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gán investorovi nariadil, aby sa počas riešenia odvola-
nia zdržal stavebných prác.

Odpor Pezinčanov proti budovaniu skládky neslab-
ne. Po masovom februárovom zhromaždení na ná-
mestí uskutočnil sa v apríli protestný koncert a v máji
pochod proti skládke.

Situáciou sa opätovne zaoberal aj výbor pre pôdohos-
podárstvo a životné prostredie NR SR, ktorý si vyžiadal
výsledky štátneho stavebného dohľadu. Inšpekcia totiž
na začiatku tvrdila, že v Jame sa nebuduje skládka, ale
len ťaží hlina. Po ďalšom zisťovaní priznala v médiách,
že budované objekty sú totožné s projektovou doku-
mentáciou a fakticky sa teda skládka buduje.

Okresná prokuratúra na základe podnetu Krajského
stavebného úradu na zrušenie uznesení MsZ v Pe-
zinku z roku 1996, ktorými bol schválený Územný plán
mesta Pezinka, po dôkladnom prešetrení podnet za-
mietla, celú vec odložila a potvrdila platnosť územného
plánu.

Viac informácií o skládke vo vnútri. (mo)

Asi 1500 Pezinčanov sa v piatok 9. mája na výzvu
aktivistov Iniciatívy Skládka nepatrí do mesta zúčast-
nilo na pochode proti výstavbe skládky odpadov v No-
vej jame. Spoločne išli z námestia až k čiernej stavbe,
kde sa mohli na vlastné oči presvedčiť, že investor tu
už vybudoval akumulačnú nádrž, upravoval s valcom
terén, robil úpravu svahov a iné práce. A to aj napriek
tomu, že ústredie životného prostredia výstavbu poza-
stavilo až do rozhodnutia o odvolaní. Tento štátny or-

Pezinčania
sa išli pozrieť
na miesto
čiernej stavby

KOLLÁROVAULICAsa zmenila na stavenisko. Pracovníci Duvy-
stavu tu 19. mája začali s plánovanou rekonštrukciou v náklade
štyri a pol milióna korún. Projekt, prevažne financovaný z euro-
fondov, zahŕňa nový povrch chodníkov a úpravu cestnej komu-
nikácie s kľudovými miestami, v ktorých budú lavičky a zeleň.
Stavba má byťukončená do konca júna.

Foto (mo)

V nastávajúcom mesiaci sa v
našom meste uskutočnia tri väčšie
podujatia, z ktorých dve majú celo-
slovenský rámec.

V sobotu 14. júna to budú Mest-
ské slávnosti pri príležitosti 800.
výročia prvej zmienky o Pezinku a
361. výročia udelenia výsad slo-
bodného kráľovského mesta Pe-
zinku. Budú súčasťou 5. ročníka
Keramických trhov, ktoré aj na-
priek pomerne krátkej existencii
sa stali známymi nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Na spo-
ločné podujatie je pripravený bo-
hatý sprievodný program.

V dňoch 27. – 29. júna sa usku-
toční v Pezinku jubilejný 20. ročník
medzinárodného divadelného
festivalu Cibulák. Návštevníkov
čakajú novinky i spomienky na
minulé ročníky.

Viac informácií v čísle. (mo)



Bystrická 1 1. 8. – 31. 8.

Holubyho 49 1. 7. – 31. 7.
Gen. Pekníka 2 1. 7. – 31. 7.

Svätoplukova 51 28. 7. – 31. 8.

Vajanského 16 1. 7. – 1. 8.
Za hradbami 1 1. 7. – 25. 7.

Záhradná 34 1. 8. – 31. 8.
Orešie 34 1. 8. – 31. 8.

Školský úrad v Pezinku nám oznámil,
že počas letných prázdnin bude na je-
den mesiac prerušená prevádzka vo
všetkých materských školách. Uvá-
dzame termíny, v ktorých budú MŠ za-
tvorené:

vyhlasuje

(kancelária)
o výmere

(kancelária)
o výmere

(kancelária)
o výmere

(kancelária)
o výmere

(kancelária)
o výmere

(kancelária)
o výmere

VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom

už posledných voľných
nebytových priestorov nachádza-
júcich sa v zrekonštruovanej bu-
dove na Radničnom nám. č. 9 v Pe-
zinku, súpisné číslo 41, na parc. č.
4662/1, 4662/2 – zast. plochy a ná-
dvoria, podľa LV č. 4234 v k.ú. Pezi-
nok, s predpokladaným termínom
začatia nájmu dňom 1. 9. 2008 (defi-
nitívny termín začatia nájmu bude
daný momentom odovzdania bu-
dovy do užívania po jej rekonštruk-
cii). Konkrétne sa jedná o tieto
priestory:

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE:
– miestnosť č. 216

43,16 m ;
– miestnosť č. 219

45,25 m .

3.NADZEMNÉ PODLAŽIE:
– miestnosť č. 304

31,52 m ;
– miestnosť č. 305

33,06 m ;
– miestnosť č. 314

33,88 m ;
– miestnosť č. 319

65,37 m ;
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4. Lehota na podávanie prihlášok do
výberového konania končí

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy a
zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti

7. Prípadnú zmenu podmienok výbe-
rového konania zverejní organizátor
rovnakým spôsobom ako jeho vyhlá-
senie a písomne s tým oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.

8. Na výberovom konaní sa nemôže
zúčastniť subjekt, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz alebo bol za-
mietnutý návrh na vyhlásenie konkur-
zu pre jeho nemajetnosť, je v likvidácii
alebo má nevysporiadané záväzky vo-
či Mestu Pezinok.

9. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
a) vykonania obhliadky nebytových
priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č. tel. 033/6901
170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.
sk; obhliadky sa budú uskutočňovať po
vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Renátu Gott-
schallovú, ved. práv. odd., organizátor
súťaže, č. tel. 033/6901 121, e-mail:
gottschallova.renata@msupezinok.sk.

primátor mesta Pezinok

dňa 20. 6.
2008 o 11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

– miestnosť č. 320 (kancelária)
o výmere

1. Podanie písomnej prihlášky do
výberového konania, ktorá musí obsa-
hovať tieto náležitosti ako hlavné krité-
riá výberu:
a) účel nájmu,
b) ponuka nájomného – uviesť formou
sadzby nájomného Sk/m / rok. Ponuka
nájomného by mala byť na úrovni sa-
dzieb uplatňovaných v súčasnosti v
centrálnej zóne mesta Pezinok;

(prevádzkové náklady nie sú sú-
časťou nájmu),
c) doklady o spôsobilosti uchádzača
na zamýšľané aktivity;

2. Obhliadka prenajímaných priesto-
rov je možná po vzájomnej dohode s
povereným zástupcom prenajímateľa,
ktorým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č. tel. 033/6901
170.
3. Prihlášku doručte na adresu:

alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prízemie
budovy, č. dv. 15), v uzavretej obálke,
na ktorej bude uvedené meno, prie-
zvisko a adresa uchádzača (resp. ná-
zov a adresa právnickej osoby) a vý-
razné označenie heslom:

59,00 m .

Podmienky:

mini-
málna výška nájmu je 3000 Sk/m /
rok

Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok

Výberové
konanie – NP Radničné 9.
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O zámere vybudovať skládku odpadov a
protestoch občanov v Pezinku píše aj cu-
dzojazyčná tlač vychádzajúca na Sloven-
sku. Veľký textový i obrazový priestor to-
muto problému venovali nemecký Karpa-
ten Blatt a anglický Slovak Spectator. (r)

Za ostatný mesiac sa toho v
kauze Skládka v Novej jame veľa
udialo. Na prvom mieste bolo naše
oprávnené podozrenie, že s vý-
stavbou skládky sa začalo aj na-
priek tomu, že štátne orgány celý
proces zastavili a nariadili preskú-
mať doteraz vydané rozhodnutia.
O tom nás ubezpečil nielen pre-
miér R. Fico, ale aj štátne orgány.
Koncom apríla sme však z foto-
grafického monitoringu aj pri osob-
ných návštevách videli, že v jame
sa buduje niečo, čo sa po preskú-
maní projektovej dokumentácie
nápadne podobá na jednotlivé
stavebné objekty skládky. Primá-
tor i predstavitelia občianskej ini-
ciatívy podali trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa, lebo
mali podozrenie, že svojím počí-
naním marí úradné rozhodnutie o
pozastavení budovania skládky.
Nasledoval občiansky protest v
podobe pochodu z Radničného
námestia do objektu skládky.
Okrem toho aktivisti požiadali In-
špekciu životného prostredia v
Bratislave o preskúmanie tohto
stavu a o vyvodenie prípadných
dôsledkov. Inšpekcia však nič ne-
zistila, v čase jej prieskumu tam
neboli ani žiadne mechanizmy,
hoci po iné dni ich tam bolo aj pät-
násť. Výsledkom bolo tvrdenie, že
v jame prebieha bežná ťažba hliny
na výrobu tehál. Kauzou sa opäť
začal zaoberať aj výbor NR SR pre
pôdohospodárstvo a životné pro-
stredie a ten nariadil nový prie-
skum. Po zhliadnutíďalších foto

grafií už i predstaviteľ Inšpektorátu
ŽP v Bratislave Miroslav Held pri-
pustil možné budovanie objektov,
ktoré s ťažbou hliny nesúvisia.

Podľa denníka SME bolo poda-
ných niekoľko trestných oznámení
na primátora Olivera Solgu pre
poškodzovanie dobrého mena a
tiež trestné oznámenia na práv-
ničku Zuzanu Čaputovú a Jaro-
slava Pavloviča za šírenie poplaš-
nej správy.

Podľa najnovších zistení Slo-
venskej inšpekcie životného pro-
stredia na nepovolenej skládke sa
stavia. Jej pracovníci potvrdili, že
na mieste sa neťaží hlina, ale na-
priek zákazu sa buduje skládka.
Požiadali preto americkú spoloč-
nosť Westminster Brothers o bez-
odkladné zastavenie prác. Inšpek-
cia v správe, ktorú doručila do NR
SR 21. mája 2008, uviedla, že
tento nedostatok naplnil skutkovú
podstatu porušenia stavebného
zákona.

Na margo podporného stano-
viska k vybudovaniu skládky odpa-
dov v Novej jame od starostov a
primátorov zo Združenia miest a
obcí Malokarpatského regiónu
sme požiadali o vyjadrenie primá-
tora mesta Pezinok Olivera Solgu:
„Konanie mojich kolegov je za-
rážajúce, a to hneď z niekoľkých
dôvodov. Sklamaním pre mňa je v
prvom rade ich nekolegiálnosť i to,
že rokovali o nás bez nás. Jedno-
ducho nás nepozvali. Neviem, či
na takéto stanovisko mali vôbec
mandát od svojich občanov. Po

kiaľ viem, veľké množstvo obyva-
teľov regiónu nám dlhodobo vyja-
druje podporu. Dnes je situácia
taká, že niektorí hovoria o zmani-
pulovaní a zneužití ich podpisov
na prezenčnej listine. Dosť zavá-
dzajúce je aj tvrdenie, že len riešia
problém svojich občanov, hovoria
iba o regionálnej skládke a zele-
ných programoch pre Pezinčanov!
Združenie ZMOMR považujeme
za neakčné, neschopné riešiť pro-
blémy alebo zaujať jasné stano-
viská a preto sme do neho nikdy
nevstúpili. Podľa nás má „za uša-
mi“ aj „administrátor“ ZMOMR-u,
čiže Malokarpatské osvetové stre-
disko v Modre. Jeho zriaďova-
teľom je BSK, no akosi zabudlo, že
na rokovania ZMOMR-u by malo
pozývať aj poslancov BSK a teda
aj mňa. Som však rád, že sa našli
aj čestní ľudia, ako napr. primátor
Modry Peter Majtán a nahlas pove-
dali, ako to bolo s tým „slávnym“
uznesením v prospech skládky v
Novej jame...“ (OSVM)

Ako reakciu na protesty obča-
nov proti skládke v Pezinku i v
iných obciach na Slovensku Hos-
podárske noviny 6. marca priniesli
článok A. Buzinkaya

, z ktorého vyberáme:
– Je síce chvályhodné takéto ob-
čianske prebudenie miestnej ko-
munity, ale podstatu problémov to
nerieši.

Nestačí len
byť proti

Protagonisti protestov by
mali veci vnímať aj v širších súvis-
lostiach. Akékoľvek nie totiž sme-
ruje len k čiastkovému problému,
ktorý trápi akurát ich. A protest je
jeho presunutím inde, kde bude
trápiť zase niekoho iného a v ko-
nečnom dôsledku všetkých. Chá-
pem, že smetisko nemá čo robiť
pár sto metrov od obytnej zóny,
ale v konečnom dôsledku bude
smrdieť na inom mieste...Preto by
sa aktéri takýchto protestov mali
zaviazať, že spravia aj niečo viac
pre životné prostredie. Napríklad
tak, že sa začnú správať zodpo-
vedne voči svojmu okoliu a svojim
potomkom. A začnú od seba.
Znížia energetickú náročnosť svo-
jich domácností, budú používať
ekologické technológie a spotre-
biče, začnú s poctivým separova-
ním odpadov, pri nákupoch budú
uprednostňovať výrobky so zele-
ným bodom či celkom znížia svoje
nároky na konzum a pohodlie. To
je však už otázka zmeny hodnoto-
vých postojov a ich premietnutie
do reality.

Organizátori Cyklomaratónu Pezi-
nok 2008 chystajú v stredu 11. júna o
17.00 hod. stretnutie účastníkov
tohto podujatia. Stretnú sa na MsÚ v
zasadačke č. 12. Bude reč o prí-
prave 6. ročníka, ktorý štartuje v so-
botu 21. júna o 8.00 hod. z Radnič-
ného námestia. Vyše 400 kilomet-
rová trasa povedie do partnerského
mesta Mladá Boleslav. (EL)



Od júna 2000 existujú partnerské kontakty medzi mestami Pezinok,
Neusiedl am See (Rakúsko) a Mosonmagyaróvár (Maďarsko). Vznikli v
rámci projektu cezhraničnej spolupráce podporeného z INTERREG III a
v spojení s PHARE – CBC. Počas trvania partnerstva sa uskutočnilo via-
cero zaujímavých podujatí, ktorých realizátormi boli mestské samosprá-
vy, školy, kultúrne a športové organizácie, záujmové združenia a podni-
katelia. Vzájomné vzťahy sa na prospech všetkých zúčastnených strán
natoľko prehĺbili, že partnerské mestá sa rozhodli podpísať novú zmluvu
o spolupráci.

Návrh dvojstranných partnerských zmlúv medzi Pezinkom a Neusiedl
am See a Pezinkom a Mosonmagyaróvárom schválili na poslednom za-
sadnutí poslanci MsZ v Pezinku. (mo)

Upozorňujeme občanov, aby
zistené poruchy na verejnom
osvetlení alebo akútne poruše-
nie miestnych komunikácií na-
hlásili na Oddelení životného
prostredia Mestského úradu v
Pezinku, Radničné nám. 7, č.
tel. 6901 151. Poruchy na verej-
nom osvetlení možno nahlásiť
tiež priamo vo firme Petmas, tel.
645 2312. (mb)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom zasadnutí 30.
apríla 2008 upravilo ceny nájom-
ného za užívacie právo k hrobu na
cintorínoch v Pezinku. Za 10-
ročné nájomné nájomca od 1. 7.
2008 zaplatí: 1000 Sk za jedno-
hrob, 2000 Sk za dvojhrob, 500 Sk
za detský hrob a 500 Sk za urnový
hrob.

Doteraz bolo nájomné na prvých
10 rokov užívania zhruba 1/8 no-
vej ceny a za každých ďalších 10
rokov 1/4 novej ceny.

Dôvodom zvýšenia cien je sku-
točnosť, že doterajšie nájomné
nepokrývalo náklady na služby

spojené s údržbou hrobových
miest. V roku 2007 napríklad
Mesto Pezinok získalo za prená-
jom hrobových miest na troch cin-
torínoch 120 tisíc Sk, pričom ná-
klady na prevádzku (elektrická
energia, voda, údržba cintorína,
likvidácia odpadu) boli 702 tisíc a
vyše 1,4 mil. Sk za správu, kose-
nie, zimnú údržbu, údržbu vý-
znamných hrobov a uzamykanie
(platí sa Záhradníckym a cintorín-
skym službám s.r.o.).

Zvýšené ceny nájomného sa
budú vyrubovať až pri uzatváraní
novej zmluvy, počas platnosti sta-
rej sa ceny nemenia. (mo)

vyhlasuje

na prenájom
nebytových priestorov (ako celku)
nachádzajúcich sa na

v Pezinku, súpisné číslo
1801, na parc. č. 1128, podľa LV č.
4234 v k.ú. Pezinok, nájom možný
od 1. 7.2008 a to konkrétne:

(predajňa)
o podlahovej ploche

(sklad)
o podlahovej ploche

(kancelária)
o podlahovej ploche

o výmere

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať:
– účel nájmu,
– ponúknuté nájomné uvedené for-
mou sadzby Sk/m /rok, v ktorom nie
sú zahrnuté prevádzkové náklady,
– doklad o spôsobilosti uchádzača

na prezentované aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných prie-
storov je možná po vzájomnej do-
hode s povereným zástupcom pre-
najímateľa, ktorým je ved. odd.
správy majetku MsÚ v Pezinku, č.
tel. 033/6901 170.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Radničné
nám. č.7, 902 14 Pezinok alebo
osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku (prízemie) v uza-
vretej obálke, na ktorej bude uve-
dené meno, priezvisko a adresa
uchádzača (resp. názov a adresa
právnickej osoby) a výrazné ozna-
čenie heslom .

4. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ná-
vrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým spô-
sobom ako jeho vyhlásenie a pí-
somne o tom oboznámi aj uchádza-
čov, ktorí do toho času podali žia-
dosť.

8. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiťsa vo veci:
– vykonania obhliadky nebytových

priestorov na : Ing. Ivan Dubek, č.
tel. 033/6901 170; obhliadky sa
budú uskutočňovať po vzájomnej
dohode;
– organizačných na: Mgr. Renátu

Gottschallovú, ved. práv. odd., orga-
nizátor súťaže,č. tel. 033/ 6901 121,
e-mail: gottschallova.renata@ msu-
pezinok.sk.

primátor mesta Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE

Cajlanskej
ulici č. 63

– miestnosť
42,18 m ;

– miestnosť
14,17 m ;

– miestnosť
18,00 m ;

spolu 74,35 m .

Podmienky:

Na základe požiadaviek obča-
nov z lokality v okolí Cajlanskej
ulice uprednostníme obchod s
potravinami, poprípade s rozšíre-
ním sortimentu o drobný tovar,
drogériu.

„VK Cajlanská 63 “

13. 6.2008 o 11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga
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Na Mestskom úrade v Pezinku
prebehlo výberové konanie na
pracovnú pozíciu: vedúci oddele-
nia styku s verejnosťou, médiami
a projektového riadenia. Zo šty-
roch uchádzačov komisia vybrala

.PhDr. Ibolyu Thurzovú (mo)

Siedmeho mája sa konali v Pe-
zinku okresné oslavy 63. výročia
oslobodenia našej vlasti a ukonče-
nia 2. svetovej vojny. Pri tejto prí-
ležitosti účastníci položili kytice
kvetov k pomníkom v parku a na
Mladoboleslavskej ulici. Na sláv-
nostnom akte primátor mesta Oli-
ver Solga privítal aj zahraničných
hostí – bulharského veľvyslanca v
SR Ogniana Garkova, druhého
tajomníka Veľvyslanectva Ruskej
federácie v SR Kirilla Sapožen-
kova a pridelenca obrany RF v SR
Alexandra Jakunina. Hlavný pre-
jav predniesol predseda ZO SZPB
v Pezinku Ľudovít Šušol. (mo)

Letná turistická sezóna, Kul-
túrne leto, Vinobranie a iné pro-
jekty a služby súvisiace s ces-
tovným ruchom budú predme-
tom rokovania tradičného stret-
nutia subjektov cestovného ru-
chu mesta Pezinka, ktoré sa
uskutoční v stredu 18. júna o
15.00 hod. na Mestskom úrade
v Pezinku, v zasadačke č. 12.
Pozvaní sú naň členovia Komi-
sie cestovného ruchu pri Mest-
skom zastupiteľstve, zástupco-
via stravovacích a ubytovacích
zariadení, kultúrnych inštitúcií,
Mestského informačného cent-
ra, cestovných kancelárií,
miestnych médií, členovia Klu-
bu mestských sprievodcov, re-
prezentanti ponuky vínneho
turizmu a všetci tí, ktorí sa po-
dieľajú na tom, aby bol Pezinok
príjemným cieľom cestovného
ruchu pre návštevníkov z tu-
zemska i zo zahraničia. (EL)

Pri príležitosti 10. ročníka Dňa ot-
vorených dverí na Mestskom úrade
v Pezinku, ktorý sa uskutočnil 14.
mája a zúčastnilo sa na ňom vyše
170 návštevníkov, najmä detí a mlá-
deže, organizátori urobili aj minian-
ketu. Jej cieľom bolo určiť:

v 800-ročnej his-
tórii Pezinka – podľa názorov 55
respondentov je ňou udelenie výsad
slobodného kráľovského mesta Pe-
zinku Ferdinandom III. (14. 6. 1647);

– najviac hla-
sov získal hudobný skladateľ Eu-
gen Suchoň (na 2. mieste sa
umiestnil barokový portrétista Ján
Kupecký a na 3. kňaz, vedec, his-
torik, archeológ, spisovateľ a náro-
dopisec Jozef Ľudovít Holuby);

– zvíťazila Stará
radnica.

Z vyplnených anketových lístkov
boli vyžrebované tri, ktorých autori
získavajú tričká s logom Pezinka
(prevziať si ich môžu na MsÚ v
Pezinku, Radničné nám. 7, č. dv.
9). Sú nimi: Filip Remšík, Maja-
kovského 29, Anton Urban, ul. kpt.
Jaroša 16 aTomáš Tarábek, Novo-
meského 40.

(EL)



Členovia Regionálneho tramp-
ského združenia Pezinok pod vede-
ním Mareka Šikulu vo svojom
voľnom čase v sobotu 19. apríla
zbierali odpad v mestských lesoch.
Dvadsať dobrovoľníkov, medzi ni-
mi aj trampi z Bratislavy a chatári z
rekreačnej oblasti Leitne a Slnečné
údolie, vyzbierali popri ceste do
Slnečného údolia 500 kg odpadu.
Mesto Pezinok zabezpečilo jeho
odvoz na skládku. (OM)

Občianske združenie Za matku
Zem a Mladí zelení Pezinok uspo-
riadali pri príležitosti 22. výročia
havárie v Černobyle výstavu foto-
grafií českého fotografa Václava
Vašku priamo z oblasti zasiahnutej
Černobyľskou katastrofou, premie-
tanie filmov a diskusiu s Pavlom
Širokým, predsedom OZ Za matku
Zem, o nešťastí na Ukrajine a o
alternatívnych zdrojoch energie.

(mo)

Mestský klub senio-
rov z partnerského
mesta Mladá Boleslav
usporiadal literárnu
súťaž na tému

. Do súťaže sa
zapojili aj seniori z
Pezinka a dve z ich
prác boli ocenené.
Ceny získali Mgr. Mi-
lada Krejčová a Mgr.
Alena Berezňáková.
Všetky súťažné práce
uverejnili v Zborníku
spomienok seniorov.

Místo,
na které rád vzpomí-
nám

V rámci finančnej zbierky Deň
narcisov 2008 sa v Pezinku a okolí
vyzbieralo rekordných 256 770 Sk.
Organizátormi zbierky boli Klub VE-
NUŠA so sídlom v Pezinku a
miestni skauti. Pri realizácii zbierky
pomáhali dobrovoľníci, školy, orga-
nizácie a obecné úrady.

Vyzdvihnúť treba iniciatívu štu-
dentov a pedagógov v pezinských
stredných školách – Gymnáziu,
Obchodnej akadémii, SOU na Ko-
menského ulici, základných školách
v Pezinku – Orešie, Kupeckého, Na
bielenisku, vo Viničnom, v Sloven-
skom Grobe, Smoleniciach a vČas-
tej. Z organizácií sa zapojili: Miestny
spolok Červeného kríža Pezinok,
Územný spolokČK so sídlom v Sen-
ci, Miestna organizácia Únie žien v
Pezinku a MS ČK Limbach. Pomá-
hali tiež obecné úrady v Sloven-
skom Grobe a vo Viničnom a tamoj-
šie kluby dôchodcov. Do zbierky sa
zapojili aj občania Modry.

Vyzbierané peniaze išli na účet
Ligy proti rakovine (LPR) SR na
realizáciu jej projektov – podporu

onkologických pacientov, rozvoj
informovanosti a poradenstva od-
bornej a laickej verejnosti a na kli-
nické výskumy. LPR zo zbierky po-
skytuje pomoc aj na projekty v regi-
ónoch. V našom regióne už podpo-
rila zriadenie izby pre onkologických
pacientov v Stredisku opatrova-

Skauti vyzbierali 53 tisíc Sk. Foto (mo)

teľskej služby v Pezinku (100 tis.
Sk) a vybavenie Charity v Modre
(40 tis.).

Všetkým, ktorí pomáhali zbierku
organizovať a prispeli do nej, patrí
veľká vďaka.

vedúca Klubu Venuša
Anna Štilhammerová

Mestské informačné centrum,
ktoré sa nachádza v prízemí Domu
kultúry, má nové telefónne číslo –
033/640 6989. Informácie o Pe-
zinku a Malokarpatskom regióne
získate v dňoch: pondelok-piatok
9.00 – 17.00 hod., v sobotu 9.00 –
12.00 hod. (red.)

Víťazkou súťaže MISS PEZI-
NOK 2008 sa stala

z Budmeríc, ktorá získala
titul AVON. Ocenenie 1. vicemiss
a Miss Press si odniesla

z Limbachu. Za naj-
sympatickejšiu súťažiacu spo-
medzi dvanástich finalistiek a II.
vicemiss bola vyhlásená

z Dolian.

Katarína Živi-
cová

Natália
Hrnčiarová

Ivana
Bednarovská (r)

Na fotografii M. Oravca cenu preberá M. Krej-
čová (vľavo).

Napriek tomu, že mnohí z nás si
ešte nezvykli na dopravné znače-
nie na hlavnej ceste v Grinave,
treba konštatovať, že hlavný zá-
mer, ktorým bola bezpečnosť
chodcov a zníženie dopravných
nehôd, sa naplnil. Za prvý rok exis-
tencie tohto značenia nebola na
ceste II/502 jediná vážna nehoda
a najmä chodci sú ostrovčekmi
ďaleko viac chránení ako predtým.
Toto konštatovalo aj odborné
fórum Stavebnej komory doprav-
ných inžinierov v Bratislave, ktoré
vysoko hodnotilo riešenie navrh-
nuté Doc. Frešom z BSK. (ra)

Spoločnosť Maius Pedersen chce investovaním do novej zberovej a
manipulačnej techniky skvalitniť separovaný zber skla aj na území
nášho mesta. Svojím projektom chce zvýšiť podiel tejto druhotne využi-
teľnej suroviny z celkového objemu komunálneho odpadu. Mesto Pezi-
nok tiež pristúpilo k spolupráci s touto firmou pri zbere skla, čo bude zna-
menať aj zvýšenie počtu nádob, pravidelnosť vývozov a ďalšie činnosti,
o ktorých vás budeme včas informovať. (ra)

List popisujúci nepríjemnú skúse-
nosť z pezinskej Billy nám poslala
čitateľka Ľubica Lukšíková. Z jej
listu vyberáme: ,,Dňa 15. apríla
som sa zastavila niečo kúpiť v pre-
dajni Billa. Vbehla som do predajne
bez koša, väčšinou tu robím len
malý nákup. Z vecí, ktoré som chce-
la, mali len jednu, aj tú som vrátila
späť, keď som zistila, že pri po-
kladni je opäť dlhý rad. V snahe
dostať sa čo najskôr z predajne
von, išla som cez vchod. To som
nemala robiť, lebo v tom okamihu

stál pri mne ochrankár a žiadal ma
ukázať obsah mojej tašky. Pove-
dala som mu, že sa ponáhľam,
nemôžem stáť bez nákupu v rade,
čo pre neho znamenalo, že som
zlodejka. Tašku som mu s búšiacim
srdcom ukázala. Ešte dlho vo mne
rezonoval nepríjemný pocit, ktorý
som sa snažila potlačiť, avšak len
dovtedy, keď sa ma moja známa
spýtala, čo som ukradla, lebo ma
videla iná známa."

,,Do-
zvedela som sa, že dotyčný nemal

Na záver pisateľka píše:

právo na takúto kontrolu tašky.
Keď by ma prichytil pri krádeži
alebo by som bola z nej podozrivá,
mal zavolať štátnu políciu. Viem,
že som nemala ísť cez vchod, ale
kadiaľ som mala ísť, keď tu iný
priestor na rýchly východ nie je?
Tiež som sa dozvedela, že
ochrankár ma mal zaviesť niekde
mimo ľudí, aby som neutrpela psy-
chickú traumu alebo aby neutrpela
moja povesť. Rada by som od pre-
dajne Billa dostala aspoň morálnu
satisfakciu."

O stanovisko sme požiadali ob-
chodnú spoločnosťBilla. (r)

Medzinárodné majstrovstvá SR
Tatry Donau Cup, ktoré organi-
zuje každoročne Slovakia – Mo-
tosport sa uskutočnili v pezin-
skom Kameňolome 10. – 11. má-
ja. Súčasťou pretekov do vrchu
bola aj prehliadka najkrajších tu-
ningových automobilov a niekoľko
ďalších športových a spoločen-
ských udalostí.

Prvomájová veteran Tatra Ral-
lye Bratislava dorazila 1. mája
napoludnie aj do nášho mesta.
Dve hodiny sme mohli na Radnič-
nom námestí obdivovať krásu
nielen starých osobných automo-
bilov a motocyklov, ale výnimočne
aj nákladných a úžitkových. Náš
obdiv patril aj tým, ktorí sa o ne s
láskou starajú, aby aj naši vnuci
mohli na vlastné oči vidieť na čom
sa jazdilo vtedy, keď možno ich
starí otcovia ešte ani neboli na
svete. (ra)



Báraj je uš máj f pokročilém
štádiju a mal bych sa venovat
láske a roskvitnutým stromom,
já sem si vymyslel tému bes vely-
kého nafukováná nadnárodnú
demokracija kontra trhový sys-
tém (nový, nežno-revolucionár-
sky názef kapitalyzmu). S filozo-
fického pohledu by malo byt
šecko f porátku, lebo obidve tý-
tok velyčiny móžu vedla seba
egzistovat iba f slobodných kra-
jinách. Trhový mechanizmus je
o tem, že tý najschopnejší z naj-
schopnejších si zakladajú žív-
nosci, firmy, fabriky a nekerý aj
nadnárodné společnosci. V
nych zamestnávajú tých najlep-
ších a najšikovnejších vetcú,
odbornýkú, vedúcich, majstrú,
robotnýku a robotnýčky, kerý
produkujú tý najkrajšé a najkva-
lytnejšé výropky na svece. Od
cukrýku aš po autá. Týto ludé
tahajú tú ekonomiku a pokrok
dopretku a živá aj tých ostat-
ných. Lenže čo s týma, kerý sú
neny aš natolko odvážny, alebo
šikovný, aby sa zaradzyly do
tehoto čaškého a zotpovedného
procesu? Na to je vymyslená tá
demokracia. Kedže nemóžeme
dovolyt, aby tý menej šikovný
sedzely doma a čekaly ze za-
loženýma rukama, bol vymys-
lený systém, jako týmto chudá-
kom pomócit. Bola vymyslená
štátna správa a samospráva,
kdze týto ludé chodzá skoro
každý den do roboty a majú s
teho ešče aj dobrý pocit. Demo-
kratycké je to f tém, že si mó-
žeme vybýrat z vácerých a samy
sa rozhodneme, či si vybereme
tých najsympatyckejších, alebo
nekeho o kém si myslýme, že
potrebuje najvýcej pomócit, prý-
padne nekeho z rodziny. Aby
zme si vedzely vybrat podla
vlastného gusta, pret volbáma
ale aj mimo tehoto obdobá vy-
chádzajú týtok ludé (kandidáci)
z úsmevem na škrany do ulýc,
trúsa reči, nélen o sebe, ale
hlavne o tých dalších kandydá-
toch, vyjadrujú velykánsku po-
trebu byt zvolený a hnet na to sa
nehávajú zvolit do štátnych a
samosprávnych orgánú. Potá-
tok by to bolo f porátku. Lenže
kamen úrazu je f tém, že týtok
kandidáci aš po zvolený začnú
ludom skutečne robyt zle. Pýtajú
dane, určujú čas (úradné hodzi-
ny), kedy sú ochotný sa s nama
bavyt, vymýšlajú pretpisy a zá-
kony na zdržováný vecí, mesa-
čné (!) lehoty zápisu, rozhodnu-
cá, alebo otpovedzi, alybystické
posúvaný papýrú hore-dole.
Nekerý z nych sú individualisci a
šála rovno do xychtu, alebo na
televýznu kameru. Áno, aj totok
je demokracyja.Amy ju trpýme.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Pedagogicko-psychologická po-
radňa s Centrom výchovnej a psy-
chologickej prevencie, Cajlanská
95, 902 01 Pezinok organizuje v
termíne
letný denný tábor (9.00 – 15.00
hod.) spojený s jazdením na ko-
ňoch. Ranč v
Modre, priestory prevencie, mesto
Pezinok. žiaci a žiačky 6.
– 8. ročníka základných škôl.
Účastníci budú hradiť iba cestov-
né; jazdenie na koni a stravu (de-
siatu a obed) hradí sponzorujúca
firma Linklaters. Bližšie informácie
dostanete na tel. č. 033/640 4388.

30. júna – 4. júla 2008

Miesto realizácie:

Vek detí:

(zk)

Šiesty poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční 4. júna od 16. do
18.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Vybraní poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy. V rovnaký deň
sa budú konať poslanecké dni aj v
historických častiach Cajla a Gri-
nava. Na Cajle v budove Psycho-
logicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95 od 17.00 do
18.00 hod. a v Grinave v Integro-
vanom klube na Štúrovej ulici od
18.00 do 19.00 hod. (EL)

Jedným z vrcholov
tohtoročných osláv 800.
výročia prvej písomnej
zmienky o Pezinku budú
Mestské slávnosti, ktoré
sa uskutočnia ako sú-

časť Keramických trhov Pezinok 2008 v sobotu 14.
júna s nasledovným programom:

– vystúpenie dychovej hudby Vištučanka
(tribúna na Radničnom námestí), – folklórne
pásmo detí ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku (tribúna na
Radničnom nám.), – Spomínky na naše ma-
menky, folklórne pásmo pezinských seniorov, Obstr-
léze (tribúna na Radničnom nám.), – obnove-
nie zmluvy o spolupráci mesta Pezinok s partner-
skými mestami Neusiedl am See a Mosonmagyaró

10.00 hod.
11.30

13.30

14.00

vár (historická sieň v Starej radnici), – historický
sprievod od Domu kultúry cez Farskú, M. R. Štefáni-
ka, Radničné nám. k tribúne, – Ako sa mes-
tečko Bozin kráľovským mestom stalo – divadelné
pásmo v naštudovaní divadielka HIP pri EPIcentre –
Centre voľného času v Pezinku (tribúna na Radnič-
nom nám.), – vystúpenie šermiarskej skupiny
Banderium (

15.00

15.30

16.00
tribúna na Radničnom nám.), –

slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva spo-
jené s udeľovaním mestských ocenení a prezentácia
novej publikácie ,,Pezinok" vydanej k 800. výročiu
prvej písomnej zmienky o Pezinku (historická sieň v
Starej radnici), – vystúpenie country kapely
Arion (tribúna na Radničnom nám.), – koncert
venovaný oceneným v podaní chrámového zboru Ad
Una Corda (Dolný kostol).

18.00

18.00
19.00

(EL)

Už tradičnou spomienkou na ba-
nícku minulosť Pezinka býva prija-
tie miestnych baníkov u primátora
mesta. Tohto roku sa uskutoční 24.
júna o 16.00 hod. v obradnej sieni
Mestského úradu v Pezinku. Na
podujatí sa môžu zučastniť nielen
členovia Malokarpatského baníc-
keho spolku, ale aj tí, ktorí si chcú
uctiť prácu baníkov. (EL)

Viac ako 80 seniorov – študentov Akadémie tretieho veku v Pezinku
ukončilo letný semester prvého ročníka štúdia v troch odboroch (História,
Poľnohospodárstvo, Psychológia). Koordinátori projektuďakujú v mene
frekventantov všetkým lektorom za kvalifikované prednášky, ZŠ na Fán-
dlyho ul. za vytvorenie vhodných priestorových podmienok, Revii – Malo-
karpatskej komunitnej nadácii a Mestu Pezinok za finančnú podporu.

Druhý ročník začne 10. septembra 2008 o 15.00 hod. v rovnakých pries-
toroch. Okrem spomínaných špecializácií, ktoré budú pokračovať, sa ot-
vára prvý ročník v troch nových odboroch: Počítače, Environmentalistika a
ekológia a Dejiny umenia (+ design). Bližšie informácie možno získať na
Mestskom úrade v Pezinku na č. dv. 9, tel. 033/6901 102, 6901 130, kde
sa môžu prihlásiť do 30. 6. 2008 aj záujemcovia o štúdium v 1. ročníku
Akadémie tretieho veku v Pezinku do vyššieuvedených odborov. (EL)

Pohyb na trase medzi partnerskými mestami Pezinok a Neusiedl am
See je stále intenzívnejší. Za prvých päť mesiacov tohto roka meral festi-
valový autobus túto cestu už šesťkrát. Pezinčania boli u južných suse-
dov na dvoch koncertoch a dvoch vinárskych podujatiach – Jarné otvo-
rené pivnice a Festival vína Burgenlandu. Rakúski partneri navštívili v
Pezinku Vínne trhy a hudobný festivalAd Una Corda. V júni prídu ešte na
Keramické trhy, Mestské slávnosti (14.6.) a divadelný festival Cibulák
(27. – 28.6.).

Bližšie informácie o projekte možno získať na MsÚ, odd. styku s verej-
nosťou, médiami a projektového riadenia, č. dv. 9, tel. 6901 102, e-mail:

alebo na a .
Jazdy festivalovým autobusom sú zamerané najmä na rozvoj kultúrnej

výmeny medzi Pezinkom a Neusiedl am See a sú súčasťou projektu
Múzy nás spájajú, ktorého garantom je Revia – Malokarpatská komu-
nitná nadácia. Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie, pro-
gramu Interreg IIIA v partnerstve s Mestom Pezinok.

eva.lupova@msupezinok.sk www.pezinok.sk www.pknet.sk

(EL)

Mesto Mladá Boleslav je ,,najstar-
ším" partnerským mestom Pezinka.
Na budúci rok uplynie šesťdesiat
rokov od podpísania zmluvy o spo-
lupráci. Kontakty medzi oboma
mestami sú živé stále. Okrem ofici-
álnych návštev a výmeny skúse-
ností na úrovni primátorov stále
viac nadobúdajú podobu priamej
komunikácie rôznych záujmových
skupín – študentami počnúc, cez
športovcov, pracovníkov kultúry,
podnikateľov a seniormi končiac.
Odkazom toho sú aj nedávne dni
Mladej Boleslavi v Pezinku a na jún
naplánované dve návštevy Pe-
zinčanov českého partnerského
mesta.

Prvá sa uskutoční 20. – 22. júna a
zúčastní sa na nej štyridsať zástup-
cov pezinskej samosprávy, študenti
a dôchodcovia s cieľom zoznámiť
sa s tamojšími reáliami a vymeniť si
skúsenosti z rôznych oblastí komu-
nitného života.

Druhá početnejšia skupina (47
osôb) zavíta do Mladej Boleslavi na
bicykloch o pár dní neskôr a prine-
sie do cieľového mesta nielen
pozdravy od Pezinčanov, ale aj sym-
bolické športové posolstvo a pozva-
nie na návštevu nášho mesta pre
tamojších športovcov na pripravo-
vané jesenné stredoeurópske hry
seniorov, ktoré sa uskutočnia v Pe-
zinku 3. októbra 2008. (EL)



Tohtoročné okresné prvomájové
oslavy v našom meste sa konali v
réžii Smeru. Pred Zámok, kde sa
akcia konala, prišli stovky ľudí. Z
tribúny sa k nim prihovoril posla-
nec NR SR Ján Čech. Medzi
hosťami boli Milan Ftáčnik, sta-
rosta Petržalky, Vojtech Baláž,
prednosta Obvodného úradu v
Pezinku, Oliver Solga, primátor
Pezinka a ďalší. Koncertovala dy-
chová hudba Grinavanka.

,,Chodím sem spolu s manželom

každý rok, toto prvomájové stret-
nutie milujem. Viete, vôbec mi
nejde o politiku, skôr o jedinečnú
atmosféru, ktorá k tomuto májo-
vému podujatiu patrí. Ľudia si
spolu v nádhernom prostredí pobe-
sedujú, dajú si cigánsku pečienku,
pohár vínka, pozrú si kultúrny pro-
gram. Myslím, že veľa z nich sem
chodí kvôli tomuto. Keď sa doži-
jem, určite prídem aj na budúci
rok," povedala nám jedna z účast-
níčok. (mo)

V Pezinskom kultúrnom centre sa 12. apríla po prvýkrát uskutočnila
nesúťažná Prehliadka folklórnych súborov seniorov Malokarpatského
regiónu pod názvom Slnko v nás. Toto pekné a hodnotné podujatie inici-
ovala a usporiadala naša folklórna skupina Obstrléze, ktorá pracuje pri
Klube dôchodcov na Hrnčiarskej ulici s podporou Mesta Pezinok, PKC a
Revie. Hlavným cieľom festivalu je zachovávať hudobné tradície, spevy
a typické oblečenie z rôznych regiónov Slovenska. (ra)

Tohtoročný 7. ročník pezinského hudobného festivalu AD UNA
CORDAzačal vo štvrtok 7. mája spomienkou pri hrobe Eugena Suchoňa
na pezinskom cintoríne. Slávnemu rodákovi bola venovaná aj výstava v
Malokarpatskom múzeu pod názvom .

Počas nasledujúcich troch dní si návštevníci festivalu mohli vypočuť
šesť koncertov, ktoré sa konali v dolnom, farskom a evanjelickom kosto-
le. Účinkovali Moyzesovo kvarteto, Dámsky komorný orchester, Mládež-
nícky zbor Echo, Ad Una Corda, Marek Vrábel (organ), Ivan Koska (kla-
vír), Massimiliano Canneto (husle), Eva Šušková (soprán), Matúš Tráv-
niček (bas), Róbert Pechanec (klavír), Milan Paľa (husle), Ondrej Olos
(klavír).

Organizátormi festivalu boli Ad Una Corda a Pax Christi pod záštitou
Mesta Pezinok.

Suchoňa Pezinok

(mo)

Osobitú atmosféru mali koncerty vo farskom kostole, ktorý je v re-
konštrukcii.

Blahoželanie k výborným vý-
sledkom v škole a k tomu symbo-
lický darček v podobe premietnu-
tia dobrého filmu je osvedčeným
scenárom tradičného stretnutia
úspešných žiakov pezinských škôl
s primátorom Pezinka Oliverom
Solgom. Inak to nebude ani na

konci tohto školského roka. Podu-
jatie sa uskutoční v pondelok 23.
júna o 8.00 hod. v Dome kultúry a
pozvaným premiantom miestnych
základných a stredných škôl bude
premietnutý film

.
Kronika rodu Spi-

derwickovcov
(EL)

Osobne sám primátor partner-
ského mesta Mosonmagyaróvár
Miklós Sabó prišiel pozvať Pezinča-
nov na Slávnosti vína, ktoré sa u
nich tohto roku uskutočnia 12. – 14.
septembra. Súčasťou podujatia je v
premiére aj voľba Krásky regiónu
Sziget Köz. Súťaž je určená pre
vekové kategórie od 3 do 45 rokov a

rozhodovať o víťazkách sa bude po
finále cez fotografie uverejnené tri
mesiace na internete a o najkrajších
už priamo na festivale v septembri.
Viac informácií možno získať na
www.sigetkozfesztival.hu alebo na
Mestskom úrade v Pezinku, č.dv. 9,
tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk. (EL)



Základná škola na Fándlyho ulici
je od januára tohto roku Akadé-
miou informačných technológií.
Zapojili sme sa do projektu

, ktorý chceme bezplatne po-
núknuť širokej verejnosti. Pod-
mienkou na prihlásenie do kurzu
je vek nad 40 rokov. Ponúkame
tieto kurzy: 1. Základy používania
počítačov a internetu, 2. Využiteľ-
nosť počítačových programov, 3.
Život s digitálnymi technológiami.

Prvý kurz

40UP
Užívajme počítač po štyridsiat-
ke

Život s digitálnymi tech

nológiami

dula-
j@centrum.sk

sa uskutoční na našej
škole v dňoch a

od 15.30 do 17.30 hod. Na
tomto kurze sa dozviete: Čo sú
digitálne technológie a zariade-
nia? Ako si vypočuť digitálnu hud-
bu?Čo umožňuje digitálne video?

Vyžaduje sa základná zručnosť
práce s počítačom. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na e-mail

alebo tel. 0911 225
650. Maximálny počet účastníkov
na jeden kurz je 15 osôb.

9. – 11. 16. – 17.
júna

(md)

Súkromná zdravotná poisťovňa
DÔVERAoznámila, že sa rozhodla
nepokračovať v zmluve s Nemoc-
nicou Modra. Po 30. júni 2008 dáva
výpoveď zo zmluvných vzťahov na
lôžkovú zdravotnú starostlivosť v
tejto nemocnici, nakoľko nemá isto-
tu, že sa tu o jej poistencov posta-
rajú na dostatočnej úrovni.

Zdravotná poisťovňa uhradí ne-
mocnici starostlivosť už len v prípa-
doch akútneho stavu (pôrod, in

farkt, zlomenina). Od 1. júla 2008
hospitalizácia na náklady ZP Dô-
vera nebude možná. Poistenci
budú mať k dispozícii lôžkovú zdra-
votnú starostlivosť najbližšie v bra-
tislavských nemocniciach.

Podľa riaditeľa Nemocnice
Modra n.o. MUDr. Juraja Vivodu
bolo v tomto nemocničnom zaria-
dení v roku 2006 z hospitalizova-
ných pacientov 34 percent Pe-
zinčanov. (mo)

Posledný aprílový deň sa naši
rómski spoluobčania presťahovali
z bývalej školskej jedálne na Ho-
lubyho ulici do unimobuniek v Gle-
jovke. Sťahovanie sprevádzalo
niekoľko problémov, ktoré boli pre-
zentované aj v médiách. V tejto
súvislosti vedenie mesta dôrazne
odmieta tvrdenie splnomocnen-
kyne vlády pre rómske komunityA.
Botošovej, že sme nezvládli situá-
ciu po požiari ubytovne. Mesto za-
kúpilo šestnásť kusov unimobu-
niek na dočasné bývanie do konca
augusta. Zabezpečilo nádoby na
pitnú vodu, jej dovoz, plynové va-
riče a pripojenie na elektrinu. Záro-
veň požiadalo rodiny, ktoré v minu-
losti obývali dnes už vyhorený by-
tový dom, aby si aj vlastnými silami
a prostriedkami hľadali riešenie

svojho problému s bývaním.
Mesto je pripravené za znalecký
posudok odkúpiť od nich ich podiel
a pomôcť im hľadať náhradné bý-
vanie. Finančná pomoc rómskej
komunite k dnešnému dňu už pre-
siahla viac ako jeden milión korún.
Niektorí prejavili záujem z Pezinka
sa odsťahovať. Pracovníci oddele-
nia sociálnej starostlivosti MsÚ sú
s Rómami v dennom kontakte a
pomáhajú im v mnohých oblas-
tiach riešiť ich neľahkú situáciu. Zo
strany Rómov však chýba snaha o
aktívne vysporiadanie sa s danou
situáciou, očakávajú skôr ešte in-
tenzívnejšiu pomoc od mesta i od
vlády SR. Ďalším postupom sa
zaoberalo na mimoriadnej schôdzi
koncom mája Mestské zastupi-
teľstvo. (OSVM)

Od apríla tohto roku prebieha rekonštrukcia haly VTC Pezinok na Ko-
menského ulici v náklade vyše 10 miliónov korún. Zahŕňa úpravu svetlej
výšky minimálne na 8 metrov, čo je nevyhnutné pre medzinárodné a
prvoligové súťaže a vylepšenie tepelno-izolačných vlastností, najmä
obvodového plášťa. Predpokladané ukončenie prác je 6. 8. 2008.

Rekonštrukcia volejbalovej haly je súčasťou projektu ,,Bezbariérový
areál rekreácie a športu", na ktorý Mesto Pezinok získalo prostriedky z
fondov Európskej únie. Okrem haly sa vybudovali aj klubové priestory a
ihriská pre plážový volejbal za vyše 22 mil. Sk. (it)

V podvečer prvého mája už tradične Cajlania stavajú máj. Vtedy býva v
tejto mestskej časti Pezinka oveľa rušnejšie, ľudia sa zhromažďujú pri
kostole, pred ktorým skupina mužov za pomoci autožeriava osadzuje
urastený strom, na vrcholku vyzdobený čečinovým vencom, stužkami a
zástavou. V tomto roku na tento účel vybrali vyše 32 metrovú borovicu,
na ktorej odvetvení a odkôrovaní sa chlapi poriadne zapotili. Dlhočizný
strom, vraj väčší ako pezinský, bol nad sily aj menšieho žeriavu, preto
poslanec Fero Varecha musel na poslednú chvíľu zavolať silnejší stroj,
aby tohto velikána zodvihol.

Po osadení stromu sa väčšina účastníkov premiestnila do blízkeho
bufetu Pod hrušku, kde sa mohli občerstviť, pochutnať si na rozvoniava-
júcej cigánskejči zatancovať si pri živej hudbe.

V ten večer si Cajlania volili aj nového richtára. Po Márii Lichtnekerovej
túto dobrovoľnú funkciu na ročné obdobie prevzal ZdenoČech. (mo)



V priestoroch Malokarpatskej
knižnice v Pezinku bola 6. mája
inštalovaná výstava ,,85. výročie
založenia hasičskej tlače na Slo-
vensku". Na výstavných paneloch
bol prezentovaný najmä časopis
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
Požiarnik a jeho predchodca
Hasičské listy. Keďže výstava je
realizovaná v malokarpatskej ob-
lasti, medzi vystavenými materiál-
mi sú články venované činnosti a
osobnostiam hasičstva z nášho
regiónu.

Výstava sa uskutočňuje z inicia

tívy Dobrovoľného hasičského
zboru pri SOU Pezinok a preven-
tívnej komisie UV DPO Pezinok-
Senec. Pripravil ju kolektív pra-
covníčok knižnice na čele s riadi-
teľkou Annou Gašparovičovou.

Na otvorení sa zúčastnili prezi-
dent DPO Jozef Minárik, riaditeľ
OR HaZZ Emil Moťovský, tvorco-
via a spolupracovníci časopisu
Požiarnik, zástupcovia samo-
správ a viacerí občania. O obsahu
a cieľoch výstavy informoval pod-
predseda UV DPO Pezinok-
Senec Peter Ronec. (pr)

V tomto roku sa už po trinástykrát
konali v našom meste Vínne trhy,
podujatie, ktoré púta pozornosť
mnohých vinárskych odborníkov a
milovníkov najlepších vín. Ná-
vštevníci počas dvoch dní mohli
degustovať vyše poltisícky vzoriek
vín zo Slovenska aČiech.

Na začiatku organizátori už tra-
dične odovzdali najúspešnejším
vinárom ocenenia za ich skvelé
produkty. Podrobnejšie sme o nich
písali v minulom čísle. Stručne pri-
pomenieme, že najúspešnejším
vystavovateľom bola trnavská fir-
ma Mrva&Stanko, ktorá získala
dvoch Šampiónov (Chardonnay, r.
2007 a Cabernet Sauvignon, r.
2006, barrique, r. 2007) a Cenu mi-
nistra pôdohospodárstva za najlep-
šie hodnotené akostné víno s prí-
vlastkom (Cabernet Sauvignon).

O záverečné hodnotenie Vín

nych trhov Pezinok 2008 sme po-
žiadali predsedníčku organizačné-
ho výboru :Ing. Oľgu Bejdákovú

Neposuniete čas vyhlásenia
výsledkov na neskoršiu hodi-
nu? Aj tentokrát bolo na začiat-
ku pomerne málo ľudí, chýbali
tiež viacerí ocenení...

,,Podujatie dopadlo dobre. Boli
sme spokojní s návštevnosťou,
najmä v prvý deň bolo veľa ľudí.
Samozrejme, pri takejto veľkej
akcii sa zavše vyskytne aj nejaký
problém. Tentoraz sa nám skoro
minuli niektoré vyššie hodnotené
vína. V budúcom roku budeme
musieť žiadať od vystavovateľov
väčšie množstvo súťažného ví-
na."

,,V tomto roku sme kvôli tomu
posunuli začiatok akcie o hodinu
neskôr. Je pravda, že vo vyššej
návštevnosti sa to neprejavilo.

Mohli by sme výsledky vyhlasovať
aj večer, ale zo skúseností z iných
podobných podujatí vieme, že

vtedy je už v degustačnej miest-
nosti príliš hlučno a dekorovanie je
nedôstojné." (mo)

Z oceňovania najúspešnejších vinárov.

V pondelok 26. mája bola v Zá-
kladnej škole na Fándlyho ulici
sprístupnená výstava grafických
prác žiakov ZŠ pod názvom Po-
žiarna ochrana očami detí. (pr)

Prvý ročník Slovenského po-
hára v hasičskom športe sa usku-
točnil v našom meste v sobotu 3.
mája na Hasičskom štadióne na
Rozálke. Zúčastnilo sa na ňom
sedem družstiev z celého Sloven-
ska, ktoré dokázali svoju fyzickú
pripravenosť a majstrovstvo naj-
mä pri atraktívnom zdolávaní cvič-
nej veže hákovým rebríkom a aj
pri požiarnom útoku. Víťazom sa
stalo družstvo G4S Slovnaft Brati-
slava.

V nedeľu 4. mája si hasiči i ši-
roká verejnosť pripomenuli svia-
tok patróna hasičov sv. Floriána a
to sprievodom v meste a polože-
ním venčekov kvetov k jeho so-
chám na Starej hasičskej zbrojnici
a pred Kláštorným kostolom.
Veľkou atrakciou najmä pre deti
boli nielen historické striekačky,
ale najmä zásah profesionálnych
hasičov pri fingovanej dopravnej
nehode či pri požiari pred Zámoc-
kým parkom. V sprievode i pred
Zámkom hrala k dobrej nálade
skupina Funny Fellows a nestar-
núci Vokál Index. (ra)

Štvrtý ročník
sa uskutočnil 24.

apríla v modranskom dome U rich-
tára, ktorý je klenotom medzi vino-
hradníckymi domami malokarpat-
ského regiónu.Aktuálne výsledky i
celkový stav ligy je zatiaľ neroz-
hodný, čo len potvrdzuje fakt, že
na obidvoch brehoch rieky Moravy
sa darí vyrobiť vynikajúce vína.
Cieľom tohto podujatia je každo-
ročne konfrontovať úroveň kvality
českých a slovenských vín v kon-
texte s trendmi európskeho a sve

Československej
vinárskej ligy

tového vinárstva. Garantmi podu-
jatia boli naslovovzatí odborníci,
profesor Fedor Malík a doc. Miloš
Michlovský. Z Pezinka sa úspešne
prezentovali značky Víno Ma-
tyšák, Pavelka-Sobolič a Vitis.
Ocenení boli však aj Šebova Kar-
patská perla zo Šenkvíc, Ján Vr-
šek z Vinosadov a Mrva & Stanko
z Trnavy. (ra)

Združenie Malokarpatská vínna
cesta a Malokarpatské osvetové
stredisko v Modre usporiadali 24.
mája vinárske podujatie – Otvo-
rené pivnice na sv. Urbana. Do
akcie sa zapojilo do 200 vinárov a

29 obcí a miest Malokarpatského
regiónu. Vína prišlo ochutnať
2400 návštevníkov, čo je o tisíc
viac ako v minulom roku. Okrem
kvalitných vín čakali na nich aj via-
ceré sprievodné podujatia. V Pe-
zinku to bola prezentácia jedineč-
nej keramiky fy Raždík. (mo)



Timotej Guňovský 2.4.
Emma Suranová 2.4.
Lucia Daňová 3.4.
Anna Selecká 3.4.
Filip Habarda 5.4.
Štefan Koník 6.4.
Eliška Hořinková 7.4.
DamianŠtellár 7.4.
Filip Cino 8.4.
Nataša Švolíková 9.4.
Simona Hajdíková 10.4.
Sofia Pučeková 11.4.
Alex Baričič 16.4.
Tamara Erdödyová 17.4.

JUDr. Dionýz Majdák 58 r.
Milan Juran 68 r.
Anna Kostercová 85 r.
Alojz Švec 71 r.
Ľudmila Štefíková 86 r.
Róbert Hasprún 35 r.
Anna Dvorská 79 r.
Jozef Pokopec 71 r.
Emília Bieliková 82 r.
Zlatica Macháčová 80 r.
Anna Tahotná 76 r.
Milan Štenda 62 r.
Jozefína Zábranská 91 r.
Milan Kotes 64 r.
Eleonóra Mikovičová 66 r.
František Tomaškovič 65 r.
JánČrep 84 r.
Ferdinand Tahotný 65 r.
Mária Bednáriková 88 r.
Mária Strezenická 89 r.
Jaroslav Krampl 77 r.
František Líška 65 r.
Jozef Féder 83 r.

Tomáš Turzo a Mgr. Martina Vese-
lovská
Daniel Ryška aAdrianaSvatíková
Marián Pavelek a Zuzana Tobiašová
Branislav Královič a Lenka Minaro-
vičová
Marián Prísztavok a Miriam Farbu-
lová
Michal Gloznek a Martina Nemčo-
vičová
Maroš Slivka a Ivana Rybárová
Ľuboš Vovčík aPetra Hanusková

Valéria Kernová 2.5.
Bedrich Háger 6.5.
Magdaléna Aksamitová 12.5.
Ing. Ľudovít Bauer 16.5.
Alojz Miklovič 17.5.
Ing. arch. Štefan Minárik 20.5.
Margita Kanková 22.5.
Etela Totková 23.5.
Pavol Srna 26.5.
Magda Konečná 29.5.

Jolana Popelková 5.5.
Jaroslav Lunák 9.5.
Mária Múčková 9.5.
Bohuslav Šolta 12.5.
Mária Hotová 17.5.
Karolína Sulanová 20.5.
Rozália Petrakovičová 23.5.
Zdenka Koláriková 26.5.
Anna Hlavicová 27.5.
Cecília Kováčová 27.5.
Elena Kanková 29.5.
Katarína Nitrayová 31.5.

Apolónia Náhliková 2.5.
Valéria Gašparovičová 5.5.
Matilda Pätoprstá 6.5.
Ing. Pavel Daniš 24.5.

Jolana Kacerlová 1.5.
Ľudmila Wildová 14.5.

Anna Sadloňová 23.5.
Ján Bodo 28.5.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročné

92-roční

Dňa 30. 3. 2008 uply-
nul rok od smrti man-
žela, otca, svokra a
dedka

.
So smútkom v srdci

spomínajú manželka, dcéra a syn s
rodinou.

Jaroslava
JANČARIKA

6. apríl 1968 bol tra-
gickým dňom, kedy
nás vo veku 21 ro-
kov opustil švagor a
strýko

.
Pri príležitosti 40.

výročia úmrtia spomína švagriná
Mária s rodinou.

Bohumil
JANČARIK

Dňa 3. 4. 2008 sme
si pripomenuli 4.
výročie úmrtia našej
drahej mamy, starej
a prastarej mamy

.
S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami.

Anny
FISCHEROVEJ

V apríli uplynul 1 rok, čo nás opus-
tila sestra ,
rod. Klimová
a 2 roky švagor .
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. Sestra, brat, švagriná
a krstné deti s rodinami.

Jarmila SOBOLOVÁ

Jozef SOBOLA

Dňa 20. 4. 2008 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel, otec
a dedko

.
So smútkom v srdci
spomínajú manžel-
ka, dcéra Irenka, vnuci Beďo, On-
dro a Braňo s manželkou a malou
Karolínkou.

Ing. Ernest POLÁK

Odišiel si náhle, na rozlúčku nebol
čas, tvoj odchod bolí všetkých nás.

Dňa 11. 5. 2008 uply-
nul smutný rok, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko .
S láskou spomínajú
manželka a synovia
s rodinami.

Jozef LIŠKA

Dňa 18. mája uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustil drahý
manžel, otec a dedko

.
S láskou a úctou
spomína manželka

a synovia s rodinami.

Ing. Tibor KOPITKO

Stíchlo srdce, utíchol hlas, milovala
život, milovala nás. Ostáva nám na
hrob kytičku dať a so žiaľom spomí-
nať.

Dňa 6. 6. uplynie 8
smutných rokov od
chvíle, keď nás na-
vždy po tragickom
nešťastí opustila na-
ša milovaná

,
rod. Bučeková.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami. Smútiaca rodi-
na.

Anitka KLAMOVÁ

V oku slza, v srdci žiaľ, prečo nám
osud to najdrahšie vzal.
Dňa 7. mája uply-
nulo 8 rokov od úmr-
tia manžela, otca a
dedka

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Spomí-
najú manželka,deti a vnúčatá.

Alojza
NOSKOVIČA

Osud nevráti čo vzal, vracia len
spomienky a žiaľ.

Dňa 17. mája uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá

.
Kto ju poznal, ve-
nujte jej, prosím,
tichú spomienku.

Dcéra s rodinou.

Emília VARGOVÁ

Dňa 19. 6. 2008 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
manželka, mama a
babka

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
Manžel Viliam, dcéra Majka, syn
Tomáškos rodinou.

Anka
MIŠKOVSKÁ

23. mája 2008 sme
si pripomenuli 30.
výročie úmrtia náš-
ho

,
prenasledovaného

a väzneného komu-
nistickýmrežimom.
S úctou a láskou na neho spomí-
najú synovia Jozef, Pavel a Franti-
šek s rodinami a pamätníci.

Lukáča SATINU

Ďakujeme všetkým
príbuzným, suse-
dom a známym,
ktorí dňa 7. 4. 2008
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
drahéhozosnulého

.
Zároveňzo srdcaďakujeme za kve-
tinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina.

Štefana FISCHERA

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí
sa dňa 28. 4. 2008
rozlúčili s našou ma-
mou, babkou, pra-
babkoua kmotrou

.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Annou TAHOTNOU

Dňa 6. 5. 2008 sa
dožila 80-tych naro-
denín naša mama,
svokra, babička a
prababička

.
Želáme jej veľazdravia, pohody. Za
všetkých ju bozkáva pravnúčik Se-
bastian.

Matilda
PÄTOPRSTÁ

Naša mamička,
,

celý život si ťažko pracovala, 3 sy-
nov si vychovala a v pevnom zdraví
si sa17. 5. 2008 82 rokovdožila.
S láskou tiďakujeme. Šťastie, zdra-
vie, Božie požehnanie, radosť zo
života ti prajú synovia, vnuci s man-
želkami a pravnuci.

Alžbeta MIKESOVÁ

Dňa9. 5. 2008 uplynul rok od smrti
.

S láskou spomínajú manželka Da-
niela, dcéra Monika s manželom,
syn Richard, dcéra Petra, vnuci
Erich a Gabriel a ostatná smútiaca
rodina.

Františka BIZNÁRA
Ďakujeme všetkým príbuzným,
susedom a známym, ktorí dňa
17. 4. 2008 odprevadili na posled-
nej ceste nášho drahého zosnulého

.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Vladimíra BŘEZÍKA

Roman Boďa a Petronela Siváková
Miroslav Stoviček a Lucia Slezáková
Jaroslav Cimprich a Zuzana Benču-
riková
MartinČapček aKatarína Kádárová
Marek Strapák aKatarína Kiššová



Stíchol dvor, záhrada, dom, už ne-
počuť jeho kroky v ňom. Zmĺkli
ústa, srdiečko prestalo biť, ale náš
otec ostáva v našich srdciach ďalej
žiť.

Srdečná vďaka patrí
všetkým, ktorí sa
prišli 19. mája 2008
spolu s nami rozlúčiť
s naším drahým
otcom, dedkom,
pradedkom, bra-
tom, svokrom, švag-

rom, svatom, krstným otcom a strý-
kom .
Sme hlboko zaviazaní všetkým,
ktorí ho poznali a mali radi. Ďaku-
jeme za kvetinové dary a prejavy
sústrasti. Deti: Júlia, Medard, Jo-
zef, Štefánia, František, Ján, Vladi-
mír, Alena, Peter s rodinami a
ostatní smútiaci príbuzní.

Jozefom FÉDEROM

Pezinok, tak ako pravde-
podobne každé iné mesto v
stredoeurópskom priestore,
prešiel za 800 rokov svojej
histórie mnohými zmenami.
Jednou z nich sú aj zmeny v
etnickej štruktúre mesta.

O pôvode najstarších oby-
vateľov „terra Bozin“ vieme
povedať len veľmi málo. Ar-
cheologické výskumy nám
prinášajú doklady len o tom, že na
prelome 12. – 13.storočia tu nejakí
ľudia žili. Niečo nám však môže
naznačiť najstarší názov nášho
mesta. Podľa slavistov Jána Sta-
nislava a Rudolfa Krajčoviča má
slovo Bozin v základe slovanské
osobné meno Boz, Boza. Kon-
covka in je vlastnícky sufix a teda
názov Bozin by mal znamenať
„zem Bozova“. Podobné názvy sa
na Slovensku vyskytujú najmä pri
hradiskách z 9. storočia. Slovan-
ský pôvod nášho mesta podporuje
aj situácia v blízkom Svätom Jure,
kde sa v prvej písomnej zmienke o
tomto meste z roku 1209 spomína
jeho pôvodný majiteľ Čepan. Aj
toto meno má slovanský pôvod.
Slovanské mená (Čepan, Ivanka)
sa vyskytujú aj u členov rodu Hunt-
Poznanovcov, z ktorých sa odčle-
nili grófi zo Svätého Jura a Pezin-
ka. Tí začali územie, ktoré po-
stupne získali od kráľa, zveľaďo-
vať a osídľovať.

Súčasná úroveň poznania nám
neumožňuje povedať, odkiaľ a
kedy prišli najstarší osadníci na
naše územie. Vzhľadom na po-
stupné ponemčovanie zemepán-
skeho rodu grófov zo Sv. Jura a
Pezinka a analógie z celého Slo-
venska sa len môžeme domnie-
vať, že prvých kolonistov, pravde-
podobne vinohradníkov, si grófi
doviedli z niektorej z nemeckých
krajín. Informácie zo 14. storočia
sú už o niečo konkrétnejšie. Ozrej-
miť situáciu nám pomáhajú najmä
sporadické nálezy mincí. Tie sa k
nám mohli dostať obchodom, ale
mohli si ich so sebou priniesť aj
noví kolonisti. Z obdobia rokov

1325 – 1360 napríklad pochádza
nález dvoch fenigov, jedného ra-
kúskeho a jedného štajerského z
priestoru Slnečného údolia, ktorý
nám umožňuje v kontexte s inými
archeologickými nálezmi vysloviť
predpoklad, že tieto mince si so
sebou priniesli rakúski/štajerskí
prospektori, ktorí v uvedenej loka-
lite založili banícku osadu Mhyr,
ktorá sa prvýkrát spomína v roku
1339. Niečo podobné by mohli
naznačovať tiež nálezy dvoch ba-
vorských mincí z konca 14., resp.
prvej polovice 15. storočia, nájde-
né počas archeologického výsku-
mu farského kostola.

Z obdobia 15. storočia poznáme
z listov už viacerých poddaných,
resp. služobníkov grófov zo Sv.
Jura a Pezinka, ktorých mená tiež
naznačujú nemecký pôvod. Ide
napríklad o Jána Marchera, kap-
lána kaplnky Sv. trojice, ktorý sa
uvádza v roku 1471 alebo o pezin-
ských poddaných Jakuba z Hat-
tendorfu, Henricha Winchltallera,
Ondreja Pooscha, Tomáša
Grossa, ktorí sa spomínajú v roku
1436 spoločne s Jánom Bíro, Mi-
chalom Korczay a Petrom Ba-
laschom, ktorých priezviská zasa
naznačujú maďarský, resp. uhor-
ský pôvod. Prvú konkrétnu pí-
somnú zmienku o príchode osad-
níkov do Pezinka máme až z roku
1506, keď udelil Peter zo Sv. Jura
a Pezinka, dvorský sudca, sedmo-
hradský vojvoda a gróf zo Sakillu
(Székler), osobitné privilégium a
slobody všetkým, ktorí sa chcú
usadiť na jeho spustošených ma-
jetkoch. Nevieme o aké pustoše-
nie išlo a kedy prebehlo. To sa
však udialo pravdepodobne v búr-
livom období 15. storočia a
môžeme ho spájať buď s vpádmi
husitov alebo s nepokojnou situá-
ciou bojov o uhorský trón za vlády-
nevlády Ladislava Pohrobka. Niči-

vú spúšť niekedy v tomto ob-
dobí nám dokazujú aj ar-
cheologické výskumy, ktoré
zachytávajú deštrukčný hori-
zont, tvorený prepálenými
vrstvami a zničenou kerami-
kou v celom vnútornom mes-
te.

O tom, že aspoň časť
týchto nových osadníkov
opäť pochádzala z nemec-

kých krajín, svedčia opäť mená:
Fleischkacker, Schuster, Schnei-
der alebo dvorný krajčír grófa Wolf-
ganga zo Sv. Jura a Pezinka Ján
Lodrer z Helkendorfu, ktorý sa spo-
mína v roku 1523. Dôležité infor-
mácie o štruktúre osídlenia nám
prinášajú rôzne daňové registre a
urbáre, ktoré sa nám aspoň v zlom-
kovej podobe zachovali z týchto
období. Ide najmä o register de-
siatkového vína z roku 1437 a ur-
bár z roku 1559. Konkrétnejšie
informácie nám však prináša až
urbár z roku 1601. Podľa neho vie-
me, že na Trhovej, dnešnej Štefá-
nikovej ulici, žili v prevažnej miere
Nemci. Svedčia o tom priezviská
Dreschler, Altman, Tabrer, Rei-
nischer, Wolff a iné. Obyvateľmi
Holubyho ulice boli tiež prevažne
Nemci, no objavujú sa tu aj sloven-
ské a české priezviská ako Korec,
Čech, Kratina či Moravec. Aj na
dnešnej Moyzesovej a Kollárovej
ulici zaznamenávame prevahu
nemeckých priezvisk, no okrem
slovenských a českých sa tu tiež
vyskytujú aj priezviská maďarské,
resp. uhorské. Iná situácia je na
predmestiach, tvorených dnešnou
Rázusovou, Zámockou a Kupec-
kého ulicou. Tu je prevaha sloven-
ských a českých mien ako Polák,
Mrkvica, Pláteník, Sukený. Vavar-
ský, no nechýbajú ani nemecké
priezviská ako Müller a začínajú
sa tu už ukazovať aj priezviská
chorvátske ako napríklad Matušo-
vič. Práve posledné priezvisko
akoby naznačovalo príchod búrli-
vých udalostí 17. storočia, ktoré sa
významnou mierou dotkli nielen
etnicity Pezinčanov a štruktúry
obyvateľstva nášho mesta, ale
vyvrcholili udelením privilégií slo-
bodného kráľovského mesta v
roku 1647.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Dňa 25. 4. 2008 sme
sa bavždy rozlúčili s
našou drahou ma-
mičkou, babičkou a
prababičkou

.
Ďakujeme všetkým za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútia-
ca rodina.

Emíliou
BIELIKOVOU

Dňa 14. mája 2008
sme sa navždy roz-
lúčili s drahým man-
želom

.
Ďakujeme za preja-
vy sústrasti a kvetinové dary. Man-
želka a smútiaca rodina.

Jaroslavom
KRAMPLOM

Dňa 10. 5. 2008
sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov
manžela, otca a
dedka

.
Spomínajú man-

želka a deti s rodinami.

Miroslava TOTKU

Informácie v redakcii Pezinčan, Holubyho 42 (Dom kul-
túry), 902 01 Pezinok, tel. 0908 410 305, 033/641 3435,
pezincan@msupezinok.sk.

do trvalého pracovného pomeru



Všetci Pezinčania už vedia, že
tohtoročný Cibulák prinesie veľa
zaujímavých zmien.Aké to budú a
čo očakávajú organizátori od ich
zavedenia sme sa spýtali Ing. Ras-
tislava Kuttnera, prezidenta OZ
P.R.D.

Aké to sú zmeny teda konkrét-
ne?

Udejú sa nejaké zmeny aj v
umiestnení jednotlivých divadel-
ných súborov?

– Áno, na tento rok sme pripravili
výrazné zmeny v organizácii aj v
časových posunoch a nebyť toho,
že s organizovaním Cibuláku máme
niektorí už dvadsaťročnú skúsenosť,
dalo by sa povedať, že tohto roku
budeme výrazne experimentovať.

– Prvou, najvýraznejšou je časový
posun. Doposiaľ sme mali program
od štvrtka do soboty, tohto roku po
prvýkrát budeme hrať aj v nedeľu a
tým pádom vypúšťame štvrtkový
program. Myslíme si, že je to takto
lepšie aj pre pracujúcich,a v nepo-
slednom rade aj pre ich deti, ktorým
bude patriť aj tento rok značná časť
nášho programu.

– Áno, aj tu zaznamenáme v tomto
roku významné zmeny. Vzhľadom
na pripravovanú rekonštrukciu Pe-
zinského zámku sme boli nútení
opustiť dva nádherné priestory (ná-
dvorie, sála PETAN-u) a hľadaťna

m

m

miesto nich niečo nové. Či a ako sa
nám to podarilo necháme na zhod-
notenie návštevníkov.

– Program sme rozdelili teoreticky aj
prakticky do dvoch častí – novinky a
spomienky. Keďže tohto roku osla-
vujeme 20. výročie, chceli sme si aj
trocha zaspomínať na minulé roční-
ky. Nakoniec si to vyžiadali aj ná-
vštevníci. Niektorí z nich nás žiadali
o zaradenie konkrétnych predsta-
vení z minulých ročníkov. Nie všetko
bolo možné splniť, urobili sme čo sa
dalo a výsledok znova necháme
posúdiť divákovi.

– Konkrétne sa všetci diváci môžu
tešiť na slávne divadlo TEÁTRO TA-
TRO, ktoré kedysi na Cibuláku účin-
kovalo takmer pravidelne, potom sa
rozutekali po svete, kde získali veľké
množstvo ocenení a tohto roku sa
znova objavia na Cibuláku s hrou
Prorok Iľja. Nezabudnuteľným zážit-
kom pre mnohých návštevníkov bol
aj japonský tanečník štýlu butó Ken-
Mai, ktorý k nám pricestuje priamo z
Toronta. Deti sa tak ako každý rok
môžu tešiť na pestrú ponuku predsta-
vení.

Čo môžeme očakávať od toh-
toročného programu?

Môžete prezradiťuž niečo kon-
krétne?

m

m

A z tých novších vecí?

Bude aj tento rok chlieb s ci-
buľou a deci vína zdarma?

Kedy a kde sa budú dať kúpiť
vstupenky? Budú aj permanent-
ky?

m

m

m

– Napríklad Vlado Kulíšek z Trenčí-
na, Shakespearovské predstavenia
z VŠMU, či úžasná ohňová show
PA-LI-TCHI.

– Áno, nie sme tí, čo by porušovali
takéto tradície a dovoľte mi na tomto
mieste poďakovať manželom Bejdá-
kovcom, ktorí sa starajú o víno a pani
Soni Kaveckej za sponzoring masti
na tento ročník. Na natieranie chleba
a nalievanie vína máme už niekoľko
rokov stabilný kolektív a ja dúfam, že
nás nesklame ani tento rok.

– Po rokoch naťahovaní a hádok
sme sa už pred tromi rokmi rozhodli
permanentky zrušiť, pretože diváci
boli natoľko nedisciplinovaní, a mys-
leli si, že keď majú permanentku
môžu prísť v polovici predstavenia a
dožadovať sa svojho miesta. Skúšali
sme všeličo, najlepšie by bolo mať
všetky predstavenia zadarmo (čo je
aj naším cieľom), žiaľ žiadne dotácie
zatiaľ nie sú natoľko vysoké, aby
sme si to mohli dovoliť a preto budú
niektoré predstavenia opäť spoplat-
nené. Na každé takéto predstavenie
sa budú predávať lístky v predpre-
daji v pokladnici KC už od prvého

júnového týždňa, ale samozrejme aj
krátko pred predstavením.

– Samozrejme, hoci sme zrušili
veľké večerné koncerty, osvedčené
veci zostávajú. V sobotu dopoludnia
bude už tradičná filmová sekcia, kde
premietneme niekoľko skvelých fil-
mov študentov VŠMU; v sobotu i v
nedeľu popoludní to budú detské
dielne v spolupráci s CVČ a sa-
mozrejme aj nejaké výstavy. Jednou
z nich bude aj výstava plagátov z
podujatí OZ P.R.D..

– V spolupráci s nadáciou REVIA a
mestom Pezinok sa nám podarilo
zabezpečiť dve šapito (alebo šapitá)
s technickým zabezpečením, ktoré
zažijú na Cibuláku svoj krst. Ak
všetko dobre dopadne, chceme vy-
užívať všetky tieto veci na ďalšie
kultúrne akcie.

– Snáď len toľko, aby sa nikto ne-
zdráhal prísť, na Cibuláku bude
určite veselo a mesto Pezinok už
tradične víta svojich hostí s otvore-
nou náručou.

Budú aj tohto roku na Cibu-
láku nejaké sprievodné poduja-
tia?

Čo je úplne najhorúcejšou
novinkou v organizačnom tíme?

Čo by ste chceli ešte dodať na
záver?

Ďakujeme za rozhovor.
MonikaČárska

m

m

m



Už po štvrtýkrát bol Pezinok
miestom konania celosloven-
ských osláv Dňa rodín spolu so
sviatkom matiek, ktoré zorganizo-
valo Centrum pre rodinu Pezinok v
spolupráci s EPIcentrom – Cent-
rom voľného času, Mestom Pezi-
nok a Pezinským kultúrnym cent-
rom. Projekt finančne podporila
poisťovňa Generali. Cieľom podu-
jatia, ktoré sa tohto roku uskutoč-
nilo 15. mája, bolo upozorniť na
význam rodiny ako základu spo-
ločnosti. Celé nedeľné popoludnie
sa nieslo v duchu motta ,,Doma
som tam, kde ma ľúbia" a malo
poukázať na dôležitosť vytvorenia
domova práve v rodine, ktorá je
hniezdom lásky a prijatia. Do Zá-
mockého parku sa prišlo potešiť
so svojimi blízkymi približne 700
ľudí.

Ponúkame fotografie z podujatia
so stručným komentárom, ktoré
majú ambíciu priblížiť neprítom-
ným jeho milú atmosféru umoc-
nenú vydareným počasím a tým,
ktorí boli pri tom, dať príležitosť
vrátiť sa v spomienkach k príjem-
ným chvíľam.

– v oficiálnej časti sa k účastníkom
prihovorili pán farár Zdenko Sitka
a primátor mesta Oliver Solga;
– prítomných svojimi vystúpenia-

mi zabavili gitaristi a deti zo súbo-
rov Folklórniček a Tanečníček;
zlatým klincom programu bol kon-
cert s detskými pesničkami Ri-
charda Čanakyho a Márie Pod-
hradskej. Predstavilo sa aj diva-
dielko pre deti s hrou O múdrych
kozliatkach a na záver odznel kon-
cert na počúvanie baladickej spe-
váčky Iky Kraicovej.

– okrem rôznych súťaží a atrakcií
k nim patrila anketa, v rámci ktorej
deti zdôvodňovali, prečo si myslia,
že majú najkrajšieho tatina alebo
najlepšiu maminu, či presviedčali
okolie, prečo sú práve oni najlep-
šími pomocníkmi v rodine;
– tí, ktorí si trúfali, mali možnosť

povoziť sa na poníkoch a preska-
kovať laná;
– organizátori pamätali i na tie, na
počesť ktorých sa podujatie ko-
nalo – mamy: mali možnosť pora-
diť sa s vizážistkami či dokonca
niektoré aj namaľovali;
– nemalému záujmu účastníkov

sa tešila súťaž spojená s výstavou
fotografií na tému ,,Moja rodina".
Súťaž bola celá verejná – mohol
sa do nej prihlásiť ktokoľvek a ve-
rejnosť taktiež hlasovala o víťa-
zovi; z 30 súťažných fotografií naj-
viac hlasov získala fotografia au

Z programu:

Sprievodné podujatia:

torky Kataríny Uhlárovej, ktorá
zachytila podvečernú pohodu jej
rodiny na dovolenke pri mori.

Všetky tieto aktivity smerovali k
vyzdvihnutiu významu nielen ma-
terstva, ale aj otcovstva pre rodinu
a pri výchove detí. Škoda, že
súčasná spoločnosť tak málo
uznáva význam normálnej rodiny
a väčšinou sa riešia len krízové
situácie. Pri rastúcej vyťaženosti

rodičov v zamestnaní sú spoločné
chvíle strávené s rodinou stále
vzácnejšie. Preto sa pezinské Cen-
trum pre rodinu snaží ponúkať pro-
gramy, podobné spomínanému
Dňu rodín, resp. organizovať pra-
videlne rôzne iné stretnutia, kde
sa rodina môže cítiť dobre a je for-
movaná v svojich základoch. Na-
šťastie v Pezinku je záujem o akti-
vity tohto druhu. Využívajú ich v

neposlednom rade aj dosťahova-
né rodiny, ktoré v meste nemajú
spočiatku nikoho a pri takýchto
príležitostiach je možnosť lepšie
sa zžiť s miestnou komunitou. Ro-
dina je zo strany centra vnímaná
komplexne, teda i viacgeneračne,
takže na podujatiach sú vítaní i
starí rodičia. Osobitnú kapitolu v
činnosti Centra pre rodinu v Pe-
zinku tvorí problematika adopcie,
náhradných rodín a vôbec mož-
nosti rodičovskej starostlivosti.
Spomínanej oblasti sa budeme
venovať na tejto stránke v septem-
brovom a októbrovom čísle Pe-
zinčana.
Kontakt: Centrum pre rodinu v Pe-
zinku, Farská 5, e-mail: statutar@
pezinskerodiny.sk alebo mamata-
taja@pezinskerodiny.sk.

Súčasťou aktivít centra je aj Ma-
terské centrum, ktoré má pre-
vádzku na Mladoboleslavskej ul.
č. 3 v Zámockom parku (otvorené
denne 8.00 – 12.00 hod.).

Podľa informácií
Martiny Šipošovej
z Centra pre rodinu

Už šiesty ročník súťaže sa usku-
točnil 15. mája v našom Dome kultúry. Hneď v
úvode organizátori podujatia, ktorými sú predstavi-
telia Jednoty dôchodcov Slovenska, vyzdvihli ne-
zištnú pomoc pri organizovaní tohto už tradičného
podujatia zo strany mesta. Poukázali na skutoč-
nosť, že v Bratislave im nebol nikto ochotný poskyt-
núť bezplatný priestor na úrovni Pezinského kultúr-
neho centra a jeho ochotných pracovníkov. Preto
sa táto krajská súťaž koná už niekoľko rokov v na-
šom meste. I tento rok sa potvrdila vysoká kvalita
speváckych zborov a nasadenie, s akým sa naši
seniori spevu venujú. Na prvom mieste sa umiest-
nil spevácky zbor Červené jabĺčko z Rovinky. Náš
súbor Šafrán skončil tretí.

Seniori spievajú

(ra)

Konfederácia politických väzňov Slovenska pri-
pravila v Deň nespravodlivo stíhaných už tradičnú
spomienku na prenasledovaných a väznených Pe-
zinčanov z obdobia nástupu komunizmu začiat-
kom päťdesiatych rokov. V sobotu 19. apríla si sláv-
nostnou svätou omšou za zosnulých nespravod-
livo stíhaných, položením kvetov k pamätnej tabuli
na Kláštornom kostole a seminárom v Dome kul-
túry pripomenuli osudy troch Pezinčanov – Au-
gustína Štohla, Jozefa Reichbauera a Jozefa Švar-
ca. Na podujatí sa zúčastnili ich rodiny, mnohí pa-
mätníci a vzácny hosť – kňaz Anton Srholec, ktorý
na vlastnej koži pocítil príkoria a väznice vtedaj-
šieho režimu. Kyticou kvetov si tento deň, tak ako
každoročne, pripomenul a uctil aj primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga. (ra)



Basketbal:

Futbal:

Motorizmus:

31.5. MBK Pezinok – Inter/SNV
7.6. MBK Pezinok – Inter/SNV

1.6. Viničné – Studienka
1.6. Baník Pezinok – Ivánka pri

Dunaji

7.6. PŠC Pezinok – Rača

8.6. GFC Grinava – Malacky
8.6. Limbach – Dubová
8.6. OŠK Slov. Grob – Záh. Ves

15.6. Viničné – Zohor
15.6. Baník Pezinok –Častá

7.6.
15.6.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

SKUTER CUP
Jazda pravidelnosti
na Babu

V Martine sa v sobotu 26. apríla
konali Majstrovstvá Slovenska v
karate mládeže. Z pezinského Ka-
rate-kickbox klubu na ne zo Slo-
venského pohára postúpili ôsmi
pretekári. Tí sa v konkurencii 153
pretekárov z 24 klubov z celého
Slovenska nestratili, veď získali až
deväť cenných kovov. Tri majstrov-
ské tituly vybojovali

(kumite žiačky, 12-13 rokov),
Kamila Ho-

zová

Juraj Hollan
Adam Borovský

Le Duck Manh
Matúš Káčer

družstvo žiakov

(kumite žiaci, 12-13
rokov) a (kumite
žiaci, 13-14 rokov). Rovnako zís-
kali mladí karatisti aj tri strieborné a
tri bronzové medaily. O striebra sa
zaslúžili – (kumite
žiaci, 10-11 rokov),
(kumite žiaci, 11-12 rokov) a

(Juraj Hollan,
Adam Borovský a Matúš Káčer).
Na bronzových miestach skončili –

Adriana Grusová
Daniela Šiando-

rová
Kristína Uherčíková

(mh)

(kumite žiačky,
10-11 rokov),

(kumite žiačky, 11-12 rokov)
a (kumite
žiačky, 12-13 rokov).

Týmto Karate-kickbox klub Pezi-
nok potvrdil, že aj po odchode skú-
sených a starších pretekárov patrí
k slovenskej špičke a že aj mládež
začína veľmi kvalitne nahradzovať
starších pretekárov.

Víťaz 12. ročníka NOVÝ ŽIVOT CUP 2007 – Nový život Pezinok.

V sobotu 28. júna sa uskutoční 13. ročník populárneho turnaja v mini-
futbale NOVÝ ŽIVOT CUP 2008. Podujatie sa uskutoční na ihrisku TJ
Baník Pezinok, v tradičnom čase od 8.00 hod. s predpokladaným
ukončením okolo 17. hod. Zúčastní sa na ňom dvadsať družstiev z Pe-
zinka, Bratislavy, Topoľčian, Modry, Piešťan, Nitry a Šurian.

Príďte povzbudiť svoje družstvo v súbojoch o cennú trofej alebo si len
pozrieť zaujímavé podujatie. Prvenstvo na turnaji obhajuje tím Nový ži-
vot Pezinok.

Pre účastníkov je pripravené občerstvenie. Nebude chýbať obľúbený
guláš, slovenské pivo, vínko, nealkoholické nápoje.

Organizátoriďakujú Mestu Pezinok, TJ Baník Pezinok a všetkým spon-
zorom za finančnú a materiálnu pomoc, vďaka čomu môžu organizovať
túto akciu. Zároveň vyjadrujeme presvedčenie, že všetci účastníci strá-
via príjemný deň so športom. Ján Nagy

V sobotu 17. mája sa v Starej
Ľubovni uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska v stolnom te-
nise najmladších žiakov. Histo-
rický úspech zaznamenal pe-
zinský klub, keď sa
spolu s Tomášom Kopánym z
Nových Zámkov stali vice-
majstrami Slovenska vo štvor-
hre. Navyše Adam so Senčan-
kou Viktóriou Nagyovou získali
bronzové medaily v mixe. V
dvojhre Adamovi na zisk me-
daily chýbali tri loptičky, no aj
tak piate miesto a dve medaily,
strieborná a bronzová, hovoria
o rastúcej úrovni pezinského
stolného tenisu.

V máji vyvrcholil tiež 3. ročník
stolnotenisovej ligy ôsmich
zväčša základných škôl z Pe-
zinka a okolia záverečným tur-
najomTOP 16.

V priebehu školského roka
súťažilo v štyroch kategóriách
presne 191 hráčov. Máloktorý
šport v máloktorom meste sa
vie pochváliť takýmto úspe-
chom.

V kategórii starších žiakov
zvíťazil zo ZŠ Na
bielenisku. Medzi staršími žiač-
kami triumfovala

zo ZŠ na Kupeckého
ulici. V mladších žiakoch domi-
noval zo ZŠ Na bie-
lenisku a v najmladšej kategórii

zo ZŠ na Fándlyho
ul. V súťaži družstiev vyhrali
starší žiaci a mladší žiaci zo ZŠ
Na bielenisku, staršie žiačky zo
ZŠ na Kupeckého ul. a v naj-
mladších žiakoch vyhrala ZŠ
na Fándlyho ul.

Adam Brat

Marek Šikula

Adriana Kru-
panová

Adam Brat

Martin Žigo

(lb)

Volejbalistky
extral igového
VTC Pezinok
nemajú za se-
bou práve najvy-
darenejšiu sezó-
nu. Po minulo-

ročnom zisku bronzových medailí
zaznamenali v tomto ročníku
ústup z pozícií a obsadili až 8.
priečku. Nielen o príčinách tohto
poklesu sme sa porozprávali s
trénerom VTC

.
–

Ladislavom Pope-
lašom

Tých príčin je dosťveľa. V prvom
rade nové hráčky, ktoré prišli pred
sezónou nenahradili adekvátne
odchádzajúce hráčky, čiastočne aj
vinou ich zdravotných problémov.
Počas sezóny navyše dve hráčky
zo základnej zostavy otehotneli a
to už bola strata, ktorú sme nedo-
kázali nahradiť. V neposlednom

rade to boli problémy s halou a
tréningovými priestormi. My sme
vlastne nemali domáce prostre-
die. Trénovali sme kde-kade, v
rôznych provizórnych podmien-
kach. Podávali sme tiež nevyrov-
nané výkony.

– Celú základnú časť sme sa
držali na 4.-5. mieste, pokazili sme
však posledné zápasy a napokon
sme obsadili 7. miesto. V skupine
o 7. – 10. miesto sme väčšinou
vyhrávali, ale nemalo to ten
správny náboj, chýbala nám moti-
vácia a bolo ťažké sa optimálne
pripraviť na play off. Vo štvrťfinále
sme narazili na Doprastav, v tom
čase asi najlepšie družstvo u nás.
Skúsili sme ich prekvapiť, bohužiaľ
to nevyšlo a zostávajúce zápasy
sme v podstate len dohrávali.

lPovedzte nám niečo k samot-
nému priebehu sezóny.

l

l

l

Aké ponaučenia si z tejto se-
zóny v klube zoberiete?

Viackrát ste spomínali pro-
blémy s halou VTC. Aká je situá-
cia sňou?

Čo nám môžete v tejto chvíli
prezradiť o budúcej sezóne?
Aké zmeny nastanú v hráčskom
kádri, realizačnom tíme a v klu-
be?

(pr)

– Určite by sme nemali dopustiť,
aby nastalo v kádri toľko zmien.
Musíme si tiež lepšie vybraťa otes-
tovať nové hráčky. V budúcej se-
zóne už budeme mať k dispozícii
vlastnú halu, čiže tréningové a
zápasové možnosti budú oveľa
lepšie. Ale nájdem v tejto sezóne
aj pozitíva. Určite je to kolektívny
duch hráčok, ktoré ostali a majú
chuť hrať v Pezinku aj naďalej.
Potešilo ma aj zlepšenie domácej
17-ročnej Nemcovej, ktorá sa
hlási aj do juniorskej reprezentá-
cie.

– Hala by mala byť odovzdaná
oveľa skôr ako sa predpokladalo,
asi 15. júna. Upravovala sa jej výš-
ka, teraz má 8 metrov. Budeme
však ešte musieť nájsť peniaze na
palubovku, ktorú momentálny pro-
jekt nezahŕňa.

– Ja mám v najbližšomčase sede-
nie s vedením klubu a ak sa do-
hodneme na podmienkach, tak
budem pokračovať, ale záujem tu
určite je. Tie hráčky, ktoré do-
končili sezónu ostávajú, odchádza
len Maťašová. Určite musíme
nájsť blokárku a druhú nahrávač-
ku. Bola u nás na skúške 22-ročná
hráčka z Poľska. Bola výborná a
hodila by sa nám. Vedenie klubu s
ňou rokuje o podmienkach. Prí-
pravu na novú sezónu začneme
28. júla. Určite chceme zorganizo-
vať aj 22. ročník známeho Pezin-
ského strapca.

V týchto dňoch navyše prebie-
hajú rokovania o vstupe jedného
sponzora do nášho klubu. Podľa
toho ako skončia rokovania, bu-
deme vedieť, s akým zámerom
pôjdeme do ďalšej sezóny – či bu-
deme stavať na mladých hráčkach
alebo si budeme môcť dovoliť
kúpiť aj skúsenejšie hráčky, mož-
no aj zo zahraničia.



Malokarpatská knižnica v
Pezinku oznamuje, že kniž-
nica bude v týchto termínoch
zatvorená: oddelenie pre deti
16. júna – 31. augusta, odde-
lenie pre dospelých 1. júla –
31. augusta a pobočka na Caj-
lanskej ulici 4. – 15. augusta
2008. (mk)

V apríli v rámci cyklu
Významná osobnosť
Pezinka sme si priblížili
život evanjelického fará-
ra, publicistu a autora
divadelných hier

(25. 7.
1887 –

Milana
Žarnovického

V11. 4. 1959).
Milan Žarnovický po-

chádzal zo známej pe-
zinskej rodiny. Otec Jú-
lius bol evanjelickým
farárom, matka Božena
bola dcérou sloven-
ského polyhistora, bota-
nika a národopisca Jozefa Ľudovíta Holubyho. Man-
želkou M. Žarnovického bola Viera Hurbanová,
vnučka J.M. Hurbana. Mali spolu syna Milana, ktorý
taktiež vyštudoval teológiu.

Milan Žarnovický po maturite študoval na bratislav-
skom ev. lýceu, na Teologickej akadémii v Bratislave

a na Univerzite v Halle. V roku 1910 bol ordinovaný v
Budapešti za seniorálneho kaplána do Noveho Sadu
(Juhoslávia). Potom pôsobil ako kaplán po boku
svojho otca v Pezinku a ako farár v Lazoch pod Maky-
tou a vo Veľkých Levároch. Po smrti otca v roku 1917
ho pezinský evanj. zbor povolal za svojho kázateľa.
Pôsobil tu 41 rokov až do smrti. Bol činný aj v sloven-
sko-maďarskom senioráte ako zapisovateľ a konse-
nior, v Západnom dištrikte ev. cirkvi ako člen senio-
rálnej súdnej stolice a predseda seniorálnej pastorál-
nej konferencie.

Okrem cirkevno-organizačnej práce vyvíjal čulú
tvorivú činnosť. Popri zamestnaní študoval spev na
Konzervatóriu v Bratislave, písal divadelné hry a pub-
likoval v rôznych periodikách.

V zaplnenej sále Domu kultúry moderátorka
večera Ingrid Noskovičová privítala syna Milana
Žarnovického s manželkou Zuzanou. Okrem nich na
významnú osobnosť Pezinka spomínali aj viacerí
účastníci z Pe-
zinka a Viničné-
ho. (mo)

ZO STRETNU-
TIA: Syn Milana
Žarnovického
Milan s manžel-
kou Zuzanou,
súčasnou evan-
jelickou farárkou
Helenou Benko-
vou a riaditeľkou
Pezinského kul-
túrneho centra
Ingrid Noskovi-
čovou.

Začiatkom mája
sme sa mali mož-
nosť bližšie zozná-
miť s ďalšou osob-
nosťou Pezinka – s
vedcom, hydroló-
gom, publicistom a
pedagógom

(2. 7. 1940 – 7. 5.
1998).
Ľudovít Molnár po-

chádzal zo Spišskej
Novej Vsi. Do Pe-
zinka sa spolu s rodi-
nou prisťahoval v roku 1981.

V roku 1962 úspešne ukončil
SVŠT v Bratislave. Potom nastúpil
do bratislavského Ústavu hydroló-
gie Slovenskej akadémie vied. Po
niekoľkých rokoch odišiel praco-
vať do Lusaky v Zambii, kde pôso-
bil ako riaditeľ Výskumného od-
boru vodných zdrojov Národnej
rady pre vedecký výskum.

Po návrate domov pracoval ako
vedecký tajomník, neskôr pred-
seda Československého výboru
pre hydrológiu. V roku 1993 bol

Ľudoví-
t o m M o l n á r o m

V

Moderátorka Ingrid Noskovičová pri rozhovore s najbližšími rodin-
nými príslušníkmi.

jeho zásluhou usta-
novený Slovenský
výbor pre hydrológiu
– Národný komitét
pre Medzinárodný
hydrologický pro-
gram UN ESCO ,
ktorého bol predse-
dom. Jeho práca v
UNESCO bola oce-
nená zvolením za
v i c e p r e z i d e n t a
Medzivládnej rady
MHP UNESCO. Bol
tiež členom Pred-

sedníctva Slovenskej komisie pre
UNESCO, editorom viacerých
odborných publikácií, organizáto-
rom mnohých medzinárodných
vedeckých konferencií. Prednášal
na postgraduálnych hydrologic-
kých kurzoch UNESCO.

V Ústave hydrológie SAV sa naj-
skôr venoval zavádzaniu metód
modelovania zrážko-odtokových
procesov, problematike experi-
mentálneho hydrologického vý-
skumu, dynamike zložiek vodnej
bilancie a problematike horskej

hydrológie. V rokoch 1991 – 1992
bol zástupcom riaditeľa Ústavu
hydrológie SAV. Svoje skúsenosti
uplatnil i v celoakademickom me-
radle, spočiatku ako predseda
Rady vedcov SAV a od roku 1994
ako člen Predsedníctva, resp. od
roku 1995 ako podpredseda SAV.
V rokoch 1992 – 1994 bol členom
Rady pre vedu a techniku pri vláde
SR.

V roku 1991 sa pričinil o vznik

Pax Christi Slovakia, nezávislého
a neziskového katolíckeho hnutia,
ktorého bol zakladajúcim predse-
dom. V roku 1996 stál pri zrode
pezinského medzinárodného fes-
tivalu chrámových zborovAD UNA
CORDA.

Na spomienkovom stretnutí v
Dome kultúry 6. mája sa aktívne
zúčastnili manželka Terézia, syno-
via Tomáš a Ludo, sestra Eva, pri-
mátor Oliver Solga, kolegovia zo
SAV, priatelia zAd Una Corda, Pax
Christi, horolezci a ďalší.

(mo)

Fyziatricko rehabilitačné oddele-
nie pri Psychiatrickej nemocnici
Philippa Pinela v Pezinku ďakuje
speváckemu zboru Šafrán pod
vedením Mgr. Márie Turňovej za
sponzorský koncert pre pacientov
PNPP usporiadaný pri príležitosti
100. výročia hudobného sklada-
teľa Gejzu Dusíka. Ďakujeme za
vynikajúci hudobný zážitok. (st)

Mesto Pezinok pozýva na pre-
zentáciu novej knihy Petra Sandt-
nera

, ktorá sa bude
konať v spoločenskej sále v Dome
kultúry v nedeľu 15. júna 2008 o
16.00 hod.

Sakrálne stavby v Pezinku na
starých fotografiách

(mo)
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(piatok) o 17.00 hod. v Mini-
galérii –

– hlavný orga-
nizátor: Malokarpatské osvetové
stredisko. Výstava potrvá do 25. 6.
2008;

(nedeľa) o 9.30 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– 2. ročník šachového
turnaja. Organizátori: Klub šachu
Pezinok, Malokarpatské múzeum,
Pezinské kultúrne centrum, Mesto
Pezinok;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– záverečné vystúpenie

6. 6.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

AMFO A DIAFOTO

8. 6.
MEMORIÁL R.

RÉTIHO

8. 6.
TANEČNO-DRAMA-

TICKÉ POPOLUDNIE ZUŠ E. SU-
CHOŇA

žiakov tanečného a lit.-dram. od-
boru ZUŠ;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Saló-
niku –

;
(piatok-nedeľa) na

Radničnom námestí –

;
(sobota) vo veľkej sále DK –

– 365. vý-
ročie udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta. Program:
18.00 – Mestské ocenenia, 19.00
– KoncertAD UNACORDA;

12. 6.

13. – 15. 6.

14. 6.
MESTSKÉ SLÁVNOSti

800 – VÝZNAMNÁ OSOB-
NOSŤ PEZINKA – RICHARD
RÉTI

KERAMIC-
KÉ TRHY

20. 6.
MISSIS SLOVEN

– šachový teoretik, mysliteľ a
novátor (28. 5. 1889 – 6. 6.
1929)

– hlavný organizátor:
Malokarpatské múzeum Pezinok

(piatok) o 20.00 hod. vo
Veľkej sále – ani-

U

Výstava:
9. 6. 2008

Z KAMEŇA
(pondelok) o 17.00 hod.

otvorenie výstavy – –
kameň ako architektonický a ume-
lecký artefakt. Výstava potrvá do
11. 8. 2008.

Klub spoločenských hier
Poznáte Labyrint hier – Klub mo-

derných a spoločenských hier?
Chcete si zahrať spoločenskú hru a
nemáte s kým? Stačí ak prídete k
nám do EPIcentra – Centra voľného
času v Zámockom parku v Pezinku,
v pondelok 16.00 – 18.00 (deti) a v
piatok 20.00 – 22.00 hod. (mládež a

dospelí), kde na vás čakajú nové
moderné spoločenské hry ako sú
Warcraft, Dorn, Alhambra, Carcas-
sonne, Sankt Petersburg, Osadníci
z Katanu, Vysoké napätie, Poštový
kuriér, Puerto Rico, Piliere sveta,
Kráľovské rošády a veľa iných. Hry
sú zamerané na logiku a strategické
myslenie.

Tento projekt sa uskutočňuje
vďaka finančnej podpore REVIE –
Malokarpatskej komunitnej nadácie.

(cvč)

Stále expozície:
Zo zeme

Sakrálna plastika

Otvorené:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Fran-
ko.

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

SKÁ REPUBLIKA 2008 – celoslo-
venské finále súťaže. Hlavný orga-
nizátor: SHOW MODEL SLOVA-
KIA;

(sobota) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále –

– hudobný pro-
gram populárnej speváčky pri prí-
ležitosti Dňa hudby BSK s rozprá-
vaním s pozvanými hosťami;

(nedeľa) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále – – pô-
vodný detský muzikál na motívy
literárnej predlohy A. de Saint
Exupéryho v podaní detí z Berno-
lákova a okolia. V hlavnej úlohe
Mária Gašparovičová z Viničného.
Pripravil: KD Bernolákovo. Po-
sledná možnosť získať podpis do
Preukazu Superdiváka v rámci
cykluAhoj rozprávka;

(piatok-nedeľa) –
– 20. ročník medzinárod-

ného divadelného festivalu.
Hlavný garant: OZ P.R.D. v spolu-
práci s Pezinským kultúrnym cent-
rom a Mestom Pezinok.
Na detskom predstavení dňa 29.6.
bude vyhodnotená celoročná
súťaž AHOJ ROZPRÁVKA. Pres-
ný program festivalu bude uve-
dený na osobitných plagátoch;

21. 6.
DEŇ HUDBY – MARCE-

LA LAIFEROVÁ

22. 6.
MALÝ PRINC

27. – 29. 6. CI-
BULÁK

(pondelok) o 17.00 hod. v
Salóniku – – večer
pre každého, kto má rád peknú
pesničku.

30. 6.
SPIEVANKY

PRÍRODNÉ KINO –
AMFITEÁTER

1. – 2. Muzika SR
3. – 4. Michael Clayton USA
5. – 6. Bournovo ultimátum

USA
7. – 9. Kým si pre nás príde

USA
10. – 11. Mejdan v Las Vegas

USA
12. – 13. Iron Man USA
14. – 15. Speed Racer USA
16. – 17. Na vlastní nebezpečí

ČR
18. – 19. Clona USA
20. – 22. Indiana Jones a kráľovstvo

krištáľ. lebky USA
23. Oko USA

24. – 25. 21: Oko berie USA
26. – 27. O rodičích a dětech ČR
28. – 30. Taková normální rodinka

ČR

Začiatok predstavení je o 21.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

(sobota) o 16.00 hod. –

– do mlyna príde drotár L.
Jurovatý, ktorý nám predvedie
svoje umenie. Máte možnosť
naučiť sa drôtovať pod vedením
lektorky Z. Jurkovičovej.

V sobotu 14. júna o 14.00 hod. sa
uskutoční Festival rockovej, blue

7. 6.
DRÓÓÓTOVAŤ! – Hrnce, misky
aj rajničky, dajte drôtovať že-
ničky...

BLUES V MLYNE

sovej a jazzovej hudby. Hrajú ka-
pely a interpréti: Attelier 11, Ján
Litecký-Šveda, ChPP121, Joe
Dieska Blues Band, Fresh Carna-
tions, skupina 3+1, Milan Konfráter
Blues Band, Bonzo and The Reso-
nators, Silent Duo, Miro Chajmov-
ský a priatelia. Vstup zdarma. Pre
deti vystúpi Sisa Michalidesová s
pesničkami z CD ,,Veľkí herci spie-
vajú malým deťom."

Kontakt: 033/6404 035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria in-
sitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok.

Pezinské kultúrne centrum pripravuje na štvrtok 14. augusta hu-
dobný bonbónik – koncert populárnej českej speváčky Lucie Bílej
s kapelou Petra Maláska. Podujatie sauskutoční v amfiteátri.


