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Triumfom slovenských reprezen-
tantov Petra Jureňu a Jaroslava
Krajčího sa skončili júlové preteky
automobilov do vrchu Slovakia -
Matador na Pezinskej Babe. Na
podujatí, o ktorom podrobnejšie
píšeme na 10. strane, sa na Seate
Cupra predstavil aj prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič,
ktorý patrí k veľkým nadšencom
tohto športu, ktorému sa pravidelne
venuje.

Dobre naladený Ivan Gašparovič
po pretekoch poskytol rozhovor
aj Pezinskej televízii.

Hodokvas, druhý najväčší festival
na Slovensku, zmenil na tri dni tvár
Pezinka. Skupiny mladých ľudí s
ruksakmi prúdili za zábavou na lúku
za mestom.

Areál bol posiaty stanmia mladí sa
mrvili nedočkavosťou na otvorenie.
Festival sa začal privítaním punku
so skupinou Punkreas. Najväčšou
hviezdou štvrtkového programu boli
legendárny škótsky The Exploited,
ktorý boli u veľkej časti prítomných
to hlavné, prečo prísť na festival.
Pod pódiom sa hemžili v bláznivom
tanci punkové účesy a polonahé
telá. Okrem nich v ten večer fanúši-
kovia najviac výskali českému Če-
chomoru, talianským Persiana Jo-
nes či ukrajinskej skupine Hajdama-
ky, ktorý predstavili spojenie etna a
punku. Zo slovenských upútali Le
Payaco, Slobodná Európa, Konflikt
či Karpatskéchrbáty.

V piatok sa výber štýlov viac priho-
voril tým, ktorí obdivujú hip-hop,
ska, reggae a etno. Jednoznačne
najočakávanejší boliArrested Deve-
lopment. Títo Američania priniesli
zmes hip-hopu, soulu a funky a za-
hriali ňou všetkých prítomných ná-
vštevníkov. Veľkú masu roztanco-
vaných divákov sme mohli vidieť aj
na koncertoch Zdob shi zdub či The
dhol foundation so špecifickými
zvukmi bubnov. Skvelé vystúpenia
odohrali aj českí Tata bojs a Buty.
Na druhom pódiu celý deň rapovali
hlavne slovenské formácie A.M.O.,

N á z o v
stavby č i
Kontrafakt,
ktorým po-
máhali Pe-
neři strýčka
Homeboye
z Čiech. Pri
h i p - h o p e
bolo však
na d š e n i e
p u b l i k a

občas menšie ako tých za mikrofón-
mi.

V posledný deň festivalu rozprúdili
vzduch viaceré hudobné štýly. Vý-
borné koncerty odohrali slovenské
skupiny Hex, Horkýže slíže, Mango
Molas, Zóna A, Ska pra šupina či
Chiki liki tu-a. Zaujali aj maďarský
Másfél a Chorváti The Bambi mo-
lesters. Najviac očí a uší však prilá-
kal úžasný jamajský trombonista
Rico Rodriguez, ktorý prezentoval
štýlové ska a reggae.

A keďže je Hodokvas multikultúr-
ny, mohli sme tu vidieť aj maliarov,
sochárov či počúvať literárne per-
ličky v Literárnom cirkuse K.K. Baga-
lu. Ten sa vo večerných a nočných
hodinách menil na Divadelnú arénu.
Drobným kazom na tohtoročnom
Hodokvase, za ktorý však organizá-
tori nemôžu, bolo počasie. Silný
vietor síce odfúkol niekoľko stanov a
bohužiaľ aj letné kino, takže ná-
vštevníci boli ochudobnení o zaují-
mavé české filmy, neodfúkol však

dobrú náladu zo všetkých prítom-
ných.

Okrem kultúrnej ponuky tu sa-
mozrejme všade rozvoniavala ci-
gánska pečienka a langoše zo stán-
kov s občerstvením, medzi ktorými
bol aj vegetariánsky či čajovňa. Pivo
roznášali aj v dave pri pódiách.
Okrem jedla sa v stánkoch predá-
valo aj oblečenie, maľovala henna,
boli tu Greenpeace s petíciou proti
geneticky upravovaným potravi-
nám. S petíciou tu neboli sami, niek-
torí mladí podpisovali aj zlegalizo-
vanie marihuany. Stretli sme aj pre-
davača kníh o hinduizme. Na festi-
vale sa teda nudiť nedalo. Niektorí
účastníci sa už nevedia dočkať toho
budúcoročného.

Andrea Štefčíková

Na 3. strane prinášame
predbežný program pezin-
ského Vinobrania, ktoré sa
uskutoční v dňoch 24. - 26.
septembra.

Primátor mesta Mgr. Oliver Solga
ďakuje občanom mesta, najmä z
ulíc Malackej a Krížnej za zhovie-
vavosť a pochopenie, ktoré preja-
vili počas multimediálneho festi-
valu HODOKVAS v dňoch 19. - 21.
augusta. Rozsiahle hudobné podu-
jatie s vysokou návštevnosťou,
určené mladým ľuďom, mohlo niek-
torých občanov obťažovať, avšak
ono na druhej strane prináša
mestu a jeho obyvateľom veľkú
mediálnu propagáciu a finančný
efekt, najmä obchodom aslužbám.

(r)
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Z námestia v Pezinku, popri
poliklinike, cez priecestie želez-
nice, okolo penziónu Kriser sme-
rom k Vinárskym závodom, od-
bočenie doľava - cesta na Gal-
bov mlyn, odtiaľ do obce Viničné,
pri obecnom úrade prejsť na
ľavú stranu cesty, pokračovať k
vojenskej základni, poľnou les-
nou cestou do osady Martin, po-
tom po asfaltovej ceste do Sen-
ca, vychádza sa pri čerpacej sta-
nici, cesta na Blatné.

V najbližších dňoch dajú do uží-
vania cykloturistický chodník medzi
Pezinkom a Sencom. O jeho budo-
vaní sa hovorilo už dlhšie, avšak na
jeho realizáciu chýbali peniaze a
bolo treba nájsť takú trasu, ktorá
nevyvolá problémy s pozemkami,
po ktorých budeprechádzať.

"

"
povedal nám iniciátor a realizátor
budovania cykloturistického chod-
níka .

Sklamaný bude ten, kto si myslí,
že chodník je asfaltový alebo betó-
nový. Na také dielo by bolo potreb-

Získaním grantu, ale aj pomocou
Občianského združenia Karpaty a
miest Pezinok a Senec sme finan-
čnú otázku vyriešili. Zabezpečili
sme dosť peňazí na výrobu a osa-
denie značiek po celej trase. Znač-
kovanie budú robiť dobrovoľníci z
nášho združenia a iní brigádnici,

Peter Wittgrúber
ných oveľa viac peňazí, pri súčas-
ných cenách by sa náklady vyšpl-
hali na milióny. A to je pri napätých
rozpočtoch miestnej samosprávy
veľkýproblém.

"

" dodal autor myšlienky budova-
nia cyklochodníka.

Trend budovania cyklochodníkov
na Slovensku je značný, prichádza
to ku nám z vyspelých krajín. Bi-
cyklovanie je jedinečnou športovou
aktivitou, ktorú vyhľadáva čoraz
viac ľudí. Týmto však zámery na
rozvoj tohto rekreačného športu u
nás nekončia, uvažuje sa o rozší-
rení trás na Šenkvice, Slovenský
Grob a do Perneka.

Našim hlavným cieľom je elimi-
novať nebezpečenstvo, ktoré ohro-
zuje cyklistov na cestách. Teraz
budú môcť cyklisti jazdiť oveľa po-
kojnejšie, najmä skupiny, rodičia s
deťmi i samotné deti. Do Senca na
Slnečné jazerá chodí v lete veľa
Pezinčanov, ale máme záujem,
aby rekreanti a turisti odtiaľ vo väč-
šej miere zavítali aj do nášho
mesta za kultúrou a na dobré vín-
ko,

(mo)

V októbri vyhodnotia 9. roèník celomestskej sú�aže

Leto je v plnom prúde a s ním aj už tradičná súťaž o najkrajšiu kveti-
novú výzdobu. Hodnotiaca komisia pri júlovom priebežnom monitoro-
vaní mesta s potešením skonštatovala, že je tvrdá konkurencia a bude
ťažko vyberať tých najlepších. Ocenených bude síce iba pár účastníkov
súťaže, ale "výhercami" budeme všetci, pretože kvetmi obsypané okná,
balkóny a predzáhradky sú ozdobou nielen príbytkov ich majiteľov, ale
celého mesta. Na inšpiráciu uverejňujeme pohľad na kvetinovú dekorá-
ciu jedného z horúcich kandidátov - Vinársky dom na Radničnom ná-
mestí. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohto ročníka súťaže sa usku-
toční 6. októbra. Svoje tipy môžete ohlásiť na Mestskom úrade v Pezin-
ku, miestnosť č. 34, tel. 033/6901 152. (EL)

Mesto Pezinok je vlastníkom 122
stavieb a 38 iných priestorov. Zo
stavieb sú to budovy výkonu verej-
nej správy, školské budovy, ga-
ráže, hradby, bazény, výmenní-
kové stanice, kotolne. K ďalším
patria byty, CO sklady, kryty a ko-
tolne.

Nebytové priestory, v ktorých sa
nevykonáva štátna správa, mesto
prenajalo vo výmere 7556 m za
vyše 9 miliónovSk ročne.

Mesto vlastní 1725 pozemkov, vo
výmere 1490 hektárov a cene 225
miliónov Sk. Najviac je lesných po-
zemkov, ich výmera je 1171 ha.

Údaje sme vybrali zo správy o
stave pasportizácie a vysporiadaní
majetku mesta.
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Po dvojmesačných letných
prázdninách znovu zasadne Mest-
ské zastupiteľstvo, v tomto roku
piatykrát dňa 10. septembra.

Poslanci budú prerokúvať správu
o realizácii investičnej výstavby,
hodnotenie práce orgánov mesta,
vyhodnotenie činnosti Informač-
ného centra, informáciu o príprave
Vinobrania a iné. (mo)

Pezinok s počtom 21 819 obyvateľov je 36. najväčším mestom na Slo-
vensku. Jeho rozloha je 7273 hektárov, s priemernou hustotou 300 oby-
vateľov na km .

V štyridsiatke najväčších slovenských miest mu podľa rozlohy patrí
12. miesto, ale podľa hustoty obývania až 38. priečka. Zaujímavosťou
je, že menšiu rozlohu ako Pezinok majú i také mestá ako sú Prešov, Tr-
nava, Martina Poprad, kde žije niekoľkonásobne viac obyvateľov.
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V máji tohto roku schválilo Mest-
ské zastupiteľstvo nový Cintorínsky
poriadok mesta Pezinok.

Cintorínske služby v meste na
základe zmluvy z roku 1998 zabez-
pečuje spoločnosť Záhradnícke a
cintorínske služby služby, s.r.o. Jej
povinnosťou je zabezpečovať riad-
nu údržbu cintorínov, najmä starať
sa o vonkajší vzhľad cintorínov,
spoločné hroby a neprepožičané
miesta, údržbu zelene, čistotu,
úpravu ciest, údržbu oplotenia, o
hygienické a ostatné účelové zaria-
denia, technickú vybavenosť na
cintorínoch. Vedie riadnu evidenciu
o uložení tiel a urien do hrobov a
hrobiek.

Cintoríny sú verejnosti prístupné -
v letnom období (1. apríl - 30. sep-
tember) od 6.00 do 21.00 hod., v
zimnom období (1. október - 30.

marec) od 7.00 do 18.00 hod. V
období sviatkov Všetkých svätých,
Pamiatky zosnulých a tri dni pred
týmito sviatkami a v období Vianoč-
ných sviatkov od 7.00 do 24.00 hod.

Pohrebné dni sú stanovené na
každý pracovný deň: v letnom ob-
dobí prvý obrad o 13.00 hod., po-
sledný o 17.00 hod., v zimnom ob-
dobí prvý obrad o 12.30 hod., po-
sledný o 15.30 hod.

Cintorínsky poriadok obsahuje aj
podrobné ustanovenia o prenájme
miesta, prechode práv k nájmu na
blízke osoby, zániku práva na hro-
bové miesto, úprav hrobov a iné.
Bližšie informácie nájdete na Mest-
skom úrade v Pezinku alebo u
správcu cintorínov spoločnosti Zá-
hradnícke a cintorínske služby,
s.r.o., ktorá má svoju prevádzku na
cintoríne v Pezinku. (mo)

Náš primátor Mgr. Oliver Solga
prežíval začiatkom augusta mimo-
riadne rušné dni. Okrem zvyčaj-
ných pracovných povinností absol-
voval aj oslavy svojho významného
životného jubilea - päťdesiatky. Pri
tejto príležitosti mu blahoželali nie-
len rodinní príslušníci ale aj pred-
seda Bratislavského samospráv-
neho kraja Ľubo Roman, spolupra-
covníci a mnohí priateliaa známi.
Čas človek nezastaví, rôčky nám

aj nechtiac pribúdajú, prichádza
chvíľa, keď si čoraz viac ceníme,
tak ako náš jubilant, dobré zdravie,
životný optimizmus, chuť pracovať
a radosť zoživota.

Ku gratulantom sa pripája aj naša
redakcia.

Mesto Pezinok pripravilo aktuali-
záciu Územného plánu, ktorá sa
týka 28 zmien využitia niektorých
území v meste. Návrh aktualizácie
ÚP si budú môcť občania pozrieť
od 2. do 30. septembra 2004 na
MsÚ - oddelení výstavby. Bude
možné nahliadnuť do mapy a doku-
mentácie, taktiež ústne alebo pí-
somne podať pripomienky k navr-
hovaným zmenám.

Podrobná informácia o aktualizá-
cii ÚP bude aj v Pezinskej televízii a
na túto tému sa bude hovoriť aj na
verejnom zhromaždení občanov.
Občania sa dozvedia prečo sa ÚP
aktualizuje a tiež, kedy sa zmeny
realizujú.

Aktualizácia sa týka v niektorých
prípadoch drobností, ale sú tam aj
také zmeny ako skládka odpadov,
výstavba rodinných domov a byto-
viek a iné. (mo)
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Ako nás informoval manažér vý-
stavby firmy Ahold Slovakia Miro-
slav Horký, v polovici júla sa začala
výstavba obchodného centra Hy-
pernovy, ktoré dajú do užívania do
konca tohto roku.

Nový hypermarket bude stáť na
ploche dvoch hektárov (predajná
plocha 3300 m ) v blízkosti čerpa-
cej stanice, medzi komunikáciami
Senecká a Šenkvická.
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Už piatykrát bude mať Pezinok
svoje zastúpenie na tradičnom ba-
níckom sviatku Salamander, ktorý
sa uskutoční 10. - 11. septembra v
Banskej Štiavnici. Delegáciu nášho
mesta budú tvoriť členovia Malo-
karpatského baníckeho spolku pod
vedením jeho predsedu Jozefa
Mišutu. Ďalší člen spolku Jiří Vitá-
loš zase predstaví na tamojšej vý-
stave minerálov a drahých ka-
meňov cenné horniny z Malých
Karpát. Účasť na tomto podujatí je
nielen prejavom toho, že sa Pezi-
nok hlási k svojej slávnej baníckej
minulosti, ale je to aj zaujímavá
prezentácia nášho mesta. (EL)

Na ostatnom júnovom kurze prí-
pravy regionálnych špecialít v
rámci cykluAko to robili naše babky
sa hovorilo o tradičnom menu a
zvyklostiach na svadbách. Keďže
ide o rozsiahlu tému, tejto proble-
matike venujú aj ďalší kurz. Usku-
toční sa už tradične v dielni Malo-
karpatského múzea v Pezinku v
stredu 8. septembra o 16.00 hod.
Lektorovať ho bude riaditeľka
múzea PhDr. Dana Kopálová.
Vstup napodujatie je voľný.

(EL)

Malokarpatské oberačkové slávnosti majú svoj za-
užívaný, rokmi osvedčený obsah a nie je dôvod ho
veľmi meniť. Malé spestrenie mu však občas nezaško-
dí.

Ostatné roky sa napríklad traduje organizovať pri tejto
príležitosti semináre súvisiace s cestovným ruchom.
Ani tento rok nebude výnimkou. V prvý deň Vinobrania
(24.9.) sa uskutoční na Mestskom úrade v Pezinku o
9.30 hod. celoslovenský seminár

, na ktorom sa budú prezentovať
zástupcovia šiestich vínnych ciest (Malokarpatskej,
Hontianskej, Kamenínskej, Tokajskej, Záhoráckej a
Nitrianskej). Prihlásiť sa možno do 15.9. 2004 na Mest-
skom úrade v Pezinku,č.dv. 12, tel. 033/6901 102.

Vínne cesty na Slo-
vensku - dnes a zajtra

Ďalším spestrením tradičného kultúrno-gastronomic-
kého obsahu Vinobrania bude 2. ročník súťaže vo va-
rení fazuľovej polievky . Tá je načaso-
vaná na sobotu (25.9.) so štartom o 10.00 hod. na Po-
točnej ulici. Trojčlenné súťažné tímy (bez rozdielu ve-
ku, pohlavia či úrovne kuchárskych schopností) sa
môžu prihlásiť do 31. augusta na Mestskom úrade v
Pezinku, č.dv. 9, tel. 033/6901 102.

Tatiež už tradičným sprievodným podujatím pezin-
ského Vinobrania je ,
ktorého 4. ročník sa uskutoční v areáli zdravia Rozálka.
Bližšie informácie možno získať, resp. prihlásiť sa dá v
Camping a caravaning clube Za koníčkom, Pezinok,
tel. 0903 381 674.

Fyzulnačka 2004

Malokarpatský zraz karavanistov

(EL)

Septembrový Poslanecký deň sa
uskutoční druhú stredu v mesiaci,
t.j. 8.9. 2004 od 16. - 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku, miest-
nosť č. 19. Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Pezinku budú pri-
pravení diskutovať s občanmi o ich
každodenných starostiach a rados-
tiach s kompetenciami samosprá-
vy, vypočuť si ich námety a
sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnu-
tia samosprávnych orgánov v mes-
te. (EL)

17.00 Prvý dúšok -slávnostné otvo-
renieVinobrania 2004

18.30 Fanfárový koncert
19.00 Pezinčania Pezinčanom
19.00 Diana Deáková, Petra Bube-
níková, Soňa Šajermanová, Ivana
Poláčková
20.00 Také oné
21.00 Karpatskí pastieri
22.30 Vidiek
0.00Diskošou

19.00 - 24.00 Country večer, Arion
a ichpriatelia

10.00 Roman Vámoš so skupinou
11.30 Krtinec
13.00 Detský a mládežnícky folk-
lórnysúborDolina
14.30 Folklórny súbor Ekonóm
15.30 Šermiarska skupina Bande-
rium
16.00 Módna prehliadka Elijana
16.30 Spomienka na repete

IvoHeller
Vokálna skupina Trend

18.00Akcent live
19.30 Pressburger klezmer band
20.30 Fakle a ohneVargar
21.00 Ohňostroj
22.00 JanaKirschner andband
23.15 Feelme

Piatok, 24. septembra

SOBOTA, 25. septembra

TRIBÚNAPRED ZÁMKOM

TRIBÚNANANÁMESTÍ

TRIBÚNAPREDZÁMKOM

TRIBÚNANANÁMESTÍ

11.00 Strapec
12.30 Zespol piesni i tanca - DOL-
LANY (Pszczyna - Poľsko)
14.00 Detský folklórny súbor Há-
jenka
15.30 Ivana Poláčková
17.00 Funny Fellows
19.00 - 2.00 Program zabezpečuje
VITIS Pezinok

10.00 Hudobná pozvánka do ale-
gorického sprievodu
10.30 Požehnanie úrody na tribúne
pred Zámkom
11.00 Alegorický sprievod (Sládko-
vičova - M.R. Štefánika - Radničné
nám. - Holubyho)

12.30 Program z partnerského
mesta Neusiedl am See
14.00 Pajtáši (Stara Pazova - Srb-
sko)
15.30 Natalika (Česká republika)
17.00 Posledný dúšok
17.30Arion

Scéna dychovej hudby
13.00 Grinavanka
14.30 Bánovčanka
16.00 Cajlané
17.30 Stříbrňanka

Hlavným garantom kultúrneho
programu je Kultúrne centrum.

Zvláštny program budú mať Vitis
pred Zámkom, reštaurácia Radnica
a hotel Vinársky dom.

TRIBÚNAPRED ZÁMKOM

TRIBÚNANANÁMESTÍ

TRIBÚNAPRED ZÁMKOM

Nedeľa, 26. septembra

V dňoch 24. - 26. septembra sa uskutoční v Pezinku netradične po roku
tradičné Vinobranie. Ako sme už viackrát informovali, Mesto Pezinok sa
rozhodlo oberačkové slávnosti robiť každý rok. Doteraz sa Vinobranie ko-
nalo striedavo každé dva roky v Pezinku a Modre, ale Pezinčania sa roz-
hodli, že od tohto roku to bude inak. Cieľom tohto zámeru je rozšíriť turis-
tický ruch a širšie prezentovať Pezinok vo vinárskej oblasti, ktorá mu vždy
robila dobré menoa bola lákadlom pre turistov.

Niektorí oponenti každoročného organizovania Vinobrania upozorňujú,
že to podstatne ovplyvní návštevnosť. Pezinskí organizátori však na takéto
reči nedajú, sú presvedčení, že vo veľkých mestách v Bratislave a Trnave je
dosť ľudí, ktorí sa vyberú aj na viacero malokarpatských slávností vína v
sezóne. Napokon pravidelne každý rok sa koná Vinobranie v Rači a táto
tradícia sa už roky pestuje aj vo vinárskych mestách na južnej Morave. Pe-
zinčania sa budú snažiť o to, aby sa návštevníci v našom meste cítili príjem-
ne, a keď ich aj bude menej nič sa nestane, aspoň nebudú ulice tak veľmi
preplnené.

Uverejňujeme predbežný kultúrny program Vinobrania, ktorý upresníme
v budúcom čísle.

Any zme sa nenazdáli a leto je fuč.
Teda, nemyslím leto jako také, ale
práznyny, dovolenky, plafky a
kúpaný venku. Negdo si to užil vác
negdo ménej, negdo robil tólko, že
si any nefšimél, jak to utéklo a ne-
gdo nerobil nyšt a téš mu to utéklo.
Také dobré leto to bolo, né? Užili
zme si aj déždža aj slnka.

F tém najvačém hórku sa redakcia
Pezinčana rozhodla, že zaradzí na
nejaké pevné mýsto stĺpek po na-
šem, to znamená f pezinčine. Ne-
bolo to len blúznený s tého hórka,
ale bolo na to hnet nekolko inačích
dúvodú. Nekeré z nych vám fčúl
objasným a nekeré si nehám pre
seba.

Jeden dúvod je taký, že Pezinčan
vychádza uš pekne dlho, ale ešče
nygdy nemal pravidelné články f
pezinčine, čo je dost škoda a mne to
pripadá, jako keby Slovenka vy-
chádzala po turecky. Vyprával sem
tot minule z jedným dochtorem z
jazykovedného ústavu z Prešporku
a pýtal sem sa ho, jako sa ony, Pa-
ščekári a ludé štátem placený ku-
kajú na týtok našé nárečá a on mi na
to hovorí, že si to máme chrányt
jako oko v hlave, lebo to je nečo,
jako národný poklat a že by zme
mali nélen po pezinsky vyprávat, ale
aj písat a publikovat. To jakože vydá-
vat knyšky a písat časopisy. Ne-
budzme ale hnet ze začátku nena-
žraný, stĺpek bude hádam ze za-
čátku stačit. Ket nás bude výc, po-
tom sa uvidzí. No, a tak sem sa roz-
hodel, že to aj na poput redakcie
skúsim. Uvidzíme, jak to dopadne,
hlavne, či to bude negdo čítat, alebo
temu uš nygdo nebude rozumet.

Druhý dúvot je taký, že baraj sa
tvárime jako malé, ciché vinohrad-
nýcke mestečko, uš dávno to neny
tak a priznajme si, že hlavne f tých
zajačnýkoch na Severe a na Juhu
býva neskaj uš bársgdo, čo nevý o
Pezinku vúbec nyšt a né ešče rozu-
met po pezinsky. Tak aby f tém fšeo-
becném hluku tá naša milovaná
pezinčina načisto neskapala.

Trecí dúvot je taký, že uš dlchší
čas tu apsentujú články, keré by
vytvárali, alebo provokovali g vytvá-
ranú názorú na nekeré veci, čo sa v
našem mesce udzejú. Informácií je
hodne, nekeré pravidelné, nekeré
nepravidelné, nekeré pravdzivé,
nekedy nás sce možno negdo aj
ošálit a možno zrovna nejaký taký-
tok článek vyprovokuje nekeho k
temu, aby si našél chvílu času a na-
písal, čo si o tém myslí on.

Ne posledný dúvot je taký, že va-
čina z nás lúbi to naše fajné vínečko
a posedzený f pivnyci a k temu
nejaké tý fajnovosci v reči, mekčene
a vokáne vúbec nepatrá.

Nebudem to uš dálej natahovat,
jak tý Jurané teho hada na kostelnú
vežu, ket na nečo budete nahneva-
ný, prýpadne vás nečo hodne pote-
ší, alebo zaujme neváhajte, napíšte,
neverili by ste kólko sa teho do te-
hoto stĺpka vejde. Píšte na známu
adresu do redakcie, alebo prýmo
mne na elektronyckú adresu, kerej
sa hovorý aj emajl: strycolajo@cen-
trum.sk. Strýco Lajo
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Aj v tomto roku v septembri pri
príležitosti Vinobrania (24. - 26.9.)
vyjde Pezinčan vo zvýšenom ná-
klade s osobitnou prílohou. V čísle
nájdete podrobný program Vino-
brania a zaujímavosti zo súčas-
nosti i histórie vinárstva a vinohrad-
níctva v našommestea regióne.

Podnikateľom zároveň ponúka-
me väčší priestor na inzerciu, ktorú
si možno objednať priamo v redak-
cii najneskôr do 6. septembra.

(red.)

Slovenský zväz záhradkárov v
Senci usporiadal v dňoch 24. - 25.
júla II. ročník ochutnávky malokar-
patských vín v hoteli Senec na Sl-
nečných jazerách.

Medzi 22 vystavovateľmi boli i
šiesti pezinskí výrobcovia vín - Vi-
tis, s.r.o., Víno Matyšák, Borik-
Víno, Vinkova, Víno Ludvik a Peter
Ščepán. (mo)

Aj keď sa dovolenkové obdobie
pomaly už končí, a dlhé cesty vo-
dičov sa obmedzia, je stále aktuál-
ne, varovanie Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru čo sa
týka koncentrácie vodičov počas
jazdy.

Najväčšie riziko prináša najmä
cestovanie v noci. Únava a pre-
ťaženie z príprav na dlhšiu cestu sa
môže prejaviť znížením výkonnos-
ti, celkovou skleslosťou a momen-
tálnym výpadkom pozornosti, keď
človek prestáva vnímať svoje oko-
lie. Práve vtedy sú vodiči najviac
ohrození mikrospánkom.

Fyzická a psychická aktivita člo-
veka prebieha v štyroch cykloch.
Po rannej výkonnosti nastáva prvý
pokles medzi 9. - 10. hodinou, ale
trvá len krátko. Potom nasleduje
obdobie vyššej výkonnosti, ktoré
sa končí medzi 13. - 14. hodinou a
postupne prechádza do silnejšieho
poklesu. K ďalšiemu poklesu do-
chádza okolo 18. hodiny. Najsil-
nejší útlm však prichádza okolo
druhej hodiny v noci.

Väčšina ťažkých dopravných
nehôd na diaľniciach je spôsobená
zaspaním za volantom. Často je to
medzi 3. a 5. hodinou rannou a
okolo 14. hodiny odpoludnia. Tieto
časti dňa zodpovedajú času biolo-
gického útlmu. K nehodám do-
chádza práve preto, že človek sa
pokúša "fungovať" aj v čase biolo-
gického útlmu, keď sa znižuje jeho
koncentrácia aostražitosť.

Vodiči, pred dlhšou cestou si nie-
koľko hodín pospite a dobre od-
dýchnite. Obdobie nižšej koncent-
rácie počas jazdy je ideálnym ča-
som na prestávky, počas ktorých sa
občerstvite, poprechádzajte po
čerstvom vzduchu alebo si trochu
zacvičte. Počas jazdy komunikujte
s posádkou vozidla alebo po-
čúvajte rádio. EvaViktorínová

Deti z Materskej školy Orešie na-
vštívili 10. júna farmu v Kráľovej pri
Šali, kde si mali možnosť pozrieť
rôzne druhy zvierat. Získali tak ve-
domosti o koníkoch, somárikoch,
lamách, kačiciach, pštrosoch, pávo-
ch. Najlákavejšie pre ne bolo voze-
nie sa na koníkoch. Učiteľky MŠ

Deti z Materskej školy Za hrad-
bami sa originálne rozlúčili so svo-
jou školou, s kamarátmi i svojimi
učiteľkami.

Mali možnosť dokázať, že sú
smelí a samostatní, že počas jed-
nej noci dokážu vymeniť rodičov za
svoje učiteľky. Deti čakal bohatý
program. Plnili športové a vedo-
mostné úlohy, hľadali poklad, pri-
pravovali jedlo, upratovali. Zaspá-
vali príjemne unavení a plní zážit-
kov. Noc v škôlke mala svoje čaro,
deťom zostanú krásne spomienky.

(všetky príspevky súskrátené)
H. Zacharová

Riaditeľstvo Špeciálnej základnej
školy v Pezinku ďakuje mestskej
polícii za niekoľkoročnú veľmi
dobrú spoluprácu, ktorá je veľkým
prínosom pre našu školu. Vyčlene-
ným policajtom je pán Mikulovič,
ktorého si žiaci veľmi vážia a tešia
sa na stretnutia s ním. Spoluprácu
s MsP oceňujú aj pedagógovia.
Zavŕšením tohtoročnej spolupráce
bolo zorganizovanie detského tá-
bora Kráčaj s otvorenými očami, na
ktorom sa zúčastnili žiaci 5. a 6.
ročníka.

Mgr. Mária Hlavatá
zást. riaditeľaúcií i zástupcovia občianskych

združení a spolkov (Zväzu diabeti-
kov, Klubu Venuša, Revie a pod.),
Centra voľného času, miestnych
škôl, pobočiek zdravotných po-
isťovní, zdravotníckych zariadení
(lekári i zdravotné sestry), miest-
nych lekární alebo firiem vyrábajú-
cich zdravú výživu, či zdravotnícke
pomôcky a ďalší. Vlastne všetci,
ktorí majú dobré nápady a chuť po-
môcť urobiť niečo pre zdravie seba
a svojho okolia. Na tomto stretnutí
bude reč hlavne o poslaní, pro-
grame a možnostiach jeho zabez-
pečenia.

Bližšie informácie vám poskytne
Mestský úrad, referát vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102.

(EL)

Po skúsenostiach z iných miest
inicioval Územný spolok Sloven-
ského Červeného kríža (SČK) so
sídlom v Senci prípravu Dňa zdra-
via ajna pôde Pezinka. Jeho cieľom
je aktivovať čo najširšiu verejnosť k
starostlivosti o svojezdravie.

Po dohode so spoluorganizátormi
- Mestom Pezinkom a Miestnym
spolkom SČK sa pripravuje na pia-
tok 27. mája 2005. Hoci je dovtedy
dosť času, aby podujatie splnilo
svoje poslanie čo najlepšie, treba
ho pripravovať s predstihom. Preto
sa uskutoční 8. septembra 2004 o
16.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku, v zasadačke č. 12, prvé
stretnutie všetkých, ktorí sa chcú na
Dni zdravia podieľať. Vítaní budú
na ňom okrem spomínaných inštit-

Chcel by som upozorniť zodpovedných ľudí v meste
na otrasné označenie niektorých ulíc. Vodiči i chodci,
ale najmä návštevníci mesta, majú problém nájsť nie-
ktoré ulice. Zoberme si povedzme Mýtnu ulicu. Pri
vstupe z Trnavskej ulice budete márne hľadať označe-
nie pri križovatke, nachádza sa až na vzdialenom
dome č. 47, aj to zakryté vysokou zeleňou. V smere od
Seneckej ulice je označenie síce na rohu, ale úplne
nečitateľné a hrdzavé, takže ho vodiči vôbec neregis-
trujú (na snímke).

Toto však nie je jediný problém s označením ulíc v
našom meste. Niekto by si to mal pozrieť a nedostatky
urýchlene odstrániť. Orientácia v meste je ozaj dôleži-
tá, jej funkčnosť ocenia najmä turisti, ktorých sa sna-
žíme do Pezinka prilákať. (am)

Oslavy Svetového dňa prvej pomoci sa uskutočnia v sobotu 11. septem-
bra o 11.00 hod. na verejných priestranstvách v meste (Zámocký park).
Podujatie je určenéširokej verejnosti i lokálnym komunitám a má povzbudiť
k spolupráci všetky zložky krízového manažmentu a zdravotníckych čin-
nostíČerveného kríža a jeho partnerov.

Podujatie bude mať celosvetový rozmer, zvýrazní ho reťaz humanity a
pomoci, ktorá prejde okolo sveta. (mh)

Slovak Telecom pomáha na Slo-
vensku realizovať reformy na ško-
lách zamerané na informačné tech-
nológie a kvalitu vzdelávania. Po-
dobné projekty sa už uskutočňujú v
okolitých krajinách a s cieľom vzde-
lávať nielen žiakov, ale aj učiteľov.
Najväčšia pozornosť sa venuje
obsahu vzdelávania, technológiám
a nadstavbovým formám vzdelá-
vania. Lídrom tohto systému vzde-
lávania je Deutsche Telekom v Ne-
mecku.

Zaujímalo nás, ako sa projekt
Počítače pre školy realizuje v na-

šom meste. Informáciu nám po-
skytol hovorca Slovak Telecom

: -

.

Radoslav Bielik

(mo)

V Pezinku je do
projektu zapojených 11 škôl, ktoré
už v jeho rámci získali počítačové
učebne. Čo sa týka pripojenia na
internet, ktoré realizoval Slovak
Telecom, vrátane predchádzajúcej
spolupráce s asociáciou Infovek,
doteraz boli pripojené štyri školy.
Ostatné získajú pripojenie na inter-
net v 2. polovici roka 2004, prí-
padne po začiatku školského roku
2004/2005, podľa stanoveného
harmonogramu

Pre všetky deti sa brány školy nezatvorili 30. júna, keď
dostali vysvedčenia. Školský klub detí pri ZŠ Kupeckého
vyšiel v ústrety požiadavkám rodičov a usporiadal šesť-
dňový denný tábor zameraný na turistiku a spoznávanie
okolia Pezinka. Tridsať detí spolu s dvoma vychováva-
teľkami navštíviliČervený Kameň, Náučný banský chod-
ník, ZOO v Bratislave, plaváreň v Pezinku a absolvovali
pešie túry zo Zochovej chaty do Modry a z Vinosadov do
Kučišdorskej doliny. Vychovávateľky ŠKD
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Perspektíva výstavby rodinných
domov v Pezinku zaujíma mno-
hých Pezinčanov, najmä mladých
ľudí. O niektorých zámeroch sme
už písali, o niektorých sa hovorí.
Snažili sme sa získať čo najviac
infomácií, aby sme vám poskytli
komplexnejší pohľad na bytovú
výstavbu v našom meste. Potrebné
informácie nám poskytol vedúci
oddelenia výstavby MsÚ v Pezinku

.
Mesto pripravuje výstavbu 41

bytov rozsiahlou rekonštrukciou
rozostavaného pavilónu pri Psy-
chiatrickej liečebni. Pôjde o malo-
metrážne, tzv. štartovacie byty, pre
mladé rodiny a dôchodcov. Na túto
stavebnú akciu je už dokončená
projektová dokumentácia, pripra-
vuje sa dokladová časť a vydanie
stavebného povolenia. So staveb-
nými prácami však tohtoročný roz-
počet neráta.

Robí sa tiež projektová príprava
na nadstavbu objektov materskej
školy Za hradbami, kde by malo byť
11 bytov.

Zelenú dostáva aj ďalšie budova-
nie rodinných domov a bytoviek vo
viacerých lokalitách v našom mes-
te.

Na mieste bývalého poľnohospo-
dárskeho areálu Unigal sa pripra-
vuje výstavba 79 rodinných domov.
Projekt výstavby realizuje firma
MK-Proo, s.r.o. Dunajská Streda.
Domy menšieho typu, ktorých bude
59, budú na parcelách o rozlohe
okolo 500 m , väčšieho typu (je ich
20) na 800 - 1500 m . Celková vý-
mera stavebných parciel je 5,5 hek-
tára. Domy budú jednopodlažné s
využitým podkrovím, so sedlovou
strechou. Na zastavanom území
bude budova občianskej vybave-
nosti - obchod, služby, ihrisko.

Ing. Michal Ondrovič

Kučišdorfská dolina

2

2

Ide o lokalitu od Amfiteátra po
rodinné domy na Zámockej ulici.
Ráta sa tu s výstavbou 18 rodin-
ných domov. V rozpočte mesta je
zahrnutá suma 6 mil. Sk na vybu-
dovanie inžinierskych sietí. Ve-
rejná súťaž na dodávateľa tejto
stavby bude ukončená v sep-
tembri, potom sa začnú práce. Z 18
pozemkov bolo sedem poskytnu-
tých ako náhrada pre pôvodných

Bielenisko vaná štúdia, uskutočnilo sa aj
územné konanie. Momentálne sa
spracúva projektová dokumentá-
cia na inžinierske siete.

Podľa schváleného územného
plánu zóny, by tu malo na výmere
23,6 hektára vyrásť 397 bytov, z
toho 260 v bytových domoch, 95 v
radovej zástavbe a 42 v samostat-
ných rodinných domoch. Územie

Rozálka

vlastníkov, na zostávajúcich 11
bude mesto organizovať výberové
konanie.

Firma Limu z Bratislavy pripra-
vuje výstavbu 32 rodinných domov,
ale majú záujem získať i ďalšie su-
sedné pozemky, čím by sa počet
parciel ešte zvýšil. Na Krajskom
pozemkovom úrade je už žiadosť
investora o vydanie predbežného
súhlasu na vyňatie územia z pôd-
neho fondu na ďalšie pozemky. Na
plánovanú výstavbu na vysporia-
daných pozemkoch bola spraco-

Orešné - Grinava

určené na zástavbu je rozdelené
do viacerých sektorov, ktoré môžu
byť na realizáciu spúšťané postup-
ne. Uvažuje sa, že tu bude bývať
vyše 1200 obyvateľov.

Na túto lokalitu bola už pred
dvoma rokmi urobená projektová
príprava, existuje projekt pre
územné rozhodnutie. Problémy
boli so Západoslovenskými vo-
dárňami a kanalizáciami, ktoré od-
mietli túto zónu napojiť na mestskú
kanalizáciu, pre nedostatočnú ka-
pacitu pezinskej čističky. Preto sa
neuskutočnilo ani územné kona-
nie. Situácia sa zmenila k lepšie-

mu, keď vodné hospodárstvo pre-
vzala Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, s ktorou prebiehajú inten-
zívne rokovania o riešení tohto pro-
blému. Mesto dostáva ročný limit
na napojenie novobudovaných
stavieb na čističku, ale to sa vzhľa-
dom na veľkosť stavby bude mu-
sieť riešiť zásadnejším spôsobom -
buď rozsiahlejšou rekonštrukciou
jestvujúcej mestskej čističky alebo
sa bude realizovať navrhnutý pro-
jekt Podkarpatskej kanalizácie,
ktorámá vyústiť v Rači.

Pokiaľ ide o výstavbu na Rozálke
bude tiež potrebné v mestských
orgánoch prijať rozhodnutie, akým
spôsobom sa bude výstavba reali-
zovať. Existujú dve možnosti -
môže byť investorom priamo mes-
to, ale vtedy musí zabezpečiť 150
miliónov na inžinierske siete, alebo
sa bude hľadať iný investor, ktorý
zabezpečí kompletnú prípravu úze-
mia.

Tento zámer ráta s budovaním
rodinných domov, zatiaľ v neurče-
nom počte. Domy by mali stáť po
ľavej strane obslužnej komuniká-
cie, ktorá povedie od nákupného
centra Sahara popri Saulaku s vy-
ústením na moste pri ulici SNP.
Investor je v tomto prípade ale s
prípravami úplne na začiatku, za-
tiaľ ešte nemá súhlas na vyňatie z
pôdneho fondu. Aj keď táto lokalita
je v územnom pláne ako rezervana
výstavbu. Teraz sa na túto zástav-
bu spracúva urbanistickáštúdia.

Toľko o zámeroch v individuálnej
bytovej výstavbe v našom meste.
Príležitosti na výstavbu rodinných
domov teda budú, aj keď treba po-
dotknúť, že časy, keď bolo možné
zohnať lacný stavebný pozemok
sú už minulosťou, čo rovnako platí
aj o cenáchstaviebna kľúč.

Dubový vŕšok

Milan Oravec

Na júnových leteckých dňoch v Bratislave sa prezentovali aj hasiči z
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Pezinku pod vedením mjr. Jo-
zefa Rybárika. Naši záchranári predviedli svoje schopnosti a zručnosti pri
likvidácii požiaru pomocou Oto vaku a hasenie z vrtuľníka s použitím Bambi
vaku. Nakoniec predviedli hromadnú evakuáciu, tzv. Strapec, keď ich vr-
tuľník zobral do podvesu a preletel ponad prizerajúcich sa divákov. Z reak-
cie divákov bolo vidieť, že sa im ukážka páčila a odmenili ju potleskom.

Príslušníci HaZZ Pezinok Jaroslav Fleischhacker a Martin Šintál sa zú-
častnili v júni v Poprade na 2. ročníku Tatranského pohára vo výstupe
hasičov na vežu. V kvalitne obsadenej súťaži sa prebojovali medzi šest-
násť najlepších, ktorí potom vyraďovacím systémom súťažili o prvé tri
miesta. Na trojicu najlepších ich výkon nestačil, ale i tak si zaslúžia obdiv.

Začiatkom augusta sa v Bratislave konal 6. ročník najextrémnejšej a naj-
realistickejšej hasičskej súťaže na Slovensku Schody 2004 - Memoriál Vla-
dimíra Ružičku. Zúčastnilo sa na nej 50 dvojíc zČiech, Poľska, Maďarska a
Slovenska. Medzi súťažiacimi boli aj hasiči z HaZZ PezinokTomáš Csemi a
Martin Šintál. Úlohou súťažiacich bolo v plnej hasičskej výzbroji (25 kg) a s
dýchacim prístrojom vybehnúť na 24. poschodie. Zvíťazila dvojica Rasťo
Pecník zBanskej Bystrice a Juraj Oravec z Trenčína časom 2:41 min., naši
dosiahli čas 3:37. (tš)

Hasiči HaZZ Pezinok s osádkou vrtuľníka po vystúpení na Leteckých
dňoch v Bratislave.
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Adrián Hanker 15.6.
Dávid Buzáši 18.6.
Viktória Pišteková 21.6.
Dominika Slivková 23.6.
Natália Nevlahová 28.6.
Viktória Horínková 29.6.
Lenka Olahová 30.6.
Matej Pätoprstý 3.7.
Erik Slimák 6.7.
Marcela Púčiková 7.7.
Patrik Becker 7.7.
Sofia Ciprušová 10.7.
Dominik Brunovský 11.7.
Romana Halgašová 18.7.
Samuel Fajnor 19.7.
Viktória Březíková 21.7.
David Fodor 25.7.
Vanesa Szalayová 30.7.

Roman Balcoa Zuzana Bystroňová
Marek Noskovič a Bronislava Ka-
vecká
Ing. Rastislav Trubač a Jana Szent-
királyiová
Libor Luptáka Zlatica Heráková

Ivan Vršek 2.8.
Margita Follrichová 4.8.
Viera Koláriková 4.8.
Helena Chudíková 11.8.
Ing. Zdeněk Loveček, CSc. 11.8.
Emília Slimáková 13.8.
RuženaMichalcová 15.8.
Margita Jerglová 16.8.
Zuzana Rysuľová 17.8.

70-roční

Božena Bulová 78 r.
MichalČech 82 r.
Vendelín Dvorský 82 r.
Jozef Géc 52 r.
Ing. Emil Horváth 79 r.
Pavel Hudček 68 r.
Michaela Jamnická 55 r.
Františka Jendeková 76 r.
Ferdinand Karas 56 r.
Verona Kolozsiová 98 r.
Štefan Konfráter 85 r.
Ing. Ján Kubín 58 r.
Vendelín Lukačovič 82 r.
Ľudevít Markovič 81 r.
Ján Patúc 85 r.
Anna Sedláková 78 r.
Mária Sticzová 81 r.
Mária Chmelová 85 r.

Ján Veselý 17.8.
Irena Gogová 19.8.
Mária Kurtinová 19.8.
Mária Šinkovicová 19.8.
Ľudevít Held 20.8.
Terézia Vršková 21.8.
Veronika Zápražná 28.8.

Milan Kopecký 3.8.
Mária Zámečníková 4.8.
Serafína Slamková 6.8.
Mária Polakovičová 12.8.
Vilma Ježíková 16.8.
Helena Mydliarová 20.8.
Marianna Vlasáková 20.8.
Pavel Karel 23.8.
Anna Citterová 25.8.
Ján Zápražný 25.8.
Agneša Kollárová 28.8.

Margita Michalčíková 4.8.
Mária Nogová 12.8.
Milan Strapák 13.8.
Emília Libantová 14.8.
Mária Poláčková 21.8.

Leonora Klinová 9.8.
Helena Kabátová 16.8.
Mária Bednáriková 17.8.
Serafína Horváthová 19.8.
Peter Báťka 22.8.

Mária Strapáková 16.8.

Rozália Korčeková 7.8.

Zuzana Masaryková 9.8.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

93-ročná

104-ročná

Odišiel si tíško a niet ťamedzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienka-
mi.

Dňa 14.8. 2004
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, svo-
kor a dedko

.
Kto ste ho poznali,

prosíme venujte mu tichú spomien-
ku. Manželka a dcéry s rodinami.

Vladimír
KOVAČIČ

Dňa 28.8. 2004
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá

.
Tí, ktorí ste ju

poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.

Mária
VALACHOVIČOVÁ

Dňa 11.7. 2004
nás vo veku 58
rokov opustil náš
drahý

.
Ďakujeme všet-

kým príbuzným a
známym, ktorí ho

odprevadili na poslednej životnej
ceste a venovali mu tichú spomien-
ku.

Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Ing. Ján KUBÍN

Naša milá mama

sa 7. augusta 2004
dožila krásneho ju-
bilea 93 rokov. S
úctou a láskou jej

blahoželáme a do ďalších rokov zo
srdca prajeme veľa šťastia, radosti
apevného zdravia.

Dcéra Jozefína, syn Miroslav s
manželkou, vnúčatá, pravnúčatá a
ostatná rodina.

Rozália
KORČEKOVÁ

Dňa 30.7. 2004
oslávila krásne se-
demdesiate piate
narodeniny naša
drahá mama, stará
mama a prastará
mama

K tomuto vzácnemu jubileu zo
srdca blahoželajú a do ďalších
rokov života všetko najlepšie, veľa
zdravia a šťastia želajú synovia
Stanislav, Peter, Pavol, Ján a dcéra
Anna s rodinami.

Matilda
MACEKOVÁ.

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

Dňa 29.8. 2004
oslávi

krásnych 50 rokov
života.

Mama a súrodenci s rodi-
nami.

Marián TAHOTNÝ

Dnes nech ruže
kvitnú v tvojej tvári, v

tvojich očiach nech láska žiari,
nech tvoje srdce nepocíti bolesť a
klam, to zo srdca želáme k tvojim
50-tinám.

Dňa 15.8. 2004 sa
dožila krásnych 90.
narodenín naša ma-
ma, babička a pra-
babička

.
Všetko najlepšie,

veľa zdravia a Božského požehna-
nia zo srdca prajú dcéry Vierka,
Elenka a syn Štefan so svojimi rodi-
nami.

Mária
STRAPÁKOVÁ

5 smutných rokov
uplynulo od 21. au-
gusta, keď vo veku
14 rokov zomrela
naša drahá dcéra

.

Rodičia a všetci, ktorí ju mali radi.

Veronika
TEPLANSKÁ

Jej oči prestali žiariť
aústa saprestali smiať.
Osud pretrhol života niť,
nám zostáva s bolesťou žiť.

Tak náhle odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí,
že tvoja dušička všade s nami cho-
dí,
a pán Boh, až príde čas, nás znovu
spojí.

Dňa 2.8. 2004 by
sa náš milovaný
manžel, otec a de-
duško

bol dožil 65 rokov,
náhle nás však opus-
til 15.3. 2004.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste ho
poznali a venujete mu spolu s nami
tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Iveta a syn Marián s
rodinami.

Štefan BEDECS

Ďakujeme všetkým priateľom a
známym, ktorí 7.6. 2004 odpreva-
dili na poslednej ceste našu drahú

, rod. Fric-
manovú.

Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina

Margitu PENIAŽKOVÚ

Dňa 7.7. 2004 nás vo veku 52
rokov opustil náš drahý manžel,
otec, dedko .

Ďakujeme všet-
kým príbuzným a
známym, ktorí ho
odprevadili na po-
slednej životnej
ceste a venovali mu
tichú spomienku.
Ďakujeme za kveti-

nové dary a prejavy sústrasti. Man-
želka Oľga, syn Miloš, dcéra
Slávka s manželom a vnuk Miško.

Jozef GÉC

Dňa 14.8. 2004 sa
dožila naša drahá
mama, babka a pra-
babka

krásnych 80 rokov.
Veľa zdravia,

šťastia a spokojnosti želajú syn
František a dcéra Mária s rodinami.

Emília
LIBANTOVÁ

V týchto dňoch uplynulo 20 rokov
od smrti našich rodičov, starých
rodičov a prarodičov

Tí, ktorí ste ich poznali venujte im,
prosím, tichú spomienku.

S láskou spomínajú dcéry Marta,
Anna a synĽudovít s rodinami.

Márie a
Ľudovíta SCHAUBMAROVCOV.
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V pezinskom Mestskom múzeu
nainštalovali v júli výstavu, aká
azda na Slovensku vôbec ešte ne-
bola. Iniciátorom výstavy tehál pod
názvom Pálená krása bol pracov-
ník múzea Peter Wittgrúber, kto-
rému sme položili pár otázok.

-

l

l

Ako vznikla táto výstava a čo
je jej cieľom?

Kde všade sa vzácne tehly

Oslovil som ľudí, o ktorých som
vedel, že sa tomuto koníčku tiež
venujú. Pomohli nám aj archeolo-
gické múzeá v Bratislave a Trnave,
ktoré nám zapožičali svoje zbierky.
Súčasťou výstavy je aj katalóg,
ktorý má možno ešte väčšiu cenu
ako výstava, lebo širšie predsta-
vuje tehlové značky. Chceli by sme
týmto naštartovať skúmanie tehli-
arstva na Slovensku, keďže u nás
priemyselná-archeológia silne zao-
stáva.

dajú nájsť a ktorá z nich je naj-
cennejšia?
- Väčšinou sa tieto tehly dajú nájsť
v zrúcaninách a zbúraniskách do-
mov a rôznych starých objektov.
Najstaršie sú rímske tehly z vojen-

ských táborov v Rusov-
ciach, Stupave a Ko-
márne. Z Pezinka
máme tehlu zo 14. - 15.
storočia z domu na Ho-
lubyho ulici, ktorú sme
našli vďaka porozume-
niu a ochote majiteľa.

Je nimi označený vý-
robca a miesto, kde a
kedy boli vyrobené. Na-
príklad značka STB
znamená Stadt Bozin
(mesto Pezinok) a MV
zasa Modra. Vďaka

značkám na výrobkoch tehliarov
vieme povedať tiež čas, kedy bu-
dovu stavali alebo prestavovali.
Dosť veľkou raritou sú tehly s nápi-
som Na stráž!

-

lČo znamenajú zna-
čky na tehlách?

Andrea Štefčíková

Vo výstavných priestoroch Malo-
karpatského múzea v Pezinku otvo-
rili 3. augusta výstavu kresieb a
grafík Olivera Solgu pod názvom
Definície humoru.

Výber z tvorby autora sa orientuje
na práce z 80. rokov až do súčas-
nosti. Solgove tématické zaujatie
charakterizujú štyri línie - hudba,
láska, politika a dejiny umenia. Ve-
nuje sa tiež karikatúre, ktorá sme-
ruje skôr k interpretovaným portré-
tom slávnych a autorom obľúbe-
ných osobností - hercov, muzikan-
tov a spevákov (Diana Ross, Miles
Davis, John Lennon, Bolek Polív-
ka, Karel Kryl). Posledným cyklom
z konca 90. rokov až do súčasnosti
analyzuje jediný motív situačnými
obrazovými variáciami "vizuálneho
zvieraťa", ktorého koža úplne pri-
rodzene nesie znaky op-artu - ze-
bru a zebriu kožu.Časť tohto téma-
tického cyklu je súčasťou výstavy.
Okrem spomínaných prác v te-
ritóriu kresleného humoru sa autor
venoval tiež ilustrácii knižnej a ča-
sopiseckej, plagátovej tvorbe a
naposledy predovšetkým výtvar-
ným návrhom známok, pečiatok a
FDC, ktoré po prvýkrát komplexne
prezentuje na súčasnej výstave
(výtvarné návrhy známok: 120.
výročie Svetovej poštovej banky -
1994, Olympijské hry Atlanta -
1996, 100 rokov bezdrôtovej tele-
grafie - 1997, Mesto Pezinok -
2003).

Autor samostatne a skupinovo
vystavuje od roku 1984 doma i v
zahraničí.

Výstava v Malokarpatskom
múzeu potrvá do 12. septembra
2004. Vladimíra Büngerová

Vzácne kamene majú svoju silu.
Znovu dokázali pritiahnuť aj ľudí z
Pezinka i z iných miest na výstavu
Permoník, ktorá sa v meste konala
už desiatykrát. Už tradične prišli vy-
stavovatelia zo Slovenska a z Čes-
kej republiky. Každý z nich mal svoj-
skú zbierku, z ktorej vyžarovalo
malé osobno. Videli sme kamene z
celého sveta. Z Brazílie takmer pol
metra vysoké ametysty, mesačné
kamene, či úlomky asteroidov, vy-
leštené skameneliny, či obrovské
šišky z Kalifornskej borovice, z Ti-
betu sa predávali soľné lampy. Na
odbyt išli najviac asi malé kúsky fa-
rebných polodrahokamov.

Na výstave sme našli aj novoobja-
vený minerál, ktorým bol pyrit z Ban-
skej Štiavnice. Objavený bol len
týždeň predtým.

Rozprávali sme sa s hlavnýmorga-

nizátorom Jirkom Vitálošom, kto-
rému patrí vďaka za vybudovanie
mineralogickej tradície v Pezinku.

-

l

l

Dá sa nejakým spôsobom
určiť, ktorý alebo ktoré minerály
sú na výstave najcennejšie?

Ako sa zberatelia k vzácnym
kúskom, najmä k tým z Ázie alebo
Južnej Ameriky dostanú?

Zberatelia oceňujú každý minerál
inak, pretože je viacero hľadísk,
podľa ktorých sa stáva minerál pre
nich vzácny. Napríklad zo stránky
mineralogickej, či estetickej alebo
podľa liečivých účinkov, teda vibrá-
cií, ktoré kamene vysielajú. Každo-
pádne je každý kus neopakova-
teľný. Aj z toho pohľadu, že je veľmi
zdĺhavé a namáhavé niektoré druhy
nájsť. Niečo nájdete a ďalší objav
môže prísť až za pol roka. Treba na
to trpezlivosť, ale na druhej strane je
tu to vzrušenie, adrenalín pri náleze.

-

-

Zvedavosť ľudí teda neopadla ani
tento rok. Ezoterika o kameňoch
hovorí, že vysielajú množstvo dob-
rej energie. Možno i preto sa pri pre-
zeraní výstavy ľudia cítia príjemne a
odchádzajú s dobrou náladou. Ak
ste zmeškali prísť k týmto tajom-
stvám Zeme, môžete tak urobiť na
budúci rok.

Medzi zberateľmi prebiehajú ná-
rodné aj medzinárodné stretnutia,
kde ich možno získať.

Pezinok je jedna z najbohatších
lokalít na Slovensku, svetovo uzná-
vaná. Máme tu pár svetových uniká-
tov. Vzácne sú sfalerity, minerály z
Perneka, zlato v Slnečnom údolí.
Veľa ľudí to netuší, keďže je tu pre-
zentácia pomerne slabá.

lAko je na tom Pezinok s mine-
rálnym bohatstvom?

Andrea Štefčíková

Tretí augustový víkend popri Ho-
dokvase, patril aj dychovej hudbe.
Po dva dni vyhrávali dychovky na 4.
ročníku Medzinárodného festivalu
Dychovky v preši.

Kým v sobotu a v nedeľu dopolud-
nia sa konali koncerty na rôznych
miestach v meste, v nedeľu popo-
ludní sa dychovky v sprievode od
Domu kultúry presunuli na nádvo-
rie pezinského Zámku, kde sausku-
točnila súťažnáčasť festivalu. Pred-
stavilo sa v nej päť dychoviek - Tex-
tilanka z Trenčína, Cementon z
Banskej Bystrice, Skačianka z Kači-
an, Svätojurská dychová hudba a
domáci Cajlané.

Po odznení všetkých koncertov
sa uskutočnilo vyhlásenie výsled-
kov na základe hodnotenia odbor-
nou porotou i samotnými divákmi,
prostredníctvom hlasovacích líst-
kov. Trojčlenná porota na čele s
Michalom Galovcom, profesorom
bratislavského Konzervatória,
hlavnú cenu (5000 Sk a veľkú ka-

zetu vín) prisúdila Skačianke.
Cenu pezinského primátora zís-
kala dychová hudba Textilanka.
Domáci Cajlané si tentoraz odniesli
Cenu za spev, o ktorú sa zaslúžili
speváci Mirka Sandtnerová a
Ľuboš Halenkovič, Cenu za inštru-
mentálnu skladbu so
sólistom Františkom Bečkom,
Cenu diváka za celkový výkon a
Cenu za najobľúbenejšiu skladbu
(Pri prešporskej bráne). Ceny odo-

Noční slzy

vzdali primátor Oli-
ver Solga, predseda
festivalu František
Féder, predseda
poroty Michal Galo-
vec a riaditeľka Kult-
úrneho centra Ingrid
Noskovičová.

Na záver zúčast-
nené kapely spo-
ločne zahrali dve
skladby - Křepickú
polku a Kmotřenku.

Hosťom festivalu
bola výborná mládežnícka dy-
chová hudba Veselá muzika z Ra-
tíškovíc z Českej republiky. Úplný
záver patril veselici, v podaní mo-
ravskej dychovky Vacenovjáci.
Predseda festivalu František Féder
po ukončení neskrýval spokojnosť
s podujatím, ktoré sa aj tentoraz
vydarilo a obohatilo kultúrny život v
našom meste. Bol to pekný vklad
do vienka osláv 130. výročia dy-
chovej hudby v Pezinku. (mo)
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V predajniAgrofox v Pezinku pred-
vádzala predavačka neznámemu
páchateľovi motorovú pílu, ten do
nej náhle sotil a z predajne s pílou
utiekol. Poškodenej firme tým spô-
sobil škodu viac ako pätnásť tisíc
korún.

Dňa 22. júla začala polícia trestné
stíhanie proti 22-ročnému mužovi,
ktorý odcudzil na Kollárovej ulici v
Pezinku mobilný telefón za 11 tisíc
Sk.

Dňa 25. júla na ulici 1. mája v Pe-
zinku sa neznámy páchateľ dopus-
til trestného činu krádeže vláma-
ním do motorového vozidla zn. Fa-
bia. Tým, že rozbil okno na pred-
ných dverách a odcudzil autorádio
s CD prehrávačom a CD platne,
spôsobil majiteľovi vozidla škodu
33 tisíc Sk. V ten istý deň na parko-
visku na Stupoch vlámaním do vozi-
dla Škoda-Octavia neznámy pá-
chateľ odcudzil autorádio a poško-
dil prístrojový panel, čím spôsobil
škodu 24 tisíc Sk.

Ukradol pílu

Dlhoprstý mladík

Autorádia lákajú zlodejov

(ev)

60. výročie Slovenského národ-
ného povstania a protifašistického
odboja je významným medzníkom
nielen v histórii nášho národa, ale
aj tých, ktorí sa na tomto odboji zú-
častnili. Patria sem mnohé die-

včatá a ženy, ktoré s nasadením
vlastného života pôsobili ako ile-
gálne pracovníčky v partizánskom
hnutí, roztrúsené po našich ho-
rách.

V našej Základnej organizácii
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Pezinku ostali
ešte tri členky.

Alžbeta Červienková z Limbachu
bola spojkou s partizánmi, pri-
nášala im jedlo a správy o fašis-
toch.

Anna Lovičová v partizánskej
skupine Jánošík pod vedením kpt.
Ernesta Bielika vykonávala spra-
vodajskú službu a ako zásobova-

čka - proviantka, pripravovala jedlá
a roznášala ich priamo na bojiská v
oblasti Brezna, Heľpy a Kráľovej
hole. Sledovala pohyb Nemcov a
informovala o tom velenie skupiny.

Anna Dubínyová, rod. Kaznáro-
vá, mala vtedy iba šestnásť rokov a
už pracovala v horách ako lesná
robotníčka. Pracovisko bolo nie-
kedy vzdialené od Dolnej Lehoty,
kde bývala, aj dvadsať kilometrov,
preto bola nútená prenocúvať s
dievčatami a lesnými robotníkmi v
lesných kolibách. Tu po večeroch
počúvala rozprávanie o príprave
povstania a tak sa v nej rodila bo-
jová nálada. Do povstania sa zapo-
jila jej celá rodina a jej veľký vzor -
nebojácny otec, ktorý bol baníkom.
Niekedy sa pri nich zastavil mladý
horár Vojtech Dubíny, za ktorého
sa neskôr vydala. Stal sa dušou
všetkých ilegálnych akcií. Ako ma-
nželia sa presťahovali do horárne,
neďaleko Čierneho Baloga na sa-
motu Dobroč-Saling, ktorá sa stala
útočiskom prenasledovaných par-
tizánov a ilegálnych pracovníkov.
Anka robila spojku a prinášala im

správy. S manželom zozbierali
zbrane, ktoré poodhadzovali voja-
ci, čo utiekli z východného frontu.
Partizáni ich použili v známom boji
Č. Balog - Páleničné. Rozbušky a
odpaľovacie šnúry nosila od otca-
baníka z Dolnej Lehoty. Raz spolu
s otcom previezli raneného parti-
zána Javorského z D. Lehoty, s
nasadením života, až do dubínyov-
skej horárne, kde ho liečila. V ho-
rárni sa nachádzal ruský štáb A. M.
Sadilenka pod velením veliteľa I.
partizánskej brigády N. S. Radula.

Anka Dubínyová bola pre nich
nenahraditeľnou. Vykonávala pria-
me príkazy ako rozviedčička v
úseku Brezno - Tisovec - Polhora.
Ošetrovala ranených, piekla
chlieb, varila a prala. Nemecké
hliadky horáreň často navštevova-
li, preto museli byť veľmi ostražití.
Signálom pre partizánov bola ho-
riaca lampav okne.

Od roku 1956 je natrvalo obyva-
teľkou Pezinka, kde sa spolu s
manželom aktívne zapájali do ve-
rejného a spoločenskéhoživota.

(MM)

V tomto roku si pripomíname 60.
výročie Slovenského národného
povstania, jedného z najväčších
protifašistických vystúpení v Euró-
pe. V auguste 1944, v zložitej si-
tuácii na európskych frontoch dru-
hej svetovej vojny, začal náš ľud
ozbrojený boj proti nemeckému
nacizmu a jeho domácim prisluho-
vačom. Začalo sa Slovenské ná-
rodné povstanie. V ňom sme de-
klarovali, že sa hlásime k demo-
kratickým protifašistickým silám
Európy a sveta. Aktívnym bojom
proti nacizmu a jeho rozpínavosti
sa Slovensko zaradilo do antifa-
šistickej koalície, ktorá zavŕšila
toto spoločné úsilie demokratic-
kých síl víťazstvom v pamätnom
máji roku 1945.

I dnes pri 60. výročí SNP si mu-
síme však uvedomiť, že nesmie-
me zabudnúť na obrovskú morál-
nu, osobnú a materiálnu pomoc,
ktorú nám poskytol bývalý Soviet-
sky zväz za čias druhej svetovej
vojny a v SNP.

Na protifašistickom odboji doma
i v zahraničí sa zúčastnili aj desiat-
ky občanov Pezinka. Mnohí z nich
obetovali i svoje životy v SNP a v
radoch 1. Československého ar-
mádneho zboru.

I keď sa SNP odohrávalo ďaleko
od nášho regiónu, rozvíjal sa i tu
široký protifašistický front. V Pe-
zinku bola jedna z najaktívnejších
antifašistických skupín v malokar-
patskom podhorí. Boli to najmä
Viktor Vinohradský, František Klá-
til, Ondrej Bilka, Michal Bučurič,
Pavel Viktorín a ďalší, ktorí úzko

spolupracovali s odbojovou skupi-
nou Smrek-Bohuš na čele s Fran-
tiškom Lipkom. Ich činnosť bola
zameraná na získavanie správ
politického a hospodárskeho cha-
rakteru, finančných prostriedkov,
potravín, obuvi a šatstva pre parti-
zánske skupiny, ktoré vznikali v
Malých Karpatoch už z jari roku
1944. Jedným z odvážnych činov
protifašistického odboja bolo oslo-
bodenie 26 zajatých amerických
letcov zo zajateckého tábora v
Grinave za pomoci antifašistov z
Pezinka.

Nemecké represívne orgány sa
kruto pomstili na antifašistoch,
ktorých udávali konfidenti. Mnohí
z nich našli svoju smrť v mučiar-
ňach gestapa alebo v koncentrač-
ných táboroch. Krutý exemplárny
trest vykonal nemecký poľný súd v
Grinave nad tamojším obyva-
teľom Dominikom Virgovičom,
ktorého po vypočúvaní a mučení
za prechovávanie zbraní a nabá-
danie "vlasovcov" na zbehnutie k
partizánom popravili. Dňa 6.
februára 1945 zaistilo gestapo v
Pezinku i niekoľkých antifašistov
za ukrývanie zostreleného ame-
rického letca.

Áno, 29. august je významným
dňom moderných, novodobých
slovenských dejín. Pred 60 rokmi
sa skutočne stalo niečo, čo stojí za
to si pripomínať, čo nadlho
ovplyvnilo a stále bude ovplyvňo-
vať nás všetkých a na čom by sme
mali teda i dnes stavať pochope-
nie našej štátnosti. SNP bolo tým
príspevkom k boju proti fašizmu a
za demokraciu, ktorý Slovensko

zaradil na stranu víťaznej protifa-
šistickej koalície. Národnooslo-
bodzovací zápas a najmä SNP
predstavovali jeden z najvýznam-
nejších krokov smerom k spoloč-
ným demokratickým tradíciam
súčasnej Európy. SNP patrí medzi
tradície stredoeurópskej vzdela-
nosti a je jedným z najcennejších
historických fenoménov našej spo-
ločnosti. Preto zviditeľnenie histo-
rických dní Povstania musí byť
posolstvom, našou snahou o obno-
venie ľudskosti, štruktúry spo-
ločenského života, kde by mala
byť sociálna spravodlivosť a demo-
kratický rozvoj spoločnosti.

Keď sme dnes vstúpili do spo-
ločenstva vyspelých európskych
štátov ako plnohodnotný člen -
možno viac, ako na rovnopráv-
nosti ekonomickej, záleží na tom,
ako budeme rozumieť vlastným
dejinám, a kedy sa zbavíme ich
neustáleho spochybňovania a
prehodnocovania. Pokiaľ si neu-
jasníme vlastnú m inu losť ,
nemôžeme rátať ani s rešpektom
ostatných.

Oslavy SNP nie sú len prejavom
úcty voči tým, čo v ňom bojovali
alebo v ňom položili svoje životy.
Sú predovšetkým vzácnou príleži-
tosťou na sebauvedomovanie a
upevňovanie národnej hrdosti a
skutočnosti, že patríme do veľkej
skupiny národov, ktoré proti fašiz-
mu bojovali a porazili ho. Musíme
mať však stále na zreteli, že bez
SNP by nebolo ani slobody, ktorá
bola krvou vykúpená.

plk. v.v. Ing.Ľudovít Šušol
predseda ZO SZPB v Pezinku

Bratislavský samosprávny kraj a
Bratislavská regionálna komora
Slovenskej obchodnej a priemysel-
nej komory usporiadajú 8. septem-
bra 2004 v divadle WEST v Brati-
slave seminár na tému Regionálne
hospodárske fórum - možnosti roz-
voja spoločnosti v podmienkach
EÚ. Súčasťou celodenného podu-
jatia budú i workshopy o možnosti-
ach financovania projektov zo štát-
nych fondov a podnikateľský sektor
a metodika spracovania Programu
hospodárskeho rozvoja a sociál-
neho rozvoja obce. Bližšie informá-
cie na tel. č. 02/4829 1247. (mo)

generál Karol Pekník
rotný Ján Maršo
desiatnik Ladislav Serňák
desiatnik Štefan Slimák
vojak Ján Krajčovič
vojak Pavel Kuna
partizáni -
Timotej Buček
ŠtefanKollár
ViliamUlrich

Oddelenie posudkových čin-
ností Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny sa 29. júla
pesťahovalo na adresu Internát
SOU, Komenského 29, Pezi-
nok, 3. poschodie, č. kanc. 419,
420 a 421, tel. 033/6908 030.

(EL)
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Mladoboleslavskí futbalisti, no-
váčik českej najvyššej súťaže, ab-
solvovali v júli herné sústredenie v
Pezinku. Futbalisti z nášho družob-
ného mesta boli ubytovaní v hoteli
Istota v Kučišdorfskej doline, odkiaľ
si odskočili na prípravné zápasy s
bratislavským Interom a Slovanom a
do Viedne, kde hrali s RAD Bele-
hrad. (mo)

5:06,965, tretia Nemcovi Krugovi
(BMW M3). Úradujúci európsky
šampión Peter Jureňa sa po tomto
víťazstve dostal na 1. priečku v prie-
bežnej kvalifikácii ME v kategórii 1.

Pezinská Baba sa cez posledný
júlový víkend stala dejiskom7. podu-
jatia seriálu majstrovstiev Európy v
pretekoch automobilov do vrchu
Slovakia - Matador.

Najprestížnejšiemu motoristic-
kému podujatiu na Slovensku tra-
dične prialo počasie, obidva dni bolo
slnečno a mimoriadne teplo. Na
štarte pretekov sa zišlo 144 preteká-
rov, čo bolo doteraz najvyššia účasť.
Tohtoročné preteky sa obzvlášť vy-
darili slovenským reprezentantom
Jaroslavovi Krajčímu a Petrovi Ju-
reňovi.

Krajčí na formule Lola F 3000 v
absolútnom poradí dosiahol víťazný
čas 4:04,865, druhý skončil Rakú-
šan Waldi (F 3000) 4:10,284, tretí
Čech Beneš (Lucchini) 4:12,002.
Rekord 5500 m dlhej trate drží minu-
loročný víťaz v absolútnom poradí
Talian Zardona Osselle 4:02,94.

V skupine N triumfoval Peter Ju-
reňa, ktorý zvíťazil na Micubiši Lan-
cer EVO VII časom 5:05,653. Druhá
priečka na stupni víťazov patrila Be-
nešovi (ČR/Ford Escort Cosworth) Absolútny víťaz Jaroslav Krajčí na formule Lola F 3000.

Medzi štartujúcimi pretekármi, ako
predjazdec, bol aj tradičný účastník
pezinského podujatia Ivan Gašparo-
vič, ktorý prvý raz preteky absolvoval
ako hlava štátu. (mo)

V Neratoviciach v Česku sa uskutočnili Majstrovstvá
Európy vo vodnom lyžovaní za člnom, na ktorých sa zú-
častnili i Pezinčania - (17) a
(13), obaja pretekajúci zaAŠK Inter Bratislava.

Junior M. Kunert skončil v kombinácii (slalom, triky, sko-
ky) na skvelom druhom mieste a vybojoval pre Slovenskú
republiku striebornú medailu, čo náš mladý pretekár pova-
žuje za najcennejší úspech vo svojej športovej kariére. V
skokoch bol štvrtý,v slalome šiesty a v trikoch ôsmy.

Na pretekoch v kategórii dofénov štartoval aj zverenec
bratov Galbových Marek Mlynek, ktorý získal v trikoch tiež
cennú trofej - bronzovú medailu.

Ako nám povedala Maťová trénerka Elena Kunert, na-
šich mladých pretekárov čakajú ešte spoločné majstrov-
stvá Čiech a Slovenska a septembrové Majstrovstvá
Európy za vlekmi v Lubline v Poľsku.

Matej Kunert Marek Mlynek

(mo)

V terénoch Malých Karpát v okolí
Pezinka sa v dňoch 8. - 11. júla ko-
nal už 28. ročník Veľkej ceny Slo-
venska a zároveň 46. ročník Po-
hára oslobodenia mesta Pezinka v
orientačnom behu. Predstavilo sa
na ňom vyše 400 pretekárov z 20
krajín na tých istých tratiach ako
počas minuloročných 2. Majstrov-
stiev Európy dorastu, ktoré sa ko-
nali v našom regióne. Podujatie
zhodnotil jeden z organizátorov

-

1. František Libant, KOBRA
Bratislava, 2. Piotr Paszynski,
Poľsko, 3. Dag SteinarRagvin, Nór-
sko. 1. Tatiana Poláková,
Poľsko, 2. Katarína Labašová,Aka-
demik TU Košice, 3. Dáša Dytrtová,
Česko.

Pavol Poláček:

Výsledky hlavných kategórií -
muži:

Ženy:

(pr)

Účastníci od-
chádzali od nás spokojní, takže
môžeme Veľkú cenu zhodnotiť ako
vydarenú. Okrem náročných tratí a
pretekov sme pre nich pripravili aj
ochutnávku vín na Červenom Ka-
meni. Chcem sa v mene organizá-
torov poďakovať Mestu Pezinku a
Obecným úradom v Častej, Do-
ľanoch a Dubovej za pomoc pri or-
ganizácii podujatia a tiež firme J&R
Pretzelmayer, Vojtechovi Marko-
vicsovi a riaditeľovi múzea na Čer-
venom KameniPhDr. Ing. Hájičkovi
za umožnenie spomínanej ochut-
návky.

Pezinský cyklista Filip Polc sa stal
v Žiline majstrom Slovenska v
zjazde na horských bicykloch. 22-
ročný Filip, ktorý preteká za vlastný
klub Polc Pezinok, štartoval na pre-
lome júla a augusta aj na majstrov-
stvách Európy horských cyklistov v
poľskom meste Walzbrzych Ksiaz,
kde obsadil vo fourcrosse 9. miesto
a v zjazde 16. miesto. (pr)

V 36-člennej nominácii Sloven-
ského paralympijského výboru na
XII. letné paralympijske hry doAtén
sa objavil aj Pezinčan Peter Valka.
V dňoch 17. - 28. septembra bude
spolu s ďalšími deviatimi stolnými
tenistami reprezentovaťSlovensko
na najvýznamnejšom sviatku te-
lesne postihnutých športovcov.
Bude to pre neho prvá účasť na
paralympiáde. V Aténach sa pred-
staví vyše 4000 športovcov zo 130
krajín. (pr)

V nedeľu 15. augusta odštartovali futbalisti PŠC Pezi-
nok tohtoročnú sezónu v III. bratislavskej lige. Na domá-
com ihrisku privítali Veľké Leváre a prítomných fanúši-
kov potešili nielen vysokým víťazstvom 7:0 ale aj pek-
nou útočnou hrou, ktorá sa divákom musela páčiť. V 2.
kole Pezinčania podľahli Svätému Juru na jeho ihrisku
0:1. V najbližšom kole, 29.8. o 17.00 hod. privíta PŠC
na svojom ihrisku Slovan Bratislava B. Po minuloročnej,
opäť problematickej sezóne, prišlo v kádri k niekoľkým
zmenám. Trénera Dušana Jacka nahradil Maroš Jakim,
jeho asistentom sa stal Dušan Maluniak. Z kádra odišlo
sedem hráčov, ďalší štyria odišli na hosťovanie. Na-
opak, PŠC posilnilo osem futbalistov - Aleš Čík z Rače,
Peter Bednárik z Ružindola, Peter Pätoprstý z Rapidu
Bratislava, Marcel Múčka a Radovan Achberger (obaja
zo Svätého Jura), David Vailing, Jozef Zajac a Juraj
Kuťka (všetci z Nitry).

Príjemnou zmenou pre fanúšikov je tiež postupne sa
skrášľujúci areál futbalového štadióna. Počas letnej
prestávky natreli oceľové konštrukcie, vymaľovali tri-
búny a oplotenie a zrekonštruovali trávnik. Pripravuje
sa zatrávnenie tréningových ihrísk a upravuje sa bu-
dova na ulici 1. mája, kde nájdu svoje priestory mládež-
nícke družstvá klubu. (pr)

V areáli ZŠ Fándlyho ul. vyrástla zaujímavá stavba -
džudo hala. Iniciátorom jej zrodu bol 1. Judo club Pezi-
nok za veľkej podpory primátora O. Solgu. Samotná
výstavba trvala dva roky, v súčasnosti sa robia už len
drobné dokončovacie práce.V hale je veľká telocvičňa
pre úpolové športy, rozcvičovňa, ktorú bude môcť vy-
užívať aj verejnosť na cvičenie aerobicu, pripravuje sa
tiež posilňovňa. Na poschodí sú okrem klubových
priestorov Judo klubu aj tri voľné kancelárie na prenáj-
om. Halu už vyskúšal aj strieborný olympionik z Atén
Jozef Krnáč, na Majstrovstvá Európy sa v nej pripravujú
traja pezinskí džudisti Randl , Valovič a Jurčík a usku-
točnil sa v nej ajmedzinárodnýAikidoseminár. (pr)
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V minulých dňoch získalo 34 ve-
rejných knižníc na Slovensku štatút
Partnerská knižnica Národnej rady
Slovenskej republiky. Jednou z
nich je Malokarpatská knižnica v
Pezinku.
Čo sa sktýva za pojmom "partner-

ská knižnica"? Vznikol na základe
projektu, v ktorom je zaintereso-
vaná Kancelária NR SR - parla-
mentná knižnica a Združenie na
podporu lokálnej demokracie na
Slovensku. Knižnice ako inštitúcie
s dosahom na širokú verejnosť boli
vybrané ako tretí partner na reali-
záciu tohto projektu na Slovensku.
Čo vyplýva zo štatútu partnerskej
knižnice?

Knižnice majú možnosti, tech-
nické aj personálne predpoklady
vyhľadávať a sprostredkovať infor-
mácie pre laickú aj odbornú verej-
nosť v mieste svojho pôsobenia -
mesto, región, kraj - o činnosti a
práci slovenského parlamentu a
samosprávnych orgánov. Zástup-
covia knižníc na základe zmluvy,
ktorú za vybrané knižnice podpí-
sala Slovenská národná knižnica v
Martine, boli zaškolení na kvalifiko-
vané poskytovanie informácií o
orgánoch štátu a verejnej moci, ich
zložení a fungovaní v parlamentnej
demokracii. Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku rozširuje svoju kniž-
nično-informačnú činnosťo témy:

- informácie o práci parlamentu,
schvaľovaných zákonoch a fungo-
vaní inštitúcií;
- dokumenty a publikácie o činnosti
slovenského parlamentu;
- elektronické informačné zdroje a
výstupy z činnosti parlamentu.

Vo vyspelých demokraciách sa
kladie veľký dôraz na právo občana

1. Národná rada
Slovenskej republiky

2. Slobodný prístup
k informačným zdrojom

na informácie. "Slobodný a neob-
medzený prístup k poznatkom,
myšlienkam, kultúre a informáciam
je jednou z podmienok rozvoja de-
mokratickej spoločnosti" hovorí
manifest UNESCO o verejných kniž-
niciach z roku 1994.

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku zabezpečuje prístup k infor-
máciam a informačným zdrojom
prostredníctvom služieb a fondov
vo všetkých oddeleniach knižnice
ako aj sprístupnením internetu pre
čitateľov v multimediálnej študovni

a v internet klube pre ostatných
záujemcov. Zabezpečuje pre čita-
teľov informácie o správe vecí ve-
rejných mestskou a regionálnou
samosprávou.Ako partnerská kniž-
nica sa týmto spôsobom podieľa
na praktickej aplikácii zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prí-
stupe k informáciam v praxi.

Úlohou partnerskej knižnice je
poskytovanie dostupných doku-
mentov v tlačenej podobe aj elek-
tronickej forme ako aj informácií o
inštitúciach Európskej únie, práv-
nych dokumentoch EÚ, o práve na
informácie v EÚ, informácie o
štrukturálnych fondoch a kohéz-
nom fonde EÚ. Tieto dokumenty
knižnica zabezpečuje pre svojich
používateľov prostredníctvom In-
formačného centra Národnej rady
SR pre verejnosť a Parlamentnej
knižnice NR SR, digitálnej knižnice
a informačných zdrojov Úradu vlá-
dy. K dôležitým zdrojom informácií
sa možno dostať aj na webovej
stránke Malokarpatskej knižnice v
Pezinku www.kniznicapezinok.sk.

3. Európska únia

Mgr. AnnaGašparovičová
riaditeľka Malokarpatskej
knižnice vPezinku

V internetovom klube v knižnici kraľuje Miroslav Fraňo.

Do prestížnej amatérskej speváckej
sú�aže ju prihlásil Vašo Patejdl

V metropole juhovýchodnej Mo-
ravy Zlíne sa uskutočnil 9. ročník
hudobného festivalu RVC Zlínta-
lent 2004. Festival si kladie za cieľ
hľadať nové tváre a talenty pre
český šoubiznis. Do speváckej
súťaže sa v tomto roku prihlásilo
453 uchádzačov. Medzi nimi bola
jediná zo Slovenska, osemnásť-
ročná Pezinčanka Ivana Poláčko-

vá. Do súťaže ju prihlásil
Vašo Patejdl, s ktorým
spolupracuje na jeho
vlastnej platni, ktorá by sa
mala objaviť na trhu v
septembri tohto roku.

Do semifinále Zlínta-
lentu postúpilo 39 spe-
vákov, z toho 11 chlapcov
a 28 dievčat. Deväť-
členná porota, ktorej pred-
sedom bol PhDr. Miloš
Skalka, vybrala do finále
desať najúspešnejších -
jedného chlapca a 9 die-
včat. S piesňou Vyznanie
od Mariky Gombitovej
postúpila aj Ivana Poláč-
ková. Vo finálovej porote
zasadli hudobník a skla-
dateľ Ondřej Soukup,
americký skladateľ a pro-
ducent Michael Jay, ma-

nažér Janis Sidovský a ďalší hu-
dobní odborníci.

Ivana sa prezentovala jedineč-
ným výkonom, získala si priazeň
poroty i divákov, ktorí ju po odznení
súťažnej skladby odmenili spon-
tánnym potleskom. Všetci oceňo-
vali jej precíznu interpretáciu ná-
ročnej skladby.

- povedala námIvana.

"Skladba je ťažká,
ale chcela som dokázať, že ju vy-
spievam,"

Konečný verdikt poroty znel pre
našu mladú speváčku mimoriadne
radostne. V silnej konkurencii jej
prisúdili prvé miesto. Je to doteraz
najväčší úspech Ivany, aj keď už v
minulom roku vyhrala na význam-
ných slovenských festivaloch Zlatá
črievička a Študentská nôta.

Víťazka Zlíntalentu získala finan-
čnú cenu a náhrdelník s čiernou
perlou, urobia jej tiež vlastný singel
a môže Slovensko reprezentovať
na novembrovom medzinárodnom
festivale Universe talent Prague
2004 a na súťažiach na Malte, v
Bulharsku, v USAa v Kazachstane.

Účasť na niektorých súťažiach,
ako nám povedala Ivana, je však
ešte neistá, pretože pravdepo-
dobne nedokážu zohnať potrebné
prostriedky na krytie nákladov,
ktoré jej v tejto súvislosti vzniknú.

Ivana Poláčková je študentkou
štvrtého ročníka Obchodnej akadé-
mie v Pezinku. Po ukončení tejto
školy by rada študovala spev na
bratislavskom Konzervatóriu. Je
absolventkou Základnej umeleckej
školy v Pezinku. Spieva od 7 rokov.
Jej snom je profesionálne spievať.
Je prihlásená aj do televíznej
súťažnej relácie SuperStar, kde
postúpila doďalšieho kola. (mo)

Najstaršia občianka Pezinka pani
Zuzana Masaryková oslávila 9. au-
gusta 104. narodeniny. Pri tejto prí-
ležitosti jej blahoželali najbližší ro-
dinní príslušníci i primátor mesta
Oliver Solga.

Starenka, ako pani Zuzanu domáci
volajú, sa teší pomerne dobrému
zdraviu, a stále sa zaujíma o spravo-
dajské programy v televízii. (mo)
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Anglický jazyk - pokročilý I, II, Mo-
derná gymnastika - začiatočníci,
pokročilí, Lodný modelár, Lodný
modelár - vetrone, Malý letecký
modelár, Klub modelárov, Základy
výpočtovej techniky, Počítačové
hry, Hra na flaute, Spevácky súbor,
Gitara - začiatočníci, Gitara - po-
kročilí, Break-dance, Zálesácky,
Šachový, Orientačný beh, Tanečný
aerobic, Textilný dizajn, Mažoretky,
Roztlieskavačky, Moderné tance,
Kurz slovenčiny, Kurz matematiky,
Divadelný, Chovateľský, Kick-box.

- Kresba, grafika, Keramika, Zá-
klady výpočtovej techniky, Vý-
tvarné dielne, Gitara.

- Dopoludnia pre matky s deťmi,
Internet, Herňa pre deti (piatok od
12.00 do 18.00 hod.), Herňa pre
mládež (piatok po 18.00 hod.), So-
botňajšie dopoludnia na oddelení
techniky (majstrovanie v dielni a
počítače), Foto klub, Posilňovanie,
Aerobic.

Keď vstúpil do platnosti nový zá-
kona o financovaní školstva, na-
stali viaceré zmeny (pozri zákon č.
596/2003 Z.z.). Okrem iného sa
zmenil výpočet rozpočtu školských
zariadení. Zariadenie dostane od
štátu normatívny príspevok vypočí-
taný na základe počtu žiakov z uply-
nulého šk. roku. Ostatné finančné
prostriedky zo štátnych zdrojov mu
budú pridelené na základe vzdelá-
vacích poukazov (ďalej len pou-
kaz). Týka sa to Centra voľného
času, Školských klubov a Stredísk
záujmovej činnosti na školách.

Rodič dieťaťa si zvolí z
týchto zariadení poskytujúcich zá-
ujmové vzdelávanie, ktorému odo-
vzdá poukaz (môže však navštevo-
vať i viacero zariadení). Tým roz-
hodne, komu štát pridelí finančné
prostriedky zodpovedajúce jed-
nému poukazu.

Poukaz teda nenahrádza popla-
tok za krúžok, ale predstavuje
príspevok štátu na záujmovú čin-
nosť pre jeho dieťa. Štát tak chce
podporiť tie zariadenia, ktorých
služby rodičuprednostní.

- Dejiny mesta Pezinka
- Dejiny vinohradníctva a vinárstva
podMalými Karpatami
Ponúkame po telefonickej objed-

návke degustácie v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
033/641 3347).

-
. Samostatná výstava kresieb,

grafík a známkovej tvorby autora
pri príležitosti jeho50. výročia naro-

Staršia mládež a dospelí:

Pravidelné ponuky:

Čo je to vzdelávací poukaz?

jedno

Stáleexpozície:

Výstavy:
Oliver Solga - Definície humo-

ru

(pondelok-utorok) o
8.30, 10.00 a 11.30 hod. vo veľkej
sále -

- KST Petan;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-

niku - - pokra-
čovanie cyklu prednášok V.Černuš-
kovej.

;
(piatok) o 17.30 hod. v Saló-

niku - ;
20.9. (pondelok) o 17.00 hod. ver-

nisáž výstavy -

1. Choking hazard ČR
2. - 3. 50x a stále po prvý raz

USA
4. - 5. Na plný plyn USA
Začiatok predstavení je o 20.45

hodine. Pokladnica je otvorená od
19.45 hodiny.

7. - 8. Shrek 2 USA
9. FK: Posledné tango v Pa-

ríži TAL, FRA

11. -12. Harry Potter a väzeň zAz-
kabanu VB, USA

14. Ľudská škvrna USA
15. - 16. Kill Bill 1 USA
17. -19. Kill Bill 2 USA
21. - 22. Hellboy USA

23. FK: Syn nevesty
ŠPA,ARG

28. - 30. Ja, robot USA
26. - 27. Hriešny tanec 2 USA
28. - 29. Tú starú treba zabiť! USA

30. Deň po tom USA
31. - 1. Choking hazard ČR

- hry, súťaže, zábava, informácie o
krúžkoch;
- prihlasovanie dokrúžkov;
- zoznámenie sa s novými vedúci-
mi;
- stretnutie so starými kamarátmi.

- Tanečníček, Pohybovka, Anglič-
tina I, II, Nemčina, Gymnastika,
Výtvarná, Keramika.

- Výtvarná, Keramika, Anglický
jazyk zač., Nemecký jazyk zač.,

PRÍRODNÉ KINO

KINO DOMU KULTÚRY

Prihláste sa na krúžok
do Centra voľného času.

denia. Výstava potrvá do 12.9. vo
výstavných priestoroch múzea.
-

, III.
ročník. Výstava, na ktorej sa tra-
dične prezentujú múzeá z iných
oblastí a štátov, tentokrát na tému:
Stolovanie a víno. Vernisáž vý-
stavy je 24.9. o 16.00 hod. Výstava
potrvá do 22.11. vo výstavných
priestoroch múzea.

V rámci pravidelného cyklu Ako
to robili naše babky - kurz varenia
tradičných jedál v kuchyni múzea
8.9. o 16.00 hod. - Obradové jedlá.

Medzinárodný salón vinohrad-
níckych a vinárskych múzeí

Podujatia:

Malokarpatské múzeum je otvo-
rené: utorok - piatok 9.00 - 12.00

a 13.00 - 17.00, sobota 9.00 -
15.00, nedeľa 13.00 - 17.00.

Výstava PÁLENÁ KRÁSA,

BALI - OSTROV BOHOV

SVETY V MALOM

Archeológia Pezinka
Jozef Franko - Sakrálna plastika

Tehly
a tehliarske značky. Výstava potrvá
do 10.9. 2004.

- výstava
fotografií Lenky Turiničovej a Ro-
berta Janala potrvá do 15.9. 2004.

- výstava mode-
lov a československého komiksu.
Vernisáž je 23.9. (štvrtok) o 19.00
hod.

Stále expozície:
-
-

Pred siedmimi rokmi dotĺklo srdce
známeho rozhlasového redaktora a
humoristu, 55-ročného Vladimíra
Nosáľa. Jeho populárne, zábavné
relácie si iste pamätajú mnohí poslu-
cháči Slovenského rozhlasu. Autor-
sky sa podieľal na scenároch vy-
stúpení ľudového rozprávača Milana
Mlsnu, alias strýca Marcina z Pezin-
ka, Pezinčania ho poznali ako tvorcu
mnohých zábavných a spoločen-
ských programov, ktoré pripravoval
pri rôznych príležitostiach v našom
meste.

V. Nosáľ je autorom štyroch kníh.
V piatok 6. augusta sa konala v
Mestskej vínotéke prezentácia
knihy Humoresky Vladimíra No-
sáľa, ktorej zostavovateľom je brat
Jozef Nosáľ. Krstnými otcami zaují-
mavej knižky sa stali herec Ivan Kri-
vosudský a bývalý kolega V. Nosáľa
zo Slovenského rozhlasu Pavol
Hudík. Na prezentácii knižky sa zú-
častnil primátor mesta Oliver Solga,
manželka V. Nosáľa Jarka, desiatky
priateľov, známych a bývalých spo-
lupracovníkov. (mo)


