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Ako nás informovala riaditeľka festivalu , opäť po-
núknu Pezinčanom a návštevníkom mesta zaujímavé predstavenia,
tentoraz v podaní Mestského divadla Mladá Boleslav, Divadla Příbram,
Činoherného klubu Praha, Žižkovského divadla, Divadla Bolka Polívky
a ďalších. Bližšie o festivale a programe budeme informovať v septem-
brovom čísle Pezinčana.

Druhý ročník divadelného festivalu To najlepšie z humoru na čes-
kej scéne sa uskutoční 22.–29. októbra 2005 v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Zuzana Horová

(mo)

Na tohtoročných Keramických trhoch v Pezinku sme boli svedkami pokusu o zápis do Guinessovej
knihy rekordov. Traja keramici z nášho regiónu – Ján Viglaš (Bernolákovo), Miloš Orságh (Pezinok),
Marián Liška (Modra) – sa pokúsili vytočiť na hrnčiarskom kruhu najväčšiu keramickú nádobu – žar-
tovný džbán. Pod dozorom rozhodcu Igora Svítka sa im to nakoniec podarilo, ich výrobok z hliny má
výšku 110 cm. Viac sa dočítate v septembrovom čísle Pezinčana. Snímka (mo)

Viacerí občania z Kupeckého ulice
sa obrátili na primátora mesta s pí-
somnou žiadosťou zriadiť parkova-
cie miesta pred ich rodinnými doma-
mi. Žiadosť odôvodňujú tým, že
úzke parcely v radovej zástavbe
nedávajú možnosť parkovať viace-
rým automobilom vo dvore. Parko-
vacie plochy by si vybudovali na
vlastné náklady z vegetačných pa-
nelov, ktoré umožnia parkovanie pri
čiastočnom zachovaní zelene.

povedal nám primátor mesta
.

"Vieme o probléme obyvateľov
Kupeckého ulice, ktorí nemajú kde
parkovať, čo tiež platí aj o maji-
teľoch viacerých prevádzok na tejto
ulici. Títo ľudia sú navyše obmedzo-
vaní prevádzkou trhoviska, najmä v
trhových dňoch, keď sú cesty v bez-
prostrednom okolí preplnené par-
kujúcimi vozidlami. Preto sme sa
rozhodli, že problém budeme riešiť
prenájmom predzáhradok maji-
teľom domov, aby si tu mohli zriadiť
parkovacie miesta. Budeme však
trvať na požiadavke, aby tam ozaj
boli osadené vegetačné panely. Vo
výnimočných prípadoch povolíme aj
vytvorenie viacerých parkovacích
miest s jednotnou zámkovou dlaž-
bou,"
OliverSolga (mo)

Po dva dni 10. a 11. júna sa stal
Pezinok slovenským hlavným mes-
tom keramiky. Centrum mesta sa
zaplnilo stánkami s trhovníkmia stov-
kami ľudí, ktorí nakupovali či len obdi-
vovali vystavenú hlinenú krásu. V
prvý deň ich neodradilo ani nevľúdne
daždivé a veterné počasie.

Trhy za účasti 115 výrobcov kera-
miky zo Slovenska, Českej republiky
a Srbska slávnostne prestrihnutím
pásky otvorili predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ľubo
Roman a primátor mesta Oliver Sol-
ga. Obaja vo svojich príhovoroch
vyzdvihli význam tohto podujatia,
ktorým chcú organizátori nadviazať
na niekdajšie trhové a jarmočné tra-
dície v malokarpatskomregióne.

Tohtoročné Keramické trhy s bo-
hatým sortimentom výrobkov mali
aj niekoľko atrakcií. Najväčšou bol
pokus ozápis do Guinessovej knihy
rekordov, ktorého úlohou bolo vy-
točiť najväčšiu keramickú nádobu –
žartovný džbán, s minimálnou met-
rovou výškou. Pokus sa vydaril,
zúčastnení keramikári Ján Viglaš,
Marián Liška a Miloš Orságh vy-
točili džbán vysoký 1,10 metra.

Súčasťou trhov bola aj súťaž o
najkrajšiu keramickú nádobu na
víno, na ktorej sa zúčastnilo štyrid-
sať keramikárov. Uskutočnila sa i
súťaž v točení na hrnčiarskom kru-
hu, ale s menším záujmom zúčast-
nenýchkeramikárov.

Pokračovanie na 5. strane

V uplynulých dňoch navštívili
Strednú odbornú školu Policaj-
ného zboru v Pezinku predstavite-
lia Francúzskej policajnej školy z
Montbeliardu. Družba policajných
škôl trvá už päť rokov. Okrem vzá-
jomnej výmeny skúseností si hos-
tia so záujmom pozreli historické
pamiatky v našom meste a v jeho
okolí. Francúzov prijal v Starej rad-
nici aj primátor Pezinka Oliver Sol-
ga.

V srdečnom rozhovore sme sa
dozvedeli, že francúzskym policaj-
tom sa v Pezinku páči, sú prekva-
pení jeho príjemnou atmosférou a
pohostinnosťou ľudí, obdivujú his-
torické pamiatky a prírodné krásy
v regióne a na Slovensku. Zažili
sme aj príjemnú udalosť, keď sme
sa dozvedeli, že v Montbeliarde je
po našom meste pomenovaná
ulica – Rue Pezinok. Je to po-
merne významná ulica, na ktorej
sa nachádza i nemocnica. Mont-
beliard je známy tým, že je tu sídlo
spoločnosti Peugeot. (mo)



Tradícia organizovania literár-
nej súťaže o Cenu primátora
mesta mala v tomto roku už tri-
nástu podobu. Zapojilo sa donej
56 súťažiacich zo základných a
stredných škôl. Aj keď bol počet
prác nižší ako v minulom roku,
predsa mala súťaž dobrú úro-
veň.

Trojčlenná porota (predseda
PaedDr. René Bílik, CSc., Mag-
daléna Steinerová, PhDr. Ľubo-
míra Miháliková, CSc.) vybrala
najlepšie práce v štyroch kate-
góriach – študentské práce v
poézii a próze a žiacke práce v
poézii a próze. Finančné ceny
najlepším autorom na slávnost-
nom vyhodnotení 25. mája odo-
vzdal osobne primátor Oliver
Solga.
Najlepšie práce:

1. miesto: nebolo udelené, 2.
miesto: , ,
OA Pezinok, 3. miesto: ,

, Gymnázium Mod-
ra.

1. miesto: ,
, Gymnázium Pezinok, 2.

miesto: ,
, SOU Komenského ul.,

3. miesto: ,
, OAPezinok.

1. miesto: ,
, Gymná-

zium Pezinok, 2. miesto: ,
, Pezinok,

3. miesto: ,
, Pezinok.

1. miesto:
, , ZŠ

Fándlyho ul. Pezinok, 2. miesto:
, , ZŠ

Orešie Pezinok, 3. miesto:
, , ZŠ

Orešie, ,
a , Pe-

zinok.

Študentské práce – próza

Študentské práce – poézia

Žiacke práce – próza

Žiacke práce – poézia

Filozof
Anolis

Duša

Poetka

Pštros

Škriatok a Včielka

Potok

Znamenie

Jeseň, Piate koleso,
On

Miňo
Na

Van
Žiara

Marcel Koman

Lukáš Peťko

Linda Piktoro-
vá

Miroslava Ko-
šútová

Matúš Leder-
leitner

Jazmína Piktorová

Simona Blanáriková
Jakub

Kubovič

Kristína Tančárová

Lukáš Minarovič

Natália Vencelová
Barbara Rajno-

hová Helena Zacharová
(mo)

V rozpočte mesta na rok 2005 sa ráta s financovaním viacerých menších
i väčších stavieb. Najväčším investičným zámerom je rekonštrukcia
rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na objekt krátkodobého ubytova-
nia na Zumberskej ulici. Ide o prestavbu 70 lôžkového objektu na 41 bytov
– 32 jednoizbových a 9 dvojizbových. Celkový investičný náklad stavby je
takmer 25 miliónov Sk, z toho 7 miliónov je nenávratná dotácia z Min. vý-
stavby a regionálneho rozvoja a 18 mil. výhodný úver zo ŠFRB (na 30
rokov s 1% úročením). Dodávateľ stavby Batea – stav s.r.o. Pezinok sa
zaviazal stavbu ukončiť za 24 týždňov.

V tomto roku budú realizované aj ďalšie stavby chodníkov, parkoviska a
vodovodu. Chodníky budú vybudované na Komenského ulici (400 tisíc
Sk), Fándlyho ul. (2 mil. Sk), Trnavskej ul. (1 mil. Sk), v Zámockom parku k
Centru voľného času (130 tisíc Sk). S budovaním parkoviska sa ráta na
sídlisku Sever (1,2 mil. Sk) s termínom realizácie jún až september 2005.
Do rozpočtu je zaradené aj predĺženie vodovodu na Myslenickej ulici s in-
vestičným nákladom 600 tisíc Sk. (mo)

Prestavba rozostavaného zdravotníckeho pavilónu na malome-
trážne byty na Zumberskej ulici. Snímka (mo)

Mesto Pezinok vyhlasuje výbe-
rové konanie na spracovanie
návrhu, grafiky a výrobu spoloč-
néhoprospektu Kulinárske chod-
níčky – Pezinok, Neusiedl am
See v slovenskom a nemeckom
jazyku podľa zadania vyhlaso-
vateľa. Prospekt bude obsaho-
vať stručnú charakteristiku tra-
dičnej gastronómie a prehľad
ponuky vybraných gastronomic-
kých zariadení oboch miest.

Uzávierka cenových ponúk je
29.7. 2005 do 15.00 hod. Účast-
níci súťaže majú možnosť obrá-
tiť sa vo veci na Mestský úrad
Pezinok, Radničné nám. 7, Ing.
Eva Lupová, ref. vzťahov k ve-
rejnosti, te. 033/6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.
sk. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky pred-
ložené návrhy a zrušiť výberové
konanie. (EL)

Siedmy poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 6. júla
od 16. do 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)

Najbližšie zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku sa usku-
toční 1. júla. Poslanci budú prero-
kúvať: Informáciu o plnení rozpočtu
za I. štvrťrok 2005, Návrh novely
rozpočtu Mesta na rok 2005, Vyhod-
notenie stavu životného prostredia a
verejnej zelene v meste, Návrh VZN
č. 8/2005 o informačnom systéme

Tak trochu ako turistickú atrakciu, hlavne však na zlepšenie informova-
nosti občanov mesta a jeho návštevníkov uvažuje mesto Pezinok vytvoriť
funkciu mestského bubeníka. Jeho úlohou by bolo v historickom kostýme
robiť zvolávačky na rôzne podujatia ako Cibulák, Vinobranie, Keramické
trhy, Dychovky v preši, Vianočné trhy, festival Ad Una Corda a iné, ako aj
oznamovať rôzne zaujímavé informácie, ohlasovať začiatky podujatí v
Pezinku a pod.

Ak si myslíte, že ste na túto príležitostnú prácu vhodný tip a chcete si tro-
chu privyrobiť (popri štúdiu, či práci), môžete sa prihlásiť do konkurzu,
ktorý sa uskutoční 13. júla 2005 o 16. hod. na Mestskom úrade v Pezinku,
v miestnosti č. 19. Prihlásiť sa treba do 10. júla 2005 na MsÚ, referát
vzťahov k verejnosti (č.dv. 9), tel. 033/6901102, e-mail:

, kde možno získaťbližšie informácie.
eva.lupova@msu-

pezinok.sk (EL)

Mesto Pezinok dáva poslednú
možnosť majiteľom nepovolených
reklám, aby si ich do konca júla
2005 legalizovali na Mestskom
úrade v Pezinku. Po tomto termíne
budú nasledovať kontroly a sank-
cie. Pri predbežných kontrolách
bolo zistené, že viaceré reklamy
boli umiestnené bez povolenia
majiteľov pozemkov, či už je nimi
mesto alebo súkromní vlastníci.
Na tieto stavby neboli vydané sta-
vebné povolenia ani neboli ohláse-
né.

Zisťovanie čiernych reklám sa
robí aj v súvislosti s tým, že Mest-
ské zastupiteľstvo v Pezinku by
malo 1. júla schváliť nové Všeo-
becne záväzné nariadenie o re-
klame a výlepovej službe. (r)

mesta a mestskej výlepovej službe,
Zmena ÚPN č. 1/2005 a návrh VZN
č. 9/2005, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN č. 2/97 o vyhlásení záv. častí
ÚP, v znení neskorších zmien,
Návrh na vytvorenie azloženie Komi-
sie cestovného ruchu, Vyhodnote-
nie činnosti primátora ahlavnej kont-
rolórky a iné. (mo)

Mesto Pezinok ako príslušný
správny orgán v zmysle ust. § 4 ods.
3 písm. e, f) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov, podľa zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komuni-
káciach v znení neskorších predpi-
sov ako vlastník miestnych komuni-
kácií a súčasne cestný správny or-
gán a v súlade s § 46 zákona č.
71/1967 o správnom konaní vydáva
povolenie na rozkopávkové práce v
miestnych komunikáciach na uli-

ciach Dobšinského, Mýtna, Meiss-
lova, Šancová, Záhradná, Kolláro-
va, M.R. Štefánika, Trnavská, Rázu-
sova, Cajlanská, gen. Pekníka, Ber-
nolákova a SNP z dôvodu výmeny
kanalizačných poklopov. Práce bu-
dú vykonávané vo viacerých eta-
pách do 20. júla 2005.

Žiadateľ STAV A–Z s.r.o. Brati-
slava musí dať výkopy do pôvod-
ného stavu a zodpovedá za neporu-
šenosť inžinierskych sietí dotkutých
výkopovými prácami. (msú)

Obvodný úrad životného prostre-
dia v Pezinku ako príslušný orgán
štátnej správy ochrany prírody a
krajiny zaradil niektoré miesta v
Pezinku do zoznamu miest na vy-
hradenie turistických trás pre orga-
nizovanie podujatí pre peších. Vy-
hradenými miestami v Pezinku sú:

1. Turistická trasa (žltá) č. 8131 v
úseku Pezinok (Zumberg) – Tri ka-
mennékopce

2. Turistická trasa (žltá) č. 8106 v
úseku Pod Peprovcom – Rybníček

3. Turistická trasa (zelená)č. 5103
v úseku Rybníček – cesta Pezinok –
Pernek

4. Turistická trasa (červená) č. 0703
v úseku Modra – Pezinok

5. Turistická trasa (modrá)č. 2406
v úseku Pezinok – Pernek

6. Turistická trasa Kuchyňa – Pe-
zinok (Zumberg)

7. Časť turistickej trasy (Štefáni-
kova magistrála) č. 0701 (červená)
v úseku Krásna hôrka (k.ú. Vino-
hrady – Pezinská Baba – k.ú. Pezi-
nok).

Dôvodom vyhradenia miest je
zmiernenie tvrdosti zákona na čas-
tiach prírody s 2. stupňom ochrany
na území Chránenej krajinnej ob-
lasti Malé Karpaty. (OÚŽP)



V piatok 3. júna 2005 na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja v
Bratislave podpísali traja zástupcovia inštitúcií z malokarpatského regiónu
grantové zmluvy, ktoré ich oprávňujú čerpať prostriedky z Phare CBC
spoločného fondu malých projektov SR – Rakúsko. Okrem samosprávy
Mesta Pezinka boli medzi nimi i Európsky vinársky rytiersky stav, ktorého
konzulát má sídlo v Pezinku a Združenie Malokarpatská vínna cesta.
Mesto Pezinok na realizácii projektu získalo
44 198 eur. Jeho cieľom je vzájomné spoznávanie dvoch susedných
národov (slovenského a rakúskeho) aj cez ich gastronómiu. Výstupom by
mal byť Kalendár kulinárskych podujatí na rok 2005 na oboch stranách
hraníc (v tlačenej i elektronickej podobe), Receptár regionálnych špecialít
malokarpatského regiónu a Burgenlandu, propagačno–inštruktážny film,
nové produkty cestovného ruchu, tzv. kulinárske chodníčky a kultivácia
odbornej úrovne budúcich pracovníkov v oblasti gastronómie (kuchárov a
čašníkov) v oboch krajinách.

Partnerstvo ide aj cez žalúdok

(EL)

Pohľadna účastníkov slávnostného zasadnutia.

V utorok 14. júna sa uskutočnilo v
Historickej sieniStarej radnicesláv-
nostné zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva, na ktorom primátor
mesta Oliver Solga odovzdal mest-
ské ocenenia viacerým jednotliv-
com a kolektívom.

Najvyššie mestské vyznamena-
nie

v tomto roku udelili
donovi
pezinskému rodákovi, kňazovi a
básnikovi, za kresťanské a hlboko
humanistické literárne dielo, pre-
kladateľskú činnosť a za príklad
občianskej statočnosti s akou vzdo-
roval totalitnému politickému reži-
mu.

Mestské zastupiteľstvo
udelilo archeológovi a zástupcovi
riaditeľa Archeologického múzea v
Bratislave

za dlhoročnú odbornú
prácu v oblasti archeológie a his-
tórie, najmä za aktívnu prácu pri
archeologických výskumoch v na-
šom meste za spolupráce s Mest-
ským múzeom v Pezinku a za pro-
pagáciu Pezinka v odbornej tlači a
na výstavných prezentáciach.

Mestské vyznamenanie a me-
dailu

udelilo Mestské zastupi-
teľstvo ,
dlhoročnému členovi Klubu orien-
tačného behu Sokol Pezinok, za
obetavú organizátorskú prácu pri
príprave celoslovenských a medzi-
národných podujatí a najmä za
dlhoročnú prácu v prospech športu
a jeho propagáciu medzi deťmi a
mládežou.

Primátor mesta udelil
spolu s pamätnou plake-

tou týmto jednotlivcom a kolektí-
vom:
–

za dlho-
ročnú obetavú prácu vedenia i čle-
nov organizácie pri príprave spo-
mienkových slávností najvýznam-
nejších udalostí 20. storočia, akými
sú Oslobodenie nášho mesta a
Slovenska a Slovenské národné
povstanie;
–

, za udržiavanie baníckych
tradícií v našom meste, za organi-
zovanie výstav a účasť na spo-
ločenských podujatiach a za repre-
zentáciu mesta na mnohých vý-
znamných podujatiach;
–

pri príleži-
tosti 10. ročníka Vínnych trhov, kto-
rých je úspešným organizátorom,
ale najmä za udržiavanie a rozvoj
vinárskych tradícií v našom meste
a za reprezentáciu Pezinka na vi-
nárskych podujatiach doma i v za-
hraničí;
– , za dlhoročnú obe-
tavú prácu v podnikateľskom hnutí,
najmä za pomoc a pôsobenie
medzi ženami – podnikateľkami, za
redakčnú prípravu časopisu Pezin-
ský podnikateľ, ale aj za umelecké
a kultúrne aktivity a účasť na repre-
zentácii mesta;

ČESTNÉ OBČIANSTVO MES-
TA PEZINKA

Štefanovi Sandtnerovi,

CENU JOZEFA ĽUDOVÍTA HO-
LUBYHO

PhDr. Zdenkovi Farka-
šovi, CSc.,

ZA ZÁSLUHY O ROZVOJ
MESTA

MUDr. Pavlovi Poláčkovi

CENU PRI-
MÁTORA

Mestskej organizácii Sloven-
ského zväzu protifašistických
bojovníkov v Pezinku

Malokarpatskému baníckemu
spolku

Združeniu pezinských vino-
hradníkov a vinárov,

Eve Šiškovej

Najvyššie mestské vyznamenanie Čestné občian-
stvo z rúk primátora Olivera Solgu preberá don
Štefan Sandtner.

–

, za
kvalitnú umeleckú
tvorbu v oblasti
grafiky, maľby a
ilustrácie, ako i za
reprezentovanie
mesta na domá-
cich i zahranič-
ných výstavách;
–

, za dlho-
dobé vynikajúce
športové výsledky
korunované titu-
lom majs terky
sveta a majsterky
Európy v kickbo-
xe.

Súčasťou sláv-
nosti bolo poďakovanie primátora úspešným športovcom, ktorí reprezen-
tovali mesto na nedávnych majstrovstvách Európy v kickboxe v Bratislave
– (majsterka Európy),

a úspešnému
trénerovi .

akad. maliarovi
a grafikovi Igo-
rovi Piačkovi

Svatave Špáni-
kovej

Alexandre Horákovej Andrei Šiškovej, Marekovi
Mistríkovi, Michalovi Peniakovi, Andrejovi Palčíkovi

Miroslavovi Horákovi (mo)

V minulých číslach Pezinčana
sem písal o tém, jaký sem hrdý
na to, že sem Pezinčan. Né, ne-
bojte sa sem a ostávam hrdý
nadálej, to ale neznamená, že
nebudem krytycký a budem pry-
žmurovat oči nat tým, čo sa mi
nelúbi. Šeci hádam uznáte, že
to by nebolo správne a dobre.

Tot minule sem si vyrazil večer
do ulíc, hórko bolo jak v rici, re-
ku, sednyme si tutok na terasu a
dáme si pifko. Čašnýk po nás
kukal nejak podozryvo, ale pivo
ochotne donésel a ešče sa aj
usmál. Asi za deset minút sa
vrácil spátky a že či by zme
móhli zaplacit, že sa terasazavý-
rá. Za pet minút došel znova, uš
trocha nervóznejší a že či by
zme mohly dopit a vypadnút,
lebo je deset hodzín a padla. Já
sem len vyvalyl oči a opýtal sem
sa ho prečo a on na to, že to je
narýdzený mesta a že to ešče aj
dost prýsne kontrolujú meský
fízly. Tak, reku nebudem robyt
dusno a ideme o dúm dál. Doj-
deme na dalšú terasu, tá úplne
prázna, vnútri f šenku tlačenyca
jak v raném autobusy do Blavy a
ludé, kerý trčaly ven nám ozná-
mily, že terasa je len do deset a
okolo akurát prefrčalo auto mes-
kej polýcije. Tak, je to pravda,
zaťal sem zuby a zahrešil dost
nechutnú nadáfku, kerá spo-
mýnala aj bolševika. Gdze sú tý
časy, ket zme po otvorený hra-
nýc šeci nabehly do Výdny a
pochvalovaly si, že aj o púlnoci
si tam človek móže dát pivo,
alebo baraj zmrzlynu. Jak zme
si pochvalovaly dovolenky, na
kerých sa šenky zavýraly aš ket
odešly hosci. Šeci zme sa tešily
na to, kedy to aj u nás bude tak.
Asi aš ket sa zobudzíme. Áno,
išly zme nakonec do starej rad-
nyci, ale any venku, any vnútri
nebolo volné mýsto. S príjem-
ného letného večera sa stal ne-
vrlý a išli zme domú. Já vým,
dobre poznám tý reči o rušený
nočného klydu, ale ten, gdo si
chce sednút do drahého šenku,
nejde rušit nočný klyd a tý vypiči,
čo o púlnoci vypadnú z pátej
cenovej skupiny a potrebujú
hulákat, oščávat každý roch a
prevracat smecáky, tý ho budú
rušit tak, či tak. No a nygdo nevy-
ráta o kolko penes prichádza
samé mesto na danách. Chvá-
lyme sa tým, jaké zme kultúrne
mesto, jaké tu máme šelijaké
festivaly, ale to, že si f centre
mesta po desátej nemá človek
dze sednút to nykeho nezaují-
ma. A to ešče nehovorým o rov-
nosci šancí. Z nedostatku mýsta
nespomýnam any pešú zónu,
kerú má uš každá vačá dzedina,
len pezinský radný pány na nu
ešče nenabraly odvahu.

ZúctuVáš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

V stredu 15. júna Bratislavský
samosprávny kraj udeľoval vý-
ročné ceny významným občanom
kraja. Jedným z ocenených bol aj
Ing. Jozef Stanovský, ktorý z rúk
župana Ľuba Romana prevzal me-
dailu Za zásluhy o rozvoj Bratislav-

ského samosprávneho kraja, za
riešenie Podkarpatského kanaliza-
čného zberača. Ako sme už infor-
movali návrh na vybudovanie spo-
ločnej kanalizácie v našej oblasti
vzišiel na pôde MestaPezinka.

(mo)



Hlavnou myšlienkov existencie
tohto dňa je vyzdvihnúť rodinu na
miesto , ktoré jej patrí ako základ-
nému kameňu spoločnosti a naj-
potrebnejšej štruktúre štátu. Po-
slaním tohto dňa je aj apelovať na
vlády štátov, aby zabezpečovali
čoraz viac opatrení na podporu
rodín a bránili vzniku protirodinnej
politiky.

Aj u nás v Pezinku sme chceli
venovať tento deň rodinám, aby
mohli načerpať energiu, ktorú
denne vydávajú na plnenie jed-
notlivých rodinných povinností.

V nedeľu 15.
mája sa konal
v Dome kultú-
ry v Pezinku
Deň rodín pri
príležitosti Me-
dzinárodného

dňa rodín, ktorý vyhlásila Orga-
nizácia Spojených národov v
roku 1994.

Veríme, že sa nám to vďaka pri-
pravenému programu (slávnost-
ná omša, koncert spojený s ta-
nečnou zábavou, príhovory) a
nemalej účasti miestnych spon-
zorov podarilo. Týmto spôsobom
by sme chceli úprimne poďako-
vať, či už za materiálnu a finančnú
pomoc alebo morálnu podporu.

Ďakujeme pezinskému Klubu
podnikateľov, Mestu Pezinku,
Kultúrnemu centru, jeho riadi-
teľke Ingrid Noskovičovej, Rím-
sko-katolíckemu farskému úradu,
bratom kapucínom, Centru voľné-
ho času, členkám Máriinej légie,
ochotným darcom Ivanovi Raždí-
kovi a ĽubomíroviČemanovi. Oso-
bitne ďakujeme za osobnú anga-
žovanosť Eve Šiškovej, Alžbete
Strapákovej, Lucii Fodorovej a
všetkým dobrovoľníkom, ktorí
ochotne obetovali čas, aby sa
podujatie vydarilo.

MaMaTaTaJa Pezinok

Po spoločnom jesennom olympij-
skom dni a návštevách sauny priví-
tala ZŠ Na bielenisku 3. mája opäť
pezinských škôlkárov. Tentoraz
nás navštívilo 145 malých kamára-
tov. Žiaci I. stupňa im pripravili
pásmo pekných piesní, básní, scé-
nok, hudobných rozprávok a tan-
cov, čo malo u detí a pani učiteliek
veľký úspech.

Sme radi, že sme mohli takýmto
spôsobom škôlkárom spríjemniť
dopoludnia u nás v škole. Už teraz
sa tešíme na ďalšie spoločné stret-
nutia v budúcomškolskom roku.

(zš)

Mesto Pezinok dalo vyrobiť a nainštalovať nové orientačné tabule s
názvom a erbom historických častí Grinava a Cajla. Majú slúžiť
hlavne pre turistov a návštevníkov mesta. Obec Cajla je súčasťou
Pezinka od 1. januára 1948 a Grinava od júla 1975. Snímka zachytáva
označenie historickej častiCajla. (mo)

Pretekári súťažili v troch kategó-
riach. V prvej –

zvíťazila Malačanka
Mária Kožuchová, v druhej–

bol najlepší Ma-
rián Krasňanský z Pezinka a v tre-
tej –
vyhralDušanAdamec z Modry.

Traťoví komisári Ladislav Duffala
a Marián Štovíček pripravili zaují-
mavú trať, na ktorej museli pre-
tekári predviesť rýchlu, bezchybnú
jazdu, s presnosťou cúvania,
prejazdu a zastavenia. Víťazi zís-
kali pekné ceny.

Ďakujeme správcovi kameňo-
lomu Veteran Car klub Pezinok,
traťovým komisárom, Potravinám
D. Kopecký, Pekárni No.1, Kveti-
nárstvu Maja a Jánovi Grancovi za
pomoc pri organizovaní nášho po-
dujatia.

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnu-
tých usporiadala 7. mája v ka-
meňolome motoristické poduja-
tie Jazdu zručnosti. Zúčastnilo
sa na nej 25 pretekárov zo ZO
Pezinok a Modra.

Jozef Veverka
tajomník ZO

ženy bez ručného
ovládania

muži s
ručným ovládaním

muži bez ručného ovládania

Chcel by som dať kompetentným
do pozornosti križovatku pri pezin-
skej plavárni. Problémom je, že
máloktorý vodič tu rešpektuje do-
pravné značenie, podľa ktorého
prednosť v jazde majú vozidlá vy-
chádzajúce od plavárne (sprava).
Dennodenne tu vznikajú rizikové
situácie, najmä vtedy, keď cez
križovatku bezohľadne a raketovou
rýchlosťou jazdia doslova kas-
kadéri.

Väčšina tiežvodičov prehliada
značku (aj zvislú aj vodorovnú) a
považuje tento výjazd za akési vy-
ústenie zo sídliska (či poľa). Možno
by pre zlepšenie stačilo výraznej-
šie označenie na ceste, prípadne
posunutie zvislej značky bližšie ku
križovatke.

A keď už by sa chlapci z polície
prešli do týchto končín, mohli by,
najmä počas zápasov v hale,
usmerniť aj ďalších neporiadnikov,
ktorí parkujú na tráve, len aby boli
čo najbližšie k hale či plavárni. Keď
už vyznávajú športy, mohli by tých
10 či 20 metrov prejsť pešo z blíz-
keho parkoviska. (nomi)
Odkazredakcie:
Na problematickú križovatku pri
plavárni sme upozornili primá-
tora mesta Olivera Solgu, ktorý
prisľúbil, že na zvýšenie bezpeč-
nosti namontujú na cestu spo-
maľovacie retardéry. (mo)

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA boli v
druhom grantovom kole 7. júna
2005 schválené v Pezinku tieto
projekty: 1.

(V službách mesta – z
vývoja pezinskej samosprávy),
10 000 Sk, 2.
(Dychovky v preši, 5. ročník), 8000
Sk, 3. (Letný
detský tábor PCHS), 4000 Sk, 4.

(Zdravé
ihrisko – Zdravé deti), 10 000 Sk.

Mestské múzeum v
Pezinku

Spolok DH Cajlané

Pax Christi Slovakia

Katarína Demovičová

Najbližšie zasadnutie granto-
vej komisie bude 27. septembra
2005. Uzávierka 3. grantového
kola je 14. 9. 2005. Projekty pred-
ložené po tomto termíne už ne-
budú akceptované a presunú sa
doďalšieho kola.

(REVIA– MKN)

V pondelok 6. júna sa konalo na
MsÚ v Pezinku stretnutie primáto-
rov a starostov Malokarpatského
regiónu s cieľom spracovať pro-
gram hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Bratislavského samo-
správneho kraja.

Projekt Komplexná štúdia roz-
voja okresu Pezinok je spracovaný
v rámci programu Interekt 3A Ra-
kúsko – Slovensko. Zámerom pro-
jektu je vypracovať komplexnú štú-
diu rozvoja okresu Pezinok so za-
meraním na strategické oblasti –
regionálny rozvoj, územné a mest-
ské plánovanie, hospodársky roz-
voj, infraštruktúra, životné prostre-
die, turizmus a marketing. Dôraz
sa bude klásť na prepojenie okre-
su Pezinok s rakúskym regiónom
Burgenland. Výstupom projektu
bude vytvorenie spoločnej straté-
gie a zabezpečenie trvalo udrža-
teľného rozvoja regiónu, posilne-
nie konkurenčnej pozície a zatrak-
tívnenie regiónu pre cestovný
ruch. Záujem o zapojenie do pro-
jektu prejavili zatiaľmestá Pezinok
a Modra a obce Limbach, Sloven-
ský Grob, Viničné, Vištuk, Báhoň a
Štefanová. (TV Pezinok)

Možno ste aj vy na stránkach má-
jového čísla Pezinčana zaregistro-
vali informáciu o prebiehajúcej fi-
nančnej zbierke v hypermarkete
TESCO Pezinok. Mnohí ste už aj
finančne prispeli do pokladničky
dobrovoľníkom. Organizátorom
tohto veľkého projektu je spoloč-
nosť TESCO a Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím v Slovenskej republike (ZPMP v
SR). Podstata projektu je v tom, že
spoločnosť TESCO poskytne
priestory vo všetkych svojich pre-
vádzkach na Slovensku, aby ob-
čianske združenie, ktoré sa venuje
deťom a dospelým ľuďom s men-
tálnym postihnutím, mohlo prezen-
tovať svoju činnosť. Zároveň sa tu
môže verejnosť dozvedieť o tejto
skupine ľudí, stretnúť sa s nimi a
pozrieť si ich práce, výrobky a čin-

nosť. Súčasne od mája do októbra,
počas troch dní v každom mesiaci,
prebieha verejná zbierka povolená
Ministerstvomvnútra.

V našom meste pôsobí jedna z 54
pobočiek ZPMP, ktorá zorganizo-
vala takúto zbierku. Výťažok z nej
zostane v našom meste na pod-
poru činnosti ZPMP a Domova so-
ciálnych služieb pre deti Hestia.
Výsledkom štedrosti návštevníkov
a nakupujúcich počas druhej zbier-
ky v dňoch 9. – 11. júna je suma
21 487 Sk.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
do zbierky prispeli, ale aj tým, ktorí
sa priamo podieľali na jej realizácii
– ľudia s mentálnym postihnutím,
študenti, rodičia, zamestnanci Hes-
tie. Tí, ktorí sa budú chcieť ešte na
zbierke zúčastniť, môžu v dňoch 7.
–9. júla. (ĽV)



Bratislavský župan Ľubo Roman (vľavo) s
hlavnou organizátorkou, riaditeľkou Malo-
karpatského múzea v Pezinku Danou Kopá-
lovou pri jednom zo stánkov na Keramic-
kých trhoch.

Častým hosťom Pezinka i celého nášho regió-
nu, je predseda Bratislavského samosprávneho
kraja . Využili sme jeho prítomnosť
na Keramických trhoch a spýtali sme sa ho, ako
vníma toto podujatie i naše mesto Pezinok.
–

–

–

Ľubo Roman

Pán predseda, zaujímalo by nás, ako vní-
mate Pezinok v rámci kraja?

Aký máte názor na snahy niektorých bra-
tislavských predstaviteľov odčleniť okresy
Pezinok, Malacky a Senec od Bratislavského
kraja a priradiť ich k Trnave?

(mo)

Bol som veľmi rád, že sa Keramické trhy v Pe-
zinku v minulom roku vydarili, preto sme sa roz-
hodli, že ich budeme podporovať. BSK mohol
dať už v tomto roku na toto podujatie aj peniaze,
ktoré po fiškálnej decentralizácii spolu s poslan-
cami prideľujeme na zmysluplné veci, ku ktorým
túto akciu jednoznačne zaraďujeme.

Pezinok sa úžasne mení, každý mesiac, kaž-
dý polrok, kto sem príde, musí byť prekvapený,
ako toto mesto začína mať svoju vlastnú tvár,
svoju kultúru, jedinečnú atmosféru. Je to ne-
smierne živé mesto. Som veľmi rád, že je tiež
dobrá spolupráca s primátorom a jeho zástup-
cami. Niektoré mestá ešte za Pezinkom zaostá-
vajú, ja ho považujem z tých vidieckych miest za
takého lídra mojej predstavy, ako by to malo vy-
zerať. Preto držím Pezinku a jeho občanom pal-
ce. Priznám sa, že sem rád chodievam, aj keď
mám nejakú zahraničnú návštevu. Naši hostia
sa nezaujímajú len o Bratislavu, ktorá je ozaj
krásna a musíme jej samozrejme pomáhať,
chcú vidieť aj jej okolie.

Považujem to za nerozvážne, som zásadne
proti, lebo na rozdiel od mnohých z nich tento
región za roky pôsobenia vo funkcii župana
dobre poznám, viem ako to funguje smerom do
Bratislavy a von z Bratislavy. Mojim snom
zostáva urobiť takú infraštruktúru, aby človek v
tomto regióne mal dobrý pocit, bol rád, že tu žije.
Chcem dosiahnuť to, aby nám ostatní závideli, a
nielen na Slovensku i v zahraničí.

l

l

Dovoľte mi, aby som reagoval na riadky môjho
kamaráta Laja Slimáka v rubrike Stĺpek po na-
šem v tomto čísle a uviedol jeho tvrdenie o ne-
možnosti "dostať pivo" po 22. hodine na správnu
mieru.

Drvivá väčšina reštaurácií a kaviarní (a je ich v
Pezinku už vyše 150) má prevádzku povolenú aj
po 22. hodine, ak o to požiadali Mesto. Napríklad
kaviarne na Radničnom námestí majú otvorené
až do druhej hodiny po polnoci. Reštaurácie v
centre, ale i na ul. M.R. Štefánika, Jesenského,
Moyzesovej a inde, majú otvorené tiež dlho po
polnoci. Je len niekoľko prevádzok v centre
mesta a na sídlisku Sever, ktoré nedostali toto
povolenie na sedenie vonku pre rušenie noč-
ného pokoja (po opakovaných sťažnostiach
občanov a zisteniach Mestskej polície). Ak sa v
článku spomína rovnosť šancí pre kaviarne, tak
rovnakú rovnosť šancí majú mať aj občania, naj-
mä keď im právo na odpočinok zaručuje aj zá-
kon.

A čo sa týka Viedne, treba si naozaj zobrať prí-
klad od našich rakúskych susedov, lebo tam sa
ľudia správajú kultúrnejšie a sankcie za porušo-
vanie zákonov sú oveľa prísnejšie. Čo však s
našimi "tiežnávštevníkmi", ktorí na terasách ka-
viarní a reštaurácií robia krik, hlasno sa zabávajú

a lúčia sa vytrubovaním klaksónov svojich áut. A
ešte jeden poznatok: keď sme povolili prevádzku
do 23. hodiny aj tak sa začali terasy baliť až o pol
dvanástej a neskoršie.

Mesto Pezinok robí všetko pre to, aby sa tu
naši občania i hostia cítili dobre. Ročne vynakla-
dáme nemalé finančné prostriedky a prácu na to,
aby sme do mesta dostali desaťtisíce návštevní-
kov, ktorí zanechajú nemálo peňazí v týchto po-
hostinských zariadeniach. Znova a znova opa-
kujem, že nie je našim úmyslom rušiť diskotéky a
zatvárať podniky po dvadsiatej druhej hodine,
tak ako sa to snažia nahovoriť, najmä mladým
ľuďom, niektorí ich majitelia a tak ich stavajú proti
Mestu. Našou povinnosťou je práve naopak vy-
tvárať optimálne podmienky na podnikanie a
jeho rozvoj. Na druhej strane však Mesto musí
brať ohľad aj na ostatných obyvateľov, ktorí sú
takouto činnosťou atakovaní. Doteraz sme vždy
našli riešenie vyhovujúce pre jednu i druhú sku-
pinu a verím, že to tak bude i v budúcnosti.

A čo sa týka spomínanej pešej zóny, tak to nie
je vec odvahy "radných pánu", ale nedostatku
financií. Verím však, že každý z nás v postupnej
úprave Štefánikovej ulice už vidí začiatok pešej
zóny, ktorá sa začala Starou radnicou a v časti
Potočnej... Oliver Solga

Dokončenie z 1. strany
Veľký záujem bol o detské tvorivé dielne, ktoré
organizačne zabezpečilo Centrum voľného
času.

Sprievodným podujatím bola i
výstava Krása hliny v Malokar-
patskom múzeu, ktorá prezen-
tuje bohatú zbierku hrnčiny z
Vlastivedného múzea v Ga-
lante a približuje návštevníkom
históriu hrnčiarskeho remesla
na Slovensku a v Maďarsku.
Výstavu si môžete ešte pozrieť
do 28. augusta 2005.

O dobrú náladu na Keramic-
kých trhoch sa pričinili účinku-
júce hudobné skupiny a taneč-
níci.

Organizátormi vydareného
podujatia boli Bratislavský sa-
mosprávny kraj, Malokarpatské
múzeum, Cech slovenských
keramikárov, Mesto Pezinok,

Stredné odborné učilište M.R. Štefánika v Pe-
zinku, Slovenská ľudová majolika Modra. Pomá-
hali Kultúrne centrum Pezinok a Centrum
voľného času Pezinok. (mo)

Ocenení speváci v tohtoročnej súťaži.

Únia žien, miestna organizácia v Pezinku,
usporiadala 7. ročník celomestskej súťaže

amatérov v speve pod názvom Pezinok spieva
– spievajte s nami.

Na súťaži sa zúčastnilo 24
sólových spevákov a jedna spe-
vácka skupina. Zaujímavosťou
bolo, že do súťaže sa prvýkrát
zapojili i speváci zo Šenkvíc.
Návštevníci podujatia mohli byť
s jeho úrovňou ozaj spokojní.

Víťazi jednotlivých kategórií:
(pieseň

Červená řeka),
(Vyznanie),
(Tam, kde sa neu-

miera), (Juho-
slovanská),
(Rozdajte tatíčku poháriky).
Cenu primátora Olivera Solgu
získala Petra Bubeníková.

Diana Melicherová
Martina Au-

gustiničová Petra
Bubeníková

Eva Mináriková
Alojz Sloboda

(mo)



Účastníkov stretnutia v reštaurácii
U Dariny najskôr pozdravil terajší
generálny riaditeľ Ján Man. Potom
ich s históriou tehliarstva v Pezinku
oboznámil pracovník Mestského
múzea Peter Wittgrúber.

Najstaršie písomné zmienky o
výrobe tehál v Pezinku pochádzajú
z rokov 1614 – 1615. Z tohto obdo-
bia sa zachovalo vyúčtovanie pro-
dukcie troch pecí na pálenie tehál,
podľa ktorého sa v roku 1614 v
meste vyrobilo 143 tisíc tehál. Za-
chované sú zmienky o výrobe aj z
ďalších období.

Nová kapitola dejín tehliarstva v
Pezinku sa začala písať v roku
1895, keď bratislavský podnikateľ
Imrich Rössler kúpil od mesta po-
zemky a začal stavať tehelňu. Zlatý
vek prežívalo pezinské tehliarstvo v
20. – 30. rokoch 20. storočia počas

V Pezinskýchtehelniach –Pane-
láreň, a.s. si v uplynulých dňoch
pripomenuli 110. výročie výroby
tehál. Na slávnostné stretnutie
vedenia firmy s terajšími i býva-
lými pracovníkmi pozvali 90 teh-
liarov, ktorí pracujú alebo praco-
vali v pezinskej tehelni mini-
málne dvadsať rokov.

vlastníctva viedenského podnika-
teľa Štefana Krisera. Ten investoval
do rozšírenia a modernizácie výro-
by. Zavedením Gibbsonových kru-
hových pecí sa stala pezinská te-
helňa jednou z najmodernejších v
ČSR a strednej Európe.

Súčasná akciová spoločnosť Pe-
zinské tehelne – Paneláreň, vznik-
la v roku1998.

Medzi účastníkmi stretnutia bol aj
68-ročný

(na snímke) z
Pezinka, ktorý od-
pracoval v tehelni
už 48 rokov.

Ján Oka-
tý

"Do
tehelne som na-
stúpil ako veľmi
mladý, štrnásťroč-
ný chlapec, ihneď
po ukončení zá-
kladnej školy. Teh-
liarsku profesiu
máme zakorenenú
v rodine, babka
odrobila v tehelni
42 a dedo 28 ro-
kov. V tehelni pra-
covala aj mama a
krstná mama. Ja
som sa celý život

točil okolo pecí, najprv ako sadzač a
navážač do pecí, potom som robil
páliča a teraz ako dôchodca robím v
panelárni. Ťažká robota značne
poznačila moje zdravie, mám po-
škodené obidve kolená, preto teraz
robím už len ľahšiu robotu,"povedal
nám J. Okatý.

Najvernejších zamestnancov te-
helne odmenili diplomom a spo-
mienkovými darčekmi. (mo)

Tretí ročník cyklomaratónu bol
zatiaľ najväčším v krátkej histórii
tohto podujatia. Platí to nielen o
počte dní a kilometrov, ale aj o
množstve účastníkov. Na štvor-
dňovú púť sa vo štvrtok 2. júna o
9.00 hod. vydalo 49 cyklistov. Prvá
etapa, ktorá merala 95 km, ich za-
viedla do Moravského Svätého
Jána. Odtiaľ na druhý deň smero-
vali do Autokempingu Apollo, ktorý
leží medzi Břeclavou a Lednicami.
V sobotu, počas 3. etapy, si účast-
níci mohli vybrať dva okruhy po
juhomoravských vínnych cestách.
Záverečná etapa viedla po náuč-
nom chodníku popri rieke Morave
cez Rakúsko až do Pezinka. Spolu
najazdili cyklomaratónci počas
štyroch etáp približne 310 kilomet-
rov. Výhodou bolo, že autor tratí
Peter Šebo myslel na všetky vý-
konnostné kategórie a pripravil
viacero variantov trás.

Podľa slov koordinátorky Cyklo-
maratónu Ing. Evy Lupovej bolo
cieľom tohtoročného cyklomara-

tónu okrem športových výkonov aj
oboznámenie s regiónom južnej
Moravy a tiež utužiť staré pria-
teľstvá a získať nových priateľov.
Rolu animátora skvele zvládol Pe-
ter Wittgrúber, ktorý svojimi zna-
losťami histórie ohúril aj miestnych
obyvateľov. Pre účastníkov bola

Sme žiaci 9. ročníka Základnej
školy Na bielenisku v Pezinku.
Touto cestou by sme sa radi roz-
lúčili so svojou školou a s ľuďmi,
ktorí v nej pracujú. Deväť rokov
sme vchádzali do tejto budovy a
neuvedomovali sme si, že raz to
bude naposledy. Ako malí prváči-
kovia sme sa úplne odovzdali do
rúk svojej učiteľky, ktorá nás trpez-
livo učila písmenká a spočítavali
sme prvé číselká. V ďalších roční-
koch sme stretávali nové tváre,
nové učiteľky a učiteľov. Nikdy ne-
šetrili úsmevom a pekným slovom.
Nikdy nezabudneme na školské
výlety, školy v prírode, lyžiarsky a
plavecký výcvik, Odyseu mysle,
exkurzie, zábavné podujatia a sláv-
nosti. Brali sme to ako samozrej-
mosť, ale až teraz vieme, koľko
voľného času nám učitelia venova-
li. Niekedy sme ostávali sami pre-
kvapení, čo všetko dokážeme. Po-
mohli nám objaviť v sebe talenty,
ktoré sme mohli uplatniť na rôz-
nych súťažiach, či už to bolo v jazy-
koch, matematike, biológii, chémii,
fyzike, či v športe... Ostávali s nami
po vyučovaní. Aj s tými, ktorým
bolo treba pomôcť, lebo sa im v
škole nedarilo. A koľko sme sa
sťažovali, že sú prísni a chcú od
nás veľa. Dnes už vieme, že
veľakrát dávali viac akodostali.

Škola to nie sú len učitelia a žiaci.
Prvý stupeň bude naveky spojený
so ŠKD, s vychovávateľkami a ich
vždy pestrým programom, v jedálni
nás každý deň pozdravovali ku-
chárky, na chodbách nám na
pozdrav s úsmevom odpovedali
upratovačky a neľahkú prácu s
nami mal neraz aj školník.

Dostane sa nám toľkej pozornosti
aj v ďalších školách? To je otázka,
na ktorú dnes ešte nevieme odpo-
vedať. Ale už teraz vieme, že lúčiť
sa budeme ťažko, veď opúšťame
miesto toľkých pekných zážitkov,
opúšťame našedetstvo.

A predsa je niečo, čo nám na tejto
škole prekáža. A síce, že ju mu-
síme opustiť. A ten posledný deň sa
blíži až príliš rýchlo... Všetkým vám
ďakujeme.

Žiaci z 9. A ZŠ Na bielenisku

pripravená aj degustácia vín juho-
moravského kraja.

V budúcom roku povedie trasa
tohto športovo-poznávacieho po-
dujatia do povodia Dunaja, na juž-
né Slovensko a severné Maďar-
sko.

(pr)

Účastníci cyklomaratónupo dojazde doPezinka. SnímkaA. Pravda

Po úspešných prvých dvoch ročníkoch medzinárodnej súťaže vo va-
rení fazuľovej polievky, po pezinsky nazývanej "fyzulnačka", sa organi-
zátori – firma Lexmark a Mesto Pezinok rozhodli urobiť z podujatia tra-
díciu. Aj tretí ročník, tak ako minulé, bude súčasťou nášho Vinobrania.
Uskutoční sa v sobotu 17. septembra na Potočnej ulici. Variť sa začne o
9. hodine a program bude trvať do 16. hod. O priazeň gurmánov budú
súťažiť 3-členné tímy (bez obmedzenia veku, pohlavia, národnosti,
kuchárskych schopností), ktoré sa môžu prihlásiť na Mestskom úrade
v Pezinku do 31.8. 2005 (č.dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk) alebo priamo u šéfa súťaže Pavla Boriša, tel. 0907
220 492. Na požiadanie zašleme záujemcompropozície súťaže. (EL)

Osemdesiatdva žiakov I. stupňa Základnej školy Na bielenisku spolu
s ôsmimi pedagógmi a zdravotníkom prežili krásne dni od 9. do 17.
mája v nádhernom prostredí Žiarskej doliny. Učitelia pripravovali svo-
jim zverencom každý deň pestrý program. Navštívili Demänovskú
jaskyňu, Tatralandiu v Liptovskom Mikuláši, absolvovali branné pre-
teky, nočný pochod, indiánsky deň, turistické vychádzky, olympijské
hry, diskotéky, pyžamový večer, karneval, najrôznejšie súťaže. Zažili
mnoho krásnychchvíľ, na ktorébudú iste dlho spomínať.

Touto cestou chceme poďakovať rodičom, že deťom umožnili tento
pobyt, ale aj Združeniu rodičov pri našej ZŠ a všetkým sponzorom za
finančné i vecnédary. (zš)



Návštevníci sa už teraz môžu tešiť na najväčšiu hu-
dobnú augustovú udalosť na Slovensku, pretože uvi-
dia viacero svetovo známych skupín, ako napr. Die
Toten Hosen z Nemecka, anglickú hiphopovú le-
gendu Herbaliser, francúzku hviezdu world music
Rachida Tahu, či ďalšie známe skupiny ako Selecter,
Seňor Coconut alebo Dr.Ring Ding. Z českých skupín
vystúpia napr. Monkey Business, Tata Bojs, Sunshine
a nebudú chýbať ani najznámejšie slovenské skupiny
Made to Mate, Polemic a veľa ďalších. Program festi-
valu budú ašte organizátori priebežne dopĺňať o ďal-
ších zaujímavých interprétov a skupiny.

Po minuloročnom mimoriadne úspešnom roč-
níku sa v auguste už po šiesty raz uskutoční mul-
timediálny open-air festival HODOKVAS 2005.
Festival sa stal s priemernou dennou návštevou
pätnásťtisíc návštevníkov druhým najväčším fes-
tivalom tohto druhu na Slovensku. Tento rok sa
opäť uskutoční pri Polesí na Malackej ceste v ter-
míne od 18. do 20. augusta 2005.

Ako každý rok, aj v tomto roku pripravuje Hodokvas
pre svojich návštevníkov výtvarné performance, ne-
bude chýbať ani festivalová socha a počas troch dní
trvania festivalu bude prebiehať už zavedený Lite-
rárny cirkus a divadelnépredstavenia.

Novinkou tohtoročného Hodokvasu bude aj tretie
open-air pódium, ktoré bude venované hiphopu a
predstaví sa na ňom celá súčasná česká a slovenská
špička tohto mimoriadne frekventovaného hudob-
ného štýlu.

Po organizačnej stránke pripravili organizátori pre
návštevníkov niektoré zmeny, ktoré budú smerovať
ku skvalitneniu služieb, ako je oplotenie stanového
mestečka, podlahy v tanečných stanoch a veľko-
kapacitnégastrostany.

Program festivalu bude pred začiatkom oficiálnej
mediálnej kampane prístupný na internetovej stránke
festivalu www.hodokvas.sk. (am)

(piatok) o 18.00 v Minigalérii –

–
olejomaľba. Podujatie pokračuje o
18.30 hod. v Salóniku –

– pro-
gram, na ktorom sa stretne tvori-
vosť matky a dcéry;

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –
– účinkujú: (Bratislava),

(Pezinok),
(Košice), (Bratislava).

Akcia pre mládež v spolupráci: Štu-
dentský parlament mesta Pezinka,
MsÚ Pezinok, Kultúrne centrum.

1.7. – 31.7.
– olejomaľby. Vý-

stava je predajná.

1.7.
VERNISÁŽ VÝSTAVY: Elena RU-
MÁNKOVÁ – OBRAZY 2005

PREZEN-
TÁCIA KNIHY: Martina MONO-
ŠOVÁ – LÁSKY O PIATEJ

2.7.
HIP HOP DANCE

KZ5 3ko-
2jitý V15 and Dishar-
monia H16

Elena RUMÁNKOVÁ
– OBRAZY 2005

VÝSTAVY:

15. – 17. Kameňák 3 ČR
18. – 19. Kruh2 USA
20. – 21. Takmer ako láska USA
22. – 24. Vojna svetov USA

25.. Blade: Trinity USA
26. – 27. V dobrej spoločnosti

USA
28. – 29. Cesta okolo sveta za 80

dní USA
30. – 1. Batman začína USA

Začiatok predstavení je o 21.15
hod. Pokladnica je otvorená od
20.15 hod.

V rámci festivalu kultúrnych a
umeleckých aktivít Atlantída, ktorý
pripravuje Centrum voľného času,
vám ponúkame kultúrny program,
ktorý je určený nielen pre účastní-
kov festivalu, ale i tých, ktorí majú
oň záujem:

(pondelok) –

(prineste si etno–bubny,
cingrlátka, didgeridoo a všetko, čo
vydáva zvuk...);

(utorok) – ;
(streda) –

;
(štvrtok) –

;
(piatok) –

;
(sobota) –

(nezabudnite
si retrokostýmy!);

(nedeľa) –

.
Večerné predstavenia sa budú

konať väčšinou v parku, na tribúne
pred zámkom, v Centre voľného
času v parku vždy o 20.00 hod.
(miesto konania zverejníme na

) a na výveskách CVČ. Pre ve-
rejnosť budú prístupné zdarma
alebo za symbolický poplatok. Tak
neváhajte a príďte sa pozrieť!

ZMENA PROGRAMU
VYHRADENÁ!

11.7. večer alterna-
tívnej hudby spojený s bubno-
vačkou

12.7. večerpoézie
13.7. premiéra divadel-
ného predstavenia mládežníc-
keho zoskupenia DOSKY
14.7. gitarový večer

mladých amatérov
15.7. koncert pezin-

skej kapely Krtinec
16.7. oldies party spo-

jená s tancovačkou

17.7. prezentácia všet-
kých workshopov formou vý-
stavy a vystúpení

www.pezinok.sk/skoly/cvc/atlanti-
da

Výstava:

Stále expozície:

Výstavy:

– výstava pripominajúca 60.
výročieskončenia 2. svetovej vojny

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).

– výstava zo zbierok

1945

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Krása hliny

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika

Vlastivedného múzea v Galante.
Približuje návštevníkovi históriu
hrnčiarskeho remesla na Sloven-
sku a Maďarsku. Výstava potrvá do
28.8.

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.

– hommage á Štefan
Prokop. Výstava siedmich sochá-
rov na počesť Štefana Prokopa,
vystavujú Juraj Gavula, Jozef
Lupták, Peter Roller, Ján Šicko,
Michal Zdravecký, Ján Hoffstädter
a Martin Lettrich. Vernisáž výstavy
1.7. 2005 o 18.00 hod., výstava
potrvá do 31.7.

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

Otváracie hodiny:

BA–54–63

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Cajlan-
skej ulici v Pezinku bola 18. júna
inštalovaná výstava MÝTYARITU-
ÁLY (africké kmeňové umenie zo
zbierky Ivana Melicherčíka), ktorú
si môžete pozrieť do 16. októbra
2005, denne okrem pondelka od
10.00 do 17.00hod. (r)

1. – 3. Smiem prosiť? USA
4. – 5. SAW: Hra o prežitie USA
6. – 7. Trh márnosti USA

8. – 10. Madagascar USA
11. – 12. Constantine USA
13. – 14. Kráľovstvo nebeské

USA

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

Spolok dychová hudba Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub
Cajlané pripravujú V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dy-
chových hudieb DYCHOVKY V PREŠI.

Po dva augustové dni (v sobotu 20. a v nedeľu 21.) budú v Pezinku
znieť hudobné nástroje desiatich dychových hudieb z Poľska, Rakúska,
Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska. Prekvapením jubilejného
ročníka bude mládežnícka dychová hudba s mažoretkami z Veselí na
Morave, ktorá iste presvedčí, že tento hudobný žáner neobľubuje len
staršia generácia.

Festivalový maratón sa začne večer 19. augusta svätou omšou za
zomrelých a žijúcich muzikantov dychovej hudby v Pezinku (o 19. hod. v
Dolnom kostole). Sobotný program bude pozostávať z raňajších sprie-
vodných koncertov na trhovisku na Kupeckého ulici. Dychové orchestre
z Poľska, Nemecka a DH Cajlané budú podvečer koncertovať na ná-
dvorí Zámku. V nedeľu doobeda budú opäť sprievodné koncerty v uli-
ciach mesta. Poobede o 13.30 hod. sa zúčastnené hudby zídu pred Do-
mom kultúry, odkiaľ sa spoločne presunú na nádvorie Zámku. Hlavný
súťažný program začne o 14. hod. Vystúpia v ňom aj hosťujúce kapely z
Nemecka aČeska. Na 19. hod. je naplánovaný Mega koncert (spoločné
vystúpenie všetkých hudieb) a po ňom bude vyhlásenie výsledkov. Zá-
ver celého podujatia bude patriť veselici s Mistříňankou.

Vstupenky na sobotný program budú stáť 30 Sk, na nedeľný 80 Sk.
Predávať sa začnú už 8. augusta na vrátnici v Dome kultúry.

predseda festivaluFrantišek Féder,

Už štvrtý ročník benefičného kon-
certu pezinského chrámového zbo-
ru AD UNA CORDA sa uskutočnil
19. júna v Kláštornom kapucínskom
kostole. Výťažok z koncertu, ktorý
bol mimoriadnym umeleckým zážit-
kom, bol venovaný Klinike detskej
psychiatrie DFN Bratislava. (os)



V priestoroch Galérie insitného umenia.

Mladé Rómky varia a pečú.

Pred futbalovým zápasom s "bielymi".

Spracovala: Eva Lupová

Rómske deti pri hre.

Rómovia sa vedia aj zabávať.

Žijú medzi nami.Časť v lokalite Glejov-
ka, časť na Tehelnej ulici. Medzi nami, ale
akoby mimo nás. Na počet sú v Pezinku
minoritou (evidovaných 95 osôb, v sku-
točnosti však okolo 150) v porovnaní s
celkovým počtom obyvateľov 22 tisíc.
Mnohí z nás ich registrujú najmä v súvis-
losti s rôznymi negatívnymi javmi v živote
nášho mesta – pri krádežiach v záhra-
dách, vyberaní smetí z kontajnerov, hluč-
nom správaní v meste. Sú naozaj len
takí? Musí byť spolužite s nimi iba napä-
té? Poznáme ich? Nájsť odpovede na tie-
to otázky a zlepšiť vzťahy a porozumenie
medzi rómskou menšinou a majoritou v
Pezinku mal za cieľ projekt, ktorý spraco-
vala samospráva mesta a získala na jeho
realizáciu grant z programu Nadácie otvo-
renej spoločnosti (OSF) Vaš amenge –
Pre nás.Čo sa v rámci tohto projektu zrea-
lizovalo?

November 2004

December 2004

Január 2005

Február 2005

Marec 2005

Apríl 2005

– prieskum názorov nerómskych občanov
Pezinka na rómskychspoluobčanov;

– vytvorenie rómskej samosprávy – Rady
Klubu Rómova klubové stretnutie.

– klubové stretnutie – základy stolovania a
príprava vianočného pečiva, ochutnávka
vianočného pečiva na vianočnom večier-
ku ZŠ Orešie;

– prieskum názorov Rómov na ostatných
spoluobčanov.

–besedas gynekológom.

–besedaso sexuológom.

–besedas detským lekárom;
– tvorivé dielne zamerané na výučbu zákla-

dov výroby cigánskych tkaníc – v ZŠ Ore-
šie (p. Lichnerová).

–brigádana úprave okolia Glejovky;
–DeňRómov –výlet naČervený Kameň;
– futbalový zápas Rómovia – ostatní Pezin-
čania;

– pomoc Rómov mestu – čistenie verejných
priestranstiev na sídliskuJuh;

– 16.4. účasť rómskej komunity na vernisá-
ži výstavy insitnej maliarky Jolan Oláho-
vej vGalérii insitného umenia.

– 5.5. účasť rómskych detí na workshope
tvorivej dramatikyv Schaubmarovom mly-
ne;

– individuálne konzultácie s nezamestnaný-
mi Rómami o ich predpokladoch zamest-
naťsa, resp. rekvalifikovať sa;

– účasť zástupcov rómskej komunity na
workshopoch k tvorbe akčných plánov za-
mestnanosti v Bratislavskom samospráv-
nomkraji. Z ich podnetov vzišli námety na
projekt pre získanie základov gramotnos-
ti a prípravy na uplatnenie na trhu práce.

– 1.6. účasť rómskych detí na tvorivých vý-
tvarných dielňach v Schaubmarovom mly-
ne;

– vystúpenie rómskych detí s hudobno–ta-
nečným číslom v Kultúrnom centre pre
žiakov a študentov pezinských škôl.

– prieskum zmeny vzťahov medzi majoritou
a minoritou vplyvom realizácie projektu
priebežne počas trvaniaceléhoprojektu
(november 2004 – júl 2005);

– práca rómskych asistentiek v Materskej
škole a Základnej škole Orešie;

– tlačový, filmový a foto-monitoring aktivít v
rámci projektu.

Máj 2005

Jún 2005

Júl 2005



Samuel Jendek 11.4.
Alexandra Noskovičová 20.4.
Matej Vencel 20.4.
Martin Lederleitner 23.4.
Daniel Liďák 23.4.
Jakub Mozolík 25.4.
ViktóriaĎurčová 3.5.
Veronika Fečová 3.5.
Lukáš Lošonský 6.5.
KristínaKukumbergová 9.5.
Jerguš Hollan 10.5.
Šimon Urban 15.5.
Neomi Urbanová 15.5.
Sofia Mardzinová 16.5.
Hana Bereníková 17.5.
Paulína Horňáková 19.5.
Timea Oravcová 19.5.
Matej Závacký 22.5.
Sára Provodovská 23.5.
Karin Skalošová 24.5.
Jakub Dahamshy 26.5.
Rea Gajdošíková 29.5.

Zdenko Miškolci a Petra Polcová
Patrik Rázga a Hana Šuttová
Denis Idešic a Martina Podmanická

Milan Mojžiš 58 r.
Milan Moravčík 65 r.
Ing. Ivan Pessel 59 r.
Emília Hanúsková 79 r.
Anton Šimonič 58 r.
Juliana Marhavá 81 r.
Mária Lopošová 81 r.
Helena Foltanovičová 67 r.
Antónia Oršulová 79 r.

Marta Tokošová 1.6.
Marta Peťková 4.6.
Ladislav Valček 4.6.
Dominik Kopecký 6.6.
Stanislav Blažíček 9.6.
Ida Nayová 15.6.
Rozália Kosťová 19.6.
Emília Vittková 20.6.
Mária Mĺkva 21.6.
Oľga Krausová 25.6.
Ján Hamšík 26.6.
Anna Hrebíčková 30.6.

Vilma Valachovičová 7.6.
Lýdia Kapiašová 9.6.
Ľudmila Potroková 24.6.
IrenaĎurčeková 25.6.
Pavel Dušek 28.6.

Alžbeta Špániková 2.6.
Margita Danišová 4.6.
Štefan Sulan 4.6.
Mária Hajková 7.6.
Júlia Oravcová 24.6.

Ján Kotes 21.6.

Ľudovít Polkoráb 7.6.

Ján Oravec 27.6.

Paulína Grúberová 28.6.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročný

91-ročný

92-ročný

96-ročná

Mgr. Anton Behan a Ing. Alena Kla-
čanská
Peter Slezák a Miroslava Majkričo-
vá
Miroslav Krasňanský a Kristína Vrš-
ková
Vladimír Machálek a Viera Kozyro-
vá
Tibor Valentovič a Ivana Namislov-
ská
Miloš Matúšeka Martina Ryzá
Vladimír Mravec a Katarína Baďu-
rová
Mgr. Ján Mihal a Ing. Veronika Lup-
táková
Miroslav Korenič a Gabriela Bendí-
ková
Stanislav David a Mária Kodajová
Rastislav Dubek a Natália Ištoková

Dňa 7.5. 2005 sme
si pripomenuli 10 ro-
kov, čo nás opustila
naša mamička

.
S láskou spomínajú
dcéra Zdenka a synovia František,
Jozef a Karol s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku.

Anna
SVETLÍKOVÁ

Dňa 21.5. uplynul
rok, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, svo-
kor a dedko

S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Pro-
sím, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

Emil CHALÁNY.

Dňa 13. júna 2005
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
til .
S vďakou a úctou na
neho spomínajú
manželka a deti s
rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami.

JozefMAJBA

Dňa 25.5. 2005 sme
si pripomenuli ne-
dožité 80. narode-
niny nášho manže-
la, otca, dedka a
pradedka

z Grinavy.
S vďakou a úctou na neho spomí-
najú manželka adeti s rodinami.

Emila HUPKU

Dňa 12. júla 2005 by
sa

dožil 30 rokov, žiaľ
17. júna 1995 zhas-
la svieca jeho života
predčasne vo veku
nedožitých 20 ro-

kov. Všetkým, ktorí ho poznali za
živa i po smrti (prostredníctvom
jeho knižného denníka Ako ďaleko
je do Šanghaja) ďakujeme, že mu
venujú tichú spomienku.

Tomáš
TOMAŠOVÝCH

Dňa 18. mája 2005 sme sa navždy
rozlúčili s naším drahým

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasťna našom zármutku.
Ďakujeme tiež za milé slová úte-
chy, písomné prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Smútiaca rodina

Ing. Ivanom PESSELOM

Ďakujeme všetkým
príbuzným, suse-
dom, priateľom a
známym, ktorí dňa
18.5. 2005 odpreva-
dili na poslednej
ceste života nášho

drahéhozosnulého
.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Smútiaca rodina

MilanaMOJŽIŠA
Dňa 25.6. 2005 sa
dožíva životného ju-
bilea 70 rokov naša
drahá matka a bab-
ka

z Pezinka.
Prajeme jej veľa zdravia a radosti
do ďalších rokov. Synovia s rodi-
nami

Oľga KRAUSOVÁ

Už len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme dať
a spomínať akosi nás mal rád.

Dňa 1.6. 2005 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec a ded-
ko

.
Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu

tichú spomienku. Manželka, dcéra
s rodinou, syn a ostatná rodina

Michal KRIŠTOFIČ

Odišiel si tíško
anietŤamedzinami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.

Dňa 7.7. 2005 uply-
nie rok čo nás na-
vždy opustil vo veku
52 rokov náš man-
žel, otec, dedko

z Pezinka. Kto ste
ho poznali venujte mu tichú spo-
mienku. Manželka Oľga, syn Miloš,
dcéra Slávka s manželom a vnúčik
Miško.

Jozef GÉC

Dňa 9.7. 2005 sa
dožíva 95 rokov

.
K tomuto vzácnemu
životnému jubileu jej
zo srdca prajú veľa
zdravia, spokojnosti a Božieho
požehnania dcéry Ružena a Joze-
fína s rodinami.

Pavlína
KOVAČOVSKÁ

V 8. ročníku iniciatívy Huma-
nitný čin roka 2004 – Dôvera
životu, bolo z takmer štyri tisíc
návrhov na ocenenie vybraných
päť. V 4. kategórii Iné humánne
aktivity s významným spoločen-
ským dosahom získal ocenenie

z Bud-
meríc, laický učiteľ drogovo zá-
vislých mladých ľudí, ktorých
prichýli k sebe domov a pomáha
im vyhrať boj s drogou. Vrátil už
stovky mladých ľudí do života a
ukázal im cestu životom bez
drog.

Vladimír Schwantner

(rg)

V dňoch 2. a 3. júla sa uskutoční v
Pezinku III. ročník Malokarpatského
festivalíku tradičnej kultúry NÁ-
VRATY2005.

Cieľom tohto podujatia je šírenie a
udržiavanie tradícií a ľudovej kultúry
Malokarpatského regiónu so zame-
raním na prezentovanie miestnych
zvykov, tradičných remesiel a hudob-
ného a tanečného folklóru.

V priestoroch pred Zámkom v ne-
deľu 3. júla od 15. hod. sa predstavia
folklórne súbory, ľudové hudby a
sóloví speváci. Účinkovať budú Det-
ský folklórny súbor (DFS) Husiarik zo
Slovenského Grobu, DFS Dudváž-
tek Križovany nad Dudváhom, DFS
Juríček Vajnory, Vajnorský okrášľo-
vací spolok, FS Žofia Bohdanovce,
ZUŠ Pezinok, FS Mladosť Šenkvice
a FS Lipka Dubová.

Festivalu bude predchádzať Škola
remesiel, ktorá sa bude konať v so-
botu 2. júla od 10.00 do 13.00 hod. v
priestoroch pred Starou radnicou. V
rámci tvorivých dielní sa budú pre-
zentovať ľudoví umelci a zároveň
okoloidúci si budú môcť niektoré re-
meslá vyskúšať na "vlastnej koži".Ak
sa chcete naučiť maľovať na sklo,
pracovať na hrnčiarskom kruhu, tkať,
zhotoviť si drôtený šperk či výrobok z
dreva, príďte pred Starú radnicu.

Neodmysliteľnou súčasťou nedeľ-
ného programu bude prezentácia a
predaj tradičných domácich gastro-
nomických špecialít.

Hlavnými organizátormi podujatia
sú REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia a Malokarpatské
múzeum Pezinok, spoluorganizá-
tormi Centrum voľného času, Kul-
túrne centrum a Mesto Pezinok. (zf)



Po porážke Keltov Dákmi v
prvej polovici 1.storočia n. l.
začali na naše územie pre-

nikať skupiny germánskych bojov-
níkov, ktoré využívali isté spo-
ločenské vákuum a usadzovali sa
tu. Išlo najmä o príslušníkov ger-
mánskeho kmeňa Kvádov. Ger-
mánski bojovníci predtým už nie-
koľkokrát výrazne ohrozili svojimi
útokmi stabilitu Rímskej ríše a tak
sa rímski cisári bránili vytvorením
nárazníkových zón, tvorených
sčasti novými provinciami Norikum
a Panónia a sčasti uznaním niekto-
rých germánskych kmeňových
náčelníkov za vládcov a reprezen-
tantov určitej skupiny Germánov.
Vaniovo kráľovstvo, ktoré vzniklo
na území juhozápadného Sloven-
ska v druhej polovici 1.storočia
môžeme dnes považovať za prvý
známy štátny útvar na území Slo-
venska. Germánsku spoločnosť
od tej doby vo veľkej miere ovply-
vňuje susedstvo mocnej Rímskej
ríše. Dokladá to bohatstvo rím-

skych predmetov v germánskych
sídliskách a taktiež existencia bu-
dov a komplexov, ktoré sú výrazne
ovplyvnené rímskou architektúrou
(villa rustica v Dúbravke, Cífer-
Pác,...). Stopy po germánskom
osídlení sú doložené aj na území
Pezinka a jeho bezprostrednom

území Slovenského Grobu. Toto
sídlisko bolo čiastočne preskú-
mané zisťovacím archeologickým
výskumom, ktorý viedol v roku
2004 Mgr. Igor Bazovský z Archeo-
logického múzea SNM v Bratisla-
ve, o ktorom sme sa zmieňovali aj v
predchádzajúcich číslach Pe-

okolí. Prítomnosť Germánov na
našom území v 1. storočí n.l. do-
kladá nález mince rímskeho cisára
Domiciána na Šancovej ulici a tak-
tiež úlomok mortária – rímskej ná-
doby na spracovanie ovocia, náj-
dený počas archeologického vý-
skumu Starej radnice. Je možné,
že tieto predmety pochádzajú z do-
teraz neobjaveného rímskeho síd-
liska, nachádzajúceho sa priamo v
chotári Pezinka, no nemôžeme
tiež vylúčiť možnosť, že sa sem
dostali z veľkého germánskeho
sídliska, nachádzajúceho sa na

zinčana. Tento výskum bol realizo-
vaný najmä vďaka iniciatíve sta-
rostu obce Ing. Jozefa Javorku a
podpore vedenia miestneho
družstva. Germánske osídlenie
dnešného Slovenského Grobu
bolo už predtým zistené priesku-
mami a povrchovými zbermi, ktoré
vykonávali pracovníci viacerých
odborných inštitúcií i nadšenci his-
tórie a archeológie. Spomínaný
archeologický výskum priniesol
okrem množstva artefaktov ger-
mánskej keramiky a ďalších pred-
metov bežnej potreby taktiež infor-

mácie o zahĺbenej germánskej
chate. O kontaktoch s Rímskou
ríšou svedčianálezy rímskych min-
cí, spôn a taktiež úlomkov kvalitnej
rímskej keramiky – tzv. terra sigilat-
ty. Podľa informácií miestnych ob-
čanov sa pri úpravách terénu v
okolí kaplnky dokonca našli aj rím-
ske tehly s kolkami légií, čo môže
naznačovať bohatstvo a veľký vý-
znam germánskeho sídliska v Slo-
venskom Grobe. Na záver treba
skonštatovať, že napriek nálezom
a informáciám, získaným výsku-
mami sa nám na preskúmanie ne-
dostanú ani zďaleka všetky pred-
mety, vyorané, či vykopané počas
stavebných prác. Ich historická
hodnota je niekedy nevyčísliteľná.
Dokáže totiž objaviť a pre budúce
generácie zachovať cenné infor-
mácie o dejinách vlastného mesta
či obce. V prípade Slovenského
Grobu však máme záruku, že sa vo
výskumoch bude pokračovať.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Súčasťou pro-
gramu slávnost-
ného zasadnutia
Mestského zastu-
piteľstva (14.6.), pri
pr íležitosti 358.
výročia udelenia
výsad slobodného
kráľovského mes-
ta, bola aj prezen-
tácia novej publiká-
cie – V službách
mesta. Jej autormi
sú Martin Hrubala z
Malokarpatského
múzea, Petra Po-
spechová a Peter
Wittgrúber z Mest-
ského múzea v Pe-
zinku.

Kniha v štyroch
kapitolách (voľby a ich premeny, rada a zastupiteľstvo, mestské predsta-
venstvo, zamestnanci) približuje fungovanie mestskej samosprávy v prie-
behu 17. – 19. storočia. Na konkrétnych príkladoch chce ukázať, čím
mesto v minulosti žilo, kto ho tvoril a menil, aké veľké množstvo ľudí sa
podieľalo na jeho vedení a činnosti v správnej, súdnej či hospodárskej ob-
lasti. Využíva pri tom dostupné archívne pramene – mestské zápisnice,
súdne, administratívne a účtovné písomnosti, vypovedajúce o každoden-
nom živote mesta.

Kniha by mala byťprvou z radu publikácií, mapujúcich rôzne oblasti mest-
ského života. (pp)

Zámocký park bol znovu miestom, kde sa konali celomestské oslavy
Dňa detí. Na pútavý program, prebiehajúci na viacerých stanovištiach,
prišli stovky detí. Najživšie bolo pri tribúne, vystupovali tu deti z krúžkov ale

aj viacerí atraktívni
hostia – ELA a
HOP, Diskojarka a
Tinka, Palino a
Maťo, Robo Opa-
tovský a iní. V okolí
cestičiek v parku
boli stanovištia s
rôznymi súťažami,
deti sa mohli reali-
zovať pri kreslení a
maľovaní a iných
aktivitách. Zábavy
bolo ozaj dosť pre
všetkých a tak všet-
ci odchádzali do-
mov spokojní.

(mo)

Na snímkach Mi-
lana Oravca sú
účinkujúci Palino
a Maťo (hore) a
deti s rodičmi pri
kreslení.

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku, odbor zamestna-
nosti upozorňuje zamestnávateľov
na povinnosti vyplývajúce z §
63–65 zákonač. 5/2004 Z.z. o služ-
bách zamestnanosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, v
zmysle ktorých je zamestnávateľ
povinný zamestnávať občanov so
zdravotným postihnutím v počte,
ktorý predstavuje 3,2 percent z cel-
kového počtu jeho zamestnancov
(t.j. z priemerného evidenčného
počtu zamestnancov vo fyzických
osobách za kalendárny deň).

Pri nesplnení tejto povinnosti sú
zamestnávatelia povinní sami si
vypočítať a odviesť výšku úhrady
odvodu na číslo účtu 7000144989/
8180. Výška odvodu za každého
občana, ktorý im chýba do splnenia
povinného podielu počtov občanov
so zdravotným postihnutím, je troj-
násobok mesačnej minimálnej
mzdy platnej ku koncu kalendár-
neho mesiaca, v ktorom sa odvod
odvádza.

Bližšie informácie získate na tel.
č. 033/690 8038 (Ing. Andrej Hoto-
vý, č. dv. 423, Komenského 29,
Pezinok). (gs)



Znamená to, že občania, ktorí do dob-
rovoľne odovzdajú na políciu nezákonne držanú
strelnú zbraň, vyhnú sa trestnosti nedovoleného
ozbrojovania.

Účelom zákona je znížiť počet nelegálne držaných
zbraní. Úprava zákona má uľahčiť aj identifikáciu
zbraní použitých pri páchaní trestnejčinnosti.

Nelegálne držané zbrane môžu občania odovzdať

Dňa 14. apríla 2005 nadobudol účinnosť zákon č.
132/2005 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 190/2003
Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
757/2004 Z.z., kde sa za § 72 vkladá § 72a Zánik
trestnosti nedovoleného ozbrojovania. Právna
úprava má za cieľ vytvoriť na časovo obmedzené-
obdobie – 12 mesiacov odo dňa účinnosti zákona-
možnosť dobrovoľne odovzdať strelnú zbraň kto-
rémukoľvek útvaru Policajného zboru. Počas
tohto obdobia zaniká trestnosť nedovoleného
ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním zbrane.

14. apríla 2006

na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru. Pri odo-
vzdaní strelnej zbrane vyhotoví policajt občanovi pí-
somné potvrdenie, ktoré bude obsahovaťpresné ozna-
čenie strelnej zbrane.

Strelné zbrane, ktoré v rámci
prevezme polícia od občanov, budú podrobené zna-
leckému skúmaniu z dôvodu zistenia či so zbraňou
nebol spáchaný trestný čin. Ak bude výsledok znalec-
kého skúmania negatívny, môže občan požiadať o jej
zaevidovanie. Žiadosť možno podať do dvoch mesia-
cov od písomného oznámenia, že so zbraňou nebol
spáchaný trestný čin. Ak občan o zaevidovanie nepo-
žiada, zbraňpripadne do vlastníctva štátu.

Zbraňovú amnestiu by mali využiť napríklad občania,
ktorí roky skrývajú staré neprihlásené strelné zbrane,
pochádzajúce napríklad aj z obdobia druhej svetovej
vojny. Tieto zbrane sú totiž nebezpečné aj pre samot-
ných vlastníkov, pretože za tie roky neboli podrobo-
vané pravidelným skúškam.

zbraňovej amnestie

Ďalšie informácie nájdete na www.minv.sk. (mk)

Združenie kresťanských seniorov
v Pezinku usporiadalo 1. mája eku-
menický zájazd – púť do Rajeckej
Lesnej – Frívaldu. V tomto marian-
skom pútnickom meste bol v roku
1995 požehnaný a otvorený slo-
venský betlehem. Je dielom
majstra Jozefa Pekazu, ktorý sa
mu venoval pätnásť rokov. Domi-
nantou pútnickeho areálu z roku
1866 je kostol Narodenia Panny
Márie. Slávnostná svätá omša bola
obetovaná za seniorov a členov

hasičského zboru. Navštívili sme
tiež studienku a kalváriu.

Cestou naspäť sme sa zastavili v
Bojniciach, kde na zámku bol práve
deň strašidiel. Pozreli sme si aj zá-
mok, kúpalisko a zoologickú záhra-
du. Domov sme sa vrátili síce una-
vení, aleplní krásnychdojmov.

Hojná účať členov na tomto podu-
jatí svedčí o tom , že naši členovia
chcú žiť aj v seniorskom veku spo-
ločenským životom a tiež chcú spo-
znávať naše kultúrne pamiatky a
prekrásnu prírodu. Eva Balážová

Výbor Miestnej organizácie Jed-
noty dôchodcov v Pezinku zorgani-
zoval pre svojich členov 3-dňový
zájazd do Zuberca – Roháče.

Prvý deň sme mali niekoľkoho-
dinovú zastávku v Žiline, kde sme
si prezreli zrekonštruované cent-
rum mesta, ktoré tvorí Mariánske
námestie, Námestie A.Hlinku a pe-
šia zóna. Potom sme pokračovali v
ceste na Oravu do Zuberca, kde
sme sa ubytovali.

Druhý deň sme boli na nákupoch
v Jablonke, potom sme mali za-
stávku v Oraviciach, kde sme si
pozreli staré i nové termálne kúpa-
liská, a keďže nám počasie prialo,
tak i krásnu oravskú prírodu. Záver
patril návšteve múzea Oravská
dedina v Brestovej.

Posledný deň sme sa vyviezli
autobusom do lyžiarskeho areálu
Zverovka, odtiaľ tí zdatnejší išli na
pešiu túru do Spálenej doliny,
ostatní sa zúčastnili na ľahšej vy-
chádzke na partizánsky cintorín,
kde sme si uctili pamiatku dvadsia-
tich slovenských partizánov, ktorí
položili svoje životy za naše oslo-
bodenie.

Cestou domov sme sa ešte za-
stavili v Dolnom Kubíne v Múzeu
P. O. Hviezdoslava a posedeli sme
si v kolibe pri výborných bryndzo-
vých haluškách.

Ďakujeme Mestu Pezinku, ktoré
nám prispelo finančnou čiastkou
na tento pekný výlet a pani Zouzalí-
kovej za organizáciu zájazdu.

Výbor JD

"Spomienka na prekrásne chví-
le", takto znela myšlienka, ktorá
bola vyjadrená v pozvánke na
stretnutie spolužiakov zo ZŠ
Grinava po 35 rokoch.

Stretnutie bolo úžasné, mám
krásny zážitok, preto sa chcem s
ním podeliť.

V sobotu 21. mája si do reš-
taurácie Silván v Limbachu na naj-
krajšie roky detstva prišlo zaspomí-
nať 45 dospelých ľudí. Boli to už nie
15 roční, ale zrelí, životom skúsení
päťdesiatnici. Bolo to stretnutie
jednej veľkej rodiny. Celá akcia
bola veľmi pekne zorganizovaná a
niesla sa v srdečnej atmosfére,
ktorá trvala až do rána.

Som rada, že som sa na tomto
stretnutí mohla zúčastniť ako jedna
z ich triednych učiteľov. Cítila som
sa medzi nimi veľmi dobre. Odchá-
dzala som nadšená a šťastná, s
obdivom, aké majú títo ľudia veľké
srdcia, plné lásky, s ktorou sa vedia
podeliť nielen so svojimi rodinami,
rodičmi, súrodencami, ale našiel sa
ešte kus lásky aj k spolužiakom, s
ktorými prežili deväť rokov.

Všetci si zaspomínali na školské
roky, o ktorých sa vyjadrovali, že
boli to ich krásne chvíle. Keď som
sa tam dozvedela, že som učila a
učím ich deti na Obchodnej akadé-
mii v Pezinku, želám si aby aj táto
mladá generácia mala také veľké
srdcia, plné lásky, ako ich rodičia.

Ing.OľgaTrstenská

Ešte do konca júna 2005 bude
prebiehať zisťovanie o informač-
ných a komunikačných technoló-
giach v domácnostiach, ktoré na
území SR organizuje Štatistický
úrad Slovenskej republiky. Pro-
jekt sa uskutočňuje v členských
krajinách Európskej únie. V Pe-
zinku zamestnankyňa ŠÚSR
Jana Kimličková navštívi sedem-
násť vybraných domácností.

Získané údaje budú použité vý-
lučne na štatistické účely. Za ich
ochranuzodpovedá ŠÚSR.

(mo)

Materská škola na Pekníkovej
ulici je už druhý rok zapojená v pro-
jekte Európa patrí deťom. Tento
projekt má multikultúrny charakter
a jeho cieľom je nadviazať pria-
teľstvo a družobný styk s podob-
ným výchovným zariadením, vy-
mieňať si skúsenosti a spolupraco-
vať v metodickej a pedagogickej
oblasti. Vychovať deti v duchu euro-
občianstva a motivovať ich k preko-
návaniu komunikačných zábran.

Pri tejto príležitosti naša mater-
ská škola 1. júna zorganizovala
metodický seminár, na ktorom sa
zúčastnilo 21 pedagógov a pracov-
níkov z družobnej materskej školy
v Mosonmagyaróvári, s ktorými
sme si vymenili skúsenosti v peda-
gogickej oblasti. Verte, že aj na-
priek jazykovej bariére sme si poro-
zumeli a mali čopovedať.

V kontexte európskej spolupráce
chceme formovať v našich deťoch
pocit rovnosti, priateľstva, toleran-
cie a radosti zo spoločných aktivít.
Napriek rozdielnosti jazykov sú
naše kultúry veľmi podobné. Ich
zbližovanie môže prácu v našej
materskej škole obohatiť a priniesť
nové dimenzie chápania euroob-
čianstva nielen našich detí ale aj
rodičov.

riaditeľka MŠ
EditaVarechová

Ten kto chce urobiť čosi viac pre
svoje zdravie, si iste nenechal
ujsť príležitosť navštíviť v pezin-
skom Dome kultúry zaujímavé
podujatie ORBIS HARMONIAE
(Svet harmónie). Tradiční uspo-
riadatelia – Kultúrne centrum,
O.Z. Karpaty Slovakia a Mgr.
Dária Fehérová – pripravili aj
tentoraz pre návštevníkov pes-
trý program, v ktorom nechýbali
prezentácie diagnostických a
terapeutických metód, liečebné
rituály, meditácie, prednášky,
diskusie, predaj kníh, bylín, zdra-
vej výživy, rôznych zdravotníc-
kych pomôcok. Aj šiesty ročník
tohto podujatia potvrdil, že mno-
hých Pezinčanov a návštevní-
kov mesta táto problematika
zaujíma, nielen preto, že tu vidia
rôzne liečebné metódy, ale niek-
toré si môžu na sebe aj vyskú-
šať. (mo)

Foto: Miroslav Frič

Café, bar, restaurant RADNICA
vás pozýva na štvrtkové live kon-
certy na nádvorí Starej radnice v
Pezinku. V júli organizátori pripra-
vili tieto koncerty: 7. júla – Milan
Konfo Konfráter (Beatles songs
performance), 14. júla – BG Time s
Kamilou, 21. júla – Také oné (jazz
night),28. júla– Karpatské horké.

Viac informácií dostanete na tel.
č. 033/641 4000, kde si môžete
rezervovaťmiesta na sedenie. (r)



Pezinský Študentský parlament
je hlavným partnerom v projekte

, ktorý sa
uchádza o podporu od Nadácie
mládeže Slovenska. O čo ide v pro-
jekte:
Vytvára podmienky pre zapojenie
mladých Pezinčanov do rozhodo-
vania o veciach verejných, rešpek-
tuje doterajšie formy ich participá-
cie a hľadá spôsob ich zefektívne-
nia na základe skúseností zo za-
hraničia a nových komunikačných
médií. Dôraz sa kladie na spolu-
prácu verejného sektora, nezisko-
vých organizácií a neformálnych
skupín mladých. Hlavné aktivity na
dosiahnutie cieľov projektu:

Hlas mladých v Pezinku

vytvorenie Junior servisu pri In-
formačnom centre v Pezinku;
diskusné fóra: a) v pezinskej
televízii, b) na webovskej strán-
ke vytvorenej špeciálne pre tieto
účely;
informačné tabule v školách;
informácie o projekte v miestnej
tlači – týždenník Pezinsko a me-
sačník Pezinčan;
vydanie informačnej brožúry o
študentskom parlamente v Pe-
zinku;
pracovné stretnutie študent-
ského parlamentu v Pezinku so
študentským parlamentom v
partnerskom meste Mladá Bole-
slav s cieľom výmeny skúsenos-
tí;
školeniepre mladých anketárov;
prieskum názorov mladých Pe-
zinčanov na súčasný život v
meste a ich predstavách o bu-
dúcnosti Pezinka.

1.

3.

2.

4.

6.

8.
7.

5.

Jednou z foriem zapájania mladých ľudí do rozhodovania o veciach verejných v Pezinku je
Študentský parlament (ŠP). Táto inštitúcia mala ustanovujúce zasadnutie 3. marca 2005. O
tom, čo je jej cieľom a akú prácu má už za sebou,či pred sebou informujeme v tomto čísle.

Sídlo ŠP je na Radničnom nám. 7
v Pezinku. ŠP nemá právnu sub-
jektivitu, jeho hospodárenie, agen-
du, materiálno-technické zabez-
pečenie a metodické usmernenie
zabezpečuje Mesto Pezinok.

ŠP plní najmä tieto úlohy:
a) je reprezentantom mladých ľu-

dí v Pezinku;
b) prenáša podnety, problémy a

návrhy na ich riešenie odmla-
dých ľudí do orgánov samo-
správy mesta a iných kompe-
tentných orgánov;

c) aktívne vstupuje do vecí verej-
ných pri vytváraní podmienok
na vzdelávanie, prácu a aktív-
ne trávenie voľného času;

d) zabezpečuje svoje potreby aj
vlastným konaním;

e) pestuje u mladých ľudí zodpo-
vednosťa spoluúčasť na vede-
ní a rozvoji mesta.

Členmi ŠP sa môžu stať žiaci a
študenti pezinských základných a
stredných škôl. Podmienkou člen-
stva v ŠP je trvalý pobyt na území
mesta. Stredné školy majú v ŠP po
piatich zástupcoch, základné školy
po jednom. Spôsob výberu je v
kompetencii každej školy.

Funkčné obdobie člena ŠP je 2
roky. Na čele ŠP je predseda, kto-
rého volí parlament v tajných
voľbách. Zvoláva zasadnutia ŠP.
Predseda alebo jeho podpredse-
dovia sa zúčastňujú na rokova-
niach Mestského zastupiteľstva v
Pezinku, kde majú možnosť pre-
zentovať názory a vznášať pripo-
mienky pri prijímaní rozhodnutí,
ktoré sa týkajú podmienok života
mládeže v Pezinku. Jeden pod-
predseda je zvolený z členov ŠP zo
stredných škôl, druhý zo základ-
ných škôl.

Jedným z orgánov ŠP je Rada,
ktorá má 7 členov. Zasadnutia ŠP
sú verejné, konajú sa minimálne
raz štvrťročne.

Každý člen ŠP má právo pred-
ložiť iniciatívne návrhy týkajúce sa
okruhu pôsobnosti ŠP. Návrhy ne-
možno odložiť bez ich prerokova-
nia.

Na zasadnutiach ŠP sa zúčast-
ňujú aj zástupcovia Mesta Pezinka,
zástupcovia z radov učiteľov a iné
osoby, ktoré môžu podať parla-
mentu informácie z oblasti ich pô-
sobnosti.

Stanovy Študentského parlamen-
tu v Pezinku sú v plnom znení k dis-
pozícii na sekretariáte zástupcu
primátora Mesta Pezinka, Rad-
ničné nám. 7, č.dv. 6. Po vytvorení
vlastnej web stránky ŠP budú sta-
novy na nej zverejnené.

V strede predsedníčka ŠP Zuzana Moravčíková,
vľavo JanaAndelová, vpravo Kristína Mizeráková.

Snímka (mo)

Členovia: (ZŠ Na bielenisku),
(ZŠ Kupeckého),

(ZŠ Orešie), (ZŠ Holubyho),
(ZŠ Fándlyho),

(SOU Komenského),

(Gymnázium),

(SOU M.R.
Štefánika),

(Obchodná akadémia).
Predseda ŠP:
Podpredsedovia ŠP: 1. (za zá-
kladné školy), 2. (za stredné školy)
Ďalší členovia Rady ŠP:

Kristína Mizeráková
Barbora Ulrichová Petra Hotová

Laura Hujsiová Silvia
Nunvářová Andrea Kucháriková,
Veronika Libantová, Tomáš Modrovský, Michaela
Kocmálová, Lucia Marecová
Jana Andelová, Jakub Maluniak, Zuzana Moravčí-
ková, Patrik Páleník, Petra Zajkoská
Anna Hradečná, Ľudmila Darovcová, Katarína Vaj-
glová, Branislav Hletko, Pavol Demovič

Pavol Pastucha, Veronika Spustová,
Zora Zborovanová, Katarína Šmidovičová, Petra
Čajkovičová

Zuzana Moravčíková
Kristína Mizeráková

JanaAndelová
Pavol Pastucha, Branislav

Hletko, Barbora Ulrichová, Lucia Marecová.

– ŠP má vlastnú schránku vo
vstupnom vestibule Mestského
úradu v Pezinku, Radničné nám. 7,
cez ktorú možno písomne komuni-
kovať s jeho členmi

– prostredníctvom osobnej účasti
na zasadnutiach ŠP, ktoré sú verej-
né. Termíny zasadnutí ŠP v roku
2005: 29.9. a 24.11.

Bude 29.9. 2005 o 14.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku, zasa-
dačka č. 12.

Pezinský Študentský parlament ako
organizácia, ktorej úlohou je riešiť pro-
blémy mladých ľudí a ich života v Pezin-
ku, vám oznamuje, že vyhlasuje súťaž o
logo Študentského parlamentu. Fantázii
sa medze nekladú, no pri pohľade na
logo musí byť každému jasné, že ide o
logo ŠP. Návrhy na logo musia byť na
zadnej strane označené menom a školou
autora. Súťaž je určená pre žiakov a štu-
dentov základných a stredných škôl.
Treba ich doručiť členovi ŠP, ktorý je
žiakom vašej školy alebo na Mestskom
úrade v Pezinku, č. dv. 9. Návrhy je
možné odovzdať do konca septembra
2005. Na víťaza čakajú zaujímavé ceny.

Privítame, ak pripojíte návrhy a podne-
ty, čo by sa mohlo v Pezinku urobiť pre
deti a mládež, prípadne vaše postrehy,
ktoré nám pomôžu pri našej práci.

do Rady ŠP zvolil Luciu Mare-
covú (SOU Komenského ul.);
členom ŠP sme predstavili pro-
jekt Hlas mladých v Pezinku;
rozhodol o inštalovaní schránok
do všetkých škôl v Pezinku, do
ktorých budú môcť žiaci a štu-
denti pezinských škôl vkladať
odkazy, podnety a pripomienky
týkajúce sa života mladých v
meste; v budove MsÚ sa už
schránkaŠPnachádza;
zobral na vedomie informáciu o
stave školstva a kultúrnom ži-
vote v Pezinku; mala by sa zlep-
šiť propagácia kultúrnych podu-
jatí;
ŠP vyhlásil súťaž o logo ŠP pre
všetky školy a knižnice;
primátor mesta Oliver Solga in-

–

–

–

formoval, že v súčasnosti mesto
neuvažuje o zrušení žiadnej ško-
ly; upozornil na možnosť využí-
vania priestorov Klubu mladých
v Dome kultúry; hovoril o zámere
mesta vybudovať tri detské
ihriská a basketbalové ihrisko;
interpelácie členov ŠP: J. Ande-
lová navrhla vybudovať dráhu
pre kolieskove korčule (podľa
reakcie primátora sa uvažuje
upraviť na tento účel komuniká-
ciu z Pezinka do Limbachu, prí-
padne starú cestu z Muškátu
smerom na Vinosady), zriadenie
dopravného ihriska (zástupca
primátora naznačil možnosť rie-
šenia tejto otázky v spolupráci s
Centrom voľného času, školami
alebo prostredníctvom projektov
uchádzajúcich sa o granty).

–

–

–

–



6. – 10.7. Medzinárodné preteky
do vrchu, Kameňolom

22. – 24.7. E.B.M. Baba

Motorizmus:

V sobotu 4. júna pokračovala v pezinskej Judo hale
I.SNL mužských družstiev v džude 2. kolom. Pre-
tekári domáceho.JC Pezinok obsadili 2. miesto,
keď porazili Martin, Trnavu aj Banskú Bystricu
zhodne 5:2 a prehrali len so Sláviou STU Bratisla-
va, ktorá tento turnaj vyhrala. V priebežnom poradí
po 2. kole vedie 1.JC Pezinok so 14 bodmi pred
Sláviou STU (12 bodov) a B. Bystricou (10 bodov) a
je tak na najlepšej ceste opäť bojovať v play off o
najvyššie priečky. (pr)

Nováčik I. ligy,
basketbalisti MBK
Pezinok, vstupo-
val do tejto se-
zóny s jednoznač-
ným cieľom – za-
chrániť sa. Po

náročnej základnej časti, keď v sku-
pine západ bojovali o postup do finá-
lovej skupiny, sa napokon v jej po-
slednom dvojkole rozhodlo o po-
stupe Pezinčanov a tým aj o ich zá-
chrane. Vo finálovej skupine, už pod
vedením trénera Pavla Weissa, hral
mladý pezinský kolektív uvoľnene a
zo štrnástich zápasov vyhral päť a
na domácej palubovke potrápil aj
postupujúci HBK Prievidza. Práve
finálovú časť nám zhodnotil tréner

: –Pavol Weiss Myslím si, že v klu-
be vládne spokojnosť, nečakali sme,
že obsadíme 6. miesto, veď vlastne
už postup do tejto skupiny bol pre
nás plusom, primárny cieľ bol zá-
chrana. Potešilo nás viacero zápa-

sov – hneď ten prvý v Petržalke, oba
zápasy s Banskou Bystricou, vlast-
ne všetky víťazné. Sklamaním boli
oba zápasy s Trnavou a zápas s
ŠKP Bratislava. Potešili aj zápasy
proti skúseným ligovým mužstvám,
povedzme doma s Prievidzou, v
Michalovciach,či zápasy s Pov. Byst-
ricou. Hoci sme v nich prehrali, cha-
lani skúsených súperov potrápili.

Keďže sme mladé družstvo a
máme možnosť dostatočne tréno-
vať, musíme využiť tieto možnosti,
čiže hrať behavejší, fyzickejší bas-
ketbal. Nemôžeme sa spoliehať na
na postupné útoky. Behavosťa agre-
sivita v útoku aj v obrane by mali byť
našimi devízami, to sa potvrdilo už
počas tejto sezóny. V tých zápa-
soch, kde sme diktovali tempo hry
agresívnou obranou a protiútokmi

–

l Aké sú vaše poznatky z dote-
rajšieho pôsobenia pri mužstve –
na čom sa dá stavaťa v čom treba
pridať?

sa to odzrkadlilo aj na výsledku. Ne-
gatívom je disciplína, či už herná
alebo osobná, prejavuje sa to najmä
v dochádzke. Na tomto musíme po-
pracovať, ak sa to podarí, potom sa
musí zlepšiť aj výkon družstva.
Súvisí s tým aj pracovitosť na trénin-
gu. Všetci hráči okrem kapitána M.
Červenku sú veľmi mladí, majú per-
spektívu. Všetko je teda na nich, len
čo ich prístup bude zodpovedať na-
šim požiadavkám potom nastane aj
zlepšenie.

Chceli by sme opäť byť vo finálo-
vej skupine a tam sa posunúť o
nejaké miesto vyššie. Chceme sa
posilniť, ale myslím si, že ak by
ostala aspoň kostra súčasného kád-
ra, tak je to reálny cieľ. O zmenách v
kádri jevšak ešte priskoro hovoriť.

–

l Nastanú v kádri nejaké zme-
ny? Aký cieľmáte do budúcej se-
zóny?

(pr)

Malokarpatské múzeum v spolu-
práci s Klubom šachu Pezinok
usporiadalo druhý ročník žiackeho
šachového turnaja O pohár Ri-
charda Rétiho, na počesť význam-
ného šachistu prvej štvrtiny 20.
storočia. Konal sa 1. júna v Kultúr-
nom centre. Zúčastnilo sa na ňom
13 hráčov vo veku 6 – 15 rokov.
Hralo sa švajčiarskym systémom
na 7 kôl, tempom 2x15 min na par-
tiu. Víťazom sa napokon stal

(ZŠ Orešie) pred
(ZŠ Kupec-

kého) a
(SPŠE Bratislava).

Ja-
kub Pospíchal
Lukášom Hanúskom

Viktorom Gschwengom
(tl)

Po-
tvrdil tak doterajšiu dobrú tohtose-
zónnu formu, keď v 1. kole Sveto-
véhopoháravo Vigu bol ôsmy. Prie-
bežné poradie Svetového pohára
po 3. kolách: 1. Prokop (ČR) 80
bodov, 2. Lopes (USA) 75, 3. Gra-
cia (FRA) 45, ... 5. 38.

V sobotu 18. júna triumfoval Filip
aj v 2. kole Slovenského pohára v
Jasenskej doline

Pezinský horský cyklista Filip
Polc obsadil v sobotu 11. júna na
pretekoch 3. kola Svetového po-
hára v Schladmingu 4. miesto v
disciplíne four cross čím dosia-
hol svoj najlepší výsledok v tejto
disciplíne vo svojej kariére.

Polc

(pr)

je
názov podujatia, na ktorom si v so-
botu 11. júna mohli basketbaloví
priaznivci zaspomínať na nedávne
časy najväčšej slávy pezinského
basketbalu. V exhibičnom zápase
Old boys – Young boys sa predstavili
hráči, ktorí pre Pezinok vybojovali
niekoľko titulov majstra Slovenska a
úspešne pôsobili aj v európskych
pohároch. Diváci každého z nich pri
predstavovaní ale aj počas zápasu
odmenili srdečným potleskom, ktorý
bol ich poďakovaním za predvedené
výkony počas pôsobenia v našom
meste. A hoci výsledok nie je dôleži-
tý, predsa len pridávame, že Old
boys, podobne ako minulý rok,
zvíťazili 112:97.

PEZINOK BASKET SHOW

(pr)

Na štarte v
Kameňolome by sa malo pred-
staviť vyše 150 jazdcov zo 14
krajín, ktorí budú súťažiť na
5100 m dlhej trati s prevýšením
280 m a 19 zákrutami. V štarto-
vom poli bude aj kompletná slo-
venská špička. Okrem samot-
ných ME budú výsledky započí-
tané aj do Európskeho pohára,
Zóny strednej Európy, Maj-
trovstiev SR, ČR a Rakúska,
Česko–Slovenskej trofeje a do
ÖMV Super 100 – Berg Cupu.
Spestrením podujatia bude aj
súťaž historických cestovných a
formulových vozidiel do vrchu.
Tréning je naprograme v sobotu,
prvý sa začína o 10.00 a druhý o
14.00 hod. Samotné preteky sú
na programe v nedeľu – I. kolo
od 9.00 hod., II. koloo 13.45 hod.
Slávnostné vyhlásenie víťazov
je od 19.00 hod. v priestore par-
koviska v Kameňolome.

Aj v tomtoroku sa môžufanú-
šikovia motorizmu tešiť na
Majstrovstvá Európy v pre-
tekoch automobilov do vrchu
SLOVAKIA–MATADOR 2005,
ktoré sa uskutočnia 23. – 24.7.
na Pezinskej Babe.

(pr)

Futbalisti PŠC Pezinok zakončili túto sezónu III. ligy
bratislavskej skupiny na 12. mieste so ziskom 30 bodov
a skóre 38:63. Zlepšili sa tým oproti minulému ročníku o
jednu pozíciu. Dôvodov na spokojnosť však veľa nie je,
futbalisti majú stále čo zlepšovať. Hlavne ich bilancia
počas tejto jari je priam žalostná, zo siedmich domácich
zápasov získali len 4 body za jednu výhru a jednu remí-
zu. Najmä prehra v poslednom zápase s Iskrou Pe-
tržalka 0:6 je zahanbujúca. Naopak, vonku získali v ôs-
mich zápasoch 12 bodov, za tri výhry, tri remízy a dve
prehry. Dojem kazia najmä tie dve prehry, v Ružinove
5:0 a v Rači 4:0. Zaujímavé je, že na jeseň to bolo
presne naopak. Doma získal PŠC 10 bodov, vonku len
4. Pezinčanom nevyšiel najmä záver súťaže, veď nebyť
víťaznej dohrávky na pôde beznádejne posledných
Veľkých Levárov, tešili by sa z víťazstva naposledy 1.
mája (v Jablonci 4:2). V zostávajúcich ôsmich zápasoch
získali totiž len 3 body za tri remízy. Veríme, že počas
letnej prestávkyhráči kvalitne potrénujú a pezinskí fanú-
šikovia sa už na jeseň dočkajú lepších výkonov i výsled-
kov, ktoré právom očakávajú.

Pezinský mikroregión má viacnásobné zastúpenie v
IV. lige. Najväčšia spokojnosť je zrejme vo Viničnom,
Slovan skončil na 4. mieste (46 bodov). GFC Grinava
bodovala spoľahlivo najmä doma a so ziskom 40 bodov
obsadila 8. miesto. Ďalší dvaja zástupcovia nášho mik-
roregiónu tŕpli až do konca súťaže v boji o záchranu a
napokon sa im to aj so šťastím podarilo. Slovenský
Grob skončil na 11. mieste (35 bodov) a Limbach na 15.
(34 bodov). (pr)



Pozoruhodný výsledok dosiahli
futbalisti Karpaty Limbach keď v
27. kole IV. ligy, skupiny B zdolali
na svojom trávniku ŠK Gajary 12:1
(7:0). Zaskvel sa Slezák, ktorý skó-
roval 6-krát, doplnil ho Matoška 4
gólmi a po jednom pridali Krčmárik
a Bakyta. (pr)

Prvá písomná zmienka z roku
1390. Predchádzajúce názvy:

.Lehmbach, Limpach

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:

.Bozen, Bozin (Bozyn)

Prvá písomná zmienka z roku
1214. Predchádzajúce názvy:

.
Horný Monar, Aisgrub, Slova-
kisch Weisgrub Toth Gurab

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:
Sanbavich, Swanbach, Swajn-
sbach, Hattypatak (maď.).

Prvá písomná zmienka z roku
1208. Predchádzajúce názvy:

.

Turdane, Šukisdorf, Tirling, Mi-
nor Turne, Čukárd, Kučišdorf
(Veľké Tŕnie za Rakúska –Uhor-
ska), Veľké a Malé Tŕnie (do 1.2.
1964)

Blíži sa obdobie žatevných prác
a letných prázdnin. Pre profesio-
nálnych hasičov je toto obdobie
najkritickejšie čo sa týka počtu po-
žiarov. V roku 2004 vzniklo v
okrese Pezinok a Senec 14 požia-
rov. Najčastejšie horelo obilie na
koreni, slama na riadkoch a stohy
slamy.

Takmer za každou z príčin vzniku
požiarov je možné hľadať ľudský
faktor, či už ide o požiare zapríči-
nené nedodržiavaním predpisov a
nariadení alebo nedôsledným vy-
konávaním kontrol a udržiavaním
technického stavu po ľnohospo-
dárskej zberovej a pozberovej
techniky, manipuláciou s otvore-
ným ohňom, zakladaním ohňov v
prírode a taktiež nekontrolovanými
hrami detí so zápalkami.

Je preto potrebné, aby občania
dodržiavali zásady protipožiarnej
bezpečnosti pri činnostiach súvi-
siacich so žatevnými prácami, po-
zberovou úpravou, skladovaním
objemových krmovín a tiež v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzni-
ku požiarov, ktorým je dlhotrvajúce
suché a teplé počasie počas let-
ných prázdnin. Profesionálni hasiči
Okresného riaditeľstva Hasičské-
ho a záchranného zboru v Pezinku
výzývajú občanov, aby nefajčili a
nepoužívali otvorený oheň na
miestach so zvýšeným nebez-
pečenstvom vzniku požiaru, v blíz-
kosti stohov slamy a sena, lánov
obilia asuchých porastov!

S nadchádzajúcimi letnými prázd-
ninami sa obraciame tiež na ro-
dičov, aby venovali zvýšenú pozor-
nosť svojim ratolestiam práve v
tomto období, keď deti bez dozoru
dospelej osoby zapríčiňujú svojimi
nekontrolovanými hrami veľa po-
žiarov. Deti sú navyše vystavené
nebezpečenstvu zranenia pri po-
žiaroch.

Sme presvedčení, že zodpoved-
ným prístupom nás všetkých po-
môžeme chrániť zdravie, ľudské
životy a predchádzaťznačným ško-
dám na majetku svojom, prípadne
svojichblízkych.

mjr. Ing. Eva Orlická

Združenie občanov na pomoc
blížnemu HILÁRKO a Miestny klub
Slovenského orla Pezinok pozý-
vajú všetkých na JUNIÁLES U HI-
LÁRA v nedeľu 26. júna od 14.00 –
21.00 hod. v lokalite Sirková (nad
starou nemocnicou). Hudba, ob-
čerstvenie, tombola. (jh)

Na dvanástom ročníku medziná-
rodnej súťaže sa zúčastnilo rekord-
ných 186 lukostrelcov zo siedmich
krajín Európy. Štartovali súťažiaci z
Maďarska, Poľska, Slovinska,Čes-
kej republiky, Cypru, Ukrajiny a Slo-
venska. Súťažilo sa v kategóriach
olympijský luk akladkový luk.

Najväčšie úspechy zaznamenali
Poliaci. Zo slovenských výprav
bola najúspešnejšia výprava Lip-
tovského Mikuláša. Víťazmi jednot-
livých kategórií sa stali – olympijský

Lukostrelecký klub vo Vinič-
nom v spolupráci s Minister-
stvom školstva SR a Sloven-
ským lukostreleckým zväzom
usporiadal medzinárodné podu-
jatie v terčovej lukostreľbe Slo-
vakia Grand Cup.

luk – muži: , OP
Prostejov (CZ), kladkový luk –
muži: , Liptovský
Mikuláš (SR), olympijský luk – že-
ny: (Ukrajina), klad-
kový luk – ženy:
(Cyprus), olympijský luk – juniori:

, Mariánske Hory
(CZ), olympijský luk – juniorky:

(Poľsko),
olympijský luk – kadeti:

, Liptovský Mikuláš (SR),
olympijský luk – kadetky:

(Cyprus), olympijský
luk – starší žiaci:
(Slovinsko), olympijský luk –
mladší žiaci: , OP
Prostejov (CZ), olympijský luk –
chrobáci: , LK Viničné.

Daniel Kraváček

Matúš Durný st.

Alla Arinina
Maria Dicomitou

Jan Drevjany

Magdalena Dziergas
Marek

Hladký
Panagi-

ota Georgioy
Gasper Cehrier

Miroslav Hudec

Juraj Hreus
(MM)

Nebezpečného konania sa do-
pustil zatiaľ neznámy páchateľ.
Ručný granát umiestnil k čelnej
stene novostavby jedného rodin-
ného domu, v blízkosti železničnej
stanice. Našťastie nedošlo k inici-
ácii rozbušky, granát nevybuchol.
Zneškodnil ho privolaný pyrotech-
nik. Páchateľ sa dopustil trestného
činu všeobecného ohrozenia, za
čo mu hrozia minimálne tri roky
odňatia slobody. (ev)

V pondelok 6. júna sa konalo na Mestskom úrade v Pezinku 2. zasadnu-
tie Pezinského mikroregiónu. Členovia združenia hovorili o hospodár-
skom a sociálnom rozvoji, Podkarpatskom kanalizačnom zberači, od-
chyte túlavých psov, likvidácii odpadov a inkubátore pre podnikate ľov v
rámci projektu Interekt 3A. (r)
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V Pezinku sa každý deň niečo deje
– základy hodno-

tenia vína a zoznámenie s odrodou
Rizling rýnsky, vlašský (testovacia
vzorka zdarma, ďalšia degustácia
podľa cenníka), 17.00 – 22.00 hod.
v Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593294.

–

– III. ročník Malokarpat-
ského festivalíku tradičnej kultúry,
15.00 hod. parkovisko pred Zám-
kom, garant: Zuzana Frnová, tel.
033/641 3011.

– pouličné
dielne zamerané na výuku zákla-
dov výroby ručného papiera,
16.00–18.00 hod. na Radničnom
námestí (v prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie presúva do
Malokarpatského múzea), garant:
M. Jurčovičová, mobil 0908 149
088.

– prehliadka
kostolov v centre mesta s mest-
ským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, ga-
rant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

– Folklórny sú-
bor Mladosť zo Šenkvíc, 18.00 hod.
na Radničnom námestí, garant:
Jozef Palla, mobil: 0905 644 282.

– Habáni a Habánske dvory v
Pezinku, 16.00 hod., Rodný dom
Jána Kupeckého, Holubyho 39,
garant: Peter Sandtner, mobil:
0904 427201.

– základy hodno-
tenia vína a zoznámenie s odrodou
Müller Thurgau

Piatok, 1. júla
O víne pri víne

Sobota, 2. júla
Výlet do prírody

Nedeľa, 3. júla
Návraty

Pondelok, 4. júla
Pezinské remeslá

Utorok, 5. júla
Pezinské kostoly

Streda, 6. júla
Komorný večer

Štvrtok, 7. júla
Vychádzky po pamätihodnos-

tiach

Piatok, 8. júla
O víne pri víne

po lesníckom
náučnom chodníku, 10.00 hod. na
parkovisku v Kameňolome (od-
chod autobusu zo žel. stanice 9.30
hod, z námestia 9.33 hod.), garant:
Jozef Kern, mobil: 0903 241 335.

(testovacia vzorka
zdarma, ďalšia degustácia podľa
cenníka), 17.00 – 22.00 hod. v
Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593294.

– po Banskom
náučnom chodníku, 10.00 hod. pri
vchode do Pinelovej nemocnice,
garant: Peter Wittgrúber, tel. 033/
641 2306.

Sobota, 9. júla
Výlet do prírody

– popoludnie spo-
ločenských tancov, 17.00 hod.,
parkovisko pred Zámkom, garant:
Ingrid Noskovičová, tel. 033/641
3949.

– pouličné
dielne zamerané na výuku zákla-
dov výroby textilných hračiek,
16.00 – 18.00 hod. na Radničnom
námestí (v prípade nepriaznivého
počasia sa podujatie presúva do
Malokarpatského múzea), garant:
Margita Jurčovičová, mobil 0908
149 088.

– prehliadka
kostolov v centre mesta s mest-
ským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, ga-
rant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

– detské vý-
tvarné dielne, 15.00 – 17.00 hod.,
zraz pred Starou radnicou, garant:
Michaela Syrová, mobil: 0905 595
443.

– Pezinský zámok, 16.00
hod. pred Pezinským zámkom,
garant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

– základy hodno-
tenia vína a zoznámenie s odrodou
Veltlín zelený (testovacia vzorka
zdarma, ďalšia degustácia podľa
cenníka), o 17.00 v Mestskej vino-
téke, garant: Anna Hanúsková, tel.
033/6411132, 0907 593 294.

– na Babu,
fauna a flóra okolia Pezinka (po
modrej značke), o 10.00 hod. pri
Kaplnke Rozálka, garant: Eva Lu-
pová, te. 033/6901 102.

– koncert pezinskej
rockovej kapely, 17.00 hod., parko-
visko pred Zámkom, garant: Ingrid
Noskovičová, tel. 033/641 3949.

– pouličné
dielne zamerané na výučbu zákla-
dov paličkovej čipky, 16.00 – 18.00
hod. na Radničnom námestí (v prí-
pade nepriaznivého počasia sa
podujatie presúva do Malokarpat-
ského múzea), garant: Zuzana Jur-
čovičová, tel. 033/6401250.

– prehliadka
kostolov v centre mesta s mest-

Nedeľa, 10. júla
KST PETAN

Pondelok, 11. júla
Pezinské remeslá

Utorok, 12. júla
Pezinské kostoly

Streda, 13. júla
Komorný večer

Štvrtok, 14. júla
Vychádzky po pamätihodnos-

tiach

Piatok, 15. júla
O víne pri víne

Sobota, 16. júla
Výlet do prírody

Nedeľa, 17. júla
Krtinec

Pondelok, 18. júla
Pezinské remeslá

Utorok, 19. júla
Pezinské kostoly

ským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, ga-
rant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

– spevácke
pásmo ZUŠ Pezinok, 18.00 hod.
na Radničnom námestí, garant:
Eva Rosenbergerová, tel. 0902
225 868.

– po historickom centre Pe-
zinka, o 16.00 hod. pred Informač-
ným centrom, garant: Eva Slezáko-
vá, tel. 033/6403373.

– základy hodno-
tenia vína a zoznámenie s odrodou
Ruland biely, šedý (testovacia
vzorka zdarma, ďalšia degustácia
podľa cenníka), 17.00–22.00 hod.
v Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.

– Svet farieb (po
stopách pezinských výtvarníkov), o
16.00 hod. pred Informačným cent-
rom, garant: Barbora Jurinová, mo-
bil: 0903529 500.

– koncert známej pezinskej
country kapely, 17.00 hod. parko-
visko pred Zámkom, garant: Ingrid
Noskovičová, tel. 033/641 3949.

– pouličné
dielne zamerané na výučbu cigán-
skych tkaníc, 16.00 – 18.00 hod. na
Radničnom námestí (v prípade
nepriaznivého počasia sa poduja-
tie presúva do Malokarpatského
múzea), garant: Darina Lichnero-
vá, tel. 033/6473155.

– prehliadka
kostolov v centre mesta s mest-
ským sprievodcom, 15.00 – 16.00
hod. Dolný kostol, 16.00 – 17.00
hod. Kláštorný kostol, 17.00 –
18.00 hod. Evanjelický kostol, ga-
rant: Peter Sandtner, mobil 0904
427 201.

– spo-
mienka na obete I. svetovej vojny, o
18.30 hod. pri pamätníku pri Far-
skom kostole, svätá omša o 19.00
hod. v Dolnom kostole, garant: Eva
Lupová, tel. 033/6901 102.

– hudob-
no–spevácke pásmo ZUŠ v Pezin-
ku, 18.00 hod. na Radničnom ná-
mestí, garant: Mária Vaneková, tel.
033/6412256.

Streda, 20. júla
Komorný večer

Štvrtok, 21. júla
Vychádzky po pamätihodnos-

tiach

Piatok, 22. júla
O víne pri víne

Sobota, 23. júla
Výlet do prírody

Nedeľa, 24. júla
Arion

Pondelok, 25. júla
Pezinské remeslá

Utorok, 26. júla
Pezinské kostoly

Utorok, 26. júla
Sviatok Svätej Anny

Streda, 27. júla
Komorný večer

– 65 rokov od príchodu dcér
Sv. Františka do Pezinka, o 16.00
hod. v Materskej škole na Vajan-
ského ul., garant: Peter Sandtner,
mobil 0904 427 201.

– základy hodno-
tenia vína a zoznámenie s 3 aro-
matickými odrodami (testovacia
vzorka zdarma, ďalšia degustácia
podľa cenníka), 17.00 – 22.00 hod.
v Mestskej vinotéke, garant: Anna
Hanúsková, tel. 033/641 1132,
0907 593 294.

– okruh po mest-
ských hradbách, o 10.00 hod. pred
Informačným centrom, garant: Pe-
ter Sandtner,mobil 0904 427 201.

– koncert dychovej
kapely, 17.00 hod. parkovisko pred
Zámkom, garant: Ingrid Nosko-
vičová, tel. 033/641 3949.

Štvrtok, 28. júla
Vychádzky po pamätihodnos-

tiach

Piatok, 29. júla
O víne pri víne

Sobota, 30. júla
Výlet do prírody

Nedeľa, 31. júla
Grinavanka

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

V sobotu 18. júna sa uskutočnilo
v Modre otvorenie novej sezóny na
Malokarpatskej vínnej ceste. Vinár-
ske združenia, mestá a obce pri-
pravujú pre obyvateľov a návštev-
níkov regiónu množstvo vinár-
skych podujatí (r)


