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V sobotu 14. mája
sme sa dozvedel i
smutnú správu, že ná-
hle skonal exprimátor
Pezinka Ing. Ivan Pes-
sel. Nečakane odišiel
človek plný elánu, ktorý
sa významnou mierou
takmer tri desiatky ro-
kov podieľal na budo-
vaní a rozvoji mesta
Pezinka, najskôr vo
funkciách tajomníka,

podpredsedu a predsedu Mestského národného výbo-
ru, neskoršie ako primátor Pezinka a poslanec MsZ.

Narodil sa 15. januára 1946 v Pezinku. Bol absol-
ventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave,
kde pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg – odborný
asistent na Katedre elektrických strojov a prístojov.
Potom bol krátko zamestnaný na PR Západosloven-
ských tehelní.

Od roku 1976 Ivan Pessel vykonával funkciu ta-
jomníka MsNV v Pezinku. V roku 1981 sa stal pod-
predsedom a v roku 1985 predsedom MsNV. Po
ukončení činnosti národných výborov v novembri
1990 bol zvolený za primátora mesta. Túto funkciu
vykonával do volieb roku 2002. Počas funkcie primá-
tora bol predsedom Združenia miest a obcí Malokar-
patského regiónu a členom prezídia Klubu primátorov
Slovenskej republiky.

Od roku 2002 pôsobil v mestskej samospráve ako
poslanec Mestského zastupiteľstva. Súčasne bol po-
slancom Bratislavského samosprávneho kraja a pre-
vádzkovým námestníkom KSP Bratislava.

Posledná rozlúčka so zosnulým Ivanom Pesselom
sa uskutočnila 18. mája na pezinskom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Ako každoročne, aj v tomto roku,
pripravilo Kultúrne centrum Pezi-
nok v spolupráci s Centrom
voľného času, firmou Grafit, Flaga
Slovplyn spol. s r.o., Mestom Pe-
zinkom, Dobrovoľným hasičským
zborom a ďalšími spolupracujú-
cimi subjektmi program na 28.

mája 2005 v Zámockom parku s názvom Deň detí
v Pezinku.

V programe vystúpia deti z kurzov a krúžkov Kul-
túrneho centra, Centra voľného času, Základnej
umeleckej školy, MŠ Lienka zo Smoleníc, ale hlav-
nými "ťahákmi" bude program ELA a HOP, ktorý
deti poznajú z televízie, súťaže a tancovanie s Dis-
kojarkou a Tinkou a zabávači – Palino a Maťo z
detského programu Vynález. Na záver vystúpi
populárny spevák Robo Opatovský. Okrem toho
deti čaká Korytnica – skákací hrad, vyhodnotenie
súťaže s Marlenkou, veľa hier a súťaží v areáli par-
ku, poníky, kolotoče a iné atrakcie. V prípade ne-
priaznivého počasia sa podujatie uskutoční v
Dome kultúry v Pezinku. Organizátori sa tešia na
všetky deti. (in)

Azda nenájdete na Slovensku
mesto porovnateľné s Pezinkom, aby
žilo takým spoločenským životom ako
u nás. Toľko kultúrnych a športových
podujatí na takej úrovni nájdete ozaj
málokde. A tieto sa striedajú pravidel-
ne, takmer každý mesiac. Výnimkou
nebude ani jún.

Kultúra sa bude prezentovať jedi-
nečným podujatím – medzinárodným
divadelným festivalom CIBULÁK
2005. Na návštevníkov zo širokého
okolia čaká opäť pestrý program, kto-
rým bude po dva dni (24. a 25. júna)
žiť celé mesto. Hlavným organizáto-
rom tradičného podujatia bude Ob-
čianske združenie P.R.D. Podrobný
program nájdete vo vnútri čísla. Záu-
jemcom o účasť na festivale pripomí-
name, že predpredaj vstupeniek sa
začína 1. júna v Dome kultúry.

Jediným podujatím svojho druhu na
Slovensku sú Keramické trhy (10. a
11. júna). V tomto roku sa na nich zú-
častní vyše sto výrobcov a predajcov

zo Slovenska i zo zahraničia. Pre
návštevníkov je pripravený aj pú-
tavý sprievodný program, takže sa
máme na čo tešiť. (mo)

BRATISLAVA

4000764033/3100 (r)

– V Slovenskom
národnom divadle sa v nedeľu 22.
mája v rámci slávnostného gala-
večera udeľovali ceny mestám,
ktoré sa najvýznamnejšou mierou
podieľali na odstraňovaní bariér
pre "vozíčkárov" a telesne hendike-
povaných ľudí. Jedno zo štyroch
hlavných ocenení získalo aj mesto
Pezinok, ktoré z rúk ministra
Ľudovíta Kaníka prevzal primátor
mesta Oliver Solga. Vo svojom
poďakovaní zdôraznil, že je dôleži-
té, aby sme odstraňovali akékoľvek
bariéry a to nielen v uliciach našich
miest, ale najmä vo svojich hlavách
a srdciach. Slávnostný galavečer
odvysiela Slovenská televízia na
Dvojke 4. júna o 20.00 hod.
Súčasťou bude tiež možnosť po-
môcť formou zasielania esemesiek
alebo zaslaním príspevku na č.
účtu .



vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

miestnosť č. 107 na I. poscho-
dí o výmere 24 m .
Podmienky:

„VK
M.R.Štefánika č.10 – nebytový
priestor“.

31.5. 2005 o
11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

nebytového priestoru nachád-
zajúceho sa v polyfunkčnej bu-
dove na ulici M.R.Štefánika č.10
v Pezinku, súpisné číslo 24, na
parc. č. 4941/1 zastavané plo-
chy a nádvoria, podľa LV č. 5167
v k.ú. Pezinok, a to konkrétne:

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 vzá-
jomnej dohode s povereným
zástupcom prenajímateľa, kto-
rým je pracovník oddelenia
správy majetku na Mestskom
úrade v Pezinku.

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
uchádzača (resp. názov a ad-
resa právnickej osoby), a vý-
razné označenie heslom

4. Lehota na podávanie žia-
dostí končí dňa

5. Nájom nebytového priesto-
ru je možný od 1.6. 2005.

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

7. Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým uchád-
začom, ktorí predložili žiadosti.
8. Prípadnú zmenu podmienok

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

9. Účastníci súťaže majú mož-
nosť obrátiť sa 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-
vať po vzájomnej dohode)
- organizačných na : Mgr. Rená-
tu Gottschallovú, ved. práv. odd.,
organizátor súťaže, č.t. 033/
6901 121, e-mail: gottschallova.
renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok
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Firma FaxCopy, pobočka Pezi-
nok, Holubyho 28 ponúka obča-
nom výkup vyprázdnených tome-
rových kartridží z kopírovacích stro-
jov pre fyzické osoby. Je to ekolo-
gický spôsob naloženia s odpa-
dom, pretože výkup sa realizuje za
účelom recyklácie a spätného pre-
daja. (om)

Firma L.U.CH. ponúka občanom
celoročnú službu – zber železného
šrotu z domu. Stačí nahlásiť na
MsÚ odd. životného prostredia (tel.
0901 150) svoju adresu a pracov-
níci firmy zabezpečia odvoz želez-
ného šrotu priamo z domu občana.

(om)

Na žiadosť občanov Mesto Pezi-
nok zvýšilo na sídliskách počty kon-
tajnerov na plasty. Pribudlo ďalších
desať žltých 1100 litrových kontaj-
nerov, takže ich je 28. (om)

Šiesty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 1. júna
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 pezinskej samosprávy.

(EL)

Už tradične býva symbolickou
bodkou na konci školského roka
pre úspešných žiakov pezinských
škôl stretnutie s primátorom mesta.
To tohtoročné sa uskutoční v
stredu 29. júna o 8.00 hod. v Dome
kultúry. Za odmenu za dobrú prácu
v škole bude pozvaným školákom
premietnutý film zo zvieracej ríše

.Veľký sen malej zebry (EL)

V poradí už 7. Deň otvorených dverí zorganizoval Mestský úrad v Pe-
zinku v stredu 18. mája. Na besedách s pracovníkmi úradu, poslancami,
zástupcami firmy Petmas – Onyx a Regionálnej rozvojovej agentúry sa
zúčastnilo vyše 250 Pezinčanov, najmä mladých ľudí. Najväčší záujem bol
o prácu mestskej polície a problematiku odpadov v meste. V rámci sprie-
vodných podujatí si mohli návštevníci prezrieť výstavku mestských insignií
a mestské kroniky. Organizátor využil toto podujatie na prieskum názorov
obyvateľov na život v Pezinku. (EL)

Materská škola RiaditeľMŠ MŠ mimo MŠ
číslo tel. prevádzky v prevádzke

MŠ, Bystrická 1 Andrea Hájičková 1.7. – 29.7. 1.8. – 31.8.
642 3752

MŠ, Holubyho 49 Anna Havranová 25.7. – 26.8. 1.7. – 22.7.
641 2579 30.8. – 31.8.

MŠ, gen. Pekníka 2 Edita Varechová 18.7. – 22.7. 1.7. – 15.7.
640 3537 1.8. – 19.8. 25.7. – 29.7.

22.8. – 31.8.

MŠ, Svätoplukova 51 Lýdia Babalová 11.7. – 12.8. 1.7. – 8.7.
640 4584 15.8. – 31.8.

MŠ, Vajanského 16 Mgr. Jana Luzová 25.7. – 26.8. 1.7. – 22.7.
643 2244 30.8. – 31.8.

MŠ, Za hradbami 1 Mária Nogová 25.7. – 26.8. 1.7. – 22.7.
643 3019 30.8. – 31.8.

MŠ, Záhradná 34 Jarmila Stražayová 1.7. – 29.7. 1.8. – 31.8.
641 2073

ZŠ a MŠ, Orešie 3 Iveta Potočná, zást. 1.8. – 31.8. 1.7. – 29.7.
642 2630

Býva dobrým zvykom, že vždy na
začiatku letnej turistickej sezóny a
potom na konci kalendárneho roka
sa stretnú na pôde Mestského úra-
du miestne subjekty cestovného
ruchu. Ani tento rok nebude výnim-
kou. Prvé tohtoročné stretnutie sa
uskutoční 22. júna o 15.00 hod. v
zasadačke č. 12. Na programe bu-
de okrem vzájomného informova-
nia sa o tom čo kto pripravuje pre

letných návštevníkov mesta či re-
giónu, aj prezentácia projektov

a
i stratégia rozvoja ces-

tovného ruchu, program Kultúrneho
leta, príprava Vinobrania, nový pro-
spekt mesta a ďalšie. Na podujatí
sú vítaní všetci, ktorí cestovný ruch
"robia" alebo sa len oň zaujímajú či
chceli by pomôcť, napríklad i
dobrou radou.

Pe-
zinské panstvo Aj partnerstvo ide
cez žalúdok

(EL)

Viacerí čitatelia sa nás pýtali na
rozostavanú stavbu na Meislovej
ulici pri lekárni, často aj v súvislosti
so zrušeným parkom, ktorý tam bol
predtým a tiež na čo bude budova
slúžiť v budúcnosti. Otázku sme
položili primátorovi Oliverovi Solgo-
vi, tu je odpoveď:
– O predaji súkromného pozemku

a výstavbe polyfunkčnej budovy sa
rozhodlo ešte skôr než som nast-
úpil na post primátora. V minulosti
som bol jeden z tých (spolu napr. s
Ing. Pavlovičom), ktorí boli proti
akémukoľvek zastavaniu tejto plo-
chy. Po mojom nástupe sme sa pok-
úsili ešte pozemok vymeniť za iný,
ale bezvýsledne. Už bola vypraco-
vaná štúdia a začatá príprava stav-
by. Nakoniec sme (komisia ÚR ŽP)
docielili aspoň zmenu vzhľadu bu-
dovy zo sklenej kocky na budovu,
ktorá sa na toto miesto hodí svojim

vzhľadom i
funkciou.
Toto rieše-
n i e z o -
h ľadňu je
aj pripo-
m i e n k y
o b y v a-
teľov blíz-
keho do-
mu na výš-
ku a odstu-
povú vzdi-
alenosť. A
podľa pred-
loženej štúdie vidíme, že stavba
citlivo zapadá do okolitého prostre-
dia a neruší celkový vzhľad tejto
časti ulice. Tým neskoršie narode-
ným treba pripomenúť, že tento
pozemok bol aj v minulosti zasta-
vaný domami. Verím, že sa nám
spolu s investorom – firmou Petmas

– podarilo vyriešiť prijateľným spô-
sobom nielen zastavanie tohto po-
zemku ale aj úpravu okolia a mož-
nosti parkovania. V budove bude v
budúcnosti sídliť banka a bude tu i
niekoľko bytov. (r)



Tábor je určený pre piatakov pe-
zinských základných škôl, ktorí boli
v školskom roku 2004/2005 aktívne
zapojení do preventívneho projektu
realizovaného mestskou políciou.
Medzi 30 deťmi bude aj päť žiakov
zo Špeciálnej základnej školy.

Úlohou celého projektu je naučiť
deti samostatnosti, pomôcť im zo-
rientovať sa v dnešnej hektickej
dobe, naučiť ich prekonávať nástra-
hy, ktoré prináša život a pripraviť ich
na plynulý prechod zo sveta detí do
sveta dospelých.

Pobyt detí v tábore bude vypĺňať
množstvo vedomostných a športo-

V dňoch 20. – 29. júna sa usku-
toční 2. ročník preventívno-vý-
chovného tábora pre deti pod
názvom Kráčaj s otvorenými oča-
mi. Podujatie organizuje Mestská
polícia v Pezinku v rekreačnom
zariadení Chata Pohoda nad ob-
cou Vrícko v Lúčanskej Malej Fat-
re.

vých súťaží. Formou besied a prak-
tických ukážok sa budeme snažiť
navodiť modelové situácie a poučiť
deti, ako sa majú správať na ulici a v
mestských hromadných prostried-
koch. Každý deň bude spestrený
rôznymi aktivitami, ukážkami vý-
zbroje a výstroje, ukážkami z vý-
cviku a činnosti mestskej polície
(dopravná výchova, služobná kyno-
lógia, bojové umenia). Absolvu-

jeme turistické výlety po okolí, kde
nám bude robiť sprievodcu miestny
horár, ktorý deťom predstaví faunu
a flóru Malej Fatry. Voľný čas bude
zameraný na športové aktivity a
rozvíjanie fantázie výrobou rôznych
prírodných modelov z dreva, prútia,
lístia, šišiek atď. Na záver pobytu je
pripravená karnevalová diskotéka,
na ktorú si masky budú vyrábať deti
podľa vlastnej fantázie.

Snahou príslušníkov mestskej
polície je priblížiť deťom prácu mest-
skej polície, zvyšovať jej dôvery-
hodnosť a v neposlednom rade
zlepšiť komunikáciu medzi deťmi,
rodičmi a políciou. Na záver by sme
chceli poďakovať Mestu Pezinku a
všetkým dobrým ľuďom, ktorí túto
ojedinelú akciu podporili, či už z
finančnej alebo materiálnej stránky.

Inšpektor prevencie
kriminality MsP

Róbert Mikulovič

Aj tohto roku sa uskutoční slávnostné prijatie pezinských baníkov u
primátora pri príležitosti výročia, tentokrát 666., prvej zmienky o dolo-
vaní drahých kovov v chotári Pezinka. Toto, v poradí už štvrté, stretnutie
sa uskutoční 23. júna o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu.
Predpoludním bude v Pezinku ešte jedno významné podujatie – zasad-
nutie Slovenskej banskej komory.

A do tretice – prvá júnová sobota (4.6.) bude pre členov Malokarpat-
ského baníckeho spolku pracovná. Rozhodli sa opraviť zničené znače-
nie Banského naučného chodníka a aj v budúcnosti mať nad ním patro-
nát. Verme len, že ich úsilie nevyjde nazmar a nepadne za obeť vanda-
lom ako v minulosti. (EL)

V prvý štvrtok v júni (2.6.) odštar-
tuje o 9.00 hod. na Radničnom ná-
mestí v Pezinku tretí ročník pezin-
ského cyklomaratónu smerovaný
na vinársku Moravu. Cieľom prvej,
80-kilometrovej etapy, bude Mo-
ravský Ján (Piesočná). Druhá (45
km) a tretia etapa (alt. 1 – 75 km,
alt. 2 – 46 km) povedú po vínnych
cestách okolia Ledníc a Valtíc a

posledná štvrtá (109 km) z Ledníc
(autokemping Apollo) cez Ra-
kúsko, Vysokú pri Morave, Stupavu
a Limbach do Pezinka. Úspešní
absolventi tejto cesty si budú môcť
do svojho cyklistického "indexu"
pripísať ďalších vyše 300 najazde-
ných kilometrov. Bližšie informácie:
tel. 033/6901 102,

.
eva.lupova@

msupezinok.sk (EL)

V aprílovom čísle Pezinčana sme
avizovali na 20. apríla Deň slovin-
skej kultúry, v rámci ktorého sa
mala uskutočniť návšteva primá-
torky Izoly. Toto známe letovisko zo
Slovinska má záujem stať sa part-
nerským mestom Pezinka. Pre za-
neprázdnenosť pani primátorky sa
celé podujatie (vrátane výstavy
výtvarníkov a degustácie prímor-
ských špecialít) presúva na iný ter-
mín, o ktorom budeme čitateľov
včas informovať. (EL)

Taxem sa po dĺhém časy vy-
bral na pezinský fodbal. Na ja-
sen sem chodzíval pravidelne,
ale hodne radosci sem nezažil.
Vedla mna postupne f prvém
polčase zachrýply obidvaja tré-
neri a v druhém aj vačina dzivá-
kú. Prehry doma neboly žádná
výnymka. Teras zme téš síce
prehrály, ale ten fodbal nemal
chybu. Behavý, útočný, obeta-
vý, radost kukat. Neskúr sem si
fšimél, že káder sa od jaseny
hodne zmenyl. Ot bránkára aš
po najprednejšého útočnýka
vačinú mladý šuhaji. Keby sa g
výkonom pridal aj rozhotca,
móhel byt dojem ešče hlpší. Né,
že by nekemu nadržoval, ale
kazil hru, zavadzal, upiskovalo
mu to. No, nescem to zakrýknut,
ale uš sa aj tak teším jako malé
dzecko za dva týdne na další
zápas. Nescem rýpat, ale ket uš
budete dobre odležaný po ned-
zelném obedze, dvihnyte rit z
gauča a dóndzite aj vy, týtok
chlapci hrajú fakt dobre a oplací
sa to vidzet.

Oslávily zme šedesát rokú ot
konca druhej svetovej vojny.
Naščascí, né tak jako volakedy,
šeci nastúpený na námescí a s
červenú zástavu v ruke, ale
každý po svojem, jaxa gdo
rozhodel. Negdo išél do hór,
negdo popŕdal doma pri televý-
zory, negdo kopel do vrtuly a
spravil si rodzinný výlet a boli aj
taký, čo robily, a nekerý obešli ty
památnyky a položili kvety tým,
čo položily ve vojne svoje životy.
Ale tak uš to chodzí, šak jak by to
vypadalo, keby zme šeci boly
rovnaký.

Šeci zme sa tešily na tý hoke-
jové majstrofstvá, tot vedla ve
Výdny. Šeci vyprávaly o tém, jak
máme najsilnejšé mušstvo za
posledné roky, ale, šak to šeci,
lebo sa nehrálo f Kanadze.
Nygdo ale netušil, že ve Výdny
bude aj najslapší led, no, hamba
velyká. Nakonec to volajako
ututlaly, ale my si to budeme
pamatat. Ket uš sem pri tém
hokeji, tak na pezinském kanály
sem očul kopec rečí a vidzel uš
aj vážne plány na umelú ledovú
plochu, kerá vlastne bude výc
umelá, jako ledová (taxem to
pochopil), ale bude sa na nej dat
bruslyt. Tak, to sem teda zve-
davý, já uš teho moc nena-
bruslým, ale kuknút bych sa išél.
Ináč, gdo z vás bude scet vidzet
pezinský zimný štadión, stačí,
ket si zažnete televízor, ket bude
f Skalyci hokej. Pamatám si, že
ten mal stát tu nat starým
autoservisem. Ale polytyci
šályly dycky a tak majú Skaly-
čané ze svojho Pálfyho trt (my-
slým tým za týtok majstrofstvá),
ale my s teho našeho parádny
zámek aj s parkem gdze bude
Cibulák.

Zúctú Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

Okresný súd Bratislava III, pracovisko Pezinok,
vyhlásil 19. mája 2005 rozsudok v právnej veci na-
vrhovateľa TERRA 2000, a.s. proti odporcovi Mestu
Pezinku o náhradu škody vo výške 34 062 632 Sk +
18% ročný úrok z omeškania z dlžnej sumy od 11. 4.
2003 do zaplatenia. Súd žalobu zamietol v plnom
rozsahu.

Ide o najväčší súdny spor v histórii Mesta Pezinka a
aj napriek tomu, že rozsudok nenadobudol právoplat-
nosť a spoločnosť TERRA 2000, a.s. sa môže voči
nemu odvolať, treba to považovať za veľký úspech.

Mesto Pezinok uzatvorilo so spol. TERRA 2000

nájomnú zmluvu s cieľom výstavby bytových domov
v lokalite Muškát, ale z dôvodu nesplnenia zmluv-
ných podmienok Mestské zastupiteľstvo viac ako
dvojtretinovou väčšinou rozhodlo od tejto zmluvy od-
stúpiť. Spol. TERRA 2000 považovala toto odstúpe-
nie za porušenie zmluvných podmienok a preto poža-
dovala náhradu škody a ušlý zisk. Rozsudkom z 19.
5. 2005 sa úspešne dokončila dvojročná práca súvi-
siaca s touto kauzou. Mesto pred súdom zastupoval
prednosta MsÚ Mgr. Miroslav Šebesta.

(r)

Najúspešnejšími pezinskými
účastníkmi Majstrovstiev Euró-
py v kickboxe v Bratislave boli
Svatava Špániková a Alexandra
Horáková.

S. Špá-
niková

A. Horáková

Andrea Šišková
Marek Mistrík

Michal
Peniak

Andrej Palčík
(r)

Obe získali najcennej-
šie, zlaté medaily. Výsledky:

– 1. light kontakt žien do 63
kg, 1. družstvá, – 1.
semi kontakt, 3. light kontakt, juni-
orky, – 2. semi-
kontakt do 54 kg, –
3. light kontakt, do 86 kg,

– 3. light kontakt, muži, + 91
kg, – 2. light kontakt
do 75 kg.

Klub spoločnosti Prométheus Pezinok zorganizoval 11. mája predstave-
nie knihy Nekorunovaný kráľ Európy. Autor Ladislav Hubenák hovoril
veľmi zaujímavo o živote F. M. Voltaira, hlavnej postavy tejto knihy. Túto
akciu navštívili aj pracovníčky Malokarpatskej knižnice, ktorým L. Hube-
nák jednu knihu daroval. Je teda možné si ju v knižnici zapožičať.



Skutočne nie je možné, aby taká
rozsiahla stavba, akou je cyklo-
chodník medzi dvoma mestami,
bola v kompetencii niekoľkých nad-
šencov. Samozrejme im patrí vďa-
ka a obdiv, že sa do niečoho takého
vôbec pustili, ale vybudovanie kva-
litného a samozrejme asfaltového
chodníka a s kvalitným značením a
zabezpečenou údržbou do budúc-
nosti je jednoznačne v kompetencii
príslušných mestských samospráv.
Neverím, že v kase Pezinka, Vinič-
ného a Senca sa nenájde tých pár
miliónov na realizáciu chodníka.
Schválne hovorím iba o pár milió-
noch, pretože projekt tohoto druhu
je typickým pre financovanie z fon-
dov EÚ. Ide totiž o rozvoj turistiky
mikroregiónu a dopravnej infra-
štruktúry zároveň, a to je presne
ten typ projektov, ktoré EÚ finan-
cuje prednostne.

Otázka je, kto to celé organizuje.

Okrem cykloklubov v regióne tu
vidím priestor aj pre Pezinský mik-
roregión, o ktorom ste písali v minu-
lom čísle. Rôznych regionálnych
organizácií je bezpočet a väčšinou
sa ich činnosť obmedzuje na
občasné stretnutia predstaviteľov
pri víne a debatu o tom, čo by sa
malo robiť. Bol by som rád, keby v
prípade Pezinského mikroregiónu
išlo prednostne o konkrétnu prácu
v prospech regiónu.

Vybudovanie cyklochodníkov v
regióne bol výborný začiatok.
Okrem pomoci cyklistom a zatrak-
tívnení regiónu pre turistov je
dôležité aj to, že ak by chodník bu-
dovali lokálne firmy, zostali by pe-
niaze z dotácií v regióne a firmy a
ich pracovníci by získali na čas
prácu. Dobrý tip pre nadchádza-
júcu volebnú kampaň do samo-
správ.Čo poviete, páni primátori?

Ján Jurkovič, Pezinok

V rámci projektu Mladí filantropi,
ktorý realizuje REVIA – Malokar-
patská komunitná nadácia a nadá-
cia SPP, boli mládežníckou granto-
vou komisiou 16. apríla podporené
v Pezinku projekty v celkovej sume
30 100 Sk:

– 10 tis. Sk na vý-
stavbu pálkarskeho tunela,

– 6 tis. Sk na
letnú čajovňu, –
4800 Sk na divadelné zoskupenie
Dosky, –
9600 Sk naAtlantídu.

Spolu bolo v Pezinku, Trnave,
Modre a Šenkviciach podporených
sedemnásť projektov v celkovej
sume 133 000 Sk.

MaSK Pezinok, soft-
ballový klub

Ka-
tarína Dzíbelová

Barbora Jurinová

Centrum voľného času

(zf)

V okrese Bratislava III sa akcia
uskutočnila dňa 10. mája dopolud-
nia, vo Svätom Jure za účasti pra-
covníkov poisťovne Generali, poli-
cajtov Okresného dopravného

Poisťovňa Generali a. s. v spo-
lupráci s dopravnou políciou
zorganizovala celoslovenskú
preventívno-výchovnú akciu
Jablko – citrón, ktorá sa usku-
točnila počas mesiaca bezpeč-
nosti cestnej premávky. Akcia
bola zameraná na prevenciu v
doprave, na dodržiavanie rých-
losti jazdy a na ohľaduplné sprá-
vanie sa vodičov v cestnej pre-
mávke.

inšpektorátu v Bratislave III a vy-
braných žiakov zo ZŠ v Pezinku.
Deti vzorných vodičov odmenili
jabĺčkom a neporiadnym dali ci-
trón. Dovedna skontrolovali 39 vo-
dičov. Za dodržiavanie rýchlosti
jazdy boli odmenené červeným
jabĺčkom dve vodičky a štrnásť vo-
dičov. Deti nepotešilo, že viac vo-
dičov nedodržovalo základné pra-
vidlá cestnej premávky o čom
svedčí aj počet rozdaných citrónov
23 vodičom. Žiaci Základnej školy
namaľovali krásne obrázky s motí-
vom jablka a citróna, ktoré vodiči
dostali ako odmenu alebo pokarha-
nie spolu s ovocím. (ev)

Prednedávnom som zistil na
troch garážach na ulici 1. mája (v
susedstve futbalového ihriska) no-
vinku: boli počmárané nevkusný-
mi, odpornými výtvormi. Takéto
znehodnotenie je nielen finanč-
ným, vecným i časovým zaťažením
ich vlastníkov, ale na druhej strane
poukazuje na ponižujúcu kultúru
sprejerov, je svedectvom nižšej
úrovne ich IQ. Inak povedané je to
bezohľadnosť, až primitivizmus ich
autorov. Zrejmý je tu i nedostatok
výchovného vplyvu rodičov (a azda
i škôl, ktoré zatiaľ neidentifikovaní
jedinci navštevujú).

Ako zamedziť výčiny takýchto
svojráznych tvorcov? Veľa môžu
urobiť hlavne rodičia, ďalej školy,
ale aj verejnosť, ktorej by takáto
"aktivita" nemala unikať. Bokom by
tiež nemali byť (podľa možností)
ochrancovia verejného poriadku
ani príslušníci polície. A tieto ľud-
ské elementy by nemali ostať bez
trestu, na poučenie i výstrahu by
mali byť primerane "ocenené".

Pred niekoľkými dňami sa touto
problematikou zaoberali aj po-
slanci Národnej rady Slovenskej
republiky a prijali zákonné opatre-
nia na stíhanie "umeleckých" výči-
nov jednotlivcov, či partií.

Dr. JozefAulitis, CSc.

Uvariť a upiecť tradičné múčne
jedlá sa budú môcť naučiť účastníci
ďalšieho pokračovania už sedem
rokov trvajúceho cyklu kurzov regi-
onálnych špecialít, ktorý sa usku-
toční 15. júna o 16.00 hod. v dielni
Malokarpatského múzea. Lektorka
podujatia a zároveň riaditeľka uspo-
riadateľskej inštitúcie D. Kopálová
pozýva všetkých, ktorí sa chcú nie-
len učiť, ale i podeliť o svoje kuchár-
ske umenie. Vstup je voľný. (EL)

Problém nešťastnej štvorprúdo-
vej cesty cez Grinavu vyústil do
petície za jej zúženie. Návštevníci
zasadnutí organizovaných Grinav-
ským občianskym výborom si iste
pamätajú, že tento problém už má
konkrétne riešenie. Aby som zistil,
v akom štádiu sa toto riešenie na-
chádza, požiadal som o čerstvé
informácie primátora Olivera Solgu
a jeho zástupcu Jozefa Chynoran-
ského.
– Na úvod treba pripomenúť, že ide
o štátnu komunikáciu a teda mesto
nemôže svojvoľne rozhodovať o jej
úprave. Riešenie tohto problému,
ktoré mimochodom odznelo aj na
zasadnutí GOV, je zaradené na
schvaľovanie v rámci zmien a do-
plnkov územného plánu VÚC na
jeseň tohto roku. Plánuje sa vybu-
dovanie obchvatu, ktorý by mal
začínať za Svätým Jurom v oblasti
bývalého smetiska. Bude obchá-
dzať celý Pezinok a vyústi medzi
Pezinkom a Viničným. Kedy to bu-
de, si v súčasnosti nik netrúfa pove-
dať. Na zrealizovanie tohto zámeru
treba už len maličkosť – približne
800 miliónov. O túto sumu by sa
mal postarať štát.

Úpravy, ktoré schválilo mesto, sa
týkajú vybudovania kvalitnejších
nástupných ostrovčekov a odvod-
nenia cesty pri evanjelickom kosto-
le. Ivan Klamo

Jednotka Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v
Pezinku zasahovala 3. mája pri
dopravnej nehode osobného moto-
rového vozidla Š 105, ktoré nara-
zilo do skrine stredotlakového regu-
látora zemného plynu, následne do
vozidla Š 120 a betónovej garáže
na Malokarpatskej ulici v Pezinku.
Príslušníci záchrannej jednotky po-
skytli zranenému vodičovi predle-
kársku pomoc a zabezpečili uza-
tvorenie unikajúceho plynu.

(HaZZ)

V poslednú júnovú nedeľu sa uskutoční na bratislavskej Kuchajde 1. Red
Bull Letecký deň. Medzi vyše 40 štartujúcimi bude aj tím z Pezinka, ktorý sa
prihlásil pod názvom Rotto Pizza. To, že bol z viac ako 170 prihlášok a kon-
štrukčných plánov vybraný náš zástupca, je dôkazom originality nápadu a
kvality nákresu lietajúceho stroja, s ktorým sa chcú súťažiaci pobiť o histo-
ricky prvé víťazstvo v týchto pretekoch na území Slovenska.

Red Bull Letecký deň je neopakovateľným zážitkom, ktorý sa koná každo-
ročne v rôznych mestách sveta. Viac informácií o súťaži nájdete na interne-
tovej adrese www.redbullleteckyden.sk prípadne na linke 0902 600000.

(mt)

SpoločnosťTesco v spolupráci so
Spoločnosťou priateľov detí z det-
ských domovov Úsmev ako dar,
organizuje na Slovensku po druhý
raz charitatívny projekt TESCO
Charita roku 2005.

V hypermarketoch Tesco budú
pevné urny po celýčas zbierky. Dob-
rovoľníci s pohyblivými urnami sa
budú v obchodoch Tesco pohybo-
vať v termínoch: 9. – 11. júna, 7. – 9.
júla, 11. – 13. augusta, 8. – 10. sep-
tembra, 13. – 15. októbra. Prispieť
m o ž n o a j n a č í s l o úč t u :
1968300253/0200.

Podľa oznámenia organizáto-
rov verejnej zbierky dobrovoľ-
níci v hypermarkete Tesco Pezi-
nok zatiaľ vyzbierali 14 760 Sk.
Zbierka pokračuje až do 15. ok-
tóbra 2005. Vyzbierané pro-
striedky budú odovzdané Zdru-
ženiu na pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím Pezinok na ná-
kup pomôcok na pracovnú a
vzdelávaciu terapiu.

(ek)

REKLAMA



podľa
zadania vyhlasovateľa. Uzá-
vierka cenových ponúk: do 7.6.
2005 do 16.00 hod. Účastníci
súťaže majú možnosť obrátiť sa
vo veci na Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, Eva Lupová,
ref. vzťahov k verejnosti, tel.
033/6901 102, e-mail:

. Vyhlaso-
vateľ si vyhradzuje právo odmiet-
nuť všetky predložené návrhy a
zrušivýberové konanie.

x x x

podľa
zadania vyhlasovateľa. Uzá-
vierka cenových ponúk: do 7.6.
2005 do 16.00 hod. Účastníci
súťaže majú možnosť obrátiť sa
vo veci na: Mestský úrad Pezi-
nok, Radničné nám. 7, Eva Lupo-
vá, ref. vzťahov k verejnosti, tel.
033/6901 102, e-mail:

. Vyhlaso-
vateľ si vyhradzuje práva odmiet-
nuť všetky predložené návrhy a
zrušiť výberové konanie.

Mesto Pezinok vyhlasuje vý-
berové konanie na výrobu 10
ks skladacích stánkov

eva.lupo-
va@msupezinok.sk

Mesto Pezinok vyhlasuje vý-
berové konanie na výrobu 10
ks prestrešenia z PVC plachto-
viny na drevené stánky

eva.lupo-
va@msupezinok.sk

O odpoveď sme požiadali primá-
tora mesta :
– Ako si mnohí občania iste všimli, v
zimných a jarných mesiacoch sme

Chcel by som vás požiadať o
informáciu, prečo nebola reali-
zovaná rekonštrukcia kanalizá-
cie na Suvorovovej ulici pred
domomč. 22 a 24, ako ste to napí-
sali v článku Nové rozvody a ka-
nalizácia v Pezinčanovi č.
7/2004? Ľuboš Zajac

Olivera Solgu

robili prepojenie kanalizácie pri vo-
jenskej ubytovni poniže budovy Tele-
komunikácií. Dnes je teda Suvoro-
vova ulica, vrátane vojenskej uby-
tovne a budov Ministerstva spravodli-
vosti (bývalé vojenské kasárne) napo-
jená na mestskú kanalizáciu. Pred-
tým bola kanalizácia riešená cez vo-
jenský útvar a Rozálku do čističky pri
potoku Saulak, ktorá je už nefunkčná
a je majetkom Ministerstva spravodli-
vosti.

Teraz príde na rad rekonštrukcia
jednotlivých vetiev kanalizácie na
Suvorovovej ulici a medzi prvými
bude práve vetva pri dome č. 22 a 24,
na ktorom sa realizuje nadstavba.
Chcel by som požiadať preto ešte o
trpezlivosť, máme už urobený kame-
rový monitoring, nasledovať bude
konkrétne riešenie jestvujúceho pro-
blému. Práce budú vykonávať pra-
covníci Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti v letných mesiacoch. (mo)

V týchto dňoch dali v Pezinku do
užívania tretiu čerpaciu stanicu
pohonných hmôt. Vyrástla v ob-
chodnom komplexe Sahara na
Myslenickej ulici. Dve doterajšie
patria Slovnaftu, túto novú pre-
vádzkuje firmaAvanti. (mo)

V poslednom čase prenikajú z
bývalej Nemocnice Philippa Pinela
v Pezinku zlé správy, že bude zru-
šená a odpredaná. Keďže ide o
veľké zdravotnícke zariadenie,
zaujímalo nás, čo je na týchto reči-
ach pravdy. O bližšie informácie
sme požiadali Doc. MUDr. Pavla
Černáka, I. námestníka riaditeľa
Fakultnej nemocnice s poliklinikou
Bratislava, pracovisko Pezinok.

–

–

l

l

Od 1. januára 2005 bola zru-
šená Nemocnica Philippa Pinela
v Pezinku ako samostatný sub-
jekt a zmenila sa aj vaša funkcia-
...

Čo priniesla táto transformá-
cia?

Rozhodnutím Ministerstva zdra-
votníctva bolo zrušených šesť ne-
mocníc – päť v Bratislave (Kramá-
re, Ružinov, Mickiewiczova, Pe-
tržalka, Podunajské Biskupice) a
naša v Pezinku, ktoré boli včlenené
do nového subjektu s názvom Fa-
kultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava. Na pracovisku Pezinok
bola zrušená aj moja pôvodná funk-
cia riaditeľa, teraz som prvým ná-
mestníkom riaditeľa FNsP Bratisla-
va, pracovisko Pezinok.

V celom novom subjekte pre-
bieha audit, ktorý v prvej etape za-
hŕňa makroekonomické a technic-
ko-hospodárske analýzy, v druhej,
ktorá ešte nebola ukončená, budú
posudzované aj zdravotnícke čin-
nosti. Podľa vykonaných ekono-
mických analýz sú ponúkané dve
riešenia. Jedna ráta s predajom
dvoch bratislavských nemocníc
(Mickiewiczova, Podunajské Bis-

kupice) a našej v Pezinku. Druhý
variant, keďže ani prvý ešte neza-
bezpečí vyrovnané hospodárenie,
čo sa týmto sleduje, ráta navyše s
predajom ešte aj nemocnice na
Kramároch a s postavením novej
nemocnice v Bratislave. Zatia ľ
však nebolo prijaté konečné rieše-
nie, čaká sa na po-
súdenie zdravotníc-
kych činností, potom
sa definitívne rozhod-
ne.

To je háklivá, a svo-
jim spôsobom ťažko
pochopiteľná, situácia.
Toto pracovisko slúži
regiónu celého Brati-
slavského a Trnavského kraja, ale
liečia sa tu ľudia z celého Sloven-
ska. Poskytujeme pacientom špič-
kovú starostlivosť. V súčasnosti
máme 488 lôžok a 80-percentné
využitie lôžkovej kapacity, čo je v
porovnaní s inými dobrý stav. Keby
sa naše pracovisko definitívne zru-
šilo a postavila by sa nová 400 lôž-
ková psychiatria v Petržalke, ako
sa navrhuje, chýbali by lôžka v Tr-
navskom kraji. Pezinok má pritom
výhodnú polohu, keďže je na roz-
hraní oboch krajov, je tu pekné pro-
stredie, dobre vybavené praco-
visko s možnosťami na akútnu,
strednodobú i dlhodobú liečbu, a
čo považujem za dôležité, sú tu
dobrí odborníci, ktorí svoju prácu
robia s láskou. Hovoria nám, že
sme drahí, ale my si skôr myslíme,

–

l Ako by sa zruše-
nie pracoviska v Pe-
zinku dotklo pracov-
níkov a pacientov?

že poskytovaná starostlivosť je
finančne podhodnotená.

Máme vypracovaný projekt, ako
by mohlo toto pracovisko existovať.
Riešenie vidíme v odpredaji nevy-
užívanej hornej časti areálu ako aj

–

l Hľadáte možnosti, ako znížiť
náklady na prevádzku?

v prenájme ďalších nadbytočných
priestorov a v zrušení neefektív-
nych činností, ako napríklad
práčovne, ktorej prevádzka je ná-
kladnejšia ako v iných firmách.
Chceli sme to riešiť už v tomto roku,
ale teraz máme zviazané ruky. Pro-
blémom zostáva rekonštruovaná
budova pôvodného mužského od-
delenia. Vyzerá teraz ozaj pekne,
ale na tento rok sme na jej do-
končenie nedostali od ministerstva
žiadne prostriedky. V budúcnosti
by sme sa navyše mohli orientovať
aj na sociálnu a dlhodobú starostli-
vosť o pacientov. Takýto typ praco-
viska tento región potrebuje.

Zatiaľ nebolo nič definitívne roz-–

lOsud 350 pracovníkov vášho
zdravotníckeho zariadenia je
teda stále neistý...

hodnuté. Samozrejme, ľudia sú
znepokojení, avšak na niektoré ich
otázky neviem teraz ani ja dať odpo-
veď. Hovorí sa o odpredaji, hádam
sa to nestane.

Mgr. Oliver Solga: – Priznám sa, že
správa o zrušení Pinelovej nemoc-
nice ma prekvapila, pretože sa ho-
vorilo o presťahovaní niektorej bra-
tislavskej nemocnice. Zdá sa ale,
že pre Pezinčanov sa črtá zlá sprá-
va, objekty po predaji by mali slúžiť
na iné účely. Môžem prisľúbiť, že
Mesto Pezinok využije všetky mož-
nosti na vyjadrenie nesúhlasu a
protestu proti zrušeniu nemocnice.
Dôvodom je to, že psychiatrická
nemocnica je tu pomaly sto rokov a
dnes poskytuje zdravotnícke
služby na vysokej úrovni. Je tu za-
mestnaných vyše tri stovky pra-
covníkov z Pezinka a okolia, a nie
je nám ľahostajný ich ďalší osud.
Táto nemocnica je moderným pra-
coviskom, ktoré sa budovalo roky,
preto jej zrušenie považujeme za
veľmi nerozvážny krok. Pri prípad-
nom predaji upozorňujeme bud-
úcich možných záujemcov, že v
Územnom pláne mesta je toto úze-
mie definované ako zdravotnícke
zariadenie a preto nedovolíme,
aby sa tento objekt zmenil na pod-
nikateľské výrobné aktivity. Treba
si uvedomiť, že areál nemocnice
sa dotýka priamo Chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty vino-
hradov, teda prírody. Akákoľvek
výrobná činnosť v tomto prostredí
by pôsobila negatívne.

Stanovisko primátora:

(mo)



Medzi naše najdôležitejšie podu-
jatia patria mestské oslavy 60. vý-
ročia SNP, 60. výročia oslobodenia
Pezinka a 60. výročia víťazstva nad
fašizmom a ukončenia II. svetovej
vojny.

Mesto Pezinok načele s primáto-
rom Oliverom Solgom venovalo
oslavám veľkú pozornosť. Na ofici-
álnych oslavách sa zúčastnili
vzácni hostia – Sergej Veselov a
Sergej Kargajev z Veľvyslanectva
Ruskej federácie v Bratislave, Jurij
Radkovec z veľvyslanectva Ukra-
jiny a syn gen. Karola Pekníka s
manželkou a vnukom Radovanom
Pekníkom. V Pezinku sú už dve
pamätné tabule – na pamiatku holo-
kaustu na mieste bývalej židovskej
synagógy a na budove mestského
úradu k 60. výročiu ukončenia II.
svetovej vojny. Mesto uvažuje
umiestniť ešte tabule na hrobe gen.
Karola Pekníka a v Grinave ako
spomienku na hrdinské boje ame-
rických letcov.

Do osláv sa zapojili všetky kul-
túrne inštitúcie v meste. Malokar-
patská knižnica usporiadala kvíz k
60. výročiu SNP a besedu s pria-
mymi účastníkmi bojov v ZŠ Na
bielenisku. V apríli sa uskutočnila
súťaž v poézii a próze s tématikou
oslobodenia. Študenti mali besedu
so spisovateľom Ladislavom Ťaž-
kým o jeho tvorbe s tématikou odbo-
ja. Okrem toho sa konala aj vý-
tvarná súťaž.

Centrum voľného času usporia-
dalo kvíz k 60. výročiu oslobodenia
Pezinka, čo prispelo k obohateniu
vedomostí o bojoch v našom mes-
te. Malokarpatské múzeum pripra-
vilo seminár o živote a bojovej čin-
nosti pezinského rodáka gen. Pek-
níka, na ktorom boli prítomní aj jeho
príbuzní. Prednášateľom bol major
Jaroslav Kozolka, ktorý je aj auto-
rom štúdie o jeho živote. Po semi-
nári bola pietna spomienka pri jeho
hrobe na cintoríne, kde účastníci
položili kytice a vence.

Kultúrne centrum usporiadalo
literárnu súťaž, do ktorej sa zapojili
žiaci základných a študenti stred-
ných škôl. Hlavnou témou bola spo-
mienka na vojnu a šťastný život v
mieri.

Mestské múzeum z iniciatívy Pet-
ra Wittgrúbera inštalovalo výstavu
venovanú spomienkam na II. sve-
tovú vojnu. Je tam veľa autentic-
kých dokladov a bolo treba vyna-
ložiť veľa úsilia v jej realizácii. Od-
porúčame školám i občanom Pe-
zinka, aby výstavu navštívili. Orien-
tační bežci usporiadali tradičný Beh
oslobodenia.

Na mnohých podujatiach sme
spolupracovali s oblastnou vojen-
skou prokuratúrou, ktorá nahrádza
vojenskú posádku v meste.

Vysoko si vážime, že na všetkých
podujatiach sa zúčastnili časopis
Pezinčan, TV Pezinok a čiastočne
Pezinsko. Redaktori pezinskej tele-
vízie navštívili všetkých priamych
účastníkov odboja a urobili o nich
pamätné medailóny. Škoda, že nie-
ktorí odmietli o sebe hovoriť. Cez
naše mesto prebehla aj štafeta po-
solstva a mieru, ktorá prechádzala
na trase Prešov – Bratislava.

Cieľom týchto podujatí bolo
sprístupniť našej mládeži dni bojov,
naučiť ich vážiť si slobodu, to že už
60 rokov žijeme na Slovensku v
mieri, že nepoznajú hrôzy vojny,
biedu a hlad, utrpenie a žiaľ. Nie
všade vo svete je to tak. Za tých
šesťdesiat rokov neuplynul ani je-
den deň, aby sa v lokálnych vojnách
niekde nezmyselne nezabíjalo.

Za aktivitu udelila Základná orga-
nizácia a Ústredná rada Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov pamätné listy k 60. výročiu
ukončenia II. svetovej vojny a SNP.
Čakajú nás ešte dve dôležité po-

dujatia – zájazd Po stopách II. sve-
tovej vojny a príprava Zborníka spo-
mienok priamych účastníkov odbo-
ja.
Ďakujeme všetkým spolupracov-

níkom a sponzorom, ktorí nám po-
máhajú udržiavaťZO v aktivite, oso-
bitne primátorovi Oliverovi Solgovi,
ktorý sa aktívne podieľa na všet-
kých podujatiach i vlastnou iniciatí-
vou.

Bojovníci z roka na rok odchád-
zajú do nenávratna, ale pribúdajú
noví členovia i tí najmladší, takže
máme 78 členov. Veríme, že ich
bude stále viac...

Výbor ZO SZPB v Pezinku

Oslavy 60. výročia oslobodenia pri pomníku na Mladoboleslavskej
ulici.



V dňoch 10. a 11. júna sa usku-
točnia na Radničnom námestí Kera-
mické trhy Pezinok 2005. Nadvä-
zujú na úspešný 1. ročník, ktorý sa
konal v minulom roku za účasti 75
keramikárov - výrobcov a predaj-
cov z celého Slovenska a Českej
republiky.

"Tohtoročné Keramické trhy budú
ešte väčšie ako v minulom roku. Je
už isté, že príde viac ako sto kera-
mikárov zo Slovenska, Čiech a po-
zvali sme aj Slovincov zo Starej
Pazovy a Petrovca," povedala nám
Dana Kopálová, riaditeľka Malo-
karpatského múzea, ktoré je hlav-
ným organizátorom.

Usporiadatelia pripravujú tiež
sprievodné akcie – výstavy, detské
tvorivé dielne, súťaž v točení na

hrnčiarskom kruhu, súťaž Nádoba
na víno. Novinkou bude pokus o
zápis do Guinessovej knihy rekor-
dov v točení veľkej keramickej ná-
doby.

Samozrejme na podujatí nebudú
chýbať vystúpenia hudobných sku-
pín a tanečníkov.

"Chceme, aby pezinské Kera-
mické trhy nadviazali na tradíciu,
ktorá v tomto regióne bola. Usilu-
jeme sa prilákať k nám viac ľudí,
aby sa rozširoval turistický ruch. V
budúcom roku chceme pozvať aj
Rakúšanov a Maďarov, teda Kera-
mické trhy majú perspektívu a verí-
me, že sa stanú zaujímavým podu-
jatím pre výrobcov i zákazníkov,"
doplnila riaditeľka D. Kopálová.

(mo) – začiatok predaja
ukážky práce majstrov na hrnčiarskom kruhu
detské tvorivé dielne (organizátor Centrum voľného času)
bluegrassová kapela Flowline
ľudová hudba FS MladosťŠenkvice

– vyhlásenie výsledkov súťaže Nádoba na víno
– ukončenie 2. ročníka Keramických trhov Pezinok 2005

9.00
10.00 – 18.00
10.00 – 18.00
10.00 – 13.00
15.00 – 18.00
17.00
18.00

10.00

10.00 –
10.00 – 19.00
11.00 –
11.00 – 14.00
13.00

16.00 – 19.00
17.00
19.00

– slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti predsedu BSK
Ľuba Romana a primátora Mesta Pezinka Olivera Solgu
začiatok súťaže Nádoba na víno

detské tvorivé dielne (organizátor Centrum voľného času)
začiatok súťaže v točení na hrnčiarskom kruhu

dychová hudba Vinosadka
– pokus o zápis do Guinessovej knihy rekordov – točenie veľkej ke-

ramickej nádoby
kapela bratov Kuštárovovcov

– vyhlásenie výsledkov súťaže v točení na hrnčiarskom kruhu
– ukončenie prvého dňa trhov

Zároveň vás pozývame na výstavu v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku. Výstava prezentuje bohatú zbierku hrnčiny Vlastived-
ného múzea v Galante, približuje návštevníkovi históriu hrnčiarskeho re-
mesla na Slovensku i v Maďarsku. Výstavu si môžete pozrieť vo výstav-
ných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku od 3.6. do 28.8.
2005. Otvorené utorok – piatok 8.30 – 16.30 hod., sobota 9.00 – 15.00
hod., nedeľa 13.00 – 17.00 hod.

V čase Keramických trhov piatok 10.6. 2005 8.30 – 19.00 hod.
sobota 11.6. 2005 9.00 – 18.00 hod.

Krása hliny

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v
Pezinku, Cech slovenských keramikov, Mesto Pezinok,
SOU, M.R. Štefánika, Slovenská ľudová majolika.

Café, bar, restaurant RADNICA
začala koncom apríla štvrtkové live
koncerty na nádvorí Starej radnice
v Pezinku. V nasledujúcom mesia-
ci organizátori pripravili tieto kon-
certy: – 3+1 Peťo Preložník
(jamm), – Také one (jazz
night), – Romantika –
Roman Kraic, – STARES,

– Comfort zone – Jazz.
Viac informácií dostanete na tel.

č. 033/641 4000, kde si môžete
rezervovaťmiesta na sedenie.

2. júna
9. júna

16. júna
23. júna

30. júna

(r)

Trinásty ročník literárnej súťaže
O cenu primátora mesta Pezinka
vyvrcholil slávnostným vyhlásením
výsledkov v stredu 25. mája 2005 v
obradnej sieni Mestského úradu. V
štyroch kategóriach v tejto súťaži
prezentovalo svoje spisovateľské
schopnosti temer 50 nádejných
poetov a prozaikov. Hodnotiaca
porota v zložení R. Bílik (predse-
da), M. Steinerová a Ľ. Miháliková
konštatovala mierny pokles počtu i
úrovne prác tohto ročníka v porov-
naní s predchádzajúcim. Výsledky
prinesieme v budúcom čísle. (EL)

Pri príležitosti 365. výročia smrti
významného barokového maliara
portrétistu, pezinského rodáka
Jána Kupeckého zorganizovalo
mesto Pezinok IV. ročník medziná-
rodnej súťaže v portrétovej tvorbe
detí a mládeže POCTA KUPECKÉ-
MU. Podujatie vyvrcholilo 13. mája
2005. Začalo sa prednáškou histo-
ričky umenia Vladimíry Büngerovej
z Malokarpatského múzea, ktorá
účastníkom priblížila život a dielo
maliara. Po nej položili účastníci
kvety k buste maliara umiestnenej
na jeho rodnom dome na Kupec-
kého ul. Potom sa v minigalérii
Domu kultúry uskutočnila vernisáž
výstavy súťažných prác spojená s
odovzdávaním ocenení víťazom.

Odborná porota z 52 zúčastne-
ných prác zo štyroch krajín za naj-
lepšie vybrala práce:

1. Zuzana Kvetková, maľba
a (SR)

2. Jiří Pechlát, grafika
(ČR)

3. Jožko Praček, kresba
(Slovinsko)

Laureáti súťaže:
Dáma

v klobúku Tulák
Cézanne

Dvaja
priatelia

1. Jiří Pechlát za grafiku
2. Anna Hrdličková za parafrázu

na renesančný portrét

1. Irena Leskovec za pastel

2. Toni Požar za pastel

1. Tenk FanniAnna za kresbu

Cena za najlepšie práce
v národných sekciách:

česká
Cézanne

Simonetta
slovinská

Diev-
ča s červenými ústami

Modrooký
chlapec
maďarská

Diev-
ča s vrkočmi

slovenská
Unave-

ný Huncút
Starý

muž

Rem-
brant

Dve

1. Michal Kebis za maľby
a

2. Martin Vajsábel za maľbu

1. Jana Horáčková, grafika

2. Aldina Samardžič, koláž .
Piaty ročník súťaže POCTA KU-

PECKÉMU sa uskutoční o dva
roky, pri príležitosti 440. výročia
narodenia majstra.

Cena primátora
mesta Pezinka:

(EL)



Martin Mojžiš 9.3.
Matej Kapina 28.3.
Adam Kollár 1.4.
Alexandra Chrenková 4.4.
Matej Polák 6.4.
Věra Jenisová 7.4.
Nicolas Vrablanský 10.4.
Samuel Frič 11.4.
Ján Guštafík 13.4.
Vincent Grúber 15.4.
Róbert Bihári 16.4.
Tereza Šintalová 17.4.
Simona Gáliková 18.4.
Vanesa Grmanová 18.4.
Agáta Komanová 19.4.
Laura Miháliková 19.4.
Martin Ondrejkovič 20.4.
Laura Bieliková 25.4.
Alexander Švoňavec 26.4.
Vanessa Poláková 28.4.

PavolČajkovič a Katarína Poliaková
Ing. PeterAgha a Karin Rusnáková
Jozef Behal a Katarína Slámková
Miroslav Bobek a Karin Tallová
Peter Hradský a Lea Reingraberová
PeterArpa a Zuzana Vrablanská
VojtěchČerný a Jana Skládalová

Oľga Drgoňová 3.5.
Vincent Pekárek 4.5.

70-roční

Jozef Bauer 83 r.
Ondrej Hanúsek 74 r.
Oľga Široká 69 r.
Ing. Jaroslav Filaus 77 r.
Anna Soboličová 87 r.
Pavel Bača 54 r.
František Köplinger 56 r.
Justína Slimáková 85 r.
Tibor Králik 77 r.
Peter Porkert 52 r.
Rudolf Krupa 80 r.
Silvester Marhavý 80 r.
Emília Skovajsová 76 r.
Ján Hornáček 60 r.
Emília Kováčová 56 r.

Jozef Nemec 6.5.
Júlia Kaničková 8.5.
Jozef Baďura 10.5.
Ladislav Durdovanský 10.5.
Marta Štohlová 10.5.
Blažena Kabátová 11.5.
Veronika Satková 15.5.
Anastázia Brúnnerová 16.5.
Ivan Sejč 16.5.
Etela Salaiová 18.5.
Božena Tahotná 18.5.
Irena Marušicová 23.5.
Benedikt Cíferský 28.5.

Marta Glváčová 1.5.
Imriška Svátková 7.5.
Jaroslav Pecník 15.5.
Vincent Kanka 19.5.
Karolína Malá 26.5.
Mária Prešinská 31.5.

Vilma Grófová 1.5.
Augustín Zabadal 2.5.
Hermína Gregušová 11.5.
Gabriela Noskovičová 12.5.
Oľga Valachovičová 14.5.
Mária Kozáková 23.5.
Štefánia Tahotná 25.5.

Augustín Teplanský 14.5.

Elena Dográciová 3.5.

Anna Dugová 10.5.

75-roční

80-roční

85-ročný

92-ročná

94-ročná

Peter Guštafík a Mgr. Petra Kocour-
ková
Peter Imriška a Lucia Klačanská
Mgr. Roman Ďuriančik a Mgr. Zuza-
na Baďuríková
Martin Březík a Zuzana Honzíková
Ing. Peter Berta a Ing.Andrea Bartá-
ková

Neplačte, že som odišla,
ten pokoj a mier mi prajte,
len v srdciach večnú spomienku
si na mňa zachovajte.
Dňa 4.5. 2005 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša najmilšia mamič-
ka a babička

z Pezinka.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú rodina Brezíková,
dcéra Jarmila a syn Igor s rodinami.

Rozália TIKOVÁ

Dňa 23.5. 2005 uply-
nul rok, čo nás vo
veku 74 rokov na-
vždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami.Ďakujeme za spo-
mienku.

Gustáv
NESTAREC

Navždy prestali pre teba hviez-
dy svietiť, už navždy prestalo
pre teba slnko hriať, ale tí, čo ťa
milovali, nikdy neprestanú na
teba spomínať.

Dňa 24. mája 2005
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel a otec

.
S láskou spomínajú
manželka, deti Lu-
káš a Tomáš a

ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

JúliusČIERNY

Dňa 18.5. 2005 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec
a dedko

.
S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

Ing. Tibor
KOPITKO

S veľkou bolesťou v
srdciach si pripomí-
name smutný deň
3.6. 2001, deň nená-
vratného odchodu
nášho milovaného

.
Všetkým, ktorí ste ho poznali a ve-
nujete mu s nami tichú chviľku za-
spomínaniaďakujeme. Manželka a
deti s rodinami.

Štefana
TOMAŠOVÝCH

Je taká chviľa, skončí sa život,
začne spomienka, spomienka oživí v pamäti
ľudské ruky, nejeden dávno zabudnutý
okamih, oči človeka, ktorý nás mal rád.

Dňa 1. mája 2005 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, otec, dedko

.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Man-
želka Jožka, deti Alenka a
Jaroslav a ostatná rodina.

Jaroslav MIHALOVIČ

Prvého mája sme si pripomenuli 1. výročie vstupu Slovenskej repub-
liky do Európskej únie. V predvečer tohto historického dňa, ktorý zna-
menal nové smerovanie Slovenska v rámci spoločnej Európy, sa usku-
točnila milá slávnosť. Primátor mesta Oliver Solga pozval na radnicu v
sprievode rodičov ročnú občianku Dominiku Holáskovú, ktorá sa stala
pred rokom prvým eurodieťaťom na Slovensku. Narodila sa 1. mája
2004 o 0,30 hodine v Bratislave a informáciu o tom priniesli viaceré
naše médiá.

Na slávnostnom stretnutí 30. apríla najskôr primátor mesta prednie-
sol príhovor a potom odovzdal rodičom Dominiky kvety a finančný dar
päťtisíc korún. Pri tejto príležitosti sa uskutočnil i zápis do Pamätnej
knihy mesta. (mo)

Dominika Holásková v náručí pri-
mátora.

Zhasli oči, stíchol tvoj hlas,
veľká bolesť stále je v nás.
Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúťnám nedovolí.

Dňa 6.6. 2005 si s
veľkým smútkom
pripomíname 5. vý-
ročie úmrtia našej
milovanej

,
r. Bučekovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s láskou s nami. Smú-
tiaca rodina

Anitky
KLAMOVEJ

Dňa 17.5. 2005 uplynulo 7 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá

.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Emília VARGOVÁ

Dňa 3.6. 2005 uplynie 5 rokov, čo nás
opustil náš drahý syn, manžel, otec,
brat .
S úctou a láskou spomína smútiaca
rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Ján ROMAN

Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.

Dňa 3.5. 2005 uply-
nulo 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel a
otec .
Spomínajú man-
želka a synovia s ro-
dinami.

Jozef MIKES

Pre nás si nikdy neodišla,
si stále v našich mysliach.

Dňa 19.6. uplynú 3
roky, čo nás navždy
opustila naša milo-
vaná manželka a
mamička

.
S úctou spomínajú
manžel, deti, ne-

vesta, Paťo a vnučka Erika.

Erika
SEKANINOVÁ



bdobie, keď sa vo svete
masovo rozšírilo používa-
nie železa sa nazýva

. Na našom území k
tomu došlo približne v 7. – 6.storočí
p.n.l. V staršej dobe železnej sa v
Európe rozšírila tzv.

nazvaná podľa náleziska v ra-
kúskom Hallstatte. Nástup doby
železnej je spojený s početnejšími
vojenskými zrážkami, všeobecným
pohybom obyvateľstva a poklesom
populácie v Európe. Práve po pre-
konaní tohoto krízového obdobia
sa začína formovať spoločnosť
halštatskej kultúry. Na území zá-
padného Slovenska sa v jej rámci
rozvinula tzv. kalendberská kultúra.
Medzi jej najznámejšie sídla na
našom území môžeme zaradiť
známe hradisko Molpír pri Smole-
niciach, či sídliská v Chorvátskom
Grobe a Bernolákove. Množstvo
nálezov z nich svedčí o vysoko dife-
rencovanej spoločnosti, prepraco-
vanom náboženskom systéme,
rozvinutej textilnej výrobe a obcho-
de. Nálezy dokazujú, že ľud kalen-
dberskej kultúry obchodoval s
Etruskami a Grékmi. Na území Pe-
zinka neboli zatiaľ stopy po osíd-
lení v staršej dobe železnej ziste-
né. Jediným náznakom je súbor
úlomkov keramiky z priestoru dneš-
nej Hrnčiarskej ulice, nájdený
počas archeologického výskumu v
roku 2004.

Mladšia doba železná sa niekedy
nazýva tiež a je

želez-
nou dobou

halštatská kul-
túra

laténskou dobou

spájaná s národom Keltov. Išlo o
skupinu indoeurópskych kmeňov,
ktorých kultúra predstavuje v
európskom ponímaní dejín vrchol
barbarskej civilizácie, ktorá umož-
nila veľkej časti Európy spoznať

zil aj v okolí nášho hlavného mesta
a teda aj v Pezinku. Donedávna
bol, v súvislosti s našim mestom,
jediným známym nálezom z tohto
obdobia depot piatich keltsko-
dáckych tetradrachiem, ktoré je-

výdobytky antického
sveta. Pri spoznávaní
keltskej kultúry sa na
rozdiel od predchád-
zajúcich kultúr mô-
žeme opierať nielen o
archeologický mate-
riál, ale už aj o antické
písomné texty. Kelti
boli prvými obyvateľmi
strednej a západnej
Európy, ktorí začali
raziť mince. Práve tie
sú základným báda-
teľským materiálom
pri určovaní obdobia,
kedy Kelti žili aj na
našom území. Na zá-
klade nálezov kelt-
ských mincí tzv. brati-
slavského typu, zná-
mych bia tekov a
množstva archeologických nále-
zov môžeme skonštatovať, že nie-
kedy pred rokom 350 p.n.l. bolo
územie dnešnej Bratislavy sídlom
významného keltského veľmoža.
Jeho vplyv sa takmer s istotou odra-

Keltská minca simmerinského typu zo Sloven-
ského Grobu.

den z nestorov slovenskej archeo-
lógie prof. Eisner dokonca identifi-
koval ako keltsko-dácke mince pe-
zinského typu. Žiaľ, pravdepodob-
ne počas bombardovania Brati-
slavy v roku 1944 nenávratne zmiz-

li. Prof. Eisner udával miesto ich
nálezu kdesi na pomedzí chotárov
Pezinka a Svätého Jura. Neskôr k
týmto minciam pribudli ďalšie tri
tetradrachmy, avšak klasického,
bratislavského typu. Na veľmi dlhý
čas boli toto jediné stopy prítom-
nosti Keltov na území Pezinka a
jeho bezprostredného okolia.Až po
začatí archeologických výskumov
koncom osemdesiatych rokov v
priestore pezinského hliniska pri-
búdali postupne ďalšie a ďalšie
stopy. Práve v spomenutom pries-
tore sa našlo niekoľko artefaktov
laténskej (keltskej) keramiky. Čre-
pový materiál postupne pribúdal aj
z ďalších miest. Avšak až v roku
2004 počas archeologického vý-
skumu pri Slovenskom Grobe sa
podarilo výskumnému tímu na čele
s Mgr. Igorom Bazovským z Ar-
cheologického múzea SNM v Brati-
slave zistiť rozsiahlejšie osídlenie z
neskorej doby laténskej, reprezen-
tované súborom kvalitnej keltskej
keramiky. V priebehu tohoto výsku-
mu sa podarilo nájsť aj ďalšiu drob-
nú keltskú mincu tzv. simmerinské-
ho typu. Vzhľadom na to, že ar-
cheologický výskum v Slovenskom
Grobe, ale aj na ďalších miestach v
okolí Pezinka i v meste, je v úpl-
ných začiatkoch, môžeme opráv-
nene povedať, že „pezinskí Kelti“
nepovedali ani zďaleka svoje po-
sledné slovo.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

–

Na Mestskom úrade v Pezinku
je zaevidovaná petícia asi 113
občanov mesta, ktorí nesúhlasia
so zamýšľaným rozširovaním
cintorína v Pezinku. Argumen-
tujú viacerými dôvodmi, najpod-
statnejší je, že majiteľom sused-
ných obydlí to zhorší kvalitu bý-
vania. Aké je stanovisko Mesta,
sme sa spýtali primátora Olivera
Solgu:

Mesto Pezinok už dlhšie rieši
problém cintorína a keďže hrozí, že
za nejaký čas nebudeme mať kde
pochovávať, musíme ho neod-
kladne riešiť. Boli vytypované úze-
mia na cintorín, napríklad v Kučiš-
dorfskej doline či v lokalite Zajačie
za Strednou policajnou školou. Ani
jedno nie je vyhovujúce. Tieto po-
zemky nepatria mestu, museli by
sa vykúpiť, chýba tam infraštruk-
túra, a neviem si dosť dobre pred-
staviť ako by na takto vzdialený
cintorín dochádzali najmä starší
ľudia. Preto sme sa rozhodli za al-
ternatívu rozšírenia jestvujúceho
cintorína. Získali sme pozemok po
pravej strane cintorína, ktorý patril
Slovenskému pozemkovému fon-
du. Takisto sme odkúpili pozemok
za Domom smútku spolu s rodin-
ným domom na Seneckej ulici. Na
mieste bývalého sadu by sme
chceli vybudovať nový, väčší a
dôstojnejší dom smútku, aby sa
mohli pohrebné obrady vykonávať
vo vnútri, aby ľudia v prípade ne-

priaznivého počasia vonku nemrzli
či nemokli. V budúcnosti bude na
tomto pozemku tiež urnový háj. Na
pravej strane, kde bol Lesný závod,
by sa mal cintorín rozšíriť o nové
hrobové miesta. Pravdupovediac
som prekvapený, že v súvislosti s
týmto rozhodnutím vznikla petičná
akcia. S jej obsahom sme sa po-
zorne oboznámili a celú problema-
tiku by som rozdelil do dvoch okru-
hov.
Ľudia bývajúci v okolí hovoria o

probléme, ktorý sa dá vyriešiť. Ich
pozemky od cintorína oddelíme
nepriehľadným plotom a zeleňou.
Nebudú ich vyrušovať ani obrady,
keďže sa budú konať vo vnútri
domu smútku. Problém s preklád-
kou kanalizácie, ktorá prechádza
cez pozemok, vyriešime na ná-
klady mesta a ubezpečujem, že to
vôbec nebude drahé. Občania,
ktorých sa to týka, by si mali uvedo-
miť, že cintorín na tomto mieste je
od polovice 19. storočia a všetky
stavby, ktoré tu vyrástli neskôr, sa
stavali s vedomím, že sú v sused-
stve cintorína, a teda že ich majite-
lia budú touto skutočnosťou do istej
miery obmedzení.

Druhý okruh problémov uvede-
ných v petícii absolútne odmietam,
pretože nemá racionálne jadro.
Napríklad, že pohľad na cintorín
deprimuje žiakov gymnázia ako aj
obyvateľov, ktorí v tomto okolí bý-
vajú. Neobstojí ani tvrdenie, že

občania nemôžu vykonávať určité
činnosti, ako kosiť trávu a píliť dre-
vo, keď sú na cintoríne obrady. Jed-
nak tieto činnosti sa nevykonávajú
každý deň, a potom obrady sú vždy
popoludní, keď je väčšina týchto
obyvateľov v zamestnaní. Nie je
pravdou ani to, že rozšírenie cin-
torína bude drahšie ako vybudova-
nie nového. Dali sme si vypracovať
podrobnú ekonomickú analýzu a tá
potvrdzuje, že rozšírenie cintorína
je najvýhodnejšie. Nuž a čo pove-
dať na argument rozšíriť radšej cin-
toríny na Cajle a v Grinave? Nie-
koľkokrát sme sa snažili občanov
presvedčiť, aby pochovávali na
týchto cintorínoch, dokonca sme
tam chceli zaviesť zľavy za poplat-
ky, ľudia však uprednostňujú, aby
sa rozšíril jestvujúci cintorín a vybu-
doval nový dom smútku.

Nezdá sa mi fér, že petíciu podpi-
sovali aj ľudia, ktorých sa to tak bez-
prostredne netýka, lebo bývajú na
sídliskách Sever, Juh či v centre
mesta. Takýchto je polovica. Keď
som sa niektorých pýtal, prečo petí-
ciu podpísali, nevedeli mi odpove-
dať, alebo im skôr prekážalo, že
cintorín je v strede mesta. Pritom
odborníci – ekológovia považujú
cintorín spolu so Zámockým par-
kom za pľúca mesta. Cintorín je
tiež prirodzeným biokoridorom
medzi obydliami a železnicou a
skládkou odpadov v Starej jame.

(mo)

vyhlasuje výberové konanie v
zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme
na obsadenie

Kvalifikačné predpoklady: VŠ stav.
smeru (odbor pozemné stavby),
odborná spôsobilosť na samostatné
zabezpečovanie odborných a ria-
diacich činností na úseku územ-
ného plánovania a stavebnej sprá-
vy;
Iné požiadavky: bezúhonnosť, ria-
diace a organ. schopnosti, prax v
riadiacej funkcii min. 2 roky, práca
na úseku územného plánovania a
stavebnej správy min. 2 roky, zna-
losť práce s PC, vodičský preukaz
skupiny B;
Žiadosti spolu s požadovanými pod-
kladmi (pozri dolu) zasielajte poštou
alebo prineste osobne do 13.6.
2005 na adresu: Mesto Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s
označením "VK – VSÚ".

Podmienky: VŠ prírodovedného
resp. techn. smeru, prax v riad. funk-
cii min. 3 roky. Iné požiadavky: zna-
losť problematiky živ. prostredia v
komunálnej, resp. celoštátnej sfére,
bezúhonnosť, riadiace a organ.
schopnosti, znalosť práce s PC, VP
sk. B. Žiadosti do 13.6. 2005 s
označ. "VK – VOŽP".

1. Vedúceho stavebného úradu

2. Vedúceho oddelenia
životného prostredia

Požadované doklady: žiadosť,
životopis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, odpis z re-
gistra trestov (nie starší ako 3
mes.).



Milovníkov kvalitného divadla,
dobrej hudby, zaujímavých filmov...
jednoducho vás všetkých, ktorí sa
radi a výborne zabávate, určite po-
teší niekoľko horúcich informácií z
festivalovej kuchyne 17. ročníka
Cibuláku.

Na svoje si samozrejme príde nie-
len náročnejší divák, ale aj návštev-
níci, ktorí bežne do divadla nezaví-
tajú a zastávajú skeptický názor, že
„ je to len umenie pre zasvätených“.
Cibulák 2005 vás opäť presvedčí o
tom, že nie je divadlo ako divadlo.
Tento festival iných alternatívnych
foriem, je tu jednoducho pre všet-
kých. A keď hovoríme pre všetkých,
to znamená, že organizátor neza-
budol ani na tých najmenších.

Ako sme vás už minule informova-
li, očakávanou udalosťou tohtoroč-
ného Cibuláku bude premiéra pred-
stavenia nášho domáceho divadla
PIKI, ktoré je však dobre známe
široko ďaleko. Svetlo sveta uzrie ich
Kamoš obor, rozprávkový lapač
snov a vy sa už teraz môžete tešiť
na fantastické dobrodružstvá, ktoré
zažil so svojou malou priateľkou
Sofiou. Môžeme vám prezradiť, že
sa s nimi možno
budete aj trochu
báť, ale aj to, že sa
spolu veľa nasme-
jete. Tvorcovia sa
inšpirovali knihou
R. Dahla. A vy si
určite nedajte ujsť
túto jeho novú diva-
delnú podobu.

Na „deti každého
veku“ nezabudol
ani Klaun Bilbo,
ktorý k nám zavíta
po svojom dlhom
putovaní krajinami
Európy a Ázie, aby
ukázal svoje zá-
bavné kúsky. Bilbo
znovu oživí aj charaktery comedie
dell´arte v pohrebnom pochode
predstavenia Smrt komedie, ktoré
excelovalo aj na otvorení minuloroč-
ných olympijských hier vAténach.

Z prastarých tradícií kočovných
divadiel, kaukliarskych spoločen-
stiev putujúcich od mesta k mestu,
vychádza súbor Komedianti na
káře. Malých aj veľkých potešia svo-
jimi príbehmi, ktoré vám vyrozprá-
vajú odvážni rytieri, krásne princez-
né, udatní princovia, strašní draci či
lesné víly. Nebudú chýbať žonglér-
ske kúsky, vrhanie nožmiči šermiar-
ske zápasy. To všetko, samozrejme,
priamo pod šírim nebom.

Divácky zaujímavé určite bude aj
predstavenie Indigenes z dielne
francúzskeho divadla Delices – DA-
DA. Príbeh inšpirovaný slávnou drá-
mou Rómeo a Júlia je situovaný do
exteriéru, ktorý samotný sa stáva
pre tvorcov silnou inšpiráciou. Bu-
dete svedkami zaujímavej konfron-
tácie klasického literárneho diela a
jeho divadelného predvedenia v
duchu DADA- istickej imaginácie.

Teatr Novogo Fronta je azda tým
najlepším čo dnes môže náročnej-
šiemu divákovi európska alterna-
tívna scéna ponúknuť. Predstave-
nie Phantomysteria vám pripraví
pohybový koncert plný symbolov a
mystiky, hľadajúci odpovede na
večné otázky ľudského bytia.

Malými nočnými príbehmi a pred-
stavením Pulcinella očarí návštev-
níkov festivalu aj slovinský bábkar
Matija Solce.

Úplne z iného súdka tentoraz na-
mixoval zábavu všestranný rakúsky
súbor Irrwisch. Môžeme vám s urči-
tosťou povedať, že štyria energickí
chlapíci, ktorých si mnohí pamätajú
z minulého roku (najmä ten sympa-
tický pán, od ktorého si jeden z nich
„požičal“ okuliare...), radikálne zme-
nili imidž. Zrazu dostanete pocit, že
sa vrátili zlaté roky sedemdesiate.
Krikľavé lesklé košele, kultové sexi
zvonové nohavice, parádne účesy
ako zo starých amerických seriálov.
To všetko predznamenáva fakt, že
títo páni to v uliciach mesta roztočia
vo veľkom štýle, v disko štýle se-
demdesiatych rokov, v štýle Nujork
Denzing Kwiin.

zamýšľajú nad vážnou filozofic-
kou otázkou: Keby chlapi neboli.

Filmová sekcia, ktorá vynikajúco
zapadla do celkovej dramaturgie
Cibuláku, vás aj tento rok presvedčí,
že slovenský film naozaj nie je
mŕtvy. Príďte sa pozrieť na nové
študentské počiny FTF VŠMU.

Samozrejme, že nebudú chýbať
ani večerné koncerty na Nádvorí
Zámku. Piatok otvorí domáca ka-
pela Feelme. Energické úpravy fil-
mových melódií neskôr vystrieda
repertoár známej recesistickej sku-
piny Karpatské chrbáty. Piatkový
večer vyvrcholí tanečným setom
pánov z Café Del Fun. V sobotu sa
predstaví horúci objav s prekvapivo
nízkym vekovým priemerom, ale o
to väčšou odvahou – Tucan, po nich
to budú naši domáci Karpatskí pas-
tieri a o záver koncertu sa postará

Mango Molas, skupina, ktorá sa
našla v energických karibských ryt-
moch.

Zo sprievodných podujatí určite
zarezonuje happening, na ktorom
bude Ondrej Rudavský v Galérii
PROKOP premietať svoje videá.
Počas celého Cibuláku bude fungo-
vať aj festivalová čajovňa s hudob-
ným programom.

Je viac ako jasné, že posledný
júnový víkend sa celý Pezinok pre-
mení na divadelné mesto. Počnúc
Radničným námestím, cez Potočnú
ulicu, Kultúrne centrum, Zámok aj
Zámocký park a dokonca neobíde
ani jeden známy hypermarket.

Dôvodov na to, aby ste neobišli
Cibulák je naozaj dosť. A keď už nič
tak príďte aspoň na ten cibuľový
chlieb... Veronika Hanuliaková

Očakávané hviezdy festivalu – rakúske divadlo
Irrwisch.

Ak ste predsa len pokojnejšie, poe-
tickejšie nátury, zatúlajte sa na nové
predstavenie JW Production a Túla-
vého divadla, ktoré pre vás pripra-
vilo kabaretné pásmo namiešané z
pesničiek legendárnej dvojice Vos-
kovca a Wericha.

Pre drsnejšie povahy máme
skvelý typ. Príbeh priamo z boxer-
ského ringu Rocky IX v podaní vy-
nikajúceho českého divadla Buch-
ty a loutky. Máte pocit, že bábky a
boxerské rukavice nejdú dohro-
mady? Nedajte sa zmiasť formou,
apropo, akékoľvek zaužívané pra-
vidlá sú pre toto divadlo nonsens.
Napriek tomu, práve s týmto pred-
stavením, získali prestížne ocene-
nie ERIK za najpozoruhodnejšiu
bábkovú inscenáciu roku 2004.

Alebo by ste radšej Fešandy? Tu
ich máte. Dve skvelé, vtipné, mla-
dé, krásne, dokonca aj inteligent-
né, ale hlavne poriadne uvravené
baby, ktoré sa svojskou poetikou

16.00 Kamoš obor Malá sála KC

17.00 Klaun Bilbo Potočná ulica

18.00 Nujork Denzing Hypernova
Kwiin

18.00 Kdo z koho Zámocký park

19.00 Piano Revue Sála v Zámku

19.00 Rocky IX Veľká sála KC

20.00 Rytířské povídaní Zámocký park
o princi Bajajovi

20.30 Smrt komedie Radničné nám.

21.30 Phantomysteria Nádvorie Zámku

23.00
Nádvorie Zámku

10.30 Nujork Denzing Radničné nám.
Kwiin

11.30 Noc na FTF 3 Malá sála KC

14.30 Kamoš obor Veľká sála KC

15.00 Princ Nebojsa Nádvorie Zámku

16.00 Pulcinella Pred Zámkom

17.00 Keby chlapi neboli Sála v Zámku

18.00 Indigenes Zámocký park

19.00 I slavní se prali Zámocký park

19.30 Malé nočné Sála v Zámku
príbehy

20.30 Komediokraft Veľká sála KC

22.30
Nádvorie Zámku

Piatok, 24.6.

Sobota, 25.6.

PIKI

Bilbo Compagnie

Irrwisch

Komedianti na káře

JW production
a Túlavé divadlo

Buchty a Loutky

Komedianti na káře

Bilbo Compagnie

Teatr Novogo Fronta

Koncert - Feelme,
Karpatské chrbáty,
DJ Carlo, DJ Truhlík &
live trumpet Remo

Irrwisch

Filmová sekcia

PIKI

Komedianti na káře

Teatro Matita

Divadlo Fešandy

Delices DADA

Komedianti na káře

Teatro Matita

Luboš Balák a kol.

Koncert - Tucan,
Karpatskí pastieri,
Mango Molas

ZMENY V PROGRAME VYHRADENÉ!

Off program (24.6.):
21.00 Happening Galéria ProkopOndrej Rudavský



venovaná právam detí, uverejňu-
jeme v nej časť výsledkov spomí-
naného prieskumu, ktoré sa týkajú
tejto oblasti.

Odpovede na otázku –

:
– 66 respondentov uviedlo, že ne-
vedia o svojich právach. Zároveň
26 detí a mladých odpovedalo, že
vedia o svojich právach, ale žiadne
nevedeli konkretizovať.
– 100 vedelo, že majú svoje práva
a zároveň niektoré z nich konkreti-
zovali: v 90% odpovedí sa vyskytlo
právo na vyjadrenie svojho názoru
a právo na vzdelanie. Ďalšie práva,
ktoré respondenti uviedli: právo na

Vieš, že
deti a mládež majú svoje práva? Ak
áno, niektoré vymenuj

V januári tohto roku REVIA – Ma-
lokarpatská komunitná nadácia a
Mesto Pezinok uskutočnili medzi
mladými ľuďmi v Pezinku dotazní-
kový prieskum zameraný na zisťo-
vanie ich názorov na podmienky ži-
vota v našom meste. Na prieskume
sa zúčastnilo 192 respondentov,
žiakov 7. – 9. ročníka pezinských
základných škôl a študentov všet-
kých stredných škôl. Opýtaní sa
vyjadrovali o možnostiach ako trá-
viť voľný čas, ako presadiť v škole
alebo meste svoje nápady a názory
a v neposlednom rade aj o svojich
právach. Keďže táto špeciálna prí-
loha časopisu Pezinčan ku kam-
pani jeMesto priateľské k deťom

voľný čas, na zábavu, prístup k in-
formáciám, právo na lásku, jedlo,
starostlivosť, deti nesmú pracovať,
nesmú byť týrané a sexuálne zneu-
žívané, právo na rodinu a priate ľov,
právo na omyl, na slobodu prejavu,
na vierovyznanie, na zdravý vývoj
v rodine, na bývanie, na sociálne
zabezpečenie, lekársku starostli-
vosť, na výchovu a rozvoj osob-
nosti, právo slobodne sa rozhodo-
vať, právo nájsť si kamaráta s hoci-
jakou farbou pleti, právo posla ť list
primátorovi o nedostatkoch v mes-
te.

Ako vidno, nie všetci máme v tejto
oblasti jasno, preto robíme na túto
tému v tomto čísle osvetu.

V minulom čísle sme na tejto
strane priniesli prílohu o možnos-
tiach športovania v Pezinku. Do
adresára športových klubov si do-
plňte:
– , kon-

takt: Naďa Urbančoková, Bratislav-
ská ul. 130, tel. 0907 682 987, Eva
Pätoprstá, tel. 0903 701082;
– ,
Ing. František Moravčík, tel. 0905
604 792.

Plavecký klub Pezinok

zmena predsedu PŠC Pezinok

mená vašich rodičov a dátum naro-
denia zaregistrované. Máte právo
na štátnu príslušnosť, právo po-
znať svojich rodičov a právo na ich
starostlivosť,
– od svojich rodičov by ste nemali
byť oddelení, iba ak by takéto od-
lúčenie bolo na váš prospech. Ak
by vás napríklad rodičia týrali,
alebo nestarali sa o vás. Ak sa vaši
rodičia rozhodnú žiť oddelene, bu-
dete musieť bývať len z jedným z
nich, ale budete mať právo stýkať
sa s obidvomi rodičmi,
– kedykoľvek príjmu dospelí roz-

hodnutie, ktoré vás nejakým spô-
sobom ovplyvní, máte právo vyslo-
viť svoj názor a dospelí ho musia
brať vážne,
– máte právo vyhľadávať informá-
cie a povedať čo si myslíte, či už
ústne, písomne, formou umenia,
avšak váš prejav nemôže útočiť na
iných,
– máte právo myslieť si čo chcete a
vyznávať také náboženstvo, aké
chcete. Vaši rodičia by vám mali
pomôcť naučiť vás rozlišovať čo je
dobré a čo zlé,
– máte právo stretávať sa, kamará-
tiť sa a združovať sa s inými ľuďmi,
pokiaľ to nezasahuje do práv iných,

Existuje medzinárodný zákon,
ktorý sa volá Dohovor o právach
dieťaťa, prijatý Valným zhromažde-
ným OSN 20.11.1989. Všetky kra-
jiny na svete súhlasili, že tento zá-
kon budú uplatňovať, okrem dvoch:
USAa Somálska. Práva detí stano-
vujú, čo je im dovolené robiť a čo
ľudia, ktorí sú za ne zodpovední,
musia pre ne urobiť, aby boli
šťastné, zdravé a v bezpečí. Sa-
mozrejme, aj deti majú určité po-
vinnosti voči ostatným deťom a
dospelým, pretože aj oni majú
svoje práva

– každý človek do 18 rokov života
má všetky práva uvedené v tomto
Dohovore,
– tieto práva máte bez ohľadu na

to, kto ste, kto sú vaši rodičia, akú
máte farbu pleti, akého ste pohla-
via či vierovyznania, akým jazykom
hovoríte, či ste telesne alebo inak
postihnutí, alebo či ste bohatí alebo
chudobní,
– každý musí uznať, že máte právo
na život,
– máte právo na meno a pri vašom
narodení by malo byť vaše meno,

(zdroj: www.uni-
cef.sk).
Niektoré práva detí, vybrané
z Dohovoru o právach dieťaťa:

– máte právo na súkromie. Môžete
si napríklad viesť denník, do kto-
rého nemá nikto právo nazrieť,
– máte právo získavať informácie z
rozhlasu, televízie, novín, kníh,
atď. z celého sveta. Rodičia musia
zabezpečiť, aby ste dostávali infor-
mácie, ktorým dokážete porozu-
mieť,
– nikto vám nesmie ubližovať. Do-
spelí musia zabezpečiť, aby ste
boli chránení proti zneužívaniu,
násiliu a zanedbávaniu. Dokonca
ani vaši rodičia nemajú právo vám
ublížiť,
– ak ste postihnutí, buď mentálne

alebo fyzicky, máte právo na zvlášt-
nu starostlivosť a vzdelávanie, kto-
ré vám pomôžu vyrásť rovnakým
spôsobom, ako ostatné deti,
– máte právo na zdravie. Znamená
to, že keď ste chorí, máte nárok na
profesionálnu starostlivosť a lieky.
Dospelí sa musia v prvom rade zo
všetkých síl snažiť, aby ich deti neo-
choreli, najmä tým, že im dávajú
stravu a starajú sa o ne,
– máte právo na primeranú životnú
úroveň. To znamená, že rodičia
musia zabezpečiť, aby ste mali čo
jesť, čo si obliecť, kde bývať, atď.,
– máte právo na vzdelanie. Musíte

získať základné vzdelanie, ktoré
musí byť bezplatné. Mali by ste tiež
mať možnosť chodiť do strednej
školy,
– účelom vašej výchovy je plne

rozvinúť vašu osobnosť, talent a
duševné a fyzické schopnosti. Vý-
chovou by ste mali získať úctu voči
vašim rodičom, kultúrnej identite,
prostrediu v ktorom žijete a voči
hodnotám iných, a tým byť pripra-
vení na zodpovedný a pokojný ži-
vot v slobodnej spoločnosti, reš-
pektujúc práva iných ľudí a svoje
okolie,
– ak ste členom menšiny, máte

právo na vlastnú kultúru, vyznáva-
nie a praktikovanie vlastného ná-
boženstva a používanie vlastného
jazyka,
– máte právo hrať sa a právo na

oddych a voľný čas,
– máte právo byť chránení proti

drogám a ľuďom, ktorí sa živia výro-
bou a predajom drog,
– všetci dospelí a všetky deti musia
tento Dohovor poznať. Máte právo
učiť sa o svojich právach a dospelí
by sa o nich mali učiť tiež.

Úplne znenie Dohovoru a viac
o projekte Mesto priateľské k
deťom nájdete nájdete aj na
www.pknet.sk.

Stranu pripravili: Zuzana Frno-
vá, Eva Lupová.

Na číslo 0800112 112 môže zavolať každý, kto
potrebuje pomoc alebo chce pomôcť.

LDI je prvou telefonickou linkou, špecializova-
nou na problematiku detí a mládeže v SR. Jej
cieľom je možnosť okamžitého telefonického kon-
taktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo kon-
krétnej pomoci v krízovej či stresujúcej situácii.
Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane
usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné infor-
mácie.

Telefonický kontakt poskytuje volajúcemu
dieťaťu pocit istoty a citovej podpory, ubezpečiť
ho, že je tu niekto výlučne pre neho.

Svoje odborné služby poskytuje pravidelne kaž-
dý štvrtok a sobotu od 14.00 do 20.00 hodiny bez-
platne.

Pracovníci poskytujú klientom relevantné infor-
mácie z oblasti práv dieťaťa, rodinného, pracov-
ného ale i trestného práva a zákona o sociálnej
pomoci.

O sociálno-právne poradenstvo a následné in-
tervencie môže požiadať nielen dieťa či mladý
človek, ale i každý dospelý v mene dieťaťa. Kon-
taktovať sa môžete na telefónnom čísle 0800112
112. Všetky poskytované intervencie v prospech
detí a mládeže sú bezplatné.



4.6. 2. kolo SNLmužov
Judo hala

5.6. GFC Grinava – Stupava

11.6. PŠC Pezinok – Petržalka
12.6. Slovan Viničné – Dubová
12.6. Karpaty Limbach – Jaku-

bov
12.6. Slovenský Grob – Stupava

19.6. GFC Grinava – Slovenský
Grob

11. – 12.6. Majstrovstvá Sloven-
ska v slalome automo-
bilov, Kameňolom

4.6. MaSK Pezinok – Crows
Košice, 10.00 hod., muži

4.6. MaSK Pezinok – Indians
Rača, 15.00 hod., muži

5.6. MaSK Pezinok – Crows
Košice, 10.00 hod., ženy

5.6. MaSK Pezinok – STU Spi-
ders Bratislava, 15.00 hod.
ženy

Džudo:

Futbal:

Motorizmus:

Softball:

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

V sobotu 18. júna okolo 16. hodiny budú účastníci súťaže na historic-
kých vozidlách prechádzať cez Pezinok. V nedeľu o 9.00 hod. vystavia
nádherné historické motorky a autá na Radničnom námestí pred mest-
ským úradom, kde si ich môžete pozrieť. O hodinu neskôr sa premiest-
nia do kameňolomu, tu bude pokračovať jazda pravidelnosti v týchto
šiestich kategóriach: autá vyrobené do roku 1945, autá r. 1946 – 1970,
motocykle do r. 1945, motocykle r. 1946 – 1970, automobily špeciálne,
motocykle špeciálne.

Na súťaži sa zúčastnia i zahraniční účastníci, organizátori opäť oča-
kávajú veteránov zČiech, Rakúska a Maďarska.

V dňoch 18. a 19. júna sa uskutoční spoločné podujatie Veteran
car clubu Pezinok a Veteran car clubu Bratislava pod názvom Bý-
valých 500 km slovenských a jazda pravidelnosti do vrchu Baba.

(mo)

Obhajcovia bronzo-
vých medailí z minulého ročníka
zdolali všetkých štyroch súperov,
medzi nimi aj vlaňajšieho šampióna
Sláviu STU Bratislava.

Druhé kolo sa uskutoční 4. júna v
pezinskej Judo hale.

Džudisti 1.JC Pezinok sa stali
víťazom I. kola I. ligy mužských
družstiev, ktoré sa konalo v so-
botu 30. apríla v bratislavskej
hale Mladosť.

(pr)

Výsledky:

Pora-
die po I. kole:

1.JC Pezinok – Dukla B. Byst-
rica 4:3, – ZTS Martin 6:1, – Slávia STU
Bratislava 4:3, – Slávia Trnava 5:1.

1. Pezinok 8 b., B. Bystrica
6, Slávia STU 4, 4. Trnava 2, 5. Martin 0.

V apríli absolvovali
pezinskí karatisti a
kickboxeri niekoľko
podujatí, na ktorých
potvrdili svoje kvality.

Na Majstrovstvách
Slovenska karatistov v Martine zí-
skali titul majstra:
(– 58 kg, kumite),

(– 53 kg, kumite) a
(A. Hupková,

Z. Gregušová, M. Kohútová). Druhé
miesta obsadili
a , bronzové me-
daily vybojovali a

(M. Greguš,A. Palčík, P. Matúšek).
Na Orinavskom pohári v Turčian-

skych Tepliciach zvíťazili
(13 – 16 r., kumite) a

(9 – 11 r., kata).
V 5. kole Slovenského pohára v

kickboxe v Trnave sa presadila
, ktorá zvíťazila v

light kontakte žien do 59 kg.
Kickboxeri potvrdili dobrú formu aj

na turnaji Czech open v Prahe kde
triumfovali
(light kontakt ženy, – 60 kg),

(light kontakt ženy,
– 55 kg) a (semi
kontakt muži, – 81 kg).

Alena Hupková
Zuzana Gregu-

šová družstvo
dorasteniek v kumite

Michaela Kohútová
Martina Poizlová

Michal Greguš
družstvo dorastencov v kumite

Lukáš Ga-
vorník Juraj
Holan

Ale-
xandra Horáková

Svatava Špániková
Alexan-

dra Horáková
Viktor Džogánik

(kt)

Po minuloročnej
úspešnej premiére si môžu aj tento
rok basketbaloví priaznivci zaspo-
mínať na najslávnejšie časy tohto
športu v našom meste. Podujatie
sa začne o 19.00 hod. zápasom
starých pánov, hlavný exhibičný
zápas sa začne o 20.15 hod. Účasť
na zápase už prisľúbili Lukjanec,
Kuznecov, Orgler, Mičuda či Weiss.
Okrem samotného zápasu sú pri-
pravené súťaže zručností hráčov a
divácka súťaž. Keďže toto poduja-
tie je jedným z príspevkov k osla-
vám 60. výročia basketbalu v Pe-
zinku, organizátori chcú aspoň sym-
bolicky oceniť aj najvýznamnejšie
osobnosti pezinskej basketbalovej
histórie. Vstupné na podujatie je 50
Sk, vstupenky je možné v predpre-
daji zakúpiť v predajni Stamet, u
Jozefa Suchoňa.

V sobotu 11.
júna sa v špor-
tovej hale SOU
na Komenské-
ho ulici usku-
toční 2. ročník
basketbalovej

exhibície s názvom PEZINOK
BASKET SHOW.

(pr)

V sobotu sa usku-
toční jubilejný 10. ročník populár-
neho turnaja v minifutbale

na ihrisku TJ Baník
Pezinok na Cajlanskej ulici. Turnaj
sa začína v tradičnom čase od 8.00
hod. s predpokladaným vyvrchole-
ním okolo 17.00 hod. na turnaji sa
zúčastní 20 mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Topoľčian, Modry,
Piešťan, Nitry a Šurian. Vzhľadom
na veľký záujem o tento turnaj z
radov pezinských športovcov sa
organizátori rozhodli umožniť štart
väčšiemu počtu domácich mužstiev
a tým prilákať na štadión čo naj-
väčší počet divákov. Pre všetkých

25. júna 2005

NOVÝ
ŽIVOT CUP 2005 – Memoriál Mi-
lana Bacigála

účastníkov a návštevníkov je pri-
pravené občerstvenie. Určite ne-
bude chýbať obľúbený guláš, slo-
venské pivo, vínko a nealkoholické
nápoje. Pozývame všetkých fanúši-
kov futbalu a dobrého športu. Príďte
povzbudiť svoje mužstvo v sú-
bojoch o cennú trofej. Prvenstvo na
turnaji obhajuje mužstvo DEVILS
PEZINOK.

Organizátoriďakujú TJ Baník Pezi-
nok, Mestu Pezinku a všetkým spon-
zorom za finančnú i materiálnu po-
moc, ktorá je nevyhnutná na organi-
zovanie takejto akcie. Zároveň vyja-
drujú presvedčenie, že všetci účast-
níci a fanúšikovia strávia príjemný
deň so športom. Ján Nagy

Už v minulom čísle sme informova-
li, že volejbalistky VTC Pezinok obsa-
dili v tomto ročníku extraligy žien ko-
nečné 8. miesto, keď im nevyšlo naj-
mä play off, v ktorom nevyhrali ani
jeden zápas. O zhodnotenie uplynu-
lej sezóny sme požiadali trénera

: –

–

Ľuba Stražaya

Play off vám však nevyšlo podľa predstáv...

Na začiatku prípravy nás zaskočil
výpadok smečiarok. Nemečkayová sa k nám mala
pripojiť po dlhodobom zranení až 1. októbra, napokon
však vôbec nenastúpila, Ferancová sa zranila hneď v
druhý deň prípravy a s únavovými zlomeninami nohy
laborovala v podstate celú sezónu. Síce sa nám poda-
rilo na hosťovanie vybaviťBednárovú z Doprastavu, tá
ale nesplnila naše očakávania. Situáciu sme potom
riešili presunom ostatných hráčok. V podstate až do
konca roka sme hľadali optimálnu zostavu a v tomto
období sme tesne 2:3 prehrali niekoľko zápasov, ktoré
nám v konečnej tabuľke chýbali k tomu, aby sme do
play off išli z lepšej pozície. Najlepší volejbal sme hrali
od začiatku roka, odohrali sme výborný GALA cup,
chytili sme sa v lige a naša forma stúpala, pripravovali
sme sa na play off.

Zaskočilo nás nie práve najčestnejšie konanie Slá-
vie UK, nášho štvrťfinálového súpera. V čase keď
naša forma gradovala a dievčatá boli na súpera nabu-
dené, využila Slávia medzeru v pravidlách a oddialila
začiatok série. To nás rozhodilo, navyše sme mali dlhú
zápasovú pauzu. Prvý zápas sme zahrali slabo, v ďal-
ších sme sa síce zlepšili, ale už to nestačilo. Navyše
nás po prvom zápase postihli aj zdravotné problémy.
Po vypadnutí vo štvrťfinále hráčky stratili motiváciu a
prehrali sme ajďalšie dve série.

n

Opúšťa nás Bednárová, ktorej sa skončilo hosťova-
nie, odchádzajú aj Urbánková a Kollárová, Kleskeňo-
vá sa už bude venovať len trénerstvu. Do prípravy sa
zapojí mladá Rybárová z našej liahne, rátame aj s prí-

–

nAké zmeny nastanú v kádri ačo pripravujete do
novej sezóny?

chodmi viacerých hráčok, všetko sa však dorieši v naj-
bližších týždňoch. Pripravujeme samozrejme tradičné
turnaje. V polovici septembra sa volejbaloví priaznivci
majú na čo tešiť, chystá sa nevídaný Pezinský strapec
a tiež tradičný Turnaj priateľov.

–

nČo vás v uplynulej sezóne najviac potešilo a čo
sklamalo?

Potešili ma výkony mladých hráčok Bujdošovej a
Nestarcovej, ktoré podávali najspo ľahlivejšie výkony
a tiež ma potešil príchod mladej talentovanej nahrá-

vačky Slobodovej, ktorá najmä na jar, keď bola zdra-
vá, ukázala, že môže byť prísľubom do budúcnosti.
Spoľahlivé výkony podávala aj kapitánka Lenka
Osvaldová. Sklamali ma už spomínané výpadky
smečiarok a tiež Bednárová, ktorá vôbec nesplnila, čo
sme od nej očakávali.

Spokojnosťmôžem vysloviť aj s tradične dobrou prá-
cou s mládežou v našom klube, tréneri Martiš, Grúber,
Andel, Filípek a Kleskeňová urobili výbornú prácu za
čo im patrí poďakovanie. Úprimné a srdečné poďako-
vanie patrí aj našim sponzorom a reklamným partne-
rom a všetkým, ktorí nám v sezóne nejakým spôso-
bom pomohli. Samozrejme vďaka patrí aj divákom,
ktorí na našich zápasoch vytvárali atmosféru, v ktorej
sa vždy dobre hralo. (pr)

V stredu 1. júna sa uskutoční v
Dome kultúry 2. ročník šachového
turnaja detí. Začiatok je o 9.00
hod.



Vrátili sme sa do čias, keď celá
naša dedina žila ako jedna rodina.
Slávnostné bolo ovzdušie i atmo-
sféra. Dňa 8. mája zišli sa tu ľudia
všetkých vekových kategórií, aby si
pripomenuli 60. výročie oslobode-
nia našej vlasti, pozdravili mamičky
k ich sviatku a privítali jar pri tradič-
nom grinavskom máji.

Podujatie zorganizovala Občian-
ska iniciatíva Grinava v spolupráci
s poslancami Mestského zastupi-
teľstva za našu časť mesta. O kul-
túrny program sa postarali dychová
hudba Grinavanka pod vedením D.
Šmahovského, deti zo Základnej
školy s materskou školou Orešie,
spevácky zbor Jajoba a členovia
cirkevného speváckeho zboru Gri-

nava. O občerstvenie sa pričinili
členky výboru dôchodcov.

Poďakovanie patrí aj Mestu Pe-
zinku, Petrovi Vachovi z Grinavy,
Vinohradnícko-vinárskemu druž-
stvu podielnikov Karpaty, DJ Edovi,
Okresnej organizácii ĽS-HZDS Pe-
zinok a poslankyni Ing. Diane Štro-
fovej.

Všetkých prítomných oslovil slo-
gan, ktorý tu zaznel: Menej vzdy-
chaj, viac spievaj, menej hovor o
láske, viac miluj, menej vrav, viac
uvažuj, menej sa vyhrážaj, viac
odpúšťaj, menej kritizuj, viac pomá-
haj. Ak to učiníš budeš šťastný a
šťastní budú aj ostatní.

učiteľka na dôchodku
R. Šmahovská

Materská škola vo Viničnom ozna-
muje rodičom, že na školský rok
2005/2006 má voľné miesta pre
deti. Je možné prijať aj 2-ročné deti
so základnými hygienickými ná-
vykmi. Naša MŠ má celoročné akti-
vity, napr. výučba anglického jazy-
ka, branná príprava – opekanie,
plavecký výcvik, škola v prírode,
divadelné predstavenie (kde sme
získali 1. miesto Festival najmen-
ších), výlety, účasť v projektoch
Škola zdravia, základy s počítačom
– staršie vekové skupiny.

Máme veľké priestory typu rodin-
ného domu, s veľkou záhradou,
množstvom preliezok a ovocných
stromov, chodník zdravia, veľké
pieskovisko. Bližšie informácie na
tel. č. 033/6476 147 alebo priamo
na adrese MŠ Viničné, Hlavná 291,
900 23 Viničné. (mš)

SLOVENSKÝ GROB

(jj)

– Stolnoteni-
sový oddiel OŠK v Slovenskom
Grobe usporiada v dňoch 4. a 5.
júna v miestnom Dome kultúry stol-
notenisový turnaj o Pohár starostu
obce. V sobotu 4. júna o 12.30 hod.
bude turnaj pre neregistrovaných
hráčov obce a v nedeľu 5. júna o
12.30 hod. pre registrovaných
hráčov z obce a okolia. Prihlásiť sa
možno v deň konania podujatia
pred začiatkom turnaja priamo v
Dome kultúry v Slovenskom Gro-
be.

SLOVENSKÝ GROB

(jj)

– V nedeľu 8. mája sa konali v Slovenskom Grobe
celoobecné oslavy Dňa matiek. V zaplnenej sále Domu kultúry sa prítom-
ným matkám prihovoril starosta obce, ktorý im poďakoval za výchovu mla-
dej generácie a za pomoc pri zabezpečovaní spoločenského života v obci.
Potom nasledoval kultúrny program detí z materskej školy, žiakov základ-
nej školy a folklórneho súboru Husiarik. V závere vystúpila skupina Kryštál
so speváčkou Jankou Minarovičovou. Po ukončení programu odovzdali
prítomným matkám darčeky.

SLOVENSKÝ GROB – Dňa 14.
mája organizoval Cech husaciná-
rov Slovenského Grobu v Dome
kultúry majáles. V reprezentačne
vyzdobených priestoroch sa zabá-
valo 250 domácich návštevníkov,
ale i obyvateľov Pezinka a okoli-
tých obcí. Na úvod podujatia vy-
stúpil folklórny súbor Husiarik z
miestnej zéešky. Potom sa priho-
vorila Danka Kisslingová, prezi-
dentka Cechu husacinárov. Majá-

les slávnostne otvoril starosta
obce Jozef Javorka. Do tanca a na
počúvanie hrala populárna sku-
pina Kmeťoband. V bohatej tom-
bole prvú cenu – kožené kreslo v
hodnote 35 tisíc korún – vyhral
Dušan Turenič. Okrem toho každý
zo siedmich účastníkov Cechu
husacinárov venoval ako cenu
útechy pečenú hus. Návštevníci
odchádzali z podujatia spokojní.

(jj)

Preventívna komisia Okresného
výboru Dobrovoľnej požiarnej ochra-
ny a Dobrovoľný hasičský zbor pri
Strednom odbornom učilišti v Pe-
zinku usporiadali výtvarnú súťaž na
tému Požiarna ochrana očami detí.
Do súťaže sa zapojili deti z viacerých
základných škôl v okrese.

Na slávnostnom odovzdávaní cien

sa zúčastnili – predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ľubo-
mír Roman, primátor Pezinka Oliver
Solga, zástupcovia sponzorov,
družobnej organizácie v Rakúsku a
ďalší hostia. Ocenení prevzali z rúk
hlavného organizátora mjr. Petra
Ronca diplomy a vecné ceny.

(mo)

V piatok 6. mája otvorili v Mest-
skom múzeu v Pezinku výstavu s
vojnovou tématikou, pri príležitosti
60. výročia skončenia 2. svetovej
vojny. Spoluorganizátormi sú Mesto
Pezinok, Miestna organizácia Slo-
venského zväzu protifašistických
bojovníkov a Historické múzeum
Slovenského národného múzea v
Bratislave.

Väčšina exponátov je z Historic-
kého múzea, ale niektoré sú za-
požičané aj od súkromných zbera-
teľov. Napríklad uniformy sú zo zbie-
rok Tomáša Hlaváčika a Petra Če-
cha.

"Pri príprave výstavy a zabezpečo-
vaní exponátov sme sa orientovali na
cieľovú skupinu mladých ľudí, ktorí
vojnu nezažili ačasto majú skreslené
informácie, ako to tu prebiehalo. Sna-
žili sme sa teda zhromaždiť čo naj-
viac informácií, ktoré sa týkajú 2. sve-
tovej vojny. Žiadny názor však ne-
vnucujeme, nech si ho urobí každý
sám," povedal nám pracovník Mest-
ského múzea Peter Wittgrúber.

Na výstave sú bohato zastúpené
zbrane a uniformy pechoty obidvoch
súperov vo vojne – Nemecka a So-
vietskeho zväzu. Súčasťou expozí-
cie sú ťažké a ľahké guľomety, osob-
né zbrane, rôzne doplnky. Organizá-
tori sa zamerali na zdokumentovanie
udalostí, ktoré sa odohrávali priamo
pri oslobodzovaní Pezinka. Sú tu
informácie o našich významných
bojovníkoch – Jánovi Svetlíkovi a
generálovi Karolovi Pekníkovi, o po-
prave Dominika Virgoviča a zajatec-
kom tábore v Grinave.

Výstava potrvá do 15. augusta
2005. (mo)

Najúspešnejší prevzali z rúk Pet-
ra Ronca ocenenia.
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(piatok) o 9.00 a 11.00 hod. v
Malej sále –

;
(pondelok) o 17.00 hod. v Mini-

galérii –
;

(štvrtok) o 17.00 hod. v Malej
sále – – muzikál
dramatického krúžku CVČ;

(nedeľa) o 14.30 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– VII.
ročník celomestskej súťaže v spe-
ve. Hlavný garant: Únia žien Slo-
venska MO Pezinok;

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

– V. časť;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále –
– záver cyklu rozprávok s detskou
súťažou. Divadlo TRALALA
– , hra
podľa rozprávky Nataši Tánskej.
Po predstavení ocenenie víťazov
súťaže Ahoj rozprávka, ceny Su-
perdivák odovzdajú ELA a HOP zo
známeho televízneho programu;

(piatok – sobota) –
– XVII. ročník medzinárod-

ného divadelného festivalu. Hlavný
garant: OZ P.R.D. v spolupráci s
Mestom Pezinok a Kultúrnym cent-
rom. Presný program bude uve-
dený na osobitných plagátoch;

6.6. – 30.6. –
práce víťazov krajskej súťažnej
prehliadky neprofesionálnej tvorby
fotografov. Hlavný garant: MOS.

15. – 19.8.
.

1. – 2. Cumlikátor USA
3. – 5. Star wars: Epizóda III -

Pomsta Sithov USA
6. – 7. Dvere v podlahe USA

8. Paparazzi USA
9. – 10. Honba za pokladom Tem-

plárov USA
11. – 12. Tlmočníčka USA
13. – 14. Pofajčíme, uvidíme

USA, KAN, SRN
15. Jeho foter, to je lotor USA

16. – 17. Klan lietajúcich dýk
Čína

18. – 20. Buď cool USA
21. – 22. Sahara USA

23. Hra na schovávačku
USA

3.6.
MALÝ DETSKÝ DIVA-

DELNÝ FESTIVAL
6.6.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
AMFOADIAFOTO (MOS)

9.6.
ROMO A JULA

12.6.
PEZINOK SPIE-

VA – SPIEVAJTE S NAMI

16.6.
HOVORY O ZDRAVÍ

Té-
ma:

19.6.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

24. – 25.6. CI-
BULÁK

AMFO A DIAFOTO

Letný detský prí-
mestský tábor

Čo musíme vedieť o sebe, aby
sme boli zdraví

S dievčiskom sa nehráme

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

20.5. – 5.6.

;

30.6.
KONCERT V

KLUBE MLADÝCH.

Výstava prác detí
výtvarného odboru ZUŠ E. Su-
choňa

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

24. – 26. Stopárov sprievodca po
galaxii USA

27. – 28. Hitch: Liek pre moderné-
ho muža USA

29. – 30. Román pre ženy ČR
Začiatok predstavení je o 21.00

hod. Pokladnica je otvorená od
20.00 hod.

(štvrtok) o 17.00 hod. v Malej
sále KC – – mladí
divadelníci z Centra voľného času
predvedú muzikál o tom, ako je to s
Rómeom a Júliou dnes;

(piatok – sobota) od
10.00 – 18.00 hod. na Potočnej
ulici – – deti
i dospelí si v rámci Keramických
trhov môžu vyskúšať prácu s hlinou
a hrnčiarskym kruhom.

–
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,
prípadne práce na počítači či PC
hier. Každý týždeň pondelok – pia-
tok v čase od 10.00 – 12.00 hod. a
13.00 – 17.00 hod. v Dome tech-
niky 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.

využite ešte prí-
ležitosť prihlásiť sa na nultý ročník
festivalu kultúrnych a umeleckých
aktivít s názvom (bliž-
šie informácie na www.pezinok.
sk/skoly/cvc/atlantida). Vyberte si 3
hlavné a 2 vedľajšie aktivity a
počas týždňa objavte a rozšírte si
hranice svojich tvorivých možností.
A takáto je ponuka workshopov:
maľba na sklo, keramika, premeny
papiera, maľba, kresba, grafika,
výroba z dreva, sochy a monumen-
ty, výroba šperkov, textilné techni-
ky, moderné tance, spoločenské
tance, divadlo, bábkové divadlo,
spev, step, kickbox, aerobik, le-
zecká stena, gitara, hra na afric-
kých bubnoch, hra na didgeridoo,
english club, Deutsch bei Tee, ta-
liančina, ľudová hudbaAmeriky.

– výstava pripominajúca 60.
výročie skončenia 2. svetovej vojny

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

9.6.
ROMO A JULA

10. – 11.6.

KERAMICKÁ DIELŇA

Mama, ocko, poď sa hrať...

Internet

Deň otvorených dverí v Dome
techniky

LAST MINUTE:

ATLANTÍDA

1945
Výstava:

Stála expozícia:

Beseda:
Jozef Franko – Sakrálna plastika

16.6. NÁ-
LEZY MINCÍ A ICH VÝPOVEDNÁ
HODNOTA.

(štvrtok) o 17.00 hod. –

Hosťami a prednáša-
júcimi budú numizmatici doc. Ján
Hunka z Archeologického ústavu
SAV a Mgr. Marek Budaj z Historic-
kého múzea SNM.
Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Ako chutí samovíno...

Krása hliny

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).

– recesis-
tická výstava o pôsobení velikána
svetovej vedy Jára Cimrmana v
Pezinku na začiatku 20. storočia,
výstava v pivničných priestoroch
múzea potrvá do 12.6.

– výstava zo zbierok
Vlastivedného múzea v Galante.

Stále expozície:

Výstavy:

Približuje návštevníkovi históriu
hrnčiarskeho remesla na Sloven-
sku a Maďarsku. Vernisáž výstavy
sa uskutoční 3.6. o 16.00 hod. vo
výstavných priestoroch múzea.
Výstava potrvá do 28.8.

(streda) –
– 2. ročník šachového tur-

naja detí. Začiatok o 9.00 hod. v
Dome kultúry v Pezinku.

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.

– výstava potrvá
do 26. júna 2005.

Sprievodným podujatím výstavy
bude premietanie úspešných videí
vynikajúceho filmára a výtvarníka
Ondreja Rudavského. Táto projek-
cia bude venovaná pamiatke so-
chára Štefana Prokopa v rámci me-
dzinárodného divadelného festivalu
Cibulák 2005.

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

Akcie a podujatia:
1.6. O pohár Richarda

Rétiho

Otváracie hodiny:

SOCHY A MAĽBY ANDREJA
RUDAVSKÉHO

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok-mesto,
Hasičský a záchranný zbor Pezinok, Občianske združenie Pre radosť a
Kultúrne centrum Pezinok poriadajú 3. ročník podujatia pre deti. Orga-
nizátori naň pozývajú všetky deti a ich rodičov, pripravené je množstvo
hier a súťaží, samozrejmosťou bude sladká odmena pre každé dieťa.
Lákadlom bude aj možnosť vyskúšať si požiarny útok s vodou, pre-
hliadka zbrojnice a profesionálne ukážky záchrany a vyprosťovania a
hasenia hasiacim prístrojom. Peter Slaný

Kultúrne leto v Pezinku aj tento rok, už po tretíkrát, otvorí Malokarpatský
festivalík tradičnej kultúry NÁVRATY. V priestoroch pred Zámkom sa 3.
júla opäť predstavia folklórne súbory, ľudové hudby a sóloví speváci z
Malokarpatského regiónu, opäť budú pripravené regionálne gastrono-
mické špeciality a prezentácia ľudových umelcov. Festivalu bude pred-
chádzať Škola remesiel, ktorá sa bude konať 2. júla v priestoroch pred
Starou radnicou. Hlavnými organizátormi podujatia sú REVIA – Malo-
karpatská komunitná nadácia, Malokarpatské múzeum Pezinok, Centrum
voľného času, Kultúrne centrum a Mesto Pezinok. Program bude
upresnený v najbližšom čísle a na .www.pknet.sk Zuzana Frnová


