
VYDÁVA MESTO PEZINOK • ROČNÍK XXXX. • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO

8

V súčasnosti to už musí byť poriadny trhák, aby za-
plnil pezinský amfiteáter. Hoci pri nedávnej rekonštruk-
cii znížili jeho kapacitu na 1000 sedadiel, aj tak ho nedo-
káže naplniťpriemerný koncert či filmové predstavenie.

Veľké vrenie na kultúrnom poli spôsobili prípravy i
samotný koncert výnimočnej českej kapelky Čecho-
mor. Záujem o koncert sa stále stupňoval, nakoniec
prišlo toľko ľudí, že kapacita amfiteátra bola primalá.
Nie všetkým sa ušli sedadlá, niektorí si sadli na zem, či
postávali vzadu.

Návštevníci koncertu boli spokojní, nakoniec to pre-
zradila aj výborná nálada, ktorá zavládla v hľadisku.
Českí muzikanti, hoci hrali v Pezinku prvý raz, si hneď
od začiatku získali priazeň divákov, ktorí tlieskali, spie-
vali, tancovali.

V úvode koncertného programu zaujala aj predka-

pela Karpatské horké, ktorej sympatické vystúpenie
diváci ocenili spontánnym potleskom.

V stredu 15. augusta sme teda opäť zažili krásny
večer pri kultúre, na ktorú sa vždy vyplatí prísť, a
zrieknuť sa času a pohodlia pri sledovaní televízie.

(mo)

Ing. Janka Sandtnerová

Na 2. str.
prinášame
rozhovor s
novou
vedúcou
finančného
oddelenia
mestského
úradu.

Na oberačkových slávnostiach bude aj
výstava minerálov a fosílií Pezinský
permoník.

Azda už teraz prídu o pár stup-
ňov chladnejšie dni, horúčav sme
si už užili dosť. Pravda, pre re-
kreantov sú horúce slniečko a vy-
hriata voda na kúpanie ideálne,
horšie sa teplo znáša na pracovis-
kách, najmä keď sa nedá zľaviť z
pracovného tempa.

Strapce skorších odrôd hrozna
dozreli, vinohradníci ich postupne
zberajú, v pivniciach už kvasí
mušt, je tu obdobie burčiaka a zre-
nia mladého vína. S prvými obera-
čkami prichádza aj Vinobranie,
ktoré budeme mať v tomto roku
21. – 23. septembra. Jeho prí-
pravy sú už v plnom prúde, a ako
píšeme vo vnútri čísla, návštevní-
kov čaká ešte bohatší program
ako po minulé roky.

V posledných dňoch augusta už
deti, ale aj ich rodičia, myslia na
školu. Bezstarostnému prázdni-
novému šanteniu je pomaly ko-
niec, začne sa zháňanie učebných
pomôcok a školské povinnosti. Na
školách sa na príchod detí už
nejaký týždeň starostlivo pripra-
vujú, čo sa dá zlepšujú, deti sa
môžu tešiť na nových kamarátov,
ktorí k nim prídu zo zrušenej školy
na Holubyho ulici.

Aj keď cez leto je, vraj, pre médiá
uhorková sezóna, vôbec sme si to
pri tvorbe tohto čísla neuvedomili.
Už sme si zvykli, že u nás v Pe-
zinku sa stále čosi deje...

Milan Oravec



Deviaty tohtoročný poslanecký
deň sa uskutoční

od 16.00 do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

V ten istý deň, avšak od 17.00 do
18.00 hod., sa bude konať posla-
necký deň aj v budove Psycholo-
gicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95 a od 18.00 do
19.00 hod. v Integrovanom klube v
Grinave na Oreší.

v stredu 5. sep-
tembra

(EL)

Mesto Pezinok ako zriaďovateľ v
zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, vypi-
suje výberové konanie na obsade-
nie funkcie riaditeľa

Mladoboleslavská 3, 902 01 Pezi-
nok.

Odborná a pedagogická spô-
sobilosť požadovaná na stupeň a
odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy ustanovená oso-
bitným predpisom;

Najmenej 5 rokov pedagogic-
kej praxe;

Absolvovanie prvej kvalifikač-
nej skúšky alebo jej náhrady;

Riadiace a organizačné schop-
nosti, komunikačné predpoklady;

Občianska bezúhonnosť;
Vypracovanie návrhu koncep-

cie rozvoja školy.

Prihláška;
Osobný dotazník;
Profesijný životopis;
Overené doklady o vzdelaní;
Odpis z registra trestov nie

starší ako tri mesiace;
Vypracovaný návrh koncepcie

rozvoja školy.
Prihlášku s dokladmi je potrebné

zaslať alebo osobne doručiť do
s ozna-

čením na obálke: „VÝBEROVÉ
KONANIE – CVČ, Mladoboleslav-
ská 3, Pezinok“, na adresu: Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok.

Centra voľného času,

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

7. 9. 2007 do 12.00 hod.,

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
l

l

VÝBEROVÉ KONANIE
Takto bude
vyzerať objekt na
Radničnom nám.
č. 9 po
rekonštrukcii za
50 miliónov
korún, ktorá má
byť ukončená v
auguste
budúceho roka.
Viac informácií o
tejto stavbe sme
priniesli v
minulom čísle.

Vizualizácia:
MAX-ART

Primátor Pezinka ako správny
orgán podľa ust. § 13 zákona SNR
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, s pou-
kazom na zákon č. 182/2005 Z.z. o
vinohradníctve a vinárstve a v
zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o
úprave vstupu do vinohradov, v
čase dozrievania a zberu hrozna,
vyhlasuje ZÁKAZ VSTUPU ako aj
ZÁKAZ VJAZDU motorových vozi-
diel do vinohradov v Pezinku, na
obdobie od 1. 8. 2007 až do odvo-
lania (obdobie dozrievania a zberu
úrody hrozna).

Zákaz vstupu do vinohradov sa
vzťahuje na všetky fyzické a práv-
nicke osoby, ktoré nie sú vlast-
níkmi vinohradov, ich správcami,
nájomcami resp. obhospodarova-
teľmi alebo ich pracovníkmi.

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na
turistické cesty a chodníky, ktoré
sa nachádzajú medzi vinicami.

Za nedodržanie tohto zákazu
možno uložiť pokutu do 1000 Sk.

(msú)

Na základe aprílového rozhod-
nutia Mestského zastupiteľstva v
Pezinku a následného vyňatia zo
siete škôl Ministerstvom školstva
SR, je k 31. 8. 2007 zrušená Zá-
kladná škola na Holubyho ulici.
Navštevovalo ju vyše dvesto žia-
kov, ktorí majú byť rozmiestnení
do iných pezinských škôl. Spýtali
sme sa, kde konkrétne boli žiaci zo
zrušenej školy rozmiestnení.

,
ved. oddelenia školstva a sociál-
nych vecí MsÚ v Pezinku: –

Mgr. Renáta Minarovičová

(EL)

Podľa
našich informácií boli žiaci zo zru-
šenej školy umiestnení do ostat-
ných štyroch základných škôl: naj-
viac žiakov (64) prešlo do ZŠ Ku-
peckého ul., do ZŠ Fándlyho 46,
ZŠ s MŠ Orešie 34 a do ZŠ Biele-
nisko 33. Tri triedy boli presunuté
ako celky. Počty umiestnených
žiakov podľa škôl budú však
presnejšie až v septembri, pretože
rodičia niektorých žiakov sa ešte
stále nerozhodli, kam budú ich deti
chodiť do školy. Pokiaľ ide o uči-
teľov, zatiaľ vieme, že traja prešli
do ZŠ s MŠ Orešie a dvaja do ZŠ
Fándlyho ul.

Na základe výberového konania
bola vybratá na pozíciu vedúcej
finančného oddelenia Mestského
úradu v Pezinku

. Do funkcie nastú-
pila 1. júla tohto roku. Predtým pô-
sobila aj vo verejnej správe, po-
sledne na ekonomickej pozícii v
súkromnej spoločnosti.

–

Ing. Janka
Sandtnerová

Po takmer dvoch mesiacoch
vášho pôsobenia vo funkcii už
ste sa zrejme oboznámili s po-
mermi na novom pracovisku,
vnikáte do problémov, ktoré
treba riešiť...

Už sa pripravuje aj rozpočet na
budúci rok?

Áno, postupne sa oboznamujem
s rozpočtom mesta, so všetkými
finančnými tokmi, ktoré súvisia s
činnosťou mestského úradu. Te-
raz sa spracúva a pripravuje pre
ekonomickú komisiu, mestskú
radu a potom do mestského zastu-
piteľstva informácia o stave a vý-
voji hospodárenia s rozpočtovými
prostriedkami za prvý polrok. Po
analýze príjmovej a výdavkovej
časti rozpočtu bude nutné vykonať
zmenu rozpočtu formou rozpočto-
vých opatrení.

–

–

.

Samozrejme, začína sa príprava
a tvorba mestského rozpočtu na
rok 2008 a tak isto aj viacročného
rozpočtu na roky 2008 až 2010.
Vzhľadom na plánované zavede-
nie jednotnej meny euro, budú tie-
to rozpočty vyjadrené duálne.

Od 1. januára 2008 by mal celý
sektor verejnej správy prejsť na
nový, akruálny systém účtovníc-
tva. Je založený na medzinárod-
ných účtovných štandardoch pre
verejný sektor. Napĺňa sa tým pro-
jekt harmonizácie, ktorého cieľom
je čo najviac priblížiť jednotlivé
metodiky vykazovania. Prechod
na akruálne účtovníctvo bude
veľmi náročnou a zároveň aj zá-
sadnou zmenou, ktorá zreálni vy-
kazovanie hospodárenia samo-
správy. Bude to obzvlášť význam-
né, pretože mesto bude konsoli-
dovať účtovníctvo všetkých sub-
jektov, ktoré ovláda – vrátane dcér-
skych spoločností. Vedenie mes-
ta, ale aj vonkajší pozorovatelia
budú mať oveľa lepší prehľad o
skutočnom hospodárení celého
mesta

Predpokladajú sa v účtovníc-
tve nejaké zmeny?

(mo)



Či sa vám to bude lúbit, alebo
né, neskaj budem písat o
kvalifikácii a kvalyfikovanosci.
Opčas mám pocit, že f temto
štáce móže v rámci zákona robit
gdosce čosce. Nekerý vyvolený
(alebo vyholený?) aj mimo
zákona. Veznyte si len taký
obyčajný prípat, že dóndete na
štáciu do šenku a dáte si pivo.
Gdo vám to pivo načepuje? Má
hotelovú školu, alebo aspon
učnofku? Kolko jazykú ovláda?
Umyl si vúbec ruky, ket bol ráno
švochtat? Zrátal by to vúbec,
kebych si dal dve? Vým, pivo na
štácii neny ten echtovny prýklat,
tam nevadzí, že máte Štajna f
krýgly ot Corgona, že sa ten krýgl
neblyščý a že f pene pláva šušen
nekeho predešlého, prípadne
vinná muška, čo si zmýlyla pivo z
vínem. Ale je hodne prípadú, dze
na tem záleží, a fest. Len o krok
dál je polyklynyka, gdze bežný
opčan s času na čas mosí dójst.
A tu naráža kosa na kamen. Je
ten starý krátkotzraký dzetko
ozajský dochtor, alebo len lako-
mý dúchotca, kerému nesahá
dúchot, tak potrebuje spenažit
nejaké body f krankase? Ináč,
celé je to velyká sranda, tá naša
polyklynyka. Práda, dokát ste
zdravý. Nehovorým o budove, to
je na zvláštny stĺpek, ale to
dochtorské opsadzený. Ot alko-
holyka, ces cestovatela, tabako-
vého závisláka aš po neurotyka
tam nájdete úplne šecko. Čo čís-
lo dverý, to zvláštna dijagnóza.
Naščascí nepoznám osobne
šeckých (na gyndu a dzecké uš
roky nechodzím). Ale ináč vý-
kvet vlasci, skutečne. Vekové
zložený, jako by za posledných
tricet rokú (ot koncertú mladosci)
na fakulce neapsolvoval žádny
obyčajný dochtor. Odbornost
nehám posúdzit druhým, aj ket
any tu nemám istotu, či néjde o
nejakú zabudnutú gerontokomi-
siju, kerá sa rás za dva-tri roky
zénde a gdo dovidzí na ty pa-
pýre, tak ten ich oštempluje. Prá-
da, ket nájdu štempl. Darmo, uš
to neny jako volakedy. Stačilo
šáhnut medzi kádrové rezervy a
nový dochtor bol na svece a
ešče aj kandydát strany, v lep-
šém prýpadze aj agent eštébé
(šak, kedy vyzradzí člověk výcej,
jako ket má smrt na jazyku). Fčúl
jednak neny kam šahat a keby aj
bolo trt by zme vytáhly. Dochtor
uš neskaj nemá honor, úctu any
penýze. Prečo by potom negdo
scel byt dochtor. Pújde račik na
stanycu čepovat to pivo. Eščeže
máme ludovú slovesnost, kerá
hovorý: Dochtor léči, Pámbu
uzdravuje!

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Hoci základná myšlienka Vino-
brania – oslava vína ako kráľov-
ského nápoja a vzdanie holdu
ľuďom, ktorí sa podieľajú na jeho
výrobe, je dominantná na všetkých
pezinských oberačkových slávnos-
tiach, organizátori sa snažia každý
rok program tohto podujatia oboha-
tiť o niečo nové. Čo to bude tento
rok?

Škálu sprievodných podujatí Vino-
brania tohto roku rozšíria:

– odborný seminár

(uskutoční sa
21. 9. o 9.30 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku),

– medzinárodná výstava mine-
rálov, fosílií a drahých kameňov

v premi-
ére Kto je kto v
cestovnom ruchu v Bratislavskom
samosprávnom kraji

Pezinský permo-
ník

(21. – 23. 9. v Dome kultúry),

, spojená s
predvádzaním (21. – 23. 9. na ve-
rejnom priestranstve na rohu Tr-
navskej a Šenkvickej cesty (oproti
replike sochy slobody) a už

– – medziná-
rodná súťaž vo varení fazuľovej
polievky; z pripravovaného pro-
gramu prezradíme: Abba (z Čiech),
Dušan Grúň, Peter Lipa, Diabolské
husle a iní.

V otváracom ceremoniáli dostanú
priestor na prezentáciu aj najlepšie
vína z Pezinka, či malokarpatského
regiónu, ktoré sa dostali do Národ-
ného salóna vín alebo Siene slávy
malokarpatských vín za rok 2006.

Vý-
stava vinohradníckej, záhradnej a
komunálnej techniky

tra-
dične Fyzulnačka

V alegorickom sprievode prisľú-
bili účasť okrem tradičných hostí
tiež Obec Báhoň v reprezentač-
nom zložení, Cech keramikárov
Slovenska so svojim cechmaj-
strom v historickom oblečení, prí-
de aj zemepán Pezinského pan-
stva Peter I., Kráľovná vína a do-
konca aj Ján Kupecký.

Po ročnej prestávke program Vi-
nobrania v Pezinku spestrí Cech
pekárov, ktorý bude na námestí vo
veľkoplošnom stane v rámci pe-
kárskej šou ponúkať chlieb a pe-
kárske výrobky ako vhodnú potra-
vinu k vínu.

Viac o programe bude na plagá-
toch a www.pezinok.sk. (EL)

Medzinárodná súťaž vo varení
fazuľovej polievky – Fyzulnačka,
bude tohto roku už po piatykrát
sprievodným podujatím pezin-
ského Vinobrania. Pravidlá hry
zostávajú pôvodné, súťažiť v tom,
kto uvarí najchutnejšiu polievku z
fazule na otvorenom ohni (v kot-
líku s kotlinou s minimálne 10-
litrovým objemom), budú troj-
členné tímy, ktorým usporiadateľ
garantuje miesto na Potočnej ulici,
pracovný stôl, podložku pod oheň
a drevo na kúrenie. Súťaž bude
mať dvoch víťazov – o jednom roz-
hodne odborná porota zostavená
z odborníkov na gastronómiu a o
druhom tzv. laická porota, ktorej

súčasťou môžu byť
všetci koštujúci.

Keďže tento ročník je
jubilejný (5.), organi-
zátori chystajú bilancovanie dote-
rajšej histórie podujatia vo forme
pouličnej výstavky fotografií z pred-

Sú-
ťažné tímy by sa mali
prihlásiť najneskôr
do 5. septembra u
šéfa súťaže Pavla
Boriša (mobil 0907
220 492), resp. u spo-
luorganizátora Mes-
ta Pezinka (tel. 033/
6901 102 alebo e-
mail: eva.lupova@
msupezinok.sk).

cich ročníkov. Vítané sú zábery aj
zo súkromných albumov účastní-
kov.

(EL)

Školský rok je už už pred dverami a veľa rodičov
premýšľa o zabezpečení rôznych školských pomô-
cok pre svoje ratolesti. Niektorí sa však určite poza-
stavia nad tým, či bude o jeho dieťa dobre postarané.
Obavy sú najmä zo šikanovania alebo iných foriem
násilia. Upokojenie pre rodičov školopovinných detí
poskytuje už niekoľko mesiacov pripravený preven-
tívny program, zameraný na elimináciu násilia na ško-
lách.

Na Mestskom úrade v Pezinku bola v máji t.r. vytvo-
rená pracovná skupina zostavená z viacerých odbor-
níkov. Pre školy v Pezinku pripravili odbornú meto-
dickú príručku, ktorú v dohľadnom čase dostane kaž-
dý rodič školopovinného dieťaťa. Okrem toho sa v sep

tembri začne vo všetkých školách preventívna kam-
paň, v priebehu ktorej absolvujú žiaci i učitelia preven-
tívno-osvetové programy. Prednáškovúčinnosť v ško-
lách pre žiakov budú zabezpečovať prí-slušníci odde-
lenia kriminality mestskej polície. Vzdelávanie pre uči-
teľov zabezpečia pracovníčky pedagogicko-psycho-
logickej poradne. Koordinátor prevencie kriminality
MsP spolu s kolegami pripravil prevenčné programy
pre školy. Na ZŠ Fándlyho začne úvodný projekt na
elimináciu násilia pre žiakov prvých ročníkov a špe-
ciálny kurz sebaobrany pre dievčatá. Tieto aktivity sa
budú realizovať počas hodín telesnej výchovy.

Novú formu prevencie určite uvítajú nielen deti, ale
aj samotní rodičia. (msp)

O pár dní zasadnú deti do škol-
ských lavíc. Končia sa dva mesiace
letných prázdnin, čas dovoleniek,
prázdninových pobytov v táboroch, u
starých rodičov či iných príbuzných.

Pokiaľ deti a učitelia oddychovali,
riaditelia škôl a správca budov mali
plné ruky práce. Prázdniny boli
vhodným časom na vykonanie re-
konštrukčných prác. Takmer na
všetkých základných školách sa
maľovali znečistené priestory a ro-
bili nevyhnutné údržbárske práce.

Informovali sme sa priamo v ško-
lách a u referenta pre správu ma-
jetku školstva na Mestskom úrade
v Pezinku Ing. Jindřicha Markusa,
aké rekonštrukčné práce vykoná-
vali v školských objektoch.

V ZŠ na Kupeckého ulici rekon-
štruovali sociálne zariadenia pri
telocvični a kotolňu. Pracovalo sa
aj na prestavbe nevyužitej kotol-
ne. V ZŠ na Fándlyho ulici sa ro-
bila rekonštrukcia podlahy v telo-
cvični s predpokladaným náklalne

dom 1,2 mil. Sk. Opravovali tiež
sociálne zariadenia v školskom
klube detí a upchatú kanalizáciu.

V ZŠ Na bielenisku odstraňovali
nefunkčnú výmenníkovú stanicu,
ktorá ohrozovala okolie. Pokračo-
vala prestavba šatní na stolnoteni-
sovú halu, vrátane sociálnych zari-
adení.

V ZŠ Orešie zabezpečili v časti
budovy výmenu plastových okien,
pôvodné drevené už boli nefunk-
čné. (mo)



Na Trhovisko na Kupeckého ulici každý týždeň smerujú stovky Pezinča-
nov a obyvateľov z okolitých obcí. Prichádzajú na nákup zeleniny, ovo-
cia, kvetov, potravinárskych výrobkov. Láka ich jedinečná trhová atmo-
sféra, bohatý výber čerstvých produktov, mnohí však prichádzajú tiež
pochutiť si na rozvoniavajúcej cigánskej či inej mäsovej špecialite. (mo)

–

V minulom čísle Pezinčana
sme uverejniličlánok Miesto pro-
gramov sledujeme tabuľky, v kto-
rom sme kritizovali prevádzkova-
teľa káblovky spoločnosť UPC
BROADBAND SLOVAKIA, že sa
na televíznych obrazovkách v
Pezinku u viacerých programov
často objavujú tabuľky s označe-
ním vysielaného programu. O
vyjadrenie sme požiadali ho-
vorcu spoločnosti Jaroslava Ko-
lára, ktorý nám 1. 8. 2007 napísal:

Časť divákov káblovej televízie
od spoločnosti UPC v niektorých
týždňoch mohla zaznamenať na
svojich obrazovkách tabuľky s údaj-
mi o práve vysielanom programe.
Išlo o zobrazenia s údajmi o servis-
nom hlásení v prípade poruchy prijí-
macieho zariadenia a tieto zobraze-
nia sú iba dočasné.

Spoločnosť UPC aj z tohto dô

vodu od stredy 1. augusta pristúpila
ku kompletnej výmene vysielacích
technológií, čoho súčasťou je aj
výmena uvedených prijímacích
zariadení, ktorá do budúcna za-
bráni zobrazovaniu spomínaných
hlásení. Výmena technológií vzhľa-
dom na požiadavky a potreby soft-
vérových korekcií nového systému
potrvá niekoľko dní, nemala by však
spôsobiť žiadne prerušenie pri po-
skytovaní služby káblovej televízie.
Po tejto úprave siete budú môcť di-
váci sledovať káblovú televíziu v
najvyššej možnej kvalite.

Spoločnosť UPC neustále skva-
litňuje svoje služby, o čom svedčí
pravidelné obohacovanie progra-
movej ponuky o nové atraktívne
kanály, ako je aj uvedenie vysoko-
rýchlostného internetu chello pre
obyvateľov Pezinka.

Čo sa týka českej stanice Nova,

spoločnosť UPC mala a má záujem
o jej zaradenie do programovej po-
nuky. Je to však otázka autorských
práv a verejnosti známeho zápor-
ného stanoviska TV Nova, pre ktoré
túto stanicu legálne nemá v ponuke
žiadny poskytovateľ služby platenej
káblovej televízie. Kým sa stano-
visko TV Nova nezmení, vysielanie
tejto stanice ani pri najväčšej vôli
nebudeme môcť pridať do ponuky,
rovnako ako ani ostatní operátori.

Spoločnosť UPC však pravidelne
obohacuje programovú ponuku a v
tomto trende bude pokračovať na-
ďalej – už čoskoro sa diváci káblo-
vej televízie v Pezinku môžu tešiť
na nové kanály, o ktorých zaradení
budeme informovať priebežne. K
tomu treba pridať ešte jedno prí-
jemné prekvapenie, o tom ale na-
budúce. (r)

V čase od 15. hod. 24. júla do
7.30 hod. 25. júla na budove Zá-
kladnej školy na Holubyho ulici (v
smere od Moyzesovej ul.), ne-
známy páchateľ rozbil desať skle-
nených výplní okien. Týmto spô-
sobil poškodenému Mestu Pezin-
ku škodu v sume 11 tis. Sk. (vk)

Spred domu na Majakovského
ulici č. 7 nezistený páchateľ, v
čase od 22.15 hod. nedele 29. júla
do 5.30 hod. pondelka 30. júla,
odcudzil Škodu Octaviu 1U sivej
metalízy. Poškodenej S. B. z Pe-
zinka spôsobil škodu 300 tisíc Sk.

(orpz)

Z objektu spoločnosti Vitis Pezi-
nok, ul. Za dráhou, odcudzili dve
nerezové nádrže s objemom 40 ti-
síc litrov a päť 36 tisíc litrov. Po-
škodenej organizácii vznikla ško-
da 2 milióny Sk. (orpz)

V priebehu niekoľkých dní došlo
na železničnej trati v Pezinku k
dvom úmrtiam.

Dňa 16. júla o 23.15 hod. pre-
chádzal cez koľaje pri Glejovke
47-ročný Tibor B., ktorého zachytil
idúci vlak. Muž následkom zranení
podľahol.

K ďalšej tragédii došlo v nedeľu
5. augusta dopoludnia. Muž z Čier-
nej nad Tisou (47) si ľahol na ko-
ľaje asi 100 metrov pred vlakom.
Aj keď rušňovodič začal trúbiť a
použil rýchlobrzdy nedokázal
zrážke zabrániť. Rýchlik samovra-
ha rozsekal doslova na kúsky.

(mo)

V minulom čísle Pezinčana som
si prečítala článok Eriky Figurovej
Sľubovali jednodňovú chirurgiu...,
v ktorom ma označila za liečiteľku
s prepojením na ruskú sektu Ana-
stázia a nazvala moju liečebnú
činnosť šarlatánstvo, šalamún-
stvo a zaklínačstvo. Dôrazne sa
ohradzujem proti takémuto ozna-
čeniu. Je to zlomyseľnosť. V pr-
vom rade, nie som prepojená na
žiadnu sektu, pomenovanie zdra-
votného centra je podľa mena mo-
jej vnučky, v druhom, nejde o žiad-
ne šarlatánstvo, pisateľka moju
liečebnú činnosť vôbec nepozná,
mimochodom mám ju povolenú
ministerstvom zdravotníctva.

Som pôvodom Ukrajinka, na Slo-
vensku žijem šestnásť rokov a od
roku 2001 mám slovenské štátne

občianstvo. Liečiteľskou čin-
nosťou sa zaoberám 50 rokov.

Moja liečiteľská činnosť spočíva
v uplatňovaní Bowenovej terapie,
ktorou sa harmonizuje a vyrov-
náva energia v človeku a odstra-
ňuje napätie. Lieči sa tiež široký
rozsah telesných disfunkcií.

Masáže sa robia na masážnom
lôžku. Je to regeneračné a rela-
xačné lôžko, na ktoré mám slo-
venský certifikát. Robí sa na ňom
rehabilitácia krčnej a bedrovej chr-
btice na uvoľnenie chrbtových sva-
lov, zmenšenie tukových vrstiev,
zlepšenie cirkulácie krvi a lymfy.
Pôsobením týchto účinkov na
ľudský organizmus umožňuje rea-
lizovať efektívnu prevenciu a rege-
neráciu v širokom rozsahu one-
mocnení. Valentína Bajcsiová

V dňoch 27. 8. – 1. 9. 2007 sa
koná u nás XVI. medzinárodný
hudobný festival Slovenské histo-
rické organy. V rámci festivalu sa v
stredu 29. augusta o 19.00 hod.
uskutoční koncert v evanjelickom
a.v. kostole v Grinave. Na organe
Martina Šašku z roku 1875 bude
hrať Olivier Vernet, titulárny orga-
nista katedrály v Monaku.

O. Vernet hru na organe študo-
val na Konzervatóriu St. Maur des
Fossés, kde získal päť zlatých me-
dailí a koncertný diplom s vyzna-
menaním. V roku 1984 mu bola
udelená prvá cena na Medziná-
rodnej súťaži U.F.A.M. v Paríži a v
roku 1991 sa stal víťazom Medzi-
národnej organovej súťaže v Bor-
deaux. Nahral viac ako 65 CD na-
hrávok vrátane kompletného orga-
nového diela. Jeho koncertné vy-
stúpenia v celej Európe a v USA
zahŕňajú spoluprácu s popred-
nými súbormi.

O. Vernet je od roku 2006 na zá-
klade medzinárodného konkurzu
titulárnym organistom katedrály v
Monaku. Pedagogicky pôsobí ako
profesor na hudobnej akadémii
Rainera III. v Monaku a na konzer-
vatóriu v Tours vo Francúzsku. Je
umeleckým riaditeľom medziná-
rodných organových festivalov v
Monaku a v Mougins. (hh)

Okresné združenie Strany
zelených otvorilo v Pezinku
novú kanceláriu. Nachádza sa v
priestoroch Domova mládeže
na Komenského ul. č. 29, na
štvrtom poschodí, č. dv. 404.
Kontakt: sekretariat@zelenype-
zinok.sk, www.zelenypezinok.
sk. (mk)



Toto zisťovanie sa v Slovenskej
republike robí po prvýkrát a je to
zisťovanie za rok 2006. Zámerom
je získať údaje o formálnom a ne-
formálnom vzdelávaní a o iných
druhoch vzdelávania dospelej po-
pulácie vo veku od 25 do 64 rokov.

Zisťovanie sa bude realizovať v
601 náhodne vybraných domác-
nostiach Bratislavského kraja a
teda aj na území Pezinka, pro

V termíne do 30. septembra
2007 realizuje Štatistický úrad
Slovenskej republiky štatistické
zisťovanie o celoživotnom vzde-
lávaní dospelých (projekt AES).

stredníctvom externých spolupra-
covníkov (opytovateľov) ŠÚSR.
Opytovatelia sú povinní preukázať
sa poverením na uvedené zisťo-
vanie.

Všetky informácie a názory, ktoré
v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonymné a
použité výlučne na štatistické úče-
ly.

V tejto súvislosti upozorňujeme
občanov, aby neposkytovali údaje
žiadnym osobám, ktoré sa nepreu-
kážu príslušným poverením opyto-
vateľa a dokladom o totožnosti.

Ing. Magdaléna Šipková

– Vodič taxislužby môže podľa zákona č. 168/1996 Z.z. o cestnej do-
prave, v ktorom je definovaný ako dopravca, ponúkať prepravu ces-
tujúcich iba na určenom stanovišti. Pokiaľ teda ponúka svoje služby s
označeným vozidlom na inom mieste, ako určí obec, dochádza k poru-
šeniu uvedeného zákona.

Mestská polícia v Pezinku zatiaľ neriešila takéto porušenie zákona
a ani nepreverovala oznámenie o jeho páchaní. V prípade zistenia
takéhoto konania vodičov taxislužby, toto zadokumentujeme a v
zmysle zákona oznámime príslušnému správnemu orgánu, v tomto
prípade Bratislavskému samosprávnemu kraju.

, zást. náčelníka MsPMgr. Miloslav Bila

Vo štvrtok 26. júla ráno som išiel do práce a naskytol sa mi tento ob-
raz: tri taxíky parkovali pred Billou na miestach určených pre verej-
nosť, hoci majú vyčlenené parkovacie plochy, za ktoré si platia. Svoj-
voľne zaberajú ešteďalšie miesta. Mário Horváth

Mesto Pezinok a Základná organizácia Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov na oslavy 63.
výročia vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré sa
uskutočnia v utorok 28. augusta o 15.00 hod. Zraz účastníkov je pred
Zámockým parkom. Oslavy budú mať tento program: hymna, báseň,
slávnostný príhovor, položenie vencov a kytíc k pamätníkom, krátky
kultúrny program. (msú)

Pripomíname, že ešte do 15. septembra 2007 možno nahlásiť
vhodné tipy do mestskej súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu okna
(balkóna), predzáhradky a verejnej budovy. Môžu to urobiť nielen sa-
motní pestovatelia kvetín, ale aj občania, ktorým sa táto aktivita spolu-
občanov páči a robí im radosť. Hodnotiaca komisia výzdobu zdoku-
mentuje a nakoniec rozhodne o víťazoch, ktorí budú ocenení. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 10. októbra. Návrhy do
súťaže posielajte na

, tel. 033/6901 153, e-mail: eva.lupova@
msupezinok.sk.

Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7,
odd. životného prostredia

(mo)



V rámci Kultúrneho leta v Pe-
zinku sa druhýkrát predstavilo Diva-
dlo folklóru RADOSŤ, ktoré pôsobí
pri Kultúrnom centre
v Pezinku. Vlani
uviedlo hru

,
v tomto roku nové
pásmo hovoreného
slova a spevu

. Hru
s členmi súboru na-
študoval režisér
PaedDr. Kamil Baxa.

Predstavenie 22.
júla v Zámockom

Vínko,
vínko, tvrdý chlebík

Kraj ty
náš rodný

parku si pozreli stovky divákov, v
ktorých zanechalo nezabudnuteľné
dojmy. Text a foto Ján Veselý

Mestskému múzeu v Pezinku sa
v roku 2006 podarilo získať finan-
čné prostriedky 2 897 540 Sk v
rámci programu cezhraničnej spo-
lupráce Iniciatívy Spoločenstva
INTERREG IIIA Rakúsko – Slo-
venská republika, na realizáciu
projektu

.
Základná myšlienka projektu

spočíva v dvoch rovinách. Jednou
je presná lokalizácia známych ako
aj nových, v rámci projektu identi-
fikovaných, archeologických loka-
lít v okresoch Pezinok, Bratislava
a Senec pre potreby územných
plánov miest a obcí. Druhou je zís-
kanie informácií o jednotlivých
etapách, štruktúre a hustote osíd-
lenia v spomínanej oblasti. Tieto
majú význam najmä pre zvýšenie
historického povedomia obyvate-
ľov miest a obcí, ktorých sa projekt
bezprostredne týka. V rámci dote-
raz zrealizovaných etáp projektu
bola vypracovaná analýza už zná-
mych poznatkov o germánskom
osídlení skúmanej oblasti. Na ňu
nadviazala prvá – jarná fáza terén-
nych prieskumov, počas ktorej
bolo napríklad len v chotári Slo-
venského Grobu zistených viac
ako desať nových archeologic-
kých lokalít z rôznych historických
období.

V priebehu letných mesiacov
prebehlo vyhodnocovanie získa

Germánske osídlenie v
priestore Bratislavskej brány, ako
širšie hospodárske a sociálne zá-
zemie Carnunta a Gerulaty

ného kovového, kamenného a ke-
ramického materiálu odbornou
skupinou pracovníkov Archeolo-
gického múzea SNM v Bratislave,
ktoré je tiež domácim partnerom
projektu. Počas jesenných mesia-
cov bude projekt pokračovať ďal-
šou fázou terénnych prieskumov,
spojených s presným lokalizova-
ním archeologických lokalít pomo-
cou navigačného systému GPS.
Na tejto časti projektu sa zúčast-
nia aj rakúski partneri z Archeolo-
gického parku Carnuntum, ktorý
sa nachádza v mestečku Petronell
v blízkosti slovenských hraníc.
Projekt vyvrcholí v júni 2008 me-
dzinárodnou odbornou konferen-
ciou, ktorej súčasťou bude aj zbor-
ník príspevkov, vychádzajúcich z
poznatkov, získaných v rámci pro-
jektu.

Pre obce a mestá z okresov Bra-
tislava, Pezinok a Senec bude
dôležitou informáciou ďalší výstup
projektu – digitálna mapa s pres-
nými údajmi o všetkých zistených
archeologických lokalitách, na-
chádzajúcich sa v katastroch jed-
notlivých miest a obcí. Dúfame, že
práve táto mapa bude dôležitým
podkladom pre územnoplánova-
cie dokumentácie všetkých sta-
vebných úradov a to najmä v
súvislosti s rozsiahlou výstavbou v
našom regióne.

Mestské múzeum v Pezinku

Petra Pospechová,
Peter Wittgrúber

Víťazná Bojnická kapela. Foto: Dušan Polák

Tradične na nádvorí Zámku sa
uskutočnil cez tretí augustový ví-
kend medzinárodný súťažný festi-
val dychových hudieb Dychovky v
preši. V tomto roku to bolo po sied-
mykrát. Organizátori Spolok dy-
chovej hudby Cajlané, Kultúrne
centrum a Fanklub Cajlané zaradili
do súťaže šesť hudieb (Gemerčan-
ka, Grinavanka, Skalanka, Saras-
dorf, Bojnická kapela, Štefanovjan-
ka), ďalších sedem účinkovalo na
sprievodných podujatiach.

Hlavnú cenu súťaže odborná po-
rota na čele s hudobným sklada-
teľom a čestným predsedom Zdru-
ženia dychových hudieb Slovenska
Adamom Hudecom udelila

. Tejto kapele na záver
odovzdali aj atraktívnu vecnú cenu –
pečené prasiatko.Ďalšie ceny získa-
li: Cena primátora – ,
Cena diváka – , Cena
za najobľúbenejšiu skladbu –

, Cena za mužský spev –
(DH

Skalanka), Cena za ženský spev –
(DH Gemerčan-

ka), Cena za inštrumentálnu skladbu
– (Rakús-
ko), Cena komunitnej nadácie Re-

DH Boj-
nická kapela

DH Grinavanka
DH Skalanka

DH
Grinavanka
Tomáš Vaňo, Ľuboš Opatovský

Renata Brezovská

DH Musikverein Sarasdorf

via – , Cena Vinea
od Vitisu –
(ČR).

Predseda festivalu
nam po ukončení podujatia pove-

dal: –

DH Štefanovjanka
DH pri ZUŠ Letovice

S tohtoročným festivalom som
po všetkých stránkach spokojný. Vý-

František Fé-
der

nimočný bol tým, že sa na ňom zú-
častnilo až trinásť kapiel, s 260 účin-
kujúcimi. V tomto smere nemáme na
Slovensku konkurenciu. Potešil ma
aj záujem divákov, prišlo ich viac ako
po iné roky. Veľká naša vďaka patrí
sponzorom Mestu Pezinku, Revii a
ďalším, bez ich pomoci by sme ne-
mohli usporiadať toto podujatie.

(mo)

Jednu z cien odovzdáva zástup-
ca primátora JánČech.



Tak, a je to za nami. A čo kon-
krétne mám na mysli? Pre tých čo
náhodou nevedia, tak je to devät-
násty ročník medzinárodného diva-
delného festivalu Cibulák. Posled-
ný júnový víkend sa Pezinok pre-
menil na mesto klaunov, žonglérov,
serióznych divadelníkov, ale aj cir-
kusantov a performerov. Podujatie
zhodnotil riaditeľ festivalu Rasťo
Kuttner z Občianskeho združenia
P.R.D.:

“
Prvý cibulákový deň bol naozaj

dramatický, hneď na otvorení sa
strhla búrka a všetci účastníci verni-
sáže výstavy Ormandíkovcov mali
skvelé divadlo. Do rytmu dažďa hral
vynikajúci Peter Lipa.

Za výnimočné profesionálne žong-
lérske predstavenie kombinované s
netradičnými vizuálnymi efektmi si

„Myslím, že sa nám podarilo
pripraviť bohatý program a napriek
občasnej, miestami riadnej nepriaz-
ni počasia si na svoje prišli malí aj
veľkí, nároční pozerači aj poslu-
cháči. Počas troch dní – štvrtok,
piatok i sobota – sa stihlo predstaviť
množstvo umelcov z rôznych kútov
Európy. Podstatné sú ohlasy náv-
števníkov. A tie sú v drvivej väčšine
pozitívne. Ak máte nejaký podnet,
tak nám ho zašlite. Stačí kliknúť na
www.cibulak.sk. Na záver by som
ešte rád poďakoval všetkým, ktorí
pomohli pri realizácii akcie.

Za pirátskym pokladom

Divadlo vo filme, film v divadle

. Ruku v
ruke tu cirkusanti a bábky ponúkli
divákovi pohľad do zákulisia cirku-
sovej manéže, mohli ste stretnúť
klaunov, najsilnejšiu ženu i baletku
na lane.
Zaujímavosťou tohtoročného Cibu-

láku bola filmová sekcia s podtitu-
lom .
V plnej malej sále KC ste si mohli
pozrieť produkciu divadla Buchty a
loutky s animovaným filmom Chcí-
páci a mladú kvalitnú tvorbu študen-
tov Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU.

Ani tento rok nechýbala hudobná

niekoľkokrát vypočulo obrovský
aplauz preplnenej kinosály diva-
delné predstavenie Ville Walo &
Kalle Hakkarainen – State of waiting
až z Fínska. Nepokoj, nedočkavosť
a napätie čakania prevtelené do
umenia pohybu, bolo načo pozerať.

Podľa slov Laja Slimáka, jedného
z organizátorov, bol asi najväčšou
atrakciou festivalu Brazílčan Duda
Paiva.

Popri popíjaní nášho dobrého
vínka a pojedaní mastného chlebíka
s cibuľou, si návštevníci pochutili aj
na tradične úspešnom Teatre Matita
zo Slovinska. V rámci literárneho
soaré ste si mohli vychutnať aj vzru-
šujúcu jazdu do hlbín duše dramati-
ka, spisovateľa, herca a režiséra
Laca Keratu, alebo unikát súčasnej
slovenskej prózy Karola Horváta.
Všetko v Zámockej sále v parku.
Bratislavské divadlo SkRAT pobavi-
lo, možno aj inšpirovalo predstave-
ním Nemusím veľa, stačí dobre.

Z Českej republiky k nám opäť
zavítali Komedianti na káře s hrou

„Svojím neobyčajným taneč-
ným prejavom a efektnými výtvar-
nými výrazovými prostriedkami
predviedol rozhovor s anjelom vo
svojej hre Angel. Špeciálne vyrobe-
nej bábke ste neverili, že nie je živá.
Duda Paiva jej vdýchol v svojom
predstavní reálny charakter, city a
dramatiku.“

sekcia festivalu. Viac o nej prezradil
Petter Bittner:

Uff. Tento rok bolo naozaj čo vidieť i
počuť...teraz nám už nezostáva nič
iné, len tešiť sa o rok – na jubilejný
dvadsiaty – Cibulák !!!

„Každý festivalový
deň bol zavŕšený koncertmi skupín
na nádvorí zámku. Dušu potešila
slovinsko-česká skupina Feketese-
retlek, publikum roztancovali Pii
Jem aj obľúbená česká kapela s
veselým názvom Ahmed má hlad...
Nechýbali menšie koncerty v
reštauráciách – asi najviac zaujal
Abusus a jazzová kapela Deja vu.“

Barbora Berezňáková

Divadlo Continuo s predstavením Daleko k dotýkaní.



vyhlasuje výberové konanie

na miesto
, s týmito požia-

davkami:

príslušníka Mestskej
polície Pezinok

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti:

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:

.

Miesto podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní:

Mesto Pezinok, Mestská polícia,
Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok.

MESTO PEZI-
NOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok

príslušník mestskej polí-
cie

úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou

trestná
a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba dušev-
ne a telesne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície, vodičský
preukaz skupiny B

žiadosť o
prijatie do zamestnania a životo-
pis, doklad o ukončení štúdia, od-
pis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.

osvedčenie o odbornej spô-
sobilosti na výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva na
výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
konania v záťažových situá-
ciách

2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosť a kolegialita.

3. Kladný vzťah k práci, obeta-
vosť a iniciatíva pri plnení úloh .

žiadosti spolu s dokladmi zasielať
poštou alebo osobne na adresu:

V septembri otvorí oficiálne svoje
brány pezinská Akadémia tretieho
veku, ktorá ponúkne priestor pre
vzdelávanie obyvateľov nad 50 ro-
kov z Pezinka a okolia. Táto aktivita
je reakciou na požiadavku vyplýva-
júcu z prieskumu názorov občanov
mesta na podmienky života starých
ľudí v meste.

Samospráva Pezinka zareago-
vala na túto potrebu a pripravila dvoj-
ročný cyklus 4 hoby kurzov, ktoré
budú mať formu akadémie. V škol-
skom roku 2007/2008 sa otvárajú
tieto špecializácie: 1.Dejiny Sloven-
ska s dôrazom na históriu malokar

patského regiónu Úvod do štúdia
histórie Psychológia medzi-
ľudských vzťahov Základy pôdo-
hospodárstva

, 2.
, 3.

a 4.
(ovocinárstvo, zá-

hradkárstvo, vinohradníctvo).
Vyučovanie bude rozdelené v

oboch ročníkoch na zimný (septem-
ber – november) a letný (január –
marec) semester. Prednášky sa
budú konať vždy v prvú a tretiu
stredu v mesiaci po dve vyučovacie
hodiny (prvá od 15.00 do 15.45
hod., druhá od 16.00 do 16.45 hod.)
na Základnej škole na Fándlyho
ulici. V prvom semestri bude prvá
hodina, tzv. všeobecného základu, ,

spoločná pre všetky špecializácie,
druhá hodina bude rozdelená podľa
špeciializácií. V letnom semestri v
prvom ročníku a celý druhý ročník
budú obe hodiny vyhradené pre
špecializačné štúdium. Štúdium
bude ukončené praxou v odbore a
po splnení stanovených podmienok
absolventi dostanú certifikát.

Hlavný garant akadémie, Mesto
Pezinok, pozýva prihlásených záu-
jemcov o štúdium na slávnostné
otvorenie nového školského roka,
ktoré sa uskutoční 5. septembra o
15.00 hod. v Dome kultúry v Pezin-
ku. (EL)

V dňoch 16. – 21. júla sme sa zúčastnili na rekreač-
nom zájazde na Považí. Boli sme ubytovaní v Pruži-
ne, v Chate na Priedhorí, v krásnom prostredí pod
horami. Odtiaľ sme chodili na poznávacie zájazdy.
Boli sme v Beckove, v Hurbanovom rodisku, navští-
vili sme evanjelický kostol, pani farárka nás obozná-
mila s činnosťou tohto dejateľa, potom sme si pozreli
hrad Beckov. V rámci celodenného výletu do Rajec-
kých Teplíc sme oddychovali na termálnom kúpalis-
ku. Navštívili sme svetoznámy betlehem v Rajeckej
Lesnej. Ďalší deň sme sa vykúpali v Rajci a obdivo-
vali sme Súľovské skaly. Večery sme trávili pri oh-
nisku a opekaní, pričom sme spievali. Naladila nás
Jajoba z Grinavy za doprovodu harmonikára. Každý
večer o desiatej zaznela krásna večierka Jožka Kraj-
čoviča. I dedinčanom z Priedhoria sa to páčilo a bolo
im ľúto, keď sme odchádzali.

Dôstojne sme sa ráno, v deň odchodu, rozlúčili aj s
personálom, ktorý sa o nás po celý čas vzorne staral. Večer pri ohnisku.

Jedna členka na rozlúčku zložila i báseň, ktorú sme
im zaspievali. Padali i slzičky.

Toto všetko sa udialo vďaka Milanovi Kendovi z
Únie nevidiacich, za účasti členov z okresov Pezi-
nok, Malacky a Senec.

(mm)

do schránky Pezinčana?
Oznámte nám to na tel. č.
641 3435.

V sobotu 11. augusta sa
pod gestorstvom Občian-
skeho združenia Pezinské
rozprávkové divadlo, usku-
točnila spomienka na Kon-
certy mladosti po tridsia-
tich rokoch, ktoré v Pe-
zinku pripravila skupina
mladých ľudí, organizova-
ných v klubeAtlas.

Hoci išlo o obdobie tvrdej
normalizácie, v preplne-
nom pezinskom amfiteátri
v rokoch 1976 a 1977 vy-
stúpili Vladimír Merta, Petr
Lutka, Vlastimil Třešňák,
Jaroslav Hutka, Vladimír Mišík +
ETC, Jaro Filip + trio, Collegium
musicum, Energit, Fedor Frešo a
iní.

Na spomienkovom koncerte pod
holým nebom v Schaubmarovom
mlyne ako prvá vystúpila prvá

dáma českej alternatívy Dáša An-
drtová-Voňková. Potom prišiel na
pódium Marián Varga, ktorý svojim
nenapodobiteľným štýlom upútal
publikum a dostal ho do varu. V
hudobnej časti ešte potom vystú-
pili And Meditating Four Joža Bar

rinu a na záver gitarový
virtuóz René Lacko s kape-
lou.

Počas koncertu sa usku-
točnil krst knižky Koncerty
mladosti ´76, ´77 – Česko-
slovenský Woodstock,
autorov Pavla Boriša,
Jána Štrbu a Petra Bittne-
ra. Krstilo sa netradične,
odtlačkami pohára na-
močeného v červenom
víne.

Súčasťou spomienkovej
akcie je aj výstava foto-
grafií Jána Štrbu v Mest-

skom múzeu. Návštevníci si môžu
na nej pozrieť čiernobiele fotogra-
fie z dvoch ročníkov Koncertov
mladosti. Výstava potrvá do 13.
septembra.

(mo)



Monika Balážová 11.6.
Peter Foltanovič 11.6.
Romana Heribanová 11.6.
Oliver Pinček 11.6.
Dávid Polák 11.6.
JakubČerný 12.6.
Matej Felšöci 13.6.
Aleš Mošať 13.6.
Tereza Rapčanová 15.6.
Patrik Solík 15.6.
Adam Spusta 19.6.
TimotejČermák 20.6.
Laura Cinová 21.6.
Ema Bromová 22.6.
LukášĎurák 22.6.
Ema Plevová 22.6.
Adam Rázga 29.6.
Alexandra Belanová 30.6.
PeterAmzler 1.7.
Diana Belanská 1.7.
Oskar Ripka 2.7.
Viktória Kopytková 3.7.
Dominika Goliašová 5.7.
Martin Matula 12.7.
Andrej Petrovič 13.7.
Lenka Hoppanová 16.7.
Viktória Jakubkovičová 16.7.
Rebeka Melišíková 16.7.

Martin Kuttner a Natália Ragasová
Igor Varga a Žaneta Jankulárová
Pavol Šemetka a Ing. Magdaléna
Oláhová
Dušan Sibyla a Mgr. Michaela Kujo-
vičová
Bohuslav Peko a Eva Škrípová

JánČukan 83 r.
Mária Gonosová 50 r.
Ján Grúber 74 r.
Jozef Jajcaj 60 r.
Mária Tyková 88 r.
Jozefína Gánovská 79 r.
Tibor Takáč 70 r.
Imrich Slámka 58 r.

Malvína Hrušková 3.8.
Juraj Kováč 7.8.
Tibor Jokel 8.8.
Rudolf Uhlár 18.8.
Veronika Knoteková 19.8.
Pavol Dubek 22.8.
Akad. sochár Emil Venkov 22.8.
Anna Krupová 31.8.

Milan Králik 4.8.
František Nitray 5.8.
Miroslav Stojkovič 5.8.
Irena Slezáková 9.8.
Oľga Valachovičová 9.8.
Ing. Jozef Doluvodský 13.8.
Leopoldína Valentová 18.8.
Helena Slimáková 25.8.
František Raždík 26.8.
Marta Sláviková 31.8.

Anna Krupová 31.7.
Zuzana Treczková 3.8.
Emília Rajnerová 9.8.
MichalĎurkáč 15.8.
Matilda Žužičová 16.8.
Oľga Kurucová 18.8.
Mária Guštafíková 24.8.
OľgaČechová 28.8.

Elena Demovičová 19.8.
Emília Mlčúchová 26.8.

Mária Strapáková 16.8.

Rozália Korčeková 7.8.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročné

93-ročná

96-ročná

Erik Koncz a Lenka Klasová
Daniel Novák a Ing. Alesja Mihali-
ková
Miroslav Macko a Hana Ježovičová
IgorČech a Monika Reichbauerová
Branislav Poláček a Marcela Bizná-
rová
Ivan Stromko a Miriam Haarová
Martin Kubáni a Monika Šurániová
Rastislav Baňár aAndrea Kujanová
Mgr. art. Tomáš Molnár a Henrieta
Pastuchová
Bc. Boris Brinza a Mgr. Lenka Mi-
chalková
Jozef Federl a Paula Ritnošíková
Patricius Palla a MUDr. Alena Ma-
nová
Marek Mižov a Ing. Mária Hudáková
Ing. Pavol Tavač a Ing. Jana Pušká-
rová
Peter Tahotný a Katarína Matúšková
František Myslík a Jana Luptáková
Anton Bizub a Natália Kremsová
Vladimír Kostolanský a Zuzana Čer-
venková
Tomáš Varga a Daniela Ušiaková
Ivan Kaczina a Radoslava Váža-
nová

Tak tíško odišla duša Tvoja, zavrela
si oči, srdce prestalo biť, aj keď si
tak veľmi s nami tu chcela žiť.
Dňa 11. 7. 2007 uply-
nul smutný rok, čo
nás navždy opustila
naša drahá dcéra,
manželka, matka a
sestra

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí jej venujú tichú spomienku. S
úctou, láskou a smútkom v srdci
spomína celá smútiaca rodina.

Ľudmila
ORAVCOVÁ

13. júl je najsmut-
nejším dňom nášho
života. Pripomína-
me si prvé výročie
úmrtia

,
ktorý nás opustil v

ďalekej cudzine. Veľmi nám chýbaš!
S láskou a hlbokým zármutkom v
srdci na teba vzpomínajú matka,
manželka, dcéra, syn, brat, sestra s
rodinami, príbuzní a priatelia.

Ivana
PÄTOPRSTÉHO

Dňa 14. 7. 2007 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
babka, prababka

.
S bolesťou v srdci spomínajú syno-
via Ján a Jaroslav s rodinami.

Margita
LEHOTOVÁ

Dňa 26. 7. 2007
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-
žel, otec a starý
otec .
Ďakujeme všetkým,

ktorí na neho nezabudli a venujú
mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína man-
želka Ružena, syn Marián, dcéra
Zlatica a syn Michal s rodinami.

Michal KOSŤ

Odišiel si navždy, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ stále s
nami. Nič viac Ti už nemôžeme dať,
len kyticu kvetov na hrob a spomí-
nať.
Dňa 29. 7. 2007 sme
si pripomenuli nedo-
žité 23. narodeniny
nášho syna a vnuka

.
S láskou a úctou
spomínajú otec, bab-
ka, strýko a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali a mali radi
venujte mu tichú spomienku spolu
s nami.

Jarka HREBÍČKA

Dňa 13. 8. 2007 uply-
nulo 18 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel a
otec

.
Spomína manželka

a deti.

Juraj BALUCH

Mal si nás všetkých rád a veľmi si
chcel žiť. Nikto ti však v chorobe
nedokázal pomôcť, tak si nás mu-
sel opustiť.
Dňa 30. 7. 2007 uply-
nulo 17 rokov čo nás
po ťažkej chorobe
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor a dedko

.
S láskou na neho spomínajú man-
želkaAnna, dvaja synovia a dcéra s
rodinami. Nezabúdame!

Gustáv
ONDREJOVIČ

Dňa 10. 8. 2007 sme
si pripomenuli 30.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca,
dedka

.
S úctou spomínajú syn a dcéry s
rodinami.

Antona
MICHELIČA

Dňa 19. 8. 2007 uply-
nul rok, čo nás opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka, sestra a
švagriná

,
rod. Penáková.

Všetci, čo ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou a
smútkom v srdci spomíname.

Anna TRETINOVÁ

Dňa 18. 6. 2007
sme sa navždy roz-
lúčili s našou drahou
mamou a babkou

.
Ďakujeme všetkým

príbuzným, priateľom a známym,
ktorí ju prišli odprevadiť na posled-
nej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavenú sústrasť. Dcéra a syno-
via s rodinami.

Matildou
MACEKOVOU

Odišiel si navždy, niet Ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ stále s
nami.

Dňa 16. 8. 2007
sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov
nášho drahého

.
Spomína manželka,
synovia Ernest a

Peter s rodinami.

Ernesta
PETRAKOVIČA

Utíchol tvoj hlas, srdce prestalo biť
a my už len so spomienkou mu-
síme žiť.

Dňa 12. 8. 2007 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila dra-
há manželka, ma-
mička, babička,
dcéra a sestra

z Viničného.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami
venujú tichú spomienku.

Ľudmila
NOSKOVIČOVÁ

Odišla si náhle, nečakane, na roz-
lúčku nebol čas, tvoj odchod zabo-
lel všetkých nás.
Dňa 19. 8. 2007 uply-
nuli 3 roky, čo nás
opustila

.
S láskou spomína
celá rodina a vnúča-
tá Dominika a De-
niska.

Boženka
KANKOVÁ

Mala som vás všetkých rada a
chcela som ešte žiť, ale prišla tá
chvíľa, keď musela som vás opus-
tiť. Neplačte, nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súdené, muselo sa
stať.

Dňa 29. 8. 2007
uplynie rok, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mamička,
babička a prababič-
ka

.
S láskou spomínajú

dcéry Maja, Katarína, Júlia, Hela,
Estera s rodinami.

Estera
NIMERFOLOVÁ

Ladislav Marcina 69 r.
Serafína Horváthová 87 r.
Anna Motyčková 96 r.



Dňa 13. 8. 2007 sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

.
Spomínajú manželka, Peter, Lenka
a vnučka Viki.

Viktora PROKOPA

Dňa 29. augusta
2007 uplynie 20 ro-
kov, čo nás navždy
opustil

.
S láskou a úctou
spomína manželka

s rodinou.Ďakujeme všetkým, ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Jaroslav ŠTEVO

Keď sa vyberiete do prírody Ma-
lých Karpát, cesta vás povedie po-
nad pezinské vinohrady, až prídete
do lesa. Určite budete obdivovať
čaro zelene všade navôkol. Ve-
lebné ticho, ktoré tam panuje, iba
občas preruší veselé trilkovanie
vtákov. No keď zájdete do lesa ešte
hlbšie a budete sa predierať spleťou
chodníčkov, možno objavíte aj ruiny
malých kamenných domčekov, v
ktorých už samozrejme nikto nebý-
va. Tých ľudí, ktorí tam žili, už tam
nestretnete, lebo už dávno opustili
svoje lesné obydlia a odišli všeli-
kam.

Boli to nemeckí drevorubači, po
pezinsky nazvaní ,,huncokári" (z
nemčiny Holzhauer – rubači). Títo
jednoduchí, veľmi skromní, čestní a
pracovití lesní robotníci prišli do hôr
pezinského chotára takmer pred
200 rokmi, ešte za čias panovania
Márie Terézie. Vtedy lesy v okolí
Pezinka vyzerali inak ako dnes.
Stromy, hlavne duby a buky mali aj
120 – 140 rokov, kým ich niekto vyrú-
bal. Ťažba nebola taká rozvinutá,
ako teraz, a aj možnosti odbytu boli
obmedzené. Huncokári priniesli so
sebou aj prepracovaný systém od

borného výrubu, ktorým sa tu po-
tom živili. A ako vlastne žili v pezin-
ských horách?

Postavili si tam teda tie kamenné
domčeky s hrubými múrmi a veľmi
jednoducho, účelovo si ich zariadili.
Dreva mali na kúrenie dosť, svietili
si petrolejom a umývali sa v stud-
ničkách a potokoch. Svoje obydlia
si postavili tam, kde bola voda. Stud-
ničky boli pre nich nielen zdrojom
vody na všetky účely ich jednodu-
chého života, ale slúžili zároveň aj
ako chladničky na uschovanie po-
travín v lete.

Chovali si všetky druhy domácich
zvierat, domčeky chránil pred divou
zverou pes, ktorý bol ako člen rodi-
ny.Ale živiteľkou bola krava, tú mala
každá huncokárska rodina. Krava si
vyberala v prírode čo chcela a tak aj
jej produkty boli veľmi zdravé. Slúžili
nielen huncokárskym rodinám, tí z
nej mali väčšinou iba ,,sedlé mlé-
ko", ale taký syr, smotana, maslo, to
sa nosilo v noškách do Pezinka na
rínok. Piekol sa domáci chlieb, kaž-
dá rodina zvlášť. Na chlieb sa zará-
balo tak, že v lete chodili huncokári
do žatvy, dostali pšenicu, v Pezinku
ju dali zomlieť a múka slúžila na

obživu celej rodiny. Tak napríklad
robotníci, čo chodili do lesa, jedávali
päťkrát denne. Ráno chlieb a mel-
tovú kávu, na desiatu chlieb s ovo-
cím, najčastejšie slivky a jablká.
Obedy boli konvičkové. V okolí
domčekov si huncokári pestovali
ovocné stromy a gazdiné sa starali
o zeleninové políčka. A tak sa varilo
podľa sezóny. Luskovica, fazuľo-
vica, zemiaková zatrepaná poliev-
ka, kapustnica. Na olovrant bol
zase chlieb so slivkami alebo jabl-
kami. Na večeru bol často chlieb a
kyslé mlieko. Ale varili sa aj výborné
jedlá, napr. šmor, šterc, glgance
alebo káre. Dobré boli aj čerešňové
perky. Jedlá boli väčšinou z múky a
zemiakov, pridal sa nejaký omastok
a ovocie. Prilepšením boli aj zabí-
jačkové pochúťky, lebo každá hun-
cokárska rodina si chovala svoje
prasiatko.

Keď sa niekomu malo narodiť
dieťatko, zavolali babicu, ktorá k
nim chodila niekoľko kilometrov pe-
ši. A keď sa už narodilo, položilo sa
jednoducho do trákovice a niekto s
ním zišiel do Pezinka na krst. Po-
tom bola oslava, uvarila sa slepačia
polievka a upiekol sa ovocný koláč

a všetci sa radovali. Aj do školy deti
chodili denno-denne, desať kilomet-
rov peši. V zime ich však prichýlili
dobrí Pezinčania a tak prečkali ne-
priazeň počasia.

A o čom najčastejšie rozprávali
huncokári? O robote a o rodinách, v
ktorých žili. Hovorili samozrejme po
nemecky. Každý večer sa schádzali
k spoločným modlitbám. Ich rozptý-
lením boli občasné zábavy, stretnu-
tia s huncokármi z iných lokalít (Har-
mónia, Zochova chata, Cajla, Lim-
bach). Zážitkom bolo pre nich prejsť
z jednej lúky na druhú a spolu sa
potešiť. Inak to boli samotárski, uza-
vretí ľudia, s vysokými mravnými a
charakterovými vlastnosťami.

Keď sa teda vyberiete na svoju
rodinnú vychádzku do pezinských
hôr, spomeňte si niekedy aj na hun-
cokárov, ktorí priniesli do Pezinka
kus svojej histórie a podieľali sa tým
aj na vytvorení histórie nášho
mesta. A ozaj, menili by ste svoj
život za ich, keby to bolo možné?

,
FS Obstrléze
Ing. Eva Jamborová

Za autentické spomienky ďaku-
jem pánu Rudolfovi Gschwand-
tnerovi.

V nedeľu 12. augusta sa v
rámci Kultúrneho leta usku-
točnilo podujatie Literárny
kolotoč. Organizátori Malo-
karpatská knižnica a Kultúrne
centrum pripravili čítanie z
tvorby pezinských autorov.
Ukážky zo svojej tvorby pred-
stavili Kamila Kay Strelková-
Kanková, Július Balco, Peter
Pavlac, Ľuboš Jurík, Eva Šiš-
ková, Pavel Dvořák, Viera Vala-
chovičová-Ryšavá, Veronika
Šikulová,Alexander Kováč.

(mo)

Ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 27. 7. 2007
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
drahého

,
ktorý nás opustil vo
veku 54 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. S láskou spomína
smútiaca rodina.

Antona TESÁRA

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom, známym
a bývalým kolegom,
ktorí dňa 7. 8. prišli
odprevadiť našu
drahú

na poslednej ceste.
Mama, manžel Emanuel, syn Peter
a ostatná smútiaca rodina.

Henrietu
PENÁKOVÚ

Vystúpenie Petra Pavlaca, vpravo riaditeľka Malokarpatskej kniž-
niceAnna Gašparovičová.

Na hasičskom štadióne pri Ro-
zálke prebehla prvá súťažná disci-
plína –

. V tejto, jednej z
najťažších súťaží, dosiahli najlep-
šie výsledky reprezentanti Ukraji-
ny, ktorí obsadili všetky tri pódiové
miesta. Až na ďalších dvoch, štvr-
tej a piatej priečke, sa umiestnili

V dňoch 3. a 4. júla sa uskutoč-
nili v Bratislave a Pezinku 35.
Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky s medzinárodnou účasťou v
hasičskom športe. Pezinok hos-
til účastníkov slovenského šam-
pionátu po prvý raz. Okrem Slo-
vákov súťažili hasiči z Bulhar-
ska, Maďarska a Ukrajiny.

výstup na vežu hákovým
rebríkom

Slováci M. Trška a V. Štinčík. Víťaz
N. Zub dosiaholčas 14,64 s.

Na podujatí sa zúčastnili ako hos-
tia – primátor Pezinka Oliver Sol-
ga, predstavitelia krajov, Obvod-
ného úradu v Pezinku, poslanec
NR SR a viceprimátor JánČech a
iní.

Ďalšie súťaže pokračovali na
štadióne Interu v Bratislave. Na
slávnostnom otvorení sa zúčastnil i
premiér SR Robert Fico a minister
vnútra Robert Kaliňák.

V disciplíne
prvé tri miesta opäť

obsadili Ukrajinci. Víťazný Beľčen-
ko dosiahol čas 16,03 s. Aj v

dominovali

beh na 100 metrov
s prekážkami

šta-
fete 4 krát 100 metrov

suverénni Ukrajinci (60,82 s.) pred
Slovákmi (60,94 s.) a Bulharmi
(63,31 s.).

V kráľovskej disciplíne –
, si prvenstvo vybojovali

Slováci (30,39 s.) pred Bulharskom
(38,92 s.) a Ukrajinou (42,78 s.).

Slovenský šampionát vyhralo
družstvo Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
Poprad (292,34 s.) pred OR HaZZ
Trenčín (306,50 s.) a ZHU G4S
Fire Services (307,00 s.).

Ocenenie víťazom odovzdali pod-
predseda vlády R. Kaliňák a pred-
stavitelia HaZZ SR a Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR.

požiar-
ny útok

Peter Ronec



Kristína Sodomová:

Dňa 30. mája 2007 slávnostne
vyhlásili v Obradnej sieni MsÚ
výsledky 15. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o
Cenu primátora Pezinka. Od-
borná porota na čele s Magda-
lénou Steinerovou hodnotila 42
súťažných prác.

Už tradične uverejňujeme
výber z najlepších ocenených
prác.

Kvitnúca jabloň
rozveselí záhradu

aj moje srdce.

Darček pre oči
je pohľad na večernú

hviezdnu oblohu.

Čierne havrany
vzlietli ponad oblaky,

už ich nevidím.

Jar už prichádza,
príroda sa prebúdza

zo zimného sna.

Les sa prebudil,
hora vonia fialkami

a snežienkami.

Farebná lúka
posiata kvetmi a rosou

sa blyští krásou.

Slnko zastrelo
oblohu čiernym plátnom,

noc už prichádza.

Vrabce – huncúti
čvirikajú na stromoch,

svet je veselší.

Jediný spôsob
ako získať priateľa,

je byť priateľom.

Svoje schopnosti
využi na to, aby si
pomáhal druhým.

Dážď nám na okno
kvapká, klopká. Tichučko

si pradie mačka.

Prestalo pršať,
vyšlo slnce zlatisté
a s ním tiež dúha.

Vidím plamene –
to slnko zapadá –

mraky sú žlté.

Slnko sa skrýva.
Za mrakom je kratučko,

snehuliak je rád.
(zvláštne uznanie, poézia SŠ)

Ležím v posteli. Pozerám do
prázdna. Cítim, akoby som mala
čochvíľa vybuchnúť. Telo mám
horúce, ruky sa mi trasú. Nemám
chuť sa postaviť. Nemám vlastne
chuť na nič. Chuť jesť, chuť
spať...a už nemám chuť ani pla-
kať. Oči mám opuchnuté a červe-
né, zmáčané od sĺz. Aj keď po mo-
jom tele steká pot, je mi zima. Pre-
mýšľam. Vlastne ani neviem o
čom. Ťažkopádne si vezmem do
rúk pero a papier. Snažím sa niečo
stvoriť. No nakreslím len zamra-
čené slnko pod obrovským obla-
kom, z ktorého šľahajú blesky a
ostrý dážď. Pristihnem sa pri mojej
hroznej kresbe. Dôjde mi, že som
si na ten papier vyliala môj mo-
mentálny stav. Pokrčím ho a odho-
dím preč. Zakryjem si tvár a znovu
začnem plakať. Ticho a pomaly, no
precítene a bolestivo. Ťažko sa mi
dýcha. Cítim, akoby ma pichalo pri
srdci. Zrazu mám chuť bežať, ako
najrýchlejšie viem. Bežať stále
rovno a nikdy sa nezastaviť. Už
nevládzem rozmýšľať. Najradšej
by som zaspala a...možno sa už
nikdy nezobudila. Mám už dosť
toho trápenia a tej ťarchy, čo mu-
sím niesť na mojej krehkej duši.
Čo ma bude prenasledovať do
konca života. Nech sa akokoľvek
snažím, neviem zabudnúť. Milo-
vala som ho, no on odišiel. Vždy
som chcela, aby ma zovrel a už
nikdy nepustil. Aby ma vzal nie-
kam preč, ďaleko. Je to už rok, čo
som sama. Celkom sama, so svo-
jimi myšlienkami. A stále si ho ne-
viem vytrhnúť zo srdca. Je vo
mne, akoby bol stále tu. Vidím
jeho čierne oči, ako ma hladia
pohľadom. Cítim jeho ruky na mo-
jom srdci a jeho vôňu, ktorá je
všade okolo mňa. Počujem jeho
hlas, ktorý mi šepká do ucha. Jeho
obraz mám stále pred sebou. Ne-
viem spávať, a keď zaspím, sníva
sa mi o ňom. Niekedy mám pocit,
že som ním posadnutá. Občas si
myslím, že som ho nikdy nemala
stretnúť, no teraz je už neskoro. Je
vo mne hlboko ukrytý. Akoby tam
bol navždy prikovaný. No zrazu
cítim chlad. Začínam si uvedomo-
vať, že tu už vlastne nie je. Boh mi
ho vzal, ale navždy. Niet návratu
späť. Vzal si ho k sebe a už ho ne-
pustí preč. Beznádejne túžim vrá-
tiť čas. Ostali vo mne len spomien-
ky. Pamätám si, keď sme sa spolu
prechádzali pri rieke a rozprávali
do rána. Hľadeli sme na mesiac a
vychutnávali ticho, ktoré sa tam
rozliehalo.

(zvláštne ocenenie, próza SŠ)

Zuzana Fordinálová:

Ocenenia najlepším odovzdal primátor Oliver Solga.

Romanka Štefíková:
Bývam v Pezinku, mám 11 rokov.

Rada sa hrám s kocúrikom a ešte
rada píšem príbehy a kreslím.

Naša bytovka je postavená pri
lúke. Táto lúčka mi prirástla k srdcu,
pretože býva zakvitnutá pestrými
kvietkami a skrášľujú ju aj lietajúce
pastelky – motýle. Kocúrikovi sa tiež
lúčka páči. Aj na jeseň. Kocúrik beží
za šarkanom a lapá ho za chvost. V
zime sa váľa po snehu a jaší sa ako
truľko. Takto je to každý rok...

Nedávno, keď som sa vrátila s
kocúrikom domov, tatino mi pove-
dal:

–

–

,,Práve idem zo schôdze. Pri
našej lúke sa postaví nová bytovka.
Aby z nej mohli ľudia chodiť na
druhú stranu, musí sa cez lúku uro-
biť cesta."

To nemôžu spraviť! Kde budem
venčiť Murka? A čo ostatní psíko-
via?

Veď cesta pôjde poniže, lúčka
zostane lúčkou a za ňou je predsa
velikánske pole.

No, aj tak som sa nahnevala a
zatvorila som sa v izbičke. Celých
sedem dní som premýšľala, ako
by som mohla celú lúku zachrániť.
Nevymyslela som nič. Nič.

Potom prišli stavbári. Smutno
som si ich z diaľky prezerala a ko-
cúrika pevne držala pri sebe. Je
veľmi zvedavý. A chlapi hovorili aj
škaredé slová. Raz som sa ich
spýtala:

Pozreli na mňa a mlčali. Murkovi
bolo dlho čakať a poriadne za-
mňaukal. Jeden ujo si ma všimol a
povedal:

Potešila som sa, až mi slzy vy-
padli. Bežala som povedať túto
skvelú správu.

,,To chcete zničiť celú
lúku?"

,,Neboj sa, slečinka,
okrem domu tu bude úzka cesta
pre jedno vozidlo. Kam by sa cho-
dili rodiny prechádzať?Akde by sa
jašili deti? A veľké pole vedľa ne-
cháme tak."

(1. miesto, próza ZŠ)

Michaela Žureková:
Prečo to nechápeš tak ako ja?

Prečo len máš iné pocity?
Prečo to hľadanie stratených tvárí trvá tak dlho?

Prečo to preboha nie si ty?

Prišiel by, keby som sa len smiala.
Prišiel by, keby som smútila.

Prišiel by, nečakal niečo späť.
Prišiel by a nič nechcel chcieť?

Tak čakám ďalej,
Ktovie, či príde, možno sa ešte načakám.
Možno chcem umrieť v tomto momente,

možno mi je jedno, že stránky môjho života
sú čisté nepopísané.

Možno nemám si jak kúpiť pero.
Možno ,,ona" nie som ja.

(1. miesto, poézia ZŠ)



NÁVŠTEVY OBČANOV Pezinka v domovoch dôchodcov a domovoch
sociálnych služieb (Stupava, Zavar, Báhoň, Jahodná, Veľký Biel). Tieto
sa uskutočňujú podľa potreby a tiež pri príležitosti rôznych sviatkov,
resp. jubileí. Návštevy vykonávajú pracovníci sociálneho oddelenia
MsÚ.

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
DEŇMATIEK

– koná sa v októbri a zúčastňuje sa na ňom
asi 300 dôchodcov a , ktorý sa uskutočňuje v máji za účasti
takmer 300 žien.

Kontakt:
Mestský úrad Pezinok
sociálne oddelenie
Radničné nám. 7
902 14 Pezinok

PRIJATIE JUBILANTOV U PRIMÁTORA – koná sa štvrťročne a zú-
častňujú sa na ňom osemdesiatnici a starší jubilanti. Okrem blahožela-
nia oslávenci dostanú darčeky. Tých, ktorí sa pre svoj zdravotný stav
nemôžu zúčastniť, navštívia pracovníčky mestského úradu osobne.

NÁŠ DEŇ – koná sa vždy na začiatku decembra a je venovaný ľuďom so
zdravotným postihnutím a dobrovoľníkom, ktorí sa o nich starajú, alebo
im pomáhajú uľahčovať život.

Spomedzi všetkých občanov,
ktorí odišli na zaslúžený odpoči-
nok, je len málo tých, ktorí sa na
svoju novú situáciu dostatočne
pripravili. Mnohých táto zmena
zastihla nepripravených, no ne-
málo je aj tých, ktorí sa na odchod
do dôchodku síce chystali, ale už
po niekoľkých týždňoch sklamaní
zistili, že ich život sa zmenil oveľa
viac ako si predstavovali. Trvá
niekoľko týždňov, kým si človek
na dôchodku s horkosťou a ľútos-
ťou prizná, že každý, i on, je na-
hraditeľný.

Prázdnotu, ktorá ho už niekoľko
dní po odchode do dôchodku za-
čala obklopovať, pociťuje stále
ťaživejšie. Muži, ktorí majú záhra-
du, sa aspoň na čas rozptýlia in-
tenzívnejšou prácou v nej. Ženy

spravidla intenzívnejšou opaterou
vnúčat. Čoskoro však muži zistia,
že práca v záhrade ich nevie cel-
kom uspokojiť a ženy zasa, že ich
obetavú prácu nik nevie oceniť.
Zrazu si uvedomia, že okrem
týchto aktivít potrebujú aj iné, aby
sa sebarealizovali.

Keďže aktívnych dôchodcov
stále pribúda, rozšírila sa v našom
meste sieť klubov dôchodcov (z
jedného na tri), ktoré ponúkajú
príležitosti na aktívnejšie prežitie
staroby a stretávanie s vrstovník-
mi. Samospráva mesta ich pod-
poruje morálne i finančne.

V súčasnosti je ročný pozpočet
na kluby dôchodcov 433 tis. Sk.
Na všetky sociálne služby mesto
vynakladá ročne takmer 13 milió-
nov.

Okrem klubov pribudla v Pe-
zinku Jednota dôchodcov, ktorá
organizuje najmä nečlenov klu-
bov. Túto organizáciu mesto pod-
poruje najmä bezplatným nájmom
pri ich schôdzkovej činnosti a
iných podujatiach.

Seniori sa združujú aj v ďalších
spolkoch a združeniach (napr.
Združenie kresťanských dôchod-
cov). Napriek tomu však niektorí
dôchodcovia zostávajú doma,
ako nečlenovia sa nemôžu zú-
častňovať na aktivitách spomenu-
tých združení. Preto samospráva
mesta začala organizovať celo-
mestské podujatia pre starších,
tieto sú určené pre všetkých, bez
ohľadu na organizačnú prísluš-
nosť.
Predstavme si ich na fotografiách:



Futbal:
26.8. GFC Grinava – Ružinov

Viničné – Kostolište
Limbach – Slov. Grob

2.9. PŠC Pezinok – Nitra B
Viničné – Veľké Leváre

9.9. GFC Grinava – Lozorno
Limbach – Jablonové
Slov. Grob – Studienka

16.9. PŠC Pezinok – Moravany
Slovan Viničné – Dubová

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

Druholigový nováčik PŠC Pezinok mal v prvom kole za súpera tím
Topoľčian, s ktorým na domácej pôde remizoval 0:0. O dva dni sa
tieto mužstvá stretli v pohárovom dueli, domáci Pezinčania však už
ťahali za kratší koniec a prehrali 0:2. Foto: (mo)

Na softballovom
ihrisku v areáli ZŠ
na Fándlyho ulici sa
v dňoch 4. a 5. au-
gusta konal 2. roč-
ník Pezinského soft-
ballového pohára.
Zišla sa ňom kva-
litná konkurencia,
okrem domáceho
MaSK Pezinok aj
dva české tímy Slá-
via Plzeň a Smečci
Ostrava, švajčiar-
sky Die Hards Že-
neva a Zagreb Giants z Chorvát-
ska.

Víťazom turnaja sa stal účastník
českej 1. ligy Slávia Plzeň, ktorý
bral tento turnaj ako prípravu pred
štartom jesennej časti súťaže. Na
druhom mieste sa umiestnilo
družstvo bývalých softbalistov,
Smečci Ostrava, ktorí už hrajú len
pre zábavu, avšak stále majú svoju
kvalitu. Tretie miesto obsadili Die
Hards Ženeva, za nimi boli Zagreb
Giants. Pezinčania obsadili po-
sledné, 5. miesto, keď dva zápasy
prehrali len tesne o jeden bod. Zís-
kané skúsenosti s kvalitnými pro-
tivníkmi však určite v budúcnosti
zúročia. Z každého mužstva na

konci turnaja ocenili najlepšieho
hráča, spomedzi Pezinčanov sa
táto pocta ušla Tomášovi Krato-
chvílovi.

Viac o turnaji nám prezradil jeden
z organizátorov z radov MaSK,

:Martin Moravčík ,,Bol to 2. ročník
turnaja, ktorý bol v Pezinku, pred-
tým ho organizovali v Trnave, my
sme ho odtiaľ prebrali. V súčas-
nosti je to jediný softbalový turnaj
na Slovensku. Konkurencia sa
zišla ozaj kvalitná, Záhreb je po-
predné chorvátske družstvo, tam
ten softbal veľmi napreduje, boli tu
kvalitné české tímy. Osobitnou ka-
pitolou sú Švajčiari zo Ženevy. Boli
tu aj minulý rok, tento rok na jar e.

pomáhali v príprave slovenskej
reprezentácii, cítia sa tu ako doma.
Je to družstvo zložené z bývalých
softbalistov, ktorí pracujú vo fir-
mách a na ambasádach v Ženeve.
Majú skvelého 64-ročného nad-
hadzovača, ktorý bol kedysi špič-
kovým hráčom. Výkony nášho
družstva ovplyvnilo zranenie nad-
hadzovača, to je kľúčový člen
družstva"

Všetkým sa páčilo, robili sme
všetko pre to, aby tu boli spokojní a
dobre sa cítili. Spravili sme aj pose-
denie všetkých družstiev. Niektoré
družstvá nám za organizáciu poďa-
kovali. O rok chceme v lete určite
zorganizovať aj ďalší ročník. Jedi-
ným problémom je, že máme
krátke ihrisko, ale inak si ho všetci
pochvaľovali, najmä antuková
časť.

Je to tak. Po jarnej časti sme na
2. mieste. Na jeseň, pravdepo-
dobne začiatkom októbra, budeme
hrať finále ligy s Košicami.

–

–

l

l

Ako boli zahraniční účastníci
spokojní s podmienkami, ktoré
v Pezinku našli?

Zrejme aj pezinským softba-
listom slúžil turnaj na prípravu
na domácu súťaž. Ako sa im v
nej darí?

(pr)

Zo súboja Zagreb Giants – MaSK Pezinok (6:5).

Na Pezinskej Babe sa uskutoč-
nili v dňoch 11. – 12. augusta me-
dzinárodné preteky automobilov
do vrchu KW BERG TROPHY.

Na 5100 m dlhej trati, s 19 zákru-
tami a 280 m prevýšením, pre-
tekalo 130 pretekárov zo Sloven-
ska,Čiech a Poľska.

Najrýchlejším jazdcom v celko-
vom hodnotení bol Čech Miloš
Zmeškal z ARC Kyjov na vozidle
Ralf 032 F3, ktorý vyhral tiež ná-
rodnú súťaž Česká trofej. V so-
botu v 1. kole dosiahol čas
02:24,391, v nedeľňajších dvoch
jazdách – 02:20,659 a 02:24,391.

Slovenskú trofej vyhral Jaroslav
Melichárek z Melico Racing Team
na vozidle BMW M3 E36, ktorý
dos iaho l časy 02 :35 ,294 ,
02:34,425 a 02:35,037.

Z pezinských pretekárov bol naj-
rýchlejší Jozef Radič na Mitsubishi
3000 GT, vo všetkých troch kolách
v hodnotení sedemdesiatich slo-
venských jazdcov skončil na tretej
pozícii. (mo)

Najlepší slovenský horský cyk-
lista, Pezinčan Filip Polc, prežíva
momentálne úspešné obdobie.
Pred dvomi mesiacmi sme písali o
jeho triumfe na pretekoch Speed
of Wheels v nemeckom Wiilinge-
ne, kde zvíťazil v konkurencii sve-
tovej špičky. V nedeľu 22. júla tri-
umfoval na slovenskom šampio-
náte v zjazde vo Veľkej Rači a za-
knihoval si tak ďalší domáci titul.
Hneď nasledujúci víkend, 28. a 29.
júla. reprezentoval Filip Slovensko
na majstrovstvách Európy v gréc-
kom meste Elatohori. V sobotňaj

šej súťaži vo four crosse vypadol v
jazde o postup medzi najlepších
16 a napokon skončil na 19. mies-
te. Všetko si však vynahradil v ne-
deľu v zjazde. Najskôr vyhral kva-
lifikáciu, vo finále však urobil
drobné chybičky, ktoré mu napo-
kon vyniesli 4. miesto, čo je určite
úspech, hoci v celkovom poradí
napokon na víťaza stratil len 1,3
sekundy!

V nedeľu 5. augusta štartoval
25-ročný Pezinčan vo Francúzsku
na pretekoch série Maxxis cup
kde v zjazde obsadil 10. miesto.

Ďalším potvrdením Filipovej vý-
bornej formy posledných týždňov
bol mestský zjazd v rakúskom
Kremsemunsteri, kde v konkuren-
cii približne 150 pretekárov zvíťa-
zil. Ide o atraktívne podujatie pria-
mo v uliciach mesta, kde jazdci
zdolávajú schody, skoky z dreva,
klopenky či iné prekážky. Na tomto
podujatí navyše bola mokrá trať,
čo taktiež zvýšilo atraktivitu.

V nasledujúcich týždňoch čakajú
na Filipa ďalšie preteky, na kto-
rých, veríme, bude aj naďalej doka-
zovať svoju dobrú formu. (pr)

V dňoch 31. 8. – 2. 9. 2007 sa v
Areáli zdravia Rozálka uskutoční
32. ročník medzinárodných pre-
tekov v parkúrovom skákaní

. Program začína
v piatok a v sobotu o 10.00 hod., v
nedeľu o 9.00 hod. Hlavný pretek,
Cena UniCredit Bank ST 140, sa
začína v nedeľu o 14.00 hod. Podu-
jatie je výbornou príležitosťou na
víkendový výlet pre rodiny s deťmi,
pre najmenších sú zdarma pripra-
vené atrakcie – nafukovadláči elek-
trický býk. Vstup je voľný.

Malo-
karpatský strapec

(r)

Futbalový oddiel PŠC Pezinok
oznamuje, že v dňoch 4. a 6. sep-
tembra 2007 vykoná výber talen-
tovaných detí, ročník narodenia
2000. Výber sa uskutoční v čase
od 16.30 do 18.00 hod. v areáli
futbalového štadióna PŠC na Ko-
menského ulici č. 30 v Pezinku.

V dňoch 11. a 13. septembra sa
tiež uskutoční výber talentov na
doplnenie futbalovej prípravky
detí pre ročníky 1998 a 1999.
Počas výberu deti absolvujú test z
futbalovej abecedy a odohrajú 10
min. zápas.

Na výber by si deti mali so sebou
priniesť športový odev, športovú
obuv (kopačky), chrániče holennej
kosti, nápoj na občerstvenie a vypl-
nenú prihlášku (je k dispozícii na
www.pscpezinok.sk). (ig)



V dňoch 20. – 27. októbra sa
uskutoční v Dome kultúry v Pe-
zinku divadelný festival To naj-
lepšie z humoru na českej scé-
ne. Produkčná agentúra ZUZA
ART PRODUCTION pripravila
pre návštevníkov festivalu
osem divadelných predstavení:
21. 10. – , v
podaní Divadla Na Fidlovačce,
Praha, 22. 10. –

(Žižkovské divadlo
Járy Cimrmana, Praha), 23. 10.
– (Divadelní spolek Frída
a Divadlo Bolka Polívky, Brno),
24. 10. – (Di-
vadlo Kalich, Praha), 25. 10. –

(Divadlo
Rokoko, Praha), 26. 10. –

,
Praha, 27. 10. –

(Divadlo Bolka Polívky,
Brno), detské predstavenia: 21.
10. o 15.00 hod. a 22. 10. o
11.00 hod. –

(Divadlo Věž, Brno).
Viac o festivale sa dočítate v

budúcom čísle. Podrobný pro-
gram ako i informácie o vstu-
penkách nájdete na www.zuza-
art.cz.

Poslední doutník

Dobytí sever-
ního pólu

Kosa

Bez předsudků

Plný kapsy šutrů
Diva-

dlo Vizita Jaroslava Duška
Variace na

chlast

Radovanovy ra-
dovánky

(r)

Od apríla je v Pezinku v prevádzke nový štvorhviezdičkový hotel
Tilia. Vyrástol v centre mesta, vedľa hotela Lipa. Má 37 izieb, z toho
29 s vybavením biznis (štýlové zariadenie, klíma, internet) a osem
štandard. Od septembra pribudne wellnes centrum, s vírivkovým
bazénom, parnou a suchou saunou. Reštaurácia má kapacitu 45
stoličiek. Hotel má dva salóniky – menší s kapacitou 20 miest a
väčší 50 miest. (mo)

, je názov
akcie, ktorú organizuje Malokar-
patská vínna cesta. Uskutoční sa
po štvrtýkrát, tentoraz organizátori
predstavia rodinnú firmu

, ktorá je v regióne známa
mnohými prezentáciami a výbor-
nými vínami.

Rodinná vinohradnícka a vinár-
ska firma Borik vznikla v roku
1998. Na slovenský vínny trh vstú-
pila v roku 2000, pri výrobe do-
držiavajú tradičné postupy do-
plnené modernou technológiou
ako odkaľovanie muštov, riadená
jablčno-mliečna fermentácia.
Ročná produkcia je 15 tis. fliaš,
ktoré okrem exportu dodávajú aj
do domácich vínoték a vybraných
reštaurácií.

Budete
mať možnosť ochutnať celú minu-
loročnú kolekciu vín firmy Borik
Víno, pochutnať si na regionál-
nych špecialitách a započúvať sa
do známych country piesní sku-
pinyArion.

Deň jedného vinára

Borik
Víno

Prezentácia firmy Borik sa
uskutoční 7. septembra od 16. –
20.00 hod. v záhrade Kaštiela
MOS, Horná 20 v Modre.

Jarmila Dudová Slovenská televízia na Jednotke
vysiela každý piatok o 20.10 hod.
televíznu spevácku šou Môj naj-
milší hit. Do finále sa dostala aj
Pezinčanka Ivana Poláčková,
ktorá už úspešne prešla viacerými
kolami, pričom dokázala svoj spe-
vácky talent a schopnosti. Skvele
reprezentuje mesto i náš región.

Vyzývam vás, Pezinčania a obča-
nia pezinského regiónu, pod-
porme Ivanku zaslaním esemes-
ky. Nech obyvatelia juhu či na vý-
chode Slovenska vidia, že aj my
sme štedrí, jednotní, súdržní a
zapálení pre skvelú speváčku z
Pezinka. O úspešnosti v súťaži
rozhodujú počty zaslaných ese-
mesiek.

Prázdnu SMS môžete poslať na
tel. č. 9980. Hlasovaťmožno celý

týždeň až kým moderátor neskon-
čí hlasovanie.

Bližšie informácie nájdete na web
stránke .www.stv.sk/mojnajmilsihit

JUDr. Ida Konopová, PhD.
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(nedeľa) o 16.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– začiatok cyklu rozprá-
vok s detskou súťažou. Dnes:

. Účinkuje Divadlo LUDUS,
v hlavnej úlohe Paťa Jariabková-
Garajová;

(nedeľa) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále – – pre-
mietanie ekologických filmov;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii KC –

– vernisáž výstavy fotogra-
fií;

(sobota – nedeľa) –
– Malo-

karpatská výstava a burza minerá-
lov, fosílií a drahých kameňov a
Pouličné ryžovanie zlata;
26. 9. (streda) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále –

;
(štvrtok) o 17.00 hod. v Sa-

lóniku – – večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku;

(sobota) v Spoločenskej
sále – –
33. ročník Medzinárodnej súťaže
v spoločenskom tanci. Od 10.00

16. 9.
AHOJ ROZ-

PRÁVKA

16. 9.
ZELENEKINO.SK

17. 9.
I. THURZOVÁ –

VINOHRADY SVETLOM MAĽO-
VANÉ

22. – 23. 9.
PEZINSKÝ PERMONÍK

VÝZNAMNÝ DEŇ Z KA-
LENDÁRA – MEDZINÁRODNÝ
DEŇNEPOČUJÚCICH
27. 9.

SPIEVANKY

29. 9.
PEZINSKÝ STRAPEC

Do
dávnych čias mesta nakuknite
decká

hod. jednotlivé súťaže, od 18.00
hod. Galaprogram.

o 20.00 hod. – – kon-
cert;

–
–

7. ročník divadelného festivalu,
organizátori: ZUZA ART PRO-
DUCTION, s.r.o. a OZ BEZ HRA-
NÍC a KC Pezinok.

1. – 2. Divé svine USA
Začiatok predstavenia je o 20.45

hod.

4. – 5. Simpsonovci vo filme USA
6. Edith Piaf FRA

7. – 9. Transformers USA
11. – 12. Krásne sny VB

13. FK: Taxidermia MAĎ
14. – 16. Vydáš sa a basta! USA
18. – 19. Vratné láhve ČR
25. – 26. Bournovo ultimátum

USA
27. FK: Carmen ŠPA

28. – 30. Ratatouille – Dobrú chuť!
USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

PRIPRAVUJEME:
6. 10. TINA

20. – 27. 10. TO NAJLEPŠIE Z
HUMORU NAČESKEJ SCÉNE

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

KINO DOMU KULTÚRY

(29. a 30. aj o 17.00 hod.)

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

Výstavy:

Stále expozície:

JÁN ŠTRBA

14. 9. ZANECHAŤ
STOPU

Zo zeme

Sakrálna plastika
Otvorené:

– výstava fotografií z
Koncertov mladosti 1976, 1977 –
československý Woodstock. Vý-
stava potrvá do 11. 9. 2007.

o 17.00 hod. –
– vernisáž výstavy. Spo-

ločné podujatie Galérie Prokop a
Mestského múzea v Pezinku.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.
utorok – piatok: 10.00 –

18.00 hod., sobota: 10.00 – 16.00
hod.

Kultúrne centrum Pezinok otvára v
mesiacoch september až december
2007 tieto kurzy a krúžky:

– otvorenie 4. 9. 2007
o 19.00 hod., pravidelné cvičenie 2x
v týždni (ut., št.), lektor A. Popluháro-
vá;

– otvorenie 5. 9. 2007 o 18.30
hod. pravidelné cvičenie 1x v týždni
(st.), lektor Ing. Kamanová;

– otvorenie
2. 10. 2007 o 17.30 hod., pravidelné

Kalanetika

Jóga

Astronomický krúžok

Materské centrum MaMaTaTaJa
v budove Centra voľného času v
Zámockom parku ponúka od sep-
tembra 2007: – taliančiny,
angličtiny pre mierne pokročilých,
angličtiny formou konverzácie,

– brušné tance (tance pre
zdravie), cvičenia na fit-loptách,
cvičenie pre tehotné (1x mesačne),
cvičenie Pilates (chrbtové cvičeni-
a). V cene kurzovného je aj opatro-
vanie dieťatka.

Príďte sa presvedčiť, že aj počas
materskej (rodičovskej) môžete
študovať či relaxovať. Kontakt: Zla-
tica 0908 413 102.

štúdium

cvičenia

(MaMaTaTaJa)

Začína sa nový školský rok a vy
máte možnosť prihlásiť seba a aj
vaše dieťa do krúžkov a kurzov v
Centre voľného času. Prihlásiť sa
môžete od 3. 9. každý pondelok –
štvrtok od 13.00 do 17.30 hod. v
CVČ v Zámockom parku. Ďalšie
informácie vám poskytnú na tel. č.
033/641 2020, mob. 0911 402
021, web: www.epicentrum.org.

angličtina
pre začiatočníkov, angličtina pre
pokročilých, výtvarný, keramický,
folklórniček, tanečníček, taneč-
níček – pokračovanie, pohybovka,
beh;

keramika,
kresba, maľba, grafika, textilný
dizajn, umelecký ateliér, ľudové
remeslá, šperkárstvo, smaltova-
nie, papierovanie, modelársky,

Kurzy pre škôlkarov:

Kurzy pre školákov:

výroba z dreva, moderné tance,
hip hop, brušné tance, folklór-
niček, orientačný beh, beh, kick-
box, kickbox aerobic, turistický,
angličtina hrou – začiatočníci, ang-
ličtina hrou – pokročilí, nemčina
hrou – začiatočníci, nemčina hrou
– pokročilí, reportéri, divadelný,
divadlo HIP, hra na afrických bub-
noch, gitara pre začiatočníkov,
gitara pre pokročilých, šach, ma-
škrtníček, práca s počítačom, klub
moderných spoločenských hier,
Kokso klub;

hra na afrických bubnoch, textilné
techniky, keramika, šperkárstvo,
kurz strihov a šitia, brušné tance,
kickbox aerobic, po anglicky od
nuly, oprášte si angličtinu, english
club, po nemecky od nuly, oprášte
si nemčinu, Deutsch beim Tee,
strojopis, klub moderných spo-
ločenských hier.

Kurzy pre mládež a dospelých:

(cvč)
Oznamujeme všetkým návštev-

níkom Galérie insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne, že od

bude mlyn pre ve-
rejnosť zatvorený, nakoľko tu bude
prebiehať plynofikácia objektu. Za
porozumenieďakujeme.

, správkyňa GIU

9. 9.
do 31. 10. 2007

Mgr. Iveta Žáková

stretnutia 1x v týždni (ut.), lektor Ing.
Ľ. Dobrovoda;

– seniori (ot-
vorenie 11. 9.), Petan (3. 9.), Cha-
rizma (12. 9.), lektor Mgr. K. Štrbová.

Neskôr budú nasledovať kurzy
(bojové umenie, kontakt

na lektora 0908 660 617),
(sebaobrana, 6901 183),

(0905 607
641).

Spoločenské tance

Wing-Tsun
Bojového

umenia
Orientálnych tancov

(kc)


