešného
Slovenska sa v širokom rozsa-
hu uskutočňovala výsadba vi-
níc, a preto v roku 1720 bolo
približne 57000 ha vinohradov,
čo bola približne trojnásobne
väčšia výmera než v súčasnos-
ti. Ďalší rozmach vinohradníc-
tva nastal po roku 1848 zruše-
ním poddanstva.

„Takisto aj história vinobraní
siaha do oveľa hlbšej minulosti,
hoci predtým išlo skôr o oberač-
kové slávnosti,“ povedal pre ča-
sopis Pezinčan Martin Hrubala,
riaditeľ Malokarpatského mú-
zea v Pezinku. „Tieto slávnosti
sa konali už počas 18. a 19. sto-

ročia a odohrávali sa v jednotli-
vých vinohradníckych dvoroch.
Boli teda komornejšie, ale o to
družnejšie.“

Slávnostnou udalosťou bol už
samotný začiatok oberačkovej
sezóny. Dával ho vinohradníc-
ky richtár, takzvaný pereg, keď
usúdil, že je hrozno zrelé a obe-
račka sa môže začať. Richtár a
mestská rada si dali nejaký ten
dúšok čerstvého burčiaku a se-
zóna bola otvorená.

Druhou zaujímavosťou je, že
kým dnešné vinobrania sa zvyk-
nú konať počas „najhorúcejšej“
oberačkovej sezóny, teda v sep-
tembri, v minulosti sa oslavova-
lo, až keď sa oberačka skončila.

„Malo to svoju logiku, keďže
dnes, počas vinobrania, vám
asi dve tretiny vinárov povedia,
že nemajú na nič čas, pretože
majú veľa práce s oberaním
a so spracovaním hrozna,“ vy-
svetľuje Martin Hrubala. „V mi-
nulosti sa preto oberačkové
slávnosti konali koncom sep-
tembra, resp. až v októbri. Väč-
ší vinohradníci si na výpomoc
okrem členov svojej rodiny za-
volali aj tzv. tovarichárov, dnes
by sme povedali brigádnikov.
Pooberané hrozno vo veľkých
drevených kadiach sa potom
zvážalo na vozoch z vinohra-
dov do dvorov, kde sa ďalej
spracovávalo. A keď išiel po-
sledný voz s úrodou, vyzdobil
sa stužkami a všetci oberači ho
sprevádzali za zvukov hudby,
napríklad harmoniky. Vinohrad-
ník predniesol ďakovnú reč, uľa-
vilo sa mu, že je úroda pod stre-
chou, pohostil oberačov neja-
kým jedlom a dúškom a na dvo-
re sa družne oslavovalo. Tak-
mer každý väčší vinohradník
mal teda oberačkovú slávnosť
vo svojom dvore.“

Takto sa rodila aj tradícia ale-
gorických vozov a sprievodov.
Priamo na vozoch sa ponúkal
čerstvo vylisovaný mušt i zrelé
víno a na jednom sa pod bal-

dachýnom viezla kráľovná sláv-
nosti. Celý sprievod prechádzal
mestom a skončil v jednom
z miestnych hostincov, kde po-
kračovala zábava.

Tradícia vinobraní sa oživila
opäť v roku 1934. Prvé Vino-
branie sa konalo 28. septembra
na sviatok svätého Václava a
usporiadalo ho mesto v spo-
lupráci s Vinohradníckym druž-
stvom a Štátnymi železnicami.

„Išlo o roky po hospodárskej
kríze, kedy sa mesto snažilo dať
impulz hospodárskemu rozvoju,
teda aj vinárstvu i cestovnému
ruchu. Preto sa oberačkové
slávnosti zorganizovali vo väč-
šom štýle a napríklad z Bratisla-
vy, aj z iných miest boli do Pe-
zinka vypravené mimoriadne
vlaky,“ hovorí Martin Hrubala.

O vinobraní sa dočítame aj v
Pamätnej knihe mesta Pezinok:
„Poriadateľstvo nemusí ľutovať
námahy spojenej s prípravou
propagačného dňa pezinského
vína. Slávnosti sa vydarili veľmi
skvele. Krátko po druhej hodine
odpoludnia z Kláštorskej ulice
pohol sa bohate krojovaný ale-
gorický sprievod a veľkými špa-
liermi obecenstva prešiel Wie-
serovou a Kollárovou ulicou na
Hlavné námestie, kde bola po-
stavená veľká tribúna pre re-
prezentantov úradov a členov
mestskej rady. Počas sprievo-
du odovzdal starosta mesta Pe-
zinka Michal Čech dr. Kállayovi
(minister mimo služby) symbol
vinobrania – krásnu korunu
zotkanú zo strapcov hrozna. Dr.
Kállay poďakoval všetkým účin-
kujúcim a prial im, aby sa v Pe-
zinku stále dobré víno rodilo
ako dosiaľ a aby ho mohli za
slušné ceny predávať.

Nemecká vinohradnícka mlá-
dež predviedla svoje ukážky zvy-
kov nemeckých vinohradníkov.
Všeobecný záujem vzbudila
ukážka slovenskej svadby pre-
vedená pred tribúnou. Predve-
dené boli všetky zvyky od prive-

denia mladoženícha a nevesty
ku svadobným rodičom až po
čepcovanie a veselicu.“

Pre veľký úspech sa akcia
opakovala aj v roku 1935, rov-
nako na sviatok sv. Václava, kto-
rý pripadol na sobotu. Spoluor-
ganizátorom podujatia bol tento
raz aj Včelársky spolok. A opäť
citát z mestskej kroniky: „Touto
slávnosťou mesto už po druhý
raz usilovalo sa obnoviť staré
zvyky, ktoré boli pýchou vino-
hradníkov. Štátne železnice vy-
pravili na túto slávnosť niekoľko
vlakov zo všetkých strán, aby
tak umožnili veselý deň nie len
blízkemu, ale i vzdialenému
okoliu a aby zároveň propago-
vali a šírili známosť nášho vína,
ktoré dnes viac a viac dobýva si
lepšie a širšie umiestnenie.“

Po 2. svetovej vojne sa vi-
nobranie konalo 13. októbra
1946 a záznam z neho zhotovil
aj Československý rozhlas.
V nasledujúcich rokoch bolo
zvykom organizovať podobné
akcie pod hlavičkou dožinko-
vých slávností ospevujúcich
úspechy združstevňovania.

Malokarpatské vinobranie sa
v súčasnej podobe prvý raz ko-
nalo v roku 1958 v Modre a v na-
sledujúcom roku v Pezinku. Od-
vtedy sa vinobrania až do roku
2004 organizovali striedavo
v oboch mestách, neskôr sa pri-
dali aj Rača, Svätý Jur či Vajno-
ry. Dnes oslavujeme vinobranie
v Pezinku každoročne. Aj tento
rok je pripravený bohatý prog-
ram, občerstvenie a ostáva si
len „objednať“ priaznivé poča-
sie. Malokarpatské múzeum
v Pezinku ako bonus pripravilo
v predvečer vinobrania prezen-
táciu knihy Víno v prameňoch
a v ten istý deň, teda 20. sep-
tembra o 17. hodine, sa na pô-
de múzea otvorí aj výstava s ná-
zvom LAPIŤ UMENIE. Ostáva
nám len si zaželať príjemnú zá-
bavu a dodať tradičné: „Na zdra-
vie!“ (kam)

Obzretie za festivalom
Dychovky v Preši 2018

Ešte teraz v nás vibruje neskutočný náboj pozitívnej energie,
ktorá sa niesla na všetkých miestach v Pezinku, kde po štyri dni
vyhrávala dychová hudba počas celého festivalu.

Do Pezinka na XVIII. roč. Medzinárodného súťažného festi-
valu malých dychových hudieb Dychovky v Preši prišlo 15 dy-
chových orchestrov a naozaj veľa návštevníkov, poslucháčov,
čo festival postavilo jednoznačne do TOP podujatia v našom
meste a do pozície najväčšieho súťažného festivalu v jeho žán-
ri v súčasnosti na Slovensku.

Pezinok má skvelé a kvalitné publikum, má rád ľudovú pie-
seň, ktorá si nezakladá na ocenení, ale na dlhoročnom preží-
vaní z generácie na generáciu, čiže tradíciu, ktorá stále žije, aj
vďaka festivalu Dychovky v Preši. Nie každá dychová hudba
chce ísť v dnešnej dobe „s kožou na trh“ a tie, čo dorazili a hrali
podľa plánu, bez výnimky prejavovali maximálnu spokojnosť
a nadšenie z atmosféry, ktorú vytvorili návštevníci a organizá-
tor. Určite sa však vyskytlo aj zopár záležitosti, na ktoré sa v bu-
dúcnosti viac zameriame a budeme sa ich snažiť čo najviac
vylepšiť pre spokojnosť účinkujúcich a návštevníkov.

Za to, ako sa nám podarili minulé ročníky a najmä tento XVIII.
ročník sa chcem v mene organizátorov i v mene svojom poďa-
kovať mestu Pezinok a jeho primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi,
viceprimátorom Ing. Jánovi Čechovi a Ing. MilošoviAndelovi.

Všetkým partnerom DH Cajlané za finančnú podporu festiva-
lu a to: Mestskému zastupiteľstvu Pezinok, Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju, PKC , SOZA, Generali poisťovňa, Stavo-
impex Holíč, nadácii REVIA, nadácii ZSE, MPS p.o. Pezinok,
spriazneným inštitúciám, firmám i jednotlivcom za materiálnu
a akúkoľvek pomoc: OC Plus, Kamenná pivnica, bratia Kova-
čovskí, Panorama centrum, Malokarpatský banícky spolok Pe-
zinok, Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, VVDP Karpaty,
Matej Farbula, redakcia Pezinčan, TV Pezinok, Binder Šenkvi-
ce, bez ktorých by to určite nebolo možné uskutočniť.

Najväčšie poďakovanie samozrejme aj tak patrí vám,
návštevníkom. ĎAKUJEME!!! Termín budúceho XIX. ročníka
Dychovky v Preši je od 15. do 18. augusta 2019. Do dychovky,
pritelia! Donor, predseda festivalu a hlavný organizátor

František Féder

Vinobranie je oslavou stáročnej vinárskej tradície v Pezinku
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Pezinčania na Dolnej zemi

Inzercia

Po stopách svojich predkov sa žijúci rodá-
ci, evanjelici, potomkovia presídlencov
z Dolnej zeme, členovia spolku Živena,
kultúrni pracovníci a Pezinčania vybrali
v dňoch 17. – 19. 8. 2018 najprv do Békeš-
skej Čaby, ktorá v tomto roku oslávila 300.
výročie osídlenia Slovákmi. Pred rokom
1718 sem prichádzali poddaní, utečenci
z Horného Uhorska (tzv. Horniakov), z Novo-
hradu, Gemera, Turca, Zvolena, Malého
a Veľkého Hontu. Legenda o príchode tejto
skupiny koncom roka 1718 sa zachovala
v povedomí Čabänov: „Prišla dlhá karavá-
na, vedľa vozov kráčali zvieratá. Na vozoch
rodiny s deťmi. Zastavili sa na dnešnom ná-
mestí, napojili kone, aj oni sa osviežili už
z čistej vody z kopanej studne. Pán farár
Ján Suhajda, ktorého viezli so sebou, otvoril
spevník Tranoscius. Všetci ho nasledovali,
snímali klobúk a 700 hlasov spievalo z ne-
ho pieseň č. 708: „Pán Buh jest má sila
a doufání“, kľakli na kolená, tým naznačili,
že našli svoj nový domov – TU SA USADÍ-
ME. Na mieste, kde prví osadníci vyriekli
túto výpoveď, je uložený pamätný kameň,
odštiepený z obrovského brala neďaleko
Krupiny. Tak sa štiepili ľudia od materského
národa a osud ich odvial do sveta žírnej
roviny.

Pezinčania si na Čabe pozreli historický
oblastný dom , katolícky kostol z nádhernou
fasádou z červených tehál, malý a veľký
evanjelický kostol, ktorý bo postavený pre
3300 osôb (je momentálne v rekonštrukcii),
a strávili príjemný večer na hlavnom ná-
mestí, kde sa konal koncert a vystúpili mažo-
retky. Na hlavnom námestí je aj Slovenská
reštaurácia, kde si výletníci pochutnali na
čabianskej špecialite: polievke zvanej kyseľ
a zabíjačkových špecialitách. V sobotu 18.
8. doobeda navštívili Veľký Bánhedeš, kde
ich privítala predsedníčka Jolana Pepová Tí-
marová s tlmočníčkou Doc. Máriou Žiláko-
vou a členky Slovenskej samosprávy. Po-
zreli si nádherné výrobky a výšivky tunaj-
ších žien, kostol a pamätnú izbu. Celé dopo-
ludnie strávili v rodisku svojich predkov v prí-
jemnej atmosfére ochutnávajúc bánhedeš-
ské špeciality. Samozrejme, že Pezinčanky
mali záujem o recepty na tieto mimoriadne
pochúťky. Ani sa nám z Bánhedešu ne-
chcelo odísť, ale už nás čakali s ďalšou dol-
nozemskou špecialitou, baraním papriká-
šom, v Slovenskom Komlóši, kde sa konal
gastronomický deň. Privítala nás Mgr. Zuza-

I keď leto pomaly končí, seniori z okresu Pezinok stále spo-
mínajú na nezabudnuteľné dni strávené v Chorvátsku pri mori.
Predsedníčka OO JDS v Pezinku pani Miškeríková zorgani-
zovala pre seniorov 10 dňový pobyt v Zaostrogu s ubytovaním
vo vile NIKE. Zaostrog je destinácia, ktorá sa nachádza pria-
mo pod Makarskou riviérou. Samotná vila NIKE sa nachádza
len pár metrov od mora, čo bolo veľkou výhodou, nakoľko pre-
sun na pláž bol bezproblémový, a tak sme si do sýtosti mohli
užívať slnečné lúče a čarokrásnu vodu Jadranu. Vo vile sme
mali zabezpečenú polpenziu, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni
a ochutnali sme aj chorvátske špeciality, o čo sa výborne po-
starala majiteľka penziónu.

Počas pobytu sme mali možnosť zúčastniť sa aj fakultatív-
nych výletov, ktoré pre nás zabezpečovala cestovná kancelá-
ria. Nezabudnuteľný bol výlet do historického Dubrovníka, kde
nás delegátka oboznámila s jeho históriou a previedla nás mes-
tom, aby si prezreli jeho pamiatky. Úžasný bol pohľad na ve-
černý Dubrovník, ktorý sme mali pri odchode z mesta. Viacerí
účastníci sa zúčastnili celodenného výletu do Medžugoria, po-
čas ktorého navštívili viac zaujímavých miest.

Ďalším pekným výletom bola návšteva Makarskej riviéry,
plavba výletnou loďou na ostrov Hvar, polostrov Pelješac a do
neďalekého Gradacu, kde nás delegátka taktiež oboznámila
s jeho históriou a pamiatkami. Príjemné boli večerné posede-
nia na terase vily, kde sme sa aj bližšie navzájom spoznali
a užili si neopakovateľnú atmosféru pri mori.

Oddýchnutí, s novými silami a s nezabudnuteľnými spomien-
kami sme sa 1. júla v skorých ranných hodinách vrátili domov
a už teraz sa tešíme na ďalšie výlety a akcie organizované
OO JDS, za čo patrí veľké poďakovanie jej predsedníčke.

Výbor OO JDS

Seniori pri mori

na Lauková, riaditeľka Slovenskej základ-
nej školy, ktorá je aj predsedníčkou Sloven-
skej samosprávy v Slovenskom Komlóši.
Naši mohli ochutnať rôzne špeciality tejto
obce, čerstvé klobásy, tzv. kvasienky (pare-
né buchty), špricky (kapustníky), ktoré pria-
mo na dvore školy pripravovali ženy Slo-
venskej samosprávy. Navštívili sme tiež slo-
venský pamätný dom z r. 1886, ktorý je za-
chovaný a zariadený ako dom bohatšieho
gazdu. Niektorým výletníkom sa podarilo aj
okúpať v termálnom kúpalisku Ruža (teplá
voda je vhodná na liečenie pohybového
aparátu.) Vo večerných hodinách, sme pred
odchodom do Rumunska vkĺzli ešte do
evanjelického kostola, prezrieť si zvláštnosť
postavenia oltára a vypočuť si aspoň kúsok
z nádherného koncertu mládežníckeho a
detského komlóšskeho orchestra, ktorý bol
ocenený v Belgicku 2. miestom.

V nedeľu 19. 8. sme sa všetci zúčastnili
Služieb Božích v evanjelickom kostole v ru-
munskom Nadlaku. Privítal nás zborový fa-
rár Mgr. Juraj Bálint. Kázeň mal pezinský
evanjelický farár Mgr. Vladimír Kmošena,
ktorý sprevádzal na gitare dievčatá zo spe-
vokolu Stafides. Aj v Nadlaku bolo čo poze-
rať: historický nadlacký dom a krásny kos-
tol, kde stále z túrne (veže) počuť trúbenie
hlásnika, ktorý vždy inou trúbou ohlasuje
štvrť, pol a celú hodinu. Okrem tejto hlasnej
služby v 72 metrov vysokej veži, do ktorej
vedie 154 kľukatých schodov, prebieha aj
tradičné zvonenie. Vo veži sa nachádzajú
štyri zvony, na ktorých sú slovenské nápisy.

Obdivovali sme obrovskú faru a novú budo-
vu Diakonie, kde našlo domov 15 seniorov,
v ktorej varia stravu pre takmer 90 obyvate-
ľov. Mesto je známe svojou jedinečnosťou
a svojráznosťou, lebo popri Slovákoch tu od
začiatku žili a žijú podnes aj iné národnosti.
Slováci v Nadlaku si za významnej podpo-
ry evanjelickej cirkvi v meste vybudovali
viaceré objekty, slúžiace na vzdelávanie,
oddych a kultúru. Takým bol aj hotel Slovák,
v ktorom sídlila aj Slovenská ľudová banka,
v ktorej viac rokov pôsobil spisovateľ Jozef
Gregor Tajovský (1874-1940), ktorý v mes-
te napísal aj niekoľko diel. Teraz je v budove
sídlo Školského strediska. Slováci v Nadla-
ku sú na celej Dolnej zemi známi svojou roz-
siahlou literárnou činnosťou, ktorú odborní-
ci nazvali nadlackým literárnym fenomé-
nom. Od r. 1994 vznikla po Literárnom krúž-
ku aj Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana
Krasku, zaoberajúca sa tvorivými, vedecko-
výskumnými, kultúrno-poradenskými a vy-
davateľskými aktivitami. V meste pôsobí
veľa slovenských spisovateľov a básnikov.
Bohatú tradíciu a širokú základňu má aj
ochotnícke divadlo a folklór. Nadlacké zvy-
ky opísali Daniel Zajac a Ľudovít Haan
(evanj. farár) v Dejepise starého i nového
Nadlaku z r. 1853.

Pezinčania ďakujú za srdečné prijatia
a želajú dolnozemským Slovákom veľa
zdravia a Božieho požehnania pri zveľaďo-
vaní a zachovávaní tradícií, kultúry ale hlav-
ne slovenského jazyka.

Alžbeta Strapáková

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 sa uskutočnil: 12. 9. 2018 a 17. 9. 2018,
ale ešte sa môžete kedykoľvek prihlásiť

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia

V Pezinku prednášal
pán profesor Hričovský

Mesto Pezinok a Akadémia tretieho veku ( ATV ) zorgani-
zovali podobne ako v minulých rokoch odbornú prednášku
s Prof. Ivanom Hričovským na tému Letný rez kôstkovín.
Podujatie ktoré sa uskutočnilo 28. augusta v Malej sále
Domu kultúry v Pezinku pokračovalo praktickou ukážkou
v záhrade.

Hlavná časť prednášky sa týkala letného ošetrovania
ovocných stromov, významu ovocia v našom jedálničku
a zachovania starých odrôd štepením. Profesor Hričovský
odpovedal aj na otázky poslucháčov, ktorí sa pri pestovaní
ovocných stromov stretávajú s rôznymi chorobami. Po teo-
retickej prednáške sa uskutočnila praktická ukážka striha-
nia ovocných stromov. Viac ako stovka nadšencov pre zá-
hradkárčenie z Pezinka a okolia ocenila prednášku a ukáž-
ky strihania veľkým potleskom. Už dnes sa tešíme na jeho
ďalšie prednášky, aby nadšencom pre záhradkárčenie odo-
vzdal cenné rady k ošetrovaniu ovocných stromov. (AP)
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Nové športovisko na Severe

V priestoroch bývalej pošty na Severe vyrástlo v uplynulých
mesiacoch nové športovisko – Cvičiace štúdio VITÁLKA.
V tomto cvičiacom stredisku nájdu všetci tí, ktorí túžia po zdra-
vom životnom štýle, ale aj tí,ktorých trápia mnohé zdravotné ne-
duhy, nájdu nové možnosti pre svoje zdravie. Tešiť sa môžete
na hodiny jógy, funkčného tréningu či pilates. Na svoje si však
prídu aj seniori, pre ktorých cvičenie ponúka zlepšenie koordi-
nácie, lepšiu stabilitu či pozitívny vplyv na psychiku. Mamičky
po pôrode si zasa budú môcť aktivovať stabilizačnú funkciu bru-
cha. Vitálka, štúdio zdravého pohybu má širokú ponukou zdra-
votne funkčných cvičení pre všetky vekové kategórie. Vo Vitál-
ke určite nájdete terapeutické koncepty vedené fyzioterapeut-
kou vo forme uzavretých kurzov (SM systém, Zdravý chrbát,
Maminy po pôrode, Juniori, Zdravý školák, Vitálne nôžky a chr-
bátik, Seniori). Do týchto kurzov je potrebné sa prihlásiť. Otvo-
rené lekcie sú bez prihlásenia vedené certifikovanými lektorka-
mi (Pilates Plus, Jin jóga, Terapeutická jóga, Funkčný tréning,
Fascia jóga). V spolupráci s OZArunka ponúka cvičenie pre de-
ti do štyroch rokov. Ďalej tu nájdete masáže rôzneho druhu pre
všetky partie tela. Samozrejnosťou tohto cvičiaceho štúdia sú
certifikované cvičiteľky, ktoré sa svojej profesii venujú už mno-
ho rokov. Vo Vitálke sa snažia urobiť všetko pre dobrý pocit cvi-
čiacich, aby títo odchádzali z ich priestorov spokojní a radi sa
sem vrátili. Štúdio Vitálka je otvorené od pondelka do piatka od
6.45 do 20.00 hod., takže na svoje si prídu aj tí, ktorí sa ráno po-
náhľajú do práce, mamičky na materskej, alebo tí, čo môžu až
po pracovnej dobe. Nevynechávajú samozrejme ani najmen-
šie deti či seniorov. Skrátka každý si vo Vitálke nájde to svoje.
Kolektív cvičiteliek sa teší na vašu návštevu na adrese Suvo-
rovova 2/A v Pezinku. Kompletný program nájdete na
www.vitalka.sk Roman Farkaš

O pár týždňov si pripomenie-
me 100. výročie ukončenia voj-
nového konfliktu, známeho do
roku 1939 ako Veľká alebo Sve-
tová vojna. Konfliktu, ktorý sa
rozhorel 28. júla 1914, odohrá-
val sa prevažne na území Euró-
py, ale aj v Afrike, Ázii a na Blíz-
kom východe a skončil 11. no-
vembra 1918. Mestské múze-
um v Pezinku si výročie pripo-
mína výstavou Fragmenty Veľ-
kej vojny, pripravenou v spo-
lupráci so Slovenskou faleris-
tickou spoločnosťou, s mimo-
riadne výrazným osobným vkla-
dom jedného z jej členov, Pe-
zinčana Ivana Chudého. Výsta-
va ponúka množstvo artefak-
tov, viazaných na obdobie ro-
kov 1914 – 1918, zberateľské
kúsky akými sú vojenské vy-
znamenania, medaily, odznaky,
známky, diplomy, vojenské uni-
formy a ich súčasti, chladné
i palné zbrane.

Hoci boje prvej svetovej vojny
naše územie priamo neza-
siahli, vojnový konflikt bol vša-
deprítomný. Jeho prítomnosť
v našom meste vnímala každá
rodina, ktorej člen bol medzi
400 000 zmobilizovanými vo-
jakmi z územia dnešného Slo-
venska. Vojakmi, ktorí bojovali,
zomierali v dôsledku zranení
alebo v zajatí, ktorí zostali trva-
lo nezvestní či doživotne zmr-
začení. Dnes nám ich pripo-
mína päť pomníkov padlým
v Pezinku, Grinave a na Cajle.
Jeden, ten prvý a najstar-
ší, osadený v roku 1915, už
medzi nimi nie je. Zachoval
sa nám aspoň opis slávnosti,
ktorá sprevádzala jeho odha-
lenie a zopár fotografií. Frag-
menty.

Slávnostné odhalenie pomní-
ka sa odohralo 20. septembra
1915 ako spoločná iniciatíva

školy záložných
dôstojníkov 10. Pr-
zemyslovského
zboru, ktorá bola
v tom čase v mes-
te umiestnená tak-
mer rok, a mesta
Pezinok, repre-
zentovaného jeho
mešťanostom Já-
nom Szemannom.
Už v skorých pred-
poludňajších ho-
dinách sa v meste
zhromaždilo množ-
stvo divákov. Zrý-
chleným vlakom
z Bratislavy dora-
zili o pol desiatej
pozvaní hostia,
medzi ktorými boli
bratislavský žu-
pan Aurel Bartal,
vicežupan Eugen
Petöcz, poslanec
snemu Gejza Szül-
lö či generálmajor
Laube, zastupujúci vojenského
náčelníka. Zo susedných miest
zavítali svätojurský mešťanos-
ta Július Janoška a hlavný no-
tár Anton Klotzberg, z Modry
mešťanosta Pavol Boruta. Hos-
tí na stanici vítali mešťanosta
Ján Szemann, hlavný notár Mi-
loš Mikulík, rytier Franz von
Meissl, notár Viktor Dušek a v
mene školy záložných dôstojní-
kov kapitán Ferdinand Weiler.
Zo stanice boli mestskými koč-
mi dovezení na radnicu na ma-
lé osvieženie. O štvrť na jede-
násť pripochodovali za zvukov
vojenskej hudby na námestie
žiaci záložnej dôstojníckej ško-
ly, štátnej ľudovej školy, oddiel
vo Svätom Jure umiestnené-
ho c.k. delostreleckého pluku
a v Čeklísi dislokovaný c. k. zá-
sobovací oddiel. O pol jedenás-
tej sa na bohato zdobenú tribú-

nu na námestí presunuli hostia.
Pri oltári, zriadenom pri boč-
nom vchode dolného kostola, v
tesnej blízkosti pomníka pripra-
veného na odhalenie, celebro-
val r. k. farár Žigmund Plathy
omšu, počas ktorej vypálili zhro-
maždení vojaci salvy. Po skon-
čení omše za vyzváňania zvo-
nov všetkých kostolných veží
bez rozdielu konfesie slávnost-
ne odhalili pomník. Následne
vojsko opäť vypálilo salvu a hud-
ba zahrala cisársku rakúsku
a uhorskú hymnu. Veliteľ školy
kapitán Weiler ovenčil pomník
a odovzdal ho mestu. Mešťa-
nosta Ján Szeman pozname-
nal, že Pezinok je prvým mes-
tom v krajine, ktoré svojim
hrdinom postavilo pomník.
Ubezpečil, že obyvatelia mes-
ta, ktorí ctia spomienku na svo-
jich hrdinov, budú vždy zahŕňať

láskou tento im venovaný pom-
ník a budú sa starať o jeho
zachovanie.

Po skončení dekorovania
pomníka za doprovodu kapely
zaspieval spevácky zbor re-
zervnej školy pieseň venovanú
pezinským hrdinom. Nasledo-
vali slávnostné príhovory miest-
nych duchovných, r. k. farára
Žigmunda Platthyho, nemecké-
ho ev. farára Wernera Daxera,
slovenského ev. farára Júliusa
Žarnovického a židovského ra-
bína Josuu Schilla. Slávnosť
skončila o dvanástej a hostia sa
presunuli k hostincu Zelený
strom, kde bol pre nich pripra-
vený banket.

Pomník bol dielom vieden-
ského sochára Josefa Josephu
(1889 – 1970), ktorý prišiel do
školy záložných dôstojníkov zo
svojho viedenského ateliéru.
Pamätník tvorili ružami a kvet-
mi zdobený podstavec, štvor-
cový cementový pilier a na ňom
orol rozťahujúci ochranné kríd-
la nad delovou hlavňou a zásta-
vou, držiaci v zobáku vavrínovú
ratolesť. Na samotnom pilieri
boli umiestnené dve tabule
z čierneho mramoru a na hor-
nej trojjazyčné venovanie: Re-

servno – officirska škola X. sbo-

ru padnutým výťazom z Bazinu.

1914 – 1915.

Pomník bol z pôvodného
miesta odstránený v roku 1952
v súvislosti s úpravami parku na
námestí a „ako nevýznamný
bol umiestnený na cintoríne“.

Výstavu Fragmenty Veľkej voj-
ny – pripomienky udalostí rokov
1914 – 1918 môžete v Mest-
skom múzeu v Pezinku navští-
viť do 31. decembra 2018.

Petra Pospechová
Mestské múzeum v Pezinku

Fragmenty Veľkej vojny

Ďakujeme pracovníkom Fyziatricko-rehabilitačného odde-
lenia Psychiatrickej liečebne v Pezinku pod vedením pri-
márky MUDr. Dagmar Šefčíkovej za dobrú starostlivosť
a ochotu počas našej rehabilitácie.

Zdenka Černáková, Dagmar Laurincová

Poďakovanie

V auguste k nám dorazila smutná správa – pani Ruženka
Šmahovská, ktorej články sme uverejňovali v Pezinčanovi,
nás navždy opustila. Jej texty boli plné lásky k ľuďom
– najmä k deťom, ľudovým zvykom, k prírode či jednoducho
k životu. Ako učiteľku, ktorá vykonávala svoje povolanie
s láskou, ju poznajú mnohí obyvatelia Grinavy.

Ďakujeme pani Šmahovská. Česť vašej pamiatke!

redakcia Pezinčan

Pani učiteľka s veľkým srdcom

Speváci v OZ Animatus pozývajú všetkých priaznivcov
na vystúpenie pri príležitosti 100. výročia založenia 1. Čes-
koslovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 28. 10. 2018
v Malej sále Domu kultúry v Pezinku. Premiéru budú mať
nielen nové piesne aj dobové kostýmy účinkujúcich, na kto-
ré prispel finančnou dotáciou Bratislavský samosprávny
kraj. Ďakujeme pekne všetkým sponzorom za našu pod-
poru. Alžbeta Jedličková a členovia OZ ANIMATUS

ANIMATUS znovu na scéne

V posledných rokoch je téma
školstva jednou z najdiskutova-
nejších v spoločenskom dianí.
Rodičia, študenti a najma učite-
lia si uvedomujú, že potreba
zmien obsahu a metód vy-
učovania sa stáva nevyhnut-
nosťou a úspešné budú iba ta-
ké školy, ktoré zavádzajú mo-
derné, netradičné formy práce,
zamerané na študenta, jeho
schopnosti, kreativitu a zodpo-
vednosť.

Pezinské gymnázium medzi
také školy rozhodne patrí. Už
tretí školský rok realizujeme pro-
jekt Integrovaného tematické-
ho vyučovania, ktoré rozvíja
schopnosť študentov prepájať
poznatky z rôznych predmetov,
naučí myslieť v širších súvislos-
tiach, kladie dôraz na zmyslu-
plný obsah učiva využiteľný
v  praxi,  umožňuje študentom
pracovať v tíme, rozvíja sociál-
ne cítenie a pocit zodpoved-
nosti za skupinu.

Začali sme skromne v škol-
skom roku 2016/2017 v troch
triedach tretieho ročníka. V rám-
ci skupinového vyučovania tvo-

rili študenti prezentáciu na té-
mu Vplyv prvej svetovej vojny
na európsku spoločnosť medzi-
vojnového obdobia a spájali po-
znatky zo slovenského jazyka,
dejepisu a občianskej náuky.
Veľkú časť práce na projekte
tvorili aktivity mimo vyučovania,
keď si študenti organizovali
prácu samostatne, prichádzali
s vlastnými nápadmi, rozdelili si
úlohy, kde každý bol zodpoved-
ný za spoločný výsledok. Naj-
lepšie tímy sa potom prezen-
tovali pred všetkými učiteľmi
školy.

V minulom školskom roku
sme projekt rozšírili o jednu trie-
du tentoraz v nižšom stupni

gymnázia. Študenti prímy pra-
covali celý školský rok v štyroch
etapách, vždy s inou témou
a inou kombináciou predmetov.
Téma Mýty starovekého Gréc-
ka spájala predmety slovenský
jazyk, dejepis, etická, nábožen-
ská a výtvarná výchova. Štu-
denti Spoznávali Afriku na geo-
grafii, biológii a fyzike, svoj Voľ-
ný čas s rodinou opisovali na an-
glickom, nemeckom, španiel-
skom jazyku, občianskej ná-
uke, telesnej a hudobnej výcho-
ve a Slávnych matematikov
v planimetrii spoznávali na ma-
tematike a informatike. Zmenili
sa aj výsledné formy práce, ne-
šlo iba o prezentácie, študenti

si mohli zvoliť scénku, pieseň,
tanec, dialóg, poster, predve-
denie pokusu, tvorbu mapy, kví-
zu, testu, pracovného listu. Štu-
denti prímy sa do projektu zapo-
jili s veľkým nadšením , praco-
vali zodpovedne celý školský ro-
k, za čo im – terajšej sekunde –
úprimne ďakujeme. O projekt
prejavili záujem aj rodičia, ktorí
sa prišli pozrieť na vystúpenia
svojich detí .

V tomto školskom roku sme
projekt znovu pozmenili a ino-
vovali. Okrem tretieho ročníka
a prímy zapájame aj študentov
sekundy , prvého ročníka a kvin-
ty. Každá trieda bude mať inú té-
mu a bude spájať vedomosti
z iných predmetov. Tak sa nám
postupne darí oboznámiť s tým-
to spôsobom vyučovania všet-
kých študentov školy a zapojiť
doň všetkých učiteľov. Tohoroč-
né témy a formy ich spracova-
nia budeme vyhodnocovať až
na konci školského roka a dúfa-
me, že študentov zaujmú rov-
nako ako po minulé roky.
PhDr. Eva Hyrossová, PhD.,

koordinátorka projektu

Moderné sposoby vyučovania na Gymnáziu v Pezinku
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► 1.10. KAPUCÍ-(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
NI&STANLEY a FELICE. Koncert hudobných skupín.

► 3.10. ODBER KRVI.( ) o 8.00 h v salóniku DK – Organi-streda
zátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.

► 4.10. VÁCLAV NEC-(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
KÁŘ&BACILY. Koncert českej hudobnej legendy.

►5.10. ŽUPNÉ ŠKOLY(piatok) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
PRE TEBA. Prezentácia škôl v bratislavskom kraji. Hlavný ga-
rant: BSK.

► 7.10. AHOJ ROZ-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
PRÁVKA. Dnes: ROZPRÁVKA O KRAVKÁCH. Účinkuje: Di-
vadlo PIKI Pezinok. Po predstavení vyhodnotenie detskej súťaže
za šk.rok 2017/2018 a pokračovanie nového cyklu rozprávok
s detskou súťažou o o SUPERDIVÁKA.

► 9.10. EKOTOP-(utorok) o 8.00 h vo veľkej a malej sále DK –
FILM - ENVIROFILM. 45. ročník medzinárodného filmového festi-
valu.

►13.-14.10. PEZINSKÝ(sobota-nedeľa) v spoločenskej sále DK –
STRAPEC. 44. ročník Medzinárodnej súťaže v spoločenskom tan-
ci. Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMA v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom.

► 15.10. FÍHA TRALA-(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
LA – ROK (COMFY TOUR). Škriatok Fíha so svojimi rozprávko-
vými kamarátmi prevedie deti všetkými ročnými obdobiami. Vstu-
penky je možné zakúpiť len prostredníctvom siete: www.ticketpor-
tal.sk

► 18.10. ÚCTA(štvrtok) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
K STARŠÍM. Posedenie s kultúrnym programom.

► 19.10. KUBO(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – – česko-
-slovenský muzikál. Nové muzikálové spracovanie divadelnej hry
J.Hollého. Réžia: Ivan Blahút. (Prenájom – agentúra G-ART s.r.o.)

► 20.10. A CISÁRA(sobota) o 18.00 h v spoločenskej sále DK – Z
PÁNA. Koncert FSS Radosť venovaný 100. výročiu skončenia
1.svetovej vojny a 100. výročiu vzniku ČSR. Hosť: Cimbálová mu-
zika POLAJKA(Valašské Meziříčí).

► 21.10. KONCERT - LAN-(nedeľa) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
GLEY PARK HIGH SCHOOL. Jazzový koncert študentiek diev-
čenskej školy z Beckenham (London Borough of Bromley, En-
gland). Vstupné dobrovoľné.

► 22.10. DARINKAMERE-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
IA: SYMBOLY SKUTOĆNOSTI. Vesmírna geometria. VERNI-
SÁŽ výstavy obrazov. Trvanie výstavy: 22. 10. - 16 . 11. 2018 .

► 26.10. KONCERT(piatok) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –
JURAJAHANULÍKAa hostí.

► 27.10. PREČO SA MOR-(sobota) o 17.00 h v malej sále DK –
KA PRALA S KRŮTOU. Pôvodná česko-slovenská inscenácia
pre deti i dospelých. Inscenácia vznikla pri príležitosti 100. výročia
vzniku ČSR. Účinkuje: Kremnické divadlo v podzemí.

► 28.10. ANIMATUS.(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK – Kon-
cert v deň výročia vzniku a na počesť 100. výročia vzniku ČSR.

PRIPRAVUJEME:
16.11. HVĚZDA- EVAHOLU-(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
BOVÁ. One woman show autora Patrika Hartla o neuveriteľne
smiešnej a odhodlanej opustenej žene, ktorá sa ale nikdy nevzdá-
va. Je bojovná, temperamentná a vtipná. Predstavenie s humo-
rom odkrýva zákulisie showbiznysu. Herecký koncert držiteľky
Českého leva. Divadlo STUDIO DVAPraha.

Dňa 26. 9. si pripo-
míname nedožité
50. narodeniny
našej milovanej
mamy, manželky a
sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Dňa 2. 9. uplynulo
10 rokov, čo nám
navždy odišiel náš
bratríček

František
AXAMIT.

S úctou a láskou
spomínajú sestry Elena a Jarmila
s rodinami.

Dňa 10. 9. uplynuli
3 roky, čo nás
navždy opustila ma-
mička

Antonia
BOJKOVSKÁ.

S láskou a úctou
spomínajú manžel Ivan a dcéry
Elena a Jarmila s rodinami.

Odišli tíško, bez
rozlúčky, nikto to
nečakal. V srdci
nám bolesť zane-
chali, milovali sme
ich a oni milovali
nás. Tú lásku a spo-

mienky nám nezoberie ani dlhý
čas. Dňa 5. 9. uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš milo-
vaný ocko, deduško a pradeduško

Rafko BALÁŽ,
19. si pripomenieme jeho 90. nedo-
žité narodeniny.

Dňa 6. 9. uplynulo
36 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná sestra,
maminka a babinka

Alenka
FRIMMEROVÁ,

rod. Balážová.
S láskou spomíname a za tichú
spomienku všetkým, ktorí neza-
budli, ďakujeme. Smútiaca rodina.

Dňa 12. 9. 2018
sme si pripomenuli
7 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel

Anton
HANUSEK.

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

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 €

2. Fk: Nico ................................................................. Tal, Bel
3. a 5. Pivnica ........................................................................ SR
6. Websterovci .................................. ........ SR, Pol. 17.00 h ..
6.-7. Venom ...................................... ........... USA......................
9.-10. Zrodila sa hviezda ..................................................... USA
11.-12. Tajomstvo domu s hodinami ...................................... USA
13.-14. Princezná a dráčik ......................... ...... Rus. 17.00 h .........
13.-14. Prvý človek .... USA............................................................
16.-17. Zlé časy v El Royale ................................................ USA..
18.a20.Haloween USA............................................................................
20. Rodinka úžasných 2 ......... USA........................ 17.00 h .. ....
23.-24. Serenity: Ticho pred búrkou USA.......................................
25.-26. Králi zlodejov ....................................................................... VB
27.-28. Keď draka bolí hlava ................... ......... ČR,SR... 17.00 h ..
27.-28. Johnny English znovu zasahuje ................................ USA
30. Fk: Tieň jaguára ......................................................... SR..
31. Toman ................................................................... ČR,SR

KINO DOMU KULTÚRY október

Dňa 4. 9. sme si
pripomenuli 50. vý-
ročie úmrtia našej
dcéry

Aničky
MATEJKOVIČOVEJ.
S láskou spomína-
me.

Dňa 3. 9. 2018
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej

Evy
STRAPÁKOVEJ.
S láskou spomí-

najú manžel a deti s rodinami.

Dňa 15. 9. 2018
sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia
nášho manžela,
otca ,dedka

Miroslava
VOLTEMARA.

S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Tie roky odvial čas,
čo anjelom si sa stal
a smútok v našich
srdciach zanechal.
Vo hviezdnej perine
budeš tíško spať, no
my budeme na teba

spomínať. Dňa 10. 9. sme si pri-
pomenuli 3. výročie úmrtia

Gustáva ŠIPOŠA.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.Dňa 21. 9. 2018

sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia
našej drahej mamy,
babky a prababky

Pavlíny
BLAŽEKOVEJ.

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

Synáčik môj dra-
hý, tak rýchlo a
náhle si mi odišiel,
ani som sa s tebou
rozlúčiť nestihla.

Ján
TONHAJZER.

Pri nedožitých 33 rokov s láskou
na teba spomínajú mama, súro-
denci Miro a priateľka Iveta
a ostatní, ktorí ťa poznali.

Odišiel si tíško
z nášho života, ale
krásne spomienky
v nás stále zostá-
vajú. Dňa 29. 9.
2018 uplynie 10
rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš man-
žel, otec, dedko a pradedko

Karol KOŠŤÁL.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka a synovia so svojimi rodina-
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Ďakujem.

Vzácne spomien-
ky si v srdci ukrý-
vame, už 12 rokov
sú jediné čo má-
me. Hovoria nám,
že si teraz v nebi,
my snívame – aké
by to bolo, keby... S nekonečnou
láskou spomíname na našu milo-
vanú

Veroniku KOUKOLOVÚ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

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.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všet-
kým, priateľom
a známym, ktorí sa
dňa 17. 8. 2018
prišli rozlúčiť s na-
šou drahou zosnu-
lou

Ruženkou ŠMAHOVSKOU
rod. Kapucianovou.

Ďakujeme za slová útechy a kve-
tinové dary. Manžel, synovia
a dcéra s rodinami.

Milovali sme ťa a ty si milovala

nás, tú lásku v našich srdciach

nezničí ani čas. Zbohom nestihla

si povedať, len žiaľ v srdciach nás

všetkých zanechať. Že čas žiaľ

zahojí, je len veľký klam. Čím ďa-

lej ubieha, tým viac chýbaš nám.

Spi sladko, drahá mama, snívaj

svoj večný sen, v spomienkach

sme pri tebe každučký deň. Dňa
12. 9. sme si pripomenuli nedoži-
tých 80 rokov a dňa 29. 11. to už
bude 10. výročie, čo nás navždy
opustila naša mama

Emília PILKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.

Šiel tam, kam od-

chádzajú piesne,

tam, odkiaľ vracajú

sa k nám. Plač srd-

ce, plač, ty jediné

vieš presne, že tou

cestou nešiel sám.

6. septembra 2018 uplynulo
7 rokov, čo navždy dotĺklo srdce
nášho milovaného

Karola NOSKOVIČA
z Viničného. S úctou a láskou
naňho spomínajú manželka, dcé-
ry, vnúčatá a sestra s rodinou.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho po-
znali a venujú mu tiež tichú spo-
mienku.

Odišli ste z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budete v srdciach
tých, čo vás mali
radi. Dňa 6. 10.
uplynie 45 rokov od

úmrtia nášho drahého
Františka SRNU

a dňa 6. 8. sme si
pripomenuli 2. výro-
čie úmrtia našej
drahej
Márie SRNOVEJ.
S láskou spomína
dcéra Janka s rodi-
nou.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA október

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Stopy dávnej minulosti. Termín: 15. októ-
ber 2018 o 19.00 hod. Hostia: Pavel a Daniela Dvořákovci. Miesto
konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Ferdinand Písecký, pobočník generála Milana Rastislava Šte-
fánika – prednáška o zaujímavej a dôležitej osobnosti našich dejín
z nášho regiónu. Termín: 16. október 2018 o 17.00 hod. Miesto ko-
nania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na október: Dary Zeme – literár-
ne 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 – január
2019.Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, Holubyho 5.

Literárny ateliér pre deti a rodičov – Riekankovo – cyklus tvori-
vých stretnutí pre mamičky a oteckov, ktorí sú doma s deťmi (vždy
v prvý piatok v mesiaci). Termín: 5. október 2018 o 10.00 hod. Mies-
to konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5.
Svetlonosy a Svetlušky – tvorivá jesenná dielňa s čítaním pre star-
šie deti a ich rodičov / vyrezávanie tekvíc a výroba lampášikov. Ter-
mín: 30. október 2018 o 16.00 – 18.00 hod. Miesto: oddelenie pre
deti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní, Čí-
tanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy, Veľké ví-
tanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: od-
d. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, 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,

Dňa 13. 9. 2018
uplynulo 12 rokov,
čo nás opustila
naša milovaná man-
želka, mamička a
babička

Viktória
KRUPOVÁ.

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

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

Františka
ŠTEFEKA.

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

Dňa 28. 8. 2018
sme odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého
m a n ž e l a , o t c a
a starého otca

Jozefa JAUSCHA,
ktorý nás navždy opustil dňa
23. 8. 2018 vo veku nedožitých
70 rokov. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Zároveň ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym
za kvetinové dary a prejavy sú-
strasti. Smútiaca rodina.

Dňa 1. 10. 2018
uplynie rok, čo nás
navždy opusti la
milovaná mamička,
babička a praba-
bička

Irena VLHOVÁ.
S láskou úctou a vďakou spo-
mína smútiaca rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.
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V sobotu 1. septembra 2018
sa uskutočnil už 34. ročník ho-
kejbalového turnaja k výročiu
založenia klubu Vitamíny Pezi-
nok. Turnaja sa zúčastnilo 6
mužstiev, ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín:Askupina (Vi-
tamíny, Pavúci, Jokerit ) a B
skupina (Draci Pezinok, Bul-
dogs, HC Chilli).

V základnej časti sa stretol
každý s každým v skupine

Víťazom Vitamín CUP 2018 sú Pavúci Pezinok
V sobotu 18.8. sa

konal 23. ročník vy-
sokohorského duat-
lonu o cenu Žiarskej
chaty, na ktorom sa
zúčastnil člen Špor-
tového triatlonového
klubu Pezinok Jaro-
slav Čík. Vo svojej
kategóri i zvíťazil
s časom 1:03:39 a
v celkovom hodno-
tení obsadil 4. prieč-
ku, pričom mu na tre-
tieho chýbalo iba 11
sekúnd. Štartovalo
sa v trojiciach v minú-
tových intervaloch.
Cyklistická trať bola dlhá 10,1 km s prevýšením 610m. Bežecká
časť s prevýšením 620 m. Preteky štartovali z námestia Smre-
čian a vytúžený cieľ bol v Žiarskom sedle (1 917 m n. m.). (pv)

PEZINSKÝ TRIATLONISTA VÍŤAZOM

VYSOKOHORSKÉHO DUATLONU

Pezinskí ša-
chisti si splnili
všetky plány
z minulej sezó-
ny. Vrátili sme
sa do 2. ligy a
budeme mať

zastúpenie v 3., 4., a 5. lige.
V kolektíve sa prejavuje prá-

ca Ondreja Gábriša, ktorý sa po
celú sezónu poctivo venoval
tréningu celého kolektívu. Zú-
častňovalo sa ho každý týždeň
12-18 hráčov.

V 2. lige bude viesť prvé druž-
stvo naďalej Ondrej Gábriš spo-
lu s Michalom Silviom. V 3. lige
družstvo B bude viesť Jozef
Pták s Petrom Samekom. Druž-
stvo C v 4. lige bude viesť Šte-
fan Mikovič so Stanom Kuná-
kom. D družstvo v 5. lige pove-
die Miloš Andel a Stanislav
Hajtmánek a F družstvo tiež
v 5. lige Tibor Lenčucha spolu
s Jozefom Ptákom.

Ako v iných športoch, aj
v šachu pred každou novou se-

zónou dochádza k prestupom
hráčov medzi družstvami aj
klubmi. My nie sme výnimkou.
Teší nás, že postupne narastá
skúsenosťami aj kvalita mla-
dých hráčov a títo budú opora-
mi svojich družstiev. Medzi nich
určite patrí Janko Mrkvík, Denis
Moravčík, Patrik Kosnáč, Mar-
tin Šandor, Kamil Baňas, Si-
monka Bochničková, Paľko Slo-
vák. V priebehu celej šachovej
sezóny sa zúčastňovali kvalit-
ných turnajov a zlepšili si svoje

ELO (hodnotenia). Patria už me-
dzi dobrých šachistov a môže-
me na nich stavať do budúc-
nosti.

Od nového školského roka
budeme zabezpečovať šacho-
vé krúžky aj na školách a CVČ
a záujemcovia o šach (aj úplní
začiatočníci) sa môžu prihlásiť
u svojich učiteľov resp. priamo
u nás každý piatok medzi 19.00
a 20.00 hod. na Hrnčiarskej
ulici v Dennom centre.

Jozef Pták

Pezinskí šachisti sa už tešia na novú sezónu

Na Slnečných jazerách v Senci sa 25. a 26. 8. 2018 uskutoč-

nili Majstrovstvá Slovenska v plážovom volejbale. V ženskej ka-

tegórii v konkurencii 12 párov sa na víťazné stupienky postavili

až 3 Pezinčanky. Na druhom mieste sa umiestnili Ľubica Šipo-

šová a Lucia Behúnová a na 3. mieste Dominika Nestarcová so

Silvou Poszmikovou.

Finále: Natália Dubovcová, Andrea Štrbová - Ľubica Šipošo-

vá, Lucia Behúnová 2:1 (-17, 7, 7)

O 3. miesto: Eva Eleková, Lucia Zaťková-Čižmárová - Silvia

Poszmiková, Dominika Nestarcová 0:2 (-17, -19). (TVPK)

Pezinčanky úspešné
na Majstrovstvách Slovenska
v plážovom volejbale

a hralo sa 2x15 min. V skupine
A sa najviac darilo Pavú-
kom a zabezpečili si postup do
finále. V B skupine sa víťazmi
skupiny stali Draci. Po odo-
hratí všetkých zápasov nasle-
dovali boje o celkové umiest-
nenie.

V zápasoch o umiestnenie
o 5. Miesto HC Chilli zdolalo
organizátorov turnaja Vitamí-
ny v pomere 7-0. V súboji o 3.

miesto si zmerali sily Buldoci
s Jokeritom a po výhre 6-1 sa
tešili hráči z Buldogs. Finále
prinieslo dramatický súboj
medzi pezinskými Pavúkmi
a Drakmi do posledných se-
kúnd a po tesnej výhre 3-2 sa
víťazom stali Pavúci Pezinok.
Srdečne blahoželáme.

Sa-Najlepším hráč turnaja:
muel BÁNOCZKÝ (HC Chilli)

Najlepší brankár turnaja:
Martin RAJKOVIČ (Pavúci Pe-
zinok)

Výsledky:

Finále: – Dra-Pavúci Pezinok
ci Pezinok 3:2
Zápas o 3. miesto: Jokerit Pezi-
nok – 1:6Buldogs
Zápas o 5. miesto: –HC Chilli
Vitamíny Pezinok 7:0 (pv)

Škola korčuľovania
Milí Pezinčania, pozýva-

me vás na slávnostné otvo-
renie kurzov korčuľovania
na ľade. Úvodná hodina
sa uskutoční v sobotu 22.
septembra od 11.15 do
12.15 h v Aréne Pezinok
na adrese Rozálka 7 (ved-
ľa areálu Rozálka). Hodina
je určená deťom, dospe-
lým, začiatočníkom či po-
kročilým ako aj amatér-
skym hokejistom. Okrem
kvalifikovaných trénerov
máme pre vás pripravené
malé prekvapenie.
● O parkovacie miestna núdza nebude, nakoľko štadión

disponuje veľkým parkoviskom.
● Počas kurzu si môžete na mieste korčule zapožičať či si

ich dať nabrúsiť.
● Pohodlie pri obúvaní zabezpečia vyhrievané uzamkýna-

teľné šatne, kde si môžete odložiť všetky veci.
● Pri vstupe vás naša kordinátorka poinformuje o všetkom

potrebnom.
Stačí sa len zaregistrovať na našej stránke https://-

www.piruetka.sk/formular.php KURZY budú prebiehať
každú sobotu v čase od 11.15 do 12.15 h až do 28.apríla
2019. Kontakt: 0902 443 898, ,piruetka.adka@gmail.com
www.piruetka.sk. Tešíme sa na vás!

FOTO: Športový triatlonový klub Pezinok

Mestská polícia Pezinok pri-
pravila tento rok už 16. ročník
športovo-náučného tábora v ter-
míne od 13. do 19. augusta
2018, v rekreačnej oblasti Du-
chonka Land. Tábor bol určený
pre deti vo veku 6 až 14 rokov
z pezinských materských a zá-
kladných škôl. Letný tábor sa
organizuje v rámci oddelenia
prevencie kriminality MsP Pezi-
nok na podporu predchádzania
nežiaducich javov u detí a mlá-
deže. Sociálne problémy v sú-
časnej dobe vyvolávajú potre-
bu intenzívnejšie a kvalitnejšie
riešiť vzniknuté problémy, ktoré
nepriaznivo pôsobia na spoloč-
nosť i jednotlivcov. Spoločen-
ské prostredie dieťaťa je ne-
ustále podmieňované rôzno-
rodými vplyvmi. Dieťa sa stretá-
va aj s náročnými životnými situ-
áciami, ktoré prinášajú a vyvo-
lávajú vznik sociálno-patolo-
gických javov. Jednou z najú-
činnejších metód, ako riešiť
problémy, je predchádzať ich
vzniku, zabraňovanie ich pre-
hlbovaniu, prípadne zamedzo-
vať ich opakovaniu realizáciou
organizovanej a cielenej pre-
vencie aj formou detských let-
ných táborov.

Letný tábor Mestskej polície
Pezinok je projekt, na základe
ktorého sa snažíme o zámer-
ne cielenú výchovno-vzdelá-
vaciu činnosť, ktorá je zame-
raná aj na rozvoj občianskych
a právnych povinností našej

spoločnosti. Cieľom letného
tábora je budovanie vlastnej
zodpovednosti, prosociálnosti,
naučeniu sa základným život-
ným hodnotám, ľudským prá-
vam a slobode, ochrane živo-
ta a zdravia iných, ale aj vlast-
ného.

Pre detí bol pripravený boha-
tý program, ktorý sme zahájili ce-
lotáborovou hrou a turistikou na
neďaleký Topoľčiansky hrad.
Deti si siahli už na dno svojich
vlastných síl na akcii Spartan
Race a preverili svoju odvahu
v začarovanom lese na nočnom
pochode. Deti si následne vy-
chutnali ukážky práce psov a
ich psovodov. V letnom tábore
sa deti tešili z návštevy Kulyho

a hudobnej skupiny Desmod,
pričom si užili aj záverečný oh-
ňostroj. Potešil ich aj karneval a
výlet na neďaleký Ranč. Počas
letného tábora nechýbali ani
športové, tvorivé, náučné, logic-
ké, postrehové a vytrvalostné
hry, ale taktiež hry „len tak“ pre
zábavu.

O tom, že bol letný tábor MsP
Pezinok úspešný, svedčia aj veľ-
mi pozitívne ohlasy nielen detí,
ale aj rodičov a taktiež ľútosť ro-
dičov detí, ktoré sa na tábor ne-
dostali kvôli obmedzenému poč-
tu účastníkov.

Touto cestou sa chceme po-
ďakovať aj sponzorom vďaka
ktorým sme mohli spestriť tábor
aj rôznymi odmenami.

Sponzori detského
športovo-náučného tábora

TESCO Pezinok, Pasha lunch
bar Pezinok, Bombón Pezinok,
Kvetinárstvo Eben Pezinok, Sil-
votech športová výživa Pezinok
Lekáreň „šípka“ Viničné, Pezin-
ská mestská spoločnosť, Peká-
reň Bageta Pezinok, Víno Maty-
šák Pezinok, Best Foto Zlaté
Moravce, 1001Drobností Zlaté
Moravce, Glare s.r.o Zlaté Mo-
ravce, Ľudovka Zlaté Moravce,
Repro mix Zlaté Moravce, OZ
Karpatoš Zlaté Moravce, Spar-
ťan Race, Kynologický klub Žita-
vany, Športové potreby Marea
Production Skalica.

Lucia Korytárová

Športovo náučný tábor MsP Pezinok
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