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Úspešní vystavovatelia – Ing. Vladimír Mrva (vpravo) z firmy Mrva & Stanko, Trnava a Ing. Ľudovít
Žofiak z firmy Víno Ludvik s oceneniami v spoločnosti prezidenta VTP Ing. Jána Hacaja, predsed-
níčky organizačného výboru Ing. Oľgy Bejdákovej a primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu.

Na tohtoročnom 12. ročníku Vín-
nych trhov Pezinok sa predstavilo
588 vzoriek vín, čo je najviac v do-
terajšej histórii tohto podujatia.
Záujem o účasť v súťaži prejavilo
123 producentov vín zo Sloven-
ska, Čiech a Rakúska, ktorí po-
núkli 374 bielych vín, 203 červe-
ných a 11 sektov.

Vína dva dni hodnotilo šesť de-
gustačných komisií, pod vedením
prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.
Komisie udelili 45 zlatých, 132
strieborných a 336 bronzových
medailí. V siedmich kategóriach
vyhlásili šampiónov. Toto ocene-
nie sa udeľuje najlepšie hodnote-
nému vínu.

Najúspešnejším vystavovate-
ľom sa stala firma Víno Mrva &
Stanko, Trnava, ktorá získala 3
šampiónov a tri ďalšie ceny. Z pe-
zinských vystavovateľov bola naj-
úspešnejšia firma Víno Ludvik,
ktorá si odniesla jedného šampió-
na a dve hlavné ocenenia.

Pokračovanie na 6. strane

Mesto Pezinok, Obvodný úrad v
Pezinku a Mestská organizácia
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov srdečne pozývajú
všetkých spoluobčanov na okres-
né oslavy oslobodenia našej vlas-
ti, ktoré sa uskutočnia 9. mája o
15.00 hod. pri pamätníkoch pri
Zámku a na Mladoboleslavskej
ulici. Účasť na oslavách prisľúbil aj
minister obrany SR František Ka-
šický, zástupcovia diplomatického
zboru, primátori a starostovia
okresu aďalší vzácni hostia. (r)

Konfederácia politických väz-
ňov, tak ako každoročne, organi-
zovala Deň nespravodlivo stíha-
ných, ktorý bol tento rok venovaný
najmä dvom Pezinčanom a ich
rodinám, ktoré trpeli v dobe komu-
nistického totalitného režimu za-
čiatkom päťdesiatych rokov. Spo-
mienka na Lukáča Satinu a Pavla
Godoviča začala svätou omšou v
Kláštornom kostole, pokračovala
položením kytíc k pamätnej tabuli
na Kapucínskom kláštore a skon-
čila sa seminárom a spomienkami
pamätníkov v Dome kultúry. Za
Mesto sa na pietnej slávnosti zú-
častnil primátor Oliver Solga.

(r)

Zaujímavá prechádzka medzi
vinohradmi.

Posledný marcový deň sa v Pezinku
súťažilo o to, kto navarí lepšiu kapustnicu.



V minulom čísle Pezinčana ma
vyzvali obyvatelia Muškátovej ul. 2
– 8, aby som sa vyjadril k výstavbe
bytového domu na mieste dneš-
ného padajúceho betónového mú-
ru a trávnatej plochy, ako i časti po-
zemkov susediacej priemyselnej
zóny. V otvorenom liste je veľa ne-
presností a zavádzajúcich informá-
cií, na ktoré chcem reagovať, pri-
čom sa vôbec nemienim na nie-
koho vyhovárať, ale musí byť jas-
né, kto nesie v danom prípade svoj
podiel zodpovednosti (lebo o žiad-
nej vine sa hovoriť nedá) za pláno-
vanú stavbu.

1. Predaj pozemku odsúhlasilo
mestské zastupiteľstvo, ktoré ve-
delo na aký účel ho predáva. Pri-
mátor môže blokovať jeho rozhod-
nutie len v dvoch výnimočných prí-
padoch, a to ak by rozhodnutím bol
spáchaný trestný čin alebo predaj
by bol pre mesto zjavne nevýhod-
ný. Potom musí byť rozhodnutie
MsZ prijaté trojpätinovou väčšinou.
Ato sa nestalo, takže som nemohol
rozhodnutie nepodpísať.
2. Vo vašom liste sa hovorí o tom,

že v územnom konaní bolo veľa
klamstiev a nezrovnalostí a že
Mesto Pezinok – stavebný úrad
vaše pripomienky zamietol. Dôraz-
ne upozorňujem, že Stavebný
obecný úrad je prenesenou kom-
petenciou štátnej správy, nie je v
rozhodovaní viazaný Mestským
úradom a aj odvolania proti rozhod-
nutiam SOÚ idú na Krajský staveb-
ný úrad, teda štátny orgán. Do roz-
hodnutia SOÚ nemôžem ako pri-
mátor zasahovať. Ak došlo k po-
chybeniu tak KSÚ správne uložil
SOÚ aby pochybenia odstránil, prí-
padne začal nové konanie. Na
tomto základe sa urobilo aj nové
meranie svetlotechnických para-
metrov, teda či naozaj príde k zatie-
neniu vašich bytov. Regionálny
úrad verejného zdravotníctva v
Bratislave konštatuje vo svojom
rozhodnutí 20. 3. 2007 ,,...že navr-
hovaná stavba nespôsobí zníženie
doby preslnenia v okolitých objek-
toch pod normou stanovenú hra-
nicu. Námietky účastníkov konania
považujeme za neopodstatne-
né..." Pred vydaním tohto rozhod-
nutia SOÚ prerušil už 26. 2. kona-
nie v tejto veci a vyčkal na toto roz-
hodnutie.

3. K vyjadreniu nemenovanej zá-
stupkyne Krajského stavebného
úradu len konštatovanie, že je
práve v právomoci KSÚ túto stavbu
nepovoliť alebo ju eliminovať,
keďže, ako píšete, bola zdesená jej
umiestnením. V opačnom prípade
jej vyjadrenie nie je nič viac ako
alibizmus alebo neprofesionalita.

Pokračovanie na 8. strane

Piaty tohtoročný poslanecký deň sa uskutoční v stredu 2. mája od
16.00 hod. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní po-
slanci mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajú-
cimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň od 16.00 hod. do 17.00 hod. sa bude konať poslanecký
deň aj v budove Psychologicko-pedagogickej poradne na Cajlanskej ul.
č. 95 a od 18.00 do 19.00 hod. v Integrovanom klube v Grinave na Oreší.

(EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku zriadilo 9 komisií MsZ, do
ktorých zvolilo týchtočlenov:

Predseda: Stanislav Sobota, pod-
predseda: František Varecha,
členovia: Jozef Popluhár, Pavol
Skovajsa, Milan Šimovič, Marián
Šipoš, Miroslav Král, tajomníčka:
Katarína Šilhárová;

Predseda: Juraj Čech, podpred-
seda: Juraj Pátek, členovia: Hy-
nek Kosař, Vojtech Gottschall,
Miloš Andel, Andrej Vilím, Stani-
slav Procházka, Emil Cvičela,
Milan Grell, tajomníčka: Alena
Gusejnová;

Predseda: Božena Mizerová,
podpredseda: Elena Jurčíková,
členovia: Katarína Vladová, An-
ton Eliáš, Jozef Číž, Jana Virgo-

Komisia územného rozvoja a
životného prostredia

Komisia ekonomiky a financií

Komisia školstva a mládeže

vičová, Roman Baranovič, Elena
Galánková, tajomníčka: Ivanka
Chytrá;

Predseda: Elena Antalová, pod-
predseda: Zita Joklová, členovia:
Richard Demovič, Alžbeta Lanča-
ričová, Katarína Esterlová, Alžbeta
Šipošová, tajomníčka: Alžbeta
Strapáková;

Predseda: Kvetoslava Štrbová,
podpredseda: Drahomír Šmahov-
ský,členovia: František Féder, Sta-
nislav Pátek, Peter Hyross, Ján
Štrba, Elena Matuská, tajomníčka:
Marta Jančovičová;

Predseda: Justín Sedlák, podpred-
seda: Medard Féder,členovia: Pe-
ter Fraňo, Pavol Alexy, Juraj Mar-
kovič, Miroslav Horák, Igor Noga,
tajomníčka: Marika Odehnalová;

Komisia sociálnej starostlivosti
a zdravotníctva

Komisia kultúry

Komisia športu

Komisia vinohradníctva a vi-
nárstva

Komisia cestovného ruchu a
turistiky

Komisia verejného poriadku

Predseda: René Bílik, podpred-
seda: Gabriel Guštafík, členo-
via: Ján Hacaj, Milan Pavelka,
Oľga Bejdáková, Peter Matyšák,
Ján Satko, Milan Skovajsa, ta-
jomníčka: Soňa Sandtnerová;

Predseda: Peter Wittgrúber, pod-
predseda: Viera Klimeková, čle-
novia: Daniela Gašparovičová,
Eva Lovásiková, Jozef Vlado,
Ľudmila Vodnáková, Emanuel
Noga, tajomníčka: Eva Lupová;

Predseda: Jozef Chynoranský,
podpredseda: Ľubomír Gašpa-
rovič, členovia: Rudolf Ondro-
vič, Roland Koncz, Ivan Klamo,
Ladislav Špánik, Miroslav Tull-
ner, tajomníčka: Beata Dadajo-
vá.

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo VZN č. 5/2007 o názvoch
štyroch nových ulíc v lokalite
Orešné: Mlynárska, Černicová,
Trnková, Liesková. Počet ulíc v
časti Grinava sa rozšíril na
dvadsať. (mo)

Základná škola na Holubyho ulici.
Snímka (mo)

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
5. apríla rozhodlo o podaní návrhu na vyňatie Zá-
kladnej školy, Pezinok, Holubyho 14 zo siete škôl a
školských zariadení k 31. 8. 2007. Dôvodom je demo-
grafický vývoj v Pezinku a nedostatočné krytie finan-
čných potrieb školy prideleným normatívom.

Dňa 18. 4. 2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
s riaditeľmi škôl. Hlavnou témou rokovania boli voľné
kapacity v triedach na ostatných školách, spôsob
podania tejto informácie rodičom žiakov, možnosti
zamestnania učiteľov, ktorých aprobácia je žiadaná.
Závery zo stretnutia sú:

– každý rodič, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Ho-
lubyho dostane do konca apríla list s informáciou o
voľných miestach na ostatných školách;
– termín prijatia žiaka do školy bude do 30. 5. 2007.
Je dôležité dodržať ho aj z dôvodu, že je zákonom
stanoveným termínom, dokedy riaditelia škôl nahla-
sujú zriaďovateľovi počty žiakov na vyučovanie etic-
kej výchovy a náboženskej výchovy;
– riaditelia škôl vydajú predbežné rozhodnutia. Roz-
hodnutím Ministerstva školstva o vyradení školy zo
siete im bude doručené Rozhodnutie o prijatí žiaka
do školy.

Škola zaniká až vyňatím zo siete škôl a školských
zariadení, o čom v zmysle zákona č. 596/2003 o štát-
nej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodne Mi-
nisterstvo školstva SR.

Stanovisko primátora uvádzame na 8. strane.

1. a 2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:

5. ročník:

6. – 9. ročník:

voľné miesta všetky ZŠ
všetky ZŠ okrem Fándlyho
len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Ore-
šie
všetky ZŠ (Fándlyho a Kupeckého len vý-
berové triedy)

len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ
Orešie



Nevým prečo sa aprílu hovorý,
že je bláznyvý mesýc. Nekerý
ludé vyprávajú, že to je gvúlyva
temu počasú, ale jaké počasý
majú na mysly, to uš nygdo nepo-
vý. Minulý a predminulý rok sa
šecko belelo ot snehu jako v
decembri, teho roku bolo celý
apríl teplo a slnečno jak v máji.
Podla mna to počasím nebude,
bude to tým, že zrovna koncem
apríla sa difčence a aj nekeré
ženy začínajú vyzlékat a ukazo-
vat nové a vačé vnady zaoblené
dvoma velkýma svátkama a
dlhú zimu (čo, práda, tento rok
neplací). Chlapom výcej netre-
ba, ket to uvidzá, tý z lepšímču-
chem aj navonajú, nahrne sa im
kréf z hlavy úplne negdze indze
a potom... Zbohem zdravý ro-
zum! Eščeže v apríly nemáme
žádne volby, to by bolo velyce
nebespečné. Apríl je f Pezinku
zároven aj taký spúščač. A
šecko to spuscí na vínnych
trhoch. Né, nemyslým tým neke-
rých otcú rodzín a šelyjakých
podezryvých vozičkárú, kerý
nebudú mat míru f picí a ne-
chutne sa spuscá, já mám na
mysly tý kultúrne a podobné ak-
cije, festyvaly, posedzená, vý-
znamné aj menej významné
príležitosci, pri kerých sa ludé
móžu nelén zéndzit, ale móžu aj
poklábosit, vypit deco-dve vínka
a podobné príjemnosci. Spuscí
sa to v apríly a potom sa to do
októbra nezastavý. No, ale totok
je asi moc intelektuálska téma,
tak sa f tém nebudem piplat,
jako ten študent v... Venku to uš
vypadá načisto jak v léce, gri-
nafský fodbalysci vyhrávajú zá-
pas za zápasem (preto tam
chodzím na fodbal račik jako do
Pezinka) a život beží jako má.
Moja sestra hovorý, že to ny-
keho nezaujíma a mám písat o
tém, jaxa v mesce kradne a de-
vastuje, o tém, jak mesto vysa-
dzilo tuje a za dva dny tam uš
nebola any jedna, o tém jak
mosely uvázat lavičky pret kul-
turákem z retazú, aby si ich neg-
do neodnésel domú, o tém jako
sprejery postrýkaly školu... A já
sem sa rozhodél, že o tém just
písat nebudem, aj ket vým, že
čérna kronyka bola najčítanejšá
f každých novinách. Ja napíšem
račik o tém, že sa neny čemu
čudovat, ket si premiér tehoto
našeho druhého Švajčárska
any nefšimél, že bola nejaká
revolúcia, možná to robá jeho
volyči. Mne nezostáva, len su-
cho pripomenút, že podla októb-
rových kombinácií je totok tá
najhoršá možná. To je pre nás
optimistú zároven aj dúvot na
oslavu. Vydržat! Bude lepší.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Pri príležitosti 12. ročníka Vínnych trhov Pezinok vydala samospráva
mesta špeciálny prospekt .
Plnofarebná skladačka obsahuje informácie o histórii vinohradníctva a
vinárstva v Pezinku, tradičných odrodách, zásadách správneho pitia
vína, stručný slovník vinárskych výrazov a v neposlednom rade i kon-
takty na výrobcov vína, vínotéky a iné významné subjekty vínneho tu-
rizmu. Materiál symbolicky odovzdal miestnym vinohradníkom a viná-
rom primátor Pezinka Oliver Solga v rámci slávnostného otvorenia spo-
mínaného podujatia. Záujemcom je bezplatne k dispozícii v Mestskom
informačnom centre v Pezinku na Radničnom nám. 9.

Sprievodca milovníka vína po meste Pezinok

(EL)

V stredu 16. mája sa uskutoční Deň otvorených dverí na Mestskom
úrade v Pezinku. Tento rok organizátori pripravili tento program:

– v zasadačke č. 12: – powerpoin-
tová prezentácia so sprievodným komentárom (vhodné najmä pre
školy);

(11.30 – 12.30 hod. obedňajšia prestávka) – mož-
nosť individuálnych návštev občanov jednotlivých pracovísk mest-
ského úradu s cieľom zoznámiť sa s ich prácou;

– vestibul na 1. poschodí: výstava starých kroník
mesta Pezinka (zapožičané z Oblastného archívu v Modre);

– v zasadačke č. 12: stretnutie zamestnancov samosprávy
– dôchodcov, spojené so spomínaním;

– v zasadačke č. 12: verejné čítanie vybraných častí sta-
rých kroník mesta;

– v zasadačke č. 12: prezentácia čiastkových výstupov
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (stratégie) mesta Pe-
zinok (určené pre verejnosť).

– prieskum názorov občanov mesta na podmienky života starých ľudí
v meste (v rámci kampane Pezinok, mesto priateľské k seniorom)
– každý návštevník dostane Spravodaja samosprávy na volebné ob-
dobie 2006 – 2010.

Kolektívom sa z kapacitných dôvodov odporúča ohlásiť vopred.
Kontakt na usporiadateľov: Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7,

referát vzťahov k verejnosti, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupova@
msupezinok.sk.

8.00 hod.

8.00 – 17.00 hod.

8.00 – 19.00 hod.

15.00 hod.

16.00 hod.

17.00 hod.

Sprievodnými podujatiami budú:

(EL)

Ako funguje samospráva

Druhého apríla sme si pripomenuli 62. výročie oslobodenia Pezin-
ka. Hold obetiam vojny položením vencov a kvetov pri pamätní-
koch vzdali zástupcovia mesta na čele s primátorom Oliverom Sol-
gom, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a
ďalší občania. Slávnostný príhovor predniesol predseda ZO SZPB
Ľudovít Šušol. V kultúrnej časti vystúpil spevokol Jasienka pod
vedením M. Turňovej. Báseňpredniesol Dušan Vilim.

Hoci žijeme 62 rokov v mieri, ľudstvo je stále v ohrození. Tero-
rizmus, neofašizmus a iné násilie nabádajú k ostražitosti.

Dňa 9. mája sa uskutočnia oslavy oslobodenia a ukončenia II. sve-
tovej vojny, veríme, že sa na nich zúčastní aj školská mládež, ktorá
by sa mala viac zaujímať o regionálnu históriu a to, ako sa rodila
sloboda. (mm)

Skoré jarné počasie umožnilo
realizovať prvé investičné akcie
Mesta Pezinka už vo februári a
marci. A tak popri oprave a údržbe
komunikácií, jarnom čistení mesta
a dopravnom značení prvou väč-
šou stavbou boli parkoviská s kapa-
citou 35 miest a dve kontajnerové
stanovištia na Bystrickej ulici. Ich
výstavba aspoň čiastočne vyriešila
krízovú situáciu s parkovaním v
tejto časti mesta a stretla sa aj s
pozitívnym ohlasom obyvateľov
sídliska Juh. Tu chceme pokračo-
vať v najbližšomčase v revitalizácii
pravej strany Bratislavskej ulice
(pri bytových domoch) až po kru-
hový objazd. (OS)

Prvé kolo podujatia pod týmto
názvom sa uskutočnilo 24. marca a
napriek nepriaznivému počasiu
prinieslo pozitívne výsledky. Za
jednu sobotu sa v bytovkách na
sídlisku Sever vyzbieralo 2420 kilo-
gramov papiera. Za tento papier
bolo vydaných 500 kotúčikov toa-
letného papiera a keď sme zrátali
všetky náklady a zisk (kilogram
papiera za 2,30 Sk) zistili sme, že
Mesto na túto akciu ,,doplatilo" su-
mou 1510 Sk. Podujatie však bolo
stratové len na prvý pohľad, pre-
tože bolo dobrou príležitosťou pri-
pomenúť si dôležitosť separova-
nia. Občania získali aspoň malú
protihodnotu a papier neskončil v
netriedenom odpade na skládke.

Mesto Pezinok chce podobné
podujatia so spoločnosťou Pet-
mas-Onyx opakovať, nielen na Se-
vere ale aj na ostatných sídliskách.
O ďalších termínoch vás budeme
informovať formou letákov, v časo-
pise Pezinčan a v TV Pezinok.

(OS)

Po trojdňovom rokovaní parla-
mentných poslancov – pôdohos-
podárov z krajín V 4, Bulharska a
Rumunska sa 3. apríla uskutočnilo
záverečné stretnutie v Pezinku aj
za účasti ministra pôdohospo-
dárstva Miroslava Jureňu a pred-
sedu výboru Jána Slabého. Pra-
covná atmosféra pokračovala aj
počas večere spojenej s degustá-
ciou vín vo Víno Gallery Bozen. O
krátke predstavenie histórie a
súčasnosti Pezinka sa postaral
primátor Oliver Solga spolu s po-
slancom NR SR a členom spomí-
naného výboru Jánom Čechom,
ktorý návštevu Pezinka organizo-
val. (r)



Ak sa vám to stalo a nikde ste ich
nenašli, skúste sa zastaviť v Mest-
skom informačnom centre na Rad-
ničnom námestí č. 9. Neraz sa to-
tiž stáva, že poctiví nálezcovia
merajú sem cestu nielen z centra,
ale aj okrajových častí a prinesú
nájdené kľúče v dobrej vôli, že po-
môžu hľadajúcemu majiteľovi.
Veľa ľudí možno nevie o tejto mož-
nosti a nepríde sa popýtať a tak sa
tu nazbierala pekná kopa kľúčov,
ktoré márne čakajú na svojich maji-
teľov. Preto upozorňujeme čita-
teľov na túto skutočnosť pre prí-
pad, že by sa dostali do podobnej
situácie, aby sa pred tým ako re-
zignujú a vymenia kľúče v celom
dome, zastavili ešte v informač-
nom centre. Možno budú mať
šťastie. (EL)

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

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

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

Po trojmesačnom odbornom
školení otvoril nový koordinátor
prevencie kriminality prednáš-
kovú činnosť pre materské a zá-
kladné školy. V rámci nového pro-
jektu ponúka aj výučbu seba-
obrany a bojových umení, ktorú
chce zamerať najprv na prácu s
mladšími žiakmi. Zárukou kvality
tréningov budú jeho dvadsa ť-
päťročné skúsenosti s trénovaním
bojových umení. Ak sa potvrdí
predbežný záujem detí i rodičov,
vytvorí mestská polícia podmien-

ky aj na prácu s deťmi predškol-
ského veku.

Oddelenie prevencie kriminality
MsP v súčasnosti ponúka školám
aj rozšírenú formu prednáškovej
činnosti. Preventívne programy sú
zamerané na žiakov všetkých roč-
níkov osobitne, pričom ponuku
môžu plne využiť aj stredné školy.
Podrobné informácie o termínoch i
rozsahu nových prednášok získate
priamo u koordinátora prevencie
kriminality Miroslava Schlesingera
na tel.č. 033/ 6901 183. (MsP)

Modranský turistický spolok pozýva budovateľov, sponzorov, brigádni-
kov, organizátorov, turistov a priateľov rozhľadne na Veľkej homoli na
stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. mája o 13.00 hod., pri príležitosti 5. vý-
ročia odovzdania turistickej rozhľadne verejnosti.

Spoločne si pri rozhľadni zaspomíname na krásne chvíle prežité pri jej
budovaní. Tešíme sa na stretnutie. (MTS)

V centre mesta medzi Holubyho a Hrnčiarskou ulicou vyrástli nové
bytové domy. Domov tu nájde 64 rodín v 21 dvojizbových, 39 tro-
jizbových a štyroch štvorizbových bytoch. Byty sa nachádzajú na
1. až 6. poschodí. Na prízemí sú administratívne priestory a príslu-
šenstvo k bytovej časti. V podzemí je 17 garážových boxov a 24
miest na parkovanie.

Na snímke je pohľad z Hrnčiarskej ulice. (mo)

Viacerí naši čitatelia sa zaujíma-
li, čo sa bude stavať v priestoroch
bývalého OSAN-u na ulici SNP,
keďže tu prebiehajú búracie prá-
ce. O informáciu sme požiadali
primátora mesta ,
ktorý nám povedal: –

Olivera Solgu

(red.)

Stavebný
obecný úrad vydal zatiaľ v danej
lokalite len búracie povolenie,
podľa našich informácií, ešte nedo-
stal štúdiu a žiadosť o stavebné
povolenie. Podľa predbežných ro-
kovaní s investorom, ktoré pre-
behli v Komisii pre územný rozvoj
a životné prostredie v minulosti,
uvažuje sa v tejto lokalite o výstav-
be malopodlažných obytných do-
mov.

Ako pravidelný čitateľ a občasny prispievateľ, dovoľujem si vás upo-
zorniť na prinajmenšom nevhodnosť zverejnenia anonymného článku
uverejneného v minulom čísle (Ad: Stĺpček o ,,stĺpku"), pod ktorý sa pod-
písala tzv. Občianka mesta.

Som toho názoru, že obsahová úroveň tohto mestského periodika by v
žiadnom prípade nemala byť dehonestovaná zverejnením správy typu
,,Agentúry JPP", najmä ak jej cieľom je konkrétnu osobu poškodiť, alebo
z nej urobiť ,,trtka", ako píše vo svojom Stĺpku po našem samotný strýco
Lajo. Seriózne noviny takýto spôsob verejnej diskusie jednoducho ne-
realizujú.

Veľmi rád by som sa dozvedel vaše stanovisko ako šéfredaktora novín
Pezinčan a tiež redakčnej rady novín na dôvody zverejnenia tohto ano-
nymu a kto za to nesie zodpovednosť. Vladimír Mizerák

Odpoveď šéfredaktora:
– Pán Mizerák sa pýta, kto je zod-
povedný za to, že sa v našich novi-
nách objavila reakcia na Stĺpek po
našem od čitateľky, ktorá vystu-
puje pod označením Občianka

mesta. O článkoch, ktoré idú do
novín rozhoduje šéfredaktor, ktorý
je v zmysle zákona č. 81/1966 zb.
o periodickej tlači, z poverenia vy-
davateľa zodpovedný za obsah
novín.

Vytýkate nám, že články podpí-
sané takýmto označením ne-
svedčia o serióznosti novín. Po-
tom ale za neseriózne by sme mu-
seli označiť takmer každé písané
periodikum, pretože v rubrikách
čitateľov je toto bežná prax. Pisa-
teľ síce napíše pod príspevok
svoje meno, ale požiada redakciu,
aby ho nezverejnila. Tak je to aj v
tomto prípade.

Za ďaleko neserióznejšie pova-
žujem, keď si pisateľ pod kritický
príspevok vymyslí iné meno alebo
uvedie zavádzajúcu značku zlo-
ženú z iniciálok iného mena. V ta-
kýchto prípadoch môžete ešte nie-
komu ublížiť.

Môj názor na anonymov som už
dávnejšie vyjadril, vôbec nie som
rád, že existujú, ale stále je ich
dosť. Niektoré sú hrubé, urážlivé,
iné upozorňujú celkom konkrétne
na nedostatky a problémy, pisate-
lia však nechcú zverejniť svoje
mená. Vraj ľudia sú zlí, možno
majú aj svoju pravdu... K anony-
mom mám preto rozdielny postoj.

A ešte prečo sa vôbec objavila
reakcia čitateľky pod značkou
Občianka mesta v novinách? Keď
je človek demokrat, musí pripustiť
aj iný názor. Vôbec si nemyslím,
že článok o ktorom píše pán Mize-
rák je urážlivý, hoci by sa mu dalo
tiež čosi vyčítať. Tak isto ako ďal-
ším názorom, ktoré sme uverejnili
v Pezinčanovi predtým.

Netvrdím, že uverejníme všetko,
ale väčšina kritických príspevkov,
pokiaľ sú slušné, sa do novín do-
stane. Keď čítam iné mestské no-
viny vydávané samosprávou,
mám dobrý pocit, že sme v tomto
smere oveľa ďalej.

šéfredaktor
Milan Oravec



V pondelok 26. marca pozval
primátor mesta Oliver Solga peda-
gogických zamestnancov pezin-
ských škôl a školských zariadení
všetkých stupňov do Domu kultú-
ry, aby spoločne oslávili Deň uči-
teľov. Učitelia strávili príjemný
večer pri muzikálovej komédii

(s Karin
Olasovou a Pavlom Peschlom
ml.), po ktorej sa im prihovoril sláv-
nostnou rečou primátor mesta a
ocenil učiteľov, ktorí prispievajú k
vysokej úrovni školstva v Pezinku.
Pri tejto príležitosti prevzali ocene-
nia a pamätné listy:

(učiteľka na ZŠ Fán-
dlyho ul.), (riadi-
teľka MŠ Svätoplukova ul.) a

(riaditeľ ZŠ s
MŠ Orešie).

Každý má svojho Leona

Mgr. Mária
Radimáková

Lýdia Babalová
Ing.

Ľubomír Macháček
Viera Tóthová

Pri príležitosti Dňa učiteľov oce-
nili pedagogických pracovníkov
škôl a školských zariadení Brati-
slavského kraja. Ocenených bolo
štyridsať pedagógov na základe
návrhov riaditeľov škôl a škol-
ských zariadení. Z Pezinka boli
ocenené:

, zástupkyňa riaditeľa SOU M.
R. Štefánika v Pezinku a

, učiteľka Gymnázia
Pezinok. Blahoželáme.

Mgr. Jana Guštafíko-
vá

Oľga Ma-
tejovičová

(mo)

Chcem poďakovať vedeniu Mes-
ta Pezinka za pekný darček, ktorý
pripravili pre všetkých učiteľov v
našom meste v podobe hudob-
ného muzikálu.

Úprimne chcem poďakovať aj za
moje ocenenie, ktoré som dostala
dňa 26. marca pri príležitosti Dňa
učiteľov.

Toto ocenenie si veľmi vážim,
bolo pre mňa príjemným prekvape-
ním. Je to pre mňa česť, ale záro-
veň aj výzva na ďalšiu ešte kvalit-
nejšiu prácu v našej MŠ. Spolu-
práca s Mestom – našim zriaďova-
teľom, je príkladom pre mnohé iné
mestá a obce.

Zároveň ďakujem celému kolek-
tívu za podporu a ochotu. Bez nich
by som toto ocenenie určite ne-
držala v ruke. Pri plnení pedagogic-
kej práce majú vždy úsmev na tvári,
trpezlivosť, pochopenie a vytvárajú
príjemnú atmosféru pre všestranný
rozvoj našich drobcov.

Naďalej sa budem snažiť o kvalitu
služieb v našej materskej škole,
aby sa deti aj rodičia vždy s ra-
dosťou k nám vracali.

Lýdia Babalová

Dôležitým bodom rokovania mest-
ského zastupiteľstva bolo aj rozhod-
nutie zastaviť všetky rokovania a
prípravné práce na odpredaji areálu
Rozálka (pezinská pažiť). Ide o
areál s výmerou 17,5 hektára, ktorý
je majetkom mesta a rozprestiera
sa medzi Strednou školou Policaj-
ného zboru a Hasičským areálom.

Už od polovice deväťdesiatych
rokov prebiehali mnohé rokovania a
boli vyhotovené štúdie využitia tohto
pozemku na výstavbu bytových a
rodinných domov po jeho odpredaji.
Hovorilo sa aj o spoločnom investo-
vaní, zasietení alebo dokonca vý-
stavbe a odpredaji hotových domov
a bytov.

Jedna z hliadok pezinských skautov.

Organizátori dobrovoľnej finanč-
nej zbierky DEŇ NARCISOV 2007
v Pezinku – Liga proti rakovine a
Klub VENUŠAPezinok – vyhodno-
tili tohtoročnú akciu, ktorá sa usku-
točnila 13. apríla.

Na organizovaní v Pezinku sa
podieľali Klub Venuša a skauti 61.
zboru Modrý oblak. Do zbierky sa
zapojili dobrovoľníci zo základ-
ných škôl (ZŠ Orešie, Na bielenis-
ku, Holubyho), stredných škôl
(SOU na Komenského ul., Ob-
chodná akadémia, Gymnázium),
miestna organizácia Únie žien,
Územný spolok Červeného kríža
(ZO Pezinok, Limbach a Malacky)
a obecné úrady vo Viničnom a Slo-
venskom Grobe. Klub Venuša s
dobrovoľníkmi vyzbieral 152 568
Sk, skautiďalších 34 411 Sk.

Je potešiteľné, že v tomto roku
sa rozšírili rady dobrovoľníkov,
ktorí sa pridali k tejto humánnej
zbierke. Aj preto bol výsledok taký
skvelý. Dôležitou vlastnosťou bola

aktivita všetkých zúčastnených
hliadok. V obciach boli hliadky na
uliciach a zapojili sa aj základné
školy.

Touto cestou chcem poďakovať
všetkým, ktorí sa podieľali na

zbierke i tým, ktorí akoukoľvek su-
mou prispeli na túto humánnu ak-
ciu. Ďakujeme, že pomáhate plniť
poslanie Ligy proti rakovine.

vedúca klubu Venuša
Anna Štilhammerová,

Už pred štyrmi rokmi sa však
objavili aj hlasy proti predaju, za
zachovanie lokality na rekreačno-
športové účely, alebo ako rezervy
na výstavbu vo vzdialenej budúc-
nosti. Bol som tiež jedným z tých,
ktorí hovorili, že niečo by sme mali
zanechať aj našim deťom a vnu-
kom. Tieto hlasy silneli najmä po
minuloročných voľbách. Argu-
mentom bolo i to, že Mesto už ne-
vlastní podobný kvalitný poze-
mok, s takouto mimoriadnou roz-
lohou. Som rád, že názory smeru-
júce k zachovaniu Rozálky v ma-
jetku mesta a jej využitia v pro-
spech všetkých občanov mesta
nakoniec zvíťazili (proti bol len

jeden poslanec a dvaja sa hlaso-
vania zdržali), čo znamená, že
Rozálka sa predávať nebude.

Som presvedčený, že rozhodnu-
tie zastupiteľstva prišlo v pravý
čas a z dlhodobého hľadiska je
rovnako strategické ako ekono-
mické. Na tomto pozemku môže
byť v budúcnosti mestské kúpalis-
ko, klzisko, športová hala s parko-
viskom, ale aj nový futbalový areál
alebo iný športový komplex. To
všetko by sa však malo plánovať
po dostatočnej diskusii s občanmi,
ich informovanosti a zvážení eko-
nomických možností či potrieb
obyvateľov.

Oliver Solga

V stredu 28. marca bol oficiálne
otvorený pezinský Vinohradnícky
naučný chodník. Bol vybudovaný
z prostriedkov Európskej únie,
nášho štátu a Mesta Pezinka. Cel-
kové náklady predstavujú 816 tisíc
Sk. Výstavba trvala sedem mesia-
cov.

Na sedemkilometro-
vej trase chodníka je
umiestnených dvanásť
informačných tabúľ a
dve orientačné mapy.
Súčasťou chodníka sú
aj dve odpočívadlá so
stolmi a lavičkami. Zre-
konštruovaná bola i va-
hadlová studňa. Zakon-
zervované boli ruiny
múrov pôvodného Pe-
regského domu, spev-
nili sa niektoré úseky

komunikácií a trasa chodníka bola
vyznačená.

Prechádzka po naučnom chod-
níku je veľmi zaujímavá a poučná.

(Ako píšeme na inom mieste, ra-
dosť z tohto diela netrvala dlho,

(mo)

Vahadlová studňa.Pri jednej z informačných tabúľ.

vandali už časť zariadenia chod-
níka stačili zničiť. Smutné.)



Prvá strana Pezinčana z roku
1970. Formát A5, 16 strán, tlač
cyklostyl. Zodpovedným redakto-
rom sa stal Miroslav Stojkovič.

Titulná strana z roku 1974. Pod
touto hlavičkou vychádzali mest-
ské noviny v rokoch 1971 až 1976.
Formát A5, 16 strán, cyklostyl.
Obálku navrhol Milan Mondok.

V rokoch 1977 – 1978 vychádzal
Pezinčan s novou hlavičkou.
Kresby na 1. strane sa menili, čo
bolo graficky už náročnejšie. Ilu-
stroval Oliver Solga. Noviny vy-
chádzali v náklade 600 výtlačkov,
v septembri k Vinobraniu až tisíc
kusov. Takýto náklad na cyklostyl z
hľadiska množstva a kvality tlače
bola už veľmi zložitá úloha. (mo)

Pokračovanie z 1. strany
Výsledky VTP 2007

Šampión kategórie:
Rizling vlašský, r. 2006,

Víno Mrva & Stanko, s.r.o., Trnava
Devín, bobuľový vý-

ber, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cabernet Sauvignon, bob.

výber, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cabernet Sau-

vignon, bob. výber, r. 2006, Víno Ludvik, Pezi-
nok

Dunaj, hrozienkový
výber, r. 2006, Víno Masaryk, Skalica

Tokajský výber 3-putňový, r.
1990, Galafruit & Co., Malá Tŕňa

Sekt Pálffy, clasic-brut, Víno Nitra
Ďalšie hlavné ocenenia
Cena ministra pôdohospodárstva SR

Cabernet Sauvignon, výber z
hrozna (VzH), barrique, r. 2005, Víno Ludvik, Pe-
zinok Devín, bobuľový výber (BV), r. 2006,
Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena primátora mesta Pezinka

Chardonnay, neskorý zber, r. 2006, Milan Sko-
vajsa, Pezinok Cabernet Sauvignon, VzH, r.
2006, VPS, s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok
Cena Združenia pezinských vinohradníkov a
vinárov

Rizling vlašský, VzH, r. 2006,
Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potra-
vinárskej komory

Cabernet Sauvignon, VzH, r. 2006, Dušan Dur-
dovanský, Vinosady
Cena EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav

Devín, BV, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena Združenia malokarpatská vínna cesta

Víno
Ludvik, Pezinok

(mo)

Víno biele, tiché, suché –

Víno biele, tiché, ostatné –

Víno ružové, tiché –

Víno červené, tiché, suché –

Víno červené, tiché, ostatné –

Víno tokajské –

Víno šumivé –

(za najlep-
šie hodnotené akostné víno s prívlastkom, s dokla-
dom o pôvode hrozna, alebo zatriedení hrozna zo
Slovenska) –

a

(za najlepšie hod-
notené víno od pezinského výrobcu, vyrobené z
hrozna pezinského vinohradníckeho rajónu) –

a

(najlepšie hodnotený Rizling vlašský bez
rozdielu ročníka) –

(za najlepšie hodnotené víno s
dokladom o pôvode hrozna alebo zatriedení vína, z
hrozna Malokarpatskej vinohradníckej oblasti) –

(najlepšie hodnotené víno biele z produkcie r. 2006)
–

(za
najlepšiu kolekciu vín z Malokarpatskej vinohrad-
níckej oblasti – hodnotí sa 5 najlepších vín od jed-
ného vystavovateľa pôsobiaceho v Malokarpatskej
vinárskej oblasti a z hrozna tejto oblasti) –

.
Všetky vína poslané do súťaže mohli milovníci

vína ochutnať na verejnej degustácii v dňoch 20. –
21. apríla. Medzi stovkami návštevníkov boli aj
početní hostia zo zahraničia.

Slávnostné otvorenie.

Pri stánkoch bolo rušno.

Ceny pre šampiónov – bronzová busta Bakchu-
sa a diplomy.



Jedinečná vôňa kapustnice, ší-
riaca sa z desiatok kotlov, v so-
botu 31. marca prilákala do cen-
tra mesta stovky zvedavcov a
gurmánov. Ťažko bolo odolať ta-
kémuto vábeniu, podľahli mu nie-
len Pezinčania ale aj návštevníci
mesta.

Už od ranných hodín sa pri roz-
pálených kotloch na Radničnom
námestí zvŕtali súťažné družstvá,
chystali suroviny, ktoré do dobrej
kapustnice patria. Priniesli so se-
bou predovšetkým chutnú kyslú
kapustu, rozvoniavajúce klobásy,
údené mäso, koreniny, niektorí
nezabudli ani na vínko či iný alko-
hol. Každý tajil svoj recept, aby
neumožnil súperovi odhaliť tajné
tromfy s ktorými prišiel do súťaže.

Súťažilo tridsať tímov, z ktorých
tretina bola z Pezinka. Ostatní
prišli z blízkeho i vzdialenejšieho
okolia. Konkurencia bola veľká,
ani na jednom z predchádzajú-
cich troch ročníkov nebolo toľko
súťažiacich.

Pri kotloch sa však nielen pred-
vádzalo kuchárske majstrovstvo,
bola tam úžasná nálada, nebola
núdza o spev, hrala harmonika a
iné hudobné nástroje. Hneď od
začiatku bolo veselo pri Záhorá-
koch zo Stupavy, ktorí pozornosť
prizerajúcich prilákali spevom.
Modranov prišli povzbudiť spe-
váci z mládežníckeho súboru
Magdalenka. Pri kotli našich Fé-
derovcov vyhrávala harmonika a
ozýval sa spev. Ale aj inde bola
kopa dobrej nálady, smiech sa
šíril po celom námestí. K dobrej
nálade pomáhal aj pohárik dob-
rého vínka či iného alkoholu,
ktorý si súťažiaci so sebou pri-
niesli.

O dobrú náladu pre všetkých sa
postarala aj dychová hudba
Vištučanka a pezinská country
kapelaArion.

Pred obedom sa už námestie
zaplnilo stovkami ochutnávačov.
Toľko ľudí určite nikto na podujatí
nečakal. Zaskočení boli aj organi-
zátori. Mnohým návštevníkom sa
neušli taniere, hoci ich, ako nám
povedal hlavný usporiadateľ Mi-
lan Bejdák, mali pripravených
vyše tisíc. Problémy mali aj s chle-
bom, v Bille vykúpili úplne všetok,
museli ho potom zháňať v iných
supermarketoch.

Súťažiacich samozrejme naj-
viac zaujímalo ako obstáli v
súťaži. Verdikt vyniesla odborná
porota, ktorú viedol známy znalec
kapustnice Ján Kamenistý (vyšla
mu kniha, v ktorej popisuje 270
receptov tejto pochúťky). Z trid-
siatich vzoriek kapustnice ako
najlepšiu posúdili tú, ktorú navarili
Slovenskí guliari zo Želiezoviec.
Na druhom mieste sa umiestnil
tím zo Schaubmarovho mlyna a
na treťom družstvo z Viničného.

Súčasťou podujatia boli Maj-
strovstvá Slovenska v gúľaní bari-
kového suda. Do súťaže sa
prihlásilo 18 súťažiacich, medzi
ktorými bolo sedem žien. Na regu-
lárnosť súťaže dohliadal roz-
hodca slovenských rekordov Igor
Svitok. Najlepší výkon na 20 met-
rovej dráhe dosiahol Daniel Bitt-
ner z Viničného, ktorý dosiahol
čas 11,29 sek.

V budúcom roku sa uskutoční
jubilejný piaty ročník tohto zaují-
mavého gurmánskeho podujatia.

Milan Oravec



kvalitné pianino od
výrobcu Petrof. Tel. 0903 196 367.
l PREDÁM

vaní. Tel.
0905 983 602.

pri hľadaní
nášho 1-ročného psíka – kríženca
teriéra so zlatým retrivom menom
SID, ktorý mi 20. 3. 2007 o 17.45
hod. utiekol pri pezinskom cintorí-
ne. Sid je krémovej farby, má 20 kg
a nosí zelený obojok s registračnou
známkou Giesshübl 79. Ponúkam
vysoké nálezné! Kontakt: ciara26
@a1.net, tel. 0904 284 633, 0904
284 634, 0043 664 514 0547. Ďaku-
jem vopred za pomoc.

priestor o roz-
lohe 40 m v komplexe dámskych
služieb v Pezinku. Vhodné na kan-
celárie alebo služby. Tel. 0903 719
852.

pracovníkov do funk-
cie MONTÉR-servisný technik.
Nástup ihneď. Plat: 15 000 – 25
000 Sk. Kontakt: 0907 266 660,
Pezinok, Modra.

vynikajúce pianíno
Petrof. Tel. 0915 926 730.

osobného asistenta
(-ku) pre 43 r. imobilného muža v
Pezinku. Aj brigádnicky! Kontakt:
0905 239 409, 642 3179.

l

l

l

l

l

l

GLAZÚROVANIE

PROSÍM O POMOC

PRENAJMEM

PRIJMEM

PREDÁM

HĽADÁM
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V utorok 13. marca sa na základ-
ných školách uskutočnilo celoslo-
venské testovanie žiakov 9. roč-
níka v predmetoch slovenský ja-
zyk a matematika. V týchto dňoch
prichádzajú do škôl podrobné vý-
sledky jednotlivých žiakov.

V Pezinku sa na testovaní zú-
častnilo 266 žiakov, jedna žiačka
sa zo zdravotných dôvodov nezú-
častnila.

Maximálny počet dosiahnutých
bodov v každom z predmetov bol
30. Celoslovenský priemer do-
siahnutých bodov zo slovenského
jazyka je 20,1, z matematiky 18,4
bodov. Pezinskí deviataci dosiahli
zo slovenského jazyka 18,58 a z
matematiky 17,4 bodov.

Školský úrad Pezinok
Mgr. Ivanka Chytrá

Pezinok sa hrdí tým, že je cent-
rom Malokarpatského regiónu. V
rámci podpory cestovného ruchu
sa tu skvalitňujú služby, infraštruk-
túra, budujú sa naučné chodníky,
lavičky.

Aj prednedávnom sa otváral Vi-
nohradnícky naučný chodník, kto-
rý bol vybudovaný s podporou fon-
dov Európskej únie. Jeho súčas-
ťou boli okrem informačných tabúľ
s popisom histórie vinohradníctva,
geologického podložia, prírod-
ných pomerov, vinohradníckych
prác a ďalších, aj dva altánky s
lavičkami, kde si mohli návštevníci
v pokoji oddýchnuť a ako atrakcia
aj váhadlová studňa. Zámerne
hovorím boli. Už počas otvorenia
chodníka bolo niekoľko tabúľ po-
škodených, lavičky boli posprejo-
vané, v opravenej studni boli na-
hádzané plastové fľaše a iné od-
padky. To všetko by sa ešte dalo
opraviť. Avšak v čase, keď píšem
tieto riadky si to nemyslím. Počas
niekoľkých víkendov vandali po-
škodili ďalšie tabule, ukradli vedro
z váhadlovej studne a jeden altá-
nok úplne zničili. Možno namiet-
nete, že aj toto by sa dalo opraviť,

ale ja už hovorím nie. Už totiž ne-
verím, že tá hŕstka nadšencov,
ktorá sa v tomto meste roky snaží
niečo budovať aj pre ostatných,
bude mať silu opäť niečo urobiť s
vedomím, že to nevydrží ani jeden
rok. Cyklochodník z Pezinka do
Senca mal životnosť necelý me-
siac. Vinohradnícky chodník mož-
no dva. Nebyť baníkov z Malokar-
patského baníckeho spolku, tak
by Banícky naučný chodník už tiež
asi neexistoval.

Vandalizmus však nie je len pro-
blémom naučných chodníkov a
nejakých tabúľ na okraji mesta.
Stretávame sa s ním dennodenne.
Na sídliskách i v centre mesta.
Poničené autobusové zastávky,
podpálené smetné koše, pošlia-
paná a vytrhaná zeleň. Keď to zba-
dáme, maximálne zanadávame
na nevychovanú mládež. Je to
však aj naša vina. A tou je najmä
náš alibizmus. Priznajme si, koľkí
z nás sme upozornili aspoň jed-
ného človeka, ktorý zahodil ciga-
retový ohorok, či papier na zem,
že tu má predsa smetné koše.
Koľkí z nás sme volali mestskú
políciu, keď sme videli ničenie

mestského majetku. Asi to bude
veľmi nízke číslo. Poviete si, že to
je niečo úplne iné, na to je tu mest-
ská polícia, školy a najmä rodičia,
aby vychovávali svoje deti. No van-
dalsky sa nespráva len mládež.
Rovnako aj starší ľudia znečisťujú
mesto a jeho okolie. Tie čierne
skládky v okolí Pezinka výrastko-
via asi neurobili. Aj tie sú prejavom
vandalstva. Vandalstva voči vlast-
nému mestu.

Kedy už konečne pochopíme, že
čo je mestské, nie je cudzie ale
naše? Každého jedného občana
Pezinka. A že sa ku všetkému
treba správať tak, ako k vlastné-
mu. A to nie vo význame: je to aj
moje, tak si to ukradnem, ale je to
aj moje, tak to budem chrániť.
Možno si myslíte, že z týchto riad-
kov cítiť zbytočný hnev. Áno, hne-
vám sa. Hnevám sa nad vlastnou
bezmocnosťou, hnevám sa nad
zbytočne zmarenou prácou ľudí,
ktorí odlišujú Pezinok od ostat-
ných miest Slovenska tým, že ešte
stále chcú niečo robiť aj pre ostat-
ných. Nielen pre seba.

Peter Wittgrúber

Dokončenie z 2. strany
4. K firme VISTA REAL mám rov-
nako objektívny a profesionálny
vzťah, ako k všetkým ostatným
firmám a nemám ani indície, že by
túto stavbu niekto zo zastupi-
teľstva protežoval. Tak ako mnohé
iné firmy, si i oni podali žiadosť o
územno-plánovaciu informáciu, z
ktorej sa dozvedeli, že Územný
plán im tu nebráni umiestniť by-
tový dom, samozrejme s podmien-
kou, že dodržia všetky požiadavky
definované stavebným zákonom.

Ak máte i naďalej dojem, že vý-
stavbou tohto bytového domu by

boli porušené vaše práva alebo
bytové podmienky máte možnosť
sa opätovne odvolať proti rozhod-
nutiam SOÚ na KSÚ či na súdy.

Vážení obyvatelia Muškátovej
ulice 2 – 8, neberte, prosím, moju
odpoveď ako výhovorky alebo pre-
nášanie zodpovednosti na iných.
Len, a o to vás prosím, rozlišujte
konkrétnu zodpovednosť a mož-
nosti, ktoré mám ako primátor pri
riešení takýchto problémov a pre
vás iste nepríjemnej situácie. Na
druhej strane chcem upozorniť aj
na situáciu v tejto časti sídliska,
ktorá hraničí s výrobnou a podni-

kateľskou zónou a ktorá už dnes
ovplyvňuje vaše bývanie (viem to
z vašich sťažností na okolité pre-
vádzky). Nebude preto aj pre vás
výhodnejšie, keď medzi vašou
bytovkou a podnikateľskou zónou
bude stáť bytovka, ktorá bude tieto
negatívne vplyvy zmierňovať?
Hovorí sa, že žiadna kaša sa neje
taká horúca, ako sa navarí. Preto
si myslím, že aj v tomto prípade
treba postupovať s chladnou hla-
vou a najmä komunikovať navzá-
jom.

primátor
Oliver Solga

Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí 5. apríla schválilo ako
jeden z najdôležitejších bodov
svojho rokovania aj návrh vyňatia
Základnej školy na Holubyho ulici zo
siete škôl. Tento nevyhnutný krok sa
pripravoval už niekoľko rokov a bol
podložený odbornou analýzou a
rokovalo sa o ňom v komisii školstva

a mládeže, obecnej školskej rade,
mestskej rade a naostatok v mest-
skom zastupiteľstve.

K tomuto rozhodnutiu nás viedlo
niekoľko vážnych dôvodov, z kto-
rých spomeniem aspoň ekono-
mické problémy (nevyhovujúco
nízky finančný normatív na žiaka
vynásobený počtom žiakov školy)
a demografický stav – teda každo-
ročne výrazne klesajúci počet žia-
kov zapisujúcich sa do prvých roč-
níkov (málokto asi vie, že v prie-
behu piatich rokov klesol počet žia-
kov o vyše 400, čo je napr. dnešný
stav žiakov na ZŠ Na bielenisku).
Prerozdelenie 212 žiakov ZŠ Ho-
lubyho pomôže ostatným školám
zvýšiť počet žiakov a získať tak aj
viac finančných prostriedkov na

riadne fungovanie zostávajúcich
škôl.

Našou úlohou v súčasnosti je
postarať sa rovnako o žiakov ako aj
pomôcť učiteľom s ich pracovným
zaradením a zaslúženým ohodno-
tením ich neľahkej práce. Osobne
ma krok vedúci k faktickému zruše-
niu ZŠ Holubyho mrzí, rovnako ako
drvivú väčšinu poslancov, ale po-
dobne, ako v mnohých iných
mestách na Slovensku, aj v Pe-
zinku je to jediné riešenie, ktoré
pomôže iným školám. Zásadne
odmietam špekulácie o tom, že k
zrušeniu školy došlo z dôvodu jej
budúceho odpredaja alebo pre-
nájmu na komerčné účely.

Rovnako odmietam aj snahu spá-
jať toto rozhodnutie MsZ s perso-

nálnou a riadiacou prácou súčas-
ného vedenia na čele s riaditeľkou.
Odmietam preto dehonestáciu bý-
valých i súčasných poslancov a
pracovníkov mestského úradu v
procese vedúcom k vyradeniu
školy zo siete škôl.

Ospravedlňujem sa rodičom a
žiakom za možné komplikácie,
ktoré im toto nevyhnutné rozhod-
nutie spôsobí, ubezpečujem vás
však, že spoločnými silami sa po-
staráme o to, aby boli čo najmenšie
a aby mali práve na deti čo naj-
menší dosah. Verím, že pochopíte,
tak ako to bolo aj v iných mestách,
nevyhnutnosť tohto kroku, blízka
budúcnosť iste ukáže správnosť
tohto rozhodnutia.

Oliver Solga



Študentský parlament a Centrum
voľného času usporiadali koncom
marca v EPIcentre turnaj v stolnom
futbale. Štartovalo na ňom štrnásť
dvojčlenných družstiev.

V kategórii stredných a základ-
ných škôl si prvenstvo vybojovali
Róbert Lacza a Pavol Illy. Ďalšie
dve priečky obsadili dievčenské
tandemy – Vanda Švarcová a Lu-
cia Vachová a Lucia Kocandová a
Alica Danielisová.

V kategórii vysokoškolákov a
verejnosti sa na prvom mieste
umiestnili Kristián Križanovič a
Igor Prievozník, druhé skončili
dievčatá – Romana Jurinová a
Katarína Dzíbelová a tretí Jakub
Granec s Michalom Bužekom.

Podujatie podporili Mesto Pezi-
nok, Malokarpatská nadácia Re-
via a Saleziáni dona Bosca.

(km)

Tak ako v minulosti, tak aj tento
rok si v Pezinku pripomenieme
Sviatok práce – 1. máj. V nedáv-
nej minulosti oslavy sviatku práce
organizovala Komunistická stra-
na Slovenska ako jediná, uvedo-
mujúc si dôležitosť a aktuálnosť
odkazu tohto významného dňa
pre všetkých ľudí, ktorým záleží
na poctivej práci, pre každého, v
dôstojných podmienkach a za pri-
meranú odmenu. V posledných
rokoch už opodstatnenosť osláv
Sviatku práce potvrdzujú aj iné
politické strany a to konkrétne
Smer-SD, ktorá svojou účasťou
na oslavách potvrdzuje že to nie
sú iba stranícke oslavy KSS, ale
celosvetové oslavy všetkých pra-
cujúcich a bojovníkov za ľudské
práva presne tak ako na začiatku.
Ako sa to vlastne začalo?

Už v roku 1889 na Medzinárod-
nom robotníckom zjazde v USA
bolo prijaté uznesenie, aby bol 1.
máj od roku 1890 vždy dňom me-
dzinárodnej demonštrácie požia-
davok pracujúcich – Sviatkom
práce. Bola to reakcia na demon-
štrácie za práva robotníkov ko-
nané už od rokov 1872 a 1873, ale
hlavne na pamäť všeobecného
štrajku a masových demonštrácii
chicagských robotníkov, ktoré sa
konali roku 1886 za 8-hodinový
pracovný čas (vtedy bol bežný 14-
hodinový pracovný čas). V roku
1886 sa všade v USA, od New
Yorku po San Francisco, zdvihla
vlna demonštrácií. Centrom boja
bolo Chicago, do ulíc ktorého vy-
šlo 1. mája 40 tisíc štrajkujúcich.
Štrajky pokračovali ešte dva dni,
avšak 3. mája využila polícia stret-
nutie štrajkujúcich so štrajko-
kazmi a začala paľbu do robotní-
kov. Šesť osôb bolo zabitých a
päťdesiat ťažko ranených. Po kr-
vavých udalostiach v Chicagu
rozpútali úrady v celých USAštva-
nice proti robotníckemu hnutiu a
masovo zatýkali. Po vzniku ČSR v
roku 1919 bol 1. máj vyhlásený za
štátny sviatok. Prvomájové oslavy
sa niesli v duchu boja proti neza-
mestnanosti a zhoršovaniu posta-
venia pracujúcich. V rokoch 1933
– 1938 vyjadrovali protest proti
fašizmu a vojne.

Tak ako vtedy, tak aj dnes je 1.
máj aktuálny keďže máme veľa
nezamestnaných, čo sa prejavuje
aj na zhoršovaní sa pracovných
podmienok zamestnaných. Aj v
dnešných dňoch je dôležité zú-
častniť sa a poukázať na neduhy
spoločnosti ktoré sú takmer rov-
naké ako pred sto rokmi.

KSS Pezinok
Vladislav Marušic

LIMBACH

(r)

– Združenie limbaš-
ských vinohradníkov a vinárov
usporiada v sobotu 28. apríla 6.
Limbašskú ochutnávku hrozno-
vých vín. Podujatie sa uskutoční
v čase od 13.00 do 22.00 hod. v
Centre oddychu Gaudium. Jeho
cieľom je zhodnotiť vína malo-
karpatskej oblasti a porovnať
ich so susednými regiónmi.
Ochutnávka je zaradená do
súťaže Národný salón vín a
Sieň slávy malokarpatských
vín.

Občianske združenie Radosť
– Folklórne divadlo pri KC v Pe-
zinku ďakuje za poskytnutie fi-
nančnej podpory Malokarpat-
skej komunitnej nadácii Revia,
Slovenskej sporiteľni, a.s. Brati-
slava a Mestu Pezinku. (ra)

V Pezinku sa z iniciatívy mladých
ľudí a Územného spolku Sloven-
ského Červeného kríža (SČK) Bra-
tislava-okolie podarilo oživiť čin-
nosť Miestneho spolku SČK. Vo
februári tohto roku vznikol nový
Miestny spolok SČK Pezinok II.

Činnosť spolku v prvom roku čin-
nosti sa zameriava na tieto akcie:

. sa členovia zapojili do finanč-
nej zbierky Deň narcisov na pod-
poru Ligy proti rakovine;

sa uskutočnia prednášky o
prvej pomoci na stredných školách
v rámci prvého svetového Týždňa
bezpečnosti cestnej premávky –
BESEP. Hlavným cieľom BESEP je
zvýšiť vedomie o dopadoch do-
pravných úrazov, najmä medzi mla-
dými ľuďmi, upozorniť na celosve-
tový problém dopravnej nehodo-

13. 4

27. 4.

vosti a podporiť preventívne aktivi-
ty, ktoré účinne pomôžu predchá-
dzať nehodám v cestnej premávke
a v doprave vôbec. Tréning prvej
pomoci bude viesť kvalifikovaný
lektor, študenti sa dozvedia o zá-
kladoch poskytovania prvej pomoci
a sami si budú môcť získané vedo-
mosti vyskúšať na modelových si-
tuáciach.

v spolupráci s Národnou
transfúznou službou zorganizuje-
me odber krvi v Dome kultúry – ví-
taní sú pravidelní darcovia krvi ale
aj prvodarcovia. Presný čas odberu
spresníme.

bude v super-
markete Tesco prebiehať akcia
Tesco charita. Táto finančná zbier-
ka je určená na pomoc starším ľu-
ďom.Akcia bude trvať vždy štyri dni

29. 5.

Od mája do októbra

v týždni, jej organizátormi sú SČK a
Spoločnosť Tesco. Vyzývame preto
všetkých občanov, ktorí by mali
záujem zúčastniť sa na tejto zbier-
ke ako dobrovoľníci, aby sa prihlá-
sili v MS SČK Pezinok II.

Taktiež privítame všetkých, ktorí
sa chcú zapojiť do našej činnosti.
Členstvo v SČK je dobrovoľné, čle-
nom sa môže stať každý, kto
súhlasí s princípmi ČK a dosiahol
vek 15 rokov. Členské na rok je 30
Sk. Princípy, ktorými sa riadime:
humanita, nestrannosť, neutralita,
nezávislosť, dobrovoľnosť, jednota
a univerzálnosť.

Kontakty – e-mail:
, tel.

, predseda MS SČK, všeo-
becné informácie o SČK:

.

msck@zoz-
nam.sk 0904 976 283 Matej
Belan

www.
redcross.sk Matej Belan

Stredné odborné učilište, Komenského ul. v Pezinku
a Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre kon-
com roku 2004 požiadali o poskytnutie nenávratného
príspevku z Európskeho sociálneho fondu na projekt
Otvorený región.

Účelom schváleného projektu, ako nás informovala
riaditeľka SOU Mgr. Elena Jurčíková, je zlepšenie od-
bornej pripravenosti študentov pri uplatnení na trhu
práce. Projekt sa zameriava na rozširovanie kvalifikácií
v oblasti ovládania práce s výpočtovou technikou a jej
využívanie vo vyučovacom procese, poskytovanie šir-
šieho rozsahu informácií na účely kariérneho poraden-
stva poskytovaného učiteľmi stredných škôl tak, aby
profesijné smerovanie žiakov bolo prepojené s potre-
bami trhu práce a orientované na oblasť malého a

stredného podnikania. Špecifikum prípravy žiakov
SOU a SVOŠ je v ich smerovaní do praxe, ako od-
borne a prakticky pripravených zamestnancov na trh
práce v Slovenskej republike a tiež v Európskej únii. Do
projektu v období dvoch školských rokov bude zapoje-
ných 630 žiakov a 55 pedagogických pracovníkov.

SOU, Komenského ul., Pezinok a SVOŠ Modra uspo-
riadali 26. apríla Deň otvoreného regiónu. V rámci po-
dujatia sa uskutočnili prezentačné akcie na oboch ško-
lách, kde študenti pozvaných hostí informovali o svo-
jich školách, mestách, regióne, o remeslách, turistic-
kom ruchu a vidieckom turizme. Na prezentáciach sa
podávali originálne špeciality – fazuľová polievka, kača-
cina, lokše, obľúbené pečivá, ktoré pripravili v školskej
jedálni v Pezinku, v Modre zas degustovali vína. (mo)



Matúš Petrík 13.3.
Jakub Palitefka 15.3.
Jakub Holent 17.3.
Natália Trubačová 17.3.
Samuel Kubinský 20.3.
EmaČervenanská 21.3.
Emma Jurášová 22.3.
Milan Močol 23.3.

Peter Belanský a Mgr. Monika
Partlová
Marek Pätoprstý a Mgr. Mária Fra-
ňová
Radoslav Řípa a Monika Zimková
Martin Schwarz a Lucia Maleši-
cová
Ing. Adrián Marko a Katarína Du-
bovská
Milan Heger a Eva Jánošíková
Roman Klamo a Petra Šimanov-
ská
Ing. Branislav Černý a Bc. Katarína
Štrbová

Vincent Lukačovič 75 r.
Mária Lichtnekerová 71 r.
František Šibica 62 r.
František Krchňák 54 r.
Svetluška Martinová 62 r.
Mária Poláčková 82 r.
Julian Maťus 80 r.
František Stano 81 r.
Michal Spusta 47 r.
Gustáv Benčurík 90 r.
VeronaAchbergerová 84 r.
Jozef Schön 78 r.
Daniel Burdan 59 r.
Daniel Kovár 53 r.
Viera Pilková 59 r.
Mária Križanovičová 86 r.
Milan Vávro 58 r.
Ivan Moravčík 64 r.
Jozef Tahotný 78 r.
Jaroslav Jančarik 65 r.

Valéria Vohlídalová 4.4.
Anna Brunovská 7.4.

70-roční

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihla
si povedať zbohom rodina moja.
Dňa 16. 3. 2007 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
mama a babka

.
S láskou v srdci spo-
mína manžel a deti
s rodinami.

Žofia JANÁSOVÁ

Dňa 4. apríla 2007
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš manžel, otec,
dedko

.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka a smútiaca rodina.

Jozef BAUER

Dňa 9. 4. 2007 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia nášho
otca, dedka, brata a
švagra

.
Spomienka v našich srdciach vždy
zostane. S láskou a úctou spomí-
najú deti s rodinami.

Ondreja
TANČÁRA

Mal som vás všetkých rád, chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď musel som vás opustiť. Ne-
plačte, nechajte ma tíško spať, čo
mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 13. 4. 2007 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil manžel,
otec

.
S láskou a bôľom v
srdci spomínajú
manželka Eva, syno-

via Juraj, Martin a Ján. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosíme, tichú
spomienku.Ďakujeme.

Juraj
KOVAČOVSKÝ

Dňa 13. 4. 2007
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia na-
šej drahej

.
Venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Veroniky
NOSKOVIČOVEJ

Dňa 14. 4. 2007 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie úmrtia

.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Spomínajú manžel-

ka, dcéra s rodinou a synovia s rodi-
nami.

Eduarda ŠVARCA

Z úprimného srdca
ďakujeme priateľom
a známym, ktorí sa
prišli dňa 13. 3.
2007 rozlúčiť s na-
šim drahým

,
ktorého dobré srdiečko náhle do-
tĺklo.
Zároveň ďakujeme za kvetinové
dary a slová útechy, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš nesmierny žiaľ.
Milka s rodinou.

Miroslavom
KOLLÁROM

Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 22. 4. 2007 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil vo
veku 73 rokov náš
drahý manžel, otec,
dedko

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

Bohumil
KŘUPALA

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom a zná-
mym, ktorí prišli dňa
8. 3. 2007 odpreva-
diť na poslednej
ceste nášho drahé-

ho syna, otca a brata
.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Rodičia a ostatná
smútiaca rodina.

Igora MLYNKA

Dňa 21. 4. 2007 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 40 rokov

.
S úctou a láskou
spomínajú rodičia a

súrodenci. Prosíme tých, čo ho po-
znali o tichú spomienku. Ďakuje-
me.

Petra
KOVAČOVSKÉHO

Už neuvidí slnko krásny deň, na
pezinskom cintoríne snívaš svoj
večný sen...
Dňa 2. 4. 2007 sme
sa navždy rozlúčili s
našim drahým man-
želom, otcom, ded-
kom

.
Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí ho prišli od-
prevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Vďaka za kvetinové dary a pani
farárke za krásnu rozlúčku. Srdeč-
ne ďakujeme. Manželka Anna, syn
Marián a rodina Marušky Březíko-
vej.

Jozefom
SCHÖNOM

Dňa 12. 4. 2007 sa
dožila moja drahá
mamička

svojho životného
jubilea 75 rokov. K

jubileu jej srdečne blahoželám a
prajem pokojnú starobu a veľa zdra-
via, ktoré tak potrebuje. To všetko
zo srdca praje syn Marián. K bla-
hoželaniu sa pripája pani Maruška
Březíková s celou rodinou.

Anna
SCHÖNOVÁ

Dňa 21. 5. uplynú 3
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, svo-
kor a dedko

.
S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Pro-
sím, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

Emil CHALÁNY

Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 22. 4. 2007
uplynul smutný rok,
odkedy nás náhle
opustil náš drahý
manžel, ocko, ded-
ko

.
Za tichú spomienku

všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje
manželka Irena s rodinou.

Stanislav
MIKLENČIČ

Dňa 25. 4. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožité 50. narode-
niny

.
Spomína manželka,

deti Barbora, Dominika a ostatná
rodina.

Milana SATKA

Dňa 9. 5. 2007 si
pripomenieme ne-
dožitých 80 rokov
nášho drahého ot-
ca, dedka, brata

.
Zároveň si 25. 6.

pripomenieme 3. výročie jeho úmr-
tia. Smútiaca rodina.

Matúša KLAMA

Emil Šindelár 14.4.
Jarmila Farbulová 17.4.
Emília Ondrejkovičová 18.4.
Mária Virgovičová 23.4.
Emília Soboličová 24.4.
Rozália Mészárosová 26.4.
Oľga Miklenčičová 26.4.
Eva Wengová 26.4.
Terézia Satková 30.4.
Jozefa Šicková 30.4.

Rudolf Skáčik 3.4.
Ema Horváthová 7.4.
Anna Schönová 12.4.
JiřinaČierna 21.4.
Anton Kadlíček 27.4.
Margita Soboličová 30.4.

Estera Tkáčiková 8.4.
Justína Tegehofová 14.4.
Juraj Valach 24.4.

Emília Cisárová 14.4.

Anna Kováčechová 20.4.
Jozefína Tomašovičová 28.4.

Štefánia Romanová 19.4.

Pavel Spusta 5.4.
Irén Smoleň 15.4.

75-roční

80-roční

85-ročná

90-ročné

92-ročná

93-roční



Slnečné a teplé aprílové dni podnietili prevádzkovateľov pohostinských
zariadení v centre mesta, aby už vytiahli zo skladov zariadenia letných
terás. Snímka (mo)

Kultúrne centrum v Pezinku, Mgr.
Dária Fehérová a Jirko Vitáloš po-
zývajú na 8. ročník ORBIS HAR-
MONIAE, ktorý sa uskutoční v
dňoch 19. a 20. mája 2007 v Dome
kultúry, Holubyho 42, v Pezinku.

Uče-
nie dharmy a zázrak Buddhovych
relikvií (Tibor Geljen), Já-
nova Apokalypsa. Sedmoro poku-
šení v zrkadle dejinných cyklov
(RNDr. Emil Páleš), Disku-
sia s E. Pálešom, Čo nám
telo hovorí – choroba ako cesta k
sebapoznaniu (Miroslav Hrabica,
ČR), Taiji v súlade s energe-
tickým systémom človeka – pred-

PROGRAM

Sobota 19. mája

Spoločenská sála: 9.30 hod.

11.00

13.00
15.00

16.30

náška s ukážkami cvičení, 24 fo-
riem, 12 foriem, 48 foriem, taiji s
mečom (Mgr. Dária Fehérová),

Duchovné a obradné súvis-
losti lukostreľby starých Slovanov.
Prednáška s ukážkami lukostreľ-
by, workshop (Karpatskí Pecúcho-
via);

Energie bytového
priestoru v zrkadle partnerských
vzťahov (Lolita Gúgyelová),
Civilizačné choroby, spôsob ich
riešenia. Stres ako hlavná príčina
civilizačných ochorení (MUDr. Lu-
bomír Chmelař a Diana Chmelařo-
vá), Tao a žena – život v har-
mónii (Darshan), Vplyv ča-
kier na naše zdravie (ilja Matouš,
ČR), Liečenie sviečkami
TÁDÉ (Ing. Ivan Horváth);

Konštelá-

17.30

Salónik: 10.00

11.45

13.15
14.45

16.30

Zrkadlová sála: 10.00

cie rodinné, šamanské a iné...
(workshop, po začiatku uzatvo-
rený vstup, vedie Judita Peschlo-
vá, ČR), Tarot ako meditač-
ný nástroj vedúci k hojnosti, zdra-
viu, šťastiu a spokojnosti (Judita
Peschlová, ČR), Opätovný
príchod svetového učiteľa (Peter
Weiss).

Reinkar-
nácia a zdravie ľudí v súčasnej
dobe. Zmysel a cieľ ľudského bytia
a zdravia, vrátane jeho uchopenia
(Antonín Mareš, ČR), Per-
makultúra – cesta k harmónii s prí-
rodou (Ivan Lobík), Liečba
prostredníctvom Tradičnej čínskej
medicíny (Monika Kampošová),

Drahé kamene – poslovia
čistoty energie (Ing. Jana Ružová),

Záverečný koncert Rytmy
západnej Afriky (skupina Jama-
dan);

Základy Waldorf-
skej pedagogiky (Marián Czére),

Sny a rozvoj osobnosti (Šte-
ránia Vejchodská), Aromate-
rapia v praktickom živote (Ľudmila
Klemanová), Tachyón – do-
konalé podmienky na radostný a

15.00

16.30

Nedeľa 20. mája

Spoločenská sála: 9.30

11.00

13.30

15.00

17.00

Salónik: 10.00

11.45
13.15

14.00

plný život (MVDr. Michaela Liško-
vá, ČR), O tom, že nemu-
síme umierať predčasne, ale žiť
plnohodnotný život (Ľubica
Weiss);

workshopy –
Cvičenie taiji pre začiatoční-

kov, nácvik malého taiji (Mgr. Dária
Fehérová), Pedagogické
elementy využívané vo waldorf-
ských školách (kolektív pedagó-
gov waldorfskej školy), Ta-
nec ako liek/Healing dance. Pred-
náška a workshop (Nina Jassinge-
rová), Transmisná meditácia
(P. Weiss);

Terapie, masáže, poradenstvo,
konzultácie, zdravá výživa, tachy-
ónový cocoon, skenovanie antioxi-
dantov v tele, skenovanie pleti,
tarot, astrológia, mandaly, fotenie
aury, workshopy, predaj prírod-
ných prípravkov, čajov, drahých
kameňov, kníh, terapeutických
pomôcok aďalšie zaujímavosti.
Vstupné 130 Sk.

Mgr. Dária Fehérová, tel.
0905 187 230, 0911 204 991,
www.astro-relax.sk, e-mail: lingua
@astro-relax.sk, Jirko Vitáloš, tel.
0905 739 452.

16.00

Zrkadlová sála:
10.00

12.00

14.00

15.30

Sprievodné akcie v priestoroch
Domu kultúry:

Kontakt:

V dňoch 15. – 17. júna sa uskutoční na Radničnom námestí v Pezinku 4.
ročník Keramických trhov, jedinečného podujatia zameraného na prezen-
táciu keramického remesla. Ide o podujatie s medzinárodnou účasťou,
svoju produkciu tu predstavia keramikári z celého Slovenska aČeskej
republiky. I v tomto roku okrem predaja budeďalší sprievodný program.

Návštevníci priamo na námestí uvidia ukážky točenia, prípadne si ho
môžu aj sami vyskúšať. V centre pozornosti bude tiež súťaž Keramické
svietidlo, do ktorej môžu prihlásiť výrobky všetci zúčastnení keramikári.
Vystavené diela budú hodnotiť návštevníci formou anketových lístkov.
Svoje si na podujatí nájdu i detskí návštevníci, ktorí sa s hlinou ako tvár-
nym materiálom zoznámia na detských tvorivých dielňach.

Príjemnú atmosféru podujatia umocní ľudová hudba Andreja Záhorca,
ľudová hudba Mladosť, džezová kapela Small Change, domáca kapela
Arion a iné. Spôsob prijímania hrnčiara do hrnčiarskeho cechu priblíži
návštevníkom zinscenované divadelné pásmo. Počas podujatia bude v
Galérii Prokop na Potočnej ulici otvorená výstava akademického sochára
Jozefa Sušienku.

Veríme, že pestrá ponuka keramických výrobkovi bohaté sprievodné
akcie potešia všetkých priaznivcov keramického remesla, ktorí sa roz-
hodnú navštíviťKeramické trhy i v tomto roku.

Keramické trhy v roku 2007 sa konajú pod záštitou Bratislavského samo-
správneho kraja. (MM)



Klub dôchodcov na Sládkovičo-
vej ulici má v súčasnosti 220 čle-
nov. Ročná návštevnosť je 3000 –
3500 osôb.

Klubová činnosť pozostáva z
podujatí organizovaných priamo v
klube, ale aj mimo neho. Najčas-
tejšie sú to stretnutia v klube, kde
si členovia môžu posedieť, zahrať
spoločenské hry, prečítať noviny a
časopisy. Chystané akcie zverej-
ňujú na nástenke. Medzi navšte-
vované podujatia patria zdravotné
prednášky, seniori sa najviac zau-
jímajú o témy ako napríklad – cho-
roby srdca, cukrovka, vysoký
krvný tlak, reumatické choroby,
nedoslýchavosť. Na túto tému
mali vysokoodbornú prednášku s
predvádzaním naslúchacích apa-
rátov, ktorú zabezpečil MUDr. I.
Klačanský. MUDr. A. Sandtnerová
ich zas informuje o rôznych zdra-
votných problémoch v pokročilej-
šom veku. Vďaka tomu, že majú v
klube zdravotné sestry, môžu si
zabezpečiťmeranie tlaku krvi.

Raz do mesiaca sa chodia kúpať
do Veľkého Medera. Počet účast-
níkov je obmedzený, zoberú len
toľkých, čo sa zmestia do autobu-
su. Pripravili aj iné zájazdy, do-
konca aj do zahraničia, boli v su-
sednom Česku, Maďarsku i Ra-
kúsku. Na Slovensku boli v Štúro-
ve, Komárne, Banskej Štiavnici,
Brhlovciach, na Jankovom Vŕšku,
v Uhrovci, Brezovej pod Bradlom,
Topoľčiankach, Bojniciach, v Gab-
číkove. Zavítali aj do hlavného
mesta, kde si pozreli bratislavský
hrad a hrad Devín. V Trnave ab-
solvovali prehliadku mesta so
sprievodcom. Zo zájazdov si pri-
nášajú pekné spomienky, ktoré im
oživujú fotografie, starostlivo ulo-
žené v klubovej kronike.

Cez víkendy chodia na turistické
vychádzky do okolia Pezinka a Mod-
ry. Vo svojich radoch majú mest-
ských turistických sprievodcov, sú
nimi M. Konečná a E. Wengová.
Členovia obľubujú klubové pose-

denia pri jedličke a v rámci fašian-

gov a Mesiaca úcty k starším. Oso-
bitnú pozornosť venujú životným
jubileám svojich členov. Zúčastňu-
jú sa na poslednej rozlúčke so zo-
mrelými členmi.

Dvakrát ročne organizujú brigá-
du v klube, pričom sa zameriavajú
na skrášlenie prostredia.

Z ďalších aktivít spomenieme –
účasť 17 členov na 24-hodinovej
plaveckej štafete, na podujatiach
organizovaných Mestom, Kultúr-
nym centrom a knižnicou. Členo-
via sa zúčastňujú na rekreáciách.

Pri klube vznikol spevácky krú-
žok pod názvom Jasienka. Zalo-
žila ho Mgr. M. Krejčová, ktorá
bola štyri roky jeho vedúcou. Spe-
vokol sa zúčastňoval na rôznych
mestských akciách. Dvakrát bol
účastníkom speváckej súťaže,
ktorú organizovala krajská Jedno-
ta dôchodcov. Raz boli prví, v ďal-
šom ročníku tretí. Vlani vznikol
mužský spevokol Šafráni, ktorý
založila Mgr. M. Turňová. Časom
tento spevokol prešiel pod Jed-
notu dôchodcov Slovenska. V
roku 2007 sa oba spevokoly spojili
a diriguje ich Mgr. Turňová. Prijali
názov Jasienka a opäť pôsobia v
Klube dôchodcov na Sládkovičo-
vej ulici. Treba pripomenúť, že 90
percent členov klubu sú zároveň aj
členmi JDS.

Klub dôchodcov na Sládkovičo-
vej ulici vyvíja celoročne bohatú
činnosť, ktorú môže realizovať aj
vďaka Mestu Pezinku, ktoré je k
seniorom ústretové.

vedúca klubu

– vedúca samosprávy
– členka

– členka
– zapisovateľka

– revízna komisia
– revízna komisia

Samospráva sa stretáva každý
prvý utorok v mesiaci. Tel. číslo:
640 3382.

Katarína Esterlová

Samospráva klubu:
J. Bačíková
E. Skovajsová
M. Boleková
H. Sandtnerová
B. Kunertová
A. Kovačovská

Vedúca klubu Katarína Ester-
lová (vpravo) s revízorkou
Annou Kovačovskou.

Fašiangové
posedenie
v klube.

Na
termálnom
kúpalisku
vo Veľkom
Mederi.

Opekačka v Kučišdorfskej doline.

Prvé vystú-
penie spevo-
kolu Jasien-
ka (marec
2003).

Snímky:
archív klubu.



Obetavosť a chuť urobiť niečo
pre naše ratolesti v škôlke v Gri-
nave mali aj tri mamičky, ktoré sa
na poslednú chvíľu z internetu do-
zvedeli o projekte

a rozhodli sa konať. Boli to
Ľubica Pérová, Viera Parasková a
Anna Mlyneková. Po všetkých
úskaliach získali 150 tisíc Sk na

. Samozrejme
aj Mestský úrad Pezinok sa zapojil
a prispel k úprave pozemku a oplo-
tenia. Aj my, Jednota dôchodcov a
Klub dôchodcov, sme získali
priestor na individuálne oddycho-
vanie a spoločenské akcie.
Chceme sa im poďakovať za to
všetko, čo urobili pre materskú

NADÁCIA EKO-
POLIS

Grinavskú záhradu

školu a pre tínedžerov, ktorým sa
umožní realizovať v tomto areáli.
Malo by každému záležať na tom,
aby sme tento objekt ustrážili a
ochránili pred vandalmi. Troška
smutné bolo, že na prácach spoje-
ných s vykopávaním a tvorením
základov sa zúčastnil len malý
počet rodičov a žiadna mládež. Na
montáži zariadenia sa zúčastnilo
aj niekoľko žiakov základnej školy,
ktorým treba tiež poďakovať. Za
hodiny, ktoré obetovali zo svojho
voľného času a nie malé náklady
pri ich realizovaní patrí veľká
vďaka najmä uvedeným trom ma-
mičkám.

ZO JDS Grinava

Grinavský hrozen – spolok pria-
teľov dobrého vína usporiadal
1. ročník Grinavskej ochutnávky
vín spojenej so súťažou.

Na výstave sa prezentovalo 43
vinárov, ktorí ponúkli 81 bielych a
19 červených vín. Výnimočnosťou
súťaže bolo, že vína nehodnotili
odborní degustátori, ale laici, náv-
števníci podujatia. Najvyššie hod-
notenými vínami sa stali tie, ktoré
získali najviac hodnotiacich líst-
kov. Mimoriadne bolo i to, že vy-
stavené boli výhradne grinavské
vína.

povedal nám
, predseda

spolku Grinavský hrozen.
Na výstave sa zúčastnilo vyše

dvesto návštevníkov, ktorí odo-
vzdali 610 hodnotiacich lístkov.

Ocenenie
získali:

Müller Thurgau, r. 2006, Marian
Krasňanský, Silvánske zelené,

,,Myšlienka usporiadať takúto
výstavu vznikla ešte pred tromi
rokmi, realizovali sme ju však z
rôznych dôvodov až teraz. Poda-
rilo sa nám zabezpečiť vhodné
priestory vďaka porozumeniu ria-
diteľa miestnej školy Ľubomíra
Macháčka, ale pomohli nám aj
viacerí sponzori,"
Jozef Krasňanský

Šampiónom sa stalo Veltlínske
zelené, ročník 2006, Rímsko-
katolícky farský úrad Pezinok-
Grinava. Grinavské
zlaté víno

Vína hodnotili návštevníci výstavy.

neskorý zber 2006, VVDP Karpa-
ty, Veltlínske zelené, bobuľový
výber 2006, Ján Mezei, Rizling
vlašský, neskorý zber r. 2006,
VVDP Karpaty, Rizling rýnsky, bari-
kové, r. 2006, Lukáš Krasňanský,
Moravský muškát, kabinetné, r.
2006, Jozef Šindler, Iršai Oliver, r.
2006, Jozef Šindler, Iršai Oliver, r.

2006, Stanislav Macek, Tramín
červený, neskorý zber r. 2006,
VVDP Karpaty, Dornfelder, r.
2006, Štefan Rusnák, André, r.
2002, Peter Uherek, Svätovavri-
necké, rosé, r. 2006, Jozef Šindler,
Alibernet, r. 2006, Jaroslav Šin-
dler, Cabernet Sauvignon, r. 2005,
Ján Mezei. (mo)

VINCÚR – Spolok vinohradní-
kov a vinárov Modra a Združenie
Malokarpatská vínna cesta orga-
nizujú 1. mája turistický pochod Z
pivnice do pivnice. Trasa pochodu
je po turistických chodníkoch a
faborkovej trase, modranskými
vinohradmi a lesoparkom cez
Veľkú homolu (turistická rozhľad-
ňa). Je fyzicky pohodlná až mierne
náročná, vyhovujúca pre všetky
vekové kategórie.

Štart je od 8.00 do 9.45 hod. pred
Vínotékou na Štúrovej 84 v Modre.

(mo)

Keďže nie každý mal možnosť
zúčastniť sa na minuloročných
jesenných otvorených pivniciach,
členovia Malokarpatskej vínnej
cesty ich v tomto roku po prvýkrát
otvoria aj v máji. Prispel k tomu aj
výnimočný ročník 2006, ktorého
vyzretú produkciu vinári ponúknu
v 79 pivniciach od Bratislavy až po
Trnavu. Pivnice budú otvorené len
jeden deň –

.
Pezinok bude mať silné zastúpe-

nie vinárov – otvorených bude 15
pivníc, kde svoju minuloročnú pro-
dukciu predstaví 21 vinárov. Po
prvýkrát sa budú vína degustovať
na nádvorí Zámku a v Galérii insit-
ného umenia v Schaubmarovom
mlyne. Grilované špeciality už tra-
dične ponúkne Restaurant Radni-
ca.

Vstupenku na túto premiérovú
ochutnávku si možno zakúpiť v
Mestskej vínotéke na Radničnom
námestí od 2. mája.

v sobotu 26. mája v
čase od 10.00 – 21.00 hod

Jarmila Dudová



Otázka pre vás:Čo, podľa vás, chýba v Pezinku, aby bol ešte príťažlivejší pre jeho
obyvateľov, návštevníkov a turistov?

V minulom čísle sme položili túto otázku, na ktorú nám prišlo viacero odpovedí, z ktorých vybe-
ráme:

Pezinok je pekné mestečko, len
mi tu veľmi chýba pešia zóna. V
žiadnom inom meste som nevidela
toľko áut parkujúcich priamo v cen-
tre, ako je to u nás. Ulica M. R. Šte-
fánika by sa takou zónou mohla
stať (minimálne by bolo treba upra-
viťpark od VÚB po M-Market, vysa-
diť kvety alebo dreviny, urobiť nový
chodník, možno lavičky).

Pán primátor sa raz vyjadril, že
vodiči parkujú na tejto ulici len preto,
že sú leniví zaparkovať pred Zám-
kom, prípadne pred trhoviskom a
prejsť päť minúť do mesta pešo.
Lenže leniví budú dovtedy, dokiaľ
im to mesto umožní. Myslím, že
Trnava má viac obyvateľov, a majú
tu krásnu pešiu zónu. Trnavčania
vari nemajú autá? V našom meste
je najlepšie deň pred Vinobraním,
keď je centrum uzatvorené. Všade
vládne pokoj a pohoda.

Veľmi si cením, že sa opäť v ce-
lom meste vysádzali stromčeky.
Pezinok je v tomto smere jedno z
mála miest, kde sa takto myslí na
zeleň.

V priestoroch mestského úradu
je možné vidieť projekt adminis-
tratívnej budovy Panoráma, ktorá
má vyrásť na Moyzesovej ulici. Jej
súčasťou má byť i veža (možno
rozhľadňa). Podľa môjho názoru
by sa nemali v blízkosti historic-
kého centra stavať také vysoké
objekty. Pezinok predsa nie je
New York. Úplne by tým stratil svoj
pôvab a čaro. Paradoxne práve
panoráma mesta by sa tým úplne
narušila.

Počula som, že by mala byť zno-
va na námestí, za veľké peniaze,
nainštalovaná pôvodná fontána.
Nechápem, kde sa tam zmestí a
tiež načo je to dobré. Vôbec mi
nechýba. Nemám nič proti fontá-
nam (ak sú vkusné), ani proti vino-
hradníkom, ale prečo by sme sa
mali pozerať na dvoch mužov v
montérkach (či čo to majú vlastne
na sebe). Zo súsošia cítiť pach so-
cialistického realizmu. Iba preto,
lebo jeho autor pochádza z Pezin-
ka, bude hýzdiť inak krásny park?
Oveľa príjemnejší je mi pohľad na

obyčajné kamene, z ktorých vyvie-
ra voda.

Kdesi som čítala, že pezinský
Zámok je ojedinelá stavebná pa-
miatka. Bolo by dobré, keby sa ho
podarilo oživiť. Dodnes to tam dý-
cha tuhým komunizmom, samo-
zrejme okrem reštaurácie, ktorá je
veľmi útulná. Je na škodu, že sa
toľké priestory nevyužívajú v pro-
spech všetkých obyvateľov. Opra-
va (a úprava do približne pôvodnej
podoby) je iste veľmi nákladná
záležitosť. Nedal by sa na to zís-
kať nejaký grant z EÚ? Takáto hod-
notná pamiatka by rozhodne mala
byť vo vlastníctve mesta a slúžiť
na reprezentáciu, no určite nie iba
ako sklad nejakého závodu či
družstva.

Tiež by som privítala, keby mohli
autobusy premávať častejšie,
hlavne vo večerných hodinách a
cez víkend. Je problém dostať sa v
nedeľu zo stanice na druhý koniec
mesta.

Svätoplukova ul.
Erika Figurová

V Pezinku okrem cestného ob-
chvatu určite chýba pešia zóna.
Kto poznal mestá, ako sú Košice
alebo Humenné, pred a po vybu-
dovaní pešej zóny, vie ako to
ovplyvnilo život týchto miest, naj-
mä počas letných večerov. Ľudia
sa združujú okolo hracích fontán,
korzujú, alebo využívajú posede-
nie na letných terasách reštaurá-
cií, pizzerií, kaviarní či vinárničiek.
Je to atmosféra, ktorú zatiaľ, a bo-
hužiaľ, Pezinčania nepoznajú,
možno iba na Vinobraní.

Viem si predstaviť prebudovanie
celej Štefánikovej a Kollárovej
ulice na takúto zónu. Kamenné
dlažby, malé fontány, umelý potok,
liatinové štýlové pouličné lampy a
lavičky, pekná zeleň a iné. Určite
by bolo zaujímavé aj prepojenie
takejto pešej zóny so Zámockým
parkom prostredníctvom lávky
alebo podchodu pod Mladobole-
slavskou ulicou.

Takýto projekt potrebuje veľké
investície a možno aj dobrú vôľu
zainteresovaných, ale určite to
bude stáť zato. Okrem rôznych
európskych fondov by sa dalo rá-
tať aj s finančnou pomocou od pod-
nikateľov či občanov mesta, naprí-
klad za zverejnenie takéhoto
darcu na dlaždici či múriku.

ul. Fraňa Kráľa
Miroslav Malecký

Reagujem na vašu výzvu, ktorú
považujem za veľmi zaujímavú a
podnetnú. Rovnako ako vy, aj ja
chcem, aby sa z Pezinka stalo
atraktívne a príťažlivé malokarpat-
ské okresné mesto, do ktorého sa
budú návštevníci a turisti radi vra-
cať a v ktorom sa budú jeho obyva-
telia cítiť príjemne.
Čo ale chýba, podľa mňa, Pezin-

ku, aby bol ešte príťažlívejší, nie je
len budovanie nových krčiem,
veľkoobchodov, benzínových čer-
padiel, nákupných centier typu
Mólo, Plus, či organizovane Vino-
brania, Vínnych trhov a púťových
atrakcií, ale v prvom rade dať
mesto do poriadku a potom ho
udržiavať.
Človek si postupom času zvykne

na neporiadok a rozličné nedo-
statky (aj vo vlastnej domácnosti)
tak, že ich nakoniec vlastne
prestáva vidieť. Zbadá ich často až
návštevník, ktorý ale (pokiaľ je
slušne vychovaný) väčšinou nič
nepovie a tvári sa, že je všetko tak
ako má byť. Tým ale majiteľa len
povzbudzuje v ,,udržiavaní" svojho
neporiadku.

Zdá sa mi, že práve do tohto
stavu dospeli aj ,,hradní" Pezinka

(výraz je z Pezinčana) a že je naj-
vyšší čas, aby sa na tieto neduhy
začalo – a veľmi dôrazne – upo-
zorňovať (ako napr. to urobil v jed-
nom z predchádzajúcich čísel Pe-
zinčana Lajo Slimák, hoci ho jedna
občianka mesta za to skritizovala).

Aby som nepísal len tak všeo-
becne, bez argumentov, urobil
som si na Veľkonočný pondelok
prechádzku po Pezinku aj s foto-
aparátom a snažil som sa zazna-
menať, čo asi návštevník po prí-
chode do nášho mesta vidí. Úmy-
selne som nesnímal ,,dočasný"
neporiadok, napr. na stavbách,
porozhadzované odpadky po
chodníkoch a iné. Zameral som sa
na jazvy, z ktorých niektoré roky,
ba desaťročia hyzdia tvár nášho
mesta.

Účelom môjho príspevku nebolo
niekoho naštvať. Chcel som len
upozorniť, na čo by sme sa mali pri
zatraktívňovaní nášho mesta za-
merať. Stačí predsa zájsť pár kilo-
metrov za rakúske hranice a okam-
žite vidíme obrovský rozdiel medzi
rakúskymi a našimi dedinkami a
mestečkami. A v čom je ten roz-
diel? Nie v počte a veľkosti atrakcií,
ale najmä včistote a poriadku.

Začnime si od neporiadku odvy-
kať. Podarí sa? Samozrejme, to
nie je otázka len pre ,,hradných"
pánov.

Puškinova ul.
Ing. Róbert Truben

(Pozn. redakcie: autor príspevku
nám poslal 46 fotografií, čo sa-
mozrejme, nie je možné uverejniť.
Preto len zhrnieme, čo obsahujú.
Fotografie pošleme na mestský
úrad.).

Čo je na fotografiách: rozbité
cesty a neporiadok v okolí budovy
železničnej stanice, ošarpané a

rozpadajúce sa budovy a zlý stav
komunikácií na Holubyho ulici,
rozbité obklady na Dome kultúry,
neporiadok okolo hradieb, zlý stav
ciest a chodníkov na Kupeckého a
Mladoboleslavskej ulici, smetie na
chodníku pri potravinách na ul.
SNP, nedostatky okolo Zámku
(rozpadajúca sa tribúna na hádza-
nárskom ihrisku, stav samotného
Zámku a priľahlej budovy), zlý stav
chodníkov na ul. M. R. Štefánika a
Kollárovej ulici, nevábny stav ob-
jektov – bývalého obchodného
domu a poschodia Grandu a iné.

Takto vyzerajú chodníky priamo v centre. Snímka autor



Kultúrne centrum Pezinok pod
záštitou Mesta Pezinka zorgani-
zovalo opäť úspešnú prezentáciu
činností a stretnutia všetkých ge-
nerácií z Pezinka a Mladej Bole-
slavi. Partnerské vzťahy medzi
našimi mestami sa najlepšie
prejavujú práve týmto spôsobom.

Vo štvrtok, 29. marca, bola za
účasti primátora Pezinka Olivera
Solgu a 1. námestníka Magistrátu
Mladej Boleslavi Jana Smutného
slávnostne otvorená výstava Ka-
taríny Vávrovej žijúcej a tvoriacej v
Pezinku.

Tomu predchádzalo stretnutie
primátorov oboch miest, kde nový

primátor Mladej Boleslavi MUDr.
Raduan Nwelati s potešením skon-
štatoval, že spolupráca medzi na-
šimi mestami je najplodnejšia,
bude sa naďalej rozvíjať a prisľúbil
skorú návštevu Pezinka.

V piatok v dopoludňajších hodi-
nách sme uviedli v Kultúrnom stre-
disku Svět program pre najmen-
ších – žiakov 1. stupňa ZŠ – diva-
delné predstavenie Diva-
dla Zanzara. Napriek tomu, že deti
na začiatku tvrdili, že nebudú rozu-
mieť po slovensky, hneď po prvej
vete chápali a výdatne pomáhali
smutnej víle, ale aj bojovali (aspoň
slovne, rukami a nohami) proti ježi-

Vynález

babe a drakovi, to všetko v podaní
Pezinčanky Martiny Michalcovej-
Halamíčkovej, ktorá ich i s Paľkom
Peschlom ml. v závere roztlies-
kala a rozosmiala.

To ôsmaci v hľadisku Domu detí a
mládeže si ihneď porozumeli s účin-
kujúcimi na javisku z pezinského
CVČ, ktorí hrou
divadelného zoskupenia Desky re-
prezentovali na Festivale pána Pipa.

O popoludňajšom programe Di-
vadla folklóru Radosť v Dome kul-
túry píšeme na inom mieste.

Večerné stretnutie seniorov z
oboch miest sa začalo prehliad-
kou Domu s opatrovateľskou služ-

Alica za zrkadlom

bou, ktorý je krásne zrekonštruo-
vaný a poskytuje veľmi dobré
služby pre starších obyvateľov
Mladej Boleslavi. Spievaniu a spo-
mínaniu nebolo konca-kraja, ba
našli sa i pamätníci, ktorí ešte ako
mládežníci boli pri vzniku partner-
ských vzťahov našich miest.

Vzájomné debaty boli veľkým
prínosom a všetci sme z Mladej
Boleslavi odchádzali obohatení o
skúsenosti z oblasti kultúrnej, soci-
álnej i bezpečnosti mesta. Ďaku-
jeme a tešíme sa na ich návštevu
o rok v Pezinku.

riaditeľka KC
Ing. Ingrid Noskovičová

Po predstavení v Mladej Boleslavi.

Družobné kontakty medzi Mla-
dou Boleslavou a Pezinkom trvajú
od roku 1949. Podieľali sa na nich
nielen predstavitelia ale aj občania
oboch miest. V posledných rokoch
sú kontakty veľmi intenzívne, obaja
partneri striedavo po roku organi-
zujú dni svojich miest – v Mladej
Boleslavi sa predstavuje Pezinok a
v Pezinku Mladá Boleslav.

Tento rok, Pezinčania organizo-
vali Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.
Gestor kultúrneho programu – Kul-
túrne centrum, tentoraz na živé
vystúpenie vybral aj Folklórne di-
vadlo Radosť.

Do Mladej Boleslavi sme od-
chádzali autobusom skoro ráno.
Cestovalo sa nám príjemne, prialo
nám aj počasie. Po príchode do
partnerského mesta sa nám do-
stalo srdečného prijatia, potom nás
zaviedli do kultúrneho domu, kde
bolo vystúpenie. Naše predstave-
nie Vínko, vínko, tvrdý chlebík bolo
naplánované na druhú popoludní,
mali sme teda plné ruky práce, aby
sme prípravy zvládli. Museli sme
postaviť scénu a precvičiť niekoľko
pasáží.

Na predstavení sme boli milo
prekvapení, že sála sa zaplnila do
posledného miestečka. Potešilo
nás, že publikum nás prijalo ve ľmi
srdečne, spievali s nami naše pes-
ničky a potleskom si vyžiadali
ešte aj prídavok. Po vystúpení
sme mali družobné stretnutie s
miestnymi občanmi, hostitelia
nám pripravili bohaté ob čerstve-
nie. Jedli sme jedlá českej ku-
chyne a popíjali naše pezinské
vínečko. Radosť zo stretnutia
bola obojstranná a úprimná, roz-
právali sme sa a spievali, nálada
bola dobrá a veselá. Na úvod sa
nám prihovorili riaditelia mest-
ských kultúrnych inštitúcií – z Mla-
dej Boleslavi Vratislav Houštecký
a z Pezinka Ingrid Noskovičová.
Slávnostný prípitok predniesol
člen Folklórneho divadla Rados ť
Miroslav Pisárik.

Po občerstvení dobrá nálada
pokračovala, prispeli ku nej aj
naši muzikanti – Mirko Pisárik na
klarinete a Janko Veselý na har-
monike. Rozchádzali sme sa až v
neskorých hodinách, plní krás-
nych dojmov.

Na druhý deň sme si pozreli
Mladú Boleslav. Je to krásne mes-
to, s bohatou historickou minu-
losťou a krásnymi dobovými budo-
vami. Po prehliadke mesta bola
rozlúčka, úprimné stisky rúk,
poďakovanie za krásne chvíle
strávené spolu.

Po ceste domov sme sa zastavili
v stovežatej matičke Prahe, kde

sme si v sprievode pani riadite ľky
Noskovičovej pozreli centrum
mesta – Václavské a Staromest-
ské námestie, Orloj, Karlov most a
mnohé iné. Domov sme prišli
šťastní a plní prekrásnych zážit-
kov. Vďaka patrí všetkým, ktorí
nám takéto krásne podujatie
umožnili, najmä Mestu Pezinku.

Ján Veselý

Po dva dni som obchádzal vozidlom na Suvorovovej ulici pracovníkov Petma-
su, ktorí na vozovke zametali krajnice. Na ceste nebolo žiadne upozornenie na
vyskytujúcu sa prekážku, pracovníkom chýbali tiež reflexné vesty. Toto všetko sa
dialo na hlavnej ceste asi 300 metrov od Špeciálneho súdu.

Ako obyvateľ Pezinka som zostal rozčarovaný, ako spoločnosť Petmas, ktorá
zabezpečuje pre Mesto Pezinok okrem iného aj zametanie verejných
priestranstiev hrubo porušuje bezpečnostné predpisy pre svojich zamestnancov
a znižuje bezpečnosť cestnej premávky.

Na to, aby sa to napravilo
stačí, aby majiteľ Petmasu
investoval do pracovníka asi
140 Sk na zakúpenie reflexnej
vesty a na začiatku zmeny na-
ložil na multikáru, ktorá od-
váža odpad, prenosné do-
pravné značky upozorňujúce
na práce na ceste. Niekedy
stačí tak málo. Karel Votava

Riaditeľstvo Základnej školy, Fándlyho ul. č. 11 v Pezinku
oznamuje, že v školskom roku 2007/2008 otvára v 5. ročníku
triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodoved-
ných predmetov, ktorá má na škole tradíciu a trvá nepretržite
20 rokov.

Záujemcovia o štúdium v uvedenej triede sa môžu prihlásiť
písomne na riaditeľstvo ZŠ do 25. mája 2007. Prihlásiť sa
môžu aj žiaci, ktorí si dali prihlášku na osemročné Gymná-
zium v Pezinku alebo v Modre.

V triede s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodo-
vedných predmetov sa vyučuje anglický jazyk, ako nepo-
vinný predmet nemecký jazyk a od 8. ročníka informatika.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia 12. júna 2007 o 8.00 hod.
na ZŠ Fándlyho ul. Žiaci sa podrobia písomnej skúške z ma-
tematiky v rozsahu učiva 1. stupňa ZŠ.

Bližšie informácie na riaditeľstve ZŠ Fándlyho ul., kde si
môžete vyzdvihnúť aj prihlášky, ktoré si možno stiahnuť tiež
z webovej stránky školy.

, riaditeľ školyMgr. Milan Janoga



Bratislavský samosprávny kraj,
Malokarpatská knižnica v Pezinku
a Galéria Prokop vás pozývajú na
výstavu fotografií Andreja Bána
pod názvom .
Ide o výber snímok z dlhodobých
projektov o Kosove, Blízkom vý-
chode a JužnejAmerike.

Výstava bude otvorená v piatok
3. mája o 17.00 hod. v Galérii Šte-
fana Prokopa, Potočná 5, Pezi-
nok. Potrvá do 15. mája 2007. Ot-
vorené denne okrem pondelka od
15.00 do 18.00 hod.

Krízové oblasti sveta

(MK)

Piaty ročník medzinárodnej sú-
ťaže mladých výtvarníkov v por-
trétovej tvorbe pri príležitosti
340. výročia narodenia pezin-
ského rodáka, barokového mali-
ara Jána Kupeckého vyvrcholí
18. mája. O 15.00 hod. sa usku-
toční v Dome kultúry slávnostná
vernisáž výstavy najlepších
súťažných prác, v rámci ktorej
budú vyhlásení laureáti súťaže.
Organizátori očakávajú portréty

mladých autorov nielen z Pezin-
ka, ale aj zo všetkých jeho part-
nerských miest, t.j. Mladej Bole-
slavi, Neusiedl am See, Moson-
magyaróváru a Izoly.

Súčasťou podujatia bude aj
projekcia rytín z tvorby majstra.
Historik Martin Hrubala priblíži
najdôležitejšie údaje zo života
Jána Kupeckého. Mesto Pezi-
nok vydá pri tejto príležitosti špe-
ciálny prospekt. (EL)

Začiatkom mája sa uskutoční v
pezinskom Dome kultúry

. Podujatie
organizuje Funny Fellows, HAAS-
ART a Kultúrne centrum Pezinok.

Dvojdenné podujatie sa začne v
piatok 4. mája o 15.00 hod. vytru-
bovačkou v uliciach mesta. Večer
o 20.00 hod. bude koncert Funny
Fellows a ich hostí vo Vino Gallery
u Bejdáka. V sobotu 5. mája o
19.00 hod. bude v Dome kultúry
DUEL a o polnoci Jam Session.
Počas celého večera bude ta-
nečná súťaž o zaujímavé ceny. V
programe budú tiež účinkovať:
Eva Emingerová, Zuzana Haaso-
vá, Ondřej Suchý, Juraj Ďurdiak,
Havelka Sisters, Polydor Sextet a
Steamboat Stompers.

Vstupenky si môžete zakúpiť v
KC Pezinok v predpredaji za 280
Sk, pred koncertom za 350 Sk.

6. HOT
DANCE DUEL 2007

(mo)

V štyroch slovenských mestách v prvej polovici apríla účinkovali dvaja
zakladajúci členovia už neexistujúcej legendárnej českej kapely Nerez
Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál. Po dlhšej pauze sa predstavili v Bratisla-
ve, Košiciach, Prešove a v Pezinku.

Počas komorných večerov hrali, spomínali a premietali. Turné súviselo
s reedíciou starých albumov s bonusovým dévedečkom A basta fidli!,
ktoré v týchto dňoch vyšlo.

Koncert v Pezinku mal u prítomných divákov úspech, škoda len, že ich
neprišlo viac.Ako predkapela vystúpil Sannyland. (mo)

Zdeněk Vřešťál (vľavo) a Vít Sázavský.

V marci boli v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
vystavené víťazné práce žiakov,
ktorí sa zapojili do okresného kola
medzinárodného projektu Európa
v škole.

Porota zo 160 prác žiakov vy-
brala tie najlepšie, ktoré poputujú
do celoslovenského kola. Oce-
nené boli tieto práce:

3. miesto –
Matej Novák, ZŠ Viničné;

1. Bar-
bora Boháčová, ZŠ Kupeckého, 2.
Patrícia Dudová, ZŠ Ľ. Štúra, Mod-
ra, 3. Michal Mrva, ZŠ Kupeckého;

2. Anna
Hupková, ZŠ Orešie, 3. Ľubica
Pešková, ZŠ Ľ. Štúra Modra;

1. Martina
Ďurtová, ZŠ Orešie, 2. Martina
Kľúčiková, ZŠ Na bielenisku, Juraj
Rusnák, ZŠ Slovenský Grob, 3.
Eva Oláhová, ZŠ Budmerice;

1. Mária Lujza Banovičová, ZŠ
Fándlyho, 2. Samuel Kebis, ZŠ
Fándlyho ul., Romana Štefínová,
ZŠ Na bielenisku, 3. Katarína Cíno-
vá, Gymnázium Pezinok, Pavol
Ďurák, ZŠ Vištuk.

Literárnačasť
I. kategória (6 – 9 r.):

II. kategória (10 – 12 r.):

III. kategória (13 – 15 r.):

Umeleckáčasť
I. kategória (6 – 9 r.):

II. kategória (10 – 12 kategória):

(ep)

Daj oddýchnuť stereotypu, nechaj
sa strhnúť kultúrou a umeleckými
aktivitami, ktoré na teba čakajú v
týždni od 1. do 7. júla. Príď do Epi-
centra – Centra voľného času so
svojimi kamarátmi alebo sám a uvi-
díš, že tvoje očakávania naplníme,
hlad po dobrodružstve zasýtime a
skryté túžby (rozvinúť svoj poten-
ciál, samozrejme) uplatníme.

Oddych spolu s príležitosťou
kreatívne pracovať prinášajú tento
rok aj celkom nové workshopy –
historický šerm, spirituály, scé-
nické tance, herecké improvizácie,
mozaiky, košikárstvoči drevospra-
covanie. Nebude chýbať ani
osvedčená exotika brušných tan-
cov či hry na africké bubny a
mnohé iné.

Atlantída to nie sú len worksho-
py. Celý týždeň bude v Zámockom
parku k dispozícii internet, bufet,

čajovňa. Budú sa predávať ručne
vyrobené predmety, môžete si za-
hrať pingpong, stolný futbal alebo
sa zabaviť v detskom kútiku. Večer
zase hrajú pre vás divadlá a kape-
ly. Ak sa obávate, že vám to pole-
zie na nervy, na lezenie máme le-
zeckú stenu a na skákanie trampo-
línu. Festival Atlantída, vhodný tiež
do dažďa, v prípade nepriazne
počasia nájdete v Dome kultúry.
Hoci skvelý priebeh festivalu vy-
tvárate predovšetkým vy – jeho
účastníci, predsa len si želáme
slnečno a teplo.

Na vaše otázky už máme pri-
chystané odpovede na tel. č. 033/
641 2020 alebo 0911 402 021.
Stránka www.epicentrum.org/at-
lantida spolu s Centrom voľného
času sa tešia na vašu návštevu, o
organizátoroch ani nehovoriac.

(MA)

V nedeľu 29. apríla o 16.00 hod.
sa uskutoční v Schaubmarovom
mlyne na Cajlanskej ul. 255 súťaž
malých mlynských kolies. Pozý-
vame všetkých, čo nám chcú pred-
viesť svoje kolesá a kolieska, ale
aj tých, ktorí sa ich chcú naučiť
vyrábať. (giu)

Slovenská pošta 21. apríla pri
príležitosti stretnutia Slovensko –
Česko v 1. kole 2. svetovej sku-
piny Pohára federácie oficiálne
uviedla do obehu známku s ná-
zvom Tenis.

Autorom výtvarného návrhu
známky, obálky prvého dňa i ná-
lepného listu je Pezinčan, akade-
mický maliar, Igor Piačka. Známka
s vyobrazením dvoch bojujúcich
tenistiek má hodnotu 16 Sk, roz-
mery 34 x 27 mm, vychádza v ná-
klade 500 tisíc kusov a technikou
ofsetu ju vytlačili v Maďarsku. (r)

V Slovenskom národnom múzeu
v Bratislave otvorili výstavu po-
predného slovenského tvorcu ke-
ramiky Ignáca Bizmayera na-
zvanú Čarovný svet hliny. Výstava
je venovaná jeho životnému jubi-
leu a súčasťou vernisáže bola aj
prezentácia reprezentatívnej mo-
nografie z vydavateľstva Q-EX.
Na financovaní tejto krásnej knihy
sa podieľalo aj Mesto Pezinok.

(OS)

V sobotu 28. apríla o 19.00 ho-
dine bude vyhlásená MISS PEZI-
NOK 2007. O tento titul sa na finá-
lovom večere vo veľkej sále Domu
kultúry bude uchádzať dvanásť
dievčat z okresu Pezinok. (mo)



Naša folklórna skupina OBSTR-
LÉZE organizuje pravidelné stret-
nutia s Pezinčanmi, so všetkými
tými, ktorí radi spievajú a spomí-
najú. Spočiatku to boli iba také ne-
smelé pokusy, akože ,,očom to asi
bude". No neskôr, na naše veľké
potešenie sme sa mnohí rozroz-
právali a tak vznikli z toho celkom
milé spomienkové zážitky. Hovorili
sme už o našom detstve, o slávení
Vianoc v rodinách, o pekných
vzťahoch úcty detí k svojim ro-
dičom. Ďalej aj o tom, ako sa v Pe-
zinku veselo trávili fašiangy a ne-
skôr Veľká noc.

A práve v súvislosti so zvykmi
šibačky niekto spomenul Imriška,
ako významného pezinského ši-
bača a ochutnávača dobrých ko-
láčikov pezinských gazdiniek. A
zrazu sa otvorila pekná téma, kto
to vlastne Imriško bol. Starším pe-
zinským osadníkom to azda ne-
treba ani napovedať. Veď Imriško
bol známou osobnosťou nášho
mesta široko-ďaleko. Pezinok za
čias nášho detstva vyzeral sa-
mozrejme celkom inak. Všade
bolo dosť miesta, iba sem-tam
prefrčalo mestom nejaké auto. Tak
sme Imriška videli už zďaleka, ako
sa k nám svojou kolísavou chôd-
zou blíži. My sme mu utekali na-
proti, celí šťastní, že ho vidíme.

Každý z nás mal pre neho už pri-
pravenú otázku, každý rovnakú.
,,Imriško, ako sa volám? Kedy
som sa narodil? Kde bývam? Napí-
šeš mi list? Prídeš ma domov na-
vštíviť?" A Imriško statočne odpo-
vedal každému, aj keď nás, zve-
davcov, ktorí sa radi zahrávali,
bolo veľmi veľa. Každý ale od
Imriška dostal pekné meno. Jeden
bol orechový slíž, iný maková pa-
rená buchta, marhuľová marmelá-
da, alebo modrý hyacint. Imriško o
každom z nás vedel, kedy sme sa
narodili, aké je naše skutočné
meno a adresa. A nosil nám aj
krásne listy, v ktorých bolo pre nás
veľa poetických, kvetinových, zá-
hradníckych a gastronomických
vyznaní. Imriško nám nosil ajčaso-
pisy, ak sme si ich u neho vyžobra-
li. Rád cestoval a poznal cestovný
poriadok celej bývalej republiky.
Teda bol aj spoľahlivým informáto-
rom o všetkých dopravných spo-
joch, na ktoré si človek čo i len po-
myslel. Ale najväčšou Imriškovou
hodnotou bolo, že mal ľudí, najmä
nás, deti, veľmi rád. A my sme mali
zase radi jeho.

Bratislava má svoju postavičku
Schöne Náciho, ktorý si každého
uctil a vážil. Aj iné mestá majú
svoje milé symboly. Neskúsili by
ste sa zamyslieť, predstavitelia

mesta, či by si aj náš Imriško neza-
slúžil malú spomienku na neho v
podobe nejakého výtvarného diel-
ka? A čo tak, umiestniť to niekde
na pekné miesto, napr. v parku,
ktorý je naozaj oázou pokoja a ra-
dosti, pri jazierku s kačkami? Veď
Imriško, vo svojom večnom zele-
nom hubertuse, alebo neskôr v

tesnom baloňáku, s typickým drža-
ním ruky za chrbtom, by si tiež za-
slúžil úsmevnú spomienku zato,
že všade kde sa objavil, rozdával
radosť a dobrú náladu. Možno by
mamičky a babičky s deťmi na pre-
chádzkach v parku inšpiroval k
niečomu podobnému.Čo vy nato?

, ObstrlézeIng. Eva Jamborová

Jar v Zámockom parku.
Snímka (mo)



28.4. VTC Pezinok – Doprastav
Bratislava,
(4. zápas o 3. miesto)

5.5. MBK Pezinok – Prievidza
6.5. MBK Pezinok – Žilina

29.4. OŠK Slov. Grob – PŠC Pe-
zinok

29.4. Limbach – Lozorno
29.4. GFC Grinava – Jakubov

6.5. PŠC Pezinok – Stupava
6.5. Viničné – Záhorská Ves

13.5. OŠK Slov. Grob – Blatné
13.5. Limbach – Zohor
13.5. GFC Grinava – TJ Viničné

20.5. PŠC Pezinok – Dunajská
Lužná

20.5. TJ Viničné – Kostolište

Volejbal:

Basketbal:

Futbal:

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

Počas veľkonočného víkendu
mladí Slováci vyhrali kvalifikačný
turnaj o postup na MS v estónskom
meste Kehra, keď zdolali postupne
Čiernu Horu (42:29), Grécko
(31:27) a Estónsko (30:25).

Odchovanec pezinskej hádza-
nej Dušan Baďura pomohol ako
člen družstva juniorov Sloven-
ska do 21 rokov k postupu na
majstrovstvá sveta, ktoré sa
uskutočnia v auguste v Ma-
cedónsku.

Ôsmy
najlepší športovec Pezinka za mi-
nulý rok, ktorý hráva aj v extraligo-
vom družstve ŠKP Bratislava, je už
stabilným mládežníckym reprezen-
tantom. V auguste na MS bude
mať teda možnosť získať cenné
skúsenosti, ktoré mu iste pomôžu v
ďalšom napredovaní. (pr)

Extraligové vo-
lejbalistky VTC
Pezinok bojujú,
rovnako ako v mi-

nulej sezóne, o bronzové medaily.

(pr)

V play-off najskôr vo štvrťfinálo-
vej dramatickej bitke vyradili Sláviu
VM Bratislava 3:2 na zápasy keď o
svojom postupe rozhodli až ví-
ťazstvom v piatom zápase na palu-
bovke Slávie. V semifinále potom
podľahli veľkému favoritovi extra-
ligy Senici 0:3 na zápasy. V týchto
dňoch teda zverenkyne trénera
Ladislava Popeláša súperia s Do-
prastavom Bratislava o tretie mies-
to. V čase našej uzávierky bol stav
na zápasy 1:1. Štvrtý zápas série
sa odohrá v ŠH na Komenského v
sobotu 28. apríla o 18.00 hod.

V dňoch 14. až 15. apríla sa konalo v poľskom
meste Wengrow ďalšie kolo európskeho pohára v
kickboxe pod názvom Poland Open. Zišla sa tu po-
merne dobrá konkurencia viac ako 470 pretekárov z
10 krajín Európy. Slovensko na ňom reprezentovali aj
šiesti zástupcovia Karate-kicbox klubu Pezinok:

, jedným z rozhodcov bol tiež ,
ktorý aj štartoval v kategórii Masters old boys. Z Pe-
zinčanov sa na podujatí najviac darilo najskúsenejšej
Svatave Špánikovej, ktorá v kategórii ženy do 60 kg
light kontakt zvíťazila a v kategórii semi kontakt
skončila na 3.mieste. O prekvapenie a dobrý výsle-
dok sa postaral Miroslav Horák, ktorý obsadil 3.
miesto v kategórii Masters old boys.

Sva-
tava Špániková, Zuzana Gregušová, Michal Sed-
láček, Michal Greguš, Peter Nemilý a Miloš Mihá-
ly Miroslav Horák

(mh)

V pondelok 2. apríla vyvrcholil v
ŠH na Komenského ul. 2. ročník
Ligy základných škôl v basketbale.
Ide o projekt MBK Pezinok, ktorý
podporuje aj Slovenská basketba-
lová asociácia (SBA), ktorého
cieľom je nájsť basketbalové ta-
lenty medzi žiakmi základných
škôl.

Rovnako ako vlani, aj v tomto
školskom roku sa súťaž hrala dlho-
dobo, systémom každý s každým.
Víťazom sa stalo družstvo ZŠ Ku-
peckého, ktorého hráči sedem zá-
pasov vyhrali a len raz odišli z palu-
bovky porazení. Druhé miesto ob-
sadila ZŠ Holubyho a na treťom
mieste skončili minuloroční víťazi
zo ZŠ Na bielenisku.Ďalšie priečky
obsadili ZŠ Fándlyho a ZŠ Orešie.

Počas záverečného slávnost-
ného ceremoniálu odovzdávali
najlepším družstvám i jednotliv-
com ceny zástupcovia SBA – pre-
zident Rudolf Petrovský a gene- Víťazné družstvo ZŠ Kupeckého. Snímka (mo)

rálna sekretárka Nataša Hrisenko-
vá, primátor mesta Oliver Solga,
viceprimátor a poslanec NR SR
Ján Čech a prezident MBK Pezi-
nok Ľubomír Blažek. Najlepším

hráčom ligy a zároveň aj najlepším
strelcom (154 bodov) sa stal Denis
Navračič zo ZŠ Kupeckého. Naj-
úspešnejším trénerom sa stal tré-
ner víťazov Ján Miškov. (pr)

Počas prvého májového víkendu vyvrcholí 1. bas-
ketbalová liga mužov, v ktorej si veľmi dobre počínajú
hráči MBK Pezinok. V poslednom dvojkole privítajú na
svojej palubovke v ŠH Komenského súperov z Prievi-
dze a Žiliny. Za vedenie MBK pozýva všetkých priaz-
nivcov na zápasy :Justín Sedlák

(pr)

,,Vedenie MBK Pezi-
nok pozýva všetkých športových priaznivcov z Pe-
zinka a okolia na atraktívne súboje bývalých extraligo-
vých klubov. V sobotu 5. 5. o 18.00 hod. privítame
HBK Prievidza a v nedeľu 6. 5. o 10.00 hod. Váhostav
Žilina. Sú to posledné zápasy sezóny, hráči, realizač-
ný tím i vedenie klubu sa na vyvrcholenie súťaže tešia.
Myslím si, že pôjde o atraktívne súboje klubov, ktoré
majú svoju históriu a aj dosiahnuté úspechy, súboje
však budú mať aj slávnostný rámec, keďže náš klub aj
Prievidza už postupujú do extraligy."

Najlepším športovcom Pezinka za
uplynulý rok sa stal raketový modelár

. Toto ocenenie si vyslú-
žil za úspechy na septembrových
majstrovstvách sveta v Kazachstane.
Úspešného reprezentanta sme po-
zvali k nám do redakcie a položili sme
mu zopár otázok.

–

Štefan Turza

Priblížte nám vaše úspešné
vystúpenie na MS...

My sme sa však dopočuli, že to

l

l

Majstrovstvá sa konali v septembri
minulého roka v Kazachstane, v Baj-
konure na raketovej základni odkiaľ
štartujú rakety do kozmu. Ja som
štartoval v kategórii raketový klzák,
kde som v konkurencii 34 špičkových
pilotov z 27 štátov obsadil 4. miesto
medzi jednotlivcami. V súťaži troj-
členných družstiev sme spolu s kole-
gami Štefanom Mokráňom z Brati-
slavy a Michalom Žitňanom z Tren-
čianskej Teplej získali zlatú medailu.
V tejto súťaži sa zaratúvajú výsledky
všetkých troch členov družstva v
troch jazdách. Zaujímavosťou bolo,
že sme boli ubytovaní v Centre prí-
pravy kozmonautov.

nebol váš prvý úspech na vrchol-
nom podujatí.

Ako ste sa vlastne dostali k ra-
ketovému modelárstvu?

–

–

Máte pravdu, v roku 2004 som bol v
Poľsku vicemajstrom sveta a v roku
2005 v Rumunsku vicemajster Európy.

Od malička som chcel byť pilotom,
no nikdy sa mi to nepodarilo. Mode-
lárstvu som sa venoval už na základ-
nej škole. Neskôr som mal prestávku,

l

ale keď som si založil rodinu, tak som
sa k tomu vrátil.

V modelárstve je veľa kategórií, no
ak chce byť človek úspešný, tak sa
naplno môže venovať len jednej,
ostatné môže mať ako hobby. Moje
lietadielko je na diaľkové ovládanie,
vyrábam si ho sám. Váži do 20 dkg,
minimálne rozpätie má 110 cm. Štar-
tuje na raketový pohon z rampy, asi
1,5 sekundy po štarte má model rých-
losť 300 km/hod. Treba s ním nakĺzať
6 minút a potom presne sadnúť na
čiaru dlhú 50 m. Presnosť dosadnutia
je bodovaná, hodnotí sa aj to či ste
dosadli presne po šiestich minútach.
Som predsedom Pezinského mode-
lárskeho klubu, trénujeme v Kučiš-
dorfskej doline. Začiatkom mája,
presnejšie 5. a 6., tam pod záštitou
primátora Pezinka usporiadame Maj-
strovstvá Slovenska.

Je to zadosťučinenie za dlhé ho-
diny práce pri výrobe modelu ale aj za
nespočet nalietaných hodín

–

–

.

l

l

Mohli by ste nám tento nie príliš
známy šport predstaviť?

Čo pre vás znamená ocenenie
najlepší športovec roka?

(pr)

Štefan Turza



V zbierkach Malokarpatského
múzea v Pezinku sa nachádza
interesantný nález skameneného
zuba, ktorý objavili robotníci Ši-
roký a Wolf pri odkrývaní tehelnej
jamy v r. 1906. Po vyše polstoročí
od objavenia sa fosília (v roku
1969) dostala kúpou od rodiny J.
Širokého do vtedajšieho Malokar-
patského vinohradníckeho mú-
zea.

Počas pátrania po okolnostiach
objavu sme narazili na písomnosti
dejateľa, botanika J. Ľ. Holubyho,
žijúceho v Pezinku, obsahujúce
údaje o identickom náleze zuba,
ktorý popisom a vyobrazením s
poškodeniami zodpovedá exem-
pláru uloženému v múzeu. Ska-
menelina bola zapožičaná Ho-
lubymu na štúdium v r. 1913 od
nemenovaného nálezcu tre ťou
osobou. Holuby napr. vo svojom
zápisníku píše:

Na inom mieste opätovne
spomína nálezové okolnosti:

.
Objav Holubyho očividne zaujal,

pri identifikácii požiadal o radu pria-
teľa J. Klvaňu, riaditeľa gymnázia
v Kyjove na Morave, ktorý zub
správne priradil pravekému slo-
novi rodu Deinotherium. Navštívil
aj riaditeľa pezinskej tehelne u
ktorého uvidel identické, avšak o

„...navštívil som tu
v Pezinku sloven. vinohradníka
Patoprstého... inteligentného
mladého muža, ktorý mi ukázal
jako päsť veliký črenový zub (či z
hrocha?), vykopaný vo velikej te-
helni v terciérnom (?) piesku, kde
ležal medzi viac kusov väčších
kostí, ktoré vzal direktor tehel-
ne...“.

„tam,
kde sa tu vykreslený zub pri pezin-
skej tehelni našiel, bolo aj viac ku-
sov kostí, a nachodí sa tam aj
hnedé uhlie, ktoré v tehelni na pa-
livo potrebujú...“

Deinotherium na olejomaľbe Z. Buriana.

čosi menšie zuby. Je zrejmé, že v
starej tehelnej jame sa našli fo-
sílne zuby, a akiste i kosti, mini-
málne jedného deinotéria. O ob-
jave mal Holuby pripravenú i
správu do vtedajšieho Zborníka
slovenskej muzeálnej spoločnosti,
ktorá však nevyšla pre odchod
sadzačov do bojov 1. svetovej voj-
ny.

V roku 2004 sme fosíliu postúpili
na rozbor Dr. P. Holcovi z Katedry
geológie a paleontológie UK v Bra-
tislave. Zub podľa analýzy repre-
zentuje ľavú hornú stoličku mladé-
ho jedinca pravekého chobot-
natca druhu Deinotherium gigan-
teum.

Pezinok predstavuje piatu loka-
litu na Slovensku s nálezmi týchto
pozoruhodných zvierat (Devínska

Nová Ves, Madunice, Borský Miku-
láš, Drahovce). Datovanie pezin-
ského exempláru náleží do mlad-
ších treťohôr, konkrétnejšie do
epochy neskorého miocénu (pred
11,5 – 5,3 mil. rokov).

Ukazuje sa, že pôvodným domo-
vom deinotérií bola Afrika, odkiaľ
sa rozšírili do Európy a Ázie. Žili v
blízkosti vodných tokov a jazier, v

prostredí s boha-
tou subtropickou
vegetáciou a tep-
lomilnou faunou.
Zvyškom po ta-
komto poraste je v
tehelnej jame sa
n a c h á d z a j ú c a
hnedouhoľná vrst-
va. Tvar zubov
deinotérií pouka-
zuje na to, že slú-
žili na spracová-
vanie lístia. Typic-
ké pre tieto tvory
sú kly, ktoré boli
na rozdiel od sú-
časných slonov
zahnuté nadol vy-
chádzajúc zo sán-
ky. Dospelý jedi-
nec druhu Deino-
therium gigan-
teum dosahoval
približne výšku

dnešných slonov. Druh Deinothe-
rium gigantissimum bol dokonca
ešte mohutnejší.

V spojitosti so zmenami klímy a
životného prostredia koncom
treťohôr (t. j. do 1,8 mil. rokov pred
súčasnosťou) tieto teplomilné zvie-
ratá, spolu s ďalšími pozoruhod-
nými tvormi, v Európe a v Ázii vy-
mierajú. Najdlhšie (do štvrtohôr)
sa udržali v Afrike, kde boli i sved-
kami vývoja človeka. Éra chobot-
natcov sa však v Európe zďaleka
nekončila, deinotériá vystriedali
odolnejšie, stepnému prostrediu
prispôsobené rody slonov. Ich po-
sledným reprezentantom bol i u
nás hojne zastúpený mamut
ľadových dôb. Je zaujímavé, že
J. Ľ. Holuby podľa sprostredkova-
nej informácie uvádza z pezinskej
tehelne aj zub mamuta, ktorý zís-
kalo múzeum vo Viedni. Z tehelne
pochádzajú aj iné paleontologické
nálezy. Nemožno vylúčiť, že táto
lokalita ešte nepovedala pri ska-
menelinách posledné slovo.

Písomnosti J. Ľ. Holubyho do-
kladajú, popri ďalších činnostiach,
i jeho záujem o poznanie vyhynu-
tých foriem života, teda o paleon-
tológiu.

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Július Vavák

V dňoch 28. a 29. apríla sa uskutočnia v Pezinku medzinárodné
majstrovstvá Slovenskej republiky v orientačnej cyklistike. Na prete-
koch, ktoré budú zároveň aj Českým pohárom, sa zúčastní 320 preteká-
rov zo šiestich krajín.

Centrum pretekov bude v Základnej škole Orešie v grinavskej časti. V
sobotu je štart o 14.00, v nedeľu o 9.30 hod.

Organizátor pretekov – Klub orientačného behu Sokol Pezinok – sa
obracia na občanov a majiteľov vinohradov, hlavne v časti Grinava, aby
boli k pretekárom pri ich prejazde po uliciach a vo vinohradoch
ohľaduplní, aby nedošlo k zbytočným úrazom. (mo)

Zasvätení vedia, že ,,cibulák" to nie je iba názov pre svojráznu špecia-
litu – omastený chlieb s cibuľou, či karlovarský porcelán s ,,modrejma
cibulkama", ale aj meno divadelného festivalu, ktorý od roku 1987 láka
pod ochranné krídla Pezinka milovníkov divadla a všetkého, čo k tomu
patrí. Organizátor festivalu OZ Pezinské rozprávkové divadlo práve v
týchto dňoch dokončuje program Cibuláku, ktorý sa uskutoční v dňoch

. Podrobné informácie prinesieme v budúcom čísle. Zís-
kate ich aj na www.cibulak.sk.
21. – 23. júna

(pb)



Aj keď vlastníctvo pasu Pezin-
ského panstva nie je pre občanov
mesta a okolia povinné, mať ho
prináša veľa výhod. Okrem toho,
že je zároveň aj prospektom a ob-
sahuje veľa zaujímavých informá-
cií o Pezinku a štyroch okolitých
obciach (Limbachu, Slovenskom
Grobe, Viničnom a Vinosadoch),
jeho majiteľ spolu s ním získa
vrecko s mincami a doložku so
zoznamom 40 partnerských pre-
vádzok cestovného ruchu (najmä
ubytovacích a stravovacích zaria-
dení), v ktorých môžečerpať rôzne
zľavy. Viac sa o tomto projekte
možno dozvedieť na www. pezin-

skepanstvo.sk alebo priamo v
Mestskom informačnom centre v
Pezinku na Radničnom námestí č.
9, kde si možno pas aj zakúpiť.

Majitelia pasu Pezinského pan-
stva majú možnosť kúpiť si so
zľavou i Bratislavskú city card (na
podobnom princípe ako pas Pe-
zinského panstva fungujúca Brati-
slavská mestská karta), ktorá je na
predaj v spomínanom informač-
nom centre. Podobnú recipročnú
výhodu majú i majitelia tejto karty,
ktorí si môžu kúpiť pas Pezinského
panstva s 26-percentnou zľavou v
Bratislavskom informačnom cen-
tre na Klobučníckej ulici. (EL)

Pri príležitosti osláv sv. Floriána
sa 4. mája uskutoční Deň otvore-
ných dverí na Okresnom riadi-
teľstve Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku na Hasičs-
kej 4 (parkovisko za budovou). Od
9.00 do 15.00 hod. bude vysta-
vená hasičská technika, 10.00 –
11.00 ukážky jazdeckej polície,
dopravnej polície, práca so slu-
žobnými psami, o 11.00 hod.
ukážky hasenia horiaceho auta,
poskytnutie pomoci pri dopravnej
nehode.

Vo štvrtok 17. mája o 10.00 hod.
sa uskutoční v priestoroch ka-
meňolomu (cesta Pezinok-Baba)
cvičenie integrovaného záchran-
ného systému (hasiči, polícia,
zdravotníci) zásah pri dopravnej
nehode autobusu.

Na uvedené akcie vás pozývajú
príslušníci OR HaZZ v Pezinku.

Ing. Eva Orlická

Príslušníci Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku vyzývajú
občanov, aby nespaľovali horľa-
vý odpad z viníc a záhrad na
miestach, kde by mohlo dôjsť k
rozšíreniu požiaru a v blízkosti
lesných porastov a taktiež, aby
nezakladali ohniská mimo vy-
hradených priestorov.

V marci a apríli príslušníci OR
HaZZ v Pezinku mali viac ako 50
výjazdov, z ktorých pätnásť súvi-
selo s požiarmi v prírodnom pro-
stredí a pri nekontrolovanom
spaľovaní horľavých látok. Ne-
ničme si prírodné prostredie
nezmyselnými požiarmi!

(eo)

V tomto roku si Slovenský zväz
záhradkárov pripomína 50. výročie
organizovaného záhradkárstva na
Slovensku, aj keď základy spolčo-
vania ovocinárov a záhradkárov
zaznamenávame oveľa skôr. Už v
19. storočí pôsobil na území Slo-
venskaČerešnícky spolok, neskôr
v Liptove vznikol Pomologický spo-
lok, ďalšie vznikli aj v iných sloven-
ských regiónoch. V roku 1920 bola
založená Slovenská ovocinárska
spoločnosť, ktorá pôsobila až do
roku 1957, keď z nej vznikol Slo-
venský zväz záhradkárov a ovoci-
nárov. Tieto spolky vznikali s cie-
ľom pomôcťmajiteľom záhrad, do-
pestovať kvalitné ovocie a zeleni-
nu. Platí to i dnes. Pohyb, radosť,
čerstvý vzduch a vlastnými rukami

dopestované ovocie a zelenina je
to, čo záhradkársku obec stále drží
pri živote.

I v našom meste v roku 1960
vznikla základná organizácia Slo-
venského zväzu záhradkárov,
ktorá pôsobí dodnes pod označe-
ním ZO SZZ 6 – 10 Pezinok. Zdru-
žovala desať záhradkárskych
osád, mala okolo 400členov a uží-
vala necelých osem hektárov pô-
dy. Jej dlhodobým predsedom bol
Milan Nosál, ktorý bol vo funkcii
viac ako tridsať rokov, za čo mu
patrí naše poďakovanie.

V minulosti boli pezinskí záhrad-
kári aktívni, organizovali výstavy
ovocia, ochutnávky vín, prednáš-
ky, školenia a iné. Od roku 1989
činnosť stagnuje, nastal úbytok

užívanej pôdy a sú legislatívne
prekážky i nezáujem príslušných
orgánov riešiť problémy záhradká-
rov.

No i keď v omnoho menšom roz-
sahu, ako to bolo v minulosti, zá-
hradkárčenie v našom meste neza-
niklo. Nájdu sa ešte stále obetaví
ľudia, ktorí chcú túto prospešnú
činnosť rozvíjať, organizačne pod-
chytiť a tak prispieť ku kultivova-
nému obrazu krajiny, samozáso-
beniu kvalitnými záhradkárskymi a
ovocinárskymi produktmi a pre-
dĺženiu aktívneho veku hlavne star-
ších ľudí. Preto všetci, ktorí sa ve-
nujú tejto činnosti, sa uchádzajú o
priazeň a podporu aj v ďalších
rokoch organizovanej záhradkár-
skejčinnosti. (gg)

V nových priestoroch strediska
odbornej praxe Strednej vinársko-
ovocinárskej školy v Modre sa
uskutočnilo Valné zhromaždenie
Združenia miest a obcí Malokar-
patského regiónu. Otvorila a
viedla ho Dr. Anna Píchová. Zú-
častnilo sa na ňom 21 primátorov
a starostov tejto oblasti. Predseda
združenia Ing. Alexander Achber-
ger privítal poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky Ing.
Jána Čecha, 1. podpredsedu
Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) Ing. Richarda Frimmela,
poslancov Bratislavského samo-
správneho kraja (BSK), riaditeľa
odboru BSK Ing. Romana Csa-
baya, vedúcu odboru BSK Mgr.
Renátu Staněkovú aďalších hostí.

Po zhodnotení uplynulého funk-
čného obdobia, po správe o hos-
podárení, sa konali voľby pred-
sedu a orgánov združenia. Účast-
níci valného zhromaždenia naďal-
šie štvorročné obdobie za pred-
sedu zvolili primátora Svätého
Jura A. Achbergera, podpredse-
dom sa stal starosta Viničného

Štefan Lenghart, tajomníčkou
Janka Vančová, pracovníčka
MOS Modra. Do Dozornej rady
zvolili starostu Častej Stanislava
Jablonovského, starostu Dolian
Ladislava Schmidta a starostu
Čataja Jozefa Čiča. Staronový
predseda potom informoval o plá-
noch a hlavných cieľoch združenia
naďalšie obdobie.

V diskusii R. Frimmel vyzdvihol
náš región, ktorý získava vynikajú-
ce meno doma i v zahraničí, infor-
moval o blížiacom sa aprílovom
sneme ZMOS. V nasledujúcich
čiastkových voľbách účastníci za
člena Rady ZMOS zvolili A. Ach-
bergera. J. Čech hovoril o potrebe
prehĺbiť jeho spoluprácu, ako po-
slanca NR SR, s predstaviteľmi
miest a obcí regiónu, ktorá môže
pomôcť pri tvorbe nových záko-
nov. R. Csabay hovoril o potrebe
ešte viac prehĺbiť úzku spoluprácu
a konkrétnu súčinnosť medzi
združením a BSK. Poslankyňa
BSK Jana Pešková informovala o
ostatných zasadnutiach zastupi-
teľstva. Ľubor Škoda

Pokračovanie z č. 2/2007
V treťom roku činnosti sme už
hrali na hádzanárskom ihrisku,
pre nás klzisku v miestnom parku.

Mali sme súhlas od mesta a vý-
hodou bolo, že tam boli tri vodo-
vodné vývody a pomocou hadíc
sme ľahšie urobili ľadovú plochu
v rozmere 40 x 18 metrov. Vý-
datne nám pomáhali miestni
hasiči tým, že nás nechali v ich
priestoroch aj v noci si trochu po-
spať a tak pri dobrom nočnom
mraze sme plochu polievali aj
štyrikrát za noc. Bolo to výhodnej-
šie ako predtým v tehelni. Pro-
blém bol vtedy, keď začal padať
sneh, museli sme ho odhŕňať. Ale
vždy sa našlo dosť priaznivcov,
ktorí nám pomáhali.

Ďalšia výhoda bola v tom, že
vstup na klzisko bol cez jeden
vchod, od hasičskej stanice.
Vstupné si už nepamätám, ale
nebolo vysoké, aj preto bola náv-
števnosť veľká. Pribúdali aj naši
priaznivci, neraz doniesli aj rie-
dené varené vínko, čo si po-
chvaľovali najmä naši hostia –
súperi. No v žiadnom prípade ne-
šlo o nejaké opíjanie sa.

V dňoch keď sme nemali zápas,
nechali sme korčuľovať aj verej-
nosť, čo ľudia prijali veľmi kladne.
Za mierny poplatok sa mohli pokor-
čuľovať, samozrejme, aj naši čle-
novia, a pokiaľ sme niektorí vedeli
základné prvky krasokorčuľovania,
ochotne sme pomáhali v ich korču-
liarskych začiatkoch. Ja som hral
hokej čoraz menej. Roky pribúdali
– začal som hrať ako 33 ročný – a
videl som, že treba skončiť. Aj sa
tak stalo a potom som robil pre klub
administratívne veci, skrátka diev-
ča pre všetko. Bolo to rozhodne
náročnejšie, ako aktívne hrať.

K tým krasokorčuliarskym za-
čiatkom. Niečo som pochytil od
bratov Nídlovcov, niečo poctivým
tréningom, pozorne som sledoval
lepších a hodne som sa priučil. S
partnerkou na ľade – nebudem ju
menovať – sme vo dvojici pekne
korčuľovali, čo sa divákom páčilo.
Žiaľ, už nežije, zomrela pomerne
mladá.

Asi toľko o mojej športovej čin-
nosti v mladosti. Zostali mi len
pekné spomienky, mnohí kama-
ráti a priatelia, s ktorými spomí-
name na našu mladosť, ktorá je
už, žiaľ, v nenávratne.

(priatelia mi hovoria Macej)
Ondrej Skovajsa



Pohľad na ocenených športovcov.

Ocenenia odovzdal primátor Oliver Solga (v strede). Pohár preberá kickboxerka Svatava Špániková.

Predseda KOB Sokol MUDr. Pavol Poláček.Raketový modelár Štefan Turza.

Začiatkom apríla sa uskutočnilo v Obradnej
sieni MsÚ slávnostné vyhlásenie najlepších pe-
zinských športovcov roka 2006, ktoré tradične
pripravila Komisia športu Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku.

Bola vyhlásená desiatka najúspešnejších jed-
notlivcov v juniorskej a seniorskej kategórii a tri
najlepšie juniorské a seniorské kolektívy. Oce-
neným poblahoželal a poďakoval za dobrú re-
prezentáciu primátor mesta Oliver Solga. Potom
im spolu s predsedom komisie športu Justínom
Sedlákom odovzdal krásne poháre.

Po ukončení slávnosti organizátori pozvali oce-
nených športovcov, zástupcov klubov a trénerov
na drobné občerstvenie do mestskej pivnice.

1. , džudo (3.
miesto na ME, 7. na MS, 3. na M-SR), 2.

, kickbox (5. miesto na MS, 1. na
M-SR), , orientačný beh (1.
miesto na MS školskej mládeže), 4.

, kickbox, 5. , džudo,
6. , džudo, 7. , karate, 8.

, hádzaná, 9.
, tenis, 10. , stolný te-

nis;
1. , raketový

modelár (1. miesto na MS),
, kickbox (2x5. miesto na ME, 1. miesto na

M-SR), 3. , karate (3. miesto na
MS v družstvách, 2. miesto na M-SR), 4.

, orientačná cyklistika, 5. ,
orientačný beh, 6. , džudo, 7.

, karate, 8. , džudo, 9.
, džudo, 10. ,

stolný tenis;
1.

, 2. , 3.
;

1. , 2.
, 3. .

Ocenení športovci
Juniori – jednotlivci: Milan Randl

Alexan-
dra Horáková

3. Branislav Iro
Zuzana Gre-

gušová Matej Vinohradský
Emil Cino Juraj Holan

Dušan Baďura Andrea Popluhá-
rová Kristián Križanovič

Seniori – jednotlivci: Štefan Turza
2. Svatava Špáni-

ková
Andrej Palčík

Matej
Pilka Michal Fraňo

Karol Alföldy Mi-
chal Peniak Milan Randl
Pavol Jurčík Martin Polkoráb

Juniori – kolektívy: Klub orientačného be-
hu TJ Sokol MBK Pezinok Karate-kick-
box klub
Seniori – kolektívy: VTC volejbal klub
Karate-kickbox klub MBK Pezinok (mo)
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(štvrtok) o 18.00 hod. v Saló-
niku –

– prednáša Ing.
Ľuboslav Dobrovoda;

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

– organizátori: Old
Time Band Funny Fellows, Agent-
úra HAASART a Kultúrne centrum
Pezinok;

(nedeľa) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –
– pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou, účinkujú: deti zo
ZUŠ Svätý Jur pod vedením Z. Ma-
jerníkovej s predstavením

;
(pondelok) o 10.00 hod. vo

Veľkej sále –
–Agentúra MITU;

(štvrtok) o 9.30 hod. vo Veľ-
kej sále –

–Agentúra Mediasphe-
re;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Saló-
niku –

;
(piatok) o 10.30 hod. vo

Veľkej sále –
– Agentúra Media-

sphere;
(sobota) o 10.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– krajská prehliadka spevác-

kych súborov pod záštitou primá-
tora Pezinka Mgr. O. Solgu. Hlavný
organizátor: Krajská organizácia
Jednoty dôchodcov Slovenska;

(sobota) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – –
účinkujú: Mikimora, 3ko2jitý a hosť.
Hlavný organizátor: Dodo Tarkay.
UPOZORNENIE: Texty niektorých
piesní môžu byť nevhodné pre mla-
distvých;

(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – –
program pri príležitosti Dňa matiek.
Hlavný organizátor: EPIcentrum –
Centrum voľného času;

(pondelok) o 10.30 hod. vo
Veľkej sále –

– predstavenie
pre deti ZŠ, účinkuje DivadloACTO-
RES z Rožňavy;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– mini čundr coun-
try show. Koncert so zábavným
programom, účinkujú: Ivan Mládek,
Milan Pitkin, Lenka Plačková...;

(sobota – nedeľa) –

– prednášky, alterna-
tívna medicína, meditácie, ma-
sáže, integrálna jóga, chiroprakti-
ka, shia-tsu a iné zaujímavé du-
chovné a liečiteľské postupy k zdra-

3. 5.
VÝZNAMNÝ DEŇ Z KA-

LENDÁRA – VÝROČIE ÚMRTIA
M. R. ŠTEFÁNIKA

5. 5.
6. HOT DANCE

DUEL 2007

6. 5.
AHOJ ROZPRÁVKA

7. 5.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT PRE ZŠ
10. 5.

VÝCHOVNÉ KONCER-
TY PRE ZŠ

10. 5.
ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠ-

KA
11. 5.

VÝCHOVNÝ KON-
CERT PRE SŠ

12. 5.
SENIORI SPIE-

VAJÚ

12. 5.
HIP HOP PARK

13. 5.
DETI MAMÁM

14. 5.
PREŠIBANÝ KO-

CÚR V ČIŽMÁCH

17. 5.
BANJO BAND

IVANAMLÁDKA

19. – 20. 5.
ORBIS HARMONIAE – ,,SVET
HARMÓNIE"

O Jurko-
vi, ktorý sa prestal báť

vému životu. Organizátori: Jiří Vitá-
loš, Mgr. Daria Fehérová a KC Pezi-
nok;

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

;
(nedeľa) o 14.30 hod. vo

Veľkej sále –
– 9. ročník

celomestskej súťaže v speve.
Hlavný organizátor: Únia žien Slo-
venska – MO Pezinok;

(utorok) od 6.00 hod. v Saló-
niku –

;
(streda) o 9.00 hod. vo

Veľkej sále –
– Agentúra Media-

sphere.

1. – 17. 5. –
Cestou do Kurdistanu (fotografia);
18. – 25. 5.

– výtvarné práce z medzinárodnej
súťaže v portrétovej tvorbe detí a
mládeže;

25. 5. – 17. 6.

;

9. 6. TINA– koncert.

1. – 2. Moja super USA
3. – 4. Obsluhoval jsem anglic-

kého krále ČR
5. – 6. Babel USA

5. Autá USA
8. – 9. Rocky Balboa USA

10. FK: Transylvánia FRA
11. – 13. 300 USA
15. – 16. Sunshine VB
18. – 20. Tajomstvo Robinsonov-

cov USA
22. – 23. Odsúdení zomrieť NEM

24. FK: Pani pomsta J. Kórea
25. – 27. Hannibal: Zrodenie zla

FRA, VB
29. – 30. Zvádzanie neznámeho

USA
31. V tieni Beethovena USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

25. 5.
ABSOLVENTSKÝ

KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA
27. 5.

PEZINOK SPIEVA –
SPIEVAJTE S NAMI

29. 5.
ČERVENÝ KRÍŽ - ODBER

KRVI
30. 5.

VÝCHOVNÝ KON-
CERT PRE SŠ

MARCEL PEVALA

POCTA KUPECKÉMU

VÝSTAVA ŽIAKOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY

(len o 17.00 h.)

(19. a 20. aj o 17.00)

– , pondelok až štvr-
tok od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 40 Sk/ hod.;
– , kaž-
dý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.,
vstup zadarmo;
–

, každý piatok od 20.00 do
22.00 hod., vstup zadarmo;
–

, každý piatok od 14.00 do 18.00
hod., vstup zadarmo.

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Deňmatiek

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Kokso klub! – detská klubov-
ňa

Blíži sa 13. máj – sviatok matiek,
na ktorý sa už tešia deti z krúžkov v
EPIcentre – Centre voľného času.
Pripravili si totiž na tento deň pre-
kvapenie pre svoje mamičky – sláv-
nostný program DETI MAMÁM.
Uskutoční sa v spoločenskej sále
Domu Kultúry v Pezinku, o 16.00
hod. Srdečne vás naň pozývame.

Vyčarujte si prekrásne predmety
zo skla a farieb, doprajte si oddych
a uvoľnenie pri tvorivej práci v prí-
jemnej atmosfére. Kurz maľby na
sklo sa uskutoční 12. 5. od 14.00 do
19.00 hod. Prihláste sa v EPIcentre
– Centre voľného času do 10. 5.

Kurz maľby na sklo

osobne, alebo na t.č. 033/641
2020.

Všetkých vás srdečne pozývame
na 24 hodinový maratón spoločen-
ských hier a netradičných športov,
ktorý sa bude konať dňa 19. mája
od 10. hodiny do 10. hodiny nasle-
dujúceho dňa. Maratón sa usku-
toční v priestoroch obchodného
centra MÓLO v Pezinku. Na tomto
maratóne sa budeme snažiť vytvo-
riť rekord do Slovenskej knihy a Gui-
nessovej knihy svetových rekordov.
Budú tu zastúpené kartové hry, šíp-
ky, bouling, šach, carcassone, scra-
ble a sprievodné hry pre verejnosť.
Hlavný organizátor je František Be-
ber a spoluorganizátormi sú Mesto
Pezinok, OC Mólo a EPIcentrum –
Centrum voľného času. Sponzormi
podujatia sú Slovenská sporiteľňa a
firma Galan. Veríme, že nás prídete
podporiť a zahrať sa. Bližšie infor-
mácie dostanete na tel.čísle:033/
6412020. e-mail: centrumpezino-
k@zoznam. sk.

Maratón spoločenských hier
a netradičných športov

Bližšie informácie o všetkých po-
dujatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel.č. 033/641 2020 alebo
0911 402 021 a na internetovej
stránke .www.epicentrum.org

POZVÁNKA
DO SCHAUBMAROVHO MLYNA

Ma-
mička, ty oddychuj a ja sa budem
hrať!

13. mája 2007 o 16.00 hod. –

– oddychové popoludnie pre
všetky mamičky, ktoré chcú s nami
osláviť Deň matiek. Deti Vás obda-

EPICENTRUM – Centrum voľnéhočasu ponúka tieto prímestské tábory:
9. 7. – 13. 7. – pre deti od 6 do 15 r., 1000 Sk
16. 7. – 20. 7. – od 7 do 12 r., 1000 Sk
16. 7. – 21. 7. – od 9 do 14 r., 2000 Sk
23. 7. – 27. 7. – od 7 do 11 r., 1000 Sk
30. 7. – 3. 8. – od 7 do 13 r., 1000 Sk
6. 8. – 10. 8. – od 7 do 12 r., 1000 Sk
20. 8. – 24. 8. – od 7 do 12 r., 1000 Sk.
Prihlasovanie: od pondelka do štvrtka od 13.00 do 18.00 hod. v Epicentre
– Centre voľného času v Zámockom parku. Tel. 641 2020, 0911 402 021.

Tvorivý lunapark
Tanečné leto
Remeselníci 3
Putovanie s Orlím pierkom

Kokso tábor
Športovci

Olympionici

Výstava:
11. 5. JÁN
EICHENBERGER

symbolizmus, ezoterika,

(piatok) o 18.00 hod. –
– otvorenie vý-

stavy, autorom charakterizovanej
ako

Dychová hudba Grinavanka vás
pozýva na

, ktorý sa uskutoční v sobotu
19. mája 2007 v Judo hale na ulici
1. mája v Pezinku. Účinkuje DH
Grinavanka a DJ Edo. Vstupné:
350 Sk (vrátane večere a 1/2 l ví-
na).

8. grinavský MAJÁ-
LES

(ga)

mystika v živote človeka. Výsta-
va potrvá do 13.6.

hod., sobota: 10.00 – 16.00 hod.

Stále expozície:
Zo zeme

Sakrálna plastika
Otváracie hodiny:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.
utorok – piatok:

10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00

rujú vlastnoručne zhotoveným
darčekom a jeden dostanete aj od
nás;

– bábková hra
pre deti v podaní bábkarského sú-
boru Strigy. Hra je o deťoch túžia-
cich po zvieratku.
Kontakt: 033/6404 035, 0904 165
263, pezinok@sng.sk, Galéria in-
sitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok.

27. máj 2007 o 16.00 hod. – Ma-
ma, kúp mi psíka!


