
O pá r dnísa začína dlhoočaká -
vaný čas dovoleniek, prá zdnin a
oddychu. Každý kto mô že v letný ch
teplý ch dň och odchá dza k vode, do
letovísk, tam kde ná jde vhodné
prostredie na relax, nazbieranie
nový ch síl.

Dovolenka je dô lež itá , určite
dobre robia všetci tí, ktorísi doprajú
oddych a aspoň na čas utečú od
pracovný ch problémov a každo-
denného stresu. Je to prepotrebný
vklad do ná šho zdravia.

Pá r dnívoľna si doprajeme aj my
v redakcii, ale len toľko, aby sme
stíhali pripraviť noviny v stanove-
ný ch termínoch. Pripomíname
vá m, že v júli Pezinčan vychá dza
osemná steho, v auguste dvadsia-
teho ô smeho a v septembri sedem-
ná steho. V júli a septembri teda
skô r, ako je to zvyčajné, v prvom
prípade sa prispô sobujeme dovo-
lenke v tlačiarni, v druhom termínu
Vinobrania.

Vá žení čitatelia, želá me vá m
pekné leto, veľa slnka a ešte viac
pekný ch zá ž itkov. (red.)

Poč as horúcich let-
ných dní dobre pad-
ne osvieženie v pe-
zinskom kúpalisku.

Snímka (mo)

Aj keď turistická sezó na, vzhľa-
dom na špecifiká vínneho turizmu,
vrcholíu ná s v jesenný ch mesia-
coch i na letný ch ná vštevníkov, či
oddychuchtivý ch domá cich mu-
síme byť pripravení. Č o sa dá v
našom meste využ iťv tohtoročnom
dovolenkovom období?

- mestské kúpalisko na sídlisku
Sever má zrekonštruovaný bazén;
počas oboch prá zdninový ch me-
siacov bude otvorené denne od
10.00 do 19.00 hod., s technickou
prestá vkou od 19.00 - 20.00 hod. a
od 20.00 - 22.00 hod. bude bazén k
dispozícii na tzv. nočné kúpanie.
- v Informačnom centre na Radnič-
nom ná mestí č. 7 (tel. 033/6901
107) funguje pož ičovň a bicyklov;
desať bicyklov, ktoré mestu veno-
vala firma Orange, mô že byť
ná vštevníkom ná šho mesta i domá -
cim už itočným pomocníkom pri
pohybe po Pezinku, či jeho okolí.
Pož ičovné na 1 deň je 50 Sk. Pre-
vá dzkovateľtejto služby však vyža-
duje od zá kazníkov preukaz totož -
nosti a 500 Sk kauciu, ktorú pri vrá -
teníbicykla dostanú späť.
- Mestská vinotéka na Radničnom
ná mestí9 (pod Informačným cen-
trom) ponúka individuá lnu i skupi-
novú degustá ciu malokarpatský ch
vín (počas otvorenia Informačného
centra, ná vštevu v inom čase treba
dohodnúť vopred, tel. 0907 593
294).

Služ by

- ná vštevníci ná šho mesta počas
celého leta si budú mô cť pozrieť
stá le expozície:

a
v Ma-

lokarpatskom múzeu na ul. M.R.
Š tefá nika č. 4, tel. 033/641 2057,
641 3347 (utorok-piatok od 9.00 -
17.00 hod. s vý nimkou obedň ajšej
prestá vky od 12.00 - 13.00 hod., v
sobotu od 9.00 - 15.00 hod., v ne-
deľu od 13.00 - 17.00 hod., vstupné
30 Sk, deti polovičné), ďalej no-
vozriadenú expozíciu

v Mest-
skom múzeu v Starej radnici, tel.
033/6412306 (utorok - piatok od
10.00 - 18.00 hod., v sobotu a ne-
deľu od 10.00 - 16.00 hod., vstupné
20 Sk, deti polovičné) a zbierku diel
naivný ch umelcov spolu so starou
mlynskou technikou v Galérii insit-
ného umenia v Schaubmarovom
mlyne, tel. 033/6404035 (utorok-
nedeľa od 10.00 - 17.00 hod., po-
sledný vstup je o 16.00 hod.,
vstupné - ž iaci ZŠ 10 Sk, študenti a
dô chodcovia 15 Sk, dospelí30 Sk,
rodina s deťmi 50 Sk).
- počas letný ch mesiacov sú prí-

stupné vý stavy -
(v Malokarpatskom múzeu),

(Mest-
ské múzeum),

- naivné ľudové umenie art
brut (Galéria insitného umenia).

Program

Dejiny mesta Pe-
zinka Dejiny vinohradníctva a vi-
nárstva pod Malými Karpatmi

Zbraň a zbroj
v archeologických nálezoch

Š kola základ ž i-
vota
Stredoeuró pske stretnutie - ume-
nie z Rakúska a Č eskej republiky
na návšteve na Slovensku

Umelci čistého
srdca

- každý štvrtok v júli a auguste vy-
chá dzky po pamätihodnostiach so
sprievodcom (bližšie v samostat-
nom člá nku). Zraz účastníkov je o
17.00 hod. pred Informačným cen-
trom. Vstup voľný .
- v rá mci Kultúrneho leta organi-

zuje Kultúrne centrum nedeľň ajšie
promená dne koncerty, ktoré sa
budú konaťna pó diu pred Zá mkom
alebo na ná dvorí Starej radnice
(vždy o 17.30 hod.). Vstup voľný .
- okrem tý chto pravidelný ch podu-
jatísa chystajú v Pezinku viaceré
ďalšie podujatia (folkló rny festival
Ná vraty, Permoník, Hodokvas,
festival dychový ch hudieb Dy-
chovky v preši atď.), bližšie infor-
má cie o nich možno získaťv Infor-
mačnom centre na Radničnom
ná mestí9, tel. 033/6901 107.

Pokračovanie na 3. strane

Plnenie príjmovej časti rozpočtu
mesta za I. štvrťrok 2003 je 85 289
tisíc Sk, čo predstavuje 41 percent.
Vysoko prekročené sú príjmy
najmä u niektorý ch miestnych po-
platkov, ktoré sú splatné začiatkom
roka.

Vo výdavkovejčasti je plnenie 48
744 tisíc Sk, čo predstavuje 22 per-
cent. (mo)
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Mestský úrad Pezinok stano-
vuje pre sezónu 2003 nasle-
dovné ceny vstupné ho na kúpa-
lisko Sever:

1.
(10.00 - 19.00 hod.) - soboty a
nedele
- (vrá tane)
-

2. - pon-
delok - piatok (14.00 - 19.00
hod.)
-
-

3. (20.00 -
22.00 hod.)
-

1.

2.
-

celodenná prevádzka

deti do 6 rokov 8 Sk
deti nad 6 rokov a dospelí

20 Sk
poldenná prevádzka

deti do 6 rokov 4 Sk
deti nad 6 rokov a dospelí

15 Sk
več ernáprevádzka

jednotné vstupné 20 Sk

celodennáprevádzka
- deti do 6 rokov 8 Sk
- deti nad 6 rokov a dospelí

20 Sk
več ernáprevádzka

jednotné vstupné 20 Sk

JÚ N

JÚ L a AUGUST

V utorok 3. júna sa uskutočnilo vyhodnotenie XI. ročníka Literá rnej
súťaže žiakov a študentov o Cenu primá tora mesta Pezinok. Trojčlenná
odborná porota pod vedením PaedDr. René ho Bílika, CSc. (členovia -
Magdalé na Steinerová , PhDr. Ľubomíra Mihá liková , CSc.) hodnotila 42
súťažný ch prá c v štyroch kategóriach.

Ceny najlepším trom súťažiacim v každej kategórii odovzdal primá tor
mesta Oliver Solga.

1. miesto - - , Gymná zium Pezinok,
2. miesto - - , Gymná zium Pezinok,
3. miesto - - , ZŠ Na bielenisku,

- , ZŠ Na bielenisku;

1. miesto - - , ZŠ Na bielenisku,
2. miesto - - , ZŠ Fá ndlyho,
3. miesto - - , ZŠ Kupecké ho;

1. miesto - - , Gymná zium Pezinok,
2. miesto - - , Gymná zium Pezinok,
3. miesto - - , Gymná zium Pezinok;

1. miesto - - , Pezinok,
2. miesto - - , Gymná zium Pezinok,
3. miesto - - Linda Piktorová , Gymná zium Pezinok.

Vybrané ocenené prá ce uverejníme v júlovomčísle.

Ž iacke práce - PRÓ ZA
Zuzana Fordinálová

Katarína Balážiková
Lívia Seč anská

Ivanka Setnická
Ž iacke práce - POÉZIA

Petronela Pivovarč iová
Dominika Gašparovič ová
Lenka Pinterová
Š tudentské práce - PRÓ ZA

Lucia Koprivová
Linda Piktorová

Martina Zborovanová
Š tudentské práce - POÉZIA

Katarína Boč evová
Radovan Matonog

(mo)

Františ ek
Maliar
Dustin
Ponožka

Náruč ie
Duš a
Láska

Lufka
Tulák
Anjelik-1

Anjelik-Katka
Chlapč ek
Lienka

V minulý ch dňoch navštívil Pezinok americký
veľvyslanec na Slovensku J.E. Ronald Weiser, ktorý
sa tu stretol s predsedom Smeru a poslancom NR SR
Róbertom Ficom. Pred tý mto stretnutím ich prijal na
radnici primá tor mesta Oliver Solga a prítomná bola aj
poslankyňa NR Monika Beňová .

Primá tor hostí informoval o histórii i súčasnosti
mesta. J.E. Ronald Weiser povedal, že v Pezinku bol
už viackrá t a vždy sa sem rá d vracia kvô li dobré mu
vínu, ktoré sa dorá ba v tejto oblasti. (mo)Mesto Pezinok a primá tor mesta

vypisujú fotografickú súťaž na
té mu Pezinok - Mô j domov. Cieľom
súťaže je fotografické zdokumen-
tovanie súčasné ho života obyva-
teľov Pezinka a jeho historický ch a
prírodný ch krá s. Súťaž je určená
fotografom všetký ch vekový ch kate-
górií a tiež technika je ľubovoľná .
Minimá lna veľkosť fotografií je
10x15 cm.

Garantom súťaže je redakcia ča-
sopisu Pezinčan a zná my pezinský
fotograf Já n Š trba. Uzá vierka pr-
vé ho kola je 15. septembra 2003 a
prezentá cia fotografií bude počas
Vinobrania 19. - 21. septembra
2003. Bližšie informá cie získate v
redakcii časopisu Pezinčan alebo
načísle 641 3435.

Fotografie zasielajte na adresu:
Redakcia Pezinčana, Holubyho 42,
902 01 Pezinok. (red.)

Podstatná časťinvestícií z mest-
ské ho rozpočtu v tomto roku sme-
ruje do rekonštrukcií škô l, ktoré
miestna samosprá va prevzala od
štá tu vo viacerý ch prípadoch v ha-
varijnom stave. Na nevyhnutné
opravy v tomto roku mesto vyna-
loží desať miliónov korún, avšak
požiadavky súdvojná sobné .

V predchá dzajúcich dňoch sa
uskutočnili vý berové konania na
dodá vateľov prá c - opravy striech,
vý meny podlá h, rekonštrukciu ko-
tolne v ZŠ Fá ndlyho ul. a iné
opravy menšieho rozsahu na všet-
ký ch materský ch a zá kladný ch
školá ch.

Prá ce sa musia urobiťcez letné
mesiace, počas školský ch prá zd-
nin, aby najmä na zá kladný ch ško-
lá ch nenarušovali vyučovanie.

Ako prvé vykonali opravy v ma-
terskej škole na Kutuzovovej ulici,
ktoré pozostá vali z maľoviek,
oprá v okien a iný ch drobný ch prá c.

(mo)

- Áno, predstavitelia mesta roko-
vali na Farskom úrade, kde ná s
informovali o možnosti zriadenia
cirkevnej školy. Myslím si, že naj-
prv je potrebné urobiť kroky zo
strany cirkvi, najmä Biskupské ho
úradu. Je nutné špecifikovať

t Pán primátor, zdá sa, že
medzi obč anmi sa teraz veľa
hovorío požiadavke Rímsko-
katolíckej cirkvi na zriadenie
cirkevnej školy v Pezinku. Boli
už v tejto veci vô bec nejaké
oficiálne rozhovory?

počet žiakov, ktorí by chceli cho-
diť do tejto školy. Musíme zistiť
skutočný zá ujem rodičov detí, to
sa nedá robiť formou petície, do
ktorej sa mô žu zapojiť i tí, ktorí
školopovinné deti nemajú. Bude
potrebné vyriešiť tiež problé m
financovania. Ak to má byťškola
aj pre deti z iný ch obcí, tieto sa
musia podieľaťna jej financovaní.
Samozrejme, že sa nebrá nime
rokovaniam o zriadení cirkevnej
školy, ale musíme dopredu dô -
sledne zvá žiť čo všetko z toho
vyplý va. Cirkevnú školu má me
pomerne blízko - v Rači a chodia
do nej aj pezinské deti. (mo)

Znovu je tu čas žatevný ch prá c.
Aj tentoraz profesioná lni hasiči z
Okresné ho riaditeľstva Hasičské -
ho a zá chranné ho zboru v Pezinku
prichá dzajú s vý zvou, aby občania
nefajčili a nepoužívali otvorený
oheň na miestach so zvý šený m
nebezpečenstvom vzniku požiaru,
v blízkosti lá nov s obilím, suchý ch
porastov, stohov slamy a sena.

Rodičia by mali venovaťzvý šenú
pozornosťsvojim ratolestiam, nene-
chá vaťich bez dozoru, pretože deti
pri nekontrolovaný ch hrá ch už za-
príčinili veľa požiarov. Okrem spô -
sobený ch škô d sú často aj sa-
motné deti vystavené nebezpečen-
stvu zranenia.

Sme presvedčení, že zodpoved-
ný m prístupom ná s všetký ch, po-
mô žeme chrá niť zdravie, ľudské
životy a predídeme značný m ško-
dá m na majetku.

kpt. Ing. Eva Orlická

Na území mesta Pezinka zaberá verejná zeleň asi 46
hektá rov na uliciach, sídliská ch, ná mestiach, okolo pom-
níkov, pred vý značný mi budovami, v parkoch a na re-
kreačný ch miestach.

Stav verejnej zelene podrobne zachytil v roku 1998
materiá l Pasportizá cia a inventarizá cia zelene v meste
Pezinku. Od roku 2001 sa uplatňuje nový spô sob organi-
zá cie údržby verejnej zelene, ktorá je rozdelená na dva-
ná sť sektorov. Dlhodobý m zmluvný m partnerom na
údržbu mestskej zelene je pezinská firma Petmas s s.r.o.

Na bežnú údržbu zelene v minulom roku mesto vyna-
ložilo sumu 3 782 tisíc Sk. Najvyššie ná klady boli na kose-
nie trá vnikov, hrabanie lístia, odburiňovanie a čistenie
zá honov, starostlivosťo vý sadbu a polievanie.

Na prá ce mimo bežnej údržby (teré nne úpravy, vý sad-
ba, vý rub, orezá vky a zmladzovanie stromov, starostli-
vosťo detské ihriská a lavičky a iné ), ktoré zabezpečo-
vali Petmas i iné firmy, boli ná klady 1 131 tisíc Sk.

Ako nedostatky v sprá ve o stave zelene, ktorá bola
predložená na rokovanie mestské ho zastupiteľstva, sa
uvá dzajú - nevhodný vý ber drevín pri vý sadbe pred do-
mami (niektoré stromy dorastajú do veľkej vý šky a potom
zasahujú do vzdušný ch rozvodov elektriny a telefónov),
mladé stromčeky občaniačasto vysá dzajú tesne pri fasá -
dach, čo neskô r spô sobuje tienenie bytov a porušovanie
zá kladov stavieb, je potrebné tiež rozšíriťpočet lavičiek
na sídliská ch a na detský ch ihriská ch. (mo)

Podľa VZN č. 5/2003 o mest-
ský ch oceneniach Mesto Pezinok
má štyri ocenenia. Najvyšším je
Čestné občianstvo Mesta Pezinka,
ktoré sa udeľuje jednotlivcom, ktorí
sa vý znamný m spô sobom zaslúžili
o zveľadenie Pezinka a za šírenie
jeho dobré ho mena doma a vo sve-
te. Ďalej sú to ocenenia: Za zá -
sluhy o rozvoj mesta, Cena Jozefa
Ľudovíta Holubyho a Cena primá -
tora Mesta Pezinka.

Čestné občianstvo bolo doteraz
udelené : Sergejovi Vasilievičovi
Fadajevovi, prof. Eugenovi Su-
choňovi, prof. Ľudovítovi Rajterovi,
akad. mal. Jozefovi Balá žovi, prof.
Karolovi Gá brišovi, Mgr. Já novi
Suchá ňovi a prof. Já novi Vladimí-
rovi Michalkovi. (mo)
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Č itateľom Pezinčana a inze-
rentom dávame do pozornosti
termíny vydaní Pezinčana v
najbližš ích troch mesiacoch.

mestské noviny vyjdú
(uzávierka 9.7.),
(uzávierka 20.8.) a

(uzávierka 5.9.).

V
júli 18.

v auguste 28.
v septem-

bri 17.
Redakcia

Oznámenie zmeny
sídla ADVOKÁ TSKEJ
KANCELÁ RIE advo-
kátky JUDr. Gabriely
Miš tinovej. Nováadre-
s a : A DVOK Á T S KA
KANCELÁ RIA, MOYZE-
SOVA 16, PEZINOK.

Spoloč ná fotografia ocenených s primátorom a jeho zástupcom.

V sobotu 14. júna na slávnost-
nom zasadnutímestské ho zastupi-
teľstva odovzdal primátor mesta
Oliver Solga pri príležitosti 356.
výročia povýš enia Pezinka na
kráľovské mesto mestské ocene-
nia siedmim jednotlivcom a kolektí-
vom. Ceny pre navrhnutých kandi-
dátov schválilo mestské zastupi-
teľstvo.
Č estné občianstvo Pezinka ude-

lili pezinské mu rodákovi (Grinava)
Prof. Jánovi Vladimírovi Michalko-
vi, významné mu organové mu vir-
tuózovi, dekanovi VŠMU v Bratisla-
ve.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho
prevzal Doc. PhDr. Anton Eliáš ,
PhD., dekan FiF UK v Bratislave,
za dlhoročnú pedagogickú a ve-
deckú činnosť a angažovanosť v
našom meste.

Medailu Za zásluhy o rozvoj
mesta v tomto roku získali Gymná-
zium Pezinok, Malokarpatskákniž-
nica v Pezinku, Divadlo PIKI -Ľubo-

Č estné obč ianstvo Pezinka pre-
berá Prof. Ján Vladimír Michal-
ko.

mír Piktor a Katarína Aulitisová-
Piktorová, Ing. Richard Frimmel a
Ing. František Slezák.

Primátor vecnými cenami ocenil
osobnúangažovanosť a dobrú spo-
luprácu s duchovnými - rímsko-kat.
farárom Zdenkom Sitkom a evanj.
farárkou Helenou Benkovou. (mo)

Dopravný inšpektorát upozorň u-
je motoristickú verejnosť , že v
dň och 17. - 20. júla v čase od 8.30
do 17.30 hod. sa uskutočnia Maj-
strovstvá Európy Slovakia-Mata-
dor 2003 na š tátnej ceste II/503 v
úseku kameň olom Cajla - Horské
sedlo Baba. V súvislosti s konaním
tohto podujatia treba počítať s uzá-
vierkou cesty na Pezinskú Babu..
Žiadame vodičov, aby rešpektovali
dočasné dopravné značenie. (at)

Oznamujeme inzerentom, že
vydavateľPezinčana - Mesto Pezi-
nok, prijal opatrenia k zabezpeče-
niu inzercie včasopise Pezinčan.

Inzercia v hodnote do 500 Sk sa
bude hradiť v hotovosti v pokladnici
Mestské ho úradu vždy pred uve-
rejnením inzerátu. Inzercia nad
500 Sk sa bude hradiť vždy vopred
zálohovou faktúrou pred uverejne-
ním inzercie. (msú)

Pezinský chrámový zbor AD
UNA CORDA mal 7. júna sláv-
nostný koncert v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave.
Podujatie pri príležitosti 135. vý-
ročia svojho založenia zorganizo-
valo Mestské múzeum v Bratislave.

V sobotu 7. júna sa uskutočnilo
vo Svätom Jure slávnostné otvore-
nie sezóny na Malokarpatskej vín-
nej ceste.

Na nádvoríStarej radnice sa 14.
júna konal koncert skupiny TAKE
ONE (Vlado Minda, Peter Koneč-
ný, Peter Preložník, Adam Hittrich).

V dň och 31.5. - 1.6. 2003 maga-
zín Autotuning usporiadal prvýzraz
tunerov a motorkárov spojených s
pretekmi do vrchu na pezinskej
Babe. Súčasťou podujatia bola
nočnáhouseparty.

l

l

l

l

Dokonč enie z 1. strany
Bližš ie informácie o pripravova-

ných podujatiach získate v Infor-
mačnom centre (pondelok - piatok
od 9.00 - 18.00 hod., v sobotu 8.00 -
12.00 hod., v nedeľu - v nepárny
týždeň od 8.00 - 12.00 hod., v párny
týždeň od 14.00 - 18.00 hod., mimo
tohto času je k dispozícii nonstop
vývesnáskrinka pred Informačným
centrom) alebo na www.pezi-
nok.sk. Informačné centrum po-
núka i kontakt na mestských sprie-
vodcov, ktorí sú pripravení sprevá-
dzať záujemcov po pamätihodnos-
tiach Pezinka.
- od polovice júla bude v IC k dispo-
zícii prospekt s mapou Vitajte v Pe-
zinku, v slovenčine, nemčine a an-
gličtine. Bude obsahovať základné
informácie o histórii Pezinka, hlav-
ných ponukách cestovné ho ruchu,
pravidelných podujatiach v meste,
kontakty na ubytovacie a stravova-
cie zariadenia a pod.

(EL)

Všetky základné a materské školy v
našom meste zostali zatvorené a pe-
zinskí učitelia sa zapojili do celoš tát-
neho dvanásťhodinové ho výstraž-
né ho š trajku, vyhlásené ho Odboro-
vým zväzom pracovníkov školstva a
vedy.

Odborári svojim protestom chcú
dosiahnuť, aby š tát zachoval tarifné
odmeň ovanie zamestnancov verejnej
služby (platy podľa tabuliek) a zabez-
pečil také financovanie školstva, aby
mohlo normálne fungovať. Požadujú
aj rast reálnych platov.

Ak požiadavky nebudú splnené od-
borári plánujú zatvoriť š koly v septem-
bri na neobmedzenýčas.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľpe-
zinských základných a materských
škôl súhlas na uzatvorenie škôl neda-
lo, pracovníci si čerpali náhradné voľ-
no, odvody za tento deň si budú platiť
sami. (mo)

Benefičným koncertom a vyhlá-
sením výsledkov 6. júna na ná-
dvorí Zámku vyvrcholila eko-
kampaň Začistejš íPezinok.

Cieľom kampane, ktorej iniciá-
tormi boli Mesto Pezinok a Komu-

nitnánadácia Revia, bolo zapojiť
občanov Pezinka do starostlivosti
o čistotu vo svojom meste. Orga-
nizátori sa zamerali najmä na
zlepš enie ekologické ho myslenia
a konania ľudí, zlepšovanie čis-
toty v uliciach mesta a na verej-

ných priestranstvách, boj proti divo-
kým skládkam, zlepšenie separá-
cie zberu komunálneho odpadu a
zmenu konania niektorých maji-
teľov psov.

Do kampane, ktorá trvala od ok-
tóbra 2002 do júna 2003 sa zapojilo
5 občianskych združení, päť zá-
kladných š kôl, dve Stredné od-
borné učiliš tia, Centrum voľné ho
času, tri kultúrne inš titúcie, š tyria
podnikatelia a päť mé dií.

Do kampane sa zapojilo 645
dobrovoľníkov, najmä žiakov
miestnych š kôl, ktorí odpracovali
526 brigádnických hodín a nazbie-
rali 109,5 tony papiera. Ďalš ími
aktivitami boli eko-poš ta a zavede-
nie separované ho zberu vo všet-
kých základných š kolách, súťaže o
najkrajš iu kvetinovú výzdobu, kulti-
vácia areálov š kôl, brigády na síd-
liskách, exkurzia detí do Neusiedl
am See s cieľom získať informácie
ako sa separuje v Rakúsku, rôzne
akcie pre majiteľov psov a iné .

(mo)

V Dome kultúry v Pezinku sa 21.
júna uskutočnil 1. ročník Pezin-
skej výstavy mačiek, ktorú pripra-
vilo Občianske združenie U psej
matere v spolupráci so ZO chova-
teľov mačiek Bratislava I.

Na výstave boli vystavené
mačky perzské a exotické , polodl-
hosrsté (nórske lesné ), krátko-
srsté (britské , ruské modré ), siam-
ské a orientálne, európske a do-
máce.

Súčasťou výstavy bola odborná
súťaž o Najkrajš iu mačku i súťaž
o Cenu diváka. (mo)
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V Sociá lnej poisťovni funguje
horúca linka, na ktorej pracovníci
oddelenia kontroly a sťažnostíza-
znamená vajú sťaž nosti občanov.

Občania, ktorísú z aký chkoľvek
dôvodov nespokojní, či už s prá cou
pracovníkov ústredia a pobočiek,
ich neochotou, zlým prístupom
alebo sú presvedčenío nesprá v-
nosti vybavovania svojich zá lež i-
tostí, môžu zavolaťvždy a

včase
na bratislavské telefónne

číslo: .

v utorok
voštvrtok od 9.00 do 12.00
hod.

02/59 248 482 (kad)

V utorok 27. má ja prišla do Pe-
zinka mobilná odberová jednotka
Slovenského Červeného kríža. Na
bezplatnom odbere v Dome kultúry
sa zúčastnilo 48 ľudí. Medzi nimi
bolo aj dvadsaťštudentov z miest-
neho Gymná zia.

povedala ná m Má ria
Kmeťová , manaž érka pre darcov-
stvo krvi Slovenského Červeného
kríža.

"Od roku 2002 spolupracujeme
pri odberoch s Hematologicko -
transfúznym oddelením Nemoc-
nice na Kramá roch, s ktorý m
sme vytvorili spoloč né praco-
visko. Darcov získavame v Bra-
tislave a blízkom okolí. Do Pe-
zinka chodíme štyrikrá t do roka
a musím povedať, že veľmi radi.
Vždy nás tu č aká 40 - 50 darcov,
č o je veľmi dobré. Chcela by
som aj touto cestou všetký m
poďakovať za to, že nachádzajú
cestu ku nám a darujú vzácnu
tekutinu krv, ktorá sa nedá nič ím
nahradiť,"

(mo)

Medzi darcami bol aj Stanislav
Peš ko z Grinavy, odber zabezpe-
čuje sestra Mária Voš tenáková.

Hliadka Mestskej polície v Modre
pristihla Jaroslava K. a Mareka B. z
Pezinka pri Observató riu na Pies-
koch ako jazdia s teré nnymi moto-
cyklami po lesný ch chodníkoch. Za
priestupok dostali blokovú pokutu
po 1000 Sk a vykázali ich z tohto
územia. (mo)

Konečne prišiel ten deň , keď
ideme do školy v prírode. Všetky
deti, aj ja, sme sa veľmi tešili.
Miesto aktovky sme do rúk dostali
batoh alebo kufor. V pondelok rá no
sme nastúpili do autobusu. Zaký -
vali sme rodičom a naša cesta za
dobrodruž stvom sa mohla začať.
Cesta bola dlhá , avšak počas nej
sme spievali, hrali sa, počúvali hud-
bu, a preto ná m rý chlo ubehla. Keď
sme konečne prišli do Osrblia a
ubytovali sme sa, dostali sme
dobrú večeru. Po večeri sme sa

ulož ili do postieľok a pokojne za-
spali. Rá no sme sa zobudili a začal
bohatý program: hľadanie pokladu,
pyž amová party, diskotéky, nočný
pochod, branné preteky, olympij-
ský beh, vý let železničkou, ope-
kačka, túra na Hrb, plavá reň , ná -
mestie v Banskej Bystrici, múzeum
SNP. Celý pobyt sa mi veľmi pá čil.
Ďakujem učiteľom a aj rodičom, ž e
ná m umožnili taký to vý let a pobyt v
Osrblí.

Michaela Mihá lová
ZŠ Na bielenisku, 3. A

Vyš e 160 účastníkov sa zúčastnilo 14. júna na 4. ročníku turistické ho po-
chodu UNICEF TOUR 2003. Trasa peš ej túry v dĺžke desať kilometrov
viedla Malý mi Karpatmi, kde účastníkov čakali š tyri stanoviš tia so zábav-
ný mi prekážkami. Podmienkouúčasti na pochode bol registračný poplatok,
ktorý organizátori z MOS Pezinok spolu s ďalš ími sponzorský mi príspev-
kami v sume 12 240 Sk poukázali Unicefu na podporu projektu na pomoc
deťom v Etiópii. (mo)

Dychová hudba Vinosadka sa už
tradične aj tento rok (31.5.) zúčast-
nila spolu s veriacimi z farnostíPezi-
nok a Modra na púti v pútnickom
mestečku Mariazell v Rakúsku.

. (mv)

Združenie občanov Na pomoc
bližnemu svojmu - HILÁRKO a
Mestský klub Slovenského orla
Pezinok pozý vajú občanov Pe-
zinka i okolia na II. Benefičný juniá -
les u Hilá ra, ktorý sa uskutočnív
nedeľu 29. júna v lokalite Sirková ,
nad Psychiatrickou nemocnicou.

V krá snom prírodnom prostredí
čaká na vá s hudba, tanec, tombo-
la, občerstvenie (cigá nska pečien-
ka, gulá š, ná poje, všetkého druhu).
Podujatie sa uskutočnív čase od
14.00 do 21.00 hod.
. Príďte na chvíľu zahodiť denné

starosti a ponoriťsa v Božej prírode
do chvíľok radosti. (org)

Na Zá kladnej škole na Fá ndlyho
ulici sa uskutočnila slá vnostná aka-
démia, v ktorej deti pozdravili svo-
jich spoluž iakov pri prílež itosti Dň a
detí. Cieľom akadémie bolo hlavne
uká zať všetko, čo sa deti v prie-
behuškolského roka naučili vo svo-
jom voľnomčase v škole, zá kladnej
umeleckejškole a rôznych zariade-
niach, ktoré deti navštevujú. Nie-

ktoré vystúpenia dojímali svojou
úprimnosťou, niektoré zaujali svo-
jou profesionalitou. Akadémia bola
milým prekvapením pre všetký ch,
pretože deti vo vystúpeniach odha-
lili, že v kaž dom sa môž e skrý vať
určité nadanie alebo zručnosť,
stačíim len poskytnúťpriestor. A to
sa deťom a učiteľom naozaj podari-
lo. (zš)

Viac ako tri roky trval spor o prá vo na značu Vinea. Najvyššísúd Sloven-
skej republiky v minulý ch dň och rozhodol, že jediným oprá vneným vý rob-
com Viney je Viná rsky zá vod Pezinok.

(tá to spo-
ločnosťje spoločníkom Viná rskeho zá vodu Pezinok - pozn. red.)

po-
vedala ná m JUDr. Alžbeta Slobodníková , prá vna zá stupkyň a spoločnosti
VITIS TRADE.

"Spor prebiehal medzi VITIS TRADE, s.r.o. Banská Bystrica
, ktorý je

jediný m majiteľom ochrannej známky Vinea, s odporcom VÍNO s.r.o.
Nitra. Víno Nitra neoprávnene vyrábalo tradič ný nealkoholický nápoj
bez súhlasu majiteľa ochrannej známky. Vinea bola zaregistrovaná v
roku 1974, v súč asnosti sa v Pezinku vyrába v balení0,25 l a 1,5 l,"

(mo)

Medziná rodný festival loká lnych
televíziíZlatý ž obrá k 2003 sa de-
viaty raz konal v Košiciach. Prvý -
krá t si cenu z tohto podujatia od-
niesla aj TV PEZINOK. Ocenený
bol dokument YAD VASHEM auto-
rov Pravdová , Schmogrovits. V
rá mci dvaná sťhodinovej súťažnej
prehliadky bolo odvysielaný ch 35
programov, ktoré vyrobilo 22 eu-
rópskych televíznych spoločností,
vrá tane nezá vislych tvorcov.

Súčasťou festivalu bolo množ -
stvo workshopov, na ktorý ch pred-
ná šali mediá lni odborníci z celého
sveta. TV Pezinok patríuž dlhšie k
najúspešnejším loká lnym televí-
ziam na Slovensku. Predtým bola
úspešná na festivaloch v Martine a
v Kopřivnici.

Peter Bittner

Č lenovia Malokarpatského ba-
níckeho spolku navštívili staré ba-
nícke mesto Kremnicu. Pri tejto
prílež itosti sfá rali do prvej podzem-
nej elektrá rne v Európe z roku
1921, nachá dzajúcej sa 245
metrov pod povrchom. Pozreli si tu
uniká tne technické zariadenia.
Obozná mili sa tiež s tzv. turčeko-

vým vodovodom, privá dzajúcim
vodu z katastrov Turčeka, Krahúl a
Kremnický ch Baní, ktorý vznikol v
15. storočía slúž i ešte aj dnes ako
privá dzačvody do elektrá rne.

Okrem toho si pozreli historické
jadro mesta a navštívili stred Euró-
py pri Já nskom kostole.

(JM)

Pozý vame vá s na koncert Vá žna
hudba v srdciach mladý ch, ktorý sa
uskutočnív piatok 4. júla o 18.00
hodine na ná dvoríStarej radnice.
Účinkujú Diana Deá ková a Klaudia
Vašinová - študentky bratislav-
ského konzervatória, v hudobnom
sprievode M. Spustu, A. Riga a P.
Vargu. (red.)

Po prvom úspešnom podujatí
pre milovníkov dychovky dá vame
do pozornosti, ž e 29. júna 2003 o
17.00 do 20.00 hod. sa v Kultúr-
nom dome v Pezinku uskutoční
druhý koncert. Do tanca a na počú-
vanie bude tentoraz vyhrá vať II.
vicemajster Európy na rok 2001 -
Dychová hudba zo Zá horia Ska-
ličané. Ani tento raz nebude chý -
baťdobré vínko od niektorého pe-
zinského viná ra. Vstupenky si
mož no zakúpiť v predpredaji na
vrá tnici Kultúrneho domu v Pe-
zinku (v predpredaji 60 Sk, v deň
koncertu 70 Sk). Príďte sa pobaviť
s dychovkou pri vínku v Pezinku.

František Féder
predseda spolku DH Cajlané



Ú častníci cyklomarató nu sa vydávajú na 200 km trať .

V nedeľu 8. jú na tesne pred po-
ludním po temer 200-kilometrovej
trase dorazili do cieľa na Radnič-
nom ná mestív Pezinku prvíú čast-
níci I. ročníka cyklomaratónu Pezi-
nok-Mosonmagyaróvá r-Neusiedl
am See-Pezinok. Poslední z 27-
členné ho pelotónu ich nasledovali

s vyš e š tvorhodinovým meš kaním.
Avš ak nie o čas, ale o dobrý pocit
zo š portové ho zá žitku a naplnenia
posolstva tohto podujatia iš lo pre-
dovš etkým.

Jeho poslaním bolo jednak po-
zdraviť partnerské mestá Moson-
magyaróvá r a Neusiedl am See pri

príležitosti 3. výročia od podpísania
zmluvy o cezhraničnej spoluprá ci,
predstaviť tiež tieto mestá pezin-
ským ú častníkom a v neposlednom
rade pozvaťtamojš ích cyklistov na
ná vš tevu k ná m do Pezinka.

Cyklomaratón bol rozdelený na
dva dni. Po sobotňajš om š tarte o
siedmej hodine v Pezinku ú častníci
absolvovali najprv prejazd Bratisla-
vou a potom ich čakalo prvé eta-
pové mesto - Mosonmagyaróvá r.
Po krá tkom oddychu sa okolo jed-
nej poobede pokračovalo cez
maďarsko-rakú sku hranicu do dru-
hé ho partnerské ho mesta Neusiedl
am See. Ú častníci nocovali v sta-
noch pri Neziderskom jazere a v
ceste pokračovali v nedeľu rá no o
8.00 hod. Kým trasa prvé ho dňa a
polovice druhé ho po Bratislavu
viedla po rovinatom teré ne, zá ve-
rečný ú sek cez Karpaty vo vyš e 30-
stupňových horú čavá ch riadne
načrel ú častníkom do rezervoá ra
síl.

Vš etci naš ťastie, aj napriek dvom
menš ím zraneniam, dorazili do
cieľa. Na Mestskom ú rade si pre-

Technik Jaroslav Chrapko sa
zapotil už pred štartom na pezin-
skom námestí.

vzali pamä tné listy za absolvova-
nie dvojdňové ho cyklomaratónu.
Vä čš ina ú častníkov prejavila zá u-
jem zú častniťsa na podobnej akcii
aj v budú com roku. Organizá tori
ďakujú vlá de SR, resp. MF za fina-
nančnú podporu tohto podujatia.

(EL)

V polovici jú na bol daný do užíva-
nia nový most nad železničnou
traťou v Grinave. Tá to stavba je
sú časťou modernizá cie železnice
na trati Bratislava - Trnava, ktorou
sa má docieliťzrýchlenie vlakov na
160 kilometrovú rýchlosť.

Pôvodný most bol nízky a ú zky,
opory boli blízko koľajníc, nevyho-
voval novým požiadavká m. Nový
most je vyš š í, 40 metrov dlhý a 12
metrov š iroký. Je to trojpólový nos-
níkový most, s dvoma krajnými a
dvoma medziľahlými oporami.

Ako ná s informoval stavbyvedú ci
z Doprastavu Ing. Vladimír Samek,
prá ce sa začali v lete minulé ho ro-
ku. Najskôr bolo potrebné vybudo-
vať objazdnú komuniká ciu, aby
nebolo preruš ené dopravné spoje-
nie s firmami a obytnými budovami
v okolí Glejovky. Potom nasledo-
valo bú ranie staré ho mosta a v ja-
nuá ri sa začala výstavba nové ho
mosta a komuniká cie.

Na ú seku trate Svä týJur
- Pezinok sa budujú tri
mosty, dva sú už hotové .
Vlani na jeseň bol posta-
vený most vo Sv. Jure,
obdobný, ale podstatne
vä čš ísa staval v Grinave.
Tretímost bude pri Pan-
holci, avš ak na inom
mieste ako je jestvujú ci.

Pred Šenkvicami sme-
rom od Pezinka sa usku-
točnírozsiahla prestavba
trate. Nová trať bude tra-
sovaná mimo terajš ieho
esíčka, v tvare oblú ka, čo
si vyžiada zá ber ďalš ích
pozemkov, presmerova-
nie vodné ho toku, vybudovanie
ná sypov, obslužnej komuniká cie a
preklá dku inžinierskych sietí.

V pondelok 16. jú na subdodá va-
teľská firma Stavebníctvo Koš ice
začala demontovaťjednu koľajnicu
a lôžko v ú seku trate Svä tý Jur -
Pezinok. Z toho dôvodu vlaky v
tomto ú seku premá vajú oboj-

Nový most v Grinave.

smerne po jednej koľaji zníženou
rýchlosťou.

Tá to výluka bude trvaťdo 18. au-
gusta 2003. Po vykonanírýchlost-
nej skú š ky budú vlaky premá vaťpo
tejto novej koľaji. Potom sa bude
demontovaťa budovaťdruhá koľaj,
čo bude trvaťďalš ích 60 dní.

Informovali sme sa aj na budova-
nie podchodov v Grinave (cesta do

Slov. Grobu), pri Pezinských tehel-
niach a na pezinskej železničnej
stanici. Termíny budovania týchto
stavieb nie sú eš te zná me a nie je
ani vybratý dodá vateľ týchto sta-
vieb.

Teda najvä čš ie problé my, sú vi-
siace s modernizá ciou železnice,
cestujú cu verejnosť a motoristov
eš te len čakajú . (mo)

V marcovom čísle Pezinčana
sme uverejnili informá ciu o pri-
pravovanej výstavbe supermar-
ketu Tesco na Myslenickej ulici,
medzi sídliskom Juh a druž-
stvom Karpaty. Z rozhovoru s
Ing. Viliamom Fričom, kona-
teľom firmy D.I.S.I., ktorá pripra-
vuje výstavbu obchodné ho cen-
tra v tejto oblasti, sme sa vtedy

dozvedeli, že supermarket Tes- ca
by mohol byťodovzdanýdo užíva-
nia eš te v tomto roku. Aj keď vý-
stavba z montovaných dielcov je
rýchla, doterajš ie tempo výstav-by
nenasvedčuje, že by stavba
mohla byťodovzdaná v tomto ro-
ku. Na dôvody meš kania výstavby
sme sa opýtali Ing. V. Friča:
- Príprava väč šej vý stavby pri-

ná ša vž dy nejaké problémy,
preto taký to sklz neberiem tak
tragicky. Má me sklz pri vydá -
vaní stavebný ch povolení, pri
budovaní inž inierskych sietí a
nedostali sme v stanovenom
termíne ani projektovú doku-
mentá ciu na objekt Tesca. Spô-
sobilo to dvoj až trojmesač né
omeškanie, preto sa termín za-
č atia vý stavby posunul.

- Spoloč nosťTesco Stores Slo-

Kedy by mal byť teda super-
market Tesca postavený?
l

vensko má najnovšie v plá ne
otvorenie supermarketu v
apríli 2004, č o vidím veľmi reá l-
ne. Z našej strany robíme
všetko preto, aby mohli zač ať
stavať. Obč ania si mož no už
všimli, ž e zo staveniska sme
vyviezli zeminu pod komuni-
ká cie a zač ali sme stavbu inž i-
nierskych sietí. Vý stavba bu-
de pokrač ovať a verím, ž e je-
stvujúci sklz sa ná m podarído
jej ukonč enia vyrovnať. (mo)
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Nicholas Ditri 19.2.
Pavel Skovajsa 9.4.
Petra Š uttová 9.4.
Richard Strapák 17.4.
Martin Poláček 17.4.
Michaela Š tefíková 20.4.
Emma Kostolanská 20.4.
Patrik Preisinger 25.4.
Patrik Bohuš 29.4.
Michal Krátky 6.5.
Veronika Somorovská 8.5.
Filip Válek 9.5.
Sabina Semešová 9.5.
Samuel Nemec 14.5.
Lucia Oslejová 15.5.
Sára Romana Pračková 19.5.
Pavlína Pilková 19.5.
Nina Š tefanovičová 26.5.
Sebastián Baň ovič 26.5.
Viktor Melišík 27.5.
Tomáš Alan Pů lpán 28.5.
Dominik Barok 29.5.
Jana Janečková 30.5.
Tamara Miklenčičová 3.6.

Ing. Stanislav Miškovský a Kata-
rína Polkorábová
Ján Dudák a Mgr. Lenka Burda-
nová
Zdenko Hink a Zuzana Hörmanno-
vá
Martin Holek a Martina Noskovičo-
vá
Branislav Forner a Eva Fornerová
Marek Ožvold a Zuzana Belanová

Ľubica Demovičová, 63 r. 30.4.
Dušan Lacko, 45 r. 4.5.
Terézia Hanzlová, 89 r. 7.5.
Mária Kadlicová, 60 r. 9.5.
Š tefánia Marcinková, 80 r. 11.5.
Viliam Č ernek, 74 r. 14.5.
Ján Kraus, 64 r. 14.5.
Terézia Osuská, 81 r. 16.5.
Emília Sasková, 81 r. 18.5.
Imrich Bujnovský, 65 r. 18.5.
Jozef Petrovič, 71 r. 20.5.
Ernest Strapák, 65 r. 24.5.
Tibor Guš tafík, 60 r. 25.5.
Vladimír Mucha, 80 r. 27.5.
Jozef Brnčík, 67 r. 29.5.

Dň a 17.5. 2003
uplynulo 5 rokov,čo
nás navždy opustila
naša drahá

.
Kto ste ju poznali,

venujte jej prosím,
tichúspomienku. Smútiaca rodina

Emília VARGOVÁ

Marián Š čevlík a Ing. Alexandra
Lipárová
RenéPolkoráb a Ivana Strapáková
Ing. Peter Bielik a Silvia Hanúsková
Martin Kraus a Nikola Ulická
Jaroslav Jasovský a Silvia Pikalí-
ková
Vojtech Boháček a Renáta Wittgru-
berová
Metin Fendoglu a Jana Noskovičo-
vá
Tomáš Heriban a Ivana Bartošová
Peter Turčáni a Romana Kušnie-
rová
Branislav Kretter a Dagmar Eliašo-
vá
Marcel Hajtmánek a Jana Martin-
ková
Rastislav Jajcay a Veronika Pavlo-
vičová
Norbert Janko a Renáta Světlíková

Elena Galbová 1.6.
Mária Pecníková 1.6.
Lídia Pekáreková 1.6.
Mária Moravčíková 4.6.
Serena Bajúzová 11.6.
Ján Tokoš 14.6.
Libuša Drahová 23.6.
Matilda Š vajdlenková 28.6.

Š tefan Zápražný 2.6.
Mária Bolgačová 4.6.
Ružena Nespalová 13.6.
Magdaléna Vydrová 13.6.
Ľudovít Nagy 18.6.
Margita Draxlerová 19.6.
Emília Š ilhárová 23.6.
Peter Farkaš 27.6.

Vilma Polkorábová 15.6.
Ján Beník 19.6.
Ing. Š tefan Chromický 19.6.
Sidónia Tarábková 23.6.
Ján Vrchota 25.6.
Mária Adamčíková 27.6.
Jozef Janda 28.6.

Dr. Ján Hríbik 23.6.
Pavel Mydliar 29.6.

Ján Oravec 27.6.

Paulína Grúberová 28.6.

70-roč ní

75-roč ní

80-roč ní

85-roč ní

90-roč ný

94-roč ná

Ako z Tvojich oč í
žiarila lá ska a dobrota,
tak budeš ná m chý bať
do koncaživota.

Dň a 6.6. 2003 uply-
nuli 3 smutné roky
od chvíle, keďnás
navždy tragicky
opustila naša milo-
vaná

,
r. Bučeková.

Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a spomínajús nami.

Smútiaca rodina

Anitka KLAMOVÁ

Len lá ska znela v srdci mojom,
tak s lá skou spomínajte.

Dň a 12. júna uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
manželka, matka,
babka

z Pezinka.
Kto ste ju poznali a

mali radi, venujte jej s nami tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel a deti s rodinami.

Valé ria DRUGOVÁ

Dň a 30. júna
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý syn, brat
a strýko

.
S láskou spomí-

name a ďakujeme všetkým, ktorí
mu s nami venujú tichúspomienku.

Otec a súrodenci s rodinami

Maroš DRUGO

Dň a 26. júna 2003
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustila
naša mamička a
babička

.
Kto ste ju poznali venujte jej prosím
tichú spomienku. S úctou spomí-
najú dcéra Mária s manželom, syn
Š tefan s manželkou, vnúčatá Mar-
celka, Janka, Danka a Tomáško,
pravnučka Adrianka.

Má ria
SADLOŇOVÁ

Dň a 6.6. 2003
sme si pripomenuli
100 nedožitých ro-
kov pani

,
rod. Mĺkvej.

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Dcéry
s rodinami.

Vilmy MILKOVEJ

Dň a 3. júla uplynie
10 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko

Kto ste ho poznali venujte mu s
nami tichú spomienku. Manželka a
deti s rodinami

Vladimír
HLAVENA.

Etela Paulíková, 82 r. 1.6.
Anna Sasková, 50 r. 2.6.
Jozef Š edivý, 56 r. 3.6.
Vladimír Benčúrik, 54 r. 5.6.
Anna Mečírová, 78 r. 8.6.

V marci 1241 prenikli cez karpat-
ské priesmyky do Uhorska Tatári.
Zničili malé vojsko, ktoré malo pod
velením palatína Dionýza zabez-
pečovaťobranu priesmykov, vpadli
do krajiny a 17.marca 1241 dobyli
Vacov. K rozhodujúcej bitke doš lo
na rieke Slaná11.apríla1241. Uhor-
ské vojsko v nej bolo na hlavu pora-
zené. Na Slovensko vtrhli Tatári
vedeníOrdu chánom z Moravy cez
priesmyky v oblasti Trenčína. Stalo
sa to po tom, čo na hlavu porazili
poľské vojská v bitke pri Lehnici
(Legnica). Tatárske hordy potom
spustoš ili celé juhozápadné Slo-
vensko. Ubránili sa im len niektoré
kamenné hrady (Bratislava, Fiľa-
kovo, Nitra, Komárno, Trenčín).
V boji proti Tatárom pri rieke Slaná

udatne bojovali aj Cosmas I. a Achi-
les I., grófi zo Svätého Jura a Pe-
zinka. Obaja boliťažko zranení, ich
ďalš í brat neznámeho mena v

tomto boji dokonca padol. KráľBelo
IV. po svojom úteku z bojiska, tak-
mer cez celé územie Slovenska,
hľadal najskôr pomoc u rakúskeho
vojvodu Fridricha, ktorému však
musel dať všetky svoje cennosti a
taktiežmu dal do zálohu Bratislav-
skú, Mošonskú a Š opronskú župu.
Ani potom sa však kráľovútek neza-
stavil a Belo IV. pokračoval so svo-
jim malým sprievodomďalej na juh,
s tatárskymi jazdcami v pätách.
Napokon sa jeho útek skončil až v
Zadare. Spočiatku sa zdalo, že Ta-
tári sa na našomúzemípevne usíd-
lia. Množstvo ľudí odvliekli do
otroctva, veľa ich zabili. Obyva-
teľstvo sa pred ničiacimi bojov-
níkmi ukrývalo v hlbokých horách a
lesoch, kam sa Tatári, zvyknutí na
rovné a šíre stepi odvažovali len
veľmi neradi. Č oskoro však zďale-
kej Á zie dorazila správa o smrti
veľkého chána, otca hlavného veli-
teľa tatárskeho vojska Batu chána.
Ten nechcel byť zo súperenia o
nástupníctvo vyradený a tak sa
veľmi rýchlo poponáhľal aj s celým
vojskom domov.

Hneďpo odchode Tatárov v roku
1242 obsadil celé územie juhozá-
padného Slovenska rakúsky voj-
voda Fridrich. Onedlho sa však
kráľovi Belovi IV. podarilo rakúske
vojsko zo Slovenska vyhnať. Obaja
grófi zo Sv. Jura a Pezinka bránili
hranicu v boji proti rakúskemu voj-

vodovi. Pri tom bol Cosmas zra-
nený a zajatý. Počas zajatia pre-
vzal jeho brat Achilles ochranu hra-
níc na seba. Po návrate zo Zadaru
vytiahol kráľ s vojskom proti ra-
kúskemu kniežaťu, v ktorého zajatí
sa Cosmas stále nachádzal. Do
boja sa úspešne zapojil aj Achilles.
Za tieto a ďalš ie služby prenechal
kráľmajetok Bozin (Pezinok) gró-
fom Cosmovi a Achillovi tak, ako
kedysi patril ich otcovi. Práve pod
vplyvom tatárskeho vpádu a ná-
sledných bojových udalostí pristú-
pil uhorský kráľBelo IV. k podpore
rozsiahlej výstavby hradov. Prav-
depodobne v tomto období boli
postavené aj hrady v Pezinku (pri
kameň olome) a vo Svätom Jure
(Biely Kameň ). Peter Wittgrúber

Pri obnove fasády na hoteli
Jeleň na Radničnom námestísa
objavili dve vzácne farebné,
barokové fresky sv. Floriána,
patróna hasičov, a sv. Jána Ne-
pomuckého. Mesto Pezinok
teraz zabezpečuje finančné pro-
striedky a reš taurátorov, ktorí
tieto vzácne historické pamiatky
dajúdo pôvodného stavu.

(os)
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V zasadač ke Mestského úradu
na Š tefánikovej ulici sa uskutoč nila
28. má ja slá vnostná akadémia pri
prílež itosti 50. výroč ia založ enia
kniž nice.

Zúč astnili sa na nej terajší i bývalí
pracovníci tejto inštitúcie, i poč etní
hostia, medzi ktorými boli predse-
da VÚC Bratislavského kraja Ľubo
Roman, primá tor Pezinka Oliver
Solga, delegá cia z druž obného
mesta Mladá Boleslav vedená sta-
rostom Svatoplukom Kvaizarom a
ďalší.

O č innosti kniž nice od jej vzniku
informovala terajšia riaditeľka An-
na Gašparovič ová . Potom odzne-
lo viacero pozdravných príhovorov
hostí. Do bohatého programu svo-
jimi vystúpeniami prispeli deti z
pezinských zá kladnýchškôl.

(mo)Príhovor riaditeľky knižnice Anny Gaš parovičovej.

Sú ťažiaci s napä tím oč aká vajú vyhlá senie vý sledkov.

Ani vyše tridsaťstupňová ho-
rúč ava neodradila vari tristo Pe-
zinč anov, aby prišli v druhú júnovú
nedeľu do Domu kultúry na jubi-
lejný piaty roč ník celomestskej
súťaž e Pezinok spieva - spievajte s
nami. Tí č o prišli urč ite neobanova-
li, pretož e výkony viacerých súťa-
ž iacich boli ozaj kvalitné.

V šiestich kategóriá ch súťaž ilo 26
amatérskych spevá kov. Najmlad-
šími, ako ich nazvala konferen-
ciérka Bož ena Mizerová "blškami",
boli Katka a Zuzka Dubovské. Zho-
dou okolností, okrem toho, ž e boli
najmenšie, jedna z ich dvoch
piesní mala aj ná zov Blšky. Naj-
starším úč astníkom bol 83-roč ný
Rudolf Somík, ktorý interpretá ciou
známej piesne Marína podnietil

hľadisko k dlhotrvajúcemu po-
tlesku.

Veľkýúspech mali i ďalší úč inku-
júci, najmäIvana Polá č ková , Eva
Miná riková , Diana Deá ková a Klau-
dia Vašinová , Martina Prizbulová a
iní. Zvlá štnosťou bolo, ž e v ž enskej
kategórii Emílii Chmelá rovej vypo-
máhal manž el Oto, a išlo im to
spolu dobre.

Porotu aj tentoraz tvorili samotní
divá ci, ktorí na hlasovacom lístku
urč ovali najlepšieho v kaž dej kate-
górii. Pri takomto systéme hodno-
tenia môž e súťaž iaci veľa získať,
keď ho v hľadisku podporuje viac
rodinných príslušníkov alebo kama-
rá tov, ale tentoraz bolo hodnotenie,
aspoň u víťazov, celkom objektív-
ne.

Víťazka ženskej kategó-
rie Eva Miná riková sú ťa-
žila už tretíkrá t.

Najstarší ú č astník Rudolf
Somík "zabodoval" s Marí-
nou.

Vý sledky: kategó ria 5.-8. r.

10.-11. r.

12.-14. r.

17. - 20. r.

- 1.
Katka a Zuzka Dubovské (

), 2. Saška Guštafíková
( ), -
1. Martinka Prizbulová (

), 2. Nikolka Kovalovská
(Tweens: Koľko ), 3. Dominika
Veselá (Tweens: ),

- 1. Petra Bubeníková
(Atomic Kitten: ),
2. Soňa Š ajermanová (Shakira:

), 3. Veronika Prizbulová
( ), - 1.

Slnieč ko
sa zobudilo
A tá naša šenkáreč ka

Fontána
lásky

krát
Neboj sa ma

No one loves you

The one
Boty proti lásce

Ivana Polá č ková (
), 2. Diana Deá ková , Klau-

dia Vašinová ( ), 3. Kata-
rína Š usteková (Mavrane:

), - 1. Eva Miná riková (
), 2. Emília a Oto Chme-

lá rovci ( ), 3. Anna
Gondová (

), - 1. Rudolf Somík (
), 2. František Noskovič (

), 3. Alojz Slo-
boda ( ). Cenu
primá tora získali Diana Deá ková a
Klaudia Vašinová . Organizá tori za
päťná sobnú úč asť ocenili Jána
Luná ka.

Teď královnou
jsem já

Vivo per lei
Ga cas-

se Za
č o a na č o

Tmavá nô cka
Kvitne drobná ď atelin-

ka Marí-
na Enem
jednu mamič ku mám

Za Lanšhotem v poli

ženy

muži

(mo)

V Kultúrnom dome Ľ. Š túra v Modre sa 11. júna
uskutoč nila krajská súťaž ná prehliadka v umelec-
kom prednese poézie a prózy Š TÚROVA MODRA.

Na súťaž i, ktorej hlavným organizá torom bolo Ma-
lokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, sa
zúč astnilo 26 súťaž iacich zo všetkých okresov Bra-
tislavského kraja. Pezinok zastupovali traja súťa-
ž iaci - vo IV. kategórii (stredoškolá ci) v prednese
prózy Martina Zborovanová z Gymná zia, v V. kate-
górii (vysokoškolá ci a dospelí) v prednese poézie

Alexander Ková č a v rovnakej kategórii v prednese
prózy Melá nia Há jiková .

Víťazmi vo všetkých kategóriá ch sa stali súťaž iaci
z Bratislavy, ktorí si vybojovali priamy postup na ce-
loštá tnu súťaž Hviezdoslavov Kubín. Pozoruhodné
výsledky dosiahli Pezinč ania

, ktorí obsadili druhé miesta a
porota oboch odporuč ila na postup na celoštá tnu
súťaž .

Päťč lennúporotu viedla Jaroslava Čajková z Vy-
sokej školy múzických umení v Bratislave.

Melánia Hájiková a
Alexander Kováč

(mo)

- Š aňo, ako
ho mnohí volajú, 57-roč ný bezdo-
movec, poet. Na krajskej súťaž i v
umeleckom prednese v Modre
obsadil druhé miesto s básňou z
vlastnej tvorby Spoveď bezdo-
movca. Porota doporuč ila výbero-
vej komisii jeho postup na ce-
loštá tnu súťaž Hviezdoslavov Ku-
bín.

Písaťbásne zač al v roku 1968.
Doteraz ich napísal asi osemde-
siat, viaceré boli publikované. V
tomto roku vydal kniž ôč ku Apoka-
lypsa, v ktorej je šestnásťbásní, s
rovnakým poč tom ilustrácií autora
Vladimíra Beburdu.

Témou Ková č ovej tvorby je lás-
ka, odpor voč i násiliu, problémy
mladých ľudí s drogami, vlastné
vyznanie bezdomovca.

Alexander Kováč

(mo)
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Kaž dýdruhý rok sa konáv našom
meste veľkáodborná akcia sloven-
skej psychiatrie - konferencia na
vybranú té matiku z rozsiahlej prob-
lematiky, súvisiacej s ľudskou psy-
chikou a s úč asťou odborníkov z
rôznych disciplín. Keďž e oblasť
duševnej č innosti ľudské ho indiví-
dua je predmetom záujmu nielen
medicínskych odborov, ale i napr.
psychológie, sociológie, filozofie,
etológie, antropológie, politológie
atď.

Tohtoroč ná akcia na té mu Psy-
chosomatika v teórii a praxi bola
vskutku úspešná, nielen bohatým
obsahom odborných prednášok s
multidisciplinárnym pohľadom na
problematiku psychosomatických
ochorení, ale aj veľkou úč asťou od-
borníkov (vyše 250 prezentovaných

Dňa 15. júna uplynulo 80 rokov od smrti Jozefa
Ľ udovíta Holubyho, evanjelické ho farára,
významné ho slovenské ho národopisca, prílež i-
tostné ho historika, archeológa, ale najmä vynika-
júceho botanika a presvedč ené ho národovca,
ktorý č asťmladosti a závereč né roky svojho ž i-
vota prež il v malokarpatskom regióne, konkré tne
v Modre a Pezinku. Narodil sa 25. marca v Lubine
(pri Novom Meste nad Váhom), š tudoval na gym-
náziu v Modre v č ase rektorstva Jána Kalinč iaka,
neskôr teológiu na evanjelických lýceách v Bra-
tislave a Viedni. V metropole vtedajš ieho Ra-
kúsko - Uhorska sa zoznámil s redaktorom Slo-
venských novín Danielom Lichardom a u jeho
brata Ľ udovíta pôsobil v Skalici po skonč eníš tú-
dií(1860 - 61) ako kaplán. V rokoch 1861 až 1909
bol až do konca svojej aktívnej pastorácie evanje-
lickým farárom v Zemianskom Podhradí, kde

prež il najaktívnejš iu č asťsvojho ž ivota. Práve tu
sa v botanike vypracoval na uznávané ho odbor-
níka európskej úrovne, č oho dokladom je
množ stvo vedeckých úvah, publikáciía príspev-
kov uverejnených v tom č ase v rozlič ných č asopi-
soch v Európe. Ož enil sa s Emíliou, rod. Čulíko-
vou, s ktorou vychoval š tyri deti. Vo veku sedem-
desiattri rokov odiš iel zo zemianskopodhradskej
fary na dôchodok k svojej dcé re Bož ene Žarno-
vickej do Pezinka a tu eš te 14 rokov botanizoval,
písal postrehy z dejín mesta, okolia, ž ivota tunaj-
š ích obyvateľov a udrž oval korešpondenciu s
poprednými slovenskými, č eskými (Alojz Jirásek,
atď.) ako aj európskymi osobnosťami vedecké ho
a spoloč enské ho ž ivota. 16. decembra 1922 mu
za jeho celož ivotnú vedeckú prácu udelili na Kar-
lovej univerzite v Prahe č estný doktorát prírod-
ných vied. Zomrel v Pezinku 15. júna 1923 ako

87-roč nýa tu je aj pochovaný. Mesto si uctilo J.Ľ .
Holubyho pomenovaním ulice jeho priezviskom a
na dome, v ktorom ž il a zomrel bola umiestnená
pamätnátabuľa (Dom na Holubyho ul. č . 47).

Malokarpatské múzeum v Pezinku pri prílež i-
tosti výroč ia smrti tejto významnej slovenskej
osobnosti, ktorej ž ivot bol š trnásť rokov spätý s
naš im mestom, usporiadalo vo svojich priesto-
roch 25. júna 2003 v rámci vzdelávacieho cyklu
Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka spo-
mienkové popoludnie venované Jozefovi
Ľ udovítovi Holubymu. Hlavným cieľom celé ho
podujatia bola snaha predstaviťJ.Ľ . Holubyho aj
ako č loveka s veľkým citom pre humor a vtip,
prostredníctvom ktoré ho šarmantným spôsobom
sprostredkúval č itateľom svoje postrehy a po-
znatky.

Martin Hrubala

úč astníkov) a bohatým sprievod-
ným spoloč enským programom.

Konferencia s medzinárodnou
úč asťou sa konala v dňoch 5. - 7.
júna v Dome kultúry.
Úvodný pozdrav primátora mesta

Olivera Solgu dal signál našej ne-
mocnici o tom, ž e vedenie mesta
oceňuje význam a prínos nemoc-
nice pre Pezinok a ž e pán primátor
sa chce podieľaťna podpore jej č in-
nosti a vzájomnej spolupráci.

Takáto akcia by sa nemohla konať
bez pomoci mesta Pezinka, za č o
eš te razúprimne ďakujeme, i poč et-
ných sponzorov, ktorínám umož nili
urobiť ju na porovnateľnej úrovni s
podobnými odbornými podujatiami
vo svete.

MUDr. Pavel Č ernák
riaditeľPinelovej nemocnice

Ukradol svadobné šaty

Vyhráž ala sa zabitím

Zráž ka s náklaď ákom

Nezná my pá chateľsa 9. júna vlá -
mal do svadobného saló nu na Holu-
byho ul. v Pezinku, odkiaľodcudzil
60 kusov svadobných š iat, š esť
spoločenských dá mskych š iat a
finančnú hotovosť 3200 Sk. Spôso-
bená š koda bola vyčíslená na viac
ako 750 tisíc korún. Vyš etrovaním
prípadu sa zaoberá Okresný úrad
justičnej polície Pezinok.

V Pezinku na Myslenickej ulici sa
11. júna Anna V. (62) so sekerou v
ruke vyhrá žala svojej dcére zabi-
tím, vyhadzovala ju z domu a hro-
zila jej, že keď neodíde, tak ju zabi-
je, keď bude spať. Z obavy o svoj
život 40-ročná žena celú vec ozná -
mila na polícii. Voči matke bolo za-
čaté trestné stíhanie a vznesené
obvinenie pre trestný čin ná silia
proti jednotlivcovi a skupine obyva-
teľov.

Na Malackej ceste doš lo 12. júna
k zrá žke motocyklu Simson s ná -
kladným motorovým vozidlom. Mo-
tocyklista pri odbočovanívľavo na
vedľajš iu cestu do Kučiš dorfskej
doliny voš iel do jazdnej drá hy vo-
zidla Renault Midlum, ktoré ho v
tom čase už predbiehalo. Pri ne-
hode sa vodič motocyklu a jeho
spolujazdec ľahko zranili. Vznikla
š koda 50 000 Sk. (at)

Už tradič ne v polovici júna organi-
zuje partnerské mesto Mosonma-
gyaróvár medzinárodný festival
dychových hudieb. Aj tohto roku
Pezinok na uvedenom podujatí
(14.6.) reprezentovala kapela Caj-
lané . Okrem samostatné ho kon-
certu na pešej zóne sa naš i muzi-
kanti zúč astnili s ďalš ími piatimi
hudobnými telesami (zoŠamorína,
Neusiedl am See, dvoch z Moson-
magyaróváru a Myjavy) spoloč nej
interpretácie pochodu Williama
Tella (od Rossiniho) a Beethoveno-
vej Európskej hymny. (EL)

V tých-
to dňoch
sa dož il
s e d e m-
desia tín

,
histor ik,
preklada-
teľ, publi-
cista, pedagóg.

Jubilant dlhé roky pôsobil ako
riaditeľ Okresné ho š tátneho
archívu. Je autorom viacerých
publikácií - dejín miest a obcí
nášho okresu a cirkevných de-
jín.

Je tiež spoluautorom publiká-
cie (1982) i no-
vých upravených dejín Pezin-
ka, ktoré súpripravené na vyda-
nie.

Pozornosťsi zaslúž i aj jeho
prekladateľská č innosť z latin-
ské ho jazyka. Tento jazyk vy-
uč oval tiež na Gymnáziu v Pe-
zinku a vŠaš tíne.

J.M. Dubovský bol aj č lenom
redakč nej rady Pezinč ana, do
naš ich mestských novín tiež
dlhé roky prispieval. Jeho prí-
spevky o histórii mesta vyš li v
roku 1997 v samostatnej mono-
grafii .

Nášmu jubilantovi srdeč ne
blahož eláme a ž eláme mu do
ďalš ích rokov pevné zdravie,
veľa š ťastia a tvorivých síl.

P h D r .
Ján Mi-
lan Du-
bovsk ý

Redakcia

Dejiny Pezinka

Peripetie slobody

Vo š tvrtok 24. júla o 18.30 hod. v rámci cyklu pravidelných vychádzok po
pamätihodnostiach Pezinka sa uskutoč nívo Farskom kostole Nanebovza-
tia Panny Márie spomienkové podujatie pri prílež itosti sviatku sv. Anny,
patrónky nášho mesta. Slávnosťzač ne pobož nosti k tejto svätej, pokrač o-
vať bude sv. omšou a vyvrcholíprednáš kou PhDr. Jána Milana Dubov-
ské ho o vývoji erbu mesta Pezinok od sv. Anny po Pannu Máriu. Súč asťou
programu bude aj príhovor primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.

Peter Sandtner

V tomto roku sa už piatykrát usku-
toč nilo v našom meste tvorivé stret-
nutie mladých hudobných umelcov.
V priestoroch Regionálneho vzde-
lávacieho zariadenia na Tehelnej
ulici prež ili päť rušných dní, pozo-
stávajúcich z tvorivých dielní, semi-
nárov a koncertov.

Podujatie sa uskutoč nilo v rámci
projektu medzinárodnej spoluprá-
ce, výchovy a vzdelávania Hudba
bez hraníc v srdci Európy. V tomto
roku na stretnutie priš lo 24 mladých
skladateľov a interpré tov z dvanás-
tich krajín Európy aÁzie.

Organizátori projektu pripravili pre
nich dva zaujímavé semináre pod
vedením Prof. Mariann Ábrahám z
budapeš tianskeho Konzervatória
na té mu

a Prof.
Jerzy Stankiewicza, poľské ho hu-

Súčasná vá žna hudba v
pedagogickom procese z aspektu
medziná rodných skúseností

dobné ho skladateľa a muzikológa,
na té mu

.
Vyvrcholením stretnutia mladých

umelcov boli medzinárodné ko-
morné koncerty súč asnej váž nej
hudby v Pezinku a v Dolnej Krupej.

Medzinárodné stretnutia mladých
umelcov sú kaž doroč ne vyhľadáva-
ným podujatím, na ktorom vládne
vzácny tvorivýduch, vzájomné ume-
lecké obohacovanie sa, je to prílež i-
tosťna prezentáciu vlastnej tvorby a
hudby z krajín z ktorých pochádza-
jú.

Úč astníci stretnutia vž dy veľmi
oceňujú vynikajúcu, srdeč nú, tak-
mer rodinnú atmosfé ru, ktorú pre
nich dokáž u vytvoriť organizátori
projektu PhDr. Ľ ubica Kozubováso
synom Matejom.

Dielo Konstante Rega-
meya so zameraním na orató rium
Vízie proroka Daniela

Poč as piatich rokov existencie
tvorivých dielnív Pezinku ich nav-
š tívilo 200 mladých umelcov z 24
krajín.

Ocenením pre organizátorov a
úč astníkov tohtoroč né ho stretnutia
mladých hudobníkov bolo to, ž e ich
na radnici prijal primátor mesta Oli-
ver Solga. (mo)
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Hasiči 150
Záchranná služba 155
Polícia 158
Mestskápolícia 159
Policajnálinka dô very

02/5557 1110
Linka detskej istoty

0820 112 112

.................................
.............

................................
.................

vypisuje

Ide o nasledovný priestor:

Bližšie podmienky prená jmu
sa dozviete na sekretariá te KC.
Prihlá šky do vý berového kona-
nia doruč te poštou na adresu:
Kultú rne centrum, Holubyho42,
902 01 Pezinok alebo osobne
na sekretariá t KC do 30.6. 2003.

vý berovékonanie
na prenájom nebytový ch
priestorov v Dome kultúry

- na I. poschodíDK s rozme-
rom 18 m2

Deťom mladšieho školské ho veku (I. stupeň ZŠ ) chý bajú športové a po-
hybové aktivity, ktoré sú zdrojom príjemný ch zá žitkov (ú spech, radosť).
Upevňujú kladný postoj k vlastnému zdraviu a k aktívnemu využívaniu
športu a pohybu, ako neodmysliteľnej sú č asti svojhoživota.

ZŠ Fá ndlyho ul. v Pezinku iniciovala stretnutie zá stupcov uč iteľov zá -
kladný ch škôl. Spoloč ne pripravili aktivitu pod ná zvom Pezinská olympi-
á da žiakov 1. - 4. roč níka ZŠ . Vypracovali krité riá a pravidlá sú ťaže. Jed-
notlivé disciplíny zahŕňajú - beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, preká ž-
kovú drá hu, hod kilogramovou loptou. Každý z olympijský ch kruhov s fa-
rebný m odlíšením sa stal symbolom jednej zo škôl. Podujatie vyvrcholilo
celomestský m kolom.

- 1. ZŠ Fá ndlyho ul., 2. ZŠ Holu-
byho ul., 3. ZŠ Kupeckého, - 1. ZŠ Fá ndlyho, 2. ZŠ Holubyho, 3.
ZŠ Orešie, - 1. Erik Krá lovič , Paulína Číková (obaja
ZŠ Kupeckého), - 1. Michal Šaliga, Simona Zá pražná (obaja ZŠ
Fá ndlyho ul.), - 1. Peter Škvá ra (ZŠ Fá ndlyho ul.), Anna Luptá -
ková (ZŠ Holubyho), - 1. Peter Kocourek (ZŠ Na bielenisku), Jú -
lia Heldová (ZŠ Fá ndlyho). V celkovom hodnoteníškôl zvíťazila ZŠ Kupec-
kého.

Za prípravužiakov a ú spešný priebeh olympiá dy patrípoďakovanie riadi-
teľom a uč iteľom všetký ch pezinský ch zá kladný ch škôl. Ďakujeme Mestu
Pezinku, že z Fondu športu poskytlo finanč né prostriedky na zakú penie
športový ch potrieb.

Veríme, že sa ná m podarínaštartovaťnovú športovú aktivitu, ktorá si
ná jde každý rok miesto v kalendá rišportový ch sú ťažív meste Pezinok.

zá st. riaditeľa ZŠ Fá ndlyho

Vý sledky: štafetový beh škô l chlapci
dievčatá

jednotlivci, 1. ročník
2. ročník

3. ročník
4. ročník

Mgr. Mária Miklášová

Naša č itateľka J.S. ná s 14. má ja
upozornila, že na Hrnč iarskej ulici
pred domom č . 13 chý ba uždlhšíč as
kovový kanalizač ný kryt. Diera je ne-
zabezpeč ená a je plná špinavej vody.
Nedá vno do nej spadlo dieťa, na-
šťastie okrem toho, že sa ufú ľalo sa
mu nič nestalo. Predtý m do diery

šliapla staršia žena, skonč ilo to pá -
dom a nepríjemný m udretím nohy.
Č itateľka ná m povedala, že upozor-
nila na tento nedostatok aj vodá rov,
ale tís tý m nerobia nič .

Dňa 15. má ja sme na to vodá rov
telefonicky upozornili aj my, službu-
konajú ca pracovníč ka ná m prisľú bila,
že problém budú riešiť. O tri tý ždne,
keď sa nič nedialo, telefonovali sme
znova. Opäťsľuby, už sa tam pôjde
pozrieť vedú ci. V č ase našej uzá -
vierky bolo od prvého nahlá senia 36
dní(!), ale nedostatok ešte neodstrá -
nili.

Pý tame sa, č o sa musístať, aby to
prinú tilo zodpovedný ch konať? (mo)
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Gó ly: 77. a 84. Gottwald, 6.
Ančic, 16. Šestá k, 81. Jež - 34. Pä -
toprstý .

Futbalisti PŠ C Pezinok zohrali
v utorok 3. júna na svojom
ihrisku prípravný zápas so slo-
venským vý berom do 21 rokov.
Mladí reprezentanti vyhrali 5:1
(2:1).

(mo)

Stolnotenisový oddiel ŠKP Pezi-
nok usporiadal v telocvični Stred-
nej odbornej školy Policajného
zboru otvorené Majstrovstvá Pe-
zinka v stolnom tenise mužov.
Okrem domá cich hrá čov sa na tur-
naji zúčastnili stolnítenisti z Ivá nky
pri Dunaji, Senca, Vinosadov, Kar-
lovej Vsi a Bernolá kova.

Napriek tomu, že mimopezinskí
účastníci tvorili dve tretiny štartujú-
cich, domá ci dosiahli vynikajúci
úspech. V súťaž i jednotlivcov obsa-
dili všetky medailové miesta. Vo
finá le porazil Peter Horňá k telesne
postihnutého Petra Valku. Vo
štvorhre sa stretli vo finá le domá ci
pá r (Vojtech a Kristiá n Križano-
vičovci) proti zmiešanému pezin-
sko-seneckému (Jozef Hodá k,
Martin Maczeá k). V strhujúcom
zá pase, ktorý sa hral na pä ťsetov,
boli šťastnejší dvaná sťročný Ho-
dá k a o pä ťrokov staršíMaczeá k.

1. Peter Horňá k, 2. Peter Valka, 3.
Vojtech Križanovič (všetci ŠKP
Pezinok).

1. Jozef Hodá k, Martin Maczeá k
(ŠKP Pezinok/ STK Senec), 2. Voj-
tech a Kristiá n Križanovičovci
(ŠKP Pezinok), 3. Peter Basá r,
Rudolf Starovský (Ivá nka pri Du-
naji),René Dinka, Adam Letenay
(Ivá nka pri Dunaji)

Vý sledky:
Dvojhra

Š tvorhra

Ing. Pavol Hodá k

Narodený :
Klub:
Tré ner:
Ú spechy:

24.4. 1987
1. JC Pezinok

Jozef Tomá nek
7 x Majster Sloven-

skej republiky.

Prednedá v-
nom sme in-
formovali o
tom, že at-
létka Barbora
Michá liková
sa zúčastní
na euró pskej
mlá dežníckej
o l y m p i á d e
(EYOF) v Paríž i. Dozvedeli sme sa
však, že Pezinok bude maťna tomto
mlá dežníckom podujatí dvojná -
sobné zastúpenie. Postup naň si ako
jediný slovenský dorastenecký džu-
dista vybojoval aj 16-ročný

(na obr.), ktorému sme polož ili
niekoľko otá zok.

Milan
Randl

Ako ste sa na EYOF prebojova-
li?
l

- Postup som si zabezpeč il na kvalifi-
kač nom turnaji A-kategórie v poľ-
skom meste Bielsko-Biala. Zú č astnili
sa na ň om pretekári zo 48 krajín. V
mojej kategórii do 81 kg bolo 25 pre-
tekárov. Zdolal som postupne piatich
sú perov, vo finále Izraelč ana až po
predĺž ení.

- S dž udom som zač al pred ôsmimi
rokmi, celú kariéru pôsobím v 1. JC
Pezinok, kde sa mi venujú Jozef To-
mánek a jeho synovia. Minulý rok
som sa dostal do slovenskej doraste-
neckej reprezentácie a zú č astnil som
sa na majstrovstvách Európy do-
rastencov v Györi, kde som vypadol
v 2. kole.

l

l

Aká je vaša doterajšia špor-
tová karié ra?

Ako zvládate školské povin-
nosti sošportovými?

- Š tudujem na SOU obchodnom v
Bratislave Na Pántoch. Som v špor-
tovej triede a aj vďaka pochopeniu
riaditeľa školy nemám problém s
uvoľň ovaním na rôzne športové ak-
cie.

- Krátkodobým cieľom je pre mň a
zisk medaily na EYOF-e, o mesiac
na to ma č akajú majstrovstvá Eu-
rópy v Azerbajdž ane. Neskôr by som
sa chcel zú č astniťna olympijských
hrách.

l Aké sú vaše plány do budúc-
nosti?

(pr)

Pá d pezinského mužského bas-
ketbalu pokračuje. Vedenie BK Pe-
zinok predalo miestenku v Extra-
lige družstvu BC Prievidza. Prečo
sa to stalo a čo ďalej s mužský m
basketbalom v našom meste ná s
informoval , po-
sledný tréner mužstva: -

-

Milan Černický

A kam povedú vaše ďalšie
kroky?

(pr)

Hlavným
dôvodom boli jednoznač ne finan-
cie. Bolo aj málo hráč ov a v pod-
state okrem športovej haly sme
nemali k dispozícii nič . Je mož nosť,
ž e v Pezinku ostane aspoň 1. liga
(bývalá 2. liga), pretož e sú ľudia,
ktorímajú záujem, aby sa tu udrž a-
la aspoň táto sú ťaž .

Momentálne sa rozhodujem o
svojom ďalšom pôsobisku. Mám
dve ponuky, jednu z muž skej a
jednu z ž enskej extraligy. Verím, ž e
v najbliž ších dň och sa dohodneme
so záujemcom o moje služ by na
spolupráci.

l

Snímka M. Oravca je z posledného zápasu PŠ C na domácej pô de s
Kobou Senec B (0:2).

Posledným 30. kolom sa v nedeľu
15. júna skončila 3. futbalová liga,
skupina Bratislava. PŠC Pezinok v
ňom doma podľahol rezerve seneckej
Koby 0:2 a s celkovou bilanciou dva-
ná sťvíťazstiev, šesťremíz a dvaná sť
prehier obsadil 8. miesto. Riadiaci
orgá n súťaže mužstvu odrá tal 3 body
za inzultá ciu rozhodcu hrá čom po
jednom zo zá pasov v jesennej časti.
Po poslednom zá pase sme oslovili
trénera a pož iadali ho
o zhodnotenie tohto futbalového roč-

Dušana Jacka

níka: - Jesenná č asťbola výsledkovo i
herne kvalitnejšia ako jarná. Nevyšla
nám zimná príprava, pretož e boli na
tréningoch veľké absencie a nevedeli
sme s kým môž eme poč ítaťďalej. Ani
hráč i, ktoríprišli nepriniesli kvalitu, akú
by sme oč akávali, ale v podstate len
doplnili káder. Muž stvo hralo asi to, na
č o malo, keďž e hráč i boli veľmi limito-
vaní práve dochádzkou na tréningy a
nie vž dy sa mi zdalo, ž e sú naplno
koncentrovaní na svoje povinnosti. V
niektorých zápasoch nás podrž ali

brankári Ondrovič a Niž ň an, ktoríuká-
zali, ž e majú aj na vyššiu sú ťaž . Hráč i
v poli striedali lepšie výkony s pod-
priemernými. Myslím si, ž e v tejto
sezóne sme dosiahli to, na č o
hráč sky i ekonomicky máme. Stač ilo
to na pokojnýstred tabuľky, nie sme s
tým však spokojní. Ja, ako tréner ale i
klub máme urč ite vyššie ambície a
myslím si, ž e aj Pezinku ako mestu by
svedč ali vyššie prieč ky v tejto sú ťaž i.
Bohuž iaľnaša ekonomická situácia
nie je ruž ová. Verím, ž e aj sú č asný
vývoj v klube by mohol byťimpulzom
pre sponzorov a ľudí, ktorí by mohli
pomôcťv hocijakej forme. Od Pe-
zinka fanú šikovia i sú peri oč akávajú v
tejto lige dosťveľa avšak za týchto
podmienok aké momentálne máme
to stač í maximálne na ten stred ta-
buľky. Dosťnám pomáha mesto, je to
však len základ. Ten potrebnýzvyšok,
ekonomický i organizač ný, však za-
bezpeč ujeme viac-menej svojpomoc-
ne.

futbalu.

n A ako vidíte budúcnosť pe-
zinské ho futbalu?
- Prial by som si, aby sme doplnili ká-
der kvalitou, nielen kvantitou. Dáme
šancu aj niektorým dorastencom, aby
získali skú senosti. Verím, ž e hráč i náj-
du v sebe dosťchuti a odhodlania za-
bojovaťa dosiahnuťpre Pezinok lep-
šie výsledky. Prajem si tiež zvýšenie
záujmu sponzorov i všetkých ostat-
ných, ktorí sú ochotní pomôcťpezin-
skému (pr)

Staršíž iaci MBK Pezinok dosiahli cenný úspech v tomto ročníku ž iackej bas-
ketbalovej ligy, keď obsadili na finá lovom turnaji v Žiline 2. miesto a v krá tkej
histó rii nového klubu získali prvé medaily. Mužstvo pod vedením trénera Jus-
tína Sedlá ka vyhralo jeden zá pas a dva prehralo,čo v konečnej tabuľke stačilo
na 2. priečku. Hrá či Patrik Klimek a Pavol Lošonský sa dostali do najlepšej
pä ťky turnaja.

Na zá klade dobrý ch vý konov počas celého ročníka mohlo toto mužstvo štar-
tovaťna medziná rodnom turnaji vo francúzskom meste Le Portel. Cesta na
turnaj bola spojená so zastá vkou v Luxemburgu, kde sa vý pravy ujal bý valý
hrá čPezinka Blažej Mašura a uká zal nám centrum mesta. Na druhý deň sme
pokračovali do dejiska turnaja. Organizá tori ná s uvítali perfektnou večerou, po
ktorej nasledoval tréning. Cez víkend sme odohrali zá pasy s reprezentá ciou
Belgicka (28:57), domá cim tímom Amicale Le Drapeau (46:51), tímom An-
glicka A (41:50) a v zá verečnom súboji o 7. miesto sme zdolaliŠkó tsko 76:29.
Voľný čas sme vypĺňali kúpaním v Atlantickom oceá ne a prechá dzkami po
mestečku Le Portel. Konečné 7. miesto ná s síce neuspokojilo, ale nadobud-
nuté skúsenosti môžu hrá čom i trénerom pomôcťv ďalšej prá ci. Potešila ná s
tiež perfektná starostlivosť. Ubytovanie, strava i ostatné zabezpečenie bolo na
vysokej úrovni. Cestou spä ť sme sa zastavili v prímorskom meste Calais a
potom sme už plnídojmov nabrali smer Pezinok. (pr)

V sobotu 21. júna vyvrcholil
zá verečnými zá pasmi 4. ročník
Mestskej minifutbalovej ligy. V
semifiná lový ch zá pasoch sa
stretli: Čeko tím - NŠK 4:3 po
predĺženía Pezinská zmes - Po-
hoda 9:2. V súboji o 3. miesto
zdolal tím NŠK Pohodu 5:4, vo
finá le zdolala Pezinská zmes
Čeko tím 4:3 a získala tak cel-
kové prvenstvo. Najproduktív-
nejším hrá čom súťaže sa stal
Imrich Nagy (Dž in tím) so 45 bod-
mi, najlepším strelcom je Tomá š
Sobolič z Pohody a asistentom
Jozef Hubrich tiež z Pohody (30
nahrá vok).Ďalšíročník Mestskej
minifutbalovej ligy odštartuje v
auguste. (pr)
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Aj na toto leto pripravilo Mesto Pezinok pre ná vštevníkov i domá cich pra-
videlné štvrtkové vychá dzky (celý jú l a august) po pamä tihodnostiach Pe-
zinka. Na programe je:

3.7.
(zraz o 17.00 hod. pred Informačným centrom)

Sprievodca Peter Wittgrú ber
10.7.

(zraz o 17.00 hod. pred Informačným centrom) Zuzana Frnová
17.7.

(zraz o 18.30 hod. vo Farskom kostole) Peter Sandtner
24.7.

(zraz o 17.00 hod. pred Informačným centrom) Peter Sandtner
31.7.

(zraz o 17.00 hod. pred Informačným centrom) Peter Wittgrú ber

7.8.
(zraz o 16.40 hod. na autobusovej zastá vke na Radničnom ná mestí,
odtiaľsa mestskou dopravou odvezú ú častníci k Pinelovej nemocni-
ci) Peter Wittgrú ber

14.8.
(zraz o 17.00 hod. pred Informačným centrom

Jana Wittgrú berová , Stanislav Pá tek
21.8.

(zraz o 16.40 hod. na autobusovej zastá vke na Radničnom ná mestí,
odtiaľsa mestskou dopravou odvezú ú častníci na Malackú cestu)

Peter Sandtner
Bližšie informá cie o vychá dzkach možno získaťv Informačnom centre

Pezinok, Radničné ná m. 9, tel. 033/6901 107, e-mail: informacne.centru-
m@msupezinok.sk. Vstup na vychá dzky je voľný .

Júl

August

Staráradnica a historické pamiatky na Radničnom námestí

Po stopách pezinský ch vý tvarníkov

Kostoly v centre Pezinka

Sv. Anna - patrónka Pezinka

Zámok a park

Banský náučný chodník

Mestský cintorín ažidovský cintorín na Slnečnej ulici

Pezinské mlyny a Galé ria insitné ho umenia

(EL)

V piatok 13. jú na sa v priestoroch
Zá mockej viná rne v Pezinku usku-
točnilo oficiá lne založenie Sloven-
ské ho konzulá tu Európskeho viná r-
skeho rytierskeho stavu (EVIRS) so
sídlom v Pezinku a slá vnostná akre-
ditá cia 17 slovenských hospes - ry-
tierov.

Európsky viná rsky rytiersky stav
má konzulá tne zastú penie v 16 kraji-
ná ch Európy. Sená t, najvyššíorgá n
tohto stavu, má sídlo v slobodnom
krá ľovskom meste Einsenstadte v
Rakú sku.

Akt sa konal za slá vnostné ho ná -
stupu so zá stavami a insigniami Eu-
rópskeho viná rskeho rytierskeho
stavu. Celý obrad zabezpečoval kon-
zulá t Dolné Rakú sko. Prítomníboli
konzul Sená tu Alexander Unger a
prokonzul Dolné ho Rakú ska Dr. Kurt
Abt a ďalší.

Za slovenskú stranu sa na organi-
začnom zabezpečenípodieľal Pe-
zinčan Ing. František Slezá k, CSc.,
ktorý sa stal prokonzulom Sená tu
EVIRS.

Na slá vnosti akreditovali prvých 17
slovenských hospes - rytierov, s prá -
vom nosiťprvý stupeň - zeleno-žlto-
červenú stuhu s insigniami EVIRS. Z
Pezinka boli akreditovaní šiesti
hospes - rytieri: Ing. Já n Hacaj, Peter
Matyšá k, Ing. Milan Pavelka, Ing.
František Slezá k, CSc., Mgr. Oliver
Solga a Ing. Gabriela Vojteková .

Ideológia a ú lohy rytierskeho stavu
sú obsiahnuté v týchto zá sadá ch:
- Viná rsky rytiersky stav sa angažuje
v kultú rnej a spoločenskej oblasti, v
objektivizá cii k vierovyznaniu, politi-
ke, hospodá rskym a štá tnym zá uj-
mom pre dosiahnutie zlepšenia:

postavenia, pozdvihnutia a rozší-
renia vinohradníckej a viná rskej kul-
tú ry a s tým sú visiace oblastiživota;

sprostredkovania témy vína do
ná rodno-hospodá rskych poznatkov;

ocenenie a spozná vanie nobles-
nosti vína doma a v zahraničí;

podpora ku kresťanským hodno-
tá m - podpora charitatívnych akcií;

rytierstvo sa hlá si k duchu čistej
pravdy, je otvorené pre krá su,
dobrotu a pravdivosť, pravé rytierske
priateľstvo.

Založený konzulá t na Slovensku
má značnú samostatnosťa kompe-
tencie. Za pomoci gestora Konzulá tu
Dolné Rakú sko mô že prijímať no-
vých hospes. Mô že rozvíjať vzťahy
so zahraničím, cez obchodné ko-
mory zabezpečovať podporu ob-
chodu a informovať o najnovších
vedeckých poznatkoch v oblasti vi-
niča a vína.

Konzulá t na Slovensku pripraví
založenie legá tstiev pravdepodobne
v Rači, Modre, na Nitrianskej
krá ľovskej vínnej ceste a v Tokajskej
oblasti.

l

l

l

l

l
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- pre
deti je zabezpeč ené: doprava,
vstupné na jednotlivé akcie, peda-
gogický dozor, obč erstvenie, Bra-
tislava - obed. Deti mô žete prihlásiť
na tel. č . 641 3949 alebo osobne v
Dome kultú ry Pezinok.

1. Chalani to tiež chcú ...a
stále NEM

2. Nezvratnýosud 2 USA
3. - 4. Sexy párty USA
5. - 6. Kameňák ČR
7. - 8.
9. - 11. X men 2 USA

12. - 13. Felix a Rose - Dvaja v ob-
lakoch

14. Kolíska do hrobu USA
15. - 16. Zloč in je extrémnyšport

USA
17. - 18. Devä ť kráľovien
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

Letnéprá zdninovévýlety

PRÍRODNÉ KINO

Kurz sebaovládania USA

USA

USA

Zač iatok predstaveníje o 21.15
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 20.15
hodiny. ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ !

(štvrtok) -
- Bratislava (diva-

delnépredstavenie, ZOO)
(nedeľa) o 17.00 HOD. v Zá-

mockom parku -
- FOLKLÓRNE

NÁVRATY - galaprogram spojenýs
výstavou remeselníckych prác detí.
V spolupráci s MOS.;

(štvrtok) -
- Driny, Smolenice

(jaskyňa, zámok, kú panie);
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-

mockom parku - - po-
poludnie spoloč enských tancov;

(štvrtok) -

;
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-

mockom parku - Koncert
pezinskej kapely;

KULTÚRNE CENTRUM

3.7. LETNÉ PRÁZDNI-
NOVÉ VÝLETY

;
6.7.

OTVORENIE KUL-
TÚRNEHO LETA

10.7. LETNÉ PRÁZDNI-
NOVÉ VÝLETY

13.7.
KST PETAN

17.7.

20.7.
KRTINEC.

LETNÉ PRÁZDNI-
NOVÉ VÝLETY

27.7.
ROMANTICKÝ KLAVÍR

7.7. 2003
KONSENZUS MLADEJ UMELEC-
KEJ VLNY: ZUZANA, ONDRO,
MAREK, TOMÁŠ , DANIEL, KAT-
KA

- Piešťany (plavba
loďou, kú panie)

(nedeľa) vo Spoloč enskej
sále - -
klavírny koncert Veroniky Čechovej
z diela Frederica Chopina a Franza
Schuberta.

o 17.00 hod. vernisáž -

. Výstava mladých modranských
umelcov, potrvádo 1.8. 2003.

VÝSTAVY:

Poznávacím znakom - erbom
obcí, ktorých obyvatelia sa zamest-
návali prevažne vinohradníctvom,
sú vinič né ratolesti, strapce hrozna,
vinohradnícky nô ž, ktorý predchá-
dzal dnešným vinohradníckym nož-
niciam.

Preto neudivuje, že aj Cajla, prvá
obec pripojená k Pezinku, má v
obecnej peč ati vinohradnícky mo-
tív: vinohradnícky nožík a po stra-
nách dva strapce hrozna s vinič -
nými listami. Tento symbol nie je
ojedinelý. Podobnú peč ať ako
Cajla mala aj obec Smrdáky v Se-
nickom 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 mu-
sia nieč ím líšiť. Neudivuje nás, že
aj Cajla má v obecnej peč ati vino-
hradnícky motív: vinohradnícky
nô žs tzv. securis - sekerkou na von-
kajšej strane, ktorou sa odsekávali
hrubšie prú ty vinič a a po stranách
dva strapce hrozna s vinič nými lis-
tami.

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-

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

dostala do zálohu grófoviŠtefanovi
Pálfimu.

Pre urč enie erbu obce nie je pod-
statný 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-

tlač koch do vosku. Preto nepo-
známe jeho heraldické sfarbenie. V
zmysle heraldických pravidiel ho
treba popísať takto: v zelenom štíte
je v strede strieborný vinohrad-
nícky 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 aťbez erbu.

Uvedené ú daje sú tie najzáklad-
nejšie o dejinách Cajly. Obšírnejšie
o Cajle píšu dvaja historici pracu-
jú ci na , ktoré vy-
šli tlač ou vo vydavateľstve Obzor v
roku 1982: Univ. prof. JurajŽudel a
PhDr. Ján Dubovský. Tieto ú daje o
Cajle sa nachádzajú v uvedenej
knihe na str. 212 - 217. Z textu vid-
no, že Cajla bola bohatou poddan-
skou dedinou s prevahou vinohrad-
níckej pô dy. Žili v nej prisťahovaní

Dejiná ch Pezinka

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

, 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 Malokarpat-
skej vínnej ceste, ale aj sú č asťou
širšieho malokarpatského vino-
hradníckeho regiónu od Bratislavy
po Smolenice.

(z knihy Vývoj erbu mesta Pezinok
a prič lenených obcíCajla a Grina-
va)

Peripetie slobody
(Pezinská čítanka)

Dr. Já n Milan Dubovský

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 výtvarní-
kov, ktorú rozšírili práce troch č eských výtvarných umelcov. Na otvorenívý-
stavy sa zú č astnili poč etníhostia z Rakú ska, ktoríboli nadšenízo samotnej
výstavy ale tiežz krásnych priestorov Starej radnice. Veľmi príjemnýzážitok
a výstavu vysoko hodnotila i kultú rna radkyňa rakú skeho veľvyslanectva
Susanne Ranetzky.

Výstavu, ktorápotrvádo 10. septembra, otvoril primátor mesta Oliver Sol-
ga.

V iných priestoroch mú zea bola nainštalovanáďalšia zaujímavávýstava
pod názvom Stredoveká zbraň a zbroj v archeologických nálezoch. Expo-
náty pochádzajú zo zbierok Archeologického mú zea SNM, Historického
mú zea SNM, sú kromnej zbierky Tomáša Achsa, z archeologických výsku-
mov v Gajaroch, Budmericiach, Obišovciach, v Devínskej Novej Vsi a ďal-
ších. (mo)

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. Zá-
pasy 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


