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V centre pozornosti bude určite
pokus o zápis do Slovenskej knihy
rekordov v točení veľkej keramic-
kej nádoby. Takto budú môcť di-
váci vidieť priamo na námestí pro-
ces výroby veľkorozmerného pred-
metu od jeho prípravy až po finali-
záciu. Zároveň sa bude konať
súťaž , do ktorej

V dňoch 9. – 11. júna sa usku-
toční už 3. ročník jedinečného
podujatia pod názvom Kera-
mické trhy Pezinok. Prvýkrát
budú trvať celý víkend, od piat-
ka do nedele. Keramické trhy
majú medzinárodný charakter,
predstavujú sa na nich kerami-
kári zo Slovenska, Českej re-
publiky i z ďalších krajín. V tom-
to roku to budú aj hostia z Ma-
ďarska. Okrem samotného pre-
daja keramických výrobkov je
pre návštevníkov pripravený
bohatý sprievodný program.

Misa na ovocie

môžu prihlásiť svoje výrobky
všetci zúčastnení keramikári a
samotní návštevníci vyberú dielo,
ktoré sa im bude najviac páčiť.

Organizátori myslia aj na det-
ských návštevníkov, opäť sú pre
nich pripravené detské tvorivé diel-
ne. Druhý deň trhov bude spojený
s Hradnými slávnosťami Pezin-
ského panstva. Prezidenti festi-
valu kapustnice a festivalu fa-
zuľovice uvaria v kotloch na otvo-
renom ohni polievky, atrakciou
budú určite vyhliadkové lety v ba-
lóne fy. Bramac a všetko vyvrcholí
juniálesom na Radničnom ná-
mestí v Pezinku.

Dúfame, že pestrá ponuka kera-
mických výrobkov i bohatý sprie-
vodný program potešia všetkých,
ktorí sa rozhodnú navštíviť Kera-
mické trhy Pezinok 2006.

Podrobný program Keramických trhov
nájdete na 16. strane. (šev)

Zvo-
líme si zástupcov, ktorí nás budú
zastupovať v najvyššom zákono-
darnom orgáne a výsledky volieb
ovplyvnia aj zloženie novej vlády
a celkový vývoj v našej spoloč-
nosti.

Viac informácií nájdete na 2.
strane.

V sobotu 17. júna 2006 sa
uskutočnia voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky.

Volebné miestnosti budú ot-
vorené od 7.00 do 22.00 hodiny.

(r)

Už je to tu! V sobotu 3. júna od
15.00 hodiny Zámocký park znovu
ožije v duchu detí! Kultúrne cent-
rum, Epicentrum – Centrum voľ-
ného času, Papierníctvo Grafit a
Mesto Pezinok tu už tradične na
oslavu Medzinárodného dňa detí
pripravili nezabudnuteľný pro-
gram. Ako vlani, i tento rok otvorí
celé popoludnie MŠ Lienka zo
Smoleníc svojim folklórnym pás-
mom a o úvodný program sa po-
starajú aj deti z MŠ na Svätopluko-
vej ul. v Pezinku. Na deti čakajú
KLAUNI MARTIN a MARTA z
agentúry baretKA, ktorí vedia vyča-
riť úsmev na tvári každého. KUK a
CUK z Hudobného divadla pre deti
z Brna sa postarajú o zábavu aj
pre tých najmenších. Zahanbiť sa
nenechajú ani deti z krúžkov a kur-
zov Epicentra a pezinských zá-
kladných škôl, ktoré si pripravili
krátke programy. Na záver prispe-
je dobrou hudbou kapela OFF
STAGE Základnej umeleckej ško-
ly E. Suchoňa.
Ďalšími atrakciami sú nepochyb-

ne poníky i kolotoč, ktoré by si deti
určite neradi nechali ujsť. Prísť sa
oplatí i pre hry a súťaže, pri kto-
rých si deti môžu zaskákať s ken-
gurou, prebrodiť sa riekou plnou
krokodílov, či zamotať sa do pa-
vúčej siete. Na najmenších čakajú
tvorivé dielne i možnosť nechať si
pomaľovať tvár. Využite teda i vy
túto ponuku a staňte sa súčasťou
tohto sobotňajšieho popoludnia
plného zábavy! V prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie usku-
toční v Dome kultúry v Pezinku.

(pp)

Ďalšie významné ocenenie získalo naše mesto, keď 2. mája v Ban-
skej Bystrici nám minister výstavby a regionálneho rozvoja László
Gyurovszky slávnostne odovzdal prvú cenu v celoslovenskej
súťaži Progresívne, cenovo dostupné bývanie 2005.

(RA)

Toto ocenenie sme dostali za nájomný bytový dom na Zumberskej ulici
a spolu s diplomom aj šek na 50 tisíc korún, ktoré sa použijú na úpravu
okolia bytovky. Spolu s primátorom Pezinka Mgr. Oliverom Solgom si
ocenenie z rúk ministra prevzal aj zástupca realizátora stavby – staveb-
nej spoločnosti Batea Pezinok Ing. Eugen Jurášek. Pre úplnosť treba
spomenúť aj projektanta stavby firmu Konštrukt Bratislava a stavebný
dozor, ktorý vykonávala spoločnosťPortik. K oceneniu blahoželáme!

V júni sú plánované dve zasad-
nutia Mestského zastupiteľstva –
prvé bude slávnostné (14. 6.),
druhé pracovné (30. 6.).

Na slávnostnom zasadnutí, pri
príležitosti 359. výročia získania
výsad slobodného kráľovského
mesta, budú odovzdané mestské
ocenenia osobnostiam, ktoré sa
výraznou mierou pričinili o rozvoj
mesta.

Pracovné zasadnutie sa bude
zaoberať plnením rozpočtu mesta
za 1. štvrťrok 2006, stavom život-
ného prostredia v Pezinku, hodno-
tením práce primátora a hlavnej
kontrolórky a inými materiálmi.

(mo)

V stredu 24. mája sa uskutoč-
nilo slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov XIV. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora Pezinka.

Lenka Sklenáro-
vá Lucia Stolářová

Romana Hupko-
vá Si-
mona Blanáriková

Michaela Žureko-
vá Marek
Chovanec

Naďa Doliaková

Odborná porota na čele s
PaedDr. Reném Bílikom, CSc. hod-
notila 61 súťažných prác.

V kategórii
1. miesto získali

a zo ZŠ Na
bielenisku za prácu . Druhé
miesto obsadila

s prácou , tretie
zo ZŠ Kupec-

kého s prácou .
V kategórii

bolo poradie: 1.
–

, ZŠ Holubyho, 2. –
, ZŠ Fándlyho, 3.

– , ZŠ Holuby-
ho.

Žiacké práce – próza

Sekera

Romana

Spisovateľka
Žiacke práce – poézia

Viacvýznamovosť
Tachykardia

Marco
Genia-

lita
Pokračovanie na str. 3

Aj deti z Materskej školy Za hradbami sa tešia na svoj sviatok.



V sobotu 17. júna 2006 sa uskutočnia
voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky. V zmysle zákona č. 333/
2004 Z.z. o voľbách do NR SR primátor
mesta Pezinka utvoril volebné okrsky a
určil volebné miestnosti, miesto a čas
konania volieb.

Voľby sa budú konať 17. júna 2006 od
7.00 do 22.00 hod. Voličské zoznamy
sú k dispozícii na nahliadnutie a vyko-
nanie zmien na MsÚ, Radničné nám. č.
7, kanc. č. 5 (prízemie). Zmeny je
možné vykonať do 16. júna do 12.00
hod.

Voliči musia hlasovať osobne. Po
príchode do volebnej miestnosti preu-
kážu svoju totožnosť občianskym preu-
kazom. Právo voliť majú občania SR,
ktorí dovŕšili najneskôr v deň volieb 18
rokov.

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebné okrsky a volebné miest-
nosti

Základná škola,
Holubyho 14

Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102,
Jesenského, Za koníčkom, Holuby-
ho, Radničné nám., Potočná, Far-
ská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.
Polkorába.

Družina mlá-
deže, Kollárova 1

Záhradná, M. R. Štefánika, Kol-
lárova.

Gymnázium,
Senecká 2

Moyzesova, Tehelná, Za drá-
hou, Senecká, Kalinčiakova, Hollé-
ho, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová,
Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslo-
va, Viničianska.

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť –

ulice:
Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť –

ulice:
Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť –

Základná ume-
lecká škola, Trnavská 1

Muškátová, Silvánová.

Klub dôchodcov,
Sládkovičova 1

Slnečná, Dobšinského, Sládko-
vičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Rulandská, Hroznová.

Materská škola
ul. gen. Pekníka 2

Jilemnického, Jiráskova, Ša-
fárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálep-
kova, Švermova, Markušova, gen.
Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka,
F. P. Drobiševa.

Centrum preven-
cie, Cajlanská 95

Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutu-
zovova, Kučišdorfská dolina, Baba,
Stupy, Zumberská, Topoľová, Javo-
rová, Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhu-
menice, Schaubmarova.

Materská škola,
Svätoplukova 51

L. Novomeského.

Základná škola,
Kupeckého 74

Svätoplukova 3, 4, 5, Kupecké-
ho, Zámocká, Rázusova, Kuzmány-
ho, Malokarpatská, Zigmundíkova,
Na bielenisku, Slnečné údolie, Rei-
singer, Leitne, Kukučínova, Kameni-
ce, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská.

Základná škola,
Na bielenisku 2

ulice:

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť –

ulice:
Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť –

ulice:

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť –

ulice:

Suvorovova, Svätoplukova 1,
2.

Základná škola,
Na bielenisku 2

Svätoplukova 6 – 51.

Materská škola,
Vajanského 16

Vajanského, Hviezdoslavova,
SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova.

Klub dôchod-
cov, Hrnčiarska 44

Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ.

Družina mlá-
deže, Fándlyho 11

Mierová, 1. mája, Obrancov
mieru, Fándlyho.

Stredné od-
borné učilište, Komenského ul.

Majakovského, Gorkého, Puš-
kinova, Tolstého, Saulaková, Ko-
menského, Nerudova.

Materská škola,
Bystrická 1

Bystrická, Bratislavská 108 –
130.

Základná škola,
Orešie 2

Cintorínska, D. Virgoviča,
Družstevná, Grobská cesta, Hečko-
va, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec,
Limbašská cesta, Matuškova, Mys-
lenická, Nová, Orešie, Podkarpat-
ská, Štúrova, Vinice, Železničná,
Glejovka, Obchodná, Okružná.

V príjmovej časti bolo plnenie 122
percent. Ročná rozpočtovaná
suma po dvoch novelách 377 086
tis. Sk bola k 31. 12. 2005 navý-
šená na 459 532 tis. Sk.

Vo výdavkovej časti ročný roz-
počet 377 086 tis. Sk bol mierne
prekročený, v skutočnosti sa vyčer-
palo 386 161 tis. Sk (102 percent).

K 31. 12. 2005 vznikol prebytok
hospodárenia 26 542 tis. Sk, ktorý
bude rozdelený do fondov.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na májovom zasadnutí
prerokúvali správu o hospodá-
rení mesta za vlaňajší rok. K zá-
verečnému účtu nemali žiadne
výhrady, keďže výsledky boli
priaznivé a skončili s prebyt-
kom.

Záverečný účet mesta k 31. 12.
2005 bol overený auditorom a hlav-
nou kontrolórkou mesta s konštato-
vaním, že hospodárenie bolo v
súlade so zákonom.

Spracovateľka správy
, vedúca finačného odde-

lenia MsÚ Pezinok, nám k hospo-
dáreniu mesta povedala:
–

Ing. Jana
Pešková

Rok 2005 bol prvým rokom fiš-
kálnej decentralizácie a sňou súvi-
siacich legislatívnych zmien, čo sa
pozitívne prejavilo na plnení roz-
počtu mesta. Podarilo sa naplniť a
prekročiť takmer všetky rozpočto-
vané bežné príjmy – príjem z po-
dielu na daniach v správe štátu,
príjem z miestnych daní a zo správ-
nych poplatkov. Kapitálový príjem z
predaja pozemkov predstavoval

sumu 50 mil. Sk. Na strane výdav-
kov sú najviditeľnejšie kapitálové
výdavky v podobe nového byto-
vého domu na Zumberskej ulici,
dobudovanie infraštruktúry Na bie-
lenisku, vybudovanie chodníkov na
uliciach Fándlyho a Trnavskej, za-
čatie prestavby budovy bývalej
školy na Oreší na byty a iné. Všetky
tieto vplyvy – prekročenie bežných
príjmov, mierne šetrenie bežných
výdavkov a kladný rozdiel medzi
kapitálovými príjmami a výdavka-
mi, spôsobili vznik prebytku hospo-
dárenia v sume 26 542 tis. Sk, ktorý
bude prerozdelený do rezervného
fondu (3 mil.) a do fondu zvláštnych
prostriedkov na vykrývanie budú-
cich kapitálových výdavkov (23
542 tis. Sk). (mo)

Na jednom z ostatných zasadnutí
primátorov a starostov Malokarpat-
ského regiónu sme si, okrem iného,
vypočuli aj plamennú výzvu na
..."záchranu dedičstva našich otcov
a dedov"... Autor výzvy mal na mysli
naše vinohrady, ktoré stále viac a
viac likvidujú a na ich miesto nastu-
puje nemilosrdná výstavba rodin-
ných domov staro- i novozbohatlí-
kov. Aj na nedávnom stretnutí po-
slancov BSK s prezidentom repub-
liky sa hovorilo o tom, ako drasticky
sa znižuje výmera vinohradov, ako
ich poškodzuje štát, keď nedáva
požadované dotácie na ich výsadbu,
povoľuje dovoz lacných muštov a
vín, a tiež ako ich poškodzuje z rov-
nakých dôvodov aj Európska únia.

To všetko je do istej miery možno
pravda, ale zároveň je to v prvom
rade plač na nesprávnom hrobe.
Preto som nevydržal a dovolil som si
na plné ústa povedať, že najväčšou
pliagou našich vinohradov sú do-
máci nenásytní (ale priliehavejšie je
možno expresívne slovo "nenažra-
ní") investorí, stavebníci, developeri,
jednoducho všetci tí, čo už dnes vi-
dia naše malebné malokarpatské
svahy zastavané luxusnými vilami.
Teda tí,čo vidia svet len cez momen-
tálny úžitok a miliónové zisky z pre-
daja pozemkov. Pán prezident mi
dal za pravdu a to ma naplnilo opti-
mizmom.

Na komisii územného plánovania
a regionálneho rozvoja som dal ná-
vrh, aby boli zmapované všetky
jestvujúce vinohrady a ich zoznam a
výmera boli schválené v územnom
pláne BSK. Podobne ako je to v zá-
kone č. 182/2005 Z.z. o vinohradoch
a vinárstve. Pezinok bol jedným z
prvých miest, ktorý dodal potrebný
zoznam vinohradníckych honov a
ten je súčasťou spomínaného záko-
na.Ďalším krokom bude návrh Komi-
sie vinohradníctva a vinárstva pri
mestskom zastupiteľstve na nové
všeobecné záväzné nariadenie, v
ktorom by sme presne špecifikovali
nielen plochu pezinských viníc, ale i
priľahlých chránených území (napr.
lúk a sadov) a predpolí vinohradov.
Tým by sme nielen vymedzili úze-
mie, ale zabezpečili by sme jeho
nedotknuteľnosť aj do budúcnosti.

Ak to neurobíme, zlikvidujeme nie-
len tisícročné "dedičstvo otcov", ale
aj významný ekonomický, prírodný a
krajinotvorný fenomén nášho regió-
nu. Potom môžeme dlho, pracne,
ale aj úspešne budovanú Malokar-
patskú vínnu cestu premenovať na
Prehliadku architektonických gýčov
a dovážať víno zo susedných krajín.
Ale zároveň sa aj hanbiť chodiť na
hroby našich starých rodičov, ktorí
sa po celé generácie živili vinohrad-
níctvom a vinárstvom. Dúfam, že ich
pamiatka, ako i záväzok voči budú-
cim generáciám, ale najmä zdravý
rozum nám nikdy nedovolí, aby prá-
ve naša generácia bola tou,čo vino-
hrady navždy zlikviduje.

primátorOliver Solga,

V stredu 26. apríla sa uskutočnilo v Starej Radnici
prijatie oficiálnej delegácie Arménskej republiky, na
úrovni predsedov vyšších samosprávnych krajov.
Predstavitelia arménskej regionálnej správy hovo-
rili s primátorom Oliverom Solgom najmä o kultúrnej
a ekonomickej spolupráci, spoznávaní národných
kultúr a cestovnom ruchu.

V budove Bratislavského samosprávneho kraja
sa 21. 4. stretol prezident SR Ivan Gašparovič s
poslancami BSK. Okrem iného sa hovorilo aj o bu-
dúcnosti malokarpatských vinohradov, zlých ces-
tách v okrese a peniazoch z Európskej únie na roz-
voj vidieka.



MŠ, Bystrická 1 24. 7. – 31. 8. 2006

MŠ, Holubyho 49 3. 7. – 4. 8. 2006

MŠ, gen. Pekníka 2 3. 7. – 11. 8. 2006

MŠ, Svätoplukova 51 3. 7. – 4. 8. 2006

MŠ, Vajanského 16 1. 8. – 31. 8. 2006

MŠ, Za hradbami 1 3. 7. – 31. 7. 2006

MŠ, Záhradná 34 24. 7. – 31. 8. 2006

ZŠ s MŠ, Orešie 34 31. 7. – 31. 8. 2006

Okrem dobrého vysvedčenia
dostanú úspešní žiaci a študenti
pezinských škôl aj tohto roku
tesne pred prázdninami od mesta
malý darček. Spolu so slovami
uznania im ho "odovzdá" 27. júna
o 8.00 hod. v Kultúrnom centre
primátor mesta Oliver Solga. Bude
mať podobu Oskarového filmu

, ktorý je doku-
mentom o živote týchto zvierat.
Putovanie tučniakov

(EL)

Končí sa máj a já bych mal há-
dam písat o láske, kvitnúcich
stromoch, zapálených lýtkach a
popletených hlavách, jednodu-
cho o pekných vecách týkajúcich
sa mája, lenže polytyci sa roz-
hodli, že tentok pekny mesác
nám pokazá predvolebnýma há-
dačkama, kortešačkama a nata-
hováným sa o to, gdo nám výc
naslubuje a gdo má krajšú šlajf-
ku (pre cespolných kravatlu).
Podla mna sú aj tak uš šeci dáv-
no rozhodnutý, za keho budú
hlasovat, tý,čo sú neny, na nech!
Šak povecte sami, čo to je za
hlas, ket je rozhodnutý na po-
slednú chvýlu? To sú taký ludé,
čo sú hnet po volbách sklamaný,
že ten jejich hlas nebol ten správ-
ny, a to si píšte že nebol. Podla
mna, ludé, kerý nyčemu, nyke-
mu a hlavne sebe neverá, ne-
maly by chodzit any volyt. Ale
možná zrovnaj pre takých sú tu
každé volby nejaké nové strany
a nové „nepoškvrnené“ ksychty.
V normálnem svece by to nygdo
nebral moc vážne, ale veznyte si
fakt, že u nás sa každé volby
nejaká s takýchto strán dostane
nélen do parlamentu, ale aj do
vládnej koalýcije. Totok neny
normálny staf. Ja mám pocit, že
šecko by sa zjednodušilo a spre-
hlednylo, keby namýsto 150 bolo
100 poslancú; jednoduché počty
10% – deset poslancú, 15% –
patnást poslancú. Penýze za
tých 50 kúsku by zase negdze
skapaly, ale prehlet by malo aj
malé dzecko. Predešlo by sa
nakonec aj stranýckým trapa-
som, kedy je problém naplnyt na
kandydátke mýsta ot 100 do 150
a je im na to dobrý aj nepreve-
rený dúchotca, alebo študent,
kerý nevý o čo ide. A zároven by
sa zabránylo aj temu,čo sa stalo
tot u nás doma pri lúščený voleb-
ných zeznamú: „ ...jéj, aj tentok
tu je? A za keho to kandiduje? No
toto, já sem si myslela, že to je
celkem slušná strana.Čo mysle-
la, já sem ich scela volyt!?! A tu
ho máš...!“ Ménej je nekedy vý-
cej, ale jak by to vypadalo, keby
strana dala na kandidátku len sto
a né stopadesát mén? Jako chu-
dobný prýbuzný, a preto tam
nadžgáme šecko, čo dójde pod
ruku, hlavne ot stého mýsta je to
ozaj sranda. Ale abych nebol len
negatývny nejaký pokrok téš
vidzím, tých strán je preca len z
voléb na volby ménej a aj ludé to
uš neberú aš tak vážne jako ke-
dysik. A to je dobre. Nakonec
ešče ftip: „Nazdar, keho budeš
volyt?“ „Komunystú!“ „To mi je
jasné, len sem scel vedzet f kerej
strane.“ A nezabudnyte, že hnet
po volbách je Cibulák!

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

Pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočnilo v Dome
kultúry slávnostné stretnutie, ktoré zorganizo-
valo Mesto Pezinok v spolupráci s Kultúrnym cen-
trom. Zúčastnilo sa na ňom takmer 300 žien z pe-
zinských klubov dôchodcov. V úvode sa im pri-
hovoril primátor mesta Oliver Solga, ktorý vy-
zdvihol šľachetné poslanie matky a nesmiernu

láskavosť a dobroprajnosť starých mám k svojim
vnúčatám. V rámci kultúrneho programu sa pred-
stavil spevácky zbor Pezinskí šafráni z Klubu
dôchodcov na Hrnčiarskej ulici a spevák Zdeněk
Sychra. Drobné pohostenie pre účastníčky stret-
nutia zabezpečil Mestský úrad.

Text a snímky (mo)

Na prvý pohľad je do septembro-
vého (15. – 17. 9.) pezinského Vi-
nobrania času dosť, avšak jeho
prípravy sú už v plnom prúde. Už
teraz sa vie, že jeho sprievodnými
podujatiami budú – Salón vino-
hradníckych a vinárskych múzeí,
výstava vín v Zámku, 4. ročník
medzinárodnej súťaže vo varení
fazuľovej polievky Fyzulnačka,
Malokarpatský zraz karavanistov
a odborný seminár o nových pro-
duktoch cestovného ruchu nielen
v malokarpatskom regióne, ale
celom Bratislavskom samospráv-
nom kraji.

Informácia o poplatkoch za pre-
dajné stánky počas Vinobrania
bude uverejnená v júni v časopise
Pezinský podnikateľ a na

.
www.pe-

zinok.sk (EL)

Šiesty poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 7. júna
od 16. do 18. hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa
stretnú s občanmi v miestnosti č.
19. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste, či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej samosprávy. (EL)

Dokončenie z 1. strany
Kategória : 1. – ,
Obchodná akadémia Pezinok, 2. – , Gym-
názium Pezinok, 3. nebolo udelené.

Kategória : 1. nebolo udelené, 2. –
, SOU Komenského, 3. –

, SVOŠ Modra.
Prví traja súťažiaci v každej kategórii boli odmenení finančnými odme-

nami.
Víťazné práce uverejníme v augustovom čísle Pezinčana.

Študentské práce – próza Bosorka
Zvieratá

Študentské práce – poézia Poetka
K dozretiu

Zuzana Drinková
Zuzana Fordinálová

Miroslava Košutová Tomáš Tru-
bač

(mo)

Prof. don Štefan Sandtner (na snímke), kňaz, básnik a
prekladateľ sa 30. apríla dožil vzácneho životného jubi-
lea – 90-tich rokov. Oslavy sa začali už v deň jeho naro-
denín 30. apríla v Spoločnosti saleziánov dona Bosca v
Bratislave slávnostnou svätou omšou. Po nej nasledo-
valo poeticko-hudobné pásmo venované tvorbe nášho
významného rodáka a čestného občana mesta Pezinka.
Okrem iného tu bol prezentovaný aj pozdravný list pápeža Benedikta
XVI., ktorý Svätý Otec poslal donovi Sandtnerovi. Medzi gratulantmi ne-
chýbala početná rodina, ale i významné osobnosti duchovného a kultúr-
neho života na Slovensku ako aj primátor nášho mesta Oliver Solga. Ten
prijal jubilanta v sprievode najbližších a zástupcov mesta 3. mája v histo-
rických priestoroch Starej radnice. Súčasťou domácej oslavy bol tiež
kultúrny program pozostávajúci z poézie a zhudobnených veršov autora
a množstvo úprimných želaní pevného zdravia a tvorivých síl.

V mene čitateľov sa k týmto blahoželaniam pripája aj redakcia Pe-
zinčana. (r)



Bývam na sídlisku Sever. V uto-
rok 2. mája v raňajších hodinách
prišlo k smetiakom, ktoré patria k
bytovkám, auto zdravotnej firmy
so sídlom na Cajle (bývalá OB) a
vodič tu vyložil štyri naplnené väč-
šie škatule. Obsah nebolo vidno,
nakoľko boli previazané. Nahlásil
som to v ten deň aj na mestskej
polícii, ale povedali mi, že lepšie
je, keď sú pri smetiakoch ako v
potoku. To je pravda, ale firma,
ktorá sa odpadu takto zbavila, ho
má dávať určite inde. A ktovie
ešte, čo v krabiciach vôbec bolo.
Nie je to tiež dôsledok, prečo obča-
nia pri takýchto praktikách za likvi-
dáciu odpadov platia stále viac?

Občan Pezinka

Strýco Lajo, nevým, čo myslíš
tým myslením dopretku f šporce a
už vúbec nevým, jak to myslíš s tú
výchovu mládeži "alebo dorostu".
Nevým jaké máš skúsenosci f
šporce f Pezinku, "myslím, že žád-
né". Najprf si prečítaj Pezinčana
do konca, alebo skús kuknút Pe-
zinskú televíziu a potom móžeš
písat o výchove pezinských dzecí f
šporce. Tých dzecí aj dorostu je
dost čo robá dobré meno našemu
mestu a zároven aj Slovensku.

Z úctu Pezinčan Kuky

V dnešnej modernej dobe je po-
trebné, aby v každej rodine vedeli
narábať s vymoženosťou techniky
– počítačom a internetom – všetci
jej príslušníci. A to nielen juniori,
ale aj seniori. Som šťastná, že
moja vnučka, s ktorou si píšem
mailom, je hrdá na "technicky vy-
zbrojenú babku".

Členovia nášho seniorského
krúžku už získali o absolvovaní
kurzu certifikáty. Seniorský krúžok
tvorili členovia Klubu dôchodcov
na Sládkovičovej ulici v Pezinku.
Úprimná vďaka patrí učiteľom,
ktorí sa nám oddane venovali na
ZŠ Kupeckého ul.

Milada Krejčiová

Občania i návštevníci mesta si iste všimli, že
na dvoch stranách námestia boli začiatkom
mája namontované dva piliere s hodinami a
reklamnými plochami. Tieto sú majetkom
pezinskej firmy Lemmon Slovakia. Okrem
toho, že sú vkusným a pútavým reklamným
prostriedkom, poskytujú tiež informáciu o
čase. Je to iste dobrý nápad i oživenie centra
mesta. (mo)

V stredu 10. mája sa uskutočnilo riadne zasadnutie zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja, na ktorom boli poslanci zvolení do
školských rád a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Poslanci za okres Pezinok boli delegovaní takto: Gymnázium Pezinok –
Oliver Solga, Richard Demovič, Gymnázium Modra – Vladimír Medlen,
Jana Pešková, Obchodná akadémia Pezinok – J. Pešková, R. Demovič,
Pedagogická a kultúrna akadémia – O. Solga, Jozef Chynoranský,
Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra – V. Medlen, J. Pešková,
SOU Štefánikova ul. Pezinok – R. Demovič, O. Solga, SOU Komen-
ského ul. Pezinok – V. Medlen, J. Pešková.

Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrole plnenia uznesení zastu-
piteľstva a o kontrole vybavovania sťažností na Úrade BSK za 2. polrok
2005. Ďalej si poslanci vypočuli informáciu o aktuálnom stave cestnej
infraštruktúry v kraji po skončení zimného obdobia a schválili navýšenie
finančných prostriedkov na dofinancovanie zimnej údržby o takmer 8
miliónov korún a na bežnú údržbu komunikácií na území hlavného
mesta SR Bratislavy 20 mil. Sk. Poslanci zobrali na vedomie informáciu
o čerpaní komunálneho investičného úveru na financovanie rekonštruk-
cie administratívnej budovy BSK na Drieňovej ul. č. 7, informáciu o vý-
sledkoch verejného obstarávania realizovaného Úradom BSK, vyhod-
notenie činnosti zariadení kultúry za rok 2005 a schválili odmenu hlav-
nému kontrolórovi za IV. štvrťrok a I. štvrťrok 2006.

V júni sa budú konať zasadnutia všetkých pracovných komisií a 28. 6.
riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK.

, poslankyňa BSKIng. Jana Pešková

Dvakrát som v Pezinčanovi kriti-
zovala skutočnosť, že k hypermar-
ketu Hypernova zabudli urobiť
chodník pre chodcov. Keď sa
chceli do obchodu dostať peší ku-
pujúci zo Seneckej ulice museli
prejsť po nespevnenom teréne,
často šmykľavom a zablatenom,
alebo po frekventovanej štátnej
ceste, čo bolo veľmi nebezpečné.

Konečne sme sa chodníka doč-
kali, urobili ho pekný, zo zámkovej
dlažby. Môžeme byť teda spokoj-
ní, za čo aj veľmi pekne, ľuďom,
ktorí sa o to pričinili,ďakujeme.

Škoda, spokojnosť však mohla
byť ešte väčšia, keby realizátori
stavby z obchodnej spoločnosti, v
meste, ktoré sa nazýva Mestom
priateľským k zdravotne postihnu-
tým, nezabudli na vozičkárov, ale
aj starších ľudí s vozíkmi a ma-
mičky s kočíkmi. Stačilo v 3-
metrovom úseku chodníka riešiť
nové schody tak, aby po nich
mohli prejsť aj oni. Prepáčte,
možno som v tejto chvíli nevďač-
ná, ale mne je tých hendikepova-
ných ľudí ľúto... (mt)

V redakčnej pošte sme našli list,
ktorý nám poslali dôchodkyne
O. Palčíková a R. Cecíková. Píšu
v ňom, že v pezinskom hypermar-
kete Tesco pracuje ako predavač
mladý muž menom Igor, ktorý ich
vždy milo a ochotne obslúži. Pri
ich odchode sa vždy pekne rozlúči
a s úsmevom zaželá krásny deň.
Dokonca, nedávno, keď im chý-
balo pár korún, siahol do svojej
peňaženky a tieto im doložil.

Žiaľ, z priestorových dôvodov,
nemôžeme z dlhšieho listu cito-
vať viac, ale pisateľky sú zjavne z
ochotného predavača unesené.

Po prečítaní listu sme si uvedo-
mili, ako si zákazníci, najmä tí
skoršie narodení, vážia ochotu a
láskavosť personálu pri nákupe.
Samozrejme, aj my, takýmto pre-
davačom tlieskame. Ale, na dru-
hej strane, nemalo by byť takéto
správanie samozrejmosťou?

Mladší ľudia, ktorí častejšie ces-
tujú do západnej Európy, vedia o
čom hovorím. Tam by majiteľneo-
chotných a nepríjemných preda-
vačov vo svojom obchode veru
dlho netrpel.A, zrejme, vie prečo.

Našťastie, však aj u nás, prí-
klad o ktorom našečitateľky píšu,
nie je ojedinelý, ochotných pre-
davačov je v našich obchodoch
viac.

(mo)

Pri príležitosti 667. výročia prvej zmienky o ťažbe dra-
hých kameňov v chotári Pezinka sa uskutoční už po štvrtý-
krát prijatie pezinských baníkov, členov Malokarpatského
baníckeho spolku u primátora mesta Pezinka. Slávnosť sa
uskutoční 22. júna 2006 o 16.00 hod. v obradnej sieni Mest-
ského úradu v Pezinku. Popri decembrovom šachtágu a
septembrových troch účastiach v sprievodoch (na festivale
Salamander v Banskej Štiavnici, račianskom Vinobraní a
Vinobraní v Pezinku) patrí toto podujatie k spoločenským
vrcholom činnosti tohto záujmového združenia. Do pove-
domia pezinskej verejnosti sú baníci dobre zapísaní aj sta-
rostlivosťou o miestny banský náučný chodník. (EL)

Kto túži po aktívnom pohybe na bicykli, mal možnosť
prihlásiť sa na 4. cyklomaratón, ktorý tohto roku povedie z
Pezinka popri Dunaji cez Štúrovo do Maďarska a usku-
toční sa 1. – 4. júna 2006. Pre koho je táto približne 300-ki-
lometrová trasa priveľa, avšak radí sa k sympatizantom
cykloturistiky, môže prísť povzbudiť tých odvážnejších,
ktorí prijali túto výzvu, na slávnostný štart vo štvrtok 1. júna
2006 o 7.00 hod. na Radničné námestie v Pezinku. Pelo-
tón odštartuje symbolickým mávnutím cyklomaratónskou
zástavou primátor mesta Oliver Solga. Celé podujatie nie
je len vecou športových výkonov, ale aj spoznávania no-
vých miest a nových priateľstiev. Tohtoroční cyklomara-
tónci navštívia po ceste o.i. Gabčíkovo, Komárno, Štúro-
vo, Ostrihom a Vyšehrad. (EL)

REKLAMA



O projekte Pezinského panstva sa už v Pezinku, resp. okolitých ob-
ciach začlenených do rovnomenného mikroregiónu, čosi vie. Isto to, že
ide o nový produkt cestovného ruchu založený na vlastníctve pasu Pe-
zinského panstva, ktoré oprávňuje jeho majiteľa čerpať rôzne zľavy a
bonusy, ktoré poskytuje 40 partnerov projektu (najmä reštauračné a uby-
tovacie zariadenia z Pezinka, Limbachu, Slovenského Grobu, Viničného
a Vinosadov).

Kto sa chce dozvedieť o projekte viac, má možnosť prostredníctvom
www.pezinskepanstvo.sk alebo osobne počas Hradných slávností.
Uskutočnia sa v sobotu 10. júna 2006 od 15.00 hod. na Radničnom ná-
mestí v Pezinku. Súčasťou vyše dvojhodinového programu bude pred-
stavenie zemepána Pezinského panstva Petra I., audiencia majerníkov
Pezinského panstva u zemepána, ktorí mu prinesú rôzne dary, vystúpe-
nie skupiny historického šermu Sírius a dobovej hudby Musa Ludens. Vo
večerných hodinách bude Radničné námestie v Pezinku tanečným par-
ketom pre účastníkov veľkého juniálesu.

Hradné slávnosti sú sprievodným podujatím 3. ročníka Keramických
trhov v Pezinku (9. – 11. 6. 2006). (EL)

Turnaj začína
od 8.00 hod. s predpokladaným
vyvrcholením o 17.00 hod. Zú-
častní sa na ňom dvadsať
družstiev z Pezinka, Bratislavy,
Topoľčian, Modry, Piešťan,
Nitry a Šurian. Pre účastníkov a
návštevníkov je pripravené
občerstvenie. Určite nebude
chýbať obľúbený guláš, pivo,
vínko a nealkoholické nápoje.
Pozývame všetkých fanúšikov
futbalu a dobrého športu.

Prvenstvo na turnaji obhajuje
mužstvo Port Service z Bratisla-
vy.

V sobotu 24. júna sa usku-
toční 11. ročník populárneho
turnaja v minifutbale na
ihrisku TJ Baník Pezinok na
Cajlanskej ulici.

Ján Nagy

Vážený pán primátor, v každej
vyspelej demokratickej občianskej
spoločnosti je slobodné vyjadrenie
názoru a jeho rešpektovanie úrad-
nou mocou jedným zo základných
princípov jej ďalšieho budovania a
rozvíjania. Vychádzajúc z tohto prin-
cípu ma pojala hrôza, keď som si
prečítal odpoveď Zn. 5/81 – Petícia-
/3061-9543/06 vedúcej stavebného
úradu Mesta Pezinok Ing. Popluhá-
rovej na petíciu občanov časti síd-
liska Muškát, proti dostavbe pro-
jektu Obytného bloku Zelený dvor.
Zhrozil som sa nad suchosťou, aro-
gantnosťou a averziou úradnej moci
voči občanom mesta, voči prejave-
niu ich vôle a aktivite. Vyjadrenie
vašej podriadenej, že ich petícia je
neopodstatnená, je hlboko urážajú-
ce každého slušného človeka, ktorý
sa zaujíma o svoje okolie a preja-
vuje svoju vôľu vyjadrením nesúhla-
su so stavbou. Je typickým znakom
pretrvávajúcej tendencie bezbrehej
podpory a nadradenosti podnika-
teľských aktivít mestskými úrad-
níkmi, pred oprávnenými potrebami
radových občanov sídliska.

Nepoznám úrad, ani úradníka,
ktorý by lepšie poznal súčasnú situ-
áciu na sídlisku Muškát, ako jeho
obyvatelia. Situácia je v súčasnosti v
niektorých oblastiach neúnosná, čo
však zodpovední mestskí úradníci,
bez toho aby tam žili alebo aby vyko-
nali objektívny prieskum, vedieť nao-
zaj nemôžu. Vydávanie povolenia
od stola s odôvodnením, že to bolo
schválené v roku 1998 si myslím, že
nie je hodné vysokopostaveného
mestského úradníka, pretože vtedy
tu drvivá väčšina účastníkov petície
nebývala, situácia bola úplne iná a
čas ukázal, že ďalšia výstavba by
terajší zlý stav ešte zhoršila.

Vážený pán primátor, prečo sa
nikto z mestského úradu doteraz
neprišiel spýtať občanov Muškáto-
vej alebo Silvánovej ulice, ako sa im
skvalitní a obohatí život pri a po vý-

stavbe ďalších bytových domov na
týchto uliciach?

Prečo mesto predalo na sídlisku
Muškát bez akejkoľvek koncepcie
pozemky, ktoré bolo možné využiť
na športoviská, zóny oddychu a
pod.?

Prečo neexistuje na Muškáte jed-
no-jediné športové ihrisko pre deti
staršie ako šesť rokov?

Prečo mestské úrady nepresadili v
pláne ďalšej tretej etapy výstavby
obytných domov na Muškáte, posta-
venie čo i len jedného športoviska
pre deti staršie ako 6 rokov?

Prečo neexistuje územný plán
zóny Muškátu, kde by bolo presne
stanovené – tu budú domy a parko-
viská, vedľa ihriská, každý podnika-
teľ dostane povolenie stavať, keď
bude tieto požiadavky rešpektovať.

Prečo stavebný úrad ignoruje a
odmieta názory a podnety občanov
bez predloženia reálnych podkla-
dov, jasne charakterizujúcich súčas-
nú situáciu a vplyvy na úroveň býva-
nia na Muškáte po postavení ďal-
ších domov?

Pán primátor, myslíte si, že sta-
vebný úrad koná aj v prospech obča-
nov sídliska Muškát, alebo len pre
podnikateľské subjekty? Myslíte si,
že podnety, žiadosti a návrhy obča-
nov voči novým stavbám na Muš-
káte sú neopodstatnené? Myslíte si,
že výstavba nových obytných do-
mov na Muškátovej a Silvánovej
ulici, skvalitní v budúcnosti život nás
a našich detí na Muškáte?

(skrátené)

Vážený pán Mizerák, verím, že
prerokovaním vášho listu na Mest-
skom zastupiteľstve sme splnili vašu
požiadavku a dali vám uspokojivú
odpoveď. Napriek tomu si vám do-
voľujem napísať niekoľko riadkov,
lebo váš otvorený list bol adreso-
vaný mne. Na prvom mieste píšete

Vladimír Mizerák

Odpoveďprimátora:

o odpovedi pani Ing. Popluhárovej
ako mojej podriadenej. Vedúca sta-
vebného obecného úradu nie je
moja podriadená. SOÚ je prene-
sený výkon štátnej správy a ona
vám správne odpísala, že jej nadria-
deným orgánom je Krajský sta-
vebný úrad, na ktorý sa môžete od-
volať, ak si myslíte, že došlo k poru-
šeniu zákona. Kladné vyjadrenie k
tomuto objektu bolo vydané dávno
pred mojím nástupom do funkcie
primátora a tak ho ja nemôžem zme-
niť, pretože všetky škody, ktoré by
vznikli stavebníkovi, by muselo uhra-
diť mesto. Chcem len pripomenúť,
že som to bol práve ja, kto opako-
vane obyvateľov vedľajšej bytovky
vyzýval, aby sa všetkými dostup-
nými prostriedkami bránili proti vý-
stavbe, ak majú dojem, že budú po-
rušené ich práva alebo stavebný
zákon. Mená osôb, ktoré som kon-
taktoval, vám môžem dať k dispozí-
cii. Tiež som im navrhol, že Mesto
dá na vlastné náklady vypracovať
svetlotechnický posudok a pod.

Situáciu na Muškáte poznám
veľmi podrobne, často tam chodím
a riešim problémy jeho obyvateľov.
Vyzývate nás, aby sme vybudovali
ihriská pre deti nad šesť rokov. Ja sa

pýtam kde, keď ich nikto vo svojom
okolí nechce. Môžem vám doklado-
vať, koľko basketbalových košov,
ale aj ihrísk sme museli zrušiť, lebo
občania ich nechcú pre hluk a krik
detí. Píšete tiež o budúcom bytovom
dome na Silvánovej ulici a hovoríte,
kde Mesto pochybilo. Chcem vás
len upozorniť, že predaj pozemku
na výstavbu tohto domu i jeho
vzhľad schválili poslanci mestského
zastupiteľstva riadnym spôsobom a
jedným z bodov koncepcie rozvoja
mesta je i zahusťovanie sídlisk, tam
kde to dovoľuje stavebný zákon.
Predstavte si, že pred dvadsiatimi –
tridsiatimi rokmi by sa boli Pezinča-
nia rozhodli, že už nedovolia ďalšiu
výstavbu v meste. Koľko obyvateľov
aj vášho sídliska by sa do Pezinka
nikdy nedostalo a nemalo by vyrie-
šenú bytovú otázku. Našou úlohou
je hľadať optimálne riešenia spolu s
občanmi a pre občanov. Nebránime
sa ani osobným stretnutiam s pred-
staviteľmi mesta (ku mne môžete
prísť kedykoľvek) a poslancami
(každá prvá streda v mesiaci). Len
prosím, aby sme veci riešili bez aver-
zií, irónie a neznalosti daného pro-
blému.

, primátorOliver Solga

V nedeľu 7. mája sa uskutočnilo v Dome kult-
úry finále súťaže krásy MISS PEZINOK 2006.
Podujatie pripravila modelingová agentúra
NMH Top – models v spolupráci sďalšími part-
nermi.

O finálový večer bol zo strany divákov veľký
záujem, divadelná sála sa zaplnila takmer do
posledného miestečka. Dvanástka finalistiek
iste nikoho nesklamala, pretože pôvabné die-
včatá, aj keď spočiatku s istou dávkou trémy,
sa predviedli v tom najlepšom svetle.
Súťažnými disciplínami boli módna prehliadka,
rozhovor s moderátorkou a promenáda v plav-
kách. Odborná porota titul Miss Pezinok 2006
priznala 17-ročnej , druhá sa
umiestnila 17-ročná a
tretia 15-ročná .

Anne Križanovej
Simona Virgovičová

Barbara Staštíková (mo)



Združenie kresťanských senio-
rov v Pezinku zorganizovalo kon-
com apríla zájazd na Považie. Naj-
skôr sme navštívili väzňov v Ná-
pravno-výchovnom ústave v Dub-
nici n/Váhom. Pripravili sme pre
nich krátky pesničkový program,
oni sa nám na oplátku odvďačili
tiež bohatým programom. Potom
sme navštívili pútnické miesto v
Dubnici n/V. a v Novej Dubnici sme
sa v novom kostole zúčastnili na
sv. omši, ktorú pre nás odslúžil
Vdp. Bartolomej Juhás.

Zastavili sme sa aj v Skalke n/V,
ktorá je spájaná so svätcami-
benediktínmi – sv. Svoradom a sv.
Benediktom. V Trenčíne sme sa

stretli s kresťanskými dôchodca-
mi, v ich stredisku sme si spoločne
zaspievali a vymenili navzájom
darčeky.

V kláštore v Beckove sme sa
stretli s Vdp. Václavom, Vdp. Šo-
kom a sestričkami, ktoré dlhší čas
pôsobili v Pezinku.

Zájazd, na ktorý značnou sumou
prispel Mestský úrad v Pezinku,
zorganizoval pán Vladimír Milko,
ktorý aj napriek svojim 86 rokom
aktívne zabezpečuje činnosť pe-
zinského Klubu kresťanských seni-
orov. Kultúrny program pripravili
Mária Turoňová, Gabriela Tichá a
Ján Lunák.

Eva Balážová

V Strednom odbornom učilišti
na Komenského ulici v Pezinku
majú v tomto školskom roku 38

žiakov v profesii stolár. O ich od-
borný rast sa starajú pedagógovia
– hlavná majsterka Helena Dolin-

ská a majstri Jozef Macák a Peter
Chmela.

Časť žiakov druhého a tretieho
ročníka vykonáva prax u súkrom-
ných podnikateľov, ostatní pria-
mo v dobre vybavených škol-
ských dielňach. Vyrábajú tu pod
odborným vedením široký sorti-
ment stolárskych výrobkov podľa
požiadaviek zákazníkov, či už ide
o nábytok alebo iné úžitkové či
dekoračné predmety. Ich lacné
výrobky si mohli občania kúpiť
tiež na vianočných a veľkonoč-
ných trhoch v Pezinku.

Je zaujímavé, že aj keď je sto-
lárstvo perspektívny odbor, uči-
lište má problém získať žiakov
pre túto profesiu. Z tohto dôvodu
neotvárali prvý ročník v minulom
roku a pravdepodobne to tak bu-
de aj v tomto roku. (mo)

Vyzbieralo sa 128 469 korún, čo
je viac ako v minulom roku. Tieto
peniaze, ako nám povedala

, vedúca klubu
Venuša, sa použijú na pomoc ľu-
ďom chorým na rakovinu, na zvý-
šenie a zlepšenie prevencie proti
tejto zákernej chorobe a na spre-
vádzkovanie národného centra
pomoci pre onkologických pacien-
tov a ich rodiny. Pri tohtoročnej
zbierke pomáhali dobrovoľníci zo
stredných škôl – Gymnázia, SOU
Komenského ul. a Obchodnej
akadémie. Zapojili sa aj základné
školy Limbach, Viničné, Sloven-
ský Grob, z Pezinka – ZŠ Holuby-
ho, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupec-
kého a ZŠ vo Vinosadoch. Pomá-
hali aj členky Mestskej organizá-
cie Únie žien v Pezinku.

Srdečná vďaka všetkým, ktorí
prispeli do zbierky, i tým, čo ak-
tívne pomáhali pri organizovaní
tejto akcie.

V apríli sa v našom meste
uskutočnila finančná zbierka ku
Dňu narcisov 2006. Organizo-
vala ju Liga proti rakovine SR,
Klub VENUŠA Pezinok v Pezin-
ku, Limbachu, Viničnom a v Slo-
venskom Grobe.

Anna
Štilhammerová

(mo)

Pokojný život sídliska Sever na-
rušila mimoriadna udalosť, ktorá
sa odohrala po polnoci v stredu
17. mája. Deň predtým kládla
firma NEXT COM chráničku kábla
v teplovodnom kanáli, ktorý patrí
Podniku bytových služieb. Ta-
kýmto spôsobom bolo zasietené
celé sídlisko Sever pre pripojenie
na internet. Po 19. hodine vliezal
do kanála aj Róbert K., ktorý sa v
ňom zakliesnil a prestal s kole-
gami komunikovať. Tí sa ho sna-
žili dostať von, ale keď sa im to ani
do polnoci nepodarilo, privolali
Hasičský a záchranný zbor z Pe-
zinka. Jeho príslušníci sa snažili v
prvom rade identifikovať miesto,
kde sa Róbert K. nachádza. Vtedy
už päť hodín nekomunikoval. Na
miesto sa dostavila aj mestská a
štátna polícia a zdravotníci. O jed-
nej hodine privolali primátora a
požiadali ho o zabezpečenie tech-
niky na výkopové práce. Na jeho
výzvu okamžite reagovala firma
Petmas a Autodoprava Strnisko,
ktoré poslali techniku a svojich
pracovníkov.

Za pomoci strojov, ale i ručného
kopania hasičov sa otvoril prvý
kanál, v ktorom sa dotyčný nena-
chádzal, ale čo bolo veľmi poteši-
teľné, záchranári zaregistrovali,
že ešte žije. Hasiči identifikovali
ďalšie miesto jeho nedobro-
voľného pobytu a urobili novú son-
du, z ktorej po odkopaní zeminy a
betónu trčali nohy zakliesneného
a šokovaného Róberta. Opatrne
ho vytiahli a rýchla záchranná
služba ho odviezla do bratislav-
skej nemocnice. Neskoršie sme
sa dozvedeli, že nebol vážnejšie
zranený, bol len dehydrovaný,
pretože v teplovodnom kanáli bolo
okolo šesťdesiat stupňov. (r)

MESTO PEZINOK

Bližšie informácie poskytne
osobne alebo tel. (033/6901 110)
Mgr. Miroslav Šebesta – pred-
nosta MsÚ.

vyhlasuje výbe-
rové konanie na obsadenie miesta:
–

–

–

Riaditeľ Mestského zdravot-
níckeho strediska

Vedúci oddelenia školstva a
sociálnych vecí

Projektový manažér

VŠ,
prax v riad. funkcii min. 2 roky

orientácia v proble-
matike správy hnuteľného a nehnu-
teľného majetku, riadiace a organi-
začné schopnosti, komunikatív-
nosť, asertivita, znalosť práce s PC,
vodič. preukaz sk. B

20. 6. 2006,
heslo: VK – riaditeľ MZS

VŠ (so za-
meraním na oblasť sociálnej práce
výhodou)

31. 8. 2006,
heslo: VK – VOŠaSV

VŠ
právnického alebo ekon. smeru

15. 8. 2006

Kvalifikačné predpoklady:

Požiadavky:

Žiadosti zaslať do

Kvalif. predpoklady:

Žiadosť zaslať do

Kvalifikačné predpoklady:

Žiadosť zaslaťdo

v súlade s Obchodným zákon-
níkom (zákon č. 513/91 Zb.)
podľa § 281 a nasl.

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na
predaj pozemkov v k.ú. Grina-
va, v areáli Grünfeld o celkovej
výmere 7 061 m a troch stavieb
(dva rodinné domy a jedna hos-
podárska budova)

Minimálna kúpna cena je sta-
novená v sadzbe:

7 000 000 Sk

5 000 000 Sk

2

, zapísaných
na LV č. 1285, ktorý je evidovaný
na Katastrálnom úrade v Bratisla-
ve, Správe katastra Pezinok.

– na využitie na
formu individuálnej bytovej vý-
stavby, resp.
– na využitie histo-
rickej zástavby (tzv. Pálfyovský
majer) na formu rozvoja cestov-
ného ruchu a vinárstva.

Vzor kúpnej zmluvy spolu s pod-
mienkami súťaže si môžete po-
zrieť na stránke www.pezinok.sk,

vyzdvihnúť osobne na sekreta-
riáte prednostu MsÚ (budova
MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č.
7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne si
ich vyžiadať prostredníctvom e-
mailovej pošty: msu@msupezi-
nok.sk.

Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veciach organizač-
ných a právnych na: Mgr. Miro-
slava Šebestu, prednostu MsÚ v
Pezinku, ktorý je organizátor sú-
ťaže, tel. č. 033/6901 110, e-mail:
sebesta.miroslav@msupezinok.
sk, resp. na jeho sekretariát, tel.č.
033/6901 111, e-mail: msu@msu-
pezinok.sk.

-
že.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť všetky predložené
návrhy a ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú, alebo zrušiť súťaž. Tú-
to skutočnosť ihneď oznámi navr-
hovateľom a uverejní spôsobom,
ktorým vyhlásil podmienky súťa



V poslednom aprílovom týždni sa uskutočnil v Pezinku 6. ročník medzi-
národného festivalu chrámových zborov . Organizátori
naň pozvali päť zborov zo štyroch stredoeurópskych krajín. Poľsko re-
prezentoval , Maďarsko ,
Česko a Slovensko a
domáci .

Všetky zbory sa predstavili v kostoloch so samostatnými koncertmi a
spoločne na Galakoncerte. Festival mal už tradične veľmi dobrú úroveň,
pričinila sa o to kvalita účinkujúcich zborov i veľký záujem divákov.

Záštitu nad festivalom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Ga-
šparovič, avšak pre pracovnú zaneprázdnenosť sa na ňom osobne nezú-
častnil.

AD UNA CORDA

(mo)

Chór Uniwersytetu Wielkego Banchieri Singers
Gentlemen Singers Detský spevácky zbor SRo
Ad Una Corda

Z vystúpenia českého zboru Gentlemen Singers.

Termín 18. ročníka Cibuláku sa
už nezadržateľne blíži a my tak,
ako sme sľúbili, prinášame nie-
koľko najhorúcejších informácií z
festivalovej kuchyne. Tohtoročná
programová nádielka bude naozaj
pestrá a vy sa už teraz môžete te-
šiť na fantastickú zábavu plnú pre-
kvapení, ktorá ovládne ulice náš-
ho mesta na sklonku posledného
júnového víkendu od 22. do 24.
júna.

Žánrová pestrosť, originalita a
skvelé nápady, aj tak by sme mohli
stručne charakterizovať program,
ktorý pre vás pripravujú zanietení
organizátori z OZ P.R.D v spolu-
práci s Mestom Pezinkom a Kul-
túrnym centrom. Priestor dostanú
domáce slovenské súbory, vyni-
kajúce divadlá z Čiech a do Pe-
zinka zavítajú aj vzácni hostia z
Belgicka a Francúzska. Tri festiva-
lové dni sľubujú naozaj pre každé-

ho niečo. Na svoje si príde ná-
ročný divák, tí, ktorí očakávajú
zábavu ľahšieho razenia, a sa-
mozrejme ani tento rok sa v pro-
grame nezabudlo na našich naj-
menších.

Divadelné združenie z Partizán-
skeho ponúkne svoju vlastnú in-
terpretáciu života a tvorby svoj-
ského spisovateľa a intelektuála
Daniila Charmsa. Poetiku už ne-
existujúceho divadla Stoka vám

možno tak trochu pripomenú pro-
tagonisti divadla Skrat vo svojom
predstavení .
Zákulisie modelingového prie-
myslu vám štýlom sebe vlastným
priblíži neopakovateľné GunaGU
v počine . Problém zmä-
tenej komunikácie dnešného kon-
zumného človeka rieši v predsta-
vení

súčasné divadlo Phenomenon-

Umri, skap a zdochni

Modelky

Kúpil som v IKEI lopatu na
vykopanie vlastného hrobu...

theatre. Najmä malých divákov
určite poteší jedna z najúspešnej-
ších hier z dielne domáceho diva-
dla PIKI – O deviatich mesiači-
koch. Tá odpovie malým zvedav-
com na množstvo tajomných otá-
zok o veciach, na ktoré nenašli
odvahu opýtať sa...

Bez vynikajúcich českých diva-
diel si už vari Cibulák ani nevieme
predstaviť. Práve v Čechách fun-
guje množstvo súborov, ktoré neu-
stále prinášajú nové a objavné
tvorivé postupy, tak dokonale za-
padajúce do filozofie nášho festi-
valu, netradičných, alternatívnych
foriem. Súbor Mimotaurus, po-
uličné bábkové divadlo, ktoré sa
určite nebojí experimentu vystúpi
na Cibuláku s tromi predstavenia-
mi:

. Akýsi symbolický kolo-
toč života roztočí Bílé divadlo z
Ostravy v predstavení

. Petr
Váša – literát, skladateľ, performer
a výtvarník je skutočne zaujímavý
zjav na poli českej divadelnej
scény a vás určite zaujme jeho

. Akýsi stret dáv-
nych tradícií kočovných divadiel a
nových alternatívnych foriem pre-
zentuje vo svojej tvorbe Kvelb. Ak
patríte medzi tých, ktorých fasci-
nujú predstavenia na dvojmetro-
vých chodúľoch, artistické výkony,
či žonglovanie s ohňom, určite si
nenechajte ujsť ich netradičné

Dloušiby, Vysoké Imprnákle a
Akrobolis

Z toho ob-
razu už nikdy neodídem

Fyzické básnictví

bábkové predstavenia pod noč-
nou oblohou

. Divadlo Kvelb si pre malých
aj veľkých nachystalo aj známy
príbeh z pera K. J. Erbena o večne
hladnom Otesánkovi. Bude Ote-
sánkovi stačiť jeho rodná dedina,
kraj, štát, planéta... Zje aj vás?
Príďte a uvidíte.

Dve očakávané hviezdy festi-
valu z Belgicka a Francúzska už
pobavili svojimi predstaveniami
divákov mnohých krajín sveta. O
mímovi, ktorý si hovorí Elastic sme
vás už informovali v jednom z pred-
chádzajúcich vydaní Pezinčana.
Je to bravúrny majster improvizá-
cie ktorý k nám zavíta so svojou
jedinečnou klauniádou

. Trojica pouličných zabáva-
čov Compagnie SDF z krajiny gal-
ského kohúta vás zaručene po-
baví predstavením

, ktoré sa uskutoční, ako
inak, priamo pod šírim nebom.

Na milovníkov súčasnej sloven-
skej literatúry čaká vystúpenie
originálnej skupiny, nielen píšu-
cich autorov, Živý dôkaz. Pro-
gram tradične spestrí aj filmová
sekcia a večerný koncert.

Nezabudnite, 22 júna sa v uli-
ciach Pezinka spustí trojdňová la-
vína tej naozajstnej zábavy, bude
sa piť dobré vínko, jesť cibuľový
chlieb a nám už len ostáva dúfať,
že pritom budete aj vy.

Kašpar Rek a Vzpla-
nutí

The Gag
Man

On The Road
Again

Veronika Hanuliaková



V dňoch 11. a 12. mája sa uskutočnili v Pezinku Dni Mladej Boleslavi.
Začali sa otvorením výstavy obrazov Evy Filipovej v minigalérii Domu
kultúry. Na druhý deň sa žiakom základných a stredných škôl predstavil
divadelný súbor Jitřenka z Domu detí a mládeže v Mladej Boleslavi s
predstaveniami Krakonoš, Kabaret a Vodník. Večer patril dvojkoncertu
country skupín Barbecue (Ml. Boleslav) aArion (Pezinok).

Pri príležitosti Dní Mladej Boleslavi navštívil Pezinok aj starosta part-
nerského mesta Svatopluk Kvaizar. Okrem účasti na kultúrnych podu-
jatiach mal aj pracovné rokovania s našim primátorom Oliverom Sol-
gom, na ktorých sa informovali o činnosti a problémoch oboch samo-
správ. S. Kvaizar sa zúčastnil aj na rokovaní Mestského zastupiteľstva
v Pezinku a vo svojom príhovore vyzdvihol partnerskú spoluprácu na-
šich miest. Vystúpenia amatérskych umelcov a rokovania predstavi-
teľov oboch miest sa niesli tradične v srdečnom a priateľskom ovzduší.

Partnerská spolupráca Pezinka a Mladej Boleslavi trvá od roku 1949.
(mo)Skupina Barbecue. Snímka (mo)

Slávnostnou recepciou vyvrcho-
lil v stredu 17. mája v Mestskej
vínotéke ročný projekt Aj partner-
stvo ide cez žalúdok alias Kulinár-
ske chodníčky. Jeho názov vyvo-
láva jednoznačné asociácie, čo-
mu ani obsah nezostal nič dlžný.
Bol pokusom o zblíženie dvoch
partnerských miest z dvoch krajín
– Pezinka (Slovensko) a Neusiedl
am See (Rakúsko) prostredníc-
tvom ich gastronómie. Jeho vý-
stupom je vydanie spoločného

slovensko-nemeckého kalendára
kulinárskych podujatí v oboch
mestách na rok 2006, nového pro-
spektu, ktorý predstavuje 19
gastronomických zariadení na
oboch stranách hraníc, ďalej Re-
ceptára tradičných jedál malokar-
patskej a burgenlandskej kuchy-
ne, označenie vybraných prevá-
dzok spoločným vývesným štítom
a skrinkami na jedálne lístky a tzv.
testovacia exkurzia v prevádz-
kach. Až 95 percent nákladov na

realizáciu projektu kryli prostried-
ky Európskej únie (v rámci pro-
gramu Interreg III A). Zvyšok plus
personálny vklad predstavoval
príspevok Mesta Pezinka.

Súčasťou programu záverečnej
slávnosti bola aj prezentácia DVD
monitorujúceho najdôležitejšie
aktivity projektu a degustácia tra-
dičných jedál malokarpatskej ku-
chyne so sprievodným slovom
spoluautorky spomínaného re-
ceptára D. Kopálovej. Osobitne
treba vyzdvihnúť príspevok reš-
taurácie Koníček, ktorá všetky de-
gustované dobroty navarila a na-

piekla podľa starých receptov.
Verme len, že projekt bude i
dobrou inšpiráciou pre miestne
reštaurácie, aby zaradili do svo-
jich jedálnych lístkov i tradičné,
dávno zabudnuté jedlá.

Realizačný tím projektu uvažuje
o jeho pokračovaní na multilate-
rálnej báze a predĺžení tohto za-
tiaľ bilaterálneho kulinárskeho
chodníka aj naďalšie mestá a kra-
jiny (napr. Mosonmagyaróvár,
resp. Bratislavu, mikroregión Pezi-
nok, okolie Neusiedl am See
atď.).

(EL)



Martin Barcaj 3.4.
Adam Hančík 12.4.
Andrej Vasiľ 16.4.
Hana Blažková 18.4.
Laura Lobíková 18.4.
Filip Trenčan 20.4.
Tereza Trenčanová 20.4.
Tamara Juráková 21.4.
Sára Faktorová 24.4.
Daniel Ostrožlík 24.4.
Matej Balco 25.4.
Pavel Figura 25.4.
Laura Lackovičová 2.5.

Ján Hrubec a Martina Kukanová
Peter Bäuml aAndrea Bošmanská
JUDr. Marek Jurina a MUDr. An-
drea Monsbergerová
Peter Novosad a Katarína Toko-
šová
Marcel Rusňák a Martina Munková
Marek Slimák a Katarína Sasková
Rastislav Trojan a Klaudia Petrová
Peter Osuský a Jana Debnárová
Stanislav Frčka aAlena Malíšková
Ing. Ivan Tomášek a Mgr. Eva Ba-
lážová

Sergej Tánsky 5.5.
Jozef Vik 8.5.
Peter Csóka 16.5.
EditaĎurkyová 25.5.
Viola Ralbovská 26.5.
Emília Moťovská 31.5.

Katarína Dziaková 1.5.
Žofia Nováková 7.5.
Štefan Noskovič 11.5.
Tibor Pobuda 14.5.
Jozefína Jenisová 16.5.
Ing. Jozef Macko 17.5.
Marianna Hanúsková 22.5.

Pavel Zbudila 12.5.
Mária Gaštanová 14.5.
Alžbeta Mikesová 17.5.
KristínaAxamitová 18.5.
Zuzana Janogová 18.5.
Augustín Krasňanský 24.5.

Mária Selecká 4.5.
Róza Slimáková 4.5.
Rozália Demovičová 12.5.
Ondrej Matyej 26.5.

Anna Sadloňová 23.5.
Ján Bodo 28.5.

Anna Dugová 10.5.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

95-ročná

Milan Krasňanský 48 r.
Mária Kozáková 80 r.
Katarína Valašíková 43 r.
Helena Kollarovičová 54 r.
Veronika Noskovičová 56 r.
Ľudevít Slimák 81 r.
Valentín Vlk 81 r.
František Máthé 74 r.
Stanislav Miklenčič 52 r.
Pavla Haldová 75 r.
Vilma Jurčová 86 r.
Matilda Lexová 79 r.
Elena Dográciová 93 r.
Mária Kuličková 92 r.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom, známym a ka-
marátom, ktorí dňa
12. 4. 2006 prišli
odprevadiť môjho
manžela

na jeho poslednej ceste. Ďakujem
tiež za kvetinové dary a slová úte-
chy.
Manželka Emília a ostatná smútia-
ca rodina.

Dominika RUŽU

Dňa 14. 5. 2006 uply-
nul rok, čo nás vo
veku 59 rokov opus-
til náš drahý

Matka, manželka, syn, dcéra,
sestry a brat s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú spolu s nami.

Ivan PESSEL.
To, že sa rana zaho-
jí, je len klamné zda-

nie, v srdci nám bolesť zostala a
tiché spomínanie.

Dňa 21. 5. 2006 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
babka a prababka

.
Kto ste ju poznali,

venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku. Synovia Pavel, Milan a dcéra
Brigita s rodinami.

BrigitaČECHOVÁ

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

Dňa 6. 6. 2006 uply-
nie šesť smutných
rokov od chvíle, keď
nás navždy tragicky
opustila naša milo-
vaná

,
rod. Bučeková.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabud-
li, venujú jej tichú spomienku a spo-
mínajú s nami. Smútiaca rodina.

Anitka KLAMOVÁ

Odišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo ťa mali radi.
Dňa 1. mája 2006
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opus-
til manžel, otec,
dedko

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

Jaroslav
MIHALOVIČ

Dňa 30. 5. 2006 si
pripomenieme ne-
dožité 55. narodeni-
ny manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu spolu s nami,
tichú spomienku. Manželka Joja,
dcéry Jojka a Mirka s rodinami.

Milana MRAVCA

V to ráno... do sĺz a smútku zahale-
ný, bol tvoj odchod nečakaný.
Pustý ostal náš dom, keď nie si v
ňom. Prázdno a ticho... Bolesť a
žiaľ, kdeže je tvoja usmiata tvár?
Hoci si odišiel bez slova a na roz-
lúčku nebol čas, spomienky na
teba zostanú navždy v nás.
Dňa 19. mája 2006
sme si pripomenuli
10. výročie tragickej
smrti nášho drahé-
ho

.
Spomínajú rodičia a
sestra Lenka s Olinkou.

Marcela
RUSNÁKA

Dňa 3. 6. 2006 uply-
nie 6 rokov, čo nás
opustil náš drahý
syn, manžel, otec,
brat .
S úctou a láskou
spomína smútiaca
rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu
venujú tichú spomienku.

Ján ROMAN

Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom
rodina moja.

Dňa 14. 5. 2006 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku
58 rokov náš drahý

.
S láskou v srdci spo-
mínajú manželka,
dcéra s manželom a

vnúčik Tomáško, tiež ostatná
smútiaca rodina.

Milan MOJŽIŠ

Dňa 15. 5. 2006 uply-
nulo 15 rokov od-
vtedy čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel a otec

Tí, ktorí ste ho po-
znali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a syno-
via.

Ján HREBÍČEK.

Dňa 18. 6. uplynie
10 rokov od úmrtia
nášho otca

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku.Ďakujeme.

Mariána
HEJDUŠKA

Dňa 25. 6. 2006 si
pripomenieme 2.
výročie úmrtia milo-
vaného otca

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Matúša KLAMA

Dňa 15. mája uply-
nulo 20 rokov čo nás
navždy opustila na-
ša matka a babka

.

Dňa 28. apríla uply-
nulo 26 rokov čo
nás navždy opustil
náš otec a dedko

.
Kto ste ich poznali
venujte im tichú spo-

mienku. S láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

Jozefína
KUJANOVÁ

Florian KUJAN

Tomáš Miškovský a Monika Pollá-
ková
Ladislav Csicsó a Mária Sulanová
Branislav Válek a Simone Imbon-
dová
Ľuboš Hlavena a Ing. Andrea Tru-
bačová
Mgr. Martin Karlubík a Viera Králo-
vičová
Ing. PeterČermák a Ing. Beáta Heri-
banová
Miroslav Satina a Mária Mičániová
Ing. Róbert Virgovič a Ing. Zuzana
Mydliarová

Odišiel si, no v našich srdciach ži-
ješ stále.

Dňa 9. 5. 2006 uply-
nulo smutných 5
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
manžel, otec, de-
duško

z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka a deti s rodinami. Tí, ktorí ste
ho poznali venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku.

Štefan MIKOVIČ

Oťaželi rokmi plecia našej dobrej mamy, osemdesiat
ju zdobí spolu so šedinami. Doprajže jej, Bože, ďalej v
zdraví žiť, aby sme ju ešte láskou mohli potešiť.

Dňa 7. 6. 2006 sa dožíva vý-
znamného životného jubilea
Veľa lásky a zdravia v ďalšom živote jej želajú sestra
Mária, dcéra Mária a syn Milan s rodinami.

Anna DUBEKOVÁ



V júni (6. 6.) sa v bratislavskom
PKO uskutoční koncert svetozná-
mej skupiny Apocalyptica z Fín-
ska. Skupina si ako predkapely
vybrala slovenské formácie Slo-
bodná Európa z Bratislavy a FE-
ELME z Pezinka (Tomas Vyberal –
gitara, Laco Vyberal – basa, Petter
Bittner – bicie).

–

nHrať pred takou kapelou ako
je Apocalyptica sa nestáva kaž-
dý deň...
Petter: Samozrejme, že nás to
veľmi prekvapilo. Niečo podobné
sa nám stalo minulý rok, keď si nás
vybrali organizátori Medzinárod-
ného filmového festivalu v Karlo-
vých Varoch, aby sme toto sve-
toznáme podujatie otvorili naším
koncertom. Myslím si, že ak člo-
vek niečomu verí, tak sa to nako-
niec podarí. Treba skúšať, a ak to
nevyjde, zostáva aspoň pocit, že
si pre to urobil maximum. Je za
tým množstvo koncertov, často aj

zadarmo, kvantá rozposlaných
mailov, veľa ľudí, ktorí nás podpo-
rujú (THANX), náhoda, šťastie...
To, že naša muzika nie je vôbec
vecou biznisu, je každému, dú-
fam, jasné. Ale je to úžasný pocit,
keď sa po koncerte pristavia ne-
jakí ľudia s tým, že ich to, čo robí-
me, oslovilo. Lebo v hudobnom
svete je množstvo profesionálne
kvalitných vecí, avšak veľmi málo
zaujímavých.

–

nMôžete prezradiť niečo z his-
tórie kapely?
Petter: Feelme vzniklo, tak ako
veľa vecí – náhodou. V januári
2002 sme dali jam s Tomasom, ten
na ďalšiu skúšku priviedol basistu
– svojho brata Laca. A Feelme
bolo na svete. Na pódiu, plátne, či
kde všade. Chalanom sa zapáčila
moja myšlienka spracovať filmové
témy takýmto netradičným spôso-
bom. Máme radi heavy music a

podľa mňa také veci ako Pulp
Fiction, James Bond, Vtedy na
západe, či Underground, si priam
pýtajú, aby ich niekto "upravil"...

Na začiatku bolo pár
skladieb, neskôr sme si pospomí-
nali na filmy, ktoré sa nám páčili a
vypočuli sme si množstvo sound-
trackov. Časom z toho v skúšobni
vznikol celý koncertný program

zahrňujúci
okolo 21 filmových tém, ktorý je
zachytený aj na rovnomennom
promo videoCD. Skladby majú
danú svoju základnú štruktúru a
aranže, avšak dosť veľký priestor
ponechávame aj improvizácii pria-
mo na pódiu.

Tomas:

Čo vás čaká v lete?
Laco:

(pb)

–

– Chystáme sa na to, čo nás
baví asi najviac – a to je koncerto-
vanie. Po klubových akciách sa už
tešíme na letné festivaly. Nájdete
ich na našej stránke www.feel-
me.sk.

21th Century Songs

n

Každý z nás pri prechádzke svo-
jim mestom, či obcou mnohé vecí
vníma akosi samozrejme. Či už
ide o veci nové, ale aj tie staršie.

Jednou z takýchto pamiatok na
doby dávno minulé je aj epitaf,
ktorý skromne stojí v záhrade
evanjelického kostola. Mnohí z
nás vieme, že tam je, že tam stojí
už po dlhé roky a to nám stačí.
Keď sa však prizrieme bližšie, zis-
tíme, že možno ide o jeden z kle-
notov renesančnej histórie nášho
mesta. Epitaf, čiže náhrobný ka-
meň, patrí pezinskému mešťanovi
a šľachticovi Davidovi Matthiaso-
vi, ktorý sa v rokoch 1617 – 1618 a
1627 spomína ako mestský radný
a v roku 1626 dokonca ako pezin-
ský richtár. Koncom jari 1617 bol
zvolený mestskou radou za účtov-
níka pri meraní vína. Zomrel 20.
mája 1635 vo veku viac ako 50
rokov. O jeho šľachtickom pôvode
svedčí erb, ktorý je súčasťou epi-
tafu. Z textu na náhrobnom ka-
meni sa tiež dozvedáme, že pred-
kovia Davida Matthiasa pochád-
zali zo Spiša. Z písomných pra-
meňov poznáme aj niekoľko ďal-
ších členov jeho rodiny. Manželka
Dorota, narodená okolo 1588 sa
spomína v roku 1628 v súvislosti
so sporom o dedičstvo po pezin-
skom hrnčiarovi a mešťanovi Já-
novi Marbacherovi. Pravdepo-
dobne s ňou mal David Matthias
dcéru Žofiu, ktorá sa v roku 1639
vydala za ďalšieho pezinského
šľachtica Filipa Jakuba Wielanda,
usadeného v tom čase v Grinave.
Keďže Wieland sobášom so Žo-
fiou vyženil majetky rodu Matthia-

sovcov v Pezinku, presťahoval sa
do mesta, kde urobil kariéru. Čo-
skoro sa stal mestským radným a
v roku 1665 dokonca pezinským
richtárom. Potom bol niekoľko
rokov mešťanostom. Zomrel po
roku 1681 a o jeho potomkoch sa
nezachovali žiadne správy.

Úspešnejšia bola vetva, ktorú za-
ložil brat Filipa Jakuba, Wolfgang
Andrej. Jej členovia spočiatku žili
v Bratislave, neskôr sa rozšírili do
Modry, Spiša a Sedmohradska.
Najznámejšími členmi tohto rodu
boli cisársky generál a barón Juraj
Wieland (+1849) a spišský župan
Artúr Wieland (+1921). Matthia-
sovci sa okrem Pezinka spomí-
najú od druhej polovice 16. sto-
ročia aj v Bratislave. Ich príbuzen-
ský vzťah s pezinským rodom
však nie je doložený.

Mestské múzeum v Pezinku

Petra Pospechová
a Peter Wittgrúber

Počas výstavby inžinierskych
sietí v lokalite Na bielenisku došlo
k porušeniu sídliskového objektu.
V závere roka 2004 potom na
tomto mieste vykonali archeolo-
gický výskum zameraný na zdoku-
mentovanie a záchranu pamiatok
pred postupujúcimi prácami.

Napriek pokročilému ročnému
obdobiu sa podarilo, súčinnosťou

Malokarpatského a Mestského
múzea, zachrániť zaujímavý nále-
zový fond. Preskúmali sme zahĺ-
bený sídliskový objekt (azda obyd-
lie či hospodársku stavbu), z kto-
rého nadzemnej drevenej časti sa
zachovalo len zuhoľnatené drevo
a zvyšky výmazu stien, tzv. maza-
nice – prepálenej hliny premieša-
nej s plevami. Okrem mazanice
zásyp stavby tvoril početný čre-
pový materiál zo zásobnicových
amfor, hrncov, misiek i šálok a
džbánkov. Na ich základe sme boli
schopní objekt zaradiť do eneolitu
(mladšia doba kamenná), presnej-
šie do jeho včasného úseku repre-
zentovaného tzv. ludanickou kul-
túrnou skupinou (najnovšie dato-
vanie – cca 4000 – 3500 pred
n. l.).

V priestore Pezinka ju dosiaľ po-

známe minimálne z ďalších pia-
tich, zrejme neveľkých osád. Tva-
ry nádob, ako i neobvyklá rytá vý-
zdoba časti keramických nálezov
(pôvodne zvýraznená bielou vý-
plňou) poukazujú na intenzívne
západné a južné kontakty s prí-
buznými kultúrnymi skupinami
(Morava, Rakúsko, Maďarsko).
Zaujímavými dokladmi miestnej

výroby látok sú dva
prasleny a zlomok
závažia z tkáčskeho
stavu. Kamenné
predmety zastupuje
zlomok vybrúsené-
ho sekeromlatu a
štiepaná čepieľka
na rezanie.

Pozoruhodné v
súvislosti s ľudom

ludanickej skupiny je to, že popri
bežných nížinných sídliskách za-
kladal i výšinné, dokonca i opev-
nené sídliská. Bezpečne doložené
prenikanie do horského prostredia
dopĺňa i rozloženie pezinských
osád (po prúde potoka) postupu-
júce až na úpätie Malých Karpát
(lokalita pod cajlanským kosto-
lom). V horskom prostredí tento
ľud ťažil drevo, kamennú surovi-
nu, bezpochyby i surovinu s obsa-
hom medi. Zreteľné doklady ťažby
na tento kov máme v danom čase
v oblasti Španej Doliny pri Banskej
Bystrici. Ďalšie spracovanie medi
potom dokumentujú nachádzané
finálne výrobky (nástroje, zbrane,
ozdoby).

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Mgr. Július Vavák



Čo s odpadmi? Čo sa stane s
každou vyhodenou plastovou fľa-
šou, autobatériou, nádobou od
krému, či vreckom so zvyškom
desiatej? Základnou odpoveďou
by malo byť konštatovanie, že
všetky tieto predmety sa recyklujú
a vyrobíme z nich ďalšie potrebné
predmety. Avšak opak je pravdou.
V tom lepšom prípade končia na
skládke komunálneho odpadu,
kde zostanú mnohé z nich ležať aj
nasledujúce stovky rokov.

Pezinok bol pravdepodobne
prvým mestom na Slovensku,
ktoré začalo so separáciou zhod-
notiteľných odpadov. Už v roku
1993 sa začalo v meste triedenie
odpadov na sklo, papier, bioodpad
a ostatný netriedený odpad. V pr-
vom roku existencie tejto činnosti
sa v Pezinku separovalo až
36,71% všetkého odpadu z do-
mácností a firiem. Odvtedy však
mala táto činnosť klesajúcu a v
poslednom čase stagnujúcu ten-
denciu. Najmenej sme separovali
v roku 1995, len 15,59% všetkých
odpadov. V roku 2003 to bolo len o
trochu lepšie – 16,54%. Ak si to
premeníme na čísla, tak sa naprí-
klad v roku 1995 vytriedilo 867,8
tony odpadov a nevytriedených
zostalo 4699,8 tony. V roku 2005
to bolo 1205,61 tony vytriedeného

odpadu a 5575,35 tony nevytrie-
deného odpadu.

Z týchto údajov je zrejmé, že aj
keď nám pomaly rastie množstvo
odpadu, ktorý vytriedime, rovnako
nám rastie aj množstvo nevytrie-
deného odpadu. Od roku 2004
pribudli k odpadom, ktoré je
možné separovať a ďalej zhodno-
covať aj plasty, konkrétne plastové
fľaše (PET). V roku 2004 sa vytrie-
dilo spolu 8,87 tony PET fliaš, no o
rok neskôr to bolo už 20,45 tony.
Na prvý pohľad by sa zdalo, že je
to celkom pozitívny trend. Avšak
stačí, keď sa prejdeme po meste,
či po jeho okolí a rozhliadneme sa
s otvorenými očami. A práve
množstvo zahodených PET fliaš

po trávnikoch, chodníkoch, či jar-
koch v okolí mesta boli impulzom
na obnovenie ekologickej kampa-
ne s názvom

.
Jej cieľom bolo v priebehu nece-

lých dvoch týždňov zhromažďovať
na pezinských základných školách
a gymnáziu plastové fľaše z do-
mácností a potom celú kampaň
vyhodnotiť výstavbou plastovej
pyramídy z fliaš, ktoré vyzbierali
študenti pezinského gymnázia.
Vyvrcholením kampane bol akýsi
workshop na Radničnom námestí,
kde mohli okoloidúci hádať, koľko
je v pyramíde nestlačených plasto-
vých fliaš, a koľko fliaš je v zlisova-
nom balíku, ktorý poskytol v mene
spoločnosti PETMAS-ONYX Ing.

Za čistejší Pezi-
nok II

Ivan Horvát, ktorý bol jedným zo
spoluorganizátorov projektu. Trie-
denie fliaš a výstavbu pyramídy
zabezpečili študenti gymnázia v
Pezinku pod vedením prof. Viery
Klimekovej. Zvoz fliaš zo škôl na
námestie sprostredkoval Ing. Juraj
Čech zo spoločnosti Mikrochem.
Výsledky prekvapili mnohých.
Spolu vyzbierali žiaci základných
škôl a gymnázia v Pezinku viac
ako 8000 fliaš. Pyramída z takmer
1100 nezlisovaných plastových
fliaš bola objemom trojnásobne
väčšia ako balík, ktorý obsahoval
približne 4500 zlisovaných fliaš. A
práve toto „prekvapivé“ zistenie by
malo byť hlavným mottom triede-
nia odpadov v Pezinku. Nevozme
na skládky vzduch. Občan mesta
totiž neplatí len uloženie komunál-
neho odpadu na skládke, ale aj
prepravné náklady. Trieďme a po-
tom zhodnocujme všetky odpady,
ktoré sú recyklovateľné, len tak
udržíme a zlepšíme životné pro-
stredie v meste i jeho okolí.

Na záver by som sa chcel poďa-
kovať Mgr. Renáte Minarovičovej,
Ing. Eve Lupovej a Mestskej polícii
v Pezinku za organizačné zabez-
pečenie kampane, všetkým žia-
kom základných škôl a gymnázia,
ich učiteľom a najmä rodičom, ktorí
sa na zbere podieľali a podporovali
ho. Dúfam, že táto ekokampaň
nezostane v Pezinku ojedinelou a
že sa stretneme napríklad aj na
pripravovanomčistení potoka Sau-
lak v auguste tohto roku.

poslanec MsÚ v Pezinku
Peter Wittgrúber



V našom meste funguje 1. stol-
notenisový športový klub Slovkar-
patia Pezinok, ktorého členmi je
osem vozičkárov. Špecializujú sa
síce na ping pong zdravotne po-
stihnutých, ale sú medzi nimi i cho-
diaci členovia. Predsedom klubu
je paralympionik z Atén Peter Val-
ka. Je o ňom známe, že okrem
domácich pezinských športových
aktivít je aj reprezentantom Slo-
venska a hrá i medzi zdravými za
Karlovu Ves.

V týchto dňoch je už slovenská
vozičkárska liga v plnom prúde.
Jej druhé kolo (z celkových ôs-
mich) sa uskutočnilo 20. mája v
telocvični Základnej školy Na bie-
lenisku v Pezinku. Prišlo naň te-
mer 40 hráčov z celého Sloven-
ska. Pezinok je už po štvrtý rok
jedným zo šiestich miest na Slo-
vensku, ktoré sa mesačne strie-
dajú ako hostitelia jednotlivých
ligových kôl.

Okrem domácej súťaže majú
pezinskí stolní tenisti v pláne zú-
častniť sa tohto roku i na dvoch
medzinárodných turnajoch – v
slovinskom Lašku a v nemeckom
Kolíne. Prvý už majú za sebou,
Peter Valka na ňom vybojoval v
súťaži družstiev 4. priečku, Lajo
Slimák mal na tomto podujatí me-
dzinárodnú premiéru. Petra Valku
v najbližšom čase čaká účasť na
Slovakia open v Piešťanoch.

Súčasná doba kladie stále väč-
šie nároky na každého z nás. Po
psychickej i fyzickej stránke. Celý
život je vlastne o tom, že denno-
denne musíme prekonávať množ-
stvo prekážok. Máme ich neúre-
kom v sebe i okolo seba. Zdravý
človek mnohé z nich temer ani ne-
registruje, a ak áno, mnohé z nich
bez väčšej námahy prekoná. Inak
je to, keďmá obmedzené možnos-
ti pohybu. Vtedy sa stávajú barié-
rami. Žiaľ, často bez cudzej pomo-
ci neprekonateľnými. A pritom nie-
kedy stačí tak málo, aby sa mnohé
z nich odstránili. Nie vždy je to igno-
rácia zo strany zdravej väčšiny.
Často iba nevedomosť, iná optika
pohľadu.

Vo viere, že kto hľadá, nájde, či
keď sa chce, všetko ide, ponúka-
me malú rekapituláciu skúseností
a podnetov od pezinských vozič-
károv, ktoré sú odrazom každo-
denných skúseností pri pohybe po
Pezinku a možno oslovia tých,
ktorí majú možnosti, prostriedky,
chuť, energiu či kompetencie po-
môcť:
–

, napríklad Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, či Mest-
ský úrad alebo iné inštitúcie, kde
treba vozičkárovi všeličo vybavo-
vať;
–

, pre-

absentuje bezbariérová do-
stupnosť inštitúcií verejnej
správy

pomohlo by prísne dodržiava-
nie dopravných predpisov

dovšetkým týkajúcich sa parkova-
nia. Mnohí vodiči tým, že parkujú
na chodníku znemožňujú vozičká-
rom pohyb po meste, nehovoriac o
tom, že tým deformujú chodníky,
ktoré nie sú dimenzované na takú
záťaž;
–

, napr. Dom
kultúry je prístupný pre vozičkára
iba na prízemí. K výťahu, ktorý sa
nachádza v zadnom trakte budo-
vy, sa dá dostať iba po schodoch.
Rovnaký problém je dostať sa do
niektorých kostolov;
–

, chýbajú ná-
jazdy a výjazdy z cesty a na cestu –
väčšinou to rieši vysoký obrubník.
Cesty nie sú navyše vôbec zna-
čené – ani stredové čiary, ani prie-
chody, o križovatkách nehovoriac;
–

Znamená to teda, že by to nemal
byť až taký vážny problém ani pre
ostatných;
– okrem spomínaných bánk a ob-
chodných zariadení v Pezinku

Patrí k nim napr. Vinár-
sky dom, ktorého dispozičné rie-
šenie umožňuje bezbariérový po-
hyb v tomto viacpodlažnom objek-
te.

žiada sa riešiť dostupnosť
kultúrnych zariadení

chodníky mimo centra sú v
dezolátnom stave

je zaujímavé, že mnohé z uve-
dených bariér vedia riešiť ban-
ky, či super- a hypermarkety.

existujú niektoré zariadenia,
ktoré mysleli pri svojej vý-
stavbe aj na imobilných spolu-
občanov.

Povinnosť vytvárať technické pod-
mienky pri výstavbe, rekonštrukcii a
riešení verejne prístupných stavieb
pre osoby s obmedzenou schop-
nosťou pohybu a orientácie vyplýva
pre stavebníkov z vyhlášky Minis-
terstva životného prostredia SR č.
532/2002. Táto právna norma sta-
vebníkom ukladá povinnosť:
– prístup do každej stavby (aj na

chodník, cestu pre chodcov, nad-
chod a podchod, prístup k poštovej
schránke a bankomatu, prístup na
verejnú plochu, nekryté športové
ihrisko, do sadu a parku) zabez-
pečiť najmenej jedným vstupom na
úrovni komunikácie pre chodcov
bez vyrovnávacích stupňov, ak to
nie je možné, musí byť vyrovnanie
riešené rampou, schodiskovou plo-
šinou alebo vonkajším výťahom...

– na vyznačených parkovacích
plochách pre osobné autá musia
byť vyhradené 4 percentá stojísk,
najmenej jedno, pre vozidlo osoby
s obmedzenou schopnosťou pohy-
bu a orientácie a musí byť umiest-
nené najbližšie k vchodu do prísluš-
nej stavby a označené medziná-
rodným symbolom prístupnosti;
– priestor na umiestnenie verej-

ného telefónneho automatu musí
umožňovať prístup najmenej k jed-
nému verejnému telefónnemu auto-
matu osobe používajúcej invalidný
vozík.

Témou prílohy Mesto priateľské
k zdravotne postihnutým v júno-
vom čísle bude Ľudia postihnutí
civilizačnými ochoreniami. Ponú-
kame priestor na názory, skúse-
nosti či podnety všetkým, ktorí sa
chcú vyjadriť k tejto téme. Svoje
príspevky môžete doručiť na:
Mestský úrad Pezinok, Radničné
nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, fax 033/641 2303, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk.

Pezinskí stolní tenisti – vozič-
kári trénujú každú stredu od
17.00 do 20.00 hod. v telocvični
Základnej školy Na bielenisku,
ktorú im mesto bezplatne prena-
jíma. Vítaní sú medzi nimi i ďalší
športuchtiví záujemcovia – a nie-
len zdravotne postihnutí.

Peter Valka
0905 279 702
Lajo Slimák
0905 239 409

Viac informácií o
vozičkároch náj-
dete: www.aktiv-
nyvozicek.sk.



hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

Futbal:
28.5. PŠC Pezinok – Dun. Lužná
28.5. Viničné – GFC Grinava

4.6. Slov. Grob – ŠK Gajary
4.6. Limbach – ŠK Malacky
4.6. GFC Grinava – Jakubov

11.6. PŠC Pezinok – FC Ružinov
11.6. Slovan Viničné – Slov. Grob

18.6. GFC Grinava – Veľké Levá-
re

18.6. Limbach – ŠK Gajary
18.6. OŠK Slov. Grob – Jakubov

V dňoch 21. – 23. apríla sa v
poľskom Wegrowe konal 3. ročník
Poland Open v kickboxe, na kto-
rom sa zúčastnili aj pretekári z Kara-
te-kickbox klubu Pezinok. V konku-
rencii pretekárov zo siedmich krajín
sa Pezinčania nestratili a dosiahli
niekoľko pekných výsledkov.

vybojovala v light
kontakte v kategórii do 60 kg druhé
miesto, keď vo finále podľahla dvoj-
násobnej majsterke sveta na body,

získala v se-
mi kontakte žien do 55 kg 3. miesto
a v light kontakte po semifinálovej
prehre s aktuálnou majsterkou sve-
ta tiež 3. miesto. Pezinský karate-
kickbox klub v Poľsku ešte repre-
zentovali aj Zuzana Gregušová,
Michal Hasprún a Marek Mistrík.

V piatok 21. apríla sa konali na
Strednej policajnej škole v Pezinku
Majstrovstvá policajtov v karate.
Karate-kickbox klub Pezinok na
nich úspešne reprezentoval

, ktorý v kategórii nad
80 kg skončil na 2. mieste.

V sobotu 29. apríla sa v Martine
konali majstrovstvá Slovenska v
karate mládeže, na ktorých štarto-
valo aj šesť pretekárov z Karate-
kickbox klubu Pezinok. Naši zá-
stupcovia štartovali v konkurencii
vyše 200 pretekárov z 23 klubov a
dosiahli aj niektoré medailové úspe-
chy – si vybojo-
val bronzovú medailu v kumite
chlapcov 12 – 14 rokov do 150 cm,
bronzovú medailu získalo aj druž-
stvo chlapcov 12 – 14 rokov v ku-
mite (

), družstvo v
rovnakom zložení získalo tiež bron-
zovú medailu v kata trojíc a v kata
duo rovnako bronzovú medailu zí-
skalo družstvo v zložení Juraj Ho-
lan aAdam Borovský.

Veríme, že práve títo mladí a ná-
dejní pretekári budú o pár rokov
dobrou náhradou za dnes už ost-
rieľaných a známych pretekárov
nášho klubu.

Sva-
tava Špániková

Alexandra Horáková

Mi-
chal Peniak

Adam Borovský

Adam Borovský, Branislav
Putec, Juraj Holan

(mh)

Hoci vedenie MBK Pezinok dalo
pred sezónou družstvu mužov cieľ
skončiť lepšie ako v predošlej se-
zóne (6. miesto), napokon si Pe-
zinčania počas celej súťaže vý-
konmi a výsledkami vybojovali
šancu hrať až do konca súťaže o
postup. A hoci v predposlednom
kole na vlastnej palubovke pod-
ľahli priamemu konkurentovi BK
Dolný Kubín, a obsadili 3. miesto,
so sezónou sú v MBK spokojní.

hodnotí tréner
.

"Základnú časť súťaže sme zvlád-
li, okrem oboch zápasov s Trna-
vou k spokojnosti,"

"Bez problémov
sme postúpili do finálovej skupiny
a teší ma aj to, že sme postupne
zlepšovali náš herný štýl. Naše
mladé družstvo nemôže hrať po-
malý basketbal. Chceli sme hrať
agresívnejšie v obrane a dopredu
rýchly, behavý basketbal, aby sme
dali čo najviac ľahkých košov. To

Pavol Weiss

sa nám darilo, potešili nás aj po-
chvalné ohlasy od ľudí, ktorí nepô-
sobia v pezinskom basketbale."

–

l

l

Potom už prišla finálováčasť
a boje o postup do extraligy...

Pred sezónou aj počas nej
ste dopĺňali káder. Ako ste spo-

Ja si myslím, že očakávania
sme naplnili. Aj v tejto časti sme
podávali veľmi slušné výkony,
okrem zápasu v Žiline, to bol náš
asi jediný výpadok. Aj tu som spo-
kojný predovšetkým s hrou, vo
finálovej časti sme tiež mali pozi-
tívne ohlasy na náš atraktívny her-
ný prejav. Toto nás teší. My sme
nedeklarovali, že chceme postú-
piť, situácia sa však na základe
výsledkov vyvinula tak, že sa roz-
hodovalo v priamom súboji medzi
nami a Dolným Kubínom. Ten sme
prehrali, súper však vyhral zaslú-
žene, podal lepší výkon a jeho
družstvo bolo vyspelejšie.

kojný s hráčmi, ktorí vás posil-
nili?

Môžete nám prezradiť niečo
o budúcej sezóne?

(pr)

–

–

Predsezónne posily Haviar a
Talajka potvrdili očakávania, boli
to kľúčoví hráči. Haviar svojou
rýchlosťou a agresivitou oživil rozo-
hrávku, Talajka má veľké skúse-
nosti, oňho sme opierali našu hru.
Z hráčov, ktorí prišli počas sezóny
trocha sklamali podkošoví Nosáľ a
Dárius. Možno sme od nich čakali
priveľa, ale mohlo to byť spôso-
bené aj tým, že toto družstvo ne-
bolo nikdy predtým zvyknuté spo-
lupracovať s dobrým hráčom na
podkošovej pozícii. V rozbehnutej
súťaži sa na to ťažko zvyká a títo
hráči sa príliš nedostali do nášho
herného systému.

V tejto chvíli je istý len odchod Mi-
loša Nosáľa, všetky ostatné zmeny
v kádri sa ešte len riešia.

l

Pezinok sa v dňoch
24. – 29. apríla opäť
prezentoval ako mesto,
kde sú ľudia schopní na
najvyššej úrovni zorga-
nizovať akékoľvek podu-
jatie. V týchto dňoch sa
tu konali Školské maj-
strovstvá sveta v orien-
tačnom behu, na kto-
rých štartovalo vyše
500 pretekárov zo 17
krajín, medzi nimi naprí-
klad aj z Číny, Izraela,
Taiwanu, ďalších pri-
bližne 100 ľudí tvorilo
sprievod mladých špor-
tovcov. Naše mesto bo-
lo centrom podujatia,
konal sa tu otvárací i
záverečný ceremoniál,
na Radničnom námestí sa vyhla-
sovali výsledky a v centre mesta sa
konali Preteky priateľstva.

Podujatie organizovali Sloven-
ská asociácia športu na školách,
Ministerstvo školstva SR, Mesto
Pezinok, Slovenský zväz orientač-
ných športov a Klub orientačného
behu Sokol Pezinok. Ako nám po-
vedal , člen organi-
začného výboru, bolo to prvé podu-
jatie takéhoto významu na Sloven-
sku čo sa týka orientačných špor-
tov. "

Pavol Poláček

Aj napriek tomu, že sa na šam-
pionáte zúčastnilo viac ako 600
ľudí, nevyskytli sa žiadne väčšie
problémy, čo nás veľmi teší, keďže
jedným z našich zámerov bolo
predstaviť zúčastneným mladým
športovcom a ich sprievodu naše
mesto a ukázať jeho krásu. To sa
nám, myslím si, podarilo. Na zá-
klade rozhovorov s niektorými ve-
dúcimi výprav môžem povedať, že
sa im u nás páčilo a s organizáciou
podujatia boli spokojní. Ve ľmi

Branislav Iro na najvyššom stupni po pre-
tekoch na klasickej trati. Snímka (mo)

dobre šampionát hodnotil tiež An-
drea Delphi, viceprezident ISF,
ktorý mal majstrovstvá na starosti.
Pezinku sme rozhodne urobili dob-
rú reklamu."

Slovensko získalo na majstrov-
stvách šesť medailí, Pezinčania sa
pričinili o dve. Jediné slovenské
zlato vybojoval 14-ročný žiak ZŠ
Orešie , ktorý zvíťazil
v pretekoch na klasickej trati. Bron-
zovú medailu získali žiaci ZŠ Ore-
šie taktiež na klasickej trati v súťaži

Branislav Iro

družstiev, kde sa zarátali časy
troch najlepších pretekárov z päť-
členného družstva. Veľmi cenné je
aj 5. miesto Richarda Chrappu a 6.
miesto Pavlíny Lačokovej. Naj-
úspešnejšími krajinami podľa poč-
tu získaných medailí boli Švédsko
a Lotyšsko.

Školské majstrovstvá sveta v
orientačnom behu však neboli len
čisto športovým podujatím. Podľa
slov P. Poláčka, je to kultúrno-
športové podujatie, mladí špor-
tovci mali zabezpečený aj zaují-
mavý sprievodný program. Počas
voľného dňa boli na výlete v Brati-
slave a vo štvrtok 27. apríla sa ko-
nal Večer národov.

hovorí P.
Poláček.

zakončil hodnotenie
šampionátu Pavol Poláček.

"Pre mňa to bol
veľmi emotívny zážitok,"

"Každá krajina tu prezen-
tovala národné zvyky, gastrono-
mické špeciality, predviedla kul-
túrny program. Išlo v podstate o
predstavenie svojej krajiny pod
heslom: Prečo by som mal v tejto
krajine stráviť dovolenku. V podaní
mladých ľudí to bolo ozaj veľmi
spontánne a emotívne. Samozrej-
me, ďalším veľkým zážitkom a za-
dosťučinením pre nás bolo aj odo-
vzdávanie zlatej medaily členovi
nášho klubu KOB Sokol Pezinok,
Braňovi Irovi,"

(pr)

Víťazom 3. šachovej ligy skupiny A 1 v ročníku 2005/06 sa stalo mužstvo
Pezinka A pred Tatranom Bratislava A. O postup sa zaslúžilo 14 hráčov –
Ivan Jánoš, Silvio Michal, Vladimír Cambel, Ľubomír Hrnčár, Milan Beleš,
Ján Srna,Anton Žáčik, Milan Kajan, Stanislav Kunák, Vladimír Navara, Sta-
nislav Hajtmánek, Jozef Pták, Štefan Khandl, Tibor Pobuda. Cieľom
mužstva v budúcom ročníku je posilniť káder a dôstojne reprezentovať
mesto Pezinok v súťaži.

Na spropagovanie šachu v malokarpatskej oblasti pripravuje klub v spolu-
práci s mestom nultý ročník memoriálu Richarda Rétiho – geniálneho ša-
chistu, rodáka z Pezinka. Bude sa konať v nedeľu 4. júna 2006 v Dome kul-
túry. Začiatok je o 9.00 hod., všetci záujemcovia sú srdečne vítaní. (sm)



V utorok 25. apríla sa uskutoč-
nila v knižnici na Cajle prezentácia
publikácie

. Na stretnutie s auto-
rom prišli viacerí občania z tejto
časti mesta a Pezinka. Poslanec
MsZ Mgr. Stanislav Pátek oso-
bitne medzi účastníkmi privítal
salezianskeho kňaza PhDr. Šte-
fana Šilhára, SDB, ktorý pochádza
z Cajle, dlhé roky pôsobil v Ríme a
v publikácii je mu venovaná stať o
jeho primíciach v roku 1968.

Novú knižku o Cajle prezentoval
S. Pátek a sám autor. Pozostáva z
dvoch častí. V prvej sú state o pa-
miatkach (Kostol Povýšenia sv.
Kríža, Kalvária, Kaplnka sv. Lu-
káša v Psychiatrickej liečebni, cin-
toríny, kúrie, mlyny), v druhej za-
chycuje život obyvateľov (Hodové
zvyky, Ochotnícke divadlo, Vá-
penníctvo, Cholerová epidémia,
Púte do Mariatálu, Primície, Po-
žiare).

Vo štvrtok 4. mája sa v Grinave

Petra Sandtnera Pa-
miatky a zaujímavosti niekdajšej
obce Cajla

uskutočnila prezentácia druhej
publikácie P. Sandtnera

.
Obe publikácie bude možné

kúpiť v Informačnom centre na
Radničnom námestí.

Pamiatky
a zaujímavosti niekdajšej obce
Grinava

Peter Sandtner (20) je študentom
Pedagogickej a kultúrnej akadémie v
Modre. Viac rokov sa zaoberá his-
tóriou mesta, pôsobí ako mestský
sprievodca a lektor v kurze sprievod-
cov, je aktívnym dopisovateľom do
viacerých novín, prispieva aj do Pe-
zinčana. (mo)

V čase okolo 15. – 20. apríla sa
niekoľko občanov obrátilo na Mest-
ský úrad i na Mestskú políciu so
sťažnosťou na neobvyklý zápach
šíriaci sa v niektorých častiach
mesta najmä vo večerných hodi-
nách. Pôvodcom tohto odpadu
nebola skládka odpadu ale tzv.
zahnojovanie vinohradov močov-
kou a hnojom, ktoré sa vykonáva
každoročne. Tento zápach je
možno nepríjemný, ale pre ľudský
organizmus neškodný. (r)

BRATISLAVA

(mo)

– Dňa 27. apríla
SpoločnosťTesco Stores SR spus-
tila charitatívny projekt s názvom

. Bude
realizovaný formou finančnej
zbierky, ktorú budú zabezpečovať
dobrovoľníci. V pezinskom Tescu
to bude v termínoch: 11. – 14. má-
ja, 15. – 18. júna, 13. – 16. júla, 17.
– 20. augusta, 14. – 17. septembra
a 12. – 15. októbra.

V tomto roku celý výťažok zbierky
z Tesca Pezinok získa Detský do-
mov Modra-Harmónia.

TESCO charita v roku 2006

V stredu 21. júna sa o 16.00
hod. uskutoční v nových priesto-
roch Cafe-travel na Holubyho ul.
21 tradičné stretnutie subjektov
cestovného ruchu, ktoré je už
roky "inventúrou" pripravenosti
mesta pred blížiacou sa letnou
turistickou sezónou. Pozývame
naň všetkých, ktorí v Pezinku a
jeho okolí poskytujú služby pre
turistov – ubytovacími a stravova-
cími zariadeniami počnúc, cez
cestovné kancelárie, kultúrne
inštitúcie až po Informačné cent-
rum a športové zariadenia. Bliž-
šie informácie možno získať na
Mestskom úrade v Pezinku, č.
dverí 9, tel. 033/6901 102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk.

(EL)

Malokarpatská komunitná nadácia Revia podporuje kvalitu ži-
vota v Pezinku aj zásluhou fungujúceho projektu Klubu darcov.
Tretí rok sa v ňom združujú ľudia, ktorým myšlienka filantropie nie
je cudzia. Svojimi finančnými darmi môžu pomôcť zrealizovať
mnohé projekty. V prípade darovanej sumy vyššej ako tisíc korún
sú darcovia zahrnutí do rozhodovacieho procesu a podieľajú sa
na rozhodovaní, kde budú finančné prostriedky použité.

Partneri Klubu – Konto Orange a Slovenská sporiteľňa – doplnia
každý dar rovnakou sumou (na jedného darcu maximálne 5 tisíc
Sk), to znamená, že ho dvojnásobne zhodnotia.

Vďaka Klubu darcov sú zrekonštruované detské ihriská, pomá-
hame zachovať ľudové zvyky v regióne, podporujeme školské akti-
vity, divadelný festival Cibulák, zabezpečujeme kontinuitu činnosti
Materského centra, Centra voľného času, orientačných bežcov,
športových lezcov aďalšie.

Momentálne má klub 133 darcov, ktorí venovali sumu vyše 23
tisíc Sk. Nie je vôbec potrebné darovať veľkú sumu, ale ak sa pri-
dáme viacerí, opäť pomôžeme realizácii mnohých zaujímavých
aktivít v meste. (Revia)

najmä pre mamičky, ktoré nemajú
doma PC a pred návratom do práce
si potrebovali zopakovať a oprášiť
zabudnuté vedomosti. O detičky
mamičiek sa v čase kurzu starala
opatrovateľka, ktorá im bola plne k
dispozícii. Mamičky sa mohli veno-
vať štúdiu a detičky sa začínali osa-
mostatňovať, tak ako onedlho v
škôlke.

Zvláštnou skupinou na kurzoch
boli tehulky. Pre tie sme pripravili
psychoprofylaktický kurz, zamera-
ný najmä na cvičenia pred pôro-
dom. Na fit loptách, na ktorých
cvičili vďaka peniažkom z nadácie
PONTIS, sa naučili uvoľniť si sval-

stvo namáhané počas tehotenstva,
či uľaviť si od pôrodných bolestí po-
čas pôrodu. No nezabudlo sa ani
na cvičenia po pôrode, ktoré ma-
mičkám uľahčia dojčenie či vrátia
postavu spred tehotenstva.

Veríme, že i v budúcnosti budeme
môcť za pomoci nadácie PONTIS
(alebo inej) pomáhať ľuďom (najmä
zo znevýhodnených skupín, akou
určite je i matka na materskej dovo-
lenke, či rodina s malými deťmi).
Kurzy, školenia, semináre aj tábory
im umožnia nájsť si miesto v našej
spoločnosti i na trhu práce.

Katarína Demovičová
koordinátor projektu

Centrum pre rodinu (CPR) – Ma-
MaTaTaJa v Pezinku, ďakuje Zápa-
doslovenskej energetike, nadácii
PONTIS za podporu pri uskutočňo-
vaní projektu . Pod
týmto názvom prebehli v priesto-
roch CPR viaceré kurzy.

Boli to kurzy anglického jazyka,
na ktoré sa prihlásilo veľké množ-
stvo mamičiek a neboli sme schop-
ní všetky ich uspokojiť (ďalšie kurzy
otvárame v septembri). Mamičky
najviac ocenili učebnice Headway,
ktoré spolu s pracovným zošitom,
slovníkom i CD zakúpila nadácia
PONTIS.

Počítačové kurzy boli atraktívne

Vzdelávajme sa

VINIČNÉ

Štefan Lenghart

(mo)

– V dňoch 12. – 18. júna
sa uskutočnia vo Viničnom 6. aka-
demické majstrovstvá sveta v lu-
kostreľbe. Organizátormi poduja-
tia sú Obec Viničné s Lukostrelec-
kým oddielom, Slovenským lu-
kostreleckým zväzom a Asociá-
ciou univerzitného športu. Na
súťaži sa zúčastní vyše 220 lu-
kostrelcov z 28 krajín Európy,Ame-
riky, Ázie aAfriky.

Ide o vrcholné športové poduja-
tie, ktorým bude žiť celý Pezinský
mikroregión. Oficiálne otvorenie
bude v utorok 13. júna o 18.00 ho-
dine na Radničnom námestí v Pe-
zinku.

Ako nám povedal starosta obce
, na majstrovstvá

sveta sa starostlivo pripravujú,
okrem organizačnej stránky ve-
nujú pozornosť zlepšeniu športo-
vého areálu v ktorom pribudol no-
vý prístrešok pre divákov. Pre náv-
števníkov bude pripravené bohaté
občerstvenie.

REKLAMA
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(nedeľa) v Spoločenskej
sále – –
nultý ročník šachového turnaja;

(štvrtok – sobota) –
– XVIII. ročník medzi-

národného divadelného festivalu.
Hlavný garant: OZ P.R.D. v spolu-
práci s Mestom Pezinok a Kultúr-
nym centrom. Presný program
bude uvedený na osobitných pla-
gátoch:

(nedeľa) o 15.00 hod. vo
Veľkej sále – – vystú-
penie Detského sláčikového or-
chestra z Bratislavy, po koncerte
sa uskutoční vyhodnotenie celo-
ročnej súťažeAhoj rozprávka;

1. – 16. 6.

;
19. 6. – 17. 7.

– práce víťazov krajskej súťaže
prehliadky neprofesionálnej tvor-
by fotografov. Hlavný garant:
MOS.

1. Mission Impossible 3
USA

2. – 3. Da Vinciho kód USA

4 Da Vinciho kód USA

6. – 7. Spojenec USA
8. FK: Mŕtva nevesta T. Bur-

tona VB
9. Univerzálna upratovačka

VB
10. Karcoolka USA

10. – 11. Univerzálna upratovačka
VB

13. – 14. Dôkaz USA
15. FK: Rok diabla ČR

4. 6.
MEMORIÁL R. RÉTIHO

22. – 24. 6.
CIBULÁK

25. 6.
HARMÓNIA

Práce detí výtvarné-
ho odboru ZUŠ E. Suchoňa v
Pezinku

AMFO A DIAFOTO

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– zá-
verečné vystúpenie tanečného
odboru;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále –

– divadelná ko-
média v podaní absolventov a štu-
dentov VŠMU Bratislava aAU Ban-
ská Bystrica;

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

– koncert rockových
skupín;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– pokračovanie cyklu rozprá-
vok s detskou súťažou;

(štvrtok) v Salóniku –
– cyklus pred-

nášok V. Černuškovej. Téma:
, 4. časť.

11. 6.
TANEČNÉ POPO-

LUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA

15. 6.
J. B. MOLIÉRE – MI-

ZANTROPIÁDA

16. 6.
CHIKI LIKI TU-A

a FEELME

18. 6.
AHOJ ROZPRÁV-

KA

29. 6. HO-
VORY O ZDRAVÍ

Al-
ternatívne spôsoby liečby

VÝSTAVY:

16. – 18. X-Men: Posledný vzdor
USA

20. – 21. Ideál USA
25. Doba ľadová 2 USA

27. – 28. Antarctica USA
29. – 30. Rafťáci ČR

Pre rekonštrukciu prírodného
kina premietame v kine Domu kul-
túry o 20.00 hod.!

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

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

– výstava predstavu-
júca pozoruhodnú zberate ľskú
kolekciu. Vernisáž výstavy je 23.
6. o 18.00 hod.

– rozprávania o rôznych
dobách a podobách Pezinka, ten-
tokrát o trampingu a skautingu.
Dátum: 21. 6. o 17.00 hod.

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

(o 18.00 a 20.00 hod.)

PRAVIDELNÁ PONUKA:
Po nemecky s úsmevom

Deutsch bei Tee

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC a internetom

Klubovňa pre mládež

Sovy – symboly vzdelania a
múdrosti

Pezinky

Otváracie hodiny:

Letný tábor – Remeselníci
Zober spacák do ruksaka a staň sa

na týždeň remeselníkom! Vyskúšaj
si, aké to je maľovať na sklo, batiko-
vať či tkať. V pokoji bez rodičov v
neďalekej Marianke spoznáš nových
priateľov, zasúťažíš si a zahráš si
nočnú hru. Je to pobytový tábor, od
3. 7. do 8. 7. pre deti vo veku 9 až 15
rokov. Cena: 1600 Sk.

Počas Keramických trhov sa mô-
žete aj vy presvedčiť, že vyrobiť si
niečo z hliny nie je ťažké a že točenie
na keramickom kruhu môže byť
veľmi zábavné. Príďte na Potočnú
ulicu v piatok 9. 6. od 14.00 do 20.00,
v sobotu 10. 6. od 10.00 do 20.00 a v
nedeľu 11. 6. od 10.00 do 18.00 hod.
Budú na vás čakať lektori z Epicent-
ra, ktorí vám poradia a pomôžu.

14.00

14.00

14.00

14.00 – 20.00

15.00 – 18.00

21.00

– slávnostné otvorenie Kera-
mických trhov za účasti predsedu
BSK Vladimíra Bajana a primátora
Mesta Pezinka Olivera Solgu;

– Brasskvintet, slávnostné
fanfáry;

– začiatok súťažnej výstavy
Misa na ovocie;

– detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;

– ľudová hudba Mla-
dosťŠenkvice;

– ukončenie prvého dňa
trhov.

9.00
9.30

10.00 – 13.00

10.00

10.00 – 20.00

15.00 – 18.00

20.00
21.00

– začiatok predaja;
– pokračovanie súťažnej vý-

stavy Misa na ovocie;
– vystúpenie Dy-

chovej hudby Vištučanka;
– pokus o zápis do Sloven-

skej knihy rekordov v točení veľkej
keramickej nádoby;

– detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;

– Hradné slávnosti
Pezinského panstva;

– ukončenie predaja;
– Juniáles na Radničnom

námestí v Pezinku, hudba: En
Avant.

10.00
10.00

10.00 – 12.00

10.00 – 18.00

10.00 – 14.00

13.00 – 16.00

15.00

18.00

– začiatok predaja;
– pokračovanie pokusu o

zápis do Slovenskej knihy rekor-
dov;

– PHONY DJ a
jeho šelakové platne, slovenské
evergreeny;

– detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;

– vyhliadkové lety
balónom firmy BRAMAC;

– New Gallop, blue-
grass;

– vyhlásenie výsledkov
súťažnej výstavy Misa na ovocie;

– oficiálne ukončenie Kera-
mických trhov Pezinok 2006.

9. – 11. 6. 2006 Jozef Sušienka –
KERAMIKA, výstava na Radnič-
nom námestí.

Malokarpatské múzeum v Pezinku,
Bratislavský samosprávny kraj,
Mesto Pezinok, Cech slovenských
keramikárov, SOU M. R. Štefánika
Pezinok, Centrum voľného času
Pezinok.

Pri príležitosti 2. výročia vstupu
Slovenska do Európskej únie sa v
nedeľu 23. apríla v rímsko-
katolíckom Kostole rádu Kapucí-
nov v Pezinku uskutočnil sláv-
nostný koncert. Vystúpili na ňom
bratislavsko-pezinský komorný
súbor Prešporok a spevácky zbor
Nonetvocal Bratislava. Na podu-
jatí odzneli známe diela J. S. Ba-
cha, G. Verdiho, W. A. Mozarta, B.
Smetanu, A. Dvořáka, P. Mascag-
niho a ďalších. Koordinátorom
tohto projektu bol Pezinčan, člen
zboru opery Slovenského národ-
ného divadla Peter Sýkora. (EL)

Galéria Štefana Prokopa opäť
ponúka výstavu kvalitnej ume-
leckej tvorby. Počas jedného
mesiaca sa tu prezentuje známy
slovenský sochár Alexander
Ilečko a jeho syn Marek, ktorý
sa venuje maľbe. Určite vám
stojí za to, pozrieť si nevšedné
umelecké diela. Výstava potrvá
do 11. júna.

22. júna sa v Slovenskom inšti-
túte vo Viedni uskutoční otvorenie
výstavy fotografií Jána Štrbu a
prezentácia Pezinka. Súčasťou
podujatia bude i predstavenie pe-
zinských vinárov spojené s de-
gustáciou našich vín.

Sovy – symbol múdrosti a vzde-
lania, takýto názov nesie prezen-
tácia neopakovateľnej zbierky
Zdenky Kukanovej v Mestskom
múzeu v Pezinku. Zbierka sov,
ktorá iste nemá obdobu vo svete,
zavíta do nášho mesta po preces-
tovaní svetových metropol rovno z
Viedne. Vernisáž výstavy sa usku-
toční 23. júna o 18. hodine.

l

l


