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Súčasťou tohtoročných osláv 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Pezinku boli júnové Mestské
slávnosti. Bohatý sprievodný program bol vo väčšej
časti identický s Keramickými trhmi. Pri tejto príleži-
tosti bola slávnostne podpísaná spolupráca s part-
nerskými mestami a na slávnostnom zasadnutí MsZ
odovzdali mestské ocenenia. Viac vo vnútri.

V dňoch 13. – 15. júna sa uskutočnil v našom meste
5. ročník medzinárodného podujatia Keramické trhy
Pezinok 2008. Zúčastnil sa na nich rekordný počet –
160 výrobcov keramiky z desiatich krajín. Okrem
ukážok tvorby a predaja keramiky si mohli návštevníci
pozrieť súťaž v točení na hrnčiarskom kruhu, detské
tvorivé dielne, výstavy keramiky a iné. Viac na 13. strane

Získaním titulu Majstrov Slovenska v basketbale urobili naši
basketbalisti veľkú radosť stovkám pezinských fanúšikov a aj
mne osobne. Všetkým hráčom, trénerovi i celému realizačnému
tímu srdečne blahoželám a ďakujem za skvelú reprezentáciu
mesta a nezabudnuteľné športové zážitky počas celej sezóny.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Po šesťročnej pauze sa basket-
balový titul vracia do Pezinka! Bas-
ketbalisti nováčika mužskej extra-
ligy Skanska Pezinok zavŕšili
skvelú sezónu a nadviazali tak na
triumfy svojho predchodcu Slova-
kofarmy. Pre basketbalový Pezi-
nok je to celkovo už ôsmy titul

majstra v ére samostatnej Slo-
venskej republiky.

Na začiatku sezóny nemali Pe-
zinčania silácke reči, o to pre-
svedčivejšie boli ich výkony na
palubovkách. Mužstvo pod vede-
ním trénera MilanaČernického ani
raz nezaváhalo na domácej pôde,
od začiatku sa držalo v popredí
tabuľky a skvele si viedlo i v Slo-
venskom pohári. Tesne pred Via-
nocami prišiel prvý úspech keď
basketbalisti Skanska triumfovali
pred vlastnými fanúšikmi v Sloven-
skom pohári a získali tak pre nový
klub prvú trofej v krátkej histórii.

V základnej časti extraligy Pe-
zinčania taktiež dominovali a do
play off vstupovali z najvýhodnej-
šieho prvého miesta. Po štvrťfiná-
lovom menšom trápení s Nitrou
ľahko prešli cez Handlovú a vo
finále narazili na bratislavský Inter.
Ten zdolali 3:1 na zápasy a v
stredu 11. júna tak mohol kapitán
Peter Mičuda dvihnúť v bratislav-
skej hale Pasienky nad hlavu
majstrovský pohár aj pred množ-
stvom pezinských fanúšikov. Na-
plno tak mohli začať oslavy no-
vých majstrov! (pr)

Viac na 20. strane



ponúka na prenájom
voľné priestory

v zrekonštruovanej budove na
Radničnom nám. č. 9 v Pezinku,
súpisné číslo 41, na parc. č.
4662/1, 4662/2 – zast. plochy a
nádvoria, podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, s predpokladaným ter-
mínom začatia nájmu dňom 1. 9.
2008 (definitívny termín začatia
nájmu bude daný momentom
odovzdania budovy do užívania
po jej rekonštrukcii). Konkrétne
sa jedná o tieto priestory:
1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 127,128

o výmere 93,36 m .
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

– miestnosť č. 216
o výmere 43,16 m ;

– miestnosť č. 218,219

o výmere 70,93 m .
3. NADZEMNÉ PODLAŽIE

– miestnosť č. 304
o výmere 31,52 m ;

– miestnosť č. 305
o výmere 33,06 m ;

– miestnosť č. 314
o výmere 33,88 m .

Podmienky:

minimálna
výška nájmu je 3000 Sk/m /rok

Mestský úrad, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok

NP Radničné 9

(sklad
26,13m , predajňa 67,23m )

(kancelária)

(kancelá-
ria 25,68m , kancelária 45,25 m )

(kancelária)

(kancelária)

(kancelária)

Písomná žiadosť musí obsaho-
vať tieto náležitosti:
a) účel nájmu;
b) ponuka nájomného – uviesť
formou sadzby nájomného Sk/m /
rok. Ponuka nájomného by mala
byť na úrovni sadzieb uplatňova-
ných v súčasnosti v centrálnej
zóne mesta Pezinok;

(prevádzkové náklady nie sú sú-
časťou nájmu);
c) doklady o spôsobilosti uchádza-
ča na zamýšľané aktivity.

Prihlášku doručte na adresu:

alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Pe-
zinku (prízemie budovy, č. dv. 15),
s uvedením mena, priezviska a
adresy záujemcu, resp. názov a
adresa právnickej osoby, s ozna-
čením hesla: .
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Mesto Pezinok pripravuje popri finišujúcich prá-
cach na Kollárovej ulici a Radničnom námestí aj ge-
nerálnu rekonštrukciu Mladoboleslavskej ulice s vy-
budovaním nových chodníkov, ciest, parkovísk, ka-
nalizačných zberačov, lavičiek a osvetlenia. Keďže
Mesto má záujem prezentovať svoj zámer ešte pred
jeho realizáciou a vypočuť si aj názory občanov do-
tknutej ulice, zvolal primátor 11. júna verejné zhro-
maždenie občanov – obyvateľov Mladoboleslavskej
ulice. Obojstranné užitočné stretnutie prinieslo nové
poznatky a pripomienky občanov, ktoré budú zapra-
cované aj do projektovej dokumentácie. Na podobné
stretnutie chce Mesto pozvať aj obyvateľov Záhrad-
nej ulice, ktorej projektová dokumentácia generálnej
rekonštrukcie sa začne pripravovať v septembri
tohto roka. (ra) Mladoboleslavská ulica pred rekonštrukciou.

Kolégium primátora na svojom riadnom zasadaní 27. mája rozhod-
lo, že v budúcnosti nepovolí automobilové preteky v intraviláne mesta
(v uliciach mesta, poľných a lesných cestách alebo vo vinohradoch). K
tomuto rozhodnutiu vedenie Mesta dospelo po kritike zo strany obča-
nov na nedávnu dopravnú uzáveru ulíc Okružná a Majakovského v
súvislosti s konaním Rallye Bratislava, pričom vznikli problémy s par-
kovaním i poškodenie komunikácií. Zákaz sa netýka pravidelných
automobilových pretekov a motoristických podujatí v areáli Kameňo-
lomu a Pezinskej Baby. (ra)

V sídle Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti (BVS) v Brati-
slave sa uskutočnilo 12. júna
Valné zhromaždenie akcionárov
tejto spoločnosti. Akcionármi sú
mestá a obce Bratislavského ale
aj Trnavského kraja, ktoré zobrali
na vedomie hospodárenie tejto
spoločnosti a rozhodli o jej ďalšom
smerovaní. Mesto Pezinok vlastní
245 595 akcií (v súčasnosti sa ak-
cia predáva za asi 100 Sk).

Akcionári rozhodli, že ani v tomto
roku nebudú mestám vyplatené
dividendy, ale tieto prostriedky
budú reinvestované do budovania
vodovodnej a kanalizačnej siete.
Najväčšou investíciou BVS je tzv.
Podkarpatský kanalizačný zbe-
rač, ktorý v tomto roku spojí naše
mesto s ústrednou čističkou odpa-
dových vôd v bratislavskej Vra-
kuni.

(ra)

V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa uskutočnil 18.
snem Únie miest Slovenska, ktorý okrem správ o činnosti a hospodárení
prijal aj niekoľko uznesení, ktorými kriticky reagoval na postupné
okliešťovanie práv samosprávnych orgánov zo strany vlády a NR SR.
Poukázal na konkrétne návrhy zákonov, ktoré výrazne zasahujú do kom-
petencií mestských zastupiteľstiev a primátorov. Primátorka Kremnice
poukázala aj na príklad Pezinka v kauze skládky odpadov, v ktorej štátne
orgány dlhodobo nekonajú. Členom prezídia je aj primátor Pezinka Mgr.
Oliver Solga. (ra)

Delegácia vedenia samospráv-
neho kraja z bulharskej Sofie zaví-
tala 27. mája aj do nášho mesta. V
pracovnej skupine boli aj primátori
dvoch miest Svoge a Pravec. Po
prehliadke mesta sa stretli s pri-
mátorom Pezinka na pracovnej
večeri, kde sa hovorilo najmä o
kompetenciách „strediskových“
obcí v Bulharsku, rozdielnom fi-
nancovaní miest, prenesených
kompetenciách štátu na obce, o
organizačnej štruktúre „obščiny“,
ktorá vykonáva celý rad činností
na úrovni našich obvodných úra-
dov. (ra)

Siedmy poslanecký deň v roku
2008 sa uskutoční v prvú stredu –
2. júla – od 16. do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vybra-
ní poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19. Možno sa na nich obrá-
tiť s podnetmi, pripomienkami, otáz-
kami týkajúcimi sa života v mesteči
so žiadosťami o vysvetlenie roz-
hodnutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. č.
95 od 17.00 do 18.00 hod. a v Gri-
nave v Integrovanom klube na Štú-
rovej ulici od 18.00 do 19.00 hod.

(EL)

Začiatkom budúceho mesiaca
budú ukončené a uvedené do
prevádzky dve významné mest-
ské stavby. Prvou je zrekonštru-
ovaná renesančná tzv. Kru-
šičova kúria na Radničnom ná-
mestí č. 9 a druhou je Kollárova
ulica. O obidvoch stavbách bu-
deme podrobnejšie informovať v
budúcomčísle Pezinčana. (ra)

Časopis EUROREPORTplus pri-
pravuje v spolupráci s Mestom Pezi-
nok špeciálne číslo venované 800.
výročiu prvej písomnej zmienky o
Pezinku.

V čísle budú materiály z histórie
od prvej zmienky až po súčasnosť.
Nebudú chýbať informácie z vino-
hradníctva, kultúry, športu, podni-
kania, architektúry, historických
pamiatok, turistického ruchu, prí-
rody, ,relaxu i problémov mesta.

Časopis EUROREPORTplus je
určený predstaviteľom politickej,
hospodárskej a spoločenskej
vrstve ako aj odbornej verejnosti.
Vychádza v spolupráci s Vládou
SR, Národnou radou SR, Kance-
láriou prezidenta SR, zastúpením
Európskej komisie a Európskeho
parlamentu, Vyššieho územného
celku, je však politicky a komerčne
nezávislý. (mo)

Polícia pátra po neznámom pá-
chateľovi, ktorý v noci na sobotu
21. júna na cintoríne v Pezinku na
25 hroboch kňazov a rehoľníkov
vypáčil sakrálne sošky ,,Krista",
ktoré následne odcudzil. Na ďal-
ších piatich hroboch zváľal alebo
polámal náhrobné kamene a z
troch vodovodných šácht odcudzil
kovové kryty. Prípad vyšetruje
Úrad justičnej a kriminálnej polície
Bratislava-okolie, ktorý začal
trestné stíhanie vo veci zločinu
krádeže. (vk)



Mesto Pezinok založilo Klub
dôchodcov (KD) so sídlom na Caj-
lanskej ulici č. 97. O záujmovú a
kultúrnu činnosť v novom klube
prejavilo záujem do 60 občanov,
ktorí sa budú stretávať dvakrát do
týždňa.

Počet klubov dôchodcov, kto-
rých zriaďovateľom je Mesto Pezi-
nok, sa rozšíril na štyri, doposiaľ
pracovali KD na Trnavskej ul.,
Hrnčiarskej ul. a v Grinave. (mo)

Školský úrad v Pezinku nám po-
slal opravu pôvodnej informácie o
prerušení prevádzky počas leta v
materských školách.

nie ako
bolo uvedené v minulom čísle Pe-
zinčana, od 1. do 31. 8. 2008.

Prevádzka v
ZŠ s MŠ Orešie bude prerušená
od 28. 7. do 31. 8. 2008

(r)

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku 26. mája schvá-
lili odstúpenie od Zmluvy o zria-
dení Spoločného obecného úradu
(SOÚ) so sídlom v Pezinku, ktorú
uzatvorili Mesto Pezinok a obce
Limbach, Viničné a Slovenský
Grob. Hlavným dôvodom bolo, že
na SOÚ bol poddimenzovaný stav
pracovníkov, následkom čoho ne-
bolo možné dodržať zákonom sta-
novené lehoty na vybavenie agen-
dy. (mo)

Mesto Pezinok po schválení Okresným dopravným inšpektorátom v
Pezinku pristupuje z dôvodov zvýšenia bezpečnosti a riešenia dlhodo-
bých problémov s parkovaním od 7. júla 2008 k zjednosmerneniu pre-
mávky na uliciach: . Jednos-
merná premávka bude tiež v časti .
Smer premávky:

– od Zigmundíkovej smerom k mostu na Fajgalskej;
– od Malokarpatskej smerom po odbočku na Kukučíno-

vu; v úseku odbočka Kukučínova – križovatka SNP je Zigmundíkova ul.
obojsmerná;

– od SNP smerom na Malokarpatskú ul.;
– od Fajgalského mostu po odbočku na Fr. Kráľa je jed-

nosmerná; zvyšok je obojsmerný.

Kuzmányho, Kukučínova a Zigmundíkova
Majakovského ulice

Kukučínova
Zigmundíkova

Kuzmányho
Majakovského

(mo)

V rámci Mestských slávností 14. júna sa uskutoč-
nilo v historickej sieni Starej radnice slávnostné pod-
písanie zmlúv o pokračovaní partnerstva a spolu-
práce medzi mestami Pezinok, Neusiedl am See
(Rakúsko) a Mosonmagyaróvár (Maďarsko). Za
naše mesto zmluvu podpísal primátor Oliver Solga,
za Neusiedl am See primátor Kurt Leutsch a za
Mosonmagyaróvár primátor Miklós Sabó.

Prvá zmluva o partnerstve medzi týmito stredo-
európskymi mestami bola podpísaná v júni 2000.
Osem rokov je dosť dlhá doba na to, aby sa v praxi
overili zámery a opodstatnenosť spolupráce. Všetci
pri podpise novej zmluvy konštatovali, že vzájomné
kontakty sú veľmi blízke, spolupráca sa neustále roz-
širuje a všetkým stranám prináša osoh a vzájomné
obohacovanie sa. Preto sa rozhodli zmluvu o part-
nerstve predĺžiť i naďalšie roky. (mo)

Spoluprácu potvrdili primátori záverečným poda-
ním rúk – zľava: Kurt Leutsch, Oliver Solga a Mik-
lós Sabó.

Na slávnostnom akte podpisu zmluvy sa zúčastnili delegácie part-
nerských miest. Foto (mo)

Tradičné preteky automobilov do
vrchu Majstrovstvá Európy – Slo-
vakia Matador sa uskutočnia v
dňoch 19. – 20. júla. V tejto súvis-
losti upozorňujeme vodičov aj na
čiastočné niekoľkohodinové vý-
luky dopravy cez Pezinskú Babu v
čase tréningu a pretekov. Milovní-
kov automobilového športu a
jazdeckého majstrovstva na toto
vrcholné motoristické podujatie
srdečne pozývame. (ra)

Skončili Keramické trhy s Mest-
skými slávnosťami označované za
,,malé" Vinobranie a organizátori –
Mesto Pezinok s Pezinským kultúr-
nym centrom – sa pustili do organi-
zácie toho ,,skutočného" Vinobra-
nia. Pripomíname termín jeho ko-
nania: 26. – 28. septembra. Celé
podujatie sa ponesie v duchu 800.
výročia prvej písomnej zmienky o
Pezinku a vlastne bude aj vyvrcho-
lením osláv tohto jubilea. Okrem
toho si pri tejto príležitosti pripome-
nieme aj 50. výročie organizovania
Malokarpatských vinobraní.

Na čo nové sa možno na tohto-
ročnom Vinobraní v Pezinku tešiť?
– aby si aj deti prišli na svoje, pri-

pravuje EPIcentrum, pezinské Cen-
trum voľného času v parku ,,Histo-
rické mestečko", súčasťou ktorého
budú napr. workshopy s výukou
základov rôznych remesiel;
– ako pripomienka 800. výročia

bude slávnostná vlajková výzdoba
mesta so špeciálnym logom, v
Mestskom informačnom centre
bude k dispozícii pečiatka a plagát
s rovnakým motívom, v predaji
budú dve nové knihy o meste –
Pezinok 1208 – 2008 a Sakrálne
stavby v Pezinku na starých foto-
grafiách;
– sprievodným podujatím pezin-

ského Vinobrania bude prvé celo-
slovenské stretnutie banských
miest;
– Malokarpatské múzeum chystá

,,Pouličné múzeum" (tematické
miniexpozície zo zbierok tohto
múzea nainštalované vo výkla-
doch obchodov nachádzajúcich sa
v centre mesta). (EL)

Počas Keramických trhov sa
uskutočnilo aj stretnutie primátora
s vedením Strednej umelecko-
remeselnej školy z talianskeho
Ariano Irpino. Zároveň niekoľko
študentov tejto školy predstavo-
valo svoju tvorbu v stánku pred
Starou radnicou. Účelom stretnu-
tia, na ktorom sa v sobotu zúčast-
nil aj veľvyslanec SR v Ríme J.E.
Stanislav Vallo, bolo nadviazanie
spolupráce medzi školami, kera-
mickými združeniami a vznik Slo-
venskej asociácie výrobcov kera-
miky, ktorá by následne vstúpila
do podobného zoskupenia s celo-
európskou pôsobnosťou. Za svoj
cieľ si stanovuje zachovanie a roz-
víjanie tradičnej keramickej výro-
by, ale aj ekonomické pozdvihnu-
tie týchto výrobcov a ich medziná-
rodnú prezentáciu. (ra)

Na stavbu skládky v Novej jame
v Pezinku nie je vydané povolenie
a stavebné práce sú zakázané
rozhodnutím kompetentných štát-
nych orgánov, aj napriek tomu sa
skládka buduje. Po terénnych
úpravách sa už začala klásť tes-
niaca fólia.

Občania Pezinka prejavili nie-
koľkokrát masový nesúhlas s bu-
dovaním skládky, avšak ich vôľa
nebola doposiaľ vypočutá a kom-
petentní sa k problému nevyja-
drujú. Preto občianska iniciatíva
Skládka nepatrí do mesta spolu s
Mestom Pezinok usporiadali v

stredu 25. júna protestné zhroma-
ždenie pred Úradom Vlády SR na
námestí Slobody v Bratislave.

Keďže sa táto akcia konala už po
našej uzávierke, bližšie informácie
o nej prinesieme v budúcom čísle.

(r)



Okresný dopravný inšpektorát v
Pezinku vyhodnotil dopravnú ne-
hodovosť na ceste II/502 v úseku
Myslenická ulica za obdobie od 1.
1. – 31. 5. 2008 v porovnaní s rov-
nakým obdobím minulého roka.

Vlani počas piatich sledovaných
mesiacov sa na Myslenickej ulici
stalo 13 dopravných nehôd, pri
ktorých boli dve osoby usmrtené a
dve ľahko zranené. V roku 2008
došlo k trom dopravným nehodám
bez zranení.

Jednoznačne teda možno kon-
štatovať, že po zrealizovaní úprav
za účelom upokojenia dopravy
došlo k výraznému zníženiu počtu
nehôd a následkov na zdraví ich
účastníkov. (rk)

Na území okresov Pezinok a Se-
nec, ktoré sú v pôsobnosti Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku, vzniklo
v uplynulom roku v rezorte poľno-
hospodárstva 98 požiarov s pria-
mou škodou vyše 1,4 mil. Sk. V ža-
tevnom období horelo päťkrát,
pričom poľnohospodári utrpeli
škody 718 tisíc Sk.

V súvislosti s ochranou úrody pred
požiarmi by mali poľnohospodári
venovať zvýšenú pozornosť tech-
nickému stavu zberovej poľno-
hospodárskej techniky, skladova-
cím priestorom určeným na sklado-
vanie obilia, slamy, sena a objemo-
vých krmovín a taktiež dodržiavať
bezpečnostnú vzdialenosť stohov
od iných objektov.

Veľmi častou príčinou vzniku po-
žiarov v letnom období sú neopa-
trné hry detí a mládeže so zápal-
kami počas letných prázdnin a pri
zakladaní ohňov v prírode. Profesio-
nálni hasiči sa preto obracajú na
rodičov, aby venovali zvýšenú po-
zornosť svojim ratolestiam a o ne-
bezpečí ich poučili.

Profesionálni hasiči vyzývajú obča-
nov, aby nefajčili a nepoužívali otvo-
rený oheň na miestach so zvýše-
ným nebezpečenstvom vzniku po-
žiaru, v blízkosti stohov, lánov obilia,
suchých porastov a v blízkosti lesa.

Zodpovedným prístupom nás všet-
kých pomôžeme uchrániť zdravie,
ľudské životy a predchádzať znač-
ným škodám na majetku.

mjr. Ing. Eva Orlická

Pri prácach v záhradkách v zá-
hradkárskych osadách si dávajte
pozor na svoje osobné veci. Polí-
cia varuje, aby sa záhradkári ne-
spoliehali, že z otvorenej chatky
im nikto nič neukradne. Zlodeji
využívajú nepozornosť ľudí, ktorí
pri práci zabúdajú na ostražitosť a
ponechajú svoje veci na nestráže-
nom mieste. Evidované prípady
na polícii potvrdzujú, že nejeden
záhradkár takto prišiel o peňažen-
ku, kabelku, hodinky, mobilný tele-
fón či kľúče od bytu.

Zlodeji však môžu vašu nepo-
zornosť využiť aj pri kúpaní, po-
byte v prírode, či nákupoch. Ne-
dajte príležitosť páchateľom tejto
trestnej činnosti. (to)

Stredoškoláci z Bratislavského
kraja budú študovať v zahraničí.
Ministerstvo školstva SR pridelilo
nášmu kraju 20 miest, z toho 18
pre žiakov stredných škôl v pôsob-
nosti Bratislavského samospráv-
neho kraja. Medzi vybranými ško-
lami je aj Gymnázium Pezinok.

(mo)

SpoločnosťPrometheus – združenie svetských humanistov Klub Pezi-
nok sa už po tretíkrát zúčastní na hudobnom festivale Hodokvas. Náj-
dete nás v dňoch 4. a 5. júla na letisku v Piešťanoch v časti vyčlenenej
pre neziskové organizácie.

Návštevníkov budeme informovať o činnosti a cieľoch spoločnosti,
humanizme a ateizme. Budú si u nás môcť predplatiť časopis Prome-
theus alebo si ho aj zakúpiť, prihlásiť sa za člena alebo si kúpou zaujíma-
vých kníh doplniť svoju domácu knižnicu.

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov si môžete pozrieť na www.pro-
metheus-pezinok.estranky.sk. (Prometheus)

Začiatkom júna sa konala v
priestoroch Incheby v Bratislave
detská výtvarná súťaž – návrh na
poštovú známku s témou

. Na podujatí, ktoré poria-
dala Slovenská pošta, sa zúčast-
nili aj deti z Pezinka. Výtvarné ná-
vrhy museli byť vyhotovené v prie-
behu dňa pod dozorom poroty,
ktorá práce hodnotila. Prvé miesto
si odniesla Kristína Pútecová,
žiačka ZUŠ Eugena Suchoňa a
ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku. Jej ná-
vrh bude použitý na vydanie poš-
tovej známky.

Zimné
športy

(jp)

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Bratislava-okolie
usporiadal 16. mája v Senci
územnú súťaž hliadok mladých
zdravotníkov a družstiev prvej po-
moci. Zúčastnilo sa na nej 55 žia-
kov základných škôl a 24 študen-
tov stredných škôl.

Pezinok zastupovali súťažiaci z
Gymnázia a Stredného odbor-
ného učilišťa. Gymnazisti v kate-
górii DPP skončili tretí a SOU na 4.
mieste. (sčk)

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave prostredníctvom
pracovníkov prevencie krajského a okresných riaditeľstiev organizuje
preventívny projekt Póla radí deťom. Je určený deťom predškolského
veku (5-6 ročné deti) a prvého ročníka základných škôl.

Deti sa za dve hodinové stretnutia s policajtom dozvedia o rizikách na
ulici, ihriskách, pri pohybe medzi cudzími ľuďmi, oboznámia sa s doprav-
nými predpismi pri bicyklovaní alebo prechádzke, poučia sa o ochrane
zdravia a naučia sa ako postupovať pri objavení ,,šikany" v škole.

Dňa 23. mája preventívnu akciu organizovali pre deti 1. stupňa v Zá-
kladnej škole na Fándlyho ul. v Pezinku. (mo)

Niektorí občania prechádzajúci v
júni centrom mesta sa pozastavo-
vali nad tým, prečo je cez časť Po-
točnej ulice a Radničného námes-
tia vykopaný kanál. Dozvedeli
sme sa, že to bolo z dôvodu budo-
vania káblovej prípojky NN napä-
tia z trafostanice na Potočnej ulici
pre rekonštruovanú stavbu na
Radničnom nám. č. 9. Pôvodne
projekt riešil túto prípojku z Hrn-
čiarskej ulice, avšak nedošlo k
dohode s majiteľmi domu, cez kto-
rých dvor sa mal kopať kanál.

(mo)

Študenti pezinského Gymnázia
sa zúčastnili počas svojej ná-
vštevy Ríma aj na audiencii u Svä-
tého Otca na Svätopeterskom ná-
mestí. Mimoriadnym zážitkom
bola pre nich nielen samotná ná-
všteva večného mesta, ale aj oso-
bitné privítanie z úst Svätého Otca
pápeža Benedikta XVI. Pre mno-
hých študentov i pedagógov to bol
iste zážitok, na ktorý nezabudnú
po celý život. (ra)

Veľkým sviatkom pre pezinské
kresťanské spoločenstvo bola So-
bota 21. júna, kedy sa v mestskom
amfiteátri uskutočnila prvá svätá
omša s novokňazským požehna

ním nášho spoluobčana saleziána
Mareka Wiesengangera. Zúčast-
nilo sa na nej veľké množstvo Pe-
zinčanov a všetci si odnášali z tohto
podujatia hlboký duchovný zážitok
prežiarený Marekovým úsmevom,

ale i neľahkým odhodlaním kráčať
v stopách sv. Dona Bosca a byť na
blízku pomocnou rukou najmä mla-
dým ľuďom. Marek Wiesenganger
bol vysvätený za kňaza 14. júna v
Šaštíne. (ra)



Poisťovňa GENERALI spolu s
Prezídiom Policajného zboru SR
už po ôsmykrát zorganizovali do-
pravno-preventívnu akciu

.
Jablko-

citrón
Vodičov, ktorí dodržujú pravidlá

cestnej premávky deti odmenia
sladkým jablkom, tých čo spáchali
priestupok proti bezpečnosti ,,ob-
darujú" kyslým citrónom.

Ako nás informovala Vladimíra
Karcolová z Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru Bratisla-
va-vidiek v našom okrese v rámci
akcie hliadka zložená z policajtov
a detí zastavila 29 motorových
vozidiel. Za volantom bolo 26
mužov a tri ženy. Za prekročenie
povolenej rýchlosti dostali citróny
3 ženy a 11 mužov. Jabĺčko deti
odovzdali 15 vodičom – mužom.

Hlavným cieľom akcie bolo upo-
zorniť vodičov, deti a širokú verej-
nosť na problém nerešpektovania
dopravných predpisov, predovšet-
kým na porušovanie maximálnej
dovolenej a obmedzenej rýchlosti.

Zapojenie detí do akcie nie je
dôležité iba z pohľadu najohroze-
nejších účastníkov cestnej pre-
mávky, ale aj z pohľadu budúcich
potencionálnych vodičov. Akcia
má teda aj výchovný efekt pôso-
biaci nielen na deti, ale prostred-
níctvom nich aj na ich rodičov a
príbuzných.

Myšlienka dopravnej prevencie,
kedy deti hodnotia vodičov, pô-
vodne pochádza z Rakúska, ale
Generali túto akciu organizuje už
aj v iných európskych krajinách.

(mo, vk)

Dňa 11. 6. 2008 vo večerných
hodinách došlo k lúpežnému pre-
padnutiu 15-ročného chlapca na
Novomeského ulici. Pristúpil k
nemu muž pod zámienkou, že sa
chce s ním porozprávať. Ná-
sledne ho udrel päsťou do tváre a
vytrhol mu bicykel, s ktorým ušiel.
Spôsobená škoda bola vyčíslená
na 10 tisíc Sk. Polícia zistila, že
páchateľom bol 21-ročný Pe-
zinčan Stanislav M., na ktorého
vyšetrovateľ Úradu justičnej a kri-
minálnej polície vzniesol obvine-
nie za zločin lúpeže. Stíhaný je na
slobode. (vt)

Prezídium Policajného zboru SR
na základe žiadosti z Českej re-
publiky o policajnú spoluprácu
vyzýva všetky osoby, ktoré si za-
kúpili prípravok pod názvom Res-
timosol (Restinosol), aby sa kon-
taktovali na tel. číslo 158 alebo na
ktorýkoľvek policajný útvar.

Tento prípravok je nepravdivo
označený ako liek na liečbu onko-
logických ochorení, pritom obsa-
huje len vitamíny a stopové prvky.

Policajti Českej republiky majú
podozrenie, že došlo k trestnému
činu podvodu zatiaľ s nevyčísle-
nou škodou a neustáleným poč-
tom poškodených. K predaju pro-
stredníctvom internetu došlo prav-
depodobne aj na Slovensku. (ap)

Navštívte v Dome kultúry Mestské informačné centrum Pezinok.
informácie o meste a regióne, o turistických trasách, cyk-

lotrasách, naučných chodníkoch, ubytovacích a stravovacích zariade-
niach.

autobusové a vlakové poriadky, turistické mapy,
pohľadnice, suveníry, turistické pasy, známky, DVD, rôzne publikácie.

sprievodcovské služby aj v cudzích jazykoch (his-
torický okruh, náučné chodníky).

pondelok-piatok 9.00 – 18.00 hod., sobota 9.00 –
12.00 hod.

Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel. 033/640 6989, 033/641
3933, informacne.centrum@msupezinok.sk, micpezinok@
gmail.com, www.kcpezinok.sk.

Poskytuje

Predávame:

Sprostredkujeme

Otváracie hodiny:

Kontakt:
e-mail:

V sobotu 14. júna sa po prvýkrát
konal v pezinskej Judo hale Gala-
večer bojových umení so zamera-
ním na nové slovenské talenty.
Okrem slovenských talentov z Ko-
šíc, Púchova, Nového Mesta nad
Váhom, Piešťan a Bratislavy sa na
ňom zúčastnili aj zápasníci z Brna
a Prahy.

Zápasilo sa podľa pravidiel K-1,
Grapplingu a MMA. Všetky tieto
bojové štýly sú vo svete veľmi po-
pulárne a zažívajú veľký boom.
Diváci mali možnosť vidieť 13 kva-
litných zápasov, v ktorých nebola
núdza o predčasné ukončenia
nazývané KO, či submission
(predčasné ukončenie podľa pra-
vidiel Grapplingu).

Galavečer sa uskutočnil v spolu-
práci s prvou slovenskou MMA
Asociáciou – Styx MMA Associa-
tion Slovakia a 1. Judo Clubom
Pezinok.

Akcia dopadla veľmi dobre a
bude mať iste pokračovanie. Viac
informácií na www.oz-spk.sk/no-
vinky.htm. Patrik Schlesinger

Ostatné Mestské zastupiteľstvo,
ako jedno zo svojich pravidelných
hodnotení, zobralo na vedomie
správu o delikvencii na území Pe-
zinka. Hodnotenie poskytla Mest-
ská polícia, Obvodné oddelenie
PZ SR a Obvodný úrad, odbor vše-
obecnej vnútornej správy.

Najviac priestupkov v minulom
roku bolo zaznamenaných na
úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ďalej to boli
priestupky proti poriadku v správe
a proti majetku. Z celkového počtu
1665 riešených priestupkov ,,spá-
chali" Pezinčania 771. Priestupky
boli riešené v blokovom konaní a
na pokutách sa vybralo 388 tisíc
korún. 354 priestupkov bolo rieše-
ných bez pokuty, teda dohovára-
ním. Zaujímavý je aj poznatok, že
1017 priestupkov zistila Mestská
polícia vlastnou činnosťou, 560
priestupkov oznámili občania a 88
priestupkov zistila MsP vďaka ka-
merovému systému.

Porovnávala sa nielen celoročná
štatistika za rok 2007 s predchá-
dzajúcimi rokmi, ale aj hodnotenie
delikvencie v rámci okresu a po-
rovnávanie so susednými okres-
mi. Je potešiteľné, že naše mesto
z tohto porovnania vyšlo najlepšie.
Dôležitou súčasťou práce MsP je
aj preventívna činnosť zameraná
najmä na deti v školskom veku a
mládež. Boli tiež realizované mno-
hé športovo-preventívne progra-
my, pokračovali prevenčné pro-
gramy ,,Správaj sa normálne", do-
pravná výchova a bezpečnosť na
cestách, prevencia drogových
závislostí, šikanovania, domáce-
ho násilia a násilia na školách.

Pri svojej pravidelnej činnosti
hliadky MsP vykonali 1467 kontrol
objektov, zadržali 32 páchateľov
trestných činov, v 112 prípadoch
vykonali zásah namiesto OO PZ,
keďže táto nemala v inkriminova-
nom čase hliadku v Pezinku.
Činnosť Mestskej polície vysoko

hodnotia aj samotní občania, čoho
dôkazom je najmä dôvera, s kto-
rou sa na príslušníkov MsP obra-
cajú. Zároveň si vedenie MsP uve-
domuje, že ešte stále má čo vylep-
šovať v mnohých oblastiach svojej
činnosti, najmä v dôsledných kont-
rolách sídlisk, v boji proti vandaliz-
mu a vo veľkej nedisciplinovanosti
niektorých vodičov. (ra)

Počas pátracej akcie 19. júna v
Bratislavskom kraji policajti vypát-
rali 34 osôb. Medzi nimi bolo aj 11
hľadaných osôb podozrivých z
rôznej trestnej činnosti a tiež 11
osôb, na ktoré bol vydaný príkaz
na zatknutie. Na pátracej akcii sa
zúčastnili aj policajti z Pezinka.

(at)



Do Schaubmarovho mlyna v sobotu 9. júna zavítal drotár Ladislav Juro-
vatý ml. z Bratislavy, ktorý prišiel ukázať svoje umenie nielen na fotogra-
fiách ale aj naživo. Prítomné ženy naučil opletať hrnčeky a vázičky. Niek-
toré si pod dohľadom zručného remeselníka vyrobili nádherné náušnice
alebo srdiečka z drôtu. Pre svoje výtvory akiste našli dôstojné miesto v
ich bytoch. Foto (mo)

Redakcia Pezinčana v spolu-
práci s Mestom Pezinok a Pe-
zinským kultúrnym centrom
pripravili čitateľskú súťaž. Kaž-
dý mesiac uverejníme dve otáz-
ky, odpovede na ne do urče-
ného termínu zašlite na adresu:

, e-
mail: pezincan@msupezinok.
sk. Zo súťažiacich, ktorí správ-
ne odpovedali, vyžrebujeme
jedného, ktorý získa vecnú ce-
nu a vstupenku na kultúrne po-
dujatie v Pezinku. Meno výher-
cu uverejníme vždy v najbliž-
šom čísle Pezinčana. Odpove-
de na otázky z tohto čísla po-
šlite najneskôr

Redakcia PEZINČAN, Ho-
lubyho 42, 902 01 Pezinok

do 16. júla
2008.
Otázky:
1. Naše mesto si v tomto roku
pripomína významnú uda-
losť – výročie prvej písomnej
zmienky o Pezinku. Uveďte,
ktoré je to výročie.

2. Vo štvrtok 14. augusta
2008 bude mať v pezinskom
amfiteátri koncert známa
česká speváčka. Uveďte jej
meno. (r)

Grantová komisia nadácie REVIA
schválila 3. júna tieto projekty:

– VIII. ročník
Medzinárodného súťažného festi-
valu malých dychových hudieb –

, v za-
stúpení Františkom Féderom,

. Festival rozvíja hu-
dobnú tradíciu v oblasti dychoviek a
medzinárodnú kultúrnu spoluprácu.

– zborník
spomienok na 2. svetovú vojnu,
SNP, protifašistický odboj –

, v zastúpení Petrom
Wittgrúberom v sume .
Podporená bude dotlač zborníka,
aby školy a verejnosť získali viac
informácií o udalostiach tohto ob-
dobia našej histórie.

–
, v za-

stúpení Rastislavom Kuttnerom, v
sume . Je to medziná-
rodný divadelný festival s poulič-
ným divadlom, pantomímou, báb-
kovým divadlom, pohybovým di-
vadlom, koncertmi, výstavami, fil-
movými projekciami.

–
v zastúpení Vie-

rou Čepcovou, v sume 10 000 Sk.
Ide o voľnočasové aktivity (prácu s
hlinou, papierom, maľbu, výrobu
ručného papiera, drotárstvo, gra-
fické, vitrážové, textilné techniky)
počas prázdnin.

Dychovky v preši

10 000 Sk

,,NEZABUDNÚŤ..."

10 000 Sk

CIBULÁK 2008

15 000 Sk

6. letné tvorivé dielne pre deti a
dospelých

(revia)

Spolok DH Cajlané Pezinok

Zá-
kladná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovní-
kov, Pezinok

Občianske
združenie P.R.D. Pezinok

Združenie deti a
umenie, Vajnory

4. roèník projektu Mladí filantropi v nadácii Revia

Sedem študentov z Pezinka a
Modry sa angažuje v 4. ročníku
projektu Mladí filantropi v nadácii
Revia, rovnako ako ich rovesníci –
dobrovoľníci v desiatich komunit-
ných nadáciách Slovenska.

Ich úlohou je aktivizovať a zapá-
jať mladých ľudí do dobrovoľníc-
kych činností v regióne a rozvíjať
filantropické zmýšľanie.

Mladí filantropi rozhodli o pod-
pore piatich mládežníckych dob-
rovoľných projektov z rôznych ob-
lastí v celkovej sume 62 tisíc Sk.
Partnermi projektu sú Asociácia
komunitných nadácií Slovenska a
Nadácia SPP.

Tieto projekty podporili:
–

Súkromné centrum voľného času
v Modre sumou na špe-
ciálnu výstroj hráčov florbalu.

– 61. zbor

Modranský florbalový klub

15 tis. Sk

Mojtín miesto pirátov

Modrý oblak Pezinok, sumou
na materiálne zabez-

pečenie letného tábora skautov.

– Volejbal Tenis Club Pezinok
sumou ; ide o celoprázdni-
novú športovú aktivitu mládeže.

–
Adamkovo, centrum detí Šenkvice
sumou na potreby k
hudobným, tvorivým a športovým
aktivitám.

– Iveta Hamplová, Modra
sumou na kostýmy pre
mažoretkové tanečnice.

– ZŠ Kupeckého, Pe-
zinok sumou ; spopulari-
zuje prírodovedné vzdelávanie
medzi mládežou netradičnou for-
mou – multimediálnym predstave-
ním Virtuálny vesmír, interaktív-
nou vzdelávacou výstavou Ťažis-

7,5 tis. Sk

Letná tenisová liga dobrovoľní-
kov

8 tis. Sk

MC Adamko má už 2 roky!...

6,5 tis. Sk

Hudobno-tanečný súbor Las-
konky

10 tis. Sk

Mladí vedci
15 tis. Sk

ko, tvorivo-objavnou dielňou Dovi-
denia čiara, vedeckým divadiel-
kom Telefón, detskou vedeckou
konferenciou.

Zuzana Sroková

Krajská súťaž v hasičskom špor-
te sa uskutočnila na pezinskom
hasičskom štadióne 9. júna. Naj-
viac sa darilo družstvu G4S Slov-
naft Bratislava, na druhom mieste
skončilo družstvo Pezinka a na
treťom Malacky. Súťažilo sa vo
výstupe na 4. podlažie, v behu na
100 metrov prekážky, v štafeto-
vom behu 4 x 100 m a v požiarnom
útoku. (ra)

Okrem podujatí, ktoré nájdete na
24. strane, dávame vám do pozor-
nosti tieto júlové akcie v našom
meste:
–

(zraz pred Domom kultúry) sa
uskutoční

(v slovenčine a
nemčine);
Garant: Klub mestských sprievod-
cov, Peter Ronec, tel. 641 3949;
– o 17.00 hod. bude v Mest-
skej vínotéke na Radničnom ná-
mestí

;
– na Potočnej

ulici v dňoch 4. – 31.7., každý uto-
rok až nedeľu od 14.00 do 17.00
hod. je otvorená

.

každú sobotu o 10.00 hod.

prehliadka mesta so
sprievodcom

4. júla

ochutnávka vybraných
regionálnych vín a špecialít

V Galérii Prokop

výstava sochára
Dušana Dzureka (r)



Mesto Pezinok si v tomto roku pripomína 800. výročie prvej písomnej
zmienky a 361. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta.
Pri tejto príležitosti sa počas roka uskutoční viacero významných spo-
mienkových podujatí.

Boli nimi aj Mestské slávnosti, ktoré sa konali 14. júna spolu s Keramic-
kými trhmi.

Slávnosť začala podpisom zmlúv o partnerstve s rakúskym mestom
Neusiedl am See a maďarským Mosonmagyaróvárom. Viac o tomto
akte píšeme na 3. strane.

Po podpise zmlúv sa uskutočnil historický sprievod mestom – od Domu
kultúry cez Farskú, M. R. Štefánika na Radničné námestie. Zúčastnili sa
na ňom v talároch primátori partnerských miest, v historických odevoch
členovia Pezinského panstva, šermiari, dychovka z Neusiedl am See a
ďalší. Na námesti sa z tribúny k prítomným prihovoril primátor Oliver Sol-
ga.

Potom sa členovia Divadla HIP pri Centre voľného času predstavili s
divadelným pásmom Ako sa mestečko Bozin kráľovským mestom stalo.
Návštevníci si so záujmom pozreli aj súboje šermiarov zo skupiny Ban-
derium.

Večer primátor mesta v historickej sieni Starej radnice odovzdal mest-
ské ocenenia jednotlivcom a kolektívom, ktoré im schválilo Mestské za-
stupiteľstvo.

Slávnostný večer pokračoval koncertom chrámového zboru Ad Una
Corda v Dolnom kostole. Na záver sa uskutočnila recepcia v Mestskej
vieche. (mo)

V sobotu 21. júna krátko po 8. hodine odštartoval viceprimátor Ján
Čech z Radničného námestia pezinský cyklomaratón, ktorý tento raz
mieril do českého partnerského mesta Mladá Boleslav. Na štarte sa zišlo
45 cyklistov amatérov, ktorí si trúfli absolvovať stovky kilometrov na
dvoch kolesách. Štart sprevádzalo slnečné počasie, azda im pekný čas
vydrží až do konca. Okrem samotnej trasy do partnerského mesta majú
cyklisti naplánované zdolať aj ďalšie kilometre na Boleslavsku. Čaká ich
aj zaujímavý spoločenský program. Návrat do Pezinka sa predpokladá o
týždeň v nedeľu. (mo)



V rámci Dňa otvore-
ných dverí na Mest-
skom úrade v Pezinku
si návštevníci mohli
pozrieť zreštaurované
exponáty Malokarpat-
ského múzea. Boli me-
dzi nimi obraz Svätej
Anny, patrónky mesta,
obraz Právo meča (pô-
vodne visel v miest-
nosti, kde richtár súdil
obvinených), zoznam
členov mestskej rady,
truhlica (zbierali sa do
nej peniaze pre chu-
dobných), bubon a
čiapka mestského hlás-
nika. Foto: (mo)

Sme potešení, že sa nám vďaka mesačníku Pezinčan i osobným
kontaktom podarilo zaktivizovať ľudí, ktorí poznali Imriška Šipku
osobne. Tí najšikovnejší z nich vzali aj pero a papier (či sadli k počí-
taču) a napísali nám aj konkrétne príbehy. Dovoľte, aby sme vám
touto cestou sprostredkovali niektoré z nich, pretože rozprávajú
nielen o Imriškovi, ale zároveň prinášajú aj obrázky Pezinka také-
ho, ako ho mnohí z nás máme ešte v živej pamäti.

Na našej ulici bývalo v šesť-
desiatych rokoch minulého sto-
ročia celkom veselo. V každom z
domov v dlhom rade, začínajúc od
vysokej starej moruše na hornom
konci až po zadnú bránu pezin-
ských pekární, žilo veľa detí. Ze-
lená tráva na priedomí bola naším
ihriskom a za loptou sa najlepšie
naháňalo uprostred prašnej ulice.
Vtedy sa naša ulica volala 29. au-
gusta, lenže aj tak sme ju všetci
neoficiálne volali Hrnčárska.

Ba veru, to nebola len tak oby-
čajná ulica, uznajte sami, taký
strýco Srna, jak mal bránu roz-
škrídlenú, šeci zme utekali ozlom-
krky donútra, lebo zme vedzeli, že
zachvílu zarapoce jeho motorka a
zase bude na púlhodzinu ulyca
zaprášená aš po ríny. Malé dzeci

prelaknuto šklébily f kočárkoch a
mamky im ze zásceru ucíraly so-
pel pod nosem. Cichší to bolo u
Hanúsku, strýco Jožo Hanúsek
bývaly skoro furt negdze indze jak
doma, lebo šak divadlo je divadlo,
aš sa jedného dna odscehovaly
nafurt, do Bratyslavy.

U Andelofcú sa šrotovalo, tam
chodzívalo tolko vozú a áut, že sa
ludom veru cez den nedrýmalo. A
ket sa ráno schádzaly místne kra-
vičky s telátkama, tak to šecko po-
chodovalo direk cez našu ulyc.
Jak sa okno nezavrelo načas,
mohlo sa stat, že aj firhonek ne-
kerá z nych okoštovala.

Za to Janenka Kovačofského
bolo bárskedy očut, jak išel domú,
alebo z domu, hlasno šeckých
zdravil. A najrači stával medzi
bránu s rukama vbok a okolo rov-
nýka mával opásanú modrú
zásceru, hlavne v čase oberaček.

A tak by som si mohla spomínať

na všetkých, ktorí tam žili svorne
jeden vedľa druhého po celé tie
roky minulé. Lenže reč je o našom
Imriškovi. Jaj veru, prichádzal ne-
nápadne, pozdravil, dlho sa ne-
zdržal, len čo si obzrel čo chcel,
pochválil, že tá záhrada je pekná
zelená a že ,,dónde zas, lebo šak
Ančika má v máji narodzeniny, tak
mosí dojst zagratulovat".

Môj ocko bol človek dobráčisko,
ten sa vedel veru s Imriškom po-
vyprávať. A hlavne na tému, jaké
slíže Imriško najvác lúbi. Vraj ma-
kové, tý sú jeho najoblúbenejšé.
Tak sa s ocom dohodli, že nech
príde v sobotu, môže sa u nás na-
jesť makových slížov koľko chce.
A veru prišiel, nikdy nechcel vojsť
do domu, vždy radšej zostal sedieť
na lavici pod veľkým orechom. Pre
nás vtedy vysoký človek, vždy ob-
lečený v zelenom hubertuse, na
gatiach traky a plné vrecká drob-
ných mincí, ktoré mu neustále štrn-
gotali. A veru i tak začal: ,,A nejaké
hachlírky máte? Ket máte, dajte,
odnesem si ich do šporitelne, špo-
rujem na bicyglo". Tato už mal
nejaké 25-halierniky pripravené,
tak mu vždy nejaké dal. A to bolo
skoro vždy koncom debaty. ,,Dze-
kujem pekne, tak já už idem... a v
júli naAnnu dondem zase zagratu-
lovat..."

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Brati-
slava-okolie v mesiaci júl prezentuje preven-
tívny projekt určený seniorom. Dôvodom sú
viaceré prípady, keď podvodníci využili dôverči-
vosť starších ľudí a obrali ich o peniaze či už
formou krádeže, lúpeže alebo lúpežného pre-
padnutia. Tieto trestné činy sa najčastejšie odo-
hrávajú v lokalitách obydlia, ulice a obchodov a
možno im predísť dodržiavaním základných
preventívnych opatrení. Sú nimi:

– bezpečnostný zámok, panoramatický
priezor (kukátko), neotvárať dvere neznámym
ľuďom, komunikovať cez dvere zaistené retiaz-
kou, pri odchode z bytu zamykať dvere, zatvá-
rať okná, balkón, cez telefón nepodávať
osobné údaje, neupozorňujte na to, že žijete
sám/a, na poštovej schránke uvádzať famili-
árne označenie, napr. rod. Veselá;

– odmietnite ponuku neznámej osoby
na pomoc pri odnesení nákupu; v MHD si sad-
nite v blízkosti vodiča alebo východu; osobné
veci, tašku držte pri sebe; peniaze a osobné
veci noste oddelene; ak dôjde k prepadnutiu,
zanechajte svoje osobné veci – je pravdepo-
dobné, že práve tie sú dôvodom prepadnutia.

– kabelku noste blízko tela; nedá-
vajte si kabelku do nákupného vozíka, aj keď sa
od neho nemienite vzdialiť; noste so sebou do
obchodu len nevyhnutný finančný obnos po-
trebný na nákup.

doma

na ulici

v obchode

(orpz)

Vláda Slovenskej republiky
schválila Nariadenie č. 185 zo 7.
mája 2008 o podmienkach posky-
tovania podpory pri reštrukturali-
zácii vinohradu. Podľa nariadenia
možno podporu poskytnúť fyzic-
kej alebo právnickej osobe, ktorá
na území SR má zaregistrovanú
vinohradnícku plochu.

(r)

Nádherné priestory Schaubmarovho mlyna sa stali v
sobotu 14. júna miestom konania zaujímavého festivalu
pod názvom Blues na mlyne. V osemhodinovom pro-
grame pred 300 divákmi vystúpili skupiny rockovej, blue-
sovej a jazzovej scény. Účinkovali Bonzo and The Reso-
nators, gitarista Ján Litecký Šveda, Milan Konfráter Blues
Band, Silent Duo, Miro Chajmovský a priatelia, Skupina
3+1, rocková kapela Atellier 11, metalová skupina NU-
Begining, Fresh Carnations a Red Brick.

(r)

Mesto Pezinok malo za rok 2007
prebytok hospodárenia 53 mil.
70 tis. Sk, z toho nerozdelený vý-
sledok 7 mil. 762 tis. Sk, rezervný
fond 5 mil. 308 tis. Sk, fond zvlášt-
nych prostriedkov 40 mil. Sk.

Nerozdelený výsledok hospodá-
renia bude použitý na úhradu bež-
ných nepredvídaných výdavkov
bežného rozpočtu. Jeho použitie
môže byť jedine formou rozpočto-
vého opatrenia. (mo)

Pre štyri základné školy (ZŠ s MŠ
Orešie, ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándly-
ho, ZŠ Na bielenisku) a šesť ma-
terských škôl (MŠ Za hradbami,
MŠ Holubyho, MŠ Vajanského, MŠ
Záhradná, MŠ Bystrická, MŠ Svä-
toplukova) sú v mestskom roz-
počte na rok 2008 naplánované
kapitálové výdavky v sume 4 mil.
350 tis. Sk. ZriaďovateľMesto Pezi-
nok eviduje z týchto školských za-
riadeníďalšie požiadavky na finan-
covanie rekonštrukcií a opráv v ob-
jeme 7 mil. 874 tis. Sk. Tieto sa tý-
kajú: rekonštrukcií striech a sociál-
nych zariadení, opráv kanalizácie,
vzduchotechniky a podláh, náte-
rov, maľovania, obmeny kuchyn-
ských zariadení, obnovy fasád a
zatepľovania stien. (mo)



Gabriela Fedorková 17.4.
Martin Rajnoch 18.4.
Šimon Gabur 19.4.
Samuel Jurík 19.4.
Lucia Tamara Kočičková 19.4.
Emma Zvarová 19.4.
Michal Tomáš 20.4.
Benedikt Orihel 21.4.
Sophia Romanová 21.4.
Sabina Bohunická 22.4.
Stella Bohunická 22.4.
Michaela Idešicová 22.4.
Daniel Burdan 23.4.
Ondrej Jurovčík 23.4.
Timotej Mackovčin 24.4.
Tamara Mackovčinová 24.4.
Jakub Heriban 25.4.
Natália Nemcová 27.4.
Nela Pilková 27.4.
Barbora Magulová 30.4.
Erik Rusňák 30.4.
Richard Rusňák 30.4.
Matúš Macho 2.5.
David Slamka 5.5.
Jakub Tomaček 5.5.

Anna Belastová 53 r.
Pavol Biznár 27 r.
František Letnický 65 r.
Ing. Kazimír Tyko 67 r.
Helena Orbayová 85 r.
Serafína Grausová 69 r.
Miroslav Popluhár 64 r.
Alžbeta Schwarzová 82 r.
Miroslav Stojkovič 75 r.
Rozália Kemenczeiová 81 r.

Ing. Attila Agóč a Ing. Martina Kapi-
nová
Peter Kramár a Michaela Baďurová
Marek Nahálka a Martina Buko-
vičová
Marius Richard Gahn a Ing. Lenka
Chovancová
Ing. Juraj Kulik aAndrea Heribanová
Ing. Radko Loczi a Ing. Martina Loun-
ková

Viera Schaubmarová 4.6.
Anna Strapáková 7.6.

70-roční

Robert Farkaš a Zuzana Lenická
Jozef Ondrovič a DenisaĎurčáková
Mario Juran a Katarína Matušková
Peter Krajčír a Soňa Vandlíková
Ing. Peter Bíž a Ľubica Lederleitne-
rová
Ing. Robert Šebeň a Lenka Brych-
tová
Ján Maťašovský a Michala Baroková
Gabriel Rovňák a Renáta Madarás-
zová
Marek Forner a Lenka Trubačová
Ľuboš Fuska a Ing. Petra Slimáková
Peter Švorc a Mgr. Miriam Poláková
Peter Košťál a Zdenka Štefčáková
Brian Edward Green a Mgr. Jana
Česneková
Roman Noga a Štefánia Baranová
Igor Psota a Marta Horváthová

Len kytičku kvetov Ti na hrob
môžeme dať, tichú modlitbu odrie-
kaťa s láskou na teba spomínať.

Dňa 12. 5. 2008 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás opustil milovaný
manžel, otec, dedko
a pradedko

.
S láskou a úctou
spomína manželka

Emília, dcéra s manželom, vnučky
s manželmi a pravnúčatá Simonka,
Nikolka, Karinka a Martinko.

Michal KINDER

14. mája uplynuli 3
roky, čo nás navždy
opustil náš drahý

.

Matka, manželka, deti a
súrodenci s rodinami.

Ivan PESSEL
Je máj a smútok tu
leží, do očí tisnú sa
slzy. Na hrob pokla-

dáme zopár ruží a s láskou spomí-
name.

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, spokojný spánok ti
priať, modlitbu tichú odriekať a s
bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 15. 5. 2008
uplynul 1 rok, čo nás
navždy opustila mo-
ja drahá sestra a mi-
lovaná sesternica

.
S láskou a bolesťou spomína
sestra Lýdia a ostatná rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej
prosím tichú spomienku. Vďaka.

Alžbeta
GSCHWANDTNE-
ROVÁ

Dňa 21. mája 2008
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel a
dedko

.
S láskou spomína
manželka, deti a vnúčatá.

Emil CHALÁNY

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

Dňa 26. 5. uplynul
rok, keď nás náhle
opustil náš drahý
milovaný manžel,
otec, dedko

.
S láskou a bolesťou
v srdci spomínajú

manželka Oľga, dcéry Silvia, Zla-
tica s manželom a vnuci Nicolasko,
Danielko.

Pavol NESTAREC

Dňa 3. 6. 2008 uply-
nulo 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý syn, manžel,
otec, brat

.
S úctou a láskou spo-
mínajú manželka, synovia Denis a
Mário s rodinami a ostatná smútiaca
rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
venujú tichú spomienku.

Ján ROMAN

Dňa 4. 6. 2008
uplynulo 10 rokov,
čo nás náhle opustil
náš milovaný man-
žel, otec, dedko a
svokor

.
S láskou spomínajú manželka
Jozefína, dcéra Ľubka s rodinou,
syn Jozef a ostatná smútiaca
rodina.
Kto ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

František
STOJKOVIČ

Dňa 11. 6. sme si
pripomenuli nedoži-
té 85. narodeniny
nášho manžela a
otca

.
S láskou spomína
manželka, dcéra Jožka, 4 vnúčatá
Renátka, Anton, Ľuboš, Veronika a
2 pravnučky Emka, Lucka, ktorým
veľmi chýba.

Antona RONCA

Dňa 13. 6. 2008 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila drahá

.
S láskou spomína
manžel a ostatná

smútiaca rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 13. 6. 2008 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, dedko a pra-
dedko

.
S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Celestín PAVELKA

Dňa 14. 6. 2008 uply-
nul rok od smrti na-
šej drahej mamy a
babky

.
S láskou spomínajú

dcéra, synovia s rodinami a ostatná
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku.

Matildy
MACEKOVEJ

Dňa 15. 6. 2008 sme
si pripomenuli 3.
výročie, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou a
úctou spomína manžel Alexander,
syn Imrich, dcéry Anna a Alexan-
dra, vnuci Matúš, Peter, Martin,
Samuel a ostatná rodina.

PaedDr. Mária
LIPÁROVÁ

Opäť a znova je tu ten deň, kedy sa
skončil tvoj sen, sen o živote.

18. júna 2008 sme si
pripomenuli 8. vý-
ročie smrti

.
8 rokov spomienok
na teba a kytíc kve-
tov položených na

tvoj hrob. S tichou spomienkou
manželka a deti.

Miloslava
JUŠČÁKA

Dňa 18. júna sme si
pripomenuli 10. vý-
ročie smrti

.

So žiaľom v srdci spomínajú man-
želka, deti, vnúčatá, zaťovia.

Jána IVANIČA
Neplačte a nechajte
ma v kľude spať i
bez sĺz možno spo-
mínať. Nebolo mi dopriate s Vami
byť, nebolo lieku, aby som mohol
ďalej žiť.

Už Ťa neprebudí slnko ani krásny
deň, Ty si už spíš svoj večný sen.

Dňa 21. 6. 2008
sme si pripomenuli
nedožitých 68 rokov
nášho manžela, ot-
ca a dedka

.
S láskou spomínajú
manželka Terézia,

dcéry Vierka, Alenka a syn Kajo s
rodinami.

Karola LISÉHO

Ladislav Franko 8.6.
Vladimír Brunovský 9.6.
Štefánia Šindlerová 13.6.
MáriaČižmárová 17.6.
Ľudovít Hubinský 20.6.
KarolAlföldy 22.6.
Bernardína Minarovičová 22.6.
Emília Venényová 22.6.
Anna Haplová 23.6.
Terézia Butašová 24.6.
Miroslav Šimko 24.6.
Gabriela Demovičová 25.6.
Peter Hrnčír 29.6.

Elena Galbová 1.6.
Lídia Pekáreková 1.6.
Mária Moravčíková 4.6.
Serena Bajúzová 11.6.
Ján Tokoš 14.6.
Libuša Drahová 23.6.
Matilda Švajdlenková 28.6.

Štefan Zápražný 2.6.
Mária Bolgačová 4.6.
Cecília Kováčová 8.6.
Ružena Nespalová 13.6.
Magdaléna Vydrová 13.6.
Ľudovít Nagy 18.6.
Margita Draxlerová 19.6.
Emília Šilhárová 23.6.
Peter Farkaš 27.6.

Vilma Polkorábová 15.6.
Ján Beník 19.6.
Sidónia Tarábková 23.6.
Ján Vrchota 25.6.
MáriaAdamčíková 27.6.
Jozef Janda 28.6.

Dr. Ján Hríbik 23.6.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročný



Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milo-
vali, klesli ruky, čo pre nás pracova-
li, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
otec za všetkých nás.

Dňa 26. 6. 2008 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

.
S úctou a láskou
spomínajú manžel-

ka Mária a synovia Vladimír s rodi-
nou a Stanislav s priateľkou Pe-
trou. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosíme, tichú spomienku.

Rudolf ŽENIŠ

Dňa 4. 7. 2008 a 3. 8. 2008 uplynie
20 rokov, čo nás navždy opustili
naši drahí rodičia

a .
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Helena PIKALÍKOVÁ
Ján PIKALÍK

Dňa 5. 7. 2008 by sa
dožila 89 rokov na-
ša mama a babka

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Deti.

Terézia
ČAJKOVIČOVÁ

12. júla 2008 by sa
dožil 33 rokov

,
žiaľ 17. júna 1995
odišiel od nás neča-
kane vo veku nedo-

žitých dvadsiatich...
Všetkým, ktorí ho poznali osobne
alebo aj prostredníctvom jeho kniž-
ného denníka Ako ďaleko je do
Šanghaja, ďakujeme za tichú spo-
mienku.

Tomáš
TOMAŠOVÝCH

Dňa 23. 5. 2008 sa
dožila životného ju-
bilea 70 rokov

.
K tomuto výročiu jej
želáme hlavne veľa
zdravia a šťastia.
Dcéra a synovia s rodinami.

Etela TOTKOVÁ

Dňa 9. 7. 2008 sa
dožíva 98 rokov

.
K tomuto krásnemu
životnému jubileu
jej veľa zdravia, spo-
kojnosti a Božieho požehnania zo
srdca prajú dcéry, zať, vnúčatá a
pravnúčatá.

Pavlína
KOVAČOVSKÁ

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí
nášho spoluobčana a bývalého kolegu Miroslava
Stojkoviča, ktorý zomrel 4. júna vo veku 75 rokov.

Miroslav Stojkovič, pôvodom učiteľ, bol dlhoroč-
ným riaditeľom Mestského domu kultúry a vzdelá-
vania v Pezinku. Mal veľký podiel na rozvoji kultúry
v našom meste, najmä v oblasti amatérskeho diva-
dla, kinematografie, spoločenského tanca a mimo-
školského vzdelávania.

V rokoch 1970 – 1981 bol šéfredaktorom občasníka Pezinčan. Pod
jeho vedením sa skvalitnila jeho úroveň a mestské noviny začali vy-
chádzať tlačenou formou.

Odišiel človek, ktorého sme mali radi pre jeho vždy optimistickú a
dobrú náladu. Človek, ktorý miloval Pezinok a Pezinčanov. Česť jeho
pamiatke! (mo)

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí dňa 6. 6.
2008 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého

.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Manželka, dcéry
s rodinami a sestra s rodinou.

Miroslava STOJKOVIČA

V dňoch 29. – 30.mája sa v Pe-
zinku uskutočnil archeologický
seminár, ktorý bol vyvrcholením
projektu Carnuntum – Gerulata.
Tento projekt, zameraný na získa-
vanie nových poznatkov o archeo-
logických lokalitách v okresoch
Pezinok a Senec, realizovalo Mest-
ské múzeum v Pezinku v spolu-
práci s partnermi projektu – Arche-
ologickým múzeom SNM v Brati-
slave a Archeologickým parkom
Carnuntum z Rakúska. Seminár,
spoločne so zborníkom príspev-
kov z neho boli symbolickými bod-
kami za aktivitami, ktoré prebiehali
16 mesiacov a ktorých výsledkom
je dnes digitálna mapa, obsahu-
júca 187 archeologických lokalít v
okresoch Pezinok a Senec,
určená najmä stavebným úradom
a Krajskému pamiatkovému úra-
du.

Úvod seminára, na ktorý prijali

pozvanie zástupcovia samospráv
i odborných inštitúcií, patril zhrnu-
tiu základných informácií o projek-
te, jeho očakávaniach, priebehu i
konečných výstupoch. Odborníci
priamo zapojení v projekte zhrnuli
vo svojich prednáškach informá-
cie o archeologických poznatkoch
z výskumov v okresoch Pezinok a
Senec v období paleolitu, mezoli-
tu, neolitu, eneolitu, v dobe bron-
zovej, halštatskej, laténskej, rím-
skej, v období sťahovania národov
a ranom stredoveku. Všetky prí-
spevky, ktoré na seminári odzneli,
budú so súhlasom ich autorov po-
skytnuté školám v okresoch Pezi-
nok a Senec ako doplnkový mate-
riál pri výučbe najstarších dejín
obce, resp. regiónu.

V diskusii, ktorá bola druhou
časťou seminára, sa preberali naj-
mä možnosti záchrany archeolo-
gických lokalít vzhľadom na ich –

postupnú devastáciu počas vý-
stavby a s tým súvisiaca kooperá-
cia odborných inštitúcií so samo-
správami. Prvý deň seminára bol
ukončený slávnostnou večerou.
Druhý deň rokovania spestrili orga-
nizátori fakultatívnym výjazdom
na slovanské hradisko Neštich
nad Svätým Jurom, kde vedúci
archeologického výskumu – Július
Vavák z Malokarpatského múzea
v Pezinku – predstavil zúčastne-
ným výsledky archeologického
skúmania tejto lokality. Zúčast-
není zástupcovia odborných inšti-
túcií – Archeologického múzea
SNM v Bratislave a Archeologic-
kého ústavu SAV v Nitre – ocenili
organizačné zabezpečenie semi-
nára ponukou na spoluprácu pri
organizácii podobných podujatí či
už celoslovenského alebo medzi-
národného charakteru.

Mestské múzeum v Pezinku

V súvislosti s ukončením pro-
jektu „Carnuntum – Gerulata“, rea-
lizovaného Mestským múzeom v
Pezinku, vydalo Múzeum publiká-
ciu, ktorá je jedným z hlavných
výstupov rovnomenného projektu.
Zborník podrobne mapuje stav
poznania o jednotlivých archeolo-
gických obdobiach, počas ktorých
bol región, dotknutý projektom,
osídlený. Vydanie zborníka dopl-
nilo záverečnú etapu projektu –
seminár. Publikácia obsahuje
súhrn príspevkov, ktoré počas se-
minára odzneli.

Tematicky môžeme zborník roz-
deliť do viacerých častí. Prvý
príspevok zhodnotil celý priebeh,
vstupy a výstupy samotného pro-
jektu, ktorý prebiehal 15 mesiacov
v okresoch Pezinok a Senec a
ktorý bol zameraný na identifiká-
ciu nových archeologických lokalít
metódou povrchových zberov.

Druhá časť je viacerými príspev-
kami zameraná na zhodnotenie
stavu poznania o osídlení skúma-
ného regiónu v jednotlivých arche-
ologických epochách. Jeden z
ďalších príspevkov sa venuje vy-
hodnoteniu nálezov mincí v okre-
soch Pezinok a Senec ako vý-
znamného archeologického pra-
meňa. Na príklade zahraničného
partnera projektu – Archeologic-
kého parku Carnuntum sa v záve-
rečnej časti záujemcovia dočítajú
o postupoch pri záchrane a ochra-
ne kultúrneho dedičstva u našich
rakúskych susedov.

Autormi jednotlivých príspevkov
sú zástupcovia renomovaných
inštitúcií, ako sú Archeologické
múzeum SNM, Historické mú-
zeum SNM, Inštitút pravekých a
stredovekých dejín Viedenskej
univerzity či už spomínaný Arche-
ologický park Carnuntum.

Publikácia bude distribuovaná
na všetky samosprávy v oboch
okresoch a je určená najmä pre
školy ako doplnkový materiál pri
výučbe najstarších dejín jednotli-
vých miest a obcí regiónu. Vyda-
vateľ publikácie, Mestské mú-
zeum v Pezinku i autori príspev-
kov dúfajú, že zborník prispeje k
zvýšeniu kultúrneho povedomia
obyvateľov našich miest a obcí a
zvýši tak aspoň základnú ochranu
dedičstva našich predkov v oblas-
tiach, kde je poľnohospodárska
pôda v súčasnej dobe na výraz-
nom ústupe pred výstavbou, nená-
vratne likvidujúcou toto dedičstvo.

Mestské múzeum v Pezinku



V sobotu 14. júna sa uskutočnilo
v historickej sieni Starej radnice
slávnostné zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku, na kto-
rom pri príležitosti 800. výročia
prvej písomnej zmienky a 361.
výročia udelenia výsad slobod-
ného kráľovského mesta Pezinku
odovzdal primátor Pezinka Oliver
Solga 34 jednotlivcom a kolektí-
vom mestské ocenenia.

Po prevzatí ocenení sa konal v
Dolnom kostole slávnostný kon-
cert speváckeho zboru Ad Una
Corda a recepcia v Mestskej víno-
téke.

Mestské ocenenia obdržali:

, zaslúžilá
umelkyňa, významná slovenská
divadelná a filmová herecká osob-
nosť a dlhoročná riaditeľka Nit-
rianskeho divadla, ktorej herecké
začiatky sú zviazané s naším mes-
tom a jeho bohatou divadelnou
tradíciou;

– za dlhoročné
významné a hlboko humánne pô-
sobenie v oblasti medicíny, s pri-
hliadnutím na jeho vedecké, orga-
nizačné i pedagogické pôsobenie.

– za významnú
vedeckú činnosť v oblasti ekológie
a ochrany prírody a za reprezentá-
ciu Slovenska vo významných
svetových vedeckých inštitúciách
a organizáciách;

, akademická
maliarka a grafička – za nevšednú
výtvarnú tvorbu, za ktorú získala
množstvo ocenení doma i v zahra-
ničí, s prihliadnutím aj na vydanie
reprezentačnej monografie jej die-
la;

, maliar, pezin-
ský rodák – za originálne maliar-
ske dielo, ktoré svojou výtvarnou
kvalitou získalo obdiv a uznanie
doma i v zahraničí.

– za viac ako desaťročnú
profesijnú, spoločenskú a charita-
tívnu činnosť v našom meste;

, významný
odborník v oblasti vinohradníctva
a vinárstva – za svoju dlhoročnú
činnosť v tomto odbore;

– za dlhoročné
aktívne hráčske, trénerské a funk-
cionárske pôsobenie v hádzanár-
skom športe v Pezinku a za vý-
znamnú prácu s mládežou;

– za významnú
činnosť v oblasti vinárstva a
gastronómie, za vybudovanie vi

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
PEZINKA

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA HO-
LUBYHO

Ocenenie ZA ZÁSLUHY O ROZ-
VOJ MESTA

Hilda Augustovičová

Peter Krištúfek

Július Oszlányi

Katarína Vavrová

Marian Krajčovič

Klub podnikateľov mesta Pe-
zinka

Michal Valachovič

Milan Šimovič

Peter Matyšák

Oceňovanie v historickej sieni Starej radnice.

KoncertAd Una Corda pre ocenených.

nárskeho podniku, reštaurácie a
hotela, ktoré šíria slávu kvalitných
pezinských vín i našej prísloveč-
nej pohostinnosti;

– za dlhoročnú
pedagogickú činnosť v Základnej
umeleckej škole E. Suchoňa, za
aktívne vedenie mladých ľudí k
umeniu, s prihliadnutím na vlastnú
výtvarnú tvorbu;

– za dlhoročné
úspešné pôsobenie v pezinskom
basketbalovom športe a príkladnú
reprezentáciu mesta i Slovenska;

– za významný prí-
nos pre rehoľný a misijný život na
Slovensku i v zahraničí a za dlho-
ročné duchovné pôsobenie;

– za dlho-
ročné pôsobenie v dychovej
hudbe Grinavanka a za prezentá-
ciu hudobnej kultúry nášho Malo-
karpatského regiónu.

– za záchranu
vzácnej architektonickej pamiatky
Turecký dom na Radničnom ná-
mestí a jeho citlivú rekonštrukciu,
s prihliadnutím na iniciovanie a

Danica Tyková

Peter Mičuda

Štefan Šilhár

Miloslav Šmahovský

Jaroslav Piják

CENA PRIMÁTORA MESTA PE-
ZINKAa pamätná plaketa

vznik Salónu malokarpatských vín
v Limbachu;

– za celoživotné
keramické dielo v duchu uchová-
vania a rozvíjania ľudových tradí-
cií a za dlhoročné pedagogické
pôsobenie a výchovu niekoľkých
generácií slovenských keramikov;

– za dlhoročné pod-
nikateľské pôsobenie v oblasti
cestovného ruchu a agroturistiky s
prihliadnutím na úspešné organi-
zovanie a propagáciu jazdeckého
športu a vybudovanie rekreačno-
športového Areálu zdravia v Pe-
zinku;

– za úspešné znovu-
oživenie záujmu o stolný tenis a
výchovu mladých hráčov, s pri-
hliadnutím na aktívnu účasť pri bu-
dovaní stolnotenisovej haly v ZŠ
Na bielenisku;

– za publicistickú
a organizátorskú činnosť, ktorou
približuje verejnosti dejiny a najmä
osudy predstaviteľov nášho du-
chovného života v časoch totality,
s prihliadnutím na novú publikáciu
Sakrálne stavby v Pezinku na sta-
rých fotografiách;

, vedúca osobto-

Július Polkoráb

Vladimír Lexa

Pavol Alexy

Peter Sandtner

Karol Noskovič

nosť Konfederácie politických
väzňov Slovenska – za organizá-
torskú a spoločenskú činnosť sme-
rujúcu k osvetleniu negatívnych
javov totalitného režimu v polovici
20. storočia;

– za dlhoročnú od-
bornú a obetavú prácu šéfredak-
tora mesačníka Pezinčan, pri prí-
ležitosti 40. výročia založenia
mestských novín;

– za dlho-
ročnú prácu vedúcej klubu
dôchodcov a za organizovanie
mnohých kultúrno-spoločenských
podujatí pre seniorov na území
mesta;

– za originálne lite-
rárne dielo, ktoré ho radí medzi
významných slovenských spiso-
vateľov s prihl iadnutím na
úspešnú knihu poviedok Diablova
trofej;

– za organi-
zovanie kultúrneho, športového i
spoločenského života pre našich
seniorov v rámci mestskej i
okresnej štruktúry Jednoty dô-
chodcov Slovenska, s prihliadnu-
tím na jej celoživotnú pedagogickú
činnosť;

– za humánnu a
obetavú prácu v prospech naj-
menších, ktorí sa nie vlastnou vi-
nou dostávajú do zložitých život-
ných situácií už na začiatku svojho
života, s prihliadnutím na organi-
zovanie kampaní v prospech ná-
hradnej rodičovskej starostlivosti
a záujmu o profesionálne rodičov-
stvo;

– za odbornú literárno-
vedeckú a publicistickú tvorbu, s
prihliadnutím na novú publikáciu
Duch na reťazi a za dlhoročnú čin-
nosť v prospech demokratickej
samosprávy a rozvoja mesta Pe-
zinka;

– za
viac ako desaťročnú odbornú, vý-
stavnú a popularizačnú činnosť v
špecifickej oblasti insitného vý-
tvarného umenia a za obohacova-
nie kultúrneho života nášho
mesta;

– za dlhoročné
úspešné pôsobenie v pezinskom
basketbalovom klube, ktoré bolo
korunované ziskom tohtoročného
ôsmeho titulu majstra Slovenska;

, úspešný tréner
BK Skanska Pezinok, ktorý privie-
dol pezinské basketbalové druž-
stvo k tohtoročnému titulu v extra-
lige a k víťazstvu v Slovenskom
pohári;

, generálny mana-
žér BK Skanska Pezinok – za dlho-
dobé zásluhy o rozvoj mládežníc-
keho i mužského pezinského bas-
ketbalu, ktorý po jednoročnom
pôsobení v najvyššej súťaži získal
titul Majstra Slovenska.

Milan Oravec

Katarína Esterlová

Július Balco

Magdaléna Konečná

Mária Magátová

René Bílik

Galéria insitného umenia

Andrej Lukjanec

Milan Černický

Justín Sedlák



Až do posledného kola bojovali
futbalisti PŠC Pezinok o záchranu v
2. futbalovej lige skupina západ.
Bohužiaľ, ich snaženie nebolo
úspešné a zo súťaže vypadli.

Aj keď sa v zimnom období udiali v
PŠC zmeny, prišiel nový tréner i
hráči, Čierny Peter zostal v rukách
Pezinčanov. Nepomohlo im ani to,
že z 2. ligy vypadlo iba posledné
družstvo. Posilnené družstvo na jar
štyrikrát zvíťazilo, šesťkrát remizo-
valo a päťkrát odišli naši hráči z
ihriska porazení. Získali teda 18
bodov, čo je o 10 bodov viac ako na
jeseň. Bohužiaľ, zrejme práve niek-
toré zbytočné remízy, ktoré boli spô

sobené útočnou nemohúcnosťou,
sú príčinou zostupu. Veď béčko
Spartaka Trnava napokon získalo
len o jeden bod viac. Za celú se-
zónu malo PŠC spolu s Topoľčanmi
najviac remíz (11). Navyše Pezinča-
nia inkasovali najviac gólov (50).

V PŠC sa počas krátkej letnej
prestávky budú musieť zamyslieť
ako ďalej. Tréner Ladislav Hudec
skončil svoje pôsobenie, k zmenám
príde určite tiež v hráčskom kádri.
Treba sa však zodpovedne pripraviť
aj na nižšiu súťaž, 3. ligu, pretože v
nej takisto budú ťažkí a nepríjemní
súperi, ktorí sa budú na PŠC chcieť
vytiahnuť.

Medzi nich určite bude patriť mi-
nuloročný nováčik GFC Grinava.
Futbalisti z mestskej časti Pezinka
si od začiatku ročníka udržiavali
miesto v kľudnom strede tabuľky a
napokon obsadili konečnú 5.
priečku so ziskom 36 bodov, čo je
možno pri pomerne úzkom kádri aj
menšie prekvapenie. Grinavania
však hlavne doma odohrali veľa
dobrých zápasov aj so súpermi z
čela tabuľky.

Pezinskí futbaloví fanúšikovia sa
tak v budúcej sezóne môžu tešiť
na atraktívne treťoligové derby
medzi PŠC Pezinok a GFC Grina-
va. (pr)

Kultúrne leto a Hradné slávnosti
2008 v Bratislave sa začali 19. júna
už tradične výstavou a ochutnáv-
kou vín pod záštitou primátora Hlav-
ného mesta SR Andreja Ďurkov-
ského. Tentokrát to bol už jubilejný
desiaty ročník, ktorý opäť pripravil
Pezinčan Milan Bejdák na nádvorí
Primaciálneho paláca pod značkou
Vino Gallery 2008. Prezentovali sa
tu aj kvalitné pezinské vína od VPS
Pavelka-Sobolič, Víno Ludvík a
Janoušek Pezinok. (ra)

Pezinské deti mohli svoj sviatok
Deň detí osláviť aj tento rok radost-
ne. Dospelí im pripravili viacero
pekných a zaujímavých akcií, na
ktorých sa deťúrence ozaj skvele
zabávali.

Tradične veľký záujem bol o celo-
mestské podujatie, ktoré sa konalo
31. mája pred Zámkom a v Zá-
mockom parku. Organizovali ho
EPIcentrum – centrum voľného
času, Pezinské kultúrne centrum,
Mesto Pezinok a Papiernictvo Gra-
fit.

Živo bolo na tribúne pred Zám-
kom, kde sa striedali profesionálni i
amatérski umelci. Nechýbal kolo-
toč, skákací hrad, poník a i. Zá-
mocký park sa zmenil na mestečko
Bozin so šestnástimi stanovišťami.
Na pätnástich sa súťažilo a na po-
slednom – šestnástom si mohli deti
získané fazuľky vymeniť za vecné
odmeny.

Pozoruhodné podujatie pre pe-
zinské deti pripravili hasiči na svo-
jom štadióne na Rozálke. Prišlo
naň vyše dvetisíc návštevníkov.
Dni detí boli aj v Grinave, na Cajle,
v školách i jasliach. (mo)

Pred piatimi rokmi sa zopár nad-
šencov z Malokarpatského mú-
zea v Pezinku a Cechu keramiká-
rov rozhodlo pripravi ť v našom
meste Keramické trhy. Azda tých-
to ľudí spojil záujem viac propago-
vať keramikárske remeslo a pro-
dukty, keďže sa objavil akýsi útlm
záujmu o túto profesiu a kera-
mické výrobky.

Od toho času sa konalo päť roč-
níkov Keramických trhov a pod ľa
účasti keramikárov-predajcov i
návštevníkov na tomto podujatí
zaznamenávame neustály vzo-
stup záujmu. Pokia ľ v prvom roku
na trhoch prezentovalo svoje vý-
robky osemdesiat keramikárov zo
Slovenska a Čiech, v tomto roku
ich bolo raz toľko a zastúpenie

malo sedem európskych krajín.
Potešiteľne rastie i počet návštev-
níkov, ktorí prichádzajú nielen z
Pezinka a blízkeho okolia, ale z
celého Slovenska a zo zahra-
ničia.

Pezinské Keramické trhy sa stá-
vajú teda stále väčším a vyhľadá-
vanejším podujatím, z čoho majú
organizátori iste radosť. Spokoj-
nejší môžu byť aj predajcovia,
ktorí i keď možno nerobia ešte
veľké obchody, dávajú však o se-
be vedieť a pomáha im to v orien-
tácii, o čo majú spotrebitelia záu-
jem.

K skvalitňovaniu podujatia pri-
spieva i stále bohatší kultúrny pro-
gram a sprievodné akcie pre náv-
števníkov. Podujatie sa môže roz

víjať aj vďa-
ka ideá l-
nym pries-
t o r o v ý m
p o d m i e n-
kam a pod-
pore mes-
ta.

Na orga-
nizácii toh-
toročných
K e r a m i c-
kých trhov
sa podieľali
M a l o k a r-
p a t s k é
múzeum v
P e z i n k u ,
Cech keramikárov, Mesto Pezi-
nok, Centrum voľného času a Pe-

V budúcom roku sa trhy uskutoč-
nia v termíne 12. – 14. júna.

Text a foto (mo)



Pred piatimi rokmi sa rozhodla
skupinka štyridsiatnikov na Cajle
obnoviť tradíciu stavania mája.
Pri tejto príležitosti, v snahe vzbu-
diť väčší záujem obyvateľov o
dianie v bývalej obci, prišli na
myšlienku, že z recesie si budú
voliť svojho richtára, ktorý sa
bude starať o prípravu niekto-
rých podujatí v tejto časti mesta.

Nápad sa prekvapivo ujal, a tak
Cajlania si v tomto roku volili už
piateho richtára. Po Marošovi
Tretinovi, Ľubošovi Čechovi,
Ľubošovi Hančíkovi a Márii
Lichtnekerovej sa novým richtá-
rom stal, zatiaľ najmladší kandi-
dát, 27-ročný .

Krátko po zvolení čakala
mladého živnostníka a čer-
stvého otca dvojičiek, príprava

Zdeno Čech Dňa detí. Na podujatie, ktoré orga-
nizovali na futbalovom ihrisku,
prišlo veľa deťúreniec. Čakal ich
bohatý program. Skauti pripravili

zaujímavé súťaže, richtár vybavil
a zafinancoval kolotoč, deti mali
k dispozícii tiež dva živé poníky,
poslanec František Varecha za-
bezpečil autoplošinu, aby sa
účastníci mohli z výšky pozrieť
na svoju ulicu a mesto. Akcia sa
vydarila, organizátorov potešilo,
že deti odchádzali domov veľmi
spokojné.

Cajlanského richtára čaká ešte
príprava Anna bálu, zábavy na
Cajlanských hodoch a na Miku-
láša odovzdávanie darčekov pre
detičky. Poslednou jeho úlohou
bude v budúcom roku postaviť
na Cajle máj, tak ako to robili aj
jeho predchodcovia. Potom odo-
vzdá ročné richtárske ,,vládnu-
tie" inému adeptovi, ktorého spo-
ločne starostlivo vyberú. (mo)

Už po siedmy raz organizovali
pezinskí hasiči deťom k ich sviatku
podujatie plné atrakcií, zábavy a
poučenia. Hlavnými organizátormi
boli Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru, Dob-
rovoľný hasičský zbor Pezinok-
mesto a Občianske združenie
,,Pre radosť" v spolupráci so spon-
zormi – Poisťovňou Generali a
firmami Cleverlance a Hrivis.

Deti si mohli na hasičskom šta-
dióne na Rozálke pozrieť vystave-
nú techniku a ukážky záchranár-
skej a hasičskej činnosti. Mali prí-
ležitosť zapojiť sa do množstva sú-
ťaží a hier, ktoré boli zamerané na
zručnosť. Lákali ich už samotné
názvy: Beh o oživot, Potápka, Ná-
morník, Texaský učeň, Vodný mra-
vec, Zachráňte Willyho a iné. Bol
tu aj prechod cez tunel, hra v kolky,
hádzanie na cieľ, preliezky.

Deti dostali za odmenu sladkosti
a poukazy na používanie troch

trampolín, nafukovacieho hradu,
veľkej šmykľavky, mohli si zajazdiť
na motorke, motokáre či malom
autíčku.

Pre návštevníkov bol k dispozícii
hudobný program so sprievodným
slovom diskdžokeja Juniora a spí-
kerkyAnity a Saša Jaša.

Zastúpenie na podujatí mal i
Územný spolok Slovenského Čer-
veného kríža Bratislava-vidiek,
ktorý umožnil deťom vyskúšať si
na figuríne poskytnutie prvej po-
moci a záujemcom poskytol tiež
propagačné materiály.

Svoj stánok tu mala i Vojenská

polícia z bratislavského útvaru,
ktorá okrem špeciálneho vozidla
predviedla ukážky práce s výstro-
jom a výzbrojou a názorne uká-
zala dokumentovanie daktylosko-
pických stôp pri vyšetrovaní.

Na vydarenom podujatí sa zú-
častnilo vyše dvetisíc detí s ro-
dičmi a ďalšími rodinnými prísluš-
níkmi. Peter Ronec



Ďakujeme za priestor, ktorý sme
dostali, aby sme prezentovali
svoju činnosť. Nebudem tu vyme-
novávať aktivity, tie si čitatelia
môžu nájsť na internetovej strán-
ke www.pezinskerodiny.sk. Ob-
jasním však dva hlavné motívy
nášho pôsobenia:

Ježiš nás učí nezištne dávať.
Každý máme v sebe niečo výni-
močné, niečo, čo nám dáva
vlastnú hodnotu. Tento dar máme
použiť pre dobro druhého. Na
tomto rastie naša osobnosť, keď
človek zadarmo dáva a nevypočí-
tava, „čo za to dostanem“. A to je
podstata dobrovoľníctva. Dám z
toho, čo mám. Z toho, čo viem.
Nezištne.

Takýchto dobrovoľníkov je v sú-
časnosti, žiaľ, veľmi málo. No o to
viac si ich vážim. V centre pre ro-
dinu ich máme niekoľkých. Od úč-
tovníka, webmastera, cez koordi-
nátorov sekcií, štatutára, certifiko-
vaných lektorov až po obetavých
ľudí, ktorí vykonávajú dielčiu,
drobnú dobrovoľnícku prácu, ale
tak potrebnú pre uskutočnenie
každej aktivity. Jedni prispievajú
rukami, iní finančne, intelektom ...
každý tým, čím vie. Spolu tvoríme
jeden úžasný celok, akoby puzzle,
kde dieliky samé neznamenajú
skoro nič, no keď sa spoja, dokážu
vytvoriť nádherný obraz.

J.Pavol II.
Cieľom činností Centra pre ro-

dinu je pomáhať rodine nájsť
dôležitosť v samej sebe, nájsť jej
vlastnú identitu, hodnotu. Všetci
vieme, aký význam má rodina v
našom živote. Či chceme, či ne-
chceme, i dobré i zlé zažité v rodi-
ne, všetko nás poznačuje a zane-
cháva v nás stopy. Prostredníc-
tvom našich aktivít sa snažíme
vyzdvihnúť pozitívne a eliminovať

„Zadarmo ste dostali, zadarmo
dávajte.“

„Rodina je ako sad, o ktorý sa
treba neustále starať.“

negatívne momenty. Máme napr.
program pre manželov – „Manžel-
ské večery“, zamerané na efek-
tívnu komunikáciu, kde si manže-
lia prehodnocujú svoj vzťah a učia
sa lepšie zvládať záťažové situá-
cie, zvládať hnev, stres, vzájomne
si porozumieť, počúvať jeden dru-
hého. Pretože nie je umenie zu-
tekať pred problémom a nájsť si
iného partnera. Umenie je zostať
pri prvom partnerovi, učiť sa spolu
žiť a osobnostne rásť. Nájsť si čas
jeden pre druhého, obetovať sa a

vážiť si seba navzájom. Toto je
umenie života, toto sú pravé hod-
noty, tvoriace základné piliere
šťastnej rodiny. Ten, kto si myslí,
že nemá čas, aby sa venoval ta-
kýmto témam a zapodieval sa nimi
klame sám seba. Tomu, kto nemá
čas a teda i jasno v pravých život-
ných hodnotách, sotva bude zá-
ležať na dobre druhého. Kto nemá
čas a zmysel pre tieto hodnoty,
nenašiel ešte ani sám seba, pre-
tože človek nájde seba jedine v
darovaní sa. CPR v rámci svojej

činnosti ponúka priestor na obja-
venie vlastnej sebahodnoty práve
v darovaní sa.

Nesuplujeme, ale motivujeme.
Práca na sebe i na vzťahoch v ro-
dine je ťažká, dôležité je však mať
jasný cieľ, vedieť, prečo sa mi to
oplatí, tzn. mať správnu motiváciu.
Ovocie tejto námahy je však veľmi
príjemné a chutné.

„Rodina je ako sad, o ktorý sa
treba neustále starať“ – v duchu
slov tak významného a múdreho
človeka akým bol Ján Pavol II. po-
núkame rodinám i jednotlivcom
rôzne vzdelávacie, formačné, i
športovo-relaxačné programy. V
najbližšej budúcnosti to bude letný
tábor rodín na Spiši. Na jeseň
„Manželské večery“, počas roka
napr. mesačné stretnutia rodín,
poradenstvo, pravidelná každo-
denná prevádzka Materského cen-
tra MaMaTaTaJa.

Chcela by som spomenúť i mož-
nosti financovania. CPR je občian-
ske združenie, financie čerpá aj
prostredníctvom grantových pro-
gramov, sponzorov. Dôležitou
súčasťou financovania sú samofi-
nancujúce aktivity, ktoré sú nevy-
hnutnosťou na prežitie, pretože
nám zabezpečujú pravidelný prí-
jem, potrebný na pokrytie pre-
vádzkových nákladov.

A aké sú naše potreby v súčas-
nosti? Máme veľa aktivít, aj pravi-
delných, no nemáme ustálené
miesto, kde by sme ich všetky
sústredili. Preto by sme veľmi po-
trebovali stabilné priestory, ktoré
nám umožnia splniť nároky a po-
žiadavky návštevníkov, ktorých
počet stále rastie.

Zo srdca želám Pezinčanom
múdrosť, ktorá pomáha usporia-
dať životné priority a vnímavé
srdce pre nezištné sebadarova-
nie.

štatutár
Martina Šipošová



Keï autá nahrádzali konské po�ahy a médiá mestskí hlásnici
Pezinok je mesto so všetkými

modernými vymoženosťami sú-
časnej doby. Veľké obchodné cent-
rá, viaceré banky, podniky, dopra-
va praskajúca vo všetkých šví-
koch. Žijeme rýchle a ani si neuve-
domujeme, čo sa s nami vlastne
deje. A predsa ešte stále žijú medzi
nami starší ľudia, pamätajúci si iný,
pokojnejší život, než aký máme
my. Sú to ľudia plní spomienok na
zašléčasy Pezinka. Vďaka ich spo-
mínaniu si dokážeme trochu pred-
staviť dobu, v ktorej oni žili ako deti
či mladí ľudia.

Tak napríklad, akí ľudia chodili po
Pezinku pred 70-80 rokmi? Naše
mesto malo vtedy asi päť-šesť tisíc
obyvateľov, zväčša vinohradníkov,
roľníkov, baníkov a robotníkov.
Tam, kde sú dnes supermarkety,
na okrajoch Pezinka, boli v tom
čase iba polia, lúky, na ktorých sa
pásli kravy, kozy, husi a kone. Celý
spoločenský život sa sústreďoval
do 4-5 ulíc, ktoré končili pri cintorí-
ne, na Hrnčiarskej ulici, Kupec-
kého a Bratislavskej. A na čom sa
ľudia vtedy vozili? Každý rád chodil
peši. Sami si všetko nosili. Bežne
bolo vidieť tragače a káry, plné jed-
lej ,,bumbury", zemiakov, zeleniny
či ovocia. Vidieť v Pezinku auto
bolo udalosťou. Po meste chodili
koče ťahané koňmi. Poštári vozili
poštu na dvojkolesovej káre a keď
si sem-tam niekedy opitý poštár

potreboval oddýchnuť, nikto mu ani
korunu neukradol. Aj bicyklov bolo
málo, ľudia sa na nich vozili aj po
dvoch.

Po domoch chodili kominári, celí
čierni, začmudení, so štetkou pod
pazuchou, jedenkrát za mesiac
boli v každom dome. Deti za nimi
pokrikovali ,,kom, kom, kominár,
kedy si sa umýval". Kominár vždy
na nový rok priniesol kalendár, za-
želal šťastný nový rok a zato od
gazdín dostal pár šestákov.

Zbohatlíci a vinohradníci chodili
po Pezinku v krojoch. Sedliaci no-
sili konopné nohavice, ženy vlnia-
čiky, na hlave šatky. Aj deti obliekali
do krojov. Nákupné kabele ľudia
veľmi nemali. Nosili sa dvojručné
košíky, na chrbáte nošky, trávničky.

Žobrákov po Pezinku chodilo
málo.Ľudia mali z čoho žiť. Keď nie
inak, chudobní ľudia chodili k bo-
hatším na tovarichy a tak nemuseli
hladovať. Žobrali vtedajší cigáni.

Sanitky neboli a tak chorých vozili
k doktorom kočiši s konským
poťahom.

Po meste často chodili handrári.
Mali malý vozík a vňom zapriahnu-
tého koníka a už zďaleka volali:
,,handry, kosci, železo". Všetok
textilný materiál z domov bol takto
využitý. Zato dávali ľuďom hrnče-
ky, hlinené džbániky na víno, po-
háriky, tanieriky, kto sičo vybral.
Často bolo vidieť drotárov s kroš-

nami na chrbtoch, ktorí sa vopred
ohlasovali na uliciach známym ,,-
gazdinky, dajte hrnce drótovať".
Potom chodili po domoch, kde cíno-
vali a drôtovali deravé hrnce. Boli
čisto a jednoducho oblečení, sluš-
ní. Niektorí sa tu aj oženili a zostali.
Čipkári zase predávali po domoch
záclony, okrasné dečky. Dalo sa aj
vopred objednať, prišli, kedy ľudia
chceli.

Deti sa najviac tešili, keď počuli
zvonček zmrzlinára, ktorý sa takto
vopred ohlasoval. Mal bicykel, za
ním vozík so všelijakými dobrými
zmrzlinami a tak chodil po všetkých
pezinských uliciach a žiadnu nevy-
nechal. Decká mu už vopred
utekali naproti a on im hovoril, aby
sa nebáli, že aj na ich ulicu príde.

No do Pezinka často zavítali aj
muzikanti a vyhrávali na uliciach na
husle, ústnu harmoniku alebo na
verklíkoch a tak všade robili dobrú
náladu. Gazdovia im vždy poslali
niečo na jedenie a pýtali sa ich, na
čo majú chuť.

Po domoch chodili tiež ,,lacní
Jožkovia". Predávali traky, ústne
harmoniky, turecký med, zemia-
kový cukor. Mali plné krošne drob-
ností, nožíky na korbáče, britvy.
Ponúkali aj kočky v mechu, boli to
väčšinou granátka, prstienky,
sošky z mydla.

Hasiči chodili po Pezinku so strie-
kačkami s vodou na vozoch, ktoré

ťahali kone.Ľudia si ich veľmi vážili
a ctili.

Do mesta pravidelne prichádzali
aj cirkusanti. Chodili medzi ľuďmi s
tabuľami a volali ich do cirkusu.

Na cintoríne neboli v tom čase
márnice, mŕtvi sa vystierali až do
pohrebu doma v zatemnenej
miestnosti. Potom boločasto vidieť
po Pezinku idúci pohrebný smútoč-
ný sprievod na čele s kňazom a
modleníkom, ktorý hlasno pred-
modlieval a predspevoval a ľudia
opakovali poňom.

Neexistoval ani miestny rozhlas.
Správy roznášali hlásnici. Tí bub-
novali a trúbili na vybratých mies-
tach, chodili po Pezinku a oznamo-
vali, čo bolo potrebné. Ľudia zo
susedných pár domov a ulíc si tie
správy veľmi rýchlo od ucha k uchu
odovzdávali.

To všetko je už preč v nenávrat-
nej minulosti. Počúvať a vžívať sa
do života Pezinka v takejto podobe
je aj trochu úsmevné. Ale je dobre,
že ešte existujú pamätníci, ktorí o
tom všetkom môžu rozprávať. Veď
tí ľudia, žijúci v Pezinku v minulosti,
tvoria významný kolorit nášho
mesta, vzácnu históriu našich pred-
kov, hlavne pezinských rodákov.

FS Obstrléze
P.S.: Za spomienky ďakujem pani
Márii Slamkovej.

Ing. Eva Jamborová

Oslavujeme 800. výročie prvej
zmienky o Pezinku. Čo sa za tie
roky cez toto územie prevalilo?
Všetko si už pamätať nemôže
nikto. Preto máme archívy, mú-
zeá, kroniky, kde sa dá nazrieť do
tej našej bohatej minulosti a nabe-
rať vedomosti. Môžeme spomí-
nať, učiť sa od našich predkov.

Pamätníkmi sú najmä starší
ľudia, ktorí sa organizujú v kluboch
dôchodcov. Tieto sú ako mrave-
niská – každý sem prináša svoju
slamku, svoj nápad, hľadá tu spo-
ločné záujmy – či už je to spev,
recitácia, hranie divadla alebo ta-
nec.

Rada by som vás informovala o
činnosti nášho Klubu dôchodcov
na Hrnčiarskej ulici – čomu sme sa
potešili alebo na čom sa zabavili.

Náš klub je domovom folklórnej
skupiny Obstrléze, ktorá si za-
umienila vyhľadávať a oživovať
spomienky na pezinskú minulosť.
Spomíname čo sa udialo v živote
našich predkov a v pásme slova a
hudby ukazujeme svoje vedomos-
ti a schopnosti obyvateľom mes

tečka. Každý posledný pondelok v
mesiaci besedujeme s hosťami a
členmi na zaujímavé témy, pričom
si za doprovodu harmoniky zas-
pievame ľudové piesne. Besedo-
vali sme o sviatkoch (Vianoce,
Veľká noc), spomínali sme na det-
stvo a mladé roky, pezinské pes-
ničky, rínok, oberačky a práce vo
vinohrade, viechy, pezinské re-
meslá a iné. Folklórna skupina
Obstrléze vystupovala na folklór-
nom festivale Návraty a v okolitých
dedinkách. Uviedla dve pásma
slova a hudby.

Dve naše čiperné staré mamy
(jedna je už prababka) súťažili vo
vyšších súťažiach – Mgr. Milada
Krejčová v prednese poézie (1.
miesto v okrese, 2. miesto v kraji),
Kamila Némethová v ľudovom
rozprávaní (2. miesto v kraji).

V apríli sme pripravili 1. ročník
Prehliadky folklórnych skupín seni-
orov Malokarpatského regiónu.

Očakávame, že aj vy prídete do
nášho klubu na Hrnčiarskej ulici a
zapojíte sa do zaujímavej činnosti.
Tešíme sa na všetkých.

Oľga Csibová

Skúška a vystúpenie folklórnej skupiny Obstrléze.



V stredu 28. mája vyhlásili vý-
sledky 16. ročníka Literárnej
súťaže žiakov a študentov o Cenu
primátora Pezinka. Odborná po-
rota pod vedením Magdalény Stei-
nerovej hodnotila práce 50 auto-
rov, z toho 43 žiackych (ZŠ) a 7
študentských (SŠ). Väčšie zas-
túpenie mala próza – 28 autorov, s
poéziou sa prezentovalo 22 tvor-
cov.

Organizátori sa domnievajú, že
nižšia účasť študentov v súťaži i
na samotnom vyhlásení výsled-
kov môže súvisieť s ich študijnými
povinnosťami pred záverom škol-
ského roka, preto v budúcom roč-
níku uvažujú so skorším termínom
uzávierky súťaže i vyhlásenia vý-
sledkov.

Primátor mesta Oliver Solga odo

vzdal ocenenia piatim študentom
a ôsmim žiakom.

Ocenení boli títo autori:
1. Filip

Mamrilla, 2. Michaela Žureková, 3.
Pavlína Brichtová (všetci Gymná-
zium Pezinok);

1. Micha-
ela Lennerová, 2. Martina Bednári-
ková (obe Gymnázium Pezinok);

1. Adri-
ana Tahotná (ZŠ Fándlyho), Lucia
Stolářová (ZŠ Na bielenisku), 2.
Jadranka Krasňanská (ZŠ Kupec-
kého), 3. Ema Kamenská (ZŠ Ku-
peckého);

1. Mi-
chaela Toráčová, 2. Alžbeta Bere-
níková, 3. Stanislava Kovačičová
(všetky ZŠ Fándlyho), Jakub Ko-
váč (ZŠ Kupeckého).

Próza – stredné školy:

Poézia – stredné školy:

Próza – základné školy:

Poézia – základné školy:

(mo) Primátor s ocenenými žiakmi a študentmi. Foto (autor)

Mesto Pezinok vydalo v júni
tohto roku pri príležitosti 800. vý-
ročia prvej písomnej zmienky
krásnu obrazovú knihu pod ná-
zvom .

Jej autormi sú René Bílik (tex-
tová časť) a Ján Štrba (autor foto-
grafií). V úvode je príhovor primá-
tora Olivera Solgu. V knihe sú
použité staršie fotografie a obra-
zové materiály z Malokarpat-
ského múzea v Pezinku, Mest-
ského múzea v Pezinku a Štát

Pezinok 1208-2008

neho archívu v Bratislave – po-
bočka Modra. Po dizajnovej
stránke knihu upravila Jela Pále-
šová, Impalex.

Reprezentačná publikácia bola
za prítomnosti autorov prezento-
vaná 14. júna na slávnostnom za-
sadnutí Mestského zastupiteľstva
v historickej sieni v Starej radnici v
Pezinku. Krstnou mamou knihy sa
stala rodáčka, zaslúžilá umelkyňa
HildaAugustovičová.

(mo)

Autori knihy: zľava – Jela Pálešová (dizajn), Ján
Štrba (foto), René Bílik (textová časť).

Hilda Au-
gusto-
vičová a
primátor
Oliver
Solga pri
krste knihy
pezinským
vínom.

Foto (mo)

V nedeľu 15. júna sa konala v
Dome kultúry prezentácia knihy
Sakrálne stavby v Pezinku na sta-
rých fotografiách, ktorej autorom
je Peter Sandtner.

Autor pri predstavení knihy o nej
povedal: ,,Pri zostavovaní tejto
publikácie som sa snažil do nej
zahrnúť všetky sakrálne stavby v
Pezinku. Sú rozdelené podľa cir-
kevných obcí. Pri každej budove je
uvedená stručná história. Mojím
cieľom nebolo vyčerpávajúco spra

covať históriu jednotlivých sta-
vieb, ale len ju stručne načrtnúť na
dokreslenie fotografií, ktoré sú
súčasťou publikácie. Snažil som
sa, aby bol rozsah textov čo naj-
menší, čo sa mi však nie vždy po-
darilo, nakoľko niektoré objekty
majú bohatú históriu. Dôraz som
kládol na nepublikované fakty,
preto sa tieto texty trochu líšia od
zvyčajných. Uvádzam presné dá-
tumy vysviacok kostolov, ktoré sa
takmer nikde neuvádzajú. Kniha

môže slúžiť Pezinčanom, ná-
vštevníkom mesta a všetkým,
ktorí majú záujem o históriu
mesta."

Na prezentácii sa zúčastnil pri-
mátor mesta Oliver Solga, spiso-
vateľka Kamila Kay-Strelková a
ďalší hostia. V programe účinko-
vali dlhoročná sólistka SND Mária
Turňová s klavírnym doprovodom
Gabriely Tichej a recitátorka Melá-
nia Hájiková.

(mo) Peter Sandtner.

V 28 obchodoch Tesco po ce-
lom Slovensku sa vo štvrtok 19.
júna uskutočnilo simultánne číta-
nie detí z knihy spisovate ľa
Ľubomíra Feldeka Modrozelená
kniha rozprávok. Cieľom projektu
bolo zapojiť do tejto aktivity čo
najviac detí, ktoré od čítania od-
pútavajú počítače, televízia, mobi-
ly.

Tvorcovia projektu dostali ná-
pad pokúsiť sa jeho realizovaním
o zápis do Slovenskej knihy re-
kordov s názvom Najpočetnejší
detský čitateľský maratón. Pokus
sa vydaril, na akcii sa zúčastnilo
2912 detí, ktoré prečítali 2939
strán Feldekovej knihy.

Verejné čítanie detí sa uskutoč-
nilo aj v pezinskom hypermarkete
Tesco. Na čítaní sa zúčastnilo 39
detí, ktoré prečítali 40 strán. Do
akcie sa zapojili pracovníci kniž-
nice a žiaci pezinských škôl.

(mo)



V rámci tradičného prezentač-
ného podujatia CESTOMANIA v
Travel cafe, ktorého organizáto-
rom je agentúra Region Partner v
spolupráci s Marekom Jurinom, sa
vo štvrtok 29. mája predstavili ces-
tovatelia Pezinčan Milan Grell a
Jaroslav Chrást z Brna. Prezento-
vali svoje zážitky, videonahrávky a
fotografie z dvojtýždennej atrak-
tívnej cesty do Antarktídy. Náv-
števníci podujatia sa mohli poko-
chať na množstve krásnych sní-
mok zaujímavej prírody a zvierat.
Vzácne fotografie si budete môcť
pozrieť v novembri a decembri v
Dome kultúry v Pezinku. (mo)

Boli sme veľmi radi, že sme
mohli koncom apríla privítať u nás
v Pezinku žiakov z družobnej Ob-
chodnej akadémie a Strednej zdra-
votnej školy v Blansku.

Niektorí naši spolužiaci už na
návšteve v Blansku boli, preto sa
chceli českým priateľom odvďačiť
pozvaním do našej školy. Cieľom
stretnutia bolo nadviazať nové
priateľské vzťahy.

Na stretnutí v srdečnej atmo-
sfére sme medzi sebou privítali 31
žiakov a štyroch učiteľov z Blan-
ska. Hneď po zvítaní sme začali so
športovými aktivitami. Dievčatá si
zmerali sily vo volejbale a v mini-
futbale, chlapci súperili v minifut-
bale.

Vo volejbale sa z víťazstva tešili

dievčatá z Blanska, ktoré nad Pe-
zinčankami vyhrali 3:0. V minifut-
bale však o svojich kvalitách pre-
svedčili zasa Pezinčanky, ktoré
tak oplatili prehru z predchádzajú-
ceho súboja na pôde súperiek.
Chlapci z Pezinka v minifutbale
obhájili svoje víťazstvo z Blanska,
českých rovesníkov porazili 8:6.

Keďže naša škola nemá telo-
cvičňu, zápasy sme odohrali v
športovej hale SOU na Komen-
ského ulici. Za túto možnosť vede-
niu učilišťaďakujeme.

Po náročnom športovom dopo-
ludní sme sa naobedovali a potom
sme si dopriali oddych v podobe
návštevy Galérie insitného ume-
nia v Schaubmarovom mlyne. Na-
sledovala spoločná prehliadka

mesta. Našim priateľom sme uká-
zali všetko najkrajšie a najrepre-
zentatívnejšie, hlavne centrum,
ktoré prekvitá historickými a inými
hodnotnými pamiatkami.

Učitelia si medzitým pozreli
vínnu pivnicu partnera našej cvič-
nej firmy Profit – pána Janušíka z
Limbachu, kde ochutnali produkty
charakteristické pre náš región.

Spoločne strávený deň bol plný
krásnych zážitkov, nových skúse-
ností a zábavy. Na pamiatku a pri-
pomenutie si príjemných chvíľ
sme našim hosťom odovzdali su-
veníry v podobe keramických
džbánikov. Už teraz sa tešíme na
ďalšie stretnutie.

a , 3. C
Helena Zacharová

Simona Guštafíková

Predajca automobilov Škoda
Karireal Slovakia v Pezinku – Gri-
nave pripravil 30. mája prezentá-
ciu nového modelu Škoda Superb,
spojenú s bohatým kultúrnym a
spoločenským programom. Jeho
súčasťou bola aj veľmi úspešná
dobročinná dražba výtvarných
prác klientov Domova sociálnych
služieb Hestia. Vďaka veľkorysé-
mu prístupu prítomných hostí sa
predalo päť obrázkov za vyše
dvadsaťštyri tisíc korún v pro-
spech detí a mladých ľudí z Hes-
tie. (ra)



V apríli sa v Dome kultúry v Pe-
zinku uskutočnil 1. ročník Pre-
hliadky folklórnych súborov senio-
rov SLNKO V NÁS, ktorý inicio-
vala a organizovala folklórna sku-
pina Obstrléze. O podujatí sme sa
pozhovárali s organizačnou ve-
dúcou .

– Zámerom bolo spomína ť. Už od
založenia Obstrléze v auguste
2006 sme chceli vzbudiť v klu-
boch dôchodcov záujem o spo-
mienky. My žijeme svoj život v
súčasnosti, za detstva sme žili
ináč a naši rodičia a starí rodičia
zasa ináč. Moja vnučka, keď bola
malá, nechcela odo mňa počúvať
rozprávky, ale moje životné prí-
behy a skúsenosti, keď som bola
ako ona.

Mgr. Miladou Krejčovou
Aký bol zámer prehliadky?

Vybrali ste si náš Malokarpat

ský región a pezinské nárečie.
Prečo?

Je to humorné, ale milé. Žijete
tu osemnásť rokov, som rada,
že ste tak primkli k tomuto kraju.

– Tu žijeme. Mnohé z nás sa tu
narodili, po boku svojich rodičov i
starých rodičov tu žili, poznajú a
spomínajú na ich problémy. To
bola silná motivácia, nemyslíte? A
okrem toho – ako by sa zabudlo na
írečitú pezinčinu. Viem, nie je to
ani pre mňa ľahké. Som rodená
Liptáčka, učiteľka slovenčiny, a na
starosť sa učím po pezinsky.

– Milujem Slovensko, všetky jeho
oblasti a kúty. K malokarpatskému
predhoriu a Záhoriu mám mimo-
riadne osobný vzťah. Pohľad na
krajinu mi dáva nový rozmer. Polia
sú zmenené na vinohrady a mňa
to fascinuje. Z filologického hľa-

diska ma vždy zaujímal vývoj jazy-
ka, pezinský s prísadou nemčiny,
ktorá tu po predkoch pretrváva,
ma fascinuje tiež. Veľmi rada v
televízii i pri živom stretnutí po-
čúvam strýca Laja. Aj jeho sme
požiadali o konzultáciu, hoci sa
liptovské kalky do pezinčiny do-
stanú.

– Zatiaľ boli tri: Vínko, vínko, hlavu
múciš, Láska f Pezinku – po na-
šem a Spomínky na naše mamen-
ky. K záveru Kultúrneho leta 2008,
na druhé výročie vzniku Obstrléz,
pripravujeme nový program. Viac
o ňom neprezradím, nechajte sa
prekvapiť.

Aké tituly sa vám podarilo na-
študovať a aké chystáte?

Vráťme sa k prehliadke Slnko
v nás. Ako organizátori ste boli
s podujatím spokojní?

– Nie celkom. Niektoré súbory
nepochopili náš zámer: stvárniť
spomienky príbehov a okoreniť ich
piesňami. Rozprávanie musí mať
spomienkovú dejovosť, dostať sa
cez príbeh do sŕdc, do životov
mám a otcov, spomínať na ich ži-
vot, prácu, lásku. Najlepšie sa
tejto úlohy zhostil súbor Kralovan
z Modry-Kráľovej so svadobnou a
krstinovou kreáciou, ktorý získal
cenu primátora Pezinka Mgr. Oli-
vera Solgu. Využijem túto príleži-
tosť na poďakovanie našim part-
nerom, ktorí nám pomohli: Revii,
Pezinskému kultúrnemu centru,
Mestu Pezinok, Bagete, Heliu,
Vinárstvu Pavelka-Sobolič, Dana-
su, Eurosandu a jednotlivcom – p.
Lintnerovi, Kolárovi a Tykovi.

Zhovárala sa
Mgr. Mirka Sandtnerová

Rozhovor s vedúcou folklórnej skupiny Obstrléze Mgr. Miladou Krejèovou

Poslednú májovú nedeľu sa
uskutočnil 10. ročník speváckej
amatérskej súťaže

. Podujatie
usporiadala Mestská organizácia
Únie žien Slovenska pod záštitou
Mesta Pezinka.
Výsledky: –
1. Kamila Kučerová (

), 2. Natália Hagarová
( ), 3. Mi-
chaela Kučerová (

), – 1. Mária
Gašparovičová (

), Kristína Grolichová (
), 3. Patrícia Nguyen-Vanová

( ),

Pezinok spie-
va – spievajte s nami

U susedov,
tam je topoľ
Pod horou, pod horou

Spievanky, spie-
vanky

Najkrajšia sms-
ka Nie sme
zlí
Neviem byť sám

kategória 8-10 roční

kat. 11-12 roční

kat. 13-14

roční

kat. 15-17 roční

kat. –
skupiny

kat. – dospelí

(mo)

– 1. Tomáš Benko ( ),
2. Lenka Machciníková (

), 3. Rudolf Rosen-
berger ( ), –
1. Veronika Nováková (

), 2. Marianna Sýko-
rová ( ), 3. Dominika Gran-
cová ( ),

– 1. Trampské zvony
( ), 2. Jajoba ( ),
3. Noskovič, Klamová, Jajcaj
( ),
– 1. Stanislava Baričičová (

), 2. Eva Mináriková (
), 3. Alojz Sloboda (
).

Fallin´
A mo-

ment like this
Mobil

Teď krá-
lovnou jsem já

Šaty
Vráť mi tie hviezdy

Zradný banjo Mame

Tečie voda, tečie
Noc na

Karlštejně Bá-
bika Piesne o
víne

Reprezentačnú publikáciu ,,Pezinok 1208 – 2008" si možno zakúpiť za
cenu výrobných nákladov v Informačnom centre v Dome kultúry alebo v
Kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu za 250 Sk.
Knihu si však už budete môcť kúpiť aj v pezinských kníhkupectvách. (ra)

V dňoch 27. – 29. júna sa uskutoční v našom meste jubilejný
20. ročník medzinárodného divadelného festivalu Cibulák.
Organizátori z OZ P.R.D. pripravili pre vás tradične príťažlivý
program. Vystúpenia divadiel budú na Radničnom námestí, v
Dome kultúry, pred Zámkom a v Zámockom parku. Účinkovať
budú umelci zo Slovenska, Čiech, Francúzska a Japonska.
Navštívte jedno z najzaujímavejších kultúrnych podujatí v Pe-
zinku.

Svadobná odobierka nevesty a ženícha. Foto (mo)

Premiéra Folklórneho divadla Rados�

Pezinské Folklórne
divadlo Radosť sa kon-
com mája predstavilo
v Dome kultúry v Pe-
zinku s premiérovým
predstavením – spevo-
hrou Svadby, svadby,
svadbaté v réžii Karola
Baxu a Petra Varghu.
Láskavý humor a
pekné ľudové piesne
mali u divákov úspech
a častokrát roztlieskali
zaplnenú sálu. (mo)

Z premiérového vystúpenia Folklórneho
divadla Radosť.



V sobotu 14. júna sa pretekári z
Karate-kickbox klubu Pezinok zú-
častnili na Pohári detí a mládeže v
karate v Hurbanove. V konkurencii
štyroch maďarských a siedmich
slovenských družstiev Pezinčania
opäť potvrdili svoje kvality keď zís-
kali osem medailových umiestnení.

–
(kumite, 9-11 rokov),

(A. Gruso-
vá, K. Uherčíková, D. Šiandorová),

–
(kata aj kumite dievčatá, 12-14
rokov), (ku-
mite dievčatá, 12-14 rokov),

(kumite chlapci, 15-18
rokov), (kumite chlap-
ci, 12-14 rokov), –

(kata dievčatá).
V celkovom hodnotení obsadil

Karate-kickbox klub Pezinok 3.
miesto.

Výsledky: Adriana
Grusová
družstvo kata dievčatá

Daniela Šiandorová

Kristína Uherčíková
Lukáš

Granec
Juraj Holan

Kris-
tína Uherčíková

(kt)

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Koncom mája sa v maďarskom
Szegede konalo prvé kolo Sveto-
vého pohára v kickboxe, na ktorom
štartovalo vyše 740 pretekárov z 26
štátov, medzi nimi aj šestica z Kara-
te-kickbox klubu Pezinok.

Pekne zápasil
aj , ktorý vo full kon-
takte mužov do 75 kg vybojoval 3.
miesto. Menej sa tentokrát darilo
našej stálici v
light kontakte žien do 60 kg a tiež

v light kon-
takte do 55 kg, ktoré prehrali svoje
zápasy aj pričinením rozhodcov.
Najmenej sa tentokrát darilo

a
, ktorí vo svojich váhových kate-

góriách vypadli už v prvých kolách.

Veľký úspech dosiahol Michal
Sedláček, ktorý v light kontakte
mužov do 89 kg zvíťazil vo finále
vo veľmi peknom súboji nad do-
mácim Majstrom sveta a Európy
Dancsom 2:1 na body a tým vy-
hral Svetový pohár.

Peter Stacho

Svatave Špánikovej

Zuzane Gregušovej

Jura-
jovi Hollanovi Milošovi Mihály-
mu

(mh)

Býva síce v Modre, ale je od-
chovancom pezinského basket-
balu. Tomuto športu sa venuje už
13 rokov a teraz sa dostavil veľký
úspech v podobe zisku Sloven-
ského pohára i titulu majstra Slo-
venska.

vraví . Takýto
úspech treba aj poriadne osláviť.

,,Znamená to pre mňa
veľmi veľa, celý život hrám za
pezinské farby, už od detstva a
som rád, že toto moje snaženie
nebolo márne, že sme získali naj-
viac čo sa na Slovensku dá,"

,,Oslavy samozrejme patria k
tomu, boli výborné, oslavovali
sme niekoľko dní. Mnoho šam-
panského, cigary, skrátka všetko
čo k tomu patrí."

Richard Urland

Aako hodnotí 24-ročný štu

dent Fakulty telesnej výchovy a
športu práve skončenú sezónu?

,,Do ligy sme vstúpili skromne,
ale keď sme sa oťukali a zistili sme,
že máme na to hrať na špici ta-
buľky, začali sme hrať s ešte väč-
ším srdcom a bojovnosťou. Veľmi
nás povzbudil zisk Slovenského
pohára, vtedy sme vedeli, že
máme aj na titul. Kľúčom bolo, že
sme doma neprehrali ani jeden
zápas. Pomohli nám aj legionári,
ktorí výborne zapadli do tímu. Pred
finále nám prospelo, že sme mali
čas na regeneráciu a oddych. Na
Inter sme si verili, hoci začiatok
série nebol jednoduchý. Potom
sme už dokázali, že titul právom
patrí do Pezinka. Hrali sme s
chuťou, diváci nás perfektne hnali

dopredu a naše víťazstvo bolo
zaslúžené. Veľká vďaka patrí pe-
zinským fanúšikom, titul sme zís-
kali aj pre nich."

,,Môžem potvrdiť, boli sme vyni-
kajúca partia. Vždy bola v kolek-
tíve dobrá nálada. Hoci som hral
prvý rok extraligu cítil som sa
úžasne, aj keď sa mi nie vždy dari-
lo. Podporovali sme sa navzájom,
bolo to perfektné."

,,Myslím, že áno, ak sa dohod-
neme. Začneme v auguste. Bude
to tvrdá drina, ale už sa teším."

Z viacerých strán počuť, že
ste boli super partia...

Uvidíme Riša aj v budúcej se-
zóne v drese Skanska Pezi-
nok?

(pr)

Basketbalovú sezónu hodnotíme s generálnym manažérom Skanska Pezinok Justínom Sedlákom

–

l

l

S akými plánmi a očakáva-
niami ste ako nováčik basketba-
lovej extraligy vstupovali do se-
zóny?

Tento cieľ ste bez problémov
splnili, dokonca ste vyhrali zá-
kladnúčasť extraligy...

Ciele sme si dávali reálne,
úmerné zloženiu nášho kádra, teda
štyria skúsení hráči (Lukjanec, Miču-
da, Snopko, Holešovský) doplnení
mladými, ktorí sa chceli presadiť v
lige. Konkrétne ciele sme si nedali,
ale po príprave sme zhodnotili, že
sa chceme dostať do play off a po-
tom sa uvidí.

–

–

–

Začali sme veľmi dobre, držali
sme sa od začiatku v popredí ta-
buľky, vyrovnali sme sa aj so zrane-
ním Lukjanca. Po sérii jedenástich
víťazstiev sme sa dokonca dostali
na 1. miesto, kde sme vydržali až do
konca. Veľmi dôležité pritom bolo,
že sme si počas celej sezóny udržali
domácu neporaziteľnosť. K prven-
stvu po základnej časti nám pomohli
už aj dve americké posily, Lorenzo
Williams a Glen Whisby. Dlho sme
hľadali navhodnejšie tipy na posty,
ktoré potreboval tréner posilniť. Na-
koniec sa nám to však podarilo,
obaja Američania zapadli do kolek-
tívu a splnili naše očakávania.

Finále pohára sme organizovali
doma a myslím, že na veľmi slušnej
úrovni. So šťastím sme postúpili do
finále kde sme tiež zvíťazili a do-
siahli náš prvý úspech. Bol však
veľmi dôležitý, pretože sme sa utvr-
dili v tom, že máme na to hrať o naj-
vyššie priečky.

Play off je špecifická súťaž, sa-
mozrejme, že keď už sme doň vstu-
povali z 1. miesta, tak sme nechceli
hneď vo štvrťfinále vypadnúť. Práve
tam to bolo s Nitrou veľmi dramatic-
ké, mali sme veľké výkyvy vo výko-
noch doma a vonku. Napokon sme
to zvládli a nastalo určité uvoľnenie,
taká víťazná atmosféra. Tá sa pre-
niesla aj do semifinále, kde sme
jednoznačne vyradili Handlovú 3:0.
Vo finále sme si želali Inter, viac
nám vyhovoval po basketbalovej
stránke, samozrejme, je to aj blízko.
Bolo to krásne finále, výborná pro-
pagácia basketbalu. Myslím, že titul
sme získali právom. Pochvalu si
zaslúži celý tím, na čele s trénerom.

l

l

Už v decembri ste dosiahli
prvý úspech – víťazstvo v Slo-
venskom pohári...

Do play off ste teda vstupovali
z prvého miesta...

V kádri neboli problémy. Vyskytli sa
síce nejaké zranenia, ale hráči sa
vždy dokázali navzájom zastúpiť. V
tom bola sila nášho kolektívu.

Ako som spomínal, hlavné poďa-
kovanie patrí trénerovi, realizač-
nému tímu a hráčom. Chcem však

–

l Kto všetko sa pričinil o túto
úspešnú sezónu?

vyzdvihnúť veľkú pomoc, ktorá sa

Snímka zo štvrtého finálového zápasu s Inte-
rom Bratislava.

–

–

–

Je jasné, že kde je pekná hra a
dobré výsledky, tam sú aj diváci. Na
začiatku budovania nášho klubu
sme si museli pretrpieť isté nega-
tíva aj čo sa týka divákov a návštev-
nosti. Veľmi sa teším, že pezinskí
diváci sa postupne vrátili do haly a
fandia nám, vznikol už aj fan klub.
Budeme sa snažiť počas leta zvýšiť
kapacitu haly a dopriať divákom

väčší komfort. Divá-
kom tiež patrí vďaka
za ich povzbudzova-
nie počas celej sezó-
ny.

Snažíme sa udržať
rovnako kvalitný tím
ako v uplynulej sezó-
ne. Ostáva tréner Čer-
nický, sme dohodnutí
s Lukjancom, Miču-
dom, Snopkom, Br-
liťom, Kozlíkom a Ur-
landom. Rokujeme so
všetkými legionármi,
ktorí tu boli, chceme
aby ostali. Úspechy
tejto sezóny nás zavä-
zujú, určite chceme
hrať znova o najvyššie
priečky, ale všetko zá-

visí od toho, ako sa nám podarí na-
plniťnáš rozpočet.

Opäť sa Pezinčania môžu tešiť na
skvelú americkú univerzitu – 10.
augusta privítame Univerzitu North
Carolina, ktorá bude na európskom
turné. Lákadlom pre našich fanúši-
kov bude tiež to, že sme prihlásení
do Stredoeurópskej basketbalovej
ligy (CEBL), kde budú hrať družstvá
zČeska, Poľska, Maďarska, Rakús-
ka, Rumunska a Slovenska.

l

l

Nastanú v kádri
pred novou sezónou
nejaké zmeny?

Na čo sa ešte môžu pezinskí
basketbaloví priaznivci tešiť?

(pr)

nám dostala od Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a Vladimíra
Bajana. Veľmi nám vyšli v ústrety
pri prestavbe haly pred sezónou,
pretože tá nespĺňala extraligové
podmienky. Rovnako veľké poďa-
kovanie patrí aj sponzorom, ktorí
nám vytvárali čo najlepšie pod-
mienky. Mesto Pezinok nám tiež
pomohlo, ale myslím, že za naše
výborné reprezentovanie Pezinka
si klub zaslúži od Mesta viac pozor-
nosti.
lAko ste boli spokojní s divác-

kou návštevnosťou?



Spolok Dychová hudba Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum a
Fanklub DH Cajlané pripravujú 8.
ročník Medzinárodného súťažné-
ho festivalu malých dychových
hudieb . Jedno
z kľúčových podujatí, venované
800. výročiu prvej písomnej
zmienky o Pezinku a 100. výročiu
narodenia hudobného skladateľa
Karola Pádivého, sa uskutoční v
dňoch 15. – 17. augusta 2008.
Účasť na festivale potvrdili účin-
kujúci z Českej republiky, Ra-
kúska a Slovenska. Bližšie infor-
mácie o podujatí prinesieme v júlo-
vom čísle Pezinčana.

Dychovky v preši

František Féder

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku oznamuje, že knižnica
bude zatvorená v týchto termí-
noch: oddelenie pre deti do 31.
augusta, oddelenie pre dospe-
lých 1. júla – 31. augusta a po-
bočka na Cajlanskej ulici 4. – 15.
augusta 2008. (mk)

Reštaurácia Radnica, ul. M. R.
Štefánika 1, ponúka Pezinčanom i
návštevníkom mesta počas leta
koncertné podujatie

. V júli budú
dva koncerty: – SILENT
DUO (dvojčlenná akustická for-
mácia má vo svojom repertoári
okrem unplugged verzií známych
hitov aj čosi z vlastnej autorskej
kuchyne), – MILOŠ ŽELEZ-
ŇÁK aĎURO TURTEV (plnokrvné
a fajnové blues v podaní týchto
dvoch pánov vám určite urobí dob-
re, nenechajte si ujsť to najlepšie
zo slovenskej bluesovej scény).
Koncerty budú v čase 19.30 –
22.30 hod.

Hudobné
štvrtky v Starej radnici

10. 7.

24. 7.

(r)

V piatok 4. júla o
19.00 hod. sa
uskutoční v Spo-
ločenskej sále
Domu kultúry v
Pezinku koncert

.
Účinkovať budú:

, absolventka
Štátneho konzervatória v Prahe
(klavír), , člen or-
chestra Divadla J. K. Tyla v Plzni
(fagot), , absol-
vent AMU v Prahe (husle),

, syn Veroniky Čechovej
(zobcová flauta).

Komorného sú-
boru Gabr ie l

Veronika Čechová

Petr Hlavatý

Václav Polívka
Jakub

Pácal
(r)

V.Čechová.

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku usporiadala v
Dome kultúry Tanečno-dramatické popoludnie v rámci ktorého vystúpili
žiaci tanečného a literárno-dramatického odboru. Prítomní si mohli po-
zrieť folklórne pásmo s ľudovými spevmi a choreografiami na moderné
rytmy a tanečnú hudbu. Hosťom podujatia bola absolventka školy
ZuzanaAndelová, t.č. študentka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej
v Bratislave. (va)

Pezinské kultúrne cent-
rum pripravilo v júni v
rámci cyklu Významná
osobnosť Pezinka spo-
mienku na slávneho rodá-
ka, šachového teoretika,
mysliteľa a novátora Ri-
charda Rétiho.

Richard Réti sa narodil
28. 5. 1889 v Pezinku. Štu-
doval matematiku na uni-
verzite vo Viedni. Profe-
sionálne sa venoval ša-
chu. Pôsobil v rôznych

miestach monarchie, v Holandsku a od roku 1920 v
Bratislave. Na 72 turnajoch a v deviatich vyzývacích
zápasoch zohral vyše tisíc registrovaných partií. Naj-
väčšie úspechy dosiahol po 1. svetovej vojne, keď sa
zaradil medzi najlepších šachistov na svete a získal
titul šachového veľmajstra. V rokoch 1925 a 1927 bol
majstromČSR. Do histórie šachu prešlo Rétiho otvo

renie, vynikol i v hre na slepo. Utvoril platný svetový
rekord, keď hral na slepo súčasne s 29 šachistami.
Je považovaný za zakladateľa šachovej novoroman-
tickej školy. Napísal niekoľko príručiek. Bol pri prí-
prave učebnice švédskeho teoretika L. Colljina
(1920) a po smrti vyšla v anglickom preklade jeho
učebnica Majstri šachovnice. Posmrtne vyšiel i jeho
súbor 53 štúdií uverejnených predtým v odborných
časopisoch. Deväť jeho štúdií uverejnili v Albume
Svetovej šachovej federácie FIDE. Jeho teoretické
dielo malo celosvetový ohlas a vydali ho vo viace-
rých jazykoch. Zomrel 6. 6. 1929 v Prahe, pochovaný
je vo Viedni.

Spomienka na Richarda Rétiho sa uskutočnila v
Dome kultúry 12. júna. Majstrovstvo a život slávneho
pezinského rodáka prítomným predstavili moderá-
torka Ingrid Noskovičová a zástupcovia Šachového
klubu v Pezinku – Silvio Michal a Tibor Lenčucha.

(mo)

Spomienkové stretnutie na Richarda Rétiho.

21. jún nie je len prvým letným
dňom, ale aj Európskym sviatkom
hudby. Vo Francúzsku sa oslavy
hudby v tento deň tradujú už 26
rokov a postupne sa vďaka inicia-
tíve francúzskeho ministerstva
kultúry rozširujú do celej Európy.
Po prvýkrát sa k nemu v spolu-
práci s Francúzskym inštitútom v
Bratislave pripojil aj Bratislavský
samosprávny kraj. Cieľom pro-
jektu bolo nielen uctiť si hudbu a
hudobníkov, ale aj návštevníkom
kraja poskytnúť ďalšiu príležitosť,
prečo navštíviť región, zdynami-
zovať kultúrny turizmus a spo-
ločenský život vňom.

BSK tento rok organizoval nultý
ročník tohto hudobného podujatia
a v budúcnosti plánuje z neho uro-
biť tradíciu. Boli vyzvaní amatéri i
profesionáli, hudobné skupiny i
sólisti, hráči na rôzne hudobné
nástroje i speváci a milovníci hud-
by, aby v tento deň predviedli
svoje umenie.

Podujatia sa konali v Stupave,
Dunajskej Lužnej, Vysokej pri Mo-
rave, Igrame, v Malackách, Pezin-
ku, Vrakuni, Modre, na Hrade Čer-
vený Kameň, Bratislave a v Lozor-
ne.

V Pezinku sme si Deň hudby
pripomenuli koncertom Mar-
cely Laiferovej. (bsk)

V polovici júna boli v Malokarpat-
skej knižnici dve zaujímavé poduja-
tia.

Ženy, ktoré majú rady romány,
mali možnosť stretnúť sa a bese-
dovať s dvoma skvelými sloven-
skými autorkami – Petrou Nagyo-
vou-Džerengovou a Denisou Ful-
mekovou.

Pre deti bola určená Svätojánska
čarodejnícka noc. Chlapci a die-
včatá si odnesli z nočného poduja-
tia v knižnici krásne zážitky. Nielen-
že prežili kus ozajstného dobro-
družstva, ale sa aj čosi naučili a
zahrali sa. (mk)



Seniori pri streľbe z malokalibrovky. Foto (mo)

Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Pezinku
usporiadala 30. mája 5. ročník Špor-
tových hier seniorov. Zúčastnilo sa
na nich 77 členov z okresu Pezinok.
Ženy a muži štartovali v disciplínach:
chôdza ženy (1 km), chôdza muži (2
km), hod granátom, vrh guľou, stolný
tenis a športová streľba.

Prvé miesta získalo 14 súťa-
žiacich: 6 z Modry, 3 zo Svätého Ju-
ra, 2 z Pezinka, 2 z Báhoňa a jeden
z Budmeríc. Na druhých priečkach
sa umiestnilo 14 súťažiacich: 4 z
Modry, 3 z Viničného, 3 zo Svätého
Jura, 2 z Budmeríc, po jednom z
Pezinka a Báhoňa.

Z Pezinčanov zvíťaziliA. Pätoprstá
(stolný tenis) a O. Kuňák (vrh guľou).

Podujatie podporili Mesto Pezinok,
firmy Vitis, Bageta a nadácia Revia.

Viera Fridrichová

V sobotu 26. júla usporiada cyk-
listický klub Inter – SC Bratislava
medzinárodné preteky Veľká cena
Bradla, ktorých trasa povedie cez
Pezinok. Hromadný štart bude v
Rači o 10.00 hod. Prejazd našim
mestom bude v rozmedzí 10.10 –
10.30 hod. Cyklisti budú prechád-
zať ulicami:

.
Na pretekoch sa zúčastní stovka

pretekárov z desiatich krajín.
Organizátori pretekov prosia

občanov o pochopenie pri niekto-
rých obmedzeniach súvisiacich s
prejazdom cyklistov.

Myslenická, Brati-
slavská, Jesenského, Kalinčia-
kova, Senecká, nadjazd na
cestu č. 503, Malacká cesta, Ba-
ba

(r)

Futbalisti Baníka Pezinok suve-
rénne vyhrali V. ligu Bratislava-
vidiek s 15 bodovým náskokom
pred druhými Budmericami. Konto
súperov v 26 zápasoch zaťažili 79
gólmi, čo je v priemere 3 góly na
zápas. Mali nielen najlepší útok,
ale aj obranu, ktorá bola prekonaná
iba 27 ráz. Počas celej sezóny našli
dvakrát premožiteľa, v 20 zápa-
soch vyhrali a štyri razy remizovali.

V poslednom zápase cajlanskí
futbalisti hostili na svojom ihrisku
súpera zo stredu tabuľky – Častú,
nad ktorou vyhrali vysoko 9:1, keď
domáci kanonier Kocian vsietil päť
gólov!

Dôvodov na radosť na konci
súťaže bolo teda dosť, prišla aj
veľmi pekná divácka návšteva. Na
oslavy prišlo aj veľa Pezinčanov, z
ktorých viacerí sa pochválili, že na
futbale na Cajle boli niekoľkokrát.
Potvrdzuje to, že aj malý futbal
môže byť pre divákov zaujímavý,
pravda pokiaľ ho aktéri na ihrisku
hrajú so srdcom a zanietením.

Diváci po zápase vďačne tlieska-
li. Ich miláčikovia sa tešili z
krásneho pohára, ktorý im priniesli
zástupcovia z Bratislavského fut-
balového zväzu, i medailí, ktoré im
prišiel odovzdať primátor mesta
Oliver Solga.

Zverenci Petra Valacha po skve-
lom účinkovaní v okresnej súťaži
postúpili do bratislavskej IV. ligy,
skupina B. Na jeseň ich čakajú
ťažší súperi, na ktorých sa chcú
zodpovedne pripraviť. Tréner Peter

Valach doterajšiemu účinkovaniu
áčka povedal:

Na tom, že sa cajlanskému futbalu
darí, má veľký podiel aj nový výbor
na čele s prezidentom klubu
Ľubošom Čechom. Dôležité je tiež,
že našli spriaznených sponzorov,
ktorí im účinne pomáhajú. Teší i po-
moc ,,fandov", traja z nich – Dušan
Bauer, Ľubomír Moravčík, Patrik
Malíšek – sa napríklad bezplatne
starajú o ihrisko, ktoré je v takom
stave ako nikdy predtým.

,,V ostatnom sú-
ťažnom ročníku sme mali náročný
cieľ – postup do vyššej súťaže. Po-
darilo sa nám zohnať dve posily –
brankára Tomáša Nemčeka a zá-
ložníka Petra Turka, ku ktorým sme
preradili dorastenca Michala Guš-
tafíka. Takto posilnený káder odo-
hral celú súťaž. Postúpili sme a
samozrejme už uvažujeme čo ďa-
lej. Zháňame dve posily – útočníka
a záložníka, ktorými chceme káder
pre vyššiu súťaž rozšíriť. Naším
cieľom je v 4. lige sa umiestniť do 5.
miesta."

(mo)

Futbalisti a realizačný tím FK Baník Pezinok: stojaci zľava – Jozef
Held – vedúci mužstva, Peter Valach – tréner, Ján Hollý – sponzor,
Ľubomír Čech – prezident klubu, Štefan Bačík, Pavol Košút, Brani-
slav Kocián, Milan Švarc – kapitán, Peter Barok, Tomáš Demovič,
Peter Huska, Martin Ondrovič, Štefan Vulgan, Ján Gaži – asistent
trénera, Karol Kováč – lekár; v podrepe zľava – Juraj Pajong, Flo-
rián Balint, Marek Grgáč, Martin Pohrebovič, Tomáš Bauer, Michal
Guštafík, Peter Turek, Martin Miškovský. Foto (mo)

Tréner Peter Va-
lach prišiel po
zápase o fúzy.
Stavil sa s hráč-
mi, že súťaž nevy-
hrajú, a oni to
dokázali. Mnohí
sa pri holení tré-
nerových fúzov
zabávali, ale on
t ú t o s t á v k u
zrejme prehral
rád...Kapitán Milan Švarc preberá po-

hár za víťazstvo v súťaži.



V nedeľu 8. júna sa uskutočnil v
pezinskom Dome kultúry medzi-
národný šachový turnaj

. Išlo o open turnaj
podľa pravidiel FIDE pre rapid
šach a hralo sa švajčiarskym sys-
témom na deväť kôl. Na podujatí
sa zúčastnilo 115 šachistov zo
Slovenska aČeskej republiky.

Prestíž a úroveň turnaja má neu-
stále vzostupný charakter, čoho
dôkazom je aj skutočnosť, že na
druhom ročníku sa zúčastnili traja
veľmajstri – Tomáš Petrík, Peter
Velička a Tomáš Likavský.

Po prvý raz sa spojili dovtedy
paralelne fungujúci mládežnícky a
profesionálny šachový turnaj do
jedného podujatia a na kvalite sa

Memoriál
Richarda Rétiho

to pozitívne prejavilo. Už teraz je
stanovený termín nového ročníka
na 7. jún 2009 a podľa prvých odo-
ziev by účasť mala byť ešte kvalit-
nejšia. Ambíciou organizátorov
bude posunúť sa opäť o krôčik
ďalej a veríme, že turnaj sa zaradí
medzi najlepšie šachové akcie
svojho druhu na Slovensku.
Výsledky: – 1. Peter
Michalík, ŠK Prievidza, 2. Pavel
Zpěvák, ŠK Staré Mesto, ČR, 3.
Tomáš Petrík, ŠK Modra,

– 1. Marcel Spaček, 2.
Martin Kimerling, 3. Matúš Macko-
vič, – 1. Jozef
Přibyl, – 1. Karo-
lína Pinterová.

hlavná súťaž

kate-
gória žiaci

kategória senior
kategória ženy

Martin Hrubala

(VTC)
pripravuje pre mladých záu-

jemcov o tenis zaujímavý projekt,
v rámci ktorého ponúka širokej
verejnosti vo veku od 16 do 35
rokov príležitosť venovať sa to-
muto športu. Tenis je všeobecne
vnímaný ako šport, ktorý môžu
pestovať iba solventní ľudia. Spo-
mínaný projekt má ambíciu od-
strániť tento predsudok a ponúk-
nuť šancu dostať sa k populár-
nemu bielemu športu všetkým,
ktorí majú oň záujem, hoci ,,na to
nemajú". Bude to možné vďaka
princípu ,,niečo za niečo". Zna-
mená to, že poplatky za užívanie
tenisových kurtov si budú môcť
nádejní tenisti ,,odrobiť" na úprave
tenisového areálu na Tolstého uli-
ci. Uvažuje sa o nasledovných
prácach: čistenie a údržba areálu,

Volejbal-tenis club Pezi-
nok

spevnenie chodníka popri teniso-
vých kurtoch, výsadba zelene
(trávy a kríkov), osadenie lavičiek
a iné. Po odrobení asi 10 hod.
účastník získa registračnú kartu,
ktorá ho bude oprávňovať k bez-
platnému užívaniu kurtov počas
ligy.

Týmito aktivitami by sa mali vy-
tvoriť materiálne podmienky na to,
aby VTC odštartoval 1. júla prvý
ročník Letnej tenisovej ligy, ktorá
vyvrcholí 6. – 7. septembra 2008 v
rámci tenisového turnaja o pohár
primátora Pezinka.

Koordinátorom tohto projektu aj
pripravovanej tenisovej ligy je Pe-
ter Grič, u ktorého sa môžu záu-
jemcovia prihlásiť do 30. 6. 2008.
Kontakt: VTC Pezinok, tel. 0910
595 131, e-mail: petgric@cent-
rum.sk. (EL)

Jar bola pre
pezinských mla-
dých plavcov
naozaj ťažkou
skúškou: špič-
kové slovenské
i medzinárodné
podujatia u nás i v Rakúsku v prie-
behu marca a apríla i mája síce
ukázali, kde až sa treba postupne
prepracovávať, no súčasne si
práve na takýchto pretekoch doká-
zali dvíhať športové sebavedo-
mie.

Krajské preteky pre bratislavskú
talentovanú mládež zvládli Pe-
zinčania vo všetkých mládežníc-
kych kategóriách výborne. Získali
celkom

Najlepší z nich koncom marca
štartovali na memoriáli Otakara
Havlíka vo Schwechate a takmer
všetci ukázali rastúcu formu – kaž-
dé umiestnenie do desiateho
miesta bolo úspechom a náš klub
takýchto umiestnení mal hneď
niekoľko (Pšenáková, Kebis,
Brat). v
najmladšej kategórii (1999) bol
dokonca druhý na 50 m znak a
štvrtý na 50 m VS. Jednoznačne
najlepšou z našich bola

v kategórii C (1998),
ktorá v jednotlivých disciplínach
získala prvé miesto na 50 m znak,
potom bola dva razy štvrtá a dva
razy piata postupne na krauliar-
skych, motýľkárskych a prsiar-
skych tratiach a ako jediná z na-
šich sa súčtom dosiahnutých bo-
dov prebojovala do finále najlep-
ších šiestich dievčat zo stredo-
európskeho regiónu a v ňom
skončila na úžasnom treťom
mieste za dvoma Rakúšankami,

22 medailí, z toho desať
zlatých, šesť strieborných a
šesťbronzových.

Jaroslav Fleischhacker

Simona
Mičudová

ale pred budapeštianskou plavky-
ňou.

Krst ohňom pre našich plavcov
bol 19. International Austria míting
vo Viedni koncom apríla. Vo väč-
šine disciplín štartovalo 5-6 desia-
tok pretekárov, takže každé
umiestnenie v prvej polovici štar-
tového poľa bolo úspechom. Pote-
šila Zemková trinástym miestom
na 50 m znak. Mičudová štrnás-
tym v rovnakej disciplíne a šest-
nástym na znakárskych 200m.

Špičkovým slovenským poduja-
tím bola Veľká cena Dolného Kubí-
na, kde sa z našich darilo najmä

. Na 200 m
polohové preteky bola piata ča-
som 2:57,39 min.

Plavci z deviatich prevažne stre-
doeurópskych krajín sa stretli dru-
hý májový víkend na ORCA Cupe
v Bratislave. O sile a význame toh-
to podujatia svedčí aj ich počet –
presne 460 a to každý z nich mu-
sel splniť časový limit, inak sa na
tieto preteky nekvalifikoval. Šiesti
pezinskí plavci nesklamali ani v
náročnom trojdňovom súperení.
Najlepšia bola opäť desaťročná

ktorá hneď v
prvý deň pretekov získala dve
bronzové medaily na 50 m prsia a
50 m kraul a v sobotu a nedeľu dva
razy siahla na striebro. Najskôr na
50 m znak a potom za druhé
miesto na dvojnásobnej znakár-
skej trati. Naozaj vynikajúce vý-
sledky!

Zuzke Pšenákovej

Simona Mičudová,

(lb)

Mestská časť Vajnory uvažuje s
výstavbou cyklotrás v dĺžke 18
kilometrov, ktoré spoja Vajnory s
Račou, Svätým Jurom, Pezinkom
a Chorvátskym Grobom. (r)
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(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– program vážnej
hudby v podaní Veroniky Čecho-
vej, Petra Hlavatého, Václava Po-
lívku a Jakuba Pácala;

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

– podujatie PKC s folkló-
rom a prezentáciou gastronomic-
kých špecialít Malokarpatského
regiónu. Účinkujú: Folklórna sku-
pina OBSTRLÉZE a Folklórne di-
vadlo RADOSŤ. Regionálne špe-
ciality pripravia členky Jednoty
dôchodcov MO Pezinok;

(piatok) o 20.00 hod. vo
Veľkej sále –

– celoslo-
venské finále súťaže. Hlavný orga-
nizátor súťaže: SHOW MODEL
SLOVAKIA;

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

4. 7.
KOMORNÝ SÚ-

BOR GABRIEL

6. 7.
OTVORENIE

KULTÚRNEHO LETA – SPO-
MIENKY

11. 7.
MISSIS SLOVEN-

SKÁ REPUBLIKA 2008

13. 7.
V RYTME TAN-

CA

LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE

27. 7.
ADAM BRIES-

TENSKÝ AALEX ŽELEZNÍKOVÁ

– popoludnie spoločenských
tancov s KST Petan

–

, účinkuje Divadielko Du-
najka

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

– koncert populárnej hudby.

;
(nedeľa) o 17.00 hod. v Zá-

mockom parku –

;
(štvrtok) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále –

– astronóm;

20. 7.

24. 7.
800 – VÝZNAMNÁ

OSOBNOSŤ PEZINKA – JÁN
ŠTOHL

Vareška var – Ako šašo učil variť
princeznú

PRÍRODNÉ KINO –
AMFITEÁTER

1. – 2. Túžba, opatrnosť USA
3. – 4. Iron Man USA
5. – 7. Indiana Jones a kráľ.

krištáľovej lebky USA
8. – 9. Transformers USA

10. – 11. 3:10 Vlak do Yumy USA
12. – 13. Sissi a Yeti NEM
14. – 15. Mongol – Džingischán

KAZ, MON

Výstava:

Stále expozície:

Z KAMEŇA

Zo zeme

Sakrálna plastika

Otvorené:

– kameň ako architek-
tonický a umelecký artefakt. Vý-
stava potrvá do 11. 8. 2008.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Fran-
ko.

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

16. – 17. Oko USA
18. – 20. Sex v meste USA
21. – 22. 10 000 pred Kristom USA
23. – 24. Wanted USA
25. – 27. Narnia: Princ Kaspian

USA
28. Rambo: Do pekla a späť

USA
29. – 30. Súdny deň USA
31. – 1. Let´s dance 2 USA

Začiatok predstavení je o 21.15
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

V pondelok 9.6.2008 sprístupnilo Mestské múzeum v Pezinku novú
výstavu, upriamujúcu pozornosť na kameň ako architektonický a ume-
lecký artefakt. Ambíciou výstavy je prostredníctvom častí, zlomkov a
zvyškov starej architektúry priblížiť návštevníkom remeselné i umelecké
majstrovstvo kamenárskych majstrov, upozorniť na mnohé architekto-
nické detaily ako neoddeliteľnú súčasť a zároveň osobitosť stavebného
celku. Práve detaily ako krakorec, konzola, ostenie, chrlič či kríž nám
často pri obdivovaní starých stavieb unikajú, prehliadame ich. Súbor
architektonických článkov – fragmentov svetských i sakrálnych stavieb
predovšetkým z obdobia gotiky a renesancie, vyskladaný zo zbierok via-
cerých odborných inštitúcií i jednotlivcov si môžete pozrieť v Mestskom
múzeu v Pezinku, v Starej radnici, do 11. augusta 2008. (mm)

o 10.00 hod.: Veronika Šiku-
lová, Saša Švolíková:

– stretnutie detí s au-
torkou a ilustrátorkou knižky;

o 10.00 hod.: Martina Mat-
lovičová, Martin Snopek –

– tvorivé dielne a
beseda s mladými ilustrátormi,
vhodná aj deti MŠ;

o 10.00 hod.: Juraj Kubica
– beseda s prekladateľom kníh
Príšerná veda, Vesmír, hviezdy a
slizkí ufóni, Kruté sily, Otravné
jedy...;

o 10.00 hod.: Divadlo Ši-
kulko Modra,

, divadelné predstavenie, účin-
kujeAgáta Petrakovičová.

o 18.00 hod.:
(Ná-

dvorie Zámockého parku).

8. 7.

15. 7.
Čo to

je ilustrácia?

22. 7.

29. 7.

Pre verejnosť:
10. 8.

To mlieko
má horúčku

rozprávka Cyrifan-
del

Literárny
kolotoč v Zámockom parku


