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KULTÚ RNE CENTRUM
3.7. (štvrtok) - LETNÉ PRÁ ZDNINOVÉ VÝLETY - Bratislava (divadelné predstavenie, ZOO);
6.7. (nedeľa) o 17.00 HOD. v Zámockom parku - OTVORENIE KULTÚ RNEHO LETA - FOLKLÓ RNE
NÁVRATY - galaprogram spojený s
výstavou remeselníckych prác detí.
V spolupráci s MOS.;
10.7. (štvrtok) - LETNÉ PRÁ ZDNINOVÉ VÝLETY - Driny, Smolenice
(jaskyňa, zámok, kú panie);
13.7. (nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom parku - KST PETAN - popoludnie spoloč enských tancov;
17.7. (štvrtok) - LETNÉ PRÁ ZDNINOVÉ VÝLETY - Piešťany (plavba
loďou, kú panie);
20.7. (nedeľa) o 17.00 hod. v Zámockom parku - KRTINEC. Koncert
pezinskej kapely;
27.7. (nedeľa) vo Spoloč enskej
sále - ROMANTICKÝ KLAVÍR klavírny koncert Veroniky Č echovej
z diela Frederica Chopina a Franza
Schuberta.
VÝSTAVY:
7.7. 2003 o 17.00 hod. vernisáž KONSENZUS MLADEJ UMELECKEJ VLNY: ZUZANA, ONDRO,
MAREK, TOMÁ Š , DANIEL, KATKA. Výstava mladých modranských
umelcov, potrvádo 1.8. 2003.

Poznávacím znakom - erbom
obcí, ktorých obyvatelia sa zamestnávali prevažne vinohradníctvom,
sú vinič né ratolesti, strapce hrozna,
vinohradnícky nô ž, ktorý predchádzal dnešným vinohradníckym nožniciam.
Preto neudivuje, že aj Cajla, prvá
obec pripojená k Pezinku, má v
obecnej peč ati vinohradnícky motív: vinohradnícky nožík a po stranách dva strapce hrozna s vinič nými listami. Tento symbol nie je
ojedinelý. Podobnú peč ať ako
Cajla mala aj obec Smrdáky v Senickom okrese, no bez vinič ných
listov. Z okolia je známy erb Vajnor
s vinohradníckym nožíkom a so
strapcom hrozna a erb Kráľovej.
Vidno teda, že aj obecné erby s
vinohradníckou tematikou sa musia nieč ím líšiť. Neudivuje nás, že
aj Cajla má v obecnej peč ati vinohradnícky motív: vinohradnícky
nô ž s tzv. securis - sekerkou na vonkajšej strane, ktorou sa odsekávali
hrubšie prú ty vinič a a po stranách
dva strapce hrozna s vinič nými listami.
Peč ať Cajly sa zachovala aj na
písomnosti obecného richtára zo 7.
augusta 1738. Ide o tzv. peč ať cez
clonu a preto trochu ťažšie č ita-

Letnéprá zdninovévýlety - pre
deti je zabezpeč ené: doprava,
vstupné na jednotlivé akcie, pedagogický dozor, obč erstvenie, Bratislava - obed. Deti mô žete prihlásiť
na tel. č . 641 3949 alebo osobne v
Dome kultú ry Pezinok.

PRÍRODNÉ KINO
1.
2.
3. - 4.
5. - 6.
7. - 8.
9. - 11.
12. - 13.

Chalani to tiež chcú ...a
stále
NEM
Nezvratný osud 2 USA
Sexy párty
USA
Kameňák
ČR
Kurz sebaovládania USA

X men 2
USA
Felix a Rose - Dvaja v oblakoch
USA
14. Kolíska do hrobu USA
15. - 16. Zloč in je extrémny šport
USA
17. - 18. Devä ť kráľovien
USA
19. - 20. Pavuč ina snov
USA
21. - 22. Johnny English
VB
23. - 24. Telefónna bú dka USA
25. - 27. Taxi 2003
FRA
28. - 29. Pán prsteňov: Dve veže
VB, USA
30. - 31. Experiment
NEM
Zač iatok predstaveníje o 21.15
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 20.15
hodiny. ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ !

teľnú . Z kruhopisu peč ate sa dá
vyč ítať, že je to Sigillum Calaense cajlanská peč ať. Ďalšia č asť kruhopisu je neč itateľná. Vzhľadom
na sfragistickú prax je pravdepodobné, že obec Cajla má samostatnú peč ať od roku 1627, keď
sa spolu s celým Pezinským panstvom (okrem mesteč ka Pezinka)

dostala do zálohu grófovi Štefanovi
Pálfimu.
Pre urč enie erbu obce nie je podstatný kruhopis obecnej peč ate.
Hlavným a dô ležitým je znamenie
peč ate, a to poznáme. Erb obce má
v štíte znamenie - znak z peč ate.
Erb obce Cajly sa používal výluč ne
v obecnom peč atidle a v jeho od-

Vernisá ž výstavy
v Mestskom múzeu.

V priestoroch Mestského mú zea v Starej radnici boli nainštalované prvé
dve výstavy, ktorých vernisáže sa uskutoč nili 14. jú na.
Na základe dohody s rakú skym veľvyslanectvom a rakú skym kultú rnym
fórom vznikla veľmi pekná výstava obrazov pä tnástich rakú skych výtvarníkov, ktorú rozšírili práce troch č eských výtvarných umelcov. Na otvorenívýstavy sa zú č astnili poč etníhostia z Rakú ska, ktoríboli nadšenízo samotnej
výstavy ale tiež z krásnych priestorov Starej radnice. Veľmi príjemný zážitok
a výstavu vysoko hodnotila i kultú rna radkyňa rakú skeho veľvyslanectva
Susanne Ranetzky.
Výstavu, ktorá potrvádo 10. septembra, otvoril primátor mesta Oliver Solga.
V iných priestoroch mú zea bola nainštalovaná ďalšia zaujímavá výstava
pod názvom Stredoveká zbraň a zbroj v archeologických nálezoch. Exponáty pochádzajú zo zbierok Archeologického mú zea SNM, Historického
mú zea SNM, sú kromnej zbierky Tomáša Achsa, z archeologických výskumov v Gajaroch, Budmericiach, Obišovciach, v Devínskej Novej Vsi a ďalších.
(mo)

tlač koch do vosku. Preto nepoznáme jeho heraldické sfarbenie. V
zmysle heraldických pravidiel ho
treba popísať takto: v zelenom štíte
je v strede strieborný vinohradnícky nô ž, po jeho stranách sú po
jednom strapci zlatého hrozna s
dvoma zlatými listami. Uplatnila sa
tu heraldická zásada, že sa dáva
farba na kov alebo kov na farbu.
Kov, to je zlatá farba a striebro je
biela farba. Keď sme zvolili zelenú
farbu štítu, potom znamenie mô že
mať jedine zlatú alebo striebornú
farbu. Zlatými sú strapce aj listy
hrozna, vinohradnícky nožík je
strieborný.
Obec Cajla používala obecnú
peč ať s týmto obecným znakom do
roku 1910. Keďže nemala finanč né
prostriedky na zaplatenie nového
peč atidla a jeho zapísanie do
kmeňovej knihy peč atí, založenej v
Budapešti, od roku 1910 používala
iba nápisovú peč ať bez erbu.
Uvedené ú daje sú tie najzákladnejšie o dejinách Cajly. Obšírnejšie
o Cajle píšu dvaja historici pracujú ci na Dejiná ch Pezinka, ktoré vyšli tlač ou vo vydavateľstve Obzor v
roku 1982: Univ. prof. Juraj Žudel a
PhDr. Ján Dubovský. Tieto ú daje o
Cajle sa nachádzajú v uvedenej
knihe na str. 212 - 217. Z textu vidno, že Cajla bola bohatou poddanskou dedinou s prevahou vinohradníckej pô dy. Žili v nej prisťahovaní

Nemci, v 16. storoč íaj Chorváti.
Nazdávam sa, že Cajla si zaslú ži
nielen tieto základné ú daje, ale aj
samostatnú publikáciu. O Cajle
píšem aj v knihe Peripetie slobody
(Pezinská čítanka), ktorá vyšla v
Pezinku v roku 1997. Sú to krátke
state z dejín Cajly, uverejňované v
č asopise Pezinč an.
Erb Cajly je svedectvom, že Cajla
bola vinohradníckou obcou. Dnes
je nielen zastávkou na Malokarpatskej vínnej ceste, ale aj sú č asťou
širšieho malokarpatského vinohradníckeho regiónu od Bratislavy
po Smolenice.
Dr. Já n Milan Dubovský
(z knihy Vývoj erbu mesta Pezinok
a prič lenených obcíCajla a Grinava)

Na ihrisku Baníka Pezinok na
Cajle sa 28. jú na uskutoč ní 8.
roč ník turnaja v malom futbale
NOVÝ ŽIVOT CUP - memoriál
Milana Bacigála.
Štartovať bude 20 družstiev z
Bratislavy, Prievidze, Piešťan,
Šenkvíc, Šurian a Pezinka. Zápasy sa budú hrať na viacerých
miniihriskách naraz.
Podujatie zač ína o 8.00 hod.,
vstup pre divákov je voľný.
O obč erstvenie je postarané.
Já n Nagy
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