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Parkovisko pretekárskych strojov v športovom areáli v pezinskom kameňolome cez tretí júlový víkend za-
plnili desiatky kamiónov, autodielní a sprievodných vozidiel pretekárov - účastníkov majstrovstiev Európy
automobilov. Viac sa dočítate na str. 10. Snímka (mo)

Prípravy Vinobrania (19. - 21.
septembra) sa už dostávajú do zá-
verečnej fázy. Organizátori doťa-
hujú svoje posledné zámery, ktoré
majú jediný cieľ, dôstojne pripraviť
akciu roka v Pezinku. Keďže hlav-
ným magnetom na podujatiach
tohto druhu býva popri dobrom
občerstvení pútavý program, pre-
zradíme niekoľko zaujímavých
účinkujúcich, ktorí prídu zabávať
hostí.

V piatok na tribúne na námestí v
rámci tradičného koncertu Pe-
zinčania Pezinčanom vystúpia Krti-
nec, Take One, Maybe, Second
Band, Diadem, Feelme, či Miro

Holzmann. Krátko pred polnocou
ich vystrieda Senzus.

V sobotu sa predstavia dychové
kapely Studienka a Grinavanka, v
živom vstupe so súťažami Rock FM
Rádio, historickí šermiari, Marcela
Laiferová so skupinou Trend,
Funny Fellows a Semtex. Po
ohňostroji prídu zábavychtivým
divákom zahrať aj Margot a Supple
People.

Nedeľa sa bude síce niesť predo-
všetkým v duchu už tradičnej na-
jobľúbenejšej vinobraneckej atrak-
cii - alegorického sprievodu (začia-
tok o 11. hod.), diať sa však bude
veľa zaujímavého aj na tribúnach,

na jednej z nich - na Radničnom
námestí vystúpia pesničkári Ro-
man Vámoš Band, domáci Arion a
Lucia Šoralová, pred Zámkom si
zase prídu na svoje milovníci tra-
dičnej zábavy, pretože tu budú celé
poobedie vyhrávať dychové hudby
- od domácej kapely Cajlané až po
Miločanku z Českej republiky. To
však určite nie je všetko, konečná
ponuka bude ešte pestrejšia, aby
oslovila všetky vekové i záujmové
skupiny návštevníkov Vinobrania.

Podrobný program Vinobrania
uverejníme v budúcom čísle, ktoré
vyjde v stredu 17. septembra.

(EL)

Po zániku Západoslovenských vo-
dární a kanalizácií vznikla Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť (BVS)
a.s., so sídlom v Bratislave, Prešov-
ská ul. 48. Jej akcionármi sú mestá a
obce z Bratislavského kraja, podľa
počtu obyvateľov. Hlavným akcioná-
rom je Bratislava, ktorá vlastní 59 per-
cent akcií, Pezinok má 2,90 percenta
akcií.

Skutočnosť, že Bratislava je najväč-

ším akcionárom, od jej rozhodnutí
bude závisieť ďalšie smerovanie tejto
vodárenskej spoločnosti. Pôvodne sa
uvažovalo, že by do novej spoločnosti
mohol vstúpiť strategický investor,
ktorý by ju mohol odkúpiť. V dôsledku
toho by však mohlo dôjsť k prudkému
nárastu cien vodného a stočného.
Nový bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský si aj preto myslí, že vstup
strategického investora nateraz nie je

aktuálny. BVS by podľa neho mala
naďalej ostať komunálnou spoloč-
nosťou, nemala by sa dostať do rúk
súkromného sektora. I keď je z
hľadiska technickej infraštruktúry v
prevádzke vodární veľa závažných
problémov, ktorých riešenie si vyžiada
nemalé investície, vstup silného in-
vestora nie je jedinou cestou na zís-
kanie potrebných finančných zdrojov.

Pokračovanie na 3. strane

Každá generácia píše históriu.
Každá generácia sa zapisuje do
kroniky nášho mesta osobitnými a
neopakovateľnými udalosťami.
Mnohé z nich časom upadnú do
zabudnutia, mnohé si odnesú ich
účastníci do večnosti. Sú však aj
také, ktoré sú v pamäti stále živé a
ktoré sa budú pripomínať aj keď tí,
ktorí boli pri tom už dávno nie sú
medzi nami. O pár dní sa má udiať
niečo, o čom sa generáciám Pe-
zinčanov ani len nesnívalo a vyslo-
viť kedysi niečo také by sa istepova-
žovalo za pochabosť. Pápež bude
prechádzať ulicami nášho mesta.
Tými ulicami, po ktorých denne pre-
chádzame aj my. Tými ulicami, na
ktorých sa križujú, stretajú a spájajú
naše životné cesty. Sú to už milióny
našich každodenných ciest. Pridá
sa k nim aj cesta Sv. Otca, pápeža
Jána Pavla II. Hoci bude asi veľmi
krátka, ale stane sa už navždy
súčasťou tej veľkej cesty, ktorou
prechádza svetom ako posol poko-
ja, lásky a Kristovho evanjelia. Na
tejto ceste chce stretnúť čo najviac
ľudí, zahľadieť sa im do tváre a vi-
dieť v nich bolesti i radosti, obavy i
odhodlanie, sklamania i nádeje
dnešného sveta. Chce si vryť tieto
tváre do pamäte, aby ich potom v
tichu modlitby predstavil pred
Božou tvárou.

Prvá cesta na jeho tretej návšteve
Slovenska povedie z Bratislavy do
Trnavy práve cez naše mesto. Aj
Pezinok sa bude môcť zaradiť k tým
miestam, ktoré poctil nástupca apoš-
tola Petrasvojouprítomnosťou.

Pokračovanie na 9. strane
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Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo úpravu systému
triedeného zberu tuhého komunálneho odpadu na sídliskách. Pre občanov
rodinných domov sa ničnemení, ale pre občanov sídlisk to znamená zruše-
nie triedenia biologického odpadu. V priebehu júna boli upravené kontajne-
rové stanovištia tak, že kontajnery na biologický odpad boli stiahnuté, pone-
chané boli kontajnery na papier, na niektorých stanovištiach boli pridané
kontajnery na netriedený odpad a tiež boli pridané v celom meste kontaj-
nery na sklo. Kvôli orientácii pre občanov sídlisk uvádzame termíny vývo-
zov separátov - skla a papiera. Znečistené separáty sa nevyvezú v deň vý-
vozu, ale v náhradnom termíneako netriedený odpad.

Ing. Oľga Moťovská
OŽPMsÚ Pezinok

Separát september október november december

Sklo

Papier

23. 21. 18. 30.

9. a 23. 7. a 21. 4. a 18. 16. a 30.

Podľa ročného plánu práce sa
najbližšie zasadnutie Mestské-
ho zastupiteľstva v Pezinku
uskutoční 12. septembra 2003.
Poslanci prerokujú: správu o
realizácii investičnej výstavby,
hodnotenie práce orgánov mes-
ta (Mestské zastupiteľstvo, Mest-
ská rada), informáciu o plnení
rozpočtu mesta za I. polrok 2003
a iné.

Zasadnutie bude v zasadačke
MsÚ na Radničnom námestí 7,
začiatok o 8.30 hod. (mo)

Primátor mesta Pezinok ako
správny orgán podľa ust. § 13
zákona NR SR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov s poukazom
na zákon č. 332/1996 Z.z. o vino-
hradníctve a vinárstve v znení
neskorších predpisov a v
zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000

v čase dozrievania a zberu
hrozna, vyhlasujem:

ako aj

motorových vozidiel do vinohra-
dov v Pezinku
-

- obdobie dozrievania a
zberu úrody hrozna.

Zákaz vstupu do vinohradov
sa vzťahuje na všetky fyzické i
právnické osoby, ktoré nie sú
vlastníkmi vinohradov, ich
správcami, nájomcami resp.
obhospodarovateľmi alebo ich
pracovníkmi.

Sankcie: Za nedodržanie tohto
zákazu možno podľa ust. § 46,
48 zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších
predpisov, uložiť pokutu do 1000
Sk.

primátor mesta Pezinok

o úprave vstupu do vinohra-
dov

Mgr. Oliver Solga

ZÁKAZ VSTUPU

ZÁKAZ VJAZDU

Príkladom dobrej susedskej spo-
lupráce môže byť aj likvidácia divo-
kej skládky odpadu medzi Vinič-
ným a Sencom. O odstránenie
veľkej kopy smetí, hyzdiacej okolie
blízkej frekventovanej cesty ved-
úcej z Pezinka do Senca, sa posta-
rali primátori oboch miest a sta-
rosta obce Viničné.

Dlho sme sa z vábnejšieho
pohľadu na okolitú prírodu však
netešili, lebo o pár dní, ktosi bez-
citný na zlikvidovanú skládku vy-
viezol fúry odpadu znovu. Nad úbo-
hosťou konania niektorých ľudí
možno len zaplakať... (mo)

Na Bratislavskom samosprávnom
kraji sa uskutočnilo rokovanie primá-
tora Olivera Solgu a zástupcu
Združenia lekári a zdravotnícki pra-
covníci Pezinok (MUDr. Mojmír
Kváčala) s predsedom BSK Ľubom
Romanom, ohľadom prenájmu po-
likliniky pre mesto Pezinok. "Myslím

si, že je to už na dobrej ceste. Mesto
bude správcom polikliniky, dohodli
sme sa na konkrétnych podmien-
kach prenájmu. Považujem to za
prvý krok k tomu, aby sme polikliniku
získali do majetku mesta," povedal
nám O. Solga.

(mo)

-

Aj keď je čas dovoleniek, Pezi-
nok žije čulým ruchom. Nezasta-
vila sa ani príprava niektorých
investičných akcií, ktoré by sa
mali v najbližšom čase realizo-
vať. Informácie nám poskytol
primátorOliverSolga:

Rozpracovaných je niekoľko in-
vestičných celkov. O parkovisku
pred tzv. novou Slimáčkou sme už
informovali. Bol vybraný projektant
VPÚ DECO a.s., ktorý spracúva
projektovú dokumentáciu, zabez-
pečuje sa tiež dokladová časť, po-
trebná pre vydanie stavebného
povolenia. Prebieha i výberové
konanie formou verejnej súťaže na
dodávateľa projektovej dokumen-
tácie na križovatku a svetelný prie-
chod pre chodcov pri poliklinike.
Ďalej sa pripravuje parkovisko,
nový chodník a celková úprava
okolia na Jesenského ulici v úseku
od Malokarpatskej knižnice po
nové nákupné stredisko Real Mar-

ket na rohu Hrnčiarskej ulice. Z tých
dôležitejších stavieb, čo čakajú na
real izáciu, spomeniem ešte
okružnú križovatku Holubyho - Ku-
peckého - Mladoboleslavská -

Situovanie nového parkoviska pred novou Slimáčkou.

Polkorábova, kde došlo už k majet-
kovému vysporiadaniu s Okres-
ným úradom. Pripravujú sa aj pro-
jekty na ďalšie stavby.

(mo)

- Vôbec nie, treba mať len trošku
trpezlivosti. V predvolebnom ob-
dobí som viackrát uviedol, že v pr-
vom roku vo funkcii sa budeme
venovať rekonštrukciám a opra-
vám škôl. A to sa deje. V druhom
roku prídu na rad zas byty. Mnohé

l Pán primátor, najmä mladí
ľudia, majú pocit, že ste "zabud-
li" na predvolebné sľuby, týkaj-
úce sa výstavby nových bytov v
Pezinku. Je to tak?

veci ohľadne výstavby bytov, ale
zabezpečujeme už teraz.

- Vo výstavbe sú dva 24-bytové
domy na Muškáte, ďalšie dva pri-
pravujeme. Máme už statický posu-
dok na nedokončený pavilón pri
Psychiatrickej nemocnici, tu chce-
me urobiť 30 malometrážnych mest-
ských bytov. Možno ich nazvať so-
ciálne alebo tzv. štartovacie pre
mladé rodiny. Rokujeme s poten-
cionálnymi investormi výstavby
bytov na Muškáte a na Severe. Mali
by to byť bytovky, nie však už 12-
poschodové, ale len troj až štvor-
podlažné. Pokračuje príprava vý-

lMôžete byť konkrétnejší, kde
sa budú byty stavať?

stavby nového sídliska Rozálka,
kde by malo byť zhruba 180 rodin-
ných domov. Do konca roku by sme
mali mať stavebné povolenie na
inžinierske siete, ktoré bude finan-
covať mesto. Z plánu zóny Rozálka
sme vypustili komplexnú bytovú
výstavbu, tú budeme orientovať do
iných lokalít. Maximálne budeme
tiež podporovať iniciatívy investo-
rov, ktorí prídu s ponukou výstavby
bytov, najmä jedno a dvojizbových,
ako je to na Muškáte. (mo)

Mesto Pezinok a primátor mesta
vypisujú fotografickú sú ťaž na
tému Pezinok - Môj domov. Cieľom
súťaže je fotografické zdokumen-
tovanie súčasného života obyva-
teľov Pezinka a jeho historických a
prírodných krás. Súťaž je určená
fotografom všetkých vekových kate-
górií a tiež technika je ľubovoľná.
Minimálna veľkosť fotografií je
10x15 cm.

Garantom súťaže je redakcia ča-
sopisu Pezinčan a známy pezinský
fotograf Ján Štrba. Uzávierka pr-
vého kola je 15. septembra 2003 a
prezentácia fotografií bude počas
Vinobrania 19. - 21. septembra
2003. Bližšie informácie získate v
redakcii časopisu Pezinčan alebo
načísle 641 3435.

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

Aj v tomto roku prváčikom všet-
kých pezinských základných škôl,
ako spomienku na prvý deň v škole,
venuje v mene všetkých občanov
primátor Pezinka Oliver Solga škol-
ský zápisník (zrkadielko) Do ško-
ličky, do školy. Mal by uľahčiť kaž-
dému škôlkárovi prechod do zá-
kladnej školy a pedagógom zase
pomôcť nadviazať kontakt s rodič-
mi.. (EL)
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Dokončenie z 1. strany
Jednu z nich A. Ďurkovský vidí v
čerpaní úveru. V tomto prípade, ak
by malo dôjsť k zvýšeniu cien vod-
ného a stočného, by sa tak malo
diať len postupne. Je to rozhodne
prijateľnejšie pre občanov, aj keď k
postupnému zvyšovaniu cien tak či
tak príde.

O definitívnej budúcej podobe
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti má rozhodnúť nadchádzaj-
úce valné zhromaždenie (16.9.), na
ktorom pripravujú tiež personálne
zmeny v predstavenstve a dozor-
nej rade BVS. Východiskom pre
ďalší postup bude hĺbkový audit,
ktorý má poskytnúť obraz o tom v
akom stave sa spoločnosť nachád-
za.

Okresy Pezinok a Senec, bude
po vzájomnej dohode, zastupovať
primátor Pezinka Oliver Solga,
ktorý nám povedal: "Z rokovaní, na
ktorých som sa zúčastnil, jedno-
značne vyplynulo, že do BVS ne-
vstúpi zahraničný kapitál, ani ju
nepredáme. Budeme skôr iniciovať
založenie dcérskej správcovskej
spoločnosti BVS, ktorá by tiež za-
bezpečovala rekonštrukciu vodo-
vodných a kanalizačných sietí, sa-
mozrejme aj v našom okrese.

(mo)

Malokarpatské osvetové stre-
disko (MOS), ktorého zriaďova-
teľom je Bratislavský samosprávny
kraj, sa sťahuje v septembri z Pe-
zinka do Modry. Novým sídlom
tejto kultúrnej inštitúcie bude bu-
dova Starej vinohradníckej školy
(vyše Hornej brány), ktorá je majet-
kom BSK.

Podľa vyjadrenia predsedu BSK
Ľuba Romana pre Modranské zves-
ti, v rekonštruovaných priestoroch
starej školy, bude centrum regio-
nálnej kultúry, ktoré by sa malo stať
centrom vinohradníckej a vínnej
cesty, sídlom vinohradníckeho
múzea a múzea majo l i ky.

V lete tohto roku Mestský úrad v
Pezinku zadal spoločnosti Petmas,
s.r.o. opravu, náter a výmenu prvkov
na detských ihriskách po celom mes-
te. Ešte v máji a júni boli zrušené z
hygienických dôvodov niektoré pies-
koviská, ale v zostávajúcich bol
dôkladne vymenený piesok, ktorý
zamestnanci Petmasu priebežne
udržiavajú v čistote. Počas letných
prázdnin nám šmykľavky, preliezač-
ky, hojdačky i lavičky, pestrými far-
bami ponatierali mladí brigádnici.
Postupne sa vymieňajú i pneumati-
ky, ktoré deťom slúžia ako súčasť
hojdačiek. Na Bystrickej ulici na síd-
lisku Juh sme tiež vymenili šmykľav-
ku a pod hojdačkami, kde donedáv-

na nebezpečne trčali kusy betónu, je
skušobná spevnená plocha zo špe-
ciálnej "gumenej dlažby", vhodnej
práve na hru detí. Žiaľ, finančné pro-
striedky nedovoľujú takto ihneď vy-
lepšiť aj iné detské ihriská. Preto
sme uvítali iniciatívu mladých rodín
práve z Bystrickej ulice, ale aj z
ostatných lokalít v meste, kde sami
rodičia zháňajú sponzorov na vylep-
šenie ihrísk v blízkosti svojich domo-
vov.

Mesto má v správe, ako je všeo-
becne známe, i detské ihriská v ma-
terských školách. Takže financie v
budúcnosti musíme smerovať i na
ich zveľadenie.

Ing. Jana Gubániová

Ojedinelý pohľad - železničné spojenie medzi Bratislavou a
Pezinkom je dlhší čas len po jednej koľaji. Odstránenie sta-
rých a vybudovanie nových koľajníc sa robí v rámci rozsiah-
lej rekonštrukcie, na ktorej financovaní sa podieľa Európska
únia. Práce na výmene koľajníc sa začali 16. júna a potrvajú
až do októbra. Úpravou tratesa dosiahne, že vlaky budú môcť
premávaťaž 160 kilometrovou rýchlosťou.

Miestna organizácia Sloven-
ského červeného kríža v Pezinku
oznamuje, že v utorok 23. septem-
bra 2003 sa uskutoční v Dome kult-
úry v Pezinku odber krvi mobilnou
jednotkou SČK od bezpríspevko-
vých darcov. Odber začína o 7.30
hod. v miestnosti č. 222 na I. pos-
chodí. (jk)

Pripomíname občanom Pezinka
možnosť stretnutia s poslancami
Mestského zastupiteľstva v rámci
pravidelného Poslaneckého dňa,
ktorý sa koná na Mestskom úrade
každú prvú stredu v mesiaci. Ten
najbližší sa uskutoční 3. septem-
bra od 16.00 - 18.00 hod. na Rad-
ničnom nám. č. 7, v miestnosti č.
19. Túto príležitosť môžu občania
Pezinka využiť na podávanie návr-
hov, pripomienok, či dožadovať sa
od poslancov vysvetlenia rôznych
rozhodnutí mestského parlamen-
tu. (EL)

Ani na tohtoročnom najväčšom
slovenskom festivale baníkov Sala-
mander nebudú chýbať naši baní-
ci. Hostiteľskú Banskú Štiavnicu
navštívia pod hlavičkou Malokar-
patského baníckeho spolku v pia-
tok 12. septembra. Zúčastnia sa aj
na slávnostnom nočnom sprievo-
de. Odhalia i pamätnú dosku v
štôlni Glanzenberg, ktorá bude
obsahovať venovanie Malokarpat-
ského baníckeho spolku Banskoš-
tiavnicko-hodrušskému banícke-
mu spolku.

(EL)

Mesto Pezinok a Miestna orga-
nizácia Slovenského Zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Pe-
zinku usporiadajú vo štvrtok 28.
augusta mestské oslavy 59. vý-
ročia Slovenského národného
povstania a Dňa Ústavy SR. Zraz
účastníkov osláv bude o 15.00
hod. pred Zámkom . (msú)

Mesto Pezinok v rámci podpory cestov-
ného ruchu v meste vydalo nový pro-
spekt , ktorý obsahuje základné
informácie o miestnom turistickom po-
tenciáli - predstavením produktov ces-
tovného ruchu počnúc a zoznamom uby-
tovacích a stravovacích zariadení konči-
ac. Materiál vyšiel okrem slovenskej i v
nemeckej a anglickej mutácii. Záujemco-
via ho môžu získať v Informačnom centre
v Pezinku, Radničné nám. 9.

Pezinok

(EL)

Jedným zo sprievodných podujatí tohto-
ročného Vinobrania v Pezinku bude semi-
nár na tému

Jeho cieľom je zhodnotiť súčasný
stav turizmu na našom území, informovať
najmä miestnych podnikateľov o možnosti-
ach podpory vidieckej turistiky a agroturis-
tiky na Slovensku a umožniť výmenu sk-
úseností medzi podnikateľmi v tejto oblasti.

Podujatie sa uskutoční v prvý deň Vino-
brania, v piatok 19. septembra od 9.00 -
11.30 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v
zasadačke č. 12. Okrem zástupcov Brati-
slavského samosprávneho kraja, Minister-
stva hospodárstva, Ministerstva
poľnohospodárstva a mesta Pezinka na
ňom vystúpi so svojimi skúsenosťami i hosť
z Rakúska. Organizátormi seminára sú
BSK, Mesto Pezinok, Zväz vinohradníkov
Slovenska a hlavným koordinátorom Ne-
zisková organizácia vidieckej turistiky v
Modre. Bližšie informácie možno získať na
telef. čísle 0903 795 820.

Možnosti rozvoja vidieckej
turistiky a agroturistiky v Bratislavskom
kraji.

(EL)
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V Pezinčanovi č. 6 sme uverejnili
kritický postreh pod názvom Ne-
spadnite do kanála. Upozornili sme
v ňom, že na Hrnčiarskej ulici pred
domom č. 13 chýba už dlhší čas
kryt na kanalizačnom otvore, čo
ohrozujechodcov i motoristov.

Aj keď to vodárom trvalo dosť
dlho kanál je konečne zakrytý.

V mene našej čitateľky J.S., ktorá
nás na problém upozornila, ale i
ďalších užívateľov tejto komuniká-
cie, vodárom zaopravuďakujeme.

(mo)

V dňoch 3. - 5. júla sa skupina detí
zo Základnej školy na

Fándlyho ulici zúčastnila na 3. roč-
níku Celoslovenských lesníckych
hier v Lazoch pod Makytou. Priamo
v prírode v praktickej časti súťaže
detí určovali jednotlivé druhy drevín,
ich plodov, cicavcov, vtákov, hmyzu,
húb a náradia používaného pri práci
v lese. V teoretickej časti vyprac-
úvali test s prírodovednými otáz-
kamia určovali hlasy zveri a vtákov.

V súťaži sme získali veľmi pekné
umiestnenia: 1. miesto -

Mladí lesníci

Dominika

Naša čitateľka, ktorá nechce aby sme uverejnili jej meno, nám napísala,
že ako telesne postihnutá má problémy zaparkovať na parkovisku pri trho-
visku na Kupeckého ulici. Pri vyznačovaní parkovacích miest kompetentní
zabudli na vyčlenenie miest pre invalidov, čím im spôsobili veľké problémy
s parkovaním. Nie je to však jediné parkovisko v našom meste, kde invalidi
nemajú šancu zaparkovať.

Obracia sa touto cestou na zodpovedné orgány mesta, aby boli voči te-
lesne postihnutým občanom ohľaduplnejší a ústretovejší. Čitateľka v liste
uvádza, že tieto veci v niektorých mestách dokázali už vyriešiť, majú v tom
dokonca systém a určenie miest pre invalidov na každom parkovisku pova-
žujúza samozrejmosť. (red.)

Na Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ zavítal najmladší posla-
nec Mestského zastupiteľstva v Pezinku Peter Wittgrúber, ktorý sa roz-
hodol, že svoju odmenu za poslaneckú funkciu každý mesiac venuje
sociálne odkázanej rodine. Chcel vedieť, kto tento finančný dar najviac
potrebuje. Oddelenie ŠSV doporučilo rozvedenú matku s troma malole-
tými synmi, z ktorých jeden je ťažko zdravotne postihnutý. Podľa našej
úvahy si táto matka finančnú výpomoc zaslúži. Odovzdanie finančného
daru (900 Sk) sa uskutočnilo v pondelok 14. júna.

V septembri nás čaká úloha opäť vybrať rodinu alebo jednotlivca, čo
radi urobíme. S prípadom, aby niekto prišiel a ponúkol finančnú pomoc
sme sa stretli prvýkrát. My sme skôr zvyknutí počúvať: potrebujeme,
nemáme a vy ste tu na to, aby ste nám pomohli.

Je to pekný skutok, hodný nasledovania. (OŠSV)

Fričová a Romana Rojíková
Beatrice Ifčicová a Michal

Púpava Frederik Va-
něček a LukášHajzer

Mgr. Milan Janoga

, 3.
miesto -

, 4. miesto -
.

Deti na súťaž pripravovala vycho-
vávateľkaAnna Rybáriková s pomo-
cou Ing. Svetoslava Farkaša z Les-
nej správy v Pezinku.

ďakujú za sponzor-
ský dar Ing. Jánovi Mirianskému a
Mgr. Ivanovi Púpavovi, ktorý zabez-
pečil dopravu do Lazov pod Maky-
tou a späť.

Mladí lesníci

Milí čitatelia, v rubrike Radíme si
navzájom je priestor aj na vaše
rady a skusenosti z nakupovania
ale aj na poskytovanie niektorých
služieb, ktoré nie sú bežne dostať v
obchodoch resp. ich všade nepo-
skytujú. Takýmito radami si môže-
me ušetriť čas a predísť ďalším
problémom, ktoré sú so zháňaním
niektorých vecí spojené.

Doslúžilo mi tesnenie na pumpe
na vodu, musel som zohnať nové.
Zvykol som ho nakupovať v Stra-
texe, ten je však už zrušený. Nepo-
chodil som ani v Záhradkárovi, aj tu
som ho niekedy kúpil, ale tento to-
var vraj už nedržia. Odporučili mi
predajňu Železiarstvo pri železnič-
nej stanici, ale tu tiež tieto tesnenia
nepredávajú. Na jar som tu kúpil
sieťovinu na sitá, ktoré som si vlast-
noručne urobil a používam ich na
sušenie húb, ovocia a byliniek. Vyni-
kajúca vec, môžem to troška zruč-
nejším kutilom doporučiť, drahú
elektrickú sušičku vôbec nepotre-
bujete. Moje putovanie za tesne-
ním na pumpu skončilo v Instamiku
na Bernolákovej ulici. Ponúkli mi
všetko čo som potreboval, tesnení
tu majú od výmyslu sveta. Nabud-
úce už viem kam pôjdem zháňať
takýto tovar a kto chce ušetriť čas a
bude mať podobné problémy ako
ja, túto predajňu mu odporúčam.

(nc)

Dovoľte mi, aby som touto cestou
poďakovala vedeniu Centra voľné-
ho času, ako aj celému kolektívu,
za perfektne pripravený program,
pre pobyt detí cez prázdniny od 3. -
10. júla 2003 v CVČ. Moje vnúčatá
Katarína (8 rokov) a Zuzanka (6
rokov) s veľkou radosťou vstávali
ráno a tešili sa na pestrý program.
Modelovali z hliny, robili rôzne malé
veci z drôtu, absolvovali výlety do
okolia - bolo to podľa nich fajn, už
teraz si zabezpečovali, že na bud-
úci rok pôjdu na dva týždne.

Eva Balážová

Krádeže bicyklov.

Ohrozovali cestnú premáv-
ku.

Napadli ho a zranili.

V.M. z Pe-
zinka 31. júla oznámil, že mu pred
predajňou M-Market na ulici 1.
mája ukradli bicykel zn. Modet,
ktorý mal uzamknutý v stojane na
bicykle. Krádežou mu vznikla
škoda 2990Sk.

Dňa 31.7. oznámil J.B. z Pezinka,
že mu v obytnom dome na Mušká-
tovej ul. ukradli uzamknutý bicykel
zn. Merida v hodnote 3000 Sk. V
oboch prípadoch sa začalo ob-
jasňovanie priestupku proti majet-
ku.

Hliadka MsP v poobedňajších
hodinách 2. augusta v chatovej
oblasti Stupy zistila, že dvojčlenná
osádka vozidla Honda Civic ohro-
zuje cestnú premávku tým, že jazdí
po celej šírke vozovky. Obe osoby
pred jazdou požili alkohol - Ivanovi
M. (23) namerali 2,63 promile a
mladistvej Ľ.B. (16), ktorá sa vraj
učila šoférovať, 2,33 promile. Prí-
pad na doriešenie prevzalo OO PZ
v Pezinku.

Dňa 3.8. o
22.10 hod. na Cajlanskej ulici pre-
verovala hliadka MsP oznam, že
sa tam nachádza poranená osoba.
Hliadka na mieste zistila, že je to
S.H. z Pezinka, ktorý uviedol, že ho
na Novomeského ulici fyzicky na-
padli dve osoby, z ktorých jednu
pozná. Nakoľko mal poranenia
hlavy a rúk previezli ho na lekárske
ošetrenie.

Vzhľadom na pretrvávajúce teplé
a suché počasie Okresné riadi-
teľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku vyzýva všetkých
občanov na dôsledné dodržiavanie
zákazu vypaľovania akýchkoľvek
porastov a v súčasných klimatic-
kých podmienkach aj na nevhod-
nosť a obmedzenie zakladania
ohňov v prírode a spaľovania odpa-
dov. Spôsobenie požiaru je poru-
šením platných právnych predpi-
sov a môže byť hodnotené ako
priestupok prípadne trestný čin
nehovoriac o tom aké škody môže
v prírode spôsobiť.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pe-
zinku bude v prípade zistenia poru-
šenia povinností fyzických, práv-
nických ako aj podnikajúcich fyzic-
kých osôb stanovených v zákone
NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších
predpisov postupovať podľa plat-
ných právnych predpisov a ukladať
za porušenie povinností sankcie.

kpt. Ing. Eva Orlická

Z finálového súboja Pomsta starej matere - Čenkovej deti.

V sobotu 9. augusta sa konal II.
ročník Streetparty, akcie na ktorej
majú možnosť mladí ľudia zašporto-
vaťsi i kultúrne sa vyžiť.

V streetballovom turnaji bojovalo
10 mužstiev, z ktorých víťazne vyšlo,
a cenu 5000 Sk získalo, družstvo

(T. Michálik, L. Bla-
žek, J. Sedlák a M. Galgóci), ktoré vo
finále zdolalo Pomstu starej matere.

Na skrášľovaní oplotenia amfite-
átra pracovalo celý deň šesť writerov

Čenkovej deti

z Bratislavy, Trenčína, Bánoviec nad
Bebravou a Pezinka. Ich krásne vý-
tvory si môžu pozrieť všetci návštev-
níci amfiteátra.

Celú streetparty zakončil koncert,
na ktorom vystúpili pezinské skupiny
Feelme, Karpatskí pastieri a česká
skupinaRádio Jerevan.

Je však veľká škoda, že na tomto
vydarenom podujatí sa zišlo tak málo
návštevníkov. (pr) Keďže v čase vychádzky so sprie-

vodcom na cintoríny v Pezinku, plá-
novanej na 14. augusta pršalo, orga-
nizátor pripravil pre záujemcov ná-
hradné podujatie. Uskutoční sa vo
štvrtok 18. septembra o 17.00 hod.
Zraz účastníkov je pri vchode na mest-
ský cintorín v Pezinku. Po ňom bude
nasledovať prehliadka židovského
cintorína na Slnečnej ulici. Sprevád-
zaťbude Stanislav Pátek. (EL)
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V období prípravy nového škol-
ského roka je potrebné uvedomiť
si, že výchova a vzdelávanie v na-
šich školách bude viac než kedy-
koľvek predtým determinovaná
ekonomickými podmienkami. Re-
dukcia záujmu spoločnosti na vý-
nosné podnikanie, obchod, penia-
ze, zvyšovanie osobnej spotreby a
prestíže v ostatnom období je síce
pochopiteľná, ale na druhej strane
nemožno poprieť, že jej vplyvom
došlo k negatívnym zmenám v ob-
lasti životného štýlu a preferencie
hodnôt. Aj o ľudských hodnotách,
ich hierarchii a potrebe je naša kaž-
dodenná práca s deťmi, lebo práve
škola v spolupráci s rodinou má
možnosť najintenzívnejšie a naje-
motívnejšie ovplyvňovať názory,
záujmy, cit, vôľu, tvorivosť a ďalšie
kvality detskej osobnosti.

Vyučovanie a s ním súvisiace
materiálno-technické potreby škôl
a učiteľov by mali byť uspokojivo
zabezpečené v rozpočtoch škôl.
Prax je, žiaľ, iná. Štát nemá dosť
peňazí nielen pre zdravotníctvo,
kultúru, školstvo, ale aj iné dôležité
rezorty a o blasti života spoločnosti.
Dá sa však bez moderných učeb-
ných pomôcok a didaktickej tech-
niky deti zaujať a prístupnou for-
mou im priblížiť čo všetko majú a
môžu vedieť? Je možné spoliehať

sa na to, že aj bežné prevádzkové
problémy škôl budú riešiť sponzori
a rodičia žiakov?

Pomoc sponzorov škole je nepo-
chybne dôležitá, ale mala by byť
zameraná na mimovyučovacie a
mimoškolské aktivity žiakov a uči-
teľov. O aktivity tohto druhu majú
deti veľký záujem. V rozpočtoch
škôl však na ne nie sú vyčlenené
potrebné finančné prostriedky. Bez
pochopenia a pomoci sponozorov
by takéto akcie pre deti zo sociálne
znevýhodnených rodín neboli
prístupné vôbec.

V Základnej škole Pezinok-
Orešie (Grinava), sa nám vďaka
pomoci niektorých organizácií a
rodičov žiakov podarilo v závere
školského roka pripraviť niekoľko
mimoškolských akcií, o ktorých
môžeme povedať, že pozitívne
vplývali na výchovu a vzdelávanie.
Naše poďakovanie patrí Mest-
skému úradu v Pezinku, ktorý na-
šej škole zo svojho rozpočtu posky-
tol finančný príspevok a tým umož-
nil, aby sa aj deti zo sociálne znevý-
hodneného prostredia mohli zú-
častniť na divadelnom predstavení

, (divadelná kom-
pozícia o fenoméne drogovej zá-
vislosti), v divadle Schola Ludus a
na výstave kvetín Flóra v Bratisla-
ve. Pri príležitosti osláv MDD sme s
finančnou pomocou výboru ro-

Stačí povedať nie

dičovského združenia organizovali
pre žiakov karneval a návštevu hu-
dobno-zábavného výchovného
programu
v Dome kultúry v Pezinku. S pomo-
cou TJ Sokol Pezinok - oddiel ori-
entačného behu sme v júni na na-
šej škole organizovali preteky v
orientačnom behu žiakov, ktorých
finančné zabezpečenie nám pomo-
hol vyriešiť zo svojich prostriedkov
výbor rodičovského združenia pri
našej škole.

Mestská polícia v Pezinku v spo-
lupráci s mestskou políciou Piešťa-
ny v období hlavných školských
prázdnin organizovala v dvoch tur-
nusoch pre vybraných žiakov zo
základných škôl v Pezinku športo-
vo-výchovný tábor v kaštieli v Lúke
nad Váhom. Túto skutočne peknú
myšlienku je potrebné vyzdvihnúť,
lebo pobyt detí v prírode bol v plnej
výške hradený z prostriedkov
Mesta Pezinok. Pri výbere detí sme
zohľadňovali aktivitu a zapojenosť
do projektu ,
ktorý na našej škole veľmi úspešne
realizuje Mestská polícia v Pezin-
ku, ale aj sociálne pomery v rodi-
nách. Vďaka obetavosti a ochote
príslušníkov mestskej polície mohli
aj deti zo sociálne slabších rodín
príjemne a užitočne stráviť týždeň
prázdnin v prírode.

Korene súčasnej hudby

Správaj sa normálne

Mimoškolská a záujmováčinnosť
pomáha formovať a dotvára atmo-
sféru školy. Prostredie v škole, jej
klíma, je podľa našich žiakov vý-
znamným činiteľom ovplyvňujúcim
ich pohodu, vzťah ku škole a uče-
niu vôbec. Svedčí o tom aj skutoč-
nosť, že pri hodnotení úrovne vedo-
mostí žiakov 9. ročníka zo sloven-
ského jazyka a matematiky, ktoré
pod názvom MONITOR 9 zabez-
pečoval celoplošne vo všetkých ZŠ
na Slovensku Štátny pedagogický
ústav v Bratislave, bola naša škola
hodnotená veľmi dobre. Veľmi
dobrá úroveň vedomostí žiakov 9.
ročníka ZŠ Pezinok - Orešie zo
slovenského jazyka sa ukázala aj
pri tematickej školskej inšpekcii v
máji 2003. Za úspechmi našich
žiakov a dobrým hodnotením čin-
nosti našej školy je práca zamest-
nancov školy, ale aj ústretovosť a
dobrá spolupráca so samospráv-
nymi orgánmi na škole.

Zamestnancom školy, ale aj všet-
kým ostatným, ktorí sa s dobrým
úmyslom pomôcť, zapojili do peda-
gogického procesu v našej škole,
ďakujem a prajem v novom škol-
skom roku veľa zdaru, úspechov a
trpezlivosti v každodennej práci i v
osobnom živote.

Ing.ĽubomírMacháček
riaditeľZŠ Pezinok - Orešie

V nedeľu 10. augusta v skorých
ranných hodinách oznámil naMest-
skú políciu Pezinok strážca Zá-
mockéhoparku, že tamnašiel ležať
neznámu ženu v jazierku bez zna-
kov života. Podľa vyjadrenia privo-
laného súdneho lekára smrť zavi-
nila iná osoba a mnohopočetné
zranenia na tele obete svedčili o
úderoch. Neznáma žena vo veku
40 - 45 rokov, vysoká 154 cm, štíh-
lej postavy, mala v čase nálezu v
ušiach náušnice zo žltého kovu a
hodinky na ruke. Osobné veci
obete nenašiel po prehľadaní ce-
lého parku ani policajný vycvičený
pes, nenašli ichani potápači.

Na základe vyhláseného pátrania
po totožnosti neznámej ženy sa
zistilo, že ide o 49-ročnú Máriu zo
Slovenského Grobu. V krátkom
čase kriminálna polícia zistila pá-

chateľa tohto násilného trestného
činu. Vyšetrovateľ obvinil z trest-
ného činu vraždy 50-ročného Júli-
usa G. z Piešťan, prechodne bytom
Pezinok.

V minulosti už súdne trestaný
Július svoju obeť zadusil a ná-
sledne odvliekol k jazierku a hodil
bez šiat do jazierka. Obvinený bol
zadržaný a umiestnený do cely
predbežného zaistenia a eskorty s
návrhom na jeho vzatie do väzby.
Za trestný čin vraždy podľa § 219
odst. 1 Trestného zákona mu hrozí
desať až pätnásť rokov odňatia
slobody. Dňa 15. augusta bol obvi-
nený na základe rozhodnutia
sudcu vzatý do väzby.

Polícia ďakuje občanom za po-
moc pri objasňovaní tohto prípadu.

(at)

Tohtoročný Permoník
prilákal do Domu kultúry
asi 1200 návštevníkov.
Väčšina z nich si pozrela
burzu minerálov a viaceré
sprievodné akcie, poniek-
torí si vyskúšali alebo len
sledovali, atraktívne ryžo-
vanie zlata v exteriéri.

Ako nás informoval
hlavný organizátor Jirko
Vitáloš, na burzu minerá-
lov prišlo 39 vystavova-
teľov. Bol medzi nimi aj
zberateľ z Holandska,
ktorý sa pochválil s krás-
nou kolekciou fluoritov z
Číny. Nemenej zaujímavé
boli minerály vystavova-
teľov z Maďarska, Česka
a samozrejme zo Sloven-
ska. Najvzácnejšia bola
kolekcia minerálov z Maro-
ka, ktorú vystavoval do-
máci zberateľ Peter Kruž-
lík a získal za ňu najvzác-
ne jšieho Permoníka.
Veľkú pozornosť pútal i
minerál záhneda z Rev-
úcej, ktorý sa kvalitou vy-
rovná vzácnym kameňom
z Uralu a z Brazílie.

Text a snímky (mo)
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Sofia Biháriová 3.6.
Marcel Pleško 11.6.
Tobiáš Oláh 12.6.
Dominika Demovičová 12.6.
Klára Vasiľová 13.6.
Simona Sandtnerová 13.6.
Ondrej Blažko 20.6.
Veronika Klobučníková 22.6.
Martina Hajková 23.6.
Zuzana Schmidtová 23.6.
Alexander Filípek 28.6.
StanislavaHotová 1.7.
ZoraAschengeschwandtnerová

3.7.
Peter Meyer 8.7.
Michaela Matoková 9.7.
Viktória Slováková 13.7.
Richard Ciller 16.7.
Erika Sekaninová 16.7.
Bruno Kretter 18.7.
Tibor Fedor 26.7.
Lukáš Mokrý 29.7.

Zbyněk Schwaiger a Mgr. Terézia
Minaričová
Peter Jergl a Vanda Potočná
Juraj Švec a HanaMartošová
Ing. Marian Kutaj a Věra Hasičková
Marek Voltemar a Zuzana Sza-
bóová
Pavol Brunner a Barbora Bizná-
rová
Marián Žačík a Slávka Hajková
Mgr. art. Rastislav Čeleďa a Mgr.
Adriana Hupková

Rudolf Stehlík,69 r. 19.6.
Graciana Maceková, 82 r. 22.6.
Katarína Lenoráková, 49 r. 24.6.
Milan Pukančík, 56 r. 4.7.
Janka Klimová, 56 r. 5.7.
Eduard Stach, 66 r. 5.7.
JustínaNídelová, 73 r. 8.7.
HelenaŠpániková, 76 r. 10.7.
Helena Pátková, 46 r. 11.7.
Ľudovít Sekanina, 78 r. 12.7.
Jozef Hajtmánek, 77 r. 15.7.
Mária Slimáková, 70 r. 18.7.
Emília Ondrovičová, 82 r. 20.7.
Daniela Schlegelová, 43 r. 21.7.
Rudolf Slučiak, 66 r. 22.7.
Vladimír Tahotný, 55 r. 24.7.
MáriaAntalová, 81 r. 25.7.
Michal Tarábek, 49 r. 28.7.
Pavol Mydliar, 50 r. 28.7.
Viliam Kern, 54 r. 29.7.
Jozef Pospech, 75 r. 31.7.
Štefan Nagy, 71 r. 4.8.
Ján Golda, 80 r. 7.8.
Mária Matušeková, 73 r. 10.8.

POĎAKOVANIE

Ľubomír Letkovič a Lenka Hrozná
Martin Balkoviča Jana Korčáková

Anna Kanková 5.8.
Blanka Halásová 8.8.
Ida Kunová 9.8.
Gizela Focková 10.8.
ZdenaHamšíková 10.8.

70-roční

Valéria Kováčiková 10.8.
Helena Tormová 12.8.
Ladislav Grznár 16.8.
Ľudovít Prizbul 19.8.
Helena Heldová 24.8.

Štefan Slimák 3.8.
RNDr. Galina Vlčeková 3.8.
Ing. Emanuel Kóňa 7.8.
Janka Minarovičová 10.8.
Ján Hajtmánek 11.8.
Viliam Frič 13.8.
Anna Marcišinová 13.8.
Irena Zbudilová 14.8.
Jozef Liška 19.8.
Emil Vlado 25.8.
Ján Hlavanda 28.8.
Štefan Porubský 28.8.
Rudolf Schmidl 28.8.
MilanČech 30.8.

Margita Slezáková 12.7.
Mária Makošová 30.7.
Gizela Poláková 4.8.
Štefan Ondrovič 12.8.
Blanka Hýllová 21.8.
Rozália Jurčová 31.8.

Emília Kubrická 22.8.
František Vinohradský 25.8.
Jozef Jajcaj 30.8.
Ján Mikuláš 30.8.

Rozália Korčeková 7.8.

Ján Zmajkovič 2.8.

Verona Kolozsiová 29.8.

Zuzana Masaryková 9.8.

75-roční

80-roční

85-roční

92-ročná

96-ročný

98-ročná

103-ročná

Dňa 18.8. uplynulo 14 rokov, čo
nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička, svokra a
babka .
Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku.

S úctou a láskou spomína manžel
Rudolf, dcéra Beata s rodinou, syn
Rudolf s rodinou a ostatná smúti-
aca rodina.

HelenkaKINDEROVÁ

Dňa 25.8. sa dožíva manžel,
otec, svokor, dedko a pradedko

73-tích narode-
nín. Pri tejto príležitosti mu srdečne
blahoželajú s prianím zdravia,
šťastia a pokoja do ďalšieho života
zo srdca prajú manželka, synovia a
dcéra s rodinami.

Imrich KRČMÁR

Dňa 8.8. 2003
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný syn a
brat

.

Tvoja mama a sestra.

ĽubošĎURKOVIČ
Tá rana v srdci

stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj
keď nie si medzi nami v srdciach
žiješ stále s nami. V spomienkach
navždy Ťa máme a s láskou spomí-
name.

Pri príležitosti ne-
dožitých 80. naro-
denín dňa 26.8.
2003

spomínajú a o tichú
spomienku prosia
manželka a deti s rodinami.

Petra
POLKORÁBA

Dňa 26.8. 2003
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, manželka a
babička

,
rod. Štrbová.

S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami, manžel a ostatná rodina. Ďa-
kujem všetkým, ktorí jej spolu s
nami venujú tichú modlitbu.

Johanna
BELAYOVÁ

Ďakujeme všet-
kým príbuzným a
známym za účasť
na poslednej rozlúč-
ke s

,
ktorá nás opustila

22.6. 2003.Ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Za účasť
na pohrebe osobitne ďakujeme
zástupcomMsÚ. Dcéry s rodinami

Gracianou
MACEKOVOU

Dožila si sa prekrásnej chvíle,
prešla si životom predlhé míle.
Prešla si krajinou bolestí, lásky,
dovoľ nám pohladiť postriebrené
vlásky. Z tvojej lásky, srdca, dlaní,
vždy k nám prúdi šťastia tok. Nech
Ti i po našom prianí Boh žehná ka-
ždý krok.

Dňa 21.8. 2003 sa
doži la krásnych
osemdesiatich naro-
denín naša drahá
mama a babička

.
Všetko najlepšie

želajú dcéry Jarmila
aĽubica, syn Jaroslav a vnúčatá.

Blanka HÝLLOVÁ

Dňa 5.8. 2003uply-
nie 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný syn

vo veku 22 rokov.
Kto ste ho poznali,

venujte mu prosím tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú rodičia,
sestra a brat s rodinami.

Peter ŠINDELÁR

Dňa 23.8. 2003
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš otec a dedko

.
S láskou spomína

dcéra, syn a vnuk.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomí-
najú s nami.

Rudolf
LICHTNEKER

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli
dňa 23.7. odprevadiť na poslednej
ceste našu drahú

Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Emíliu ONDROVIČOVÚ.
Dňa 28.8. 2003 sa

dožíva dvadsiatich
ôsmich narodenín
naša priateľka

.
Veľa zdravia,

šťastia a lásky jej prajú priatelia

Erika
SLOVIAKOVÁ

Dňa 11. augusta 2003 sa dožíva
75 rokov života otec, svokor, dedko
apradedko .

Všetko najlepšie ku krásnemu
jubileu adoďalších rokov veľa zdra-
via, šťastia, životného optimizmu a
elánu prajú deti s rodinami.

Ján HAJTMÁNEK

Prázdny je náš dom, v srdci len žiaľ,
nič viac ti nemôžme len kyticu kve-
tov na hrob dať a spomínať.

Dňa 14.8. 2003
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, svokor a
dedko

.
Kto ste ho poznali,
prosíme venujte mu

tichú spomienku. Manželka a dcéry
s rodinami.

VladimírKOVAČIČ Dňa 12. septembra 2003 sa
dožíva významného životného jubi-
lea 80 rokov .

Všetko najlepšie mu prajú man-
želka a synovias rodinami.

Ján BORIŠ

Krásne životné
jubileum - 80 rokov,
oslávila 30. júla
2003 pani

z Pezinka. Drahej
mame a babičke

ďakujeme za všetku lásku, obeta-
vosť a starostlivosť, s akou pre nás
stále vytvára teplo domova a že-
láme doďalších rokov veľa zdravia,
životnej sily a spokojnosti.
Syn Dušan a dcéra Duda s rodinami.

Mária MAKOŠOVÁ

Dňa 3.9. 2003uply-
nie 10 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomína
manželka a dcéry s

rodinami.

Michal ORŠULA

Dňa 21.8. uplynu-
lo 5 rokov čo nás
navždy opust ila
manželka, matka,
dcéra a sestra

,
rod. Králiková. Ďakujeme všetkým,
ktorí si spomenuli.

Natália
BENČURÍKOVÁ
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V dňoch 19. až 24. októbra 2003
sa stane naše mesto opäť raz výni-
močným. V Dome kultúry sa usku-
toční prvý ročník medzinárodného
divadelného festivalu To najlepšie z
českého humoru. Hlavnej organi-
zátorke a iniciátorke tohto projektu,
rodáčke z Pezinka - Zuzane Horo-
vej (Čollákovej), sme pri tejto prí-
ležitosti položili niekoľko otázok:
r Čo bolo impulzom na zrod

tohoto festivalu?
- Minulý rok moja slovensko-česká
produkčná agentúra ZUZA art pro-
duction pôsobiaca v Prahe prvýkrát
organizovala divadelný festival, ale
naopak - slovenského humoru v
pražskom Divadle ABC, kde kedysi
hrávali takí velikáni akými boli Vos-
kovec a Werich. Festival sa stretol
s obrovským úspechom širokej
diváckej, ale i odbornej verejnosti.
Uskutočnil sa v októbri v rámci Mesi-
aca česko-slovenskej kultúrnej
vzájomnosti, ktorý už tretíkrát vy-
hlasujú ministri kultúry obidvoch
krajín. I tento rok sa bude október,
čo sa kultúry týka, niesť v znamení
zvýšenej česko-sloven-skej pro-
dukcie na oboch stranách rieky
Moravy. No a dúfam, že tento náš
festival bude jednou z vrcholných
kultúrnych akciína Slovensku. Sláv-
nostne ho prídu osobne otvoriť mi-

nistri kultúry ČR i SR - Pavel Dostál
a Rudolf Chmel.

Dúfam, že cestičku do krásneho
vinárskeho mestečka Pezinka si
nájdu i diváci zo širokého okolia.
Začíname klasikou - divadlom Se-

mafor, v ktorom sa okrem Jitky Mo-
lavcovej a Jiřího Suchého pred-
staví i ďalších takmer 18 veľmi ná-
dejných mladých hercov a spevá-
kov. Predstavenie má názov

. V pondelok
20.10. sa môžeme tešiťna humor a

-

r Aké predstavenia uvidia pe-
zinskí diváci?

,,... i
ty zpíváš si ty hity"

staré dobré pesničky Ivana Mládka
s Pitkinom a Plačkovou, v utorok sa
predstavia Pepa Náhlovský s Mla-
dým - ich názov hry sa mi páči -

,ďalej uve-
dieme erotickú komédiu s
Pavlom Novým a Svetlanou Nálep-
kovou, vo štvrtok vystúpi divadlo
Sklep so svojou obnovenou ver-
ziou a napokon Bolek Po-
lívka s predstavením
Okrem toho uvidia diváci v Piešťa-
noch a v Nitre dve zo spomínaných
predstavení.

Už minulý rok sme spolupracovali
s pezinským Občianskym združe-
ním Bez hraníc. Tento rok nás
okrem ministerstiev kultúry SR i ČR
podporilo viac sponzorov i Mesto
Pezinok, za čo by som chcela všet-
kým zainteresovaným poďakovať.
Taktiež ďakujem pánu primátorovi
Oliverovi Solgovi za logo festivalu,
ktoré nám prepožičal - jeho šaško sa
páčil všetkým už pri minulom roč-
níku v Prahe. Dúfam, že sa nám v
pezinskom Dome kultúry podarí
vytvoriť neopakovateľnú atmosféru
a diváci budú mať na čo s úsmevom
spomínať.

Ko-
nec humoru vČechách

Zámena

Besídky
Don Quijote.

-

r Kto všetko sa na festivale
okrem vašej agentúry podieľa
ako spoluorganizátor?

(red.)

V podvečer prvého júlového pi-
atka sa z okien starobylej radnice
ozývali ľúbivé melódie starých
majstrov. V sviežej interpretácii
dvoch mladých speváčok, študen-
tiek tretieho ročníka Cirkevného
konzervatória v Bratislave, lákali
okolo-idúcich vstúpiť.

Diana Deáková a Klaudia Vaši-
nová za sprievodného slova Da-
niely Bauerovej pripravili poslu-
cháčom skutočnú hudobnú lahôd-
ku. Nádherné kompozície od ba-
roka až po súčasnosť oscilovali s
pôsobivými veršami Maríny Me-
szárošovej. Marek Spusta, ktorého
už Pezinčania poznajú ako talento-
vaného skladateľa a fagotistu, sa
tentoraz predstavil aj ako klavírny
korepetítor.

Hoci sú Diana a Klaudia len na
začiatku svojej speváckej dráhy, už
teraz možno tušiť ich charakterovú
odlišnosť. Skladby, ktoré si diev-
čatá vybrali na záver svojich sólo-
vých vystúpení, ju priam ukážkovo
vystihujú. Lyrická a meditatívna
Klaudia zaspievala Gounodovu
Ave Mariu a temperamentná, dra-
matická Diana áriu z Bizetovej Car-
men.

Je potešiteľné, že vážna hudba je
stále živá v srdciach mladých ľudí a
nachádza si i početných poslu-
cháčov. Vďaka za krásny večer,
verme, že nebude posledný.

ZuzanaAndelová

Pravidelní čitatelia Malokarpat-
skej knižnice v Pezinku zaregistro-
vali, že knižnica je počas týchto
prázdnin zatvorená. Dôvodom je
kompletná revízia knižničného fon-
du, ktorú sme povinní vykonať v
zmysle knižničného zákona raz za
10 rokov. Posledná revízia knižnič-
ného fondu bola v roku 1993. Reví-
ziu knižničných fondov za plnej pre-
vádzky knižnice nie je možné vyko-
nať, preto sme zvolili práve prázd-
ninové obdobie, keď je návštev-
nosť najnižšia najmä zo strany žia-
kov, študentov a študujúcich. Do
revízie sa zapojili všetci pracovníci
knižnice, prijali sme aj brigádnikov,
aby revízia trvala čo najkratšie.

Fond Malokarpatskej knižnice ob-
sahuje 95 500 kníh. Každý titul sa
odreviduje s knihou v ruke, vy-
požičané zväzky z evidenčných
listov čitateľov. Zistíme presný stav
knižničného fondu a najmä straty,
ktorým sa zrejme nevyhneme. Hoci
knižnica je pre verejnosť zatvore-
ná, v jej priestoroch vládne čulá
pracovná atmosféra. Popri revízii
robíme aj tzv. "hĺbkové upratova-
nie", vymývajú sa regály, poutierajú
knihy od prachu. Staré, opotrebo-
vané, špinavé a roztrhané knihy sa
vyradia. Vyraďujeme aj neaktuálne
tituly, po ktorých minimálne desať
rokov žiadny čitateľ nesiahol.

Revíziu na pobočke Cajlanská

sme zvládli za jeden týždeň. Služby
pobočky, ktorá je otvorená denne
od 14.00 do 18.00 hod. môžu vy-
užiť všetci čitatelia, ktorí majú preu-
kaz z centrálnej knižnice. Nemusia
sa nanovo registrovať ani platiť
členské. Zároveň chceme upozor-
niť čitateľov, že nebudeme pokuto-
vať za prekročenie výpožičnej le-
hoty počas revízie.

Revízia knižničného fondu pre-
bieha podľa presne stanoveného
plánu a harmonogramu. Ukončená
bude do konca augusta a od 2. sep-
tembra bude knižnica opäť otvore-
ná. Prosíme našich čitateľov o po-
chopenie a zhovievavosť.

Mgr. Anna Gašparovičová
riaditeľka knižnice

Vystúpenie skupiny Arion. Snímka (mo)

Otvoril ho starosta Mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto PeterČier-
nik. Za umeleckú obec sa prihovoril
hudobný skladateľ Ilja Zelenka.
Program spestrili klavirista Daniel
Buranovský, barytonista Mikuláš
Doboš, sopranistka Iveta Matyášo-
vá. Na záver vystúpil súbor Istropo-
litana Quintett.

Z diel Eugena Suchoňa zazneli
Bačovské piesne, Uspávanka Kat-
reny Hajaj, búvaj, dieťa moje z
opery Krútňava, Metamorfózy pre
klavír a iné.

Dňa 5. augusta, pri príležitosti
10. výročia úmrtia a 95. výročia
narodenia národného umelca
prof. Eugena Suchoňa, sa konal
v Hudobnom salóne Zichyho
paláca spomienkový večer.

95. výročie narodenia Eugena
Suchoňa si pripomenieme 25.
septembra. Peter Šoula

Podľa Kalendára podujatí v
meste Pezinok sa mala v sep-
tembri uskutočniť tradičná medzi-
národná súťaž v spoločenskom
tanci Pezinský strapec.Ako sme sa
dozvedeli od hlavnej organizátorky
Mgr. Kvetoslavy Štrbovej, súťaž sa
z objektívnych dôvodov bude ko-
nať v neskoršom termíne, pravde-
podobne v novembri. (mo)

Kultúrne leto 2003 v Pezinku sa nieslo v zna-
mení účinkujúcich z pezinských hudobných
skupín, krúžkov a kurzov Kultúrneho centra a
iných záujmových aktivít. Dali sme tak príleži-
tosť prezentovať sa mladým ľuďom, ktorí počas
roka usilovne nacvičujú, ale k tomuto kroku nás
núti aj finančnásituácia.

Pre deti sme každý štvrtok organizovali Letné
prázdninové výlety, pre mládež to boli vystúpe-
nia hudobných skupín , a
podujatie . Strednú generáciu pote-
šil program KST Petan,

a country kapela , starší si
zaspomínali pri a zatan-
covali na . Viacgeneračné
podujatia boli a

.
Po potešení ucha sa oko mohlo tešiť z výstav

v júli a foto-
grafií Františka Erbena v auguste.

Krtinec Ztrhaný závit
Streetparty

Romantickýklavír Vero-
niky Čechovej Arion

Folklórnych návratoch
Dychovkách v preši

Pezinský Permoník Koncert
mladosti

Konsenzus mladej umeleckej vlny
(in)
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V rámci pezinského Kultúrneho
leta sa uskutočnil v Dome kultúry
klavírny koncert pezinskej ro-
dáčky
(1973). Mladá umelkyňa uviedla

Frederica Cho-
pina a Franza
Schuberta.

Veronika sa po ukončení gym-
názia rozhodla pre štúdium klaví-
ra. Študovala na pražskom kon-
zervatóriu pod vedením prof.
Františka Maxiána a Michala
Rezka. Už počas štúdia koncer-
tovala v pražskom Rudolfíne,
kde hrala mimoriadne náročné
Goldbergove variácie Johanna
Sebastiana Bacha. Konzerva-
tórium absolvovala recitálom v
galérii Lichtenštajnského paláca.
V súčasnosti mladá umelkyňa
žije a pracuje v severných Če-
chách. Do rodného Pezinka sa
v r a c i a v e ľ m i r a d a .

Veroniky Čechovej

Prelúdium op. 28
Fantáziu C dur

Vystúpenie Veroniky Čechovej v pezinskom kultúrnom
stánku.

V istom zmysle bol 14. jún 2003
významným dňom. Svetlo sveta
uzrela hrapezinských autoriekTeré-
zie Barokovej a Márie Meszárošo-
vej s názvom Cesta k Láske. Nielen
mňa, ale aj ostatných divákov oslo-
vila hlbokými myšlienkami, krásnou
hudbou a charizmou jednotlivých
hercov. Vznikla na počesť 750. vý-
ročia úmrtia sv. Kláry, zakladateľky
rehole klarisiek. Ústrednou témou
hrysú udalosti zoživotasv. Kláry.
Členka rehole Školských sestier,

Pezinčanka Terézia Baroková pre-
ložila už niekoľko diel duchovnej
literatúry z talianského a nemec-
kého jazyka. Jedným z nich je aj
kniha s názvom Prejavy Božej lás-
ky. Vo svojej literárnej tvorbe sa
venuje deťom a mládeži. Knižne jej
vyšli knihy Rozprávky, Keď Boh
volá a Najkrajší dar.

Spoluautorkou hry, režisérkou a

autorkou hudby je Pezinčanka
Mária Meszárošová. Mnohí ju po-
znajú nielen ako bývalú učiteľku
literárno-dramatického odboru
ZUŠ v Pezinku, kde pracovala 15
rokov, ale aj skladateľku, pes-
ničkárku, poetku...

Príjemným prekvapením bolo
herecké obsadenie. Hrali zasvätení
mladí ľudia - rehoľníci z rôznych
františkánskych reholí, ktorí až do
premiéry nemali s amatérskym diva-
dlom žiadne skúsenosti. Vypomá-
hala im aj pezinská mládež v zast-
úpení Róberta Wiesengangera,
Michala Skovajsu, Milana Hradeč-
ného a Patrika Hrbeka. Boli naozaj
dobrí. Ich výkony odmeňovali diváci
potleskomuž v priebehu hry. Scénu
navrhla a zrealizovala Lucia Fodo-
rová.

Široká verejnosť bude mať mož-
nosť opäť zhliadnuť túto hru na fes-

tivale sv. Kláry v Mariánke dňa 20.
septembra 2003 o 15.00 hod. Festi-
val sa začne sv. omšou, na ktorej
bude hlavným celebrantom provin-
ciál františkánov Štefan Bankovič
OFM (Ordo Fratrum Minorum - Rád
menších bratov) a kazateľom bude
františkán Herbert Schneider OFM
z Nemecka. Po sv. omši pokračuje
festival v znamení dvoch františ-
kánskych hudobných skupín, sóla
Gabriela Prievalského OFM a po
nich nasleduje spomínaná diva-
delná hra. Pozvaní sú všetci sym-
patizanti a záujemcovia.

Verím, že aj ďalšie reprízy tejto
divadelnej hry prinesú divákom neo-
pakovateľný zážitok prameniaci
nielen z úžasnej atmosféry, ktorú
herci dokázali vytvoriť, ale aj z boha-
tosti myšlienok, ktoré zachytávajú
posolstvo sv. Kláry aj pre súčas-
ného človeka.

NašeZdruženie pre mentálne postihnutých
v Pezinku iste mnohí z vás poznajú. Naše
aktivity sa popri poradenskej činnosti zame-
riavajú najmä na náplň voľného času našich
členov. Pripravujeme pre nich výlety, klubové
posedenia a akcie k rôznym príležitostiam.

V minulom roku smevďaka Malokarpatskej
komunitnej nadácii REVIA v Pezinku mohli
do nášho programu zaradiť aj ponuku reha-
bilitácie pomocou plávania, na ktoré nám táto
nadácia finančne prispela. Naše aktivity sú
rôznorodé a treba spomenúť aj ďalších, ktorí
nám v našej práci nezištne pomáhajú.

Poslednou našou akciou bola oslava MDD,
ktorá sa uskutočnila na Kejde.Akcia sa veľmi
vydarila, všetkým sa v prírode páčilo. Hlav-
ným sponzorom tejto akcie bol Minigril Ku-
peckého, ďalej prispeli Autoopravovňa, Ku-
peckého ul., Rudolf Dobrovoda, Vinárstvo
Skovajsa, Fant-Baláž. Všetkým našim priaz-
nivcom za ich pomoc a podporu mentálne
postihnutým srdečneďakujeme.

Helena Marecová
predsedníčka ZPMP

Malokarpatská komunitná nadá-
cia REVIA usporiadala 16. júna v
rámci kampane Deň úsmevu akciu
Smejme sa srdcom. Úsmevy a
dobrú náladu, program či drobné
darčeky vám rozdávali naši dobro-
voľníci zo základných škôl, miestni
skauti a mládež z Centra pedago-
gicko-psychologickej prevencie v
Pezinku. Vyzbierané finančné pro-
striedky v sume deväťtisíc korún
budú použité na školské projekty v
rámci grantového programu nadá-
cie.

Želáme vám, aby ste aj naďalej
mali veľa dôvodov a príležitostí
usmievať sa. Všetkým tým, ktorí sa
aktívne zapojili a podporili Deň ús-
mevuďakujeme.
Drahoslava Finková
zastupujúca správkyňa nadácie

Zuzana Masaryková Brigita Čechová

V týchto dňoch oslavujú svoje
životné výročia dve najstaršie
občianky Pezinka - pani Zuzana
Masaryková a pani Brigita Če-
chová. Aj keď nejde o okrúhle
jubileá, neušli našej pozornosti,
lebo takáto dlhovekosť je vzác-
nosťou.

Najstaršou Pezinčankou je
pani Zuzana Masaryková. Dňa 9.
augusta oslávila 103. narodeni-
ny. Narodila sa v dedinke Radi-
mov v okrese Skalica, kde prežila
väčšiu časť svojho života. Spolu
s manželom, ktorý zomrel v roku
1989, vychovala päť detí. Masa-
rykovci sa venovali roľníctvu,
neskôr pracovali v miestnom
družstve. Práca na poli ich tešila,
aj preto pani Zuzana medzi svoje

záľuby zaradila poľnohospodár-
ske práce, najmä kopačku. Ra-
dosť jej robilo aj pradenie na kolo-
vrate a cez zimné mesiace dria-
pačka peria.

V posledných rokoch Zuzana
Masaryková bývala striedavo -
cez leto v rodnom Radimove a v
zime v Pezinku u dcéry Anastázie
Vojtekovej. Teraz už býva trvale v
našom meste a stala sa jeho naj-
starším občanom. Má 11 vnukov
a 15 pravnukov.

Dňa 7. októbra oslávi 102 rokov
pani Brigita Čechová. Narodila sa
v Grinave. Vychovala štyri deti, o
ktoré sa dlhé roky starala sama,
pretože jej manžel zomrel v po-
merne mladom veku, ako 49-
ročný.

Pani Brigita bola dlhoročnoučlen-
kou a aktívnou funkcionárkou Čer-
veného kríža a dobrovoľnej požiar-
nej ochrany. Mnohí Pezinčania ju
poznajú i ako organizátorku zá-

jazdov do pútnickych miest u nás
i v zahraničí, ktoré organizovala
aj proti vôli predstaviteľov minu-
lého režimu.

(mo)
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Po vymretí rodu grófov zo Svä-
tého Jura a Pezinka v roku 1543
došlo v Malokarpatskej oblasti k
postupnej zmene vlastníckych po-
merov. Po viacerých záložných
majiteľoch pezinského a svätojur-
ského panstva sa obe stali súčas-
ťou majetkov šľachtického rodu
Pálfiovcov, ktorý ich vlastnil až do
20. storočia. Tento rod patril až do
poslednej štvrtiny 16. storočia med-
zi nevýznamné uhorské šľach-
tické rody.

Najstarším známym členom rodu
bol Pavol, ktorý získal šľachtický
titul a erb od kráľa Mateja Korvína
za zásluhy v bojoch proti Turkom. V
bojoch proti nim sa vyznamenal aj
Pavlov syn Peter a vnuk Mikuláš (+
1600). Ten je dnes považovaný za
zakladateľa slávy rodu. V roku
1583 odkúpil od Fuggerovcov hrad
a panstvo Červený Kameň a v roku
1598 získal do dedičnej držby pan-
stvo Bratislavský hrad, hodnosť
bratislavského hradného kapitána
a župana Bratislavskej stolice. Po-
pri tom bol tiež novozámockým,
komárňanským a preddunajským
hlavným kapitánom. Mikulášovi
synovia pokračovali v zveľaďovaní
rodových majetkov. Pavol získal v
roku 1634 panstvo Malacky - Pla-
vecký hrad, v roku 1635 Devín a
Bátorove Kesy a v roku 1637 pan-
stvá Bojnice a Marchegg v Rak-
úsku.

V Pezinku sa s Pálfiovcami prvý-
krát stretávame v roku 1575, keď sa
záložným majiteľom pezinského
panstva stal významný cisársky

vojvodca chorvátskeho pôvodu
Ján Krušič z Lepoglavy a jeho man-
želka Katarína Pálfiová. Ján Krušič
z Lepoglavy v roku 1580 zomrel a
Katarína sa už onedlho vydala za
jedného z najmocnejších mužov
Uhorska, palatína Štefana Ilešházi-
ho. Aj napriek tomu, že spolužitie
obyvateľov mestečka so šľachticmi
z rodu grófov zo Sv. Jura a Pezinka,
alebo Jánom Krušičom z Lepo-
glavy nebolo vždy najideálnejšie,
zemepáni aspoň rámcovo dodržia-
vali zvyklosti a staré práva obyva-
teľov Pezinka.

Táto situácia sa však zmenila po
tom, čo sa majiteľom pezinského
panstva stal Štefan Ilešházi. Spory
medzi ním a obyvateľstvom mes-
tečka pretrvávali až do Ilešháziho
smrti v roku 1609 a v istej miere sa
preniesli aj do vzťahov Pezinčanov
a posledných majiteľov pezinského
panstva - Pálfiovcov.. Tí sa defini-
tívne stali majiteľmi panstva po
smrti Kataríny Pálfiovej v roku 1626
osobou Štefana Pálfiho, vnuka Mi-
kuláša Pálfiho. V rovnakom roku
získali Štefan a jeho brat Ján aj pan-
stvo Sv. Jur a v roku 1636 aj pan-
stvo Kamienec v Dolnom Sliezsku.
Štefan aj v nasledujúcom období
usilovne pracoval na zväčšovaní
rodových majetkov. Sobášom so
Zuzanou Puchaimovou získal rak-
úske panstvá Krumbach, Kir-
chschlag a Saubersdorf. V prvej
štvrtine 18. storočia vlastnil rod na
istýčas aj panstváMakovica a Hert-
ník na východnom Slovensku. Šte-
fanovi synovia Štefan a Pavol roz-

delili rod a taktiež rodové majetky
na dve samostatné línie - staršiu a
mladšiu. Staršia sa postupne ďalej
rozčlenila na tri základné línie: ma-
lackú, ktorej zakladateľom bol Miku-
láš Pálfi (+ 1773), pajštúnsko-
stupavskú, založenú Leopoldom
Pálfim (+ 1773) a červenokamen-
skú, ktorú založil Rudolf Pálfi (+
1768).

V roku 1807 získal rod osobou
Karola Pálfiho z malackej vetvy
dedičný titul rakúskych kniežat.
Mladšia, tiež pezinská línia sa už
ďalej nečlenila a vymrela po meči v
roku 1908. V roku 1777 prevzal Ján
Pálfi z Pezinka panstvo Smolenice
a v roku 1814 získala táto vetva aj
menšie panstvo Boleráz. Červeno-
kamenská línia rodu získala v roku
1855 panstvo Dobrá Voda - Chtel-
nica, malacká línia zasa v roku
1780 panstvá Marcelová a Hei-
denreichsten (Rakúsko). Stupav-
ská línia rozšírila majetky rodu v
roku 1863 o rakúske panstvo Stü-
bing a v roku 1868 vymenila pan-
stvo Stupava s rodomKároli za pan-
stvo Surány vo Vašvárskej župe (v
dnešnom Maďarsku).

Pálfiovci na svojich majetkoch
presadzovali intenzívne hospodá-
renie a zakladali na nich sklárne,
hámre a píly. Stopy po týchto zaria-
deniach sú dodnes viditeľné v malo-
karpatských lesoch. Začiatkom 20.
storočia prichádza postupný majet-
kový i politickýúpadokrodu.

Ján Pálfi z Červeného Kameňa
zriadil 23.2. 1902 z časti panstva
študijnú základinu s centrom v Čas-

tej. Základina spravovala pozemky
v celkovej výmere 3762,2 ha.
Počas existencie Slovenského
štátu k nej patrila aj gátrová píla v
obci Píla a od r. 1922 aj hotel Belve-
dere v Prahe, v ktorom bolo zria-
dené tzv. Štefánikovo kolégium pre
slovenských študentov. Majetky
pezinskej línie získali po jej vymretí
sčasti príslušníci šľachtického rodu
Andrássyovcov a sčasti rôzne ve-
rejné ustanovizne. Medzi na-
jdôležitejšie patrí Pálfiovská štu-
dijná základina, ktorú založil svojim
testamentom zo 17.11. 1907 gróf
Ján Pálfi st. z Pezinka. Základina
vlastnila 4857,57 ha lesnej a poľno-
hospodárskej pôdy v Pezinku a
okolí, ktoré spravoval v prevažnej
miere Nadačný veľkostatok v Pe-
zinku. Pod jeho pôsobnosť patril aj
prenájom tzv. Starého kemoňo-
lomu na Cajle, ktorého zvyšky sa
nachádzajú oproti dnešnému "no-
vému" kameňolomu. Okrem sa-
motných majetkov v okolí Pezinka
vlastnila študijná základina 629,4
ha poľnohospodárskej pôdy ma-
jetku Čierna Voda a 416,15 ha
poľnohospodárskej pôdy majetku
Panholec.

Po vzniku Československej re-
publiky sa pozemkovou reformou
znížil rozsah rodových majetkov z
pôvodných 103 657 ha na 53 600
ha. V roku 1945 boli zvyšky pálfiov-
ských majetkov skonfiškované štá-
tom.

Petra Pospechová
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Po prázdninovej prestávke, hneď v prvú stredu v septembri
(3.9.), sa o 16.00 hod. začne v dielni Malokarpatského múzea v
Pezinku ďalší kurz prípravy regionálnych špecialít. Tentokrát sa
môžete zoznámiť s postupom ako robiť domáce osúchy. Budú sa
piecť slané a sladké. Vstup napodujatie je voľný. (EL)

A my budeme pri tom. My budeme pri tom,
keď Pezinok zažije niečo, čo na stránky jeho
kroniky ešte nik nemohol napísať.

Nepôjde však o senzáciu či atrakciu. Preto
pápež nechodí po svete. Jeho poslaním je
ukazovať ľuďom nového tisícročia cestu -
cestu, ktorou sa treba uberať aby sme život
na tejto zemi nezaviedli do slepej uličky. Je
mužom, ktorý sa zasadzuje za dôstojnosť
človeka a úctu k životu. Vyzýva na zmierenie
a pokoj. Jasným slovom pomenúva zlo.
Dvíha hlas na obranu chudobných a bied-
nych. Odsudzuje nespravodlivosti. Dokáže
vysloviť aj nad tým, čo ťaží svedo-
mie Cirkvi. Je mužom dialógu. Vlieva ľuďom
nádej a vieru. V mladých vzbudzuje nadše-
nie. Starých učí hrdinsky niesť svoj kríž.
Mnohí si ho za to vážia, prejavujú mu úctu a
napriek tomu, že sa s ním nikdy osobne ne-
stretli, majú k nemu osobný, priam dôverný
vzťah.

Ján Pavol II. je osobnosťou novodobých
dejín. Takto ho u nás privítajme. Stane sa aj
súčasťou dejín Pezinka. I keď tá kapitolka,
ktorú prechodom ulicami nášho mesta na-
píše bude kratučká ale bude veľmi vzácna.
Bola by veľká škoda nebyť pri tom. Želám
všetkým aby to bola chvíľa, ktorá nás vytrhne
zo všednosti života a dá nám pocítiť blízkosť
všetkých ľudí, ktorých Sv. Otec nosí v srdci i
blízkosť Toho, ktorému on celým srdcom sl-
úži.

mea culpa

Zdenko Sitka
rímskokatolícky kňaz,pezinský farár
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V dňoch 27. - 29. júna sa konali
majstrovstvá Európy v športovom
lezení v talianskom morskom leto-
visku Marina di Ravena, na ktorých
sa zúčastnili aj súrodenci Kováči-
kovci. Súťaž sa konala v troch dis-
ciplínach - boulderingu, obtiažnosti
a pre diváka najpríťažlivejšej rých-
losti. Vo veľmi silnej konkurencii
Dominika obsadila 7. miesto, Ja-
kubskončil ôsmy. (JK)

PŠC Pezinok - Jarovce
16.30 hod.

PŠC Pezinok -ŠK Vrakuňa
16.00 hod.

PŠC Pezinok - FK Rača
15.30 hod.

PŠC Pezinok - FC Lamač
14.00 hod.

PŠC Pezinok - D. Lužná
13.30 hod.

III. liga - seniori

14.9.

28.9.

12.10.

26.10.

9.11.

O Petrovi Valkovi (43) sme v Pe-
zinčanovi písali už viackrát. Ako o
človeku, ktorý už vyše dvadsať
rokov bojuje s osudom, keď po váž-
nej havárii na motocykli mu ochabli
nohy a skončil na vozíčku, ale aj ako
o výbornom stolnom tenistovi. Ping-
pongu sa venoval už pred haváriou,
ale tá ho na niekoľko rokov pribrz-
dila v jeho sľubne sa rozvíjajúcej
športovej kariére. Láska k tomuto
športu nakoniec u neho zvíťazila, i
keď priznáva, že trvalo dlhšie kým
sazbavil poúrazovej apatie.

"Pingpong znamená pre mňa
veľa, aj vďaka nemu som sadoká-
zal prehrýzť cez osudný balvan,
ktorý mi nadelil život. Našťastie
som objavil, že športovať sa dá aj
na vozíčku, ale stojí to nesmierne

veľa námahy a pevnej vôle. Je to
zdĺhavá záležitosť, výsledok
však stojí za to," povedal nám Pe-
ter Valka.

Vypracoval sa na slovenského
reprezentanta, v domácich súťa-
žiach hrá so zdravými. Je to neuve-
riteľné, čo tento chlap za stolnoteni-
sovým stolom dokáže. V júli, keď
sme ho navštívili, bol vo svetovom
rebríčku na 15. mieste. V III. lige má
štyridsaťpercentnú úspešnosť, vo
štvrtej vyhráva až 80 percent zápa-
sov. Medzi vozičkármi hrá v kate-
górii TT3 (bez postihnutia rúk), na
Slovensku je druhý.

Za Petrom Valkom nás priviedla
správa, ktorá sa v iných médiach
takmer neobjavila, že v júni dosia-
hol veľký úspech na majstrovstvách
Európy v Záhrebe. Na turnaji si v
súťaži družstiev spolu s partnerom
Jánom Koščom vybojoval bronzovú
medailu.

Na európskom šampionáte štarto-
vali pretekári z 34 krajín. V kategórii
družstiev sa zúčastnilo dvanásť
štátov. Peter so svojim spolu-
hráčom Koščom z Piešťan, sa v
TT3 dostali až do súboja o 3. mies-
to. Súperom im boli Francúzi, ktorí
majú širokú pretekársku základňu.
Členom súperovho družstva bol aj
čerstvý európsky šampión Pascal
Verjoer. Hralo sa ako v Davis Cupe -

štyri dvojhry a jedna štvorhra. Za
celkového stavu 2:2, k rozhodujú-
cemu duelu o víťazstvo, nastúpil
Peter Valka. S Francúzom po
treťom sete prehrával 2:1, vo štvr-
tom jasne vyhral a v záverečnom
piatom po dramatickej ťahanici tiež
zvíťazil 13:11, čím upravil stav na
3:2. Znamenalo to pre slovenské
farby zisk bronzovej medaile.

V súťaži jednotlivcov, kde hrali
všetci vozičkári bez rozdielu postih-
nutia, sa prebo-
joval zo skupiny
z prvého miesta.
Potom mal smo-
lu, keď narazil
na rivala Jána
Košča s ktorým
prehral. V kate-
górii OPEN sa
prebojoval do 3.
kola, kde bol nad
jeho sily Čech
Michal Stefano,
ktorý dlhé roky
tróni vo sveto-
vom rebríčku.

V tomto roku
Pe t r a Va l ku
čakajú ešte med-
zinárodné tur-
naje SLOVAK
O P E N v
Piešťanoch a

Slovenská juniorská reprezentantka,
Pezinčanka , bola
úspešná na Majstrovstvách Európy v
streľbe z brokových zbraní v Brne, ktoré
sa konali na prelome júla a augusta. V
disciplíne trap junioriek získala strie-
bornú medailu a vylepšila si tak dojem z
nie celkom najvydarenejšej sezóny. Mi-
nuloročná majsterka Európy nestačila na
Barsukovú z Ruska, ktorá nastrieľala 92
bodov. Jana získala striebro za výkon o
sedem bodov horší.

Jana Mezeiová

(pr)

Peter Jureňa krátko po štarte.

V dňoch 19. - 20. júla sa Pezinok
stal dejiskom siedmeho podujatia
seriálu majstrovstiev Európy v pre-
tekoch automobilov do vrchu Slo-
vakia - Matador 2003. Už sa zdalo,
že vrcholné motoristické podujatie
u nás po rezignácii Studeničovho
Motorsportu nebude, ale zvládla
ho, a veľmi dobre, priamo Sloven-
ská asociácia motoristického špor-
tu.

Za krásneho letného počasia sa
na pezinskej Babe v tomto roku
zišla azda doteraz najväčšia pre-
tekárska účasť, štartovalo až 141
jazdcov. Podujatie sa vydarilo na-
jmä slovenskému reprezentantovi
v plechových trojlitroch Petrovi Ju-
reňovi, ktorý získal prvé tohtoročné
víťazstvo na európskom šampio-
náte. Prvú jazdu vyhral o deväť

stotín sekundy (2:33,61) predNem-
com Krugom, v druhej jeho naj-
väčší súper nezvládol riadenie a
prevrátil sa na strechu.

Traťový rekord
na 5500 metrov
dlhej trati s 19
zákrutami a 280
metrovými prevý-
šením zajazdil
Talian Zardo na
Oselle 2:00,82.

1. Jureňa
(SR/Micubiši Lan-
cer EVO VII )
5:06,70, 2. Voves
(ČR/Subaru Im-
preza) 5:09,15, 3.
Beneš ČR/Ford
Escort Cosworth)

Výsledky - sku-
pina N + 3000
cc:

5:13,00. 1.
Zardo (Tal./Osella) 4:02,94, ... 5.
Krajčí (SR/Lola F 3000) 4:09,77.

Absolútne poradie:

(mo)

Bronzová medaila, ktorú získal
Peter Valka.

Peter Valka (vľavo) sospoluhráčom Jánom Koščom.

HUNGARIA OPEN v Maďarsku.
Veľmi rád by sa zúčastnil aj na tur-
naji v Liverpoole vAnglicku, ktorého
výsledky sa započitávajú do sveto-
vého rebríčka, ale je to podmienené
získaním finančných prostriedkov
(asi 25 tisíc Sk) na krytie nákladov.
Možno sa nájdu sponzori, ktorí mu
pomôžu k štartu na tomto podujatí,
ktoré mu môže otvoriť cestu na
olympiádu v Aténach v budúcom
roku.

Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok pozýva do svojich radov
chlapcov narodených 1.9. 1990 a
mladších. Informácie na tel. č.
0903 569580.

Volejbalový klub VTC Pezinok
tradične organizuje na začiatku no-
vej sezóny prípravný turnaj s veľmi
kvalitnou účasťou Pezinský strapec.
Tentoraz sa tento výnimočný turnaj
uskutoční 5. - 7. septembra. Na jeho
17. ročníku si fanúšikovia volejbalu
budú môcť pozrieť tieto mužstvá:
NRK Nyiregyháza (majster Maďar-
ska), VC Brest (majster Bieloruska),
STAL Bialsko Biala (majster
Poľska), Slávia UK Bratislava
(majster Slovenska), MFGFO
Moskva (majster Ruska), SVS Wien
(majster Rakúska), VC Minsk (vice-
majster Bieloruska) a VTC Pezinok.
Zápasy v skupinách začínajú 5.9. o
10.00 hod. Hrá sa v hale SOU Ko-
menského ul. a v hale VTC pri šta-
dióne. (pr)
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Pezinská atlétka
má za sebou dve významné

športové podujatia. V dňoch 10. -
13. júla štartovala na Majstrov-
stvách sveta atlétov do 17 rokov,
ktoré sa konali v kanadskom Sher-
brooku. V šprinte na 100 m nepost-
úpila z rozbehu a obsadila 31. mies-
to. Na 200 m trati obsadila 13.
miesto keď po postupe z rozbehu
sa už nedostalaďalej zo semifinále.
A ako vidí svoje účinkovanie na
majstrovstvách Barbora? -

-

Ďalšou významnou akciou, na
ktorej sa Barbora zúčastnila bol
siedmy Európsky olympijský festi-
val mládeže (EYOF) v Paríži v
dňoch 26.7. - 2.8. Na tomto poduja-
tí, ktoréby sa dalo označiťako olym-
pijské hry mládeže do 17 rokov sa
zúčastnilo vyše 2500 športovcov z
celej Európy. Barbora dosiahla dve
finálové umiestnenia, na stovke
obsadila 8. miesto a na dvojstovke
piatu priečku.

Barbora Michá-
liková

A aké su vaše dojmy z tejto ak-
cie?

S výko-
nom na 100 m nie som spokojná ani
ja ani moja trénerka. Ak by som za-
behla výkon na hranici svojho osob-
ného rekordu mohla som byť okolo
10. miesta. Lenže pokazila som
štart a to ma dosť mrzelo. Na dvoj-
stovke som postúpila z rozbehu do
semifinále kde som zabehla čas
24,51 s a to stačilo na trináste
miesto s čím som spokojná ja aj
trénerka. Mala som síce vyššie am-
bície ale myslím si, že byť trinásta
na svetenie je najhoršie.

Na majstrov-
stvách bola vý-
borná atmosfé-
ra, boli výborne
zorganizované.
Súťažili sme na
štadióne, ktorý
bol postavený
práve na tieto
majs t rovst vá.

Štadión bol veľmi pekný, moderný a
dobre vybavený, napríklad bolo na
ňom pätnásť masérskych stolov,
ktoré sme mohli naplno využí-
vať.Chodilo sa na nás pozerať asi
dva až tri tisíc ľudí. Ľudia v Kanade
sú veľmi milí a priateľskí. Veľmi vy-
darené boli aj otvárací i záverečný
ceremoniál, hoci ten úvodný mal
časový sklz. Bývali sme na univer-
zite, porovnala by som to však s
našimi trojhviezdičkovými hotelmi,
strava bola výborná, pestrá a bolo
jej dosť. Na čo si človek spomenul
to bolo k dispozícii.

"Bolo to veľmi ťažké
podujatie, pretože nie som nauče-
ná behať štyri dni po sebe a podať v
nich maximálny výkon. Navyše niek-
toré súperky, ktoré som tu mala ne-
boli na MS a sústredili sa len na EY-
OF. V prvý deň som bežala 100 m
rozbehy a semifinále, z ktorých som
sa prebojovala do finále. Tam som
zabehla čas 12,19 s, čo nie je môj
najlepší výkon. To ma mrzí, pretože
ak by som zabehla čas ako v roz-
behu (12,07 s.) mala by sommedai-

lu. V tretí deň som bežala rozbeh a
semifinále na dvojstovke, z ktorých
som sa opäť dostala do finále. V
ňom som zabehla čas 24,59 s., čo
znamenalo 5. miesto. Som s týmto
umiestnením celkom spokojná,
lebo na medailu bolo treba za-
behnúť 24,17 a takýto výkon som
ešte v tejto sezóne nezabehla. Chý-
bala mi tam trénerka, keďže jej ne-
dovolili ísť so mnou. Myslím, že
potom by som dosiahla ešte lepšie
výkony.

- Naše súťaže sa odohrávali na
štadióne kde budú MS dospelých v
atletike. Je to obrovský štadión, a
aj keď tam bolo asi 3000 divákov, tí
sa tam úplne stratili. Na otváracom
i záverečnom ceremoniáli bol šta-
dión plný a bolo to nádherné. Vede-
nie našej výpravy sa nás rozhodlo
odmeniť za dobré výsledky a za-
platilo nám výlet do Disneylandu,
kde sme boli osem hodín.

Bola som
sa pozrieť aj na iné športy, bola
som na stolnom tenise a tiež po-
vzbudiť naše zlaté basketbalistky.
Najviac času som však strávila na
atletickom štadióne. Z Paríža som
až tak veľa nevidela, nočná Eiffe-
lovka však stála za to. Nepríjemné
bolo, že sme do Paríža i späť ces-
tovali autobusom, šestnásľhodino-
vá cesta bola veľmi únavná. Ďal-
ším negatívnym zážitkom bolo ne-
kvalitné ubytovanie a jednotvárna
strava.

Mrzí ma
ako som dopadol, súboj som však
nezvládol hlavne psychicky. Súper
ma prevýšil tiež takticky. Škoda, že
to nevyšlo. Podujatie bolo výborne
zorganizované, veľmi sa mi tam
páčilo. Horšie to bolo s ubytova-
ním, mali sme malé izby, ale dalo
sa to vydržať. Strava bola zlá, ja
som si väčšinou bral len ovocie a
chodil som na stravu inde. Veľmi
pekným zážitkom bola aj návšteva
Disneylandu, ja už som sa však
tešil domov.

Pezinok mal
na EYOF-e
zastúpenie aj
v osobe džu-
distu

, ktorý
zápasil v kate-
górii do 81 kg.
Turnaj sa mu
však nevyda-
ril, pretože vypadol hneď v prvom
kole s Nemcom Robertom Zimmer-
mannom, čo ho odsunulo na ko-
nečné 13. miesto spolu s ďalšími
štyrmi džudistami. A aké dojmy si z
Paríža odnáša Milan? -

Milan po návrate z Paríža nemal
veľa času na oddych. Prakticky
hneď začal s prípravou na ďalšie
podujatie - Majstrovstvá Európy v
Azerbajdžane, ktoré sa uskutočnili
24. - 26.8. O jeho výsledkoch bu-
deme informovať v nasledujúcom
čísle.

Aké zážitky si odnášate z toho
podujatia?

Milana
Randla

(pr)

Odtiaľ
mám veľmi veľa zážitkov.
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a). Pokladnica je otvorená jednu
hodinu pred predstavením.

27. - 28. Pinocchio TAL

ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

DETSKÉ PREDSTAVENIE
Začiatok je o 17.00 hod.

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - -
koncert vynikajúcej šansónovej spe-
váčky v doprovode skupiny Petra
Maláska;

(piatok - nedeľa) -
- program bude uve-

denýna osobitnýchplagátoch;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-

niku - - cyklus
prednášok Viery Černuškovej. Té-
ma: Čínske horoskopy a naše zdra-
vie;

(piatok) o 17.30 hod. v Saló-
niku -

2. - 3. Frida USA, KAN
4. - 5. Rímske prázdniny USA
6. - 7. Chicago USA

9. FK: Pornografický vzťah
BEL, FRA

10. -11. Loď duchov
12. -14. Štvanec USA
16. - 17. Lovec démonov

18. FK: Pianista
FRA, POL, VB

23. -25. Lara Croft Tombraider2
USA

26. -28. Bruce všemohúci
30. - 1. Hlbočina USA

KULTÚRNE CENTRUM

KINO DOMU KULTÚRY

8.9.
HANA HEGEROVÁ

19. - 21.9. VINO-
BRANIE 2003

25.9.
HOVORY O ZDRAVÍ

26.9.
SLOVÁCKYKRÚŽOK.

USA

USA

USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.
Predpredaj vstupeniek je tri dni pred
predstavením (v dňoch premietani-

Z hry Kamenný chodníček - zľava Dušan Pospech,
Anna Hanúsková - Markovičová, Anna Krasňanská -
Prokopová, Juraj Forner, Blanka Hýllová.

Divadelná ochotnícka činnosť na
Cajle (do 1.1. 1948 samostatná
obec) mala bohatú tradíciu. Pri jej
zrode stála iniciatívna osvetárka,
neskoršie režisérka Agáta Stohlo-
vá. Už v tridsiatich rokoch sa jej po-
darilo zoskupiť okolo seba niekoľko
nadšencov, s ktorými nacvičovala
jednu-dve hry do roka. To vtedy boli
ešte časy petrolejových lámp, na
ktoré starší herci dlho spomínali.

V roku 1938 si Cajlania založili
divadelný krúžok Ferka Urbánka.
Začal pracovať s päťdesiatimi člen-
mi, ale neskôr ich bolo až 160.
Svedčí to o obrovskom cajlanskom
záujme o divadlo.

Po usporiadaní dramatického
kurzu bývalým učiteľom na Cajle -
Augustínom Kanichom, sa mnohým
absolventom ponúkala príležitosť
odísť do profesionálnych súborov.
Lákavé ponuky však Jozef Keller-
mann, Gustáv Stohl i Dušan Hýll
neprijali. Láska k rodisku bola silnej-
šia. Zotrvali v súbore a čoskoro sa
ich činnosť dostala na výslnie. Vy-
hrávali na dedinských, okresných i
oblastných súťažiach a v rámci Slo-

venska sa umiestnili vždy medzi
prvými. V štyridsiatom piatom v Mar-
tine boli J. Kellermann a A. Stohl

ocenení za vynikajúce herecké vý-
kony. Kellermann sa preslávil aj
ako režisér. Dosiahli však i ďalšie

kolektívne a in-
dividuálne ú-
spechy.

Potom prišli
roky útlmu a
krúžok sa roz-
padol. V tom
čase Agatka
Stohlová na-
cvičila s deťmi
miestnej školy
niekoľko hier
ako boli Perní-
ková chalúp-
ka, Gašparko
doktorom, Sne-
hová kráľovná,
Dve Marienky,
Detvanček a
Hopsasaa iné.

Koncom
šesťdesiatich
rokov v zre-
konštruovanej
Osvetovej be-
sede obnovil
činnosť diva-

delný krúžok pod vedením J. Keller-
manna, ktorý nacvičil niekoľko
úspešných hier (Kamenný chod-
níček, Inkognito, Dobrodružstvá pri
obžinkoch, Bačová žena). Popri
starších hercoch A. Stohlovi, Alž-
bete Krnáčovej, D. Hýllovi, Blanke
Hýllovej a Gustávovi Stehlíkovi sa
angažovali aj noví členovia - Pavol
Fraňo, Anna Krasňanská - Proko-
pová, Anna Hanúsková - Marko-
vičová, Dušan Pospech, Vierka
Krnáčová - Briestenská, Juraj For-
ner, Hana Tahotná, Božena Ta-
hotná - Fornerová aďalší.

Divadelným predstavením roz-
právky Dve Marienky v réžii Anny
Hanúskovej - Markovičovej a Gitky
Miklenč ičovej - Markovičovej
ukončil divadelný krúžok pri Osve-
tovej besede na Cajlanskej ulici
svojučinnosť.

Ospravedlňujeme sa všetkým
tým, ktorých mená nie sú v tomto
článku spomenuté. Boli to desiatky
ďalších amatérskych hercov a nad-
šencov, ktorí pomáhali cajlan-
skému divadlu, a aj vďaka nim diva-
dlo dosiahlo jedinečné úspechy.

Milan Oravec

Hudobná skupina Strapec
bude mať v nedeľu 31. augusta
koncert pre verejnosť o 17.00
hod. na pódiu pred Zámkom.
Vstup je voľný.

Nadstavba bytovky na ulici 1. mája. Snímka (mo)

Budúce číslo Pezinčana vyjde v
rozšírenom náklade k Vinobraniu.
Okrem rozvozu (17. septembra) na
obvyklé miesta po celom meste,
bude k dispozícii tiež návštevníkom
oberačkových slávností v nasleduj-
úcich dňoch.

V čísle nájdete podrobný pro-
gram a informácie o Vinobraní. V
prílohe prinesieme zaujímavosti zo
súčasnosti i histórie vinárstva a vi-
nohradníctva v našom meste a re-
gióne.

Redakcia Pezinčanaponúka pod-
nikateľom väčší priestor na inzer-
ciu, ktorú si možno objednať pri-
amo v redakcii do stredy 3. septem-
bra. (red.)

V rámci tohtoročného Vinobrania
sa uskutoční 1. ročník súťaže vo va-
rení pravej pezinskej fazuľovej polie-
vky (fyzulnačky). Súťažiť budú 3-
členné tímy neprofesionálnych ku-
chárov (napr. občianskych združení,
škôl, rodín, susedov, priateľov a
pod.). Variť sa bude vo vlastných
minimálne 10-litrových kotloch. Sú-
ťaž sa uskutoční v sobotu 20. sep-
tembra od 9.30 - 12.30 hod. na Far-
skej ulici. Prihlásiť sa možno do 8.
septembra na MsÚ v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, miestnosť č. 20c, telef.
033/6901 102. Bližšie informácie o
podujatí možno získať u šéfa súťaže
Pavla Boriša na tel.č. 033/643 3005,
0907 220 492. (EL)



PRÍLOHA

Po prvýkrát vo svojej skoro tisícroč nej
histó rii bude Pezinok poctený návš tevou
Svätého Otca, ktorý by mal so svojim sprie-
vodom prechádzať cez Pezinok vo š tvrtok
11. septembra o 17.00 hod. Trasa návš tevy
bude viesť cez Grinavu po ulici Bratislav-
skej, Jesenského, Moyzesovej, Kalinč iako-
vej, Seneckej smerom na Modru a Trnavu.
Obraciame sa preto najmä na obč anov bý-
vajúcich na týchto uliciach s prosbou o vy-
č istenie a úpravu chodníkov a predzáhra-
dok, ako i prieč elí budov a ich prípadnú vý-
zdobu. Mesto zabezpeč í, okrem iného, vlaj-
kovú výzdobu a transparenty, ako aj č iste-

nie š tátnej cesty a priľahlých komunikácií.
Prosíme touto cestou naš ich obč anov, aby pochopili nielen his-

torický význam tejto návš tevy, ale aj jej duchovný a spoloč enský
rozmer a priš liv spomínanom č ase pozdraviťsvojou úč asťou Svä-
tého Otca v č o najväč š om poč te. Mestský úradv koordinácii s Rím-
skokatolíckym farským úradom budú eš te o vzácnej návš teve oby-
vateľovmestapodrobnejš ie informovať. (r)

už len niekoľko týž dň ov ná s delíod
sviatku vš etkých vinohradníkov a
viná rov, ako i milovníkov vína, od
Vinobrania 2003, ktoré sa uskutoční
v dň och 19. - 21. septembra. Všetci
sa na tieto oslavy nielen teš íme, ale
sa na ne i všestranne pripravujeme.
V centre mesta sa ošetruje mestská
zeleň , odstraň ujú sa staré stĺpy ne-
funkčné ho mestské ho rozhlasu,
opravujú sa fasá dy domov a oplote-
nia budov. V minulosti bolo chvá ly-
hodnou tradíciou, ž e sa rekonš truo-
vali, maľovali a čistili aj domy v
súkromnom vlastníctve, aby tak aj
estetický dojem ná vš tevníkov mes-
ta bol čo najlepš í. Obraciam sa pre-
to na vá s, vá ž eníspoluobčania, s

prosbou, aby ste sa zapojili dočiste-
nia a výzdoby mesta pred tohtoroč-
ným Vinobraním. Verím, ž e v rá mci
svojich mož nostíprispejete ku kraj-
š iemu vzhľadu mesta opravou fa-
sá d budov, čistením predzá hradok
a chodníkov a celkovou úpravou a
výzdobou vaš ich obydlí. Naš ím spo-
ločným úsilím tak dosiahneme, aby
si ná vš tevníci Vinobrania z ná šho
mesta odniesli len tie najlepš ie
dojmy.

Ďakujem vá m za pochopenie a
teš ím sa na spoluprá cu s vami, kto-
rou prispejete k zdarné mu priebehu
tohtoročné ho Vinobrania.

Oliver Solga
primá tor Pezinka

Z koncertu maď arskej skupiny Korai öröm.

Naš e mesto sa stalo minulý ví-
kend prvýkrá t od roku 1976 a 1977
(slá vne Koncerty mladosti) hosti-
teľom a spoluorganizá torom hu-
dobného podujatia takéhoto roz-
meru a kvality. Ani nie dvadsaťš tyri
hodín po trojdň ovom koncertnom
maratóne je eš te veľmi ťažké su-
marizovať a hodnotiť, ale už dnes
sa dá hovoriť o tom, že toto podu-
jatie sa vydarilo v plnej miere. Pre
Pezinok znamenal Hodokvas nie-
len upevnenie tradičnej pozície
jedného z najkultúrnejš ích miest
Slovenska, pozitívnu propagá ciu v
médiach a potvrdenie schopností
organizá torov, ale určite aj nie
malýekonomickýprínos pre domá -
cich výrobcov, predajcov a služby.

Festival bol bez nejakého väč-
š ieho kazu, za čo patrípoď akova-
nie vš etkým, ktorísa na jeho reali-
zá cii podieľali alebo ho zabez-
pečovali. Rá d by som pripomenul
bezchybné fungovanie Mestskej
polície a prísluš níkov vš etkých
zložiek Policajného zboru v Pezin-
ku, hasičov, civilné bezpečnostné
služby, ale napríklad i domá cu

firmu Petmas, ktorá sa starala o
čistotu. Osobitne by som chcel
vyzdvihnúť dve strany jednej min-
ce, ktorú tvorili "domá ci" a "hostia".
Treba poď akovať naš im spolu-
občanom, najmä obyvateľom Ma-
lackej cesty, za tolerantný prístup
a trpezlivosť hlavne v nočných ho-
diná ch. Hosťom - ná vš tevníkom
Hodokvasu patrínaš a vď aka za to,
že za celé tri dni sa nevyskytol žia-
den vá žnejš íproblém alebo inci-
dent. Dnes je eš te privčas na kom-
plexné hodnotenie festivalu i
úvahy o jeho budúcnosti. V kaž-
dom prípade vš ak pre ná s zname-
nal novú skúsenosť, ale i výstrahu
pred nedostatkami, ktorým sa
treba v budúcnosti vyhnúť a bol
tiež inš pirá ciou na mnohé zlepš e-
nia.

Jedno je vš ak istéuždnes - Pezi-
nok sa dostal v konaníveľkých
hudobných podujatí na kultúrnu
mapu Slovenska spolu s takými
mestami ako je Trenčín, Bratislava
alebo Poprad. A to nie je určite za-
nedbateľné.

(r)

Na festivale Hodokvas 2003 sa okrem niekoľkých hu-
dobníkov a divadelníkov z Pezinka zúčastnili vo výtvar-
nej sekcii aj dvaja naš i sochá riTomá š Molná r a Já n Fečo,
ktoríspolu s Tomá š om Polonským vytvorili monumen-
tá lnu betónovú plastiku viná ra sediaceho na sude. Túto
symbolickú sochu organizá tori a tvorcovia darovali bez-
platne mestu a mala by byť umiestnená na verejné
priestranstvo pred Domom kultúry. (r)

častíprimá rneho rozvodu na križo-
vatke ulíc 1. má jaa Komenského.

Prosíme občanov najmä týchto
častímesta o pochopenie a trpezli-
vosť pri obmedzeníautomobilovej
dopravy. Snahou vedenia mesta je
do vykurovacej sezóny odovzdať
občanom bezchybne fungujúce
tepelnéhospodá rstvo.

(msú)

Už v minulom mesiaci si mohli
občania vš imnúť na sídlisku Juh a
na ulici 1. má ja rozkopá vky miest-
nych komuniká ciía areá lu Zá klad-
nej š koly na Fá ndlyho ulici. V týchto
priestoroch sa začala plá novaná
rekonš trukcia tepelného hospo-
dá rstva. V prvej etape dô jde k pri-
pojeniu ZŠ na primá rny rozvod ko-
tolne Juh a k výmene zastaralých

niku na okysličovanie vody, odber
vzoriek a ď alš ie potrebné činnosti.
Zostá va len veriť, že aspoň malé
ryby túto katastrofu prežijú a Dolná
nezostanemŕtvou vodou. (r)

Nad zná mym pezinským rybá r-
skym revírom by sme mohli po mi-
nulej sobote vyvesiť symbolickú
čiernu zá stavu. Vtedy tam totiž do-
š lo k tragickému úhynu najmä
veľkých rýb. Príčinou bolo dlhotr-
vajúce sucho a nedostatočne okys-
li- čená voda. Od skorého sobot-
ného rá na rybá ri lovili z vody mŕtve
metrové sumce, polmetrové š ťuky
a ostatné druhy rýb. Ďalš íspolu s
primá torom mesta Mgr. Solgom,
viceprimá torom Ing. Pá tkom, člen-
mi Dobrovoľného hasičského zbo-
ru a rybá rmi zabezpečovali tech-

V nedeľu 24. augusta dosiahol mladý pezinský š portovec, džudista
Milan Randl z 1. Judo klubu Pezinok, významné víťazstvo, keď na
prvých oficiá lnych majstrovstvá ch Európy kadetov v azerbajdžanskom
Baku vybojoval pre Slovensko zlatú medailu. Šestná sťročný Pezinčan
zvíťazil v konkurencii š estná stich súperov v hmotnostnej kategórii do 81
kg, keď vš etky š tyri zá pasy vyhral pred časovým limitom. Vedenie mesta
i spoluobčaniaúspeš nému š portovcovi srdečne blahoželajú. (red.)



17.00 Jitka Bezú rová - Grafika
otvorenie výstavy

Dom kultú ry

16.00 Slávnostné otvorenie výstavy
- Cech slovenských keramikov
- Drevené plastiky
- Premeny mesta Pezinok

M.R. Š tefánika 1

19.00 Slávnostné otvorenie mú zea v
Starej radnici

Malokarpatskémú zeum

Mestskémú zeum v Pezinku

9.00 Odbornýseminár o cestovnom
ruchu

14.30 Pekárska show

17.00 PRVÝ DÚ Š OK
- slávnostné otvorenie Vinobra-
nia 2003

19.00 COUNTRY VEČER
ARION a ich priatelia

18.00 FANFÁROVÝ KONCERT
19.00 PEZINČANIAPEZINČANOM

- vystú penia domácich hudob-
ných sú borov - Diana Deáková
a Klaudia Vašinová, Ivana Po-
láčková, Soňa Š ajermanová,

Tribú napred Zámkom

Hlavnátribú na na námestí

9.00 Otvorenie Uličky umeleckých
remesiel

10.00 Otvorenie Výstavy vín

10.00 Grinavanka
11.00 Studienka
12.00 Kristína Karabínošová
13.00 Najkrajšie melódie
14.00 Akcent live
15.00 ROCKFM Rádio naVinobraní
15.30 Corvus arma - Havrani
16.00 Andalucia
17.00 Marcela Laiferová a skupina

Trend
18.00 Funny fellows
19.00 Semtex (CZ)
20.00 Keltieg (SK, BZH, GB)
21.30 Laserováa ohňová show
21.50 Ohňostroj
22.00 Polemic
23.30 Supplepeople
1.00 Záver programu

11.00 Lipka
13.00 Banderium
14.00 Pezinok do toho

- hudobno-športováshow
15.00 Řemdich (CZ)

Nádvorie Zámku

Hlavnátribú na na námestí

Tribú napred Zámkom

10.00 Hudobná pozvánkado sprievodu
11.00 Alegorickýsprievod

(Sládkovičova - M.R.Š tefánika -
Radničné nám. - Holubyho)

11.30 Požehnanie ú rody

13.00 Lajta (H)
14.00 Roman Vámoša Pulz
15.00 Zmena mena
16.00 Lucia Š oralová
17.00 Poslednýdú šok
17.15 Arion
18.00 Záver programu

12.30 Dychováhudba Š arfianka
13.45 Spolok DH Vištučanka
15.15 Spolok DH Cajlané
16.45 Dychováhudba Miločanka (CZ)
18.00 Záver programu

V rámci Vinobrania 2003 sa uskutoční aj
množstvoďalších sprievodných podujatí o
ktorých budeme informovať.

Radnič nénámestie

Hlavnátribú na na námestí

Tribú na predZámkom

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ

Break Step, Krtinec, Acorn-
hoek, Second band, Feelme,
Take one, Karpatskípastieri

23.00 SENZUS - koncert hudobnej sku-
piny

0.30 DISCOSHOW
2.00 Záver programu

16.00 Rudoltowice (PL)
17.30 Očovan
19.00 Cajlané
20.00 Uragán
22.00 Margot
0.00 Vinea - disco

9.30 FYZULNAČKA-

Farskáulica

majstrovstvá sve-
ta vo varenífazuľovej polievky


