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Septembrové číslo Pezinčana
vyjde už v stredu 13. septembra.
Bude mať prílohu k pezinským
oberačkovým slávnostiam –
Vinobraniu (15. – 17. septem-
bra). V rozšírenom plnofareb-
nom čísle ponúkame plošnú
inzerciu za výhodné ceny.

Uzávierka č. 9/2006 bude 4.
septembra. (r)

Dychová hudba Vinosadka na tohtoročnom festivale Dychovky v preši získala štyri ceny – Cenu divá-
ka, Cenu za najobľúbenejšiu skladbu, Cenu nadácie Revia a Cenu za najlepší ženský spevácky výkon.

Ocenené speváčky z Vinosadky, zľava
Martina Tahotná a Mirka Sandtnerová.

Najskôr nádvorie Zámku vyhrie-
vali slnečné lúče a návštevníkom
sa akosi nechcelo na prehriate
stoličky, potom prišiel dážď, ktorý
prerástol do búrky a nasledovalo
sťahovanie do Domu kultúry, kde
sa dohrávalo pod reflektormi. To
boli tri tváre tohtoročného 6. roč-
níka medzinárodného súťažného
festivalu malých dychoviek DY-
CHOVKYV PREŠI.

Na festivale sa zúčastnilo šesť
dychových hudieb, päť zo Sloven-
ska a jedna z Rakúska. Slovensko
reprezentovali Nedanovčianka,
Svätojurská, Gemerčanka, Vino-
sadka a Bojnická kapela. Od juž-
ných susedov prišla jedna z naj-
lepších kapiel v Dolnom Rakúsku
Musikverein Sarasdorf.

Súťažný kolotoč rozkrútili mladí
muzikanti z Nedanoviec pri Parti-
zánskom. V repertoári mali štyri
polky, kvapík, valčík a na záver
pestrú ľudovú zmes, ktorá strhla
divákov k mohutnému potlesku.
Predvedený výkon sa očividne
páčil aj porote na čele s naslovo-
vzatým hudobným odborníkom
Adamom Hudecom.

Nasledovali vystúpenia Sväto-
jurskej dychovky a Gemerčanky.
Obe hudby sa pred plným
hľadiskom prezentovali dobrou

muzikou, v Gemerčanke
zaujal najmä spev Jána Ben-
du, ktorý hrá tiež na trúbke.

Vynikajúci výkon pred-
viedla Vinosadka, v ktorej
zažiarili speváci a najmä
speváčky – Mirka Sandtne-
rová a Martina Tahotná.
Medzi hráčmi popri mladých
bolo vidno aj viacerých star-
ších muzikantov, najstarším
je tubista Rudolf Cíferský,
ktorý si svoj post výborne
zastane aj vo veku 84 rokov.

Po štvorici našich hudieb
vystúpili na pódium Rakúša-
nia. Mali to veľmi ťažké,
okrem toho, že sa museli
plne sústrediť na hranie (a
bolo ako sme už zvyknutí z
tejto krajiny solídne), odolá-
vali pod zatiahnutou oblo-
hou prvým kvapkám dažďa.

Organizátori program
uháňali, na tribúnu prišla
ešte Bojnická kapela, speváci
však už spievali pod dáždnikmi a
zvukári museli pozakrývať drahú
zvukovú aparatúru. Podmienky už
boli neregulárne, preto sa usporia-
datelia rozhodli premiestniť ďalší
program do Domu kultúry.

Pokračovalo sa až po dlhšej
prestávke, bolo potrebné postaviť
a nastaviť aparatúru. Aj napriek

tomu v sále zostala väčšina divá-
kov, čo tiež svedčí, že Pezinčania
majú dychovku ozaj radi.

Pod reflektormi v spoločenskej
sále ako prvá vystúpila Bojnická
kapela, ktorá uzatvárala súťažný
program. Až potom mohla začať
odborná porota záverečné hodno-
tenie.

Pokračovanie na 7. strane

O pár dní privítame v našom
meste návštevníkov Vinobrania (15.
– 17. septembra). Organizátori vstu-
pujú do záverečnej fázy príprav,
dolaďujú program a zariaďujú všet-
ko potrebné, čo s týmto veľkým po-
dujatím súvisí.

V tomto čísle pre vašu orientáciu
prinášame predbežný programobe-
račkových slávností. Predbežný
preto, lebo niektoré zmluvy s účin-
kujúcimi sa ešte stále doťahujú. Defi-
nitívny program nájdete v budúcom
čísle, ktoré vyjdeuž 13. septembra.

Tentoraz v našich novinách domi-
nujú dychovky, uverejňujeme obšír-
nejší materiál o festivale Dychovky v
preši a o Grinavanke, ktorá v tomto
roku oslavuje 85. výročie vzniku.

Pekný zvyšok leta vám želá re-
dakcia.



Deviaty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 6. sep-
tembra od 16. do 18. hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19. Možno sa na nich obrá-
tiť s podnetmi, pripomienkami,
otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. (EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku podľa zákona SNR č.
346/90 Z.z. o voľbách do orgá-
nov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov podľa § 9
odst. 3 oznamuje, že:

1. počet obyvateľov mesta Pe-
zinka ku dňu 16. 6. 2006 podľa
evidencie obyvateľov mesta je
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2. k 16. 6. 2006 je zapísaných
voličov.

Mestské zastupiteľstvo uznese-
ním č. 1-103/2006 zo dňa 30. 6.
2006 schvaľuje na nadchádzajúce
volebné obdobie 2006 – 2010
dvadsaťpäť poslancov MsZ.
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Voľ-
by do samosprávy mesta sa
uskutočnia v sobotu 2. decem-
bra 2006 od 7.00 do 20.00 hod.

V našom meste budeme voliť v
17 volebných okrskoch. Mesto je
rozdelené na 5 volebných obvo-
dov.

V decembrových voľbách
okrem poslancov mestského
zastupiteľstva budeme v pria-
mych voľbách voliť aj primátora
Pezinka.

(msú)

Hoci aj tohtoročný, v poradí už štvrtý, ročník medzinárodnej súťaže
bude predovšetkým meraním síl vo varení

tejto obľúbenej polievky, organizátori pripravili pre účastníkov aj zopár
noviniek.

Súťažiť sa síce bude, ako minulý rok, o dve hlavné ceny – odborná po-
rota vyberie šampióna súťaže (okrem uvedeného titulu bude v tejto kate-
górii udelená i druhá a tretia cena) a laická verejnosť rozhodne o cene
sympatií, avšak šampión dostane po prvýkrát putovnú cenu, na ktorú
pribudne každý rok meno víťaza. Ďalšou novinkou bude sprievodné po-
dujatie – prvé Majstrovstvá Slovenska v ťahaní vína heverom na čas.
Motívom stať sa najrýchlejším ,,ťahúňom" by mala byť odmena –
pečená hus zo Slovenského Grobu. Na programe sú premiérovo aj
ukážky výroby lokší a scískaníc.

,,Po starom" zostáva miesto konania – Potočná ulica a čas
– vo vinobraneckú sobotu, t.j. 16. septembra od 9. do 16. hod. Nemení sa
ani spôsob organizácie – súťažiť sa bude v 3-členných tímoch a variť na
otvorenom ohni v kotlíkoch (minimálne 10-litrových) alebo kotlinách. Záu-
jemcovia ,,variči" sa môžu prihlásiť u šéfa súťaže Pavla Boriša na tel. č.
0907 220 492 alebo spoluorganizátora, na Mestskom úrade v Pezinku,č.
dv. 9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Fyzulnačka Pezinok 2006

Fyzulnačky

(EL)

Primátor mesta Pezinka ako
správny orgán podľa ust. § 13
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov s poukazom
na zákon č. 182/2005 Z.z. o vino-
hradníctve a vinárstve a v
zmysle § 4 ods. 1, VZN č. 5/2000
o úprave vstupu do vinohradov
v čase dozrievania a zberu hroz-
na, vyhlasujem:

– obdo-
bie dozrievania a zberu úrody
hrozna.

Zákaz vstupu do vinohradov
sa vzťahuje na všetky fyzické a
právnicke osoby, ktoré nie sú
vlastníkmi v inohradov, ich
správcami, nájomcami resp.
obhospodarovateľmi alebo ich
pracovníkmi. Sankcie: Za nedo-
držanie tohto zákazu možno
podľa ust. § 46, 48 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov,
uložiť pokutu do 1000 Sk.

ZÁKAZ VSTU-
PU ako aj ZÁKAZ VJAZDU mo-
torových vozidiel do vinohra-
dov v Pezinku od 18. augusta
2006 až do odvolania

Mgr. Oliver Solga
primátor Pezinka

Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov na oslavy 62. výročia
vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnia v
pondelok 28. augusta o 15.00 hod. Zraz pred Zámkom v parku. Oslavy
budú mať tento program: hymna SR, báseň, slávnostný príhovor, po-
loženie vencov a kytíc k pamätníkom, kultúrny program. (msú)

Združenie miest a obcí Malokar-
patského regiónu na svojom mimo-
riadnom zasadaní 3. 8. v Modre sa
zaoberalo jediným bodom a to vyja-
drením nesúhlasu s preradením
okresu Pezinok (ale i Senec a Malac-
ky) do Trnavského kraja. Proti to-
muto nezmyselnému a neodôvodne-
nému počinu primátora Bratislavy
protestuje najmä primátor Pezinka
Oliver Solga spolu s primátormi ďal-
ších dvoch okresných miest už od
januára 2005, keď tento úmysel Bra-
tislavy bol po prvýkrát deklarovaný aj
v médiách. Preto sme sa primátora
nášho mesta opýtali, prečo po dlh-
šom čase bolo treba znovu tento
problém otvoriť a prijať spomínaný
protest:
– Tento problém v ostatných dňoch

veľmi intenzívne na schôdzke s pre-
zidentom SR i v médiách znovu na-
stolil primátor Bratislavy Andrej Ďur-
kovský a to v súvislosti s ním navrho-
vaným novým zákonom o Bratislave.
Tak ako už mnohokrát predtým, ani
teraz nekonzultoval návrh zákona s
domácimi starostami mestských
častí, predsedom Bratislavského
samosprávneho kraja Vladimírom
Bajanom a ani s primátormi okres-
ných miest Malacky, Pezinok a Se-
nec. Len z médií sa dozvedáme, že
by sme mali byť preradení do Trnav-
ského kraja. Máme tisíc dôvodov s
tým nesúhlasiť a budeme sa brániť
všetkými dostupnými a zákonnými
prostriedkami. Od súvislostí historic-
kých (Pezinok bol vždy súčasťou
bratislavskej stolice, župyči kraja) až
po dôvody ekonomické, dopravné,
zdravotnícke, inštitucionálne, vzde-
lávacie atď., by som mohol vymeno-
vať desiatky nielen dôvodov, ale naj-
mä životne dôležitých väzieb na Bra-
tislavu, ale aj naopak. Samozrejme
sa nebránime tomu, aby Bratislava,
ako hlavné mesto našej vlasti mala
špecifické postavenie a aby to upra-
voval zákon, ale nie na úkor 175 tisíc
obyvateľov troch vidieckych okresov,
ktorých sa chce zbaviť jedným admi-
nistratívnym úkonom.
Urobíme všetko preto, aby k schvá-

leniu tohto nezmyselného návrhu v
predkladanej podobe nedošlo. Obrá-
time sa na poslancov parlamentu i
poslancov BSK. O našom stano-
visku som informoval aj celoštátne
médiá, ktoré už reagovali. Kuriózne
bolo, keď som redaktorke STV vy-
svetlil, že prípadným schválením
tohto zákona Bratislava nebude mať
ani vlastné letisko. To je totiž v ka-
tastri obce Ivanka pri Dunaji, tá je v
okrese Senec a ten by mal byť
súčasťou trnavského kraja. Bola z
toho dosť prekvapená a večer o tom
informovala v hlavných správach
STV. Tých paradoxov až nezmyslov
je však podstatne viac a preto verím,
že k prijatiu takéhoto zákona nikdy
nepríde. Budeme však pozorne sle-
dovať ďalšie kroky Bratislavy a sme
pripravení prejaviť svoj nesúhlas
veľmi razantne, ak bude treba tak až
po vyjadrenie občianskeho odporu.

(r)

Mesto Pezinok oznamuje všet-
kým žiadateľom o finančné prí-
spevky v oblasti kultúry, športu a
sociálnej starostlivosti na rok
2007 z rozpočtu mesta, že termín
podania žiadosti je do
na predpísanom tlačive, ktoré je k
dispozícii v kancelárii prvého kon-
taktu na prízemí Mestského úra-
du, Radničné nám. č. 7 a na
stránke www.pezinok.sk.

29. 9. 2006

Ide o záujmové združenia, ško-
ly, spolky, kluby reprezentujúce
mesto i individuálnych občanov
podieľajúcich sa na kultúrnych,
športových a spoločenských po-
dujatiach.

Skorší termín na odovzdanie
žiadostí je z dôvodov, aby žiada-
telia mohli odsúhlasené príspev-
ky čerpať už od začiatku roka.

(msú)

V tomto mesiaci prebieha vý-
stavba okružnej križovatky Ho-
lubyho – Kupeckého – Polkorá-
bova – Mladoboleslavská a par-
koviska pred Domom kultúry. Ide
o rozsiahle a náročné stavebné
práce, ktoré si vyžiadali uzatvore-
nie cestných komunikácií v centre
mesta.

Vodičom, ale aj ostatným obča-
nom, to iste spôsobilo nemálo
problémov, avšak tieto práce bolo

už treba vykonať, aby sa zlepšila
nedobrá dopravná situácia v tejto
veľmi frekventovanej časti mesta.
Preto prosíme občanov ešte pár
dní o zhovievavosť a pochopenie.
Veríme, že nové dopravné rieše-
nie prinesie väčšine vodičov spo-
kojnosť, väčšiu bezpečnosť a pri-
speje k odstráneniu kolíznych si-
tuácií, ktoré sa tu predtým vysky-
tovali.

Niektorí občania namietajú, pre-

čo sa tieto práce nerobili na jar,
ale v auguste. Ako nám povedal
primátor Oliver Solga, je to z toho
dôvodu, že letné mesiace, keď je
na našich cestách menej vozidiel
ako inokedy, sú najvhodnejším
časom na takéto práce. (mo)



vyhlasuje výberové konanie na mies-
to príslušníka Mestskej polície Pezi-
nok, s týmito požiadavkami:

do 30. 9. 2006

Zamestnávateľ:

Funkcia:
Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti:

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:

Mesto Pezinok, Mestská polí-
cia, Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok

MESTO PEZINOK,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

príslušník mestskej polície
úplné

stredné vzdelanie s maturitou
trestná a

občianska bezúhonnosť, vek nad 21
rokov, osoba duševne a telesne spô-
sobilá na plnenie úloh obecnej polí-
cie, vodičský preukaz skupiny B

žiadosť o
prijatie do zamestnania a životopis,
doklad o ukončení štúdia, odpis z
registra trestov nie starší ako 3 mesi-
ace.

osvedčenie o odbornej spôso-
bilosti pre výkon plnenia úloh mest-
ského policajta, zbrojný preukaz na
držanie zbrane a streliva pre výkon
povolania, zamestnania alebo opráv-
nenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť kona-
nia v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína , zodpoved-

nosťa kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a

iniciatíva pri plnení úloh .
Dátum a miesto podania žiadosti o

účasť na výberovom konaní: žiadosti
spolu s dokladmi zasielať poštou
alebo osobne na adre-
su:

.

V poslednú septembrovú stredu si po prvýkrát oficiálne aj mesto Pezi-
nok pripomenie Svetový deň cestovného ruchu. Prvým podujatím bude
prehliadka Pouličného múzea s piatimi tématickými miniexpozíciami zo
zbierkových predmetov Malokarpatského múzea nainštalovanými vo
výkladoch centra mesta (1. ľudový odev, 2. keramika, 3. cukrárske for-
my, 4. ľudové liečiteľstvo, 5. nápojové sklo), so sprievodným komentá-
rom riaditeľky Malokarpatského múzea Danky Kopálovej. Zraz o 16.00
hod. pred Malokarpatským múzeom na ul. M. R. Štefánikač. 4.

Potom odhalí svoje čerstvo objavené tajomstvá kúria na Holubyho ul.
22, v ktorej práve vrcholí archeologický výskum. Záujemcov bude spre-
vádzať Peter Wittgrúber z Mestského múzea. Začiatok obhliadky je o
17.00 hod., zraz pred Informačným centrom na Radničnom nám. 9.

(EL)

Súčasťou programu Vinobrania
v Pezinku býva seminár pre od-
bornú verejnosť z oblasti cestov-
ného ruchu. Ten tohtoročný bude
venovaný produktom cestovného
ruchu v Bratislavskom kraji. Usku-
toční sa 15. septembra od 9.00
hod. na Mestskom úrade v Pezin-
ku, v zasadačke č. 12. Jeho
súčasťou bude teoretický vstup do
problematiky (vymedzenie pojmu
produktov cestovného ruchu, ich
význam pre rozvoj aktívneho ces-
tovného ruchu a pod.), prezentá-
cia konkrétnych produktov a skú-
seností z ich uplatňovania (pozi-
tívnych i negatívnych) zo strany
ich tvorcov a predajcov (Pezinok,
Bratislava, Devínska Nová Ves,

Skalica, Senica, Senec, Malacky)
a námety, ako by mal vyzerať dob-
rý produkt cestovného ruchu.

Podujatie je určené najmä zá-
stupcom cestovných kancelárií,
informačných centier, médií, ďal-
ším subjektom cestovného ruchu,
študentom, ale i laickej verejnosti,
ktorej je táto oblasť blízka. Prihlá-
siť sa možno do 10. septembra
2006 na Mestskom úrade v Pezin-
ku, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezi-
nok.sk alebo v Informačnom cen-
tre v Pezinku, Radničné nám. 9,
tel. 033/641 2550, e-mail: infor-
macne.centrum@msupezinok.sk.

(EL)

Vačina ludzí má uš dovolenku
za sebú, ale nekerý, kerý scú
ušetryt, prýpadne si doprejú
dovolenky dve, tých to šecko
len čeká. Podla mna neny aš
také dúležité kólko a jaké dĺhe ty
dovolenky sú, ale jaxa gdo na
tej dovolenke cíci a hlavne jako
si oddéchne. O tém vlastne tý
dovolenky sú, ale každý odde-
chuje nejak ináč. Nekerý ludé
sedzá pret televýzorem a tešá
sa s teho, že nemosá skoro
ráno stávat. Nekerý sú taký,
jako keby maly vrtulu v rici a
mosá zhánat, nahánat, vybavo-
vat, zarýdzovat ešče aj ces do-
volenku. Poznám aj takých lu-
dzí, kerý po dvoch dnoch dovo-
lenky išly dochtorovi a ten im
našél také nemoci, že v mo-
mence maly po dovolenke. No,
ale nebudem zbytečne odbočo-
vat. Vačina z nás odychuje kla-
sicky, ve dne pri vodze a večer v
nejakém šenku. Tá voda móže
byt morská, alebo prýmo z oceá-
na, alebo slatká z nejakého jaze-
ra, zdrži alebo rybnýka, prý-
padne chlórovaná s kúpalyska,
alebo domácej vany. Každému
podla zásluch, chuci a mož-
noscí jeho šrajtofle. Společným
znakem je, že je tá voda mokrá.
Čašší je vybrat si večer ten
šenk. Tý v zahranyčí si hádam
vybýrajú podla teho jako si vybý-
rajú aj doma, na Slovensku.
Hodne ludzí podla teho, jaké
pivo sa gdze čepuje, majú svoju
oblúbenú značku a chodzá do
šenku gvúlyva nej. Nekerý tam
majú aj vlastný krígl, s kerého
im najvýcej chucí. Je im jedno,
jako ten šenk vyzýra, jak sa k
nemu majú čašnýci, alebo v ja-
kém stave tam sú záchody. Sú
aj taký, kerý si vybýrajú podla
teho, jaxa f kerém šenku varý,
také šenky sú plné hlavne okolo
obeda a večer a ludé sa v nych
usmývajú, lebo im chucí. Potom
sú aj také, keré sú plné hlavne
ráno a doobeda, lebo tam majú
úžasnú kávu, bes kerej si ne-
kerý ludé to ráno any nevedzá
prectavyt. No a potom sú šenky,
keré najvýc zarobá na svojej
polohe. Sú jednoducho na dob-
rém mýsce, gdze sa za den pre-
hrne tólko ludzí, že aš. V Pe-
zinku máme vyše stofky šenkú,
a taxi hádam každý opčan a
ešče aj turisci majú s čeho vy-
brat. Naščascí (alebo na-
neščascí?) žádny z nych neny
dokonalý a záleží na vás, kerý si
vyberete. Každému sa lúbi nečo
inšé a já vám želám, aby ste si
vybraly ten pravý, gdze by ste
sa cícíly dobre. Ja uš taký mám.
Léto pomaly končí, tak nevá-
hajte a šup-šup do šenku.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave opakovane
kontroloval kvalitu piesku na našich detských ihriskách. Odobraté
vzorky vyšetrili mikrobiologicky a biologicky. Kontrolou zistili, že pie-
sok na pieskoviskách v Pezinku je v poriadku. Napriek tomuto pozitív-
nemu zisteniu aj naďalej apelujeme na našich občanov – majiteľov
psov a mačiek, aby nedovolili svojim štvornohým miláčikom aký-
koľvek pohyb na pieskoviskách, kde sa hrajú deti. (os)

Vo veku 90 rokov zomrel 14.
augusta vo Fakultnej nemocnici
v Bratislave salezián, kňaz a bás-
nik katolíckej moderny Štefan
Sandtner.

Narodil sa 30. apríla 1916 v Pe-
zinku, vyštudoval saleziánske
gymnázium a teológiu na Grego-
riánskej univerzite v Ríme. V roku
1943 bol vysvätený za kňaza a stal
sa redaktorom časopisu Don
Bosco.

V máji 1951 ho počas liečenia v
nemocnici v Bratislave zatkla ŠtB
a 22. februára 1952 bol odsúdený
,,za velezradu" na pätnásť rokov
väzenia.

Do slovenčiny preložil vyše trid-
sať diel z rôznych jazykov. Autor-
ské dielo a prekladaná literatúra z
rúk Štefana Sandtnera vyšli dote-
raz v celkovom náklade vyše pol
milióna exemplárov. Najvlastnej-
ším prínosom Štefana Sandtnera
do slovenskej literatúry je jeho poe-
tické dielo s hlbokou duchov-
nosťou a dokonalou formou, ktorá
vzbudila obdiv a pozitívne hodno-
tenie u zahraničných literárnych
kritikov.

Prof. don Štefan Sandtner ako

pezinský rodák mal vždy krásny
vzťah k nášmu mestu. Ani v čase,
keď žil v Bratislave, nezabúdal na
Pezinok a vždy sa k nám rád vra-

cal. Významnému ro-
dákovi v roku 2005 na
slávnostnom zasad-
nutí Mestského za-
stupiteľstva udelili
najvyššie mestské
vyznamenanie Čest-
né občianstvo mesta
Pezinka. V tomto roku
3. mája ho pri príleži-
tosti 90-tich narode-
nín prijal primátor
mesta Oliver Solga.
Pri príležitosti vý-
znamného životného
jubilea mu poslal po-
zdravný list aj Svätý
Otec Benedikt XVI.

Posledná rozlúčka
so zosnulým kňazom

a básnikom Štefanom Sandtne-
rom bola v piatok 18. augusta vo
farskom kostole sv. Jána Bosca v
Bratislave-Trnávke. (r)

Primátor Oliver Solga v roku 2005 odovzdal
Štefanovi Sandtnerovi najvyššie mestské
vyznamenanie.



Pohoršuje nás, že po Mýtnej uli-
ci, kde je zákaz vjazdu nákladným
autám, prechádzajú veľké Tatry s
domiešavačmi betónu a iné ná-
kladné autá od rána do večera.
Jazdia na plný plyn. Je to úzka
ulica (na jednej strane parkujú vozi-
dlá), ktorá nie je stavaná na takúto
záťaž, domy sa doslova trasú, obá-
vame sa, že nám začnú padať škri-
dly zo striech. Hlásili sme to aj na
mestskej polícii, ale nič sa s tým
nerobí. Pomôžte nám riešiť túto
pre nás neprijateľnú situáciu.

Občania z Mýtnej ul.

Odpoveďprimátora Olivera Sol-
gu: – Na celej Mýtnej ulici je rých-
losť pre motorové vozidlá obmed-
zený na 40 km/hod. a povolený je
tam len prejazd áut do 3,5 t. Požia-
dal som Mestskú políciu, aby
sprísnila dohľad nad dodržiava-
ním týchto obmedzení a rovnako
OO PZ, aby častejšie kontrolovali
nedisciplinovaných vodičov. Pre-
mávka na tejto ulici sa výrazne
zmierni po dobudovaní okružnej
križovatky a presmerovaní dopra-
vy.

EPICENTRUM

(r)

– Centrum voľného času v
Pezinku zorganizovalo týždenný prímest-
ský tábor pod názvom Na týždeň reporté-
rom. Dvanásť detí z Pezinka a okolia vo
veku 9 – 15 rokov sa učilo základom žurna-
listiky. Dievčatá a chlapci prejavili veľký záu-
jem o novinárčinu, čo potvrdili i pri tvorbe
časopisu, ktorý zostavili ná záver pobytu v
tábore.

Mladí novinári v prvý deň zavítali aj do re-
dakcie Pezinčana, kde sa zoznámili s tvor-
bou mestských novín a besedovali so šéfre-
daktorom Milanom Oravcom.

Účastníci tábora v redakcii Pezinčana.

Reagujem na článok vo vašich novinách Mám
zlú skúsenosť s mestskou plavárňou a chcem
doplniť niektoré skutočnosti, ktoré pani Osvaldí-
ková nenapísala.

Bol som svedkom opísanej príhody a bolo to
trochu inak. V detskom bazéne, ktorý je určený
výslovne pre deti do 6 rokov (je tam aj veľký ná-
pis), sťažovateľka doslova ležala po krk vo vode.
Vo vode bol aj jej manžel, a to napriek výslov-
nému zákazu. To, že ich najskôr slušne upozornili

na nevhodnosť ich konania, nemôžu považovať
za vyhodenie, ale logický krok zamestnancov
plavárne. Veď deti tam boli predtým i po tom, čo
zabrali detský bazén. ,,Prečo by neležala celá
rodinka v teplučkej vodičke, čo ich po iných, načo
rešpektovať pokyny a zákazy, veď oni sú čosi
viac, sú predsa z Bratislavy..." Preto, onen pra-
covník plavárne podľa môjho názoru postupoval
správne, pretože chráni deti pred chorobami.

J. Farkaš, Pezinok

Na kritický list pani Osvaldíkovej ohľadom správania pracovníka mestskej plavárne,
ktorý sme uverejnili v minulom čísle, sme dostali dve reakcie:

Dovoľte mi reagovať na kritický list pani Osvaldí-
kovej v minulom čísle Pezinčana a uviesť opísanú
udalosť na pravú mieru.

Dňa 20. 6. 2006 v poludňajších hodinách prišla
za mnou plavčíčka, aby som jej pomohol pri rie-
šení problému so zákazníkmi, ktorí nerešpektujú
vyvesené pokyny ani jej upozornenia.

Keď som prišiel k detskému bazénu, boli v ňom
tri deti a ležiaci manželský pár s dieťaťom. Slušne
som ich upozornil, že nemôžu ležať v detskom
bazéne, lebo je to bazén pre deti do 6 rokov. Nepo-
máhali moje argumenty o udržiavaní kvality a hy-
gieny vody pre deti. Pani reagovala zvýšeným hla-
som. Vraj ich všetci vyhadzujeme.

Na recepcii sa dožadovali vrátenia vstupného.
Domáhali sa toho nielen veľkým krikom, ale pán
Osvaldík ma verbálne napadol (som vraj sopliak),
ba dokonca sa mi vyhrážal bitkou. Prítomný zá-
kazník, sledujúci celé počínanie pri pokladnici,
reagoval upozornením, že som podstatne starší a
vykonávam svoju prácu. Pri odchode mladá pani
reagovala tým, že tu boli prvý a posledný raz.

Je na zamyslenie, či takíto drzí a arogantní zá-
kazníci, ktorí neberú ohľad na druhých, a za každú
cenu si presadzujú svoje záujmy, patria do verej-
nýchzariadení, kde trebadodržiavať isté predpisy.

,
pracovník krytej plavárne
Rudolf Teplanský

Prevažná časť obyvateľov Pe-
zinka, bývajúcich v bytových jed-
notkách, je odkázaná pri obhos-
podarovaní svojich bytov na služ-
by Stavebného bytového druž-
stva občanov (SBDO) so sídlom v
Pezinku.

Po roku 1989 sa týmto obyva-
teľom naskytla možnosť tieto byty
si odkúpiť, čo sa v súčasnosti aj
deje. Pri prevode vlastníctva si
SBDO podľa svojich interných
predpisov automaticky zazna-
mená kontaktnú adresu vlastníka
bytu, pričom nepreskúmava, či
táto je totožná s adresou jeho trva-
lého pobytu. Často totiž vlastník
bytu žije na inej adrese.

SBDO posiela všetku korešpon-
denciu na adresu bytu. Ak chce
vlastník bytu, aby písomnosti zo
SBDO boli doručované na adresu
jeho trvalého bydliska, musí po-
žiadať o ,,zaregistrovanie zmeny
adresy", za čo SBDO zaplatí viac
ako tristo korún.

Predstavitelia SBDO asi zabud-

li, že komunizmus sa skončil a nie
sú nadriadený orgán vlastníkom
bytov a nemôžu s nimi zametať
ako sa im zachce.

Právny vzťah medzi vlastníkmi
bytov a SBDO je rovnocenný. Po-
dotýkam, že SBDO nie je štátny
ani verejný orgán, ale obyčajná
organizácia, ktorá okrem iného
poskytuje služby spojené s ob-
hospodarovaním bytov, ak si
vlastník takúto službu u nej objed-
ná. Malo by byť v záujme SBDO,
aby doručovali písomnosti na ad-
resu, kde vlastník býva, čím sa
okrem iného skracujú rôzne leho-
ty, napríklad pri stavebných kona-
niach, pri zatepľovaní bytov a iné.

Za zaznamenanie zmeny ad-
resy klienta, čo je dnes v čase in-
formačných technológií minutový
úkon, účtovať si 300 Sk je podľa
môjho názoru nezákonné a hra-
ničiace s úžerou.

Ja som takýto poplatok odmietol
zaplatiť. Písomne som len ozná-
mil adresu. Karel Votava

– Poplatok za zmenu doručova-
cej adresy (ak je iná ako adresa
priestoru) je jednorazový v sume
300 Sk + platná sadzba dane z
pridanej hodnoty. V príspevku je
správne poznamenané, že vlast-
níci sa často nezdržiavajú na ad-
rese bytu, ktorý vlastnia, ale inde.
Často je to v inom meste alebo v
zahraničí. Poplatok teda neobsa-
huje v článku kritizovanú jednu
minútu strojového času ale hlavne
budúce náklady na poštovné do
zahraničia, do iných miest na Slo-
vensku, pretože v bytových do-
moch sa hromadné zásielky uží-
vateľom distribujú prostredníc-
tvom poverených zástupcov
vlastníkov. Poplatok je stanovený
predstavenstvom SBDO a slúži
ako úhrada časti poštovného na
neurčitý čas vopred pre vlastníka,
ktorý si praje zasielať poštu kam-
koľvek inam, ako je adresa bytu,
ktorý užíva.

Ačo na to SBDO?

Ing. Peter Poustecký
predseda družstva

Vo fínskom Joensuu sa v dňoch 9. – 13. júla uskutočnili majstrovstvá
sveta v orientačnej cyklistike. Na šampionáte sa zúčastnilo 178 pre-
tekárov z dvadsiatich piatich krajín. Slovenskú republiku reprezentovali
aj dvaja Pezinčania – Matej Pilka a Michal Fraňo.

V kategórii mužov na 17 km trati obsadil M. Pilka 46. a M. Fraňo 80.
priečku. Na 40 km trati M. Fraňo obsadil 48. miesto. V štafetách na
19 km trati M. Pilka štartoval v prvom slovenskom družstve, ktoré sa
umiestnilo na 13. mieste. Druhé slovenské družstvo skončilo 22. (hb)

V dňoch 1. – 3. septembra sa usku-
toční v Areáli zdravia 31. ročník Malo-
karpatského strapca v parkúrovom
skákaní. Štartovať budú jazdci z Ma-
ďarska, Slovinska, Chorvátska a Slo-
venska, Súťaž sa každý deň začína o
9.00 hod. Hlavné preteky budú v ne-
deľu o 14.00 hod. Sprievodný pro-
gram: ukážky westernového skáka-
nia, mechanický býk, jazda na koni a
iné. (mo)



Romanom Horvátikom
a Pavlom Jablonovským

V stredu 2. augusta sa uskutočnila na nádvorí
Strednej policajnej školy v Pezinku posledná rozlúčka
s policajtmi Romanom Horvátikom (39) z Modry a
Pavlom Jablonovským (27) z Pezinka.

Obaja boli účastníkmi dopravnej nehody, ktorá sa
stala 20. júla v grinavskej časti mesta. Ich VW Multi-
van sa tu zrazil s nákladným autom Tatra 148 s cister-
nou. Po zatlačení volkswagenu k stene blízkeho
domu a poškodení plynovej prípojky sa policajné vo-
zidlo, uháňajúce k dopravnej nehode, ocitlo v pla-
meňoch, pričom dvojčlenná osádka utrpela rozsiahle
popáleniny. S ťažkým zranením ich previezli do ruži-
novskej fakultnej nemocnice, kde o ich život desať dní
bojovali lekári – špecialisti na popáleniny. Rozsiahle
zranenia boli však aj na mladý organizmus priveľké,
obaja ťažký boj o život prehrali. Zomreli tri hodiny po
sebe 30. júla.

Na poslednej rozlúčke sa zúčastnilo asi tisíc ľudí.
Okrem najbližšej rodiny, príbuzní, priatelia, kolegovia,
známi. Na štátny pohreb prišli aj noví ministri – Róbert
Kaliňák, minister vnútra a František Kašický, minister
obrany. Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia Poli-
cajného zboru SR, primátor Pezinka Oliver Solga a
ďalší predstavitelia štátnej správy a samosprávy.

R. Horvátika a P. Jablonovského pochovali na pe-
zinskom cintoríne. (mo)

Posledný prírastok v pezinskej obchodnej sieti
– obchodný dom LIDL, ktorý slúži zákazníkom
od 17. augusta.

Vo štvrtok 17. augusta dali do užívania v areáli Shop-
ping Park Sahara obchodný dom LIDL. Rozšíril pre-
dajnú plochu v našom meste o ďalších 1200 m . Za po-
sledné tri roky vyrástlo v našom meste šesť nových ob-
chodných domov, čo je obrovský prínos ku skvalitneniu
obchodných služieb. V tomto smere sme už predstihli
iné slovenské okresné mestá. Najpodstatnejšie však je,
že občania Pezinka i celého okresu môžu nakupovať v
kultúrnom prostredí a pri výbere obchodu majú viac rov-
nocenných alternatív.
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(mo)

TESCO júl 2004
BILLA november 2004
PLUS december 2004
HYPERNOVA december 2004
MÓLO september 2005
LIDL august 2006

So separovaným zberom má naše mesto už
13-ročnú tradíciu. Hoci Pezinok je pravdepo-
dobne jediným mestom na Slovensku, ktoré
tento ekologický systém tak dlho nepretržite,
celoplošne a úspešne realizuje, stále je čo zlep-
šovať. Získať podnety a názory občanov naňmá
za cieľ anketa so zameraním na triedenie komu-
nálneho odpadu, ktorú na prelome augusta a
septembra urobí samospráva mesta. Okrem
anketových lístkov je do 5. septembra možné k
otázke separovaného zberu v meste vyjadriť sa
aj prostredníctvom internetu cez www.pezi-
nok.sk. Výsledky ankety zverejní Pezinčan, TV
Pezinok a stanú sa aj cenným zdrojom pre roz-
hodovanie najbližšieho zasadnutia mestského
zastupiteľstva (25. 9. 2006).

Samospráva mesta ďakuje všetkým respon-
dentom, ktorí sa zapoja do ankety a budú
ochotní podeliť sa o svoje názory na túto tému.

(EL)

V nedeľu 13. augusta sme boli
na pozvanie našich priateľov a
kolegov na návšteve v mestečku
Strasshof an der Nordbahn neďa-
leko Viedne. Naša delegácia bola
zložená z časti profesionálov i dob-
rovoľníkov z Pezinka.

Dobrovoľní hasiči zo Strasshofu
pripravili od 11. do 13. augusta
Hasičské dni. Súčasťou podujatia
boli okrem kultúrnych a spoločen-
ských akcií aj ukážky z práce zá-
chranárov, kynológov a hasičov.

Hasiči z Pezinka predviedli
ukážku likvidácie požiaru osobné-
ho auta a vyslobodzovanie z po-
škodeného vozidla. Vysoko profe-
sionálny zásah ocenilo množstvo
prizerajúcich potleskom. Chlap-
com poďakovali starosta Strass-
hofu Herbert Farthofer a veliteľ
miestnych hasičov Richard Fis-
cher.

Gabriel Guštafík
predseda DHZ Pezinok

Ukážka likvidácie požiaru osob-
ného auta profesionálnymi ha-
sičmi z OR HaZZ v Pezinku.

Mesto Pezinok vyhlásilo verejnú neanonymnú súťaž
na vytvorenie loga mesta a jednotného vizuálneho štýlu
mesta. Súťaž je vypísaná podľa zákona č. 40/1964 Zb.
občianskeho zákonníka, najmä pre profesionálnych
grafických dizajnérov alebo výtvarníkov, grafické štúdiá
a študentov grafického dizajnu.

Súťaž bude dvojkolová, v prvom kole treba poslať len
návrh loga (maximálne 5 návrhov). Porota v prvom kole
vyberie tri návrhy, ktoré postúpia do druhého kola.

Uzávierka súťaže je 30. 8. 2006. Návrhy treba poslať
alebo osobne doručiť na Mestský úrad v Pezinku, kan-
celária primátora, Radničné nám. 7. Viac informácií na
www.pezinok.sk. (EL)



Začiatkom roka vznikol Klub
sprievodcov mesta Pezinka. Stalo
sa to na podnet samotných mest-
ských sprievodcov, ktorí pocítili
potrebu stretávať sa, vymieňať si
skúsenosti a naďalej sa vzdelá-
vať. Na svojom prvom stretnutí si
schválili zásady činnosti klubu,
ciele na rok 2006 a ďalšie roky a
zvolili si predsedníctvo klubu.

Do šesťčlenného predsedníctva
si zvolili ZuzanuČiernu, Petru Kol-
lárovú, Stanislava Pátka, Petra
Ronca, Petra Weissa a Evu Wen-
govú. Predsedom klubu sa stal
Peter Ronec.

Medzi priority klubu patria tieto
aktivity:
– členovia klubu svojou činnosťou
budú prispievať k rozvoju cestov-
ného ruchu a propagácii Pezinka,
Malokarpatského regiónu a Slo-
venskej republiky;
– budú spolupracovať so subjektmi
cestovného ruchu, kultúrnymi, spo-
ločenskými a náboženskými inštitú-
ciami na území mesta a v regióne;
– budú udržiavať blízke kontakty

so športovými organizáciami na Členovia klubu na historickom okruhu mesta. Snímka (mo)

úseku cestovného ruchu, turistiky
a rekreácie, s cieľom pomáhať
rozvoju cestovného ruchu;
– členovia klubu sa budú ďalej

vzdelávať a zamerajú sa na získa-
vanie praktických skúseností, aby
stále zlepšovali sprievodcovské
služby pre občanov i návštevníkov
mesta;
– klub bude úzko spolupracovať s

Komisiou cestovného ruchu Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku a
prostredníctvom nej prenášať zís-
kané poznatky, návrhy a požia-
davky hostí na poslancov miestnej
samosprávy.

V prípade, že máte záujem o spo-
luprácu s klubom sprievodcov na-
kontaktujte sa na Informačné cent-
rum na Radničnom námestí v Pe-

zinku, kde je možné podávať tiež
podnety u tajomníčky klubu Petry
Kollárovej.

povedal nám P. Ronec.
Klub mestských sprievodcov

ponúka občanom Pezinka každú
sobotu počas letných prázdnin
bezplatné vychádzky s odborným
výkladom po historickom okruhu
mesta.

V rámci doterajšej činnosti po-
skytli už informácie návštevníkom
z viacerých krajín Európskej únie,
Kanady a USA. Najviac návštevní-
kov doteraz prišlo z Českej repub-
liky.

"Stretávame sa pravidelne raz
za mesiac. V rámci ďalšieho vzde-
lávania sme mali dve odborné
stretnutia. Oboznámili sme sa s
poskytovaním prvej pomoci za
účasti lekára a inštruktora Červe-
ného kríža. O bezpečnostnej pro-
blematike nás informovali z mest-
skej polície. Vykonali sme aj spo-
ločnú prehliadku pezinského his-
torického okruhu a navštívili sme
aj starý objekt na Holubyho ulici,
kde sa robí archeologický prie-
skum,"

(pc)

10.00 Putovný pohár Mesta
Pezinka – súťaž dobro-
voľných a profesionál-
nych hasičov (Hasičské
ihrisko pri Rozálke)

18.30
19.00

21.30

22.30

0.00
2.00

Fanfárový koncert
Pezinčania Pezinča-
nom

Off stage a Soňa Šajer-
manová

Sen-
zus
Diskoshow

(OZ Radosť – Vín-
ko, vínko tvrdý chlebík,
Diana Deáková, Ivana
Poláčková, Petra Bube-
níková, Soňa Šajerma-
nová, Tomáš Václav, Eva
Rosenbergerová, víťazi
súťaže Pezinok spieva,
tanečný súbor V. Klime-
kovej a ďalší.

Hudobná skupina

Záver programu

17.00 Prvý dúšok – slávnostné
otvorenie Vinobrania
2006
Fanfáry – Junior Brass
Quintet

Sprievod Mestskej rady, krá-
ľovnej vína a ďalších zúčastne-
ných po Štefánikovej ulici sme-
rom do Mestskej vínotéky.

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
0.00

Kalumet
Druhý dych
Country fied
Meantime
Arion
Bukasový masív
Záver programu

10.00
11.00

12.30
14.00
15.30
17.00
18.30
20.00
21.00
22.00
23.30
0.30

Reprodukovaná hudba

Záver programu

Módna prehliadka Eli-
jana + šermiari
Salamander
Waterfall
Mloci
Marcella Molnárová
Funny Fellows
X – Tension
Ohňostroj
Desmod
Feelme

11.00
12.00
13.30
15.00
16.30

18.00
19.30
21.00
22.30
0.00
2.00

Reprodukovaná hudba

Záver programu

Estradin
Diabolské husle
FS Ekonóm
Ľudová hudba Petra Kuš-
tára

Hex
Margot
3ko2jitý + Z juhu na starý
Diskoshow

Pressburger Klezmer Band

10.30
11.00

Požehnanie úrody
Alegorický sprievod

12.30
13.30

15.30

17.00

18.30

Žonglérske kráľovstvo
Program z partnerskýh
miest
Sme dvaja

Brouci

3 PLUS 1

Jozef a Dodo Ivaška
(The Beatles Re-

vival Band)
(P. Preložník,

S. Michalidesová, M. Ru-
sek, V. Hidveghy)

13.00
14.15
15.30

16.45
18.00

Grinavanka
Víťaz Dychovky v preši
Mladá muzika zo Šardíc

Záhorienka
DH Straňanka

(Morava)

(Česko)

13.00 – 19.00
Popoludnie s dychovkou

Spresnený program Vinobrania
nájdete v septembrovom čísle
Pezinčana, ktoré vyjde 13. 9.

Piatok o 20.00 hod. – koncert
(Reštaurácia Stará radnica)

Sobota o 20.00 hod. – koncert
(Reštaurácia Stará

radnica)
Nedeľa o 20.00 hod. –

, koncert
(Turecký dom).

Fe-
elme

Stará jedáleň

Nech žije
vínna réva Ad Una Cor-
da

Rozhodnutím primátora Pezinka
boli stanovené sadzby za stánky
vo výmere 6 m v rozpätí od 50 Sk/
m za deň (knihy, časopisy, CD a
pod.), vinárske, záhradkárske po-
treby, košíky, kvety – 100 Sk/m a
deň, bižutéria, hračky, balóny –
200 Sk/m a deň, občerstvenie bez
alkoholických nápojov – 250 Sk/
m a deň, atrakcie, predaj burčiaku
– 400 Sk/m a deň.
Občerstvenie a reštauračné služ-

by, vrátane predaja alkoholických
nápojov na námestí a pred Zám-
kom – 500 Sk/m a deň, ostatné
priestory – 350 Sk/m a deň. Pre
občerstvovacie služby je možné
prenajať si priestor na sedenie pre
hostí, pričom 6 m majú v cene
stánku,ďalších 6 m v cene 500 Sk
za deň.

Predajcovia hrozna a umeleckí
výrobcovia v uličke remesiel zdar-
ma. Košíkári nad 6 m platia.

Podrobné informácie nájdete na
www.pezinok.sk alebo na tel. č.
033/6901 125 (referát podnikania
– Z. Hágerová).

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(msú)

Mesto Pezinok a Informačné
centrum počas letných mesiacov
ponúkajú turistom prehliadku cen-
tra mesta s mestským sprievod-
com (v slovenčine a nemčine),
každú sobotu zraz o 10.00 hod.
pred Informačným centrom na
Radničnom námestí. (EL)

18.00 – 0.00
Country večer



Ľ. Rajter sa narodil 30. júla 1906
v Pezinku. V hudobnom svete bol
známy tým, že položil základy diri-
gentskej školy na Slovensku. Po-
dieľal sa na vzniku Slovenskej
filharmónie, ktorej bol v rokoch
1949 – 1976 prvým dirigentom.
Zároveň pôsobil ako šéfdirigent

V minulých dňoch sme si pri-
pomenuli 100. výročie narode-
nia významného slovenského
dirigenta, hudobného sklada-
teľa a pedagóga, profesora Dr.
Ľudovíta Rajtera.

Symfonického orchestra Česko-
slovenského rozhlasu (1968 –
1977). Intenzívne pracoval so za-
hraničnými hudobnými telesami v
Maďarsku, Švajčiarsku, Rakúsku,
Nemecku. Od vzniku VŠMU roku
1949 bol činný ako pedagóg, v
roku 1991 bol vymenovaný za pro-
fesora. Bol nositeľom mnohých
ocenení (Rad Ľ. Štúra,Čestný kríž
pre vedu a umenie Rakúska, doc-
tor honoris causa v NewYorku).

Dr. Ľ. Rajter bol čestným obča-
nom Pezinka. K nášmu mestu sa

Pri príležitosti 100. výročia
narodenia Ľ. Rajtera slávnost-
ne odhalili 26. júla na bratislav-
skom dome na Fándlyho ulici
č. 1 pamätnú tabuľu, ktorú veno-
valo Hudobné centrum.

vždy hrdo hlásil. Zomrel 6. júla
2000 vo veku 94 rokov a je pocho-
vaný na pezinskom cintoríne.

(r)

Týždeň
RADI PORADÍME (varenie,

zdravie a krása, rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
Týždeň
Téma
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny
Týždeň
Téma
Týždeň
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
RADI PORADÍME (varenie,

zdravie a krása, rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
Správy od susedov
Týždeň
Téma
Kvinta
Týždeň
RADI PORADÍME (varenie,

zdravie a krása, rady motoristom)
PK NET (Pezinčania, Okén-

ko pezinčiny)
TELEnoviny
TELEnoviny
TELEnoviny

– spravodajská relácia,
premiéra každý pondelok o 18.00
hod.

– rozhovory, klipy, doku-
menty, premiéra každú stredu
o 18.00 hod.

– rady z ob-
lasti varenia, zdravia, motoriz-
mu..., premiéra každý piatok
o 20.00 hod.

– profily osobností Pe-
zinka, Okénko pezinčiny..., pre-
miéra každý piatok o 19.00 hod.

– no-
vinky spoza hraníc Pezinka, pre-
miéra každý piatok o 21.00 hod.

– klipy, kultúrne info, pre-
miéra každý druhý piatok o 0.00
hod.

– videotextové,
denne aktualizované oznamy, pra-
videlné rubriky.

6.00
7.00

8.00

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

20.00

20.10

21.00
22.00
23.00
0.00
1.00
2.00

2.10

3.00
4.00
5.00

TÝŽDEŇ

TÉMA

RADI PORADÍME

PK NET

SPRÁVY OD SUSEDOV

KVINTA

TELEnoviny

RELÁCIE:

Hlavnú cenu festivalu získala DH Nedanovčianka.

Dokončenie z 1. strany
Pokým porotcovia v zákulisí po-
drobne zvažovali súťažné výkony
šestice kapiel, na pódiu sa prezen-
toval izraelský orchester Mor And
Kinamon. Aj keď tento žáner pria-
mo s dychovkou nesúvisel, diváci
boli za precízne spevácke vystú-
penie povďační.

Potom nasledovalo dlhoočaká-
vané vyhlásenie výsledkov. Ceny
z rúk organizátorov prevzali:

– najmladšia DH ZUŠ Ky-
jov, – Vinosadka,

– Rudolf Cí-
ferský (84 r.), skvelý tubista z DH
Vinosadka,

– za najlepší výkon
Marek Flimel z Bojnickej kapely,

– Ján Bendo z Ge-
merčanky,

– Mirka
Sandtnerová a Martina Tahotná,

(divácke hodnotenie) – Ave
Maria, DH Vinosadka,

– DH Musikve-
rein Sarasdorf, – DH
Nedanovčianka.

Záver patril vystúpeniu dvoch
českých kapiel – Mládežníckej
dychovej hudbe ZUŠ Kyjov a Dy-
chovej hudbe Vracovjaci.

Po ukončení podujatia nám pove-
dali:

, predseda festi-
valu a hlavný organizátor:

Cena
Vinea

Cena diváka
Cena nadácie Revia

Cena za inštrumen-
tálnu skladbu

Cena za najlepší mužský spe-
vácky výkon

Cena za najlepší žen-
ský spevácky výkon

Cena za najobľúbenejšiu sklad-
bu

Cena pri-
mátora Pezinka

Hlavná cena

František Féder
– S prie-

behom tohtoročného festivalu
som spokojný, aj keď nám počasie
narobilo veľké problémy. Bol som
milo prekvapený z veľkej účasti
divákov, najmä však koľko ich
prišlo ešte po presune programu
do krytých priestorov. Festival bol
náročný, najmä po ekonomickej
stránke, pretože získať potrebné
peniaze nie je dnes ľahké. Nako-
niec sa všetko podarilo, za čo vďa-
číme viacerým sponzorom. Mesto
žilo festivalom štyri dni, pred
súťažou bolo viacero sprievod-
ných koncertov, ktoré sa uskutoč-
nili podľa programu. Teší nás, že
ľudia sa zapojili aj do petície, ktorá
vyzýva Slovenskú televíziu, aby

dala väčší priestor vo vysielaní
dychovej hudbe.

– Festival mal veľmi dobrú
úroveň, žiaľ, Pezinčania si nevy-
modlili lepšie počasie. Čo sa týka
súťažných kapiel, najlepšia bola

Adam Hudec, predseda odbornej
poroty:

Predseda festivalu a hlavný or-
ganizátor František Féder.

Nedanovčianka. Je to mladá kape-
la, majú sa však od koho učiť, v ich
okolí je veľa dobrých kapiel (Hra-
diská kapela, Prievidžanka, Magu-
ranka). Zvíťazili aj napriek tomu,
že ako prvá účinkujúca kapela to
mali ťažšie, na začiatok sú zvy-
čajne problémy s nastavením zvu-
kovej aparatúry. Pekné spevácke

výkony mala Vinosadka a ako ne-
skutočný unikát v tejto dychovke je
84-ročný Rudolf Cíferský. Veľa
som už toho po svete pochodil, ale
u nás, ba v celej Európe, som ne-
počul taký vynikajúci výkon na tu-
be, pritom tento človek hrá s ume-
lým chrupom. Je to obdivuhodné.
V porovnaní s vlaňajškom, keď
som bol tiež predsedom poroty, v
tomto roku bola úroveň troška niž-
šia, vtedy dominovala Vištučanka,
ktorá podala ozaj supervýkon.
Dnes taký výkon nebol, hoci ka-
pely mali veľmi dobré vystúpenia.
V budúcnosti by organizátori mali
čosi urobiť s nepriazňou počasia,
treba sa pripraviť na mokrý va-
riant, zastrešiť účinkujúcich a zvu-
károv, a bolo by dobré pozvať na
festival tiež špičkové kapely.

Milan Oravec

Speváci z Bojnickej kapely pod
dáždnikmi.

Kultúrne centrum Pezinok pri-
pravuje na 27. septembra ozaj-
stnú hudobnú lahôdku – kon-
cert známej šansonierky Hany
Hegerovej so sprievodnou kape-
lou P. Maláska. Program sa
uskutoční v Dome kultúry, za-
čiatok je o 19.00 hod. vo veľkej
sále. Predpredaj vstupeniek
u informátora v DK. (kc)



Nákupno-zábavné centrum MÓLO
v spolupráci s Mládežníckym basket-
balovým klubom Pezinok zorganizo-
valo v auguste 1. ročník

. Poduja-
tie sa uskutočnilo na parkovisku pred
NZC MÓLO.

V prvý hrací deň (piatok 11. au-
gusta) štartovali chlapci v dvoch kate-
góriách. Hralo sa vpríjemnom počasí
na dvoch ihriskách. O kvalitnú hudbu
a dobrú náladu sa staral i DJ Edo.

V kategórii 16 až 19 ročných sa na
turnaji zúčastnilo deväť družstiev
prevažne z Pezinka, ale i z Holíča. V
prvom semifinále
podľahla 6:15. V druhom
družstvo zvíťazilo nad
tímom 14:8. V dramatickom
finále sa zrodil tesný výsledok 13:11,
v tomto pomere zvíťazila

z Pezinka nad .
V druhej kategórii – chlapci nad 20

rokov, štartovalo osem družstiev.
Všetky zápasy mali vysokú športovú
úroveň a hrali sa v duchu fair-play. V

MÓLO
STREETBALL TOUR 2006

Jamaica Holíč
Serecu

Tvoja matka
A riekol

Tvoja
matka Serecom

prvom semifinále zvíťazilo družstvo
nad 11:9.

Ešte napínavejší bol druhý semifiná-
lový zápas medzi družstvami

a . V zá-
pase plnom zvratov nakoniec
zvíťazili (7:6) chlapci zo Žiliny –
družstvo . Vyvrcholením
celého hracieho dňa bol finálový zá-
pas. Z víťazstva 14:6 a celkového
víťazstva na turnaji sa tešilo domáce
družstvo , ktoré hralo
v zložení T. Michálik, M. Rýdzi, J.
Sedlák, R. Urland. Víťazi oboch kate-
górií získali zaujímavé finančné od-
meny a porazení finalisti hodnotné
ceny od predajne Orange a Cool clu-
bu.

Turnaj pokračuje ďalším hracím
dňom. Vo štvrtok 31. 8. od 16.00 hod.
môžu štartovať družstvá bez rozdielu
kategórií, chlapci, dievčatá, ba do-
konca i zmiešané družstvá. Bližšie
informácie: marketing@molo.sk
alebona tel. č. 033/231 2311.

Diktát z Winice Šprtákmi

Kveti-
náč Priestor na prenájom

Kvetináč

Diktát z Winice

Pavol Rosina

Mesto Pezinok bolo hlavným organizátorom Letnej prázdninovej detskej
univerzity pezinčiny, ktorú podporili aj Konto Orange a nadácia Revia.

Na týždennom tábore sa zúčastnilo 24 detí zo štyroch partnerských
miest – Mladej Boleslavi (ČR), Izoly (Slovinsko), Mosonmagyaróváru
(Maďarsko) a Pezinka. Miestom konania bol Horský hotel v Modre-
Piesku. Organizátori pripravili pre deti zaujímavý program. Navštívili
náučný banský chodník, hrad Červený Kameň, sokoliarov, modranskú
Majoliku, Observatórium, súťažili a vyrábali si rôzne výrobky.

Na záver účastníkov detskej univerzity prijal na radnici primátor Oliver
Solga, ktorý im odovzdal certifikáty a zapísali sa do pamätnej knihy
mesta. (mo)

Cez druhý augustový víkend sa
uskutočnil v pezinskom Dome kul-
túry 12. ročník malokarpatskej vý-
stavy a burzy minerálov, fosílií a
drahých kameňov pod názvom Pe-
zinský permoník.

Svoje zbierky prezentovali zbera-
telia zo Slovenska a z Čiech. Náv-
števníci mohli obdivovať drahé ka-
mene z celého sveta.

Sprievodným podujatím bolo
atraktívne pouličné ryžovanie zla-
ta, ktoré si každý rok vyskúšajú de-
siatky účastníkov podujatia. (mo)



Laura Václavová 13.6.
Ema Ondrovičová 4.7.
Ľubica Slováková 4.7.
Roman Pokorný 7.7.
Vanesa Khayat 8.7.
David Sedlák 11.7.
Magdaléna Hajková 13.7.
Viktor Vajsábel 13.7.
Stanislava Križanová 14.7.
Sabina Melichárová 15.7.
Martina Bernátová 19.7.
Hana Hirnerová 19.7.

Ing. Alexander Pomšár a Mgr. Má-
ria Vidová
Jozef Tengeri aMichaela Mravcová
Marian Hrbáň aDenisaČápová
Marek Juríček a Zuzana Kováčová
Ing. Tomáš Chvíla a Kristína Nos-
kovičová
Juraj Kováč a Blanka Šuttová
Martin Csiaki a Katarína Sandtne-
rová

Irena Theiszová 89 r.
Ján Melišík 50 r.
Ľudmila Oravcová 45 r.
MatildaHrdinová 89 r.
Ivan Pätoprstý 56 r.
Ignác Uher 77 r.
Ľudovít Polkoráb 92 r.
Michal Hanusek 90 r.
Jozef Sobolič 58 r.
Jozef Heriban 90 r.
Jolana Kanková 84 r.
Margita Klúčiková 71 r.
Oľga Chmelíčková 79 r.
Imrich Jackulák 77 r.

Vladimír Malacký a Anna Povrazní-
ková
Martin Pokorný a Veronika Fich-
nová
Martin Funderák aAdriana Beňová
Peter Juran a MarcelaBažányová
Mgr. Stanislav Jendek a Mgr. Marta
Daruľová

Jozef Velich 4.8.
Alžbeta Chlepčoková 6.8.
HedvigaŠuplatová 6.8.
Roman Novotný 9.8.
Mária Horváthová 23.8.
Mária Ruttmárová 24.8.
Vilma Noskovičová 29.8.
Ondrej Póč 29.8.
Mária Boďová 31.8.

Magdaléna Škreňová 6.8.
Etela Staňová 21.8.
Štefan Rakovič 28.8.
Mária Butková 31.8.

Eva Tomanová 2.8.
Marta Vašková 7.8.
Ing. Ján Marušic 10.8.
Božena Mudrochová 16.8.
Rozália Kemenczeiová 24.8.
Ľudmila Palanová 28.8.

Helena Huťanová 12.8.
Antónia Bojkovská 19.8.
Jozef Vikidal 20.8.

Mária Strapáková 16.8.

Rozália Korčeková 7.8.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

92-ročná

95-ročná

Odišla si z nášho života, my ostali
sme sami, naveky budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 19. 8. 2006 uply-
nuli 2 roky, čo nás
opustila manželka,
matka, babka, dcé-
ra a sestra

.
S láskou spomína
celá rodina.

Boženka
KANKOVÁ

V mesiacoch máj a september
2006 si pripomíname nedožitých
80 rokov manželov

.
S láskou spomína syn Ladislav s
rodinou.

Eleny a Ladislava
ŠPÁNIKOVÝCH

Opustil si nás dňa 13. júna po pl-
nom pracovnom nasadení. Ďaleko
od svojich milých v cudzine. Bez
jediného slova rozlúčky, v nedoži-
tých päťdesiatichsiedmich rokoch.
KRÉDOM Tvojho života bola PRÁ-
CA!

Ivan PÄTOPRSTÝ
S láskou a žiaľom v
srdci na Teba spo-
mínajú: matka, man-
želka, dcéra, syn,
brat, sestra, švagro-
via, švagriné, tety,
bratranci, sesterni-
ca, svatovci tu i v

Taliansku s rodinami, krstná matka,
krstné deti, ostatní príbuzní, spolu-
pracovníci a priatelia. Venujte mu,
prosím, s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 7. 8. 2006 sme
si pripomenuli 10. vý-
ročie úmrtia nášho
kamaráta

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichúspomienku.

Ladislava
VALACHOVIČA.

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuz-
ným, priateľom a
známym, ktorí dňa
13. 7. 2006 prišli na
poslednej ceste od-
prevadiť našu drahú
mamu, manželku, dcéru, sestru a
priateľku .
Ďakujeme tiež za početné kveti-
nové dary, vyjadrenia sústrasti a
slová útechy, ktorými ste potvrdili
priateľstvo a úctu k nej a zmiernili
náš žiaľ a bôľ. Manžel Ivan, matka,
deti a ostatná smútiaca rodina.

ĽudmiluORAVCOVÚ

Dňa 7. augusta
2006 sme sa navždy
rozlúčili s

.
Úprimne ďakujeme
všetkým tým, ktorí
ho prišli odprevadiť

na poslednej ceste, za prejavy
sústrasti a kvetinové dary. S láskou
spomínajú manželka Mária, syn
Ján a Pavol s rodinou.

Jánom BORIŠOM

Dňa 1. 7. 2006 by oslávila nedoži-
tých 81 rokov naša mamička a ba-
bička ,
žiaľ navždy nás opustila 4. 5. 1996.
Dňa 21. 8. 2006 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustil otec a dedko

.
Kto ste ich poznali, prosím, venujte
im tichú spomienku. S láskou a
úctou spomínajúdeti s rodinami.

Emka ŠURINOVÁ

Michal ŠURINA

Dňa 6. 8. 2006 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 80 rokov

,
ktorý nás navždy
opustil 27. 12. 2003.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína dcéra s manželom a
deťmi.

Milana IDEŠICA

TURIE BREHY

Snímka (mo)

(vpravo) – najvzdialenejšie pezinské sídlisko v bezpro-
strednom susedstve s obcou Limbach. Na štyroch uliciach, ktoré boli po-
menované Podhorská, Vincúrska, Kamenice, Fajgalská cesta, je 27 ro-
dinných domov.

Dňa 10. 9. 2006 si
pripomenieme ne-
dožité 77. narode-
niny manžela, otca,
dedka

.
Ďakujeme všetkým

za tichú spomienku. Manželka An-
na-Mária, synovia Dušan, Ľubomír,
dcéra Gabika a vnučkaKamilka.

Františka KANKU

Dňa 4. 9. 2006 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
manželka, matka

.
S úctou a vďakou

spomína manžel, deti, vnuci a
ostatná rodina.

Ľudmila
POLÁKOVÁ

S hlbokou láskou,
úctou a vďakoumys-
líme v týchto dňoch
nanášhodrahého

.
Dňa 6. 9. 2006 uply-
nie 20 rokov od jeho

úmrtia.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho
nezabúdajú a spomínajú s nami.
Rodina Gabíková.

Štefana GABÍKA

Každý týždeň vo štvrtok sa
uskutočňuje v rámci projektu

projek-
cia amatérskej filmovej tvorby
mladých autorov na verejných
priestranstvách. Ako nás infor-
moval autor projektu Martin Bo-
riš premieta sa striedavo v Zá-
mockom parku, pri hradbách na
Mladoboleslavskej ulici, pri amfi-
teátri, na tenisových kurtoch na
ul. Fraňa Kráľa a inde. Začiatok
je o 20.30 hod. Podujatie sa
koná len v prípade priaznivého
počasia.

Termíny najbližších projekcií:
31. 8., 7. 9., 14. 9., 21. 9., 28. 9.,
5. 10., 12. 10.

Aktuálne informácie o tomto
podujatí nájdete aj na www.ki-
necko.sk.

Kinečko pod hviezdami

(r)



V minulých dňoch sa uskutočnilo
zisťovanie o zárobkoch mužov a
žien v regióne Pezinok – Modra.

Projekt spolufinancovaný
Európskym sociálnym fondom
(Výskum a tvorba indikátorov rodo-
vej rovnosti ponuky a dopytu na
trhu práce v regióne Pezinok –
Modra) má pomôcť k lepšiemu
poznaniu príčin nerovností medzi
mužmi a ženami v zamestnaní a k
návrhu opatrení na ich odstráne-
nie.

Viac ako 100 zamestnáva-
teľských organizácií z regiónu Pe-
zinok – Modra sa zúčastňuje na
štvrťročnom elektronickom zbere
údajov a na dotazníkovom prie-
kume o organizácii práce, pracov-
ných podmienkach zamestnan-
cov, mzdách a ďalších súvisiacich
otázkach.

Medzi zamestnancami vybra-
ných organizácií prevažujú 40 –
59 roční (tvoria 61,1 percent). Za-
mestnané ženy v regióne majú
vyššiu vzdelanostnú úroveň ako

muži. Napríklad úplné stredné od-
borné vzdelanie má viac ako 28 %
žien a vysokoškolské viac ako
24 %.

Výsledky za 1. štvrťrok 2006 uká-
zali, že priemerná hodinová mzda
zamestnancov bola 101,88 Sk,
avšak polovica zamestnancov
zarábala 86,85 Sk a menej. Kým
muži zarábali v priemere 111,91
Sk za hodinu, ženy približne 82
percent zárobku mužov. Tento roz-
diel v zárobku mužov a žien je
však nižší ako v organizáciach
Bratislavského kraja a v Sloven-
skej republike.

Najlepšie zarábajú zamestnanci
zahraničných spoločností, najme-
nej v organizáciach, ktoré sú vo
vlastníctve obcí a družstiev. Naj-
vyššie zárobky mali zamestnanci
pracujúci v obchode, priemysle a
stavebníctve a najslabšie v
poľnohospodárstve a v školstve.

Ukázalo sa, že od 25. roku veku
nie sú výraznejšie rozdiely v zá-
robkoch a potvrdilo sa aj to, že čím

je vyššie vzdelanie tým je aj vyšší
zárobok.

Na výšku zárobku mala vplyv aj
dĺžka pracovného úväzku. Muži a
ženy pracujúci na plný pracovný
úväzok mali vyšší priemerný hodi-
nový zárobok ako tí, ktorí majú
dohodnutý kratší pracovný čas.
Ešte nevýhodnejšie priemerné
hodinové zárobky mali zamest-
nanci s pracovnou zmluvou na čas
určitý oproti tým, ktorí sú zamest-
naní na neurčitý čas. Ženy za-
mestnané na čas určitý dosaho-
vali priemerný hodinový zárobok
necelých 80 Sk. Dotazníkovým
priekumom sa zistilo, že zamest-
návatelia uzatvárajú pracovnú
zmluvu na kratší čas najmä so že-
nami. Vysoký podiel (81 %) tvorili
ženy v počte zamestnancov, ktorí
majú dohodnutý kratší pracovný
čas ako 20 hodín týždenne. Pritom
ide o formu, ktorá prináša rad nevý-
hod z hľadiska právnej ochrany,
napr. ukončenie praconého po-
meru je možné z akéhokoľvek dô-

vodu alebo bez udania dôvodu,
nevzniká nárok na vyplatenie od-
stupného a iné.

K zladeniu pracovného a rodin-
ného života zamestnancov prispie-
vajú také formy organizácie práce,
ktoré umožňujú úpravu pracov-
ného času a voľbu miesta výkonu
práce. Ide najmä o pružný pra-
covný čas, teleworking a prácu do-
ma. Zamestnávatelia v dotazní-
koch uviedli, že 838 zamestnancov
využíva pružný pracovný čas, z
toho je viac ako 66,5 % žien. For-
mou teleworkingu (cez počítač)
nebol zamestnaný ani jeden za-
mestnanec a doma pracovali dvaja
zamestnanci (ženy). V súčasnosti
sa skúmajú dôvody nedostatoč-
ného záujmu zamestnávateľov o
tieto flexibilné formy práce. Zistí sa,
či organizácie nemajú na ich využí-
vanie vhodné zameranie alebo im
len chýbajú informácie o skúsenos-
tiach tých, ktorí ich už uplatňujú.

Ing.Ľubomír Kadlečík,
Ing. Mária Škodová

Súčasné zloženie Grinavanky.

V tomto roku si pripomíname 85
rokov dychovej hudby Grinavanka.

Dychovú hudbu Grinavanka za-
ložili v dedinke Grinava v septembri
roku 1921. Treba ale spomenúť, že
už pred 1. svetovou vojnou sa pokú-
silo trinásť chlapov z Grinavy založiť
dychovku, avšak pre veľkú biedu a
odchod niektorých členov do Ame-
rikyza chlebom nemala dlhé trvanie.

V 20. rokoch minulého storočia
ako prvý kapelník dychovku viedol
František Ježík, poňom taktovku na
chvíľu prevzal Štefan Šindler. Vtedy
účinkovali na sviatky v kostole, na
pohreboch a dedinských zábavách
pod názvom Grinavská dychovka.
Mala trinásť hudobníkov, ktorí sú
zapísaní ako zakladajúcičlenovia.

V 30. rokoch minulého storočia bol
kapelníkom Štefan Bielik, ktorý sa
zaslúžil o to, že dychovka prežila aj
hrôzy 2. svetovej vojny a po roku
1945 rozšíril počet muzikantov z 13
na 19. Po ňom prichádza na scénu
Celestín Oškera, ktorý v dychovke
pôsobil až do roku 1961 a hrávali
nielen na oslavách, zábavách a cir-
kevných sviatkoch, ale s dychovkou
dosiahol aj prvý veľký úspech, v roku
1952 získali 1. miesto na Okresnej
súťaži dychoviek v Pezinku. Vtedy
už vystupovali pod názvom Mysle-
nická dychovka. Tí skôr narodení si
určite pamätajú, že po 2. svetovej
vojne bola obec premenovaná na
Myslenice.

V roku 1961 C. Oškera z dychovky
odišiel a na scénu sa vrátil Štefan
Bielik, ktorý až do roku 1973 bol ka-
pelníkom a hudobníkom dychovky.
Spolu dlhých 28 rokov tak udržoval
jej tradíciu ako kapelník. Doteraz ho
nik neprekonal.

Od roku 1955 bolo patrónom Mys-
lenickej dychovky miestne Jednotné
roľnícke družstvo pod vedením Au-
gustína Krasňanského. Najviac fi-
nančných prostriedkov vtedy išlo na
nové kroje, ozvučenie a opravu ná-
strojov. Od roku 1972 až do roku
1976 bol kapelníkom hudobne skú-
sený Eduard Mlynek. Pod jeho tak-
tovkou v roku 1975 dychovka zís-
kala 2. miesto na súťaži na Kamen-
nom Mlyne o čo sa zaslúžil aj prvý
spevák Štefan Vilém.

Najväčší zlom v existencii dychov-
ky, ktorá vtedy mala názov DH JRD
KARPATY, nastal v roku 1976, keď
sa kapelníkom stal Karel Suchý,
ktorý prišiel z posádkovej hudby z
Bratislavy. Najviac sa zaslúžil o jej
dobré meno doma i v zahraničí. Do-
siahol to náročným nácvikom a kva-
litným repertoárom, ktorý sám skla-
dateľsky pripravoval. V roku 1978
prichádza kďalšej zmene názvu a to
na DH GRINAVANKA, ktorý je až
dodnes. Karel Suchý Grinavanku
viedol až do roku 1992 celých 16
rokov.

Počas jeho účinkovania dychovka
získala jedenásť prvých miest na
okresnej súťaži na Kamennom Mly-
ne, tri prvé miesta na krajských festi-
valoch a jedno 2. a 6. miesto na celo-
slovenskom festivale v roku 1980 a
1986. Účinkovala vo Francúzsku,
osemkrát v Nemecku a päťkrát v Ra-
kúsku. Nahrávala skladby pre Fran-
cúzsku a Československú televíziu,
tiež pre Radio Strasbourg a Sloven-
ský rozhlas.

Zaslúžil sa o to, že v rokoch 1978
až 1984 prišlo po nábore do dy-
chovky 23 mladých chlapcov, ktorí
vytvorili ,,malú" Grinavanku, ktorá
úspešne účinkovala na niekoľkých
festivaloch. Títo chlapci neskôr dopl-
nili ,,veľkú" Grinavanku a sú tu do-
dnes. V tom období prišli aj noví spe-
váci Barbora Krasňanská a Ľubomír
Halenkovič.

Na toto úspešné obdobie nadviazal
aj Miloslav Šmahovský, ktorý sa stal
kapelníkom v roku 1993 a v Grina-
vanke účinkuje už od roku 1950. Dy-
chovku viedol ako kapelník do roku
1999. V roku 1996 získala dychovka

pod jeho vedením1. miesto na súťaži
v Budmericiach. Účinkovala v Talian-
sku a v Rakúsku a nadviazala veľmi
priateľské vzťahy s DH Švedlárčanka
z východu Slovenska zo Spiša. V
tomčase v Grinavanke spievali Mirka
Hančíková aAlena Gažiová.

V roku 1991 začala aj veľmi dobrá
spolupráca s MsNV Pezinok pod
vedením Ing. Ivana Pessla, keď Gri-
navanka získala prostriedky na nové
kroje a nástroje. Táto spolupráca trvá
až dodnes a to aj vďaka veľmi dob-
rým vzťahom s terajším primátorom
Mgr. Oliverom Solgom, poslancami
za miestnu časť Grinava Dr. Zitou
Joklovou a Ing. Jánom Satkom CSc.
a Kultúrnym centrom pod vedením
Ing. Ingrid Noskovičovej.

V rokoch 1999 – 2000 sa ujal tak-
tovky na obdobie jedného roka Karol
Urbanič zo Svätého Jura, ktorý je v
Grinavanke od roku 1986. Najviac
Grinavanke pomohol a pomáha úpra-
vou a tvorbou nových skladieb. Gri-
navanka v tomto období získala no-
vých priateľov a sponzorov, v roku
1998 Milana Grella a v roku 2001
Petra Vacha.

V rokoch 2000 až 2005 bol kapelní-
kom Drahomír Šmahovský, ktorý
prišiel do Grinavanky v roku 1971.
Grinavanka pod jeho vedením hrala
v Rakúsku, úspešne účinkovala v
Slovenskej televízii v priamom pre-
nose z modranského Vinobrania v
roku 2004 a v roku 2005 reprezento-
vala Pezinok v družobnom meste
Mladá Boleslav. Drahomír Šmahov-
ský vychoval a pre Grinavanku pri-
pravil aj nových spevákov, ktorých
zacvičoval od roku 2002. Dnes v Gri-
navanke aj úspešne spievajú – Niko-
leta Šmahovská, Ľubomír Tahotný a
Martina Tahotná.

Pokračovanie na 16. strane



Najúspešnejší účastníci literárnej súťaže roku 2006 spolu s primá-
torom Oliverom Solgom. Snímka (mo)

V máji tohto roku vyhlásili vý-
sledky XIV. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora Pezinka. Do
súťaže bolo prihlásených 61
prác, ktoré anonymne hodnotila
odborná komisia na čele s Paed-
Dr. Reném Bílikom, CSc.

Zaujímavosťou tohto ročníka
bolo, že sa objavilo viacej no-
vých autorov, ktorí nahradili
úspešných súťažiacich z po-
sledných rokov (Linda Piktoro-
vá, Jazmína Piktorová).

Zoznam ocenených sme uve-
rejnili v májovom čísle. Tentoraz
prinášame niektoré ocenené
práce.

Lenka Sklenárová
Lucia Stolářová:

Raz sme boli s kamarátkou von-
ku. Pred našou bytovkou bol ob-
rovský ľad, tak sme sa rozhodli, že
sa tam pôjdeme korčuľovať.

Zastali sme na malom trávna-
tom ostrovčeku pri ľade a začali si
obúvať korčule. Zrazu z nášho
vchodu vyšiel môj sused s kama-
rátom. Obišli bytovku a pobrali sa
dolu schodmi, ktoré viedli do dru-
hej ulice. Prestali sme si ich vší-
mať a šnurovali sme korčule. No
vtom našu pozornosť upútalo
niečo iné. Z vchodu vyšiel ďalší
chalan. Buchol dvermi a zaväzo-
val si šnúrku. Potom sa postavil a
poobzeral sa. A vtom ma niečo
napadlo. Nevedela som, či to ne-
bude blbosť, ale povedala som:
– Oni šli tam dolu – a ukázala som
rukou smerom ku schodom. Cha-
lan sa na nás prekvapene pozrel a
vyšlo z neho: – Hi! A naozaj na-
mieril ku schodom.
– Nie. She! utrúsila som. A ešte

dlho sme sa naňom smiali.

S kamarátkou sme počúvali rá-
dio a bola strašná sranda. Len tak
sme si pospevovali. Mali sme po-
cit, že je to super, ale v skutočnosti
to bolo falošné, pretože sme sa
nepočuli. Ja som to nahrávala, len
tak si ťukám do mobilného tele-
fónu a po chvíli zistím, že som omy-
lom zdvihla Mareka Kabáta. Náš
extra spev počúval osem sekúnd.
Určite si myslí, že sme šibnuté.
Nie, že by mi záležalo na tom,čo si
myslí, ale aj tak je to hrozné.

(1. miesto, próza ZŠ)

Zuzana Drinková:
Na svete jestvuje veľa lásky, no ja cítim úzkosť!

Bolesť!
Cítim sa ako anjel, ktorému padajú krídla

a blúdia našim svetom.
Blúdim cez tvoje slzy, tvoje bozky,
ktoré sú tak krásne, vzrušujúce.

Tvoje ústa sú ako fontána lásky, ktorá
stále má svoj prameň.

Ozajstná láska, je ako sladké pokušenie.
Koľko dní mi ešte ostáva?

Koľko ešte dní mi uplynie, kým budeme spolu?
Dovtedy budem čakať, kým mi nedáš znamenie?

Znamenie, že už si pri mne a tvoje krídla ma
pohladia po tvári.

Každý deň strávený s tebou je krásny.
Keď ma držíš za ruku, či keď ma pohladíš po tvári,

cítim sa neskutočne nádherne.
Ten pocit šťastia na srdiečku.
Keď poviem: MILUJEM ŤA!!!

Trasie sa mi hlas! trasú sa mi kolená!
Ale keď ma objímeš, cítim to teplo, tú lásku

Láska CHCEM BYŤ S TEBOU!!!
(2. miesto, poézia SŠ)

Michaela Žureková:
To som nebola ja, kto dal ti pýchu,

to bol blázon v mojej koži.
Na kraji šialenstva lapám po dychu,

za lož ma stihne trest boží.

A spolu ideme preč,
bez váhania krčíme sa v tráve,

je to len klamný svet,
čo so mnou vidíš práve.

To som nebola ja, kto staval vzdušné zámky,
to bol blázon v mojej koži.

Hľadiac na krvou popísané stránky
zapredať sa tým, že sľub zložím?

Bol to ten blázon, sme jeden a predsa dvaja,
trpieť, či poslúchať pravého?

Slávnostný talár si oblečie a ja
chcem utiecť pred súdom zbabelo.

(1. miesto, poézia ZŠ)

Zuzana Drinková:

Tak, začalo sa to pred takmer
dvoma rokmi. Vtedy som mala 15
aj pol, bolo leto a bola som veľmi
nadšená z fantastických seriálov.
Viete ako je Buffy, Charmed a iné.
Zaujímala som sa o mágiu. A tak
som brouzdala netom a hľadala
tú ozajstnú, nie seriálovú. Ani ne-
viem, kde som zanechala odkaz
so svojou mailovou adresou,
nech sa mi podobne ,,postihnutý"
človek ozve. Približne o týždeň
ma čakal mail. A tak som roz-
prúdila konverzáciu s človekom,
o ktorom som nemala poňatia, čo
je zač. Nič zaujímavé sa nedialo
až do novembra. Zrazu, neviem
čo ma to napadlo, dala som mu
svoje telefónne číslo.A tento oka-
mih momentálne najviac ľutujem.
Začali mi chodiť sms-ky a bola
som šťastná. Dovtedy som s ni-
kým nepísala, ak nerátam sester-
ky. O tajomnom chalanovi, ktorý
sa skrýval pod prezývkou Spike,
som nič nevedela. Veď ani on o
mne. Stále ma volal prezývkou
Paige.

,,Kikááááá", skríkla na mňa Da-
na. ,,Čo sa deje?" spýtala som sa
jej, ale ďalej som hľadela na sms-
ku. ,,Kto ti furt vypisuje? Veď nám
povedz!" To množné číslo mys-
lela seba, Sašu a Jaju. ,,Ale nik-
to", odbila som ich, a tešila som
sa z pocitu momentálnej pozor-
nosti našej skupinky. Lenže hlas-
né otravovanie Dany sa nedá ni-
jako prepočuť, tak som sa otočila
a: ,,Okey, píšem si s jedným cha-
lanom...o mágii." ,,Cool", vyšlo z
úst Jaji a Saša zo mňa išla ťahať
infošky: ,,Odkedy si píšete? Koľ-
ko má rokov? Kde býva?" Hmm,
na tieto otázky som jej nevedela
odpovedať. ,,Ja...neviem. Sms-
ky si píšeme tak zhruba dva týžd-
ne, ale poznám ho už od augusta
– cez mail." A skončila som. ,,Ki-
káá, a ako to, že si nám to už skôr
nepovedala?" ,,Dani, klídek,
áno?" ,,Ako to, že nič o ňom ne-
vieš, ale číslo na mobil si mu da-
la?" spýtala sa Saša. ,,Sama ne-
viem, asi nejaké pominutie zmys-
lov. Ale píšeme si iba o mágii."
Takto ubehol december – cez
ktorý môj priateľ na telefóne
chvíľu mlčal. Prešiel Nový rok a
prišiel lyžiarsky. Veľmi som sa
tešila. Veď, aby né?! Celú cestu
tam, na Oravu, som mu vypiso-
vala sms-ky, ale nie už o mágii,
ale také kamarátske.

(1. miesto, próza SŠ)



Keby bol alkoholizmus povola-
ním, dalo by sa povedať, že je rov-
nakou historickou kategóriou, ako
najstaršie povolanie – prostitúcia.
Problémy s alkoholom mal už prao-
tec Noe. Alkoholické nápoje z obi-
lia či z ovocia poznali už praveké
národy –Asýrčania, Babylončania,
Egypťania. Tí poslední poznali
dokonca aj koňak a volali ho kroko-
díli chvost. Vraj preto, že po väčšej
dávke sa človek cítil ako keby ho
krokodíl chvostom švacol po hla-
ve.

Za socializmu sme vraveli, že
alkohol kedysi človek konzumoval
z biedy. Ale aj za socialistického
blahobytu spotreba alkoholu

vzrástla. V rovnakej situácii sme aj
dnes. V niektorých západných kra-
jinách (USA, Škandinávia) sa darí
spotrebu destilátov obmedzovať.
V slušnej spoločnosti sa jednodu-
cho opíjať nepatrí. Žiaľ, vzniknuté
vákuum úspešne zapĺňajú iné dro-
gy. Asi neplatí pravidlo, že človek
pije, lebo trie biedu, či smúti alebo
je šťastný. Kto má sklon k alkoho-
lu, kto mu prepadne, ten si dôvod
nájde. Pre výrobcov alkoholu je
poľahčujúcou okolnosťou, že zo
sto konzumentov, ktorí pijú príleži-
tostne, len asi sedem prepadne
alkoholu nezvládnuteľne.

Sú viaceré názory na definíciu
alkoholizmu. Jack London vyslovil

hneď dve: alkoholik je ten kto nač-
ne zatvorenú fľašu alebo ten, kto
pije sám. Podľa inej definície ne-
rozhoduje množstvo skonzumova-
ného alkoholu. Alkoholik je ten, kto
má v dôsledku pitia problémy v za-
mestnaní, v spoločnosti, v rodine.
Je len nepatrná pravdepodobnosť,
že sa alkoholik zo svojej závislosti
dokáže vyliečiť sám. Pomoc odbor-
níkov je nevyhnutná. Za chorobu
bol alkoholizmus uznaný už v trid-
siatych rokoch minulého storočia.A
samozrejme – záujem pacienta o
liečenie je prvou podmienkou. Ak
ho na liečenie dokope proti jeho
vôli manželka či zamestnávateľ,
šance na úspech sú minimálne.

Obaja sú kráľmi. Jeden dolu
na dvore, druhý hore nad ho-
rami.

Kde som teraz ja? – to
presne viem. Nuž a kde som
pred dňom PRVÝM? Je to
ťažké uhádnuť? Nie. Bol som
tým hnojiskovým kráľom.

Bože, koľkokrát som vzlie-
tol, s tými mojimi neuveri-
teľnými krídielkami. Čo krí-
dielkami – boli to obrovské
krídla, bol som dokonca nane
pyšný. Vyskočil som, zatvoril
oči – letím. Bol to fantastický
pocit. Že ten let trval krátko a
najmä miesto dopadu bolo
stále to isté hnojisko, to mi
bolo jedno.

Kohút končieva na pekáči a
tam by som obrazne skončil
aj ja, nebyť toho, že ležiac na
tom hnojisku som videl letieť
toho druhého kráľa. Bol
strašne vysoko, ďaleko – bol
iba malým bodom, za ktorým
som pozeral. Vstal som z
toho hnojiska a pomaly som
sa muvydal v ústrety.

Je tam určite. Viem, že raz
vzlietnem a budem kontrolo-
vať situáciu. Som na správnej
ceste. Presne za dva týždne
vzlietnem zAT hniezda. S jas-
nou hlavou a jasným cieľom.

(VB)
Tak to vidí jeden z lieče-

nýchalkoholikov.

Na Slovensku je viacero centier
na liečenie drogových závislostí.
Liečba sa humanizuje, drastické
kúry sú minulosťou. Jedno z naj-
úspešnejších centier je práve pri
Pinelovej nemocnici v Pezinku.
Úspešné liečenie je však len polo-
vičkou problému. Tou druhou je
vydržať. Ubrániť sa natrvalo proti
recidíve. Aj podľa primárky MUDr.
Nejdlovej, rozhodujúcu úlohu pri
tom zohrávajú kluby abstinentov.
Bývalí pacienti sa v nich pravi-
delne schádzajú. Hovoria o svo-
jich problémoch, upevňujú sa na-
vzájom vo svojej abstinentskej
viere. Spoločne bojujú proti prí-
padným pokušeniam.

Klubov je na Slovensku veľa, má
ho skoro každé väčšie mestečko.
Majú rôzne programové zamera-
nie. Niekde sa viac venujú odbor-
ným prednáškam a diskusiám,
inde spoločným výletom aj s ro-
dinnými príslušníkmi, niektoré zas
pomáhajú vyliečeným, či práve
liečeným pacientom.

Práve tomu poslednému sa vo
zvýšenej miere venuje náš pezin-
ský klub Alfa, ktorý bol založený
už v roku 1993. Za trinásť rokov
pomohol už stovkám bývalých
pacientov prekonať kritické štá-
dium po liečbe. Vráti sa človek z
liečenia a pokušenie striehne na
každom kroku. Na každom rohu
krčma, priatelia od pohárika, alko-
hol v každom obchode. Stačí po-
hár piva a človek je znovu pod vo-
dou. V klube si vymieňame skúse-
nosti, ako tieto pokušenia ignoro-
vať.

Ako všetky dobrovoľné organi-
zácie, aj abstinentské kluby majú
problémy s financiami. Či už ide o
priestory na stretávanie, cestov-
né, na kontakty s inými klubmi, či
iné náklady. Pezinský klub má to
šťastie, že našiel plné pochopenie
u bývalého primátora Ing. Ivana
Pessela, aj u súčasného Olivera
Solgu. Obaja pochopili, že čisté
mesto je samo osebe kapitálovou
hodnotou. Pritiahne viac turistov i
podnikateľov. Nie je príťažlivé
mesto, kde na lavičkách vyspá-
vajú opicu alkoholici, znečisťujú
okolie, obťažujú okoloidúcich.
Pezinský klub môže na svoje

stretnutia bezplatne využívať no-
vovybudovanú jedáleň pre dô-
chodcov na Hrnčiarskej 45. Do-
konca dostáva aj istý finančný prí-
spevok z mestského rozpočtu na
prevádzku. Klub sa stretáva kaž-
dý párny štvrtok o 17. hodine na
uvedenej adrese.

Všetci si tykajú, oslovujú sa krst-
nými menami, priezviská navzá-
jom nepoužívajú. Vítaný je každý,
kto má problémy s alkoholom, s
alkoholikom v rodine, kto chce
získať v tejto problematike ďalšie
informácie. Jedinou podmienkou
je – prísť triezvy.

Jozef a Edo

Zo stretnutia pri príležitosti 1. výročia zasadnutia klubu. Účastní-
kom sa prihovára primárka MUDr. Nejdlová.

Kontakt na predsedu Klubu ALFA:
Jozef P., 0904 329 326



hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

Futbal:
27.8. PŠC Pezinok –Čunovo
27.8. Slov. Grob – FK Lamač
27.8. Limbach – Záhorská Ves

3.9. GFC Grinava – Limbach
3.9. TJ Viničné – Lozorno

10.9. PŠC Pezinok – Inter B
10.9. OŠK Slov. Grob –Čunovo
10.9. TJ Viničné – Rohožník
10.9. Limbach – Kostolište

Volejbalistka
(21), ktorá odohrala uplynulú

sezónu v drese VTC Pezinok, obsa-
dila 3. miesto na finálovom turnaji
série Šport Pro Elite Beach Tour
2006 v plážovom volejbale, ktorý sa
odohral 5. – 6. augusta na Hviezdo-
slavovom námestí v Bratislave. Domi-
nika so spoluhráčkou Luciou Micha-
lovičovou si účasť na ňom vybojovali
svojimi výsledkami na predchádzajú-
cich štyroch podujatiach série, rov-
nako ako ďalších jedenásť ženských
dvojíc. Po sobotňajších bojoch sa
Nestarcová s Michalovičovou prebo-
jovali do semifinále, v ktorom podľahli
dvojici Kováliková-Rimovská, Jaku-
šová 0:2. V súboji o bronz zdolali
sestry Zuzanu a Hanu Opatovské 2:1
a zabezpečili si 3. miesto.

Dominika s Luciou reprezentovali
ako jediný ženský pár Slovensko na
majstrovstvách Európy v plážovom
volejbale do 23 rokov, ktoré sa konali
v dňoch 8. – 13. augusta v St. Pölte-
ne. V konkurencii 24 dvojíc hrali naj-
skôr v štvorčlennej kvalifikačnej sku-
pine, kde zdolali Lotyšky a Francúzky
zhodne 2:1 a prehrali s domácimi
Rakúšankami. Na základe týchto
výsledkov obsadili v skupine 2. mies-
to a postúpili do hlavnej súťaže, me-
dzi šestnásť najlepších. V 1. kole
naše dievčatá po tesných setoch
podľahli Češkám 1:2 a dostali sa do
skupiny o 9. – 16. miesto, kde zdolali
Francúzky a prehrali s Nemkami. Po
sčítaní všetkých výsledkov napokon
naša dvojica obsadila celkové 9.
miesto. O svojich dojmoch z ME nám
Dominika povedala: –

–

.

Dominika Nestar-
cová

A ako sa Dominika vlastne do-
stala na ME?

(pr)

Našim cieľom
bolo dostať sa medzi 16 najlepších.
Aj keď nám mnohí neverili, podarilo
sa. Majstrovstvá sa hrali v peknom
areáli, kde bolo päť ihrísk a najmä na
zápasoch domácich bola veľmi
dobrá atmosféra. Nás prišli povzbu-
diť rodičia a zopár kamarátov, ktorí
nám spravili počas zápasov výbornú
kulisu. Turnaj bol výborne zorganizo-
vaný, dobre sa o nás postarali.

Bola to tak trochu náhoda. Kama-
rátka ma zavolala na univerzitné
majstrovstvá Slovenska kde bol aj
reprezentačný tréner plážového vo-
lejbalu. Asi som sa mu pozdávala,
lebo keď sa zranila hráčka, ktorá sa s
Luciou pripravovala na tieto ME tak
povedal, že by som to mohla skúsiť
namiesto nej ja

l

Mladá Pezinčanka pri svojej
premiére na vrcholnom svetovom
podujatí len tesne zaostala za po-
stupom do finálovej šestky. V kva-
lifikácii nastrieľala 67 bodov a fi-
nále jej, rovnako ako reprezentač-
nej kolegyni Zuzane Štefečekovej,
ušlo len o jediný bod. Talentovaná
pretekárka má však už za sebou
nejeden úspech v juniorskej kate-
górii a preto veríme, že v ďalších
rokoch sa presadí aj medzi dospe-
lými.

Slovenská re-
prezentantka v
trape, Pezinčan-
ka Jana Mezei-
ová (20), obsadi-
la na majstrov-

stvách sveta v Záhrebe 13. mies-
to.

(pr)

Volejbalový klub VTC Pezinok
už tradične organizuje v predse-
zónnom období prípravne turnaje.
Nie inak to bude aj v tomto roku a
turnaje budú hneď dva. Najskôr sa
v športovej hale VTC na Komen-
ského ulici uskutoční v dňoch 1. –
3. septembra 7. ročník medziná-
rodného Gala cupu, na ktorom
bude štartovať šesť družstiev.
Okrem domáceho VTC sa zúčast-
nia: Spartak Subotica (Srbsko),
Mittal Ostrava, Frýdek Místek
(Česká republika), ABV Salzburg
(Rakúsko) a Doprastav Bratislava.
Ďalším podujatím, ktoré organi-

zátori z VTC pripravujú je jubilejný
20. ročník Pezinského strapca.
Uskutoční sa hneď v nasledujúci
víkend, 8. – 10. septembra, v ha-
lách VTC a SOU na Komenského
ulici. Na tomto tradičnom, veľmi
kvalitnom turnaji, sa fanúšikom
volejbalu predstavia: český maj-
ster a vicemajster z uplynulej se-
zóny KP Brno a Frýdek Místek,

nemecký vicemajster Rote Raben
Vilsbiburg, slovinský majster TPV
Novo Mesto, rakúsky šampión
SVS Viedeň, majster Srbska Po-
star Belehrad, tretie mužstvo uply-
nulého ročníka maďarskej ligy
NRK Nyiregyháza a VTC Pezi-
nok.

Prípravný turnaj organizuje aj
basketbalový klub MBK Pezinok.
Počas prvého septembrového ví-
kendu, 1. – 3. septembra, si v hale
SOU na Komenského ul. zmerajú
hráči MBK sily s extraligovými
družstvami Interu Bratislava, MBK
Rieker Komárno a BK Levice, pia-
tym účastníkom bude luxembur-
ský tím BBC Amicale Steinsel
Luxemburg.

Oba pezinské kluby začali s prí-
pravou na novú sezónu 1. augusta
s novými trénermi aj so zmenami v
kádroch. Podrobnejšie sa dianiu
vo VTC Pezinok a MBK Pezinok
budeme venovať v budúcom čísle.

(pr)

Letné mesiace sú pre horských
cyklistov obdobím keď víkend čo
víkend majú na programe nejaké
preteky. Rovnako je na tom aj Pe-
zinčan , v tejto sezóne
jazdiaci za rakúsky tím Gravity
Group. Najvýznamnejšími Filipo-
vými pretekmi boli majstrovstvá
Európy v zjazde v talianskej Com-
mezzadure, na ktorých obsadil 19.
miesto a majstrovstvá Európy vo
four crosse v nemeckom Stollen-
bergu, kde skončil 18. Okrem toho
stihol 24-ročný pretekár aj 4. kolo
Slovenského pohára v zjazde,
ktoré bolo zároveň aj majstrov-
stvami Slovenska. Na Donovaloch
zvíťazil a potvrdil, že na Slovensku
je najlepší. Vo zvyšku sezóny
čakajú na Filipa z významnejších
pretekov majstrovstvá sveta na
Novom Zélande a vyvrcholenie
Svetového pohára v rakúskom
Schladmingu.

Filip Polc

(pr)

Len veľmi málo delilo Pezinčana od medaily v indi-
viduálnych pretekoch na Akademických majstrovstvách sveta v orien-
tačnom behu, ktoré sa konali počas tretieho augustového týždňa v
okolí Košíc. Najskôr v pretekoch na dlhej trati (13,9 km) obsadil v kon-
kurencii 76 pretekárov 4. miesto, keď na bronzového Nóra Osterba
stratil dve sekundy. Ďalší Pezinčan obsadil v týchto pre-
tekoch 15. miesto. Na strednej trati (6,2 km) skončil Lukáš Barták na 6.
mieste, tentokrát stratil na tretieho Nóra Alvestada 9 sekúnd. Ondrej
Piják sa umiestnil na 18. mieste a jeho brat skončil 33. V
šprinte na 3,3 km obsadil Barták 9. miesto, M. Piják skončil 45. V tomto
preteku štartovalo 76 orientátorov. Napokon sa ale Slováci medaily
predsa len dočkali. V preteku štafiet obsadili v zložení L. Barták, O. Pi-
ják, M. Piják a Drenčák 2. miesto a získali strieborné medaily.

Lukáša Bartáka

Ondrej Piják

Martin Piják

(pr)

Po letnej pre-
stávke sa po-
čas tret ieho
augustového
víkendu roz-
behli nižšie fut-
balové súťaže

v našom regióne. Futbalisti PŠC
Pezinok vstúpili do nového roč-
níka úspešne, gólmi Krettera a
Džubáka zvíťazili na ihrisku no-
váčika ŠK FO Malacky 2:1.

Po reorganizácii futbalových
súťaží účinkuje PŠC Pezinok v 3.
lige, aj keď v hierarchii je to vlastne
až 4. liga, pretože najvyššia súťaž
má označenie Corgoň liga. Prí-
pravu na novú sezónu začalo
družstvo 11. júla. Nakoľko na do-
mácom ihrisku prebiehala rekon-
štrukcia trávnatej plochy, na tré-
ningy sa využívali okolité terény a
ihrisko v Slovenskom Grobe.
Súčasťou prípravy bolo od 1. do 5.
augusta aj herné sústredenie v
Brezovej pod Bradlom, kde boli
ideálne podmienky na prípravu a

počas neho odohrali aj tri prí-
pravné stretnutia. Po návrate zo
sústredenia pokračovala príprava
na domácom ihrisku s dôrazom na
doladenie hernej činnosti. Druž-
stvo odohralo v príprave spolu de-
sať zápasov s kvalitnými súpermi,
tri z nich vyhralo, päť prehralo a
dvakrát sa zápas skončil neroz-
hodne.

Ako už býva v medzisezónnom
období zvykom, v kádri nastali
zmeny. Z minuloročného kádra
odišli Nagy (Rakúsko), Halahija,
Pätoprstý, Miškov (všetci na
hosťovanie), Sabol, Gabaš a Luč-
kani ukončili hosťovanie v PŠC
Pezinok. Do mužstva pribudol do-
rastenec Štefan Wittgrúber, z bra-
tislavského Interu prišli Peter Ma-
rek a Boris Hujbert a z nižších ra-
kúskych súťaží prišli traja hráči –
Tomáš Zárecký, Slavomír Sedlia-
ček a Peter Bohuš. Vedenie klubu
ešte pracuje na vybavení prestupu
dvoch hráčov, Milana Santaia z
FC Senec a Daniela Kemlágeho z

Artmedie Bratislava. Trénerom
družstva ostal aj naďalej Peter
Kučerka, vedúcim družstva je Du-
šan Maluniak.

Ako nám povedal tajomník klubu
Dušan Berzedi, cieľom mužstva je
hrou aj výsledkami uspokojiť ná-
ročných pezinských divákov. Čo
sa týka umiestnenia v tabuľke, v
štrnásťčlennej lige by sa chceli
pohybovať do 5. miesta.

V rovnakej súťaži ako PŠC účin-
kuje aj OŠK Slovenský Grob, ktorý
je nováčikom a v 1. kole prehral v
Dunajskej Lužnej 2:4.

V 4. lige pôsobia tri družstvá z
pezinského mikroregiónu. GFC
Grinava zdolala na svojom trávniku
Kostolište 3:1 a TJ Viničné dekla-
soval Jakubov 8:0. Neúspešný bol
len Limach, ktorý prehral v Plavec-
kom Štvrtku 1:5. (pr)



Pre škôlkárov

Pre školákov

Angličtina pre začiatočníkov

angličtina pre
pokročilých

výtvarný

keramický

folklórniček

tanečníček

pohybovka

VÝTVARNÉ: keramika pre začiatoč-
níkov

keramika
pre pokročilých

kresba, maľba, grafika

textilný dizajn I.

textilný dizajn II.
ľudové remeslá

šperkárstvo

smalty-
emailie

batika

výroba hračiek

módna návrhárka

čarujeme s papierom

POHYBOVÉ: moderné tance I.

moderné tance II.

brušné tance

– vý-
učba od základov hravou formou, od 5
rokov, cena 600 Sk,

– pre tých, čo navštevo-
vali krúžok angličtiny minulý rok, od
5 r., 600 Sk, – kreslenie,
maľovanie, modelovanie, výroba z
papiera a prírodných materiálov, ne-
tradičné techniky, od 5 do 7 r., 700 Sk,

– modelovanie z hliny i
modelovacích hmôt, od 5 do 7 r., 700
Sk, – riekanky, tančeky,
hry na ľudovú nôtu, príprava predsta-
vení, 5 – 8 r., 500 Sk, –
základné tanečné kroky, rytmus, ta-
nečné hry, príprava predstavení, od 4
r., 500 Sk, – pohybové
hry, základy gymnastiky a športových
hier, od 4 r., 400 Sk.

– základy práce s hlinou, mode-
lovanie a točenie na kruhu, glazovanie
výrobkov, od 8 r., 700 Sk,

– pokročilejšie tech-
niky práce s hlinou, od 11 r., 700 Sk,

– rozvoj ume-
leckého vnímania a výtvarných zruč-
ností pre skúsených i začiatočníkov,
od 8 r., 700 Sk, – bati-
ka, tkanie, maľba na hodváb, paličko-
vanie, základy šitia, 8 – 11 r., 700 Sk,

– ako text. dizajn I.,
od 11 r., 700 Sk, –
práca s prírodnými materiálmi, drôtiko-
vanie, aranžovanie, tkanie, batika,
maľovanie na sklo, od 7 r., 700 Sk,

– výroba šperkov z korá-
likov, drôtikov, mušiel, prírodných mate-
riálov, plieškov, od 8 r., 700 Sk,

– výroba šperkov, spôn do
vlasov, brošní a iných drobností fasci-
nujúcou technikou smaltovania, od 10
r., 800 Sk, – vyväzovaná, šitá,
sypaná, vosková, savová a ich kombi-
nácie, od 7 r., 700 Sk,
– z textilu, dreva, modelovacích hmôt,
prírodných materiálov, od 8 r., 700 Sk,

– úprava a výroba
odevov, módnych doplnkov a šperkov
rozličnými technikami, od 8 r., 700 Sk,

– origami,
darčekové škatuľky, výroba papiera,
pozdravy a množstvo papierových ná-
padov, od 7 r., 600Sk;

–
moderné tanečné prvky, tanečné kro-
ky, nácvik tanečných zostáv, od 7 r.,
600 Sk, – moderné
tanečné prvky, príprava vystúpení pre
pokročilých alebo po konkurze, od 10
r., 600 Sk, – rozvoj koor-

dinácie, ladných pohybov, nácvik ta-
nečných krokov a choreografií – pre
dievčatá, od 13 r., 600 Sk,

– riekanky, tančeky, hry na
ľudovú nôtu, príprava predstavení, od
5 do 8 r., 500 Sk, –
sústreď myseľ a ovládaj svoje pohyby
a budeš majster loptičkovej zábavy, od
10 r., 400 Sk, – spojíš
kondičku s orientáciou, nájdeš dobrú
partiu, spoznáš okolitú prírodu a
možno i vyhráš preteky, od 9 r., 400 Sk,

– dynamický šport, spojenie
karate a boxu, nácvik kopov a uderov,
posilnenie kondičky, od 7 r., 500 Sk,

– aerobik s prvkami
kickboxu, posilnenie kondičky, od13 r.,
500 Sk, – výlety, poznáva-
nie a ochrana prírody, hry, súťaže, od 7
r., 400 Sk;

– výroba modelov pre začiatoční-
kov, od 8 r., 500 Sk, –
výroba modelov lodí, od 8 r., 500 Sk,

– výroba modelov
lietadiel, od 8 r., 500 Sk,

– klub pre pokročilých modelárov,
od 11 r., 500 Sk;

– výučba ang-
ličtiny hravou formou pre mierne po-
kročilých, 7 – 9 r., 600 Sk,

– výučba angličtiny hravou
formou pre mierne pokročilých, 10 – 13
r., 600 Sk, – tvorba novín,
tvorba článkov, reportáže v teréne
spojené s množstvom poučnej zábavy,
od 8 r., 500 Sk, – nácvik
dramatického prejavu, príprava diva-
delných predstavení, 7 – 12 rokov, 500
Sk, – príprava autorského
divadla, prihlásenie po konkurze, od
13 r., 500 Sk,

– hra na gitaru od základov, akor-
dy, rytmy, piesne, od 8 r., 600 Sk,

– pokračovanie
gitarových krúžkov I, II, III z minulého
roka, 600 Sk, – rozličné šachové
hry, účasť na súťažiach, od 7 r., 400
Sk, – výroba najrozma-
nitejších maškŕt a pochúťok spojená s
množstvom zábavy, od 7 r., 600 Sk,

– word, excel a
internet budeš mať v malíčku, od 8 r.,
600 Sk.

–
potešiť vlastnoručnou namaľovanou
šatkou či kravatou vôbec nie je ťažké,
4x2 hod., 1000 Sk, – o-
zdobte svoj byt, či obdarujte svojich
blízkych vašim výrobkom, 12x4 hod.,
1000 Sk, – výroba

folklór-
niček

žonglovanie

orientačný beh

kickbox

kickbox aerobic

turistický

MODELÁRSKE: malý lodný mode-
lár

lodný modelár

letecký modelár
klub modelá-

rov

INÉ: Angličtina hrou I.

Angličtina
hrou II.

reportéri

divadelný

divadlo HIP

gitara pre začiatoční-
kov

gi-
tara pre pokročilých

šach

maškrtníček

práca s počítačom

UMELECKÉ: maľby na hodváb

keramika

smalty-emailie

Kurzy pre mládež
a dospelých

šperkov, spôn dovlasov, brošní a iných
drobností fascinujúcou technikou smal-
tovania, 4x2 hod., 1000 Sk,

– výroba šperkov, ozdôb a drob-
ných predmetov z drôtu kombináciou s
kamienkami, korálikmi, mušlami určite
obohatí aj vás, 4x2 hod., 800 Sk,

– chcete sa naučiť techniku
starých materí? Príďte medzi nás., 4x2
hod., 600 Sk;

– spriatelíte sa s
počítačom a naučíte sa používať tento
program, 9x1,5 hod., 700 Sk, –
objavíte, aké zábavné je robiť tabuľky
a grafy a že to vôbec nie je ťažké,
9x1,5 hod., 700 Sk,

– objavte neobmedzené
možnosti internetu a naučte sa mailo-
vať, 9x1,5 hod., 700 Sk,

– všetko o
tvorbe web stránok, 12x1,5 hod., 1000
Sk,

– pokračovanie
kurzu tvorby www stránok v progra-
moch PHP + My SQL, 12x1,5 hod.,
1000 Sk;

– konverzácia
po anglicky pre mierne pokročilých, t.j.
schopných jednoduchšej konverzácie,
12x1 hod., 700 Sk, –
konverzácia po anglicky pre zdatných,
12x1 hod., 700 Sk,
– konverzácia po nemecky v príjem-
nom prostredí, 12x1 hod., 700Sk;

– naučíte
saorientálne tanečné prvky, zatočíte si
bruškom a urobíte niečo pre svoje zdra-
vier, 12x1hod., 600 Sk,

– aerobic s prvkami kicboxu zlepší
vašu postavu i kondičku, 12x1 hod.,
500 Sk;

– naučte sa písať všet-
kými desiatimi a čas prestane byť va-
šim nepriateľom, 12x1,5 hod., 700 Sk,

– už dlho sa od-
hodlávate oprášiť váš šijací stroj a zlep-
šiť si šatník či zhotoviť bytové dopln-
ky?, 12x2 hod., 1000 Sk.

V prípade, že prinesiete vzdelávací
poukaz, ktorý podľa zákona musí vy-
dať škola každému žiakovi základnej i
strednej školy, bude váš poplatok nižší
o 200 Sk.

Vyhradzujeme si zmenu v ponuke. V
prípade, že sa na krúžok alebo kurz,
ktorý ste si vybrali neprihlási dosta-
točný počet záujemcov, kurz sa ne-
otvorí a uhradený poplatok vám vráti-
me.
Ľudia v hmotnej núdzi majú nárok na

zníženie, resp. odpustenie poplatku,
ak prinesú potvrdenie o hmotnej núdzi.

drôtikova-
nie

palič-
kovanie

POČÍTAČOVÉ: word

excel

kurz práce s in-
ternetom

kurz tvorby
internetových stránok

tvorba internetových stránok
pre pokročilých

JAZYKOVÉ: konverzácia v anglič-
tine (mierne pokročilí)

english club

Deutsch beim Tee

POHYBOVÉ: brušné tance

kickbox aero-
bic

INÉ: strojopis

kurz strihov a šitia

Po Dobrodružnom lete EPIcent-
rum – Centrum voľného času v Zá-
mockom parku znovu ožíva. Tra-
dične prichádza so svojou netradič-
nou ponukou trávenia voľného
času pre deti, mládež a aj dospe-
lých. Krúžky a kurzy sa podobne
ako po minulé roky nesú v duchu
osobného rozvoja, radosti a pria-
teľstva. Ak teda patríte medzi tých,
ktorí sa radi naučia novým zručnos-
tiam alebo jazykom príďte si vybrať
zo širokej ponuky. Čakajú na vás
kurzy zamerané na textilný dizajn,

šperky či klasické remeslá. Môžete
sa naučiť čarovať s papierom alebo
loptou. Postavu si môžete zlepšiť
kickbox aerobicom alebo brušnými
tancami a svoje jazykové schop-
nosti v kurzoch zameraných na kon-
verzáciu a komunikáciu. Možnosť
vybrať si z tejto širokej ponuky trvá
počas celého septembra v EPIcen-
tre – Centre voľného času v Zá-
mockom parku, tel. č.: 033/641 20
20. Bližšie informácie nájdete aj na
našej internetovej stránke www.
epicentrum.org. (EPIC)

V pondelok 4. septembra od 11.00 do 18.00 hod. otvorí EPIcentrum –
Centrum voľného času v Zámockom parku svoje brány všetkým zve-
davcom. Prežiť s nami môžete príjemné popoludnie, plné tvorivých
činností a súťaží. Čaká na vás i výstava výrobkov a možnosť bližšie sa
informovať a prihlasovať na naše krúžky a kurzy. Bližšie informácie
vám radi poskytneme v EPIcentre – Centre voľného času v Zámockom
parku, tel. č.: 033/641 2020 alebo na našej internetovej stránke
www.epicentrum.org. (EPIC)

Hádzanársky turnaj veteránov s medzinárodnou účasťou o pohár sta-
rostu obce Lehota pod Vtáčnikom sa konal 12. 8. 2006. Spomedzi 8 druž-
stiev sa víťazom stal HK Ostrava. Pezinskí starí páni obsadili druhé mies-
to. Pezinské družstvo sa v dňoch 1. – 3. septembra zúčastní na ďalšom
medzinárodnom turnaji v Hradci Králové.

l

(ik)

Počas druhého júlového víken-
du sa na tenisových dvorcoch
VTC Pezinok uskutočnil už 8. roč-
ník tenisového turnaja amatérov
Jožko´s Cup. Tento rok sa na ňom
zúčastnilo tridsať mužov a šesť
žien v rôznych vekových kategóri-
ách. Súťažilo sa len v dvojhrách
mužov a žien, keďže kvôli nepriaz-
ni počasia sa nemohla odohrať
plánovaná štvorhra mužov a zmie-
šaných dvojíc.

Kvalitatívne sa úroveň podujatia
posunula vyššie, prišlo viac star-
ších a skúsenejších hráčov, o čom
svedčili pekné semifinálové a finá-
lové zápasy, najmä v mužskej kate-
górii. Ani súťažiaci, ktorí vypadli v
prvom kole však nemuseli smútiť a
mohli sa zapojiť do ďalších bojov o
víťaza ,,Mrzutej útechy" a do ve-
černého tenisového kolotoča.

Celkovo možno tento ročník tur-
naja hodnotiť veľmi pozitívne, aj
vďaka materiálnej podpore Nadá-
cie SPP, ktorá hráčom poskytla
loptičky a prenosné sociálne za-
riadenia.

– 1.
M. Benedik, 2. M. Štrba, 3. S. Ma-
toška, M. Fojcik, –
1. M. Mlčúchová, 2. V. Slezáková,
3. G. Nagyová, D. Karasová,

– 1. M. Machovič,
2. P. Chochol, 3. I. Schwammel, M.
Bocora, – 1. M. Pre-
šinský.

VÝSLEDKY: muži dvojhra

ženy dvojhra

muži

mix kolotoč
(pg)

Mrzutá útecha

Jednotka záchranárov Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku v
uplynulých dňoch zasahovala pri
týchto záchranných akciách:
14. 8. záchranárov privolali k do-

pravnej nehode dvoch motoro-
vých vozidiel na Sládkovičovej
ulici, pri ktorej boli dve osoby zra-
nené;

16. 8. odstraňovali spadnutý
strom pri vstupe do bytového
domu na Novomeského ulici;

16. 8. vyslobodzovali osobu zo
zaseknutého výťahu v bytovom
dome na Svätoplukovej ulici.

(HaZZ)
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(piatok – nedeľa) –
– program bude

uvedený na samostatných plagá-
toch;

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

– benefičný
večer nadácie REVIApri príležitosti
10. výročia jej založenia;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – nový
cyklus prednášok Viery Černuško-
vej. Téma:

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále –
– nový ročník cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Dnes:

, účinkuje
;

(streda) o 19.00 hod. vo veľ-
kej sále – –
koncert známej šansónovej spe-
váčky so sprievodnou kapelou (P.
Malásek);

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

– bene-
fičný koncert.

4. 9. – 30. 9.

15. – 17. 9. VI-
NOBRANIE 2006

19. 9.
CLOSE HAR-

MONY FRIENDS

21. 9.
HOVORY O ZDRAVÍ

24. 9.
AHOJ ROZPRÁVKA

27. 9.
HANA HEGEROVÁ

29. 9.
IDA KELAROVÁ,

ROMANO RAT, APSORA

10 rokov časopisu
Pezinskýpodnikateľ.

Zdravie ako ho nepo-
známe

Klaun Pe-
pele Divadlo Žihadlo – V.
Zetek

VÝSTAVA:

Pezinská country skupina ARION
vás spolu s organizátormi Kultúr-
neho leta 2006 pozýva na koncert,
ktorý sa uskutoční v nedeľu 27.
augusta o 20. hodine na Radnič-
nom námestí. V rámci country
večera vystúpia aj hostia skupiny.

(mo)

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára aj v školskom roku
2006/2007 kurzy jogy, kalane-
tiky a astronomický krúžok,
ktoré sa začínajú:

Presnú hodinu, kedy budú krúž-
ky otvorené sa dozviete u infor-
mátora v Dome kultúry. Prihlásiť
sa možno na prvej hodine, kde
dostanete aj informácie o celom
programe kurzov a výške po-
platkov.

kurz jogy 4. 10.
kalanetika 3. 10.
astronomický krúžok 3. 10.

(kc)

Galéria insitného umenia v Pezinku (v Schaubmarovom mlyne, Caj-
lanská ul. č. 255) pripravuje , ktoré sú určené pre deti
s rodičmi. Prvý sa uskutoční 24. septembra o 16. hodine pod názvom

. Jeho cieľom je odhaliť súvislosti s inými ume-
niami (hudbou, pohybom, výtvarným prejavom). Stretnutia sú určené
pre deti od 5 rokov. Cena za dieťa je 15 Sk a 30 Sk za rodiča s
dieťaťom. Predpokladané trvanie 90 minút. Farby a ostatný výtvarný
materiál zabezpečí Slovenská národná galéria.

V týchto dňoch ponúkame zaujímavú a neopakovateľnú výstavu
.

Okrem telefonického kontaktu (033/640 4025, 0904 165 263) už
možno s galériou komunikovať aj prostredníctvom e-mailu:

.
Novou správkyňou galérie je Iveta Žáková.

nedeľné ateliéry

Čo sa skrýva v obraze

Poklady a insity

pezi-
nok@sng.sk, www.sng.sk

(EL)

Kultúrne centrum v Pezinku otvára v školskom roku 2006/2007
. Je určený všetkým záujemcom o

vesmír a mimozemské civilizácie. Popri teórii je v programe pozorovanie
Slnka, Mesiaca, Jupitera, Saturnu a iných planét astronomickými ďale-
kohľadmi. Krúžok bude otvorený v utorok 3. októbra o 17.30 hod. v
Dome kultúry, miestnosť č. 109. Poplatok za 11 dvojhodinových stretnutí
je 275 Sk, ktorý treba zaplatiť na prvom stretnutí. Ukončenie krúžku bude
19. 12. 2006.

Krúžok povedie Ing. Ľ. Dobrovoda, tel. 033/647 4800, 0915 063 849.
Prihlášky: Kultúrne centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/641
2093 (p. Debnárová).

astro-
nomický krúžok a SCI-FI krúžok

(kc)

V rámci Kultúrneho leta si prídu na svoje aj deti. V nedeľu 13. au-
gusta na Radničnom námestí ich potešili bratia Hudecovci s indián-
skou rozprávkou. Snímka (mo)

Ďakujeme za doručeniečasopisu
aj na nové ulice v Pezinku v lokalite
Turie brehy. Ako starých Pezinča-
nov nás to potešilo a dúfame, že sa
k nám časopis dostane i v budúc-
nosti. Rodina Halamičková

1. – 3. Garfield 2 USA
(

5. Sexi pistols USA
6. FK: Show začína VB
7. Spýtaj sa prachu USA

8. – 10. Autá USA

12. – 13. Piráti Karibiku 2 USA
19. – 21. Účastníci zájazdu ČR
22. – 24. Superman sa vracia

USA
26. Dobrúnoc a veľa šťastia

USA
28. FK: Na východ od raja

USA
29. – 1. Kúzelná opatrovateľka

USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

Ver-
nisáž výstavy bude 8. septembra
2006 o 17.00 hod., výstava potrvá
do 8. októbra 2006.

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

KINO DOMU KULTÚRY

2. a 3. aj o 17.00 hod.)

(9. a 10. o 17.00 a 19.30 hod.)

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VERONA PROKOPOVÁ – SO-
CHY, KRESBY, INŠTALÁCIE.

Dokončenie z 11. strany
Od roku 2005 je kapelníkom skúsený
hudobník Ing. Vladimír Féder, ktorý
nácvikom nových skladieb obohacuje
a spestruje repertoár a kvalitu pro-
gramu dychovky. Pri nácvikoch spe-
vákov od roku 2003 svojou odbornou
radou prispieva aj speváčka Mirka
Sandtnerová, ktorá v Grinavanke spie-
vala v rokoch 1995 – 1996.

Grinavanka od roku 1958 účinkovala
na všetkých oberačkových slávnos-
tiach v Pezinku a v Modre. Zabáva a
svojou hudbou potešuje všetkých mi-
lovníkov dobrej dychovky doma i v za-

hraničí. Svedčí o tom aj pravidelný, v
poradí už 7., Grinavský majáles, ktorý
organizuje jubilujúca hudba. Doteraz
sa v Grinavanke vystriedalo 126 hu-
dobníkov, 10 kapelníkov a 20 spevá-
kov. Pozoruhodné je, že Ondrej Satko
a Ivan Šmahovský prišli do Grinavanky
v roku 1946, teda už 60 rokov sú jej
neodmysliteľnou súčasťou a dodnes
aktívne hrajú. Dnes v nej účinkuje pät-
násť hudobníkov a päť spevákov. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o existenciu a
zveľaďovanie našej Grinavanky. (dš)


