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V polovici augusta sa naše mes-
to stane na týždeň univerzitným.
Bude totiž miestom stretnutia te-
mer štyridsiatky mladých ľudí z
piatich partnerských miest –
okrem domáceho Pezinka i Mladej
Boleslavi (Česká republika), Neu-
siedl am See (Rakúsko), Moson-
magyaróváru (Maďarsko) a Izoly
(Slovinsko), ktorí k nám zavítajú,
aby absolvovali letnú prázdninovú
detskú Univerzitu Pezinčiny. Už
názov tohto projektu dáva tušiť, že
jeho cieľom je priblížiť účastníkom
slovenskú, resp. pezinskú kultúru,
naučiť ich základy tradičných re-
mesiel a zoznámiť ich s reáliami.

(EL)

V Bratislavskom kraji, ako
v jedinom na Slovensku, zvíťazila
SDKÚ (36,1 %), druhý Smer zís-
kal 21,4 % hlasov. Volilo 56 % vo-
ličov.

V okrese Pezinok sa na voľbách
zúčastnilo 26 005 voličov, čo pred-
stavuje 56,55-percentnú účasť.
Aj tu, rovnako ako v predchádza-
júcich voľbách v roku 2002, zís-
kala prvenstvo SDKÚ (29,18 %)
pred Smerom (26,02 %) a SNS
(13,80 %). Najvyššia volebná
účasť bola v obci Píla (73,13 %) a
v Dubovej (62,92 %), najnižšia v
Štefanovej (46,80 %).

V sobotu 17. júna sa
uskutočnili na Slovensku
predčasné parlamentné
voľby. Vyhral ich Smer s
29,14 % pred SDKÚ 18,35
%, SNS 11,73 %, SMK
11,68 %, HZDS 8,79 % a
KDH 8,31 %. Ostatné
strany nezískali potreb-
ných päť percent na
vstup do parlamentu. Vo-
lebná účasť na Sloven-
sku bola 2 303 139 vo-
ličov,čo je 54,67 %.

V našom meste v 17 volebných
okrskoch prišlo k urnám 9940 vo-
ličov, čo je 55,61-percentná
účasť. Najviac hlasov získala
SDKÚ – 3240 (32,95 %), druhý
Smer volilo 2652 voličov (26,97
%). SDKÚ zvíťazila v 15 voleb-
ných okrskoch, Smer v dvoch
(Cajla, Grinava). V porovnaní s
predchádzajúcimi voľbami naj-
viac získali Smer (+8,28 %), SNS
(+7,4 %), SDKÚ (+7 %). Najväčší
pokles zaznamenali HZDS (-7,57
%) a ANO (-6,53 %). Najvyššia

Ako volili Pezinčania?

účasť bola vo volebnom okrsku
na Hrnčiarskej ulici (67,34 %),
najnižšia vo volebnom okrsku č.
10 Na bielenisku (47,62 %).
Ďalšie informácie na 3. stra-

ne. (mo)

Parlamentné vo¾by 2006Vo vnútri čísla nájdete nový
cestovný autobusový poriadok,
platný od 2. júla do 9. decembra
2006.

Na 16. strane uverejňujeme
program Kultúrneho leta 2006,
ktoré sa začína festivalíkom Ná-
vraty v nedeľu 2. júla pred Zám-
kom. Ďalšie programy Kultúr-
neho leta budú aj na Radničnom
námestí. (r)

Skvelú šou na Cibulákupripravil belgický komik Elastic. Jeho vystúpenie na námestí sledovali stovky divákov.

Horúce dni posledného júnového
víkendu v našom podkarpatskom
mestečku nám milo spríjemnilo di-
vadlo. Organizátori z Pezinského
rozprávkového divadla nám naserví-
rovali azda najbohatší program v
rámci doterajšej histórie medziná-
rodného festivalu CIBULÁK. V tomto
roku festival dovŕšil už osemnásty
rok svojej existencie a jeho tvorcovia
akoby chceli jeho nevšednou pest-
rosťou a bohatosťou vyjadriť radosť,
že dospel.

Vo festivalových programoch sa
prezentovali umelci z piatich európ-
skych krajín, okrem viacerých Slová-
kov tiežČesi, Nemci, Francúzi a Bel-
gičania. Nechýbali sprievodné podu-
jatia – výstava, premietanie filmov a
večerné koncerty hudobných skupín.

Boli to krásne dni pre mladých i
starších. (mo)



Mesto Pezinok dosiahlo v minu-
lom roku priaznivé hospodár-
ske výsledky s prebytkom 26,5
milióna Sk. Ako je to s dlhmi, má
Mesto nejaký úver?
Ing. Jana Pešková, vedúca fi-
nančného oddelenia MsÚ Pezi-
nok: – Áno, má dve úverové zmlu-
vy. Prvá je na bankový úver na
rekonštrukciu mestskej plavárne,
táto bola prevzatá od Podniku by-
tových služieb, keď plaváreň
prešla do majetku Mesta. K 31. 5.
2006 má nesplatený úver zosta-

tok istiny 13 044 850 Sk, posledná
splátka je splatná 18. 1. 2010.
Druhý úver bol poskytnutý Štát-
nym fondom bývania v roku 2005
na výstavbu bytov na Zumberskej
ulici v sume 17 233 000 Sk. Úver
bol poskytnutý na 30 rokov s vý-
hodnou úrokovou sadzbou jedno
percento. K 31. 5. 2006 bol stav
nesplatenej istiny 16 862 152 Sk.
Záväzky vyplývajúce z úverových
zmlúv si mesto Pezinok plní v sta-
novených lehotách.

(mo)

Keďže prvá streda v júli padne
na piateho, keď je štátny sviatok,
poslanecký deň sa presúva na
druhú stredu, teda 12. júla. V uve-
dený deň od 16. – 18. hod. budú
mať občania na Mestskom úrade,
v miestnosti č. 19, príležitosť stret-
núť sa s vybranými poslancami
Mestského zastupiteľstva. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste, či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy. (EL)

V dňoch 8. – 9. júna sa konala konferencia GGIT
2006 na Štrbskom Plese, ktorú organizovala spoloč-
nosť CORAgeo s.r.o. Na tomto podujatí okrem iného
udeľovali ceny mestám a obciam za aktívny prístup k
zavádzaniu informačných technológií v samospráve.
Za posledný rok dostali ceny tri mestské úrady na Slo-
vensku: Košice, Pezinok a Senica.

Mesto Pezinok v priebehu dvoch rokov dobuduje
Geografický informačný systém (GIS). Bude to vďaka
úspešnému schváleniu čerpania peňazí z európ-
skych štrukturálnych fondov v objeme vyše 6 mil. Sk,

pričom Pezinok sa javí ako jediné mesto na Sloven-
sku, ktorému sa podarilo tento projekt podať a ktorý
schválilo Ministerstvo výstavby SR.

Súčasťou systému bude aj Web-portál, ktorý umož-
ní zverejniť ešte viac informácií občanom aj v grafic-
kej podobe. Občan bude môcť vyplňovať žiadosti a
formuláre priamo cez internet a bude môcť nahliad-
nuť aj do svojich osobných údajov a väzieb, ktoré má
k dispozícii samospráva pri dodržaní zákona o
ochrane osobných údajov.

Alexander Pravda

Paradox v titulku sa v tomto prípade
týka klebiet a výmyslov na úrovni, ako
sa ľudovo hovorí "agentúry JPP", te-
da: jedna pani povedala. Nebolo by to
v našich zemepisných šírkach nič
zvláštne, akosi sme si ešte stále neod-
vykli od stínania hláv tým, ktorí preč-
nievajú nad sivý priemer. Neoverené
informácie sa rýchlosťou blesku šíria
mestom a nabaľujú sa o ďalšie detaily
ako snehová guľa. Aktérom prekva-
pujúcich a neraz absolútne protichod-
ných rozhodnutí je primátor alebo
aspoň neadresné vedenie mesta.
Vždy znovu ma moje okolie ubez-
pečuje, že je to skoro normálne a že si
na to treba zvyknúť a nevšímať si to.
Možno majú pravdu, možno však
stačí málo. Napríklad položiť si otáz-
ku: Komu to slúži? Komu alebo čomu
môže poslúžiť šírenie dezinformácií,
ktoré sú vydávané ako zaručené a
často podložené menami ľudí, ktorí
majú výmyslu dodať na hodnovernos-
ti. Spomeniem z ostatného obdobia
aspoň niekoľko príkladov. Prvým bolo
ubezpečovanie, že mesto nedovoľuje
nadstavby podkroví alebo zmeny
striech z plochých na obyvateľné pod-
krovie. A to práve v období keď vede-
nie mesta v tomto volebnom období
samo iniciovalo intenzifikáciu a zvyšo-
vanie počtu obytných priestorov v
bližšom i vzdialenejšom centre mesta.
Ďalšou, skoro úsmevnou informáciou,
bolo tvrdenie, že mesto už nepovolí
otvorenie ďalšej reštaurácie či kaviar-
ne. A to práve v čase keď ich je v Pe-
zinku 156, všetky fungujú a mesačne
pribúdajú ďalšie. Dlhodobou tenden-
ciou vedenia mesta je preto v tejto
súvislosti usporadúvať práve čo naj-
viac kultúrnych a spoločenských podu-
jatí (ako sme sa o tom mali možnosť
presvedčiť aj v tomto mesiaci), aby
bola "obložnosť" týchto zariadení čo
najviac vyťažená, aby chodilo čo naj-
viac hostí z Bratislavy a nášho regió-
nu, ale i zo zahraničia do týchto zaria-
dení, ktorých kvalita znesie akékoľvek
porovnanie. Služby v tejto oblasti sú
ekonomicky oveľa efektívnejšie ako
ťažký priemysel alebo čokoľvek iné.
Možno si často v plnej miere ani ne-
uvedomujeme ten obrovský poten-
ciál, ktorý iba začíname využívať a
rozvíjať. Nikto z nás preto nevidí dô-
vod takúto činnosť obmedzovať či
brzdiť.

V tejto téme by som, samozrejme,
mohol pokračovať aj uvedením ďal-
ších ukážok, ale je to, myslím si, zby-
točné. Stačí totiž naozaj málo – využiť
svoje zákonné právo byť informovaný
o čomkoľvek, čo sa občana dotýka.
Na to slúži nielen Kancelária prvého
kontaktu, ale aj primátor, ktorý dobro-
voľne nemá stanovené úradné hodiny
a je každému občanovi k dispozícii
kedykoľvek. Môže však na to slúžiť aj
každá prvá streda v mesiaci, keď "slú-
žia" občanom poslanci MsZ. A všetci
spoločne vám dokážeme zabezpečiť
pravdivú a neskreslenú informáciu o
čomkoľvek, čo vás ako občana zaují-
ma. Preto nie je ani najmenší dôvod
spoliehať sa na výmysly a hlúposti
nemenovaných "informátorov" zo
spomínanej agentúry.

, primátorOliver Solga

Tradičný turnaj mestských polícií
v sálovom futbale sa uskutočnil
26. mája v športovej hale SOU na
Komenského ulici za účasti druž-
stiev zo Slovenska i z Čiech. Da-
rilo sa najmä domácim, mužstvo
Mestskej polície z Pezinka totiž
prvýkrát turnaj vyhralo. (s)

Pamätnú tabuľu hudobnému
skladateľovi Eugenovi Suchoňovi
a jeho bustu odhalili v Piešťanoch
v piatok 2. júna na rohu ulice pome-
novanej po našom slávnom rodá-
kovi a rekonštruovanej pešej zóny.
Na slávnosti sa na pozvanie pri-
mátora Piešťan Rema Cicutta zú-
častnil aj primátor Oliver Solga s
manželkou a najbližšia rodina
umelca. Autorom pamätníka je
mladý sochár Roman Hrčka. (s)

Čoraz častejšie sa aj v našom meste stretávame s tým, že rôzne
súkromné oslavy a jubileá sú spojené s ohňostrojom, a to najmä v ne-
skorých nočných hodinách. Ohňostroj sprevádzaný delobuchmi aďal-
šou pyrotechnikou pôsobí negatívne nielen na spánok detí a dospe-
lých, ale môže maťnegatívny vplyv aj na psychiku niektorých ľudí. Upo-
zorňujeme preto občanov, že ohňostroje a ďalšie pyrotechnické pro-
dukcie podliehajú súhlasu primátora, a ich použitie upravuje Všeo-
becne záväzné nariadenie. V opačnom prípade hrozí organizátorovi
vysoká pokuta. (MsÚ)

Slovenský inštitút vo Viedni hostil
22. júna delegáciu poslancov MsZ
z Pezinka na čele s primátorom
Oliverom Solgom, ktorý otvoril vý-
stavu fotografií známeho fotografa
Jána Štrbu. Súčasťou výstavy bola
aj prezentácia pezinských vinárov
a firiem Víno Borik, Karpatská per-
la, Víno Hacaj a Víno Ludvik. Od-
borný výklad poskytla Ing. Anna
Hanúsková z Mestskej vínotéky.
Degustácia sa tešila veľkej pozor-
nosti návštevníkov inštitútu, ale i
médií, ktoré prejavili záujem pro-
pagovať Pezinok vo svojich novi-
nách a časopisoch. (s)

Spoločnosť IRI, a.s., ktorá vlastní
Areál zdravia na Rozálke, znovu
uvažuje o výstavbe štvorhviezdičko-
vého hotela s relaxačným centrom.
Hotel by mal stáť v susedstve
súčasného areálu a bude mať tri
nadzemné podlažia so 60 izbami.
Na prvom poschodí bude reštaurá-
cia, bar, fitness, soláriá a masážne

priestory. Na 2. a 3. poschodí budú
izby, apartmány a kongresová hala.
Súčasťou 90 metrov dlhého hotela
bude aj prekrytie dvoch existujúcich
tenisových kurtov. S realizáciou by
mali začať už na jeseň tohto roku.

O výstavbe hotela spoločnosť IRI
uvažovala už pred niekoľkými rokmi,
ale vtedy z výstavby zišlo. (mo)

Dňa 23. júna sa konalo mimoriadne
zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Pezinku s cieľom rozhodnutia o
proteste prokurátora proti Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 2/2006,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/97
o vyhlásení záväzných častí územ-
ného plánu.

Protest prokurátora Okresnej pro-
kuratúry Bratislava III bol doručený na
Mestský úrad 26. mája 2006. Namie-
ta v ňom proti porušeniu právnych
predpisov: § 39 ods. 4 zákona o odpa-
doch, § 123 Občianskeho zákonníka,
§ 5 ods. 5 a ods. 10 zákona o odpa-
doch a § 25 Stavebnéhozákona.

Právne oddelenie Mestského úradu
vypracovalo stanovisko v závere kto-
rého neodporúča protestu prokurá-
tora Pd 2049/06-37 vyhovieť. V ta-

komto prípade môže generálny pro-
kurátor podať Ústavnému súdu SR
návrh na začatie konania o súlade
právnych predpisov.

Keďže Mesto pred Ústavným sú-
dom SR môže zastupovať len advo-
kát a je veľmi pravdepodobné, že ce-
lá kauza pred ÚS skončí, primátor
Mesta podpísal splnomocnenie a
zmluvu o poskytovaní právnych
služieb s advokátskou kanceláriou
Evy Kovačechovej. Táto advokátska
kancelária vypracovala svoje stano-
visko v ktorom odporúča protest pro-
kurátora odmietnuť ako neopodstat-
nený.

Po diskusii k tomuto problému po-
slanci Mestského zastupiteľstva roz-
hodli protestu prokurátora nevyho-
vieť. (r)



V júnových voľbách do parla-
mentu boli úspešní dvaja kandidá-ti
z Pezinka na kandidátke víťaza vo-
lieb – Smeru. V päťdesiatke no-
vozvolených poslancov za túto
stranu sú JUDr. Martin Glváč (39 r.)
na 11. mieste a Ing. Ján Čech (55 r.)
na 42. mieste. Blahoželáme! (mo)

Volebné výsledky (v percentách):

Koľko získali hlasov:

Účasť vo voľbách podľa volebných okrskov
(v percentách)

1. 32,95, 2. 26,97, 3. 11,01, 4. 8,29, 5.
6,81, 6. 4,86, 7. 3,25, 8. 1,39, 9. 1,27,
10. 0,81, 11. 0,61, 12.
0,42, 13. 0,27, 14. – 15.

a 0,18, 16.
0,15, 17. 0,14, 18. 0,13, 19.

0,12, 20. 0,11, 21. 0,06%.

3240, 2652, 1083, 815, 670,
478, 320, 137, 125,
80, 60, 41, 27,

a 18,
15, 14, 13,

12, 11, 6.

67,34, 63,76,
61,60, 29,93, 58,12, 57,83,

57,83, 55,62, 54,93, 54,82,
54,09, 53,58, 52,57,

51,67 (ulica Svätoplukova 6-51), 51,14,
50,63, 47,62 (ulice Suvorovova, Svätoplukova 1, 2).

SDKÚ Smer SNS HZDS KDH
Slobodné fórum KSS ANO SMK

Občianska konzervatívna strana Nádej HZD
Slovenská ľudová strana Združenie robotní-

kov Slovenska Slovenská národná koalícia Ľavicový blok
Agrárna strana vidieka SDĽ Prosperita

Slovenska Misia 21 SOS

SDKÚ Smer SNS HZDS KDH Slobodné
fórum KSS ANO SMK Občianska konzervatívna
strana Nádej HZD Slovenskáľudová strana Združenie
robotníkov Slovenska Slovenská národná koalícia Ľavicový
blok Agrárna strana vidieka SDĽ Prosperita Slovenska

Misia 21 SOS

Volebná miestnosť: Hrnčiarska gen. Pekníka Kollárova
Vajanského Gymnázium Holubyho Byst-

rická Orešie Kupeckého Fándlyho Sládko-
vičova Trnavská SOU Komenského Na biele-
nisku Cajlanská Svätoplukova

Na bielenisku

Už tradične 14. júna, v deň vý-
ročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta, sa konalo sláv-
nostné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva, na ktorom primátor
Pezinka Oliver Solga odovzdal
ocenenia významným osobnos-
tiam a kolektívom. Akt odovzdania
ocenení sa uskutočnil v priesto-
roch Starej radnice. Ceny v tomto
roku prevzali:

– za dlhoročnú propa-
gáciu diela svojho otca – hudob-
ného skladateľa Eugena Su-
choňa, s prihliadnutím na nedávne
vydanie knihy Život plný hudby;

– vysoko-
školský pedagóg, významný ve-
decký pracovník a odborník v ob-
lasti pôdoznalectva, agrochémie a
výživy rastlín;

, primátor
partnerského mesta Mladá Bole-
slav – za dlhoročnú podporu spo-
lupráce našich miest a osobný
vklad pri iniciovaní mnohých kul-
túrno-spoločenských podujatí a
tiež výmenu skúseností v oblasti
samosprávnychčinností;

, katolícky farár v
Pezinku – za dlhoročnú duchovnú
činnosť, ale tiež za iniciovanie a
podporu spoločenského a kultúr-
neho života;

, evanjelická
farárka – za dlhoročnú duchovnú
činnosť a za iniciovanie a podporu
spoločensko-kultúrnych aktivít;

, riaditeľka Gym-
názia – za dlhoročnú pedagogickú
a riadiacu prácu v prospech detí a
mládeže v našom meste;

– za tré-
nerskú i organizačnú činnosť v
oblasti spoločenského tanca, s
prihliadnutím na úspešné organi-
zovanie tanečných súťaží a pre-
hliadok;

– za dlho-
ročnú obetavú a úspešnú tréner-
skú a organizačnú činnosť v pro-

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho

Medaila Za zásluhy o rozvoj mesta

Dr. Danica ŠTILICHOVÁ-SU-
CHOŇOVÁ

Prof. Bohdan JURÁNI

Svatopluk KVAJZAR

Zdenko SITKA

Helena BENKOVÁ

Alžbeta VODOVÁ

Kvetoslava ŠTRBOVÁ

Ľubomír STRAŽAY

spech ženského volejbalu v Pe-
zinku;

– za
dlhoročné pôsobenie a rozvoj dy-
chovej hudby, uchovanie tradícií,
ako i za reprezentáciu mesta na
mnohých podujatiach doma i v za-
hraničí;

–
za starostlivosť o zverený poľovný
revír a za dlhoročnú obetavú prácu
v prospech ochrany živej prírody;

Dychová hudba CAJLANÉ

Poľovné združenie LEŠTINY

Cena primátora mesta – pa-
mätná plaketa

Peter RONEC

Hasičský a záchranný zbor

(mo)

– za dlhoročnú
osvetovú a organizačnú prácu v
prospech dobrovoľnej požiarnej
ochrany, za jej propagáciu a syste-
matickú prácu s mládežou;

– za
vysoko profesionálny a obetavý
prístup pri záchrane ľudských živo-
tov a majetku s prihliadnutím na
záchranu ľudského života dňa 17.
mája, keď družstvo na čele s Mi-
chalom Fleischhackerom a Ale-
xandrom Šandorom po štyroch
hodinách vyslobodilo z podzem-
ných priestorov teplovodnej šachty
občana Pezinka.

Máme ščastlyvo po volbách.
Dofčúlka zme špekulovaly, keho
volyt, fčúl móžu špekulovat poly-
tyci, s kým sa budú štyri roky
kamarádzit a na keho budú ky-
dat. A dohový, či celé štyri roky.
Nemóžem si pomócit, ale velyce
mi to prypomýna, ket zme jako
dzeci hrávaly fodbal a dohodly
zme sa, že sa hrá do deset. Ket
sa hralo jak-tak vyrovnano, bolo
šecko f porátku, ale ket náhodu
negdo vysoko vyhrával, uš
okolo púlky zme začaly špekulo-
vat, či to nejak neprehodzit, lebo
5:1sa nám fakt zdálo hodne.
Nekedy sa any nyšt nepreha-
dzovalo, len zme znova začínaly
od nuly. Šecko to boly len
dzecké hry, ale uš ftedy sem mal
najlepší pocit s teho, ket zme
dokázaly vyhrát skoro stracený
zápas, kolkorás sa stalo, že len
o gól, ale vyhrát! Tagže múj
skromný otkas zný: hrajte bes
vačích faulú jaxa po novém ho-
vorý fér plej aš do konca a skús-
te vyhrát. No, ale vrácim sa k téj
polytyke. Mne sa lúbi, že tam je
o stranu mén, jako minulý rok a
zhruba sa dá aj určit gdo je gdo,
žádne strany na chvýlu, žádné
strany na jedno použicí. Počí-
tam, tak dvacet rokú a budeme
mat tri-štyri strany a budeme
načisto klasická demokracia.
My starší si možno pamatáme aj
vládu jednej strany. Ftedy sa
lachčí volylo, ale čašší žilo. Jas-
né, že nekerý nebudete se mnú
súhlasyt, ale uvedomte si, že aj
ten nesúhlas je vymoženost no-
vých časú. Fčúl bych scel ale
nečo k temu hórku. Trocha nás
to léto zaskočilo, čo? Jako na-
konéc v poslednej dobe šecky
ročné obdobá. Vým, že to ne-
bude vypadat zrovna gusti-
józne, ale bes flašky nechocte
any na krok!!! Jedno je, či idete
do roboty, dochtorovi, alebo na
úrat, alebo len čekáte na auto-
bus alebo na vlak, ket vám
dónde chut napit sa, treba sa
napit, báraj aj čistej (prípadne
chlórovanej) vody, kerú my Slo-
váci nemáme zrovna dvakrát v
láske. Hamba-nehamba, rovno
s flašky! A otpočinte si konečne!
Šak toto bolo kedysik dovolen-
kové obdobý, ale fčúl? Celý tý-
den sa mosím ponáhlat, lebo
mosím scihnút šecko ešče pret
dovolenku, ponáhlam sa aj na
dovolenku, lebo nescíham a uš
sem tam mal byt, velyce friško
lecím aj z dovolenky, lebo by mi
nečo móhlo utécit. Spomalte,
spomalte v auce, spomalte na
bycygly, peši, doma, v roboce.
Priznajte sa, jak dĺho ste si ne-
prečítaly dobrú knyšku...

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

32,95 26,97 11,01 8,29 6,81 1,27

35,01 23,17 13,24 7,97 5,96 0,65

28,39 25,63 14,26 10,79 9,43 2,72

SDKÚ Smer SNS HZDS KDH SMK

Pezinok

Modra

Svätý Jur



V rámci projektu Mladí filantropi,
ktorý realizuje Revia – Malokar-
patská komunitná nadácia a nadá-
cia SPP, podporila mládežnícka
grantová komisia 29. 4. 2006 pro-
jekty z regiónu v sume 120 tisíc
Sk. V Pezinku sú to projekty:
Skautský letný tábor – 61. zbor
Modrý oblak – 4 500 Sk a publiká-
cie Pamiatky a zaujímavosti Cajle
a Grinavy – Peter Sandtner –
7 500 Sk.
Členmi mládežníckej grantovej

nadácie Revia sú aj dvaja mladí
Pezinčania – Marek a Zuzka Ka-
liankovcí. (Revia)

Nadácia REVIA v druhom gran-
tovom kole podporila tieto pezin-
ské projekty: –
Poďme športovať– Maratón v stol-
nom tenise, suma 8. tis. Sk,

–
Medzinárodná detská univerzita
Pezinčiny, 4 tis. Sk,

– Ohýbaj
ma mamko, pokiaľ som ja Janko,
10 tis. Sk, –
Detský letný tábor, 3 tis. Sk,

– Dychovky v Pre-
ši, 10 tis. Sk.
Ďalšie zasadnutie grantovej ko-

misie bude a .
Uzávierka 3. grantového kola je

.

František Béber

Štu-
dentský parlament v Pezinku

Centrum pre
rodinu MaMaTaTaJa

Pax Christi Slovakia
Spo-

lok DH Cajlané

17. 10. 5. 12. 2006

22. 9. 2006 (Revia)

Denne sme svedkami (i účast-
níkmi) fatálnej situácie v našom
meste: stovky áut rolujú Pezin-
kom. A frekvencia tohto stavu vy-
kazuje stále vzostup. Takéto kon-
štatovanie je nielen reálne, ale aj
zosmutňujúce (s podtónom zlosti)
rovnako občanov mesta, ale aj
jeho návštevníkov. Ba čo viac –
poškodzuje ich nielen psychicky,
ale aj negatívne vplýva na životné
prostredie, kvantitou aj znároč-
ňuje časový potenciál, deprimujú-
co pôsobí tiež produkciou hluč-
nosti a podmieňuje iné osobno-

sociálne neduhy. Škodnosť exis-
tujúceho stavu je tak nielen skľu-
čujúca, ale v akostnom zreteli až
ponižujúca.

Účinnosť úspešného a konkrét-
neho riešenia, akým je cestný ob-
chvat, je závislá hlavne od kompe-
tentných. Hoci pripúšťame "objek-
tívne" zohľadnenie sťaženosti
riešenia, uspokojujúceho výcho-
diska, predsa: maximálnu sústre-
denosť očakávame od tých, kto-
rých sme si my, radoví občania,
postavili do funkcií a aj zvolili.

(ja)

Pán primátor, chcem reagovať na váš článok O zodpovednosti, uverej-
nený v minulom čísle. Na jednej strane máte pravdu, ale minca má dve
strany. Tou druhou je skutočnosť, že pezinskí spracovatelia hrozna mi-
nulý rok nevykupovali hrozno od malých vinohradníkov. Nakúpili radšej
lacný maďarský mušt a svoje produkty predávajú ako pravé pezinské
vína.

Potom sa čudujete, že malí vinohradníci predávajú vinohrady zbohatlí-
kom, ako ste ich nazvali?

Písali ste, že chcete zmapovať pezinské vinohrady, ale čo chcete ma-
povať, veď polovica sa ich už neobrába. Radšej, keby ste pohovorili s
tými, ktorí hrozno spracúvajú, aby ho vykupovali od Pezinčanov, potom
by sa aj vinohradnícky chotár obnovil a ľudia by začali vinohrady obrábať
a nie predávať. Pezinský krachujúci vinohradník

Tak ako každý rok v tomto obdo-
bí, aj tentoraz sa vám, vážení obča-
nia, prihovárajú profesionálni
hasiči Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru v
Pezinku s výzvou, aby ste v čase
žatvy nefajčili a nepoužívali otvo-
rený oheň na miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, v blízkosti stohov slamy a
sena, lánov obilia a suchých po-
rastov a dodržiavali zásady proti-
požiarnej bezpečnosti pri činnos-
tiach spojených so zvýšeným ne-
bezpečenstvom vzniku požiaru,
ku ktorým patria aj práce spojené
so zberom a uskladnením obilnín
a objemových krmovín.

S blížiacimi sa letnými prázdni-
nami, ktoré patria z hľadiska po-
žiarovosti medzi najrizikovejšie,
obraciame sa tiež na rodičov, aby
venovali zvýšenú pozornosť svo-
jim ratolestiam, pretože veľa po-
žiarov v prázdninovom období
spôsobujú pri nekontrolovaných
hrách práve deti.

mjr. Ing. Eva Orlická

Zaujal ma článok v minulom čís-
le, ktorého autorom je primátor
Oliver Solga. Hneď na úvod mu-
sím povedať, že súhlasím so všet-
kým čo napísal a expresívne slová
o nenásytnosti a nenažranosti sú
viac ako namieste. Konečne niek-
to kompetentný povedal na plné
ústa, čo si o týchto praktikách mys-
lí.

Žiaľ, medzi chamtivcov môžeme
zaradiť aj niektorých oprávnených
majiteľov vinohradov, ktorí vino-
hrady z rôznych dôvodov neobrá-
bajú, ale najradšej by ich výhodne
speňažili predajom na stavebné

parcely, aj rôznych špekulantov,
ktorí z rovnakého dôvodu vo
veľkom skupujú pozemky, aj nie-
ktorých "vinárov" tlačiacich výkup-
né ceny hrozne dolu, pod únosnú
mieru, čím likvidujú prvovýrobu.
Alebo špekulantov dovážajúcich
víno zo zahraničia (napr. z Chile),
nezriedka za cenu nižšiu, ako je
cena minerálky v našich hyper-
marketoch.

Najväčší problém je v tom, že za
viac ako štyridsať rokov vlády bý-
valého režimu ľudia stratili vzťah k
vinohradníctvu, ktorý mali v minu-
losti, keď vinohrady, a teda aj tra-

dícia, prechádzala z otca na syna.
Našťastie sa nájdu aj výnimky.
Vidím ich v našom Združení pezin-
ských vinohradníkov a vinárov.

Vyzývam poslancov nášho mest-
ského zastupiteľstva, aby prijali
účinné opatrenia na ochranu vino-
hradov pred chamtivcami. Lebo
členovia Malokarpatskej vínnej
cesty a členovia vinárskych a vino-
hradníckych spolkov sa môžu roz-
trhať, keď nenájdu podporu u štát-
nych orgánov a samosprávy.

Vinohrady na úbočiach Malých
Karpát dokázateľne existujú viac
ako dvetisíc rokov. Za dlhé stá-
ročia v rozhodujúcej miere ovplyv-
ňovali život v našom meste i celom
regióne. Aj vďaka nim je Pezinok
jedným z najatraktívnejších miest
na Slovensku. Ak ich nahradíme
luxusnými vilami, je reálne, že vo
veľmi krátkej dobe stáročné de-
dičstvo našich otcov zlikvidujeme.
Čo budeme na vinobraní ponú-

kať namiesto burčiaku, rizlingu
vlašského? Szürkebarát z Maďar-
ska alebo Marlot z Chile? A bude
potom ešte nejaké vinobranie?

Tejto téme sa budeme venovať
aj v septembrovom vinobranec-
kom čísle.

Gabriel Guštafík

(r)

Problematikou doriešenia chod-
níkov k Hypernove sa Mesto Pezi-
nok začalo zaoberať hneď po uve-
dení hypermarketu do užívania.
Investor prisľúbil pripojenie ob-
jektu na existujúce chodníky zrea-
lizovať do októbra 2005. Žiaľ,
z rôznych objektívnych príčin sa to
stalo až v máji 2006 a v súčasnosti
sa môžeme iba tešiť, že občania
konečne absolvujú nákupy tzv.
suchou nohou a bez kolíznych
situácií s motorovými vozidlami na
prístupovej komunikácii.

Bezbariérovosť novovybudova-
ných chodníkov zodpovedný pro-
jektant riešil vzhľadom na konfigu-
ráciu terénu v danom území iba zo
strany Šenkvickej ulice. Pre sva-
hovitý terén zo strany Šenkvickej
ulice bol navrhnutý chodník s te-
rénnymi schodami dĺžky 1 m. Tieto
sú pre mamičky s kočíkom, star-
ších ľudí s vozíkmi, ale aj cyklistov,
pokiaľ tento úsek prekonajú tlače-
ním bicykla, bezpečne schodné.
Predpoklad, že na nákupy do hy-
permarketu sa hore Seneckou
ulicou, vyznačujúcou sa pomerne
veľkým stúpaním, vyberie práve
vozičkár, je minimálny. (Jan)

(Pezinčan č. 5/2006)

Orbis harmoniae: O májové podujatie, ktoré si kladie za cieľ učiť
ozdraviť telo a dušu, bol aj v tomto rokuveľký záujem.

REKLAMA



Reklamno-módna agentúra FLASH Trnava usporiadala v pezin-
skom Obchodnom centre Plus slovenské finále MODEL OF THE
WORLD. Súťažilo dvadsať modeliek. Absolútnou víťazkou sa
stala Pezinčanka Pavlína Chynoranská (na snímke v popredí),
ktorá bude Slovensko reprezentovať na prestížnej svetovej
súťaži Model of the world v Tanzánii. (mo)

Ani nepriaznivé počasie neodra-
dilo 37 milovníkov cyklistiky, ktorí
nastúpili 1. júna na štart IV. ročníka
cyklomaratónu Pezinok 2006. Tí
absolvovali vyše 300 km dlhú trať
z Pezinka cez Štúrovo do maďar-
ského Vyšehradu a späť. Hocí
niektorí sa vrátili vlakom, všetci
získali účastnícke listy, čím sa za-
písali do histórie tohto podujatia.
Cieľom piateho ročníka bude prav-
depodobne Slovinsko. (EL)

Kultúrne leto v Pezinku v
tomto roku, už po štvrtýkrát,
otvorí Malokarpatský festivalík
tradičnej kultúry Návraty 2006.
V priestoroch pred Zámkom sa
v nedeľu 2. júla o 15. hod. opäť
predstavia folklórne súbory,
ľudové hudby a sóloví speváci z
Malokarpatského regiónu.
Opäť budú pripravené regio-
nálne gastronomické špeciality,
škola remesiel a prezentácia
ľudových umelcov. Rok 2006
prinesie aj novinky. Okrem tra-
dičných folklórnych súborov a
skupín z regiónu uvidíte aj
hosťa zo Záhoria – FS Gbelan
Gbely a z Moravy – FS Žerotín
Strážnice. Z domácich súborov
sa na festivalíku predstavia FS
Mladosť zo Šenkvíc a detský
folklórny súbor pri ZŠ v Šenkvi-
ciach, DFS Studienka z Brati-
slavy a novovzniknutý FS Ra-
dosť z Pezinka.

V rámci Školy remesiel si aj na
vlastnej koži môžete vyskúšať
točenie na hrnčiarskom kruhu,
drevorezbu, textilné techniky či
prácu s drôtom.

Hlavnými organizátormi podu-
jatia sú REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia a Malokar-
patské múzeum Pezinok. Part-
nerom projektu je Kultúrne cent-
rum Pezinok, Mesto Pezinok,
Bratislavský samosprávny kraj,
České centrum a Veľvysla-
nectvo ČR, KAROSA s.r.o. a
DEXIAbanka Slovensko a.s.

(REVIA)

Na Kollárovej ulici odovzdali do
užívania nové ubytovacie zariade-
nie pre mladých ľudí z detských
domovov, ktorí študujú na stred-
ných a vysokých školách.

Výstavba sa začala v septembri
2004 a skončila sa v júni 2006.
Ubytovacie zariadenie prichýli
šestnásť detí, ktoré majú k dispo-
zícii štyri ubytovacie bunky, ku-

chynku a spoločné sociálne zaria-
denia.

Majiteľkou domova, ktorý má
názov Dom na polceste, je Alžbeta
Lančaričová. Náklady na výstavbu
financovala zväčša sama, časť
prostriedkov jej poskytlo Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a ro-
diny a menší sponzori.

Na otvorení domova sa zúčastnili
početní hostia, medzi ktorými bola aj
manželka prezidenta SR Silvia Ga-
šparovičová (jej nadácia prevzala
nad domovom záštitu), zástupcovia
Ministerstva sociálnych vecí a rodiny,
primátor Pezinka Oliver Solga a ďal-
ší, ktorí sa pričinili o výstavbu tohto
prepotrebného zariadenia. (mo)

V júni sme mali v Pezinku troj-
denné Keramické trhy, podujatie
ktoré má veľkú ambíciu výrazne
prispieť k rozvoju cestovného ru-
chu, nielen v našom meste ale aj v
krajskom meradle. Aj tohtoročný
tretí ročník potvrdil, že organizá-
tori sú na dobrej ceste.

Prvýkrát sa podujatie konalo tri
dni a stretlo sa s mimoriadnym
záujmom výrobcov a predajcov
keramiky, ale i návštevníkov, či už
zákazníkov alebo len obdivova-
teľov. V uliciach v centre mesta
vládla po celý čas skvelá jarmočná
nálada, v porovnaní s minulými
rokmi pribudli ďalšie pohostinské
zariadenia, bolo si kde posedieť,

ochutnať pezinské vínka a tra-
dičné jarmočné jedlá. Ponuku je-
dál rozšírili aj pochúťky v podobe
kapustnice a fazuľovice, ktoré ten-
toraz pripravili prezidenti známych
pezinských festivalov.

Chvíle nákupu krásnych kera-
mických výrobkov zo slovenských
ale i zahraničných dielní spríjemnil
aj bohatý sprievodný program.
Majstri keramikári predvádzali
svoje majstrovstvo pri točení
veľkej keramickej nádoby. Usku-
točnila sa súťaž Misa na ovocie.
Najmenší návštevníci sa mohli
pohrať s hlinou a vyrobiť si svoj
drobný výrobok v tvorivých diel-
ňach.

Samozrejmosťou boli vystúpe-
nia hudobných a folklórnych súbo-
rov a po prvýkrát sa uskutočnil aj
juniáles na Radničnom námestí.

Veľkou atrakciou pre návštevní-
kov boli Hradné slávnosti Pezin-
ského panstva, ktoré sa odohrá-
vali priamo na tribúne pred mest-
ským úradom.

Keramické trhy boli veľkým a
úspešným podujatím, navštívilo
ich veľa ľudí od nás i zo zahraničia,
mnohí ho označili za malé vino-
branie.

Organizátori si zaslúžia náš ob-
div a poďakovanie. Držíme im pal-
ce, aby boli takí úspešní aj v budú-
cich rokoch. (mo)

Obrovské množstvo keramiky na pultoch. Audiencia majerníkov u zemepána.



V pezinskom Do-
me kultúry sa usku-
točnil v poslednú
májovú nedeľu 8.
ročník speváckej
amatérskej súťaže
Pezinok spieva –
spievajte s nami.
Zorganizovala ju
Mestská organizácia
Únie žien Slovenska
pod záštitou Mesta
Pezinka. V piatich
kategóriach súťažilo
23 sólistov, 3 duetá a
jedna skupina z Pe-
zinka a zo Šenkvíc.

–
1. Martina Augustiničová (Šenk-
vice), , 2. Ru-
dolf Rosenberger (Pezinok),

, 3. Sta-
nislava Svetlíková (Šenkvice),

,
– 1. Marianna Sýkorová

(Pezinok), , 2. Nikola
Kovalovská (Pezinok), ,
3. Eva Rosenbergerová (Pezi-
nok), , – 1.
Michaela Šoková (Šenkvice),

VÝSLEDKY: kat. 9 – 12 roční

kat. 13 – 16
roční

kat. 20 – 60 r.

Najkrajšia SMS-ka
Vo-

da, čo ma drží nad vodou

Dam, dubi dam

Out of reach
Tři oříšky

Titanic
Prý

se tomu říká láska
Ner-

vózna família

Na tom našom potočku

Shoop, shoop song
Com-

plicate
Chodníček be-

lavý

,
– 1. Rudolf Somík (Pezinok),

, 2. Ján Berák (Pe-
zinok), 3. Ján Lunák (Pezinok),

,
– 1. Dominika Grancová

a Dominika Grancová (Šenkvi-
ce), , 2. hud.
skupina Delete (Pezinok),

, 3. Mária Grellová a Ján
Lunák (Pezinok),

. Cenu primátora dostal Alojz
Sloboda.

kat. 60 a viac

duetá a
skupiny

(mo)

Tohtoročné celomestské oslavy Dňa detí v sobotu
3. júna ovplyvnilo počasie. V noci a doobeda pršalo,
terén v Zámockom parku bol rozmoknutý, naviac hro-
zilo, že bude ešte pršať, preto sa organizátori z Kul-
túrneho centra, Centra voľného času, Papiernictva
Grafit a Mesta Pezinok rozhodli podujatie premiestniť
do Domu kultúry. Aj tu prišlo veľa detí v doprovode
rodičov, mohli si vybrať z bohatého programu. Niek-
torí len sledovali v sále vystúpenie detí z krúžkov Epi-
centra a zo škôl a profesionálnych umelcov, ale väč-
šina z nich na chodbách súťažila v rôznych disciplí-
nach alebo dokazovala svoju zručnosť v tvorivej diel-
ni. Aj keď vnútorné priestory plne nenahradili mož-
nosti, ktoré pre toto podujatie poskytuje Zámocký
park, predsa sa organizátorom podarilo pripraviť pre
deti k ich sviatku nezabudnuteľné popoludnie, plné
dobrej nálady a zábavy. (mo)

Pezinské deti prišli pozdraviť aj predškoláci zo
súboru Lienka zo Smoleníc, ktorý pravidelne účin-
kuje na našom Dni detí.

Riaditeľstvo Základnej školy na
Holubyho ulici č. 14 v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku
2006/2007 otvára v 5. ročníku vý-
berovú jazykovú triedu s rozšíre-
ným vyučovaním anglického ja-
zyka a voliteľného jazyka – špa-
nielčiny, taliančiny alebo francúz-
štiny. Jazyky vyučujú kvalifiko-
vané učiteľky. Výučba bude pre-
biehať aj na počítačoch a v počíta-
čovej učebni.

Prijatí budú aj žiaci, ktorí úspeš-
ne vykonali prijímaciu skúšku na
8-ročnom gymnáziu a pre nedo-
statok miesta neboli prijatí. Pod-
mienkou je, aby na vysvedčení z
anglického jazyka v 3. a 4. ročníku
mali jednotku. Zaradia sa do triedy
bez prijímacej skúšky. Prihlásiť sa
možno do 31. júla 2006.

Tlačivo prihlášky si môžete
stiahnuť z webovej stránky školy
www.zsholuby.sk . Tel . 033/
06412247, e-mail: riaditelka@zs-
holuby.sk.

Mgr. Soňa Strmeňová
riaditeľka školy

V minulom čísle chýbali v dvoch
článkoch údaje o Základnej škole
s materskou školou Orešie, Pezi-
nok.

Názov školy chýba pri mene oce-
nenej žiačky Romany Hupkovej v
článku

(str. 1) a v článku
(str. 6) pri vy-

menúvaní škôl, ktoré sa podieľali
na zbierke. V prvom prípade sme
chybili my, v druhom naša infor-
mátorka z klubu Venuša.

Za neúplné informácie sa ospra-
vedlňujeme.

Vyhlásili výsledky literárnej
súťaže Zbierka v
rámci Dňa narcisov

(mo)

Ako už tradične, zišli sa Cajlania v podvečer 1. mája pri stavaní mája.
Tento rok im to skomplikovalo počasie. Keď sa už máj vypínal, stretli sa
spoločne na veselici Pod hrušku. Spoločne si zaspievali, zatancovali a
ochutnali rôzne dobroty. Zvolili si nového cajlanského richtára na rok
2006, ktorým sa stalĽuboš Hančík.

Tento rok medzi seba prijali ďal-
ších občanov Cajlanskej ulice,
ktorí sa po absolvovaní testu z
Cajlančiny a prísahe vernosti k
Cajle, stali jej právoplatnými ro-
dákmi.

Máj sa skončil, strom vydržal i
veľké nápory vetrov a dažďov, ale
jeho koniec bol ohraničený dňom
31. mája. Tak sa všetci zišli aj pri
jeho sťatí a pri následnej "karmi-
ne", ktorú usporiadal nový richtár.

(ML)

Špeciálna základná škola Pezi-
nok, Komenského 25, otvára pre
školský rok 2006/2007 triedu pre
deti s poruchou reči. Zapisujeme
deti od 4 do 5 rokov na základe
žiadosti rodiča. Ponúkame vysokú
špeciálno-pedagogickú odbor-
nosť výchovno-vzdelávacieho
procesu a odbornú intervenciu
špeciálnopedagogickej poradne.

Tak ako po minulé roky si Pezi-
nok pripomína 26. júla sviatok
svätej Anny, patrónky nášho
mesta, svätou omšou, ktorá sa
uskutoční o 19.00 hod. v Dol-
nom kostole. Predchádzať jej
bude položenie kvetov k pamät-
níku obetí 1. svetovej vojny pri
Farskom kostole. (EL)

Osadenie banskej klopačky na
námestí.

V stredu 21. júna sme si už tra-
dične pripomenuli vyše šesťsto-
ročnú banícku históriu nášho
mesta. V tento deň prijal pezin-
ských baníkov – členov Malokar-
patského baníckeho spolku a ich
rodinných príslušníkov – v repre-
zentačných priestoroch Obradnej
siene primátor mesta Oliver Sol-
ga. Pripomenuli sme si nielen
slávnu tradíciu ťažby zlata a iných
nerastov, ale hovorili sme najmä o
súčasnosti a budúcnosti. V parku
na námestí sme pred dvoma
týždňami osadili banskú klopačku,
pri príležitosti spomínaného stret-
nutia sme odhalili na budove mest-
ského úradu pamätnú tabuľu, pri-
pomínajúcu každému návštevní-
kovi mesta pezinské baníctvo, do
budúcnosti chystáme banskú ex-
pozíciu v dome na Holubyho 22,
kde sa teraz robí intenzívny ar-
cheologický a pamiatkársky prie-
skum, pri ktorom pomáhajú aj baní-
ci. Okrem toho sa baníci perma-
nentne podieľajú na spoločen-
skom a kultúrnom živote nášho
mesta a vedú aktívny klubový ži-
vot. V mnohých aktivitách môžu
byť príkladom a inšpiráciou pre iné
spoločenské organizácie, najmä
tým, že i napriek skutočnosti, že
aktívna banská činnosť a ťažba
skončili, oni si naďalej uchovávajú
svoje tradície a pestujú hrdosť na
banícky stav.

Malokarpatský banícky spolok
ďakuje firme Granit Pavla Rajčeka
za bezplatné vyhotovenie pamät-
nej tabule. (s)



Stretnúť sa v krásnom Pezinku
pri muzike či pri vínku,
je sviatkom domácich i hostí,
ktorí sem prídu z úprimnosti.
Už šiesty ročník všetkých teší,
že dychovky sú opäť v preši,
klarinet, trúbka v rukách horí,
o pár dní zaznejú na nádvorí.
Nech zahrejú vás melódie,
s dychovkou ktorá v Pezinku stále
žije.
Už prišla tá naša hodina,
veď sme tu jedna rodina.

Čas sa nedá zastaviť, plynie ako
rieka. A tak, či tomu veríme, alebo
nie, ubehol ďalší rok a my sa opäť
stretneme na medzinárodnom
festivale malých dychových hu-
dieb Dychovky v preši.

Organizátori, Spolok dychová
hudba Cajlané, Kultúrne centrum
Pezinok a Fanklub Cajlané, tento
sviatok dychovej hudby v tomto
roku pripravili na dni 17. – 20. au-
gusta.

Počas festivalových dní sa bude
prezentovať dvanásť dychových
orchestrov z Rakúska,Česka a zo
Slovenska. Prekvapením šiesteho
ročníka bude detský dychový or-
chester ZUŠ z Kyjova a orchester
Mor and Kinamon z Izraela. Po-
drobný program celého festivalu
bude v júlovomčísle Pezinčana.

Verím, že tohtoročný festival ús-
pešne nadviaže na predchádza-
júce ročníky a vytvorí nezabudnu-
teľnú atmosféru pre súťažiacich,
hostí, odbornú porotu, organizáto-
rov i vás divákov, od ktorých sa
účinkujúcim iste dostane veľa po-
tlesku a uznania.

predseda festivalu
František Féder

Od Hradných slávností, teda
od 10. júna, je v predaji (za 150
Sk) v Informačnom centre v Pe-
zinku a v ďalších partnerských
prevádzkach pas Pezinského
panstva. Jeho kúpou získa maji-
teľ jednak zdroj informácií o Pe-
zinku a okolitých obciach, ktoré
sú súčasťou Pezinského pan-
stva (Limbach, Slovenský Grob,
Viničné a Vinosady) a tiež mož-
nosť čerpať rôzne zľavy a bo-
nusy u partnerov tohto projektu
(je to 40 reštaurácií, ubytova-
cích zariadení, múzeí, galérií,
športových zariadení a iných,
nachádzajúcich sa na území
panstva). Viac informácií o pase
a celom projekte, ktorý je finan-
covaný zo zdrojov Európskej
únie, možno získať na www.pe-
zinskepanstvo.sk. (EL)

Traja klauni z Francúzska.

V Základnej škole na Fándlyho
ulici vyhlásili výsledky tradičnej
súťaže grafických prác pod ná-
zvom Požiarna ochrana očami
detí.

Súťaž začali organizovať v roku
1982, najskôr v rámci Pezinka, od
roku 2000 je už celookresnou
súťažou.Ako nám povedal jeden z
organizátorov , cie-
ľom súťaže je vzbudiť záujem žia-
kov základných škôl o požiarnu
tématiku, ochranu zdravia obča-
nov v súvislosti s požiarmi, živel-
nými pohromami, haváriami a po-
pularizácia práce hasičov a zá-
chranárov.

Súťaž organizujú pre mladších a
starších žiakov, hodnotí sa vý-
tvarné spracovanie i obsah prác. V
tomto roku boli po prvýkrát oce-
nené aj literárne práce.

Do súťaže sa dostalo 300 prác.
Výber súťažných prác sa robil pria-
mo na školách, postúpili len tie naj-

Peter Ronec

lepšie. Hodnotiaca komisia praco-
vala pod vedením Mgr. Jany Kutt-
nerovej.

Na slávnostnom vyhlásení vý-
sledkov a odovzdávaní ocenení sa
zúčastnili okrem organizátorov aj
starostovia obcí a zástupcovia zá-
kladných škôl. Najlepší autori si
prevzali diplomy a vecné ceny.

– Jakub
Achberger (4. roč-
ník), ZŠ Orešie
Pezinok,

–
Michal Lipták (3.
roč.), ZŠ Budmeri-
ce, Juraj Hreus (5.
roč.), ZŠ Fándlyho
Pezinok,

– Kristián Bra-
nický (3. roč.), ZŠ
Viničné, Katarína
Chudá (7. roč.),

VÝSLEDKY: Cena za výtvarné
riešenie

Cena za
grafický prejav

Cena
Požiarnej ochra-
ny

Odovzdávanie ocenení najlepším.

ZŠ Fándlyho Pezinok,
– Nikola Olšav-

ská (4. roč.), ZŠ Kupeckého Pezi-
nok, Petra Pušeková (6. roč.), Na-
tália Vencelová (6. roč.), obe ZŠ
Orešie Pezinok, –
Ondrej Pečiva (4. roč.), ZŠ Orešie
Pezinok,
– Natália Chrapková (4. roč.), ZŠ
Fándlyho Pezinok.

Cena za
výtvarné riešenie

Cena poroty

Cena za literárnu prácu

(mo)

Českí klauni z Mimotaurusu na vysokých chodú-
ľoch v Zámockom parku.

V sobotu 24. júna si obyvatelia Šenkvíc pripome-
nuli významné jubileum, 750 rokov, ktoré uplynuli
od prvej písomnej zmienky o existencii tejto obce.
Oslavy to boli naozaj veľkolepé, pretože Šenkviča-
nia dostali jeden z najkrajších darčekov, aké môžu
občania dostať a to nový kultúrny dom, v ktorom
nájdu strechu nad hlavou všetky spoločenské or-
ganizácie a spolky a poskytne hosťom dokonca aj
ubytovanie. Šenkvice sa stali nedávno aj členom
Mikroregiónu Pezinok a tak by malo prísť k ešte
intenzívnejšej spolupráci medzi Pezinkom, Šenk-
vicami a ostatnými susednými obcami najmä v
oblasti cestovného ruchu a spoločensko-kultúr-
nych aktivít a výhľadovo aj k autobusovému spoje-
niu v rámci mikroregiónu a mnohým ďalším aktivi-
tám. Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta
Pezinok a poslanec BSK Oliver Solga. (s)

Komici z Bängditos (Nemecko).

níci z Kvelbu, ktorí uviedli tri predstavenia. Prvý raz
boli programy pri obchodnom centre Mólo a Stamet.
Koncerty boli tiež pod šírym nebom na nádvorí Zám-
ku.

Atmosféra Cibuláku sa tak preniesla do celého
mesta a o to organizátorom ide.

(mo)

Cibulák to nie sú len predstavenia v priestoroch
Domu kultúry, ale hlavne v exteriéroch – v uliciach
mesta, v Zámockom parku, na nádvorí Zámku, pred
obchodnými centrami. Výborní klauni z Nemecka,
Francúzska a Belgicka tentoraz zabávali návštevní-
kov na rozsiahlom Radničnom námestí, akroba-
tické výkony klaunov z Čiech sme si zas mohli po-
zrieť v tichom prostredí Zámockého parku. Svoje
čaro, obzvlášť večer, majú predstavenia na nádvorí
Zámku. Tu tentoraz rozložili svoj stan českí divadel-



Mesto Pezinok vyhlasuje ve-
rejnú neanonymnú súťaž na vy-
tvorenie loga mesta a jednot-
ného vizuálneho štýlumesta.

Logo bude prezentovať mesto v
oblasti turistiky a cestovného ru-
chu, obchodných aktivít, kultúry a
umenia a v oblasti rozvoja partner-
ských vzťahov. Logo by malo lep-
šie a zrozumiteľnejšie ako heral-
dický znak vyjadrovať charakter
mesta. Pezinok sa chce prezento-
vať ako tradičné centrum malokar-
patskej oblasti, tradičné mesto vína
a vinohradníctva a mesta, ktoré je
priateľské a kde sa dobre žije.

Súťaž je vypísaná podľa zákona
č. 40/1964 Zb. občianskeho zákon-
níka. Je určená najmä profesionál-

nym grafickým dizajnérom alebo
výtvarníkom, grafickým štúdiám,
študentom grafického dizajnu.

Súťaž bude riešená dvojkolovo.
V prvom kole súťažiaci posielajú
len návrh loga. Poslať možno maxi-
málne 5 návrhov. Porota vyberie z
prijatých návrhov v prvom kole tri,
ktoré postúpia do 2. kola.

Uzávierka súťaže je 30. 8. 2006.
Súťažné podklady musia byť do-
ručené v zalepenej obálke s ozna-
čením Súťaž LOGO PEZINOK poš-
tou, alebo osobne na adresu: Mest-
ský úrad Pezinok, kancelária pri-
mátora, Radničné nám. 7, Pezi-
nok.

Bližšie informácie nájdete na
www.pezinok.sk. (EL)

Mestská polícia v Pezinku usporiadala v Kučišdorfskej doline Branno-
športový deň. Zúčastnilo sa na ňom 230 žiakov 5. a 6. ročníkov pezin-
ských základných škôl. Najskôr sa deti oboznámili s prácou mestskej
polície, jej vybavením a policajti im predviedli ukážky zo služobnej kyno-
lógie a zo zadržania páchateľov. V druhej časti sa uskutočnili branno-
športové preteky, v ktorých si deti zmerali sily, zručnosť a svoju šikov-
nosť. Róbert Mikulovič



Viktória Prokopová 17.4.
Ondrej Szalay 19.4.
Filip Buzinkay 23.4.
Michaela Zelinková 25.4.
Marek Brocka 1.5.
Lucia Šipošová 1.5.
Samuel Kalman 4.5.
Dominik Režný 10.5.
Patrik Mezei 12.5.
Michal Zedníček 13.5.
Jozef Féder 14.5.
VaneskaVizentová 14.5.
Michal Michalec 22.5.
Michaela Klimová 24.5.
Ladislav Fajtl 25.5.
Viktória Salayová 25.5.
Matej Nespala 26.5.
Natália Plešková 2.6.
ZojaAngelovičová 3.6.
Nina Federlová 4.6.
Magdaléna Futasová 4.6.
Elena Daneková 6.6.
Michal Granec 6.6.
Tobias Granec 6.6.
Viktória Repaská 9.6.

Ing. arch. JurajZornička a Mgr. Mar-
tina Stodolová

Anna Polkorábová 62 r.
Pavel Ondrášek 83 r.
Štefan Porubský 77 r.
Otília Lastovičková 83 r.
Margita Follrichová 71 r.
Ján Hlavanda 77 r.
Jolana Kmeťová 68 r.
Michal Švihran 53 r.
Anna Trnková 55 r.
Magdaléna Seličová 76 r.
Ján Tyko 75 r.
HelenaAschengeschwandtnerová

88 r.
Augustín Krasňanský 78 r.
PhDr. Marta Konvalinová 59 r.

Michal Jursa a Stanislava Hančíko-
vá
Peter Kocák a Alexandra Černay-
ová
Branislav Jaššo a Kristína Džubá-
ková
Ján Liška a Elena Bihálová
Ing. Igor Mikloviča Monika Bacúša-
nová
Michal Kinský a Lucia Strapáková
Ing. Marián Mozola a Ing. Radana
Pachová
Ing. Igor Vozáry a JUDr. Miroslava
Forgáčová

Dňa 25. mája 2006
uplynulo 11 rokov,
čo nás opustil náš
drahý otec, dedo a
svokor

.
S láskou spomínajú
syn Jozef, nevesta Cecília a
vnučky Miriam s manželom a
Ľudmila.

Jozef WILD

Dňa 15. 6. 2006
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou a
úctou spomína manžel Alexander,
syn Imrich, dcéry Anna a Alexan-
dra, vnuci Matúš, Peter, Martin,
Samuel a ostatná rodina.

PaedDr. Mária
LIPÁROVÁ

Dňa 27. 7. 2006 si
pripomenieme 1.
výročie úmrtia milo-
vanej mamy

,
rod. Dolanskej.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Anny KLAMOVEJ

Hlboko si sa vryl do našich sŕdc a
nikdy sa z nich nevytratíš. Všetko,
čo žije po tebe, v tvojom mene, v
práci a v láske – to ťa pripomenie.
Niet hodiny bez myšlienky na teba,
preto v modlitbách, s úctou a lás-
kou budeme na teba vždy spomí-
nať.

Dňa 18. 7. 2006 uply-
nie rok, čo nás opus-
til náš drahý

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
S láskou a úctou

spomínajú mama Valika, Zlatka,
celá smútiaca rodina a priatelia.

Mirko MÁLIŠ

Dňa 20. 6. sa dožil krásneho jubilea
.

Všetko naj a veľa zdravia prajú
manželkaAnna, dcéra Mária s rodi-
nou, dcéra Katarína a syn Peter.

Ing. Peter HOLOŠKA

Zavrel oči, srdce prestalo biť, mu-
sel zomrieť, aj keď tak veľmi chcel
žiť. Nič viac mu už nemôžme dať,
len kyticu kvetov na hrob a spomí-
nať.

Dňa 25. júna 2006
uplynulo 15 rokov,
čo nás bez slova
rozlúčky navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, svo-
kor a dedko

z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Helena, deti s rodinami a
ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Ľudevít
KADLEČÍK

Dňa 28. 7. 2006 uply-
nie 31 rokov od úmr-
tia manžela a otca

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Man-

želka Marta a deti s rodinami.

Jána GUŠTAFÍKA

Dňa 28. 6. 2006 si
pripomenieme ne-
dožité 50. narode-
niny manžela, otca a
dedka

.
S úctou spomínajú

manželka, syn a dcéra s rodinami a
vnúčatá.

Petra
STREZENICKÉHO

Dňa 9. 7. 2006 sa
dožije 96 rokov

.
K tomuto životnému
jubileu jej zo srdca
prajú veľa zdravia,
spokojnosti a Božieho požehnania
dcéry Ružena a Jozefína s rodina-
mi.

Pavlína
KOVAČOVSKÁ

Dňa 10. 6. 2006
sme si pripomenuli
nedožité 75. naro-
deniny môjho man-
žela

.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína manželka s rodinou a kolego-
via z KC Pezinok.

Michala Rudolfa
KOSTKU

Emila Pavela 3.6.
Zoltán Vinohradský 3.6.
Anna Martinčová 5.6.
Terézia Mátheová 6.6.
Jozef Turanský 6.6.
Ing. Janka Koňová 8.6.
František Olos 9.6.
Valéria Krasňanská 10.6.
Jozefína Uherková 13.6.
Štefan Martinčo 18.6.
Ladislav Schisler 20.6.
Ing. Viktor Buzinkay 23.6.
Ladislav Binder 26.6.

Alojz Jajcay 3.6.
Ľudmila Lacková 5.6.
Václav Pospíšil 12.6.
Alojz Kollár 14.6.
MUDr. Romana Šplháčková 22.6.
Margita Slezáková 29.6.

Anna Baňáková 2.6.
Anna Dubeková 7.6.
Irena Hupková 17.6.
Marta Honzíková 27.6.

Hedviga Hanúsková 11.6.
Alojz Kokoška 17.6.
Paulína Hanúsková 22.6.
Pavla Kilhofová 30.6.

Ľudovít Polkoráb 7.6.

Ján Oravec 27.6.

Paulína Grúberová 28.6.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

92-ročný

93-ročný

97-ročná

S veľkou bolesťou v
srdciach si pripomí-
name smutný deň
3. 6. 2001, deňnená-
vratného odchodu
nášho milovaného

.
Všetkým, ktorí ste ho poznali a ve-
nujete mu s nami tichú chvíľku za-
spomínania ďakujeme. Manželka a
deti s rodinami.

Štefana
TOMAŠOVÝCH

Dňa 20. mája 2006 sa v pezin-
skom zámku po štyridsiatich
rokoch stretli bývalí maturanti
SVŠ-ky po prvý raz z oboch tried,
a tak som mal možnosť medzi
hosťami privítať aj moju naj-
obľúbenejšiu profesorku pani
Magdu Steinerovú. Ja som totiž
nejakým nepríjemným omylom
študoval nie na humanitnej, ale na
exaktnej vetve, kde som nezaslú-
žene trpel na rozšírených hodi-
nách matematiky, fyziky a ché-
mie. Hodiny slovenčiny a ruštiny
so vzácnou osobnosťou profe-
sorky Magdy Steinerovej, jej eru-
dovaný a pritom šarmantný vý-
klad, boli pre mňa nesmiernou
úľavou.

Na stretnutí som sa dozvedel,
že profesor Ján Bodo, narodený
28. 5. 1916, sa dožíva význam-
ného životného jubilea.Aj on ma v
prvom ročníku učil slovenčinu a
svojím nekonvenčným spôsobom
výučby prehĺbil môj vzťah k litera-
túre. Jeho osobitý štýl bol zaují-
mavý tým, že osobne poznal mno-
hých spisovateľov povojnovej ge-
nerácie, o ktorých zasvätene pred-
nášal. Mal rád literatúru a túto
lásku vedel preniesť aj na vníma-
vého študenta. Chcem sa mu
poďakovať a zablahoželať mu k
jeho krásnemu životnému jubileu.

, spisovateľJúlius Balco



Pre väčšinu z nás predstavujú mesiace júl a august obdobie čerpania
dovoleniek. Pre pedagogických zamestnancov, ale najmä riaditeľov
škôl, je to obdobie sumarizácie jedného roka a prípravy naďalší školský
rok. V priebehu školského roka škola zabezpečuje okrem výchovno-
vzdelávacieho procesu aj ďalšie aktivity. Jednou z nich je organizovanie
okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží.

Poslaním týchto súťaží je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a
nadaných žiakov na školách. Sú založené na systematickej práci s talen-
tovanou mládežou, podporujú jej súťaživosť, napomáhajú rozvíjať ta-
lent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Školské kolá postupových
súťaží organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Organizovaním regio-
nálneho (okresného) kola poveruje krajský školský úrad. V okrese Pezi-
nok boli poverené tie školy a školské zariadenia, ktoré majú vytvorené
nielen zodpovedajúce materiálne podmienky, ale aj erudovaných pe-
dagógov, ktorí ako členovia jednotlivých komisií riadia a zabezpečujú
priebeh súťaží.

V Pezinku tento školský rok organizovali regionálne (okresné) kolá
predmetových olympiád a športových súťaží tieto školy: –
matematická olympiáda (Mgr. Mária Radimáková), pytagoriáda, gym-
nastický štvorboj, – Slávik Slovenska (Eva Rosenberge-
rová), – volejbal, atletika, – biologická
olympiáda (PaedDr. Elena Matuská), geografická olympiáda (Mgr. Oľga
Damaškovičová), olympiáda v anglickom jazyku (Mgr. Ivanka Chytrá),
basketbal (Mgr. Ján Boriš), volejbal (Mgr. Milan Martiš),
– basketbal, futbal, vybíjaná, – Európa v škole (Mgr. Viera Lužová),
orientačný beh (Anatolij Bilobžickij). V zátvorkách sú mená predsedov
komisií jednotlivých súťaží.

Vyhlasovateľom týchto súťaží je Ministerstvo školstva SR. Väčšina z
nich sa nekončí regionálnym kolom, ale má postupový charakter a
končia sa celoštátnym kolom. Teší nás, že naši pedagógovia pripravujú
pezinských žiakov na tieto súťaže a dosahujú pekné výsledky.
Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žia-

kov je MONITOR 9. Jeho ciľom je získať objektívne údaje o úrovni vedo-
mostí deviatakov, dáva rodičom do rúk objektívne informácie o vedo-
mostiach dieťaťa, v budúcnosti by mal nahradiť prijímacie skúšky na
stredné školy.

Aj keď výsledok MONITORA 9 nie je meradlom úrovne školy, ale je vý-

ZŠ Fándlyho

ZŠ Holubyho
ZŠ Kupeckého ZŠ Na bielenisku

ZŠ s MŠ Orešie
CVČ

Predmet Mesto SR Mesto SR

Slovenský jazyk

Matematika

81,2 81,2 24,4 24,4

58,7 61,4 17,7 18,4

Každá zo škôl a školských zariadení mala v priebehu roka podstatne
viac aktivít. Dňa 1. 2. 2006 vstúpila do platnosti vyhláška č. 9/2006 Z. z.
MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Podľa § 3 ods. 2
tejto vyhlášky, zverejní riaditeľ školy správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení do 31.
12. v kalendárnom roku na internetovej stránke školy.

ZŠ Fándlyho

ZŠ Holubyho

ZŠ Kupeckého

ZŠ Na bielenisku

ZŠ s MŠ Orešie

CVČ

www.zsfandlyho.sk

www.zsholuby.sk

www.kupk.edu.sk

www.zsnabielenisku.webpark.sk

www.zsoresie.sk

www.epicentrum.org

Mgr. Renáta Minarovičová
Školský úrad Pezinok

sledkom vedomostí žiakov, uvádzame tabuľku priemernej úspešnosti v
predmetoch slovenský jazyk a matematika v Pezinku a v Slovenskej re-
publike.

Pezinské plavecké nádeje
vyrastajú z plienok. Skratku
PkPk vídavať čoraz častejšie
na plaveckých pretekoch žiac-
kych talentov po celom Sloven-
sku: Bratislava, Malacky, Hand-
lová, Púchov... Mladé, ale ambi-
ciózne trénerky, medzinárodné
plavecké rozhodkyne, Naďa
Urbančoková a Veronika Tan-
ková, len nedávno patrili medzi
výborné slovenské plavkyne.
Dnes už majú za sebou aj prvé
ročné skúsenosti s pezinskými
deťmi od 6 do15 rokov. Je ich
vyše 60 a približne polovica z nich už v jednotli-
vých vekových kategóriach trénuje na pla-
vecké preteky. Méty zatiaľ nemôžu byť nedo-
siahnuteľne vysoko – pre staršie pezinské deti
je terajším cieľom nominácia na význačnejšie
slovenské plavecké preteky. Mladší plavci v
súčasnosti zbierajú skúsenosti na plaveckých
pretekoch talentovanej mládeže najmä v na-
šom kraji. Prvé úspechy prichádzajú najskôr v
boji so samým sebou: 3 – 4 razy týždenne tré-
ning, vždy dva až tri kilometre, potom čoraz
častejšie preteky a opäť tréningová voda, kto-
rej je stále málo. Chýbajúďalšie voľné hodiny v
pezinskej plavárni, lebo zanietenie tréneriek a
detí bez dostatočných finančných dotácií ne-
stačí.

O to väčšmi však tešia prvé porovnania, prvé
zlepšenia. Vlani v júni pezinský klub usporiadal

letné klubové preteky. Tento mesiac (24. 6.) sa
uskutočnili ďalšie. Väčšina detí si za rok doká-
zala podstatne zlepšiť svoje osobné rekordy.
Napríklad Simona Šintalová (95) sa na 100 m
prsia za desať mesiacov zlepšila o neuveri-
teľných 19 sekúnd. Romana Baričičová (94)
100 m znak pred rokom preplávala za 2:03,90,
túto jar už za 1:37,49, Michal Lovič (96) si na 50
m voľný spôsob zlepšil osobný rekord o vyše 8
sekúnd. Šesťročný Adam Brat v znaku na 50 m
začínal s časom 1:06, dnes je o vyše 10 sekúnd
lepší...atď.

Tešia aj prvé medaily. Naposledy z Majstrov-
stiev Bratislavského kraja talentovanej mlá-
deže v bazéne STU Bratislava, kde zlato zís-
kali Simona Mičudová (98) na 50 m voľný spô-
sob, 50 m znak a 100 m prsia, Michal Lovič na
100 m znak a Adam Brat na 50 m znak. Bronz

Pezinské deti – plavci i plavkyne, sa po roč-
nom tréningu v pezinskom plaveckom klube
začínajú ukazovať na celoslovenských pre-
tekoch. V sobotu 10. júna sa v Púchove usku-
točnil Memoriál Pavla Vajdu – plavecké pre-
teky, na ktorých sa zúčastnilo šestnásť sloven-
ských plaveckých klubov s vyše stovkou pre-
tekárov. Naše mesto reprezentovalo desať
detí a po prvý raz v histórii tohto pezinského
plaveckého klubu sa dve z nich objavili na me-
dailových pozíciách. Bronz vo svojej kategórii
vybojoval najskôr Samuel Kebis (94) na 100 m
prsia s časom 1:48,82 a neskôr Romana Ba-
ričičová (94) na 50 m znak s časom 43,29.

Potešili aj ďalšie naše plavecké nádeje, nie-
len niekoľkými štvrtými miestami, ale najmä
tým, že všetci desiati si aspoň v jednej plavec-
kej disciplínje zlepšili svoje doterajšie osobné
rekordy. Trénerka Naďa Urbančoková je na
dobrej ceste: v Pezinku rastie ďalšie perspek-
tívne športové odvetvie. (lb)

získali Michal Lovič na 100 m voľný spôsob a
Jozef Šimo (97) na 100 m znak.

Plávanie, šport, ktorý patrí medzi najzdravšie,
začal v Pezinku svoju novú kapitolu. Zatiaľ je
plná mladých ľudí, odhodlania a určite aj moti-
vácie, aby po začiatkoch prišli postupne aj vý-
sledky v bazénoch po celom Slovensku.Aby sa
skratka PkPk stala dobrou značkou. (lb)



Počet členov

Štefan Šutta
Pavel Kollárik
Jozef Veverka

Mária Demovičová
Darina Mosná
Margita Svetláková, Ján

Petráš, Štefan Machala
Miroslav

Kucej, Rudolf Ondrovič, Anna
Vrábelová, Vilibald Hrčka

(k 31. 2. 2005):
248 (vo veku od 17 do 82 rokov).
Členmi ZO SZTP sú nielen Pe-
zinčania, ale aj obyvatelia Modry,
Budmeríc, Vinosadov, Častej,
Viničného, Slovenského Grobu a
Báhoňa. Základnú organizáciu
riadi 12-členná rada v tomto
zložení: – predse-
da, – podpredse-
da, – tajomník,

– kronikár-
ka, – pokladníč-
ka,

– reví-
zna komisia, členovia –

.

– 18. 3. Výročná členská schôdza
– 1. 5. návšteva výstavy kvetov Fló-

ra
– 3. 6. Jazda zručnosti v Kameňo-

lome
– v júli autobusový zájazd doČier-

neho Balogu naČiernohorskú že-
lezničku

– v auguste tradičný zájazd naAg-
rokomplex

– v septembri účasť na benefičnom
koncerte poriadanom Krajským
centrom SZTP v Bratislave

– 4. 11. tradičné posedenie pri hud-
be.

– Rada Základnej organizácie
Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých Pezinok sa v roku
2005 zišla 14 krát. Zasadá mini-
málne jedenkrát mesačne;
– 19. marca sa uskutočnila vý-

ročná členská schôdza, na ktorej
sa zúčastnilo 125 členov;
– 1. mája zorganizovala ZO auto-
busový zájazd na výstavu kvetov
Flóra v Bratislave;
– 7. mája sa zúčastnili na Jazde
zručnosti v areáli Kameňolomu,
ktorú organizoval Veteran Car
Klub Pezinok. Toto podujatie pa-
trí v ZO k najobľúbenejším a zú-
častňujú sa na ňom nielen pre-
tekári z Pezinka, ale aj Malaciek
a Senca. Súťaží sa v kategóriách
(muži, ženy, muži ručné ovláda-
nie a ženy ručné ovládanie). Za-
tiaľ najúspešnejším pretekárom
pezinskej ZO je Marián Krasňan-
ský, ktorý je viacnásobným
víťazom týchto pretekov;
– v júni sa uskutočnili športové

hry telesne postihnutých, ktoré
poriadala KC SZTP Bratislava.
Pezinok reprezentovali 3 členo-
via – Š. Šutta, Š. Baričič a Z. Ko-
raisová;
– 23. júla, v Deň stromu, bolo 45
členov ZO a ich rodinných
príslušníkov na 1-dňovom výlete
v Čiernom Balogu na Čiernohor-
skej železničke;
– 11. – 13. augusta, pri príleži-

tosti Svetového dňa zdravotne
postihnutých, sa konalo v Trebi-
šove podujatie, na ktorom sa zú-
častnil Š. Šutta;
– 22. augusta 2005 boli členovia
ZO na zájazde v Nitre, kde sa zú-
častnili naAgrokomplexe;

– 18. – 24. septembra sa usku-
točnil rekondično-integračný po-
byt v Sklenných Tepliciach. Zú-
častnili sa na ňom štyria členovia
ZO;
– 5. novembra bolo v Dome kult-
úry v Pezinku tradičné posedenie
pri hudbe. Zúčastnilo sa na ňom
125 členov a ich rodinných
príslušníkov z Pezinka, Modry,
Senca, Šenkvíc aČastej;
– 6. novembra sa konal v Brati-

slave benefičný koncert. Z pezin-
skej ZO sa na ňom zúčastnilo 45
členov.

ZO sídli na Sládkovičovej ul. č. 1, kde jej predseda Š. Šutta každý
druhý týždeň (rozpis je vyvesený na vchodových dverách) vykonáva
poradenskú činnosť pre členov i nečlenov ZO. V rámci nej informuje
záujemcov o ich nárokoch súvisiacich s ich telesným postihnutím, po-
skytuje príslušné tlačivá a pomáha s vybavovaním preukazov.

ZO SZTPďakuje sponzorom za podporu ich činnosti. Sú nimi: Mesto
Pezinok, Kultúrne centrum, Veteran Car Klub Pezinok, správa Ka-
meňolomu a podnikatelia z Pezinka a okolia, ktorí im pomáhajú najmä
materiálnymi darmi.

Základná organizácia SZTP Pe-
zinok usporiadala 3. júna v Ka-
meňolome Veteran Car Klubu Pe-
zinok XV. ročník Jazdy zručnosti.
Zúčastnilo sa na nej 23 pretekárov
zo ZO Pezinok, Senec a Malacky.

Pretekári súťažili v troch kate-
góriách – muži, ženy a muži ručné
ovládanie. Víťazmi sa stali Darina
Mosná, Štefan Machala a Miro-
slav Kucej. Trať pripravil a hlav-
ným rozhodcom bol Ladislav Duf-
fala. Víťazi získali pekné vecné
ceny.

Usporiadateľ ďakuje správcovi
areálu Veteran Car Klubu Jánovi
Mesárošovi, traťovému komisá-
rovi L. Duffalovi, sponzorom Po-
traviny Dominik Kopecký, Peká-
reň N1, Kvetinárstvo Maja Pezi-
nok za pomoc pri organizovaní
tejto akcie. Zároveň ďakujeme
členom rady ZO SZTP, ktorí orga-
nizačne pripravili obľúbené špor-
tové podujatie pre členov – moto-
ristov.

predseda ZO SZTP
Štefan Šutta



Posádka LSE Stanica Pezinok:
zľava – M. Kostka, Z. Mišíková,
P. Belanský.

ZLATÉ HORY – V dňoch 25. a
26. mája sa uskutočnil v Zlatých
Horách v Českej republike 10.
ročník súťaže záchranárskych
posádok. Zúčastnilo sa na ňom
33 posádok zo 14 krajín Európy,
Ázie aAmeriky.

Medzi účastníkmi bola aj po-
sádka zdravotnej záchrannej
služby Life Star Emergency
(LSE) zo Stanice Pezinok, v
zložení: Peter Belanský (vedúci
posádky), Zuzana Mišíková (zá-
chranárka a vodička), Martin
Kostka (záchranár), ktorá vy-
hrala súťaž posádok bez lekára.
V celkovom hodnotení posádok
s lekárom a bez lekára obsadila
4. miesto. V medzinárodnej

súťaži len jedna posádka získala
viac bodov ako naša.

Súťažiaci plnili množstvo od-
borných zdravotníckych úloh,
napríklad pri simulovanom hro-
madnom nešťastí pri výbuchu
bomby, kde si posádka musela
poradiť naraz s ôsmimi zrane-
nými pacientmi. Súťažiaci ďalej
absolvovali štyri výjazdy po-
sádky – tri denné a jeden nočný.
Okrem zdravotníckych úloh plnili
aj iné – výmenu pneumatiky na
čas, preliezanie potoka po la-
nách, či 3,5 kilometra dlhú ná-
ročnú nočnú trasu pešo s
ťažkým zdravotníckym vybave-
ním.

(mo)

vyhlasuje výberové konanie na
obsadenie pracovných miest:

VŠ
(so zameraním na oblasť sociálnej
práce výhodou)

zna-
losť problematiky sociálnych vecí
– vítaná, bezúhonnosť, riadiace a
organizačné schopnosti, komuni-
katívnosť, asertivita, znalosť prá-
ce s PC, vodičský preukaz sk. B.

žiadosť,
životopis, fotokópia dokladu o
ukončenom vzdelaní, odpis z re-
gistra trestov (nie starší ako 3 me-
siace)

so zameraním na: iniciovanie pro-
jektov z hľadiska potrieb Mesta,
spracovanie časových plánov pro-
jektu, plánovanie zdrojov v projek-
te, výpočet celkových nákladov na
projekt, zhodnotenie efektívnosti,
vedenie procesu obstarávania v
projekte a zmluvné zabezpečenie
projektu, komunikácia v projekte
(vedenie ľudí v projekte);

VŠ vzdelanie práv-
nickeho alebo ekonomického sme-
ru, orientácia v danej problemati-
ke, riadiace a organizačné schop-
nosti, komunikatívnosť, asertivita,
práca s PC, vod. preukaz sk. B,
znalosť anglického jazyka, bezú-
honnosť.

Nástup možný – dohodou.

Bližšie informácie: Mgr. Miroslav
Šebesta, prednosta MsÚ (033/
6901 110).

Vedúci oddelenia školstva
a sociálnych vecí

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Projektový manažér

Požiadavky:

Žiadosti spolu s požadovanými
dokladmi zasielajte poštou alebo
prineste osobne do 31. 8. 2006 na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné
nám. 7, 902 14 Pezinok s uvede-
ním hesla: VK–VOŠaSV.

Výberové konanie sa uskutoční
20. 9. 2006 od 14.00 hod. v bu-
dove MsÚ v Pezinku, Radničné
nám. 7, I. posch., č. dv. 12.

Motivačný list so životopisom za-
sielajte do 15. 8. 2006 poštou na
adresu: MsÚ, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, prípadne doneste
osobne do podateľne (na príze-
mí), alebo pošlite elektronickou
poštou na adresu: msu@msupe-
zinok.sk.

Posledné zasadnutie pezin-
ského Študentského parlamentu
(ŠP) v tomto školskom roku sa
uskutočnilo vo štvrtok 8. júna.
Zúčastnil sa na ňom viceprimátor
Ing. Jozef Chynoranský, ktorý je
konzultantom. Rokovanie viedla
predsedníčka ŠP Zuzana Morav-
číková.

V úvode podpredsedníčka par-
lamentu Zuzana Mizeráková in-
formovala o stretnutí zástupcov
ŠP Pezinka a Senice. Okrem vý-
meny skúseností zo svojej práce
sa dohodli aj naďalšej spolupráci.
Členovia ŠP sa ďalej zaoberali

zámerom usporiadať v Pezinku

2. ročník 24-hodinového plavec-
kého maratónu. Pri hodnotení svo-
jej práce konštatovali, že nie sú
celkom spokojní s tým, ako sa zvi-
diteľňovali v školách a vo verejnos-
ti. Preto sa rozhodli, že v novom
školskom roku budú robiť vý-
jazdové zasadnutia v školách a
chcú zlepšiť informovanosť pro-
stredníctvom miestnych médií.
Hovorili tiež o príprave prázdnino-
vého tábora Pezinčiny a o roz-
počte na rok 2007.

Viceprimátor J. Chynoranský
tlmočil členom ŠP poďakovanie
primátora, ktorý sa na zasadnutí
nemohol zúčastniť, za ich doteraj-

šiu činnosť a záujem pomáhať pri
mestských akciách.

V interpeláciach členovia ŠP
upozornili na potrebu obnovy
detských ihrísk na sídliskách Se-
ver a Muškát a na vybudovanie
cyklotrialovej dráhy pri Strednej
škole Policajného zboru.

V novom školskom roku bude
Študentský parlament značne
pozmenený, pretože viacerí te-
rajší členovia, vrátane predsed-
níčky Z. Moravčíkovej, odchá-
dzajú pretože ukončili štúdium v
Pezinku. Po prázdninách majú
školy určiť svojich nových zá-
stupcov. (mo)

Vo februárovom čísle Pezinčana sme priniesli čita-
teľom informácie o novej reštaurácii rýchleho občer-
stvenia v Pezinku, ktorá je prvou
reštauráciou tejto rozvíjajúcej sa siete na Slovensku.
Reštaurácia sa nachádza v priestoroch bývalej
večierky v budove na rohu pri hlavnej ceste na Brati-
slavu vedľa klubu Empire.

Nielen Pezinčania, ale aj ľudia z okolitých obcí a
miest a turisti hodnotia veľmi kladne doterajšie pôso-
benie reštaurácie tohoto typu v našom meste. Svedčia
o tom výsledky prieskumu, ktorý organizovala reštau-
rácia v priebehu niekoľkých týždňov. Jednou z novi-

week&weekend

niek, ktoré si už našli svojich pravidelných zákazníkov,
sú donášky objednávok v rámci Pezinka cez pracovné
dni v čase od 11.00 hod do 15.00 hod, zákazníci si
môžu donášku objednať na telefónnom čísle 0910 653
265. Ďalšie skvalitnenie služieb prinieslo rozšírenie
otváracích hodín a raňajkové menu, ktoré je možné
dostať v čase od 8.00 hod do 11.00 hod. Na popularite
získavajú tiež narodeninové oslavy pre deti. Spoloč-
nosť pracuje na zlepšení prostredia
reštaurácie, momentálne sa rieši klimatizácia pries-
toru reštaurácie. Zákazníci sa tak budú môcť schladiť
v letných horúčavách nielen kvalitnou zmrzlinou, kok-
tajlami, ľadovou kávou a inými produktami, ale aj kli-
matizovaným prostredím.

week&weekend

Po troch rokoch sa opäť v Pe-
zinku uskutočnilo stretnutie býva-
lých pracovníkov Slovenskej kar-
tografie z Bratislavy, ktorí si pripo-
menuli dávnu slávu a kvalitu na-
šich máp a atlasov. Naše mesto si
vybrali aj preto, že mnoho Pe-
zinčanov v tomto známom vyda-
vateľstve pracovalo aj niekoľko
desaťročí. (s)

Účastníkov 10. konferencie o ur-
bánnom a regionálnom výskume
prijal v nedeľu 21. mája v Obradnej
sieni primátor Pezinka Oliver Sol-
ga. Tridsaťpäť architektov z celého
sveta navštívilo naše mesto, aby si
vypočulo z úst primátora informácie
o architektúre a urbanizme, ako aj o
stavebnom vývoji mesta počas ôs-
mich storočí jeho existencie. Kon-
ferenciu na Slovensku pripravilo
Ministerstvo výstavby a regionálne-
ho rozvoja a Európska hospodár-
ska komisia pri OSN. (s)

Hovorí sa, že kto nemá minulosťnemá ani budúc-
nosť. Naše mesto nepatrí medzi tie, ktoré by na
svoju históriu a na ľudí, ktorí v nej majú svoje miesto
zabúdalo. Preto si v tomto období pripomíname, že
je to práve 60 rokov,čo do funkcie vtedajšieho pred-
sedu Mestského národného výboru v Pezinku na-
stúpil Ing. Štefan Lovič, ktorý v tejto funkcii zotrval
až do roku 1985,čím sa iste stal jedným z najdlhšie
úradujúcich funkcionárov na Slovensku. V spomí-
nanom období troch desaťročí zaznamenal Pezi-
nok prudký rozvoj najmä v oblasti výstavby byto-
vých domov a zvyšovaní počtu obyvateľov. (s)



Pretekári z Karate-kickbox klubu
Pezinok opäť potvrdili svoje kvality
na majstrovstvách Slovenska kona-
ných 20. mája v Púchove. Piati pre-
tekári tu získali sedem medailí:

zvíťazil v kumite muži
sanbon shobu do 78 kg, v kumite
ippon shobu obsadil 3. miesto a bol
aj členom družstva, ktoré získalo
zlato v kumite (spolu s ním aj An-
drej Palčík a Michal Greguš),

vybojoval dve strie-
borné medaily – kumite sanbon
shobu do 78 kg a kumite ippon sho-
bu, obsadila v
kumite žien do 60 kg 2. miesto a

v tej istej kategórii
3. miesto.

Títo štyria medailisti reprezento-
vali v dňoch 2. – 4. júna Slovensko
na majstrovstvách Európy, ktoré sa
konali v Bratislave. Pezinský tréner
Miroslav Horák bol na týchto
majstrovstvách zároveň hlavným
trénerom pre kumite.

Ivan Marko

An-
drej Palčík

Zuzana Gregušová

Alena Hupková

(mh)

Poslednú má-
jovú sobotu sa
konali v Rimav-
skej Sobote Maj-
strovstvá Slo-
venska starších
žiakov a žiačok v

džude. Zúčastnilo sa na nich 242
borcov z celého Slovenska. Boli
medzi nimi aj Pezinčania, ktorí si
vybojovali štyri prvé, jedno druhé a
tri tretie miesta.

Zlaté medaily získali Jana Hupko-
vá, Roman Uhlárik (do 46 kg),
Adam Mackovčin (do 42 kg) a Pa-
trik Švábek (do 34 kg). Na druhom
mieste sa umiestnil Jakub Klamo
(do 34 kg), na treťom – Roman Ora-
vec (do 55 kg), Robert Hotový (do
38 kg) aAdam Juráček (do 60 kg).

V prvú júnovú sobotu sa konalo aj
2. kolo 1. ligy mužských družstiev.
Džudisti 1. JC Pezinok sa predsta-
vili opäť na súperovom tatami, na
Slávii STU Bratislava. V prvom sú-
boji prehrali 3:4 (bodovali Valovič,
Randl a Jurčík), v druhom boli
úspešnejší a zvíťazili 4:3 (body zís-
kali Valovič, Randl, Tománek a Ju-
rčík). V priebežnom poradí sú Pe-
zinčania na 5. mieste s 2 bodmi.

(mo, pr)

Pezinčan obsadil
počas prvého júnového víkendu na
pretekoch Svetového pohára (SP)
vo Willingene 8. miesto v zjazde, čo
je doteraz jeho najlepšie umiestne-
nie v tejto disciplíne v SP. Po operá-
cii kolena v zime absolvoval 24-
ročný Filip dobrú prípravu v rakús-
kom tíme Gravity Group a jeho toh-
tosezónne výsledky signalizujú ná-
vrat do svetovej špičky, z ktorej v
predchádzajúcich sezónach vypa-
dol pre zranenia.

Filip Polc

(pr)

¼ubo Stražay opúš�a po 19 rokoch trénerskú lavièku VTC Pezinok

Volejbalistky VTC Pezinok majú za
sebou jednu z najúspešnejších se-
zón za posledné roky. V slovenskej
extralige obsadili 4. miesto, hrali vo
finále Slovenského pohára, na finá-
lovom turnaji Česko-Slovenského
pohára, dve hráčky (Stankovianska
a Viestová) sa dostali do užšieho
výberu Slovenskej reprezentácie.
Navyše dievčatá svojimi výkonmi
lákali do volejbalovej haly početný
zástup fanúšikov. Zaujímalo nás,
ako je so sezónou spokojný prezi-
dent VTC a tréner (na
snímke), ktorého sme poprosili o
rozhovor:

–

–

Ľubo Stražay

Do sezóny ste vstupovali s
hodne pozmeneným kádrom. Ako
z tohto pohľadu hodnotíte zá-
kladnúčasť extraligy?

V play off ste najskôr narazili
na bratislavský Doprastav...

l

l

Máte pravdu, do kádra pribudli
niektoré nové hráčky a družstvo už v
príprave naznačovalo vyššiu kvalitu
oproti minulému ročníku. Spočiatku
nám však chýbala zohratosť, aj pre-
to sme niekoľko zápasov prehrali
tesne 2:3, čo nás mrzelo, veď vyhrať
1-2 z týchto zápasov, tak by sme boli
v tabuľke vyššie. Po novom roku
sme začali hrať skutočne veľmi
dobrý volejbal, napokon to stačilo na
6. miesto v druhejčasti súťaže.

My sme si Doprastav želali. Bola
to veľmi ťažká séria, Dva dni pred jej
začiatkom sa zranila Stankovianska,
ale veľmi dobre ju nahradila Orviská
a my sme vyhrali prvý zápas série,
ktorý sa neskôr ukázal ako kľúčový.

V sérii sme pred-
viedli okrem jed-
ného zápasu vy-
nikajúce výkony,
hráčky zvládli
taktické zámery a
najmä vo štvrtom
zápase sme sú-

pera deklasovali. V semifinále so
Sláviou UK v hráčkach asi prevládlo
menšie uspokojenie po postupe a
navyše je v nich stále podvedomie,
že so Sláviou sa dá len ťažko vyhrá-
vať. Slávia má určite lepšie a skúse-
nejšie družstvo, ale my sme nemali
čo stratiť. S našimi výkonmi v semifi-
nále však nie som príliš spokojný.
Séria o 3. miesto so Žiarom nad Hro-
nom priniesla opäť výborný volejbal
s vynikajúcou diváckou kulisou. Prvé
dva zápasy sme, bohužiaľ, tesne
prehrali. Do tretieho zápasu sme išli
s tým, že už nie je čo stratiť a vyhrali
sme 3:0, taktiež sme jasne domino-
vali vo 4. zápase na domácej pôde a
vyrovnali sme na 2:2. Do rozhodujú-
ceho duelu sme išli s istým očakáva-
ním. Opäť sa hral dobrý volejbal,
diváci videli zaujímavý zápas. Žiaľ,
výrazne nás poškodil rozhodca, čo
naše hráčky deprimovalo a napokon
sme prehrali.

Našim cieľom bolo pohybovať sa v
strede tabuľky, čo sme 4. miestom
prekročili. Teraz nás však trošku mr-
zí, že sme ostali len kúsok za medai-
lou.

–

l

l

Ako teda hodnotíte celkové 4.
miesto?

Uplynul už nejaký čas od

skončenia sezóny. Aké zmeny na-
stanú v kádri a realizačnom tíme?

Váš odchod z lavičky ale isto
neznamená odchod z klubu...

(pr)

–

–

Zmena bude na trénerskom poste,
pre povinnosti v Slovenskej volejba-
lovej federácii končím s trénovaním
extraligy, od novej sezóny povedie
družstvo Ladislav Popeláš, ktorý má
extraligové skúsenosti a v uplynulej
sezóne získal zlato v juniorskej kate-
górii. Odchádzajú Viestová (Senica),
Stankovianska (zahraničie), neráta-
me s Beňovou, uvidíme, ako dopad-
ne Kubová. Šancu dostane odcho-
vankyňa Nikola Nemcová, chceme
získať na prestup Kručovskú a Hná-
tovú, s ktorými sme boli veľmi spo-
kojní. Rokujeme aj sďalšími hráčka-
mi, zatiaľ však je všetko v štádiu roko-
vaní. Dnes už máme potvrdenú
účasť v európskom pohári. Súčas-
ťou prípravy na ligu budú aj tradičné
turnaje – Pezinský strapec a Turnaj
priateľov, oba budú v septembri.

Vo VTC budem naďalej zastávať
funkciu prezidenta. Odchádzam z
trénerskej lavičky v Pezinku po 19
rokoch a som rád, že je to po úspeš-
nej sezóne. Chcem za to poďakovať
všetkým hráčkam a realizačnému
tímu a popriať im veľa úspechov do
ďalšej práce, rovnako novému tré-
nerovi. Vďaka patrí tiež Mestu Pe-
zinku, množstvu našich partnerov,
médiám. Osobitné poďakovanie
patrí skvelým pezinským fanúšikom,
takých inde na Slovensku nemajú,
pre nich ten volejbal robíme.

l

Dátum narodenia:
Škola:
Klub:
Tréner:
Najväčšie úspechy:

7. 12. 1991
ZŠ Orešie

TJ Sokol Pezinok
Anatolij Bilobžickij

majster
sveta základných škôl na klasic-
kej trati (2006), 3. miesto druž-
stiev na školských MS (2006), 2.
miesto na majstrovstvách Slo-
venska štafiet (2005)

Na aprílových školských maj-
strovstvách sveta v orientačnom
behu, ktorých centrom bol Pezinok,
zaznamenalo aj naše mesto veľký
úspech. Majstrom sveta na klasickej
trati sa stal člen TJ Sokol Pezinok,
klub orientačného behu, .
Okrem tohto skvelého výsledku sa
ešte na skrátenej trati umiestnil v
prvej desiatke a v súťaži družstiev
získal so svojími spolubežcami z
družstva ZŠ Orešie bronzovú me-
dailu. Do súťaže družstiev sa za-
počítavali najlepšie výsledky členov
tímu na klasickej aj skrátenej trati.
Okrem Braňa tvorili ešte družstvo
ZŠ Orešie aj Jakub Dikej, Peter Ho-
líček, Tomáš Sokolík a Martin Miš-
kovič.

Ôsmak z Orešia nie je príliš výreč-
ný, prezradil nám však, že jeho
cesta k orientačnému behu bola
vcelku jednoduchá:

Braňo Iro

" Na našu školu
prišiel pán Bilobžickij s tým, že klub
orientačného behu usporadúva Pe-
zinskú ligu. Náš učiteľ nás prihlásil
celú triedu, mne sa to zapáčilo a už
som pri orientačnom behu ostal.
Páči sa mi na ňom všetko. Mám tam

kamarátov, sme v prírode, ktorú
mám rád. Raz na pretekoch v Ra-
kúsku som aj vbehol medzi diviaky,
našťastie boli ešte malé a nič sa mi
nestalo."

" Podujatie sa mi veľ-
mi páčilo, bolo po všetkých strán-
kach vydarené. Pre mňa bolo aj
menšou výhodou, že som poznal
terény, inde by to možno dopadlo
horšie. Veľmi ma však teší, že som
sa v silnej konkurencii presadil."

" Chcel by
som študovať strednú školu elektro-
technickú, neskôr aj vysokú, lebo
ma veľmi bavia počítače. Aj naďalej
sa však budem venovať hlavne o-
rientačnému behu. Verím, že sa mi
podarí vyhrať nejakú medailu aj vo
vyšších kategóriach. O dva roky by
som chcel štartovať naďalších škol-
ských MS v Škótsku, už ako člen
národného družstva."

Braňo má za sebou zrejme najvy-
darenejšie podujatie v doterajšej
kariére, majstrovstvá sveta školskej
mládeže v orientačnom behu.Aký je
jeho pohľad?

Okrem orientačného behu radí
Braňo medzi svoje záľuby aj bi-
cyklovanie a počítače.

(pr)



Slovenská sporiteľňa, a.s., ozna-
muje občanom, že podľa novely
Občianskeho zákonníka 31. 12.
2006 končí trojročná premlčacia
doba, počas ktorej si klienti môžu
vybrať zostatky zrušených ano-
nymných vkladov. Po tomto ter-
míne budú neuplatnené zostatky
prevedené na účet určený Minis-
terstvom financií SR.

Za anonymnú sa nepovažuje
vkladná knižka, keď je v nej uve-
dený text "Na meno" a súčasne
meno, priezvisko, adresa a dátum
narodenia alebo rodné číslo vkla-
dateľa. (ss)

Regionálny snem okresnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska sa uskutočnil v Pezinku 5.
mája v Klube dôchodcov na Slád-
kovičovej ulici. Prítomných po-
zdravil aj primátor Pezinka Oliver
Solga a niektorí starostovia obcí
okresu Pezinok. (r)

Príroda niekedy dokáže robiť zá-
zraky. Najčastejšie to pozorujeme
pri pestovaní zeleniny a ovocia v
záhradkách. Možno aj vám, či su-
sedovi sa urodilo niečo nezvy-
čajné – veľkosťou, tvarom alebo
farbou. V jednej bytovke Za hrad-
bami sme na chodbe zazreli kvet –
vyše tri metre dlhý potosovec (epi-
premnum), ľudovo nazývaný Ťa-
havý Jano. To by nebolo ešte nič
také zvláštne, nás však zaujali
listy, ktoré narástli do veľkosti až
40 centimetrov. Zvláštnosťou je,
že materská rastlina, z ktorej výho-
nok pochádza, má listy bežnej
veľkosti – sedem centimetrov.

(mo)

V utorok 30. mája sa uskutočnilo riadne zasad-
nutie Pezinského mikroregiónu v Šenkviciach

Ako nás informoval predseda mikroregiónu Ing.
Jozef Javorka, v programe rokovania bolo prijatie
nových členov, ktorými sa stali Svätý Jur a Šenkvi-
ce. Týmto dostal Pezinský mikroregión konečnú
podobu, pretože v budúcnosti už nemienia priberať
ďalších členov. Malokarpatský región má po tomto
usporiadaní dva mikroregióny – Pezinský a Čer-
vený Kameň.

V ďalšej časti programu bola informácia o zasad-
nutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorú poskytol poslanec BSK Ing. Jozef Chy-
noranský.

Predmetom rokovania boli pripravované stavby
Podkarpatského kanalizačného zberača a cest-
ného obchvatu Svätého Jura, Pezinka a Vinosadov.

Zástupcovia obcí nášho mikroregiónu poverili pe-
zinského primátora Olivera Solgu, aby ich zastupo-
val pri vybavovaní záležitostí, súvisiacich s výstav-
bou zberača. Rovnako poverili zastupovaním vo
veci stavby cestného obchvatu viceprimátora Pe-
zinka J. Chynoranského, ktorý je členom Dopravnej
komisie BSK.

Na záver zasadnutia sa členovia Pezinského mik-
roregiónu zaoberali pripravovanými spoločenský-
mi, kultúrnymi a športovými podujatiami v regióne.
Sú to hlavne: Keramické trhy v Pezinku, Majstrov-
stvá sveta v lukostreľbe vo Viničnom, oslavy 750.
výročia prvej zmienky o obci Šenkvice, Deň otvore-
ných dverí (2. septembra) podnikateľských subjek-
tov s husacími špecialitami v Slovenskom Grobe a
Vinobranie v Pezinku (15. – 17. septembra).

(mo)

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku v spolupráci so Združením
pezinských vinohradníkov a viná-
rov usporiadalo 26. mája 6. pose-
denie pri príležitosti sviatku svä-
tého Urbana, patróna vinohradní-
kov a vinárov. Na tradičnej sláv-
nosti vo dvore múzea tiež pezin-
ský katolícky farár Zdenko Sitka
požehnal sochy sv. Urbana. (mo)

V stredu 24. mája 2006 sa v Dome kultúry v Pe-
zinku uskutočnil tretí ročník mládežníckeho šacho-
vého turnaja . Podujatie tra-O pohár Richarda Rétiho

dične pripravilo Malokarpatské múzeum v spolupráci
s Klubom šachu Pezinok. Na turnaji sa zúčastnilo 19
zástupcov zo všetkých pezinských základných škôl,
hralo sa švajčiarskym systémom na 9 kôl s tempom
hry 2 x 20 min. na partiu. Víťazom turnaja a pezin-
ským šachovým majstrom sa suverénne stal

zo ZŠ Holubyho, ktorý vyhral všetky svoje
zápasy. Na druhom mieste skončil
(ZŠ Fándlyho) a tretie miesto obsadil
(ZŠ Kupeckého). Minuloročný víťaz Jakub Pospíchal
(ZŠ Orešie) sa tento rok musel uspokojiť so štvrtým
miestom. Ďakujeme všetkým školám, ktoré ochotne
uvoľnili žiakov, všetkým organizátorom a samo-
zrejme aj súťažiacim. Myslíme si, že Richard Réti by
bol veľmi rád, že má v Pezinku toľko nasledovníkov.
Tešíme sa o rok pri ďalšom, ešte viac zlepšenom ša-
chovom turnaji pre mladých.

, Malokarpatské múzeum

Patrik
Slimák

Robert Navara
Tomáš Raček

Martin Hrubala

V dňoch 13. – 18. júna sa vo Vinič-
nom uskutočnil 6. ročník akademic-
kých majstrovstiev sveta v luko-
streľbe. Toto podujatie, ktorým žil
celý Pezinský mikroregión, bolo na
Slovensku prvýkrát. Zúčastnilo sa na
ňom vyše 170 akademických špor-
tovcov z 25 krajín.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach –
kladkový a olympijský luk. Kladkový
luk sa používa počnúc regionálnymi
súťažami až po majstrovstvá sveta,
olympijský luk kraľuje aj na olympiá-
dach.

Víťazmi v jednotlivých kategóriach
sa stali: – kladk. luk muži
– Gellenthien (USA), olym. luk muži
– Lee (Kórea), kladk. luk ženy – Bo-
nillot (Francúzsko), olym. luk ženy –
Taguma (Japonsko), –
kladk. luk muži – USA, olym. luk
muži – TAIPEI, olym. luk ženy –
Poľsko, kladk. luk ženy – Francúz-
sko, – olym. luk – Kórea, kladk.
luk – USA.

Slovenskí reprezentanti získali
umiestnenia: 28. Lucia Kasčáková,
33. Kristína Melicharová (olym. luk),
21. Matúš Durný (klad. luk), 25. To-
máš Wartownik, 27. Pavol Nagy, 41.
Miroslav Bošanský (olym. luk).

jednotlivci

družstvá

MIX

O vydare-
nom podujatí
nám gene-
rálny sekre-
tár Sloven-
skej asociá-
cie Univerzit-
ného športu

povedal:
–

PaedDr. Mi-
kuláš Ortu-
tay

O usporia-
danie majstrovstiev sveta sme sve-
tovú federáciu univerzitného športu
požiadali v roku 2004. Za dejisko
sme vybrali Viničné, pretože v tejto
obci má lukostreľba bohatú tradí-
ciu, vznikol tu aj prvý lukostrelecký
klub. Máme tu tiež gro našej repre-
zentácie na čele s Kristínou Meli-
charovou, ktorá mala premiéru v
minulom roku na svetovej univer-
ziáde v Turecku. Pochvaľujeme si
aj spoluprácu so starostom Vinič-
ného Štefanom Lenghartom, ktorý
bol predsedom organizačného vý-
boru. Tešia nás kladné hodnotenia
zo stranyvedúcich športovýchdele-
gácií zúčastnených krajín i od dele-
gátov FITA (svetová lukostrelecká
federácia) a FISU (svetová federá-
cia univerzitného športu). Spokojní

sú so všetkým, tunajšie podmienky
porovnávajú s olympijskými. Lu-
kostrelecký stánok vo Viničnom
čaká v dohľadnom čase dostavba.
V septembri by sme mali začať prá-
ce na jeho zakrytí. Dokončiť by sme
to chceli v budúcom roku. Podarilo
sa nám získať peniaze z eurofon-
dov i z našich štátnych zdrojov.
Bude to prvý krytý lukostrelecký
areál na Slovensku.

Lukostreľba vo Viničnom má bo-
hatú tradíciu. Vznikol tu prvý lu-
kostrelecký klub na Slovensku, v
roku 1958 sa o to zaslúžil Karol Nos-
kovič. Ďalšie kluby vznikli až po ôs-
mich rokoch.

Otvárací ceremoniál akademic-
kých majstrovstiev sveta sa uskutoč-
nil 13. júna v Pezinku. (mo)
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(nedeľa) o 15.00 hod. v Zámockom parku – – IV. roč-
ník Festivalu tradičnej kultúry

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí –
– jazzový večer

(nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí –
– , ochladíme sa s Diva-

dlom PIRAŇA– Jonáš Jirásek

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí –

(nedeľa) o 14.00 hod. v Zámockom parku –
– VI. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dy-

chových hudieb

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí –
– country večer

2. 7. NÁVRATY

23. 7. ROBO OPA-
TOVSKÝASWING AND LATINO BAND

30. 7. DETSKÁ DIVA-
DELNÁ SCÉNA

13. 8. VEREJNÉ ČÍ-
TANIE POÉZIE S HUDBOU

20. 8. DYCHOVKY V
PREŠI

27. 8. ARION A
JEHO HOSTIA

(nedeľa) o 19.00 hod. v Zámockom parku – – otvo-
renie Festivalu kultúrnych a umeleckých aktivít CVČ

(nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí –
– popoludnie spoločenských tancov s KSTPETAN

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí –

(nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí –
– , účinkuje Divadlo PIKI z Pezinka

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – –
koncert dychovej kapely

(nedeľa) o 20.00 hod. na Radničnom námestí – –
koncert – jazz-rockové fusion inšpirované ľudovými piesňami. Piesne
našich predkov tak ako ich oni nehrávali

(nedeľa) o 17.00 hod. na Radničnom námestí –
– , účinkujú bratia Hude-

covci

2. 7. ATLANTÍDA

9. 7. V RYTME
TANCA

9. 7. VEREJNÉČÍTA-
NIE POÉZIE S HUDBOU

16. 7. DETSKÁ DIVA-
DELNÁ SCÉNA

30. 7. VINOSADKA

6. 8. ESTRADIN

13. 8. DETSKÁ DIVA-
DELNÁ SCÉNA

ELAAHOP

INDIÁNSKA ROZPRÁVKA

PRECHLADNUTÝ DRAK

Opäť nastáva ten čas, keď tajomný svet Atlantídy vydá čosi zo svojich
tajomstiev a pokladov. Počas prvého letnoprázdninového týždňa sa pod
názvom ATLANTÍDA 2006 uskutoční festival kultúrnych a umeleckých
aktivít. Prichádza už druhýkrát, krajší a lepší. Ponesie sa, ako inak, v zna-
mení tvorivého myslenia, kreatívnych nápadov, dobrej nálady a chuti
pracovať. Od 2. do 8. júla 2006 si od rána do večera môžu účastníci vyro-
biť obrovské množstvo nových a užitočných vecí. Umelecky sa môžu
uplatniť na rôznych workshopoch – tvorivých dielňach. V ponuke je hra
na afrických bubnoch, keramika, digitálna fotografia, fireshow, brušné
tance, web design, pantomíma, alternatívne formy divadla, spoločenské
tance, batikovanie, maľba na hodváb, maľba na sklo, drôtovanie, smal-
tovanie a žonglovanie. Atlantída nie je však len bránou k rozvoju v krea-
tívnych činnostiach, ale aj ku kultúre.

Epicentrum – Centrum voľného času, ktoré je organizátorom festivalu
ponúka účastníkom a širokej verejnosti možnosť zabaviť sa v zá-
mockom parku na koncertoch známych i neznámych kapiel, divadle,
barbecue, kúzelníckej show, lezeckej stene, súťažiach... Počas celého
týždňa bude v EPIcentre výstava Schola ludus .
Pozývame teda všetkých, ktorí majú chuť zabaviť sa, na kultúrny pro-
gram festivaluAtlantída.

19.00 hod. Otvárací ceremoniál, 20.00 Koncert – Agafis,
18.00 Divadlo Desky – Desky v Ráme, 20.00 Koncert – Milan Kon-

fráter Band, 20.00 Koncert – Metelica, 19.00 Kúzelnícka
show, večer Barbecue, 20.00 Koncert – Janesession,
20.00 Koncert – Adam Briestenský, 18.00 Záverečný ceremo-
niál, výstava výrobkov, 20.00 Koncert – ŠMOX.
Na všetky akcie je dobrovoľné vstupné. Uskutočnia sa v Epicentre – cen-
tre voľného času v Zámockom parku. V prípade nepriaznivého počasia v
Dome kultúry v Pezinku.

Kvapaliny netradične

Program
Nedeľa: pon-
delok:

utorok: streda:
štvrtok: piatok:

sobota:

1. – 2. Nezvratný osud USA
4. – 5. Hooligans USA, VB

6. FK: Iné svety SR
7. – 9. Za plotom USA

11. – 13. Underworld: Evolution
USA

14. – 16. Scary Movie 4 USA
18. – 19. Satan prichádza USA
20. – 21. Strašná haluz USA
22. – 23. Náš otec pes USA
25. – 26. Lemra lemravá USA
27. – 28. Sexi pistols USA
29. – 30. Tristan a Izolda VB, USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

8. – 9. o 18.00 a 20.00 hod.

ZMENA PRO-
GRAMU VYHRADENÁ!

Kultúrne centrum Pezinok pri-
pravuje na 27. septembra ozaj-
stnú hudobnú lahôdku – koncert
známej šansonierky Hany Hege-
rovej. Program sa uskutoční v
Dome kultúry, začiatok je o 19.00
hod. vo veľkej sále. Predpredaj
vstupeniek u informátora v DK.

(kc)

Sova je symbol múdrosti a vzdelania. Sova mala významné postavenie už
v antickej mutológii a pripisovali sa jej nadprirodzené schopnosti. V piatok
23. júna to v našom mestskom múzeu vyzeralo tak, že sovy z celého sveta
prileteli v ten večer do Pezinka a to nielen symbolicky. Po prezentácii vo sve-
tových metropolách zavítala ojedinelá zbierka sov a sovičiek pani Zdenky
Kukanovej, manželky ministra zahraničných vecí, do nášho mesta. Vyše
tisícka exponátov (rozšírená o tie, ktoré dostala u nás) z rôznych materiálov,
ale aj krajín, je súčasťou nadácie Sovička, ktorá pomáha talentovaným
deťom. Na slávnostnej vernisáži sa zúčastnili nielen manželia Kukanovci,
členovia vlády a diplomatic-
kého zboru, ale aj veľvysla-
nec USA na Slovensku Ro-
dolphe M. Vallee a mnoho
ďalších významných hostí.
Zorganizovanie tohto podu-
jatia je dobrou vizitkou prá-
ce pracovníkov Mestského
múzea a veľmi prospešnou
prezentáciou mesta. A v
neposlednom rade výsled-
kom našich politických, spo-
ločenských a kultúrnych
kontaktov a významného
postavenia mesta. (s)

Z vernisáže výstavy Zdenky Kukanovej (v
strede), vľavo Eduard Kukan, vpravo pri-
mátor Pezinka Oliver Solga.

VLADIMÍR GAŽOVIČ – GRAFIKA
A KRESBA. Natália Prokopová,
správkyňa galérie, označila výstavu
popredného slovenského výtvarného
umelca za udalosť roka v Galérii Šte-
fana Prokopa. Vernisáž bude 30.
júna 2006, výstava potrvá do 30. 7.
2006.

Galéria sídli na Potočnej ulici č. 5 a

je otvorená denne okrem pondelka
(14.00 – 17.00 hod.

– výstava zbierky pani Zdenky
Kukanovej.

Jozef Franko – Sa-
králna plastika.

utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00.

SOVY – symbol vzdelania a múd-
rosti

Stála expozícia:

Otváracie hodiny:

Medzinárodný hádzanársky tur-
naj – Memoriál Petra Nogu, sa te-
šil veľkej pozornosti návštevní-
kov, najmä z radov bývalých aktív-
nych hádzanárov a hádzanáriek.
Ihrisko na Obchodnej akadémii
bolo 27. mája svedkom víťazstva
Pezinčanov, ktorí boli aj v roli orga-
nizátorov a dobrých hostiteľov.
Víťazi turnaja: muži – ,
ženy – .

Pezinok
Slovnaft Bratislava (s)


