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Mesto Pezinok v snahe vyjsť v
ústrety občanom pripravilo na
zverejnenie v Pezinčanovi nové
cestovné poriadky mestskej
hromadnej dopravy SAD a vla-
kov.

Nájdete ich vo vnútri čísla. (r)

Prvého apríla sa uskutoční v na-
šom meste (na Radničnom ná-
mestí) ďalšie atraktívne podujatie
– III. ročník festivalu Kapustnica
2006. O bližšie informácie sme
požiadali hlavného organizátora

.

–

Milana Bejdáka
Predchádzajúce dva ročníky

festivalu Kapustnica ste organi-
zovali v Modre. Čo vás viedlo
zmeniťmiesto konania?

l

Boli to určité dôvody o ktorých
nechcem hovoriť. Rozhodli sme

sa pre Pezinok a s tunajšími pod-
mienkami sme spokojní.

Súťažiť vo varení kapustnice by
malo asi dvadsať družstiev, v čase
keď robíme tento rozhovor nie sú
prihlášky ešte uzatvorené.

Variť sa začne o 10.00 hodine,
ochutnávka je plánovaná o 12.30
hod., vyhlásenie výsledkov bude o
14.30 hod. O tom, kto získa titul

–

–

l

l

Koľko súťažných družstiev
očakávate?

Ako bude vyzerať vlastná
súťaž?

šampióna a stane sa držiteľom
pohára CAPusta – CAP rozhodne
odborná komisia. Na hodnotení sa
budú však podieľať i návštevníci
podujatia, ktorí budú výrobky na-
šich súťažiacich ochutnávať.
Družstvo, ktoré dostane najviac
žetónov za porcie kapustnice,
získa cenu primátora Miss sympa-
tia KAPUSTNICA. Pripravené sú
aj ceny partnera festivalu Lexmark
(tlačiareň) a VINO GALLERY (po-
hostenie vo vinárni za 3 tisíc Sk).

Pokračovanie na 6. strane

Snahou vedenia mesta bolo vždy,
aby záchranná zdravotná služba
pre náš okres či región mala svoje
sídlo v Pezinku a tak pre dnešné
LSE (Life Star Emergency) alebo
inak aj rýchlu záchrannú zdravotnú
službu sme vytvorili vyhovujúce a aj
dôstojné priestory. Už od budúceho
mesiaca bude LSE sídliť priamo v
srdci mesta a to vo dvore mest-
ského úradu na prízemí v adaptova-
nej časti priestorov bývalej pošty
(tel. kontakt: 155).

Dopravná záchranná služba (F.T.
– DZS), teda sanitky, ktoré denne
slúžia na prepravu pacientov sa
presťahujú z areálu Pinelovej ne-
mocnice do širšieho centra mesta
do priestorov patriacich mestu na
Bernolákovej ulici č. 23 (tel. č. dis-
pečingu: 16 170). Týmito krokmi sa
nám podarilo priblížiť tieto dve
dôležité zdravotnícke služby ešte
viac občanom a veríme, že aj oni, aj
my budeme spokojní. (OS)

V piatok 24. marca sa skončila v Malo-
karpatskom regióne vláda kráľovnej
vína Veroniky Sobotovej z Vištuka, kto-
rá sa týmto titulom hrdila jeden rok.

O novej kráľovnej vína sa rozhodo-
valo po štvrtýkrát v súťaži, ktorá po-
zostáva z dvoch častí: neverejnej, kde
dievčatá museli preukázať svoje
schopnosti v znalostiach a praktických
zručnostiach a verejnej za účasti divá-
kov, pozostávajúcej z pozvánky do
regiónu či svojho bydliska, voľnej disci-
plíny a ťahaní vína heverom.

Desaťčlenná porota napokon vybrala
spomedzi ôsmich súťažiacich Pe-
zinčanku Zuzanu Čiernu, ktorá získala
titul Kráľovná vína. Prvou vicemiss sa
stala Lucia Slezáková z Limbachu a
druhou Pezinčanka Eva Jakušová,
ktorá zároveň získala aj titul Miss sym-
patia, o ktoromrozhodli diváci. (r)

V dňoch 21. – 22. apríla sa bude
konať 11. ročník Vínnych trhov Pezi-
nok. Podujatie je určené pre verej-
nosť – skutočných znalcov vín, ale aj
bežných konzumentov.

Verejnej degustácii predchádza
odborné hodnotenie.Aj tentoraz, kon-
com marca, sa zišli v hoteli Vinársky
dom tri desiatky degustátorov – od-
borníkov z celého Slovenska ale aj z
Moravy, ktorí pod vedením nášho
najznámejšieho enológa FedoraMalí-
ka, po dva dni anonymne hodnotili
372 súťažných vzoriek vín.

V záväznom štatúte podujatia je
určených týchto sedem kategórií:
vína tiché biele suché, vína tiché biele
ostatné (so zvyškovým cukrom), vína
tiché ružové, vína tiché červené su-
ché, vína tiché červené ostatné, tokaj-
ské vína vyrobené oxidatívnou metó-
dou a napokon šumivé vína.

Najväčšie zastúpenie v bielych ví-
nach (30 producentov) má pezinská
odroda Rizling vlašský, v červených
vínach odroda Cabernet Sauvignon
(39 producentov). Titul Šampión zís-
kali: –

;
–

; –

;
–

;
– neude-

lené ocenenie; –

;
–

.

víno biele, tiché, suché

víno,
biele, tiché, ostatné

víno tiché, ružové

víno tiché, červené, suché

víno tiché, červené, ostatné
víno tokajské

víno šumivé

Rizling
rýnsky, nesk. zber, r. 2005, MUDr.
Zuzana Zárubová, Vinosady

Veltlínske zele-
né, ľadové, r. 2003, Znovín Znojmo,
a.s. Šatov Ca-
bernet Sauvignon, rosé, nesk.
zber, r. 2005, Karpatská perla, s.r.o.
Šenkvice

Neronet, barrique, r. 2003, VPS,
s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok

Tokaj-
ský výber 2-putňový, r. 1990, Ga-
lafruit&Co., Malá Tŕňa

Hubert sekt, brut, r. 2003, Hubert
J. E., s.r.o. Sereď

–

.

–

.

–

.
(za

najlepšie hodnotený Rizling vlašský
bez rozdielu ročníka) –

.

(za najlepšiu kolekciu
vín) –

.

Cena ministra pôdohospodárstva
SR

Cena Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov

Cena Regionálnej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory

Cena primátora mesta Pezinka

Cena Združenia malokarpatská
vínna cesta

Neronet, barrique, r. 2003,
VPS, s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezi-
nok

Rulandské
šedé, výber z hrozna, r. 2005, PD
Vajnory, Bratislava

Neronet, barrique, r. 2003, VPS,
s.r.o., Pavelka –Sobolič, Pezinok

Rizling vlaš-
ský, výber z hrozna, r. 2003, Lim-
bašské vinohradnícke družstvo,
Limbach

Víno Mrva & Stanko, s.r.o.,
Trnava (mo)

Tohtoročná Kráľovnou vína, 18-ročná Pezinčanka Zuzana
Čierna (v strede), študentka Strednej vinársko-ovocinárskej
školy v Modre. Vľavo je druhá vicemiss, 19-ročná Eva Jaku-
šová z Pezinka a vpravo 18-ročná Lucia Slezáková z Limbachu,
ktorá sa stala druhou vicemiss. Snímka Ján Štrba



V minulom čísle v článku Dane
sa nemenia na 1. strane sme ne-
správne uviedli vek občanov, ktorí
sú oslobodení od dane za psa.
Správne má byť: .

Za chybu sa ospravedlňujeme.
nad 62 rokov

(r)

Mesto Pezinok má po reorgani-
zácii tieto zariadenia sociálnej
služby:
1.

so sídlom na Komenského
ul. č. 23, s kapacitou 16 miest a 9
pracovníkov. Zariadenie posky-
tuje nevyhnutnú starostlivosť –
stravovanie, bývanie a zaopatre-
nie.
2. ako zariadenie sociál-
nej služby, tvorí výdajňa stravy a
vývarovňa. Výdajňa stravy je na

Zariadenie opatrovateľskej
služby

Jedáleň

Hrnčiarskej 44, vývarovňa Na bie-
lenisku.
3. so sídlom na Hrnčiar-
skej 44.
4.

Klub dôchodcov na Hrnčiarskej
44
Klub dôchodcov na Sládkovičo-
vej 1
Klub dôchodcov v Grinave

Zariadenia sociálnej služby sú bez
právnej subjektivity.

Práčovňa

Kluby dôchodcov:

O týždeň neskôr
budú oberačkové slávnosti v Modre.

Vinobranie v našom meste sa od
roku 2004 organizuje každý rok,
predtým sa po roku striedali Pezinok
a Modra. O príprave najväčšieho
podujatia v roku vás budeme pravi-
delne informovať.

V tomto roku sa Vinobranie v
Pezinku uskutoční v dňoch 15. –
17. septembra.

(mo)

Štvrtý poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 5.
apríla od 16. do 18. hodiny na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastu-
piteľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na
nich obrátiť s podnetmi, pripo-
mienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žia-
dosťami o vysvetlenie rozhodnutí
pezinskej samosprávy. (EL)

Na území Pezinka je sedem
náučných chodníkov: 1. Histo-
rický okruh, 2. Banský, 3. Prírodo-
pisný – po modrej značke z Pe-
zinka na Babu, 4. Svet farieb – po
stopách pezinských maliarov, 5.
Lesnícky, 6. Cesta J. Ľ. Holuby-
ho, 7. (pripravovaný) Vinohrad-
nícky. Onedlho k ním pribudne
náučný chodník v Zámockom
parku. Prostredníctvom neho by
sa mali záujemcovia zoznámiť s
faunou a flórou tejto lokality. Sláv-
nostné prestrihnutie pásky sa
uskutoční 24. apríla, ktorý si pri-
pomíname ako Deň Zeme. To-
muto aktu budú v doobedňajších
hodinách (od 10.00 hod.) pred-

chádzať vedomostné súťaže o
prírode pre deti.

Súčasťou náučného chodníka
budú dve informačné tabule pri
vstupe do parku a 16 značiek s
názvami jednotlivých druhov dre-
vín rozmiestnených v celom areá-
li.Ďalšou novinkou v parku je osa-
denie štyroch nových lavičiek s
tabuľkami a menami donorov,
ktorí podporili tento projekt. Sú
nimi Nadácia Ekopolis, Malokar-
patská komunitná nadácia Revia
a Mesto Pezinok. Mesto Pezinok
ďakuje menovaným darcom i Cen-
tru voľného času, najmä Zuzke
Majerníkovej, za pomoc a spolu-
prácu. (EL)

Samospráva Pezinka stále hľadá mimorozpočtové zdroje financova-
nia na realizáciu svojich aktivít. V záujme ich získania bolo za prvé dva
mesiace tohto roka spracovaných a odovzdaných šesť projektov k žia-
dostiam o granty:

a zorganizovanie
. Posledne menovaný už podporila Malokarpatská ko-

munitná nadácia Revia sumou 10 tisíc korún. O tom, ako boli úspešné
ostatné, budeme priebežne informovať.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Geo-
grafický informačný systém, Rekonštrukcia a dostavba bezbariérového
športového areálu na sídlisku Juh, Pezinok ako maľovaný, Letná prázd-
ninová detská univerzita Pezinčiny Plaveckej 24-
hodinovej štafety

(EL)

V programe rokovania Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
31. marca sú hodnotiace správy o
separovanom zbere, kultúrnom
živote v meste, vyhodnotenie hos-
podárenia v mestských lesoch,
rozdelenie účelových prostriedkov
pre oblasť kultúry a sociálnej výpo-
moci a iné.

Poslanci pezinskej samosprávy
sa budú zaoberať tiež voľbami do
NR SR, ktoré boli vyhlásené na
17. júna. (mo)

V minulom čísle Pezinčana sme si
mohli prečítať aj jednu veľmi prí-
jemnú štatistickú informáciu a tá sa
nachádza v tabuľke Demografický
vývoj v Pezinku, ktorá jasnou rečou
hovorí, že konečne po mnohých
rokoch sa počet obyvateľov nášho
mesta výrazne zvýšil a prekročil hra-
nicu dvadsaťdvatisíc.

To hovoria čísla oficiálne a úradne
potvrdené. Skutočnosť je však trochu
iná. Som presvedčený, že Pezinok
má už dnes obyvateľov vyše 23 000
a možno i viac. Ako je to možné?
Jednoducho! Všetci vieme, že Pezi-
nok je veľmi atraktívne mesto, dobre
sa tu býva, je tu blízko príroda, bo-
hatý kultúrny a spoločenský život,
vybudovaná infraštruktúra a mnoho
iných plusov, pre ktoré sa sem ľudia
sťahujú.

Vďaka tomu sa tu každoročne natr-
valo usadzuje nielen mnoho Brati-
slavčanov, ale aj ľudí z celého Slo-
venska a dnes už dokonca i zo za-
hraničia. Je to pozitívne konštatova-
nie, dané tým, že Pezinok vždy bol
mestom príťažlivým a každého prijí-
mal a prijíma s otvorenou náručou.
Mesto svojim obyvateľom ponúka
celý servis služieb, počínajúc nielen
odvozom odpadu, čistením mesta,
verejným osvetlením, budovaním
chodníkov a detských ihrísk a podob-
ne, ale aj financovaním kultúry, špor-
tu a mnohými inými činnosťami, kto-
rých prijímateľmi sú všetci obyvate-
lia. Teda aj tých niekoľko tisíc, ktorí v
Pezinku žijú, užívajú všetky spome-
nuté služby a výhody, ale mestu ne-
platia, pretože tu jednoducho nemajú
trvalý pobyt. A tak často aj niekoľko
rokov či desaťročie idú všetky podie-
lové dane tohto občana a celej jeho
rodiny do mesta, z ktorého sa pri-
sťahoval a kde formálne stále vlastní
dom či byt. Mestu tak vznikajú mno-
homiliónové straty, ktoré by inak
mohlo použiť v prospech všetkých
svojich občanov a tam, kde to najviac
treba. O to viac je potom zarážajúce,
ako sa takýto obyvateľ-neobyvateľ
vehementne dožaduje služieb, za
ktoré neplatí alebo dokonca spisuje
petície za to, čo všetko chce a na-
opak nechce, kritizuje, prikazuje a
ironizuje, prípadne opakovane vypi-
suje do novín, aké je len to vedenie
mesta a všetci jeho poslanci ne-
schopní. A zrazu príde deň, keď tre-
ba zaplatiť daň z nehnuteľností, aby
mesto mohlo fungovať a plniť si
všetky povinnosti voči občanom a vy
zistíte, že dotyčná pani či dotyčný
pán sa v Pezinku vôbec nevyskytuje.
Teda "akože".

Nechcem vyvolávať ten príslo-
večný hon na čarodejnice, chcem len
povedať, že by sme boli veľmi radi,
my, ktorí dane poctivo platíme a kto-
rých je podľa demografického sčíta-
nia presne 22 143, aby sme boli rov-
noprávni a rovnocenní s tými nie-
koľkými tisíckami, ktorí sú Pezinčan-
mi len tak – na polovicu. A možno i
menej.

Po tuhej zime sú niektoré mest-
ské komunikácie značne poškode-
né, objavili sa na nich početné výtl-
ky, čo spomaľuje jazdu a môže spô-
sobiť i poškodenie vozidiel. Zaují-
malo nás, ako je Mesto pripravené
na odstránenie kazov. Informáciu
nám poskytol vedúci oddelenia
životného prostredia MsÚ

:
Ing. Mi-

loš Bačák

(mo)

"Ak počasie dovolí,
asfaltérske práce sa začnú kon-
com marca a budú sa robiť podľa
dôležitosti ciest. K dispozícii budú
výhradne studené asfaltové zmesi,
ktoré možno použiť pri teplote
+5 C. Práce bude vykonávať Pet-
mas, a vzhľadom na ich rozsah,
budú pokračovať až do leta. Na
údržbu komunikácií máme v roz-
počte tri milióny, čo postačí na
bežné opravy."

O

Každodenný obrázok z okolia Obchodného centra Plus a Domu kul-
túry. Vládne tu neuveriteľný dopravný chaos, vodiči bojujú doslova
o každé voľné parkovacie miesto, autá stoja už aj na chodníkoch,
chodcov vytláčajú na zúženú cestu. Na problém sa bližšie pozrie-
me v budúcomčísle. (mo)



BRATISLAVA –

Až 78 percent opýtaných odpo-
vedalo, že Pezinok by navštívili
pre dobré víno a gastronomické
špeciality. Prírodné krásy by si
chcelo pozrieť 15 percent, histo-
rické pamiatky 11 percent a
múzeá 26 percent turistov.

Doteraz Pezinok ako objekt ces-
tovného ruchu navštívilo 76 per-
cent opýtaných a sedem percent
to mieni čoskoro urobiť.

Na medzinárod-
nom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour sa uskutočnila
anketa, ktorá mala za cieľ zistiť
záujem o turistický Pezinok.

Respondenti si myslia, že naše
mesto by ako turisti navštívili naj-
viac na 1 – 2 dni, na tri dni až týž-
deň by ich prišlo dvadsať percent.

Pokiaľ ide o ubytovanie 26 per-
cent opýtaných by uprednostnilo
hotel vyššej kategórie, pre 20 per-
cent by postačilo ubytovanie niž-
šej kategórie a 22 percent by dalo
prednosť bývaniu v súkromí.

Zo stravovacích zariadení upred-
nostňujú reštaurácie vyššej kate-
górie (43 percent), rýchle občer-
stvenie (43 percent) a reštaurácie
nižšej kategórie (33 percent).

(mo)

Mesto Pezinok si už roky školí
vlastných sprievodcov. Tieto kurzy
absolvovalo už desiatky záujem-
cov. Keďže práca sprievodcu pred-
pokladá stále na sebe pracovať,
vznikla medzi pezinskými sprie-
vodcami iniciatíva založiť si svoj
klub, ktorý by im pomáhal neustále
sa zdokonaľovať v sprievodcov-
skej činnosti a permanentne ab-
sorbovať nové poznatky o našom
meste.

Prvé stretnutie zakladateľov a
záujemcov o členstvo v pezin-
skom Klube mestských sprievod-
cov sa uskutoční 5. apríla o 16.00
hod. v Mestskej vinotéke na Rad-
ničnom nám. č. 9. Prípravný výbor
zároveň 5. apríla o 16.00 hod. po-
núka pre širokú verejnosť pre-
chádzku po Historickom okruhu
Pezinka so sprievodcom. Týmto
podujatím sa naše mesto doda-
točne hlási k Svetovému dňu
sprievodcov, ktorý sa slávi 13.
februára. V roku 2007 si Pezinok
už oficiálne pripomenie tento deň
a pripojí sa tak k ďalším jedená-
stim slovenským mestám, ktoré
organizujú pri tejto príležitosti bez-
platné turistické prehliadky. (EL)

Kamera 1

Kamera 2

Kamera 3

– umiestnenie: roh budovy Radničné nám. č. 9.
Dohľad: Holubyho ul., Radničné nám. časťpred MsÚ.

– umiestnenie: Radničné nám. budova MsÚ, parkovisko.
Dohľad: Radničné nám., Potočná ul.

– umiestnenie ul. M. R. Štefánika pri Bille.
Dohľad: ul. M. R. Štefánika, Kollárova, Meisslova, Radničné nám.,
priestor pri Starej radnici.

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku v minulom roku rozhodlo, že
v uliciach mesta budú kamery. Ma-
jú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti,
ochrane majetku a verejného po-
riadku.

V rozpočte mesta na rok 2006 je
na monitorovací kamerový systém
vyčlenených 1,2 mil. Sk. Realizá-
cia je rozdelená na viacero etáp. V
tomto roku by to mala byť I. a II.
etapa. Prvá etapa (termín spre-
vádzkovania do konca apríla) za-
hŕňa zriadenie operačného riadia-
ceho strediska v priestoroch mest-
skej polície a inštalovanie troch
kamier na Holubyho ulici, Radnič-
nom námestí a na ul. M. R. Štefáni-
ka. V druhej etape (realizácia do
konca roku) bude systém rozšírený
o ďalšie 3 - 4 kamerové miesta v
centrálnej mestskej zóne.

Viaceré slovenské mestá majú s
kamerovým systémom už veľmi
dobré skúsenosti, podstatne sa u
nich znížila kriminalita (počet krá-

deží alebo lúpežných prepadnutí,
násilných útokov, vreckových krá-
deží), vandalizmus a občania majú
väčší pocit bezpečia a v meste je
väčší poriadok.

Monitorovací systém pracuje tak,
že signál z kamier prichádza do
operačného strediska, kde sa moni-
toruje a nahráva. Takže okrem reál-
neho zachytenia udalostí bude
zabezpečovaný videozáznam, po-
trebný na analýzu udalostí, prípad-
ne objasňovanie deliktov a ich do-
kazovanie. Archiváciu dát zabez-
pečuje digitálny videorekordér.

Policajt vidí na monitoroch po-
hyby na všetkých kontrolovaných
miestach. Kamery sa ovládajú
diaľkovo z dispečingu. Objektív
kamery je vybavený 23-násobným
optickým zväčšením a osemná-
sobným digitálnym zväčšením,
vďaka čomu možno dosiahnuť
kvalitný obraz do vzdialenosti 200
metrov. Kamera dokáže snímať aj
v úplnej tme.

Monitorovací systém v našom
meste na základe verejnej súťaže
realizuje firma ARDOS z Bratisla-
vy. (ľf, mo)

Hľadám opatrovateľa/os.
asistenta pre 42 r. imobilné-
ho muža v Pezinku. Nástup
možný od 1. apríla 2006. Kon-
takty: 0905 239 409, 0904 155
528 a 642 3179.

Tak ma napadlo, že uš by
móhla dóndzit jar. A fčúl mám
dojem, že vácerým z vás hovo-
rým rovno z duši. Né že bych
nevydržal ešče trocha zimy, ale
nerát bych bol, keby to dopadlo
jako minulý rok, že snech aš do
mája a potom hnet leto. Šak uš
aj dátum je na to jak vyšitý, lyžári
lyžujú uš len s povinosci a za-
chvýlu tu máme velkonočné
svátky. S týmto postupným otep-
lovaným neny spojený len fajn-
ský pocit, ket sa na vás opre sln-
ko, ale aj velyké nebespečí.
Tútok cestú bych scel apelovat
na šoféru hlavne osobných, ale
aj nákladných vozú a autobusú,
aby sa kukaly hlavne na cestu a
né na nohy a inačé veci babám,
keré, jak je zvykem, z oteplova-
ným budú skracovat sukne a
prehlbovat výstrihy. Né, že by
šoférky boly bes viny, to any zda-
leka né, možno nemajú aš také
hrýšne myšlenky, jako my chla-
pi, lebo jednak na nás chlapoch
neny aš tak moc čo okukovat (aj
ket to móže byt len očný klam) a
na druhej strane chlapi teho na
ulyci neukazujú any polovyc
tólko jako nekeré dzífky.Čo sem
ale zažil minule, to mi vyrazilo
dech. Za volantem krátkozraká
panyčka (mala okuláre), v jed-
nej ruke pri uchu mobil , v druhej
cigaretlu a veselo stála na hlav-
nej cesce, na križovatke pri Lipá-
rovi a brzdzila dost hustú pre-
máfku. Vypadala jako keby blú-
dzila, lebo mala seneckú ešpé-
zetku. A fčúl si prectafte, že by
išel za nú autobusár, kerý by sa
len na moment ohlédel za kračú
suknu. Neščascí hotové. A gdo
by bol vinovatý? Jasné, že auto-
busár, baraj podla mna by maly
hlavný dzíl viny ty dve baby,
jedna kerá zastala tam, gdze
nygdo ze zdravým rozumem
nezastavý a tá druhá, že svojim
oblečeným, keré by sa bes obáf
mohlo klydne nazvat aj vyzleče-
ným odpútala šoferovu pozor-
nost od rýdzená. Nedá mi nevy-
jadryt sa aj k téj detvanskej (ho-
lopupkárskej) módze. No to uš
je teda výmysel galoty na púl rici
a svedr len tak kúsek pot prsá.
Gdo to kedy vidzel? A ešče aj
vetrofky, kabáty, bundy, šecko to
má délku jako keby bola textilná
(alebo handrová) kríza. Alebo
mi dá negdo rozumné vysvetle-
ný, prečo sa tý baby oblékajú
takto napolovyc? A f takejto zi-
me? Já vým, že fčúl budem zase
chvýlu obvynovaný z mušského
šovynyzmu, ale kus pravdy
mám, né? Aj preto by bolo dob-
ré, keby uš bola jar, nech na to
majú jaký-taký dúvot.

Zúctu Vás
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo

Na pozvanie dekana Filozofickej fakulty UK v Bratislave Doc. Antona
Eliáša sme mali možnosť v piatok 17. marca aj v našom meste privítať
delegáciu Filozofickej fakulty zo slovinskej Ľubľane na čele s jej deka-
nom Božidarom Jezernikom. Hostia si prezreli naše mesto a v historic-
kých priestoroch Starej radnice ich privítal primátor Oliver Solga, ktorý
spomenul aj našu rodiacu sa spoluprácu so slovinským mestom Izola.
Prítomný bol aj člen mestskej rady a prodekan Trnavskej univezity doc.
René Bílik a tak sa hovorilo najmä o vzdelávaní a spolupráci, pretože na
ľubľanskej fakulte sa vyučuje slovenský jazyk. (r)

V rámci Česko-slovenského pohára vo volejbale žien, ktorý sa usku-
točnil v Pezinku v dňoch 11. – 12. marca, sa stretol primátor Oliver
Solga s podpredsedom NR SR Viliamom Veteškom. Ten sa zúčastnil
nielen na finálovom zápase, po ktorom odovzdal medaily hráčkam a
poďakoval pezinským organizátorom, ale podrobne sa zaujímal aj o
dianie v meste, najmä v súvislosti s prenosom kompetencií zo štátu na
samosprávy. Niekoľkohodinová návšteva bude mať na jeho podnet aj
skoré pokračovanie, pretože vyjadril záujem dozvedie ť sa čo najviac o
problémoch miest, ale aj o ich riešeniach a každodennom živote obča-
nov. (r)



Hoci sme už viackrát uviedli, že
anonymné listy nebudeme uve-
rejňovať, o jednom sa predsa len
chceme zmieniť.

Anonymná čitateľka sa v ňom
sťažuje, že nedostala od mesta
byt, pritom sa odovzdávali nové
byty na Zumberskej ulici. Píše, že
do Pezinka sa prisťahovala s
deťmi v nádeji, že tu dostane byt,
ale jej ho nepridelili. V súčasnosti
býva v prenajatom byte, ktorý je
bez sociálneho zariadenia, bez
kúrenia a je dosť vlhký. V jednej
miestnosti sa tlačia traja ľudia.

Iste, sú to nevyhovujúce pod-
mienky, avšak ako aj sama píše,
vyradili ju zo zoznamu uchádza-

čov preto, že nespĺňala jedno z
kritérií, býva v Pezinku len dva
roky. Napriek tomu má ťažké srdce
na tých, čo o prideľovaní bytov roz-
hodovali. Chyby vidí tiež v samot-
nom žrebovaní bytov a je pre-
svedčená, že na mestskom úrade
prekvitá rodinkárstvo a korupcia.
Ona nepochodila vraj preto, že
nemá na mastný úplatok. Žiadne
dôkazy na to nemá, hovorí sa však
o tom, a je známe, že bez vetra sa
lístok na strome nepohne...

Čitateľka sa nepodpísala, ani
nenapísala kontaktnú adresu, len
dodala, že keď jej list neuverejní-
me, potvrdí sa názor, že spravodli-
vosť už ozaj vymrela.

Ťažko sa na takéto názory rea-
guje, keď argumenty sú posta-
vené na vode. Kompetentní tvrdia,
že kritériá na prideľovanie bytov
sa uplatňovali u všetkých uchá-
dzačov rovnako, schválilo ich
mestské zastupiteľstvo a žiadosti
posudzovala viacčlenná komisia.
Záujemcov, ktorí spĺňali stano-
vené podmienky, bolo oveľa viac
ako bytov, preto sa žrebovalo. Väč-
šina uchádzačov to uvítala, pova-
žovali to za transparentné. A o
tom, či vládne na mestskom úrade
korupcia, na to domnienka nesta-
čí, to treba dokázať. To ale nevy-
riešia žiadne noviny, to prináleží
vyšetrovateľom a súdom. (mo)

Rada by som reagovala načlánky
týkajúce sa Mestskej hromadnej
dopravy (MHD) v Pezinku. Minulo-
ročná zmena určite potešila len
veľmi málo ľudí. Myšlienka vyne-
chania sídliska Muškát z trasy linky
a celkové zrušenie MHD nebolo
najšťastnejšie riešenie. Chcela by
som apelovať na kompetentných,
ktorí sú zodpovední za tvorbu ces-
tovných poriadkov, aby sa pri ich
tvorbe vžili do myšlienok a potrieb
ľudí, ktorí služby dopravy skutočne
využívajú. Viem, že nie je možné
vyhovieť každému občanovi, ale

aspoň základné kritériá by mohli
byť splnené. Hovorím konkrétne o
tom, aby sa občan bývajúci na Ma-
lackej ceste alebo na Cajlanskej
ulici, dostal k vlakovej stanici.
Súčasný stav je taký, že sa tam
síce dostane, ale žiaľ v takom čase,
keď žiadny vlak nejde. Cestovné
poriadky nikdy nie sú stavané tak,
aby boli ako prípoj k vlaku. Určite sa
nájde veľa ľudí, ktorí by túto ná-
pravu ocenili. Minimálne v ranných
a dopoludňajších hodinách a pri
návrate ľudí pracujúcich v Brati-
slave späť do Pezinka. Určite by sa

V jarných a letných mesia-
coch, podľa dlhoročných štatistík
požiarovosti, vzniká najviac po-
žiarov. Na jar požiare vznikajú
najmä pri spaľovaní suchej trávy,
raždia a odpadkov. Stačí slabý
vetrík a z nevinného ohníka sa
stane poriadny požiar, ktorý
môže mať nepríjemné následky.
Požiare vznikajú aj pri pobyte
turistov v prírode, najmä pri za-
kladaní ohňov a odhadzovaní
neuhasených ohorkov cigariet v
lesoch, kde pri nepozornosti mô-
žu nastať veľké škody.

Profesionálni hasiči upozor-
ňujú občanov na dôsledné do-
držiavanie základných zásad
protipožiarnej bezpečnosti pri
zakladaní ohňa v prírode, spa-
ľovaní horľavých látok a odpad-
kov na voľnom priestranstve. Ve-
ríme, že toto upozornenie bude
pochopené s porozumením.

(OR HaZZ)

V grantovom programe Nech sa
nám netúlajú, ktorý podporujú spo-
ločnosť Henkel a Jednota COOP
Slovensko a Nadácia Jednota
COOP bolo v troch kolách vybra-
ných 13 projektov zameraných na
aktivity vo voľnom čase, predo-
všetkým v oblasti kultúry a ume-
nia. Spolu na Slovensku prerozde-
lili sumu takmer 1,5 mil. Sk.

O grant sa uchádzala aj pezin-
ská nadácia REVIA, ktorej v 2. ko-
le schválili projekt zriadenia Det-
ského zábavného štúdia s pridele-
nou sumou 119 700 Sk.

V rámci detského zábavného
štúdia chcú autori rozvíjať ume-
lecké cítenie a kreativitu a oživiť
spoločenský život detí a mladých
ľudí v meste. Deti sa v rámci pro-
jektu budú oboznamovať s fungo-
vaním elektronických médií a
budú mať možnosť podieľať sa na
výrobe vlastných televíznych pro-
gramov, rozhlasových relácií, vý-
robe filmov, prezentačných CD a
pod. (mo)

Keď som pred rokom a pol kriti-
zovala v Pezinčanovi skutočnosť,
že do hypermarketu Hypernova je
veľmi zlý prístup pre chodcov, mys-
lela som si, že niekto sa s tým
bude vážne zaoberať. Môžem po-
vedať, že ani po takom dlhom
čase sa v prospech chodcov ne-
zmenilo nič.

Prístup zo Seneckej ulice je
priam nemožný, najmä pre star-
ších ľudí a matky s kočíkmi. Ľudia,
keď sa chcú dostať k obchodu mu-
sia vychádzať na štátnu cestu do
protismeru hustej automobilovej
premávky, čo je pochopiteľne pre
nich veľmi nebezpečné. Kompli-
kovaný prístup pre chodcov je aj
zo Šenkvickej ulice, chodci musia
povedľa obchodu prechádzať po

ľudia potešili, keby mali prípoj na
vlak a opačne. Takto musíme všetci
z odľahlejších končín využívať taxi
služby alebo chodiť pešo, čo v zlom
počasí nie je veľmi príjemné. Kom-
petentné osoby by sa už konečne
mohli naučiť, že doprava má ľuďom
uľahčovať život. Táto súčasná robí
ľuďom len zbytočné vrásky. Všetci
si určite uvedomujeme, že nikdy to
nebude dokonalé a uspokojiť kaž-
dého je nemožné, ale možno by
bolo namieste pri tvorbe nového
cestovného poriadku vypočuť aj
ľudí. Dáša Vlasáková

ceste, ohrozovaní prechádzajú-
cimi autami.

Vôbec sa nečudujem, že obchod
už odmietli mnohí Pezinčania na-
vštevovať, keď je zo strany pre-
vádzkovateľa nezáujem tento pro-
blém riešiť. Každý zdravý človek
predsa pochopí, že k takémuto
veľkému obchodu musia byť bez-
pečné prístupové chodníky. Ne-
rešpektovať to znamená pohŕdať
zákazníkom.

Možno sa opýtate, kto to má rie-
šiť. Samozrejme, že najväčší záu-
jem má mať obchod, aj keď mesto
tiež nie je úplne bez viny, predsa
sa vyjadruje k projektom a potom,
má mať tiež záujem, aby občania
boli spokojní a mali pocit bezpeč-
nosti. (mt)

Pozorne som si pozrela inves-
tičné akcie mesta na rok 2006 a
som veľmi sklamaná, že v nich nie
je zahrnuté odkanalizovanie cesty
v úseku od križovatky Holubyho po
Kollárovu ul. V čase dažďov a
búrok tu stojí na ceste voda a pre-
chádzajúce autá ju vyšplechujú na
chodníky po oboch stranách.
Ľudia, ktorí tade prechádzajú, ale
aj tí, ktorí stoja na priechode na
rohu pri ZŠ Holubyho, už nie-
koľkokrát na svojich odevoch ne-
príjemne "schytali" spŕšku znečis-
tenej vody.Aké boli ich reakcie, ne-
treba vari komentovať.

Ide o pomerne rušný úsek, chodí
tade denne veľa ľudí na železničnú
stanicu, do blízkej reštaurácie,
vedľajšej administratívnej budovy,
do polikliniky, na cintorín, na Kollá-
rovu ulicu a do centra mesta. Po-
stihnutými sú teda Pezinčania aj
návštevníci mesta.

Pán primátor sľuboval v Pezinča-
novi opravu, keď sa robila rekon-
štrukcia chodníka pri knižnici, ale s
týmto problémom sa neurobilo nič.
Pritom je to najväčšia hanba Pezin-
ka. Nehnevajte sa, niektoré problé-
my, ktoré sa podľa investičného
plánu idú v tomto roku riešiť, sú v
porovnaní s týmto problémom mali-
cherné. Občianka Pezinka

Od 1. marca tohto roku je spus-
tená na internete webová stránka
Mestskej polície (MsP) v Pezinku

. Obsahuje
podrobné informácie o činnosti
MsP, organizačnej štruktúre, uzá-
vierkach komunikácií v meste a
iné. Občania sa môžu cez internet
spýtať tiež na rôzne problémy tý-
kajúce sa činnosti MsP, bezpeč-
nosti v meste alebo môžu vyjadriť
svoje názory a pripomienky na
túto tému.

Webovú stránku bude MsP pra-
videlne aktualizovať, občania teda
môžu získať najčerstvejšie infor-
mácie o činnosti polície.

www.msppezinok.sk

(mo)

Podľa agentúryTASR Ústavný súd rozhodol, že Najvyšší súd poru-
šil právo obyvateľa Pezinka Miroslava Krála na súdnu ochranu a
spravodlivé súdne konanie, ktoré garantujú Ústava a Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto rozhodnutie zna-
mená, že Najvyšší súd sa bude musieť prípadom občana znovu zao-
berať.

M. Královi a ešte jednému obyvateľovi Pezinka úrady a súdy za-
bránili v účasti na rozhodovaní o skládke odpadov v Pezinku. Kraj-
ský súd v Bratislave a následne Ministerstvo životného prostredia
ich vylúčili z účasti v konaní v tejto veci. (r)



Na tohtoročnom medzinárod-
nom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour 2006 v bratislavskej
Inchebe sa Malokarpatský región
predstavil mimoriadne zaujíma-
vou expozíciou, ktorá pútala náv-
števníkov. Tí sa mohli pokochať aj
na pestrom kultúrnom programe,
ukážkach ľudových remeselníkov
a mohli tradične ochutnať aj vyni-
kajúce produkty našich vinárov,
pekárov a cukrárov.

Snaha organizátorov na čele s
Malokarpatským osvetovým stre-
diskom, pripraviť nevšednú pre-
zentáciu regiónu bola na veľtrhu
ocenená cenou ITF Slovakiatour –
Región 2006. (mo)

Z expozície Malokarpatského regiónu na Slovakiatoure 2006.
Snímka Ján Štrba

Občania mesta ale i okolitých
obcí sa dlhšie dožadovali, aby
bol i v Pezinku obchodný dom
LIDL, známy lacnejším tovarom.
Táto obchodná spoločnosť,
vlastniaca na Slovensku 59 ob-
chodov v 49 mestách, mala zá-
ujem postaviť u nás obchodný
dom, ale nedarilo sa jej nájsť
vhodný pozemok.

Situácia sa zmenila potom, čo
zišlo z výstavby predajne nábytku
a elektra v obchodnej lokalite Sa-
hara. O voľný priestor okamžite
prejavil záujem práve LIDL.

Najskôr bolo treba zmeniť
územné rozhodnutie, čomu sa
bránilo TESCO, ktoré má na su-
sednom pozemku hypermarket.
Odvolací orgán (Krajský úrad v
Bratislave) odvolanie TESCA
zamietol, územné rozhodnutie
bolo potvrdené a stalo sa pravo-
platným. Vzápätí firma LIDL po-
dala na Stavebný úrad v Pezinku
žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu obchodné-
ho domu. Proti vydaniu staveb-
ného povolenia znovu namie-
talo TESCO, ktoré podalo v zá-

konnej lehote odvolanie. Aj v
tomto prípade s konečnou plat-
nosťou musí rozhodnúť odvo-
lací orgán.

V prípade, že LIDL stavebné
povolenie získa, chce obchodný
dom vybudovať do jedného ro-
ku.

Námietky spoločnosti TESCO
voči výstavbe OD LIDL v areáli
Sahara Shopping Park súvisia s
tým, že príchod konkurenčnej
firmy do tejto lokality môže ne-
priaznivo ovplyvniť jej tržby.

(mo)

Tohtoročný Deň Rómov bude v
Pezinku trvať dva dni. Vo štvrtok 6.
apríla sa rómske deti z Pezinka
zúčastnia v bratislavskej Bibiane
na divadelnom predstavení Kde
líšky dávajú dobrú noc. V piatok 7.
apríla o 14.00 hod. sa na futbalo-
vom štadióne v Grinave uskutoční
tradičný futbalový zápas medzi
rómskym tímom a tímom zostave-
ným z ostatných Pezinčanov.
Mesto pri príležitosti rómskeho
sviatku vydá i tento rok tematickú
brožúrku monitorujúcu aktivity pe-
zinských Rómov za uplynulý rok.

Oslavy Dňa Rómov sa v Pezinku
konajú po piatykrát, ich organizá-
torom je Mesto Pezinok spolu s
rómskymi spoluobčanmi. (EL)

Prípravy na tohtoročné Kera-
mické trhy sú už v plnom prúde.
Novinkou je, že podujatie bude
trvať tri dni 9. – 11. júna. Organizá-
tori predpokladajú hojnú účasť ke-
ramikárov z celého Slovenska a
Česka, pozvaní sú aj hostia zo Slo-
vinska, Maďarska a Poľska.

Veľkým lákadlom minulého roč-
níka bol pokus o zápis do Gui-
nessovej knihy prekordov v točení
veľkej nádoby. Tento rok sa usku-
toční súťaž viacerých družstiev,
ktoré sa pokúsia minuloročný re-
kord – 110 cm vysoký špásovný
džbán – prekonať.

Už tradične je pripravený bohatý

sprievodný program. Druhý deň
trhov bude spojený s Hradnými
slávnosťami Pezinského panstva,
ktoré vo večerných hodinách vyvr-
cholia Juniálesom so živou hudbou
priamo na Radničnom námestí.

Dúfame, že sa podarí pripraviť
znovu jedinečné podujatie, ktoré
priláka nielen domácich, ale aj mi-
lovníkov keramického umenia zčo
najširšieho okolia.

Bližšie informácie: Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku, ul. M. R.
Štefánika 4, 902 01 Pezinok, tel.
033/641 2057, 641 3347, e-mail:
muzeumpezinok@nextra.sk.

(eš)

Šialenstvo zvané Atlantída sa dostáva do pohybu. Po veľkom úspe-
chu minuloročného festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít Atlantída
sa Centrum voľného času rozhodlo i v tomto roku festival zopakovať.
Od 2. do 8. júla sa môžete spolu s nami preniesť do ríše tvorivosti, afric-
kých bubnov a ohňových šou. Rezervujte si teda týchto sedem letných
dní a rozvíjajte spolu s nami svoje umelecké schopnosti a zručnosti.
Budeme veľmi radi, ak sa aj svojimi nápadmi, materiálnymi či finan-
čnými darmi zapojíte do realizácie festivalu.

Bližšie informácie: 033/641 2020, centrumpezinok@zoznam.sk
alebo priamo v CVČ. (cvč)

Patríte tiež k nadšencom inter-
netu a k vašim každodenným ra-
dostiam patrí surfovanie po ňom?
Stali sa internetové stránky sú-
časťou vášho života a chceli by ste
sa ich naučiť robiť? Tak práve pre
vás je určený náš kurz tvorby inter-
netových stránok. Potrebné sú len
základné znalosti programu Word
a úspech je zaručený.

Začiatok kurzu je vo štvrtok 20.
apríla o 17.00 hod. v Centre
voľného času v Zámockom parku.
Poplatok je 600 Sk pre dospelých,
400 Sk pre študentov. (cvč)

LIMBACH –

Primátori, starostovia a poslanci
mestských a obecných zastupi-
teľstiev si zašportovali a zároveň
prerokovali aktuálne problémy
týkajúce sa aktivít mikroregiónu.
Po sčítaní bodov jednotlivých hrá-
čov prvenstvo pripadlo družstvu
Limbachu.

V centre oddychu
Gandium v Limbachu sa usku-
točnil 4. marca 1. ročník spo-
ločensko-zábavného turnaja v
bowlingu o Cenu starostu Lim-
bachu. Na turnaji sa zúčastnili
štvorčlenné družstvá z miest a
obcí Pezinského mikroregiónu
– Pezinka, Svätého Jura,
Šenkvíc, Limbachu, Vinosadov,
Viničného a Slovenského Gro-
bu.

Ing. Jozef Javorka

Mesto Pezinok a Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov pozývajú
občanov na oslavy 61. výročia
oslobodenia mesta Pezinka, ktoré
sa uskutočnia v piatok 31. marca o
15.00 hod. Zraz účastníkov osláv
je pred Zámkom v parku. (r)

V piatok 7. apríla o 19.00 hod. sa
uskutoční v Dome kultúry druhý
ročník benefičného koncertu, na
ktorý srdečne pozývajú všetkých
Pezinčanov členovia domáceho
Lions clubu. Na koncerte sa pred-
staví spevácky zbor Ad Una
Corda a ľudová hudba Petra
Kuštára.

Výťažok z koncertu je určený
tým, ktorí pomoc najviac potre-
bujú. Kto to bude, dozvieme sa
priamo na koncerte, kde im pe-
niaze odovzdá predseda klubu.

(r)

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky realizuje v dňoch

štatistické zisťovanie
o príjmoch a životných podmien-
kach domácností. Cieľom zisťo-
vania je získať údaje a informácie
pre medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci EÚ a na ana-
lýzy životnej úrovne na Sloven-
sku.

Osoby zúčastňujúce sa na
zisťovaní sú viazané mlčanli-
vosťou a budú mať na túto prácu
osobitné poverenie a doklad o
totožnosti.

3. – 28.
apríla 2006

(šú)



S obsažnou správou o činnosti
vystúpil predseda ZO

. S uspokojením konštato-
val, že úlohy vytýčené v pláne čin-
nosti sa podarilo splniť. Zamerali
sme sa predovšetkým na podujatia
s mládežou. Pomáhali nám pri tom
kultúrno-spoločenské inštitúcie v
meste. Boli to besedy s priamymi
účastníkmi bojov, literárne, spe-
vácke a výtvarné súťaže, kvízy o
udalostiach počas II. svetovej voj-
ny. Zviditeľnili sme život a dielo
pezinského rodáka generála Ka-
rola Pekníka, hrdinu SNP, ktorý je
pochovaný na pezinskom cintorí-
ne. Zásluhou Mesta bola na jeho
hrobe odhalená pamätná tabuľa a
na budove Mestského úradu pa-
mätná tabuľa na počesť 60. vý-
ročia víťazstva nad fašizmom.

Pre nových členov sme zorgani-
zovali zájazd po stopách II. sveto-
vej vojny a do partizánskej obce
Cígeľ, ktorá je tiež rodiskom nášho
predsedu Ľ. Šušola. V spomien-
kach nám zostalo milé prijatie a
priateľské posedenie s cígeľskými
odbojármi.

Vyvrcholením dvojročnej akti-
vity venovanej 60. výročiu SNP a
ukončenia II. svetovej vojny a
víťazstva nad fašizmom bola
januárová výročná členská
schôdza Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov (SZPB) v Pe-
zinku. Uskutočnila sa za bohatej
účasti členov a hostí na čele s
podpredsedom oblastného vý-
boru SZPB Dr. Štefanom Kopča-
nom.

Ing. Ľudovít
Šušol

Každoročne so zármutkom od-
prevádzame na poslednej ceste
našich členov – bojovníkov, ale na
druhej strane s radosťou konštatu-
jeme, že členov neubúda, naše
rady sa rozširujú o nových, mlad-
ších ľudí. V súčasností máme 81
členov.

Oslavy významných výročí boli
na vysokej úrovni, a je poteši-
teľné, že účasť občanov na nich
má stúpajúcu úroveň. S vďakou
oceňujeme sponzorskú pomoc
Mesta a primátora Olivera Solgu
a ďalších, bez ich pomoci by sme
naše podujatia nemohli organizo-
vať. Naše poďakovanie patrí tiež
TV Pezinok, časopisu Pezinčan,
Pezinsko a zväzovému časopisu
Bojovník, za to že o našich podu-
jatiach informujú širokú verej-
nosť.

V oblasti sociálno-zdravotnej pa-
mätáme na chorých a bezvlád-
nych členov. Členky našej komisie
ich navštevujú pri príležitosti život-
ných jubileí, vďaka sponzorskej
pomoci prispievame chorým na
lieky, zabezpečujeme im rehabili-
táciu a lekársku starostlivosť, pri-
pravujeme tiež rozlúčky so zosnu-
lými.

V našom úsilí nepoľavujeme, s
novými predsavzatiami kráčame v
ústrety 13. zjazdu SZPB. V krátkom
čase vyjde Zborník spomienok pria-
mych účastníkov bojov pred 60
rokmi, v jarnom období bude v Gri-
nave odhalená pamätná tabuľa
americkým letcom. K napĺňaniu
plánu činnosti prispieva i dohoda o
spolupráci s oblastnou vojenskou
prokuratúrou a Pezinským baníc-
kym spolkom. Mária Markeová

Členovia SZPB pri odhaľovaní pamätnej tabule generálovi Karolovi
Pekníkovi na cintoríne v Pezinku.

Dokončenie z
1. strany

–

–

l

l

Koľko
návštevní-
kov na po-
dujatí oča-
kávate?

Rátate aj so sprievodnými
akciami, či novinkami oproti
predchádzajúcim ročníkom?

(mo)

V Modre
c h o d i l o
5 0 0 - 6 0 0
ľudí z ce-
lého regió-
n u . M y s-
líme si, že
minimálne toľko príde aj v Pe-
zinku. Súťažiacim sme dali tento-
krát podmienku, že musia navariť
aspoň 40 litrov kapustnice, aby sa
na všetkých ochutnávačov ušlo. V
minulosti sme mali s tým problé-
my, niektorí súťažiaci prišli s 15
litrovými kotlíkmi a z takéhoto ma-
lého množstva sa mnohým ne-
ušlo.

Novinkou budú prvé majstrov-
stvá Slovenska v guľaní sudov na
čas. Táto atraktívna súťaž bude
počas varenia od 10.30 hod. Na
podujatí bude účinkovať ľudová
hudba zo Šenkvíc. Po súťaži sa
uskutoční degustácia vín vo VINO
GALLERY na Radničnom námestí
č. 1.

V predvečer osláv 2. výročia
vstupu Slovenska do Európ-
skej únie organizuje Základná
škola Orešie v Pezinku 3. ročník
súťažno-prezentačného podu-
jatia Európa, vitaj!, ktoré sa
uskutoční vo štvrtok 20. apríla
na pôde školy.

(EL)

Súčasťou tejto akcie je medzi-
národná výtvarná súťaž

, v rámci ktorej budú
súťažiť mladí výtvarníci zo šies-
tich krajín (Poľska, Rakúska, Ma-
ďarska, Česka, Slovinska a Slo-
venska) a prácami na tému

. Druhou oblasťou, v
ktorej si budú merať svoje sily
mladí ľudia, je vedomostná súťaž

a treťou
, vytvárajúca priestor

na prezentáciu kultúry, zvykov a
špecifických znakov jednotlivých
členských krajín. Do súťaže sú
zapojené všetky pezinské školy.
Podujatie podporilo Mesto Pezi-
nok a niekoľko zastupiteľských
úradov a je veľkou výzvou nielen
pre študentov, ale aj ZŠ Orešie
ako organizátora, keďže zámer
súťaže je z roka na rok širší a po-
stupne získava medzinárodný
rozmer.

Európa
na palete

Euró-
pa moja vlasť

Európske hviezdy Euró-
pa na javisku

Napriek tomu, že osemnásty ročník Medzinárodného divadelného
festivalu CIBULÁK sa uskutoční až o tri mesiace, jeho hlavní organi-
zátori z OZ P.R.D. majú už teraz plné ruky práce.

Cibulák už tradične ovládne naše mesto na sklonku prvého letného
mesiaca. Začne už vo štvrtok 22. 6. a potrvá až do soboty 24. 6. Okrem
Domu kultúry sa bude diať predovšetkým v uliciach mesta, na nádvo-
riach, v parku a opäť prinesie do Pezinka skvelú a hlavne netradičnú
zábavu pre malých aj veľkých.

V programe by sa tentoraz malo objaviť viac slovenských súborov.
Účasť prisľúbilo napríklad Divadelné združenie z Partizánskeho.
Hviezdou festivalu sa určite stane klaun, ktorý si hovorí Elastic a so
svojou šou The Gag Man pricestuje na Cibulák z Belgicka. Prejav
tohto míma by sme mohli tak trochu prirovnať k známemu talianskemu
hercovi Begninimu. Ide o skutočného majstra improvizácie, hlásia-
ceho sa k dávnym cirkusovým tradíciám spontánnej burlesky. Každý
okamih dokáže prekvapiť novými a novými nápadmi, ktorými si doko-
nale podmaní celé publikum. Predstavenie The Gag Man organizátori
plánujú priamo na námestí.

Okrem kvalitných divadiel sa môžu návštevníci tešiť aj na literárnu
sekciu, ktorú zastreší známe slovenské vydavateľstvo. Nebude chý-
bať ani filmová sekcia či dobrá hudba a tento ročník si na svoje prídu aj
milovníci netradičných výtvarných foriem.

To všetko a ešte oveľa viac môžete očakávať na Cibuláku 2006. Viac
informácii vám prinesieme v nasledujúcich číslach Pezinčana.

Veronika Hanuliaková

Centrum voľného času Pezinok,
Klub orientačného behu Sokol a
Mesto Pezinok organizujú už 27.
ročník súťaže v cezpoľnom behu –
Beh oslobodenia mesta Pezinka.
Súťaž sa uskutoční 30. apríla v
Zámockom parku od 15.00 hodi-
ny. Behať sa bude podľa kategórií
na tratiach od 500 do 2000 metrov.

(cvč)

Príďte i vy povzbudiť svojich favo-
ritov v orientačnom behu. Pod
záštitou primátora Olivera Solgu
organizuje Centrum voľného času
v spolupráci s Klubom orientač-
ného behu Sokol

.
Jarná časť pozostáva z dvoch

kôl: 6. apríla (ZŠ Fándlyho) a 21.
apríla (ZŠ Kupeckého). Pretekári
sa vydajú v týchto dňoch na 1000
až 2500 metrov dlhé trasy po mest-
ských štvrtiach. Začiatok je o
13.00 hod.

5. ročník škol-
skej ligy

(cvč)



Azda tak trochu v tieni niekto-
rých iných slávnych rodákov a
osobností ostáva občas meno a
práca Pezinčana Františka Boke-
sa. Možno preto, že primárne
pracoval ako historik, a teda bol
známy skôr užšej historickej obci
a záujemcom o slovenské dejiny,
ako širokej verejnosti. Narodil sa
24. marca 1906 v našom meste,
a v tomto čase si pripomíname
okrúhle sté výročie jeho narode-
nia.

PhDr. František Bokes, CSc.
patril medzi najvýznamnejších
slovenských historikov vojnového
a povojnového obdobia, z ktorého
prác naša domáca historiografia
čerpá dodnes. Vyštudoval dejepis
a zemepis na FF UK v Bratislave,
kde potom pôsobil ako pedagóg.
V roku 1943 sa stal riaditeľom His-
torického ústavu SAVU. Po roku
1945 pôsobil ako vedúci odboru
Povereníctva SNR pre školstvo a
národnú osvetu. Stál pri zrode

v roku 1946, keď bol zvolený
Slovenskej historickej spoloč-
nosti

za člena výboru. Aktívne sa zaují-
mal o problémy slovenskej histo-
riografie, pričom často publikoval
správy zo stretnutí slovenských
historikov či valných zhromaž-
dení

. Na týchto zasadnutiach
referoval najmä o stave výskumu
a rozvoji dejín školstva na Sloven-
sku. Vyslovoval sa v prospech
obnovenia užších kontaktov s
českými kolegami, ktoré boli
počas druhej svetovej vojny pre-
rušené. Po prevrate v roku 1948
pôsobil v Historickom ústave Slo-
venskej akadémie vied v Brati-
slave ako vedecký pracovník. Má-
lokto vie, že František Bokes bol
aj skúsený novinár a publicista,
keď napr. v predvojnovom období
bol spravodajcom
na Slovensku.

Svoj profesionálny historický
bádateľský záujem smeroval spo-
čiatku na historickú geografiu, ne-
skôr najmä na slovenské dejiny v
19. storočí. Výpočet jeho syntéz-
nych prác, štúdií a príspevkov do

Slovenskej historickej spo-
ločnosti

Lidových novín

rôznych odborných časopisov či
novín by bol veľmi veľký, preto na
ilustráciu vyberáme len:

,

,
atď. František

Bokes bol taktiež zostavovateľom
veľkého päťzväzkového diela

. Počas prác na svojom vr-
cholnom vedeckom projekte však
náhle vo veku nedožitých 62 rokov
dňa 20. marca 1968 v Bratislave
zomrel.

Týmto príspevkom chceme
aspoň z časti priblížiť Pezinčanom
osobnosť rodáka Františka Bo-
kesa a vzdať mu úctu za všetku
prácu a námahu, ktorú venoval
rozvoju slovenskej historickej ve-
dy.

Historický
atlas k slovenským dejinám, De-
jiny Slovenska a Slovákov, Od
najstarších čias po oslobodenie
Vývin predstáv o slovenskom úze-
mí v 19. storočí Vývin osídlenia
mesta Bratislavy

Do-
kumenty k slovenskému národ-
nému hnutiu v rokoch 1848 –
1918

Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Dňa 25. februára sa konalo ďalšie z úspešných podujatí pod
osvedčenou taktovkou OZ P.R.D. V poradí piaty ročník Etnofesti-
valu, ktorý sa uskutočnil aj tento raz v spolupráci s Mestom Pezin-
kom, Kultúrnym centrom a Občianskym združením Človek v ohro-
zení, prilákal poslednú februárovú sobotu vyše päťsto návštevní-
kov. O pestrý program sa už tradične postaralo niekoľko zaujíma-
vých sekcií, ktoré ponúkli svoju vlastnú a osobitú interpretáciu lajt-
motívu celého podujatia, opäť hľadajúceho odpovede na otázku,
„...ako spolu žiť...tentoraz na tému Európa“.

Celé podujatie odštartovalo už v
skorých poobedných hodinách
sekciou , ktorá
zastrešila prednášky cestovateľov
spestrené premietaním ich zaují-
mavých postrehov z potuliek po
Európe. V tejto sekcii prišlo aj k
niekoľkým nevyhnutným progra-
movým zmenám, ktoré organizá-
tori zvládli bez zaváhania. Avizo-
vané rozprávanie známeho repor-
téra Andreja Bána o Írsku sa neu-
skutočnilo z dôvodu jeho pracov-
nej cesty do Pakistanu, krajiny
ktorá sa stále spamätáva z ničivej
prírodnej katastrofy.

Určite však mnohých zaujal on-
line rozhovor so Zuzanou Fialovou
priamo z Kunduzu vďalekomAfga-
nistane, kde pracuje ako konzul-
tantka pre rozvojovú pomoc. Zu-
zana priniesla niekoľko zaujíma-
vých pohľadov na horúcu tému
dánskych karikatúr proroka Moha-
meda, priamo z krajiny, ktorá sa
týmto neuváženým počinom cíti
právom poškodená.

Statické obrázky

Podľa slov samotných návštev-
níkov festivalu pôsobivá bola aj
prednáška o živote českých kraja-
nov v rumunskom Banáte, ktorú
pre nich pripravil ostrieľaný sveto-
bežník a žurnalista Martin Mykis-
ka.

Ako vynikajúci rozprávač a skú-
sený sprievodca naprieč krajina-
mi Škandinávie sa prejavil aj Mar-
tin Navrátil, ktorý priblížil množ-
stvo zaujímavostí a nevšedností
tejto severnej časti nášho konti-
nentu.

V sekcii sa
opäť predstavil aj Vlado Dudlák so
svojim novým videofilmom o Za-
karpatskej Ukrajine a o postrehy
zo Severného Írska sa prišla pode-
liťTáňa Sroková.

Výstavné priestory Kultúrneho
centra tentoraz patrili tvorbe jed-
ného z najúspešnejších reklam-
ných fotografov na súčasnom slo-
venskom trhu. Martin Črep sa ak-
tívne venuje aj umeleckej tvorbe,
čo prezentoval svojou najnovšou
výstavou Fragmented Italy. Verni-
sáž podujatia príjemne spestril
áriami zo známych talianskych
opier chrámový zbor Ad una Cor-
da.

Aj ďalšia zo sekcií pod názvom
sa môže po-

chváliť veľkým záujmom festivalo-

Statické obrázky

Pohyblivé obrázky

vého publika. Návštevníci si už
zvykli, že dokumentárne snímky,
ktoré tu majú možnosť uvidieť, sú
neraz veľmi silné a šokujúce.
Tento fakt je ešte o to markantnej-
ší, že naozaj ide o skutočné prí-
behy skutočných ľudí. Na tohto-
ročnom Etnofestivale sa premietlo
osem filmov európskych režisé-
rov, ktoré už tradične poskytlo zo
svojho filmového archívu OZ Člo-
vek v ohrození. Medzi publikom sa
asi najviac hovorilo o snímke

, ktorá rozpráva o
trápení bosnianskych obyvateľov,
ktorí celé roky hľadajú medzi
mŕtvolami v masových hroboch

Sle-
pá spravodlivosť

svojich najbližších. Obdobný záu-
jem určite vyvolal aj dokument o
malých bezdomovcoch

, či smutný
príbeh o
belgičanke Sigrid, ktorú dlhé roky
zneužíval vlastný otec.

Posledná zo sekcíí
privítala na svojom koncertnom
pódiu tri formácie. O úvod sa po-
staral hudobný hosť z Českej re-
publiky, Czaldy – Waldy quartet,

Deti zo
stanice Leningradská

Moje milované dievčatko

Hudba sveta

ktorý priniesol na Etnofestival prí-
jemnú hudbu na počúvanie inšpi-
rujúcu sa folklórom Zakarpatskej
Ukrajiny. Očakávanou hviezdou
celého podujatia sa samozrejme
stala maďarská kapela Korai
Öröm, ktorá sa právom radí medzi
to najlepšie v strednej Európe, čo
môže ponúknuť scéna world mu-
sic. Skvelé aranžmány skladieb,
tradičné hudobné nástroje v spo-
jení so silnou rytmickou sekciou a
samplerom, vizuálna šou, ale
hlavne neopakovateľný prejav
charizmatického frontmana ka-
pely Tibora Vécsiho. Aj taký bol
Korai Öröm, ktorý nekompro-
misne roztancoval celú Estrádnu
sálu. Skvelým záverom festivalu
určite bola vynikajúco namixo-
vaná produkcia v podaní lídra ka-
pely, ktorý sa venuje aj DJingu a
hovorí si Korai Banditos.

Počas festivalu bolo možné zaví-
tať aj do čajovne, ktorá zmenila
svoje pôvodné miesto. Stala sa
síce o niečo menšou, ale možno
práve preto útulnejšou. Dobro-
voľným príspevkom mali aj tento
rok návštevníci možnosť podporiť
konkrétny záchranný projekt, na
ktorom sa podieľa OZ Človek v
ohrození. Pekných tritisíc korún sa
stalo súčasťou zbierky SOS Pa-
kistan na pomoc obetiam minulo-
ročného zemetrasenia.

Organizátori veria, že tí, ktorí
zavítali na tohtoročný Etnofestival
našli v ňom nielen zábavu, závan
viac, či menej známych krajín a
kultúr, možno inšpiráciu cestovať,
ale aj priestor na zamyslenie,
ktoré otvára oči a posúva nás ľudí
ďalej...

Veronika Hanuliaková

Z otvorenia výstavy fotografií
Martina Črepa (vľavo), vpravo
hlavný organizátor festivalu
Rasťo Kuttner.



Počas jarného upratovania a jarných
prác dá Mesto Pezinok k dispozícii obča-
nom 20 veľkokapacitných kontajnerov,
ktoré budú rozostavané po celom meste v
čase od 31. marca do 10. apríla. Stanoviš-
tia budú vyznačené na mapke v úradných
tabuliach a na internetovej stránke Mesta
Pezinka alebo sa môžete informovať na
mestskom úrade, odd. životného prostre-
dia, č. tel. 6901 150.

Žiadame občanov, aby do kontajnerov
nedávali odpad s obsahom škodlivín, na-
príklad žiarivky, farby, batérie a akumulá-
tory, elektrické a elektronické zariadenia,

kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky
a podobne. Na celoročný zber odpadu s
obsahom škodlivín vám slúži zberné
miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle
firmy Petmas.

Dôrazne žiadame občanov, aby do kon-
tajnerov nedávali biologický odpad, t.j. ré-
vy a konáre, ten sa nesmie ukladať na
skládku. Biologický odpad ukladajte na
voľnú plochu ku kontajnerom. Medzi bio-
odpad nepatrí drevo lakované, morené
alebo inak upravené, napr. starý nábytok.
Je to veľkoobjemový odpad patriaci do
kontajnerov. (OŽP)

V stredu 15. marca sa konal vo veľkej sále Domu kultúry jubilejný 5.
ročník podujatia Najmenší festival, venovaný deťom materských škôl.
Hlavným organizátorom a garantom podujatia, na ktorom prezentujú
svoje schopnosti naši najmenší, je Kultúrne centrum na čele s riadi-
teľkou Ingrid Noskovičovou.

V tomto roku mal festival bohatšie zastúpenie ako vlani, zúčastnilo
sa na ňom päť materských škôl. Ich úlohou bolo predviesť kratší kul-
túrny program. Porota pod vedením Lucie Mihalovičovej (členky – In-
grid Noskovičová, Viera Tóthová, Alžbeta Strapáková) prvenstvo za-
slúžene prisúdila Materskej škole na Svätoplukovej ulici. Druhé mies-
to získal minuloročný víťaz – MŠ Viničné. O tretie miesto sa podelili –
MŠ Vajanského, MŠ Orešie a MŠ Pekníkova. Dvaja najúspešnejší
účastníci získali vecné ceny – kolektívne hry, ostatní dostali sladké
odmeny. (mo)

Na snímke ukážka z vystúpenia detí z MŠ na Svätoplukovej ulici.



Úrad práce,
sociálnych vecí
a rodiny v Pe-
zinku

V rámci pod-
pory vytvárania nových pracov-
ných miest je najväčší záujem
práve o nástroj aktívnej politiky
trhu práce príspevok na samo-
statnú zárobkovú činnosť. Tento
projekt je spolufinancovaný
Európskou úniou z prostriedkov
Európskeho sociálneho fondu.

podpo-
ruje uchádza-
čov o zamest-
nanie, ktor í
majú záujem o
vykonávanie
samostatnej

zárobkovej činnosti.

Aký je postup, ak má občan záu-
jem o pomoc na podnikanie? Záko-
nom stanovené podmienky pre
získanie tohto príspevku v Brati-
slavskom kraji sú nasledovné:
musí byť vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie naj-
menej štyri mesiace a zároveň byť
tzv. znevýhodneným uchádza-
čom. Ak občan spĺňa tieto pod-
mienky, absolvuje prípravu na za-
čatie vykonávania samostatnej
zárobkovej činnosti, ktorej cieľom
je vypracovanie podnikateľského
zámeru a overenie základných
poznatkov z oblasti podnikania.
Záujemcom o príspevok, ktorým
požadované poznatky chýbajú,
ponúka Úrad práce možnosť

prihlásiť sa na rekvalifikáciu s ná-
zvom Podnikateľské minimum. Po
ukončení prípravy môže uchá-
dzačpožiadať o príspevok.

, jeho prípadné zvýše-
nie závisí od zákonom stanovenej
minimálnej mzdy. Prostredníc-
tvom tohto príspevku Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku
v roku 2005 finančne podporil 55
pracovných miest. Uchádzači o
zamestnanie sa najviac zaujímajú
o podnikanie v oblasti krajčírskych
prác, stavebníctva, kaderníckych
a kozmetických služieb, účtovníc-
tvo, kancelárske práce a automati-
zované spracovanie dát.

Príspevok nie je možné poskyt-

Výška príspevku v súčasnosti
je 60 451 Sk

núť na činnosti odvetvia dopravy a
činností spojených s výrobou,
spracovaním alebo marketingom
potravín, pomoci pri činnostiach
súvisiacich s vývozom, ktorá je
podmienená uprednostnením do-
mácich tovarov pred dovážanými,
odvetvia: poľnohospodárstvo, ryb-
né hospodárstvo a vodohospodár-
stvo, oceliarsky priemysel, lodiar-
sky priemysel, priemysel syntetic-
kých vlákien, automobilový prie-
mysel a uhoľný priemysel.

Ďalšie informácie vám radi
poskytneme na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pe-
zinku, ul. Moyzesova 2, Pezi-
nok, 3 posch., č. dverí 402, tel.č.
033/6902 621. (ÚPSVaR)

Členovia Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých sa 18. marca zišli na svojej výročnej schôdzi, aby zhodno-
tili uplynulý rok a schválili plán činnosti na rok 2006. V správe o čin-
nosti spomínali na množstvo vydarených podujatí pre svojich vyše
dvesto členov i dobrú spoluprácu a podporu zo strany mesta. Hosť
podujatia primátor Oliver Solga hovoril o tom, čo mesto pre svojich
zdravotne postihnutých občanov pripravuje a ako sa im bude snažiť
uľahčiť život konkrétnymi opatreniami v tomto roku. Výbor ZO SZTP
pripravil pre svojich členov aj na tento rok bohatý program, pričom
jeho členovia veria, že nájdu pre svoju činnosť podporu nielen v ra-
doch mestského zastupiteľstva ale aj u podnikateľov a sponzorov.

(r)

V pezinskom Dome kultúry bude 11. apríla koncertovať česká hudobná
skupina .

Triu mladých českých hudobníkov (Zdeněk Bína – gitara, Fredrik Ja-
náček – basgitara, Martin Vajgl – bicie) vyšiel v roku 1999 debutový al-
bum Shooba, za ktorý ich Česká Grammy ohodnotila ako objav roka. O
dva roky im vyšiel úspešný album Try. Tretím v poradí sa stal album
Home (2002), ktorý Česká Grammy uvádza ako Najlepší rockový album
roka. Na konci minulého roka trojica undergroundových "hošánkov" pri-
chádza s energiou nadupaným albumom Mom, ktorý príde naživo pred-
viesť do Pezinka.

Pozývame nadšencov funky-blues-jazz-rocku na skvelý koncert v po-
daní kapely . Ako predkapela divákov rozohreje známa formá-
cia z Pezinka .

123 minút

(kc)
123 minút

Karpatskí Pastieri

V sobotu 11. marca sa uskutočnil v Dome kultúry prvý ročník Otvorených
majstrovstiev Pezinka vo volenom mariáši.

Na turnaji sa zúčastnilo 96 súťažiacich z blízkeho i vzdialenejšieho oko-
lia. Najsilnejšie zastúpenie mali Vinosady (18 hráčov) a Záhorácky región.

Víťazom turnaja a Majstrom Pezinka pre rok 2006 sa stal
, na druhom mieste sa umiestnil (obaja z Voderad)

a tretí z Bukovej. Z Pezinčanov boli najúspešnejší
(9.), (14.) a (42.)

Prvý oficiálny ročník turnaja v mariáši sa vydaril. Vďaka patrí všetkým
hráčom za účasť, vedeniu KC za pomoc pri organizovaní podujatia, primá-
torovi Oliverovi Solgovi za otvorenie turnaja, sponzorom za poskytnutie
cien a všetkým ostatným za organizačnú pomoc.

Milan Dubov-
ský Anton Benkovský

Jozef Matula Ferdi-
nand Zámbo Ján Zelenay Viliam Vacula

Jaroslav Chrapko, Michal Pitoňák, organizátori



Lucia Uzsáková 15.1.
Nina Dubeková 19.1.
Jakub Kľučár 28.1.
Rosalinda Rafaelová 29.1.
Ema Slivková 1.2.
Tamara Slivková 1.2.
Tomáš Báchora 4.2.
Filip Wild 4.2.
Filip Holický 5.2.
Martin Uhlár 8.2.
Dávid Fandel 9.2.
Melisa Miškeríková 11.2.
Adam Kulich 14.2.
Matúš Moravčík 15.2.
Sofia Slívová 17.2.
Matej Blažko 18.2.
Tomáš Selič 18.2.
Lenka Dugovičová 2.3. Kornel Semeli 5.3.

Ifigénia Záhumenská 14.3.
Anna Kinderová 20.3.
Mária Jančovičová 23.3.
Mária Kapráňová 23.3.
Ing. Vincent Zimka 24.3.
MáriaTrubárová 26.3.
Božena Fričová 28.3.
Jozefína Matisová 31.3.

70-roční

Ing. Andrej Noga a Danica Slezá-
ková
Dušan Posch a Silvia Parkanská
František Hozza a Martina Haspru-
nová

Jozef Hotový 2.3.
MUDr. Elena Marešová 10.3.
Stanislav Miklenčič 12.3.
Jozef Némethy 18.3.
Terézia Wittgrúberová 20.3.
Elena Pesslová 26.3.
Anna Idešicová 29.3.

František Selič 9.3.
Zita Tureková 9.3.
Vilhelmína Drinková 14.3.
Emanuel Jančovič 15.3.
Ružena Štulcová 24.3.
Julian Maťus 26.3.
Irena Štolcová 28.3.
Mária Tiková 29.3.
Hedviga Marenčíková 31.3.

Oľga Turanová 19.3.
Jozef Bureš 21.3.
Lýdia Pučeková 25.3.
Anna Soboličová 28.3.
Valéria Javorská 29.3.
Božena Miková 29.3.

Alžbeta Machová 26.3.

Veronika Dilistijanová 10.3.

Mária Kuličková 13.3.
Gizela Schvarcová 28.3.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročná

91-ročná

92-ročné

Anton Lovas 74 r.
Tibor Dezsó 67 r.
Stanislav Uherek 64 r.
Alexander Čapla 56 r.
Mária Šulková 63 r.
Cecília Tahotná 87 r.
Štefan Strezenický 72 r.
Mária Belanová 61 r.
ŠtefániaČechová 78 r.
Štefan Pátek 84 r.
ŠtefániaKadlíčková 73 r.

Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
v našich srdciach žije spomienkami.

S bolesťou v srdci
sme si dňa 15. 3.
2006 pripomenuli
druhé výročie úmr-
tia nášho milované-
ho manžela, otca a
deduška

.
S láskou na neho spomína man-
želka Mária, dcéra a syn s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
venujú tichú spomienku. Smútiaca
rodina

Štefana BEDECSA

S neutíchajúcou bo-
lesťou v srdci sme si
16. marca 2006 pri-
pomenuli 1. výročie
náhleho úmrtia na-
šej drahej manželky,
mamy a babky

.
So smútkom v srdci si na ňu spomí-
najú manžel Ján, deti s rodinami a
vnúčatá.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte
jej tichú spomienku.

Žofie JANÁSOVEJ

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

Dňa 28. marca 2006
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til manžel, otec a
dedko

S úctou spomínajú
manželka, deti s ro-

dinami a ostatná smútiaca rodina.

František
ONDREJKA.

Dňa 5. 4. 2006 uply-
nie 5 rokov, čo nás
vo veku 90 rokov
opustil náš milovaný
otec

.
S láskou spomínajú
synovia Martin a Ladislav, vnúčatá
Iveta a Martin s rodinami.

Martin STARNA

Dňa 7. 4. 2006 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil náš dra-
hý manžel, otec,
dedko a pradedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Manželka a ostatná smútiaca
rodina.

Jozef BAUER

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote zna-
menajú viacako ostatní.
O to ťažšie jenaučiťsa žiť bez nich.

Pre mňa a mojich
najbližších takým
človekom bol milo-
vaný manžel, otec a
dedko ,
ktorého 3. výročie
úmrtia sme si pripo-
menuli 27. 3. 2006.

S veľkou láskou, ale i bolesťou a
smútkom v srdci si naňho spomína
manželka Gabriela, syn Eduard,
dcéra Ivankas rodinou.

IvanTICHÝ

Dňa 20. 2. 2006
sme si pripomenuli
nedožitých 60 rokov
a zároveň si 31. 3.
2006 pripomíname
5. výročie úmrtia na-
šej drahej manžel-

ky a mamy
.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.Smútiaca rodina.

Veroniky WITTGRUBEROVEJ

Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa
nezahojí. Aj keď nie si medzi nami,
v srdciach žiješ stále s nami. V spo-
mienkach navždy ťa máme a s lás-
kou spomíname.

Dňa 14. 4. 2006
uplynú 2 roky, čo
nás opustil náš dra-
hý manžel, otec,
dedko, pradedko

.
S láskou spomínajú
manželka a deti s

rodinami.

Eduard ŠVARC

Dňa 23. 3. 2006 sa
dožila 70 rokov na-
ša drahá mama,
babka aprababka

.
K n arode n inám

všetko najlepšie, veľa zdravia a
šťastia do ďalších rokov života
praje vnuk Pavol s rodinou. Ku gra-
tulácii sa pripájajú dcéra Mária,
synovia Jozef aPeter s rodinami.

Mária
KAPRÁŇOVÁ

Dňa 3. apríla 2006
sa dožíva krásneho
životného jubilea 75
rokov veku pani

,
rod. Belanská.
Veľa zdravia, šťastia a pohody v
kruhu najbližších prajú syn Jaro-
slav a dcéra Alena s rodinami.

Helena
KADLEČÍKOVÁ

Dobrý človek nikdy nezomiera
v srdciach tých, ktorí homilovali.

Dňa 22. 4. 2006
uplynú dva roky, čo
nás navždy opustil
vo veku 73 rokov
náš drahý manžel,
otec, dedko, krstný
otec

.
S láskou spomínajú manželka An-
na, dcéry Janka, Martinka s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Bohumil
KŘUPALA

Dňa 23. 3. 2006 to
boli 3 roky, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

S láskou spomínajú
manželka, synovia,

vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Ľudovít GUŠTAFÍK.

Dňa 26. 3. 2006
sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
nášho manžela, ot-
ca, starého otca

učiteľa
.

S láskou spomínajú manželka, deti
avnúčatá.

Adama
NAHÁLKU

Dňa 14. 4. 2006 sa
dožíva 60 rokov

z Pezinka.
Jubilantovi srdečne
blahoželajú priateľ-
ka Lidka s deťmi,

synovia Peter aVlado.

Jozef TÁBORA

Dňa 6. 4. 2006
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustila
naša milovaná man-
želka, mama a ba-
bička

.
S láskou spomínajú manžel, syn
Emil, vnuci Emko, Veronka a
ostatná smútiaca rodina.

Anna
GALÁNKOVÁ

Michal Granec a Zuzana Ondrovi-
čová
Branislav Jurana Martina Jablonická

Dňa 21. marca 2006
uplynulo 10 rokov,
čo nás nečakane
opus t i l manž e l ,
otec, starý otec a
priateľ

.
S úctou a vďakou spomína rodina a
priatelia. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami.

plk. Ing. Ignác
HIANIK

Prostredníctvom Pezinčana sa
chceme poďakovať obyvateľom
domu na Svätoplukovej ul. č. 20, za
výnimočnú pomoc, ktorú nám po-
skytli. rod. Pecníková



Hoci sa už skončilo fašiangové
obdobie, nezaškodí zaspomínať si
na zábavy, ktoré sa konávali v Pe-
zinku pred druhou svetovou voj-
nou.

Zábavy sa konávali predovšet-
kým cez fašiangy. Druhou bola
Veľkonočná zábava.Ďalším obdo-
bím bolo leto, keď sa usporadúvali
majálesy, juniálesy, Annabál. V
jeseni to bola oberačková zábava.
Pred adventom si mohli Pezinča-
nia zatancovať na Katarínskej zá-
bave a po skončení adventu, hneď
po Vianociach, na Štefanskej zá-
bave a na Silvestra. Neoddeli-
teľnou súčasťou každej zábavy
bola, samozrejme, tombola.

Organizátormi zábav boli miest-
ne spolky. Boli to najmä telový-
chovné jednoty Orol a Sokol, Dob-
rovoľný hasičský zbor, vojnoví vy-
slúžilci (veteráni), Katolícka jed-
nota žien, Živena, Združenie kato-
líckej mládeže (SKM), divadelný
krúžok Poverello, futbalisti, hádza-
nári, poľovníci a neskôr po vojne aj
rodičovské združenia, ktoré pripra-
vovali zábavy v školských telocvič-
niach.

Zábavy TJ Sokol sa konali v So-
kolovni, pred jej postavením v Hos-
tinci u Zeleného stromu. Hasiči
mávali zábavy tiež u Zeleného stro-
mu, ale aj vo Veľkej sále Zámku.
Často ich však organizovali aj v
Hostinci pána Demoviča. Pán De-
movič mal prvý hostinec vedľa Zá-
kladnej školy na Holubyho ulici v
dome, kde je dnes športová hala.
Sálu tohto hostinca vymaľoval pe-
zinský maliar pán Augustín Barta.
Krúžok Poverello mával zábavy
taktiež v hostincoch, v Orlovni
alebo po vojne v Zámku. Zábavy
SKM sa konali výlučne v Orlovni.

si svoje zábavy zorgani-
zovali u Demoviča, kde si pripravili
červené hrebíčky. Remeselníci sa
zabávali v Hostinci Jeleň. Hádza-
nárske zábavy bývali vedľa dneš-
ného Centra voľného času v Zá-
mockom parku, kde boli ihriská. V
týchto miestach si v júni pripravili
svoju zábavu aj poľovníci, ktorí

Cihelnári

varili srnčí guláš. Katolícka jednota
žien organizovala zábavy v Orlov-
ni, futbalisti u Demoviča, v Zámku
alebo v Sokolovni a vojnoví vete-
ráni u Demoviča alebo v Hostinci
Jeleň. Obchodníci si zábavu, spo-
jenú s pochovávaním basy pripra-

Letné zábavy bývali zvyčajne v
réžii pána Hilára Kovačovského. V
lete totiž usporadúvali všetky orga-
nizácie svoje zábavy pri jeho ho-
rárni. Nedávno tam zábavy (Juniá-
les,Annabál, Farská hodová zába-
va) obnovili Združenie na pomoc

moci rôznych fígľov, aby to hájnik
nezbadal.

Katarínsku zábavu usporadúvali
opäť všetky spolky, ale po vzá-
jomnej dohode. Štefanskú zábavu
organizovali zase turisti v Sokolov-
ni, rovnako ako Silvestrovskú. Na
Silvestra si tiež pripravovali svoju
zábavu všetky spolky, nakoľko v
tento deňbývala vysoká účasť.

Z fašiangového obdobia sa nám
zachovalo niekoľko pozvánok na
zábavy. Uvediem aspoň zábavy
troch najznámejších organizátorov
(bez úpravy gramatiky): Prvým je
Pozvánka – Einladung od hasičov,
ktorá je písaná dvojjazyčne:

Druhá pozvánka:

Text tretej pozvánky znie nasle-
dovne:

Kultúrny dom je bývalá Orlovňa a
terajší Kresťanský dom. Na každej
pozvánke je farebný symbol spol-
ku a obrázok jej člena v spolkovej
uniforme. Autorom týchto pozvá-
nok bol zvyčajneAlfred Klein z Pe-
zinka.

„Do-
brovoľný has. sbor v Pezinku uspo-
riada v sobotu dňa 17. jan. 1931 o 8
hod. večer v miestnostiach Soko-
lovni MAŠKARNÝ PLES a v miest-
nostiach pána Demoviča TA-
NEČNÚ ZÁBAVU na ktoré Vás
úctive zve VÝBOR. Vstupné na
maškarný ples Kč 13,- a na ta-
nečnú zábavu Kč 6,-. Cigánska
hudba. Pochod masiek o 9 hod.
Reklamácie pozvánok a prihlášky
o povoz u ber. Steinhausera.“

„V nedeľu
1. února 1925 v 7 hod. večier. ŠIB-
RINKY tel. jed. „Sokol“ v Pezinku.
V miestnosti „Zeleného stromu“
Vstupné 10 Kč. Len pozvaných.
Ráz: Z pohádky do pohádky.

„Príďte podporiť stavbu
Kultúrneho domu! Jednota čsl.
„Orla“ v Pezinku usporiada v ne-
deľu dňa 9. februára 1936 v hos-
tinci p. Demoviča TANEČNÚ ZÁ-
BAVU na ktorú Vás a Vašu ct. ro-
dinu úctive zve Miestna Rada Or-
la. Začiatok o 7. hod večer, Hudba:
p. Mudrocha, Vstupné: Kč 5 za
osobu. Vítaní sú hostia v národ-
ných krojoch. Čistý zisk bude veno-
vaný na stavbu Kultúrneho domu.“

Peter Sandtner

Hostinec Jeleň (1923)

vili v Zámku. Inak basu pochovával
ten, komu vyšla zábava na po-
sledný utorok. Po vojne sa basa
pochovávala zvyčajne v chate na
Babe.

Počas fašiangových siedmich
týždňov mávala každá organizácia
svoju zábavu, takže bývali každú
sobotu. Cez fašiangy bol osobitne
obľúbený maškarný ples. Asi dve
hodiny po jeho začatí si mohli
účastníci zatancovať. Potom hud-
ba zahrala pochod a všetky masky
museli pochodovať. Nasledovalo
odhaľovanie masiek, na ktorom sa
však všetky nezúčastnili. Nie všet-
ci totiž chceli byť odhalení. Mnohé
masky preto zo sály utiekli. Maš-
karný ples bol populárny aj preto,
lebo masky nemuseli zaplatiť
vstupné. Masiek bolo zvyčajne 20
– 30, ostatní ľudia prišli oblečení
civilne. Rekord v počte masiek sa
podaril na zábave športovcov v
Zámku, kam prišlo až 80 masiek.
Pre hasičov bola typická predo-
všetkým Veľkonočná zábava,
ktorú organizujú dodnes.

blížnemu svojmu HILARKO a
Miestny klub Slovenského orla v
Pezinku.

Annabál organizovala výlučne
psychiatrická liečebňa v letnej se-
zóne pre svojich pacientov i pre
verejnosť. Vyhrávala tam aj ne-
mocničná kapela. Názov Annabál
dostala táto zábava preto, lebo v
ústave sa nachádzala Kaplnka sv.
Anny. Po roku 1950 nemocnica
vybudovala na Sirkovej
betónový kruh na tancovanie opäť
pre svojich pacientov. Prenajímali
si to však aj iné spolky.

Oberačkové zábavy sa konali v
októbri, keď sa obralo hrozno. Or-
ganizoval ich vinohradnícky spo-
lok. Pred oberačkami najprv orga-
nizátori vyzbierali od ľudí hroz-
nové strapce ako zdobu do taneč-
nej sály. Zavesili ich tak nízko, aby
ich bolo možné ľahko odtrhnúť.
Kto si však strapec odtrhol, na
toho číhal hájnik. Ihneď zapískal a
mládenec musel zaplatiť pokutu.
Mnohí sa však snažili odtrhnúť
hrozno pre svoju tanečnicu za po-

pri Hilárovi

V apríli pripravuje Mestské
múzeum ďalšie posedenie roz-
právačov o pezinskej histórii. Na
februárovom, tak trochu skúšob-
nom, stretnutí ste sa s nami pode-
lili o svoje najstaršie a najsilnejšie
spomienky na Pezinok. Ak si
chcete tentokrát zaspomínať na
spolkový, divadelný, všeobecne
kultúrny život, procesie a pod.,
tešíme sa na vás v stredu 19.
apríla o 17.00 hod. v Mestskom
múzeu.

(pp)

Vo štvrtok 2. marca sa v jedálni
Základnej školy na Fándlyho
ulici uskutočnil karneval pre deti
z Materskej školy Za hradbami.
Táto škola vznikla spojením
troch materských škôl a pre
väčší počet detí bolo potrebné
zabezpečiť vhodné priestory. V
ústrety im vyšla ZŠFándlyho ul.

Vďaka detí za mimoriadne vy-
darenú akciu patrí učiteľkám
materskej školy i riaditeľstvu
ZŠ.

(mš)

Pátranie po predkoch nie je len módna záležitosť, ktorej sa venujú
najmä Američania, aby sa niečo dozvedeli o svojich európskych ko-
reňoch a predkoch, ale z pohľadu filozofie je to aj súčasť jednej zo
základných otázok vyjadrenej slovami Odkiaľ prichádzame... Odpo-
veď na túto a mnohé iné otázky týkajúce sa nášho pôvodu, našich
predkov a histórie našich rodín dáva zaujímavá knižka Pezinčana Dr.
Ľubomíra Pajtinku. Mnohí naši predagógovia ho skôr poznajú ako
vedúceho školských inštitúcií Bratislavského kraja, dnes pôsobia-
ceho na VÚC BSK. Táto kniha je výsledkom mnohoročnej práce a
výskumu a dáva nám, ktorí chceme založiť kroniku našej rodiny a po-
znať osudy a životy svojich predkov, množstvo užitočných rád a infor-
mácií. Mimochodom v Pezinku sme už takýto pokus zaznamenali,
keď pred niekoľkými rokmi vyšla veľmi záslužná kniha o histórii rodiny
Féderovcov. (OS)



Marcovou témou stránky Pezi-
nok – mesto priateľské k zdra-
votne postihnutým je

. V apríli
pripravujeme tému:

.
Ponúkame priestor na názory,

skúsenosti či podnety všetkým,
ktorí sa chcú vyjadriť k týmto té-
mam. Svoje príspevky môžete
doručiť na: Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezi-
nok.sk.

Život s onko-
logickým ochorením

Postihnuté
dieťa v rodine

(EL)

Cieľom kampane je prehĺbiť vo
verejnosti záujem o riešenie pro-
blematiky nádorových ochorení a
získať peňažné prostriedky na
poskytovanie psychosomatickej
pomoci onkologickým pacientom
a ich rodinám, podporu klinických
a výskumných projektov, publikač-
nú činnosť, informačné a výchov-
né kampane, hospicovú starostli-
vosť a programy určené onkolo-
gickým pacientom.

Poslaním kampaní je upozorňo-
vať ľudí na to, že rakovina je cho-
roba, ktorá sa dá vo väčšine prípa-
dov úspešne liečiť, ak je zachy-
tená včas a je to choroba, ktorej
môžeme prevenciou a vhodným
životným štýlom aj predísť.

Deň narcisov je jediná verejná

V tomto
roku už de-
s ia tykr á t
organizuje
Liga proti
r a k o v i n e
SR verejnú
zbierku –
Deň narci-

sov.

zbierka, ktorú v priebehu roka LPR
organizuje. Teší nás, že je to jedna
z tých zbierok na Slovensku, ktorá
má u verejnosti kredit dôveryhod-
nosti aj vďaka prevažnej väčšine
dobrovoľníkov, ktorí ju vykonáva-
jú.

Zbierka sa uskutoční celoplošne
na Slovensku v piatok 7. apríla. V
uliciach Pezinka a v okolitých ob-
ciach, bude prebiehať v čase od
9.00 do 17.00 hodiny.

Finančné dary môžu záujemco-
via v akejkoľvek výške vhodiť do
pokladničiek našich dobrovoľní-
kov. Pokladničky budú riadne
označené. Príspevok je dobro-
voľný, nie je ničím limitovaný. Ako
pozornosť prispievatelia od dobro-
voľníkov dostanú kvet narcisu –
symbol celej kampane.

Dobrovoľníci budú viditeľne ozna-
čení – tričkom, na tento účel vyro-
beným a identifikačným číslom
každého dobrovoľníka.

Na kampaň Deň narcisov možno
prispieť aj formou:
– zaslaním finančného daru na účet

Dňa narcisov 262 974 0400/1100
– zaslaním SMS správy v termíne

Ak bude prihlásený požadovaný počet žiakov v ZŠ
Na bielenisku bude otvorená trieda pre mimoriadne
nadané deti a v ZŠ Kupeckého ul. nultý ročník.

spolu z toho
dievčat

ZŠ Fándlyho 85 47

ZŠ Holubyho 15 10

ZŠ Kupeckého 84 43

ZŠ Na bielenisku 46 23

ZŠ Orešie 16 8

Spolu 246 131

V dňoch 9. a 10. februára prebehol v piatich zá-
kladných školách v Pezinku zápis žiakov do prvých
ročníkov. V jednotlivých školách sa prihlásili tieto
počty školopovinných detí:

A určite
hrozí aj ze-
m e t r a s e-
nie. Obavy
o vlastné
zdravie č i
životy však

nie sú potrebné. Či možno áno?
Centrum voľného času so sídlom

v Zámockom parku už dlho po-
ciťovalo potrebu dať svojej činnosti
tvár formou nového názvu a loga.
Z tohto dôvodu vyhlásilo na via-
nočnej slávnosti súťaž o najlepší
návrh loga. Z rúk „krúžkarov“, dob-
rovoľníkov a zamestnancov vyšlo
niekoľko desiatok kresieb, ktoré
boli začiatkom februára vyhodno-
tené. Vo veľkej konkurencii zvíťa-
zila Kristínka Kráľová so svojou
kresbou páriku detí, ktorý sa stal
predlohou k novému logu.

Pre výberovú komisiu to nebolo
vôbec ľahké rozhodnutie, keďže
jedna celá miestnosť bola zava-
lená podnetnými nápadmi. Práve z
tejto situácie, keď to v Centre vyze-
ralo ako po zemetrasení a ideami
hýrila aj samotná komisia vyšiel
nápad označiť naše doteraz bez-
menné Centrum voľného času poj-
mom EPICENTRUM. Tento názov
má vyjadrovať predovšetkým
množstvo nápadov a myšlienok.
Centrum chce týmto nielen svojimi
aktivitami, ale aj názvom vyjadro-
vať, že je tu pre ľudí každého veku,
ktorí sa chcú rozvíjať a byť kreatív-
ni.

EPICENTRUM chce otriasať tra-
dičnými prístupmi k výchove a
vzdelávaniu a umožňovať Pezin-
čanom stretávať sa a aj sa kul-túr-
ne zapájať do rozvoja mesta. Prvé
tri písmená nového názvu vyja-
drujú i tri základné piliere centra: je
to E – estetika, P – priateľstvo a I –
inšpirácia. Týmto základným
cieľom sú podriadené i všetky čin-
nosti. Inšpiratívna tvorivá atmo-
sféra sa má šíriť aj v ľudských
vzťahoch, čo dokazuje i logo v
tvare kruhu ľudí. Zostáva len dú-
fať, že túto novú tvár prijmete
medzi seba a stanete sa jej
súčasťou. (cvč)

do 17. apríla na číslo 848 v sieti
spoločnosti Orange Slovensko
a č. 848 v sieti spoločnosti T-Mo-
bile Slovensko. Suma príspevku
je 30 Sk.
Evidovanými dobrovoľníkmi sú

len tí, ktorí sú označení identifiká-
torom dobrovoľníka a zbierku ro-
bia do originálnych riadne označe-
ných nových pokladničiek, ktoré
majú vyznačený dátum 7. apríl
Deň narcisov 2006 a logo Ligy
proti rakovine.

Prosíme všetkých, ktorí uvidia v
uvedený deň vyberať finančné prí-
spevky inou formou (do neozna-
čených pokladničiek, vreciek PVC
a inak), aby to okamžite ohlásili na
Mestskú políciu (tel. č. 159) alebo
organizátorom zbierky v našom
meste – Klubu Venuša v Pezinku,
sídlo Hrnčiarska 44 a Sloven-
skému Skautingu, 61. zbor Pezi-
nok (Ing. Guštafík).

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí
sa do finančnej zbierky zapoja a
pomôžu v dobrej veci.

Anna Štilhammerová
vedúca klubu Venuša

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie Revia boli v pr-
vom grantovom kole 14. marca
schválené tieto pezinské projekty:

1. Občianske združenie Pezinské
rozprávkové divadlo – Cibulák
2006 – 10 000 Sk

2. Epicentrum – Centrum voľné-
ho času, Atlantída 2006 – 10 000
Sk

3. OZ Ad Una Corda – VI. ročník

medzinárodného festivalu chrámo-
vých zborov – 10 000 Sk
4. OV Jednoty dôchodcov – III. špor-

tové hry seniorov – 2000 Sk
Ďalšie zasadnutie grantovej komi-

sie v roku 2006 bude a
Projekty, predložené po tomto

termíne už nebudú akceptované a
presunúsa do ďalšiehokola.

Zároveň štartujeme II. ročník pro-
jektu Mladí filantropi, realizovaný v

6. 6., 17. 10.
5. 12.

partnerstve s nadáciou SPP. Gran-
tová komisia mladých filantropov
bude zasadať 28. apríla 2006. Ak
chcete získať peniažky na mládež-
nícke projekty, no hlavne ak máte
dobré nápady a chuť niečo v meste
robiť a zmeniť, informujte sa u na-
šich mladých filantropov. Vaše pro-
jekty prijímajú do . Kon-
taktujte Mareka Kalianka (0902 460
471).

26. 4. 2006

(Revia)

Druhé pracovné zasadnutie poslaneckého zboru
VÚC BSK 15. marca sa nieslo v znamení schvále-
nia novej organizačnej štruktúry, rozšírenia počtu
pracovníkov doteraz poddimenzovaného úradu v
horizonte najbližších troch rokov a ďalších dôleži-
tých bodov viažucich sa k rozbehnutiu štandardnej
práce úradu. V opakovanej voľbe podpredsedov
VÚC došlo k voľbe len jedného podpredsedu a to
Gabriela Agárdyho (SMK). Pri voľbe predsedov
komisií bol zvolený za predsedu komisie zdravot-
níctva MUDr. Richard Demovič z Pezinka. Na roko-
vaní sa zúčastnili všetci štyria poslanci z nášho
mesta. (OS)

S prácou Regionálnej rozvojovej agentúry v Pe-
zinku sa stretlo už mnoho podnikateľov a zástup-
cov samosprávy pri tvorbe projektov i získavaní
peňazí z rôznych grantov. Preto je potešiteľná in-
formácia, že RRA, ktorá sídli v priestoroch Starej
radnice získala v rámci Slovenska to najvyššie oce-
nenie. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspe-
chov, ktoré budú, tak ako doteraz, v prospech obča-
nov nášho mesta i celého malokarpatského regió-
nu. (ra)



V roku 1994 hľadali niektoré že-
ny, ktoré prekonali operáciu prsní-
ka, niekoho, kto by im poradil, čo
sa to vlastne s nimi deje, prečo
práve ony museli podstúpiť túto
operáciu, prečo práve im lekári
povedali tú hroznú diagnózu: rako-
vina prsníka.

Vedeli už, že v Bratislave vďaka
iniciatíve pacientiek a pomoci Ligy
proti rakovine, vznikol vo februári
1991 klub Venuša, že sa mu darí a
ženy tam rady chodia. Najviac ini-
ciatívy v hľadaní podobného spô-
sobu stretávania vyvinula Elenka
Ondrejíčková. Za výdatnej pomoci
a podpory Betky Strapákovej, pra-
covníčky sociálneho odboru Mest-
ského úradu (MsÚ) v Pezinku, dali
krátky oznam do Pezinčana, vy-
tvorili malý letáčik o vzniku klubu s
názvom: Svojpomocný klub Ve-
nuša Pezinok. Dňa 25. augusta
1994 sa v zasadačke MsÚ zišli
prvé záujemkyne o členstvo v
tomto klube. Bolo to prvé stretnu-
tie opatrných, tichých žien, ktoré
prišli tak trochu aj so strachom a
bez optimizmu. Na začiatku to
bolo jedenásť odvážnych a zveda-
vých žien.

Samozrejme, že prvou vedúcou
klubu sa stala Elena Ondrejíčko-
vá. Prvé stretnutia boli vlastne
také zoznamovacie. Ženy si na-
vzájom odovzdávali skúsenosti,
pomáhali si, ako sa dalo. Opa-
trnosť a strach sa však rýchlo roz-
plynuli. Našli si priateľky, prestali
sa báť a mať iba tie strašné,
chmúrne myšlienky. Prestali sa
samy seba ľutovať. Nešlo to veru
rýchlo, ani jednoducho.

Hneď v novembri zakladateľky
oznámili listom Lige proti rakovine
založenie klubu. MUDr. Siracká im
poslala obratom optimistický list a
prisľúbila im rôzne materiály, aby
sa zoznámili s touto chorobou a
vedeli si pomôcť. Členky klubu, v
snahe získať aj iné ženy s podob-
nou diagnózou, rozdali letáčiky aj
v Onkologickom ústave na Kleno-
vej ulici a v Poliklinike v Pezinku.

Činnosť klubu spočíva:
– v informovaní o onkologických

ochoreniach prostredníctvom pub-
likácií, ktoré vydáva Liga proti rako-
vine;
– v stretávaní členiek klubu. Zo

začiatku to bolo raz týždenne, ne-
skôr jedenkrát za 14 dní, teraz už
druhý rok raz mesačne, v prípade
akcie aj v inom dohodnutom termí-
ne;

Vznik klubu

Z činnosti klubu

– v organizovaní Dňa narcisov v
Pezinku a v okolitých obciach, za
výdatnej pomoci spolupracovní-
kov v školách, obecných úradoch
a v Únii žien v Pezinku;
– v organizovaní akcií v rámci

Týždňa proti rakovine, ktorý sa
koná zvyčajne v októbri;
– v stretávaní s ostatnými člen-

kami klubov Venuša v celej repub-
like, spravidla vo Vysokých Ta-
trách (pobyt je rekondičný a trvá
sedem dní);
– v poskytovaní pomoci novým

Klub Venuša je občianske zdru-
ženie a na svoju činnosť získava
finančné prostriedky od sponzo-
rov a tiež z členských príspevkov.
Na činnosť prispieva aj Liga proti
rakovine. Členky klubu sú vďačné
za akúkoľvek finančnú pomoc.

Klub Venuša bol pôvodne za-
ložený a pracoval pri Mestskom
úrade v Pezinku. Takto fungoval
až do roku 2003. Na základe ini-
ciatívy LPR, ktorá metodicky riadi-
la všetky takto založené kluby, bol

Ako a zčoho klub funguje

pacientkám, členky klubu sa s nimi
porozprávajú, povzbudia ich a sna-
žia sa zmierniť strach z choroby, z
nepoznaného;
– klub organizuje besedy s odbor-
níkmi v oblasti liečby, oboznamo-
vaní s liekmi, liečením, stravova-
ním;
– podľa záujmu zabezpečujeme

pre svoje členky rehabilitačné pro-
cedúry;
– členky klubu si organizujú kul-

túrny program, návštevy divadiel,
koncertov, múzeí a spoločen-
ských podujatí.

Posledné roky sa klubu darí roz-
širovať rôznorodú činnosť. Počet
členiek klubu sa mení. Bohužiaľ, s
niektorými sme sa museli rozlúčiť,
nie sú už medzi nami. Je to bolest-
né, ale ostatné sa snažia myslieť
optimisticky a pokojnejšie znášať
problémy. Ale zase prichádzajú
nové členky a život ide ďalej. Cel-
kový počet členiek sa pohybuje
okolo dvadsať.

Na poste vedúcej klubu sa dote-
raz vystriedali Elena Ondrejíčko-
vá, Anna Mrázová, Anna Štilham-
merová. Pri akciách nám výdatne
pomáhajú naši sponzori: Ivan
Benčat, Alžbeta Follrichová, Fran-
tišek Slamka – firma OVOZEL,
Mesto Pezinok.

Ľudia okolo klubu

pezinský klub Venuša zaregistro-
vaný v organizačných zložkách
Ligy proti rakovine. Od nej dostá-
vajú metodické pokyny, materiály
na vzdelávanie členov i verejnosti.
Spolupráca s MsÚ Pezinok trvá
naďalej. Odbor sociálnej práce pri
MsÚ klubu pomáha a nezabúda
na nich ani pri rôznych akciách,
ktoré pripravuje pre občanov mes-
ta, hlavne dôchodcov a zdravotne
postihnutých.

V októbri roku 2004 si klub Ve-
nuša pripomenul 10. výročie svoj-
ho založenia. Pri tejto príležitosti
zorganizovali celoslovenské stret-
nutie Klubu Slovenky, niektoré
členky nášho klubu sú aj členkami
tohto klubu. Chceli tak zviditeľniť
naše mesto, činnosť Klubu Venu-
ša a dokázať, že ani jedna z nás
nie je "žiadne béčko". Podľa preja-
vov spokojnosti účastníkov sa to aj
podarilo. Pomohlo nám v tom
Mesto Pezinok – primátor Oliver
Solga, Betka Strapáková, Eva Lu-
pová, vedenie Kultúrneho centra a
mestský sprievodca Peter Sand-
tner. O občerstvenie sa postarali
členky Klubu Venuša, Živeny,
Klubu Slovenky v Pezinku a kolek-
tív reštaurácie U Dariny. Zaují-
mavý program pre účastníkov pri-
pravili žiaci ZUŠ so svojimi pe-
dagógmi. Pozvanie na túto akciu
prijalo 74 klubistiek Slovenky z

celého Slovenska, 14 domácich a
viacerí hostia.

Činnosť klubu pokračuje už 12.
rok. Členky sa stretávajú raz za
mesiac, vždy v poslednú stredu v
Klube dôchodcov na Hrnčiarskej
44 (objekt vývarovne pre dôchod-
cov).

Tento rok sú naplánované nasle-
dovné aktivity:
– Deň narcisov, 7. apríla v čase od
9.00 – 18.00 hod.
– Týždeň boja proti rakovine, v ok-
tóbri 2006
– Týždenný relaxačný pobyt na

Sliači
– Týždenný relaxačný pobyt vo

Vysokých Tatrách
– Týždenný liečebný pobyt v Tur-

čianskychTepliciach
– 4. februára sme si pripomenuli

Svetový deň boja proti rakovine.

V súčasnosti sú v Klube Venuša
organizované iba pacientky po ope-
rácii prsníka, ale vítaní sú aj ostatní
onkologickí pacienti, ktorí by sa
chceli takto spolu stretávať a trošku
pookriať. Ak ich bude viac, vytvoria
sa sekcie rovnako chorých pacien-
tov, aby sa mohli porozprávať, vy-
mieňať si poznatky, prípadne podľa
požiadaviek si rozširovať znalosti o
chorobe. Výročné schôdze týchto
sekcií by boli spoločné. Liga proti
rakovine chce takto usmerňovať
všetkých onkologických pacientov.

Príďte medzi nás, získate nových
priateľov!

Zároveň prosíme o podporu klu-
bovej činnosti príspevkom z 2%
daní, ktoré možno poukázať na:

, právna
forma – Občianske združenie, IČO:
641219.

Kontakt na Klub Venuša:

Plány na rok 2006

Akoďalej?

Liga proti rakovine SR, Špitálska
21, 812 32 Bratislava

Anna Štilhammerová, vedúca
klubu, tel. 640 2461
Anna Mrázová, členka klubu, tel.
645 3216.



2.4. VTC Pezinok – Slávia UK
7.4. VTC Pezinok – Slávia UK

(prípadný 4. zápas)
16.4.
21.4.

Volejbal:

domáci zápas o umiestnenie
príp. 4. zápas o umiestnenie
hrá sa v hale VTC

1.4. MBK Pezinok – Žilina
2.4. MBK Pezinok – Dolný Kubín

2.4. PŠC Pezinok – Inter "B"
2.4. Slovan Viničné – Malacky

9.4. PŠC Pezinok – ŠK Láb
9.4. Limbach – Veľké Leváre
9.4. Slovenský Grob – Lozorno

16.4. GFC Grinava – Slov. Grob
16.4. Slovan Viničné – Gajary

23.4. PŠC Pezinok – Jablonec
23.4. Slovan Viničné – Plavecký

Štvrtok
23.4. Karpaty Limbach – Lozorno
23.4. Slov. Grob – Rohožník

30.4. GFC Grinava – Limbach

Basketbal:

Futbal:
hrá sa v hale SOU

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

Som športový fanúšik a pozorne
sledujem športové dianie nielen v
rámci Slovenska ale aj v Pezinku. V
minulom čísle Pezinčana ma zau-
jali výsledky ankety o Najlepšieho
športovca Pezinka za rok 2005.
Nechcem znižovať kvalitu ocene-
ných športovcov, určite sa na svoje
výsledky v minulom roku poriadne
natrápili, ale medzi ocenenými špor-
tovcami mi predsa len niekto chý-
ba. Veď napríklad Marek Mlynek sa
stal majstrom Európy vo vodnom
lyžovaní, informoval o tom aj Pe-
zinčan, výborné výsledky dosiahol
aj ďalší vodný lyžiar Matej Kunert a
možno by sa našli aj iní Pezinčania,
ktorí dosiahli vynikajúce športové
výsledky. Neviem, aké sú kritériá
pri vyhodnocovaní tejto ankety.
Všimol som si však, že všetci oce-
není športovci majú pezinskú klu-
bovú príslušnosť.

Anketa o najlepšieho pezinského
športovca by podľa môjho názoru
mala slúžiť na morálne ocenenie
jednotlivých športovcova akopoďa-
kovanie za ich výborné výsledky a
reklamu, ktorú nášmu mestu robia.
Myslím si preto, že by v nej mali byť
zahrnutí všetci športovci, ktorí bý-
vajú v Pezinku, bez ohľadu na klu-
bovú príslušnosť. Zoberte si príklad
z futbalu alebo hokeja, tam sa do
hodnotenia zaraďujú všetci špor-
tovci, aj tí, ktorí pôsobia v zahraničí.
Predsa ide o hodnotenie výkonov
športovcov, nie klubov. Malo by to
byť aj v záujme mesta, resp. orga-
nizátorov ankety, veď títo športovci
nám robia reklamu a mesto by ich
malo oceniťa daťmládeži za vzor.

(js)
Karate kickbox klub Pezinok za-

znamenalďalší úspech na sloven-
skej scéne. V 4. kole Slovenského
pohára, ktoré sa konalo 11. marca
v Nových Zámkoch a zúčastnila sa
na ňom celá slovenská elita z 27
klubov, opäť potvrdili pretekári
nášho klubu, že patria medzi slo-
venskú špičku. Svojimi výsled-
kami potešili nielen seba a trénera
ale hlavne mesto Pezinok, o kto-
rom sa už dávnejšie hovorí v kru-
hoch kickboxerov ako o bašte
kickboxu na Slovensku. Tu je
prehľad najúspešnejších umiest-
není Pezinčanov –

– 1. miesto semi kontakt a 2.
miesto light kontakt do 54 kg,

– 1. miesto
semi kontakt a 2. miesto light kon-
takt do 57 kg,
– 1. miesto semi kontakt a 1.
miesto light kontakt do 63 kg,

– 1. miesto semi kon-
takt a 1. miesto light kontakt nad
91 kg, – 1. miesto
semi kontakt do 81 kg,

– 2. miesto light kontakt do 67
kg, – 3. miesto
light kontakt nad 91 kg,

– 3. miesto light kontakt do 64
kg, – 3. miesto light
kontakt do 81 kg.

ženy, semi a
light kontakt: Zuzana Gregu-
šová

Ale-
xandra Horáková

Svatava Špániková

Mi-
chal Peniak

Ivan Marko
Peter Ne-

milý
Marek Hajtmánek

Miloš Mi-
hály

Marek Mistrík
(mh)

V utorok 14. marca sa konala vý-
ročná členská schôdza futbalo-
vého oddielu PŠC Pezinok, na kto-
rej si delegáti vypočuli správu o
činnosti klubu od poslednej člen-
skej schôdze, správu o hospodá-
rení a návrh rozpočtu na rok 2006.
V závere tréneri informovali o prí-
prave seniorov a mládežníckych
mužstiev na jarnú časť súťaže. Na
rokovaní bol prítomný aj primátor
mesta Mgr. Oliver Solga.

Správa o činnosti niekoľkokrát
vyzdvihla veľmi dobrú spoluprácu s
vedením mesta a mestským zastu-
piteľstvom, ktoré pomáhajú rozvoju

V priestoroch Mestského múzea v Pezinku sa 3. marca uskutočnila ver-
nisáž výstavy . Hold obľúbenému špor-
tu v našom meste prišli pri tejto príležitosti vzdať zakladajúci členovia,
priaznivci basketbalu i početní hostia. O zaujímavú výstavu sa postarali
organizátori na čele s Justínom Sedlákom a pracovníkmi múzea. Dlho-
ročné pôsobenie v pezinskom basketbale na stretnutí priblížil bývalý tré-
ner Ing. Richard Frimmel. Výstava mapuje históriu basketbalu v našom
meste od jeho začiatkov pomocou výstrižkov z novín a fotografií, každému
desaťročiu je venovaný aj osobitný článok, v ktorom je stručne popísaná
činnosť klubu v tých rokoch. Zaujímavosťou sú aj hráčske dresy z rôznych
období, nájdeme tu dresy zo šesťdesiatych rokov i tie, v ktorých boli vybo-
jované majstrovské tituly v nie tak dávnej slávnej ére. Túto etapu pripo-
mína tiež niekoľko medailí a pohárov, ktoré získali pezinskí basketbalisti
za víťazstvá v slovenskej lige a v pohári.

60 rokov pezinského basketbalu

(r)

futbalu finančným príspevkom z
fondu športu.

Jedným z bodov programu bola aj
voľba nového výboru futbalového
oddielu. Delegáti schválili rozšíre-
nie výboru z 5 na 7 členov. V taj-
ných voľbách boli zvolení:

.
Na prvom zasadnutí výboru bol

za nového predsedu zvolený
, za podpredsedu
a za tajomníka

.

Jozef
Chynoranský, Vladimír Kinder,
Juraj Markovič, Marián Janas,
Dušan Maluniak, Roman Slezák,
Dušan Berzedi

Vla-
dimír Kinder Ju-
raj Markovič Du-
šan Berzedi (JCH)

Futbalisti PŠC Pezinok začali s
prípravou na jarnúčasť sezóny 10.
januára pod vedením trénerskej
dvojice Peter Kučerka, Dušan Ma-
luniak. Striedali okolité terény,
ihrisko a telocvičňu. Spestrením
bolo od 1. do 4. februára sústrede-
nie v hoteli Eva vo Svätom Jure.
Počas prípravného obdobia odo-
hrali naši futbalisti štrnásť zápasov,
sedem vyhrali a rovnaký počet pre-
hrali. Ich sily preverili aj druholigisti
zo Senca a Šale či maďarský Eger.
Od 21. januára družstvo štartovalo
na Zimnom turnaji BFZ, ktorý sa
odohral na umelej tráve v Senci.
Káder opustilo osem hráčov (Bed-
nárik, M. Pätoprstý, Mihalovič,
Hromník, B. Hulák, Krasňanský,
Šnirc a Pilárik), nahradili ich piati
noví – Vladimír Kinder, Štefan
Maťaš, Marek Goga (všetci z Ra-
kúska), Jaroslav Halahija (z FC
Senec) a Ivan Lučkai (zČane).

Dlhotrvajúca zima spôsobila veľa
problémov aj futbalistom vo všet-
kých súťažiach. Okrem komplikácií
v zimnej príprave bolo treba odložiť
prvé jarné kolo nižších súťaží v
našom regióne. Hráči PŠC Pezi-
nok tak odohrali prvý jarný zápas
až v nedeľu 26. marca na ihrisku
FC ŠKP Dúbravka, kde zvíťazili
0:1. Veríme, že futbalisti PŠC budú
v dobrých výsledkoch pokračovať
a potešia náročného pezinského
diváka viac ako na jeseň. (db, pr)

Športová hala SOU na Komenského ulici bola v dňoch 11. – 12. marca
dejiskom 4. ročníka finálového turnajaČesko-slovenského pohára volejba-
listiek. Štartovali na ňom finalisti národných pohárov – VK KP Brno a PVK
Olymp Praha z Česka, Slovensko zastupovali Slávia UK Bratislava a do-
máci VTC Pezinok. V prvom semifinále narazili Pezinčanky na českého
majstra KP Brno, ktorému podľahli 1:3.

hodnotí tréner .

V
druhom semifinále zdolal Olymp Praha Sláviu UK po boji 3:2. V ne-
deľňajšomsúboji o 3. miesto teda na seba narazili dvaja slovenskí účastníci.
Slávia UK v ňom zdolala VTC Pezinok hladko 3:0.

zhodnotil
súboj Stražay. Včeskomfinále zdolal Olymp Praha Brno 3:1 a získalČesko-
-slovenský pohár. Najlepšou Pezinčankou na turnaji sa stala

, objavom turnaja bola . Prítomní volejbaloví odborníci
savyjadrili, že tento ročník mal zatiaľ najvyššiu športovú úroveň, pezinských
organizátorov však určite potešili aj slová chvály na ich adresu:

zhodnotil Ľ.
Stražay.

"S výkonom dievčat som bol nad-
mieru spokojný, aj napriek prehre," "S vyso-
kým favoritom sme hrali vyrovnaný zápas, získali sme aj set. Ukázalo sa
však, že náš mladý kolektív ešte nemá toľko skúseností a nie je ešte dosta-
točne herne vyzretý. My sme ale tento turnaj poňali aj ako naberanie skúse-
ností a výbornú prípravu pred blížiacim sa play off a to tento zápas splnil."

"Zahrali sme veľmi zle,
dievčatám akoby chýbala motivácia. Bol to ale aj akýsi test pred play off či
sme schopní podať v krátkom čase dva dobré výkony za sebou,"

"Organizač-
ne všetko klapalo na sto percent. Všetci boli spokojní, stretli sme sa len s
pozitívnymi ohlasmi. Poďakovanie patrí celému desaťčlennému organizač-
nému tímu, ktorý sa na príprave a priebehu podujatia podieľal,"

Ľubo Stražay

Lenka Osval-
dová Paula Kubová

(pr)



VINIČNÉ –

Prvý projekt riešil kompletnú
úpravu centra obce od kostola po
Obecný úrad. Realizátorom prác
na základe výberového konania
bola firma Doprastav. Práce sa
začali vlani v októbri. Doteraz od-
stránili zlý povrch a podklad miest-
nej komunikácie a chodníka do
hĺbky 90 cm. Pri postupnom zhut-
ňovaní nových podkladových vrs-
tiev pod cestu a chodník urobili
rekonštrukciu telekomunikačných
a elektrických sietí káblovým vede-
ním. Položili odvodnenie rodin-
ných domov a cesty do miestnej
oddelenej kanalizácie. Dokončili
nové osvetlenie s mestským roz-
hlasom. Osadili obrubníky na ces-
tu, chodníky a autobusovú zastáv-
ku. Položili zámkovú dlažbu na
miestnu cestu a pri zvonici v parku
urobili nový výjazd na štátnu
cestu. Navyše oproti projektu sme
v spolupráci s plynármi urobili pre-
kládku plynových regulátorov. V
spolupráci s Bratislavskou vodá-
renskou spoločnosťou a firmou
Vodystav sme urobili výmenu vo-
dovodných rozvodov v časti pri
materskej škole. Nakladali sme
zámkovú dlažbu na chodníky.
Zostáva ukončiť úsek od nového
výjazdu k materskej škole, nástu-

Dva roky trvali prí-
pravné práce na podanie žia-
dosti obce na získanie pro-
striedkov z eurofondov. V prvej
výzve bol schválený projekt na
rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií v centrálnejčasti obce. V
druhej výzve nám Ministerstvo
výstavby a regionálneho roz-
voja schválilo projekt Rekreač-
no-oddychový areál.

Starosta Viničného Štefan Lenghart má s realizáciou rozvojových
projektov v obci starostí vyše hlavy. V pozadí nová cesta v centre
zo zámkovej dlažby.

pište autobusovej zastávky, urobiť
novú úpravu studne v parku a na
záver upraviť celý park.

Druhý projekt sa začal v marci.
Obsahuje úpravu jednej strany
hľadiska futbalového štadióna a

prístrešok pre divákov pri lukostre-
leckom ihrisku. Ďalej sa upraví
plocha pri futbalovom a lukostre-
leckom ihrisku k ceste od obce k
rybníku. Budú tu parkoviská pre
autá. Pred rybníkom sa vybuduje
nová plocha rozmerov hádzanár-
skeho ihriska.

Zrealizovanie oboch projektov
upraví časť našej obce. Vyno-
vené priestory budú atraktívnej-
šie pre našich občanov, pezinský
mikroregión a verme, že aj pre
ostatných návštevníkov. Pomôže
to vytvoriť lepšie podmienky na
organizovanie náročnejších špor-

tových a kultúrnych podujatí. Pr-
vou veľkou previerkou budú Maj-
strovstvá sveta v lukostreľbe aka-
demikov, ktoré budú v našej obci
v júni tohto roku. Organizuje ich
obec s Lukostreleckým oddielom,

Lukostreleckým zväzom a Aso-
ciáciou univerzitného športu. Ro-
bíme všetko pre úspešné zorga-
nizovanie tohto vrcholného podu-
jatia. Preto oslovujeme možných
sponzorov, ktorí by mohli podpo-
riť toto výnimočné podujatie. Ide o
prezentáciu nášho regiónu. Ak vi-
díte zmysel propagácie vašej spo-
ločnosti či firmy na našom sveto-
vom podujatí, podporte jeho orga-
nizáciu. Kontakt: Obec Viničné,
starosta obce, tel. 033/647 6103
alebo e-mail: obecnyurad@vinic-
ne.sk.

(ŠL)

To, že Pe-
zinok má už
dve múzeá,
vedia všet-
ci. Ale fakt,
ž e j e d n o
z nich, Ma-
lokarpatské
m ú z e u m ,

má ešte dve prevádzky: Lite-
rárne a vlastivedné múzeum vo
Svätom Jure a Múzeum Ferdiša
Kostku v Stupave, vie len málo-
kto. A práve to prvé menované
sa v týchto dňoch prezentuje
príjemnou a hodnotnou výsta-
vou z cyklu Moja záľuba. Pripra-
vil a aranžoval ju z vlastnej
zbierky gramofónov a platní,
náš zamestnanec Peter Pavčo.

V predvečer posledného fe-
bruárového víkendu na nás dých-
lo vo svätojurských výstavných

priestoroch minulé storočie pro-
stredníctvom unikátnej zbierky
starých šelakových, tzv.

platní. Hneď pri vstupe priví-
tal návštevníkov pán ako vystrih-
nutý z módneho žurnálu 20-tych
rokov minulého storočia a s úsme-
vom nám púšťal dobové hity na
starom elektrónkovom gramofó-
ne. Úvodné slovo k výstave mala
riaditeľka Malokarpatského mú-
zea v Pezinku Danka Kopálová,
ktorá privítala všetkých prítom-
ných a najmä vzácnych hostí:
dcéru F. K. Veselého, Evu Veselú
a dcéru prvého slovenského spe-
váka Janka Blahu, Helenu Jura-
sovovú. O program sa doslova
postarala práve druhá menovaná.
Helena Jurasovová zaspievala za
klavírneho doprovodu hity štyrid-
siatych rokov a svojím neuveri-
teľne dynamickým a živým roz-

rozbit-
ných

právaním spolu s Evou Veselou
pobavili a rozosmiali všetkých prí-
tomných. Slova sa ujal aj sám au-
tor a majiteľ zbierky Peter Pavčo.
V krátkosti vysvetlil najmä mlad-
ším genézu vzniku a rozvoja gra-
mofónového priemyslu od čias T.
A. Edisona, cez nezabudnuteľný
symbol gramoplatní, psíka Nip-
pera stojaceho pred gramofóno-
vou trúbou, až po jednotlivé šela-
kové platne. Tie najstaršie z roku
1907, z Ameriky, Európy až po
Československo. A že hudobnú
scénu tých čias ovládol skutočne
gramofón, bolo vidieť i počuť.
Platne slúžili tak populárnej piesni
ako aj významným udalostiam a
dokonca politickým prejavom.
Expozíciu dotvára detský kútik s
nahrávkami rozprávok a pánsky
salón s monumentálnym kusom
nábytku – gramofónom v nalešte-

nej hudobnej skrini. Niekoľko sku-
točných strojov z minulého sto-
ročia a pomôcok diskofilov tých
čias, ako boli ihly, antistatické
utierky či stroboskopy na kontrolu
správnych otáčok, dotvárajú troj-
rozmernú expozíciu. Výstava je aj
interaktívna. Každý návštevník si
môže na starom gramofóne pus-
tiť niektoré šelakové kúsky a za-
počúvať sa do hudby našich sta-
rých otcov a mám. Posledným
exponátom na nevšednej a sku-
točne zaujímavej výstave je prvá,
už nerozbitná, tzv. vinylová plat-
ňa.

Výstava potrvá až do 14. apríla
a tak pozývame všetkých, ktorí
cítia trošku nostalgie za zabudnu-
tým hudobným svetom dvadsia-
teho storočia. Verte, oplatí sa vi-
dieť i počuť.

Ľubomír Janečka

Naše mesto
bude v dňoch
23. – 29. apríla
dej iskom vý-
znamného špor-
tového poduja-
tia – Školských

majstrovstiev sveta v orientačnom
behu. Organizátori, Slovenská
asociácia športu na školách, Mes-
to Pezinok, Ministerstvo školstva
SR a Klub orientačného behu So-
kol Pezinok, sa chystajú privítať
približne 500 účastníkov z 18 kra-
jín, medzi ktorými sú aj exotická
Čína, Taiwan či Kongo. Na tomto
šampionáte štartujú chlapci a diev-
čatá v kategóriach žiaci a študenti,
každú krajinu teda reprezentujú
štyri družstvá, ktoré majú maximál-
ne päť členov. Hodnotiť sa budú
výsledky jednotlivcov i družstiev.
Slovensko, ako organizátor, má
právo postaviť v každej kategórii
dve družstvá a je potešiteľné, že v
žiackej kategórii budeme mať až
trojnásobné zastúpenie. Repre-
zentovať nás budú chlapci a diev-
čatá zo ZŠ Orešie a dievčatá zo ZŠ
Holubyho. Slávnostné otvorenie
majstrovstiev bude 24. apríla, na
druhý deň sú preteky na klasic-
kých tratiach v okolí Pezinka,
27. 4. sa bude pretekať na skráte-
nej trati a 28. 4. sa uskutočnia pre-
teky priateľstva v centre mesta.
Vyhlasovanie výsledkov bude na
Radničnom námestí, v prípade
nepriaznivého počasia sa usku-
toční v Dome kultúry. Organizátori
majstrovstiev prosia obyvateľov
mesta a obchodníkov v centre o
trpezlivosť počas ich trvania,
keďže v tom čase sa tu bude pohy-
bovať približne 500 mladých špor-
tovcov. (pr)
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(sobota) na Radničnom ná-
mestí –

– hlavný or-
ganizátor: Milan Bejdák, technická
spolupráca: Kultúrne centrum;

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále –

– dnes: – diva-
delné predstavenie CVČ;

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

;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Sa-
lóniku – –
pokračovanie cyklu prednášok
Viery Černuškovej. Alter-
natívne spôsoby liečby, 2. časť;

(nedeľa) o 20.00 hod. v
Spoločenskej sále –

– hlavný
garant: Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;

(piatok – sobota) v
Spoločenskej sále –

– organizátori:
Združenie pezinských vinohradní-
kov a vinárov, Mesto Pezinok a
Kultúrne centrum;

(sobota) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– hlavný garant:
Oblastná organizácia KPVS;

–

– akcie v Kultúrnom
centre:
24. 4. o 16.00 hod. Otvárací cere-

moniál
27. 4. o 18.00 hod. Večer národov

– prezentácia kultúrnych a spo-

1. 4.
III. ROČNÍK FESTIVALU

KAPUSTNICA 2006

7. 4.
PODUJATIE V KLUBE

MLADÝCH

7. 4.
BENEFIČNÝ

KONCERT LIONS KLUBU

13. 4.
HOVORY O ZDRAVÍ

16. 4.
HASIČSKÁ

ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA

20. 4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

21. – 22. 4.
VÍNNE TRHY

PEZINOK 2006

22. 4.
DEŇ NESPRAVODLIVO

STÍHANÝCH

23. – 29. 4. MEDZINÁRODNÉ
ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ MAJ-
STROVSTVÁ ISF V ORIENTAČ-
NOM BEHU

(sobota) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– v spolu-
práci s TC Charizma;

(streda) o 10.00 hod. vo
Veľkej sále –

;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: ,
účinkuje:

;
(pondelok) o 17.00 hod. v

Minigalérii –
–

výtvarné diela maľované ústami;
(utorok) o 20.00 hod. v Spo-

ločenskej sále – – kon-
cert známej českej kapely s pezin-
skou predkapelou Karpatskí pas-
tieri;

1. 4.
TANEČNÁ

SÚŤAŽ O POHÁR KC

5. 4.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT

9. 4.
AHOJ ROZPRÁV-

KA

10. 4.
VOJKO GAŠPERUT

– GAŠPER (Koper, Slovinsko)

11. 4.
-123 MIN

DOSKY

Téma:

Gašparko a drak
Divadlo manželov Stra-

žanovcov ml.

ločenských zvyklostí jednotlivých
krajín

28. 4. o 14.30 hod. Záverečný
ceremoniál a o 18.00 Rozlúčkový
banket;

(streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – –
koncert známeho českého folko-
vého pesničkára;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– súťaž v prednese v
nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ;

(štvrtok – nedeľa) –
– medzinárodný

festival chrámových zborov.

1. – 7. 4.

;
10. – 30. 4.

(Koper, Slovinsko) –
výtvarné diela maľované ústami.

1. – 2. Ako sa krotia krokodíly
ČR

4. – 5. Walk the Line USA
6. – 7 Žiť po svojom USA
8. – 9. Tiger a sneh TAL

11. – 12. Mariňák USA
13. FK: Proti múru NEM

14. – 16. Syriana USA
18. Skrotená hora USA
19. Rafťáci ČR

20. – 21. Základný inštinkt 2 USA
22. – 23. Firewal USA

25. Kiss kiss, bang bang
USA

27. FK: Môj miláčik ráže 6,65
DÁN

28. – 30. Doba ľadová 2
USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

– , kaž-
dý utorok od 16.30 hod.;
– , každý utorok
o 17.30 hod.;
– , denne od 7.30 do
18.00 hod., vstupné 20 Sk/ hod.;
– , uto-
rok a štvrtok od 10.00 do 12.00
hod., dobrovoľné vstupné;

– ,
denne od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 20 Sk/hod.;
– , v piatok
a sobotu od 18.00 do 22.00 hod.

Aj vy sa učíte v škole po ne-

26.4.
HONZA NEDVĚD

27. 4.
AJ PÁN GOETHE BY MAL

RADOSŤ

27. – 30. 4.
AD UNACORDA

Výstava s ukážkami
práce pedagógov materských
škôl v Pezinku

VOJKO GAŠPERUT
– GAŠPER

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
Po nemecky s úsmevom

Deutsch bei Tee

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC a internetom

Klubovňa pre mládež

VÝSTAVY:

mecky ale ešte nikdy z vás nevy-
šlo nemecké slovíčko? Aj vy ste
pred rokmi absolvovali kurz a
všetko ste zabudli? Tak príďte
medzi nás! Zaujímavými metó-
dami a hrami dávno zabudnuté
osviežime a nové naučíme. Pri
šálke čaju v našej čajovni máte
každý utorok o 16.30 hod. mož-
nosť si príjemne posedieť a popri-
tom konverzovať. Vstupné je dob-
rovoľné.

Milé mamičky, zdá sa vám, že už
ste pridlho na materskej dovo-
lenke a neviete, kam by ste sa vy-
brali s vašimi detičkami? Tak po-
tom sme tu práve pre vás. Spolu si
vyrobíme krásne veci, zaspieva-
me si, zatancujeme a zahráme sa
hry. Dieťa sa naučí lepšie prispô-
sobiť kolektívu a vy sa môžete
inšpirovať novými aktivitami. Kaž-
dý utorok a štvrtok od 10.00 do
12.00 hod. sa na vás tešíme.

Bližšie informácie v CVČ v Zá-
mockom parku, na tel. č.: 033/641
2020 a e-maile: centrumpezi-
nok@zoznam.sk.

Výstavy a podujatia:

Akcie:

– výstava pripravená v spo-
lupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.

– výstava potrvá do 15. 4.

(streda) o 17.00 hod. –
– rozprávania o rôznych

dobách a podobách Pezinka. Ten-
tokrát niečo o kultúrnom a spolko-
vom živote, procesiách...

utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod.

– tvorba známeho pe-
zinského fotografa J. Štrbu.

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

Kelti

60 rokov pezinského basket-
balu

19. 4. Pe-
zinky

Otváracie hodiny:

JÁN ŠTRBA – RYTIERI V KRA-
JINE VÍNA

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

V Pezinku sa v týchto dňoch uskutočnilo legátske stretnutie rádu Európ-
skeho vinárskeho rytierskeho stavu EVIRS, za účasti 80 odborníkov zo
Slovenska, Rakúska a Maďarska. Na stretnutí prijali jedenás ť nových
členov, štyroch vinárov, ostatní sú podnikatelia z cestovných kancelárií,
právnici, manažéri.

V programe stretnutia bolo medzinárodné sympózium o Rizlingu vlaš-
skom. Prednášali vinárski odborníci z Rakúska, Maďarska a zo Sloven-
ska. Všetci priviezli vzorky vín tejto odrody a navzájom ich porovnávali.
Seminár mal za úlohu povzniesť pestovanie Rizlingu vlašského na Slo-
vensku, ktorý sa v súčasnosti pestuje na 19 percentách plôch a má u nás
dobré klimatické podmienky.

Ako nám povedal prokonzul Slovenska EVIRS Ing. František Slezák,
sympóziá budú pokračovať, budúci rok v Maďarsku, potom v Rakúsku.

Súčasťou legátskeho stretnutia bolo otvorenie výstavy fotografií zná-
meho pezinského fotografa Jána Štrbu v Galérii Š. Prokopa pod názvom
Rytieri v krajine vína. Výstava dokumentuje rytierske dianie na Slovensku
vo vinárskej oblasti. O majstrovstve fotografa J. Štrbu pochvalne hovorili
Doc. Ing. Ivan Róth, radca vína EVIRSa Oliver Solga, primátor Pezinka.

(mo)


