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Slovinské mesto Izola nie je v Pezinku neznáme. Mnohí ho poznáme
ako príjemné letovisko z letných dovoleniek pri mori, iní o ňom počuli
ako o sídle družobnej školy Stredného odborného učilišťa na Komen-
ského ulici, ďalší možno zaregistrovali toto mesto v našom spoločnom
stánku na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v
januári tohto roku. Všetky uvedené momenty zohrali svoju úlohu pri po-
zvaní primátorky Izoly do Pezinka ako predstaviteľky potencionálneho
partnerského mesta, aby spoznala naše reálie a zároveň otvorila Dni
slovinskej kultúry v Pezinku. Oficiálne sa začnú 20. mája 2005 o 17.00
hod. vernisážou výstavy Spolku výtvarníkov z Izoly v galérijných pries-
toroch Mestského múzea v Starej radnici. Po nej sa o 18.00 hod. usku-
točnídegustácia špecialít prímorskej kuchyne.

Na podujatia pozývame všetkých Pezinčanov, aby sa prostredníc-
tvom výtvarného umenia a gastronomických špecialít zoznámili s našim
možno budúcim partnerským mestom a"ochutnali" jeho atmosféru.

(EL)

Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov v spoluprá-
ci s Mestom Pezinkom a ďalšími
partnermi usporiadalo v dňoch
15. – 16. apríla v Dome kultúry
jubilejný 10. ročník Vínnych
trhov Pezinok.

Na tohtoročnej výstave pre-
zentovalo svoje vína 92 pro-
ducentov zo Slovenska a Čiech.
Do súťaže prihlásili 347 vzoriek
bielych, ružových, červených,
šumivých a tokajských vín. Vína
hodnotili štyri sedemčlenné

degustačné komisie pod vede-
ním predsedu Prof. Ing. Fedora
Malíka, DrSc. a hlavného eno-
lóga Ing. Gabriely Vojtekovej,
CSc.

Komisie udelili 17 zlatých, 53
strieborných a 222 bronzových
medailí. (najvyššie
hodnotenými vínami)

: vína
biele, tiché, suché –

, vína biele,
tiché, ostatné (nad 4 g/l) –

Šampiónmi
v jednotli-

vých katégóriach sa stali
Veltlínske

zelené, r. 2004, Víno Mrva
&Stanko, Trnava

Veltlínske zelené, ľadový
zber, r. 2003, Znovin Znojmo,
a.s., ČR
Cabernet Sauvignon, kabi-
net, r. 2004, Vinkova, s.r.o.,
Pezinok
Frankovka modrá, neskorý
zber, r. 2004, Víno Mrva&Stan-
ko, Trnava
Chardonnay, brut, Hacaj,
s.r.o., Pezinok
Muškát žltý, r. 2004, J&J
Ostrožovič, Veľká Tŕňa

, vína ružové, tiché –

, vína červené, tiché –

, vína šumivé –

, vína tokajské –

.
Pokračovanie na 12. strane.

V piatok 6. mája o 16.00 hod. sa
uskutočnia oslavy 60. výročia
oslobodenia našej vlasti Červe-
nou armádou a Dňa víťazstva
nad fašizmom. Oslavy organi-
zuje Mesto Pezinok a Miestna
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.

V programe je slávnostný prí-
hovor a položenie vencov a kve-
tov k pomníkom padlých.

Organizátori osláv srdečne po-
zývajú všetkých občanov.

V dňoch 24. – 28. marca 2005 sa
v Prahe konal 14. ročník najväč-
šieho mládežníckeho halového tur-
naja hádzanej na svete Prague
Handball Cup 2005, na ktorom sa v
tomto roku zúčastnilo 474 tímov.

Po úspešných vystúpeniach na
doterajších ročníkoch tohto turnaja
sa pezinská hádzaná dočkala vytú-
ženého úspechu. Skvelé 1. miesto
si v kategórii starších dorastencov
vybojovali hráči ŠKH Agrokarpaty
Pezinok. Presadili sa v konkurencii
50 družstiev z devätnástich vyspe-
lých hádzanárskych krajín. Opäť
sa teda ukázalo, že úsilie a investí-
cie oddielu, sponzorov i mesta Pe-
zinka do mládežníckej hádzanej sa
mnohonásobne vracajú. Hádzaná-
rom i oddielu ŠKH Agrokarpaty bla-
hoželáme a ďakujeme za prezen-
táciu slovenskej hádzanej i Pe-
zinka na medzinárodnej úrovni.

– Saint Dié Vosges
Handball 12:11, – Olse Merksem
14:9, – Unione Sportiva Torri 13:13,
– SGI Esbjerg 24:9, – HC Zubří
11:15,
– IFK Kristianstad I 18:13,

– HC
Grifas 13:11,

– Dukla Praha 15:10,
– HK Varberg

19:16.

Výsledky - základná skupina:
ŠKH Pezinok

Osemfinále: ŠKH Pezinok

Štvrťfinále: ŠKH Pezinok
Semifinále: ŠKH

Pezinok Fi-
nále: ŠKH Pezinok

(mm)

Centrum pre rodinu MamaTataJa
v spolupráci s Mestom Pezinok
pozývajú na DEŇ RODÍN, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 15. mája. Té-
mou podujatia je

a je organizované
rámci Medzinárodného dňa rodín,
ktorý vyhlásila OSN.
ProgramDňa rodín:

– slávnostná svätá
omša slávená za rodiny, za účasti
primátora mesta, predstaviteľov
kresťanských spoločenstiev a
iných hostí (kapucínsky kostol);

– kultúrny program(spo-
ločenská sála Domu kultúry)
– koncert RichardaČanakyho a

Márie Podhradskej s tanečnou
zábavou pre deti s rodičmi

– príhovory pozvanýchhostí
– vystúpenie detského spevokolu

Káčko
– tvorivé dielne (Centrum voľného
času.

Rodina – budúc-
nosť národa

10.00 hod.

15.00 hod.
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V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2003 majú vlastníci po-
zemkov a stavieb na území mesta Pezinka vykonať každoročne od po-
sledného marcového týždňa do 30. apríla celoplošnú deratizáciu. Pokiaľ
ste ju ešte neurobili, túto povinnosť vám pripomíname.

Vlastníci nehnuteľností sú povinní: udržiavať nehnuteľnosti v čistote
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, odstraňovať z nich odpa-
dy, ktoré môžu byť zdrojom obživy pre epidemiologicky závažné hlodavce
a iné živočíchy. Vlastník malej nehnuteľnosti (rod. dom, chata) môže dera-
tizáciu vykonať aj sám, ale musí sa pri kontrole preukázať dokladom o ná-
kupe deratizačného prípravku.

Kontrolu plnenia povinností vykoná Mesto, prostredníctvom kompetent-
ných pracovníkov MsÚ v spolupráci so štátnym okresným hygienikom.

(ku)

Piaty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 4. mája
od 16. – 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa stret-
nú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť so svojimi
podnetmi, pripomienkami, otáz-
kami týkajúcimi sa života v meste,
či so žiadosťami o vysvetlenie roz-
hodnutí samosprávy. (EL)

Jún sa blíži a s ním i plánovaný 3.
ročník cyklomaratónu, ktorý na roz-
diel od predchádzajúcich dvoch po-
vedie novou trasou:

(Lednicko-valtický areál,
CHKO Pálava) –

. Uskutoční sa
podľa plánu . Záujemco-
via sa môžu hlásiť do 15. mája 2005
na Mestskom úrade v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, fax 033/641 2303, e-mail: eva-
.lupova@msupezinok.sk. Kto chce
vedieť o podujatí viac, môže sa zú-
častniť na informačnom stretnutí pre
účastníkov, ktoré sa uskutoční 18.
mája 2005 na Mestskom úrade v
zasadačkeč. 12.

Pezinok – juž-
ná Morava

Niederösterreich
– Nord – Pezinok

2. – 5. júna

(EL)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

so vstu-
pom z dvora objektu o celko-
vej výmere 43,88m

Podmienky:

VK Radnič-
né nám. 9 – nebytový priestor.

9.5. 2005 o
11,00 hod.

Mgr. Oliver Solga

nebytového priestoru vo dvore
objektu na Radničnom námestí
č.9, súpisné číslo 41, parc. č.
4662/1 podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, a to priestor

V priestore sa nachádza umý-
vadlo so studenou vodou, má
elektrické vykurovanie vlastnými
spotrebičmi a má samostatný
elektromer. Odber vody je z cent-
rálneho vodomeru. Hygienické
zariadenie je vo dvore.

1. Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
– účel nájmu
– ponúknuté nájomné uvedené

formou sadzby Sk/ m / rok, v kto-
rom nie sú zahrnuté prevádz-
kové náklady
– doklad o spôsobilosti uchá-

dzača na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných

priestorov je možná po vzájom-
nej dohode s povereným zástup-
com prenajímateľa, ktorým je
pracovník oddelenia správy ma-
jetku na Mestskom úrade v Pe-
zinku.

3. Svoju žiadosť doručí záu-
jemca na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. č.7, 902 14 Pezi-
nok, alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prí-
zemie, vedľa pošty) v uzavretej
obálke, na ktorej bude uvedené
meno, priezvisko a adresa uchá-
dzača (resp. názov a adresa
právnickej osoby) a výrazné
označenie heslom

4. Lehota na podávanie žia-
dostí končí dňa

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky pred-
ložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým uchá-
dzačom, ktorí predložili žiadosti .

7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.

8. Účastníci súťaže majú mož-
nosťobrátiťsa vo veci:
– vykonania obhliadky nebyto-

vých priestorov na : Ing. Ivana
Dubeka, ved. odd. správy majet-
ku, č.t. 033/6901 170, e-mail:
dubek.ivan@msupezinok.sk,
(obhliadky sa budú uskutočňo-
vaťpo vzájomnej dohode)
– organizačných na : Mgr. Re-

nátu Gottschallovú, ved. práv.
odd., organizátor súťaže, č.t.
033/6901 121, e-mail: gottschal-
lova.renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok
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Tohtoročný Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku sa
uskutoční v stredu 18. mája. Organizátori opäť pripravili zaujímavé
prezentácie a besedy, na ktoré pozývajú občanov jednotlivo i v kolektí-
voch.
Pripravený je tento program:

8.00 – 9.00 hod.
– povedie Ľ. Farbula

9.30 – 10.30 hod.
– povedú M. Bačák, O. Moťovská a I. Horvát

11.00 – 12.00 hod. (včera, dnes, zajtra)
– povedú P. Pospechová, R. Minarovičová a J. Chy-
noranský

12.00 – 13.00 hod.

– povedie E. Lupová
13.00 – 14.00 hod.

– povedú E. Lovásiková, Z. Frnová a E. Lupová
14.00 – 15.00 hod.

– povedú V. Jančovičová a O. Solga
16.00 – 17.00 hod.

– povedie O. Solga

– v rámci všetkých prezentácií a besied sa uskutoční anketa zameraná
na zisťovanie názorov občanov na život v meste

– výstavka mestských symbolov a insignií - vo vestibule na 1. poschodí
MsÚ

– možnosťnahliadnuťdomestských kroník (na č. dv. 19)
Kolektívom, ktoré sa chcú zúčastniť na jednotlivých prezentáciach

odporúčame ohlásiť sa vopred, aby mohol organizátor zabezpečiť do-
statočnú kapacituna sedenie.

Podujatie koordinuje:

Na čo je v Pezinku mestská polícia?

Problematika odpadovv meste

Školstvo v Pezinku

Pripravované projekty rozvoja cestovnéhoru-
chuv Pezinku

Aktuálne možnosti získania podpory pre pro-
jekty zo štrukturálnych fondovEÚ a iných zdro-
jov

Prezentácia pripravovaných projektov výstav-
by bytov, rodinných domov a iných rozvojových
zámerov vPezinku

Hodina otázok aodpovedí s primátorom

Sprievodné podujatia:

Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7,
ref. vzťahov k verejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk. (EL)

Primátor mesta Oliver Solga a hostia z Ruskej federácie a Ukrajiny
pri kladení vencov.

V piatok 1. apríla sme si pripome-
nuli 60. výročie oslobodenia mesta
Sovietskou armádou. Na spomien-
ke na túto významnú historickú uda-
losť dejín mesta Pezinka sa zúčast-
nili vzácni hostia – Sergej Veselov,
prvý tajomník Veľvyslanectva Rus-
kej federácie v SR, Sergej Kargajev,
vojenský pridelenec Ruskej federá-
cie a Jurij Radkovec, vojenský le-
tecký pridelenec Veľvyslanectva
Ukrajiny v SR.

Odhalenie pamätnej tabule na
budove Mestskéhoúradu.

Pri pomníku na Mladoboleslavskej
ulici sa k účastníkom osláv najskôr
prihovorili primátor mesta Oliver
Solga a predseda MO SZPB
Ľudovít Šušol. Potom spoločne po-
ložili k pamätníku vence a kytice
kvetov. Záver patril vystúpeniu spe-
váckeho zboru Jasienka.

Účastníci osláv sa potom zhro-
maždili pred budovou Mestského
úradu na Radničnom námestí, kde
bola odhalená Pamätná tabuľa na
pamiatku vojakov Sovietskej armá-
dy, ktorí 1.4. 1945 oslobodili Pezi-
nok. (mo)
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Dolnorakúsky krajský hasičský
zväz udelil vyznamenanie za vynika-
júcu spoluprácu s Mestom Pezinok
primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi.

Bronzovú sochu svätého Floriána
udelili rakúski priatelia za medziná-
rodné priateľstvo hasičov aj predse-
dovi Miestnej organizácie Dobro-
voľného hasičského zboru v Pezinku
Gabrielovi Guštafíkovi a riaditeľovi
Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku Ing. Emilovi Moťovskému.

(r)

Počet obyvateľov výrazne ovplyvňuje aj migrácia
obyvateľstva, teda počet prisťahovaných a odsťa-
hovaných osôb. Je to veľavravný ukazovateľ, ovplyv-
ňuje ho rozvoj mesta, hlavne však nová bytová vý-
stavba a životnépodmienky.

Zaujímalo nás, ako sa v Pezinku vyvíjal tento ukazo-
vateľ v priebehu posledných pätnástich rokov (1990 –
2004).

Z dostupných zdrojov sme zistili, že do Pezinka sa v
tomto období prisťahovalo 6434 osôb a z rôznych dô-
vodov saz nehoodsťahovalo 5395 obyvateľov. Príras-
tok spôsobený migráciou bol teda 1039 osôb. Najviac
obyvateľov pribudlo v rokoch 1990 – 1994, keď sa
prisťahovalo o 1007 osôb viac ako sa odsťahovalo.
Výrazne to ovplyvnila rozsiahla výstavba, najmä na
sídlisku Sever. Za ďalších desať rokov (1995 – 2004)
bol tento prírastok však už len 32 osôb. V rokoch 1997
– 1999 a 2002 – 2003 bol dokonca úbytok obyvateľov,
odsťahovalo sa o 107 osôb viac ako sa prisťahovalo. V
ďalších rokoch boli prírastky ozaj len minimálne, s
výnimkou rokov 2001 a 2004, keď pribudlo 46 a 47
osôb.

Očakáva sa, že oživenie v migrácii prinesie pripravo-
vaná bytová výstavba na Rozálke, na Dubovom vŕšku
a v Kučišdorfskej doline, ktorá pritiahne do Pezinka aj
nových obyvateľov. (mo)

1990 652 366
1991 522 368
1992 576 406
1993 564 397
1994 497 297
1995 336 304
1996 360 343
1997 350 374
1998 376 402
1999 302 311
2000 339 312
2001 399 353
2002 423 430
2003 326 367
2004 412 365

Spolu 6434 5395

Rok Prisťahovaní Odsťahovaní

Zaujímavú prezentáciu absol-
vujú vinári z Pezinka a okolia v
sobotu 30. apríla. Na pozvanie
vinárskeho spolku z rakúskeho
partnerského mesta Neusiedl
am See sa predstaví 10 vybra-
ných producentov spod Malých
Karpát na spoločnej degustácii s
domácimi vinármi spestrenej
ochutnávkou gastronomických
špecialít z ďalšieho partner-
ského mesta Mosonmagyaróvár
z Maďarska. Delegáciu Pezinka

povedie primátor mesta Oliver
Solga.

Motiváciou pre účasť našich
vinárov je zámer hostiteľov zara-
diť vybrané vína z Malokarpat-
skej oblasti do ponuky tamojšej
vinotéky Weinwerk, jednej z naj-
populárnejšíchv Burgenlande.

Recipročné podujatie určené
pre rakúskych vinárov sa usku-
toční v rámci Dní Burgenlandu
počas septembrového Vinobra-
nia v Pezinku. (EL)

Aj tohto roku pokračuje
Mesto Pezinok v dlhoročnej
tradícii a vyhlasuje nový roč-
ník súťaže O najkrajšiu kveti-
novú výzdobu okna, balkó-
na, predzáhradky a verejnej
budovy. Aj keď všetci vieme,
že v nej nejde ani tak o ví-
ťaza, ako o to, aby sme žili v
peknom meste, predsa len
vidina získať "vavrín" najlep-
šieho môže byť malou moti-
váciou, či aspoň morálnym
zadosťučinením za celo-

ročnú starostlivosť o zeleň vo
svojom najbližšom okolí.
Hoci konečné vyhodnotenie
urobí porota z Mestského
úradu koncom septembra,
uvítame už teraz tipy na kan-
didátov. Pri konečnom rozho-
dovaní sa bude totiž zohľad-
ňovať stav od jari do začiatku
jesene. Svojich favoritov mô-
žete nahlásiť na Mestský
úrad Pezinok, oddelenie ži-
votného prostredia, tel. 033/
6901 152. (EL)

Ket sa tak ohlédnem spátek za
celým aprílem, tak ten bol nabitý
událoscama jaxa patrí. A pritem
šeckém neny čaško vybrat udá-
lost, kerá prevyšuje šecky ty
ostatné o hodný kus. Áno, tušíte
dobre, mám na mysli smrt pá-
peža Jána Pavla II. Nevým jako
vy, ale já sem mal dosci času
sedzet pri televýzory a tak sem
si celý ten jeho život prebehel
nekolkokrát, ze šeckých strán a
nebolo mi pritém lachko. Dobre
si pamatám tý časy, ket ho zvo-
lyly za pápeža a jaxa nám šec-
kým, nélen Polákom, zatajil
dech a šeci zme čekali, čo bude.
Vým si dobre prectavit, jaxa zata-
jil dech tým, čo sedzeli hore.
Toto ich víru v stranu a vládu
teda moc neposilnylo. Silný a
velký bratr nedokázal vymyslet
nyšt inšé jako likvidáciu, lenže
ftedy Pánbu ukázal, že je silnejší
jako silný velký bratr. Potém,
jako pápež naščívil vlastného
vraha a verejne mu otpuscil,
ludé hodne pochopili a snát sa aj
prestali bát. Nélen smrci, ale
hlavne velkého bratra. A možno
aj preto móžeme fčúl volne dý-
chat, já móžem písat týto rátky a
velký bratr si móže ešče furt mys-
let, že je silný a velký. My výme
svoje. A móžeme byt hrdý na to,
že tehoto velikého muža víry a
lásky zme mohli vidzet pri jeho
poslednej náščive na Slovenku
aj v našem mesce. Já osobne
sem mu kýval spred našeho do-
mu, lebo bývam rovno pri hlav-
nej cesce.
Z dalších udaloscí vyberem len
stručne rýchle a klydné zvolený
nového pápeža Benedikta XVI.
Ket sa nabílo zadymylo ze
Sixtínskej kaplnky, tak ma na-
padlo, kéš by sa aj naši polytyci
dokázali tak rýchlo dohodnút,
no, ale hnet nato sa ukázalo, že
nedokážu. Ale polytyka je asi o
inšém. Jako každý rok, tak aj
tentok sem sa výrazne zúčast-
nyl vinných trhú. Túto cestú
bych scel podzekovat Ivanovi
Dubekovi, kerý si dal tú robotu a
z dreva mi vystrúhal stojan na
poháre a tak moji kamarádzi, s
kerýma sme společne koštovaly
nemoseli balansovat f tlačenyci
s pohárkama v obidvoch rukách,
ale elegantne to nosili v jednej
ruke a nyšt nerozlély. Nevým
čím to je, ale vínka boli teho roku
zase dobré. Jedzinú výčitku
mám g organyzátorom a porot-
com nemohla by byt nabudúci
rok královna vína nefajčárka? Já
nevým, ale víno a cigaretle, to mi
vúbec nejde dohromady. A ešče
jedna vec, nemohlo by sa
združený vinohradnýkú a vinárú
buchnút po vačku a kúpit králov-
nej vína nejaké pekné šaty, f ke-
rých by reprezentovala?

strycolajo@centrum.sk
Zúctú Váš strýco Lajo

Pred oslavami oslobodenia mesta
1. apríla odovzdal predseda Slo-
venského zväzu protifašistických
bojovníkov Dr. Ján Škorec Mestu
Pezinku pamätnú medailu k 60.
výročiu oslobodenia, ktorou ÚR
SZPB ocenila dobrú spoluprácu
Mesta Pezinka s ich organizáciou
ako aj oslavy historických udalostí
ako sú SNP, oslobodenia mesta a
Slovenskej republiky. (r)

V minulom roku malo Mesto Pezi-
nok plánované príjmy 347 630 tis.
Sk. Skutočné plnenie bolo 329 496
tis. Sk, t.j. 95 percent. Z toho boli
bežné príjmy s dotáciami a grantami
224 773 tis. Sk (plnenie 102 percent),
kapitálové príjmy 47 236 (89 percen-
t), finančné operácie 57487 tis. Sk.

Vo výdavkovej časti bolo plnenie

327 369 tis. Sk, t.j. 94 percent.
Bežné výdavky boli 226 922 (97
percent), kapitálové výdavky 20 864
(71 percent), finančné operácie 79
583 tis. Sk (94 percent).

Hospodárenie skončilo s prebyt-
kom v sume 2 126 589,85 Sk, ktorý
bol prerozdelený do mestských fon-
dov. (mo)
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Bývam na Vajanského ulici a
mám vážne výhrady voči občanom
z bytoviek na Mierovej ulici a
priľahlých bytoviek na ul. 1. mája,
ktorí chodia so psami von na našu
ulicu. Hnevá ma, že ich majitelia
neodstraňujú zanechané exkre-
menty po psoch ako aj to, že psy
neustále značkujú močom porasty
v predzáhradke, následkom čoho
niektoré stromčeky už vyhynuli.
Možno sa to niekomu bude zdať
malicherné, ale stromčeky musím
kúpiť, starať sa o ne, okopávať,
polievať a potom mi ich zničia. To
by iste nikoho nepotešilo.

Všimla som si tiež, že niektoré
psy nie sú vôbec označené znám-
kou, teda majitelia zrejme vôbec za
ne neplatia príslušný poplatok.
Mestská polícia by si mala aj na
tieto veci posvietiť. Zn. Občianka

Chcela by som vyjadriť svoj názor k problematike detských ihrísk v Pe-
zinku. Bývam na sídlisku Sever, detských ihrísk je tu dosť, len sú v žalost-
nom stave. Viem, že ich Mesto každý rok trochu zrenovuje (opraví hojdač-
ky, znovu namaľuje), ale zdá sa, že to nestačí. Samozrejme, je to v nás
ľuďoch, ako sa k svojmu okoliu správame, a to sa práve odráža na uvede-
ných ihriskách. Ľudia tu chodia prevetrať psy, zahadzujú papiere, nedo-
palky a mamičky majú čo robiť, aby svoje deti ustrážili, aby tieto veci nedá-
vali do úst. Keď už ten neporiadok musí byť v celom meste, nech nie je na
detských ihriskách. Preto by som navrhovala oplotiť tieto ihriská nejakým
nízkym plotom. Viem, že tým sa nedá všetkému zabrániť, ale hádam
aspoň tie psy sa tam nedostanú. Mária Gajdošíková

Píšem Vám z ďalekej Kanady a
chcela by som vás poprosiť, či by
ste uverejnili túto gratuláciu našim
rodičom

k ich sedemdesiatinám
(otec 6. apríla, mama 11. mája):

Ďakujem Vám veľmi pekne a te-
ším sa na ďalší výtlačok Pezinča-
na, ktorý si vždy veľmi rada prečí-
tam. , Kanada

Blažene a Alojzovi Kabá-
tovcom

Milí naši rodičia, dovoľte, aby
sme vám k vášmu významnému
životnému jubileu zo srdca zaže-
lali veľa zdravia, spokojnosti a
radosti doďalších dní.

Ku gratulácii sa pripájajú dcér-
ky Jarka, Blaženka a Vierka
s manželmi a vnúčence Jarmil-
ka, Branko, Peter, Sandra a naj-
mladší Jarko. Všetci vás objí-
majú abozkávajú.

Viera Kabátová

Nadácia Revia neinformuje žia-
dateľov o výsledkoch výberového
procesu. Každý žiadateľ sa musí
informovať individuálne.

Posledné grantové kolo v tomto
roku bude v septembri 2005.

Druhé tohtoročné zasadnutie
grantovej komisie nadácie Revia
sa uskutoční 7. júna 2005. Uzá-
vierka prijímania projektov je 20.
mája. Žiadosti o grant podané po
tomto termíne už nebudú akcep-
tované a presúvajú sa do ďal-
šieho kola.

REVIA- Malokarpatská
komunitná nadácia

Počas minulého roku dostali
všetky základné a stredné školy
novú počítačovú učebňu. Tento
projekt je známy pod menom Počí-
tače pre školy. Vo viacerých médi-
ach odzneli informácie o tom, že
tieto počítače dostali školy z pro-
jektu Infovek. Nie je to však pravda.
Všetky počítače z projektu Počí-
tače pre školy sú darom súkromnej
spoločnosti Deutsche Telekom AG
školám na Slovensku. Týmto da-
rom chcel Deutsche Telekom AG
podporiť slovenské školstvo a
umožniť našim žiakom a študen-
tom prístup k najmodernejším tech-
nológiám, akými sú počítače a in-
ternet. Hodnota tohto daru do-
siahla 1 miliardu Sk.

Projekt Infovek je financovaný zo
štátneho rozpočtu a počas minu-
lého roku z neho nebol realizovaný
žiadny nákup počítačov pre školy.

Darovaná počítačová učebňa od
Deutsche Telekomu obsahovala 5
žiackych a jeden učiteľský počítač
s najnovšími technológiami, tla-
čiarňou, skenerom, tabletom a ďal-
ším vybavením, potrebným na vy-
tvorenie lokálnej školskej počítačo-
vej siete. Na počítačoch je nainšta-
lovaný najnovší softvér, pre školy
bolo vytvorené špeciálne Centrum
technickej podpory a počas štyroch
rokov je pre ne zabezpečený aj
bezplatný záručný servis.

(jk)

Sme skupina mladých ľudí, ktorých nebaví len tak doma sedieť, ale chce
so sebou niečo robiť. Snažíme sa nájsť zábavu v cyklistickom športe MTB
a BMX. Podmienky na jazdenie u nás nie sú najlepšie, dráhy si väčšinou
staviame sami. Týmto chceme opäť osloviť pána primátora Olivera Solgu,
ktorý nám už dlhší čas sľubuje výstavbu fourcrossovej dráhy v blízkej loka-
lite. Dúfame, že sa veci dajú do pohybu a výstavba sa čoskoro začne. Na
Slovensku je zatiaľ len pár dráh tohto typu. Myslíme si, že Pezinok by sa
mohol týmto zviditeľniť a zároveň by prispel k rozvoju nového bicyklového
športu. Martin Škvarko, Marek Peško

Foto: Miroslav Frič

MODRA

(EL)

– V stredu 20. apríla sa v
Kultúrnom dome v Modre uskutoč-
nilo Valné zhromaždenie Združe-
nia Malokarpatská vínna cesta.
Súčasťou jeho programu bolo nie-
len vyhodnotenie činnosti a hospo-
dárenia za rok 2004, ale aj pláno-
vanie aktivít na tento rok.

V rámci projektu Cesty k porozu-
meniu, ktorý podporila Nadácia ot-
vorenej spoločnosti, sa uskutočnilo
v apríli v Pezinku niekoľko podujatí
s Rómami a pre Rómov.

Najprv začiatkom mesiaca bola
brigáda, počas ktorej pezinskí Ró-
movia vyčistili od odpadkov verejné
priestory na sídlisku Juh, potom 8.
apríla futbalový zápas na štadióne v
Grinave medzi chlapcami z Gle-
jovky a žiakmi ZŠ Na bielenisku, v
ktorom opäť zvíťazil tím rómskych
spoluobčanov. Na nasledujúci deň
sa plný autobus Rómov vybral na
prehliadku hradu Červený Kameň,
kde si v pivniciach aj zahrali na gi-
tare a zaspievali a 16. apríla sa zú-
častnili na vernisáži výstavy róm-
skej insitnej maliarky Jolán Oláh v
Galérii insitného umenia v Schaub-
marovom mlyne. Začiatkom mája
sa ešte pripravujú v spolupráci s
touto galériou tvorivé výtvarné
dielne pre rómske deti. (EL)

Nezabudli sme na prísľub mla-
dým cyklistom, vyskytli sa len men-
šie problémy, ktoré riešenie časovo
posunuli. Dráha sa začne už čo-
skoro stavať pri Strednej škole Poli-
cajného zboru, kde je už skejtpark
a ihrisko hokejbalu. Práve pri vyba-
vovaní fourcrossovej dráhy s no-
vým riaditeľom SŠ PZ sme zistili,
že máme prenajatý len priestor na
skejtpark, na hokejbalové ihrisko,
ktoré postavila Policajná škola, to

tak nie je. Okrem novej požiadavky
na vybudovanie dráhy sme teda
museli zmluvne doriešiťaj hokejba-
lové ihrisko v tomto areáli. Zmluvy
sú už pripravené a koncom tohto
mesiaca alebo začiatkom mája sa
začne navážať zemina na vybudo-
vanie terénnych prekážok podľa
návrhu, ktorý máme k dispozícii.
Zeminu na dráhu bezplatne zabez-
pečí a dovezie pezinská firma
D.I.S.I. (mo)

Prostredníctvom Pezinčana sa
chcempoďakovaťMestu Pezinku a
firme L.U.CH., ktorá nám cez "že-
leznú" sobotu odviezla ťažkú že-
leznú prekážku z nášho dvora. A
navyše boli veľmi milí.
S vďakou Oľga Csibová

Niektorí z vás možno už vyskúšali
cyklochodník do Senca, odovzdaný
do užívania vlani v septembri. Určite
ste prišli domov sklamaní a znechu-
tení. Pravdepodobne ste poblúdili
alebo prišli domiest, kde sa chodník
stratil v čerstvo zoranom poli. Váš
hnev a sklamanie sú oprávnené.
Tieto emócie však treba adresovať
ku skutočným vinníkom, pretože
Mesto ani realizátori za to naozaj
nemôžu.

Už niekoľko dní po otvorení tohto
cyklochodníka, ktorý značkovalo 30
cyklistov z Pezinka, sa začala de-
vastácia. Niekto všetky zabetóno-
vané smerové značky postupne
vytrhal zo zeme. Posledným klin-
com "do rakvy" bolo rozoranie časti
chodníka pri Viničnom (pred Galbo-
vým mlynom). To sa vraj stalo omy-
lom a starosta Viničného Štefan
Lenghart prisľúbil nápravu.

Objavujú sa požiadavky, aby bol
cyklochodník vyasfaltovaný, aby ho
mohli používať aj korčuliari. Toto je
však ťažko akceptovateľné, pretože
kilometer takého chodníka by stál
vyše jeden a štvrťmilióna Sk. Kto by
to zaplatil? Na vyznačenie cyk-
lotrasy z Pezinka do Senca bolo
použitých oveľa menej peňazí.

Našim zámerom bola predovšet-
kým bezpečnosť, najmä detí, ktoré
v zhustenej premávke sa chodia
kúpať do Senca, čo je veľmi nebez-
pečné.

Mnohí sa teraz pýtate, čo s tým,
kto chodník opraví? Pravdupove-
diac, to neviem. Uznáte, že ozaj je
ťažko presvedčiť desiatky dobro-
voľníkov, aby išli znovu vo voľnom
čase značiť chodník a betónovať,
keď ichprácu už raz niekto zmaril.

spoluorganizátor projektu
cyklochodníka

Peter Wittgrúber
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Stále viac sa množia prípady domových krádeží, keď zlodeji využijú
dôverčivosť najmä starších ľudí. Tí ich pod rôznymi zámienkami vpustia
do bytu a oni ich potom nemilosrdne okradnú o peniaze a iné cennosti.

Polícia upozorňuje seniorov, aby dávali pozor na osoby, ktoré vpú-
šťajú do bytu. Zlodeji sú rafinovaní, predstavia sa ako zamestnanci fi-
riem, organizácií alebo štátnych agentúr. V byte odpútajú pozornosť a
potom majiteľov okradnú.

Neprechovávajte doma viac korún v hotovosti, uložte si ich do banky.
Ak čakáte opravára, ktorý zareagoval na váš inzerát, alebo inú ne-
známu osobu, poproste niekoho z priateľov, aby bol s vami doma. Vždy
zamykajte byt, dokonca aj v prípade, keď idete do pivnice či do neďale-
kého obchodu. (ev)

Minulý mesiac došlo k vlámačkám vČastej a v Budmericiach. Zlodeji
okradli majiteľov bytov o finančnú hotovosť a rôzne cenné veci. Pri krá-
deži vylomili zámky na dverách.

Polícia odporúča občanom, aby si zabezpečili vchod do bytu či domu
pevnými bezpečnostnými dverami s kvalitnými zámkami s protizlomo-
vou vložkou alebo bezpečnostným kovaním. Rám zárubne vyplnený
betónom zabráni zlodejovi ju roztiahnuť. Všetkými možnými spôsobmi
sťažte postup zlodejovi pri krádeži. Toto ho často odradí od úmyslu krad-
núť.

Všímajte si tiež pohyb cudzích ľudí vo vašom okolí, keď ste svedkami
krádeže, nebuďte ľahostajní, že sa vás to netýka, pretože dnes okradnú
suseda, zajtra môžu vás. Pri krádeži okamžite volajte: 641 2333 (ob-
vodné odd. PZ) alebo 159 (Mestská polícia).Spoločnosť Alternatívne spraco-

vanie odpadov – ASO, spol. s r.o.
so sídlom v Pezinku – s účinnosťou
od 1. apríla oficiálne zmenila ob-
chodný názov na

Nový názov súvisí so
stratégiou vytvorenia jednotnej
značky ecorec s pôsobnosťou v
ôsmich krajinách strednej a vý-
chodnej Európy.

Spoločnosť ecorec Slovensko,
s.r.o. je popredným poskytova-
teľom riešení v oblasti odpadového
hospodárstva so zameraním na
energetické zhodnoternie odpa-
dov. Finálnym produktom závodu v
Pezinku sú tzv. alternatívne palivá
na báze spracovania odpadov,

ecorec Sloven-
sko, s.r.o.

ktoré sa využívajú prevažne ako
ekologicky výhodná náhrada tra-
dičných palív pri výrobe cementu.
Spoločnosťou pripravené alterna-
tívne palivá na Slovensku využíva
hlavne cementáreň spoločnosti
Holcim (Slovensko), a.s. v Rohož-
níku.

Ročne spracuje ecorec Sloven-
sko približne 20 tisíc ton zväčša
priemyselného odpadu, ktorý je
možné energeticky zhodnotiť (na-
pr. zmesové plasty, opotrebované
pneumatiky a oleje a iné).

Spoločnosť na Slovensku v sú-
časnosti zamestnáva 19 ľudí a jej
priemerný ročný obrat dosahuje
približne 40 miliónov Sk. (r)

Z prijatiaZ. Martinákovej u primátora O. Solgu.

V rámci poslaneckého výjazdu navštívila Pezinok 11. apríla poslan-
kyňa NR SR Zuzana Martináková. Najskôr ju spolu s doprovodom v
obradnej sieni na radnici (za účasti zástupcov primátora a vedúcich pra-
covníkov MsÚ) prijal primátor Oliver Solga. Potom nasledovalo pra-

covné stretnutie,
na ktorom pred-
s tav i t e ľ ná šho
mesta oboznámil
poslankyňu s naj-
pálčivejšími pro-
blémami Pezinka.
Súčasťou pobytu
v Pezinku bolo aj
stretnutie so štu-
dentmi pezinské-
ho gymnázia a
prehliadka vinár-
skej firmy Petra
Matyšáka. (mo)

Do zbierky sa zapojili aj dievčatá z gymnázia.

V piatok 8. apríla sa uskutočnil
Deň narcisov 2005, ktorého hlav-
ným organizátorom na Slovensku
bola Liga proti rakovine.

Do akcie sa ako spoluorganizátor
zapojil aj Klub Venuša Pezinok. Pri
tejto príležitosti sa uskutočnila dob-
rovoľná zbierka v Pezinku, v Lim-
bachu, v Slovenskom Grobe a vo
Viničnom za účasti 86 dobro-
voľníkov. Vyzbieralo sa 116 543 Sk,
z toho v Pezinku 84 497, Limbachu
15 000, vo Viničnom 8 982 a v Slo-
venskom Grobe 8 064 Sk. Vyzbie-
raná suma bola odvedená na celo-
slovenské konto Dňa narcisov.

V Pezinku sa zbierka konala na
šiestich stálych a štyroch pohybli-
vých stanovištiach so 60 dobro-

voľníkmi z Gymnázia, Stredného
odborného učilišťa na Komen-
ského ul. a Obchodnej akadémie.
Samostatné zbierky robili na zá-
kladných školách na Oreší, Kupec-
kého ul., Na bielenisku a Únia žien,
miestna organizácia Pezinok.

Klub Venušasrdečneďakuje všet-
kým dobrovoľníkom i občanom

Pezinka, Limbachu, Slovenského
Grobu a Viničného za úspešné zre-
alizovanie dobrovoľnej zbierky a
finančné príspevky bez ohľadu na
ich výšku. Osobitné poďakovanie
patrí Alžbete Follrichovej z ulice
Obrancov mieru, ktorá opäť daro-
vala na toto podujatie veľké
množstvo narcisov. (aš, mo)Minulý mesiac pri prenose tlačo-

vých predlôh Pezinčana č. 3 mai-
lom z redakcie do tlačiarne v Brati-
slave nepríjemne zaúradoval tlačia-
renský škriatok, ktorý na viacerých
stranách v textoch s kurzívou "po-
vyberal" písmeno ž a nahradil ho
štvorčekmi. Za chybu, ktorá sa stala
mimo redakcie a spôsobila vám –
čitateľom, problémy pri čítaní, sa
ospravedlňujeme. Redakcia

Obyvatelia domu na Záhradnej ulici
č. 5, 7 a 9 ďakujú Mestu Pezinok,
osobitne primátorovi Oliverovi Solgo-
vi, za vybudovanie nového chodníka,
cesty a osvetlenia pri bytovke. (mč)

Po úspešnom absolvovaní sprievodcovského kurzu prevzali v minulých
dňoch na pezinskej radnici z rúk primátora Olivera Solgu osvedčenia noví
mestskí sprievodcovia. Kurz absolvovalo päťuchádzačov – Eva Slezáková,
Martina Horváthová, Zuzana Balcová, Dominika Benkovská, Peter Ronec
(nasnímke zľava).

povedal nám vedúci kurzu Peter Wittgrúber.
Návštevníci mesta môžu o služby sprievodcov požiadať v Informačnom

centre na Radničnom námestí. Sprievodcovia im môžu zabezpečiť vy-
chádzky po pamätihodnostiach mesta alebo im pripraviť aj dlhší pobytový
program.Činnosť sprievodcovje platená služba.

"Cieľomkurzu bolo vyškoliť si svojichsprievodcov, ktorí budú schopní spre-
vádzať návštevníkov a oboznámiť ich s históriou, ponúknuť im tradičné podu-
jatia, rôzne služby, napríklad návštevu vínotéky či možnosti degustácie pe-
zinských vín,"

(mo)
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Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky realizuje na základe zá-
kona č. 540/2001 Z.z. o štátnej šta-
tistike a v súlade s vyhláškou Šta-
tistického úradu Slovenskej repub-
liky č. 613/2002 Z.z. v znení ne-
skorších predpisov, ktorou sa vy-
dáva Program štátnych štatistic-
kých zisťovaní na roky 2003 až
2005 štatistické zisťovanie

.
Zisťovanie sa uskutoční v šesť-

tisíc náhodne vybraných domác-
nostiach Slovenskej republiky a
teda aj na území mesta Pezinka.

Cieľom je vytvoriť spoločný rá-
mec na systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach domác-
nosti. Táto štatistika bude novým
zdrojom údajov o príjmoch, úrovni

o príj-
moch a životných podmienkach
(EU SILC)

a štruktúre chudoby a sociálneho
vylúčenia v krajinách Európskej
únie a na analýzy životnej úrovne
domácností naSlovensku.

Zisťovanie sa uskutoční vo vybra-
ných domácnostiach

prostred-
níctvom externých spolupracovní-
kov (opytovateľov) Štatistického
úradu SR – Krajskej správy v Brati-
slave. Opytovatelia budú splno-
mocnení na túto prácu osobitným
poverením.

Osoby, ktoré sa zúčastnia na
zbere údajov a na spracovaní vý-
sledkov zisťovania, sú podľa zá-
kona č. 540/2001 Z.z. o štátnej šta-
tistike viazané mlčanlivosťouo všet-
kých zistených skutočnostiach a
údaje poskytnuté do dotazníka
budú slúžiť pri spracovávaní len
ako štatistické podklady. Všetky

v čase od 16.
mája do 16. júna 2005

informácie a názory, ktoré nám v
rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a
použité výlučne na štatistické úče-
ly. Okrem opytovateľov a zamest-
nancov štátnej štatistiky nie je nikto
oprávnený manipulovať s tlačiva-
mi. Údaje, ktoré sú v nich uvedené,
sa nesmú zneužívať akýmkoľvek
spôsobom.

V tejto súvislosti upozorňujeme
obyvateľov mesta Pezinka, aby
neposkytovali údaje žiadnym oso-
bám, ktoré sa nepreukážu prísluš-
ným poverením a dokladom totož-
nosti.

Bližšie informácie môžete získať
na telefónnom čísle 02/69250 411,
410, 100.

krajský gestor EU SILC
Ján Firment

Rok 2005 sa nesie v znamení
dvojstého výroč ia narodenia
veľkého dánskeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena. Dru-
hý apríl – deň jeho narodenia, vy-
hlásila medzinárodná organizácia
UNESCO za medzinárodný deň

detskej knihy.
Malokarpatská knižnica v Pe-

zinku pripravila k tomuto výročiu
viaceré podujatia. Jedným z nich
sa zapojila do medzinárodného
projektu Noc s Andersenom, ako
jedna zo 400 knižníc štyroch krajín
– Slovenska, Česka, Poľska a Ra-
kúska.

V noci z 1. na 2. apríla v knižnici
ožili rozprávkové postavičky z An-
dersenových príbehov. Deti čítali,
hrali sa, súťažili, tvorili a chatovali
na internete. Počas noci do kniž-
nice zavítali aj hostia a čítali z An-
dersenových rozprávok. Prvý pri-
šiel medzi deti Milan Richter – bás-
nik a prekladateľ, štylizovaný do
úlohy pútnika z Odense, ktorý puto-
val za Andersenom a priniesol slo-
venským deťom jeho rozprávky. A

to nielen obrazne, ale doslovne.
Milan Richter vybral a z dánčiny
preložil tri posledné vydania An-
dersenových rozprávok. Po zaují-
mavom rozprávaní o Andersenovi
prečítal jednu z jeho rozprávok.
Pripomenul deťom Andersenovo

posolstvo, pre tohto autora také
výstižné: "Každý z nás sa narodil
na kačacom dvore, ale len niekto z
labutieho vajca!"

Ďalšími hosťami na čítanie boli
naši starí známi Petra Pospechová
a Peter Wittgrúber z Mestského
múzea v Pezinku. Peter zaujal de-
ti, ako už veľakrát, ďalšou z pezin-
ských povestí o rybníčku, krčmá-
rovi a zbojníkoch, ktoré by si za-
slúžili aj širšie publikovanie. Krátko
pred polnocou prišla s rozprávkou
pezinská autorka detských kníh
Viera Valachovičová-Ryšavá, kto-
rá deťom porozprávala aj o tom,
ako sa stala spisovateľkou a mno-
hých inšpirovala aj povzbudila v
ich literárnych pokusoch. Všetci
hostia dostali diplomy a stali sa tak
členmi Klubu Andersenčiat. Žiaci

zo Základnej školy Na bielenisku
zahrali ostatným deťom rozprávku
Snehová kráľovná a knižnici veno-
vali básničku, ktorú zložili počas
Noci sAndersenom. Medzitým deti
z času na čas zasadli k internetu a
chatovali. V tejto medzinárodnej
internetovej diskusii si posielali
správičky a vymieňali pozdravy s
deťmi zo Slovenska ale aj z Čiech,
Moravy a Poľska.

K bohatému programu patrilo aj
sadenie stromčeka Rozprávkov-
níka Andersenovho, ktorý bude na
počesť veľkého dánskeho roz-
právkara zdobiť priestory knižnice.
Pezinské deti dostali pozdrav z
Dánskeho veľvyslanectva v Brati-
slave od veľvyslanca, ale aj od pri-
mátoramestaPezinka, ktorý nemo-
hol prísť. Ako to už počas Nocí v
knižnici býva, nechýbali ani tvorivé
dielne. Tentoraz deti vyrábali
pozdravy a poďakovania H. Ch.
Andersenovi, ktoré počas nočnej
prechádzky mestom rozvešali na
Radničnom námestí, aby aj ostat-
ným obyvateľom Pezinka pripomí-
nali toto významné výročie veľké-
ho rozprávkara Hansa Christiana
Andersena.

Anna Gašparovičová

Prišiel máj, ktorý v symbolike je
mesiacom lásky, má však aj inú
väzbu na ľudstvo, je v ňom DEŇMA-
TIEK, ktorý v súčasných spoločen-
ských podmienkach bol rehabilito-
vaný ako špecifický útvar so-
ciálneho vzťahu. Tento deň ponúka
väčšie množstvo hodnôt, ktoré sú
charakteristické tým, že obhajujú
význam a dôstojnosť matiek. Nejde
iba o kvetovú ústretovosť, ale aj
šancu širokej verejnosti oceniťmatku
ako človeka – osobu dôvernej pozí-
cies celospoločenskýmvýznamom.

Nik nevyvráti, že matky sú centrom
rodinnej blízkosti, že majú aj vo vý-
chovnej aktivite detí najvyššie posta-
venie. Potvrdzujú to aj výsledky via-
cerých výskumov ľudí, ktorí sa zao-
berajú problematikou rodiny a vý-
znamom matky ako takej. Z týchto
overených skúmaní vyplýva aj po-
znanie, že stupeň dôvery a autority
voči matkám je citeľne vyšší než k
otcom. Matka je teda všeobecne
uznávaná spravidla vyššie ako
štandardná žena, je to vynikajúca
osobnosť, sústreďujúca sa na prirod-
zené formy lásky, ktorú vie rozdávať
a dokáže sa obetovať, prípadne nás
podvihne keď padneme. Jej srdce
žije a rozdáva sa na osoh iných,
hlavne blízkych a po celýživot.

Aj takéto zistenia nás oprávňujú k
tomu, že hold, ako veľký prejav po-
zornosti matkám má svoj priestor v
poznaní, cítení a konaní. Matka si
zaslúži dennú úctu svojej rodiny, prí-
buzných, známych i neznámych a to
nielen v našom ale aj v celosveto-
vom rozmere.

Matka teda stojí na piedestále
ľudskej spoločnosti. Zaslúži si aj
našu plnohodnotnú pozornosť a to v
každej situácii.

PhDr. JozefAulitis, CSc.

V roku 2004 občania a firmy v
Pezinku vytriedili nasledovné
množstvá odpadov: 171,40 t pa-
piera, 24,64 t skla, 879,12 t biolo-
gického odpadu, 8,87 t plastov,
4,85 t nebezpečných odpadov a
5528,90 t netriedeného odpadu.
Okrem toho základné školy počas
organizovaného zberu vyzbierali
162,7 t papiera.

Prepočítaním množstva netrie-
deného odpadu na jedného obyva-
teľa prichádzame k číslu 251,84 kg
ročne, čo je najviac za posledných
6 rokov. Pri triedenom odpade je to
49,59 kg na obyvateľa, i tu vytrie-
dené množstvo stúpa. (mo)– Mesto Pezinok, ako sme už viac-

krát informovali, sa snaží rozšíriť
plochu cintorína východným a juž-
ným smerom, na pozemok býva-
lého lesného závodu a do sadu za
jestvujúcim Domom smútku. Jeden
pozemok sme už odkúpili, druhý
chceme. Prebehlo už rokovacie
konanie s dotknutými. Na mieste
jestvujúceho sadu by sme chceli
vybudovať nový Dom smútku a v
ďalšej časti pohrebisko s urnovým
hájom. Priznám sa, že som trošku
prekvapený negatívnou reakciou
ľudí, ktorí dlhodobo bývajú vedľa
cintorína, ktorý je tu niekoľko sto-
ročí. Po jeho rozšírení máme šan-
cu vyriešiť problém s pochováva-
ním na 20 – 30 rokov. Nesúhlasíme
s tým, aby sa nový cintorín budoval
v Kučišdorfskej doline alebo na
inom vzdialenom mieste, čo väč-
šine občanov nebude vyhovovať.
Myslím si, že ľudia okolo cintorína
nakoniec situáciu pochopia a dob-
rému úmyslu mesta v prospech
tisícok občanov nebudú stáť v ces-
te.

l Pán primátor, počuli sme, že
obyvatelia z okolia pezinského
cintorína nesúhlasia s jeho roz-
širovaním...

(mo)
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Soňa Šajermanová s viceprimátorom
Pezinka Jozefom Chynoranským.

V Kultúrnom dome v Slo-
venskom Grobe sa 3.
apríla uskutočnila amatér-
ska spevácka súťaž Malo-
karpatský slávik 2005.

Zúčastnilo sa na nej 46
spevákov, medzi ktorými
boli aj Pezinčania.

Z ďalších našich účast-
níkov sa Tomáš Václav v
kategórii šestnásťroč-
ných umiestnil druhý a do
prvej trojice v najstaršej
kategórii sa prebojoval
Ján Lunák, ktorý získal
druhé miesto v hodnotení
divákov.

V hľadisku našich spevákov povzbudzovala skupina pezinských dô-
chodcov a medzi prvými gratulantmi Soni Šajermanovej bol viceprimá-
tor Pezinka Jozef Chynoranský.

Naj-
úspešnejšou reprezen-
tantkou nášho mesta sa
stala šestnásťročná So-
ňa Šajermanová, ktorá
zvíťazila vo svojej kate-
górii (ročníky 1990 - 87)
a stala sa aj absolútnou
víťazkou – Malokarpat-
ským slávikom 2005.

(mo, rb)

Klub spoločnosti PROMÉTHEUS
Pezinok, pozýva na besedu na
tému

Ladislav
Hubenák, autor knihy Voltaire Ne-
korunovaný Kráľ Európy, predstaví
knihu i samotného Voltaire.

Beseda sa uskutoční 11. mája o
18.00 hod. v zasadačke nad Bage-
tou na Štefánikovej 10.

Voltaire – humanista – ob-
hajca ľudských práv.

(mar)

Mesto Pezinok organizuje IV.
ročník Medzinárodnej súťaže v
portrétovej tvorbe detí a mládeže
Pocta Kupeckému. Podujatie
bude pripomienkou 365. výročia
smrti tohto významného baroko-
vého maliara portrétistu. Cieľom je
prezentovať potenciál mladých
talentov z Pezinka a zo zahraničia:
Česká republika, Maďarsko, Ra-

kúsko, Slovinsko, Srbsko - Čierna
Hora.

Súťaž vyvrcholí 13. mája malou
slávnosťou, ktorá sa začne o
15.00 hod. v historickej sieni Sta-
rej radnice prednáškou historičky
umenia z Malokarpatského mú-
zea Vladimíry Büngerovej na tému
Život a dielo Jána Kupeckého. Po-
kračovať bude o 17.00 hod. sprie-
vodom účastníkov od Domu kul-

túry k rodnému domu Jána Kupec-
kého a o 17.30 hod. sa v minigalé-
rii Domu kultúry uskutoční verni-
sáž výstavy víťazných prác spo-
jená s odovzdaním ocenení laure-
átom súťaže.

Na podujatie pozývame všet-
kých milovníkov výtvarného ume-
nia. Bližšie informácie možno zís-
kať na tel. 033/6901 102.

(EL)

V poradí už 7. ročník obľú-
benej súťaže sa uskutoční v ne-
deľu 12. júna 2005. Prihlásiť sa
môžete do 15. mája 2005.
Prihlášku možno poslať poštou
alebo priniesť osobne na adre-
su: Katarína Tomková, Bazár v
pasáži Astra – reštaurácia (tel.
0905 772 896) alebo Kamila Rei-
nicová, Eurosandturist (Dom
kultúry), Holubyho 42, Pezinok.

Obraciame sa na všetkých,
ktorí radi spievajú a dokážu pote-
šiť peknou pesničkou iných, aby
sa zapojili do súťaže. Neváhajte,
dokážete to!

Únia žien, miestna organizá-
cia v Pezinku, usporiada aj v
tomto roku celomestskú sú-
ťaž amatérov v speve pod ná-
zvom Pezinok spieva – spie-
vajte snami.

(kt)

Chcete sa zasmiaťna dobrej komé-
dii a tie, ktoré sa hrajú v Bratislave
ste už videli? Nechce sa vám za
dobrou komédiou cestovať až do
Nitry? Tak to v Kultúrnom centre zme-
níme – komédia príde za vami.

Je to rozkošná, láskavá, úsmevná,
romantická hra, ktorá hovorí o netra-
dičnom riešení manželskej krízy
manželov v strednom veku Grega a
Kate. Greg si jedného dňa privedie
domov sučku Sylviu. Nastanú krko-
lomné situácie, ktoré takmer zapríči-
nia rozpad manželstva, lebo Kate sa
začne k sučke správať ako ku svojej
sokyni. Nakoniec však, ako to v dob-
rej komédii býva, všetko dobre do-
padne. A vy budete odchádzať z
predstavenia nabití energiou, ktorú
vám dokáže dať len smiech. Ale Syl-
via nie je len hrou o psíkoch, o láske,
ale aj o tolerancii a pochopení.

Okrem toho sa presvedčíte, ako
vynikajúco stvárňuje pudlíka Sylviu
herečka Zuzana Marošová, známa
napríklad z muzikálu Hriešny tanec
(divadlo Aréna), či Niekto to rád ho-
rúce (Nová scéna Bratislava). Jej
veľmi kvalitnou "ľudskou sokyňou" je
hviezda nitrianskeho i bratislav-
ského divadelného neba Eva Pavlí-
ková.

Dňa 16. mája o 19.00 hod. Diva-
dlo Andreja Bagara z Nitry uvedie
v Dome kultúry v Pezinku komé-
diu Sylvia.

Ingrid Noskovičová

Je jedna taká krásna, sladká, vo-
ňavá Marlenka. Nie, nie je to dievči-
na, ale torta. Prišla ku nám cez
Česko až z ďalekého, tajuplného Ar-
ménska. Je šťavnatá, dlho vydrží, je
úplne prírodná, bez chemických prí-
sad. Je nádherne medová, maslová,
smotanová, karamelová, orechová.
Je... Chcete vedieť aká? Ochutnajte.
Kedy? Na váš najväčší sviatok – Deň
detí.

Milé deti, Kultúrne centrum Pezinok
pre vás pripravilo k vášmu sviatku
SÚŤAŽ S MARLENKOU. Od 1. do
25. mája 2005 posielajte na našu
adresu obálky, v ktorých bude kres-
ba, poviedka alebo básnička na tému
Deň detí alebo Marlenka. Môžete
nám nakresliť alebo napísať, ako sa
deti na celom svete tešia, oslavujú
ale aj pracujú alebo plačú.

Alebo v tej druhej téme nám môžete
predstaviť Marlenku – je to princez-
ná, či chudobná dievčina, alebo je to
kvietok, či dokonca krajina? Vašej
fantázii sa medze nekladú.

Ak máte šikovné nôžky, môžete
svoj výtvor priniesťaj osobne, na vrát-
nicu Domu kultúry.

Nezabudnite však na každú po-
slanú alebo prinesenú obálku napí-
sať v hornom ľavom rohu: Značka
MARLENKA a samozrejme neza-
budnite napísať svoje meno a adre-
su.

Vaše najlepšie práce vyhodnotíme
a na celomestských oslavách Dňa
detí 28. mája 2005 v Zámockom
parku odmeníme. Čím? No predsa
Marlenkou. Tie najlepšie celou tortou.
Ceny vám odovzdá ujo Mojmír, ktorý
Marlenku do Pezinka privezie.

Naša adresa: Kultúrne centrum
Pezinok, Holubyho 42, 902 01 Pezi-
nok. Ingrid Noskovičová

Koncom marca sa uskutoč-
nili vo Vilniuse v Litve Majstrov-
stvá Európy v latinskoameric-
kých tancoch. Medzi štartujú-
cimi 55 pármi boli aj tanečníci
Klaus Kongsdal – Viktória Fra-
ňová z Dánska, ktorí sa stali
majstrami Európy. Mnohým je
známe, že Viktória Fraňová je
odchovankyňou pezinského ta-
nečnéhoklubu Petan.

LIONS KLUB Pezinok Bozin
a KC Pezinok usporiadali 1.
apríla Benefičný koncert. Výťa-
žok z koncertu v sume13 333 Sk
odovzdali Domovu sociálnych
služieb Hestia vPezinku.

l

l
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Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS)
oznamuje, že v súčasnosti vykonáva práce na znižo-
vaní strát vody vo verejnej vodovodnej sieti. Jedným
z faktorov, ktoré majú podstatný vplyv na straty vody,
sú aj neevidovaní, tzv.čierni odberatelia, ktorí za po-
skytnuté služby Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti neplatia.

BVS vyzýva takýchto odberateľov vody z verejného
vodovodu a producentov odpadovej vody do verejnej
kanalizácie, aby sa doborovoľne prihlásili na adrese:

. V takomto prí-
pade sa odber vody z verejného vodovodu a vy-
púšťanie odpadovej vody do verejnej kanalizácie dá
zmluvne do súladu so zákonom.

BVS oznamuje čiernym odberateľom, že bude vyko-
návať v rámci svojich činností kontrolu neoprávne-
ného napojenia na verejný vodovod alebo verejnú
kanalizáciu dostupnými technickými zariadeniami.
Pracovníci BVS zrušia neoprávnené napojenia v
zmysle zákonač. 442/2002 Z.z., § 32, ods. 1.

Zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti
vyslovujú presvedčenie, že neevidovaní odberatelia
si dobrovoľne dajú do poriadku takýto bezprávny
vzťah a nebude potrebné radikálne riešenie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Pezin-
ská č. 947, 900 21 Svätý Jur, odbor odbytu, č. t.
02/4497 1222 alebo 02/4497 1555

(ža)

Riaditeľstvo Základnej školy Fándlyho ul. 11 v Pe-
zinku oznamuje, že v školskom roku 2005/2006 otvára
v 5. ročníku triedu s rozšíreným vyučovaním matema-
tiky a prírodovedných predmetov, ktorá má na škole
tradíciu a trvá nepretržite 18 rokov.

Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu
prihlásiť písomne na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul. 11,
902 01 Pezinok do 25.mája 2005.

V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prí-
rodovedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk a od
8. ročníka informatika. Na škole je zriadená počítačová
učebňa.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 14. júna 2005 o 8.00
hod. na ZŠ Fándlyho ul. 11 v Pezinku. Žiaci sa podrobia
písomnej skúške z matematiky v rozsahu učiva I.
stupňa ZŠ.

Bližšie informácie priamo na riaditeľstve školy alebo
na tel. čísle 641 2253.

riaditeľ školy

Prihlásiť sa môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku do
8-ročného Gymnázia v Pezinku alebo v Modre. Ak
na Gymnáziu úspešne vykonajú prijímaciu skúšku
a nebudú prijatí pre nedostatok miesta, zaradíme
ich do tejto triedy bez prijímacej skúšky na našej
škole.

Mgr. Milan Janoga

Na 3. sneme delegátov Územného spolku Sloven-
skéhoČerveného kríža Bratislava-okolie15. apríla v
Senci ocenili 9 aktivistov vyznamenaním II. stupňa
Za humanitu, obetavosť a dobrovoľnosť. Medzi oce-
nenými boli aj Pezinčanky Helena Talandová aAnna
Čechová. Na snímke Rastislava Blaška (regionálny
magazín Kuriér) ocenenie z rúk riaditeľky ÚzS SČK
Ing. Márie Halásovej preberá Helena Talandová
(vľavo).

Tradičné podujatie prezentácie
partnerských miest sa tentokrát
uskutočnilo 21. a 22. apríla v Mladej
Boleslavi a bolo venované práve
nášmu mestu. Z bohatého kultúr-
neho i spoločenského programu
treba spomenúť úspešnú vernisáž
výstavy Igora a Júlie Piačkovcov,
ktorí v historickej budove Zboru čes-
kých bratov predstavili svoje obrazy
a grafiku. Štvrtkový večer pokračo-
val výstavou fotografií a prednesom
poézie Evy Šiškovej v budove kniž-
nice. Ľúbozvučnú slovenčinu si
prišli vypočuťstarší ľudia i študenti.

Na druhý deň sa veľkej pozornosti
tešilo naše divadlo PIKI manželov
Piktorovcov, až tak, že veľká sála
kultúrneho domu Svet nestačila

Mesto Pezinok v spolupráci s firmou L.U.CH. zor-
ganizovali 23. apríla po prvýkrát zber starého železa
v západnej časti mesta. Veľmi nás potešil záujem
občanov, aj keď treba konštatovať, že nie všetko
bolo tak, ako sme si predstavovali. Všetky poznatky
sú však inšpiráciou na zlepšovanie do budúcnosti.
Pokračovať v zbere vďalších častiach mesta by sme
chceli už túto jeseň a potom aj v okolitých obciach v
rámci nášho mikroregiónu. A nemal by to byť len
zber starého železa, ale aj iného odpadu.

Prosil by som však touto cestou našich občanov
nielen o spoluprácu ale aj trpezlivosť, pretože si uve-
domujeme, že tento prvý pokus mal aj svoje nedo-
statky, najmä v nedostatočnej informovanosti obča-
nov. Napriek tomu treba poďakovať vedeniu firmy
L.U.CH., pretože zobrala na seba všetky náklady
spojené so zberom a odvozom železa. A ďakujem
tiež mnohým z vás, za telefonické i osobné podnety
a zlepšenia, ako i za slovné uznania.

primátor
Oliver Solga

malým návštevníkom. Tí starší sa
potešili pri dychovej hudbe Grina-
vanka v kine Forum, pri ktorej si s
chuťou nielen zatlieskali ale aj za-
spievali. Úspešné dvojdňové pred-
stavenie umelcov z Pezinka ukon-
čila skupina New Gallop Richarda
Cíferského večerným koncertom.
Všade, kde Pezinčania vystupovali
sa stretli s veľmi srdečnými reakcia-
mi publika i záujmom odbornej ve-
rejnosti a s ponukou ďalšej spolu-
práce.

Mnohí ľudia nám pripomenuli aj
svoje osobné kontakty, ktoré mali s
Pezinčanmi v mladosti a ktoré pretr-
vávajú až podnes alebo nám prí-
zvukovali, že prišli preto, aby opäť
počuli slovenčinu.

Spoločenský program primátora
Olivera Solgu, ktorý sa osobne zú-
častnil na všetkých podujatiach,
bol tiež bohatý. Okrem toho, že vo
štvrtok vystúpil v mladoboleslav-
skom Mestskom zastupiteľstve na
druhý deň sa zúčastnil na tlačovej
besede so zástupcami mestských i
celoštátnych médií. Všetci svorne
konštatovali zmysluplnosť takýchto
stretnutí a ich kultúrny, spoločen-
sko-politický, ale najmä ľudský roz-
mer.

Na záver stretnutia sa už konkre-
tizovala náplň budúcoročných Dní
Mladej Boleslavi v Pezinku, na
ktoré sa už teraz všetci úprimne
tešíme. (r)

Napriek tomu, že divadelný festi-
val Cibulák zaplaví ulice Pezinka
až posledný júnový víkend, sú už
prípravy tohto vychýreného podu-
jatia v plnom prúde. Hlavný organi-
zátor Občianske združenie P.R.D.
avizuje aj tento rok pestrý program,
ktorým bude počas dvoch dní žiť
doslova celé mesto.

Zážitok sľubuje predstavenie Indi-
genes z dielne francúzskeho diva-
dla Delices DADA. Ľahký závan
histórie v duchu rytierskych tradícií
k nám vnesie český súbor Kome-
dianti na káře. Od západných suse-
dov zavíta do Pezinka aj Bilbo Com-
pagnie, divadlo plné originálnych
nápadov, ktoré si možno niektorí
skalní návštevníci Cibuláku pamä-
tajú aj vďaka vynikajúcemu pred-
staveniu Talíře. Minulý rok sa do-
slova hviezdami celého festivalu
stala skupinka bláznivých chlapí-
kov z Rakúska, ktorí si hovoria
Irrwisch. Po ich neočakávanom
úspechu organizátori neváhali ani
na chvíľu a pozvali ich opäť do Pe-
zinka, aby priamo v uliciach mesta
predviedli svoju novú chodúľovú
šou pod názvom Nujork Denzing
Kwiin v retro štýle sedemdesiatych
rokov. Na svoje si určite príde aj
náročnejší divák. Zárukou kvalit-
ného zážitku by totiž malo byť aj
vystúpenie Phantomysteria v po-
daní bravúrneho ruského súboru
Teatr novogo fronta. Očakávanou
súčasťou Cibuláku bude aj diva-
delná premiéra, tentoraz z domá-
cej dielne. Tešiť sa na ňu môžu naj-
mä deti, ktorým je rodinné diva-
dielko PIKI určite veľmi dobre zná-
me. Na tvorbu legendárnej dvojice
Voskovec&Werich si vo svojom
novom, hudobne ladenom projekte
Piano Revue zaspomína Túlavé
divadlo pod režisérskou taktovkou
Jakuba Nvotu. Samozrejme ne-
bude chýbať ani filmová sekcia,
večerný koncert a sprievodnépodu-
jatia. Piatkový večer zavŕši disko-
téka Cafe del Fun a v sobotu vás
pre zmenu roztancujú etno rytmy v
podaní Mango Molas. Svoj priestor
už tradične dostane aj domáca hu-
dobná scéna.

Veronika Hanuliaková

Pri príležitosti Dňa učiteľov prijal
primátor mesta Oliver Solga pia-
tich pezinských učiteľov základ-
ných škôl, ktorým poďakoval za
záslužnú prácu a odovzdal im
peňažnú odmenu. Ocenení boli:
Mgr. Mária Miklášová (ZŠ Fándly-
ho), Mgr. Ľubomír Štiglic (ZŠ Na
bielenisku), RNDr. Tatiana Sro-
ková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Soňa
Krasňanská (ZŠ Orešie) a Eva
Krupová (ZŠ Holubyho).

Pre ostatných učiteľov Mesto
zabezpečilo divadelné predstave-
nie Radošinského naivného di-
vadla. (mo)
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Rôzne reklamy v meste vznikajú
ako huby po daždi a často ich výrob-
covia nerešpektujú ani základné pra-
vidlá, ktoré Mesto určuje pri osadení
a používaní reklám. Každá reklama
pritom musí byť ohlásená a riadne
zaevidovaná na Mestskom úrade, na
oddelení výstavby. Posledný prie-
skum v niektorých častiach mesta
ukázal, že to tak nie je. V snahe za-
viesť poriadok v tejto oblasti Mesto
Pezinok vyzýva všetkých majiteľov
reklám, ktorí svoju reklamu alebo pú-
tač osadili bez povolenia, aby do
konca mája tohto roku svoju reklamu
legalizovali ohlásením na Mestskom
úrade v Pezinku (odd. výstavby č. dv.
36). Poplatok za reklamu bol v minu-
lom roku zrušený, vyberá sa len po-
platok za nájom verejného prie-
stranstva, ak sa reklama nachádza
na pozemku mesta. Správny popla-
tok za povolenie reklamy je 1500 Sk.
Po tomto termíne, ak reklama ne-
bude riadne zaevidovaná a povole-
ná, bude odstránená a majiteľ re-
klamy bude sankcionovaný. (MsÚ)

Po 7. mieste v minulej sezóne
chceli volejbalistky VTC Pezinok v
tejto sezóne postúpiť o niečo vyššie.
Napokon sa im to však nepodarilo
keďže im nevyšlo play off, v ktorom
nevyhrali ani jeden zápas.

Do playoff vstúpili zo 7. miesta a vo
štvrťfinále sa stretli s favorizovanou
Sláviou UK Bratislava. Po viacerých
odloženiach zápasov tejto série na-
pokon Pezinčanky podľahli Slávii 0:3
na zápasy. V skupine o 5. – 8. miesto
potom narazili na Žiar nad Hronom,
s ktorým prehrali oba zápasy a bojo-
vali tak len o 7. – 8. miesto s Košica-
mi. Napokon aj tento súper bol nad
ich silya po sérii 0:2 na zápasy obsa-
dili naše hráčky až 8. miesto. (pr)
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Sebastian Brunovský 28.2.
Matej Janás 3.3.
Daniela Ivančíková 9.3.
SamuelČech 12.3.
Michaela Šaškovičová 12.3.
Jozef Benkovský 13.3.
Jana Bednáriková 14.3.
Soňa Martincová 17.3.
Jakub Sabo 17.3.
Zuzana Janigová 18.3.
SabínaČajkovičová 19.3.
Monika Maderičová 19.3.
Jazmína Kormanová 23.3.
Justín Miklenčič 23.3.
Sarah Šuranová 29.3.
Katarína Šotterová 1.4.
Nina Juráková 3.4.

Peter Gašparovič a Katarína Kirino-
vičová

Jozef Kolesár 5.4.
Alojz Kabát 6.4.
Stanislav Smolec 14.4.
Ľuba Jajcayová 23.4.
Ondrej Chlepčok 27.4.

70-roční

Michal Pavelka 55 r.
Viliam Farkaš 53 r.
Mária Farkašová 49 r.
Žofia Janásová 71 r.
Helena Gschwandtnerová 79 r.
Anna Noskovičová 78 r.
Jozef Osuský 59 r.
Zuzana Demovičová 81 r.
Mária Tahotná 93 r.
Štefan Bôtoš 78 r.

Odišiel si tíško a nietŤa medzi nami,
v srdciachnašich žiješ spomienkami.
Dňa 7.4. 2005 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor a dedko

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Manželka Valéria,
dcéra a syn s rodinami.

František
KOVAČOVSKÝ

Dňa 18.4. 2005 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 70 rokov
ná š h o d r a hé h o
manžela, otecka,
starého otca

a zároveň aj 15.5. 2005 uplynie 14
rokov od jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Ďakujeme,
rodina Hrebíčková.

Jána HREBÍČKA

Dňa 29.4. 2005 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil dra-
hý manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

AntonČIŽMÁR

Dňa 28.4. 2005 sa
dožil krásnych 80
rokov manžel, otec
a dedko

.
Pri tejto príležitosti
mu srdečne bla-

hoželajú a do ďalších rokov života
veľa zdravia a spokojnosti prajú
manželka a synovia s rodinami.

Vladimír BŘEZÍK

Dňa 28.4. 2005 sa
dožíva môj manžel

svojich 77. narode-
nín. K tomuto vý-
ročiu mu zo srdca
blahoželajú a prajú
veľa zdravia a po-

hody manželka Anka, Marián a ro-
dina Marušky Březíkovej. Malá Vik-
torkaposiela ujovi veľkú pusu.

Jozef SCHÖN

Irena Pastuchová 5.4.
Milan Holický 9.4.
Veronika Klamová 11.4.
Štefánia Zubeková 11.4.
Celestína Klamová 13.4.
Ľudmila Klamová 13.4.
Mária Guštafíková 19.4.
Ondrej Hanúsek 21.4.
Alžbeta Skovajsová 30.4.

Irena Hollanová 3.4.
Juliana Sodomová 12.4.
Florián Harmady 13.4.
Mária Folvárska 15.4.
Irena Rajčanyová 22.4.
Vladimír Březík 28.4.

JUDr. Štefan Janík 21.4.

Štefánia Romanová 19.4.

Pavel Spusta 5.4.
Irén Smoleň 15.4.
Emília Krivošíková 24.4.

75-roční

80-roční

85-ročný

90-ročná

91-roční

Dušan Puček a Marie Ševčíková
Roman Havlíček a Dana Valovičová

Dňa 7. mája 2005
uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec a dedko

.
S vďakou a úctou

na neho spomínajú
deti s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú s
nami.

Karol ŠINDELÁR

Dňa 20.4. 2005 sa
dožil 60 rokov man-
žel, otec a dedko

Veľa zdravia a po-
hody v živote a aby
tvoje nohy dlho zvlá-
dali turistické po-

chody ti želajú manželka Oľga a
deti s rodinami.

Vladimír VAGAČ.

Čas ten plynie ako voda,
pre nás je to krátka doba.
Vsrdci máme stále žiaľ,
chýbaš nám ty poklad náš.

Dňa 22.5. 2005 si
pripomenieme 25
rokov od úmrtia

z Pezinka.
Manželka
a deti s rodinami

KarolaBAŇÁKA

Dňa 4. apríla sme sa rozlúčili so
zomrelým historikom PhDr. Jánom
Milanom Dubovským (72), dlhoroč-
ným riaditeľom Okresného archívu
v Pezinku a v Modre a členom re-
dakčnej rady mesačníkaPezinčan.

J. Dubovský počas svojho plod-
ného života napísal desiatky kníh,
dejín miest a obcí malokarpatského
regiónu, publikoval stovky odbor-
ných článkov. Venoval sa aj prekla-
dateľskej činnosti.

Na poslednej rozlúčke s Dr. J.
Dubovským na šenkvickom cin-
toríne sa zúčastnili viacerí Pe-
zinčania, bol medzi nimi aj primá-

V sobotu 2. apríla vo večerných
hodinách obletela svet smutná
správa z Vatikánu o skone Svä-
tého Otca Jána Pavla II.

Odchod pápeža nepochybne
hlboko zasiahol aj mnohých Pe-
zinčanov. Viacerí z nich majú
stále v živej pamäti jeho poslednú

návštevu na Slovensku spred
poldruha roka, keď prechádzal aj
cez Pezinok, pozdravovaný stov-
kami občanov. Bola to veľká uda-
losť, ktorá nemá v histórii mesta
obdobu, bolo to prvýkrát, čo sme
boli poctení návštevou Svätého
Otca.

Pápež Ján Pavol II. bol pria-
teľom Slovenska, o čom svedčí aj
to, že ho počas svojho pontifikátu
navštívil trikrát.

Svetové médiá, štátnici a politici
z celého sveta sa zhodujú, že
pápež Ján Pavol II. bol najvý-
raznejšou osobnosťou uplynu-
lého štvrťstoročia. Bol autoritou
nielen pre katolíkov, dokázal si
získať rešpekt a uznanie aj ostat-
ných kresťanov, inovercov, ale aj
neveriacich. Pre svet bol majá-
kom pravdy, lásky, spravodlivosti,
zmierenia a pokoja.

Nástupcom Svätého Otca Jána
Pavla II. sa stal nemecký kardinál
Joseph Ratzinger (78), ktorý ako
265. pápež v dejinách prijal meno
Benedikt XVI. (mo)

tor Oliver Solga, ktorý predniesol
tiež rozlúčkový prejav.

Odišiel človek, na ktorého budeme
spomínať s úctou a vďakou. (mo)

Základná škola Na bielenisku v
Pezinku v dňoch 6. – 12. apríla
umožnila saunovanie pezinským
škôlkárom. Po zdravom pobyte v
saune a šantení v bazéne deťom
dobre padlo malé občerstvenie,
ktoré pripravili pani kuchárky v škol-
skej jedálni. Túto možnosť využila
MŠ na Pekníkovej ul., Vajanského
ul. a na Holubyho ul. (mm)

Pozývame vás na prednášku

, ktorá sa uskutoční 26. mája
2005 o 16.00 hod. v obradnej sieni
MsÚ. Lektorom bude Peter Sandt-
ner.

Výbor Mládežníckeho basket-
balového klubu v Pezinku pozýva
členov a fanúšikov basketbalu na
valné zhromaždenie, ktoré sa bude
konať dňa 17.5. 2005 o 19.30 hod.
v jedálni SOU na Komenského ul.

ü

ü

Jezuiti v Pezinku v rokoch 1753 –
1773
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Dňa 7. apríla 2005 pripravilo Mestské múzeum v pezinskom farskom kostole
prezentáciu archeologických výskumov, ktoré v tejto sakrálnej stavbe prebie-
hajú od októbra 2004. Záujemcovia mali možnosť vidieť čo všetko sa na-
chádza pod podlahou dnešného kostola vrátane krýpt z prelomu 18. – 19. sto-
ročia v jeho podzemí. Samotný archeologický výskum priniesol niektoré zaují-
mavé zistenia. Návršie, na ktorom kostol pôvodne stál osídlil už v období eneo-
litu ľud tzv. bádenskej kultúry, ktorý máme zistený aj z ďalších lokalít na území
Pezinka.Ďalšie fázy osídlenia tohto miesta boli v 10. - 11. storočí a 13. storočí.
Výskumom sme zistili viaceré stavebné fázy kostola, avšak pôvodný predpo-
klad historikov o existencii staršej románskej sakrálnej stavby na tomto mieste
sa nepotvrdil. Návštevníci sa počas takmer dvojhodinového odborného vý-
kladu vedúceho výskumu Mgr. Tomáša Krampla oboznámili s jednotlivými ar-
cheologickými sondami a množstvom nálezov z nich, ktoré budú uložené v
priestoroch mestského múzea.

Deň na to, 8. apríla, výskum farského kostola zhodnotila odborná komisia
pracovníkov Archeologického múzea v Bratislave, Archeologického ústavu
SAV v Nitre a Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Komisia skonštato-
vala, že výskum bol vedený na vysokej odbornej úrovni a priniesol množstvo
nových informácií k dejinám Pezinka. Členovia komisie taktiež vysoko ocenili
pozitívny a ústretový prístup Mesta Pezinka a Farského úradu v Pezinku k
výskumu. Mgr. Petra Pospechová

Medzi najvýznamnejšie
objavy ľudstva akiste pa-
trí aj objav bronzu – zlia-

tiny cínu a medi. Na rozdiel od me-
di, z ktorej sa vyrábali najmä pred-
mety kultového a ozdobného cha-
rakteru, bronz v pomerne krátkom
čase prenikol do všetkých odvetví
vtedajšieho života a spôsobil roz-
kvet spoločnosti doby bronzovej,
ktorá sa už výrazne diferencovala
na spoločenské triedy. Najlepším
príkladom na priblíženie života
doby bronzovej na území Sloven-
ska je opevnená osada tzv. oto-
manskej kultúry na Myšej hôrke pri
Spišskom Štvrtku. Archeológovia
tu objavili doslovne mesto, opev-
nené kamennými hradbami, v kto-
rom mali svoje štvrte remeselníci a
aristokracia a za hradbami sa roz-
kladali osady poľnohospodárov.

Na území Pezinka, ani v jeho bez-
prostrednom okolí, sa takéto opev-
nené mesto – hradisko, zatiaľnepo-
darilo objaviť. Napriek tomu však
môžeme konštatovať, že ani v tejto
dejinnej epoche nebolo územie
nášho mesta ľudoprázdne. Práve
naopak. V súčasnosti už máme k
dispozícii dosť faktov na vyslovenie
záveru, že sa tu nachádzali mini-
málne dve osady a jedno pohrebis-
ko.

Jedna osada doby bronzovej sa
nachádazala na terase nad poto-
kom Mahulanka, na miestach, kde
pred ňou existovala osada báden-
skej kultúry, o ktorej sme písali v
jednom z predchádzajúcich prís-
pevkov. Druhá osada doby bronzo-

vej bola zistená archeologickým
výskumom v roku 2004 v priestore
dnešného Slovenského Grobu. Z
tohto výskumu pochádza okrem
artefaktov keramiky aj malá zbierka
bronzových predmetov.

Archeológom ani miestnym nad-

Nákrčník z doby bronzovej

šencom histórie však dlho nedala
spávať iná lokalita. Viaceré le-
gendy a "zaručené informácie" ho-
vorili, že v priestore dnešnej pane-
lárne pri Pezinských tehelniach
mali byť v minulosti objavené hroby
skrčencov. Iné informácie zasa spo-
mínali 6 hrobov uložených v rade
za sebou tak, že sa nohy jedného

pochovaného dotýkali hlavy druhé-
ho, ďalšie spomínali pochovaných
Tatárov či Turkov. Až archeologický
výskum, uskutočnený v priestore
Hliniska v roku 2001 dokázal tieto
informácie očistiť od nánosu sen-
záciechtivosti. Vzápätí zostalo z

povier len niekoľko strohých faktov,
ktoré hovorili o tom, že počas vý-
stavby panelárne sa pri zemných
prácach našlo množstvo kostro-
vých hrobov, ktoré však boli takmer
okamžite likvidované zemnými me-
chanizmami. Dalo by sa povedať,
bodka – pohrebisko bolo zničené,
nič sa z neho nezachovalo. To je na

Slovensku žiaľ takmer bežný jav.
Avšak nebola to úplne pravda, na-
sledujúce mesiace priniesli nie-
koľko prekvapivých zistení. V jed-
nom švédskom múzeu evidujú v
zbierkových predmetoch dve ná-
dobky z doby bronzovej. Ako mies-
to nálezu sa uvádza Bozin. Tieto
predmety boli neskôr zverejnené aj
v odbornom časopise a do Švéd-
ska sa dostali pravdepodobne nie-
kedy na prelome 20. – 30.rokov 20.
storočia. S pomerne veľkou mierou
pravdepodobnosti pochádzali ná-
dobky zo spomínaného pohrebis-
ka. V zbierkach Národného múzea
v Bratislave sa mal tiež nachádzať
jeden bronzový predmet z Pezinka
– tzv. torques (nákrčník), ktorý
často tvoril súčasť hrobovej výbavy
tejto doby. Predpokladalo sa, že
nákrčník tiež nenávratne zmizol
počas bombardovania Bratislavy v
roku 1944, keď boli zničené cenné
zbierky Slovenského národného
múzea. Opäť sa však stal taký malý
zázrak. Predmet bol náhodou obja-
vený v zbierkach úplne inej inštit-
úcie a prostredníctvom Archeolo-
gického múzea v Bratislave sa do-
stal späť do Pezinka. Spoločne s
bronzovou sekerkou, ktorá sa na-
šla kdesi na Kejde a dnes je v
súkromnej zbierke, sú všetky tieto
predmety skromným dokladom
osídlenia doby bronzovej na na-
šom území. Dúfajme však, že his-
tória a predovšetkým archeológia
opäť ešte nepovedali posledné slo-
vo.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Základná škola s materskou ško-
lou Orešie bola 26. apríla už po
druhýkrát dejiskom celomest-
ského podujatia Európa, vitaj! Ko-
nalo sa pri príležitosti 1. výročia
vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie. Zúčastnili sa na
ňom žiaci piatich základných škôl
v Pezinku s cieľom pripomenúť si

význam nášho členstva v EÚ, po-
slanie a ciele tohto zoskupenia a
predstaviť jeho jednotlivé členské
štáty.

Program mal tri časti: vedomost-
nú súťaž , vý-
tvarnú súťaž a
prezentáciu jednotlivých štátov
EÚ s názvom .

Organizátori ďakujú patrónom a
sponzorom podujatia – kancelárii

Európske hviezdy
Európa na palete

Európa na javisku

prezidenta SR Ivana Gašparoviča
a Mestu Pezinku za finančnú, ma-
teriálnu a morálnu podporu pri rea-
lizácii tohto projektu.

Ocenenie patrí najmä riaditeľovi
ZŠ s materskou školou Orešie
Ľubomírovi Macháčkovi, koordi-
nátorke projektu učiteľke Jane
Virgovičovej a celému kolektívu
školy za úspešné zvládnutie ce-

lého podujatia, ktoré bolo sympa-
tickou prezentáciou otvorenosti
nášho mesta, vedomostného po-
tenciálu jeho mladej generácie,
organizačných schopností, všet-
kých, ktorí sa podieľali na príprave
akcie a v neposlednom rade, aj
keď malým, ale presvedčivým dô-
kazom toho, že Slovensko je plno-
hodnotnýmčlenom EÚ. (EL)
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Pri príležitosti 100. výročia zve-
rejnenia významných prác Alberta
Einsteina vyhlásila OSN rok 2005
za Svetový rok fyziky, organizujú sa
rôzne akcie venované tomuto vý-
ročiu.

Aj Mesto Pezinok sa aktívne zú-
častnilo na jednej z nich pod ná-
zvom Fyzikou osvietený svet. V
pondelok 18. apríla v deň 50. vý-
ročia úmrtia Alberta Einsteina, od-
štartovala v Princetone štafeta
svetla a tmy. Svetelný signál prešiel
naprieč USA na západné pobrežie,
potom transpacifickým optickým
káblom do východnej Ázie, odtiaľ
cez Európu a transatlantickým op-
tickým káblom sa vrátil späť do
USA. Na Slovensko svetelný signál
dorazil 19.4. o 21.55 hod. V škol-
skom areáli ZŠ Na bielenisku a ZŠ
Kupeckého bola v tomto čase vy-
strelená svetlica.

Nebude to však posledná akcia.
Základné školy pripravujú konfe-
renciu o živote Alberta Einsteina,
aby si týmto spôsobom nielen uctili
tohto vedca, ale tiež zatraktívnili
fyziku. (rm)

Pokračovanie z 1. strany
Ďalšie hlavné ocenenia:

(najlepšie hodnotené víno
s prívlastkom s dokladom o pôvode
hrozna alebo zatriedení vína zo
Slovenska) – Rizling rýnsky, kabi-
net, 2004 – MUDr. Zuzana Zárubo-
vá, Vinosady;

(najlepšie
hodnotené víno biele z produkcie
roku 2004) – Muškát žltý, r. 2004,
J&J Ostrožovič, Veľká Tŕňa;

(najlepšie hodnotené víno s dokla-
dom o pôvode hrozna alebo zatrie-
dení vína, z hrozna Malokarpatskej
oblasti) – Rizling rýnsky, kabinet, r.
2004, MUDr. Zuzana Zárubová,
Vinosady;

(najlepšie hodnotené víno Rizling
vlašský, typická pezinská odroda,
bez rozdielu ročníka) – Eduard Har-
šányi, Abrahám;

(za najlepšiu kolekciu
vín – hodnotí sa 5 najlepších vín od
jedného vystavovateľa) – Firma
Mrva&Stanko, Trnava.

Súčasťou Vínnych trhov 2005 bol
II. ročník súťaže Najkrajšia vínna
etiketa – adjustáž vína. Prvé
miesto získala etiketa

.
Víťazkou III. ročníka súťaže

Kráľovná vína malokarpatského
regiónu 2005 sa stala

Cena ministra pôdohospodár-
stva SR

Cena Združenia pezinskýchvino-
hradníkov a vinárov

Cena regionálnej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory

Cena primátora mesta Pezinka

Cena Združenia malokarpatská
vínna cesta

Black line r.
2004 firmy JM Vinárstvo Doľany

Vištučanka
Veronika Sobotová zo Strednej
vinársko-ovocinárskej školy v
Modre. (mo)

Výstava Z okna do okna vo výstavných priestoroch
Malokarpatského múzea v Pezinku prezentuje práce
žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy
E. Suchoňa v Pezinku, ktorý vedie výtvarníčka Danica
Tyková. Spoločná téma výtvarných prác je jediná, ale
ide o viacvýznamový námet v dejinách umenia i spo-
ločnosti – okno... sústredený pohľad z okna alebo
pohľad na okno samotné. Ide o práce realizované na
ploche, predovšetkým na papierovej podložke, pre-
vláda tempera, okrem nej žiaci realizovali svoje práce
aj vybranou grafickou technikou, kolážou, kresbou a
kombináciou viacerých techník. Vekové spektrum mla-
dých výtvarníkov – žiakov školy je od 7 do 17 rokov. Ide
o kolektívnu výstavu, reagujúcu priamo na zvolený
výstavný priestor neskororenesačného meštianskeho
interiéru so zachovanými klenbami, výklenkami a klen-
bovými oblúkmi, ktoré sa stali inšpiráciou autorov niek-
torých prác. Spoločným dielom je vytvorenie iluzív-

neho pokračovania priestoru pootvorenými dverami so
schodmi a priezorom do iluzívne vytvorenéhoďalšieho
neexistujúceho priestoru. Pozoruhodnými prácami sú
práve tie, ktoré reagujú na daný výstavný priestor, otvá-
rajú existujúci priestor do nových priestorov „za okna-
mi“. Je ťažké z takého množstva prezentovaných prác
nespomenúťkaždého vystavujúceho, za všetkých spo-
meniem práce Zuzany Moravčíkovej, Daše Šilhárovej,
Mirky Čapkovičovej, Lukáša Peťka, Martina Vajsábla,
Zuzany Jasenkovej, Jany a Judity Andelovej, Magda-
lény Pastvovej, Magdalény Drahovskej, Janka Križa-
na, Michala a Tobiáša Kebisa, Daniely Mituchovej,
Pavlíny Holickej, Barbory Dziakovej, Diany Frankovej,
Anny Jurákovej a taktiež výtvarníčky Danice Tykovej.

Výstava je otvorená do 15. mája 2005, výtvarné
práce sú predajné, bližšie informácie vám poskytnú v
múzeu. Tešíme sa na vašu návštevu.

Vladimíra Büngerová

Vsobotu 21. mája sa uskutoční v
pezinskom Dome kultúry 6. ročník
zaujímavého kultúrno-spoločen-
ského podujatia

.
V programe sú prednášky, dis-

kusie, meditácie, terapie, rituály,
hudba a ďalšie sprievodné podu-
jatia.

ORBIS HARMO-
NIAE (Svet harmónie)

Spoločenská sála – salónik
9.15 – 10.30 Cesta doNepálu
9.30 – 12.30 Pilatesové cvičenia

10.45 – 12.15Astrológia aktuálne
11.00 – 12.30 Rodinné konštelácie
12.30 – 14.30 Znovuobjavenie anjelov.

Slovanská odpoveď
západnej vede

12.45 – 14.15 Osviežujúce a detoxikač-
né náplaste

14.45 – 16.00 Grafológia
14.30 – 16.00 Tónová terapia
16.15 – 17.30 Tajomný šepot rún
16.15 – 18.00Anjelské meditácie
18.30 – 20.00 SWAYAMBHU – hudobno-

meditačná performácia
(Spoločný očistný a trans-
formačný rituál, v ktorom
vyskúšame silu dychu,
alikvótny spev,
čarovné tóny tibetských
mís, zvončekov, gongov,

šengov spolu s energiou
prúdového bubnovania).

Vo foyeri budú: meranie krv-
ného tlaku, tuku, cukru, ukážky
cvičení, terapie pod pyramídami,
prezentácia diagnostickýcha tera-
peutických metód, výklad tarotu,
astrologické konzultácie, konzul-
tácie feng shui, diskusné fórum,
zdravá výživa, predaj bylín, kníh,
čajov, masážnych prístrojov, po-
lodrahokamov.

Organizátormi podujatia sú Kul-
túrne centrum, O.Z. Karpaty Slo-
vakia aMgr. Dária Fehérová. (r)

Nedávno nás pozvali do Obchod-
nej akadémie v Pezinku na prezen-
táciu cvičných firiem, ktoré majú na
tejto škole už viacročnú tradíciu.

Do cvičných firiem v pezinskej
obchodnej akadémii, ako nám po-
vedala vedúca učiteľka tohto voli-
teľného predmetu Ing. Oľga Trsten-
ská, je zapojená asi polovica štu-
dentov tretieho a štvrtého ročníka.
Študenti sa hlásia dobrovoľne, ab-
solvujú konkurz, pričom sa vyjadria
tiež kamchcú byť zaradení.

Škola má šesť cvičných firiem, čo
je v porovnaní s inými slovenskými
školami najviac, iní majú dve–tri.
Každá táto firma má svoje oddele-
nia, ako v reálnej firme. Na jej čele
je riaditeľ, ktorý má sekretariát, per-
sonálne, ekonomické, obchodné,
marketingové oddelenie. Žiaci sa
počas roka vo funkciách striedajú,
vyskúšajú si všetky práce, získajú
tak cenné skúsenosti, ktoré im po-
môžu ľahšie sa zaradiť po ukonče-
ní školy do práce.

Cvičné firmy Obchodnej akadé-
mie zväčša spolupracujú s konkrét-
nymi podnikateľmi. Tí prichádzajú
do školy a žiakov oboznamujú s
činnosťou reálnej firmy, formami
práce, spôsobom podnikania, upo-
zorňujú na prípadné zmeny, ktoré u
nich nastali. Žiaci zasa chodia do
firiem, aby videli ich činnosť v praxi.
Na škole majú tieto cvičné firmy:
Galan spol. s r.o., Prosit spol. s r.o.,

Fiat motors spol. s r.o., Sunset
spol. s r.o., Baťa spol. s r.o.,
Volkswagen spol. s r.o.

"Cvičným firmám venujem veľkú
pozornosť, pretože považujem ten-
to predmet za veľmi dôležitý. Za-
hŕňa učivo zo všetkých odborných
predmetov a keby som o tom roz-
hodoval ja, zaradil by som ho
medzi povinné voliteľné predmety,"
hovorí riaditeľ školy PaedDr. Fran-
tišek Hotový.

Pre činnosť cvičných firiemvytvo-
rili dobré podmienky. Spočiatku
mali jednu učebňu, teraz už majú k

dispozícii celý trakt. Dali im vyrobiť
vnútorné zariadenie, každá firma
má telefón, fax, počítač, internet.

Žiaci cvičných firiem sa zú-
častňujú na rôznych podujatiach,
na veľtrhoch cvičných firiem sa už
viackrát umiestnili na popredných
miestach.

Najväčšiu radosť pedagógom
školy robí však to, keď sa ich absol-
venti úspešne zaradia do praxe.
Viacerí žiaci si po skončení školy
našli zamestnanie práve vo firme, v
ktorej pôsobili, aj keď fiktívne,
počas štúdia. (mo)

Riaditeľ školy PaedDr. František Hotový na návšteve v cvičnej firme
Volkswagen.
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MárioČerný 1. mája 33 0903 951 568
Peter Modrák 1. mája 33 0903 341 411
www.aikidosaa.sk/dojo/pezinok/pezinok_new.htm adpk@aikidosaa.sk
Dr. Peter Riman Kuzmányho 9 033/640 2377
JUDr. JustínSedlák Tolstého 11 0903 262 779
www.mbkpezinok.sk
Milan Košík Drobiševova 32 033/640 3479,0903 135 727
Ivan Prokop Muškátová 16 033/645 4928
Šteinecker 033/640 2032
Jozef Tománek 1. mája 33 0903 229 891
www.1jcp.sk tomanek01@stonline.sk
Miroslav Horák Svätoplukova 28 033/640 1473
Karol Pospíchal Obrancov mieru 58
Ing. Pavol Skovajsa Holubyho 18 033/640 2312,0903 462 880
Medard Féder Markušova9 0905 703 119
www.lkbaba.sk info@lkbaba.sk
Ing. Igor Lacko S. Chalupku9 0905 435 072, 0903 721 891
www.maskpezinok.sk mask@maskpezinok.sk
Ján Varga Glejovka 2 033/641 3521
Peter Valka Svätoplukova 28 033/640 4524
Ing. František Slezák Komenského 30 0903 254 937
Jozef Tančár Gorkého 12
Doc. Ing. PavolAlexy, CSc. ZŠ Na bielenisku 2 033/640 2130,0903 461 734
Ing. Pavol Hodák 033/640 1962
www.ccc.sk/stkpk pavol.alexy@stuba.sk
Ing. Milan Šimovič Za koníčkom7 033/641 3890
Dušan Baďura 033/640 1187
Štefan Mikovič Muškátova 21 033/645 2211, 0907 983 230
Marek Biháry Holubyho 42
Martin Tománek jcp@pobox.sk
Mgr. Kvetoslava Štrbová Moyzesova 8 0905 264 228
Ing. Pavol Paulis 0905 266 802
MUDr. Pavol Poláček Kupeckého47 033/640 2100,0908 930 360
www.sokol.host.sk p.polacek@stonline.sk
Štefan Lacko Cajlanská 222 0905 477 693
Peter Húska Bratislavská 126 033/642 3225
Jozef Kuzmík Mierová 6
Ján Mesároš Kupeckého50 033/640 2043,0904 696 789
Ľubo Stražay Komenského 30 033/642 2126,0905 515 919

Názov Kontaktná osoba Adresa Telefón

AIKIDO klub

Armwrestlingklub
MBK Pezinok – basketbalový klub

GFC Grinava – futbalový klub
Horolezecký oddiel
IRI – jazdecký oddiel – Areál zdravia Rozálka
1. JUDOCLUB

Karate klub ZŠKupeckého
Klub rádiového orientačného behu
Lyžiarsky klubBABA– bežecké lyžovanie

MaSK Pezinok – softballovýklub

Perutýn– klubšportového potápania
ŠK telesne postihnutých Slovkarpatia
PŠC Pezinok – futbalový oddiel
Rybársky spolok
Stolnotenisový klubZŠ Na bielenisku

ŠKH Agrokarpaty Pezinok – hádzanársky oddiel

Šachový klub
Taekwondo

Tanečný klub Charizma – KST Petan Pezinok

TJ Sokol – Klub orientačného behu

TJ Baník Pezinok – futbalový oddiel

Unitec klub – triatlona duatlon
Veterancar club
VTC Pezinok –volejbalový a tenisový oddiel

– turistický
– softbalový
– basketbalový
– orientačný beh
– gymnastický – 1. a 2. ročník
– hokejbalový – 2. stupeň
– futbalový – 2. stupeň

– stolnotenisový
– fitbalový
– šachový
– futbal
– turistický

ZŠ Fándlyho:

ZŠ Holubyho:

– stolnotenisový

– futbalový
– basketbalový
– volejbalový
– stolnotenisový
– športové hry
– pohybové hry
– loptové hry
– moderná gymnastika
– športová gymnastika
– aerobik

– stolnotenisový

ZŠ Kupeckého:

ZŠ Na bielenisku:

– volejbal
– basketbal
– futbal
– lyžovanie
– vybíjaná
– fit lopta
– turisticko - poznávací
– aerobic

– futbalový
– pohybové hry
– stolný tenis
– tykajme si s prírodou

ZŠ a MŠ Orešie:
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1.5. GFC Grinava – Rohožník
1.5. Karp. Limbach –Slovan

Viničné

8.5. PŠC Pezinok – SFM Senec
8.5. Slovan Viničné – ŠK Lozor-

no
8.5. Slovenský Grob – FK Stu-

dienka

15.5. GFC Grinava – Dubová
15.5. Karpaty Limbach– FC Zá-

horská Ves

18.5. PŠC Pezinok –ŠKP Dúbrav-
ka,

18.5. Slovan Viničné –FK Studien-
ka

18.5. Slovenský Grob –Kostoliš-
te

18.5. Karpaty Limbach – GFC Gri-
nava

22.5. GFC Grinava – ŠK Plavec-
ký Štvrtok

29.5. PŠC Pezinok – Dun. Lužná
29.5. Karpaty Limbach– Gajary
29.5. Slovan Viničné – Kostolište
29.5. Slovenský Grob – Dubová

15.5. ŠKH Pezinok – Trnava
16.00 hod.

29.5. ŠKH Pezinok – P. Bystrica B
16.00 hod.

Zápasy sa odohrajú v športo-
vej hale na Komenského ulici.

14. – 15.5. Majstrovstvá Sloven-
ska vslalome automo-
bilov, Kameňolom

27. – 29.5. Medzinárodný zraz
Mazdy, Kameňolom

Futbal:

Hádzaná:

Motorizmus:

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sao 17.30 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

V sobotu 9. apríla sa v pezinskej
Judo hale konali majstrovstvá Slo-
venska dospelých v džude. V konku-
rencii celej slovenskej špičky sa do-
máci pretekári z 1. JC Pezinok pre-
zentovali v skvelej forme. So ziskom
troch zlatých, jednej striebornej a
jednej bronzovej medaily sa naši
džudisti stali najúspešnejším muž-
ským družstvom.

V najnižšej hmotnostnej kategórii
do 60 kg sa stal slovenským šampió-
nom , ktorý všetkych
svojich súperov zdolal na ipon.

(do 81 kg) a
(do 90 kg) sa tiež prezentovali vo
výbornej forme, presvedčivo zdolali
svojich protivníkov a vybojovali pre
1. JC Pezinok tituly. Ich vystúpenie
je o to cennejšie, že sú obaja ešte
len juniori. Blízko k zlatej medaile
mal aj , ktorý v hmot-
nostnej kategórii do 73 kg podľahol
Majdánovi zo Žiliny vo finále až v
predĺžení. Bronzovú medailu získal vo váhovej kate-
górii do 90 kg , čím skompletizoval
pezinskú medailovú zbierku. Na šampionáte sa pred-
stavili aj Matej Vinohradský (9. miesto), Adam Uhe-
rek a Tomáš Meleg (obaja bez umiestnenia).

Šéftréner 1. JC Pezinok Jozef Tománek netajil vo
svojom hodnotení spokojnosť s dosiahnutými vý-

Karol Alföldy
Mi-

lan Randl Pavol Jurčík

Marek Valovič

Marek Komloš

Držitelia medailí z majstrovstiev Slovenska dospelých v džude so
šéftrénerom Jozefom Tománkom – zľava: Marek Komloš, Milan
Randl, Pavol Jurčík, Marek Valovič, Karol Alföldy.

sledkami: – Som presvedčený, že o výkonoch, ktoré
chlapci podali budú všetci dlho hovori ť aj preto, že
pezinské džudo stále napreduje. Na skúšku som po-
stavil na tatami aj troch dorastencov Melega, Vino-
hradského a Uhereka a aj napriek tomu, že neboli
úspešní, určite budú v budúcnosti oporou nášho tí-
mu. (sš)

Stolnotenisový klub ZŠ Na biele-
nisku vznikol v lete roku 2004 ako
nástupca stolnotenisového oddielu
ŠKP. Korene stolného tenisu v Pe-
zinku siahajú do obdobia 30-tych
rokov 20. storočia, vtedajší oddiel
niesol názov Lokomotíva Pezinok.
Za dlhé roky prešiel oddiel mnohými
premenami, súvisiacimi najmä s ko-
čovaním po rôznych telocvičniach.
Počas týchto rokov pravidelne účin-
kovali stolní tenisti v krajských sú-
ťažiach. V posledných rokoch sa
oddiel vo väčšej miere zameral na
prácu s mládežou, talentovaný Kris-
tián Križanovič obsadil minulý rok v
celoslovenskom rebríčku 18. miesto
v kategórii mladších žiakov.

Vedenie stolnotenisového klubu
našlo veľmi dobrú podporu pre svoju
činnosť na pôde ZŠ Na bielenisku,
najmä v osobe riaditeľa školy Mgr.
Ľubomíra Štiglica. Na podporu pe-
zinského stolného tenisu bolo v lete

2004 založené občianske združenie
s názvom OZ Stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku Pezinok (OZ STK).
Za tento krátky čas sme zorganizo-
vali niekoľko podujatí pre žiakov pe-
zinských škôl. V januári 2005 sa ko-
nal 3. ročník Veľkej ceny Pezinka, v
marci sme v spolupráci so školou
zorganizovali 1. ročník Veľkonočné-
ho turnaja základných škôl Pezinka
a tiež majstrovstvá regiónu Bratisla-
va – Trnava dorastencov. V tomto
roku chceme prvýkrát usporiadať
pre deti pezinských škôl aj Vianočný
turnaj.

Samozrejme, že tréningový proces
a účasť na turnajoch a v súťažiach
vyžadujú nemalú materiálnu podpo-
ru. Okrem už spomínanej ZŠ Na
bielenisku pomohlo mladým stolným
tenistom aj Mesto Pezinok formou
príspevku z fondu športu, vďaka pro-
jektu REVIE – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie sme zakúpili pre deti

rakety a loptičky. Ešte pred koncom
školského roku budeme robiť nábor
detí 2. a 3. ročníkov ZŠ do prípravky
oddielu, v lete chceme v priestoroch
ZŠ Na bielenisku organizovať denný
stolnotenisový tábor. Najväčším plá-
novaným projektom je Pezinská škol-
ská stolnotenisová liga – dlhodobá
súťaž detí pezinských základných
škôl. Týmto by sme chceli pritiahnuť
deti k zdravým športovým aktivitám a
zmysluplnému využitiu voľného ča-
su. Predpokladáme, že v sezóne
2005/06 sa do týchto aktivít zapojí
150 – 200 detí.

Plány rozvoja stolného tenisu pre-
dovšetkým detí a mládeže v Pezinku
sú bohaté. Okrem odborného vede-
nia to však vyžaduje aj materiálne a
finančné zázemie. Potrebné financie
na zabezpečenie chodu klubu dopo-
siaľ získavalo OZ predovšetkým z
členských príspevkov. V budúcnosti,
v súvislosti s plánovanými aktivitami,
bude však potrebné zabezpečiť väč-
šie finančné zdroje. Na podporu stol-
ného tenisu detí a mládeže nám vý-
raznejšiu finančnú pomoc prisľúbili
zástupcovia Mesta Pezinka. Takisto
sa chceme naďalej uchádzať o pod-
poru zo strany komunitnej nadácie
Revia a oslovíme aj ďalších poten-
ciálnych sponzorov.

Chceme osloviť rodičov, ktorých
deti majú záujem o stolný tenis (naj-
mä ročníky 1995 až 1997), aby ich
priviedli do telocvične ZŠ Na biele-
nisku vždy v utorok od 18.30 – 19.30
hod. a vo štvrtok 18.00 – 19.00 hod.
Informovať sa môžete aj u predsedu
klubu Pavla Alexyho na tel. č. 0903
461 734, prípadne na stránke
www.ccc.sk/stkpk.

predseda klubu
Doc. Ing. PavolAlexy, PhD.

V apríli prebehol už 4. ročník škol-
skej súťaže v orientačnom behu s
názvom . Súťaž
bola trojkolová, jednotlivé kolá pre-
behli 7. apríla v Grinave, 14. apríla
na ZŠ Fándlyho a 21. apríla na ZŠ
Kupeckého. V 4. ročníku Pezinskej
ligy štartovalo v ôsmich kategóriach
761 detí zo všetkých pezinských
základných škôl a osemročného
Gymnázia, štartoval aj jeden žiak zo
ZŠ v Rači. Organizátori si po-
chvaľovali, že za štyri roky existen-
cie súťaže deti už vnikli do pravidiel a
organizácie orientačného behu.

– 1. Oľga Šedivá (ZŠFán-
dlyho) 86 bodov, – 1. Klau-
dia Mareková (ZŠ Fándlyho) 58 bo-
dov, – 1. Beata Novosed-
líková (ZŠ Fándlyho) 30 bodov,

– 1. Pavlína Lačoková (ZŠ
Kupeckého) 113 bodov, – 1.
Rasťo Srnánek (ZŠ Orešie) 143 bo-
dov, – 1. Peter Škvára (ZŠ
Fándlyho) 95 bodov, – 1.
Roman Bajcar (ZŠ Holubyho) 67
bodov, – 1. Mišo Toma-
šovič a Richard Chrappa (obaja ZŠ
Fándlyho) 103 bodov. Najúspešnej-
šou školou sa stala

.

Pezinská liga 2005

Výsledky Pezinskej ligy 2005:
štvrtáčky

piatačky

šiestačky
elita

dievčatá
štvrtáci

piataci
šiestaci

elita chlapci

Základná škola
Fándlyho (pr)



MIKROREGIÓN / 15

VINOSADY

(r)

- Tri desiatky Vinosadčanov sa podpísalo pod petíciu, v ktorej
žiadajú zastavovanie väčšieho počtu autobusových liniek na zastávkach v
ich obci. K obmedzeniu zastavovania autobusov došlo po zmenách ces-
tovného poriadku na obdobie2004/2005.

Občania petíciu doručili starostovi obce Ing. Miroslavovi Achbergerovi a
ten ju postúpil dopravcovi SAD Bratislava. Dopravná riaditeľka Magdaléna
Polgárová v odpovedi píše, že v novom cestovnom poriadku nedošlo k
radikálnym zmenám, ktoré by znamenali rušenie spojov s nácestnými za-
stávkami vo Vinosadoch. Pripúšťajú však, že dochádza zo strany vodičov
k nedodržiavaniu cestovného poriadku, preto budú častejšie robiť kontroly
zamerané na zastavovanie spojov a zistené nedostatky budú riešiť. Pro-
blémom však zostáva zastavovanie tzv. zrýchlených spojov, ktoré zasta-
vujú len na najfrekventovanejších zastávkach v Bratislave a ďalších
mestách.

ónu. Uvažuje sa o rozšírení vysie-
lania Pezinskej televízie v Limba-
chu a v Slovenskom Grobe po obec-
ných káblových rozvodoch. Me-
sačník Pezinčan od februára ve-
nuje jednu stranu informáciam o
mikroregióne a v obciach, ktoré
doňpatria, sa aj rozširuje.

Na zasadnutí sa hovorilo aj o via-

V utorok 12. apríla sa uskutočnilo
v Slovenskom Grobe prvé pra-
covné zasadnutie Pezinského mik-
roregiónu za účasti primátora Pe-
zinka a starostov obcí Slovenský
Grob, Viničné, Limbach a Vinosa-
dy. Rokovanie viedol predseda mik-
roregiónu Jozef Javorka.

Charakteristickým znakom boha-
tého programu bolo nájsť zmyslupl-
nosť činnosti novovzniknutého
združenia, aby z neho mohli profi-
tovať všetci jeho členovia.

V bode Pomoc mesta obciam a
obcí mestu konkretizovali, čím si
môžu navzájom pomáhať a ako
riešiť spoločné problémy mikrore-
giónu. Hovorilo sa o Podkarpat-
skom zberači, cestnom obchvate,
cyklotrasách, spoločnom staveb-
nom a školskom úrade a príprave
rozvojových projektov. Účastníci sa
oboznámili s termínmiväčších spo-
ločenských, kultúrnych a športo-
vých podujatí v mikroregióne a s
možnou participáciou na nich. Do-
hodli sa na založení spoločnej dy-
chovej hudby a spevokolu a na vy-
tvorení loga Pezinského mikroregi-

cerých spoločných problémoch
(skladovanie a likvidácia odpadov,
pomoc podnikateľom, pomalý po-
stup pri definitívnom určovaní trasy
Podkarpatského zberača, odchyt
psov), ktorým je potrebné venovať
pozornosť.

Ďalšie zasadnutie združenia sa
uskutoční 7. júna v Pezinku. (mo)

LIMBACH

(oú)

- V Rímskokatolíckom
kostole Svätého Teobalda v Limba-
chu sa uskutočnil 24. apríla
Veľkonočný koncert pod vedením
Mgr. Mareka Spustu.

LIMBACH

(oú)

- V dňoch 14. a 15. mája
sa uskutočnia tradičné každoročné
Limbašské hody, na ktoré vás sr-
dečne pozývame.

LIMBACH

Šampión

Najlepšie biele víno

Najlepšie červené víno

Najlepšie biele víno z Limbachu

Najlepší Silván zelený

Najlepšie víno červené z Limba-
chu

Najlepšia kolekcia vín

Najlepšia kolekcia vín zo Združe-
nia limbašských vinohradníkov
a vinárov (r)

- V dňoch 22. – 23. aprí-
la sa uskutočnila IV. Limbašská
ochutnávka hroznových vín. V od-
bornej degustácii boli ocenené tie-
to vína:

– Pálava, roč. 2004,
Mrva &Stanko, Trnava

– Rizling vlaš-
ský, r. 2004, Víno Masaryk

(2 rov-
naké hodnotenia) – Cabernet Sau-
vignon, barrique, Limbašské vino-
hradnícke družstvo, Domina,
r. 2003, Marián Bočko

– Veltlín zelený, r. 2004, Ivan Cebro
– r. 2004,

Víno Matyšák

– Dornfelder, r. 2004, Ivan
Chvílaml.

– Víno Ma-
saryk

– Vinkova, s.r.o.

LIMBACH

(r)

- Obec Limbach 20.
apríla navštívila prezidentka Fín-
skej republiky Tarja Halonenová.
Prezrela si vinársky závod Limbaš-
ského vinohradníckeho družstva a
zúčastnila sa na obede v Hoteli
Limbach v sprievode podpredsedu
vlády SR Pála Csákyho.

VINIČNÉ

V kategórii biele vína zvíťazilo
Rulandské biele, neskorý zber,
r. 2004, Ing. Peter Satko, Pezi-
nok. V kategórii červené vína
získal najvyššie hodnotenie
Dornfelder, kabinet, r. 2003, Šte-
fan Čambal, Budmerice. Cenu
starostu obce Viničné za najlep-
šie Veltlínske zelené získal Ras-
tislav Jurčovič z Viničného za
kabinet r. 2004.

Organizátori odmenili aj naj-
lepšiu zmesku – víťazom sa stal
Ján Granec z Viničného, za víno
z r. 2004. (oú)

- Spolok priateľov vína
Viničné a Slovenský zväz záhrad-
károv, základná organizácia Vinič-
né, usporiadali už 23. ročník vý-
stavy vín.

Šesť degustačných komisií hod-
notilo 330 vzoriek vín rôznych
odrôd. Na výstave sa zúčastnili
vystavovatelia z Viničného, Slo-
venského Grobu, Chorvátskeho
Grobu, Pezinka, Senca, Bernolá-
kova, Ivanky pri Dunaji, Svätého
Jura, Zelenča, Bratislavy, Vinosa-
dov, Veľkého Bielu, Modry, Šenk-
víc, Golsu (Rakúsko), Rusoviec,
Dubovej, Bratislavy-Rača, Blatné-
ho, Budmeríc a Častej.

MODRA

J. Dudová

- Vinársky spolok Vincúr
Modra, Modranský turistický spolok
a Združenie Malokarpatská vínna
cesta vás pozývajú 1. mája 2005 na
turistický pochod Z pivnice do pivni-
ce, ktorý povedie modranskými vino-
hradmi a lesoparkom cez Veľkú ho-
molu (asi 19,5 km). Počas trasy a v
cieli vás čaká ochutnávka vín
modranských odrôd a country sku-
pina Modrí jazdci. Štart a cieľ: 8.00 –
9.45 hod. vo Vinotéke Vincúr (nám. –
Štúrova ul. 84) v Modre.

Radovan K. zo Slovenského
Grobu od roku 2004 psychicky
týral matku a sestru. Príbuzné na
nehopodali trestnéoznámenie.

Policajná hliadka predviedla na
Obvodné oddelenie PZ Sta-
nislava M. (18) z Pezinka na zá-
klade príkazu Okresného súdu
Bratislava III na dodanie do vý-
konu trestu.

Proti Antonovi S. bolo začaté
trestné stíhanie za to, že v chato-
vej oblasti v Kučišdorfskejdoline v
chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty vyrúbal 11 dubov a jeden
hrab a drevo si prisvojil. Urbárskej
lesnej spoločnosti Pezinok spô-
sobil škodu 18 tisíc korún.

Na diskotéku v motoreste
Alpínka nebude v dobrom spomí-
nať 26-ročná Marcela. Keď sa
zabávala neznámy páchateľ jej z
vešiaka odcudzil kabelku, v ktorej
mala doklady a mobilný telefón.

Na Šenkvickej ulici neznámy
páchateľ rozbil kusom asfaltu vý-
plň na predajni s motocyklami a
odcudzil motocykel zn. Peugeot
Speedfight, červenej farby. Ško-
da predstavuje66 800 Sk.

Z motorového vozidla Škoda
Felicia, ktoré parkovalo na ul.
M.R. Štefánika ukradol neznámy
páchateľ dve kompletné kolesá.
Majiteľovi vozidla spôsobil škodu
tisíc korún. (ev)
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(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

;
(sobota) o 14.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– krajská prehliadka spevác-

kych súborov pod záštitou primá-
tora Pezinka Mgr. O. Solgu. Hlavný
garant: Krajská organizácia Jed-
noty dôchodcov Slovenska;

(nedeľa) o 15.30 hod. vo
Veľkej sále – – kom-
ponovaný program pre mamičky
od detí z krúžkov CVČ. V spolu-
práci s CVČ;

(piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále –

;
(sobota) o 10.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– v spolupráci s

TCCharizma;
(nedeľa) o 15.00 hod. v Spo-

ločenskej sále – – pro-
gram k Medzinárodnému dňu ro-
diny vyhlásenému OSN. Hlavný
garant: MamaTataJa, v spolupráci
s MsÚ Pezinok;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– komédia v po-
daní Divadla Andreja Bagara v Nit-
re. Účinkujú: Zuzana Marošová,
Eva Pavlíková, Ivan Vojtek st., An-
ton Živčic a i.;

(sobota) –
– prednáš-

ky, alternatívna medicína, meditá-
cie, masáže, tibetská meditácia,
integrálna jóga, mandaly, chiro-
praktiká, bowen, shia tsu a iné zau-
jímavé duchovné a liečiteľské po-
stupy k zdravému životu;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– zá-
verečné vystúpenie tanečného
odboru;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

;
(sobota) o 15.00 hod. v Zá-

mockom parku – – veľká
detská šou pri príležitosti MDD.
Hry, súťaže, zábava v podaní pe-
zinských detí a profesionálnych
účinkujúcich. Organizátori: Kul-
túrne centrum, Centrum voľného
času, Grafit – Milan Grell, Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok. V
prípade nepriaznivého počasia sa
podujatiekoná vDomekultúry;

(nedeľa) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – .

1.5.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

7.5.
SENIORI SPIE-

VAJÚ

8.5.
DEŇMATIEK

13.5.
KONCERT POPULÁRNEJ

HUDBYZUŠ E. SUCHOŇA
14.5.

TANEČNÁ SÚ-
ŤAŽ O POHÁR KC

15.5.
DEŇRODÍN

16.5.
Pozývame vás do

divadla – SYLVIA

21.5. ORBIS HARMO-
NIAE – Svet harmónie

22.5.
TANEČNÉ POPO-

LUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA

27.5.
ABSOLVENTSKÝ

KONCERT ZUŠE. SUCHOŇA
28.5.

DEŇDETÍ

29.5.
KONCERT

Zlý kráľ -
Divadlo Miroslava Kasprzyka z Lip-
tovskéhoMikuláša

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – cyk-
lus prednášok V. Černuškovej.

Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví - IV. časť;

19.5.
HOVORY O ZDRAVÍ

Té-
ma:

13. - 19.5.
– výtvarné práce z medzinárod-

nej súťaže v portrétovej tvorbe detí
a mládeže pri príležitosti 265. vý-
ročia úmrtia Jána Kupeckého - vý-
znamného pezinského rodáka,
barokového maliara a portrétistu;

20.5. - 5.6.

.

1. Hitch: Liek pre moderné-
ho muža USA

3. FK: Volanie mora
ŠPA, FRA, TAL

4. - 5. Nenávisť USA
6. - 8. Cesta okolo sveta za 80

dní USA, NEM, VB
10. - 11. Kruh 2 USA

12. FK: Jar, leto, jeseň, zima
...a jar J. Kórea

13. - 15. Missšpeciálny agent 2:
Krásna a nebezpečná

USA
14. - 15. Veľký sen malej zebry

USA
17. - 18. Slnečný štát SR, ČR

19. Krv zmiznutého ČR
20. - 22. Kráľovstvo nebies USA
24. - 25. Team America: Svetový

policajt USA
26. FK: Príbehy obyčajného

šialenstva ČR
27. - 29. XXX: Druhá dimenzia

USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená od 18.00
hodiny.

31. Snowboarďáci ČR
Začiatok predstavení je o 21.00

hod. Pokladnica je otvorená od
20.00 hod.

(streda) o 10.00 hod. v estrád-
nej sále Domu kultúry -

;
–

hravé dopoludnia každý utorok a
štvrtok od 10.00 – 12.00 hod., kde
okrem hier i tvorivých dielní majú
deti možnosť prvého kontaktu s
kolektívom a zároveň i rodičia
priestor na vzájomné odovzdáva-
nie si skúseností;

– s možnosťou tlače,

VÝSTAVY:
25.4. - 12.5.

– príroda, poľovnícke ná-
mety, náboženská tématika, do-
bové výjavy.

IVETA SKUPINOVÁ
A MARIÁN VAŠTAG – OLEJO-
MAĽBY

POCTAKUPECKÉMU
III.

TVORBA DETÍ vý-
tvarného odboru ZUŠ E. Su-
choňa

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

4.5.
Ocenenie

víťazov okresných kôl prírodo-
vedných olympiád
Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

KINO DOMU KULTÚRY

PRÍRODNÉ KINO

(len o 17.00 hod.)

prípadne práce na počítači či PC
hier. Každý týždeň: pondelok v
čase od 13.00 – 16.00 hod., streda
a piatok v čase od 10.00 – 12.00
hod. a 13.00 – 17.00 hod., utorok a
štvrtok v čase od 10.00 – 12.00
hod. a 13.00 – 16.00 hod. v Dome
techniky na Mladoboleslavskej 9
(oproti ZUŠ). Poplatok za internet:
20 Sk/ hod.

– počítačové hry, inter-
net, modelárska dielňa. Každý
párny týždeň v sobotu od 8.00 –
12.00 hod. Poplatok 20 Sk/ deň.
Informácie: tel. 033/641 2020, cvc-
pezinok@nextra.sk.

(piatok) o 19.00 hod. – verni-
sáž výstavy k 60. výročiu oslobode-
nia. Z dôvodu inštalácie novej vý-
stavy je múzeum do 6. mája zatvo-
rené.

utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

–
–

Ponúkame po telefonickej objed-
návke degustácie vín v pivničných
priestoroch múzea (033/641 2057,
641 3347).

Deň otvorených dverí v Dome
techniky

6.5.

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Výstava:

Stále expozície:

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika

Výstavy:

Akcie apodujatia:

Z okna, do okna

20.5. Posedenie pri
svätom Urbanovi

20.5.
Noc múzeí

Otváracie hodiny:

MEDZI NEBOM A ZEMOU

– výstava prác
žiakov výtvarného odboru ZUŠ E.
Suchoňa v Pezinku. Výstava po-
trvá do15.5. 2005 vo výstavných
priestoroch múzea.

(piatok) –
– voľné rozprá-

vanie a spomínanie na tému Vplyv
vojnových rokov na vinohradníctvo
v malokarpatskom regióne. 5. roč-
ník stretnutia vinárov a vinohradní-
kov pri príležitosti sviatku sv. Ur-
bana – patróna vinohradníkov, viná-
rov a vína. Atmosféru posedenia
spestrí AD UNA CORDA. Podujatie
sa uskutoční vo dvore múzea o
17.00 hod., vstup je voľný.

(piatok) od 19.00 – 24.00
hod. – – celoeurópska
akcia otvorenia dňa múzeí. Voľný
vstup do múzea v nočných hodi-
nách, program na tému Oslobode-
nie viechy 1945.

utorok – piatok
8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod.,
nedeľa 13.00 – 17.00 hod. V pon-
delok je zatvorené.

– vý-
stava malieb diplomantov VŠVU z
ateliéru Prof. Jána Bergera –Noemi
Nygard, Petra Ševčíková, Roman
Rembovský, Pavol Stručka. Vý-
stava potrvá do 22. mája 2005.

Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pondelka
od 14.00 – 17.00 hod.

Sprostredkovateľská agentúra MM v spolupráci so sokoliarskym dvo-
rom ASTUR na hrade Červený Kameň vám ponúkajú Detský tábor s
výučbou sokoliarstva, ornitológie a kynológie. Uskutoční sa v krásnom
prostredí Malých Karpát neďaleko hradu Červený Kameň. Ubytovanie
bude v Chate Kukla. Okrem výučby sokoliarstva, ornitológie a kynoló-
gie sa budú organizovať turistické výlety, jazda na koňoch a poníkoch,
cvičné lezenie na horolezeckej stene a iné. Termíny 7-dňových poby-
tov: . Vek detí: 6 až 15 rokov.
Prihlášky treba poslať e-mailom na alebo telefo-
nicky na č.

2.7. – 9.7., 16.7. – 23.7., 6.8. – 13.8
astur@stonline.sk

0915 142 744. (r)

V sobotu 16. apríla bola v Galérii
insitného umenia v Schaubmaro-
vom mlyne na Cajlanskej ulici ver-
nisáž výstavy rómskej insitnej ma-
liarky Jolán Oláhovej.

Narodila sa v roku 1932 v Sal-
gótarjáne, kde žije a dodnes tvorí.
Maľovať začala koncom sedemde-
siatych rokov, keď pre chorobu
odišla do invalidného dôchodku. V
Maďarsku vystavovala v Panon-
halme, Segedíne, Miškolci, Buda-
pešti. V zahraničí sa prezentovala
v kultúrnych inštitútoch Maďarskej

republiky v Paríži, Ríme a Stuttgar-
te. V roku 1985 sa predstavila sa-
mostatnou výstavou v Múzeu naiv-
ného umenia v Kecskeméte. O jej
živote bol natočený dokumentárny
film. Sedemdesiate narodeniny
oslávila v budapeštianskej galérii
Dorottya.

Organizátormi výstavy v Schaub-
marovom mlyne, ktorá potrvá do
12. júna 2005, sú Galéria insitného
umenia, Slovenská národná galé-
ria a Kultúrny inštitút Maďarskej
republiky v SR. Peter Šoula


