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Majitelia reštaurácií, kaviarní a pohostinských zaria-
dení, najmä v centre mesta, pripravili počas horú-
ceho leta pre svojich zákazníkov letné stolovanie
vonku na chodníkoch a vo dvoroch. Snaha obchod-

níkov nebola márna, ich priestory sa najmä v po-
obedňajších a večerných hodinách zapĺňali stovkami
smädných návštevníkov. Nápad to bol dobrý, po-
chvaľovali ho domáci i návštevníci mesta. (mo)

Prvé zasadnutie Mestského za-
stupiteľstva v Pezinku po letných
prázdninách sa uskutoční v piatok
23. septembra o 8.30 hod. v bu-
dove MsÚ na Radničnom námes-
tí.

Poslanci budú prerokúvať infor-
máciu o plnení rozpočtu mesta za
I. polrok 2005, hodnotenie práce
orgánov mesta (MsR, MsZ), plne-
nie uznesení MsZ a iné. (mo)

Prípravy na tohtoročné oberač-
kové slávnosti v Pezinku už po-
maly vrcholia. Organizátori doťa-
hujú posledné úlohy, všetci chcú
prispieť k tomu, aby sa návštevníci
u nás cítili dobre. Upresnený je aj
trojdenný program Vinobrania. Vo
vnútri čísla vám ho v skrátenej po-
dobe ponúkame. V širšej verzii s
fotografiami ho nájdete v budú-
com čísle, ktoré vyjde 14. septem-
bra. (r)

Do konca septembra trvá ešte
súťaž o najkrajšiu kvetinovú vý-
zdobu v troch kategóriách (pred-
záhradka, okno-balkón, verejná
budova). Tipy na najlepších mož-
no ohlásiť na Mestskom úrade v
Pezinku, tel. 033/6901 102. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční 5. októbra 2005 o 16.00
hod. v obradnej sieni Mestského
úradu v Pezinku. (EL)

V minulom čísle sme vás, vážení
čitatelia, vyzvali, aby ste poslali
otázky pre primátora Pezinka Mgr.
Olivera Solgu. Tu sú jeho odpove-
de:

–

– Budovanie pešej zóny bude po-
kračovať už na jeseň, hneď ako sa
skončí rozkopávka ul. M.R. Štefá-
nika, ktorú budú robiť Energetické
závody. Riešiť sa bude hlavne
pravá strana od budovy Sloven-
skej sporiteľne po VÚB-ku.

l

l

l

Pán primátor, volebné obdo-
bie sa pomaly blíži ku koncu, na
čo sa chcete v zostávajúcich 16
mesiacoch zamerať?

Dočkajú sa občania pešej
zóny na Štefánikovej ulici?

Chodník na Záhradnej ulici je
v dezolátnom stave. Majú po
ňom problém prejsť starí ľudia
a mamičky s kočíkmi. Nenájdu

Chceme sa zamerať najmä na
dokončenie komunálnych bytov
pre našich občanov, ktorých by
malo byťviac ako päťdesiat. Zame-
riame sa aj na budovanie pešej
zóny, chodníkov, opravy škôl, te-
pelného hospodárstva a mnohé
ďalšie veci, ktorým sa však venu-
jeme celého volebného obdobia.

sa v rozpočte mesta peniaze na
jeho skoršiu rekonštrukciu?

S budovou na bývalom kúpa-
lisku sa nič nedeje, kedy sa ob-
jekt dokončí a čo tam vlastne
bude?

Na Severe máme stále nedo-
končenú rozostavanú a rozpa-
dávajúcu sa budovu v ktorej
mal byťpôvodne obchod. Schá-
dza sa tam mládež, potajomky
fajčia a fetujú. Nezdá sa vám, že
mesto by malo pritlačiť na maji-
teľa, aby už čosi s týmto dlho-
ročným problémom urobil?

–

–

–

Chodník, ale i cesta a parko-
viská na Záhradnej ulici sa budú
robiť až v budúcom volebnom ob-
dobí (po r. 2006), pretože nás
čaká ešte tento rok rozkopávka a
budovanie nových rozvodov pre
tepelné hospodárstvo a rekon-
štrukcia a nové zariadenia kotolní
(Záhradná 5 a 10).

Rozostavanú budovu na býva-
lom kúpalisku už štát predal
súkromnej firme, ktorá ho presta-
vila na bytový dom. Jeho budúci
vzhľad možno vidieť na billboarde
umiestnenom na stavbe.

Už viackrát sme informovali, že
budova prešla "viacerými rukami".

l

l

Terajším vlastníkom je domáca
firma Eminens, ktorá tu chce vybu-
dovať štandardnú predajňu.

Budova na Holubyho 22 je ma-
jetkom mesta a čaká ju rekon-
štrukcia, ktorá už prebieha hlavne
vo vnútri. Je vyhotovený zámer
pamiatkovej obnovy a podarilo sa
nám získať z Európskej únie skoro
dva milióny korún na vyhotovenie
projektovej dokumentácie a re-
konštrukciu. Budova sa bude vo-
laťMestský dom a bude slúžiť všet-
kým pezinským organizáciam a
občianskym združeniam.

Motorkári, žiaľ, nelietajú len po
Holubyho ulici, ale po celom mes-
te. Opakovane som žiadal pred-
staviteľov Policajného zboru SR,
aby v tejto veci účinne konali.

–

–

l

l

V centre mesta, ktoré sa v
posledných rokoch skrášľuje,
sa nachádza budova, ktorá ho
hyzdí. Mám na mysli dom na Ho-
lubyho ulici, vedľa Očnej optiky,
počul som, že dokonca patrí
mestu...

Po Holubyho ulici lietajú bez-
ohľadní motorkári. Ohrozujú
ľudí a hlukom spôsobujú obča-
nom a návštevníkom doslova
šoky. Nie je to výsmech polícii?

Pokračovanie na 5. strane



Uznesením MsZ č. 1–139/2005
zo dňa 20. 7. 2005

voľbu hlavného kontrolóra Mes-
ta Pezinok na deň 22. septem-
ber 2005 s týmito predpokladmi
a požiadavkami:

úplné stredné vzdelanie, mini-
málne 5-ročná prax;

od-
pis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace, doklad o ukon-
čenom vzdelaní, životopis;

riadiace a organizačné schop-
nosti, znalosť práce s PC, mo-
rálna a občianskabezúhonnosť;

písomnú prihlášku
spolu s požadovanými dokladmi
musia kandidáti zaslať poštou
alebo osobne do 8. 9. 2005 na
adresu: Mesto Pezinok, Rad-
ničné námestie č. 7, 902 14 Pezi-
nok s uvedením hesla

.
Kandidáti, ktorí splnia uvedené

predpoklady, budú pozvaní na
zasadnutie MsZ, ktoré sa usku-
toční v budove Mestského úradu
v Pezinku, Radničné námestie č.
7, I. poschodie č. dv. 12, dňa
22.9. 2005 v čase od 8.30 hod.
Hlavného kontrolóra budú voliť
poslanci MsZ. Samotnému aktu
volieb hlavného kontrolóra bude
predchádzať prezentácia jed-
notlivých kandidátov v deň kona-
nia volieb pred poslancami Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku.
Kandidáti sa budú prezentovať v
poradí, v akom boli doručené ich
prihlášky na Mestský úrad v Pe-
zinku.

Podrobný postup voľby hlav-
ného kontrolóra, ktorý schválilo
Mestské zastupiteľstvo v Pezin-
ku, uznesením MsZ č. 1–140/
2005 zo dňa 20. 7. 2005, je zve-
rejnený na internetovej stránke:
www.pezinok.sk.

Bližšie informácie o voľbe hlav-
ného kontrolóra podá prednosta
Mestského úradu v Pezinku,
Mgr. Miroslav Šebesta na tel. č.
033/6901 110, alebo 033/ 6901
121.

vy h l a s u j e

1. Kvalifikačné predpoklady:

2. Požadované doklady:

3. Iné kritéria a požiadavky:

4. Dátum a miesto podania
prihlášky:

„Voľba
hlavného kontrolóra“

Mestské zastupiteľstvo v Pezin-
ku na svojom zasadnutí 1. júla
schválilo Všeobecne záväzné na-
riadenieč. 9/2005, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN o vyhlásení záväz-
ných častí Územného plánu mes-
ta (ÚPN). Zmeny sa týkajú rozšíre-
nia mestského cintorína o su-
sedné pozemky a funkčného vy-
užitia pozemkov v rekreačnej ob-
lasti Leitne, ktoré sa menia z kate-
górie "na dožitie" a "plochy indivi-
duálnych foriem obytných štruk-
túr" na kategóriu "plochy rekreač-
nej oblasti".

K predloženému návrhu na zme-
nu ÚPN neboli zo strany poslan-
cov žiadne pripomienky a tento
schválili.

Schvaľovaniu predchádzalo zve-
rejnenie a prerokovanie návrhu so

všetkými dotknutými orgánmi štát-
nej správy a vlastníkmi susedných
pozemkov. Na verejnom preroko-
vaní 22. apríla 2005 sa zúčastnili
zástupcovia Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. Bratisla-
va, Lesov SR, š.p., Lesnej správy
Pezinok a občania bývajúci v blíz-
kosti cintorína. Zástupcovia BVS a
Lesnej správy upozornili, že po
pozemku na južnej strane cin-
torína je vedená kanalizácia DN
300. Dodatočne bolo zistené, že
táto kanalizácia je nelegálna,
avšak bude riešená prekládkou.

Občania nesúhlasili so zmenou
ÚPN a rozšírením cintorína o po-
zemky v ich susedstve. O dô-
vodoch sme podrobne písali v Pe-
zinčanovi č. 5/2005.

V rámci vyhodnotenia pripomien-
kového konania, boli prehodno-
tené a posúdené všetky námietky
a stanoviská a bolo rozhodnuté, že
vzhľadom na nevyhnutnosť okam-
žitého riešenia nedostatku hrobo-
vých miest sa pristúpi k rozšíreniu
cintorína. Mesto Pezinok posúdilo
námietky vznesené obyvateľmi a
dotknutými vlastníkmi z Moyzeso-
vej, Tehelnej, Seneckej a Lesníc-
kej ulice a považuje ich za neopod-
statnené.

Krajský stavebný úrad v Bratisla-
ve, na základe žiadosti Mesta Pe-
zinka, vykonal preskúmanie navr-
hovanej zmeny ÚPN mesta Pe-
zinka a 13.6. 2005 vydal súhlas na
jej schválenie. (mo)

Predmetom rokovania júlového zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Pezinku bolo prijatie Všeobecne záväzného nariadenia o informačnom
systéme Mesta a o mestskej výlepovej službe.

V úvodných častiach schváleného VZN č. 8/2005 sú vymenované
všetky informačné prostriedky, ktoré slúžia na prenos informácií od orgá-
nov Mesta k občanom. Zároveň obsahuje povinnosti a spôsob komuni-
kácie a zverejňovania informácií pre občanov informačnými prostriedka-
mi.

Osobitná časť nariadenia je venovaná mestskej výlepovej službe.
Keďže doteraz bol na tomto úseku pomerne veľký neporiadok, Mesto
stanovilo jasné pravidlá, za akých možno vylepovať plagáty a kde
možno umiestňovať veľkoplošné pútače a transparenty. Na to je po-
trebný súhlas správcu plôch. Správca môže odmietnuť umiestnenie pla-
gátu, pútača či transparentu, ak je v rozpore s dobrými mravmi. Za poru-
šenie nariadenia dostane fyzická osoba pokutu do 1000 Sk a právnická
osoba až do výšky 200 tisíc. (mo)

Na Útvar hlavnej kontrolórky
Mesta Pezinka bolo v I. polroku
2005 doručených 15 sťažností, z
nich 13 bolo v zmysle § 4 zákona o
sťažnostiach odstúpených na vy-
bavenie iným útvarom a inšti-
túciam podľa príslušnosti. Z dvoch
riešených sťažností, jedna bola
opodstatnená, týkala sa dodržia-
vania VZN č. 21/2004 o miestnych
daniach, druhá, týkajúca sa do-
držiavania zákona o sociálnej po-
moci bola neopodstatnená. (mo)

30 výlepových plôch na plagáty
(skruže, panely) po celom
meste vrátane Grinavy a Cajly
obhospodaruje Kultúrne cent-
rum Pezinok, objednávku vyba-
víte priamo v KC (Dom kultúry,
Holubyho 42, tel. 033/641 3949)
umiestnenie reklamných pane-
lov, pútačov, tabúľ na verejných
priestranstvách povoľuje Mesto
Pezinok, Radničné nám. 7, tel.
6901 150, odd. životného pro-
stredia.

–

–

V záujme zvyšovania kvality služieb v pezinských stravovacích za-
riadeniach organizuje Mesto Pezinok intenzívny 3-mesačný kurz
nemčiny určený najmä pre personál miestnych reštaurácií, vinární a
kaviarní. Lektormi budú nielen profesionálna učiteľka nemčiny, ale
odborníci z praxe, ktorí majú skúsenosti s prácou v oblasti gastronó-
mie v nemecky hovoriacich krajinách. Prihlásiť sa možno do 10. sep-
tembra 2005 na Mestskom úrade v Pezinku, referát vzťahov k verej-
nosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102. Kurz je súčasťou projektuAj partner-
stvo ide cez žalúdok, ktorý je financovaný z programu Phare CBC,
preto je účasť na ňom bezplatná. (EL)

Vybraní poslanci Mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť so svo-
jimi podnetmi, pripomienkami,
otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

Deviaty poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční v
stredu 7. septembra od 16. – 18.
hod. na Mestskom úrade v Pe-
zinku.

(EL)

Žiaci základných škôl sa o nie-
koľko dní vrátia po dvojmesačných
prázdninách do školských lavíc.
Pokiaľ oni si užívali dni oddychu, v
ich školách prebiehali menšie i väč-
šie rekonštrukcie a opravy. Zaují-
malo nás, ktoré práce sa tu počas
prázdnin vykonávali. Informácie
nám poskytol viceprimátor

.
– V základných školách, ale aj v

materských školách, ktoré sú v na-
šej správe, prebiehali cez prázdni-
nové mesiace drobné i väčšie
opravy a rekonštrukcie. Napríklad v
Materskej škole na Bystrickej ulici
sa maľovali triedy vrátane náterov
okien, dverí, zárubní a na okná do
kuchyne sa montovali sitá proti hmy-
zu, v MŠ na ulici gen. Pekníka sa
utesnovali okná, v ZŠ a MŠ Orešie

Ing. Jo-
zef Chynoranský

sa vymieňali vstupné dvere, v ZŠ
Fándlyho sa robí rekonštrukcia
chodníka v náklade 1,5 mil. a v ZŠ
Na bielenisku oprava strešného
plášťa. Na jeseň je pripravená ešte
rekonštrukcia odovzdávacej sta-
nice tepla na ZŠ Na bielenisku za
1,2 mil. Sk. Na školách sa sa-
mozrejme robili aj iné drobné
opravy a úpravy, niekde využili aj
pomoc sponzorov. Správa majetku
MsÚ zorganizovala cez prázdniny
presťahovanie modelárskeho krúž-
ku Centra voľného času z Mladobo-
leslavskej ulice do budovy na Caj-
lanskej ulici (bývalá Okresná proku-
ratúra). Do tohto objektu sa presťa-
hovali aj výtvarný a literárno-dra-
matický odbor ZUŠ, ktoré doteraz
sídlili na Bernolákovej ulici.

(mo)



1990 257 148
1991 244 172
1992 250 173
1993 267 173
1994 224 166
1995 227 170
1996 242 179
1997 186 163
1998 188 154
1999 183 155
2000 172 175
2001 170 153
2002 174 162
2003 203 183
2004 201 170

Ročný priemer 213 166

Spolu 3188 2496

Rok Počet narodených Počet zomrelých
V aprílovom čísle sme priniesli prehľad o migrácii

obyvateľstva v Pezinku za uplynulých 15 rokov.
Uviedli sme, že v rokoch 1990 – 2004 sa prisťahovalo
do nášho mesta 6434 osôb a odsťahovalo sa 5395
osôb.

Do tohto čísla sme pripravili prehľad o počte naro-
dených a zomrelých, taktiež za 15-ročné obdobie
(1990 – 2004). Z prehľadu vidno, že sa narodilo spolu
3188 detí a zomrelo 2496 osôb. Prirodzený prírastok
teda bol 692 osôb.

Najviac detí v Pezinku sa narodilo v rokoch 1990 –
1996, v priemere 244 ročne. Najviac ich prišlo na svet
v roku 1993, keď sa narodilo 267 detí. V rokoch 1996
– 2002 nastal značný pokles pôrodnosti. V posled-
ných dvoch sledovaných rokoch (2003, 2004) však
zaznamenávame už mierne zvýšenie, čo je potešu-
júci jav.

Najviac ľudí zomrelo v rokoch 1991 – 1993, 1995,
1996, 2000, 2003, 2004, v priemere 174 ročne. Naj-
horší rok v úmrtnosti bol rok 2003, keď zomrelo 183
ľudí. Najmenej zomrelo v roku 1990 – 148. (mo)

Prvý dúšok

Country večer – Arion a
ich priatelia

Neusiedl am See
Fanfárový koncert
PEZINČANIA PEZINČA-
NOM

Funny Fellows a Zuzana
Haasová

Brouci– Beatles
Diskoshow

Ma-
rika Godová, AntonČukan
Také oné
DFS Studienka
Ivana Poláčková
FS Poleno
Violin Orchestra

– slávnostné
otvorenie Vinobrania 2005
(fanfáry– Junior Brass Quin-
tet, šermiarske vystúpenie
Festum Aeterneus, sprie-
vod Mestskej rady, Bak-
chusa, Kráľovnej vína po
Štefánikovej ul.)

(Nový Row-
nák, Modrí jazdci, B.G. Ti-
me, Paci Pacifik, Poutnici,
Arion, Bukasový masív –
programaž do polnoci)

Program partnerského mes-
ta

, vystúpia: Diana Deá-
ková, Petra Bubeníková,
Soňa Šajermanová, Tomáš
Václav, Eva Rosenbergero-
vá, víťazi súťaže Pezinok
spieva, tanečný odbor ZUŠ
E. Suchoňa, Ivana Poláčko-
vá, Taekwon-do

(koncert + krst
nového CD)

(do 02.00 hod.)

Nestarnúce melódie –

Deň Burgenlandu

Krtinec
Addam

Jadranka Handlovská
Pajtáši

Otto Weiter
Miliónový tanec – Janko
Jamrich

Zdenka Predná
Neřež
Merlin
Ohňostroj
I.M.T. Smile
Feelme

Hudobná pozvánka

Požehnanie úrody

Alegorický sprievod

Scéna dychovej hudby

Mosonmagyaróvár
Banderium

Traditional club Bratisla-
va

Andante
sA. Zimányiovou

Arion

– sláv-
nostnéotvorenie
Hudobná skupina
Hudobná skupina

Hudobná skupina
(Stara Pazova, Srbsko)
Spomienka na Repete –

Superstar –

– írske tance

do
alegorickéhosprievodu

na tri-
búne pred Zámkom

(Sládkovičova, M.R. Štefá-
nika, Radničné nám., Ho-
lubyho, Hrnčiarska)

(Grinavanka, Vištučanka,
Cajlané, Mútěňané, Dunaj-
ská kapela)

Program partnerského mes-
ta

– šermiarska
skupina

Hudobná skupina

Country skupina
Upresnený program Vino-

brania nájdete v septem-
brovom čísle Pezinčana,
ktoré vyjde 14. 9.

Tribúna pred Zámkom

Hlavná tribúna na námestí

17.00

17.30

17.30

18.30
19.00

21.15

22.30
00.00

Tribúna pred Zámkom
10.00

11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
18.30 – 02.00 Program Vitis Trade

Hlavná tribúna na námestí
9.30

10.00
11.30
13.00
14.30

16.00

17.30

18.05
19.00
20.30
21.30
22.30
24.00

10.00

10.30

11.00

Tribúna pred Zámkom

Hlavná tribúna na námestí

13.00

12.30

14.00

15.00

16.30

18.00

Už tradične býva sprievodným
podujatím Vinobrania v Pezinku
odborný seminár. Ten tohtoročný
bude venovaný produktom ces-
tovného ruchu v malokarpatskom
regióne. Jeho cieľom bude hlavne
predstaviť najnovšiu ponuku pre
turistov v Pezinku a jeho okolí. Pre-
zentovať sa na ňom bude naprí-
klad projekt Pezinské panstvo,
Kulinárske chodníčky v Pezinku a
v rakúskom meste Neusiedl am
See a zvlášť sa zoznámia účast-
níci s fungovaním marketingové-
ho produktu Neusiedler Card. Po-
dujatie je určené hlavne pre ces-
tovné kancelárie orientované na
aktívny cestovný ruch, prevádzko-
vateľov zariadení cestovného ru-
chu a širokú verejnosť, ktorá sa
zaujíma o náš región.

Seminár sa uskutoční v piatok
16. septembra o 9.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku, v zasadač-
ke č. 12. Prihlásiť sa možno do 10.
septembra na tel. 033/6901 102
alebo e-mailovej adrese: eva.lu-
pova@msupezinok.sk. Účasť na
seminári je bezplatná. (EL)

Túto tému sem dĺho otsúval.
Mal sem pocit, že nykeho neza-
ujíma, ale 22. mája dostal Pezi-
nek cenu od minystra roboty,
sociálnych vecí a rodziny za
octranováný bariér. Ftedy sem
si uvedomyl, v jakej strašnej
prdely je to naše malé zlaté Slo-
vensko, ket mesto, keré nemá
bezbariérový prístup do žád-
neho úradu fčetne sociálky
(kerú poscihnutý naščivujú pra-
videlne), z pet základných škól
prístupnú len jednu a aj to len na
prízemý, strednú školu žádnu,
kultúrny stánek len tak-tak, a
iba na prýzemý, iba jeden kostel
a o športoviskách any nehovo-
rým. Ale čo sa vlastne čudujem,
ket tento náš európsky štát, toto
naše druhé Švajčársko nemá
bezbariérový prístup na jedziné
minysterstvo. Já vým, že invaly-
dzi a zvlášt tý z nálepku ZŤP(po
pezinsky ZČP) mýnajú štátu
omnoho výc penes jak mu done-
sú, já bych len rát upozornyl, že
bezbariérové cesty, chodnýky,
budovy, mestá slúža zároven aj
rodyčom s kočíkama, kerý v
nych vozá hádam úplne zdravé
dzeci, keré nás, any sa nena-
zdáme budú šeckých živit. V
neposledném radze sa nena-
hnevajú any bycyglyscy a inlaj-
nyscy, kerý sú neny natolko od-
vážny aby lýtaly po cesce, lebo
chodnýky pre nych téš nemá-
me. O čo teda yde? Prýkazy
zvrchu nygdo nebere zrovna
moc vážne, tak bych scel oslo-
vyt teba, bežného opčana, oby-
vatela Pezinka a blýskeho oko-
lá, murára, tesára, asfaltéra...
ket budete negdze nečo stavat,
prestavovat, myslyte pri tém aj
na nás, čo nemóžeme chodzit.
Ono to nemosý byt any také
drahé jako by sa zdálo, negdze
stačá širšé dvere, mýrnejší
zjast s chodnýka, alebo dva
kýble betónu navýc, prirezat
desku... Stačí si to len premys-
let, lebo ket sa pri roboce neroz-
mýšla, móžu aj penýze na to
určené výst navnyveč, jako tot u
jedného náramného podnyka-
tela, kerý ve svojem podnyku
síce vybudoval vozíčkárske
záchody, ale k stolom urobyl tri
parádne schody. Téš sem si
myslel, že si dám pozor a že
budem aspon do smrci behat po
vlastných, ale stačí, ket nedáva
pozor negdo druhý a hnet je
šecko ináč. Možno by ze začát-
ku, len tak na skúšku stačilo, ke-
by šoféri neparkovaly na chod-
nýkoch a keby to meský žandári
nebraly jako samozrejmost.
Abych bol konkrétny, f posled-
nej dobe mi pijú kréf autá PK
185 BE a PK 003 AT, keré majú
parkovisko pár krokú, ale ony
né, pret dúm, na chodnýk, tráp-
ne...Alebo né???

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo

– Z dôvodu re-
štrukturalizácie a centralizácie
riadenia Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. bola 12. júla
2005 zrušená kancelária odbytu
vo Svätom Jure. Jej úlohy prebe-
rajú v plnom rozsahu kancelárie
oddelenia obchodu v budove BVS
na Prešovskej 48 v Bratislave.

Informácie o poruchách prijíma
centrálny dispečing na bezplat-
nom tel. čísle 0800 121 333 v ne-
pretržitej 24-hodinovej prevádzke.

Informácie sú tiež poskytované
na tel. číslach: ústredňa 02/48253
111, 181, 238.

BRATISLAVA

(jš)



Takýto medzititulok bol v Novom
čase 16. augusta včlánku o zárob-
koch na Slovensku. Tým chudob-
ným je označený v rámci Bratislav-
ského kraja okres Pezinok, v kto-
rom firmy platia svojim zamestnan-
com skoro o dve tisícky mesačne
menej ako je slovenský priemer.
Pokiaľ priemerné platy v našom
okrese sú len 15 387 korún, slo-
venský priemer je 17 063 Sk a v
Bratislavskom kraji 21 108 Sk. Na-
príklad v Bratislave ľudia zarábajú
v priemere 23 235 Sk, v okrese Ma-
lacky 19 456 a Senec 17 844 Sk.
Firmy v našom okrese teda platia
svojim zamestnancom podstatne
menej ako inde, ale ceny v pezin-
ských obchodoch a pohostinských
zariadeniach sú často vyššie ako v
Bratislave. (r)

Pezinok a jeho námestie sú dnes
pekne upravené, vyzerajú inak
ako to bolo predtým. Poďakovať
treba všetkým, ktorí sa o to pričini-
li.

Nedávno som pri osobnom stret-
nutí s primátorom Oliverom Sol-
gom navrhol, aby bolo Radničné
námestie premenované na ná-
mestie Andreja Hlinku.

Prosím ho, aby môj návrh pred-
ložil na rokovanie a schválenie
poslancom mestského zastupi-
teľstva.

Vinosady
Štefan Holub

Konto Orange a Slovenská spo-
riteľňa ponúkli Asociácii komunit-
ných nadácií Slovenska, ktorej
členom je aj komunitná nadácia
REVIA, možnosť založiť Kluby
darcov v mieste ich pôsobenia a
rozvinúť projekt, ktorý podporuje
myšlienku individuálneho darova-
nia. Uzávierka prijímania žiadostí
o finančnú podporu je .
Finančné prostriedky z klubov dar-
cov budú rozdelené na zasadnutí
grantovej komisie Revie 27. 9.
2005 za priameho spolurozhodo-
vania darcov. Konzultácia pred-
kladaných projektov je povinná.

V prvom ročníku členovia Klubov
Revie darovali svojej komunite 62
734 Sk. Spolu s navýšením tejto
sumy partnermi projektu sa suma
vyšplhala na 146 520 Sk, ktorá
bola prerozdelená medzi šestnásť
dobrovoľníckych neziskových pro-
jektov. V regióne sme vytvorili

14. 9. 2005

Kluby darcov v štyroch obciach a
mestách – Pezinok, Modra, Svätý
Jur a Vinosady. Vďaka Klubu dar-
cov boli zrekonštruované detské
ihriská, pomohli sme zachovať
ľudové zvyky v našom regióne,
podporili sme mimoškolské aktivi-
ty, divadelný festival Cibulák, za-
bezpečili sme kontinuitu činnosti
Materského centra, Centra voľné-
ho času, orientačných bežcov,
športových lezcov a iné.

Aké zaujímavé, či potrebné
myšlienky sa zrealizujú vďaka
tomuto projektu sa necháme pre-
kvapiť, ale nepochybne všetky v
niečom pomôžu alebo urobia
radosť mnohým ľuďom v regió-
ne.

Bližšie informácie získate v kan-
celárii nadácie Revia, tel. 641
3011, 0905 960 797 alebo revia@
revia.sk.

REVIA– Malokarpatská
komunitná nadácia

Neviem ako vy, ale ja nerada
pozerám na smutných a osame-
lých ľudí. O čom hovorí staroba?
O samote, podlomenom zdraví, o
neúcte k nám skôr narodeným.

Občas počúvam v rozhlase slo-
vá, napríklad: Chcel by som ísť do
kina, ale nemám s kým. Vtedy si
spomeniem na nás dôchodcov v
Grinave a hneď je mi lepšie na srd-
ci. Prečo? My sa máme možnosť
stretnúť v divadle, kine, na zá-
jazdoch, pri dychovke, pri guláši.

Nedávno nám pripravili členovia

výboru nášho klubu dôchodcov
stretnutie. Nechýbal chutný guláš,
dobré vínko, pozvali dychovku.
Pracovali od rána, aby bolo všetko
včas pripravené. Patrí im za to
naša úprimná vďaka.

Aj toto naše tradičné podujatie
sa vydarilo, vládla na ňom dobrá
nálada, zaspievali sme si, zatan-
covali i dobre pochutili na guláši.

Príďte medzi nás a uvidíte ako
pekne môže vyzerať jeseňživota.

učiteľka na dôchodku
Rozália ŠmahovskáMalokarpatské múzeum v Pe-

zinku pripravuje 28. septembra o
16.00 hod. ďalšie stretnutie v
rámci dlhodobého cyklu Ako to
robili naše babky. Jeho cieľom je
pripomenúť si tradičné recepty a
technológie malokarpatskej ku-
chyne. Lektorka podujatia Dr.
Dana Kopálová avizuje špeciality
zo zeleniny. Ako vždy, bude sa o
jedle tohto druhu nielen hovoriť,
ale sú pripravené aj názorné
ukážky postupu varenia a na zá-
ver degustácia. Vstup na tento
minikurz je voľný. (EL)

Mesto Pezinok organizuje ďalší
kurz mestských sprievodcov. Záu-
jemcovia o získanie osvedčenia
oprávňujúceho na výkon sprie-
vodcovskej činnosti v našom
meste sa môžu prihlásiť do 10.
septembra 2005 na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné nám.
7, referát vzťahov k verejnosti, tel.
033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk. Frekventanti
kurzu získajú základné informácie
o metodike sprievodcovskej čin-
nosti, histórii mesta a jeho reá-
liach. Je to vhodná príležitosť aj
pre tých, ktorí nemajú ambície stať
sa sprievodcami, ale sa chcú pre
vlastnú potrebu dozvedieť čo naj-
viac o Pezinku. Kurz bude lektoro-
vať Peter Wittgrúber a Peter
Sandtner. (EL)

Nemáme výhrady voči dobrým
zámerom v prospech našej naj-
mladšej generácie. V prípade
Muškátu, bolo umiestnenie ihris-
ka riešené formou širšej ankety
obyvateľov. Za hradbami iba anke-
tou medzi vybranými rodinami s
malými deťmi, čo potvrdila v pe-
zinskej televízii organizátorka
pani Monika Štrbová. Názor pre-
važne staršej generácie ignoro-
vali.

Negatív-
nym dôsled-
kom tohto
projektu je
zničená ze-
lená plocha,
večerný ná-
stup odras-
tenej mlá-
deže na hra-
cie p rvky,
bez ohľadu
na n očn ý
pokoj. S tým

súvisí i vykonávanie telesných
potrieb pod oknami bytoviek.

Pri realizácii tohto projektu bola
zjavná absencia príslušného po-
slanca mestského zastupiteľstva a
predchádzajúca konzultácia s oko-
litým obyvateľstvom. Dúfame, že
tento nedostatok v realizácii po-
dobných projektov, bude poučením
pre vedenie mesta v budúcnosti.

Obyvatelia sídliska
Za hradbami

V dňoch 1. – 3. augusta sa zú-
častnilo 37 členov Klubu orientač-
ného behu Sokol Pezinok na bez-
platnej brigáde pri odstraňovaní
následkov veternej kalamity vo
VysokýchTatrách.

Za aktívnu pomoc účastníkom
brigády prostredníctvom primá-
tora Pezinka Olivera Solgu poďa-
koval primátor Mesta Vysoké Tatry
Ján Mokoš. V liste píše: "Účastníci
brigády svojou prácou veľmi
dobre reprezentovali aj mesto Pe-
zinok. Je devízou vášho mesta, že
podporuje činnosť tohto klubu,
ktorý dosahuje dobré športové
úspechy, ale hlavne nezabúda na
dnes tak vzácnu solidárnosť a ne-
zištnú pomoc." (mo)

Bývalý Okresný súd v Pezinku
so sídlom Pezinok, Štefánikova 40
sa presťahoval od 1. augusta
2005 na novú adresu: Okresný
súd Bratislava III, pracovisko
Nám. Biely kríž č. 7, 831 02 Brati-
slava, tel. 02/4920 4583.

Správne súdnictvo, tzv. oddele-
nie S, je od 1. 4. 2005 zrušené a
vykonáva ho Krajský súd v Brati-
slave.

Okresný súd Bratislava III, pra-
covisko Nám. Biely kríž 7, nemá
podateľňu – vybavujú sa tu spisy
podané do 31. 12. 2004. Nové po-
dania a doplnenia podaní, ktoré
boli podané do roku 2004 treba
adresovať v prípade miestnej
príslušnosti v okrese Pezinok na
adresu: Okresný súd Bratislava III,
Sadová 2, 832 50 Bratislava. (as)



Zaujímavého koníčka má náš spoluobčan, bývalý letecký modelár Ladi-
slav Janda. Vyše desať rokov zberá zapaľovače. Vo svojej súkromnej
zbierke ich má už devädesiattri a stále mu pribúdajú nové. Nie sú to však
bežné zapaľovače do vrecka, ale špeciálne výrobky od výmyslu sveta.
Pištole, kolty, lietadlá, lode, mobily, telefóny, motorky, bicykle, autá, perá,
karty a iné. Mnohé majú okrem zapaľovania aj inú funkciu – hrajú, racho-
cú, svetielkujú. Vzácne zberateľské predmety naháňa v zahraničí, na
burzách, mnohé mu priniesli priatelia či známi. L. Janda má želanie, čím
skôr dovŕšiť počet zberateľských trofejí na stovku. (mo)

Verejne prístupná zeleň v in-
traviláne mesta zaberá 47 hek-
tárov. Na údržbu týchto plôch
mesto vynaložilo v minulom
roku 4,4 milióna korún. Ďalších
takmer 1,1 mil. sa použilo na
neplánovanú údržbu, ktorej
súčasťou je aj starostlivosť o
detské ihriská. (mo)

V roku 2004 Mesto Pezinok
evidovalo a spoplatnilo 37
znečisťovateľov ovzdušia. Bolo
vydaných 36 rozhodnutí o
umiestnení malého zdroja zne-
čisťovania ovzdušia, čo je pod-
statne viac ako v predchá-
dzajúcom roku. Súvisí to s vý-
stavbou nových nákupných stre-
dísk, bytových domov a s rekon-
štrukciou kotolní. (mo)

Na Radničnom ná-
mestí v centre mesta
dokončili rozsiahlu
rekonštrukciu rož-
ného tzv. Tureckého
domu. Najstaršia pí-
somná zmienka o
tomto renesančnom
objekte pochádza z
roku 1643. Citlivo
zrekonš truovaný
dom je ďalším histo-
rickým skvostom v
centre mesta, budú
v ňom umiestnené
obchody a služby.

(mo)

Nový školský rok sa začne 5.
septembra 2005 a skončí sa 30.
júna 2006. Zimné prázdniny
budú od 23. decembra do 2. ja-
nuára a polročné 3. februára.
Týždenné jarné prázdniny sa
pre Bratislavský kraj začnú 20.
a potrvajú do 24. februára 2006.
Veľkonočné prázdniny budú od
13. do 18. apríla. (mo)

Kreatívni návrhári, ktorí sa
chcú popasovať so spracova-
ním loga Kulinárskeho chod-
níčka Pezinok – Neusiedl am
See môžu získať bližšie infor-
mácie o verejnej súťaži na spra-
covateľa na www.pezinok.sk.

(EL)

Už po piatykrát bude maťPezi-
nok oficiálne zastúpenie na tra-
dičnom baníckom festivale Sala-
mander, ktorý sa bude konať 9.
septembra v Banskej Štiavnici.
Jadro oficiálnej delegácie, ktorú
povedú volení zástupcovia
mesta, budú tvoriť členovia Ma-
lokarpatského baníckeho spol-
ku. (EL)

Dokončenie z 1. strany
Apelujem však aj na občanov,
pretože mnohí vedia, ktorí Pe-
zinčania, majitelia rýchlych moto-
riek, nás svojou bezohľadnou jaz-
dou ohrozujú na zdraví i živote.
Skúsme ich preto spoločne odha-
liť a pranierovať.

Za ostatné tri roky sme v pro-
spech obchvatu urobili všetko čo
sa dalo. Teraz je na ťahu VÚC,
ktorého predseda Ľubo Roman
nedávno predstavil možnosť fi-
nancovania obchvatu aj reálnu
šancu na jeho realizáciu. Som
rád, že stále viacej kompetent-
ných politikov si uvedomuje nut-
nosť riešiť tento pálčivý problém
Pezinka, Vinosadov a Modry.

Tento problém je v mnohých
častiach mesta, občania by vedeli
o tom rozprávať. Ale je len ťažko
urobiť naraz to, čo sa celé de-
saťročia zanedbávalo. Postupne
robíme nové odvodňovanie a ka-
nalizačné vpusty. V súčasnosti sa
robí časť Jesenského a Kukučí-
novej, ideme robiť Suvorovovu a
na rad príde aj Cajlanská a dolná
časť Holubyho pri Slimáčke.
Verím, že do konca tohto voleb-
ného obdobia stihneme odstrániť
aspoň tie najhoršie úseky. Veľa
však bude záležať na dostatku
financií, ktoré sú ale potrebné aj
na chodníky, cesty, školy, parko-
viská...

–

–

l

l

V akom termíne a z akých
zdrojov sa bude realizovať ob-
chvat Pezinka? Kto bude inves-
torom? Je tento projekt vôbec
reálny alebo sa presúva až do
ďalšieho volebného obdobia?

Ak trocha zaprší, celá Ho-
lubyho ulica od križovatky s
Jesenského po železničnú sta-
nicu je pod vodou. Nie je mož-
né, aby chodci týmto úsekom
prešli. V reštaurácii Slimáčka
pravidelne odčerpávajú hasiči
vodu. Bude sa tento problém
riešiť?

–

l Ako vyriešiť problém zá-
hradkárov v Glejovke s Róma-
mi, ktorí im kradnú v záhra-
dách?

V Glejovke, ale aj inde, ne-
kradnú len Rómovia. To všetci
veľmi dobre vieme. Krádeže v
záhradách v čase úrody nevyrieši
ani mestská ani štátna polícia,
možno len spoločné hliadky zá-
hradkárov a lepšie oplotenie. Polí-
cia pravidelne tieto lokality kont-
roluje, ale nemôže byť všade a
tak sa zlodejom darí. Možno by
stačila malá zmena zákona a
mohli by sme týchto "tiež spolu-
občanov" zverejňovať v mestskej
televízii a v Pezinčanovi. Tak ako
to robia v jednom moravskom
mestečku v obchode, kde majú
tabuľu s fotografiami a nadpisom:
V tomto obchode kradli...

– Presťahovaním pošty do bu-
dovy Interdatu na Holubyho ulici
sa spustila lavína sťažností a dez-
informácií o dôvodoch prečo sa
pošta presťahovala z budovy
mestského úradu. Jedným z hlav-
ných dôvodov, vraj, bolo zvýšenie
nájomného. Nie je to však vôbec
pravda. Mesto Pezinok už bez-
mála desať rokov Pošte nájomné
nezvyšovalo, toto bolo 1600 Sk
za meter štvorcový, pričom bežné
nájmy sa pohybujú od 2300 do
2700 Sk. Presťahovanie pošty
bolo výlučne rozhodnutím gene-
rálneho riaditeľstva tejto firmy a
Mesto Pezinok nemohlo do tohto
rozhodnutia zasahovať.

l Presťahovanie pošty pri-
nieslo občanom nemálo pro-
blémov. Nemohlo Mesto pro-
blém riešiť inak?

(mo)

V stredu 11. augusta privolali
políciu na Malackú ulicu, kde
oproti Pinelovej nemocnici na
stožiari vysokého napätia vo
výške 9 metrov visel muž bez
znakov života. Z nezistených
príčin vyliezol 47-ročný Stani-
slav zo Senice na stožiar, kde
ho zasiahol a usmrtil elektrický
prúd. Cudzie zavinenie smrti
polícia nezistila. (ev)



V sobotu 23. júla sa konala vy-
chádzka Po stopách pezinských
výtvarníkov. Účastníkov sprevád-
zala študentka dejín umenia na
Filozofickej fakulte univerzity Ko-
menského Barbora Jurinová.

Počas vychádzky poskytla infor-
mácie o maliaroch Jánovi Kupec-
kom, Štefanovi Polkorábovi,
Gustavovi Mallom, Fridrichovi Mo-
ravčíkovi. V kostole Premenenia
Pána bola obhliadka barokovej
výzdoby od Bartovcov. V Starej
radnici v Mestskom múzeu sme si
pozreli výstavné priestory a v Malo-
karpatskom múzeu historické ná-
dvorie. Peter Šoula

Už-už sa zdalo, že tohtoročnému
Hodokvasu počasie nebude priať.
Napokon sa však v stredu vyčasilo a
od štvrtka 18. augusta sme mohli v
našom meste privítať tisíce zábavy-
chtivých festivalových návštevníkov.

Festival sa rozbehol vo štvrtok v
poobedňajších hodinách koncer-
tami na troch pódiách, v podvečer a
večer sa pridali aj prvý z tanečných
stanov, reggae stan a divadelná
aréna. Hlavné pódium bolo opäť
ako v minulom roku zasvätené
hlavne punku – predstavili sa ne-
meckí Die Toten Hosen, českí Vi-
sací zámek či domáce legendy
ZónaA, ale priestor dostal aj crosso-
ver v podaní Clawfinger či Madsox.
Na druhom pódiu predviedol vý-
borný koncert Rachid Taha, jedna z
najväčších hviezd world music. Po-
pri ňom vystúpili aj Horkýže Slíže,
Chiki liki tu-a či Mojmir Papa-
lescu&the nihilists. Na treťom pódiu
dostali priestor prevažne mladé slo-
venské kapely a aj tie dokázali svo-
jimi koncertmi zaujať. Skvelý zážitok
ponúkla v úvodný deň divadelná
aréna. Postaral sa o to súbor Teatro
Novogo Fronta, ktorý tento rok vy-
stúpil aj na Cibuláku.

Druhý deň sa začali koncerty už
od 13.00 hod. Na hlavnom pódiu

Skupina Le Payaco. Snímka (pr)

predviedli vynikajúce vystúpenie
The Herbaliser live band, ktorí sa
stali zrejme vrcholom tohto ročníka.
Ich kombinácia hip-hopu, funku a
jazzu, ktorú navyše predviedli vyni-
kajúci hudobníci, strhla veľa prítom-
ných návštevníkov. Výborné kon-
certy na tomto pódiu odohrali aj The
Dhol Foundatrion či Vidiek. Druhé
pódium bolo prevažne zasvätené
ska. Okrem domácej hviezdy Pole-
mic, ktorí svojimi melódiami roztan-
covali divákov a predstavili aj Dr..
Ring Ding či Zion Train. V piatok sa
začal aj dvojdňový hip-hop park, na
ktorom sa predstavilo to najlepšie
na slovenskej a českej scéne v
tomto žánri (Kontrafakt, Super-
crooo, Vec). Veľa tancachtivých
návštevníkov si prišlo na svoje v
tech/prog stane či v drum´n´bass
stane, svojich fanúšikov si našiel i
Literárny cirkus K. K. Bagalu.

Perfektnú gradáciu mal Hodokvas
v sobotu večer, keď sa na hlavnom
pódiu predstavili Monkey Business
a po nich hlavné hviezdy – Brand
New Heavies. Na druhom pódiu si
svojich fanúšikov našli českí Gaia
Messiah či rakúski Madrid de los
Austrias, ale aj maďarskí Neo.

Hodokvas ponúkol návštevníkom
ďalšie zlepšenie služieb, najmä čo

sa týka ich bezpečnosti, možno sa
však dalo viac urobiť v oblasti hygie-
ny. Divákov určite uspokojilo aj to, že
program na jednotlivých pódiách bol
časovaný tak, že sa toho dalo
stihnúť ozaj veľa. Ďalšie informácie
o Hodokvase prinesieme v budú-
com čísle.

Zaujímalo nás, aký názor na podu-
jatie má primátor mesta Oliver Sol-
ga: "Chcel by som v prvom rade
poďakovať obyvateľomz Malackej a
Krížnej ulice za trpezlivosť a zhovie-

vavosť s akou znášali hlukovú a do-
pravnú záťaž. Väčšina z nás si uve-
domuje, že takéto podujatie prináša
Pezinku nielen obrovskú reklamu v
médiách, ale aj ekonomický prínos v
podobe niekoľko desiatok tisícov
kupujúcich. Tohtoročný festival bol
pravdepodobne najväčší a aj najlep-
ší, mňa okrem množstva dobrej
hudby a spokojných návštevníkov
teší aj to, že ani pri takom obrov-
skom počte ľudí sa za tie tri dni nič
vážne nestalo." (pr)

Preplnené nádvorie Zámku počas festivalových vystúpení.

Pezinský medzinárodný festival
dychových hudieb Dychovky v
preši zavŕšil piaty rok svojho trva-
nia. V dňoch 19. – 21. augusta sa
uskutočnil najúspešnejší ročník, na
ktorom sa zúčastnili hudobníci z
piatich európskych krajín a hlavný
nedeľňajší koncert navštívilo re-
kordnýchosemsto divákov.

Do Pezinka prišli dychovky z
Poľska, Nemecka, Rakúska, Čes-
kej republiky a zo Slovenska. Vo
festivalovej súťaži sa predstavili
poľská DH Ochotniczej Strazy Po-
zarnej z Naprawie a tri slovenské
orchestre Kolarovičanka, Texti-
lanka a Vištučanka. Medzinárodnej
porote predsedal známy hudobný
skladateľ Adam Hudec, pomáhali
mu nemenej známi hudobní odbor-
níci – Antonín Pavluš z Mistříňanky
a predseda Združenia dychových
hudieb Bratislavského kraja Peter
Féder.

Hodnotenie porota ozaj nemala
ľahké, lebo všetky súťažné hudby
predviedli skvelé výkony. Výbornú
kvalitu preukázala DH Vištučanka,
získala hlavnú cenu poroty, Cenu
diváka, Cenu za najobľúbenejšiu
pieseň (Vinohradem chodím sám) i
Cenu za najlepšiu inštrumentálnu
skladbu. Vištuckí hudobníci si pri-
pravili azda najkrajší darček k svo-
jim 15. narodeninám, ktoré osla-
vujú v tomto roku. Cenu za spev
získali sólisti z poľského orchestra
a Cenu Nadácie Revia si odniesla
Textilanka, ktorá bola na festivale
už tretíkrát.

Mimo súťaže v hlavnom pro-
grame a na sprievodných koncer-

toch vystúpili Mládežnícka dy-
chová hudba z Veselí na Morave s
mažoretkami, DH Neuhengstett
(Nemecko), DH Vinosadka, DH
Grinavanka, DH Cajlané. Na záver
festivalu všetky zúčastnené hudby
tradične zahrali spoločnú skladbu v
rámci megakoncertu. Po vyhlásení
výsledkov bola veselica s Mis-
tříňankou.

S úrovňou festivalu bol mimoriad-
ne spokojný aj jeho predseda Fran-
tišek Féder. Mal na to dôvod, orga-
nizátorom vyšlo ozaj všetko.
Vďaka za to patrí Spolku DH Cajla-
né, KC Pezinok, Mestu Pezinku,
početným sponzorom, ochotní-
kom, ktorí pomáhali pri príprave,
ale samozrejme aj hudobníkom a
skvelým divákom. (mo)



na základe Uznesenia Mestského
zastupiteľstva v Pezinku č.
1–143/2005zo dňa20. 7. 2005

potencionálnych partnerov na
zhodnotenie obytnej zóny Ro-
zálka v Pezinku s týmito alternatí-
vami:

a) realizácia inžinierskych sietí,
b) realizácia inžinierskych sietí

vrátane výstavby v zmysle
smerných regulatívov.

vyzýva

1. priamy predaj
2. vstup do spoločného podniku
3. realizácia diela, a to vo forme:

Lehota na predkladanie návrhov
končí dňa 31. 10. 2005 o 16.00 hod.

Návrhy musia byť spracované v
zmysle Smerných regulatívov pre
lokalitu Rozálka, ktoré vypraco-
valo Oddelenie výstavby a územ-
ného plánovania Mestského úra-
du v Pezinku a ktoré sú zverejne-
né na internetovej stránke www.
pezinok.sk.

Bližšie informácie poskytne Ja-
roslav Feder, Oddelenie výstavby a
územného plánovania MsÚ v Pe-
zinku, tel. č. 033/ 6901149, e-mail:
feder.jaroslav @msupezinok.sk.

Ako o Atlantíde kedysi napísal
Platón: Bol to ostrov v šírom mori,
ktorého bohatstvo žiarilo ako
oheň. No nebolo to iba bohatstvo
zlatých kovov. Obyvatelia ostrova
mali bohatstvo vo svojich šikov-
ných rukách, zlatých hlasoch, v
knihách a priateľoch. Inak tomu
nebolo ani v týždni od 11. do 17.
júla v Centre voľného času v Pe-
zinku.

Pre všetkých mladých duchom,
ktorí radi objavujú svoje zabud-
nuté alebo neobjavené schopnosti
ožila Atlantída v týždni kultúrnych
a umeleckých aktivít.

V spolupráci s Mestom Pezin-
kom, Kultúrnym centrom a vďaka
podpore Malokarpatskej komunit-
nej nadácie Revia a Nadácie SPP,
ožilo každý deň od rána do večera
CVČ novými obyvateľmi, pre kto-
rých bolo pripravené množstvo
lákavých workshopov a kultúr-
neho programu.

Všetko sa začalo otváracím cere-
moniálom v pondelok večer, keď
sa Atlantída symbolicky vynorila z
hlbín, aby prepožičala svoje bo-
hatstvá novým Altantíďanom,
účastníkom festivalu, ktorí usi-
lovne pracovali už od rána. Na
svoje si prišli všetky šikovné ruky,
či už pri maľovaní na sklo alebo
hodváb, výrobe šperkov, spraco-
vávaní hliny alebo tvorbe zaujíma-
vých objektov. Podľa známej an-
tickej kalokagatie treba rozvíjať
tak ducha, ako aj telo. Preto sa
všetci pohybuchtiví mohli zabaviť
pri spoločenských tancoch alebo
pri stepe, zapotiť sa pri kickboxe

alebo zliezť lezeckú stenu. Hlavu
si mohli účastníci pocvičiť pri an-
gličtine alebo taliančine. Z "dom-
čeka v parku" bolo počuť tóny gi-
tár, zaujímavý zvuk austrálskeho
hudobného nástroja didgeridoo a
rytmu bubnov neodolal takmer
nikto.

Keď večer utíchol ruch, Atlan-
tíďania sa stretli s priateľmi, po-
dobne ako kedysi ostrovania pri
veľkom ohni. Každý večer nám
toto posedenie spestril kultúrny
program. Po otváracom ceremoni-
áli v prvý večer nám rozprúdili krv
podmanivé rytmy bubnov, utorok
nám spríjemnili verše a piesne
Pezinčanky Maríny Mesárošovej.
Veľký úspech mala aj premiéra
intenzívne pripravovaného debutu
divadelného zoskupenia Dosky,
Alica za zrkadlom. Vo štvrtok sme
si posedeli pri muzike mladých
amatérskych hudobníkov, v piatok
pri grilovanej klobáse. Posledný
večer dostala Atlantída "moderný"
šat, keď nám hral do tanca zbera-
teľ starých gramafónov a platní
Peter Pavčo hudbu 40. rokov.

Pri namáhavom, ale bohatom a
úspešnom týždni si Atlantída
prišla vziať, čo požičala. V nedeľu
popoludní, počas prezentácie
workshopov jej mohli všetci uká-
zať, čo sa naučili a čo vyrobili: vy-
stúpením na tribúne pred Zámkom
alebo výstavou množstva krás-
nych výrobkov v budove CVČ. Po-
tom sa Atlantída opäť ponorila do
hlbín. Nám zostali pekné spo-
mienky, kopa fotografií a nádej, že
o rok saAtlantída zas vráti...

Lucia Fodorová



Matúš Snoha 20.6.
Sára Biháryová 26.6.
Emily Wittgrúberová 26.6.
Samuel Hrachovský 30.6.
Bibiana Slaná 2.7.
JurajČechvala 3.7.
Karolína Berčeková 4.7.
Martin Németh 4.7.
Vladimír Bochnička 8.7.
Michal Ilavský 8.7.
Nikolas Palacka 8.7.
Lucas Belko 9.7.
Zoja Krausová 9.7.
Šimon Malacký 10.7.
Miroslava Baginová 12.7.
Daniel Dobiš 13.7.
Lucia Javorková 13.7.
Richard Koller 17.7.
Radovan Nosál 17.7.
Samuel Háger 20.7.
Patrik Granec 23.7.
Matej Okresa 23.7.

Rudolf Mirianský 24 r.
Margita Lehotová 81 r.
Boris Melišík 20 r.
Mária Pučeková 63 r.
František Vinohradský 86 r.
Ján Kotes 85 r.
Margita Majerníková 81 r.
Jozef Dobra 74 r.
Marta Sandtnerová 86 r.
Ján Spevák 63 r.

Ľudmila Krchnavá 5.8.
Jarmila Satková 5.8.
Juraj Radó 26.8.
Rozália Valčeková 28.8.

Milan Satko 4.8.
Božena Kružlíková 8.8.
Emília Sládková 12.8.
Ján Grúber 15.8.
Jaroslav Chrapko 22.8.
Imrich Krčmár 25.8.
Marta Šottníková 30.8.

Agneša Pastuchová 2.8.
Rudolf Polakovič 4.8.

Anna Možná 8.8.
Ľudovít Schavel 11.8.

Mária Strapáková 16.8.

Rozália Korčeková 7.8.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročná

94-ročná

Tomáš Novák aJana Slováková
Martin Režný a Ing. Karin Janíčková
Milan Orság a Beata Marikovičová
Ing. Ivan Zmajkovič a Emília Hulá-
ková
RomanLipták a Ivana Makarová
Viliam Machyniak a Eva Olšiaková
Branislav Kovár a Ing. Petra On-
drejáková
LadislavTóth aEliškaAndelová

Dňa 19.7. 2005 sme
sa navždy rozlúčili s
našou drahou

.
Ďakujeme všetkým

príbuzným, susedom, priateľom a
známym, ktorí ju prišli odprevadiť
na poslednej ceste a prejavili účasť
na našom zármutku. Ďakujeme
tiež za milé slová útechy, prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina

Jozefínou
VA L ENTOVIČO-
VOU

V duchu kresťan-
skej náde je na
vzkriesenie ozna-
mujeme, že dňa 23.
júla 2005, vo veku
87 rokov, umrela

.

Smútiaca rodina.

Marta
SANDTNEROVÁ

Marta Sandtnerová bola členkou
Konfederácie politických väz-
ňov Slovenska.

Mal som vás všetkých rád a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď musel som vás opustiť. Ne-
plačte, nechajte ma tíško spať, čo
mi bolo súdené, muselosa stať.

Dňa 18. 7. 2005 nás
navždy opustil vo
veku 38 rokov náš
milovaný

.
V mene smútiacej
rodiny ďakujeme

všetkým priateľom, kolegom a spo-
lupracovníkom za prejavy sústras-
ti, kvetinové dary a účasť na po-
slednej rozlúčke. Zároveň ďaku-
jeme primátorovi mesta Mgr. Olive-
rovi Solgovi a dôstojnému pánovi
Zdenkovi Sitkovi za dôstojný
smútočný obrad.

Ing. Miroslav
MÁLIŠ

Zavrel oči, srdce prestalo biť, mu-
sel zomrieť aj keď tak veľmi chcel
žiť.

Dňa 3. 9. 2005 si
pripomíname nedo-
žité 50. narodeniny

.
S láskou a vďakou
spomína manželka,
synovia, rodičia a

súrodenci s rodinami.

Jána HLAVANDU

Dňa 6. augusta sme
si pripomenuli 10.
výročie od úmrtia
nášho otca, dedka a
svokra

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Pavla
ČAJKOVIČA

Dňa 10. 8. 2005 uply-
nulo 10 rokov, čo od
nás navždy odišiel
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
Kto ste ho poznali spomeňte si na
neho s nami. Manželka Edita, deti
Katka a Mirko s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Ladislav
TAHOTNÝ

Dňa 18.8. 2005 sme
si pripomenuli ne-
dožité 80. narode-
niny nášho manže-
la, otca a starého
otca

.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Manželka, dcéraa syn s rodinami.

Jána ŠEFČÍKA

Dňa 17. 8. sme si
pripomenuli nedo-
žité 60. narodeniny

,
ktorý nás opustil
1.1. 2005.

S vďakou a úctou na neho spomí-
name. Smútiaca rodina.

Augustína
SANDTNERA

V Ev. a.v. kostole v Pezinku –
Grinave sa v pondelok 22. au-
gusta uskutočnil úvodný koncert
XIV. medzinárodného hudobného
festivalu Slovenské historické or-
gany.

V programe, ktorého organizá-
tormi boli Spolok koncertných
umelcov a Evanjelický cirkevný
zbor v Pezinku – Grinave, účinko-
vala Katarína Lelovicsová (SR/
SRN). Hrala na zrekonštruova-
nom historickom organe Martina
Šašku st. z roku 1875.

Umelkyňa je absolventkou brati-
slavského Konzervatória (1971) a
VŠMU (1975). V roku 1982 získala
diplom na Konzervatóriu v Žene-
ve. V rokoch 1977 – 79 pôsobila
ako docentka na Pedagogickej
vysokej škole v Göttingene a v
rokoch 1980 – 85 ako organistka v
Thomaskirche v Bazileji. Od r.
1986 žije v Mníchove, kde učí na
Vysokej hudobnej škole. Vystupo-
vala v Nemecku, Švédsku, Ho-
landsku, Maďarsku, Bulharsku a
vo Švajčiarsku. (hh)

Anna Klamová 74 r.
Tibor Wavrinský 47 r.
Janka Hadenová 51 r.

Dňa 31.7. 2005uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša dobrámama

.
S úctou a vďakou

spomína smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
spomínajú s nami.

Genovéva
DEMOVIČOVÁ

Dňa 17. 9. 2005 si
pripomíname nedo-
žité 80. narodeniny
môjho manžela, ot-
ca a starého otca

a 27. 9. 2005 štvrté
výročie úmrtia. S láskou spomínajú
manželka a dcéra s rodinou.

Michala DUBEKA

Jaroslav a Mária NUNVÁŘOVÍ
Na dlhýčas savaše cesty stretli
aby ste v porozumení, úprimnosti
a láske dlhý život viedli.
Prešlo rôčkov päťdesiat, želáme
Vám ešte viac...
Prajú dcéra a syn s rodinami.

Dňa 2. septembra
sa dožíva 75 rokov
naša drahá mama,
babka a prababka

z Pezinka.
K narodeninám všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia do ďalších
rokov života prajú dcéra s manže-
lom, vnučky s manželmi a prav-
nučky Simonka, Nikolka a Karinka.

Emília
KINDEROVÁ

Senát Ordo Equestris Vini Euro-
pae a Konzulát Európskeho vinár-
skeho rytierskeho stavu na Slo-
vensku usporiadajú 15. septem-
bra v Mestskej vínotéke výročné
stretnutie so slávnostnou akredi-
táciou rytierov vína hospes a intro-
nizáciou radcov vína EVIRS.

Pri tejto príležitosti sa uskutoční
ekumenický akt – svätá omša,
sprievod Holubyho ulicou a ko-
mentovaná degustácia vo Vinum
Galérii Bozen. (mo)



Jedným z charakteristických
prejavov barokovej kultúry je vy-
stupňované a oduševnené preží-
vanie viery. Dynamika emócií sa
prejavuje v architektúre, vo výtvar-
nom umení, literatúre i vo filozofii
tohto obdobia protikladov. V
umení baroka išlo o symbiózu a
spoluprácu všetkých druhov ume-
nia, takzvaný gesamstkunstwerk.
Najvýraznejším a najznámejším
vzorom diela všetkých umení je
architektúra. Kostoly, kláštory a
kaplnky, k nim patriace Kalvárie a
Krížové cesty ako súzvuk výtvar-
ného umenia, architektúry, ale tiež
prírodného prostredia s účinkami
všetkých spolupracujúcich zlo-
žiek. Vznik Kalvárií v baroku pre-
chádza až do súčasnosti, keď vzni-
kajú nové a dochádza k obnovám
starších, či z 17., 18. alebo 19. sto-
ročia, tradícia bola veľmi silná a
živá v Rakúsko–Uhorsku. Kalvárie
spoločne s Krížovými cestami sa
nachádzajú po celom Slovensku,
majú svoje špecifiká a mnohé sa
zachovali v dobrom stave (najzná-
mejšou je napríklad Kalvária v Ban-
skej Štiavnici a Prešove, ume-
lecky hodnotnou v malokarpat-
skom regióne je Kalvária na Čer-
venom Kameni). Kalvária predsta-
vuje miesto ukrižovania Krista na
kríži, zobrazuje sa ako tri kríže a
dva z nich s pokrúcanými telami
dvoch lotrov a centrálny s korpu-
som Krista. Podľa ikonografie pod
krížom stojí v smútku Panna
Mária, Mária Magdaléna a Svätý

Ján. Vo svojej podstate napo-
dobňovala Golgotu, pahorok na
ktorom bol popravený Kristus a
cestu Kristovej bolesti so zastave-
niami v Jeruzaleme.

Kalvária v Pezinku s datovaním
v roku 1754 je umiestnená severo-
západne od mesta na Suchom

Pezinská kalvária. Snímka (MM)

vrchu, zakladateľom bol pezinský
senátor Štefan Szolnay. Tvorí ju
jednoduchá kaplnka z 19. storočia
v historizujúcom štýle, tri drevené
kríže z prvej polovice 20. storočia
stojace v areáli kaplnky a dnes v
zbierke Malokarpatského múzea
uchovávaný inventár kaplnky. Ide
o zachovaný súbor 4 drevených
plastík, ich autorom je neznámy

pravdepodobne sa ich nepodarilo
zachrániť. Plastiky svätcov sa
reštaurovali, v minulom roku reali-
zoval Peter Hrachovský kom-
plexné reštaurovanie sochy sv.
Františka. Interiér kaplnky Kalvá-
rie bol veľmi jednoduchý, tvorila
ho len menza na ktorej boli voľne a
akoby provizórne uložené sochy, v
centre s Pietou a po stranách so

slovenský rezbár 18. storočia, prí-
padne dvaja rukopisom odlišní
autori. V múzeu sa nachádzajú
sochy sv. Františka z Assisi a sv.
Antona Paduánskeho a tiež sochy
dvoch anjelov. Podľa fotodoku-
mentácie v kaplnke boli pôvodne
aj plastiky Piety a Božieho hrobu
(ČB fotografia), tie na konci 60.
rokov boli vo veľmi zlom stave,

svätcami a v spodnej časti sa na-
chádzal Boží hrob. Je možné
podľa štýlových rozdielov medzi
plastikami predpokladať, že boli
súčasťou jednoduchej oltárnej
architektúry, jej podoba sa však
nezachovala. Vzájomným porov-
návaním materiálu je možné, že
sochy boli súčasťou inej sakrálnej
architektúry, rozdiel je markantný
v štýle drevorezby, umeleckom
výraze a veľkosti plastík dvoch
svätcov a anjelov, ktoré sú skôr
typom tzv. mestského baroka.
Tento predpoklad určitým spôso-
bom potvrdzuje kanonická vizitá-
cia z roku 1781, ktorá ako inventár
kaplnky spomína len sochu Se-
dembolestnej Panny Márie a po-
lychrómované tabernákulum so
šiestimi drevenými svietnikmi,
ostatné plastiky vo vizitácii nefigu-
rujú. Pravdepodobne došlo k po-
škodeniu inventáru a doplneniu
inými plastikami, pretože údaje v
kanonickej vizitácii z prvej polo-
vice 19. storočia spomínajú už len
4 svietniky. Preto pôvod sôch je
nejasný, avšak dôležitá je ich zá-
chrana pre budúcnosť, pretože sú
jedinečným príkladom barokovej
drevorezby.

Na záver chcem vyzvať Pe-
zinčanov a tiež návštevníkov tohto
mesta a jeho okolia na pre-
chádzku na Kalváriu, ktorá je svo-
jím umiestnením priamo v lese,
nádherným miestom na oddych a
zastavenie sa v kolobehu bežných
povinností.

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Vladimíra Büngerová

Trináste storočie je pre Pezi-
nok a jeho históriu dôležité z
viacerých hľadísk. Z roku

1208 pochádza prvá písomná
zmienka o tomto území, ktoré sa
uvádza ako „terra Bozin“. Kráľov-
skou listinou Ondreja II. získava
vtedy majetok na východných úpä-
tiach Malých Karpát nitriansky žu-
pan Tomáš z rodu Hunt-Pozna-
novcov a jeho dvaja synovia, Še-
buš a Alexander, zakladatelia rodu
grófov zo Svätého Jura a Pezinka.
S týmto rodom sú dejiny Pezinka
spojené po celý stredovek, až do
smrti jeho posledného mužského
príslušníka, Krištofa II., v roku
1543. Donedávna sme sa pri
opise Pezinka a jeho okolia v 13.
storočí mohli opierať len o spora-
dické písomné zmienky a celospo-
ločenské historické udalosti, dotý-
kajúce sa aj nášho regiónu. Až
novší výskum priniesol nové, dôle-
žité informácie.

Na jeseň v roku 2004 boli počas
rekonštrukcie priestorov bývalého
hotela Grand odkryté zvyšky zahĺ-
beného objektu polozemnice, kto-
rú archeologický materiál umožnil
datovať do polovice 13. storočia.
Žiaľ, situácia neumožnila vykonať
rozsiahlejší výskum, ktorý by
azda zodpovedal otázku, či išlo
len o samostatný, ojedinelý objekt,
alebo o súčasť rozsiahlejšej za-

stavanej plochy, možno osady, z
ktorej sa vyvinul dnešný Pezinok.
Zvyšky stredovekého obydlia sa
nachádzali na veľmi zaujímavom
mieste a to rohu námestia a
Meisslovej ulice.
Ďalšie obydlie z 13. storočia sa

podarilo nájsť počas archeologic-
kého výskumu farského kostola v
zime 2004/2005. Objekt vykazo-
val výrazné stopy horenia a po-
chádza z neho pomerne veľký sú-
bor keramiky, umožňujúci datovať
jeho zánik niekedy do poslednej
štvrtiny 13. storočia. Z objektu sa
podarilo okrem keramiky vy-
zdvihnúť aj časť zachovaného
dreveného trámu, ktorý tvoril
stenu obydlia. Vzorka dreveného
trámu bola v spolupráci s Archeo-
logickým múzeom v Bratislave a
Archeologickým ústavom v Nitre
prevezená do Viedne, kde bude
skúmaná tzv. dendrochronoló-
giou, čo je pomocná vedná disci-
plína, ktorá na základe štruktúry
letokruhov umožní zistiť obdobie,
kedy bol strom, z ktorého bol trám
vyrobený, vyťatý. Zatiaľ môžeme
obdobie zániku obydlia, ktoré stá-
lo v 13. storočí na mieste dneš-
ného farského kostola v kontexte s

historickými informáciami z da-
ného obdobia stotožniť s vpádmi
českých vojsk kráľa Přemysla II.
Otakara do Uhorska v rokoch
1271 – 1273. Počas tohto vpádu
české vojská a ich rakúski spo-
jenci dobyli podľa dochovaných
písomných správ aj pezinský
hrad.

Už v roku 2001 boli v pezinských
horách pri kameňolome objavené
zvyšky stredovekej fortifikácie,
ktorú bolo možné na základe náj-
dených predmetov, predovšetkým
militárií, zaradiť rámcovo tiež do
spomínaného obdobia. Archeolo-
gický výskum, vykonávaný na loka-
lite od jari 2004 tento predpoklad
ešte viac prehĺbil a presnejšie za-
datovanie napokon umožnil nález
troch strieborných viedenských
fenigov Přemysla II. Otakara pria-
mo z priestoru opevnenia. Zdá sa,
že hrad, spomínaný v súvislosti s
vpádom českého a rakúskeho
vojska, stál nad križovatkou ciest
na Záhorie, oveľa hlbšie v horách,
ako sa pôvodne predpokladalo.
Definitívu v lokalizácii hradu z 13.
storočia na území Pezinka by však
priniesol až archeologický výskum
dnešného zámku v Pezinku.

Zaujímavým nálezom, približujú-
cim Pezinok v 13. storočí je ďalší
súbor mincí z chotára nášho
mesta. V roku 2004 bol pod
úbočím Starej hory, na mieste,
ktoré sa podľa starých máp volalo
Kráľova, resp. Kráľovská cesta,
nájdený poklad 85 strieborných
mincí, tiež viedenských fenigov
Přemysla II. Otakara. V čase obja-
vu išlo o tretí väčší poklad tohto
typu mincí na Slovensku. Oba
poklady a veľa ďalších mincí budú
môcť obyvatelia Pezinka i jeho
návštevníci vidieť na výstave Po-
klady mincí z Pezinka a okolia,
ktorej vernisáž sa uskutoční v pred-
večer Vinobrania 2005.

Napriek tomu, že Tomáš a jeho
synovia dostali územie dnešného
Pezinka, zem Bozin, do majetku
už v roku 1208, počas celej prvej
polovice 13.storočia im bolo toto
vlastníctvo spochybňované krá-
ľom Belom IV., synom Ondreja II.,
ktorému sa nepáčila rozdávačná
politika jeho otca. Až v roku 1256
Štefan V. definitívne udelil grófom
Kozmovi II. a Pavlovi I. zem Bozin
do dedičnej držby.

Pokračovanie na 12. strane



Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
dáva do pozornosti zamestnávateľom, že účin-
nosťou zákona č. 82/2005 o nelegálnej práci ako aj
zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v
znení neskorších predpisov, vyplýva povinnosť
zamestnávateľov informovať Úrad práce, sociál-
nych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o zamestnávaní obča-
nov členských krajín Európskej únie a ich rodin-
ných príslušníkov na Informačnej karte do 7 pra-
covných dní ako aj občanov – cudzincov, ktorí nepo-
trebujú pracovné povolenie v SR podľa zákona č.
5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskor-
ších predpisov. Informačné karty sú potrebné na
základe nariadenia č. 311/1976 Európskeho spo-

ločenstva z dôvodu štatistických zisťovaní o po-
hybe pracovníkov medzi členskými krajinami
Európskej únie.

Občania krajín, ktoré nie sú členskými krajinami
Európskej únie potrebujú pred nástupom do za-
mestnania v Slovenskej republike získať pracovné
povolenie. Povolenie vydáva príslušný ÚPSVaR.

Bližšie informácie získate na Úrade práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Pezinok, pracovisko Komen-
ského 29, 902 01 Pezinok alebo na tel. č. 033/6908
028 – občania Európskej únie a 033/6908 033 –
povolenia pre cudzincov a občania, ktorí nepotre-
bujú povolenie podľa zákona.

(ÚPSVaR)

Dňa 20. júna bol ukončený ar-
cheologický výskum Farského
kostola v Pezinku, zasväteného
Nanebovstúpeniu P. Márie, ktorý
realizovalo Slovenské národné
múzeum, Archeologické múzeum
v Bratislave.

Bolo zistené, že kostol postavili
naši predkovia na miernej vyvýše-
nine, ktorá bola intenzívne osíd-
lená už v praveku. Dokazujú to
nálezy z okruhu ludanickej sku-
piny lengyelskej kultúry a predo-
všetkým bolerázskej skupiny.
Výskumom sa doložilo aj osídle-

nie polohy v 9., na začiatku 10.
stor. a vo vrcholnom stredoveku –
zvyšky čiastočne do terénu za-
pustenej chaty s trámovým ob-
ložením stien. Až na tomto
deštrukčnom horizonte postavili
sakrálnu stavbu, ktorá prešla via-
cerými stavebnými úpravami tak v
stredoveku, ako v novoveku. Dô-
ležité situácie boli zrejme, predo-
všetkým pod sanktuáriom, zniče-
né stavbou novovekej rozsiahlej
krypty. Rozsah odkryvu bol ob-
medzený pôvodnou predstavou
investora o zachovaní lavíc v lodi

na ich pôvodnom mieste. V súčas-
nosti sa však v rámci celkovej
úpravy interiéru uvažuje o ich pre-
miestnení a úprave. V prípade ak
si plánované zavedenie podpod-
lahového kúrenia vyžiada rozo-
bratie dlažby a zníženie úrovne
pod ňou ležiaceho terénu, treba
tieto práce sledovať, pretože
môžu pomôcť riešiť niektoré otáz-
ky, ktoré súčasný výskum skôr
nastolil, ako jednoznačne zodpo-
vedal.

riaditeľ SNM–AM
PhDr. Juraj Bartoník, PhD.

Dokončenie z 11. strany
Sporadické archeologické nálezy
naznačujú, že až od tohto obdobia
začína prudký rozvoj Pezinka. Zdá
sa tiež, že v tomto prípade majú
pravdu aj staré legendy, ktoré tvr-
dia, že starý Pezinok stál pôvodne

vyššie v horách. Objav stredove-
kého opevnenia v Hrubej doline,
na lokalite Starý zámok II. a po-
kladu pri Starej hore môžu nazna-
čovať, že pôvodné obyvateľstvo,
prípadne jeho časť sa venovali
hospodárskej činnosti v horách. S
najväčšou pravdepodobnosťou
išlo o známe pezinské zlaté baníc-
tvo, o ktorom však máme najstar-
šiu písomnú zmienku až z roku
1339. To však neznamená, že tu
baníci nemohli existovať už pol-
storočie predtým. Istou indíciou je
aj skutočnosť, že banícka osada
Mhyr, ktorá sa spomína vo viace-
rých listinách z roku 1339, ako kon-
kurent grófov zo Sv. Jura a Pe-
zinka pri ťažbe zlata, sa taktiež
spomína v kráľovskej donácii z
roku 1208 ako jeden zo susedov
zeme Bozin.

Napriek niektorým novým arche-
ologickým objavom je poznanie
osídlenia Pezinka v 13. storočí
ešte stále veľmi skromné. Dúfame
však, že nové objavy a predovšet-
kým pokračujúci výskum na Sta-
rom zámku II. prinesú nové infor-
mácie dôležité pre spoznávanie
dejín nášho mesta.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Výsledky Pezinčanov na maj-
strovstvách sveta v orientačnom
behu v japonskom Aiči – 30.
Lukáš Barták, 39. Ondrej Piják,

28. L. Barták, 42. O.
Piják, 13. L. Barták,

7. miesto (O. Piják, L. Barták,
M. Dávidík).

obsadila 3.
miesto v trape na medzinárodných
pretekoch v streľbe Barczi Cup v
Trnave. Pezinčanka dosiahla 83
bodov a za víťaznou reprezentač-
nou kolegyňou Štefečekovou za-
ostala o 7bodov.

Mladí pezinskí džudisti
a sa na 21. roč-

níku turnaja SNP, najlepšie obsade-
nom džudistickom podujatí na Slo-
vensku, predviedli vo výbornom
svetle. Jurčík obsadil 2. miesto v
kategórii do 90 kg a Randl skončil v
kategórii do 81 kg na 3. mieste.

l

l

l

šprint:

stredná trať:
dlhá trať: šta-

fety:

Jana Mezeiová

Pavol
Jurčík Milan Randl

(pr)



Ocenení účastníci literárnej súťaže s primátorom a členmi poroty.

Jazmína Piktorová preberá oce-
nenie z rúk primátora Olivera
Solgu.

V stredu 25. júna sa uskutoč-
nilo slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov 13. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora mesta Pezinka,
nad ktorou od začiatku má medi-
álnu záštitu mesačník Pezin-
čan. Zoznam ocenených sme
uverejnili v júnovom čísle. Ten-
toraz prinášame niektoré oce-
nené práce.

Jazmína Piktorová:

Bol raz jeden domček a v ňom
žila šťastná rodinka. Otecko,
mamička a Zuzka. Vlastne ne-
boli až takí šťastní. Iba Zuzka.
Rodičia boli nešťastní. Poviem
vám prečo. "Ide sa upratovať,"
zvolala v sobotu ráno mamička.
"Dúfam Zuzka, že si konečne
upraceš svoju izbu!," dodala a
pustila sa do umývania dlážky.
Zuzka sa bez slova zatvorila vo
svojej izbičke. Keď o pol hodinu
vošla mamička do Zuzkinej izby,
skoro odpadla. "Hííí! Páni! Hííí!
Zuzana, ako to, že je tu ešte
väčší neporiadok?," zhíkla. Keď
Zuzka videla mamičkinu zhro-
zenú tvár, začala sa vyhovárať:
"Vieš mami... ja za to nemôžem.
To urobili škriatkovia." Mamička
sa zamračila ešte viac a tak ju
Zuzka začala presviedčať ešte
viac: "Áno, mám v izbe troch
škriatkov. Jeden sa volá Prášok,
druhý Rozhadzovač a tretí Kazi-
svet. Keď si upracem izbu,
Prášok mi hneď po nej roznesie
prach, Rozhadzovač znovu roz-
hádže všetky veci a Kazisvet
vytrhá listy z kníh, poláme ce-
ruzky a pokazí hračky."

(1. miesto, próza ZŠ)

Kristína Tančárová:
Zažltnuté lístie padá na zem,
a slávik už dospieval svoju pieseň,
ako vietor letí ponad lesy a tône,
zastaví sa a ticho šepne.

Sinádherná pani bordových odtieňov
i najkrajšie hviezdy závidieť ti môžu,
bledý závisťou je aj pán nebeských živlov,
bodaj bola bys´ len ty na tisíc rokov.

Nebeské slzy pokoja na zem sa dostať chcú
a ty ich vďačne prijmeš bez strachu.
Vietor zašveholí pomedzi listy
a tie sťa perá pávov letia do nízkeho sveta.

Akeď čas koncanastane
a posledný kŕdeľ vtákov odletí,
keď nebo sa na sivé premení
a razom slnko odkvitne,
touž krása jesene zasa odíde.

(1. miesto, poézia ZŠ)

Linda Piktorová:
Niekto žije ako zamrznutý v strede ľadového mora.
Čaká na pomoc, ktorá... Príde? Zhora?
Pod vrstvou ľadu sa vrúcne modlí a veľké plány kuje
Ale na druhom konci mora ho nikto nepočuje.

Niekto žije ako zavalený v tmavej jaskyni strachu.
Na balvanoch spí a zobúdza sa v prachu.
Jeho krik ozvena nesie do tmy, kde sa stratí...
Obklopený je balvanmi.
Aživot sa mu kráti.

Bojím sa ticha,
ktoré na mňa kričí.
Keď si zapchámpred ním uši,
nové ticho ma hneď ničí.
Bojím sa tmy,
čoma často osvieti...
Zavriem predňou oči,
noďalšia tma priletí.

Martin Koman:

– Pardon, neviete prosím, koľko
je hodín, o chvíľu by mi to malo
ísť? – Je o päť dvanásť. – V tom
prípade si tu môžem na chvíľku
posedieť. – Prirodzene, – pove-
dal muž v bielej košeli. – Ako sa
voláte? – s jemným úsmevom sa
spýtal starý muž. – To nie je pod-
statné, len čas ukáže, či niekto
skutočne som, alebo či moje
meno upadne do zabudnutia, –
povedal obchodník bez pohnutia
brvy. – Myslíte, že to tak skutočne
je, pýtal sa pohŕdavo muž v bielej
košeli. – Smiem sa ešte spýtať,
ste veriaci? – úprimne hľadiac na
obchodníka položil otázku starý
muž. – Keď som bol malý áno, no
teraz už nemám dôvod, je to zby-
točná záťaž, "konať, tak, ako,
káže Biblia!" – arogantne dodal
obchodník. – Skutočne, ja verím,
že viera je to najdôležitejšie, čo
človek v živote má, nech už je to
viera v Boha, bohov alebo čo-
koľvek, za čo sa oplatí človeku v
tomto svete žiť, a nielen prežívať,
– dodal pokojne a so stále
šťastným výrazom tváre starý
muž. Som kresťan, ale rovnako
som "len" Človek, verím, že Boh
predstavuje všetko čo dokážem
zmyslami zachytiť, ale i všetko
ostatné čo bolo, je a bude, ale
preto, že moju myseľ neustále
oslabujú "náhodné" myšlienky,
ktoré ju vzďaľujú pravde, jednako
ako aj upriamovanie sa na polo-
pravdy a nepravdy, preto si ne-
viem nič také "veľké" ako je Boh
predstaviť. Boh vo svojej neko-
nečnej prezieravosti zoslal po-
chybovačom, ako som ja, Ježiša,
aby nám ukázal, ako vyzerá zo-
sobnená dokonalosť.
– Prepáčte, – skočil starcovi do

reči muž v bielej košeli – ja som
tiež kresťan, ale nemyslím si, že
sa rúham, keď každodenne medi-
tujem a pri modlitbe využívam
prvky z iných náboženstiev. A to
práve preto, že ak je Boh sku-
točne taký, akého si ho predsta-
vujem, nehnevá sa na mňa, ba
priam naopak, teší sa, že som
prekročil nezmyselnú hranicu
náboženstiev a urobil malý krok
bližšie k Nemu. Dokonca verím,
že každý, kto je skutočne veriaci,
sa modlí k jedinému Bohu,
možno že to nebude ten náš,
kresťanský, no podľa mňa je
presne taký, akého ho chceme
mať.

(2. miesto, próza SŠ)



28.8. GFC Grinava – Plav. Štvr-
tok

28.8. OŠK Slov. Grob – Studien-
ka

28.8. Karpaty Limbach – Zohor

4.9. Slovan Viničné – Záhoran
Kostolište

4.9. GFC Grinava – Rohožník

11.9. PŠC Pezinok – MŠK Iskra
Petržalka

11.9. OŠK Slov. Grob – GFC Gri-
nava

11.9. Karpaty Limbach – FK Stu-
dienka

Futbal:

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

Pretekárka Sokola Pezinok
mala celkový čas 3:14:06. Víťazná
Češka Stehnová dosiahla vý-
sledný čas 3:06:58, za našou pre-
tekárkou skončila ďalšia Češka
Rufferová časom 3:14:20. Našej
pretekárke sa najviac darilo v záve-
rečnej 3. etape, ktorú vyhrala.

Katarína Fedorová obsadila 2.
miesto na Veľkej cene Sloven-
ska v orientačnom behu na Si-
lickej planine v Slovenskom kra-
se.

(pr)

Začiatkom augusta sa začali
letné prípravy v ligových kluboch
volejbalistiek a basketbalistov.
Zisťovali sme ako zatiaľ prebieha
letná príprava, či sa počas nej
predstavia svojim fanúšikom v
nejakom zápase na domácej palu-
bovke a aké zmeny nastali v kád-
roch. Podrobnejšie sa na obe
družstvá pozrieme v nasledujú-
cich číslach.

Volejbalistky extraligového VTC
sa na prvom tréningu stretli v pon-
delok 1. augusta. Od 5. do 13. 8.
absolvovali sústredenie v Liptov-
skom Jáne, v rámci ktorého štarto-
vali na turnaji v Liptovskom Hrád-
ku, kde v konkurencii 12 družstiev
z Poľska a Slovenska obsadili po-

VTC Pezinok

tešiteľné 3. miesto. V ďalšom ob-
dobí už príprava prebieha prevaž-
ne v domácich podmienkach, spe-
struje ju účasť na turnajoch. Hráč-
ky VTC sa zúčastnia na turnajoch
v Žiari nad Hronom a v Přerove, v
programe nechýbajú ani dva tra-
dičné domáce turnaje: 10. – 11. 9.
Turnaj priateľov (zúčastnia sa Žiar
nad Hronom, Nyíregyháza a Ko-
per) a 23. – 25. 9. Pezinský stra-
pec, na ktorom organizátori avi-
zujú tradične skvelú účasť. V hráč-
skom kádri nastali určité zmeny,
ale ešte je o nich predčasné hovo-
riť, keďže sa príchody a odchody
hráčok stále doťahujú.

Basketbalisti začali prípravu v
pondelok 8. augusta. Trénerovi

MBK Pezinok

Majstrom Slovenska v zjazde
horských bicyklov v Jasnej sa stal

. Domáci šampionát, sa
uskutočnil 6. – 7. 8. a bol zároveň
aj 5. kolom Slovenského pohára, v
ktorom obsadil 23-ročný Pezinčan
2. miesto za Čechom Vlastimilom
Hynčicom. Ďalšie kolo Slov. po-
hára sa konalo 13. – 14. 8. v Chva-
timechu, v tomto kole Filip zvíťazil.
Po 6. kole SP je celkovo na 4. mies-
te, aj napriek tomu, že sa zúčastnil
len na 4 kolách.

V 7. kole Svetového pohára, vo
four crosse, ktoré sa konalo počas
tretieho augustového víkendu v
Pila Vallée d´Aoste obsadil Filip 8.
miesto. V celkovom poradí SP mu
patrí priebežná 9. priečka.

Filip Polc

(pr)

Marek,
ktorý preteká za Inter Bratislava
zvíťazil v trojkombinácii dorasten-
cov, navyše získal striebro v sko-
koch a bronz v slalome, v akroba-
tickej jazde obsadil 5. miesto.

Slovenský re-
prezentant vo
vodnom lyžo-
vaní, Pezinčan
Marek Mlynek
(14) sa stal maj-
strom Európy v

lyžovaní za člnom juniorov a
dofénov v Linköpingu.

(pr)

Pavlovi Weissovi sa hlásili skoro
všetci hráči, ktorí ukončili minulú
sezónu. Vedenie klubu chce
mužstvo posilniť skúsenejšími hráč-
mi, hlavne na problémovom poste
pod košom, zatiaľ je však skoro
hovoriť o konkrétnych menách,
keďže o všetkom sa rokuje. Celá
príprava prebehne v domácich pod-
mienkach, na hráčov však čaká
bohatý zápasový program. Prvý
prípravný zápas je v pláne 27. 8. v
Komárne. MBK Pezinok organizuje
turnaj 9. – 10. septembra, účasť
prisľúbili Levice, Banská Bystrica,
Inter Bratislava, 17. 9. je v pláne
odveta s Komárnom na domácej
pôde. Okrem toho na hráčov
čakajú turnaje v Banskej Bystrici a
v Leviciach. Cieľom klubu je hrať o
čelo 1. ligy. (pr)

Slovenské seniorské softbalové
reprezentácie majú za sebou
úspešné účinkovanie na tohtoroč-
ných majstrovstvách Európy.
Mužská i ženská reprezentácia
dosiahli na ME historicky najlepšie
umiestnenia aj vďaka účasti hrá-
čov a hráčok z MaSK Pezinok.

Muži mali svoj šampionát na pre-
lome júna a júla (25. 6. – 3. 7.) v
Holandsku. Z MaSK Pezinok na
ňom štartovali

. Slováci
obsadili 5. miesto, hneď za silnou
štvoricou tímov (Česko, Dánsko,
Holandsko, Veľká Británia), ktorá
je v mužskom softbale dominant-
ná. Výraznými oporami reprezen-
tačného družstva boli R. Rosen-
baum a P. Fecko, ktorí vhodne do-
pĺňali skúsených košických hrá-
čov, v útoku podával dobré výkony
ďalší Pezinčan Peter Samek, pôso-
biaci v bratislavskom družstve.
Celkové vystúpenie našej repre-
zentácie bolo zo strany trénerov
hodnotené veľmi pozitívne a to

Robin Rosen-
baum, Peter Fecko, Branislav
Jurina a Marcel Prekop

najmä z pohľadu krátkej existencie
mužskej súťaže na Slovensku.

Ženská reprezentácia sa zúčast-
nila na ME B-kategórie v Prahe od
1. do 6. 8. Vo výbere boli štyri
hráčky MaSK Pezinok –

.
Slovensko na ME vyhralo všetkých
deväť stretnutí a postúpilo do A-
kategórie, kde ešte nikdy nepôso-
bilo. O dojmy z podujatia sme po-
prosili Andreu Mižúrovú:

Silvia
Gaštanová, Andrea Mižúrová,
Lucia Pesslová a Nina Pesslová

Realizač-
ný tím tvorila trojica českých tréne-
rov pod vedením Pavla Křiváka,
ktorých skúsenosti prispeli ku ko-
nečnému víťazstvu. Prípravu na
ME sme začali už v zime, mali sme
dve sústredenia, testy a napokon
pred majstrovstvami aj prípravné
turnaje. Bolo nás tam 17 hráčok a
aj napriek vekovým rozdielom do-
stali príležitosť aj mladé perspek-
tívne hráčky. Ciele na ME boli naj-
vyššie. V družstve vládla výborná
atmosféra, povzbudzovali sme sa
navzájom. Toto bolo aj našou naj-
väčšou prednosťou, že sme boli

dobrý kolektív, mali sme spoločný
cieľ a ťahali za jeden povraz.Vý-
borne nám vyšiel vstup do turnaja,
porazili sme Maďarky 23:0. S kaž-
dým nasledujúcim víťazstvom
stúpala eufória, avšak aj obavy, že
príde prehra, ktorá by mohla zna-
menať vyradenie z ďalších bojov.
Vo finále sme porazili obávaného
súpera Rakúsko, prispela k tomu
zodpovedná hra v útoku aj v obra-
ne. Postup doA-čka nás veľmi teší,
ale je to aj zaväzujúce, aby sme
boli o dva roky dobre pripravené,
pretože konkurencia v tejto sku-
pine je výrazne vyššia. V Prahe sa
hrávalo na štyroch ihriskách, v
hľadiskách bývala dobrá atmosfé-
ra, poďakovanie patrí aj veľkému
počtu fanúšikov zo Slovenska.

Po úspešnom vystúpení repre-
zentácií pokračujú domáce súťa-
že mužov, žien, junioriek i žiačok
od septembra finálovými bojmi.
Prehľad domácich zápasov uve-
dieme v budúcom čísle v rubrike
Športový kalendár.

(pr)

Po letnej prestávke začali počas druhého augusto-
vého víkendu nižšie futbalové súťaže v Bratislav-
skom regióne. Treťoligový PŠC Pezinok vstúpil do
novej sezóny víťazstvom 3:0 na pôde nováčika zo
Stupavy, v 2. kole remizoval 0:0 s ŠKP Dúbravka.
Oproti minulej sezóne sa káder výrazne zmenil. Do
letnej prípravy nenastúpilo z rôznych príčin až 10
hráčov (Ondrovičovi, Pohrebovičovi, Vailingovi, Zaja-
covi a Spišákovi sa skončilo hosťovanie, Bacigál odi-
šiel do Grinavy, Nižňan je zranený, M. a P. Pätoprstí
sú v zahraničí a Mihalovič nenastúpil do prípravy).
Nahradilo ich 10 nových hráčov – brankári Ján Belica
(z Podbrezovej) a Andrej Farkaš (z Vinosadov), do
poľa Marian Gabaš (z Levíc), Tomáš Novotný (z FC
Senec), Michal Machalík (z Interu),Ľubomír Šnirc (z
Rače), Vladimír Kulifaj, Imrich Nagy, Michal Pilárik
(všetci z Dubovej) a Matúš Heriban (z dorastu).
Zmena nastala aj na trénerskom poste, Maroša Ja-
kima nahradil Peter Kučerka, jeho asistentmi budú

Dušan Maluniak a hrajúci asistent Tomáš Novotný.
Oslovili sme trénera Petra Kučerku, aby sme sa ho
spýtali s akými zámermi prišiel do Pezinka: –Chcem
v Pezinku navodiť pravú futbalovú atmosféru, aká by
mala byť vo všetkých normálnych mužstvách. Na to
je v prvom rade treba, aby sa zlepšila disciplína
hráčov, hlavne ich dochádzka na tréningy. Ak totiž
chceme prilákať diváka na štadión a zabaviť ho, čo je
naša prvoradá úloha, musíme byť na to pripravení. S
niektorými hráčmi sme sa museli rozlúčiť, ale prišli
noví, ktorí chcú pracovať a mali by ich nahradiť. Mo-
jím zámerom je vybudovať kostru mužstva zo skúse-
ných dobrých hráčov a popri nich dať šancu mladým
talentovaným chlapcom z Pezinka. Je to však úloha
na dlhšie obdobie. Na rozdiel od minulých sezón
chceme káder stabilizovať, už tu nebude toľko hráčov
na hosťovaní. Káder sa bude v každom prestupovom
období dopĺňať podľa potreby. Je však aj vecou funk-
cionárov, aby vytvorili vhodné podmienky. (pr)



Čo môže urobiť polícia?
– Zasiahnuť proti násiliu, ktoré je páchané medzi

blízkymi osobami.
– Môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a

zdravie, ak hrozí závažná škoda a ak vec neznesie
odklad.
– Môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bez-

prostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok
(najviac na 48 hodín).
– Polícia môže počas týchto 48 hodín požiadať pro-
kurátora o podanie návrhu na vzatie podozrivého
do väzby.

Násilie spáchané v rodine je rovnako trestným

Trestnými činmi, ktorých skutková podstata
by mohla byť naplnená prejavmi domáceho ná-
silia sú: násilie proti skupine obyvateľov a proti
jednotlivcovi; týranie blízkej osoby a zverenej
osoby; ublíženie na zdraví; obmedzovanie osob-
nej slobody; vydieranie; znásilnenie; pohlavné
zneužívanie; výtržníctvo; porušovanie domovej
slobody; zanedbávanie povinnej výživy; únos;
vražda; lúpež.

na základe Uznesenia Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
č. 1–144/2005 zo dňa 20. 7.
2005 vyhlasuje výberové kona-
nie na prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
Radničnom námestí č. 7 za
týchto podmienok:

Predmetom výberového ko-
nania je prenájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa na
prízemí budovy na Radničnom
nám. č. 7 v Pezinku, s celkovou
podlahovou plochou ;

Priestory sa nachádzajú v
samom centre mesta Pezinka v
budove, v ktorej sídli primátor,
Mestský úrad, Kataster nehnu-
teľností, Mestská polícia a Mat-
ričný úrad;

Predmetné priestory budú
uvoľnené a pripravené na prená-
jom odo dňa 1. 10. 2005;

Priestory sú vhodné najmä
na administratívne účely (napr. z
oblasti bankovníctva, poisťov-
níctva a pod.);

Výška nájmu musí byť mini-
málne 3000 Sk/m /rok. K nájmu
budú pripočítané aj prevádz-
kové náklady;

Svoju žiadosť záujemca do-
ručí na adresu: Mesto Pezinok,
Mestský úrad, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok alebo osob-
ne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku v uzavretej obál-
ke, na ktorej bude uvedený ná-
zov a adresa záujemcu a vý-
razné označenie heslom

Lehota na podávanie
žiadostí sa končí dňa

Vyhodnotenie výberového
konania sa uskutoční dňa 5. 9.
2005 o 14.30 hod v budove Mest-
ského úradu na Radničnom
nám. č. 7, I. poschodie, miest-
nosť č. 12, za prítomnosti všet-
kých záujemcov, ktorí v stanove-
nej lehote predložili svoje žia-
dosti;

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

Prípadnú zmenu podmienok
zverejní vyhlasovateľ rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne s tým oboznámi aj záu-
jemcov, ktorí do toho času podali
svoju žiadosť;

Účastníci výberového kona-
nia sa môžu obrátiťvo veciach:
– technických (vrátane vykona-

nia obhliadky nebytových pries-
torov) na: Ing. Ivana Dubeka,
vedúceho oddelenia správy ma-
jetku, tel. č.: 033/6901 170, e-
mail: dubek.ivan@msupezinok.
sk;
– organizačných na: Mgr. Miro-

slava Šebestu, prednostu MsÚ –
vyhlasovateľa výberového kona-
nia, tel. č.: 033/6901 110, príp.
033/6901 121, e-mail: sebesta.
miroslav@msupezinok.sk.

1.

236,2 m
2.

3.

4.

5.

6.

„VK
Radničné nám. 7 – nebytový
priestor“.

5. 9. 2005
o 14.00 hod.

7.

8.

9.

10.

2

2

Policajti krátko pred polnocou
25. júla kontrolovali motorové
vozidlo Golf. Vodič nevedel
predložiť doklady od vozidla.
Policajti si všimli, že spínacia
skrinka je poškodená. Ďalej
zistili, že vozidlo bolo odcudze-
né v Senci a má evidenčné
číslo, ktoré bolo pridelené
inému vozidlu.

Emil I. z Pezinka podal trestné
oznámenie na Ondreja O.,
ktorý ako majiteľ nemeckého
ovčiaka nezabezpečil, aby pes
nemohol vybehnúť z dvora, kde
ho majiteľ chová. Pes vybehol
na ulicu, kde pohrýzol dcéru
oznamovateľa do hrudníka a
spôsobil jej aj drobné škraban-
ce. Podľa lekárskej správy si
doba liečenia vyžiada asi desať
dní.

Do novostavby rodinného do-
mu v Limbachu sa vlámal ne-
známy páchateľ. Cez vypáčené
dvere garáže odcudzil maji-
teľovi stavebný materiál v hod-
note takmer 150 tisíc korún.

Na policajta zaútočila Miriam
M. (38) z Muškátovej ulice. V
reštaurácii na Holubyho ulici
vulgárne nadávala zakročujú-
cemu policajtovi a pri vyvádzaní
z reštaurácie chytila zo stola
sklenený svietnik a prudko ud-
rela policajta do hlavy. Žena
bola obvinená z útoku na verej-
ného činiteľa.

Golf v rukách zlodeja

Pes pohrýzol ženu

Odcudzil stavebný materiál

Zaútočila na policajta

(es)

činom ako násilie spáchané na verejnosti. Domáci
násilník porušuje rovnako zákon ako ktokoľvek iný,
kto sa dopustí násilného činu, a možno ho rovnako
obviniť, súdiť a potrestať väzením alebo iným tres-
tom.

V prípade trestného činu týrania blízkej osoby a
zverenej osoby koná polícia zo zákona. To zname-
ná, že na začatie trestného stíhania nie je potrebný
súhlas poškodenej.

Každý môže volať na bezplatnú linku 158 alebo
na stále 24-hodinové služby – v Pezinku OO PZ
Pezinok tel. 096152 3705, 3706. Hlavným cieľom
polície je zabezpečiť ochranu a bezpečnosť obete.
Policajná hliadka na mieste zabráni násilníkovi v
ďalšom konaní a predvedie ho na OO PZ, kde sa
vykonajú ďalšie úkony trestného konania napr. vý-
sluch poškodenej, výsluch podozrivého a ďalších
svedkov.

Násilie páchané na ženách a deťoch v rodine sa
týka nás všetkých. Každý z nás môže urobiť niečo
pre jeho odstránenie. Ak viete o tom, že vo vašom
susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu na
bezplatnú linku 158 (aj anonymne). (ev)

Keď sa v pondelok 25. júla na-
večer nad Pezinkom objavili ne-
zvyčajne tmavé mraky, neveštilo
to nič dobré. Ozaj prišla silná búr-
ka, podporovaná prudkým ve-
trom, miestami padali ľadové krú-
py, našťastie neboli veľké. I tak sa
niektorí vinohradníci sťažovali, že
im spôsobili škody. Ešte väčšie
škody spôsobil silný vietor, ktorý
na viacerých miestach vyvrátil a
dolámal stromy a poškodil stre-
chy domov a chát. Búrka z tepla
sa zmenila na silnú prietrž, ulice
boli plné vody, ktorá nestačila od-

tekať do kanalizácie, niektoré
domy a záhrady zatopilo. Veľa
práce mali hasiči, jednotka pezin-
ského Hasičského a záchranné-
ho zboru zasahovala na viace-
rých miestach v meste. Odstraňo-
vali spadnuté stromy a konáre pri
Pinelovej nemocnici, na Krížnej,
Suvorovovej a Meisslovej ulici a
odčerpávali vodu zo zatopenej
garáže na Cajlanskej ulici a v
reštaurácii stará Slimáčka. Spad-
nuté stromy boli aj na vozovke
medzi Modrou a Vinosadmi.

(mo)

V dňoch 8. – 11. septembra
oslávi obec Slovenský Grob vý-
znamné jubileum – 790 rokov od
prvej písomnej zmienky o osídlení
obce. Toto významné jubileum
Slovenskogrobčania oslávia boha-
tým duchovným, kultúrnym a špor-
tovým životom.

Obecný úrad v Slovenskom
Grobe pozýva na oslavy všetkých
obyvateľov Pezinského mikrore-
giónu. Oslavy sa začínajú vo štvr-
tok 8. septembra o 17.30 hod. pri
Kaplnke Sedembolestnej Panny
Márie koncertom vďaky so skupi-
nou Jedruchovcov z Bratislavy. O
18.00 bude slávnostná svätá
omša.

V piatok o 20.00 sa uskutoční v
miestnom Dome kultúry hudobno-
zábavný program Grobania Gro-
banom. Po skončení bude zába-
va, do tanca bude hrať domáca
skupina Kryštál.

V sobotu o 14.00 hod. bude ale-
gorický sprievod s duchovnými a
folklórnymi súbormi, ktorý prejde
od Penziónu Husacina Plus po

Dom kultúry. Potom na terase DK
vystúpia viaceré súbory. Večer o
20.00 začne zábavná šou pod ná-
zvom Hviezdny večer s protago-
nistami Robom Kazíkom, Marce-
lou Laiferovou, Jadrankou Hand-
lovskou, Robom Kaizerom, Pet-
rom Melušom a spevákmi zo Su-
perstar. Program doplní ohňová
šou, ohňostroj a tanec.

V nedeľu budú na programe
majstrovské futbalové zápasy na
novom štadióne, o 14.00 hod. do-
rastenci hostia rovesníkov z
Ivánky a o 16.30 seniori privítajú
susednú Grinavu. Cez prestávky
vystúpia mažoretky a na hraciu
plochu zoskočia parašutisti. Záver
osláv bude opäť na terase Domu
kultúry, kde sa predstaví skupina
Profil.

Sprievodnými podujatiami budú
výstavy, lunaparky, jazda na ko-
čoch, ochutnávka vín a grobskych
špecialít.

Dovidenia v Slovenskom Grobe!

starosta obce
Ing. Jozef Javorka
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(piatok – nedeľa) –
;

(štvrtok) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –
– koncert Martina Valihoru a jeho
priateľov z USA.

20. 10. o 19.00 hod.
- koncert.

22. – 29. 10. II. ročník divadel-
ného festivalu

22. 10. o 18.00 hod. –
– Josefí-

na;
23. 10. o 16.00 a 19.00 hod. –

– Švestka;
24. 10. o 19.00 hod. –

– Múj bá-
ječný rozvod;

25. 10. o 19.00 hod. –
– Hrdý Budžes;

26. 10. o 19.00 hod. –
–

Zahraj to znovu, Same;
27. 10. o 19.00 hod. –

– Reality show;
28. 10. o 19.00 hod. –

– Cestou necestou;
29. 10. o 15.00 hod. –

– Makroši a mikroši;
29. 10. o 19.00 hod. – Vodňanský,

Dobiáš – Globální vestpoketka.
Hlavný garant:

, v spolupráci s
a .

1. Mr. and Mrs. Smith USA
2. Sahara USA

3. – 4. Román pre ženy ČR
Začiatok predstavení je o 20.45

hod. Hráme za každého počasia!

16. – 18. 9.
VINOBRANIE 2005

29. 9.
WAKING VISION

Hana HEGE-
ROVÁ

TO NAJLEPŠIE Z
HUMORU NAČESKEJ SCÉNE:

Mestské
divadlo Mladá Boleslav

Di-
vadlo Járy Cimrmana

Divadlo
Viola Praha a Ag. BIF

Divadlo
Příbram

Divadelní
společnost J. Hrušinského

Divadlo
Bolka Polívky a Divadelní spo-
lek Frída

Miroslav
Donutil

Vodňan-
ský, Dobiáš

Zuza art pro-
duction s.r.o. OZ
Bez hraníc KC Pezinok

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

(štvrtok) o 19.00 hod. v Sa-
lóniku – –
nový cyklus prednášok V. Černuš-
kovej, ;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– začiatok cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Divadlo
PIRAŇA (Jonáš Jirásek a Vlado
Zetek, bábky Vierky Vidrovej) –

Prídu si na svoje aj
mamičky a oteckovia.;

12. 9. – 14. 10.
. Vý-

stava obrazov v jubilejnom roku
autorky. Vernisáž bude 12. 9. o
17.00 hod. v Minigalérii Domu kul-
túry.

22. 9.
HOVORY O ZDRAVÍ

téma:
25. 9.

AHOJ ROZPRÁV-
KA

Dnes:

ALENA KADLE-
ČÍKOVÁ – Výber z tvorby

Karma a zdravie

O
kozliatkach.

VÝSTAVA:

PRIPRAVUJEME:

6. Hľadanie krajiny – nekra-
krajiny USA

7. – 8. Sin City: Mesto hriechu
USA

9. – 11. Moja krásnačarodejnica
USA

10. – 11. Čarovný kolotoč
VB, FRA

13. – 14. Charlie a továreň na čo-
koládu USA

20. – 21. Pád tretej ríše NEM
22. FK: Moderná doba USA

23. – 25. Valiant
USA

27. – 28. Arsene Lupin – zlodej
gentleman FRA

29. FK: Revízori MAĎ
30. – 2. Druhá šanca USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

Príďte sa pozrieť čo pripravilo
CVČ na školský rok 2005/06 pre
deti, mládež a dospelých! Čaká
vás veselý program, prehliadka
krúžkov a nová atraktívna ponuka.

Prihlasovať na krúžky a kurzy sa
môžete od 5. 9. 2005 do 30. 9.
2005 denne od 7.30 do 18.00 hod.
Bližšie informácie: Mladoboleslav-
ská 4, Pezinok, tel. č. 033/641
2020, www.pezinok.sk/skoly/cvc.

– angličtina začiatočníci, anglič-
tina pokročilí, nemčina, výtvarný,
keramický, divadielko, folklór-
niček, tanečníček, pohybovka,
gymnastika, spev.

– malý letecký mo-
delár, letecký modelár – vetrone,
lodný modelár, klub modelárov,
počítačové hry, kera-
mika začiatočníci, keramika po-
kročilí, výtvarný, textilný design,
ľudové remeslá, šperkárstvo, pa-
pierové kúzla, mo-
derné tance, roztlieskavačky, gym-
nastika, folklórniček, športový,
orientačný beh, TAO, kickbox,
stolný tenis, turistický, spev,
divadlo Medulienka, divadlo HIP,
gitara začiatočníci, gitara pokroči-
lí, šach, tajomstvá prírody,
anglický jazyk pre začiatočníkov,
anglický jazyk pre pokročilých,
nemecký jazyk pre začiatočníkov,

nemecký jazyk pre pokročilých,
taliančina.

– kresba, grafika, textilný design,
kurz strihov a šitia, keramika, stro-
jopis, základy práce s počítačom,
excel, práca s internetom, ang-
lický jazyk, nemecký jazyk, talian-
čina, japončina, divadelné zosku-
penie Dosky, posilňovanie.

14. 9. o 17.00 hod. – vernisáž vý-
stavy
(kresby študentov ZUŠ v Pezin-
ku);
14. 9. o 18.00 hod. – vernisáž vý-

stavy
.

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

–
–

Mládež a dospelí:

Kosti, kosti, kostičky

Poklady mincí z Pezinka a
okolia

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva pod Malými Karpatami

Výstavy:

Stále expozície:

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

Ponúkame po telefonickej ob-
jednávke degustácie vín v pivnič-
ných priestoroch múzea (033/641
2057, 641 3347).

– výstava o histórii
hudobných združení v regióne a
ukážky ľudového odevu z regiónu,
vzniká pri príležitosti Vinobrania
2005. Kurátorka: Miriam Sandtne-
rová, vernisáž je

, potrvá do 20. 11. 2005.

(streda) –
– pokračovanie cyklu Ako to robili
naše babky – príprava regionál-
nych špecialít, v priestoroch mú-
zea o 16.00 hod. Lektorka kurzu:
PhDr. Danka Kopálová.

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

– výstava
fotografií. Vernisáž bude 9. sep-
tembra 2005 o 18.00 hod. a vý-
stava potrvá do 2. októbra.

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

Výstava:

Akcie a podujatia:

Pred muziku

16. 9. o 17.00
hod.

28.9. Zeleninové jedlá

Otváracie hodiny:

Martin MARENČIN

Igor Piačka, Natália Prokopová a Júlia Piačková na vernisáži výstavy
Vzťahy v Galérii Š. Prokopa.

V Galérii Štefana Prokopa na
Potočnej ulici bola 5. augusta otvo-
rená výstava obrazov manželov
Piačkovcov pod názvom Vzťahy.
Autorov a početných návštevní-
kov na vernisáži privítala šéfka
galérie Natália Prokopová.

Tvorba pezinských výtvarných
umelcov je známa, v odborných
kruhoch oceňovaná, teší sa aj
veľkej pozornosti návštevníkov
výstav. Obrazy Piačkovcov v Galé-
rii Š. Prokopa si môžete pozrieť do
4. septembra. (mo)


