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Radosť našich futbalistov po prevzatí pohára.

Vzhľadom na opakované požia-
davky občanov prikročilo mestské
zastupiteľstvo k zrušeniu parkova-
cích miest pre taxislužbu pri Dol-
nom kostole. V snahe, aby táto
časť centra bola naozaj pešou zó-
nou boli taxikárom vytvorené
miesta pred Nákupným centrom
Billa zo strany Radničného ná-
mestia, ďalšie pred Billou v
Meisslovej ulici (pri bývalej spori-
teľni) a niekoľko miest aj pred Zám-
kom a Domom kultúry. Zásobova-
nie v Potočnej ulici a prevádzok na
Radničnom námestí bude možné
len do desiatej hodiny. Ďalšou
zmenou je dopravné značenie
ulice M. R. Štefánika po ľavej
strane v smere od Starej radnice
po Zámocký park. Namiesto šik-
mého státia bude pozdĺžne a to z
dôvodu plynulého prechodu auto-
mobilov pri zásobovaní alebo od-
voze odpadu. (r)

Na prvého júla o 15.00 hod. pri-
pravila REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia a Malokarpat-
ské múzeum 5. ročník Malokar-
patského festivalíku tradičnej kul-
túry NÁVRATY 2007, ktorý otvorí
Kultúrne leto v Pezinku. Prie-
stranstvo pred Zámkom bude aj
tento rok na pár hodín patriť ľu-
dovým piesňam a tancom, ktoré
predstavia folklórne súbory z náš-
ho Malokarpatského regiónu.

Pokračovanie na 6. strane

Vedenie mesta i široká športová verejnosť s radosťou
prijala úspechy pezinských i grinavských futbalistov,
ktorí vyhrali svoju ligu a postúpili do vyšších súťaží. K
tomuto úspechu im v mene obyvateľov nášho mesta, v
mene poslancov mestského zastupiteľstva ako i v me-
ne svojom srdečne blahoželám. Do budúceho ročníka
im spoločne želáme veľa športových úspechov.

, primátorOliver Solga

Pezinským kolektívnym športom sa darí. Po minulome-
sačných úspechoch volejbalistiek VTC (extraligový bronz)
a basketbalistov MBK (postup do extraligy) sa podaril hu-
sársky kúsok futbalistom. Hneď dva kluby vyhrali svoje ligy
a postúpili o súťaž vyššie. PŠC Pezinok bude hrať 2. ligu,
GFC Grinava si bude merať sily s protivníkmi v 3. lige. Zú-
ročila sa tak niekoľkoročná snaha dostať pezinský futbal
do vyšších súťaží.

Pokračovanie na 14. strane

Francúzi K.O-mic pobavili svojou šou na Radničnom námestí veľké množstvo divákov. Foto: Ján Štrba

Už devätnásty ročník divadel-
ného festivalu Cibulák prebiehal v
našom meste počas troch dní, od
21. do 23. júna. Opäť mali fanúši-
kovia kvalitnej kultúry možnosť vi-
dieť nielen divadelné predstavenia,
ale aj hudobné koncerty, výstavy či
filmy vo filmovej sekcii.

Organizátori z Pezinského roz-
právkového divadla pozvali na toh-
toročný Cibulák umelcov zo sied-
mich krajín sveta, okrem Sloven

cov, ale aj zamyslieť sa. Po prvý-
krát sa na festivale predstavili sú-
bory z Poľska (Teatr Biuro Podro-
zy), Fínska (Ville Walo & Kalle Hak-
karainen) a Brazílie (Duda Paiva) a
všetky tri zožali za svoje vystúpenia
veľký potlesk a uznanie publika.

Bohužiaľ, priebeh festivalu vo
štvrtok a piatok narušila búrka, ale
aj tak si trúfame hodnotiť tohto-
ročný Cibulák ako jeden z najvyda-
renejších a najkvalitnejších. (pr)

ska aj z Českej republiky, Poľska,
Slovinska, Francúzska, Fínska a
Brazílie. Program bol zostavený
tak, že si v ňom našiel niečo pre
seba naozaj každý návštevník.
Najmenšiemu detskému divákovi
bolo venované sobotné popolud-
nie, keď v priestoroch Zámockého
parku mohli deti vidieť hneď tri pred-
stavenia. Ostatné predstavenia
dali návštevníkom príležitosť za-
smiať sa, obdivovať umenie her-



Siedmy tohtoročný poslanecký
deň sa uskutoční v stredu 4. júla
od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19. Možno sa na nich obrá-
tiť s podnetmi, pripomienkami,
otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

V ten istý deň, avšak od 17.00
do 18.00 hod., sa bude konať po-
slanecký deň aj v budove Psycho-
logicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95 a od 18.00 do
19.00 hod. v Integrovanom klube
v Grinave na Oreší. (EL)

Začiatkom júna sa začala výstavba bytov v areáli
Materskej školy Za hradbami. Nadstavbou
jestvujúcich štyroch pavilónov sa získa desať
bytov. Projekt, ktorého investorom je Mesto Pezi-
nok, rieši výstavbu dvoch 3-izbových a osem 2-
izbových bytov, ktorá má byť ukončená do
1. septembra 2007. Celkové náklady predstavujú
17 mil. Sk, z toho 11,6 mil. je výhodný úver zo

ŠFRB (na 30 rokov s 1 percentným úročením),
ostatok sú vlastné prostriedky z rozpočtu Mesta.
Byty budú pridelené pracovníkom škôl a Mesta.

Vzhľadom na prebiehajúcu výstavbu bolo ne-
vyhnutné deti z MŠ Za hradbami dočasne
umiestniť v iných predškolských zariadeniach v
našom meste. S obnovením prevádzky na tejto
škole sa ráta v decembri tohto roka. (mo)

V sobotu 2. júna sa uskutočnila na sídlisku Muškát akcia Papier za
papier. Firma Petmas – Ekos, s.r.o., vyzbierala 1320 kg papiera, za
ktorý vydali 264 kotúčikov toaletného papiera.

Pri hodnotení akcie sa konštatovalo, že vyzbierané množstvo papiera
mohlo byť aj väčšie, ale to by si asi žiadalo lepšiu propagáciu.

Ďalšia akcia Papier za papier by sa mala uskutočniť 25. augusta na
sídlisku Starý dvor a Za hradbami. Viac informácií získate na tel. č. 6901
150 (Ing. Moťovská). (r)

Účastníci cyklomaratónu v Izole.

Približne 600 kilometrov, 9 dní a
43 cyklistov – to sú kľúčové čí-
selné charakteristiky 5. ročníka
Cyklomaratónu Pezinok, ktorý sa
uskutočnil 2. – 10. júna. Jeho
cieľom bolo podporiť amatérsku
cyklistiku v meste a umožniť Pe-
zinčanom zoznámiť sa bližšie so
svojim ,,najmladším" partner-
ským mestom – Izolou, resp. jej
domovskou krajinou, Slovinskom.
Výber trasy umožnil účastníkom
navštíviť najzaujímavejšie miesta
tejto časti bývalej Juhoslávie: Jul-
ské Alpy, rieku Soču, Bledské a
Bohinské jazero, krasový útvar
Vingar, Škocjanskú jaskyňu, ter-
málne kúpele v Snoviku, absolvo-
vať unikátnu jazdu bicyklom cez
baňu v obci Črna nad Koroškem,
,,zaberák" s 1000-metrovým pre

výšením na Vršič alebo rafting v
perejách spomínanej rieky Soča,
či uvidieť na vlastné oči najstarší
(400-ročný) vinič na svete v Mari-
bore. Celé podujatie bolo aj veľmi
dobrou ,,lekciou" pre našincov,
ako sa robí cestovný ruch a ako sa
správať k životnému prostrediu.

Malým morálnym zadosťuči-
nením pre účastníkov za ,,lopotu"
po krásnom, ale členitom teréne
Slovinska bolo privítanie v cie-
ľovej Izole. Tu čakali pezinských
cyklomaratóncov podžupan hosti-
teľského mesta Silvano Sau, po-
slankyňa slovinského parlamentu
Breda Pečan, primátor Pezinka
Oliver Solga a ambasádor mesta
Izola Zlatko Blaževič, ktorý bol,
,,režisérom", ,,scenáristom" i
,,produkčným" tohto V. ročníka.

Účastníci cyklomaratónuďakujú
všetkým, ktorí ho podporili: Mestu
Pezinku, Bratislavskému samo-
správnemu kraju, firme Cora geo,
Klubu podnikateľov mesta Pezin-
ka – osobitne firmám Nábytok Ga-
lan, Bageta, Helio, Novplasta, Ko-
níček gastro služby, D.I.S.I.,
Termstav, Celox.

Skončil sa Cyklomaratón Pezi-
nok 2007, nech žije Cyklomaratón
Pezinok 2008, ktorý bude smero-
vať do ďalšieho, pre zmenu ,,naj-
staršieho" partnerského mesta –
Mladej Boleslavi. Jeho organizá-
tori už teraz začínajú s príprava-
mi. Kto má záujem dozvedieť sa
niečo viac o oboch ročníkoch,
bude mať príležitosť 27. septem-
bra 2007, keď Mesto Pezinok pri
príležitosti Svetového dňa cestov-
ného ruchu urobí okrem iného aj
prezentáciu

.
Slovinsko očami slo-

venského cykloturistu
(EL)

Cestovanie nie je len spoznáva-
nie, oddych a zábava, ale aj porov-
návanie a hľadanie inšpirácie. Ta-
ký bol aj Cyklomaratón, ktorý Mes-
to Pezinok zorganizovalo v tomto
roku. Viedol naprieč celým Slovin-
skom s cieľom v našom partner-
skom meste Izola. Keďže som bol
,,našich" osobne privítať v cieli a
strávili sme spolu aj ďalšie dva dni,
bolo dosť času hovoriť o zážitkoch,
porovnávať a hodnotiť. No v prvom
rade sa skláňam pred ich športo-
vým výkonom, sami domáci krútili
hlavou nad náročnosťou cesty a
vekovým i výkonnostným zlože-
ním kolektívu, o ktorom si mysleli,
že je to takmer ,,profesionálny"
cyklistický oddiel.

Dovoľte mi však pár postrehov zo
Slovinska. Z pohľadu milovníkov
bicyklov sú to najmä početné a kva-
litné cyklotrasy, ktoré spájajú celú
krajinu i susedné mestečká. Ak by
ich však povoľovali podľa našich
predpisov, asi by neboli. Najväč-
ším dojmom zo Slovinska však
bola ČISTOTA. V horách, pri mori,
v hoteloch a turistických ubytov-
niach. Žiadna čierna skládka, žiad-
ny odpad vysypaný v priekope pri
ceste. Druhý postreh a zároveň
návod aj pre nás, ako úspešne pod-
nikať v cestovnom ruchu je kvalita
zariadení a služieb, a najmä sprá-
vanie voči turistovi. To znamená
neokrádať a nechcieť okamžite
zbohatnúť, nedávať najavo, že vás
každý klient vlastne otravuje. Po-
strehov zo Slovinska, ale aj inšpi-
rácií a príkladov bolo veľa. Na kon-
ci vždy stála otázka, prečo sa to
nedá u nás? Prečo najmä štát ne-
podporuje rozvoj cyklotrás a tým aj
športu pre každého. V konečnom
dôsledku predsa ide o zdravie po-
pulácie. Prečo náš občan pokojne
odhodí škatuľku od cigariet či baná-
novú šupu na chodník, hoci o päť
metrov ďalej má odpadkový kôš.
Prečo po nájazdoch našich mla-
dých zostávajú v sobotu a v nedeľu
ráno vysypané kontajnery, zdemo-
lované odkvapové rúry a rozbité
sklá autobusových zástavok? Pre-
čo musí mestská polícia pravidel-
ne zaznamenávať rušenie nočné-
ho pokoja a pokutovať ho rovnako
ako parkovanie na verejnej zeleni?
Je to len preto, že sme si ešte stále
nezvykli na slobodu, ktorá prináša
aj osobnú zodpovednosť? Alebo je
to preto, že nemáme sankcie v po-
dobe veľkých pokút, ako vo Švaj-
čiarsku alebo v iných civilizova-
ných štátoch? Skúsme o tom nie-
len spoločne porozmýšľať, ale aj
navrhnúť riešenie. A najmä skús-
me ísť všetci vlastným príkladom.
Možno už čoskoro sa potom bu-
deme môcť porovnávať napríklad
aj so Slovincami, ku ktorým máme
v mnohom tak blízko.

, primátorOliver Solga



Vážený spolutrpitelé!
Scel sem púvodne napísat
spolutrpiči, ale potom sem si
uvedomil že možná zrovnaj
tento stĺpek bude nejaký vnuk
nahlas čítat svojej bapke, ten
vnuk nebude mat zrovna sto-
percentnú artikuláciu, alebo jako
naschvál bude mat v hube
cukrýk a neščascí je hotové.
Preto teda spolutrpitelé. Čeho?
No teho hórka! Alebo, vám to
robí dobre? Fčúl dávam úprimno
širák dole pret mládežu, kerá má
zrovnaj f témtok hórku najvýc a
najdúležitejších povinoscí. Ma-
tury, prýmačky na šecky druhy
škól, na vysokých školách skúš-
kové obdobý a okrem teho šec-
kého treba aj žit, užívat si, rado-
vat sa ze života, lebo kedy, ket
né fčúl, ket sú mladý. Závidzím
tým mladým šelyčo, ale totok
hórko any trochu. Já byt peda-
gógem, bárjakého stupna, tak
bych tým dzecom, vlastne po
mature uš dospelým (soráč!),
dával o stupen aš stupen a púl
lepšú známku. Uš len za to, že
došly! A prectafte si f témtok
hórku ešče rozmýšlat... radzím,
len tak zlachka, pomalynky
postupne, šaxa vám móže za-
seknút mozek a to je konec. Ke-
cem maturoval já, to boly úplne
inšé časy. Snech bol od októbra
do mája, v júny sa trocha otep-
lylo, v júli a augusce sa zaslúžilý
pracujúci (ty najzaslúžilejší aj z
rodzinama) rozbehlyna Balaton,
Šíravu, Domašu a bolo vybave-
né. Nebolo nat čím špekulovat,
nehrozil závar hlavy, šecko bolo
dané, vymyslené a aj mléko po
dve koruny. Né, né, né opalova-
cé, také ftedy ešče nebolo, nor-
málne krafské jedenapúl per-
centné. Opalovacé mléko sa
ftedy volalo indulona a bolo ve-
lyce bespečné, lebo tá masnota
nadlachčovala aj neplafcú a
keca precalen negdo scel utopit,
prezradzil sa tým masným okem
na vodze. Hádam aj preto sa
fasovalo, aby mal gdo f sep-
tembri nastúpit do roboty. Mlá-
deš, fakt to nemáte any trocha
lachké. A výte gdo za to móže?
Ameryčany!!! A najnofší ajČína-
ny! Púščajú šecko do luftu a my
aby zme sa bály aj uprdnút, no a
steho je tu také hórko. Kým zme
sa kamarádzily z Rusama, bolo
šecko f porátku, ket vybuchel
Černobyl, any zme sa o tem ne-
dozvedzely... dobré časy sa
skončily, ale nebojte sa, ket sa
premiér naštve začne chodzit do
posylnovny a zase poručíme
větru, dešti...

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

V stredu 13. júna sa uskutočnilo v
Obradnej sieni MsÚ slávnostné
zasadnutie mestského zastupiteľ-
stva, na ktorom primátor Pezinka
Oliver Solga odovzdal mestské
ocenenia významným osobnos-
tiam. Tento akt sa už tradične koná
pri príležitosti výročia udelenia vý-
sad slobodného kráľovského mes-
ta. V tomto roku boli ocenení:

(najvyššie mestské vyzna-
menanie)

– za
celoživotnú sochársku tvorbu;

– za celoživotnú sochársku
tvorbu;

– za celoživotnú
činnosť v oblasti medicíny.

– za li-
terárnu tvorbu;

– za literárnu a pub-
licistickú tvorbu.

Čestné občianstvo mesta Pe-
zinka

Cena JozefaĽudovíta Holubyho

akad. sochár Emil VENKOV

akad. sochár Alexander ILEČ-
KO

prof. Ivan SATKO

Kamila Kay STRELKOVÁ

Ľuboš JURÍK

Cena primátora mesta Pezinka
Patrik LANČARIČ

Juraj BINDZÁR

prof. Fedor MALÍK

– za réžiu filmu
Rozhovor s nepriateľom;

– za literárnu,
divadelnú a filmovú tvorbu;

– za autorstvo
mnohých odborných kníh a člán o

kov o víne a dlhoročné pôsobenie
vo vinárskych porotách.

Po skončení oceňovania sa ko-
nal v Dome kultúry koncert členov
spevohry SND na čele s Martinom
Babjakom.

(mo)

Kamila Kay Strelková a Patrik
Lančarič.

Emil Venkov, vpravo primátor
Oliver Solga.

Ľuboš Jurík, Fedor Malík a Ivan
Satko.

Krajský súd v Bratislave, v práv-
nej veci žalobcu: TERRA2000, a.s.
proti žalovanému: MESTO PEZI-
NOK o náhradu škody vo výške 34
062 632 Sk (istina) + 25 546 973 Sk
(úroky z omeškania) + súdny po-
platok + trovy právneho zastúpenia
dňa 7. 6. 2007, vydal konečný roz-
sudok v prospech Mesta Pezinka!

Súdnemu sporu predchádzalo
podpísanie zmlúv medzi Mestom
Pezinok a spol. Terra 2000, a.s.
ešte v apríli 2002, ktorých účelom
bolo upraviť podmienky bytovej
výstavby v lokalite Muškát. Vzhľa-
dom na to, že spoločnosť Terra
2000, a.s. (ako investor) nemala v
predmete činnosti stavebnú čin-
nosť, dodávateľsky mala pre ňu
zrealizovať výstavbu spoločnosť
Stavoimpex Holíč, s.r.o. V priebehu
výstavby sa však medzi uvedenými
spoločnosťami vyskytli také rozpo-
ry, ktoré musel riešiť stavebný úrad
v rámci výkonu štátneho staveb-
ného dohľadu.

Prednosta MsÚ v Pezinku pred-
ložil poslancom MsZ v Pezinku
právny rozbor, v ktorom konštato-
val, že zmluvy so spoločnosťou
Terra 2000, a.s. zanikli nedodrža-
ním zmluvných podmienok. Sa-
motná výstavba, ktorú realizovala

spech Mesta Pezinka. Voči tomuto
rozsudku spoločnosť Terra 2000,
a.s. podala odvolanie. Ako sme už
spomenuli, senát Krajského súdu v
Bratislave po niekoľkých pojedná-
vaniach dňa 7. 6. 2007 potvrdil roz-
sudok prvostupňového súdu a ná-
vrh spoločnosti Terra 2000, a.s.
zamietol v plnom rozsahu s tým, že
zamietol aj žiadosť spoločnosti
Terra 2000, a.s. o podanie dovola-
nia (ako mimoriadneho opravného
prostriedku) na Najvyšší súd SR.

Tým sa definitívne skončila naj-
väčšia kauza v histórii Mesta Pe-
zinka, ktorej výška sa za štyri roky
„vyšplhala“ na neuveriteľných 60
mil. Sk. Mesto Pezinok počas celej
kauzy právne zastupoval pred-
nosta MsÚ Mgr. Miroslav Šebesta.

– Výsle-
dok súdneho rozhodnutia v pro-
spech Mesta Pezinka považujem
za jeden z najväčších úspechov
aké Mesto vo svojej novodobej his-
tórii dosiahlo. Je to pre mňa osobne
nádejné a perspektívne konštato-
vanie a posilnenie viery v spravod-
livé a nestranné rozhodovanie
súdov. Zároveň je to profesionálny
úspech prednostu Mestského úra-
du Mgr. Miroslava Šebestu, ktorý
Mesto v tejto kauze zastupoval.

Vyjadrenie primátora:

(r)

spoločnosť Stavoimpex Holíč,
s.r.o. bola síce v súlade so staveb-
ným povolením a projektovou doku-
mentáciou, ale bez vzťahu k po-
zemku a preto Stavebný úrad
stavbu zastavil a vyzval spoločnosť
Stavoimpex Holíč, aby sa dohodla
s vlastníkom pozemku (Mesto Pezi-
nok). Na základe týchto skutoč-
ností MsZ v Pezinku v apríli 2003
schválilo prevod predmetného po-
zemku spoločnosti Stavoimpex
Holíč, s.r.o.

A to bol začiatok dlhého súdneho
sporu, pretože spoločnosť Terra
2000, a.s. mala pocit, že dodržala
všetky zmluvné podmienky a
Mesto Pezinok s ňou ukončilo
zmluvy jednostranne a v rozpore s
objektívnym právom.

Na Okresnom súde v Pezinku sa
začal „boj“ právnych zástupcov,
ktorí navzájom na jednej strane
predkladali dôkazy, posudky, vyja-
drenia rôznych odborných združe-
ní, či výsluchy svedkov a na druhej
strane sa snažili vecnými argu-
mentmi čo najpresvedčivejšie spo-
chybniť dôkazy predložené druhou
stranou.

Nakoniec sudkyňa po dvoch
rokoch ukončila dokazovanie a
19. 5. 2005 vydala rozsudok v pro-



V marcovom čísle Pezinčana
sme uverejnili prosbu rodáčky
Gabriely Novákovej, žijúcej v za-
hraničí, aby ste jej poskytli staršie
fotografie Holubyho ulice, ktorú by
chcela ako výtvarníčka stvárniť na
plátne.

Na výzvu zareagovala pani Má-
ria Matúsová z ulice Za hradbami,
jej fotografie spolu s ďalšími z
nášho archívu, sme e-mailom po-
slali G. Novákovej. Obratom prišla
jej odpoveď, z ktorej citujeme:
,,Chcela by som vám a pani Matú-
sovej poďakovať za ochotu a za-
slanie fotografií Holubyho ulice.
Som veľmi rada, že občania sú
ešte stále ochotní pomôcť jeden
druhému. Rada pomôžem aj ja,
keď budem môcť. Človek nikdy
nevie. Keď bude obraz hotový, tak
vám pošlem fotografiu." (red.)

V záujme zefektívnenia komuni-
kácie Policajného zboru s verej-
nosťou, vytvorenia osobného kon-
taktu občanov s nadriadenými poli-
cajtov a s cieľom utvárania priazni-
vého obrazu o činnosti Policaj-
ného zboru, môžu občania svoje
podnety, námety a názory na
prácu polície vyjadriť riaditeľovi
Okresného riaditeľstva PZ v Brati-
slave – okolie so sídlom v Pezinku,
Šenkvická 14 aj osobne po doho-
vore na tel. č. 0961 523101. (vk)

V minulom čísle sme uverejnili
správu o zbere PET fliaš na niek-
torých pezinských školách. Pri
prepisovaní článku v redakcii do-
šlo k chybe – vyzbieralo sa 6623
kg, nie ton plastových fliaš.

Autorke i čitateľom sa ospra-
vedlňujeme. Redakcia

V stredu 30. mája pracovníci
Národnej transfúznej služby SR
zabezpečili odber krvi od dobro-
voľných darcov z Pezinka a oko-
lia. Do nášho Domu kultúry
prišlo darovať krv 44 prevažne
mladých ľudí – študentov, ale
boli medzi nimi aj ďalší viacná-
sobní bezpríspevkoví darcovia.
Na odber prišla aj mladá ma-
mička s dvoma deťmi, tej však
krv nezobrali, pretože ešte naj-
menšie dieťa dojčí.

Krv darovali: Marek Duffala,
Mária Pilková, Štefánia Liban-
tová, Margita Ondrejkovičová,
Katarína Strapáková, Zuzana
Balcová, Mária Nemcová, Ka-
tarína Hýllová, Lucia Hanko-
vá,Ľubica Polkorábová, Lucia
Demovičová, Natália Berezňá-
ková, Karin Takáčová, Eva
Moťovská, Igor Kapec, Mag-
daléna Pastvová, Anna Križa-
nová, Michal Lipták, Katarína

Miháliková, Michaela Jajcayo-
vá, Marián Lezo, Ján Hulák,
Ľubomír Tahotný, Alica Liško-
vá, Ľubomír Drdácky, Emília
Lomjanská, Lukáš Lucký, Šte-
fan Húska, Matúš Korenčiak,
Linda Balážová, Zdenka Nos-
kovičová, Michal Strezenický,

Denisa Klamová, Jana Kupo-
vá

(mo)

.
Desiatim záujemcom o daro-

vanie krvi napokon, zo zdravot-
ných a iných dôvodov, krv ne-
zobrali. Ďalší organizovaný od-
ber v Pezinku bude pravdepo-
dobne v novembri.

V máji prebiehalo na webovej
stránke pknet fórum s názvom

. Do tohto verejného fóra sa za-
pojili viacerí ľudia nekompetentne.

Som riaditeľka tejto MŠ a ne-
súhlasím s niektorými stanoviska-
mi, ktoré boli napísané na tejto
stránke.

Žijeme v meste, ktoré poskytuje
našim deťom množstvo príležitostí

Vý-
stavba mestských bytov nad mater-
skou školou Za hradbami 1, Pezi-
nok

na zábavu, výchovu a sebarealizá-
ciu. Jednou z inštitúcií na výchovu
a vzdelávanie sú aj materské ško-
ly. Našim zriaďovateľom je Mesto
Pezinok pod vedením Mgr. Olivera
Solgu, ktoré bolo taktiež očierňo-
vané na tomto fóre. Materské
školy v Pezinku sú na vysokej úrov-
ni, čo dokazuje aj Štátna školská
inšpekcia. Riaditeľky MŠ sa zú-
častňujú na rôznych školeniach,
kde si vymieňame informácie o

aktivitách a činnostiach iných MŠ
na Slovensku. Zistili sme, že náš
zriaďovateľ Mesto Pezinok nám
poskytuje maximálne množstvo fi-
nancií a prejavuje záujem o našu
prácu.

Ďakujem zriaďovateľovi – Mestu
Pezinku – ktorý aj napriek osočo-
vaniu zabezpečil plynulý chod MŠ
Za hradbami 1, pri projekte – vý-
stavba učiteľských bytov nad MŠ.

, riaditeľka MŠMária Nogová

Pezinský šachový klub v spolu-
práci s Mestom Pezinkom a Malo-
karpatským múzeom zorganizo-
vali 3. júna v Dome kultúry 1. roč-
ník Memoriálu Richarda Rétiho
(pezinský rodák, medzinárodný
majster).

Na podujatí sa zúčastnilo vyše
90 šachistov zo Slovenska a Čes-
kej republiky. V kvalitne obsadenej
súťaži štartovali aj medzinárodní
majstri a reprezentanti Slovenskej
republiky.

Víťazom turnaja sa stal Josef
Přibyl z Prahy. Najúspešnejším
slovenským účastníkom bol To-
máš Petrík z Modry, ktorý obsadil
celkové druhé miesto. (mo)

Na margo dôstojných osláv oslo-
bodenia, ktoré sa v Pezinku konali
9. mája za účasti ministra obrany a
zástupcov diplomatického zboru
Ruskej federácie a Ukrajiny nám
zaslal list veľvyslanec Ruskej fede-
rácie v SR Alexander Udaľcov. Z
listu vyberáme: ,,Vážený pán pri

mátor, dovoľte, aby som Vám poďa-
koval za umožnenie účasti pred-
staviteľov Veľvyslanectva Ruskej
federácie na oslavách pri príleži-
tosti 62. výročia oslobodenia Slo-
venska od fašizmu a skončenia
druhej svetovej vojny. Prijmite tiež
našu hlbokú vďaku za starostlivý a

ohľaduplný vzťah voči pamiatke
sovietskych vojakov a dôstojné
udržiavanie vojnových hrobov a
pamätníkov. Želám Vám, ako aj
všetkým obyvateľom Pezinka veľa
šťastia, zdravia a úspechov. Verím
v našuďalšiu plodnú spoluprácu".

(r)

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie Revia boli v
druhom grantovom kole 12. júna
2007 schválené v Pezinku tieto
projekty: 1. – Koncert
mladosti po 30. rokoch, 10 tisíc
Sk, 2. – Dy-
chovky v preši, 10 tis. Sk, 3.

– Handi –
mapa Pezinok, 5 tis. Sk.

Ďalšie zasadnutia grantovej ko-
misie budú a .
Uzávierka 3. grantového kola je

. Projekty predložené

OZ P.R.D.

Spolok DH Cajlané
Slo-

venský zväz telesne postihnu-
tých, ZO Pezinok

16. 10. 4. 12. 2007

28. 9. 2007

po tomto termíne už nebudú ak-
ceptované a presunú sa do ďal-
šieho kola.

Zároveň prebehlo aj zasadnutie
grantovej komisie v rámci pro-
gramu Mladí filantropi, realizova-
ného v partnerstve s nadáciou
SPP. V Pezinku boli podporené
štyri projekty v sume 36 tisíc Sk:
1. Martina Šujanová, basketba-
lový turnaj, 5 tis. Sk, 2. EPIcent-
rum Pezinok – Kokso klub, II. eta-
pa, 10 tis. Sk, 3. Eva Lovasíková
– Pezinok ako ma ľovaný,
15 tis. Sk, 4. Trebichava 2007 –

61. Zbor Modrý oblak Pezinok,
6 tis. Sk.

– Malokarpatská
komunitná nadácia
REVIA



Pezinské divadlo Desky sa po
víťazstve v krajskom kole ocitlo
spolu s Alicou nielen v krajine za
zrkadlom, ale aj na 16. ročníku
celoštátnej súťažnej prehliadky
Divadlo a deti 2007 v Rimavskej
Sobote. Stalo sa najlepším ochot-
níckym divadlom dospelých hrajú-
cich pre deti na Slovensku, čím si
zabezpečilo účasť na vrcholnej
celoštátnej prehliadke so zahra-
ničnou účasťou – Scénická žatva
v Martine.

V dňoch 29. – 30. mája sa uskutočnila celoštátna
dopravno-bezpečnostná akcia Jablko – citrón, ktorú
po siedmykrát organizovali Generali Poisťovňa, a.s.,
spolu s Prezídiom Policajného zboru SR.

Dopravní policajti a deti zo základných škôl na
cestách kontrolovali vodičov, či dodržiavajú maxi-
málnu alebo obmedzenú rýchlosť. Tých vodičov,
ktorí prekročili rýchlosť, deti ,,obdarovali" kyslým ci-
trónom a požiadali ich o ohľaduplnejšie správanie na
ceste.

V okrese Pezinok sa na akcii zúčastnilo päť policaj-
tov a 11 detí. Hliadka zastavila dvadsať motorových
vozidiel, za ich volantom bolo 18 mužov a dve ženy.
Za prekročenie rýchlosti dohovárali a odovzdali ci-
tróny desiatim mužom a dvom ženám. Jabĺčko za
dodržanie rýchlosti deti odovzdali ôsmim mužom.

Hlavným cieľom akcie bolo upozorniť vodičov, deti

a širokú verejnosť na problém nerešpektovania do-
pravných predpisov.

(vk)

Mesto Pezinok, ako príslušný cestný správny orgán, po dohode s
Okresným dopravným inšpektorátom, predĺžilo termín ukončenia
uzávierky železničného priecestia na Tehelnej ulici do 30. 7. 2007. O
predĺženie termínu požiadal dodávateľ stavby Skanska DS a.s. Brati-
slava.

Dôvodom uzávierky je výstavba podjazdu, ktorý súvisí s moderni-
záciou železničnej trate.

Stavebný úrad nesúhlasil s predčasným užívaním podjazdu, v
rámci predĺženého termínu uzávierky požaduje odstrániť všetky ko-
laudačné závady.

(mo)

Ty, kto čítaš tieto riadky, dovoľ,
aby som sa ti prihovorila osobne.
Možno si to práve ty, kto si sa začí-
tal do týchto slov, možno je to tvoj
syn, dcéra, manžel, manželka,
vnuk, vnučka, kamarát. Pre tých
mnohých, šikovných, múdrych,
učenia chtivých vysokoškolákov,
pre ktorých je štúdium v zahraničí
často z finančných dôvodov iba
nedosiahnuteľný sen.

Ponúkam Ti skutočný príbeh člo-
veka, ktorý v zahraničí študoval,
niečo dokázal a výsledky jeho umu
a práce môžu využiť a zúročiť iní.

Človek, o ktorom chcem písať, sa
narodil a vyrastal vo Vysokých Tat-
rách. Jeho meno je Miroslav Máliš
a pochádzal z Dolného Smokovca,
študoval na Gymnáziu v Poprade a
neskôr na Vysokej škole technickej
v Košiciach, na jej Strojníckej fa-
kulte v Prešove. Od mladosti sa
venoval štúdiu anglického jazyka.
Ako piatak na vysokej škole sa
prihlásil do výberového konania, v
ktorom víťaz mohol získať bez-
platné štipendium na univerzite v
severnomAnglicku. Už asi tušíš, že
toto výberové konanie vyhral a po

absolvovaní vysokej školy na Slo-
vensku pokračoval v štúdiu vo
Veľkej Británii. V roku 1992 získal
postgraduálny diplom v marketingu
a manažmente na University of
Northumbria at Newcastle upon
Tyne vo Veľkej Británii. Počas štú-
dia si získal srdcia mnohých domá-
cich aj zahraničných študentov, s
ktorými aj po ukončení štúdia
udržiaval čulé styky. S jedným z je-
ho najbližších, anglickým spolužia-
kom, dokonca vytvorili spoločný
projekt, ktorého cieľom bol marke-
tingový prieskum na stredných ško-
lách vo Veľkej Británii.

Po návrate na Slovensko sa usa-
dil v Pezinku a využíval svoje vedo-
mosti ako konzultant – poradca –
tréner – lektor, spolupracoval s
anglickou City University a vzdelá-
vacími spoločnosťami na Sloven-
sku.

V júli 2005 Miroslav Máliš náhle
zomrel. A tak na poslednú rozlúčku
s ním okrem rodiny a množstva
priateľov, prišli i priatelia zAnglicka.

Projekt, na ktorom pracoval, vy-
tvoril v Anglicku šestnásť pracov-
ných miest, predovšetkým pre jeho

priateľov a známych. Oni sa do-
hodli, že časť zisku budú odkladať
a peniaze budú určené na ročné
štúdium pre uchádzača z Vysokých
Tatier alebo z Pezinka. Vybraný
uchádzač o štúdium marketingu v
Newcastle bude mať uhradenú
cestu, ubytovanie, vreckové a ná-
klady na školu. Prípadnú potrebnú
prax a pomoc pri vypracovaní pro-
jektu zabezpečí priamo firma v
Newcastle, v ktorej Miroslav Máliš
pracoval.

Informácie o kurze nájdeš na
stránke http://northumbria.ac.uk/
brochure/studfess/scholar/malis/
spolu s formulárom prihlášky. Po
vyplnení formuláru a doplnení ske-
novanými dokumentmi je potrebné
ho zaslať elektronicky alebo faxom
do Veľkej Británie. V prípade, že
budeš vybraný priamo Ťa kontak-
tuje Univerzita of North Umbria v
Newcastle (northumbria.ac.uk/
?v iew=CourseDeta i l&code=
DTFMKT6). V prípade nejasností
svoje otázky môžeš adresovať tiež
na adresu na Slovensko: goodwill-
sir@yahoo.com.

Zlatica Herdová



BRATISLAVA

Ad Una Corda

zlaté pásmo strieborné pás-
mo (mo)

– V dňoch 23. – 27. mája sa uskutočnil v Bratislave 2.
medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica Sacra (zborová súťaž
a koncerty). Súťaž bola vypísaná pre detské, mládežnícke a dospelé
mužské, ženské a zmiešané zbory.

Na festivale sa zúčastnil aj pezinský chrámový zbor
pod vedením Ing. Mariána Šipoša. Reprezentanti Pezinka si počínali
v súťaži mimoriadne úspešne – v kategórii získali

a v kategórii
.

Zmiešané zbory
Súčasná zborová hudba

Už pätnásť rokov sa organizuje v
našom meste Literárna súťaž žia-
kov a študentov o Cenu primátora
Pezinka. V tomto roku bolo do nej
prihlásených 42 prác, najmenej z
posledných ročníkov. Odborná po-
rota, ktorej predsedníčkou bola
Magdaléna Steinerová a členkami
Božena Jánošová a PhDr. Ľubomí-
ra Miháliková, CSc., udelila šesť
cien v dvoch žiackych kategóriach
a dve zvláštne ocenenia v dvoch
študentských kategóriach.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov
sa uskutočnilo 30. mája v Obradnej
sieni MsÚ.

Ocenené boli tieto práce:
1. –

Romanka Štefíková, ZŠ Na biele-
nisku, 2. – Barbora Boháčo

Žiacke práce – próza: Štetec

Elixír

vá, ZŠ Kupeckého, 3. – Pa-
trícia Horváthová, ZŠ Kupeckého,

– Adam Chmela, ZŠ Na bie-
lenisku;

1.
– Michaela Žureková,

ZŠ Holubyho, 2. – Marek
Csicso, ZŠ Fándlyho, 3. –
Michaela Lennerová, ZŠ Fándlyho;

zvláštne ocenenie –
, Zuzana Fordinálová, Gym-

názium Pezinok;

zvláštne ocenenie –
, Kristína Sodomová,

Pedagogická a kultúrna akadémia
Modra.

Víťazné práce uverejníme v au-
gustovom čísle Pezinčana.

Vilaris

Udica

Bez
názvu (???)

Prosba
Verše

Obloha-
úzkosť

Slnečnica –
Haiku básne

Žiacke práce – poézia:

Študentské práce – próza:

Študentské práce – poézia:

(mo)

Ocenení súťažiaci v jubilejnom 15. ročníku. Snímka (mo)

V cieli cyklomaratónu v Slovinsku
bol našich cyklistov privítať aj primá-
tor mesta Oliver Solga a prednosta
mestského úradu Miroslav Šebesta.
Za naše partnerské mesto Izolu sa
na stretnutí zúčastnila bývalá primá-
torka a súčasný viceprimátor, ktorí
vyjadrili našim cyklistom svoj obdiv
za nevšedný športový výkon.

V priebehu necelých dvoch dní,
ktoré sme v Izole prežili, prebehlo aj
niekoľko stretnutí ohľadom budúcej
spolupráce partnerských miest,
účasti domácich hudobných súbo-
rov na festivale Dychovky v preši a
na Vinobraní, ako aj o účasti našich
hádzanárov na svetovom hádza-
nárskom podujatí, ktoré Izola kaž-
doročne organizuje. Po dva večery
sme boli návštevníkmi domáceho
festivalu Sviatok vína, rýb a olív,
ktorý je malou obdobou nášho Vino-
brania.

Na tomto mieste treba ešte raz
poďakovať všetkým Pezinčanom a
ich priateľom, účastníkom tohtoroč-
ného cyklomaratónu, za úspešnú
reprezentáciu nášho mesta a ce-
lého Slovenska. (msú)

Samospráva Pezinka dostala na
realizáciu svojich dvoch projektov
z Bratislavského samosprávneho
kraja dva granty. Prvý, vo výške
55 000 Sk, na uskutočnenie 5. roč-
níka cyklomaratónu Pezinok –
Izola a druhý, dvadsaťpäťtisícový,
na prvú etapu projektu

. Vďaka nemu bude
upravená fasáda uličky Fortna,
ktorú potom vymaľujú žiaci výtvar-
ného odboru Základnej umeleckej
školy E. Suchoňa v Pezinku dobo-
vými oknami a dverami, ktoré vy-
tvoria ilúziu starých čias v našom
meste.

Pezinok
ako maľovaný

(EL)

Organizátori – Spolok dychová
hudba Cajlané, Kultúrne centrum
Pezinok a Fanklub DH Cajlané, už
po siedmykrát pripravili medziná-
rodný súťažný festival malých dy-
chových hudieb .
Podujatie, ktoré už mnohí poznajú
nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa
uskutoční v dňoch 17. – 19. augusta.
Prídu naň účinkujúci z Moravy, Ra-
kúska, Slovinska a zo Slovenska.
Pezinok bude reprezentovať dy-
chová hudba Grinavanka.

Ďalšie informácie o programe a
predpredaji vstupeniek uverejníme v
júlovom čísle Pezinčana.

predseda festivalu

Dychovky v preši

František Féder,

Sládkovičovej ulici. Ak vám teda
budú v prvý júlový deň rozvoniavať
po Pezinku domáce osúchy či pa-
gáče, dajte sa zviesť ich vôňou...
zavedú vás aspoň na chvíľočku do
čias starých remesiel a ľudových
veselíc, ktoré sa tešili veľkej obľube
iste aj tu v Pezinku.

A ešte niečo dôležité na záver.
Naša vďaka patrí všetkým, bez
ktorých by NÁVRATY 2007 neboli
také, aké ich zažijete. Partnermi
projektu sú Mesto Pezinok, Kultúr-
ne centrum, České centrum a Veľ-
vyslanectvo ČR na Slovensku,
Dexia banka Slovensko, IVECO
Slovakia a Vitis Pezinok. (REVIA)

Dokončenie z 1. strany
Na 5. ročníku festivalíku Návraty
vystúpia súbory – Obstrléze Pezi-
nok, Detský folklórny súbor Mag-
dalénka z Modry, DFS Juríček Vaj-
nory, Vajnorský okrášľovací spo-
lok, Ľudoivá hudba Lipka Dubová.
Prídu aj folkloristi od susedov z Mo-
ravy – DFS Kyjovánek a FS Javor z
Kyjova. Súčasťou festivalu bude aj
prezentácia krás regiónu Kyjovska.
Do Pezinka zavítajú zástupcovia
Mesta Kyjova, Informačného cen-
tra a miestneho vinárskeho spolku.
My už teraz cítime vo vzduchu dob-
rú zábavu, ktorú Moraváci vždy so
sebou prinesú.Ačo ďalšie nás ešte
čaká? Tvorivé dielne a remeslá z
budmerickej izbičky (drevorezba,
zdobenie medovníčkov, maľba na
sklo), domáce koláče z Budmeríc,
ale tradične i dobroty, ktoré napečú
milé tety z Klubu dôchodcov na



Členovia Malokarpatského baníckeho spolku sa vybrali v dňoch 25. a
26. mája za spoznávaním baníctva a baníckej histórie na stredné Slo-
vensko. Cestou sa zastavili v Brhlovciach, dedinke pri Leviciach, aby si
tu prezreli skalné obydlia vytesané v sopečných tufoch a tufitoch. Nie-
ktoré sú obývané aj v súčasnosti.

Hlavným cieľom prvého dňa bola návšteva Španej Doliny. Táto staro-
bylá banícka osada je od pradávna známa ťažbou medi. Po oboznámení
sa s minulosťou baníctva a jeho vývojom v cechovej miestnosti Špaňo-
dolinského baníckeho cechu, účastníci zájazdu prešli 4,5 km dlhú trasu
Naučného banského chodníka s ôsmimi zaujímavými zastaveniami
(šachty, štôlne, halda). Prvý deň sme ukončili v baníckom a minciarskom
meste Kremnici.

Na druhý deň sme sa stretli v Handlovej s bývalým baníkom J. Procne-
rom. V jeho dome sme si pozreli malé súkromné banícke múzeum. Upú-
tali nás tiež desiatky drevorezbárskych diel tohoto umelca. Tešíme sa na
jeho výstavu v Pezinku.

Vyvrcholením akcie bolo fáranie v bani Cígeľ do Hornonitrianskeho
baníckeho skanzenu. Poučení o bezpečnostných predpisoch, vystrojení
prilbou, banskou lampou, samozáchranným prístrojom a plášťom sme
nastúpili do banského vláčika, ktorým sme sa odviezli 2,5 km do podze-
mia. Tu už sme pešo absolvovali prechod banskými dielami a oboznámili
sa s vŕtacou a dobývacou technikou v uhoľných baniach súčasnosti.

Jozef Mišuta

Pezinský Lions club je známy
početnými humanitárnymi akciami
zameranými na pomoc zdravotne
postihnutým občanom.

Z výťažku posledných dvoch ak-
cií, ktorými boli aukcia výtvarných
diel a 3. benefičný koncert, po-
mohli piatim zrakovo postihnutým,

ktorým prispeli po 12 tisíc korún.
Na benefičnom koncerte na ná-
dvorí Tureckého domu účinkovali
Jano Ponka Duban, Zuzana Homo-
lová a Paľo Hammel.

Pezinskí lionisti doteraz venovali
zdravotne postihnutým asi 200 ti-
síc korún. (mo)

Keramické trhy v Pezinku sa
opäť vydarili, dokonca v tomto
roku prišlo na ne viac predajcov
ako po minulé roky. Organizátori
ich zaznamenali vyše 130, ne-
chýbali ani zahraniční, najviac
ich bolo z Českej republiky. Náv-
števníci mohli kupovať a obdivo-
vať nádherné výrobky z hliny, ale
aj sledovať množstvo zaujíma-
vých sprievodných programov.
Mesto po tri dni doslova žilo
trhmi, ktoré sa stali po Vinobraní
druhým najväčším a najnavšte-
vovanejším podujatím v okrese
Pezinok. (mo)

Návštevníci si mohli nakúpiť v 130 stánkoch.



Pondelok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Streda 9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8.00 – 12.00

Stránkové dni na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pezinku

Deň detí v našom meste bol opäť
veľkolepý. Organizátori pripravili
pre náš drobizg viacero podujatí,
medzi ktorými dominovali sobot-
ňajšie celomestské oslavy a ne-
deľňajší MDD u hasičov.

Na mestských oslavách, ktoré
sa už tradične konali v lone
krásnej prírody – v Zámockom
parku, bol pestrý kultúrny program
detí z pezinských škôl a profesio-
nálnych umelcov. Nechýbali atrak-
cie a sladké odmeny pre súťa-
žiacich. Sponzor a spoluorganizá-
tor podujatia – firma Grafit veno-
vala deťúrencom stovky balóni-
kov, z čoho mali neskrývanú ra-
dosť. Aj keď sa navečer pokazilo
počasie, návštevníkov to neodra-
dilo a vytrvali až do konca.

Nepriazeň počasia pocítili na
druhý deň i deti, ktoré v sprievode
rodičov prišli na Hasičské ihrisko
pri Rozálke. Organizátori však
pripravili najmenším také lákadlá,
že určite zabudli na chlad a dažďo-
vé kvapky. Ponuka zábavy a hier
bola tradične pestrá, hasiči majú k
deťom krásny vzťah, aj tentoraz
bodovali u nich naplno. (mo)

V poslednú májovú nedeľu sa uskutočnil v Dome
kultúry 9. ročník speváckej amatérskej súťaže Pezi-
nok spieva – spievajte s nami. Organizátorom podu-
jatia bola Mestská organizácia Únie žien Slovenska
pod záštitou Mesta Pezinka.

(5 súťažiacich) – 1.
Mária Gašparovičová, , 2. Lenka Machciníko-
vá, , 3. Rudolf Rosenberger,

, (5 súťažiacich) – 1. Veronika
Adamíčková, , 2. Adriana Tahotná,

, 3. Patrícia Schwarzová, ,
(5 súťažiacich) – 1. Dominika Granco-

vá, , 2. Adriana Tahotná,
, 3. Marianna Sýkorová, ,

(5. súťažiacich) – 1. Eva Mináriková,
, 2. Ľuba Virgovičová, , 3. Ján Lu-

nák, , (4 súťažiaci) – 1. Ru-
dolf Somík, , 2. Ján Lunák, 3. Ján Be-
rák, (2 súťažiaci) – 1. Trampské zvony,

, 2. Hudobno spevácka skupina
Jajoba, .

Cenu primátora získala mladá speváčka Mária
Gašparovičová.

VÝSLEDKY: 1. kategória

2. kategória

3. kategória

4. kate-
gória

5. kategória

6. kategória

(mo)

Anjel
Angels Reklama na

ticho
Beautiful Chyť

ma za ruky Čo o mne vieš

There you will be Nebola
som veselá Torn

Pod tou
skalou Nemožná

Vzdialená
Po schodoch

Trempe kamaráde
Grinavská polka

Začiatkom júna sa uskutočnilo v Bratislave významné
motoristické podujatie nazvané Škoda Rallye Bratisla-
va. Niekoľko etáp a rýchlostných skúšok sa uskutočnilo
aj v okrajových častiach nášho mesta. Podstatná časť
viedla cez obslužné komunikácie vo vinohradoch a niek-
toré aj po štátnej ceste. Toto podujatie sa tešilo veľkej
pozornosti fanúšikov motoristického športu, aj keď, na
druhej strane treba konštatovať, že spôsobilo aj kompli-
kácie niektorým vodičom z dôvodu opakovanej dvojho-
dinovej uzávierky ciest. Škoda je aj to, že organizátori v
predstihu na tieto výluky dopravy neupozornili. Mož-
nosti využiť cesty vo vinohradoch Mesto prekonzulto-
valo s vinohradníkmi (komisiou VaV pri MsZ), ktorí
súhlasili s tým, že podobné podujatia v takomto pro-
stredí sa robia aj v iných krajinách. Prevažná väčšina
ohodnotila toto podujatie ako veľmi vydarené a pova-
žuje ho za rozšírenie automobilových súťaží, ktoré
majú v Pezinku bohatú históriu. (os)



Šimon Počubay 1.5.
Lara Taškárová 1.5.
Tamara Csáderová 2.5.
Lenka Dávidová 3.5.
Samuel Novák 3.5.
Adam Šramota 3.5.
Katarína Klučárová 7.5.
Tatiana Illavská 8.5.

Ing. Peter Podstrelenec a Ing. An-
drea Tiklová
Pavol Guštafík a Ing. Andrea
Škreňová
Andrej Málek a Mgr. Hana Jovanko-
vičová
Branislav Čech a Martina Švajdlen-
ková
Pavol Mikšík a Dáša Valachovičová
Ing. Dalibor Hlavinka a Mgr. Silvia
Boboková
RudolfAdamčík a Martina Osuská
Peter Peťko a Ivana Belayová
Martin Horváth a Martina Bučeková
Martin Kučeriak a Katarína Bittne-
rová
Ing. Marek Rášo a Mgr. Jarmila Ju-
ráčková
Ing.Anton Straka a Katarína Brtišová
František Oláh a Dagmar Jankovi-
čová

Alojz Kollár 75 r.
Justína Maráková 75 r.
Milan Mlkvý 72 r.
František Biznár 57 r.
Ľudevít Šefčík 64 r.
Ferdinand Hrabovský 72 r.
Helena Szeiffová 86 r.
Rudolf Potrok 83 r.
Alžbeta Gschwandtnerová 67 r.
Ladislav Ilka 52 r.

Helena Šebová 2.6.
Darina Hanáková 5.6.
Ján Zajáček 8.6.
Anna Novotná 9.6.
Tibor Takáč 11.6.

70-roční

Štefánia Grófová 19.6.
Ľudmila Hubrichová 23.6.
Irena Holanová 24.6.
Ján Backa 26.6.
Marta Gajdošíková 28.6.
Edita Hazuchová 28.6.
Erika Dugovičová 29.6.
Pavel Sedlák 30.6.

MUDr. Marta Matúsová 9.6.
Matilda Drapáková 11.6.
Irena Reichbauerová 17.6.
Adela Valachovičová 17.6.
Margita Harmadyová 22.6.
Anna Štilhammerová 23.6.
Mária Bilčíková 24.6.
Júlia Kohoutová 24.6.

Anastázia Stará 2.6.
Viera Farkašová 4.6.
Ján Hanúsek 4.6.
Ján Studva 6.6.
OľgaAlenová 12.6.
Klára Čevorová 13.6.
Mária Březíková 16.6.
Elena Somíková 27.6.
Irena Ledecká 30.6.

Ernestína Slováčková 8.6.
Serafína Ondrovičová 10.6.
Mária Kubíčková 27.6.
Mária Trnková 29.6.

Ján Oravec 27.6.

Paulína Grúberová 28.6.

75-roční

80-roční

85-ročná

94-ročný

98-ročná

Jozef Bihári aAlžbeta Oláhová
Emil Rigo a Zuzana Oláhová
Juraj Juráš a Mgr. Marcela Ma-
cháčová
Marian Tichý a Kristína Sekaci
Peter Čech a Lucia Sobolíková
Marek Pilka a Marta Pokorná
JUDr. Martin Hermanovský a Ing.
Regina Babičová
Tomáš Bunček a Lucia Kadlicová
Mgr. Andrew David Gibson a Vero-
nika Blahová

Dňa 28. 4. 2007
sme si pripomenuli
nedožité 60. naro-
deniny a 3. 6. 2007
4. výročie úmrtia
nášho manžela, ot-
ca a dedka

.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S úctou
spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.

Jozefa ŠEDIVÉHO

Dňa 8. 5. 2007 sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia náš-
ho brata, švagra a
strýka

.
S tichou spomien-
kou na neho nezabudli dvaja bratia
a sestra s rodinou.

JaroslavaČECHA

Tak tíško odišla duša Tvoja, nesti-
hol si povedať ani zbohom, rodina
moja.

Dňa 14. 5. 2007
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
Tiež sme si pripo-
menuli 6. 5. 2007

jeho nedožité 60. narodeniny.
S láskou v srdci spomínajú manžel-
ka, dcéra s manželom a vnúčik To-
máško, tiež sestra a brat s rodina-
mi.

Milan MOJŽIŠ

Už 30 rokov uply-
nulo 1. júna 2007,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka

z Pezinka.
Stálou spomienkou na jej lásku a
dobrotu spomína vnučka Ruženka.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku spolu s nami. Syn
Jozef s manželkou Monikou s
deťmi a ich rodinami, dcéry Mária,
Milka s rodinami, nevesta Bernar-
deta s rodinou.

Rozália PTÁKOVÁ

Dňa 1. 6. 2007 sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia našej
drahej

.
Spomienka v našich

srdciach navždy zostane. S úctou a
láskou spomínajú Eva, Ľubko a
Petra.

Márie
BUČEKOVEJ

Dňa 8. 7. 2007 si
pripomenieme ne-
dožitých 80 rokov
nášho drahého ot-
ca, dedka, brata

.
Smútiaca rodina.

Štefana
VIRGOVIČA

Dňa 5. júna 2007 sme si pripome-
nuli 26. výročie smrti nášho otca

a dňa 12. decembra 2006 sme si
pripomenuli 37. výročie úmrtia na-
šej mamy .
Ďakujeme všetkým za tichú spo-
mienku. Spomínajú dcéra Mária s
manželom, nevesta Štefka a vnú-
čatá s rodinami.

Michala KILHOFA

Alžbety KILHOFOVEJ

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, pokojný spánok ti
priať, modlitbu tichú a s bolesťou v
srdci na teba spomínať.
Dňa 13. júna 2007
sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia a
zároveň si 21. 8.
2007 pripomenieme
nedožité 60. naro-
deniny nášho brata

.
S láskou spomínajú sestry Marika s
manželom Jozefom a Ľudmila Tá-
borová s rodinou.

Štefana CAGANA

Zavrel si oči, srdce prestalo biť, aj
keď si chcel s nami tu žiť.

Dňa 17. 6. 2007 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil

z Pezinka.
S láskou spomínajú
manželka, deti a
ostatná rodina.

Štefan GREGUŠ

Dňa 30. júna uplynie
10 rokov, čo nás
navždy opustil dra-
hý manžel a otec

.
S láskou a úctou
spomína celá rodi-

na. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka Bohu-
mila, dcéra Silvia a synovia Juraj a
Ján s rodinami.

Emil POĽANSKÝ

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli
12. 4. 2007 rozlúčiť
s mojim manželom,
otcom a dedkom

a zároveň ďakujeme všetkým za
kvetinové dary a slová útechy, kto-
rými sa snažili zmierniť náš žiaľ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Jozefom TAHOTNÝM

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom, známym
a bývalým spolupra-
covníkom, ktor í
prišli dňa 24. 4.
2007 odprevadiť na

poslednej ceste nášho drahého
manžela, otca, svokra, dedka a
pradedka .
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka, synovia
a dcéra s rodinami.

Juraja PESSLA

Z úprimného srdca
ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa
16. 5. 2007 s našim
drahým manželom,

otcom a dedkom
.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka a syno-
via s rodinami.

Jozefom LIŠKOM

Dňa 15. júna 2007
uplynuli 2 roky od-
vtedy čo nás navždy
opustila naša drahá
mamička, manželka
a stará mama, vzác-
na priateľka a skvelá

učiteľka
.

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí jej s nami venujú
tichú spomienku. Manžel a deti s
rodinami.

PaedDr. Mária LIPÁROVÁ

Dňa 1. 7. 2007 uply-
nie smutný rok od-
kedy nás náhle opu-
stil náš drahý man-
žel, ocko, dedko

.
Za tichú spomienku

všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje
manželka s rodinou.

Jozef NÉMETHY Nechcete uverejniť svoje meno
v spoločenskej kronike? Oznám-
te nám to do 5. kalendárneho dňa
v mesiaci na tel. č. 033/641 3435.



Dňa 29. mája sa uskutočnilo v
priestoroch Pedagogicko-psycho-
logickej poradne s centrom vý-
chovnej a psychologickej preven-
cie odborné školenie koordináto-
rov primárnej prevencie školských
zariadení v okrese Pezinok. Lek-
torom a spoluorganizátorom bol
nový koordinátor prevencie krimi-
nality Mestskej polície

.
Hlavnou témou školenia bola

prevencia kriminality a drogových
závislostí.Avšak cieľom celého

Miroslav
Schlesinger

podujat ia bolo
nielen oboznáme-
nie pedagógov s
novými trendmi v
prevencii, ale aj
predstavenie no-
vého projektu a
systému spolu-
práce v meste. Na
školení sa ako
pozorovatelia zú-
častnili dvaja čle-
novia sekretariátu
Rady vlády SR

pre prevenciu kriminality z kance-
lárie ministra vnútra.

Všetci zúčastnení vyjadrili plnú
spokojnosť s priebehom a odbor-
nosťou celého podujatia, pričom
prejavili záujem o užšiu spolu-
prácu s organizátormi školenia.
Na záver vyjadrili uznanie aj pri-
zvaní hostia z Rady vlády SR. Oce-
nili nielen priebeh samotného ško-
lenia, ale aj nový projekt koordiná-
tora prevencie kriminality, ktorý
navrhli do súťaže o najlepší pro-
jekt na Slovensku. (vr)

Z dôvodu riešenia havarijného
stavu v zásobovaní teplou úžitko-
vou vodou z výmenníkovej sta-
nice Juh, Obrancov mieru 51,
v čase od 7. júna do 31. júla 2007
a z dôvodu prípravných prác po-
trebných na umiestnenie a sfunk-
čnenie nového tepelného zaria-
denia, príde k nepravidelným –
prerušovaným dodávkam teplej
úžitkovej vody. V tomtočase voda
nebude dodávaná v plnej kvalite.
Odstávka dodávky TÚV bude od
9.00 do 15.00 hod. Po ukončení
prác bude dodávka TÚV obno-
vená v maximálne možnej kvalite.

V júli bude odstavená i centrálna

kotolňa Juh, z dôvodu prepojenia
technológií vo výmenníkovej sta-
nici s centrálnou kotolňou. Termín
bude včas oznámený výveskou
na vchodových dverách alebo cez
TV Pezinok (termín možno určiť
až po dodaní novej technológie).

Z uvedených dôvodov nebude
dodávaná teplá úžitková voda pre
sídlisko Juh a Mestskú plaváreň.
Primárne teplo nebude dodávané
pre výmenníkové stanice –
Obrancov mieru 46, Obrancov
mieru 50 – 56, SOU Komenského
ul., Mestská plaváreň.

,
konateľ spoločnosti
Peter Slezák

Dňa 1. jú-
la 2007 sa
dožíva vý-
znamného
ž ivotného
jubilea – 80
rokov, pred-
s e d a Z á-
kladnej or-
gan izác ie

Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Pezinku plk. v. v.
Ing. Ľudovít Šušol.

Ľ. Šušol pochádza z revolučnej
obce Cígeľ pri Prievidzi, kde sa
ako mladistvý zúčastnil na Povsta-
ní. Študoval na Vojenskej akadé

mii, neskôr ako vojak z povolania
zastával viaceré dôležité vojenské
funkcie. Dosiahol hodnosť plukov-
níka.

Natrvalo sa usadil v Pezinku.
Dvadsaťpäť rokov bol poslancom
MsNV v našom meste, všestranne
sa zapájal do verejného života. Od
roku 1945 je členom SZPB. Pôso-
bil vo zväzových funkciách ako
člen ÚV, podpredseda oblastného
výboru, predseda OV Bratislava-
vidiek. Vyše dvadsať rokov je pred-
sedom ZO SZPB v Pezinku.

Jubilantovi blahoželáme a že-
láme veľa zdravia a spokojnosti.

Výbor ZO SZPB



Členovia výboru klubu. Snímka (mo)

Sídlo klubu:
Vedúca klubu:
Členovia výboru klubu:

Orešie – Grinava, tel. 033/641 1049, 0903 305 945
PhDr. Zita Joklová

Zita Filková,Aurélia Čapčeková, Oľga Cipá-
rová, Jozefína Tállová, Zita Horinková, Anton Filko, Matej Chrappa,
Ladislav Šmahovský

Snahou našej spoločnosti je
skvalitniť život starým ľuďom, za-
bezpečiť ekonomickú a sociálnu
istotu, ako aj nerušené spokojné
starnutie i starobu do najvyššieho
veku. Starí ľudia tvoria v našej spo-
ločnosti skupinu ľudí, s ktorou sa
musí rátať. Vytvorili hodnoty pre
seba i ostatných. Môžem iba
súhlasiť s názorom, že občania
tretieho veku sú s malými deťmi
najviac zraniteľnou skupinou oby-
vateľov. Preto je dobré, že so-
ciálna starostlivosť je jedným zo
základných podsystémov dneš-
ného sociálneho zabezpečenia.
Na základe toho sú vytvorené aj
kluby dôchodcov. Dá sa povedať,
že skoro všetky obce a mestá
majú vytvorené kluby dôchodcov.
Do roku 1990 ich financoval štát a
mnohé menšie obce tieto kluby
zrušili pre nedostatok finančných
prostriedkov. Našťastie v našom
meste sa také niečo nestalo. Preto
chcem aj ja predstaviť všetkým
Pezinčanom náš klub dôchodcov
Grinava od jeho vzniku.

Klub dôchodcov v Grinave vzni-
kol v roku 1983. Niekoľko obeta-
vých občanov v dôchodkovom
veku sa spojilo a vytvorilo klub
dôchodcov, ktorého vedúcou sa
stala Grácia Maceková. Klub sa
zameral hlavne na pomoc starým
občanom, a to najmä v poskyto-
vaní stravovania, čo bolo zabez-
pečené vývarovňou. Samozrej-
me, že sa aj pravidelne stretávali
na akciách, ako MDŽ, Úcta k star-
ším, fašiangové posedenie, via-
nočné posedenie pri stromčeku a
iné.

V roku 1988 prevzal funkciu ve-
dúceho klubu Rudolf Čechovič.
Členská základňa klubu sa zvýši-
la, začali sa robiť zájazdy po Slo-
vensku, ale aj na Moravu. Sa-
mozrejme, že nechýbali ani kul-
túrne podujatia, či už divadelné
alebo estrádne predstavenia. Vte-
dajší klub sídlil v materskej škole,
priestory boli stiesnené, ale stret-
nutia boli vždy srdečné a družné.
Vedúcemu sa podarilo viesť klub k
spokojnosti všetkých členov. Poda-
rilo sa nadviazať i družbu s Klu-
bom dôchodcov z Bodíc, ktorá
prispela k utuženiu vzájomného
priateľstva a výmene skúseností.

Od roku 2000 prevzal funkciu
vedúceho klubu Eduard Tomašo-
vič, vedúcou samosprávy sa stala
Elena Krajčovičová. Klub pracoval
na základe plánu práce. Nakoľko
nebolo možné robiť väčšie akcie v
interiéroch, stretávali sa na výle-
toch alebo kultúrnych podujatiach.

Niektoré zájazdy boli poznáva-
cieho charakteru, napríklad do
Ostrihomu, Banskej Bystrice,
Brezna, do Oravského Podzám-
ku, Rajeckej Lesnej, Vysokých
Tatier, taktiež do slovenských
ľadových jaskýň a za ďalšími krá-
sami na Slovensku a v susedných
krajinách.

V nasledujúcich rokoch nastal
problém s priestormi klubu. V
stiesnených priestoroch mater-
skej školy bola dočasne nasťaho-
vaná i knižnica (kde bola aj dy-
chová hudba Grinavanka), preto
sa vedúci klubu E. Tomašovič s E.
Krajčovičovou snažili vybaviť na

MsÚ nové priestory. To sa nako-
niec aj podarilo. Veľkú zásluhu na
tom mali – bývalý primátor Ing.
Ivan Pessel, vtedajší viceprimátor
Mgr. Oliver Solga a poslanci za
Grinavu. Pre grinavských dôchod-
cov bola postavená nová budova,
ktorá sa používa ako Integrovaný
klub. Vedúcim je Ladislav Šma-
hovský. Stavba bola daná do uží-
vania v marci 2001. Hoci priestory
klubu sú svojou veľkosťou stále
nedostačujúce, tieto sú krásne a
vhodné na naše podujatia. Je tu
možné robiť napríklad výstavky
ručných prác, výstavky ovocia a
zeleniny, Anna bál, fašiangové
podujatia a iné.

V roku 2002 sa vedúcou klubu
stala PhDr. Zita Joklová, ktorá je
súčasne aj vedúcou samosprávy
klubu. Do samosprávy boli zvolení
mladší dôchodcovia, ktorí boli
ochotní pustiť sa aj do náročnej-
ších akcií. Vďaka MsÚ máme za-
riadenie klubu, vďační sme našim
sponzorom, hlavne Podielnické-
mu vinohradníckemu družstvu,
p. Vachovi a ďalším sponzorom,
ktorí nám pomáhajú.

Začali sme organizovať podujau

tia s dychovou hudbou Grinavan-
ka, napríklad guláš party. Dvakrát
do roka, na jar a na jeseň, pripra-
vujeme gastronomické dni, o ktoré
majú záujem ženy i muži. Každý
rok organizujeme týždennú re-
kreáciu s príspevkom od CK So-
rea, v roku 2005 sa nám podarilo
zabezpečiť dva autobusy, tak sme
mali možnosť zobrať členov klubu
dôchodcov aj z mestskej časti Pe-
zinka. Veľký úspech mala de-
gustácia domácich vín alebo via-
zanie adventných vencov, na tieto
podujatia sme pozvali odborníkov
z tejto oblasti. Nakoľko máme v
klube aj záujemcov o šport a

cvičenie, tak pravidelne organizu-
jeme cvičenie pre seniorky. K to-
muto patrí aj kúpanie, každý me-
siac chodíme do Čalova.

Pravidelne máme zdravotné
prednášky, na rôzne témy nám
prednáša MUDr. Matusová, na
záver je vždy diskusia. Sociálny
odbor MsÚ nám veľakrát pripravil
prekrásne kultúrne podujatia, kto-
ré mali u našich členov veľmi klad-
ný ohlas.

Nezabudnuteľný zážitok mali
naši dôchodcovia z návštevy Mest-
ského múzea v Pezinku. Históriu
mesta a archeologické nálezy po-
chádzajúce z jeho územia, nám
predstavil Peter Wittgrúber. Nav-
štívili sme tiež Mestskú vínotéku,
kde sme ochutnali vína s ktorými
nás oboznámilaAnna Hanúsková.

Veľkú popularitu medzi členmi
majú spoločenské klubové akcie,
ako sú fašiangové posedenie, via-
nočné posedenie, deň matiek
alebo úcta k starším. Zúčastňuje
sa na nich stále viac dôchodcov.
Spoločne si pripomíname vý-
znamné životné jubileá našich
spoluobčanov – dôchodcov, kde
im s kvetinkou a malou pozor-
nosťou zablahoželáme.

Máme takých členov, ktorí sú
imobilní, aspoň raz do roka ich
navštívime. Klub dôchodcov je
otvorený trikrát do týždňa. V pon-
delok muži hrajú karty a ženy čí-
tajú alebo pozerajú televíziu. V
stredu mávame akcie alebo výbo-
rovú schôdzu, a vo štvrtok pravi-
delne cvičia seniorky.

Grinavský klub má 186 členov,
čo je z 1300 obyvateľov dosť. Teší
nás, keď sú naši členovia spokoj-
ní, vtedy vieme, že naše úsilie nie
je zbytočné.

vedúca KD – Grinava
PhDr. Zita Joklová

Varenie v klube.



Koncom mája sa
v Handlovej usku-
točnili neoficiálne
majstrovstvá Slo-
venska najmlad-
ších plavcov (roč-

níky 1997 a 1998). Pezinský klub
reprezentovali
a , obaja narodení v
roku 1998.

Naše plavecké nádeje sa v kon-
kurencii vyše 150 plavcov z tak-
mer dvadsiatky klubov z celého
Slovenska nestratili a z desiatich
štartov priniesli šesť medailí. S.
Mičudová zvíťazila na 100 m znak,
druhá bola na 100 m kraul a dva
razy tretia, na 50 m znak a 50 m
kraul. A. Brat bol strieborný na 200
m polohové preteky a bronzový na
100 m znak.

Radosť nám urobila aj Simona
Šintálová (1995), ktorá súťažila
koncom mája na Krajských maj-
strovstvách Bratislavy a z hlav-
ného mesta priniesla dve medaily
– striebornú na 50 m motýlik a
bronzovú na 400 m polohové pre-
teky.

Zdá sa, že pezinský plavecký
klub kráča správnym smerom.
Dôkazom nie sú len čoraz častej-
šie úspechy pezinských mladých
plavcov, ale aj pohľad na množ-
stvo malých detí, ktoré pravidelne
začínajú športovať na pezinskej
plavárni a robia svoje prvé zábery
v plaveckých dráhach.

Simona Mičudová
Adam Brat

(lb)

V nedeľu 27. mája sa uskutočnilo
3. kolo 1. SNL v džude mužov. Pe-
zinský tím mal za súpera AŠK Slá-
via Trnava, v priebežnom poradí
druhý tím tabuľky. Naši džudisti, v
zložení Alföldy, Vinohradský, Valo-
vič, Uherek, Tománek, M. Randl a
Jurčík pod vedením Jozefa To-
mánka ml. podali kvalitný a odušev-
nený výkon a presvedčivo zdolali
Trnavčanov 10:4. V prvom zápase
bodovali Alföldy, Uherek, Tománek,
Randl a Jurčík, v druhom Valovič,
Uherek, Tománek, Randl a Jurčík.

Týmto víťazstvom si pezinskí džu-
disti pripísali na svoje konto prvé
dva body v tomto ročníku, keďže v

Ďakujeme Nadi Kúdelovej a
všetkým trénerom plaveckého
klubu v Pezinku za profesio-
nálny a obetavý prístup pri
učení a zdokonaľovaní v tech-
nikách plávania.

Vďačné deti

prvých dvoch kolách podľahli favo-
ritom z Banskej Bystrice a Bratisla-
vy. V ďalšom priebehu ligy privíta 1.
Judoclub Pezinok Žilinu (13. 10.) a
v novembri pocestuje do Martina.
Úloha Pezinčanov je jasná – neza-
váhať, nestratiť ani bod a vybojovať
si čo najlepšiu pozíciu pred
vstupom do play-off.

Koncom mája sa v Michalovciach
uskutočnila Medzinárodná veľká
cena v džude žiakov, za účasti pre-
tekárov zo šiestich krajín. V kate-
górii mladších žiakov do 34 kg re-
prezentoval 1. Judoclub Pezinok
Richard Randl, ktorý si v silnej kon-
kurencii vybojoval krásne 3. mies

to. Pre tohto mladého talentova-
ného pretekára to bola dobrá prí-
prava na Majstrovstvá Slovenskej
republiky mladších žiakov, ktoré sa
konali 2. júna v Bratislave. R. Randl
vo svojej váhovej kategórii nezavá-
hal a získal zlatú medailu. Okrem
neho sa stali majstrami Slovenska
aj Jakub Klamo (do 38 kg) a Róbert
Hotový (do 46 kg). Strieborné me-
daily pridali Patrik Švábek (do 38
kg) a Tomáš Štetiar (do 42 kg) a
tretie miesto obsadil Patrik Koncz v
hmotnosti do 42 kg. Medzi mlad-
šími žiačkami vybojovala v kate-
górii do 40 kg druhé miesto Lucia
Tibenská. (sš)

V dňoch 31. 5. – 1. 6. sa v ŠH na
Komenského ul. uskutočnil medzi-
národný basketbalový turnaj ju-
nioriek o Pohár MBK Pezinok. V
konkurencii piatich družstiev sa
najviac darilo dievčatám zo ŠŠK
ZŠ P. Horova Bratislava, ktoré na
turnaji neprehrali. Za nimi nasle-
dovali Stará Turá a Myjava, Pe-
zinčanky obsadili 4. miesto a na
poslednej priečke sa umiestnila
Ostrava. Najlepšou strelkyňou
turnaja sa stala Pezinčanka Viera
Šujanová (60 bodov), do ALL
STARS sa z Pezinčaniek dostala
Katarína Čorňáková. (pr)

Najlepší slovenský horský cyklis-
ta, Pezinčan , dosiahol v
uplynulých dňoch veľký úspech.
Na pretekoch Speed of Wheels ´07
v nemeckom Willingene zvíťazil a
nechal tak za sebou kompletnú
svetovú špičku. Filipov triumf je o
to cennejší, že v sobotňajšej kvalifi-
kácii mal nepríjemný pád a štyri
minúty bol v bezvedomí! Okrem
narazeného zápästia a niekoľkých
pomliaždených svalov sa tento
pád našťastie zaobišiel bez váž-
nejších zdravotných komplikácií a
tak hoci doktori i Filipovi najbližší
nesúhlasili, on sa v nedeľných pre-
tekoch postavil na štart a na svojej
obľúbenej trati zvíťazil.

Filip Polc

(r)

Najmladší hádzanári Pezinka dokázali nielen sebe, ale aj svojmu
okoliu, že v Pezinku sa hrá stále ešte kvalitná hádzaná. Keď v roč-
níku 2005/2006 skončilo mužstvo mladších žiakov až na piatom
mieste, bolo to pre chlapcov veľké sklamanie. Prišiel však nový roč-
ník 2006/2007, chlapci na sebe zapracovali a spolu s trénermi a s
podporou rodičov, v omnoho silnejšej konkurencii sa dokázali
umiestniť na výbornom treťom mieste. Za tú námahu, drinu a
veľakrát i množstvo úderov a modrín im patrí nielen obdiv trénerov,
rodičov ale možno aj kamarátov zo škôl. (šp)

Dokončenie z 1. strany
PŠC Pezinok bol po jesennejčasti
3. ligy na 3. mieste so 4-bodovou
stratou na vedúci Inter B. Jarnou
časťou však pezinskí futbalisti
prešli excelentne – z trinástich zá-
pasov 10 vyhrali a len v troch remi-
zovali. Pezinčania sa na jar pre-
zentovali vynikajúcou defenzívou,
inkasovali len päťkrát. Jarnú časť
sezóny stručne zhodnotil tréner

:Peter Kučerka ,,Na jeseň sme
bojovali s Interom B, Petržalkou a
Ružinovom o čelo tabuľky. V zime
sme situáciu nepodceňovali, mys-
lím si, že zimná príprava nám vyšla
celkom dobre a zvládli sme aj dopl-
nenie kádra. Vytvorili sme dobrý
kolektív, v ktorom boli kvalitní jed-
notlivci a dobrá atmosféra. Niekto-
ré z tých remíz, ktoré sme uhrali,
sa rovnali víťazstvu. V prípade, že
sme hrali u druhého v tabuľke a
mali sme pred ním náskok, tak
nám remíza stačila a neriskovali
sme. Takže, vďaka dobrej zimnej

príprave a vhodnému doplneniu
kádra sme svoj cieľ splnili."

,,Keď som do Pezinka prišiel,
mužstvo bolo niekde okolo 10.
miesta a káder nebol príliš počet-
ný. Spolu s asistentom Dušanom
Maluniakom sme začali formovať
zdravé jadro nového kolektívu z
mladých hráčov, ktorí tu boli, a tých
sme postupne dopĺňali. Hneď na
začiatku prišli Novotný, Kulifaj a
Maťaš, v zime potom prišiel Vlado
Kinder, neskôr Slavo Sedliaček.
Posledné príchody boli teraz v
zime – brankár Kaniš a hráči
Hadviger a Loj. Títo futbalisti prišli
z vyšších súťaží, sú skúsení a
ťahali tých mladých domácich
hráčov, ktorí tu boli a tvorili základ
kolektívu."

Súčasný úspešný kolektív sa
však začal tvoriť už pred dvoma
rokmi. Vtedy prišiel Peter Kučerka
ku kormidlu v PŠC a začal budovať
nový káder. Sám o tom hovorí:

Víťaznú bilanciu PŠC sme už
spomínali. Bol však tréner spokoj-
ný aj s hrou?

Ako už býva zvykom, v tomto
medzisúťažnom období, riešia
funkcionári podobu kádra na na-
sledujúcu sezónu. O konkrétnych
hráčskych zmenách je ešte prisko-
ro hovoriť. Zmeny čakajú aj trávnik
a areál štadióna PŠC. Sezóna
2007/2008 v 2. futbalovej lige štar-
tuje 4. augusta.

V tretej bratislavskej lige však
pezinské družstvo ostane, keďže
postup zo 4. ligy si vybojoval GFC
Grinava. Celú sezónu družstvo
pod vedením trénera DušanaČer-
naya bojovalo o špicu tabuľky s
Lozornom a Plaveckým Štvrtkom,
napokon si postup Grinavania vy-
bojovali už kolo pred koncom, keď
na domácej pôde zdolali Záhorskú
Ves 4:1.

Dianiu v PŠC Pezinok i GFC Gri-
nava sa budeme venovať aj pred
štartom novej sezóny.

,,Hrali sme útočne,
agresívne, proti každému súperovi
sme boli herne v prevahe, dokázali
sme mu vnútiť náš štýl hry. Najkraj-
šie zápasy sme odohrali práve so
silnými súpermi – na Interi a doma
s Petržalkou."

(pr)



Vo februári sme zvíťazili v súťaži
Euroscola 2007 organizovanej
Európskym parlamentom, vďaka
čomu sme sa 25. apríla konečne
dočkali odmeny. Bola ňou cesta,
počas ktorej sme navštívili Ho-
landsko, Belgicko ale najmä Fran-
cúzsko, pretože hlavným cieľom
našej cesty bola návšteva budovy
Európskeho parlamentu, kde sme
si chceli vyskúšať, ako zasadá
naozajstný Európsky parlament,
dozvedieť sa ešte viac o fungo-
vaní tejto nadnárodnej inštitúcie a
samozrejme spoznať nových ľudí
a overiť si tak aj jazykové znalosti.

Prvou zastávkou na našej ceste
bolo francúzske mesto Štrasburg.
Celý deň sme strávili v meste a
videli jeho hlavné dominanty. Asi
najzaujímavejšie však bolo osob-
né voľno, počas ktorého spozná-
val krásy hostiteľského mesta kaž-
dý sám.Avšak až nasledujúci deň

bol pre nás dňom ,,D", pretože
sme ho celý strávili v Európskom
parlamente. Na zasadnutí sa
okrem nás zúčastnilo ďalších asi
500 študentov a profesorov zo 17
krajín EÚ. Na úvod nám zamest-
nanci predstavili fungovanie parla-
mentu a Európskej únie. Potom
mali zástupcovia jednotlivých kra-
jín minútu na to, aby stručne pre-
zentovali svoju krajinu, školu, z
ktorej pochádzajú. Naše gymná-
zium prezentoval študent Adam
Danišovič.

Po prezentáciach nasledovala
diskusia a hlasovanie o jednotli-
vých otázkach týkajúcich sa bu-
dúcnosti Európy, či ďalšieho rozši-
rovania EÚ. Po obede sme sa roz-
delili do piatich pracovných sku-
pín, ktoré neskôr diskutovali v jed-
notlivých sálach výborov na témy
ako: Miesto Európy vo svete, Kul-
túra, šport a vzdelávanie v EÚ. V
každej skupine bolo potrebné zvo-
liť predsedu, teda toho, kto bude
viesť diskusiu, na záver ju vyhod-
notí a zreferuje pred ostatnými
skupinami. To všetko samozrejme
v angličtine. Nedali sme sa zaha-

biť a traja z piatich predsedov boli
z našej školy. Pracovnú skupinu
tvorili aj profesori. Po vyhodnote-
niach práce vo výboroch nasledo-
vala Eurogame. Hra spočívala vo
vytvorení štvorčlenných družstiev,
v ktorých nesmeli byť dvaja z rov-
nakej krajiny. Do finále hry sa do-
stali štyri družstvá. V jednom z
nich bol aj zástupca našej školy
Milan Michalec. Reprezentoval
skvele. Tím, s ktorým súťažil,
zvíťazil, a tak si domov odniesol
Pohár Eurogame. Na záver sme si
vypočuli Európsku hymnu a tým
sa náš deň v parlamente skončil.

Odchádzali sme plní zážitkov a
dobrého pocitu, že sme sa ani ako
malá krajina, ktorá je v EÚ len tri
roky, nedali zahanbiť.

Zo Štrasburgu sme sa ďalej pre-
sunuli do Bruselu a Amsterdamu,
kde sme toho tiež mnoho videli a
zažili (Minieurópa, plavba loďou
po kanáloch Amsterdamu, skan-
zen veterných mlynov Zaanse
Schans...).

Na záver by som chcela v mene
všetkých účastníkov už len poďa-
kovať tým, ktorí nám túto cestu
umožnili.

Kristína Mizeráková
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(nedeľa) o 15.00 hod. v Zá-
mockom parku – – V.
ročník Festivalu tradičnej kultúry.
Hlavný garant: Komunitná nadácia
REVIA;

(nedeľa – sobota) –
– inšpirácie a kreativity

Epicentra – CVČ;
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-

mockom parku –
– popoludnie spoločenských tan-
cov s KST Petan;

(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-
mockom parku –

– diva-
delné predstavenie pre deti v po-
daníAnky Okapcovej;

(nedeľa) o 19.00 hod. v Zá-
mockom parku –

– DESKY V
RÁME, účinkuje Divadlo DESKY z
Epicentra – CVČ;

(pondelok) o 18.00 hod. v
Minigalérii Domu kultúry –

– vernisáž výstavy. V
spolupráci s OZ MYSLÍM Bratisla-
va, výstava potrvá do 24. 8. 2007;

(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-
mockom parku – –
predstavenie Divadla folklóru Ra-
dosť;

1. 7.
NÁVRATY

1. – 7. 7. AT-
LANTÍDA

8. 7.
V RYTME TANCA

15. 7.
LETNÉ ROZ-

PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE –
ROZPRÁVKOVÉ LETO

15. 7.
POÉZIA A

PRÓZA S DESKAMI

16. 7.
1. CELO-

SLOVENSKÁ VÝSTAVAA SÚŤAŽ
DIGITÁLNYCH FOTOGRAFIÍ
SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH
OBČANOV

22. 7.
SLOVENSKO

(nedeľa) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále – – pre-
mietanie ekologických filmov;

(štvrtok) – –
hlavný garant MsÚ;

(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-
mockom parku –

– klauniáda pre
deti v podaní divadla Žihadlo –
Vlado Zetek.

1. Piráti Karibiku:
Na konci sveta USA

2. – 3. Sunshine VB
4. – 5. Alpha Dog USA

6. Schnitzel paradise HOL
7. Shrek tretí USA

7. – 9. Shrek tretí USA
10. – 11. Atentát vAmbassadore

USA
12. – 13. 300 USA
14. – 16. Číslo 23 USA
17. – 18. T4xi FRA
19. – 20. Kvaska ČR
21. – 23. Smrtonosná pasca 4.0

USA
24. – 25. Rande mesiaca USA
26. – 27. Bestiář ČR
28. – 30. Dannyho trinástka USA
31. – 1. Veľkofilm USA

Začiatok predstavení je o 21.15
hodine.

22. 7.
ZELENEKINO.SK

26. 7. SVÄTÁ ANNA

29. 7.
LETNÉ ROZ-

PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE –
KLAUN PEPELE

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

(KINO DK – o 17.00 hod.)

Atlantída,Atlantída a ešte raz
Atlantída – tretí ročník

Atlantída prichádza s letom aj tento
rok. Prináša so sebou nové kultúrne
uplatnenie, nielen pasívne, ale predo-
všetkým aktívne. Všetko je už pripra-
vené – počnúc koncertmi, končiac bufe-
tom a čajovňou (končiac v čajovni a
bufete?). Týždeň od 1. 7. do 7. 7. 2007
je zasvätený workshopom.Asíce: bub-
ny, brušné tance, fireshow, smalt, kera-
mika, maľba na sklo, maľba na hod-
váb, drôtikovanie, košikárstvo, histo-
rický šerm, spracovanie dreva, scé-
nické tance, herecké improvizácie,
mozaiky, najmenší workshop.

Prípadné vyčerpanie, ktoré by vám
mohli tvorivé dielne priniesť, neváhajte
kompenzovať zábavou a kultúrnym
programom, ktorý je pripravený – ide o
stolný futbal, trampolínu, lezeckú ste-
nu, hry, predajničku zhotovených vý-
robkov, čajovňu a bufet. Nebudú chý-
bať ani dve nápadité výstavy Le Fu-
saklé a Kalendárikovanie. Koncerty sú
všehochuti – čo sa týka žánru aj krajiny
pôvodu: Ležérně a v leže (ČR), Funk
Punk Genius, SKAfander, La3no Cuba-
no, Balance, Časti strojov. Nájdete ich
o 20.00 hod. v Zámockom parku, prí-
padne v Kultúrnom centre.

Koncertom predchádza každý večer
nejaké to (divadelné) predstaveníčko o
18.00 hod. v parku, ako napríklad: DS
Lano – SNY (divadlo poézie), Gitaro-
vanie, DZ DESKY – Blázni v lázni, ta-
nečné divadlo ATak, Ika Kraicová. Na
samý začiatok festivalu je pripravený
Otvárací ceremoniál a na samý koniec
Prezentácia workshopov. Konkrétny

Výstava:

Stále expozície:

JÁN EICHENBERGER

Zo zeme

Sakrálna plastika

Otváracie hodiny:

– symboli-
zmus, ezoterika, mystika v živote
človeka. Výstava potrvá do 13.7.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.

utorok – piatok:
10.00 – 18.00 hod., sobota: 10.00 –
16.00 hod.

Ahoj Pišta
Pod týmto názvom je inštalovaná
výstava sochára Milana a maliara
Mareka Ormandíkovcov (otec a
syn). Títo výborní výtvarníci vzdá-
vajú poctu a pozdrav na diaľku
svojmu priateľovi Štefanovi Proko-
povi. Výstava potrvá do konca júla.
Galéria PROKOP je otvorená
denne okrem pondelka od 14.00 do
17.00 hod.

Potočná 5
tel. 033/641 1166, 0915 815 712

Klub sprievodcov v Pezinku vás
pozýva na bezplatné júlové pre-
chádzky, ktoré sa uskutočnia
v dňoch: – Historický okruh,

– Habáni + Kupeckého dom,
– Zámocký park, – Radnica.

Zraz vždy o 10.00 hodine pred
Mestským informačným centrom na
Radničnom námestí č. 9. Bližšie in-
formácie na tel. 6901 107, tel./fax:
033/641 2550, e-mail:

.

7. 7. 14.
7. 21. 7.

28. 7.

Petra Kollárová

informacne.
centrum@msupezinok.sk

Kultúrne centrum Pezinok ot-
vára v školskom roku 2007/2008
nasledovné kurzy, ktoré sa začí-
najú:
– kalanetika 4. 9. 2007 o 19.00
hod.,
– jóga 5. 9. 2007 o 18.30 hod.,
– astronomický krúžok 2. 10. 2007
o 17.30 hod.

Bližšie informácie na tel. č. 033/
641 2093, 641 3949.

rozpis nájdete na www.epicentrum.
org/atlantida. Tento projekt sa uskutoč-
ní vďaka finančnej podpore REVIE –
Malokarpatskej komunitnej nadácie.

A už je tu opäť koniec ďalšieho škol-
ského roka a blížia sa prázdniny.
Všetci sa na ne tešíme, ale predtým
nám ostala ešte povinnosť vyhodnotiť
rok 2006/2007. V EPIcentre – Centre
voľného času bola bohatá ponuka.
Tvorilo ju 54 krúžkov, teda 642 účastní-
kov. Otvorené boli krúžky a kurzy pre
škôlkarov, školákov, mládež a dospe-
lých. Na svoje si tu prišiel každý, kto sa
rád učil cudzie jazyky, hrať na gitare,
modelovať, ale aj tí, ktorí sa chceli viac
rozhýbať. Okrem krúžkov EPIcentrum
pripravilo podujatia, do ktorých sa
mohla zapojiť verejnosť. Ani tento rok
nám nechýbala pravidelná ponuka,
ktorá bola zameraná pre všetkých.Ako
novinka k nej tohto roku pribudla det-
ská klubovňa – Kokso klub a kreatívne
soboty, kde mohol každý nadobudnúť
nové zručnosti. Nezabudli sme ani na
tých najmenších a pripravili rôzne podu-
jatia pre MŠ a ZŠ. Nechýbali ani veľké
podujatia ako Deň detí, Maratón spo-
ločenských hier či Prehliadka moder-
ného tanca. V priebehu troch týždňov
ste si mohli v priestoroch Kultúrneho
centra pozrieť našu tvorbu na výstave
Človek je tvor tvorivý.

Pre niektorých sa začínajú prázdni-
ny, pre nás sa začína Nezabudnuteľ-
né leto plné zábavy a hier v našich tá-
boroch. Za všetko veľká vďaka pracov-
níkom EPIcentra – CVČ. Bez ich
kreativity a nadšenia by to nebolo také
ľahké. Tešíme sa na vás v novom
školskom roku.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o
uskutočnených podujatiach, navštívte
nás na www.epicentrum. org.

Čo sa stalo v EPIcentre?

– každú sobotu v
júli a auguste, zraz o 10.00 hod. pred Informačným centrom;

21. 6. – 29. 7. Milan a Marek Ormandíkovci – (Galéria Prokop);
23. 6. – 21. 8. – Trienále, Celoslovenská výstava insitného umenia
(Galéria insitného umenia); 16. 7. – 24. 8.

(Dom kultúry).

1. 7. o 15.00 hod. – V. ročník Malokarpatského festivalíku tradičnej
kultúry (Zámocký park);
1. – 7. 7. – medzinárodný festival kultúrnych a umeleckých aktivít

(Centrum voľného času);
6. 7. o 16.00 hod. – večer jednej odrody s tradič-

ným občerstvením (Mestská vinotéka);
8. 7. o 17.00 hod. – popoludnie spoločenských tancov s Klu-

bom spoločenských tancov PETAN (Zámocký park);
15. 7. o 17.00 hod. – divadelné predstave-

nie pre deti (Zámocký park);
15. 7. o 19.00 hod. – Desky v ráme, pásmo (Zá-

mocký park);
22. 7. o 17.00 hod. – predstavenie Divadla folklóru Radosť (Zá-

mocký park);
22. 7. o 19.00 hod. – premietanie ekologických filmov (Dom

kultúry);
26. 7. o 18.00 hod. – pri príležitosti výročia ukonče-

nia 1. svetovej vojny v Pezinku (Pamätník pri Farskom kostole);
26. 7. o 19.00 hod. – pri príležitosti sviatku sv. Anny – patrónky

Pezinka (Dolný kostol);
29. 7. o 17.00 hod. – divadelné predstave-

nie pre deti.
Informačné centrum Pezinok, Radničné nám. 9, tel.:

033/641 2550, e-mail: informacne.centrum@msupezinok.sk, www.pezinok.sk.

Prehliadka centra mesta s mestským sprievodcom

VÝSTAVY:

PODUJATIA:

Bližšie informácie:

Ahoj Pišta
Insita 07

Celoslovenská výstava fotografií
sluchovo postihnutých

Návraty

Atlantída

Otvorená mestská viecha

V rytme tanca

Letné rozprávkové popoludnie

Poézia a próza s Deskami

Slovensko

Zelenekino.sk

Spomienkové stretnutie

Svätá omša

Letné rozprávkové popoludnie


