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Aj v tomto roku si v druhú májovú
nedeľu pripomenieme Deň ma-
tiek. Vzdáme im hold za lásku a
nesmiernu starostlivosť, ktorú ve-
nujú svojim deťom. Pri tejto príleži-
tosti sa aj v našom meste usku-
toční viacero podujatí venovaných
ženám – matkám.

Mesto Pezinok organizuje v pia-
tok 12. mája v Dome kultúry celo-
mestskú oslavu pre ženy –
dôchodkyne. V úvode sa im priho-
vorí primátor mesta Oliver Solga.
Pripravené je aj vystúpenie spe-
váka Zdenka Sychru a drobné
občerstvenie.

Osobitný program pripravuje
Epicentrum – Centrum voľného
času v nedeľu 14. mája o 15.30
hod. v Zámockom parku. Deti z
CVČ potešia svoje mamičky, ale aj
ďalšie záujemkyne o toto poduja-
tie spevom, tancom a drobnými
darčekmi. Organizátori z CVČ pri-
vítajú účasť aj ostatných ma-
mičiek.

Ďalšie podujatia organizujú zá-
kladné a materské školy. (mo)

S veľkým zármutkom sme
zaregistrovali správu o úmrtí
Rudolfa Slánskeho, bývalého
veľvyslanca Českej republiky
na Slovensku. V zosnulom
stráca česká diplomacia vyni-
kajúceho reprezentanta svojej
krajiny a Slovensko veľkého
priateľa. Rudolf Slánsky, ako
veľvyslanec, často navštevoval
naše mesto, najmä kultúrne a
spoločenské podujatia, na kto-
rých sa prezentovala česká
kultúra a umenie. Pri našich
početných stretnutiach sa vždy
zaujímal o dianie v Pezinku, bol
ctiteľom dobrého vína a nefor-
málnych priateľstiev medzi
ľuďmi i medzi našimi krajinami.
Česť jeho pamiatke!

Oliver Solga

Mesto Pezinok pokračuje v dlho-
ročnej tradícii a vyhlasuje, ako 10
predchádzajúcich jarí, ďalší ročník
súťaže o

. Aj tohto roku sa bude
súťažiť v troch kategóriách: 1. ok-
no, balkón, 2. predzáhradka, 3.
verejná budova. Odborná komisia
bude mesto monitorovať od apríla
až do vyhlásenia výsledkov, teda
do konca septembra 2006. O
víťazoch sa verejnosť dozvie 8.
októbra.

Organizátori vyzývajú obyva-
teľov mesta, aby do
nahlasovali tipy zo svojho okolia
na

Najkrajšiu kvetinovú
výzdobu

30. 9. 2006

Mestský úrad, oddelenie ži-
votného prostredia, tel. 033/
6901 153, alebo e-mail: guba-
niova.jana@msupezinok.sk.

(EL)

Ing. Milan Pavelka (VPS, s.r.o. Pezinok) preberá Cenu ministra pô-
dohospodárstva SR za červené víno Neronet, r. 2003, od generálnej
riaditeľky sekcie poľnohospodárstva a obchodu Ing. Zuzany Kon-
trovej. Snímka Milan Oravec

V posledných dňoch naše mesto
doslova žilo Školskými majstrov-
stvami sveta (ISF) v orientačnom
behu. V pondelok 24. apríla sa zišlo
v Zámockom parku päť stoviek
chlapcov a dievčat zo 17 krajín,
odkiaľ v sprievode cez mesto prešli
do Domu kultúry, kde sa uskutoč-
nilo slávnostné otvorenie. Tu bola
okrem iného vztýčená vlajka ISF a
zástupca pretekárov predniesol
sľub, že budú bojovať čestne.

Už na druhý deň sa rozbehli
súťaže na klasických tratiach v
okolí Pezinka. V ďalších dňoch po-
kračovali súťaže aj na strednej trati
a vyvrcholením boli preteky pria-
teľstva v centre mesta.

V čase našej uzávierky ešte vý-
sledky súťaží neboli známe, spolu
s ďalšími aktuálnymi informáciami
ich prinesieme v budúcom čísle.

(mo)

Vlajkonosiči prinášajú vlajku ISF.

Už jedenástykrát sa uskutočnilo
v našom meste jedno z najprestíž-
nejších slovenských vinárskych
podujatí – VÍNNE TRHY PEZI-
NOK. Toto podujatie, ktoré organi-
zuje Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov a Mesto Pezi-
nok, je v odborných kruhoch i u
vyznávačov dobrého vína doslova
magnetom a ocenenia pre najlep-
šie vína majú prestížny charakter.

V tomto roku štyri degustačné
komisie na čele s Fedorom Malí-
kom hodnotili 372 vzoriek vín v
siedmich kategóriach. Mimoriadne
úspešní boli vystavovatelia z malo-
karpatskej oblasti, ktorí získali oce-
nenie Šampión (najlepšie hodno-
tené víno) v troch kategóriach. V
kategórii víno biele zažiaril Rizling
rýnsky Zuzany Zárubovej z Vino-
sad, v kategórii víno tiché ružové
vynikol Cabernet Sauvignon vý-
robcu Karpatská perla zo Šenkvíc
a medzi červenými vínami domi-
noval Neronet od pezinského pro-
ducenta VPS Pavelka – Sobolič.
Náš najúspešnejší vystavovateľ
získal za Neronet aj Cenu ministra
pôdohospodárstva a Cenu Regio-
nálnej poľnohospodárskej a potra-
vinárskej komory a za najlepšiu
kolekciu Cenu Združenia malokar-
patská vínna cesta. Cenu primá-
tora Pezinka za najlepší Rizling
vlašský získalo Limbašské vino-
hradnícke družstvo Limbach.

Tohtoročné Vínne trhy sa vydari-
li, organizátori sa opäť zhostili svo-
jej úlohy veľmi dobre a tak ná-
vštevníci odchádzali spokojní.
Predsedníčka organizačného vý-
boru nám na zá-
ver povedala:

Oľga Bejdáková

(mo)

"Aj keď návšteva na
tohtoročných Vínnych trhoch bola
o čosi nižšia ako v minulých roko-
ch, čo možno ovplyvnilo pekné
počasie, Svätojurské hody, vý-
stava vín v Skalici a dni otvorených
dverí v kultúrnych zariadeniach v
Bratislave, predsa sme s ňou spo-
kojní. Zavítali k nám návštevníci z
celého Slovenska i zo zahraničia.
Početnú skupinu tvorili hostia zo
slovinského partnerského mesta
Izola. Boli sme spokojní aj s kvali-
tou prihlásených vín ročníka 2005.
Na výstave boli samozrejme aj
vína iných ročníkov a tak medzi
červenými zabodoval starší roč-
ník."

Vínne trhy 2006



Provizórny priechod cez koľaje.

Ešte pred necelým desaťročím sme
s prekvapením registrovali povodne
na Slovensku, ale i v našom meste,
ako niečo mimoriadne. Hovorili sme
o storočnej a tisícročnej vode a lá-
maní rekordov. Odvtedy nás povod-
ne, či záplavy navštevujú akosi čas-
tejšie, ba priam pravidelne. A to nie-
len v čase jarného oteplenia a tope-
nia snehu, ale aj po prudkých letných
či dlhotrvajúcich jesenných dažďoch.
Tak to bolo aj tohto roku okolo 29.
marca. Do prudkého oteplenia a tope-
nia snehu prišiel intenzívny dlhotrva-
júci dážď a tak sa nebezpečne zdvih-
la voda v Limbašskom potoku v Gri-
nave i v Saulaku. Chýbalo niekoľko
desiatok centimetrov a potoky, ktoré
sa zmenili na dravé rieky, by sa vyliali
z korýt a zaplavili nižšie položené
časti mesta. Voda z vinohradov sa
valila ako nový potok po ceste na
Suvorovovej ulici a ničila asfaltovú
cestu. Ďalším vážnym problémom
bola nefunkčná kanalizácia na Tehel-
nej, voda zaplavila niekoľko firiem
(najhoršie dopadlo nádvorie a haly
spoločnosti Feroplast) a na opačnú
stranu sa voda od železničnej trate
valila do sídliska na Moyzesovej ulici
a ďalej vytopila dvory firiem, najviac
stavebniny Stavkvet.

Ako primátor som už na poludnie
zvolal krízový protipovodňový štáb,
ktorého členovia mapovali osobne
situáciu v ohrozených častiach mes-
ta. K spolupráci bol povolaný Hasič-
ský a záchranný zbor (mimochodom,
mal plné ruky práce v celom okrese),
Dobrovoľný hasičský zbor (jeho čle-
novia odčerpávali vodu zo zaplave-
ných skladov) a firma Petmas (za-
bezpečovala vrecia s pieskom, me-
chanizmy a prístup ku kanalizačným
vpustom). Bol vyhlásený druhý stu-
peň protipovodňovej aktivity, teda
stav pohotovosti. Pracovalo sa do
neskorých večerných hodín i na
druhý deň, keď voda začala mierne
upadať. Všetci sme si vydýchli, zaevi-
dovali škody a urobili opatrenia do
budúcnosti.

Z celej udalosti mám dva výrazné
zážitky. Ten prvý sa viaže na ochotu a
obetavosť profesionálnych i dobro-
voľných hasičov, pracovníkov firmy
Petmas i mojich spolupracovníkov a
najmä na obyvateľov bytoviek na
Moyzesovej ulici. Prví prišli pomáhať,
tí ktorí by sami možno potrebovali
pomoc. Nebudem ich menovať, my,
ktorí sme tam boli vieme aďakujeme
za to, že boli príkladom pre ostat-
ných.

Druhý môj postreh je skôr potvrde-
ním múdrosti našich starých rodičov,
ktorí pri každej ceste či chodníku ro-
bili jarky a udržiavali ich rovnako pri
hlavných cestách, ako v lese alebo
vo vinohradoch. My sme na ich múd-
rosť zabudli, zlikvidovali sme jarky
vedľa cesty na Suvorovovej, Kutuzo-
vovej i na Krížnej a Malackej a tak
nám voda zničila nielen drahé cesty
ale zaplavila aj naše príbytky. Teraz,
veľmi rýchlo a pracne, budeme jarky,
rigoly a poldre budovať. Pretože toh-
toročná voda nebola tá výnimočná
storočná ani tisícročná.

Oliver Solga, primátor

Je celkom prirodzené, že taká
veľká stavba, akou je budovanie a
rekonštrukcia železnižnej trate
prináša so sebou aj množstvo
komplikácií a obmedzení. Budo-
vateľom, obyvateľom i firmám v
okolí trate. Tak to je aj v Pezinku a
podľa projektantov ešte nejaké
mesiace aj bude. V súčasnosti
najmä obyvatelia ulíc Tehelná a
Za dráhou najviac pocítia výluku
pre automobilistov i chodcov na
železničnom priecestí do Tehelne.
Známe "rampy" zrušia, pozemok
oplotia a začne sa výstavba pod-
chodu pre peších a osobné autá,
ktorá potrvá až do 31. decembra
2006. Pre vedenie Mesta rovnako
ako pre občanov bol problémom
najmä priechod do centra mesta.
Náhradné riešenie bolo síce na-
vrhnuté a schválené už v roku
1996, ale to cez novovybudovanú
cestu Za dráhou smerom k Vitisu,
podjazdom na Drevárskej ulici na
Bratislavskú a odtiaľ do centra
mesta. Teda riadna obchádzka,
skoro dva kilometre. Pre chodcov
bolo toto riešenie komplikované a
neprijateľné. Opäť sa však po-
tvrdilo, že keď sa chce, riešenie sa
vždy nájde, len treba trpezlivé ro-

kovanie a argumentovanie a
ústretovosť druhej strany. Tou dru-
hou stranou bolo tentokrát vede-
nie Železníc SR (konkrétne ná-
mestník generálneho riaditeľa
Ing. Valerián Horváth a jeho spolu-
pracovníci), ktorí nám
vyšli v ústrety a dali
vybudovať priechod
p r e c h o dc o v n a
Železničnej stanici v
Pezinku. Obyvatelia
spomínaných ulíc tak
môžu pohodlne využí-
vať priechod do mesta
cez stanicu, a to cez
druhé nástupište s
upravenou rampou (aj
pre vozíčky), ale aj
výťah a bezpečný prie-
chod cez "slepé" ko-
ľajisko. Obraciam sa
preto na našich obča-
nov, aby toto zariade-
nie využívali a neskra-
covali si cestu cez že-
lezničnú trať. Verím,
že nikto sa nebude
vystavovať priecho-
dom cez koľaje ne-
bezpečenstvu ohro-
zenia života.

Vedeniu Železníc SR v mene ob-
čanov tejto časti mesta srdečne
ďakujem za ústretové a veľkorysé
riešenie.

Oliver Solga,
primátor

V utorok 11. apríla sme v našom
meste privítali na oficiálnej návšteve
podpredsedu Národnej rady Slo-
venskej republiky JUDr. Viliama Ve-
tešku. Stretnutie s vedením mesta,
poslancami MsZ a podnikateľmi sa
uskutočnilo v Historickej sále Starej
radnice, kde vzácneho hosťa privítal
primátor Oliver Solga, ktorý ho infor-
moval o minulosti i prítomnosti Pe-
zinka a o jeho súčasnom postavení
medzi slovenskými mestami.

Potom sa už hovorilo najmä o eko-
nomike a špeciálne o cestovnom
ruchu, v ktorom V. Veteška celý život

pracuje a má v tejto oblasti bohaté
skúsenosti.

Po stretnutí nasledovala prehliad-
ka historickej časti mesta, stretnutie s
riaditeľom Pinelovej nemocnice v
Kultúrnom centre a pracovné stret-
nutie v úzkom kruhu primátora a spo-
lupracovníkov. Celé stretnutie sa
nieslo v duchu priateľskej pracovnej
atmosféry s veľkým dôrazom na skú-
senosti nášho mesta v organizovaní
spoločenských a kultúrnych podujatí
s cieľom pritiahnuť do mesta čo naj-
viac návštevníkov z Bratislavy, z ma-
lokarpatského regiónu i zo zahra-
ničia. (OS)

Tradičné pripomenutie si oslobo-
denia Slovenska Sovietskou armá-
dou bude v našom meste v utorok
9. mája o 15.00 hod. Mestská orga-
nizácia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov a Mesto
Pezinok srdečne pozývajú všet-
kých obyvateľov mesta i okresu na
oslavy tohtoročného 61. výročia.
Stretnutie účastníkov bude pred
Pezinským zámkom.

Najbližšie zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
bude 12. mája 2006 o 8.30 hod. v
zasadačke MsÚ na Radničnom
nám. č. 7. Poslanci budú prerokú-
vať rozbor hospodárenia za rok
2005, I. novelu rozpočtu za rok
2006, vyhodnotenie sociálnych
služieb za rok 2005, správu o de-
likvencii v Pezinku, činnosť mest-
skej polície a iné. (mo)

Piaty poslanecký deň v roku 2006
sa uskutoční v stredu 3. mája od
16. do 18. hod. na Mestskom úrade
v Pezinku. Vybraní poslanci Mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste, či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy. (EL)

Asi každý, kto navštívi Pezinok
alebo tu býva, si všimne, že je to dy-
namicky sa rozvíjajúce mesto so
všetkým, čo k tomu patrí. Najnovšou
atrakciou nášho mesta je "tan-
kodróm".

Predovšetkým motoristi vedia, o
čom hovorím. O vyfrézovaných čas-
tiach vozovky, ktoré nás už tretí týž-
deň sprevádzajú po celej dĺžke hlav-
ného cestného ťahu štátnej cesty
II/502 z Bratislavy na Modru a II/503
zo Senca na Malacky. Je skutočne
chvályhodné, že spoločnosť Regio-
nálne cesty sa rozhodla tak veľko-
ryso opraviť poškodené časti cest-
ných komunikácií. Namiesto obvyk-
lého zasypávania a asfaltovania

výtlkov sa budú rekonštruovať naj-
kritickejšie časti. Mnohí z nás si však
zaiste kladú otázku, kedy to bude?
Dokedy budeme jazdiť jedným kole-
som po vozovke a druhým po vyfré-
zovanej jame? Navyše určitá neis-
tota a nervozita vodičov pramení aj z
toho, že na vyfrézovaných častiach
vozovkyešte stále nik nepracuje.

Práce na cestách by sa údajne
mali obnoviť už v najbližších dňoch.
Ak sa to aj stane, jeden otáznik pre-
trvá: či by nebolo rozumnejšie a lo-
gickejšie vyfrézovať jeden úsek a
ihneď ho opraviť, ako vyfrézovať
všetky úseky naraz a v práci pokra-
čovať ažo ďalšie dva-tri týždne.

(AS)

P.S.: S asfaltovaním štátnej cesty v Pezinku začali po troch týždňoch 21. apríla.
Realizátor prác však mohol vopred informovať Mesto a občanov, prečo to musí
trvať tak dlho a patrilo sa aj požiadať občanov o trpezlivosť a pochopenie. (autor)



O význame triedenia odpadov
je azda zbytočné písať, každý
vie, že to má viacero plusov. Vďa-
ka separovaniu papiera, skla,
biologického odpadu, niekde už
aj plastov, sa znižujú náklady na
vývoz a likvidáciu odpadov. Vy-
triedené suroviny netreba vy-
vážať na smetisko, nevznikajú
náklady na ich odvoz a uloženie,
navyše niektoré sa dajú speňažiť.
Náklady na likvidáciu odpadov
ovplyvňujú výšku poplatkov, kto-
ré znáša občan.

Je výhodné, keď je množstvo
vytriedených odpadov, čo naj-
vyššie, okrem znižovania nákla-
dov si chránime životné prostre-
die.

V minulom roku bolo v Pezinku
vytriedených 17,78 percenta od-
padov v týchto množstvách: pa-
pier 170,70 tony, sklo 39,16 t, bio-
logický odpad 964,02 t, plasty
20,45 t, nebezpečné odpady
11,28 t. Zvyšného netriedeného
odpadu vyvezeného na skládku
bolo 5575,35 t (82,22%).

Mierny nárast vytriedenýh odpa-
dov oproti roku 2004 sa týkal naj-
mä skla, biologického odpadu,
plastov a nebezpečných odpa-
dov. Zberné miesto nebezpeč-
ných odpadov je v sídle firmy
Petmas na Šenkvickej ulici. Obča-
nia sem môžu bezodplatne pri-
viezť syntetické motorové, prevo-

dové a mazacie oleje, obaly so
zvyškami nebezpečných látok,
rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy,
žiarivky na iný odpad obsahujúci
ortuť, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, detergenty, lieči-
vá, batérie a akumulátory, elek-
trické a elektronické zariadenia
atď.

V roku 2005 bolo na sídliskách
rozmiestnených 331 kontajnerov
na netriedený odpad. Na každom
stanovišti je kontajner na papier.
Kontajnery na sklo v počte 50 ku-
sov sú rozmiestnené po celom
meste, slúžia pre obyvateľov ro-
dinných domov aj sídlisk. Počet
kontajnerov na plasty sa v minu-
lom roku zvýšil na 29 a vyvážajú
sa dvakrát mesačne.

V rekreačných oblastiach je roz-
miestnených 37 kusov 1100 litro-

vých kontajnerov na netriedený
odpad.

Žiaci základných škôl v rámci
organizovaného zberu vyzbierali
120,70 t papiera a 28,74 t skla.
Materské školy nazbierali 1,475 t
plastov.

Pri prerokúvaní správy o trie-
dení odpadov v našom mestskom
zastupiteľstve poslanci konštato-
vali, že separovanie odpadov je
stále nedostačujúce, najmä na
sídliskách, kde sa mnohí skrývajú
za anonymitu. Záujem všetkých
občanov musí smerovať k zvýše-
niu triedenia odpadov. Ľaho-
stajnosť a nedbanlivosť veru nie
sú na mieste. Treba si uvedomiť,
že nedisciplinovanosť v separo-
vaní povedie len k zvyšovaniu
poplatkov za likvidáciu odpadov,
čo ešte viac zaťaží náš rodinný
rozpočet. (mo, om)

2001 2,00 1,10 14,10 82,80

2002 1,74 1,28 14,47 82,51

2003 2,02 0,78 13,74 83,46

2004 2,59 0,37 13,28 0,13 0,07 83,56

2005 2,52 0,58 14,21 0,30 0,17 82,22

17,20

17,49

16,54

16,44

17,78

Dňa 24. marca sa uskutočnil v
Zrkadlovej sále Primaciálneho
paláca 16. snem Únie miest Slo-
venska. Rokovalo sa najmä o de-
centralizácii a pokračujúcich refor-
mách verejnej správy a stratégii
ďalšieho postupu v nasledujúcom
volebnom období. Členom prezí-
dia je aj primátor mesta Pezinka
Oliver Solga. (r)

The German Marshall Found of
US – je americká inštitúcia podpo-
rujúca spoluprácu a porozumenie
medziAmeričanmi a Európanmi. Jej
zástupcovia navštívili 25. marca
Pezinok. Prijal ich primátor mesta
Oliver Solga, hovorili spolu o podni-
kaní a rozvoji cestovného ruchu. (r)

V stredu 29. marca navštívili Pezi-
nok poslanci ČR z Výboru pre finan-
cie, rozpočet a menu a Rozpočto-
vého výboru Poslaneckej snemov-
ne. Na prijatí v historickej sále Starej
radnice sa hovorilo najmä o ekono-
mike, ale aj spolupráci samospráv a
našich vzťahoch s partnerským
mestom Mladá Boleslav. (r)

Samospráva Mesta Pezinka pokračuje v osvedčenej tradícii a i tohto
roku v máji (17.) uskutoční v jej sídle – na Radničnom námestí 7 – Deň
otvorených dverí. Jeho program je rozdelený do troch blokov:

v miestnosti č. 12, Čo pre mesto Pezinok robí mestská
polícia (spojené s exkurziou do jej prevádzkových priestorov) – vedie
Ľ. Farbula;
– v miestnosti č. 12, Hodina otázok a odpovedí s primá-
torom Pezinka – vedie Oliver Solga;
– v miestnosti č. 12, Aktuálne problémy životného pro-

stredia v meste Pezinok – vedie Miloš Bačák, Jana Gubániová, Oľga
Moťovská;
– v miestnosti č. 12, Rozvojové programy Mesta Pezin-
ka – vedie Valéria Jančovičová.

– v Mestskej vinotéke – prezentácia publikácie Receptár
jedál Pezinok – Neusiedl am See spojená s degustáciou gastronomic-
kých špecialít malokarpatskej a burgenlandskej kuchyne (v rámci pro-
jektu Kulinárske chodníčky Pezinok – Neusiedl am See financované-
ho zo zdrojov EÚ).

Z kapacitných dôvodov kolektívom odporúčame ohlásiť sa vopred
na Mestskom úrade Pezinok, Radničné nám. 7, referát vzťahov k ve-
rejnosti, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax 033/641 2303, e-mail: eva.lu-
pova@msupezinok.sk.

1. Diskusné stretnutia pracovníkov mestského úradu s občan-
mi:
– o 8.00 hod.

o 15.00 hod.

o 16.00 hod.

o 17.00 hod.

2. Sprievodné aktivity Dňa otvorených dverí:
o 16.00 hod.

3. Súčasťou všetkých vyššie uvedených aktivít bude prieskum
názorov občanov mesta Pezinka na podmienky života v meste.

(EL)

Je apríl, ale já bych sa scel ve-
novat celkem vážnej téme.
Stručne bych to nazval myslený
dopredu. Najprf sa budem veno-
vat športu a potom aj obyčajným
ludom. Ve šporce je to vec zdan-
lyvo jednoduchá, myslený do-
predu v ném znamená výchovu
mládeži, jakéhosik dorostu, aby
sa hlavný mančaft móhel pravy-
delno a rozumne obmýnat, alebo
dopĺnat novýma talentama.
Jasne, že sa to dá aj ináč, ale to
nygdy neny dlhodobé, ščastné a
any rozumné. Velyce špatným
prýkladem nám f tém móže byt
nedávny pezinský basketbal.
Práda, bolo to pekné, dokát boly
penásky, ale ket došly, skapal
pes. Ostuda jak hovado. Doho-
vý, jako dĺho to potrvá, kým sa to
celé dá doporátku, aš sa to vú-
bec nekedy dá. Každý dobre vý,
jaká je to piplačka, nečo porádne
vybudovat, kór, ket ide o lucký
matriál. Čo piplačka, čašká drina
to je! Naščascí sú v našem
mesce aj opačné prýklady.
Možná bych nemal menovat, aby
im nenapršalo do nosa, ale há-
dam sa nyšt vážneho nestane,
ket povým, že volejbalystky. Né,
že bych nemal výhrady, ale týtok
difčence nekedy prekvapá, jak
sa patrý (škoda, že nekedy aj
záporne). A totok je prýklat teho,
že za málo penes, f starej dreve-
nej hale sa dá narobyt dusno aj
zadzobanejším klubom. Aj tak
ten metr, podla kerého sa rozd-
zelujú meské (teda naše) penýze
na šport nepochopím, tak to tu
nebudem zbytečne pindryt.

Podobne, jako f tém šporce, je
to aj medzi ludma, kerý o lobdu
any len nezakoply. Sú taký, kerý
každú korunu aj tri rázy otočá v
dlany, kým ju minú, nekerý ju any
neminú. Další ju minú, any ne-
zbadajú, že ju maly a nekerý any
nemajú, a mýnaly by jedna ra-
dost. To sú ludé, kerý žijú na ve-
ru. Banka im nepoščá, lebo nyšt
nemajú a tak drankajú a skúšajú
obyčajných ludzí. Ket im náhodu
poščáte, any nepodzekujú a uš
utekajú mýnat, lenže nemajú s
čeho vrácit a tak vám opčas na
dlchšú dobu zmiznú aj z očí. Ket
sa vám náhodu podarý vymámyt
od nych tú dlžobu, any sa nena-
zdáte a dóndú si vypoščat znova,
tentokrát pre istotu výcej, nech to
stojí za to. Argument: Šak sem ci
minule vrácil. Takýtok ludé nygdy
nepýtajú robotu, dycky len pený-
ze. Šak negdo dycky poščá. Ale,
že by mal on, jako chudobný po-
ščávat a zároven aj vracat, to ho
nenapadne, asi preto, že na kny-
šky si nygdo penýze nepoščáva.
Je to nečo jako ta vypráfka O
troch grošoch.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo



Rodičia malého Andrejka Mi-
kloša nám poslali túto fotogra-
fiu, ku ktorej napísali text:

(r)

"Náš-
mu 16-mesačnému synovi sa
podaril husársky kúsok. Prvý-
krát sa dostal na kreslo a spo-
medzi novín vo vedľajšom koši
vybral práve Pezinčana, ktorého
začal podrobne študovať. Mal
ho síce naopak, ale to mu vôbec
neprekážalo. Bolo to veľmi milé,
Andrejko začal čítať ako dospe-
lák. Nedalo sa odolať a tak
vznikla táto fotografia."

Rada by som reagovala na člá-
nok Poloviční Pezinčania v Pe-
zinčanovi č. 3.

Plne súhlasím s pisateľom tohto
článku. Stačí sa pozrieť na ešpé-
zetku stojacích áut na nových síd-
liskách a podľa toho viete, kto má v
Pezinku trvalý pobyt. Títo spolu-
občania sa vyhovárajú, že nemajú
čas na zdĺhavé vybavovanie ob-
čianskych preukazov, kartičky do
poisťovní a státie v rade na nové
ŠPZ a prepis auta. V prípade pod-
nikateľov aj prepis firiem. Smetiaky
by chceli mať vždy vysypané, par-
koviská vybudované, zriadené
detské ihriská, zeleň. Neuvedo-
mujú si, že mesto alebo obec do-

stáva finančné prostriedky od štátu
do rozpočtu podľa počtu obyva-
teľov s trvalým pobytom a aj z daní
a poplatkov od občanov s trvalým
pobytom v meste (odpad). To isté
platí pre občanov, ktorí majú síce
trvalý pobyt v Pezinku a platia za
vývoz odpadu, ale prenajímajú
svoje byty osobám, ktoré tu trvalý
pobyt nemajú, ale produkujú
množstvo odpadu a za odpad pla-
tia v mieste svojho trvalého poby-
tu.

Bolo by dobré, keby ste uverejnili
aj skratku alebo meno pisateľa,
ktorému treba za absolútne vý-
stižný a pravdivý článok poďako-
vať. (ina)

(Pezinčan č. 3/2006)

Na zaujímavú vec nás upozornil
pracovník MsÚ v Pezinku Alexan-
der Pravda. Vo štvrtok 4. 5. 2006
po polnoci o 1. hod., 2. minúte a 3.
sekunde vznikla zvláštna kombi-
nácia dátumu a času, ktorá ešte
nikdy v histórii nenastala a ani už
nikdy nenastane. Veď posúďte:
01:02:03 04/05/06. (r)

Čitateľ Jozef Aulitis vo svojom
liste navrhuje, aby sme v rubrike
Naši jubilanti uverejňovali údaje
o narodení jubilantov dopredu,
nie v minulom čase. Myslí si, že
by to bolo lepšie pre zaintereso-
vaných i širšiu verejnosť.

Odpoveď redakcie:

(mo)

– Pokiaľ ide
o nás, splniť takúto požiadavku by
nebol absolútne problém. Pamät-
níci si možno spomenú, že údaje o
narodení jubilantov sme kedysi
uverejňovali mesiac dopredu. K
zmene však došlo na žiadosť čita-
teľov. Viacerí jubilanti si neželali,
aby sme o ich jubileu informovali
vopred, množili sa žiadosti o vy-
škrtnutie z tohto zoznamu. Nie-
ktorí prichádzali s takouto požia-
davkou na poslednú chvíľu, čo
nám samozrejme robilo aj problé-
my. Rešpektovali sme to však,
mali na to právo a zrejme aj vážny
dôvod (ako najväčší uvádzali –
neželaných gratulantov). Museli
sme sa tým zaoberať. Uvažovali
sme aj o tom, že rubriku úplne zru-
šíme. Nakoniec sa prijateľným
stalo uverejňovanie týchto infor-
mácií v neskoršom termíne. O
zmene, ako to navrhuje J. Aulitis
preto neuvažujeme.

Na článok Poloviční Pezinčania v minulom čísle sme dostali tri
reakcie, ktoré uverejňujeme. Zároveň oznamujeme, že autorom
článku je primátor Oliver Solga. Mrzí nás, že jeho meno z textu pri
konečnej úprave sadzby vypadlo. Za nedostatok sa čitateľom, naj-
mä však autorovi článku ospavedlňujeme. (mo)

Neuvedený autor tohto článku
hrubo zavádza verejnosť, dokonca
to má nádych podnecovania k ne-
návisti voči občanom mesta bez
trvalého pobytu. V článku tvrdí, že
obyvatelia Pezinka, ktorí nemajú v
meste trvalý pobyt, tu neplatia
dane a mesto prichádza o mnoho-
miliónové sumy.

Vážený autor, trochu poopravím
vaše mylné názory. Obec, resp.
mesto vyberá od obyvateľstva na-
sledujúce dane: a) daň z nehnu-
teľnosti, b) daň za psa, c) daň za
užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie, e) daň za
predajné automaty, f) daň za nevý-
herné hracie prístroje.

K písm. a) – Tam, kde občania bez
trvalého pobytu bývajú, majiteľ tejto
nehnuteľnosti platí podľa § 4 ods. 1
písm. A) VZN č. 1 – dane z nehnu-
teľnosti. Ak tam býva nájomník bez
trvalého pobytu, tak tam nemôže
bývať majiteľ, ale dane sú za ne-
hnuteľnosť rovnako zaplatené.

Poznám minimálne päť prípadov,
že Pezinčania bývajú v Bratislave
a tak isto tam neplatia dane, ale ich
tam platí majiteľ dotyčnej nehnu-
teľnosti. Pezinok neprichádza v
tomto prípade ani o jedinú korunu.

K písm. b) – Ak občan na území
Pezinka vlastní psa, platí mestu
Pezinku zaň daň bez toho, či tu
má, alebo nemá trvalý pobyt.

K písm. c) – Daň za užívanie ve-
rejného priestranstva platí ten, kto
ho užíva.

K písm. d až f) – Tieto dane platia
mestu Pezinok podnikatelia, ktorí
môžu mať trvalý pobyt trebárs aj v
Kocúrkove.

Celý článok považujem za pod-
necovanie k nenávisti voči určitej
skupine obyvateľov mesta na zá-
klade klamlivých informácií.

Vážený pán "utajený" autor, ta-
kéto "nevinné" články boli publiko-
vané proti židom v polovici 20. sto-
ročia v Nemecku a všetci dobre vie-
me, ako to dopadlo. Karel Votava

Pozn. redakcie: Tento článok bol uverejnený aj v Pezinsku v 15.
týždni 2006.

Dovoľte mi reagovať na list pána
Votavu, ktorý uverejnilo Pezinsko a
ktorý došiel aj do redakcie Pezinča-
na. Autor v ňom reaguje na môj člá-
nok Poloviční Pezinčania.

V texte som jasne napísal, že na
občanov, ktorí nemajú v Pezinku
trvalý pobyt mesto nedostáva po-
dielové dane, podčiarkujem podie-
lové dane, o žiadnych iných som
nepísal. V zákone sú definované
ako podiely na daniach v správe
štátu a ide o daň z príjmu fyzických
osôb. Štát potom prerozdeľuje tieto
dane v zmysle príslušných záko-

nov. Konkrétne pre mesto Pezinok
predstavuje táto suma približne
4970 korún na osobu, čo v našom
prípade predstavuje sumu okolo 6 –
8 miliónov korún, možno i viac. Nič
viac a nič menej som nenapísal,
treba len pozorne čítať, nepodliehať
panike a vyhnúť sa obvineniam z
vyvolávania nevraživosti medzi
občanmi, ako na to poukazuje autor
článku v Pezinsku. Je to nezmysel,
pretože ja som písal práve o otvore-
nej náruči s akou Pezinok a Pe-
zinčania prijímajú nových spolu-
občanov. Oliver Solga

Mesiac marec bol aj mesia-
com výročných schôdzí rôznych
inštitúcií a organizácií. V sobotu
18. marca sa uskutočnila vý-
ročná členská schôdza Mest-
skej organizácie Slovenského
zväzu telesne postihnutých, 21.
marca bolo rokovanie Mestskej
organizácie Jednoty dôchodcov
Slovenska a 23. marca sa ko-
nala výročná schôdza Klubu dô-
chodcov v Grinave. Na všetkých
troch sa hodnotila najmä bohatá
minuloročná činnosť, podpora
mesta a vytyčovali si program
na rok 2006. (r)

S účinnosťou od 1. marca Mi-
nisterstvo zdravotníctva SR
zriadilo štátnu príspevkovú orga-
nizáciu Psychiatrická nemoc-
nica Philippa Pinela Pezinok.
Týmto dňom bolo toto zariade-
nie odčlenené od Fakultnej ne-
mocnice Bratislava a je opäť
samostatným právnym subjek-
tom. (r)

V týchto dňoch rozdali do
schránok v Grinave anketové
lístky pre projekt Grinavská zá-
hrada. Organizátori projektu
prosia občanov, aby sa zapojili v
čo najväčšom počte svojimi ná-
vrhmi a nápadmi. Na zber anke-
tových lískov sú k dispozícii do
25. mája schránky GOV na poš-
te, v materskej škole a v klube
dôchodcov. Potom sa uskutoční
v dňoch 26. a 27. mája plánova-
cie stretnutie pre všetkých Gri-
navčanov. Na stretnutie pri tvor-
be nášho prostredia sa na vás
tešia organizátori. (vp)

Grinavská Základná škola Ore-
šie opäť zložila skúšku z "euró-
pstva", keďže už po tretíkrát
úspešne zorganizovala celo-
mestské podujatie .
Jeho história sa začala písať pri
príležitosti vstupu Slovenska do
Európskej únie a pokračuje od-
vtedy každoročne. Projekt bol
previerkou nielen organizačných
schopností hostiteľskej školy, ale
aj vedomostí pezinských školá-
kov o európskom zoskupení a
jeho členských krajinách. Vo
všetkých jeho troch častiach –
výtvarnej súťaži

, vedomostnej a pre-
zentačnej

obstáli obe strany výborne.
Okrem Mesta Pezinka a miest-
nych sponzorov podujatie pod-
poril i predseda vlády SR, ktorý
venoval víťazom tri publikácie o
Slovensku s vlastnoručným pod-
pisom.

Európa, vitaj

Európa na pale-
te Eurokvíz

Krížom-krážom Euró-
pou

(EL)



Vína pezinských vinárov bodo-
vali aj na menších súťažiach v na-
šom okrese. V Slovenskom Grobe
sa stal šampiónom červených vín

, od . De-
gustačné komisie vyberali zo 173
vzoriek. Na 3. ročníku výstavy vín
vo Vištuku titul šampióna získalo
spomedzi 319 vzoriek

. Úspešné boli aj ďalšie
dve vína tohto pezinského vinára
– Pesecká leanka r. 2003, kabinet,
získala zlatú a Frankovka modrá r.
1999, kabinet, striebornú medailu.

Cabernet Sauvignon, ročník
2004 VITIS Pezinok

Rulandské
biele, neskorý zber 2003 Jána
Valaštiaka

(mo)

Zaujímavú informáciu sme dostali od Oľgy Hrnčiaro-
vej, manažérky oddelenia vonkajších vzťahov
TESCO STORES SR. V minulých dňoch realizovali
v hypermarkete Tesco v Pezinku program TWIST,
ktorý znamená návrat šéfov späť do obchodu. Pre-
vádzkový riaditeľ TESCO na Slovensku Lorenzo
Moretti so svojim tímom oblastných riaditeľov sa
objavili medzi kupujúcimi – účtovali v pokladnici,
dokladali tovar do regálov, kontrolovali ceny.
Snímka zachycuje L. Morettiho ako blokuje tovar,
vľavo je Martin Kuruc, manažér pre podporu pre-
vádzky, pri vkladaní nákupu do igelitovej tašky. (r)

Dňa 29. 2. 1996 bol rozhodnu-
tím ministra hospodárstva zru-
šený štátny podnik Drevokombi-
nát Pezinok.

Víno Silvánske zelené, r. 1989
z Vinohradnícko-vinárskeho druž-
stva podielnikov Karpaty, Grinava
získalo na Záhrebskom veľtrhu vín
najvyššie ocenenie – veľkú zlatú
medailu a zároveň titul Šampión
výstavy.

Firma Kabel Plus realizovala v
Pezinku výstavbu televízneho káb-
lového rozvodu na sídlisku Sever,
Muškát I. a Muškát II.

n

n

n

(r)

V Bratislave sa 21. apríla uskutočnil informačný
seminár o možnosti čerpania finančných prostried-
kov pre malých a stredných podnikateľov na rozvoj
podnikania a podnikateľských aktivít a služieb v
oblasti cestovného ruchu a rekreácie.

Bližšie informácie záujemcom poskytnú pracov-
níci Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
ako i Regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezi-
nok (sídli v Pezinku, v budove Starej radnice na ul.
M. R. Štefánika č. 1).

Okres Pezinok je jedným z oprávnených území
Bratislavského samosprávneho kraja, kde
možno finančné prostriedky zo štrukturálnych
fondov EU získať. Ako nás informovala Ing.Anna
Kleimannová, z oddelenia Európskej únie Brati-
slavskej regionálnej komory SOPK, z týchto ne-
návratných finančných zdrojov je veľmi nízke
čerpanie, preto má každý žiadateľ veľkú šancu
získať finančnú podporu na svoj projekt.

(mo)

Podnik bytových služieb s.r.o.
vynaloží v roku 2006 sumu takmer
osem miliónov korún na údržbu
tepelného hospodárstva. V nákla-
doch sú zahrnuté údržba, opravy,
revízie, prehliadky a servis. (mo)

Zložitú a frekventovanú bežnú
križovatku je účelné prebudovať
na okružnú, ktorá je bezpečnejšia
a urýchľuje prejazd. Túto osved-
čenú skúsenosť zo zahraničia sme
začali praktikovať aj na Slovensku.
Konkrétne u nás v Pezinku máme
už dve neveľké okružné križovatky
na štátnej ceste II/502, ktoré sú pre
dopravu z hľadiska bezpečnosti
určite prínosom.

Nečudo teda, že v budovaní
okružných križovatiek sa bude po-
kračovať. Mestské zastupiteľstvo
schválilo vybudovanie novej

okružnej križovatky v dopravnom
uzle Holubyho-Kupeckého-Š. Pol-
korába-Mladoboleslavská, v blíz-
kosti starej požiarnej zbrojnice. Z
novovybudovanej križovatky má
vyúsťovať i príjazdová komuniká-
cia k bytovke na bývalom letnom
kúpalisku.

Realizácia okružnej križovatky
je naplánovaná v tomto roku. V
rozpočte mesta sú vyčlenené po-
trebné finančné prostriedky a
stavba je pripravená na vydanie
stavebného povolenia. Ako nás
informovala pracovníčka oddele-

nia výstavby MsÚ Ing. Helena Kob-
zová vyskytli sa síce v štádiu prí-
pravy nečakané problémy zo stra-
ny energetikov, ktorí nesúhlasili
so stavbou preto, že majú pod ko-
munikáciou v jestvujúcej križo-
vatke podzemné káble, ale to sa
už rieši.

Výstavba okružnej križovatky si
vyžiada na istý čas dopravné ob-
medzenia, bude potrebné presme-
rovať dopravu po náhradných ko-
munikáciach. Investor sa bude
snažiť občanov o tejto zmene včas
informovať. (mo)

Stará radnica v Pezinku bola v
sobotu 22. apríla svedkom podpí-
sania oficiálnej zmluvy o spolu-
práci nášho mesta so slovinskou
Izolou. Primátorka nového part-
nerského mesta Breda Pečanová
a primátor Pezinka Oliver Solga,
ako signatári tohto dokumentu,
oficiálne spečatili niekoľkoročné
kontakty medzi študentmi, špor-
tovcami a podnikateľmi oboch
miest a potvrdili obojstrannú vôľu
v partnerstve pokračovať. Členmi
20-člennej delegácie z Izoly boli
okrem reprezentantov samosprá-
vy i podnikatelia a vinári. Tomu bol
prispôsobený aj program hostí
počas ich dvojdňového pobytu v
Pezinku. Jeho podstatnú časť tvo-
rili okrem zoznámenia s miestny-
mi reáliami rokovania s pezinský-
mi podnikateľmi a vinármi. Keďže
slovinskí partneri prišli práve v
čase vyhodnotenia Vínnych trhov
Pezinok 2006, mali možnosť pre-
vziať si osobne i medaily za svoje
úspešné vína. (EL)

V dňoch 10. – 30. apríla 2006 sa
na prvom poschodí Domu kultúry
v Pezinku koná výstava diel
dvoch slovinských maliarov Vojka
Gašperuta Gašpera a Marijana
Novaka Slunjskeho. Vojko Ga-
šper je v umeleckých kruhoch
uznávaným umelcom. Svedčí o
tom množstvo jeho výstav, táto je

v poradí 250. skupinová. Tento
plodný autor tvorí už tridsať rokov.
Pozoruhodná je technika jeho
práce, obrazy maľuje ústami. V
Pezinku sa prezentuje svojimi
olejomaľbami. Výstava je pre-
dajná a prístupná verejnosti bez
poplatku.

Soňa Chovancová

Primátor Pezinka Oliver Solga (vľavo), veľvyslankyňa Slovinskej repub-
liky Maja Lovrenčičová Sveteková a primátorka Izoly Breda Pečanová.

Hoci je len apríl a letná sezóna je
ešte ďaleko, REVIA – Malokarpat-
ská komunitná nadácia a Malokar-
patské múzeum Pezinok chystajú
už 4. ročník Malokarpatského fes-
tivalu tradičnej kultúry – NÁVRA-
TY 2006. Kultúrne leto v Pezinku
teda opäť, v nedeľu 2. júla, otvorí
folklór, škola ľudových remesiel a
gastronomické špeciality. V pro-
grame sa opäť objavia folklórne
súbory z nášho regiónu. Tento rok
však chystáme novinku – účasť
nám prisľúbil aj folklórny súbor Že-
rotín Strážnice z Moravy. Máme sa
teda na čo tešiť. Bližšie informácie
sa dozviete v ďalších číslach Pe-
zinčana, ale aj na našej novej
www stránke: http://navraty.revia.
sk. Zuzana Frnová



Mesto Pezinok pripravilo viacero
miniankiet formou hlasovania na
internete. Tu sú výsledky:

– Zatiaľ nie: 43 percent, chystám
sa: 18%, áno/viackrát: 22%, pravi-
delne: 16%. Hlasovalo 321 náv-
števníkov.

– Vyhovuje mi viac: 31%, vyho-
vuje mi menej: 15%, nevyhovuje
mi vôbec: 36%, necestujem auto-
busom: 19%. Hlasovalo 526 ná-
vštevníkov.

– Perfektný: 22%, ako po iné roky:
18%, bolo to slabšie: 23%, nevidel
som: 37%. Hlasovalo 472 ná-
vštevníkov.

– Áno, určite: 40%, radšej už nie:
31%, neviem/je mi to jedno: 29%.
Hlasovalo 430 návštevníkov.

– Áno, je to predsa povinnosť
mesta: 30%, ak sa dá, prečo nepo-
môcť: 26%, nech si každý rieši
bytový problém sám: 22%, ne-
viem/nezaujímam sa: 22%. Hlaso-
valo 469 návštevníkov.

– Áno: 43%, nie: 34%, neviem:
24%. Hlasovalo 501 návštevní-
kov.

– Áno: 51%, nie: 25%, neviem/je
mi to jedno: 24%. Hlasovalo 310
návštevníkov.

1. Navštívili ste už niekedy
veľtrh cestovného ruchu Slova-
kiatour, na ktorom sa prezen-
tuje aj Pezinok?

2. Ako ste spokojný s novým
grafikonom autobusovej dopra-
vy?

3. Ako sa vám páčil novoročný
ohňostroj v Pezinku?

4. Mesto Pezinok sa Plaveckou
štafetou zapísalo do Slovenskej
knihy rekordov. Malo by podľa
vás usporiadať 2. ročník?

5. Malo by podľa vás Mesto po-
kračovať vo výstavbe nájom-
ných sociálnych bytov?

6. Myslíte si, že kamerový sys-
tém Mestskej polície v Pezinku
zvýši bezpečnosť v meste?

7. Myslíte si, že má zmysel, aby
Mesto rekonštruovalo bývalé
školské zariadenia na bývanie
pre dôchodcov?

(EL)

Už tradičné stretnutie obyvateľov mestskej časti Gri-
nava s predstaviteľmi mesta a pozvanými hosťami pod
názvom GOV Fórum prebehlo 3. apríla v Integrova-
nom grinavskom klube. Vysoká účasť obyvateľov
svedčí o skutočnom záujme o dianie v ich okolí a o mož-
nosť ovplyvniť chod miestnych udalostí. Tentokrát sme
si nenechali ujsť príležitosť priamej diskusie s primáto-
rom mesta Oliverom Solgom, jeho zástupcom Jozefom
Chynoranským, zástupcami Mestského úradu z od-
boru výstavby – Valériou Jančovičovou a odboru škol-
stva – Renátou Minarovičovou, riaditeľom ZŠ Orešie
Ľubomírom Macháčkom a zástupcami miestnej mater-
skej školy.

Závažným problémom, ktorý Grinavčanov trápil, bol
návrh riaditeľa ZŠ Orešie presťahovať materskú školu
do objektu grinavskej základnej školy. Ekonomické a
finančné argumenty na jednej strane však boli v pria-
mej konfrontácii s obyvateľmi a zástupcami MŠ nedo-
stačujúce. Vzhľadom na jedinečnosť vonkajšieho pro-
stredia škôlky, ako stvoreného pre deti – s dlhodobou
tradíciou a prihliadnuc aj na plánovanú výstavbu v tejto
časti, sa prítomní občania Grinavy jednoznačne vyslo-
vili za jej zachovanie v pôvodných priestoroch aj v bu-
dúcnosti. Združenie rodičov získalo dokonca grant na

projekt výstavby a úpravy ihriska pre deti s podmienkou
jeho výstavby za pomoci celej komunity. Konečný ver-
dikt zo strany mesta – MŠ ostáva v pôvodných priesto-
roch.

Územný plán mesta týkajúci sa práve Grinavy neme-
nej zaujímal všetkých prítomných. Diskusia o výstavbe
70 domov, s tým súvisiaci prejazd techniky, problé-
mové ulice Družstevná, ale aj Železničná – s posunu-
tým termínom dokončenia pre výstavbu nadjazdu, to
boli ďalšie témy na verejný rozhovor. Odborne spraco-
vané riešenie miestnych komunikácií by malo v budúc-
nosti vyriešiť viacero dopravných problémov tejto mest-
skej časti. Aj dlhoočakávaná kanalizácia, tak ako to
bolo zo strany mesta pôvodne plánované, naberá reál-
ny rozmer v rámci projektu Podkarpatská kanalizácia.
Dokonca aj ihrisko pre mládež a dospelú verejnosť sa
po šiestich rokoch možno dostane na rad... Uvidíme.

Verejný dialóg v tejto forme je výbornou príležitosťou
pre všetky zúčastnené strany. Výsledkom je informo-
vaný a zodpovedný občan ale aj okamžitá spätná
väzba nahor, prípadne nové riešenia jednotlivých pro-
blémov.

Aj takto je možné prispieť k zvýšeniu kvality života
svojej komunity. Ivan Klamo

Dvadsiaty ôsmy marec je Dňom
učiteľov a Mestský úrad v Pezinku
pravidelne obdarúva svojich uči-
teľov – oslávencov hodnotným
divadelným predstavením.

Aké bolo moje prekvapenie, keď
mi prišla pozvánka, v ktorej ma zá-
stupcovia nášho mesta pozývajú v
deň divadelného predstavenia na
čašu vína, kde ma ocenia za moju
prácu ktorou, podľa textu v po-
zvánke, "prispievam k vysokej
úrovni rozvoja školstva na území
mesta Pezinok". Tak, to teda áno!
Potešilo ma to a zároveň som mala
aj obavy, ako to celé dopadne. Di-
vadlo – super, príhovor – super!
Nastalo odovzdávanie ocenení.
Cítila som sa akoby som si išla po
Oskara. Malo to len jedinú chybu –

nemala som príležitosť povedať
svoju "oskarovskú" ďakovnú reč.
Pocit, ktorý ma v tej chvíli ovládol
však dodnes nestratil svoju inten-
zitu a tak hľadám slová, ktoré ho
dokážu popísať. Som šťastná, že
som bola medzi ocenenými. Ja,
jedna z mnohých učiteliek mater-
ských škôl. Všetky ako dobré víly
sprevádzajú krôčiky svojich zve-
rencov a do vienka im dávajú kus
seba, svojej lásky a trpezlivosti.
Láska k deťom si zaslúži pozor-
nosť nás všetkých. Je správne, že
našu prácu dokážu oceniť nielen
vďační rodičia a starí rodičia, ale aj
naša spoločnosť. Lásku k deťom
treba živiť a podporovať. Verte, že
ocenenie, ktoré som prebrala z rúk
primátora nášho mesta si zaslúži

každá učiteľka. Všetky vkladajú do
svojej práce lásku k deťom – našej
budúcnosti a vďaka tomu môžu
rodičia svoje ratolesti zveriť bez
obáv do ich starostlivosti. Viem, že
ocenenie nemôže dostať každý.
To moje nech je teda symbolom
hodnoty práce všetkých učiteliek a
riaditeliek materských škôl v na-
šom meste.

Tak ja v mene všetkých, zo
svojho piedestálu imaginárneho
Oskara, ďakujem. Ďakujem vede-
niu Mesta Pezinka, školskému
úradu, mojim žiačikom a ich ro-
dičom, no nadovšetko ďakujem
môjmu kolektívu, ktorý ma inšpi-
ruje a podporuje v mojej práci.

No, povedzte, nie je to cena hod-
ná Oskara? Edita Varechová

Primátor mesta Oliver Solga pri
príležitosti Dňa učiteľov ocenil fi-
nančnou odmenou tieto učiteľky:
Janku Balážovú (ZŠ Fándlyho),
Alžbetu Rajnerovú (ZŠ Kupecké-
ho), Editu Varechovú (MŠ gen.
Pekníka) a Máriu Vanekovú (riadi-
teľku ZUŠ). Blahoželáme. (r)

Ústavný súd SR Nálezom č.
83/2006 Z.z. rozhodol, že VZN č.
2/1997 o vyhlásení záväzných častí
územného plánu, prijaté Mestským
zastupiteľstvom v Pezinku, nie je v
súlade s Ústavou SR, zákonom o
odpadoch a zákonom o obecnom
zriadení. Dňom vyhlásenia Nálezu v
Zbierke zákonov, stratilo napadnuté
VZN účinnosť (15. 2. 2006) a ak by
sa nedalo do súladu s dotknutými
predpismi, po šiestich mesiacoch
od vyhlásenia v Zbierke zákonov by
stratilo aj platnosť.

Mestský úrad v Pezinku pripravil
VZN č. 2/2006, ktorým sa napad-
nuté VZN č. 2/1997 malo zladiť s
dotknutými právnymi predpismi. K
návrhu VZN č. 2/2006 podali v záko-
nom stanovenej lehote pripomienky
spoločnosť Ekologická skládka, a.s.

a Krajský úrad životného prostredia
v Bratislave. V podstate obidva sub-
jekty požadovali, aby do záväznej
časti územného plánu Mesta Pe-
zinka bola zahrnutá v lokalite

regionálna skládka na nie ne-
bezpečný odpad. Spracovatelia ná-
vrhu VZN č. 2/2006 uvedené pripo-
mienky zamietli a predložili návrh
VZN na prerokovanie poslancom
Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Následne
bolo VZN zverejnené na úradnej
tabuli na 30 dní (od 12. 4. 2006),
pričom účinnosť nadobudne pät-
nástym dňom od zverejnenia (27. 4.
2006).

Nová
jama

Mestské zastupiteľstvo v Pezin-
ku, na svojom mimoriadnom za-
sadnutí 10. apríla 2006, schválilo
VZNč. 2/2006 v predloženom zne-
ní, bez pripomienok.

(mš)

Super novinka! Objavili sme kra-
jinu – neKRAJINU, ktorá čaká na
osídlenie obyvateľmi! Tento neza-
budnuteľný kúsok zeme otvorí
svoje brány 24. 7. 2006 všetkým
deťom, ktoré majú odvahu vstúpiť
do nepoznaného. V krajine – ne-
KRAJINE platia iné pravidlá, v
škole sa vyrába čokoláda, učia sa
základy vodníctva a všetky dôležité
rozhodnutia robia deti. Na jej oby-
vateľov čaká v priebehu šiestich
dní mnoho neľahkých úloh, ako dať
krajine – neKRAJINE meno, zá-
kony a naplniť každý jej kút fantázi-
ou. Tých, ktorí sa na to cítia, neboja
sa ťažkej práce a sú schopní dať zo
seba všetko, čaká po dobre vyko-
nanej práci aj odmena v podobe
výletov, šialených olympiád a rôz-
nych iných prekvapení. Tešíme sa
na skoré stretnutie! Krajina – ne-
Krajina je prímestský tábor pre deti
vo veku od 7 do 12 rokov, jeho
cena je 1000 Sk. (cvč)



Osudy velikánov bývajú rôzne.
Niektorí prežijú celý život v biede a
zabudnutí a až po niekoľkých de-
saťročiach ľudstvo ocení ich ta-
lent, schopnosti a genialitu. Nie je
veľa tých, ktorí vlastnou húževna-
tosťou, cieľavedomou a systema-
tickou prácou dosiahnu špičkovú
úroveň. Samozrejme práca a
húževnatosť sú najmä vo svete
umenia len čiastočnou zárukou
úspechu, potrebná je i nemalá
dávka talentu, intelektu a nezlom-
ného elánu. Múza hudby sa dotkla
mnohých, no len niektorí dokázali
z tohto daru vyťažiť maximum.
Jedným z mála bol i pezinský ro-
dák, dirigent a skladateľ

, ktorého sté vý-
ročie narodenia si tento rok pripo-
míname.

Pred desiatimi rokmi, na počesť
majstrových deväťdesiatych naro-
denín, vydala Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku jeho pomerne roz-
siahlu bibliografiu. Rozsah diela
ako aj ohlasy na osobnosť Ľudoví-
ta Rajtera však už dávno presiahli
hranice nášho mesta, regiónu, ba
dokonca i štátu. Hoci aj pri jeho
predošlých významných život-
ných jubileách vznikali rôzne me-
dailóniky, či stručné životopisy,
pripomeňme si niektoré zaujíma-
vosti zo života prof. Rajtera ešte
raz.

Tento výnimočný človek, diri-
gent, skladateľ a pedagóg sa naro-
dil 30.7.1906 v Pezinku. Základné
hudobné vzdelanie získal u svojho
otca organistu a zbormajstra v
miestnom evanjelickom kostole.
Za zmienku celkom isto stojí aj to,
že otec Ľudovíta Rajtera niekoľko
rokov viedol pezinskú hasičskú
dychovku. Na „krásne časy“ v Pe-
zinku si pán profesor často s lás-
kou spomínal, a ako kdesi sám o

prof. Dr.
Ľudovít Rajter

sebe povedal, najprv poznal noty,
až potom písmená, hudba mu
teda učarovala už v útlom detstve.

Cestou hudobného umenia sa
uberali i jeho študentské kroky.
Študoval na Mestskej hudobnej
škole v Bratislave u Alexandra Al-
brechta a na Hudobnej a dramatic-
kej akadémii v Bratislave u Frica
Kafendu (teória, klavír) a Rudolfa
Rupníka (violončelo). V rokoch
1924 – 1929 pokračoval v štú-
diách na Hochschule für Musik
und darstellende Kunst vo Viedni v
odboroch dirigovanie, kompozícia
a violončelo. Nasledujúce dva
roky strávil na Majstrovskej škole
Vysokej hudobnej školy Franza
Liszta v Budapešti štúdiom kom-

pozície u známe-
ho bratislavského
rodáka Ernö Do-
hnányiho. Škol-
ské lavice ne-
opustil ani po ab-
solutóriu, tentoraz
však stál pred ni-
mi ako pedagóg,
presnejšie v ro-
koch 1929 – 1933
na Mestskej hu-
dobnej škole v
Bratislave.

V rokoch 1933 –
1945 bol prvým
dirigentom Ma-
ďarského rozhla-
su v Budapešti,
kde súčasne v ro-
koch 1938 – 1945
pedagogicky pô-
sobil na Vysokej
hudobnej škole
Franza Liszta naj-
skôr ako mimo-
riadny, od roku
1941 ako riadny
profesor. V ro-

koch 1946 – 1949 bol šéfdirigen-
tom Symfonického orchestra
Československého rozhlasu v
Bratislave.

Koncom štyridsiatych rokov rie-
šila široká hudobná obec otázku
zriadenia podľa možnosti profe-
sionálneho hudobného telesa.
Prof. Ľudovít Rajter bol jedným z
členov Prípravného výboru pove-
reného vytvorením Slovenskej
filharmónie, ktorému predsedal
Eugen Suchoň, ďalší významný
pezinský rodák. Od jej vzniku v júli
1949 až do roku 1976 (1951 –
1961 ako jej umelecký šéf) bol jej
prvým dirigentom. V rokoch 1968
– 1976 bol súbežne opäť šéfdiri-
gentom Symfonického orchestra

Československého rozhlasu v
Bratislave. Od vzniku Vysokej
školy múzických umení v Brati-
slave v roku 1949 až do roku 1976
bol na nej pedagogicky činný, od
roku 1951 ako vedúci pedagóg
dirigentskej triedy (roku 1991, v
rámci rehabilitačných konaní, mu
bol udelený titul profesor).

Za 65 rokov svojej umeleckej
činnosti sa prof. Ľudovít Rajter stal
nositeľom početných domácich i
zahraničných, štátnych, mest-
ských a spoločenských vyzname-
naní. Bol jednou z najvýznamnej-
ších, medzinárodne vysoko uzná-
vaných osobností hudobného a
kultúrneho života na Slovensku.
Jeho umelecká činnosť sa od po-
čiatku niesla v internacionálnom
znamení, najmä z hľadiska dra-
maturgie a pozývaných hosťu-
júcich umelcov. Významnou mie-
rou sa tiež podieľal na rozvoji
súčasnej slovenskej symfonickej
tvorby uvádzaním a nahrávaním
desiatok premiér slovenských skla-
dieb a ich početných repríz.

Hoci deň nedožitých stých
narodenín prof. Ľudovíta Raj-
tera pripadne až na koniec júla,
už tento mesiac v rámci festi-
valu Ad una corda si jeho osob-
nosť pripomenieme úvodným
číslom prvého festivalového
dňa (štvrtok 27. apríla), výsta-
vou fotografií, a tiež spoločnou
skladbou pre všetky zúčast-
nené zbory z pera tohto majstra.
Na september tohto roka pripra-
vujeme v spolupráci s Mest-
ským múzeom v Pezinku väčšiu
výstavu venovanú nesporne
zaujímavému pezinskému rodá-
kovi prof.Ľudovítovi Rajterovi.

Mgr. Miroslava Sandtnerová,
folkloristka, Malokarpatské
múzeum v Pezinku

Prof. Ľudovít Rajter s hudobným skladateľom
prof. Eugenom Suchoňom (september 1983, Slo-
venská filharmónia – 75. narodeniny E. Su-
choňa).

Počas posledného, predĺženého, aprí-
lového víkendu sa uskutoční v Pezinku
VI. ročník medzinárodného festivalu chrá-
mových zborov AD UNA CORDA, nad
ktorým prevzal záštitu prezident Sloven-
skej republiky Ivan Gašparovič.

Organizátori na tohtoročný festival po-
zvali päť zborov –

z Poľska, z
Čiech, z Maďarska a
dva slovenské zbory –

a domáci Ad Una Corda. Ako
nám povedal hlavný organizátor

, podobne ako na minulý roč-
ník, pozvali zbory len zo susedných kra-
jín. Má to za cieľ, hlbšie spoznať a zbližo-
vať kultúru v našom stredoeurópskom
regióne.

Rok 2006 vyhlásilo Národné hudobné
centrum za Rok slovenskej hudby. Odzr-
kadlilo sa to aj v dramaturgii nášho festi-

Chór Uniwersytetu Wiel-
kego Gentlemen Singers

Banchieri Singers
Detský spevácky

zbor SRo
Ing. Ma-

rián Šipoš

valu. Na otváracom koncerte sa predstaví
hosť – violončelista Jozef Lupták, ktorý
uvedie dielo pezinského rodáka Ľudovíta
Rajtera (Fantázia pre violončelo). Osob-
nosť Ľ. Rajtera, ktorý by sa 30. júla tohto
roku dožil 100 rokov, si na festivale pripo-
menú aj výstavkou fotografií a spoločnou
skladbou na záver Galakoncertu v sobotu
29. apríla.

Všetky zúčastnené zbory budú mať sa-
mostatné koncerty. Jeden z nich (28. 4. o
22. hod.) sa uskutoční aj vo Farskom kos-
tole, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii.

Zaujímavosťou medzi účinkujúcimi sú
dva komorné zbory – osemčlenný český
Gentlemen Singers, ktorí spievajú sklad-
by od renesancie až po spirituál a sloven-
ské ľudové pesničky a komorný maďar-
ský zbor s náročnými upravenými sklad-
bami, ktoré pre nich tvorí japonský autor.

(mo)

28. apríl 2006

29. apríl 2006

30. apríl 2006

19.00 hod.
(kláštorný kostol)

20.30 hod.
(dolný kostol)

22.00 hod.
(farský kostol)

12.00 hod.
(HradČervený Kameň)

19.00 hod.
(dolný kostol)

11.00 hod.
(dolný kostol)

Chor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Banchieri Singers

Gentlemen Singers

KONCERT NAZÁMKU

GALAKONCERT

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA



Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku poskytuje príspe-
vok na začatie vykonávania alebo
prevádzkovania samostatnej zá-
robkovej činnosti uchádzačom o
zamestnanie so zdravotným po-
stihnutím. Príspevky sú financo-
vané z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a štátneho roz-
počtu. Zákon stanovuje podmien-
ky na poskytnutie príspevku, a to
vedenie uchádzača o zamestna-
nie v evidencii Úradu práce

rozhodnutím So-
ciálnej poisťovne.

Ak občan spĺňa tieto podmienky
a má záujem podnikať, prihlási sa
na prípravu na začatie vykonáva-
nia samostatnej zárobkovej čin-

naj-
menej štyri mesiace a preukáza-
nie miery poklesu schopnosti
vykonávať zárobkovúčinnosť o
viac ako 40%

nosti. Úrad práce ponúka mož-
nosť absolvovať rekvalifikáciu s
názvom Podnikateľské minimum,
účelom ktorej je vypracovanie pod-
nikateľského zámeru a získanie
základných vedomostí z oblasti
podnikania. Výška príspevku obča-
novi so zdravotným postihnutím
na začatie vykonávania alebo pre-
vádzkovania samostatnej zárob-
kovej činnosti v Bratislavskom
kraji je v súčasnosti na
úhradu nákladov súvisiacich so
samostatnou zárobkovou čin-
nosťou a poskytuje sa formou jed-
norazového paušálneho príspe-
vku. Žiadateľ môže získať aj
príspevok na úhradu preukáza-
ných dodatočných nákladov vo
výške , čo sú náklady
súvisiace s rozšírením a úpravou
pracoviska a tiež náklady na vyba-
venie pracoviska strojmi, zariade-
niami, pracovnými pomôckami a

89 556 Sk

100 752 Sk

ich inštaláciu. Tento príspevok sa
vypláca po predložení dokladov o
výdavkoch, ktoré vznikli po začatí
podnikania.

Príspevok nie je možné poskyt-
núť na činnosti odvetvia dopravy a
činnosti spojené s výrobou, spra-
covaním alebo marketingom po-
travín, pomocou 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 404, tel.č.
033/6902623. (ÚPSVaR)

V zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2003 majú vlast-
níci pozemkov a stavieb na území
mesta Pezinka vykonať každo-
ročne od posledného marcového
týždňa do 30. apríla celoplošnú
deratizáciu. Pokiaľ ste ju ešte neu-
robili, túto povinnosť vám pripomí-
name.

Vlastníci nehnuteľností sú povin-
ní: udržiavať nehnuteľnosti v čis-
tote podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, odstraňovať
z nich odpady, ktoré môžu byť zdro-
jom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Vlastník malej nehnuteľnosti (rod.
dom, chata) môže deratizáciu vy-
konať aj sám, ale musí sa pri kont-
role preukázať dokladom o ná-
kupe deratizačného prípravku.

Kontrolu plnenia povinností vy-
koná Mesto, prostredníctvom kom-
petentných pracovníkov MsÚ v
spolupráci so štátnym okresným
hygienikom. (ku)

Dňa 28. marca 2006 dostalo
Mesto Pezinok petíciu 22 obča-
nov, v ktorej vyjadrujú nesúhlas s
prepojením komunikácie Štúrova
na budúce sídlisko Grinava – Oreš-
né. Petíciu podpísali aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku za túto oblasť – Ing. Ján Sat-
ko, CSc. a PhDr. Zita Joklová.

(mo)

Vyše tisíc návštevníkov prišlo v
sobotu 1. apríla na Festival KA-
PUSTNICA CUP 2006, ktorý sa
konal prvýkrát na námestí. Bol to
skvelý vstup ďalšieho atraktív-
neho podujatia do nášho mesta,
ktorému sa zjavne potešili Pe-
zinčania i návštevníci z okolia.

Súťažilo štrnásť družstiev zo
Slovenska a Čiech. Odborná po-
rota za najlepšiu kapustnicu ozna-
čila tú, ktorú navarilo družstvo pe-
zinského LIONS CLUBU BOZIN
so šéfkuchárom Michalom Gri-
čom. Cenu primátora získalo
družstvo Lyžiarskeho klubu BABA
Pezinok.

Súčasťou podujatia bola i prvá
súťaž na Slovensku v gúľaní bari-
kového suda na čas. Víťazom sa
stal Pezinčan František Minaro-
vič, ktorý 200 litrový sud na vzdia-
lenosť 20 metrov odkotúľal za
11,6 sek. Súťažilo sedem mužov
a dve ženy. (mo)

Reklamno-módna agentúra FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01 Tr-
nava (tel/fax: +421 (0)33-551 3075, infolinka: +421 (0) 911-135274)
usporiada v dňoch 6. – 10. mája 2006 vo viacerých mestách na Slo-
vensku výberové castingy pre modelky.

Chceš sa stať 1. slovenskou modelkou a postúpiť na celosvetové
finále Model of the World do Tanzánie? Tak neváhaj a príďna výberový
casting 10. mája 2006 o 16.00 hod. v Obchodnom centre PLUS, Ho-
lubyho 28, Pezinok.

Finálový večer sa uskutoční 27. mája 2006 o 18.00 hod. v Obchod-
nom centre PLUS v Pezinku, moderovať ho bude Michaela Suríniová.

Poskytneme bezplatné modelingové poradenstvo, bezplatnú vý-
učbu modelingovej chôdze, bezplatnú evidenciu v modelingovej data-
báze. (flash)

Na Mestskom úrade v Pezinku
sa 12. apríla uskutočnilo pra-
covné stretnutie koordinačnej
skupiny s cieľom riešiť problémy v
Glejovke. V tejto časti mesta do-
chádza ku krádežiam a hrubej
devastácii v susediacich záhra-
dách, mizne úroda, železo, dre-
vo, vykrádajú sa a demolujú chat-
ky. V okolí bytovky je sústavne
neporiadok, spaľujú tu silne zapá-
chajúce materiály. Záhradkári a
ľudia, ktorí bývajú v blízkom su-
sedstve sú zo situácie už zhroze-
ní. Nie je žiadnym tajomstvom, že
tieto problémy spôsobujú Rómo-
via.

povedal nám je-
den zo záhradkárov.

Ako nás informoval zástupca
primátora Ing. Jozef Chynoran-

"Ukradli mi plechové sudy, pum-
pu, železnú ohradu, železnú la-
vičku a stojan, násilne otvorili
chatku, pričom poškodili zámku a
dvere a zobrali čo sa im páčilo.
Každému zo susedných záhrad-
károv čosi ukradli či vylámali zá-
hradnú chatku,"

ský o mnohých problémoch vo
vedení Mesta vedia, preto sa so
situáciou zaoberajú. Najhoršie je,
že na krádežiach sa zúčastňujú aj
deti, ktoré nemožno postihnúť za
trestný čin. Mestská polícia to
rieši pohovormi s rodičmi, prí-
padne pokutami, ale musia pri-
hliadať na sociálnu situáciu, preto
sú pokuty nižšie.

Pokiaľ ide o krádeže železa sa
policajti snažili dohodnúť s maji-
teľmi zberných surovín, aby evi-
dovali železný materiál, ktorý pri-
vezú najmä Rómovia, ale nie u
všetkých našli pochopenie.

Problémom je i to, že do Gle-
jovky prichádzajú Rómovia z
iných miest, pri legitimovaní tvr-
dia, že sú na návšteve. Neraz sa
tu zdržiavajú dlhšie, bude po-
trebné to sledovať a zisťovať, čo
tam robia.

Z porady vzišli viaceré opatre-
nia. Uvažuje sa najmä o častej-
ších kontrolách zo strany mest-
skej polície a pracovníkov mest-
ského úradu so zameraním na
dodržiavanie poriadku, čierne

stavby, pobyt nežiadúcich osôb a
celkové riešenie tamojších pro-
blémov. (mo)



Pomaly si začíname zvykať na
to, že globálne otepľovanie atmo-
sféry Zeme nie je len akési nezod-
povedné strašenie vedcov, ale
tento pre nás nanajvýš nepríjemný
fakt začíname cítiť i na vlastnej
koži. Veľa ľudí má pri zmienke o
otepľovaní veľmi skreslenú pred-
stavu, čo to znamená pre život na
Zemi a už vonkoncom si nemá
možnost uvedomiť celkové rôzno-
rodé dôsledky na zmenu klímy v
jednotlivých oblastiach na zeme-
guli. Zatiaľ čo niekde sa môže cel-
ková klíma posúvať k teplejšiemu
charakteru, inde sa môže dokonca
ochladzovať a to až do takých
dôsledkov, že život v týchto oblas-
tiach sa môže stať až neznesi-
teľný. Samozrejme, že sa to ne-
stane naraz a počas niekoľkých
rokov, ale stane sa to oveľa rých-
lejšie, ako sme si doteraz mysleli.

Dôkazom tohoto tvrdenia je fakt,
že už po uplynutí necelých dva-
dsiatich rokov (18) klimatických
meraní v našom observatóriu je
možné z nameraných hodnôt jed-
notlivých prvkov atmosféry Zeme
tento trend celkom jasne badať.

Napriek to-
mu, že v minulom roku bola naj-
vyššia max.teplota len od 0,2 st.
nižšia ako je priemer (31,9 st.), tak
vývoj týchto teplôt za celé merané
obdobie má jednoznačne stúpajú-
ci trend a priemerné maximáne te-
ploty stúpli takmer o jeden stupeň,
zatiaľ čo najnižšie minimálne tep-
loty takmer o jeden stupeň klesli,
pričom v minulom roku dosiahla
táto hodnota len 0,1 stupňa pod
priemer (-13,7 stupňa). Napriek

Teplota vzduchu:

tomu, že priemerná ročná teplota
v roku 2005 bola len 7,91 stupňa,
(priemer 8,20 stupňa), za 18 rokov
sa táto hodnota zvýšila o 0,3
stupňa. Tieto hodnoty svedčia o
vývoji klímy k extrémnejším hod-
notám.

Celkový ročný
úhrn zrážok za minulý rok bol
1 010,3 mm, čo je oveľa viac ako
ročný priemer – 833,2 mm. Vývoj
zrážok za celé meranie má stúpa-
júcu tendenciu a od roku 1988 sa v
priemere zvýšil o 150 mm. Tento
trend sa týka aj denných zrážok a
mesačných zrážok. Zatiaľ čo cel-
kové množstvo napadnutého sne-
hu a priemerná výška snehovej
pokrývky sa počas osemnástich
rokov takmer nezmenili, pri stúpa-
jucom množstve zrážok sa teda
zrážky začínajú kumulovať v let-
nom období a v množstve napad-
nutého snehu, čo predstavuje
stúpajúce riziko povodní. Minulý
rok aj bol v množstve napadnu-
tého snehu rekordný a dosiahol
celkový úhrn 288 cm (priemer 140
cm) a výška snehu bola naopak
vysoko nadpriemerná: 72 cm
(priemer 46 cm). Mierne sa však
predlžuje trvanie snehovej pokrýv-
ky, čo svedčí o dlhšietrvajúcich
mrazoch.

Najvyš-
šie namerané hodnoty za celkové
merané obdobie boli v celkovom
množstve spadnutého snehu:
129 cm v decembri a v celkovom
množstve spadnutého snehu za
rok: 288 cm.

Zrážky a sneh:

Extrémy v roku 2005:

Dušan Kalmančok
AGO FMFI UK, Modra-Piesok



Laura Košútová 22.2.
Filip Hajtmánek 5.3.
Marek Púčik 11.3.
Adam Sekanina 11.3.
Natália Nevedelová 12.3.
Jakub Miklenčič 16.3.
Bianka Dugovičová 20.3.
Erik Pastucha 21.3.
Natália Bégerová 23.3.
Samuel Múčka 28.3.
Linda Filípková 29.3.
Samuel Pojdák 29.3.
Rebeka Vidová 29.3.
Patrik Boďa 1.4.
AlexanderAmon 3.4.
Dominika Marcinová 3.4.
Richard Kuzmík 4.4.

Kamila Rybárová 4.4.
Mira Doluvodská 8.4.

70-roční
Michal Peniak aHana Heldová
Ľuboš Májek a Katarína Bončová
Igor Buček a Miriam Kráľovičová
Miroslav Holič aJana Chúryová

Anastázia Knežíková 12.4.
Janka Matulová 20.4.
Vladimír Klamo 21.4.
RSDr. Viliam Babulík 26.4.
Ján Jančovič 26.4.

Helena Kadlečíková 3.4.
Pavla Belanová 8.4.
Paula Haldová 17.4.
Viera Plavčanová 24.4.
Jozef Gilan 26.4.

Františka Šindlerová 8.4.
Pavel Skovajsa 12.4.
Anna Strapáková 22.4.

Mária Slivková 4.4.
Emília Kováčová 10.4.
Emil Barok 11.4.
Anna Kováčiková 22.4.

Štefan Sandtner 30.4.

Štefánia Romanová 19.4.

Pavel Spusta 5.4.
Irén Smoleň 15.4.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročný

91-ročná

92-roční

MilanČech 64 r.
Jakub Cichý 52 r.
AntonínFranko 55 r.
Karol Horváth 89 r.
Anna Lišková 76 r.
Mário Klamo 32 r.
Margita Slezáková 82 r.
Peter Vacho 56 r.
JarmilaAugustínová 39 r.
Magdaléna Červienková 69 r.
Dominik Ruža 77 r.
Jozef Földeši 61 r.
Juraj Kovačovský 57 r.
Rudolf Held 73 r.
Ján Turoň 77 r.
Františka Bartová 93 r.
Róbert Čajkovič 88 r.
TeréziaČíková 76 r.
BoženaČechová 55 r.
Bernard Suchoň 79 r.

Dňa 1. apríla 2006
som si pripomenula
4. výročie úmrtia
môjho manžela

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S úctou spomína manželka Cil-
ka.

Ernesta
MAJTÁNA

Odišiel si navždy, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ stále s
nami.
Dňa 7. 4. 2006 sme
si pripomenuli 2. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Valika, syn a dcéra s rodina-
mi.
Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím, tichúspomienku.

Františka
KOVAČOVSKÉHO

Dňa 17. 4. 2006
sme si pripomenuli
1. výročie čo nás
náhle opustila moja
mama

.

a zároveň sme si
dňa 19. 4. 2006 pri-
pomenuli 2 roky čo
nás navždy opustil
môj otec

.
S láskou na nich
spomínasyn Marián Široký.

Oľga ŠIROKÁ

ImrichŠIROKÝ

Dňa 23. 4. 2006
sme si pripomenuli
nedožitých 100 ro-
kov a zároveň si
11. 5. 2006 pripomí-
name 29 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec a dedko

.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Juraj RADO

Dňa 13. mája si pri-
pomenieme 13. vý-
ročie smrti nášho
syna a brata

.
O tichú spomienku

prosí smútiaca rodina.

Petra
KOVAČOVSKÉHO

Dňa 4. 5. 2006 uply-
nie rok od smrti na-
šej drahej

,
rod. Královej.
Venujte jej, prosím,

spolu s nami modlitbu a tichú spo-
mienku. Manžela dcérys rodinami.

Emílie
SKOVAJSOVEJ

Dňa 28. 4. 2006 si
pripomíname 1. vý-
ročie, čo nás navždy
opustila naša drahá
matka a babička

z Pezinka.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Synovia
Stanislav, Pavol a Ján s rodinami,
vnuci Braňo, Rudolf a Peter a
vnučka Gabriela.

Justína
SLIMÁKOVÁ

Dňa 8. 5. 2006 uply-
nie 26 rokov od úmr-
tia nášho otca a
dedka

.Jána SLIMÁKA
Tí, ktorí ste ho po-
znali venujte mu,

prosím, tichú spomienku. Synovia
Stanislav, Pavol a Ján s rodinami,
vnuci Braňo, Rudolf a Peter a
vnučka Gabriela.

Dňa 17. 4. 2006 uply-
nulo 10 rokov od
smrti nášho milova-
ného manžela, otca
a dedka

.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou
a vďakou spomína manželka Matil-
da, dcéry Eva a Marta a syn Štefan
s rodinami.

Albína
VYBERČIHO

Dňa 28. 4. 2006 sa
dožíva môj manžel

78 rokov.
Jubilantovi pri tejto
príležitosti srdečne
blahoželajú a do
ďalších rokov prajú

pokoj a hlavne zdravie manželka
Anka, syn Pavol a Marián.
K blahoželaniu sa pripája Maruška
Březíková s rodinou.

Jozef SCHÖN

Dňa 22.4. 2006 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku
56 rokov

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

František
KÖPLINGER

Dňa 25. apríla 2006
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomína

smútiaca rodina.

Ján VARAČKA

Dňa 28. apríla 2006
uplynie 20 rokov, čo
od nás odišla naša
drahá

.
V našich srdciach si
zostala s nami. Ro-

dičia, syn Filip asestrys rodinami.

Agáta
HRONČOVÁ

Dňa 5. 5. 2006 si
pripomíname ne-
dožité 90. narode-
niny nášho drahého
manžela, otca, ded-
ka a svokra

.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku.

JUDr. Konštantína
MARKOVIČA

Dňa 20. 4. 2006 sa
dožila krásneho ži-
votného jubilea 70
rokov veku pani

,
rod. Hanúsková.
Veľa zdravia, šťas-

tia a pohody jej prajú susedia Wil-
dovci a Gonglíkovci.

Hana MATULOVÁ

Ďakujeme za kveti-
nové dary všetkým
známym, celej rodi-
ne, ktorí sa zúčast-
nili na pohrebe na-
šej drahej mamičky

,
ktorá zomrela 23. 3. 2006. S úctou
ďakuje 7 detí, 3 nevesty a ostatná
najbližšia rodina.

Genovévy
TÁBOROVEJ

Lions club Pezinok usporiadal 7. apríla v Dome
kultúry Benefičný koncert. Účinkovali ľudová hudba
Petra Kuštára a chrámový zbor AD UNA CORDA.
Výťažok z koncertu (16 220 Sk) organizátori použijú
na Letné lionské hry pre chovancov Meremy Modra-

Harmónia a Hestie Pezinok a na ďalšie podujatia.
Vďaka finančnému daru Dr. Anny Repákovej mohli
sumou po 15 tis. Sk pomôcť vozíčkárom Helene Ven-
celovej, BekimoviAzirimu a Zdenke Budajovej.

(mo)



Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku, Literárne a vlastivedné
múzeum vo Svätom Jure pozýva
na výstavu

. Výstava sa koná
vo výstavných priestoroch jur-
ského múzea do 16. júna 2006.
Otvorené: utorok-sobota od 8.00
do 16.00 hod.

JÁN KORKOŠ – VÝ-
BER Z TVORBY

(mm)

Majiteľ pezinského Zámku
gróf Ján František Pálfi žijú-
ci na prelome 19. a 20. sto-
ročia bol náruživým zbera-
teľom umeleckých diel.
Jeho sídla nimi priam oplý-
vali. Stačí ich vymenovať:
Bojnický zámok, kaštieľ v
Kráľovej pri Senci či jeho
palác v Bratislave, v ktorom
je dnes Galéria Mesta Brati-
slavy.

Podrobnú predstavu o
týchto zbierkach môžeme získať zo správ, ktoré spra-
covali János Peregriny a riaditeľ budapeštianskeho
Umeleckopriemyselného múzea Jenö Radisics.
Prvý ich publikoval v roku 1909 a druhý v roku 1910.

Zariadenie pezinského Zámku pochádzalo zväčša
zo 16. a 17. storočia. Podľa Peregrinyho súpisu sa tu
nachádzalo 145 položiek, z toho 59 z nich tvorili
maľby, 19 miniatúry, 7 akvarely, 19 kresby, 32 gra-
fické listy, 6 fotografie a 3 reliéfy. Ich cenu odhadol na
199 849 korún.

Medzi maliarskymi dielami bola aj Madona od Petra
Christa. Pravdepodobne bola súčasťou domáceho
oltára a patrí medzi nepočetné zachované originály
diel tohto umelca. Je ich asi len 20. Ďalším vzácnym
dielom bola Dojčiaca Madona od Lucasa Cranacha
staršieho. Tento výjav sa v diele autora veľmi často
opakuje, lebo jeho hlavným zákazníkom bola Cirkev.
Ďalej tu bol obraz Panna Mária dávajúca Ježiškovi
piť od Joosa van Cleve. Štvrtým najvzácnejším die-
lom bola Podobizeň arcivojvodkyne Isabelly Clary
Eugenie od Rubensa. Okrem toho boli diela Tho-
masa de Keysera, Gerarda Terbocha,Abrahama van
den Tempela, Bartholomea van der Helsta a Guerci-
na. Od Bartholomea van der Helsta tu bol Portrét Gi-
deona de Wildta. V súbore malieb 19. storočia sa na-

chádzali i obrazy Feuerbacha či Pilotyho. V kolekcii
kresieb boli taktiež Svätý František od Correggia,
Anjel od Perugina a Svätá rodina od Michelangela.

Ján Pálfi už však nemohol skompletizovať umelec-
koremeselný inventár kaštieľa. Plány mu prekazila
smrť.

Okrem intarzovaného nábytku v zámku si zasluho-
vala pozornosť najmä komora striebra. Ďalšie tri gróf
vybudoval v kaštieli v Kráľovej pri Senci a vo svojich
palácoch vo Viedni a Bratislave. Z týchto troch kle-
notníc, nachádzajúcich sa na Slovensku však tá pe-
zinská bola najmenšia. Obsahovala totiž len asi 100
zlatníckych prác, rezieb zo slonoviny, sklenených
nádob. Boli to všetko diela zo 16. a 17. storočia.

V roku 1912 však obrazy z pezinského Zámku a
bratislavského paláca previezli do Budapešti a tým
utrpelo Slovensko obrovskú škodu.

Menšia časť Pálfiho zbierok nachádzajúcich sa na
území Slovenska v Kráľovej, Pezinku a Suchej nad
Parnou predaná na šiestich aukciách v rokoch 1924
1926 v Piešťanoch, Prahe, Karlových Varoch a Koši-
ciach. Na Slovensku z nich ostala iba naozaj nepa-
trná časť.

To málo, čo v pezinskom Zámku ešte zostalo, v Deji-
nách mesta Pezinka v roku 1947 komentuje dr. Da-
rina Lehotská takto: „Z vnútornej výzdoby zámku za-
sluhuje si zmienku krásny majolikový kozub, pravde-
podobne talianskeho pôvodu, vo veľkej sieni a na
chodbe majolikou vyloženáčasť steny a niektoré dre-
vorytecké práce, ktorými sú obložené steny niekto-
rých izieb.“

Toto je len veľmi stručný prehľad o tom, aké cen-
nosti sa nachádzali v našom Zámku, a o aké pa-
miatky Pezinok prišiel.Aj zbierky, ktoré dnes obdivujú
množstvá návštevníkov v Bojniciach, sú len nepatr-
nou časťou výbavy miestneho hradu.

Peter Sandtner

podľa ust. § 281 a nasl. Obchod.
zák.

1. Predmetom návrhu zmluvy
bude odkúpenie pozemku podľa
GP, individuálne určenie konkrét-
nej garáže stanoví výberová komi-
sia vymenovaná MsZ v Pezinku pri
vyhodnotení súťaže;

2. kúpna cena pozemku 1.000,-
Sk/m + treba rátať s nákladmi spo-
jenými s vybudovaním podložia
pod garáže;

3. zaplatenie kúpnej ceny pred
podaním KZ na Katastrálny úrad
Správu katastra v Pezinku;

4. prednosť majú občania, ktorí
majú trvalý pobyt v danej lokalite
resp. v blízkosti danej lokality, sú
vlastníkmi osobného motorového
vozidla (povinnosť preukázať) a ani
žiadateľ ani osoba žijúca s ním v
spoločnej domácnosti nie je vlast-
níkom garáže;

5. v prípade väčšieho záujmu o
garáže ako sú možnosti na vý-
stavbu rozhodne komisia losova-
ním;

6. do výberového konania budú
zaradené len žiadosti podané v
termíne , na žiadosti
podané po tomto termíne sa ne-
prihliada.

Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
– organizačných na : Mgr. Renátu

Gottschallovú, ved. práv. odd., or-
ganizátor súťaže, č.t. 033/ 6901
121, e-mail: gottschallova.renata-
@msupezinok.sk.

v y h l as u j e
obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľností

v k.ú. Pezinok ul. kpt. Jaroša, za
účelom výstavby garáží, v
zmysle Geometrického plánu č.
59/2004 zo dňa 17. 2. 2006,
úradne overeného 3. 3. 2006, vy-
hotoveného Karolom Světlíkom
(ďalej len „GP“), to konkrétne
parc.č. :
– parc.č. 2023/491 zast. plocha

o výmere 19 m ,
– parc.č. 2023/492 zast. plocha

o výmere 19 m ,
– parc.č. 2023/493 zast. plocha

o výmere 19 m ,
– parc.č. 2023/494 zast. plocha

o výmere 19 m ,
– parc.č. 2023/495 zast. plocha

o výmere 19 m ,
– parc.č. 2023/496 zast. plocha

o výmere 19 m ,
zapísanýchna LVč. 4234.

PODMIENKYSÚŤAŽE

do 15. 5. 2006

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta
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Ako zdravotne postihnutý
občan som rád, že sa v Pezinku
venuje pozornosť i tématike
invalidných občanov a dokon-
ca i primátor si našielčas a zaví-
tal medzi nás. Za to samozrej-
meďakujeme.

Mnohých z nás však v týchto
dňoch zaskočilo rozhodnutie
mestského zastupiteľstva v
súvislosti s vyrubením daní z
domov a bytov. Ide o nájomní-
kov bytov v bytovkách, ktorým
v drvivej väčšine mesto nepo-
skytlo žiadnu zľavu proklamo-
vanú vo svojom VZN. To už
mestská kasa je taká chudob-
ná, že chýba tých pár korún?
Myslím si, že sú i chudobnejšie
obce, pritom aspoň takýmto
spôsobom prejavia solidaritu s
postihnutými občanmi.

Vladislav Ondrejovič

Odpoveďprimátora:
– Občania, ktorí sú držiteľmi ZŤP
mohli na základe VZN č. 1/2006
požiadať o úľavu na dani z nehnu-
teľnosti alebo o zníženie poplatku
za odpad. Po predložení dokla-
dov o sociálnej a ekonomickej

situácii rozhodovala komisia o
znížení týchto poplatkov v roz-
medzí 10 – 50 percent, pričom sa
skúmalo niekoľko kritérií. Žiadostí
bolo spolu 97, z toho neopodstat-
nených 12. Úľavy neboli poskyt-
nuté na byty (ide o menšie sumy),
naopak až 47 zliav v rozmedzí 10
až 50 percent bolo poskytnutých
na rodinné domy. Nie všetkým
žiadateľom sme vyhoveli, pretože
ich ekonomická situácia nie je kri-
tická a mesto musí pomáhať naj-
mä tým, ktorí sú v najväčšej nú-
dzi. Na tento účel má mesto zria-
dený aj Fond pomoci, z ktorého
po celý rok prispieva občanom v
životnej núdzi, napr. na lieky, stra-
vu, sociálne služby a pod., a to aj
zdravotne hendikepovaným obča-
nom.

Nemožno však poskytovať úľa-
vu na dani alebo príspevok z
fondu paušálne, teda všetkým
žiadateľom, pretože aj tu musí
platiť princíp solidarity. Treba si
uvedomiť, že mesto zo svojho
rozpočtu uvoľňuje ročne viac ako
desať miliónov korún na rôzne
sociálne zariadenia a služby.
Mesto financuje Zariadenie opat-

rovateľskej služby na Komenské-
ho ulici, Nocľaháreň na Bratislav-
skej ulici a tri kluby dôchodcov.
Vyše 5 miliónov ide len na posky-
tovanie opatrovateľskej služby,
ďalšie na rozvoz stravy, ale po-
skytujeme aj bezplatne priestory
KC a KD na činnosť. Sú však ešte
mnohé ďalšie činnosti, ktoré roz-
sah tohto článku nedovoľuje
uviesť. Preto si myslím, že pau-
šálne zrušenie daní a poplatkov
len pre jednu skupinu obyvateľov
by bolo riešenie nesystémové,
ktoré by viedlo k tomu, že by chý-
bali peniaze inde, na oveľa dô-
ležitejšie činnosti.

Ak chceme jednotlivé mestá po-
rovnávať, musíme tiež vedieť,
aké služby mesto konkrétne po-
skytuje. Bolo by totiž veľmi jedno-
duché odpustiť napr. daň z ne-
hnuteľnosti každému držiteľovi
ZŤP aďalej už nefinancovať žiad-
ne iné sociálne zariadenia pre
týchto spoluobčanov. Tak to nie-
ktoré mestá aj robia, nemajú so-
ciálne zariadenia, spoliehajú sa
len na tie štátne. Pezinok však
medzi ne, chvalabohu, nepatrí.

Oliver Solga



Naše mesto Pezinok je ozaj
pekné a určite aj dlho bude záslu-
hou jeho obyvateľov. Aby sa za-
choval takýto obraz aj pre naše
deti a súčasne ich motivoval ku
zveľaďovaniu svojho mesta sa
snažia členovia klubu Sokol -
orientačný beh. Nešlo o akciu,
akých je v poslednom čase neúre-
kom (rodič zaplať a o dieťa sa ti
postaráme).

Deti základných škôl Pezinka sa
mohli bezplatne zúčastniť na
orientačnom behu v uliciach mes-
ta. Pri štarte dostali kartičky a
mapu mesta s vyznačenými kon-
trolami so štikačkami, kde si mali
deti označiť kartičku a s nazbiera-
nými kontrolkami prísťdo cieľa.

Deti to veľmi bavilo. Hľadaním

kontroliek označených výraznou
žlto-bielou farbou sa učili pozná-
vať rôzne zákutia mesta a oriento-
vať sa v ňom. Tak ako dospelí ma-
jú vínnu cestu, tak deti mali orien-
tačnú cestu mestom. Týmto
chcem ako rodič poďakovať za
toleranciu vodičov na cestách a
občanom mesta, ktorí umožnili
bez problémov priblížiť sa deťom k
ich kontrolkám.

Výnimkou bol obyvateľ na Sta-
rom dvore, ktorému sa asi zdalo,
že tú kontrolku je veľmi vidieť a
tak to deťom sťažil tým, že zapar-
koval svojho štvornohého mi-
láčika rovno na ňu. Našťastie na-
še deti sa nedali zmiasť a našli ju
aj pod autom. Možno sa pri tom
zašpinili, no dúfam, že rodičia to

pochopili, veď deti sú šikovné a
nemôžu za to.

Jednej občianke z rodinného
domu asi bolo ľúto susedky a stá-
le prekladala kontrolku spred
svojho domu pred jej dom. Do-
konca deti našli kontrolku hodenú
aj v potoku. No čo poviete, nie sú
šikovné?

Za obetavosť a úsilie pri organi-
zovaní a uskutočnení tohoto pek-
ného podujatia za rodičov veľmi
pekne ďakujem klubu Sokol -
orientačný beh i učiteľom základ-
ných škôl a držím im palce, aby im
to vydržalo čo najdlhšie.

P. S. V budúcnosti by azda užšia
spolupráca s mestskou políciou
dokázala tieto malé nedorozume-
nia vyriešiť. Beata Bodová

V minulom roku sa v pezinských
lesoch vyťažilo 3 311 m dreva, čo
je o tri percentá menej ako sa pred-
pokladalo. Nájomca mestských
lesov - Lesy SR, š.p. (zmluva o
prenájme 1 182 ha lesa bola uza-
vretá v r. 1993), zaplatil Mestu Pe-
zinku za vlaňajšok nájomné v
sume takmer 1,3 milióna Sk.

Obnova lesa sa uskutočnila na
ploche 2,12 ha, čistenie po ťažbe
na 3,99 ha, ošetrovanie mladých
lesných porastov (okopávanie) na

3
3,37 ha, mechanická a chemická
ochrana proti burine a zveri na
13,27 ha. Prerezávky sa realizo-
vali na 8,11 ha a bolo postavených
320 metrov oplotenia na ochranu
novovysadených kultúr.

Aj v minulom roku pretrvávali
problémy s predajom dreva ako aj
s neplatičmi zo strany odbera-
teľov. Na zlepšenie obchodova-
teľnosti chcú výrobcovia dreva
viac využívať aukcie.

(mo)

Do hlbín ti duše – s úctou – vchádzam
čerpať elán dennodenne, znova.
Bez hraníc je priestor v tebe, mama.
Ustálená vo mne tiež obnova

nádeje a isto v duchbystrosti,
vykráčať si svižne, bez brodenia,
brániť hnevu, aj skrivodlivosti.
Citové to vnemy neuzemnia.

Blahovôľa – terén našej sily.
Predurčuje vopred zacielením
polohových mét – a v každej chvíli
usmernením, ba ich zmohutnením.

Rozumom tak chápem: emotívnosť
do mysle nám vniká. Obojstranne.
Nezdolá ju žiadna nežičlivosť.
Bariéry, či zátarasy? – Márne!

Láska – dominanta nášho vzťahu.
Zreteľňuje jasne smerovania
cieľov skutočností – tých na prahu
súladov snáh, aj ich vzpružovania.

V účinných rozmeroch, vari s vervou
život vnímať chcem vždy existenčne;
vôľu mám ťa poctiť– detskou nehou.
Nech svet vníma srdce láskyplné.

Končí moja radosťchvíľa,
mamulienka – mne premilá.

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003
Z. z o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme
vypisuje výberové konanie na
obsadenie funkcie riaditeľa:

– Odborná a pedagogická spô-
sobilosť požadovaná na stupeň
a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy ustanovenú oso-
bitným predpisom
– Najmenej 5 rokov pedagogic-

kej praxe;
– Absolvovanie prvej kvalifikač-

nej skúšky alebo jej náhrady;
– Riadiace a organizačné schop-

nosti, komunikačné predpokla-
dy;

– Občianska bezúhonnosť;
– Vypracovanie návrhu koncep-

cie rozvoja školy.

1. Prihláška
2. Osobný dotazník
3. Profesijný životopis
4. Overené doklady o vzdelaní
5. Odpis z registra trestov, nie

starší ako tri mesiace
6. Vypracovaný návrh koncep-

cie rozvoja školy
Prihlášku s dokladmi je po-

trebné zaslať alebo osobne do-
ručiť do 26. 5. 2006 do 12,00
hod. s označením na obálke
„VÝBEROVÉ KONANIE" a ad-
resa školy v ktorej sa záujemca
uchádza o funkciu na adresu:

.

l

l

l

Základná škola, Holubyho
14, Pezinok;

Základná škola, Kupecké-
ho74, Pezinok;

Základná škola, Na biele-
nisku 2, Pezinok.

:

Mestský úrad, Radničné nám.
7, 902 14 Pezinok

Kvalifikačné predpoklady

Požadované doklady:

Mesiac marec sa v našom
povedomí často spája s kni-
hami a literatúrou. Možno i
preto primátor Pezinka Oliver
Solga pri tejto príležitosti odo-
vzdal riaditeľke Malokarpatskej
knižnice dar Mesta, ktorý tvo-
rilo päťdesiat kníh – celá edícia
spisovateľov 20. storočia, ktorý
v minulom roku vydalo SME.
Kompletná edícia modernej
svetovej literatúry poputuje
podľa slov riaditeľky do po-
bočky Mestskej knižnice na
Cajle. (r)

V dňoch 20. 4. – 31. 5. 2006
realizuje Štatistický úrad Slo-
venskej republiky zisťovanie o
informačných a komunikačných
technológiach v domácnos-
tiach. Na zisťovanie bolo vybra-
tých i 19 domácností z Pezinka.
Funkciou opytovateľa bola po-
verená pracovníčka ŠÚ SR
Jana Kimličková. (mo)

Spojiť príjemné s užitočným má ambíciu nový náučný chodník v
Zámockom parku, ktorý sa podarilo vytvoriť Centru voľného času v
spolupráci s Mestom Pezinkom a Malokarpatskou nadáciou Revia
vďaka podpore nadácie Ekopolis a firmy Baumit. Na jeho tvorbe sa
podieľali Zuzana Majerníková a Jana Gubániová. Súčasťou tohto
projektu je informačná tabuľa umiestnená pri vchode do parku. Ob-
sahuje stručné charakteristiky vzácnej flóry a fauny nachádzajúcej
sa v tejto lokalite. Okrem toho je na území parku umiestnených 16
tabuliek s názvami jednotlivých stromov. Projekt poskytuje nielen
zaujímavé informácie o pozoruhodnostiach parku, ale jeho tvorco-
via mysleli i na zlepšenie podmienok pre návštevníkov pri chvíľach
oddychu. Zo zdrojov poskytnutých donorom – firmou Baumit a
vďaka iniciatíve Malokarpatskej nadácie Revia v parku nainštalovali
šesť nových lavičiek.

Náučný chodník oficiálne sprístupnili pri príležitosti slávnosti ku
Dňu zeme 24. apríla. Realizátori projektu ďakujú Jánovi Vajsáblovi
za grafické spracovanie a Petrovi Fraňovi za výrobu drevených prv-
kov značenia.

Všetci, ktorí sa podieľali na realizácii náučného chodníka veria, že
spomínané aktivity pomôžu parku chytiť druhý dych a postupne mu
vrátia zašlú slávu. Najbližšími krokmi by malo byť osadenie ďalších
lavič iek,
o b n o v e-
nie chovu
p á v o v ,
ktoré boli
voľakedy
jeho oby-
vateľmi a
v y b u d o-
v a n i e
móla na
brehu ja-
zierka.

(EL)



Poskytuje ju
. Okrem 9-ročnej školskej

dochádzky ponúka:
–

pripraviť deti s odloženou škol-
skou dochádzkou na úspešný
vstup do školy.

v prípravnom ročníku zaškoľujú 6-
ročné deti, ktoré dovŕšia 6. rok do
konca kalendárneho roka v prí-
slušnom školskom roku. Je to na
žiadosť rodičov s odporúčaním
psychológa (školská nezrelosť,
odložená školská dochádzka, stu-
peňmentálneho zaostávania, one-
skorený vývin, oneskorený vývin
reči, nezaškolené v materskej ško-
le, sociálne zanedbané a pod.). Po
absolvovaní prípravného ročníka
vykoná psychológ kontrolné psy-
chologické vyšetrenie s odporúča-
ním na vzdelávanie v 1. ročníku
základnej školy alebo špeciálnej
základnej školy.

Špeciálna základ-
ná škola

Prípravný ročník pri Špeciál-
nej základnej škole v Pezinku

Cieľprípravného ročníka:

Pre koho je určený:

Popisčinnosti
v prípravnom ročníku:

Prípravný ročník
ponúka rozvíjanie:

deti majú zabezpečenú starostli-
vosť psychológa, logopéda. Pra-
cuje s nimi špeciálny pedagóg.
Dĺžka vyučovacieho dňa je štyri
hodiny, týždenne 20 hodín. Po
vyučovaní môžu deti navštevovať
špeciálny školský klub detí. V prí-
pravnom ročníku sa striedajú me-
tódy a formy práce rozdelené do
jednotlivých výchov, ktoré rozví-
jajú schopnosti detí potrebné v 1.
ročníku. V triede je maximálne
osem detí, aby sa bolo možné kaž-
dému dieťaťu individuálne veno-
vať.

grafomotorických zručností, zra-
kovej a sluchovej diskriminácie
hlások, matematických predstáv,
sebaobslužných, výtvarných, pra-
covných zručností, samostatnosti
v školskej práci, reči a komunikač-
ných schopností, zdravého teles-
ného vývinu.

Špeciálna materská škola
Špeciálna materská škola

(ŠMŠ) v Pezinku je štátne pred-
školské zariadenie s právnou sub-
jektivitou pri Špeciálnej základnej
škole, ktorého zriaďovateľom je
Krajský školský úrad v Bratislave.
Súčasťou školy je špeciálno-
pedagogická poradňa.

zaškoľuje deti so špeciálnope-
dagogickými potrebami v polden-
nom alebo celodennom výchov-
no vzdelávacom programe. Zapi-
suje deti od 3 do 6 rokov na zá-
klade žiadosti rodiča, lekára, pe-
dagóga bežnej materskej školy a
psychológa. ŠMŠ sa venuje de-
ťom s mentálnym postihnutím,
deťom s detskou mozgovou obr-
nou, hyperaktivitou, poruchou
pozornosti, autizmom, poruchou
reči a deťom s viacerými chyba-
mi.

vysokú špeciálnopedagogickú

Popis činnosti ŠMŠ:

ŠMŠ ponúka:

odbornosť výchovného procesu,
špeciálne kompenzačné a rehabi-
litačné pomôcky, odbornú inter-
venciu špeciálnopedagogického,
logopedického a psychologické-
ho poradenstva a diferencovaný
špeciálnopedagogický prístup.

, tel. 033/642 3973, fax
033/642 3973, e-mail: vybe-
ral@szpk.sk.

Kontakt na Špeciálnu základnú
školu v Pezinku a Špeciálnu ma-
terskú školu, Komenského 25,
Pezinok

Asi nikto nepochybuje o tom, že
život postihnutého dieťaťa nie je
ľahký. A nemá to jednoduché ani
jeho okolie.Často sa jedným i dru-
hým dá pomôcť. Neraz stačí pro-
blémy a potreby pomenovať a
zvyčajne sa riešenie nájde. Ak nie
ideálne, aspoň čiastočné. Nie-
kedy poteší i záujem pomôcť.
Ešte stále platí, kto hľadá, oby-
čajne nájde. Preto uverejňujeme
postrehy dvoch mamičiek postih-
nutých detí z Pezinka, ktoré boli
ochotné sa o ne podeliť s čitateľmi
časopisu Pezinčan s vierou, že
možno tým pomôže dobrej veci:
– uvítali by v Pezinku v lete pre

postihnuté deti tábor. Podľa ich
skúseností pre vozičkárov alebo
inak postihnuté deti neexistuje
žiadna organizácia, ktorá by robila
aspoň týždenný tábor s progra-
mom a animátormi. Nie však taký,
ktorý funguje na princípe "rodičia

spojme sa a poďme spolu niekam".
Možno by stačilo organizovať
denné tábory so starostlivosťou
vysokoškolákov študujúcich špeci-
álnu pedagogiku;

– rodičia s postihnutými deťmi by
tiež uvítali, aby postihnuté deti do 6
rokov v sprievode rodiča mali mest-
skú plaváreň na vymedzený čas
zadarmo (napr. na permanentku).
V súčasnosti síce postihnuté dieťa
nemusí platiť na plavárni, ale dieťa
do 6 rokov nemôže zostať na pla-
várni samé;
– mesto zrušilo integrovanú triedu

v Materskej škole Za hradbami.
Nebolo by možné voľný pavilón
využiť na služby, ktoré poskytujú v
mnohých iných mestách postihnu-

tých deťom, napr. Detské integra-
čné centrum v Trnave, Harmony v
Bratislave, IC v Nitre, ... čiže zriadiť
tzv. ambulancie špeciálneho pe-
dagóga, logopéda, psychológa,

rehabilitačného pracovníka so zna-
losťou problematiky postihnutých
detí? Alebo skúsiť hipoterapiu na
Kejde, ako napr. naČiernej vode;
– v Pezinku nie je žiadne združenie
rodičov postihnutých detí, kde by si
mohli vymieňať informácie a stretá-
vať sa. Mohla by to byť klubovňa i s
rehabilitačnými službami aj pre do-
spelých vozičkárov, ktorí neabsol-
vujú žiadne rehabilitácie, pretože
na kúpele z invalidného dôchodku
nemajú. Existuje síce ZPMP, ale
nie všetci o ich aktivitách vedia a

málo sa vie aj o podmienkach,
resp. možnostiach členstva (vrá-
tane kontaktu). Chcelo by to asi aj
človeka, ktorý by im písal projekty
na získanie prostriedkov na finan-
covanie ich potrieb;
– jedna z autoriek týchto postre-

hov nezabúda na to, že jej dieťaťu
mesto umožnilo navštevovať škôl-
ku a teraz i školu za pomoci asis-
tentky a dúfa, že aj ďalšie deti bu-
dú mať také možnosti.

Téma prílohy Mesto priateľské k
zdravotne postihnutým v májovom
čísle bude

. Ponúkame priestor na názory,
skúsenosti či podnety všetkým,
ktorí sa chcú vyjadriť k tejto téme.
Svoje príspevky môžete doručiť
na: Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, č.dv. 9, tel. 033/6901
102, fax 033/641 2303, e-mail:

.

VOZIČKÁRI V PEZIN-
KU

eva.lupova@msupezinok.sk



hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 17.30 hod.

hrá sa o 17.30 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

Futbal:
30.4. GFC Grinava – Limbach

7.5. PŠC Pezinok – FK Rača
7.5. Limbach – Rohožník
7.5. Slovan Viničné – Zohor

14.5. GFC Grinava – Malacky
14.5. Slov. Grob – Limbach

17.5. PŠC Pezinok – SFM Senec

18.5. Slovan Viničné – Studienka
18.5. Limbach – Záhorská Ves

21.5. GFC Grinava – ŠK Gajary
21.5. Slovenský Grob – Malacky

V bratislavskej hale Mladosť sa
v sobotu 18. marca konalo 3. kolo
Pohára federácie mládeže a seni-
orov v karate. Pre účastníkov to
bola posledná šanca prebojovať
sa na majstrovstvá SR. Pretekári
pezinského Karate-kickbox klubu
dosiahli tieto výsledky –

– kumite ženy
do 60 kg, – kumite
muži do 78 kg,

(Ivan Marko, Andrej Palčík,

1. miesto
– Alena Hupková

Ivan Marko
kumite družstvá

muži

V sobotu 8.
apríla sa v pe-
z inskej Judo
hale konali maj-
strovstvá Slo-
venskej repub-
liky dorasten-

cov a dorasteniek v džude, na kto-
rých si Pezinčania počínali vyni-
kajúco. Vo váhovej kategórii do 66
kg získal zlatú medailu ,
ktorý všetky svoje zápasy, vrátane
finále, v ktorom porazil Nagya z
Bratislavy, vyhral na ipon. Taktiež
sa darilo aj ,
ktorý si suverénne vybojoval zlato
vo váhovej kategórii do 73 kg, keď
vo finále zdolal na ipon Megela z
Rimavskej Soboty. Druhé miesto
si vybojoval ,
keď vo finále podľahol Milovi zo
Žiliny. Vo váhovej kategórii do 66
kg si 3. miesto vybojoval

a piate miesto
.

Emil Cino

Matejovi Čupkovi

Michal Kukumberg

Matej
Bočkaj JakubČup-
ka (jcp)

Organizátori 4. pezinského cyk-
lomaratónu predlžujú termín podá-
vania prihlášok z 12. 4. na 5. 5.
2006. Prihlásiť sa možno osobne
na Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, č. dv. 9, telefo-
nicky na č. 033/6901 102 alebo
prostredníctvom e-mailu: eva.lu-
pova@msupezinok.sk. Inštruk-
tážne predštartové stretnutie
prihlásených účastníkov sa usku-
toční v stredu 24. 5. 2006 o 17.00
hod. na Mestskom úrade v Pezin-
ku, v zasadačke č. 12. (EL)

Pezinská basketbalová liga je
projekt Mládežníckeho basketba-
lového klubu Pezinok, ktorý má za
cieľ objaviť mladé basketbalové
talenty a dať im šancu trénovať a
hrať zápasy v riadnej súťaži. V
Pezinskej basketbalovej lige štar-
tovalo päť pezinských škôl, hrali
systémom každý s každým, doma
a vonku. Všetky školy teda odo-
hrali osem zápasov. V súťaži mohli
nastúpiť žiaci z 5. až 7. ročníkov,
spolu sa zapojilo približne 80 žia-
kov, z nich 66 dosiahlo aspoň 1
bod.

Víťazom 1. ročníka Pezinskej
basketbalovej ligy sa stalo druž-
stvo ZŠ Na bielenisku pod vede-
ním dlhoročného basketbalového
trénera Jána Boriša. Jeho zve-
renci zvíťazili v šiestich zápasoch,
dvakrát odišli z ihriska porazení.
Druhé miesto v konečnej tabuľke
obsadili chlapci zo ZŠ Kupeckého,
tretie bolo družstvo ZŠ Orešie.
Ďalšie miesta obsadili ZŠ Ho-
lubyho a ZŠ Fándlyho. Konečná
tabuľka však bola veľmi vyrovna-
ná. Najlepším strelcom súťaže sa
stal Peter Faith zo ZŠ Fándlyho,
ktorý nastrieľal 54 bodov.

Tréner víťazov nám
prezradil:

Ján Boriš
"Je to dobrá myšlienka a

verím, že sa v lige bude pokračo-
vať. V Pezinku je veľká konkuren-
cia chlapčenských športov a vari
aj táto súťaž nasmeruje mladé ta-
lenty k basketbalu. Chcelo by to
však lepšie tréningové možnosti a
viac zápasov, určité výhrady mám
aj k záujmu detí o šport vôbec".

Slávnostné vyhlásenie výsled-

kov a odovzdanie cien sa uskutoč-
nilo v stredu 19. apríla v ŠH SOU
na Komenského ulici. Ceny jed-
notlivým družstvám a najlepším
hráčom odovzdávali zástupca pri-
mátora Pezinka Ing. Juraj Pátek a
štatutárny zástupca MBK Pezinok
RNDr. Ľubomír Blažek.

(pr)

Víťazné družstvo Pezinskej basketbalovej ligy ZŠ Na bielenisku –
horný rad zľava: Samuel Barok, Jakub Vyhnálik, Milan Vízner, Domi-
nik Grančič, Lukáš Takáč, Kristián Gál, Tomáš Krchnák, Ján Boriš –
tréner, dolný rad zľava: Jozef Harnúšek, Lukáš Horínek, Martin
Krajčovič, Michal Hančík, Ján Cipro. Snímka Peter Belanský

V Žiline sa od 7. do 9. apríla
uskutočnil finálový turnaj o
majstra Slovenskej republiky v
basketbale mladých mužov
(hráči do 20 rokov), na ktorom
štartovali aj hráči MBK Pezinok.
Družstvo si pod vedením Jus-
tína Sedláka počínalo úspešne
a vybojovalo strieborné medaily,
keď zdolalo CON Bratislava a
Handlovú a podľahlo víťaznej
Žiline. Individuálne ocenenia
získali , ktorý sa
dostal do najlepšej päťky tur-
naja ALL STARS a

, ktorý figuruje v ALL
STARS "B".

Marek Kozlík

Lukáš
Petráš

(pr)

Michal Greguš),
– kumite žiaci

do 150 cm, –
kumite ženy do 55 kg,

– kumite muži do 78 kg a v
ippon shobu bez rozdielu hmot-
nosti, (Ju-
raj Holan, Adam Borovský, Brani-
slav Putec),

– kata dievčatá od 6
do 8 rokov.

2. miesto –
Adam Borovský

Zuzana Gregušová
Andrej Pa-

lčík

kumite družstvá žiaci

3. miesto – Zuzana
Zvolenská

(mh)

V pezinskom kameňolome sa v sobotu 20. mája uskutočnia automobi-
lové preteky . Ide o majstrovstvá Slovenska, jazdiť
môžu i amatéri s tuningovou úpravou. Jazdí sa na dráhe, podmienkou je,
že pretekár musí mať prilbu.

Pezinský slalom

(mo)

Volejbalistky VTC Pezinok vstu-
povali do play off zo 6. miesta, ich
súperom vo štvrťfinále bol bratislav-
ský Doprastav. Po dramatickej sérii
pezinské hráčky zdolali súpera 3:1
na zápasy, keď sa ako veľmi dôle-
žité ukázalo hneď prvé víťazstvo na
palubovke súpera. Na túto výhru
nadviazali hráčky dvoma úspechmi
na domácej palubovke. V semifi-
nále narazili na favorizovanú Sláviu
UK Bratislava, ktorej síce podľahli
0:3 na zápasy, ale najmä na domá-
cej palubovke jej sťažili cestu za
postupom veľmi dobrým výkonom.
Súperom volejbalistiek VTC v súboji

o bronz boli hráčky Žiaru nad Hro-
nom. Séria sa začala na palubovke
Žiaru. Naše súperky domáce pro-
stredie využili a navyše zvíťazili aj v
Pezinku a viedli už 2:0 na zápasy.
Pezinčanky však zabojovali, pre-
kvapujúco zvíťazili v treťom zápase
v Žiari a neskôr na domácom ihrisku
po výbornom výkone vyrovnali stav
série na 2:2. V rozhodujúcom súboji
napokon zvíťazili hráčky Žiaru 3:0 a
tým si zabezpečili bronzové medai-
ly.

Majstrom Slovenska vo volejbale
žien v tejto sezóne sa stala Senica.

(pr)

Na medzinárodných majstrov-
stvách Slovenska v orientačnej
cyklistike, ktoré sa konali počas
predposledného aprílového ví-
kendu vo Vlkanovej (okr. Banská
Bystrica) sa darilo

. Pretekár Sokola Pezinok sa
stal v sobotu majstrom SR v
šprinte a v nedeľu na dlhej trati
obsadil 2. miesto.

Matejovi Pilko-
vi

(pr)

V 1. kole nového ročníka 1. SNL
družstiev v džude, sa džudisti 1. JC
Pezinok predstavili na tatami Dukly
Banská Bystrica. Súťaž sa začala
hrať novým systémom, turnaje u
jednotlivých účastníkov nahradili
dvojzápasy, striedavo doma-vonku.
Pezinčania podľahli B. Bystrici 2:4 a
2:5, v oboch súbojoch bodovalAlföl-
di, v prvom zápase pridal bod Valo-
vič, v druhom Vinohradský.

l

(pr)



Uplynulé dva ročníky sa vydarili
nad očakávanie a niekoľko účast-
níkov turnaja v súčasnosti už pra-
videlne reprezentuje pezinský ša-
chový klub, čo nás napĺňa optimi-
zmom a entuziazmom do organi-
zovania ďalšieho podujatia. Tento
rok sa usporiadatelia rozhodli po-
sunúť latku o triedu vyššie, a tak
okrem zástupcov miestnych pezin-
ských základných škôl by sa na
turnaji mali zúčastniť aj mladí čle-

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku v spolupráci so Šacho-
vým klubom Pezinok usporia-
dajú 24. mája 2006 v Dome kul-
túry v Pezinku už tretí ročník mlá-
dežníckeho šachového turnaja
O pohár Richarda Rétiho.

novia regionálnych šachových klu-
bov z Pezinka, Modryči Budmeríc.
Podujatie by tak postupne malo
začať prerastať hranice mesta a
nadobúdať regionálnu úroveň.

Za každoročným organizovaním
šachového turnaja pre mládež
stojí myšlienka oživovať v pove-
domí miestnych obyvateľov meno
šachového veľmajstra, Pezinčana
Richarda Rétiho.

Radi by sme upozornili aj na
nultý ročník nového šachového
turnaja pod názvom Memoriál Ri-
charda Rétiho. Malo by ísť o profe-
sionálny open turnaj v rapid šachu
a konať by sa mal 4. júna 2006 v
Dome kultúry v Pezinku.

Martin Hrubala

Narodil sa 28. mája 1889 v Pezinku.
Od mladosti prejavoval nadanie na
matematiku a šach. Jeho prvým ša-
chovým učiteľom bol pezinský ob-
chodník Ján Šmogrovič. V roku 1904
sa odsťahoval s matkou a bratom
Rudolfom do Viedne. Absolvoval tu
gymnázium a od roku 1907 začal štu-
dovať matematiku na univerzite. Na-
vštevoval kaviareň Central na Heren-
gasse, ktorá bola v tom období mies-
tom stretnutí viedenských umelcov,
šachistov a bohémov. Tu sa rodilo
šachové umenie veľmajstrov ako
Spielmann, Tartakower či Vidmar.
Réti čoskoro do tejto spoločnosti za-
padol a postupne sa vypracoval na
jedného z najlepších šachistov. V
rokoch 1923 – 24 vynašiel novú teóriu
šachového otvorenia partie tzv.

. Bol tu však jeden
„problém“, pretože vtedajšie autority
zastávali názor, že len po mŕtvom
šachistovi možno pomenovať toto
otvorenie. Preto sa dočasne zaviedol
názov . „

, to bol jeden zo
základných princípov tohto nového
systému. Staré schémy boli zrazu na
nič, rozhodovala inteligencia, inšpirá-
cia a intuícia, teda vlastnosti, ktoré
najviac charakterizovali Rétiho. A
ešte jedna – roztržitosť. Réti bol zná-
my svojou zábudlivosťou, zabúdal
totiž všetko, paličku, dáždnik či svoju
povestnú žltú aktovku. Známym sa
stal výrok jedného zo súčasníkov:
„

“ Najvý-
stižnejšie však poodhalil Rétiho osob-
nosť a povahové vlastnosti iný ša-
chový veľmajster, S. Tartakower, keď
raz vyhlásil: „

.“
V roku 1924 sa konal v New Yorku

veľký medzinárodný šachový turnaj,
a tu odohral Réti jednu zo svojich naj-
slávnejších partií, keď vo veľkom
štýle porazil vtedy najznámejšieho
šachového veľmajstra Capablancu.
Ten až do tejto prehry osem rokov
nenašiel premožiteľa a po zápase si
dokonca vyžiadal pravidlá šachu, aby
sa presvedčil, či je vôbec prípustné
používať postupy, ktoré Réti voči
nemu uplatnil.

Réti bol majstrom aj v hre naslepo,
keď utvoril vtedajší svetový rekord
počtom súčasne hraných 29 partií.
Patril k popredným predstaviteľom
tzv. novoromantickej šachovej školy,
ktorá odmietala strohé matematické
ťahy, ale snažila sa hľadať v šachu aj
umenie a eleganciu. Richard Réti
zomrel 6. júna 1929 v Prahe, kde je aj
pochovaný. Posmrtne bola v anglič-
tine vydaná jeho učebnica

či súbor 53 šachových
štúdií, ktoré predtým boli publikované
v odborných časopisoch. Stala sa z
neho jedna najväčších legiend sveto-
vého šachu.

Rétiho systém

Otvorenie budúcnosti Kon-
trola centrálnych polí je dôležitejšia,
než ich obsadenie“

Kde je Rétiho aktovka, tam už Réti
dávno nie je. Táto kožená aktovka je
dôkazom Rétiho existencie.

Réti študuje matematiku
a nie je suchým matematikom, žije vo
Viedni a nie je Viedenčanom, roz-
práva neobyčajne rýchlo a pritom sa
nerozhoduje unáhlene a bude raz
najlepším šachistom na svete a ne-
bude pritom majstrom sveta. Je to
šachový umelec a výskumník, ktorý
sa častejšiepýta čo ako prečo

Majstri
šachovnice

Martin Hrubala
Malokarpatskémúzeum v Pezinku

Meno: .............................................................................................. ..

Priezvisko: ........................................................................................

Adresa: ............................................................................................ .

Č. tel.: ................................................................................................

Žáner: ........................................................................................... ....

Názov piesne: ....................................................................................

Vek súťažiaceho: ...............................................................................

Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok organizuje 8. ročník
celomestskej speváckej súťaže PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NA-
MI. Súťaž sa uskutoční v nedeľu 28. mája 2006 o 14.30 hod. v Dome kul-
túry v Pezinku. Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0910 517 856 alebo osobne v
Eurosande, Dom kultúry v Pezinku, u pani Kamily Rajnicovej.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
31. marca schválilo návrh na roz-
delenie účelových prostriedkov na
kultúru a sociálnu pomoc v roku
2006. Finančné príspevky z roz-
počtu mesta dostanú:

Únia žien 15 000
Sk (na akciu Pezinok spieva – spie-
vajte s nami, Žena za volantom,
Deň matiek, Úcta k starším), Ob-
čianska iniciatíva Grinava 10 000
Sk (miestne tradície v Grinave –
sviatky jari, Deň matiek, vianočné
sviatky, Nový rok), Dychová hudba
Grinavanka 20 000 Sk (oprava a
údržba nástrojov, krojov, nákup
notového materiálu), Občianske
združenie P.R.D. 50 000 Sk (18.
ročník festivalu Cibulák), ZŠ s MŠ
Orešie 6 000 Sk (Európa, vitaj! –
ceny pre súťažiacich, kancelárske
potreby, poštovné), Spevokol KD
Jasienka 10 000 Sk (zakúpenie
haleniek), Malokarpatský banícky
spolok 18 000 Sk (na činnosť v r.
2006), Juraj Burianek 5 102 Sk (tlač
plagátov na výstavu Z Jeruzalema
ku všetkým národom), ARION –
hudobná skupina 5 000Sk (produk-
cia na Slovakiatoure), OZ Spolok
Dychová hudba Cajlané 58 000 Sk
(4. ročník festivalu Dychovky v Pre-
ši), Malokarpatské múzeum 45 000
Sk (Keramické trhy 2006), Malokar-
patská knižnica 30 000 Sk (poduja-
tia pre detských čitateľov, obnova
knižničného fondu), Centrum voľ-
ného času 23 000 Sk (projekt Atlan-
tída, podujatia pre deti a mládež,
Náučný chodníček Zámockým par-
kom), Velvet music 10 000 Sk (hud.
festival Acoustic Night, hudobný
večer Blue Velvet Night), OZ Ad
Una Corda 48 000 Sk (strava a uby-
tovanie pre zahran. účastníkov fes-
tivalu), Tomáš Václav 3 000 Sk (na-
hrávanie skladieb na podujatia,
ktoré reprezentujú Pezinok), Jiří
Vitáloš 10000 Sk (Pezinský permo-
ník 2006), Dobrov. hasičský zbor
pri SOU 2 000 Sk (súťaž graf. prác
Požiarna ochrana očami detí), Ing.
Oľga Bejdáková 10 000 Sk (festival
Kapustnica), Študentský parlament

Oblasť kultúry:

10 000 Sk (medzin. letný tábor detí
z družobných miest Pezinka).

Únia nevi-
diacich a slabozrakých 5 000 Sk (na
činnosť), Klub Venuša 5 000 Sk (na
činnosť), Jednota dôchodcov 15 000
Sk (výlet Orava a Poľsko, športové dni
seniorov), Združenie kresťanských
seniorov 10 000 Sk (činnosť klubu),
Jednota dôchodcov Grinava 5 000 Sk
(zájazd, nakultúru, hud. skupina JaJo-
ba), Slovenský zväz telesne postihnu-
tých 15 000 Sk (na činnosť, Flóra,
zájazdy, kult. podujatia), OZ Dotyk,
Pinelova nemocnica 10 000 Sk (na
činnosť), Mestská polícia 17 500 Sk
(tábor Kráčaj s otvorenými očami),
SZPB 15 000 Sk (na činnosť), Zdru-
ženie na pomoc ľuďom s ment. po-
stihnutím 10 000 Sk (na činnosť), PAX
CHRISTI SLOVAKIA 10 000 Sk (det-
ský tábor júl – august), Zväz diabeti-
kov 10 000 Sk (edukačno-výchovné
pobyty, meranie cukru, tlaku, choleste-

Oblasť sociálnej pomoci:

rolu), Združenie abstinentov Klub
ALFA 5 000 Sk (relaxačno-motivačný
pobyt v Turč. Tepliciach), Evanjelický a
cirkevný zbor 10 000 Sk (práca s
deťmi – výtv. dielne, šport. aktivity,
tématické zájazdy), Mestský odbor
Živeny 10 000 Sk (prednášk. činnosť,
tématický zájazd, spoloč. a kultúr. po-
dujatia), MaMaTaTaJa 22 500 Sk (det-
ské ihrisko), Študentský parlament
10 000 Sk (letný tábor pre deti), Alž-
beta Lančaričová – OZ Úsmev do-
mova 25 000 Sk (na stavbu pre deti z
detských domovov), Miestny klub Slo-
venský orol 10 000 Sk (prev. náklady
na klub), Zbor Modrý oblak – skauti
10 000 Sk (organ. táborov, doplnenie
inventáru, príspevok na energie).

Príspevky na kultúru sú 378 000
Sk, na sociálnu pomoc 230 tis. Sk.
Žiadosti o poskytnutie príspev-
kov na rok 2007 treba predložiť
do 30. septembra 2006.

(msú)

Skauti zo 61. zboru Modrý ob-
lak usporiadajú v dňoch 6. – 16.
júla na lúke pri Bošanoch skaut-
ský letný tábor pre deti vo veku 9
– 13 rokov. Počas 11-denného
pobytu so skautmi zažijete
množstvo neopakovateľných
zážitkov a získate veľa nových
priateľov. Cena za pobyt v tá-
bore je 1400 Sk. V tejto sume je
zahrnuté ubytovanie, doprava,
5-krát denne strava a výdavky
spojené s programom. Kontakt:
tel. 0910 516 509 alebo osobne
v utorok, štvrtok a piatok v klu-
bovni na Cajlanskej 88 včase od
17.00 do 18.00 hod. (ska)
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(pondelok) o 17.00 hod. –

– výstava k 85. výročiu za-
loženia dychovej hudby;

(štvrtok – piatok) –

;
(piatok) o 14.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
celomestská oslava pre ženy
dôchodkyne. Hlavný garant: MsÚ
Pezinok;

(sobota) –
–

prednášky, alternatívna medicína,
meditácie, masáže, tibetská medi-
tácia, integrálna jóga, mandaly,
chiropraktiká, bowen, shia tsu a
iné zaujímavé duchovné a lieči-
teľské postupy k zdravému životu;

(streda) o 8.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

1. 5.
GRINAVANKA – vernisáž vý-
stavy

11. – 12. 5.
DEŇ MLADEJ BOLESLAVI V
PEZINKU
12. 5.

DEŇ MATIEK –

20. 5. ORBIS HAR-
MONIAE – SVET HARMÓNIE

24. 5.
TURNAJ O PO-

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – po-
kračovanie cyklu prednášok Viery
Černuškovej. Alternatívne
spôsoby liečby, 3.časť;

(piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále –

;
(nedeľa) o 16.00 hod. v Ma-

lej sále – –
cyklus rozprávok s detskou sú-
ťažou. Dnes:

, účinkuje:
;

(nedeľa) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– finálový večer súťaže
krásy dvanástich finalistiek. Hlav-
ný garant: Model agency NMH
Top-models. Pod záštitou Mesta
Pezinka;

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

– krajská prehliadka spe-
váckych súborov pod záštitou pri-
mátora Pezinka Mgr. O. Solgu.
Hlavný garant: Krajská organizá-
cia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska;

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– účinkujú: A.M.O., Viktor
Hazard, 3ko2jitý, DJ Spinhands.
Hlavný organizátor: Agentúra Ho-
dokvas a Dodo Tarkay Production.
Upozornenie: Texty niektorých
piesní môžu byť nevhodné pre
mladistvých.;

(nedeľa) o 15.30 hod. na
detskom ihrisku v Zámockom
parku –

– Centrum voľného času v spo-
lupráci s Kultúrnym centrom;

4. 5.
HOVORY O ZDRAVÍ

5. 5.
KONCERT POPULÁRNEJ

HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA
7. 5.

AHOJ ROZPRÁVKA

7. 5.
MISS OKRESU PE-

ZINOK

13. 5.
SENIORI SPIE-

VAJÚ

13. 5.
HIP HOP KON-

CERT

14. 5.

DEŇ MATIEK – POZ-
DRAV MAMIČKÁM K ICH SVIAT-
KU

Téma:

Ako išiel somárik na
vandrovku Divadlo bá-
bok Terézie Sabovej-Kornošovej

HÁR R. RÉTIHO

26. 5.
ABSOLVENT-

SKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHO-
ŇA

28. 5.
PEZINOK SPIEVA – SPIE-

VAJTE S NAMI

31. 5.
GAŠPARKO

GRINAVANKA – vý-
stava k 85. výročiu založenia
dychovej hudby

EVAFILIPOVÁ – OB-
RAZY Z MÔJHO SVETA

VÝSTAVA ŽIAKOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
Po nemecky s úsmevom

Deutsch bei Tee

Posilňovanie

– III. ročník ša-
chového turnaja pre deti. Hlavný
garant: Malokarpatské múzeum
Pezinok;

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

;
(nedeľa) v Spoločenskej

sále –
– VIII. ročník celo-

mestskej súťaže v speve. Hlavný
garant: Únia žien Slovenska MO
Pezinok;

(streda) o 9.00 a 10.45 hod.
vo Veľkej sále – –
účinkuje: SĽUK. Organizované
predstavenie pre deti ZŠ;

1. – 10. 5.

;
11. – 25. 5.

(Mladá
Boleslav) – Svet je krásny.
Niežeby bol, ale ja ho tak vidím (B.
Hrabal). Kombinovaná technika –
akryl, tempera.
26. 5. – 16. 6.

.

2. Doba ľadová 2 USA

3. Pýcha a predsudok VB
4 FK: 2046 Hong Kong

5. – 6. Hej, kamoš, kto tu varí?
USA

9. Ružový panter USA
10. – 11. Šťastie ČR
12. – 14. Experti ČR
16. – 17. V ako Vendeta USA

18. FK: 3 – Iron
J. Kórea, JAP

19. – 21. Saw 2 USA
23. – 25. Obchodník so smrťou

USA
26. – 27. Divočina USA

28. Divočina USA

30. – 1. Mission Impossible 3
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.;

VÝSTAVY:

– , 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.

Kliknite si
na www.epi-
centrum.org
a určite náj-
dete pre se-
ba a svoje
deti množ-

stvo zaujímavých ponúk, ako trá-
viť voľný čas! Epicentrum – Cent-
rum voľného času v Zámockom
parku sa od polovice apríla obra-
cia na vás so svojou ponukou aj
prostredníctvom internetu. Na na-
šej internetovej stránke nájdete
informácie týkajúce sa Centra,
ponuky krúžkov, podujatí, ale aj
aktuálnych táborov. Tešíme sa aj
na toto virtuálne stretnutie s vami!

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC a internetom

Klubovňa pre mládež

www.epicentrum.org

Výstavy a podujatia:
– výstava pripravená v spo-

lupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.

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

– známa výtvar-
nícka rodina, otec Alexander (so-
chár) a syn Marek (grafik). Kurá-
torkou výstavy je PhDr. Sylvia Ileč-
ková. Vernisáž výstavy je 12. mája
2006 o 18.00 hod.

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

Kelti

Otváracie hodiny:

ALEXANDER ILEČKO A MA-
REK ILEČKO

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

Ponuka táborov:
– ,
pobytový tábor, vek od 9 do 15
rokov, cena 1600 Sk;
–

, prímestský tábor pre chlap-
cov, 8 – 15 rokov, cena 400 Sk;
– ,

, prímestský
tábor, 7 – 12 rokov, cena 1000 Sk;
– ,

pobytový tábor pre dievčatá, 8 –
15 rokov, cena 1300 Sk;
–

, prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;
–

, prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;

Remeselníci 2, od 3. 7. do 8. 7.

Majstri modelári, od 3. 7. do
8. 7.

Výprava za hradným duchom
od 10. 7. do 14. 7.

Babinec, od 17. 7. do 21. 7.

Zázraky z hliny, od 17. 7. do
21. 7.

Odvážni Indiáni, od 17. 7. do
21. 7.

–
, prímestský tábor, 7 –

12 rokov, cena 1000 Sk;
–

, prímestský tábor, 9
– 15 rokov, cena 800 Sk;

–
,

Krajina – neKRAJINA, od 24.
7. do 29. 7.

Na týždeň reportérom!, od
31. 7. – 4. 8.

Tanečné leto, od 7. 8. do
11. 8. prímestský tábor, 7 – 12
rokov, cena 800 Sk;

–
, prímestský tábor, 7 – 12

rokov, cena 800 Sk;
– ,

prímestský tábor, 7 – 12 rokov,
cena 800 Sk;
–

, prímestský tábor pre
chlapcov, 8 – 15 rokov, cena
400 Sk;

Olympionici, od 14. 8. do
18. 8.

Picasso, od 21. 8. do 25. 8.

Majstri modelári, od 21. 8. do
25. 8.

To tu ešte nebolo! Dva mesiace plné prekvapení, dobrodružstiev a zába-
vy. Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom parku pozýva
všetky deti, aby spolu s ním prežili nezabudnuteľné prázdniny. Zruční
majstri sa s ruksakom na chrbte môžu stať na týždeň remeselníkmi. Od-
vážlivci sa môžu vydať na výpravu po tajomných miestach a za hradnými
duchmi. Na šikovné dievčatá zase čaká babská jazda spojená s kurzom
varenia, módnou prehliadkou, šminkovačkou a babskými debatami. Pre
budúcich majstrov hrnčiarov je už pripravený keramický kruh a pre fanúši-
kov Vinnetoua sa už šije plachta na indiánske tee pee. Super novinka je aj
objavenie krajiny – neKRAJINY, kde platia iné pravidlá, v škole sa vyrába
čokoláda a všetky dôležité rozhodnutia robia deti. Splniť si sen môžu aj tí,
ktorí sa chceli vždy stať reportérmi a vyskúšať si prácu na novinách. Pre
pohybovo zdatných je zase pripravený týždeň tanca a športovcami môžu
byť všetci tí, ktorí majú chuť si zaplávať, pretekať na kolobežkách a zajaz-
diť si na kolieskových korčuliach. Tí, v ktorých drieme umelecký duch, sa
zase môžu inšpirovať slávnym umelcom Picassom a ponoriť sa do sveta
farieb, štetcov a modelárskych hmôt. Ak sa chcete stať súčasťou tohto
prázdninového dobrodružstva tak neváhajte a prihláste sa v Epicentre –
Centre voľného času v Zámockom parku alebo sa informujte od 13.00 do
18.00 na telefónnomčísle 033/641 2020.Tešíme sa na vás! (cvč)


