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Mladí literáti
Odborná komisia pod vedením 

Magdalény Steinerovej vyhodnoti-
la XVII. roèník Literárnej sú�aže 
žiakov a študentov o Cenu primá-
tora Pezinka. Do sú�aže bolo 
prihlásených 54 sú�ažných prác.

V kategórii žiackych prác 
– PRÓZA boli najúspešnejší: 
1. Adriana Tahotná, Martin Žigo 
(obaja ZŠ Fándlyho), 2. Romana 
Gajdošová (ZŠ Kupeckého), 3. 
Romana Štefíková (Svätopluko-
va 26).

Žiacke práce – POÉZIA: 1. Mi-
chaela Toráèová, 3. Stanislava 
Kovaèièová, Alžbeta Bereníko-
vá (všetky ZŠ Fándlyho).

Študentské práce – PRÓZA: 
1. Michaela Lennerová, 2. Zuza-
na Fordinálová (obe Gymnázium 
Pezinok), 3. Matej Molnár (Gor-
kého 14), Lucia Kopèíková 
(Dukelská 39, Modra).
Študentské práce – POÉZIA: 1. 
Juraj Hanulík, 2. Michaela Žu-
reková, Michaela Lennerová, 
3. Bronislava Obertová (všetci 
Gymnázium Pezinok).           (mo)

Vo ve¾kej sále Domu kultúry sa v stredu 29. apríla uskutoènila milá slávnos�. Akadémia tretieho veku v Pe-
zinku vyradila prvých absolventov dvojroèného štúdia. Na slávnostnej promócii sa zúèastnili hostia, pe-
dagógovia a rodinní príslušníci.                                                                                               Viac na 4. strane
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Jedným z najkrajších darèekov ku Dòu detí, aký mô-
že da� mesto svojim najmenším obyvate¾om, sú iste 
detské ihriská. Nové hojdaèky, preliezky, šmyk¾avky, 
lavièky a samozrejme ve¾ký hrad sú ideálnym 
prostredím pre hry vonku v peknom poèasí.

Mesto Pezinok v pondelok 1. júna o 17. hod. odo-
vzdá do užívania nové detské ihrisko na Suvorovovej 
ulici a v piatok 29. mája nové dopravné ihrisko v Ma-
terskej škole Za hradbami. Tu sa v súèasnosti buduje 
aj nové detské ihrisko s ve¾kým hradom a mobiliárom. 
V prípade detského ihriska na Suvorovovej ulici kus 
práce urobili aj rodièia a finanène pomohla aj nadácia 
REVIA, za èo im patrí naše poïakovanie.             (ra)

De�om k sviatku nové ihriská

Vážení spoluobèania, iste 

všetci dobre viete, že 6. júna sa 

uskutoènia vo¾by poslancov do 

Európskeho parlamentu. Chcel 

by som vás preto srdeène  po-

zva� do volebných miestností v 

našom meste a vyzva� vás k èo 

najväèšej úèasti na týchto vo¾-

bách. Mnohí z nás sme presved-

èení, že vo¾by europoslancov sú 

rovnako dôležité ako  všetky 

ostatné, pretože majú zastupo-

va� nielen naše obèianske záuj-

my, ale v prvom rade záujmy štát-

ne. Je preto dôležité, aby nás v 

Európskej únii zastupovali po-

slanci nielen odborne a jazykovo 

zdatní, ale aj morálni a pracovití. 

Obèania náš-ho mesta dokázali 

aj v predchádzajúcich vo¾bách, 

že im veci verejné nie sú ¾a-

hostajné a volieb sa zúèastnili v 

hojnom poète. Verím, že tomu tak 

bude i teraz a preto vás prosím o 

èo najväèšiu úèas�.  Pretože aj 

naše mesto je súèas�ou Európy.                 

Mgr. Oliver Solga, primátor 

Aj Pezinok je súèas�ou Európy

Nové hracie prvky 
na detskom ihrisku 
na Suvorovovej ulici

Najvyšší súd SR pojednával v 
utorok 26. mája o zákonnosti povo-
lenia pezinskej skládky odpadov. 
Pezinèania sa na NS SR obrátili 
v januári tohto roku s odvolaním 
voèi rozhodnutiu Krajského súdu 
v Bratislave.

NS SR pojednávanie odroèil z 
dôvodov, že sa musí oboznámi� s 
novými dôkazmi, ktoré obe strany 
sporu predložili.                         (r)

NS SR o skládke

Akadémia
tretieho veku
v Pezinku má
prvých absolventov

Akadémia
tretieho veku
v Pezinku má
prvých absolventov
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pod¾a ust. § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka

v y h l a s u j e 
obchodnú verejnú sú�až

na predaj 4 garáží aj s po-
zemkami nachádzajúcich sa v 
k.ú. Pezinok, na Trnavskej ulici 
v Pezinku vo vlastníctve mesta 
pod¾a LV è. 4234 vedenom Ka-
tastrálnym úradom v Bratisla-
ve Správou katastra v Pezinku.

Minimálna kúpna cena jednej ga-
ráže s príslušenstvom a pozem-
kom je stanovená vo výške 4000 
eur, t. j. 120.504,00 Sk, konverz-
ný kurz: 1 euro =30,1260 Sk.

Sú�ažné návrhy (návrhy kúpnych 
zmlúv)  treba doruèi� písomne, v 
zapeèatenej obálke so spiatoè-
nou adresou v termíne do 8. 6. 
2009 do 11.00 hod. na adresu: 
Mestský úrad Pezinok, Radnièné 
nám. è. 7, 902 14 Pezinok, s ozna-
èením hesla:

„SÚ�AŽ – predaj garáží 
Trnavská“

N E O T V Á R A � !

Podmienky obchodnej verej-
nej sú�aže si môžete pozrie� na 
stránke www.pezinok.sk alebo 
sa obráti� na právne oddelenie 
MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gott-
schallová, vedúca právneho od-
delenia, tel. è.: 033/6901 121, 
e-mail: gottschallova.renata@-
msupezinok.sk).

MESTO PEZINOK

Príslušníci oddelenia prevencie 

kriminality Mestskej polície Pezi-

nok uskutoènili 10.–11. mája v spo-

lupráci s ostatnými kolegami noè-

nú prevenèno-bezpeènostnú ak-

ciu pod názvom Bezpeèný 

vchod. V noèných hodinách fyzic-

ky skontrolovali viac ako 30 vcho-

dov obytných domov, ktorých oby-

vatelia nerešpektovali predchá-

dzajúce výzvy mestskej polície, 

aby viac dbali na bezpeènos� svo-

jich nebytových priestorov.

Po vzájomnej dohode so zod-

povednými obyvate¾mi a domový-

mi dôverníkmi následne tri hliad-

ky skontrolovali nielen to, èi sú 

dvere otvorené, ale aj nezabezpe-

èené priestory pivníc a priestory 

schodísk. Poèas kontrol boli v jed-

nom z obytných domov legitimo-

vaní a z priestoru vykázaní dvaja 

Mestskí policajti upozoròujú obyvate¾ov
na nedostatky v zabezpeèovaní obytných domov

Koordinátor prevencie kriminality 
MsP Miroslav Schlesinger s letáèi-
kom akcie Bezpeèný vchod.
                    Foto (mo)

Šiesty poslanecký deò v roku 
2009 sa uskutoèní v stredu 3. júna 
od 16. do 18.00 hod. na Mestskom 
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci 
mestského zastupite¾stva sa stret-
nú s obèanmi v miestnosti è. 19 na 
prvom poschodí. Možno sa na 
nich obráti� s podnetmi, pripo-
mienkami, otázkami týkajúcimi sa 
života v meste èi so žiados�ami o 
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej 
samosprávy.

V rovnaký deò sa budú kona� 
poslanecké dni aj v historických 
èastiach Cajla a Grinava. Na Cajle 
v budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. 
è. 95 od 17.00 do 18.00 hod. a v 
Grinave v Integrovanom klube na 
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00 
hod.                                      (ZS)

Poslanecký deò

bezdomovci. Súèasne bolo ziste-

né, že viaceré obytné domy po-

skytujú možnosti nielen na pre-

spanie rôznym nežiaducim osobá-

m, ale dokonca ohrozujú tak aj 

svoj majetok a bezpeèie rodinných 

príslušníkov. Porušenia boli ziste-

né aj v oblasti požiarno-bez-

peènostných opatrení v týchto do-

moch.

Mestská polícia vyzýva všet-

kých domových dôverníkov, aby 

bezodkladne zaèali rieši� závady 

aj s ostatnými nájomníkmi. Ne-

rešpektovanie týchto upozornení 

môže onedlho spôsobi�, že kvôli 

nedbanlivosti iných môže dôjs� k 

požiaru, vykradnutiu, poškodeniu 

majetku èi ohrozeniu zdravia oby-

vate¾ov.               Mestská polícia

V EPIcentre – Centre vo¾ného 
èasu si v týchto dòoch pripomenuli 
50. výroèie vzniku.

V máji 1959 vznikol v Pezinku 
Okresný dom pionierov a mláde-
že, ktorý poèas svojej existencie 
prešiel mnohými zmenami. Z Do-
mu detí a mládeže sa napokon sta-
lo Centrum vo¾ného èasu, ktoré 
ponúka ve¾ké množstvo aktivít pre 
deti, mládež i dospelých.

V máji prebieha v CVÈ výstava 
venovaná jubileu. Rodièia s de�mi 
si mohli pozrie� rôzne zaujímavé 
predmety, fotografie, oboznámi� 
sa, aká èinnos� a krúžky boli v pr-
vých rokoch existencie v porovna-
ní so súèasnos�ou.             (vo)

50. výroèie CVÈ

Oddelenie prevencie kriminality Mestskej polície Pezinok realizovalo 
v máji nový projekt s vysokoškolskou a stredoškolskou mládežou. Pro-
jekt bol v prvej fáze zameraný na prevenciu užívania marihuany. Cie¾o-
vými osobami sú žiaci všetkých škôl v meste, súèasne pedagógovia i ši-
roká verejnos�. Informácie o droge dostávajú od príslušníkov polície, ale 
aj lekárov i samotných užívate¾ov drog.

Cie¾om projektu je vyváži� subjektívne a skreslené informácie, pochá-
dzajúce z dílerskeho prostredia, relevantnými poznatkami z hodnover-
ných zdrojov. Pre rodièov a ostatných záujemcov je k dispozícii aj kniha, 
v ktorej nájdete množstvo príbehov drogovo závislých a výpovede od-
borníkov.

Ïalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke: msppezi-
nok.sk.                                                                                             (ms)

Pravda o marihuane

Bratislavská vodárenská spo-
loènos� sa už nieko¾ko rokov venu-
je charite, darcovstvu a podpore 
neziskových organizácií. V snahe 
rozšíri� èinnos� v tejto oblasti vede-
nie spoloènosti iniciovalo vytvore-
nie Nadácie Voda. Èlenom správ-
nej rady nadácie sa stal aj primátor 
Pezinka Mgr. Oliver Solga a finan-
èné prostriedky na projekty budú 
môc� èerpa� aj obèania nášho 
mesta a okresu.                       (ra)

Nadácia Voda

Do redakcie sme dostali nieko¾-
ko podnetov a s�ažností na do-
pravné znaèenie na ulici Za hrad-
bami pri vstupe do materskej ško-
ly. Stanovisko sme si vyžiadali z 
Mesta:
– Mesto na podnet obèanov a po 
konzultáciách s dopravným inži-
nierom PZ SR upravilo dopravné 
znaèenie tak, aby vyhovovalo naj-
mä bezpeènosti rodièov a detí, kto-

ré navštevujú materskú školu. 
Vjazd automobilov je umožnený 
odboèením do¾ava z dolnej èasti 
Hrnèiarskej ulice pred penziónom. 
Vychádza sa cestou za penzió-
nom. Príjazd na parkovisko pred 
bytovkou je zabezpeèený z obi-
dvoch strán.

Problém vznikol len pre majite-
¾ov siedmich garáží v ulièke ve-
dúcej k 6-poschodovej bytovke 
(Za hradbami 3), ktorí musia, ak 
prichádzajú zhora, obís� túto zónu 
èas�ou Bernolákovej ulice, krát-
kym úsekom po Jesenského a jed-
nosmernou polovicou Hrnèiarskej 
ulice. Mesto k tomuto oznaèeniu 
nepristúpilo svojvo¾ne, ale na zá-
klade požiadaviek obèanov, v sna-
he zabezpeèi� bezpeènejší prí-
stup do materskej školy.        (mo)

Nové dopravné znaèenie Za hradbami

800. výroèie Neusiedl am See
Rok 2009 je pre naše partnerské 

rakúske mesto Neusiedl am See 
rokom významného jubilea, preto-
že jeho obyvatelia si pripomí-najú 
800. výroèie prvej písomnej 
zmienky o svojom meste. Medzi 
gratulantov sa zaradilo aj partner-
ské mesto Pezinok, ktoré venova-
lo rakúskemu partnerovi darèek v 
podobe vystúpenia DH Grinavan-
ka a detí taneèného odboru ZUŠ 
Pezinok – folklórneho súboru 
Sekvoja. Tento umelecký program 
sa tešil ve¾kej pozornosti a záujmu 

divákov a bol odmenený dlhým po-
tleskom. Posledný aprílový víkend 
okrem Pezinèanov blahoželali do-
mácim v programe "Oslava s pria-
te¾mi" aj ïalšie partnerské mestá 
– maïarský Mosonmagyaróvár a 
nemecký Deggendorf. Už v piatok 
na slávnostnej akadémii vystúpili 
s pozdravmi a gratuláciami vzácni 
hostia, okrem iných aj rakúsky pre-
zident Heinz Fischer. Pezinok 
zastupoval na oslavách primátor 
Pezinka Oliver Solga s manželko-
u.                                        (ZS)
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V utorok 21. apríla pripravilo 

Mesto Pezinok na podnet samot-

ných pedagógov v rámci Dòa otvo-

rených dverí na Mestskom úrade 

stretnutie študentov pezinských 

škôl s primátorom mesta a vybra-

nými zamestnancami MsÚ. Fun-

govanie samosprávy a jej právne 

postavenie, história samosprávy 

na Slovensku, volebný systém, 

èinnos� Mestského úradu, èi mo-

mentálne horúca téma skládky od-

padov – o tom všetkom diskutovali 

zástupcovia mesta so študentmi 

pezinského Gymnázia a Obchod-

nej akadémie. Okrem tohto bol vy-

tvorený priestor aj pre verejnos� – 

v stanovenom èase bol obèanom k 

dispozícii primátor mesta.      (ZS)

Deò otvorených 
dverí na MsÚ

predá spoluvlastnícky podiel 
na budove na ul. M. R. Štefá-

nika è. 10, aj s príslušným 
pozemkom.

Administratívna budova sa na-
chádza v samom centre mesta 
Pezinok a je napojená na všetky 
inžinierske siete. Polyfunkèná 
budova pozostáva zo suterénu, v 
ktorom je situovaná kotolòa a po-
mocné prevádzkové priestory, na 
I. nadzemnom podlaží sú situo-
vané obchodné priestory (reštau-
rácie, predajne, pekáreò a k¾ú-
èová služba). Na II. – IV. NP sú 
situované kancelárske priestory. 
Na II. NP sa nachádza zasadacia 
miestnos� o výmere 186m2 a te-
rasa o výmere 131m2. Spolu-
vlastnícky podiel Mesta Pezinok 
je vo ve¾kosti 2091,81 m2.

Z h¾adiska územného plánu 
mesta Pezinok je táto plocha 
prednostne urèená pre funkcie 
základnej a vyššej vybavenosti 
komerèného zamerania, avšak 
pod¾a doplnkovej a prípustnej 
funkcie je možné budovu využi� 
napríklad na úèely skupinového 
bývania, resp.  prechodného uby-
tovania.

Minimálna kúpna cena je sta-
novená vo výške 1.200.000,- € 
(slovom : Jedenmilióndvestotisíc 
eur), t.j. 36.151.200,- Sk. 

Znenie podmienok obchodnej 
verejnej sú�aže si môžete pozrie� 
na www.pezinok.sk, prípadne si 
ich vyžiada� poštou na adrese: 
Mesto Pezinok, Radnièné ná-
mestie è. 7, 902 14 Pezinok, na 
mailovej adrese: msu@msupezi-
nok.sk, alebo osobne na sekreta-
riáte prednostu MsÚ (1. posch., 
è. dv. 3). 

MESTO PEZINOK
dovu využi�, keïže má dostatok 
vlastných priestorov.

Pred vyše rokom sme Minister-
stvu vnútra ponúkli túto budovu na 
odkúpenie za zvýhodnených pod-
mienok, ktoré predstavovali mož-
nos� zaplati� èas� peòazí v hoto-
vosti a èas� vymeni� za pozem-
ky alebo iné budovy. Vyše roka 
trvali rokovania, vyše roka boli po-
nuky pre nás nevýhodné a neprija-
te¾né. Medzitým prišla hospodár-

ska kríza a výrazne znížila hodno-
tu budovy. Mesto s predajom ráta-
lo aj v tohtoroènom rozpoète, pe-
niaze chcelo použi� na výstavbu 
vývarovne pre dôchodcov a 
dostavbu Základnej umeleckej 
ško-ly.

Sme si vedomí, že budovu pre-
dávame v nevhodnom èase, ale 
má za týchto podmienok zmysel v 
súèasnej situácii pokraèova� v pre-
nájmoch?                                (ra)

Preèo sa predáva budova na Ulici M. R. Štefánika?

Predávaná budova na Ulici M. R. Štefánika.                         Foto (mo)

V piatok 6. mája zasadalo Mest-
ské zastupite¾stvo v Pezinku. Bez 
pripomienok a s uznaním prijalo vy-
hodnotenie èinnosti mestskej po-
lície za uplynulý rok a správu o 
delikvencii na území mesta. MsZ 
schválilo návrh organizaèných 
zmien Mestského úradu, teda ku-
mulovanie niektorých funkcií a pre-
pustenie štyroch pracovníkov. Po-
èet zamestnancov úradu tak pokle-

sol na 73. Toto znižovanie poètu za-
mestnancov je oznaèované za prvú 
vlnu, poèíta sa s ïalším v druhom 
polroku 2009. Zastupite¾stvo ne-
schválilo navrhované prepúš�anie 
na útvare hlavného kontrolóra. 

Na príèiny organizaèných zmien 
sme sa opýtali primátora Olivera 
Solgu: Už zaèiatkom roka som avi-
zoval nutnos� šetriacich opatrení, 
a to, rovnako financií ako aj pra-
covných síl. Nedostatok financií je 
spôsobený hospodárskou krízou, 
ktorej sa nevyhli ani samosprávy a 
ktorej dopad pocítime najmä kon-
com tohto roka a v budúcich ro-
koch. Žia¾, prišlo aj k najnepopu-
lárnejšiemu opatreniu a tým je zni-
žovanie poètu pracovníkov a pre-
rozdelenie ich práce ostatným. Na-
koniec odchádza z úradu pä� pra-
covníkov. To, že poslanci ne-
schválili šetrenie aj na útvare hlav-
nej kontrolórky, nekomentujem, 
som presvedèený, že argumenty, 
ktoré som uviedol boli objektívne a 
nespochybnite¾né.

Poslanci opakovane hlasovali o 
návrhu prieskumu dopravnej situá-
cie v meste v súvislosti s novou 
mestskou parkovacou politikou. Na 
predošlom zasadnutí tento návrh 
schválili, primátor mesta ho však 
vetoval. Na prelomenie veta bola 
potrebná trojpätinová väèšina po-
slancov. Návrh tentoraz neprešiel, 
budú sa h¾ada� iné možnosti v ob-
lasti parkovania v meste. „Uzne-
senie som vetoval najmä preto, že 
považujem v tejto situácii za ne-
efektívne vynaloži� 20 000 eur 
(600 tisíc korún) len za dopravný 
prieskum. K tomuto problému zvo-
lám pracovné rokovanie zastu-
pite¾stva a jeho výsledky budeme 
konzultova� aj s obèanmi na verej-
nom zhromaždení,“ informoval pri-
mátor. 

Zastupite¾stvo prijalo aj návrh 
postupu na zabezpeèenie nepretr-
žitosti trvania èinnosti PBS s.r.o., 
èím sa mesto stalo garantom v 
prípade potreby na pôžièku pre 
PBS s.r.o..                             (MA) 

Informácie zo zasadnutia Mestského zastupite¾stva

V dòoch 23. a 24. mája sa v Pez-
inku uskutoènilo deviate Zhromaž-
denie Rádu rytierov vína z Moravy 
a Èiech. Súèas�ou podujatia bolo 
aj prijatie zástupcov rytierskeho 
rádu v Starej radnici primátorom 
mesta Pezinok Oliverom Solgom, 
ktorému ve¾majster rádu udelil 
èestné èlenstvo rádu so zlatým 
odznakom. Rovnaké vyznamena-
nie získali tiež Pezinèania Franti-
šek Slezák, Milan Pavelka a Ján 
Hacaj. Strieborný odznak získala 
Anna Píchová. Významná èas� 
programu bola venovaná de-
gustácii pezinských vín v rámci 
Dòa otvorených pivníc.            (ra)

Rytieri v Pezinku

Deò matiek v Grinave
Sviatok všetkých mamièiek si pri-

pomenuli v nede¾u 10. mája aj v 
Grinave. Súèas�ou tradièného 
podujatia pri grinavskom máji, na-
zvaného Privítanie jari, bol aj boha-
tý kultúrny program a malé obèer-
stvenie.                                   (ra)

Vedenie Mesta vždy zodpoved-
ne zvažuje prenájom alebo predaj 
akeko¾vek budovy a až po analýze 
všetkých pre a proti a so súhlasom 
Mestského zastupite¾stva pristu-
puje k predaju verejnou sú�ažou.

V prípade predaja budovy na 
Ulici M. R. Štefánika è. 10 si treba 
uvedomi� nieko¾ko faktov. Po pr-
vé: najlukratívnejšie v celej budo-
ve sú obchodné priestory na príze-
mí, tie však už boli všetky predané 
v polovici 90. rokov. Po druhé: viac 
ako 60 percent plochy zaberá Ob-
vodný úrad, ktorý platí tzv. regulo-
vané nájomné, teda 24,89 euro 
(750 Sk) za m  a rok. Bežné pre-
nájmy v meste sú 82,98 eura 
(2500 Sk) a viac. Snažili sme sa 
opakovane rokova� o zvýšení ná-
jomného, no výsledok bol taký, že 
štát nedá ani o cent viac. Po tretie: 
údržba tejto budovy nás stála roè-
ne od 50 do 100 tisíc euro (1,5 – 3 
mil. Sk), príjmy z prenájmov sa po-
hybovali okolo 2 mil Sk.

Na budúci rok bude musie� ma� 
budova, v ktorej sídli štátna sprá-
va, vý�ahy, zabezpeèovacie zaria-
denie a ïalšie úpravy. Predpokla-
daný náklad je asi 300 tisíc euro 
(9 miliónov Sk). A na záver treba 
poveda�, že Mesto nevie inak bu-

2

REKLAMA



4 / LISTY ÈITATE¼OV / RÔZNE

Na sídlisku Sever (Suvorovova 20) sa modernizuje detské ihrisko. 
Prechádza ve¾kou rekonštrukciou. Už v roku 2008 tam vïaka finanèné-
mu príspevku mesta Pezinok pribudla klasická prevažovaèka a lavièky. 
Nadácia Revia poskytla na zakúpenie prvku do ihriska príspevok 232 €. 
Okrem toho Revia spolu s firmou Vista Real Pezinok založili fond, do kto-
rého môžu prispie� aj obèania mesta. Vyzbieraná suma do tohto fondu 
bude znásobená rovnakou sumou od firmy Vista Real, a to až do výšky 
1350 €. Získané prostriedky budú použité na ïalšie vybavenie ihriska.

Momentálne je na úète 230 €.
Príspevok do fondu Vista Real de�om môžete posla� na èíslo úètu: 

6660281001/5600, variabilný symbol 400.
Informácie nájdete na stránke: www.revia.sk, v regionálnych novi-

nách, ale aj na telefónnych èíslach 0905 960797, 0903 772919, 0905 
611838.                                  (vv)

Fond na modernizáciu ihriska

Áno, boli sme prví 
absolventi Akadé-
mie tretieho veku. 
Prvé lastovièky. 
Vïaka patrí Mestu 
Pezinok za inicia-
tívu a realizáciu.

Promócia, sa po štyroch seme-
stroch, uskutoènila za ve¾kej úèas-
ti hostí a rodinných príslušníkov. 
Bola to prekrásna slávnos�. Pro-
movali sme v oblastiach: história, 
po¾nohospodárstvo a psycholó-
gia. Sme hrdí, lebo nás promovalo 
68 študentov-seniorov.

Nedá mi nepoveda� slová uzna-
nia a vïaky všetkým lektorom a 
prednášate¾om. Naše, už nie mla-
dé, mozgové závity vyvinuli ve¾ké 
úsilie prija� všetko to, èo im bolo 
prednáškami a výkladom ponúka-
né. Ale sme hrdí, lebo veríme, že 
naše závereèné práce obohatili aj 
hodnotiacich lektorov. Veï sme im 
odhalili naše ja, vnútorné hodnoty 
nás samotných, ako dokážeme 
zúroèi� nadobudnuté poznatky. 
Nezostanú nevyužité. To môžeme 
s¾úbi�!

Vïaka všetkým, ktorí sa prièinili 
o úspešné ukonèenie prvého roè-
níka Akadémie tretieho veku v Pez-
inku.        Mgr. Milada Krejèová

absolventka

A boli sme prví...!

V marcovom èísle 
Pezinèana bola in-
formácia o prípra-
vách na tretí roèník  
Akadémie tretieho 
veku (ATV) od sep-

tembra 2009. Rokovania s ve-
dením mesta i budúcimi predná-
šate¾mi pokraèujú a ukazuje 
sa, že opätovne bude možné otvo-
ri� kurz poèítaèov, dokonca pre ve¾-
ký predbežný záujem oò bu-
dú pravdepodobne dva paralel-
né kurzy, teda pre dvojnásobný 
poèet záujemcov. Pripravuje sa 
tiež študijný odbor "Prírodné lie-
èivá" a jednoroèné štúdium v od-

bore "Životné prostredie". 
Podrobnosti budú uverejnené v 

júlovom èísle Pezinèana a predná-
šatelia priblížia svoje zámery za-
èiatkom septembra aj v miestnej 
televízii, aby si záujemcovia mohli 
vybra� odbor, ktorý ich zaujíma a 
vyplni� prihlášku na Mestskom úra-
de na Radniènom námestí. Vyuèo-
vanie zaène v polovici septembra. 
Prvé stretnutie bude v Dome kultú-
ry, kde sa všetci dozvedia podrob-
nosti o zmenách a budú môc� vy-
jadri� i svoje  predstavy a želania o 
budúcnosti ATV.
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.

koordinátor ATV

Príprava nového roèníka ATV

Vlani na jeseò navštívili seniori z 
Akadémie tretieho veku Atómovú 
elektráreò v Jaslovských Bohuni-
ciach. V polovici apríla navštívili 
ïalšiu elektráreò – tentoraz vodnú 
v Gabèíkove. Cestou popri hlav-
nom toku Dunaja sa úèastníci v 
autobuse zoznámili s históriou vod-
ného diela, na mieste videli  pla-
vebné komory a prešli sa tiež stro-
jovòou okolo turbín s priemerom 
rotora 9 metrov. Cestou spä� sa 
zastavili na Malom Dunaji pri vyše 
storoènom vodnom mlyne neïale-
ko obce Jelka. Blízko je tiež farma 
na chov jeseterov, pstruhov, sivo-
òov a kaprov s rozlohou 120 hek-
tárov.

Úèastníkom prialo i poèasie a 
tešia sa na ïalšiu exkurziou "za 
energetikou Slovenska" k preèer-
pávacej vodnej elektrárni Èierny 
Váh na Liptove a do Banskej 
Štiavnice s predbežným termínom 
koncom júla.
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.,

koordinátor ATV

Seniori v Gabèíkove

Pred dvoma rokmi v septembri 
sa zišla v Dome kultúry takmer 
stovka záujemcov o vzdelávanie 
v seniorskom veku v rámci no-
vozriadenej Akadémie tretieho ve-
ku. Z nich 68 o necelé dva roky bo-
lo na slávnostnej promócii, ktorá 
bola symbolickým vyvrcholením 
ich vytrvalosti. Úspešní absolventi 
prevzali z rúk primátora Mgr. Oli-
vera Solgu diplomy a obrazovú 
publikáciu k 800. výroèiu mesta. 
Kazetou z histórie i súèasnosti bol-
li odmenení najúspešnejší absol-
venti odborov história, po¾nohos-
podárstvo a psychológia. Najstar-
šia absolventka dostala od primá-
tora krásnu kyticu. Keï pani Anna 
Rösslerová povedala do mikrofó-
nu, že uèi� sa treba celý život a dá 
sa to aj po osemdesiatke, spon-
tánne povstali všetci na pódiu i v 
h¾adisku a tlieskali ako po úspeš-
nom vystúpení populárneho herca 
èi speváka.

Niektorí z prvých záujemcov o 
tento druh vzdelávania spred 
dvoch rokov sa možno objavia na 
pódiu aj o rok. Sú medzi nimi totiž 
aj takí, ktorí v druhom akademic-
kom roku zmenili pôvodne zvolený 
študijný odbor za poèítaèe, ktorý v 
prvom roku nebol otvorený a dva 
odbory naraz sa doteraz nedali štu-
dova�. O prácu s poèítaèom bol 
mimoriadne ve¾ký záujem, všetci 

záujemcovia nemohli by� prijatí a 
tak viacerí radšej zaèali odznova.

V tre�om akademickom roku sa 
pravdepodobne otvoria dva para-
lelné kurzy poèítaèov a taktiež jed-
noroèný odbor Životné prostredie, 
na ktorý sa tiež môžu prihlási� ab-
solventi a samozrejme aj noví záu-
jemcovia. Aj tí sa možno už po ro-
ku znovu objavia medzi budúcimi 
absolventmi.

Akadémia tretieho veku v Pez-
inku vznikla bez vzorov a skúse-
ností z iných miest a stále je vo vý-
voji. O pripravovaných novinkách 
a zmenách budeme priebežne in-
formova�.                              (VW)

Akadémia tretieho veku má prvých absolventov

Najstaršia absolventka ATV 
Anna Rösslerová        Foto (mo)
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Pravdupovediac, prekvapilo nás, 
že na èele Miestneho spolku Slo-
venského Èerveného kríža v Pez-
inku je mladý muž. To preto, že zvy-
èajne tento post zastávajú ženy s 
už nieko¾koroènými skúsenos-
�ami.

K práci v Èervenom kríži ho pri-
viedla uèite¾ka na základnej škole. 
V siedmom roèníku ho spolu so 
spolužiakmi pripravovala na sú�až 
hliadok mladých zdravotníkov. Pá-
èilo sa mu to. Už vtedy v jeho hlave 
vzklíèila myšlienka, že sa raz bude 
takejto aktivite venova�. Konkrét-
nejšiu podobu dostala, keï mal 
osemnás� rokov. Ako študent gym-
názia prvýkrát daroval krv a stal sa 
èlenom Èerveného kríža.

Šanca viac sa uplatni� nastala 
pre Mateja Belana o èosi neskôr. V 
pezinskej organizácii ÈK nastal 
akýsi útlm. Èinnos� úplne ustala, 
bolo ju treba oživi�. V roku 2007 
založili novú organizáciu. Zaèali 
úplne od zaèiatku. V miestnych 
médiách uverejnili výzvy, aby sa 
prihlásili dobrovo¾níci, ktorí chcú v 
Èervenom kríži robi�. Prihlásili sa 
predovšetkým mladí. V súèasnosti 
je ich dvadsa�osem, siedmi sú ak-
tívni, ostatní si plnia èlenské po-
vinnosti. Predsedom organizácie 
je Matej Belan, súèasne tre�oro-

èiak  Lekárskej fakulty.
Za hlavné ciele si urèili organi-

zova� odbery krvi, kurzy prvej po-
moci, pripravova� prezentaèné ak-
cie ÈK, prednášky, podie¾a� sa na 
bezpeènostných akciách pre vodi-
èov v spolupráci s políciou, uspo-
radúva� sú�aže hliadok mladých 
zdravotníkov a iné.

Mladý predseda má ve¾kú ra-
dos� z toho, že sa im podarilo zvý-
ši� záujem  obèanov, najmä mla-
dých ¾udí, o dobrovo¾né darcov-
stvo krvi. Minulý rok na organizo-
vaných spoloèných odberoch sa 

im zúèastnilo 200 darcov. Tento 
rok na prvom marcovom odbere 
ich bolo osemdesiat. Boli medzi 
nimi i mladí prvodarcovia z gym-
názia a odborného uèiliš�a. A Ma-
tej Belan ide ostatným príkladom, 
krv daroval už dvanás�krát.

Dlhý by bol výpoèet èinností aj v 
iných aktivitách. Robia, toho ozaj 
ve¾a. Neèudo, že organizáciu dá-
vajú za vzor pre ostatných nielen v 
pôsobnosti Územného spolku ÈK 
Bratislava-okolie, ale i na celom 
Slovensku. Za záslužnú prácu 
dostali plaketu. Ocenený bol i Ma-
tej Belan, Rada mládeže vyzdvihla 
jeho osobný prínos v èinnosti i pro-
pagácii Èerveného kríža. Nie iba 
ako predsedu miestneho spolku, 
ale tiež èlena Výkonnej rady  a ko-
ordinátora mládeže v ÚS SÈK.

Mladý zdravotník Matej Belan 
má ve¾a plánov i do budúcnosti, aj 
keï na prvé miesto kladie predo-
všetkým ukonèenie štúdia na medi-
cíne. V miestnom spolku sa chce 
zamera� na získavanie nových èle-
nov Èerveného kríža a mladých 
darcov krvi zo škôl.

Takýmto aktivitám tlieskame, 
pretože naše zdravotníctvo po-
moc, najmä mladých ¾udí, ve¾mi 
potrebuje.                              (mo)

Spoloènos� Úsmev ako dar po-
máha de�om z detských domovov. 
Ich èinnos� by nebola možná bez 
stoviek dobrovo¾níkov, ktorí pra-
cujú vo svojom vo¾nom èase bez 
nároku na honorár.

Radi by sme vytvorili nový tím 
¾udí, ktorí chcú pomáha� de�om z 
Detského domova v Modre-Har-
mónii.

Je ¾ahké sta� sa dobrovo¾ní-
kom, ale �ažšie je v tejto èinnosti 
zotrva�. Do dobrovo¾níckej èin-
nosti sa môže zapoji� každý. Aj vy 
o tom rozmýš¾ate? Ak áno a máte 
minimálne 18 rokov, tak ste vítaní 
v našej bratislavskej poboèke.
Kontakt: Spoloènos� priate¾ov 
detí z detských domovov, Šev-
èenkova 21, 851 01 Bratislava, 
02/63815208, www.usmev.sk, 
usmev.ba@gmail.com.

Katarína Hlavandová

Pomôžte de�om

Príïte so svojimi de�mi v nede¾u 
31. mája o 10. hod. strávi� pekné 
dopoludnie na cvièisku Klubu špor-
tovej kynológie (oproti motokáro-
vému ihrisku na Dubovom vàšku). 
V spolupráci s Mestskou políciou 
predvedieme ukážky z èinnosti a 
výcviku služobných psov.

Okrem programu organizátori 
pripravili pre deti sladké prekvape-
nie.

Kontakt na Klub športovej ky-
nológie Pezinok: 0905 554 997, 
www.kskpezinok.wbl.sk          (ip)

Kynológovia de�om

Tak ako každý rok, i tentokrát 
budeme DEÒ DETÍ oslavova� v 
Pezinku v Zámockom parku. Podu-
jatie sa uskutoèní v sobotu 30. má-
ja od 15.00 hod.

A èo nás èaká? Na tribúne pred 
Zámkom vystúpia destké spevác-
ke i taneèné talenty z Pezinka, po-
tom nás zabavia klauni Rébus a 
Rámus ,  nas ledova �  budú  
KARAOKE sú�aže s populárnou 
Miškou Marienkovou a po ukáž-
kach bojových umení, ktoré pred-
vedú èlenovia Mestskej polície Pe-
zinok, sa vytancujeme a vyšašku-
jeme s Diskojarkou a Tinkou. V ce-
lom Zámockom parku sú priprave-
né hry a sú�aže Zlatá brána a sa-
mozrejme, v areáli budú kolotoèe, 
stánky s hraèkami, ma¾ovanie na 
tvár a rôzne iné zaujímavosti. Ne-
bude chýba� ani obèerstvenie.

A kto pre deti z Pezinka a okolia 
Deò detí pripravil? Pezinské kul-
túrne centrum, Centrum vo¾ného 
èasu, GRAFIT – Milan Grell a Mes-
to Pezinok. Podujatie ešte podpo-
rili: FLAGA PROGAS, spol. s r. o., 
GASTROM, s. r. o., AVON 
COSMETICS a iné.         (PKC a 

Deò komunitných nadácií
Nadácia REVIA pripravila 20. mája pri príležitosti 

Dòa nadácií pre verejnos� hru Èloveèe, nehnevaj 
sa. Sú�až sa uskutoènila na Radniènom námestí na 
ve¾kom plátenom hracom poli, s obrovskou kockou 
a živými figúrkami. Sú�ažili štvorèlenné družstvá z 
radov mládeže i dospelých.

Deò komunitných nadácií pripadá na 15. mája. 
Nadácia REVIA je združená spolu s ïalšími ôsmimi 
komunitnými nadáciami v Asociácii komunitných 
nadácií Slovenska. Všetky ku Dòu komunitných na-
dácií pripravili svoje prezentaèné akcie, ktorých cie-
¾om bolo informova� širokú verejnos� o svojej èin-
nosti. Nadácia REVIA prezentovala svoje aktivity aj 
v spotoch TV Pezinok.                                    (mo)

REKLAMA
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Vzácne èiny mladého èloveka Deò detí 
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Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia pre 
okresy Pezinok, Malacky a Senec mala 18. apríla svoju hodnotiacu èlen-
skú schôdzu v Integrovanom klube v Grinave. Za Mesto Pezinok pozdra-
vila prítomných èlenov vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti Renáta 
Minarovièová.

Výroènú èlenskú schôdzu mali 8. apríla aj èlenovia Klubu dô-
chodcov v Grinave. Za svoju predsedníèku si znovu zvolili 
Dr. Zitu Joklovú. Dôchodcov prišiel pozdravi� i primátor mesta 
Oliver Solga.                                                          (ra)

Výroèné èlenské schôdze

V priebehu posledných týždòov 
sa na Cajle konali tri podujatia, kto-
ré ukázali, že Cajlania žijú aktív-
nym životom.

Vo štvrtok 30. apríla sa konalo 
stavanie mája pred kostolom na 
Cajlanskej ulici. Po jeho postavení 
nasledovala veselica so živou hud-
bou v Bistre pod hruškou, na kto-
rej bol zvolený nový cajlanský 
richtár Emanuel Penák a skonèilo 
sa roèné richtárovanie Zdena Èe-
cha.

V sobotu 9. mája pozval Caj-
lanov do svojich exteriérových 
priestorov Klub dôchodcov na 
Cajlanskej ulici, aby ich privítal na 
svojej guláš party. Chutný gu-

láš pripravi l i  
èlenky klubu.

V sobotu 16. 
mája sa opä� 
otvorili priestory 
Klubu dôchod-
cov, keïže sa 
v nich konala 
výstava krojov 
z Cajly, Pezinka 
a okolitých ob-
cí, ktoré sú v sú-
kromnom vlast-
níctve, preto to 
bola jedineèná 
možnos� vidie� 
krásu nášho 
kroja. Pezinský 

Aktívni Cajlania
kroj je pomerne neznámy, preto 
sa ho èlenovia Klubu rozhodli spro-
pagova� týmto spôsobom. Na je-
ho spoznanie bude slúži� aj nová 
publikácia Petra Sandtnera s ná-
zvom ¼udový odev v Pezinku na 
dobových fotografiách, ktorá vyš-
la pri príležitosti výstavy a je mož-
né si ju zakúpi� v Mestskom in-
formaènom centre v Pezinku. Bro-
žúrku tvoria staré fotografie kro-
jov i pracovných odevov z Pe-
zinka, Cajly, Grinavy a okolia do-
plnené o struèný sprievodný text. 
Atmosféru výstavy dotvorila spe-
vom piesne Dedinka Cajla mi-
lená speváèka Mgr. Mária Turòo-
vá.                                          (ps)

Vystavené kroje v Klube dôchodcov na Cajle

18.00 hod. – IMPROLIGA (predveèer festivalu) – aj úèas� divadel-
ných súborov z Mladej Boleslavi – malá sála Domu 
kultúry (DK)

  9.00 hod. – Kašpárek Mladá Boleslav – Vodník a duše a Kabaret 
malá sála DK (D)

10.00 hod.– MC Klokanèek Nitra – O psíèkovi a maèièke – pred 
Zámkom (D)

15.30 hod. – CVÈ – Èarodejnice – pred Zámkom (D)
17.00 hod. – ZUŠ Svätý Jur – Popoluška – pred Zámkom (D)
18.00 hod. – CVÈ – Vyhnanie z raja – Pred Zámkom
19.30 hod. – Divadlo na kolesách – Príbeh v oblakoch alebo 

Guliverova cesta na Slovensko, premiéra – nádvorie 
na Radniènom nám. 9

21.00 hod. – THIERRY AND FRIENDS – koncert – spoloèenská 
sála DK

  9.30.hod. – Creative shows – Filmová rallye – Radnièné nám.
pred Starou radnicou (pri kaviaròach) (D)

11.00 hod. – Kašpek Mladá Boleslav – O pokažené válce – 
Potoèná ul. (za Dolným kostolom) (D)

15.00 hod. – Jitøenka Mladá Boleslav – Pyramus a Thisbe – 
nádvorie na Radniènom nám. 9 (D)

16.30 hod. – ZUŠ Malacky – Na pošte – nádvorie 
na Radniènom nám. 9

17.30 hod. – Divadlo NA KOLENE Èastá – Nevesta predaná
 Kubovi – nádvorie na Radniènom nám. 9

19.00 hod. – Workshop THIERRY – nádvorie na Radniènom nám. 9
20.00 hod. – Radošínske naivné divadlo – Niekto to rád slovenské 

– ve¾ká sála DK

Všetky predstavenia realizované vonku (pred Zámkom, na Radniè-
nom námestí alebo na Radniènom nám. è. 9) sú zdarma (bez 
vstupného). Predstavenia oznaèené (D) sú pre deti.
V prípade nepriaznivého poèasia sa budú všetky podujatia kona� v 
Dome kultúry na Holubyho ulici. Zmena programu vyhradená.

Pezinský kotel
Na sobotu 20. júna pripravil Klub podnikate¾ov mesta Pezinka pod zá-

štitou Mesta na Radniènom námestí 2. roèník sú�aže vo varení gulášu 
PEZINSKÝ KOTEL. Okrem tejto výbornej gastronomickej pochú�ky vás 
èaká zábava, hravé sú�aže, hudba a tanec. Sú�až zaèína o 9.00 hod. 
Podujatie je sprievodnou akciou Festivalu poulièného divadla. Viac na 
www.pkbiz.sk.                                                                                    (ra)

V materskej škole na Svätoplukovej ulici pripravili pred ve¾konoènými 
sviatkami tradiènú akciu pre deti a rodièov. Vajíèka, ktoré deti s rodièmi 
priniesli, sa postupne menili na kuriatka, zajaèiky, žabky ozdobené 
voskom, bavlnkou, èipkou, farebným papierom, flitrami a všelièím iným. 
Všetci spoloène strávili pekné popoludnie, odovzdali si navzájom skúse-
nosti. Vytvorené diela boli súèas�ou jarnej výzdoby v šatniach školy. Ïa-
kujeme rodièom za prítomnos�.                                            Kolektív MŠ

Tvorivé popoludnie  pred sviatkami

20. júna – sobota

19. júna – piatok

18. júna – štvrtok
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VINUM GALÉRIA BOZEN

Na Vínnych trhoch sa prezentovalo takmer sto vinárov
V dòoch 24. a 25. apríla sa uskutoènil v pezinskom Dome kultúry 14. 

roèník výstavy hroznových vín VÍNNE TRHY PEZINOK 2009. Ide o pre-

zentaèné podujatie, ktoré má v odborných vinárskych kruhoch na Slo-

vensku významné postavenie a ocenenia 

z neho majú ten najvyšší lesk.

V tomto roku sa o medaily uchádzalo 96 

vystavovate¾ov zo Slovenska, Èiech a Slo-

vinska, ktorí ponúkli do sú�aže 465 vín. Ich 

kvalitu hodnotilo pä� degustaèných komi-

sií pod vedením prof. Ing. Fedora Malíka, 

DrSc. Najúspešnejším vystavovate¾om 

bola spoloènos� Víno Mrva&Stanko z Trna-

vy. Z Pezinka najvyššie ocenenie získalo 

Vinohradníctvo a vinárstvo Skovajsa. 

Zoznam najvyššie hodnotených vín sme 

uverejnili v minulom èísle.          (mo)
Najúspešnejší vystavovate¾ 
no Mrva&Stanko s diplomom.

Ví-

Prichádzajú Keramické trhy
Naše mesto po roku otvorí opä� 

brány majstrom keramikárom. Na 
6. roèníku pezinských Keramic-
kých trhov potvrdili úèas� predaj-
covia a výrobcovia úžitkovej ke-
ramiky zo Slovenska, Èeskej re-
publiky, Po¾ska, Slovinska, Srb-
ska a Chorvátska. Pravdepodob-
ne k nim pribudnú ešte Maïari a 
Bulhari. Zatia¾ prejavilo záujem 
prís� na trhy 160 predajcov.

Okrem bohatej ponuky výrob-
kov z keramiky na návštevníkov 
èaká aj zaujímavý sprievodný 
program. Uskutoèní sa výstava 
keramikára Jiøího Vyhnálka, Det-
ské tvorivé dielne, sú�ažná výsta-
va na tému Noèník, predvádzanie 
modelovania z ruky a na hrnèiar-
skom kruhu. Svoje výrobky budú 
ponúka� deti i dospelí z domovov 
sociálnych služieb z Bratisla-
vy, Meremy z Modry-Harmónie a 
Špeciálnej školy v Pezinku. Po-

èas všetkých troch dní budú kul-
túrne programy.

Keramické trhy sa uskutoè-
nia v dòoch 12.-14. júna na Rad-
niènom námestí a v pri¾ahlých 
uliciach. Organizátormi sú Bra-
tislavský samosprávny kraj, 
Malokarpatské múzeum v Pez-
inku, Cech slovenských kera-
mikárov, Mesto Pezinok, SOU 
Komenského Pezinok a Slo-
venská ¾udová majolika Modra.
Program Keramických trhov
Piatok, 12. júna: 14.00 Slávnos-
tné otvorenie, zaèiatok predaja a 
sú�ažnej výstavy Keramický noè-
ník, 14.00-18.00 Detské tvorivé 
dielne na Radniènom námestí, 
15.00 Folklórny súbor Sekvoja, 
ZUŠ Pezinok, 21.00 Ukonèenie 
prvého dòa Trhov;
Sobota, 13. júna: 9.00 zaèiatok 
predaja, 9.30 Pokraèovanie sú-
�ažnej výstavy Keramický noèník, 

10.00-18.00 Detské tvorivé diel-
ne, 10.30-12.00 Šenkvická mu-
zika Mlados�, 14.00-16.00 Fol-
klórna skupina Lipka, 17.30-
19.00 Hudobná skupina Alojz, 
21.00 Ukonèenie druhého dòa Tr-
hov;
Nede¾a, 14. júna: 9.00 Zaèia-

tok predaja, 10.00-11.00 Dycho-
vá hudba Vinosadka, 10.00-17.00 
Detské tvorivé dielne, 13.30 Vy-
hodnotenie sú�ažnej výstavy Ke-
ramický noèník, 14.30-16.30 Hu-
dobná skupina Bukasový masív, 
18.00 Oficiálne ukonèenie Kera-
mických trhov.                      (mo)

Dopravná uzávera
centra mesta

V súvislosti s konaním Keramických tr-
hov bude od stredy 10. júna 2009 od 
18.00 hod. uzavreté centrum mesta. Do-
pravná uzávera sa bude týka� Radnièné-
ho námestia, Kollárovej a Ul. M. R. Štefá-
nika a potrvá do nedele 14. júna do 19.00 
hod. Ïakujeme za pochopenie a trpezli-
vos�.                                                  (zs)

Úspešná prehliadka najlepších grinav-
ských vín sa uskutoènila 18. apríla v 
priestoroch vestibulu Základnej školy Ore-
šie. Pod názvom Grinavský hrozen ju 
usporiadal Spolok priate¾ov dobrého ví-
na. Návštevníkov upútalo nielen množ-
stvo, ale najmä kvalita vystavovaných 
vín. Na poèúvanie a dobrú náladu hrala 
dychová hudba Grinavanka a pozdra-
vi� Grinavèanov prišiel aj primátor Oliver 
Solga.                                     (ra)

Ochutnávka vín v Grinave
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Niektoré sa ne-
videli tridsa� èi 
štyridsa� rokov. 
Pri náhodilých 
stretnutiach ich 
napadlo, že by si 
mohli urobi� spo-
loèné stretnutie a 
porozpráva� sa 
ako žijú. Reè je o 
rodáèkach z býva-
lej Novej ulice (te-
raz Bratislavskej) 

V súèasnosti bývajú už skoro všet-
ky na iných miestach, niektoré v 
Pezinku, iné v Bratislave, Cíferi, 
vo Vinosadoch a inde.

Stretli sa v sobotu 18. apríla v 
pezinskej reštaurácii U Slimáèky. 
Posadili sa za ve¾ký stôl a takmer 
šes� hodín živo diskutovali o všeli-
èom. Veï po to¾kých rokoch si mali 

ozaj èo poveda�, na èo spomína�. 
Na stretávku si dali vyrobi� ve¾kú 
tortu. Motýle na nej symbolizovali, 
že zo svojej rodnej ulice vyleteli.

Prežili spolu príjemné a vzácne 
chvíle. Pri odchode si s¾úbili, že na 
jeseò sa stretnú zas a bude ich 
možno ešte viac.                   (mo)

Stretli sa Novoulièanky

Ten kto sa vybral v nede¾u 10. mája na prechádzku do parku, iste vi-
del tancova� detièky z Centra vo¾ného èasu, ktoré pripravili svojim ma-
mièkám ku Dòu matiek malý darèek. Tie deti, ktoré darèek nemali, moh-
li si ho vyrobi� priamo na podujatí. Nechýbala trampolína, laná, poník a 
na záver vystúpenie Arionu. Tešíme sa na vás na ïalší rok.              
                                                                      Centrum vo¾ného èasu

F
o

to
 (

m
o

)

V piatok 1. mája sa uskutoènili v 

Pezinku pod patronátom strany 

SMER–SD oslavy Sviatku práce. 

K úèastníkom zhromaždeným 

pred Zámkom sa prihovoril posla-

nec NR SR Ing. Ján Èech a posla-

nec mestského zastupite¾stva Pe-

ter Wittgrúber (na snímke). O 

dobrú náladu sa postarala Dycho-

vá hudba Grinavanka.

Znovu sa potvrdilo, že mnohí 

Pezinèania toto májové stretnutie 

milujú, aj keï nám viacerí poveda-

li, že ho vôbec nevnímajú ako poli-

tickú akciu, prišli sem zo zvyku na 

kultúrny program, cigánsku, po-

rozpráva� sa s priate¾mi.        (mo)

Oslavy 1. mája

V sobotu 16. mája sa v priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku 
uskutoènilo podujatie s názvom Noc v múzeu. Touto akciou sa Malokar-
patské múzeum zapojilo do programu, konaného v rámci medzinárodnej 
resp. celoslovenskej kultúrnej kooperácie viacerých múzeí a pri tejto prí-
ležitosti sa prezentovalo pestrým programom..

Poèas celého dòa bola pre verejnos� sprístupnená bezplatná pre-
hliadka pivniènej expozície, naplnenej tajuplnou atmosférou. Návštevní-
ci múzea sa tak mohli v prítmí pivnièných priestorov stretnú� s tajomnými 
postavami, inšpirovanými skutoènými osobami, ktoré pochádzali z kri-
minálnej minulosti nášho mesta. Okrem pivniènej expozície bola na ná-
dvorí múzea realizovaná galéria s výberovými výstavnými predmetmi, 
ktoré Malokarpatské mú-
zeum sprístupnilo verej-
n o s t i  p o  d l h š o m  
èase. Súèas�ou progra-
mu Noc v múzeu bolo 
aj tzv. poulièné mú-
zeum, realizované for-
mou ukážok exponátov 
inštalovaných vo výkla-
doch miestnych predaj-
ní.

Mgr. Lucia Burdová,
Malokarpatské múzeum

Noc v Malokarpatskom múzeu

DEÒ MÚZEÍ A GALÉRIÍ V SCHAUBMAROVOM MLYNE
Deò múzeí a galérií si 16. mája pripomenuli aj v Galérii insitného 
umenia v Schaubmarovom mlyne. Poèas celého dòa bola bezplatne 
prístupná prehliadka mlyna a výstava Umenie bez hraníc. Pripravili 
tiež výtvarné a športové aktivity a bluesový podveèer Konfo a Ponka.
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Na dvoch stredných školách v 
Pezinku sa uskutoènila 12. mája 
policajná preventívno-bezpeè-
nostná akcia zameraná na drogo-
vú kriminalitu. Pezinskí policajti 
spolu s kolegami z oddelenia slu-
žobnej kynológie KR PZ v Bratisla-
ve a so špeciálne cvièeným psom 
h¾adali u žiakov drogy. Poèas ak-
cie bola u jedného žiaka nájdená 
„fajka“ na fajèenie marihuany. Dro-
gy nájdené neboli, ale pes oznaèil 
dvoch možných konzumentov 
omamných a psychotropných lá-
tok (jedným z nich bol aj žiak s faj-
kou).

V rámci drogovej problematiky 
mládeže bude polícia so školami 
spolupracova� aj v budúcnosti. 
Mladí ¾udia by nemali zabúda�, že i 
fajèením marihuany a jej precho-
vávaním pre vlastnú potrebu sa 
dopúš�ajú trestného èinu. Rov-
nako aj pri nedovolenej výrobe 
omamných a psychotropných lá-
tok, jedov a prekurzorov, ich drža-
ní a obchodovaní s nimi, kde naj-
nižšou sankciou je väzenie až na 
tri roky. U mladistvých sa trest zni-
žuje na polovicu.                (vk)

H¾adali drogy
na školách

V nede¾u 17. mája usporiadal Klub 
orientaèného behu Sokol Pezinok 52. roè-
ník Pohára oslobodenia mesta Pezin-
ka v orientaènom behu. Preteky sa usku-
toènili v 19 kategóriách mládeže a dospe-
lých. Trate v dåžke 1,7 – 7,2 km s prevýše-
ním 60 m boli v grinavskej èasti mesta. Dr-
žite¾om putovného pohára sa stal Rapid 
Bratislava. Umiestnenie Pezinèanov: 
M21 (7,2 km) – 4. Milan Beleš, M45 (3,7 
km) – 4. Ivan Oravec, R–8 (2,3 km – 1. So-
òa Kavecká, 2. Medard Féder (AŠK), 3. 
Jakub Fraòo, W 55 (2,3 km – 1. Soòa Ka-
vecká, 2. Marie Fraòová. Všetci pretekári 
okrem jedného reprezentovali KOB Sokol 
Pezinok.                                 (mo)

Pohár oslobodenia

V prvú májovú nede¾u sa konali 
v našom meste oslavy sv. Floriá-
na. Ich organizátormi boli Okres-
né riadite¾stvo Hasièského a zá-
chranného zboru a Dobrovo¾ný 
hasièský zbor v Pezinku. Podu-
jatie malo dôstojnú úroveò a záu-
jem oò zo strany obèanov bol ve¾-
ký.

Program zaèal sprievodom zo 
zoradiska v areáli ORaZZ po uli-
ciach v centre mesta. Profesionál-
ni i dobrovo¾ní hasièi v uniformách, 
množstvo hasièskej techniky, na 
jednom zo staruèkých vozidiel vy-
hrávala kapela Funny Fellows. 
V sprievode kráèali funkcionári ha-
sièských zborov, primátor Oliver 
Solga a rímsko katolícky farár Ján 
Ragula. Spoloène sa zastavili pri 
sochách sv. Floriána, kde položili 
vence.

Ïalší program prebiehal pred 
Zámkom. Po príhovoroch riadite¾a 
OR HaZZ Emila Mo�ovského a pri-
mátora mesta nasledovali dyna-
mické ukážky z èinnosti hasièov, 
záchranárov, bezpeènostných zlo-
žiek polície Policajného zboru SR 
a mestskej polície. Prítomní si 
mohli pozrie� tiež historickú strie-
kaèku. 

Návštevníci odchádzali z podu-
jatia spokojní, prièinilo sa o to aj 
pekné poèasie.                      (mo)

Oslavy sv. FloriánaOslavy sv. Floriána

Sprievod mestom

Kladenie vencov pri soche sv. Floriána pred Kláštorom

Ocenenie agentúre
Regionálna rozvojová agentúra Senec 

– Pezinok bola opä� vyhodnotená ako naj-
lepšia na Slovensku. Ocenenie získala od 
Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR za informovanos�, poraden-
stvo a strategický prínos k rozvoju regió-
n u  z a  r o k  2 0 0 8 .                                             

Medzinárodné majstrovstvá SR 
v pretekoch automobilov do vrchu 
amatérskych pretekárov Tatry Do-
nau cup Slovakia Motorsport 2009 
sa uskutoènili 8. a 9. mája na 
Babe. Preteky s dobrou úèas�ou 
jazdcov i divákov boli aj jedným z 
podujatí Majstrovstiev Slovenskej 
a Èeskej republiky.                  (ra)

Preteky automobilov
do vrchu
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Michal Miškerik           4.3.
Michal Hasprún             8.3.
Roman Balco               15.3.
Richard Balco            15.3.
Sofia Hujbertová           2.4.
Dominika Okonová             5.4.
Michaela Marková          7.4.
Tamara Breciková           9.4.
Matúš Broèko                11.4.
Peter Cingel                          16.4.
Radoslava Juráková            16.4.
Petronela Vachová            17.4.
Miriam Mackových            20.4.
Dominika Nemcová           21.4.

SPOMÍNAME

Ladislav Geršiè a Mária Partlová 
• Pavel Turjan a Natália Sulanová • 
Vladimír Fiala a Božena Sejèová 
• Mgr. Rastislav Striško a MUDr. 
Jana Senèáková • Martin Kovár a 
Andrea Èaplová • Jaroslav Ïurkáè 
a Silvia Krištofíková • Ing. Anton 
Morávek a Ing. Jana Jurèíková

Peter Daubner                   60 r.
Žofia Horvátová                       87 r.
Ján Bodo                           92 r.
¼udmila Guštafiková            54 r.
¼ubomír Matejík               42 r.
Jozefína Èulíková                    74 r.
¼udmila Cirkovská                 81 r.
Pavel Trnka                      69 r.
Mária Guštafíková                81 r.
Bernardína Koprdová             84 r.
JUDr. Gabriela Mištinová         38 r.
Július Polkoráb                        79 r.
Alžbeta Veselá                   72 r.
Pavol Granec                   55 r.
O¾ga Turanová                88 r.
¼udovít Slimák                 72 r.

                     70-roèní
Anna Herkelová                      13.5.
Jozef Koneèný                    20.5.
Anton Repatý                        20.5.

Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, milovala si život 
i nás. Slzy v oèiach, v 
srdci žia¾, èo bolo 
drahé, osud nám 
vzal. Tá rana stále 
bolí a zabudnú� nám 
nedovolí.

Dòa 6. 6. 2009 si s veåkým smútkom 
pripomenieme 9. výroèie úmrtia 
našej milovanej

Anitky KLAMOVEJ.
Ïakujem všetkým, ktorí nezabudli a 
spomínajú s láskou s nami. Smú-
tiaca rodina.

Odišla si tichuèko, 
ako odchádza deò, v 
našich srdciach zos-
táva spomienka len. 
Dòa 17. 5. 2009 uply-
nulo 11 rokov, èo nás 
navždy opustila na-
ša drahá

Emília VARGOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím 
tichú spomienku.

Dòa 19. 6. 2009 
uplynú 2 roky, èo nás 
navždy opustila na-
ša manželka, mama 
a babka

Anka 
MIŠKOVSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku. Manžel Vi-
liam, dcéra Majka, syn Tomáško 
s rodinou.

Osud nikdy nevráti 
èo nám vzal, ostali 
len spomienky a žia¾. 
Dòa 11. 5. 2009 uply-
nuli 2 roky èo nás 
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Jozef LIŠKA.
S láskou spomínajú manželka a 
synovia s rodinami.

Dòa 7. mája 2009 
sme si s úctou pripo-
menuli 1. výroèie 
úmrtia mojej drahej 
mamièky, tety, ba-
bièky a prababièky

Márie 
STREZENICKEJ,

bývalej uèite¾ky na Cajle. Kto ste ju 
poznali, venujte jej prosím tichú 
spomienku. Smútiaca rodina.

Dòa 3. 5. 2009 uply-
nulo 10 rokov èo nás 
navždy opustil náš 
milovaný manžel, 
otec, brat, krstný, 
dedko

Bohumil 
DOBROVODA.

S láskou spomína, manželka, dcéry 
s rodinami, sestry a ostatná rodina.

Dòa 10. 5. 2009 uply-
nulo 10 rokov, èo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, 
dedko

Viktor PAULEN.
S láskou spomínajú 
manželka Mária, 
dcéra a synovia s rodinami, vnuèky 
Petra a Veronika. Ïakujeme všet-
kým, ktorí mu venujú tichú spo-
mienku. Navždy zostane v našich 
srdciach.

14. mája uplynuli 4 
roky, èo nás navždy 
opustil náš drahý

Ivan 
PESSEL.

Je máj a smútok tu le-
ží, do oèí tisnú sa sl-

zy. Na hrob pokladáme zopár ruží a 
s láskou spomíname. Matka, man-
želka, deti a súrodenci s rodinami.

Len kytièku kvetov 
ti na hrob môžeme 
da�, pokojný spánok 
ti iba pria� a s ve¾kou 
láskou a boles�ou v 
srdci na teba spomí-
na�.
Dòa 26. 5. sme si 

pripomenuli druhé výroèie úmrtia 
nášho drahého, manžela, otca, sta-
rého otca,

Pavla NESTARCA
ktorý nás náhle opustil. Spomína, 
manželka O¾ga, dcéry Silvia, Zla-
tica s manželom a vnuci Nicolasko, 
Danielko.

Dòa 5. 6. 2009 uply-
nie 10 rokov, èo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a 
dedko

¼ubomír
 KOLLÁR.

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

Dòa 20. mája 2009 
sa dožil životného 
jubilea 70 rokov

Anton REPATÝ.
K tomuto výroèiu mu 
želáme hlavne ve¾a 
zdravia a š�astia. 
Manželka a deti s ro-
dinami.

POÏAKOVANIE

1. júna 2009 uplynie 
10 rokov, èo nás na-
vždy opustila naša 
milovaná manželka, 
mamièka, babièka a 
prababièka

Mária 
ŠMAHOVSKÁ.

S boles�ou v srdci, s láskou a modlit-
bou, s veènou vïakou spomína 
manžel Vendelín, dcéra Katarína s 
rodinou, synovia Peter a Vendelín s 
rodinami. Prosíme o tichú spomienku 
od všetkých, ktorí ste ju poznali.

Dòa 3. mája sme si pripomenuli 
nedožitých 80 rokov

Viliama ÈERNEKA.
Kto ste ho poznali venujte mu pro-
sím tichú spomienku. Smútiaca ro-
dina.

Ïakujeme všetkým 
príbuzným, známym 
a priate¾om, ktorí 
dòa 4. 5. 2009 od-
prevadili na posled-
nej ceste nášho 
drahého zosnulého

Júliusa 
POLKORÁBA

Ïakujeme za prejavenú sústras� a 
kvetinové dary. Zároveò ïakujeme 
primátorovi mesta za poslednú roz-
lúèku. Dcéra a syn.

Dòa 1. júna 2009 
uplynie 20 rokov od 
úmrtia

Magdalény 
BAÏUROVEJ

rod. Lenhartovej.
Kto ste ju poznali 
venujte jej prosím 

spolu s nami tichú spomienku. Syn 
Peter s rodinou a ostatná rodina.

Dòa 12. 6. 2009 
uplynú 2 roky, èo nás 
navždy opustila na-
ša dcéra a sestra

Mária KLIMOVÁ,
rod. Múèková.

S láskou spomínajú 
mama a brat s rodinou. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomien-
ku.

Ïakujeme príbuzným, priate¾om a 
známym za všetky prejavy sús-
trasti pri poslednej rozlúèke s na-
šou milovanou dcérou
JUDr. Gabrielou MIŠTINOVOU.

Smútiaca rodina.

Už niet domova, už nemáme kam 
ís�, len pri hrobe našich drahých 
rodièov sa pomodli�. 
So smútkom v srdci ale aj s nádejou 

na stretnutie u Pána 
sme si v dòoch 16. 5. 
a 22. 5. pri sv. om-
šiach pripomenuli 1. 
výroèie úmrtia náš-
ho otca, dedka a 
pradedka

Jozefa FÉDERA
Vás, ktorí ste ho poznali, prosíme, 
pamätajte spolu s nami na neho v 
modlidbách za jeho dušu. Ïakuje-
me, devä� detí s rodinami.

 75-roèní

Zdenka Krasòanská            1.5.

Božena Balogová                 4.5.

Ladislav Feifiè                   8.5.

Karol Šilhár                   9.5.

Mária Fröhlichová               14.5.

Agneša Šafárová             17.5.

Erika Kovaèièová               24.5.

80-roèní

Johana Schindlerová           8.5.

Jaroslav Jablonický              8.5.

Samuel Follrich               8.5.

Rudolf Gschwandtner          12.5.

Alžbeta Skovajsová          17.5.

Hedviga Sandtnerová           17.5.

Zita Klamová                    18.5.

Anna Behunková              25.5.

Ing. Jaroslav Axamit          25.5.

Mária Noskovièová             26.5.

Cecília Majtánová              26.5.

Alojz Vozatár                   29.5.

93-roèná

Anna Sadloòová           23.5.
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V sobotu 6. júna sa uskutoènia u 
nás, podobne ako v ostatných èlen-
ských štátoch Európskej únie, vo¾-
by poslancov do Európskeho par-
lamentu.

V nastávajúcom pä�roènom 
funkènom období bude Slovensko 
v 736 èlennom EP zastupova� 13 
poslancov, ktorí vzídu z priamych 
volieb na základe poètu získaných 
hlasov. Poèet kresiel v europarla-
mente sa rozde¾uje v pomere k 
poètu obyvate¾ov každej krajiny. 
Pod¾a tohto k¾úèa Slovensku pri-
náleží 13 kresiel.

Ústredná volebná komisia na 
Slovensku zaregistrovala 184 kan-
didátov na europoslancov zo 17 
strán a hnutí. Väèšina strán na-
vrhla na svojich kandidátkach ma-

ximálny poèet 13 kandidátov. Voli-
èi budú ma� teda z èoho vybera�.

Akých kandidátov vybera�?
K vo¾be by sme mali pristupova� 

zodpovedne a vybera� tých naj-
lepších kandidátov. Pri výbere pri-
hliadajte na to, èi je kandidát od-
borne zdatný, pracovitý, schopný 
zastupova� našu krajinu, presa-
dzova� záujmy svojich volièov, èi 
ovláda jazyky. Každý voliè na Slo-
vensku môže na hlasovacom líst-
ku zo 184 kandidátov zakrúžkova� 
poradové èíslo maximálne dvoch 
kandidátov.

Èo èaká poslancov v Európ-
skom parlamente?

Europoslanec sa zúèastòuje 
zasadnutí EP, pôsobí v niektorom 
stálom výbore a delegácii pre vz�a-
hy s krajinami, kde bol delegova-
ný. Plní si povinnosti v rámci prí-
slušnej politickej skupiny. Od po-
slancov sa oèakáva iniciatívnos�, 
odborný poh¾ad na riešenie prob-
lémov, predkladanie návrhov.

Poslanci Európskeho parla-
mentu sa podie¾ajú na vytváraní 
mnohých zákonov, smerníc, na-
riadení, ktoré ovplyvòujú každo-

po¾nohospodárskej politiky, vyrov-
návania regionálnych rozdielov, 
ochrany spotrebite¾ov, vnútorné-
ho trhu, hospodárskej a menovej 
únie, zamestnanosti, zdravia, ži-
votného prostredia, vedy, výsku-
mu, dopravy, kultúry a i.

Združovanie poslancov do 
skupín

Poslanci Európskeho parla-
mentu zasadajú v politických sku-
pinách. Nezoskupujú sa pod¾a ná-
rodnosti, ale na základe politickej 
príslušnosti. V uplynulom funk-
ènom období najsilnejšou sku-
pinou bola Európska ¾udová stra-
na (kres�anských demokratov) a 
Európskych demokratov (EPP

denný život obèana. Týkajú sa pre-
dovšetkým spoloènej zahraniènej 
a bezpeènostnej politiky, rešpek-
tovania ¾udských práv, spoloènej 

Pred vo¾bami do Európskeho parlamentu

Eurovo¾by sa uskutoènia
v sobotu 6. júna.
Volebné miestnosti 
budú otvorené
od 7.00 do 22.00 hod.

-ED, 277 poslancov). Jej èlenmi 
boli aj naši poslanci z KDH, SDKÚ 
a SMK. Druhou najsilnejšou sku-
pinou bola Socialistická skupina 
(PES, 218 poslancov). Jej èlenom 
bol Smer. Poslanci HZDS pôsobili 
ako nezaradení – NA (Non At-
tached, 14 poslancov). Túto skupi-
nu zastupovala slovenská poslan-
kyòa Irena Belohorská, ktorá bola 
ako jediná z našich poslancov 
èlenkou Konferencie predsedov 
Európskeho parlamentu.

Preèo by sme mali ís� voli�?
Mali by sme využi� toto právo 

obèana Európskej únie. Prièini� sa 
o to, aby nás reprezentovali naj-
kvalitnejší kandidáti.

V minulých eurovo¾bách bola na 
Slovensku najnižšia úèas� volièov 
zo všetkých èlenských štátov EÚ, 
èo nebola naša najlepšia vizitka. 
Skutoèný obraz záujmu Slovákov 
o èlenstvo v Európskej únii je iný, 
aspoò pod¾a celoštátnych priesku-
mov. Mali by sme ukáza�, že nám 
na zjednotenom európskom spo-
loèenstve národov záleží, že chce-
me by� jeho plnohodnotným èle-
nom.                                      (mo)
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Pezinok – mesto priate¾ské
k životnému prostrediu

Súèasný stav v oblasti separovaného zberu v Pezinku

Separovaný zber odpadov bol 
v meste Pezinok, ako v prvom mes-
te na Slovensku, zavedený ce-
loplošne už v roku 1993. Pri svo-
jom vývoji prechádzal technickými 
problémami a stretol sa tiež s ¾aho-
stajnos�ou a nepochopením niek-
torých obyvate¾ov, ale v koneènom 
dôsledku sa ukázal ako systém, 
ktorý kvalitne funguje doteraz. 

Mesto vytvorilo podmienky, aby 
sa do separácie mohli zapoji� všet-
ky domácnosti a podnikate¾ské 
subjekty, ktoré na území mesta 
produkujú komunálne odpady.

Vytvorenie systému separova-
ného zberu je z každého h¾adiska 
nároèná záležitos� a jeho zavede-
nie do praxe je obtiažne a vyžadu-
je si ve¾ké úsilie a nemalé finanèné 
prostriedky. Správne nakladanie 
s odpadmi nepredstavuje zdroj zis-
ku, ale podporuje skvalitòovanie 
životného prostredia. 

Odpadovému hospodárstvu ve-
denie samosprávy mesta Pezinok 
venovalo od zaèiatku fungovania 
patriènú pozornos�. Stanovila sa 

Èierne skládky v tonách

ROK 2004 2005 2006 2007 2008

Množstvo t 45,45 79,35 85,30 29,95 32,52

V ostatných dòoch vo verejnos-
ti i v médiách (Televízia TA3) rezo-
noval ïalší ekologický problém, a 
to likvidácia skládky drevnej hmo-
ty v Dolnej tehelni, ktorú zabezpe-
èovalo mesto v apríli a máji. Pod¾a 
vyjadrenia prednostu Obvodného 
úradu životného prostredia JUDr. 
Justína Sedláka Mesto Pezinok 
porušilo zákon a bude mu vyrube-
ná pokuta. Ako je to s tou-
to skládkou sme sa spýtali primá-
tora Olivera Solgu, ktorý nám po-
vedal:

– Od roku 2006 bolo povinnos�ou 
miest rieši� problém haluzoviny a 
révoviny z každoroèných orezá-
vok, pretože tieto nemohli by� ulo-
žené na skládkach komunálneho 
odpadu. Mesto Pezinok pre vlast-
nú potrebu i pre obèanov vytvorilo, 
po konzultácii na Obvodnom úra-

de životného prostredia, tzv. me-
dziskládku na svojich pozemkoch 
v Dolnej tehelni. Každoroène dáva-
lo túto skládku likvidova� štiepko-
vaním, èoho dôkazom sú aj reali-
zované zmluvy a uhradené faktú-
ry. Koncom minulého roka sme 
uzatvorili zmluvu s Re-gionálnymi 
cestami Bratislava, ktoré majú pre-
vádzku na Malackej ceste a halu-
zovinu od nás na štiepkovanie odo-
berajú. Už v decembri 2008 sme 
p r i  s c h v a ¾ o v a -
ní rozpoètu vyèlenili peniaze na 
likvidáciu medziskládky v Dolnej 
tehelni, pretože pozemok chceme 
v budúcnosti preda�. V apríli t. r. 
sme získali povolenie od hasièov 
a skládku sme zaèali likvidova� 
spa¾ovaním. Mimochodom týmto 
spôsobom drevnú hmotu likvidu-
jú aj vo Vysokých Tatrách, v prí-
rodnej rezervácii. Mesto Bojnice 

má stanovené podmienky na spa-
¾ovanie rastlinného odpadu a jed-
ným z dôvodov je to, že likvidá-
cia iným spôsobom ako spálením 
je èasovo, technicky a ekonomic-
ky nezvládnute¾ná. V Prešove vy-
medzujú spa¾ovaním na vo¾nom 
priestranstve pod¾a vyhlášky MV 
SR è. 82/96 Z. z. vo výnimoè-
ných prípadoch a so súhlasom  
odboru požiarnej ochrany, atï... 
Z toho teda vidie�, že v Pezinku sa 
niè mimoriadne ani trestuhodné 
nedialo. Rôzny iný odpad, ktorý 
sem nedisciplinovaní obèania na-
vozili bol vyseparovaný a odveze-
ný na skládku Dubová. Na mar-
go televízneho šotu len to¾ko: 
Promptné vyjadrenia majite¾a 
skládky Nová jama J. Mana st. v 
TA3, o mojom neekologickom po-
krytectve, nekomentujem. Dokon-
ca polovica pozemku, ktorý sme 

vyèistili, je súkromná a teda mal by 
za òu zodpoveda� majite¾. V su-
sedstve je ïalšia súkromná plo-
cha, na ktorej je už roky rovnaký 
odpad a nikto to doteraz neriešil. 
Iste by bolo zaujímavé tiež vedie�, 
ako postupoval OÚ ŽP v prípade 
èiernych skládok na súkromných 
pozemkoch, aké udelil sankcie, a 
to najmä v prípadoch, kedy samot-
né Mesto dávalo podnet na kona-
nie a odstránenie èiernych sklá-
dok alebo kedy konal z vlastného 
podnetu.

Napriek tomu Mesto spa¾ova-
nie okamžite zastavilo a zaèalo 
rokovanie s firmami, ktoré vlastnia 
výkonné štiepkovaèe, aj keï sme 
si vedomí, že náklady na likvidáciu 
budú podstatne drahšie. Naším 
cie¾om bolo nielen zlikvidova� túto 
medziskládku a vyèisti� pozemok, 
ale aj ušetri� peniaze mestu Pezi-
nok, pretože všetky ponuky na 
likvidáciu boli nad 20 000 eur (600 
tis. korún).                               (ra)

Problémy so skládkou v Dolnej tehelni

taktika a vytýèili ciele pre straté-
giu odpadového hospodárstva. Zá-
kladný cie¾ bol a neustále je smero-
vaný k obmedzeniu vzniku odpa-
dov, k vytváraniu podmienok pre 
minimalizovanie ich tvorby, k využí-
vaniu odpadov ako druhotnej suro-
viny, k zabezpeèeniu správneho 
spôsobu vytrieïovania nebezpeè-
ných odpadov z komunálnych od-
padov.

Po zhodnotení súèasného sta-
vu odpadového hospodárstva 
mesta Pezinok sa dá konštatova�, 
že mesto napåòa stanovený cie¾  
zabezpeèi� efektívny a nezávadný 
systém likvidácie odpadov a vy-
tvori� zdravé a estetické životné 
prostredie. Je teda možné zhrnú�, 
že v období rokov 1992 – 2008 po 
zavedení separácie TKO na úze-
mí celého mesta sa znížilo množ-
stvo komunálnych odpadov ukla-

daných na skládku, vytrieïujú sa 
zložky pre ïalšie zhodnotenie a 
vybudovaním  zberného miesta 
nebezpeèných odpadov vytvorili 
sa podmienky pre vhodné nakla-
danie s nebezpeènými odpadmi a 
tento odpad sa tým pádom vyèlenil 
z komodít ukladaných na skládku 
odpadov.

Pre zefektívnenie a optimálizá-
ciu vytvoreného systému separá-
cie mesto plánuje vybudovanie zber-
ného dvora. Malo by sa prejavi� 
predovšetkým znížením poètu nele-
gálnych èiernych skládok a ná-
rastom množstva zozbieraného od-
padu v zbernom dvore, nako¾ko by 
sa vytvorili podmienky pre príjem 
separovaných komunálnych odpa-
dov, ich evidenciu a doèasné skla-
dovanie.

Zákon è. 223/2001 Z. z. o odpa-
doch a o zmene a doplnení niekto- 

rých zákonov v znení neskorších 
predpisov pojem èierna skládka 
nepozná. Pod¾a zákona o odpa-
doch sa zakazuje uloži� alebo po-
necha� odpad na inom mieste ako 
na mieste na to urèenom. Týmto 
„iným“ miestom sa chápe akáko¾-
vek nehnute¾nos�. Vytváranie tzv. 
èiernych skládok odpadov na okra-
joch mesta, v lese a v prírodnom 
prostredí vôbec je ve¾mi negatív-
nym javom nielen v Pezinku. Mesto 
má zmapované miesta týchto sklá-
dok a každoroène vynakladá nema-
lé prostriedky na ich likvidáciu.

Renáta Klimentová, 
vedúca Odd. životného prostredia
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PSÈ Pezinok ozna-
muje, že v dòoch 
30. mája a 7. a 9. 
júna v èase od 
16,30 do 17,30 
hod. sa uskutoèní 

výber talentovaných detí roèníka 
1999, 2000, 2001 a 2002 do futba-
lovej prípravky. Výber sa bude ko-
na� na futbalovom ihrisku PŠC na 
Komenského ul.

Deti si prinesú športový odev, 
kopaèky a vyplnenú prihlášku. V 
rámci výberu absolvujú krátky test 
z futbalovej abecedy a odohrajú 
10 minút futbal.

Bližšie informácie nájdete na 
www.pscpezinok-pripravka.sk.   
                                            (PŠC)

Výber detí
do prípravky

Klub orientaèného behu So-
kol Pezinok v spolupráci s Mes-
tom Pezinok a Centrom vo¾ného 
èasu usporiadali 23. apríla pre-
teky jednotlivcov v cezpo¾nom 
behu – 31. roèník Behu mesta 
Pezinok. Pretekalo sa v troch 
kategóriách – mladší žiaci (500-
m), mladšie žiaèky (500m), star-
ší žiaci (1000m). Výsledky: ml. 
žiaci – 1. Denis Kuznecov, 2. 
Dávid Gašparoviè, 3. Lukáš Bo-
lek, ml. žiaèky – 1. Terézia Laèo-
ková, 2. Simona Ondrejkovièo-
vá, 3. Barbora Balintová, st. žia-
ci – 1. Samuel Kebis, 2. Matej 
Kopèík, 3. Erik Cíferský (všetci 
zo ZŠ Kupeckého). (mo)

Beh mesta Pezinok

F
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 (
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o
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Klub šachu Pezi-
nok v spolupráci s 
Malokarpatským 
múzeom v Pezinku 
organizuje v nede¾u 
7. júna tretí roèník 

otvoreného turnaja Memoriál Ri-
charda Rétiho v rapid šachu. Podu-
jatie sa bude kona� v priestoroch 
Domu kultúry. 

Snahou organizátorov je priblí-
ži� šachovej ako aj širšej verejnos-
ti osobnos� pezinského rodáka a 
svetového šachového ve¾majstra 
Richarda Rétiho. Aktuálne si pri-
pomíname 120 rokov od jeho naro-
denia (1889) a 80. výroèie jeho 
úmrtia (1929). V minulom roku sa 
turnaja zúèastnili traja ve¾majstri 
zo Slovenska a Èeskej republiky a 
viac ako 130 šachistov z celého 
regiónu. Úroveò akcie má vzos-
tupný trend a má ambíciu sta� sa 
jedným z popredných turnajov v 
rapid šachu v rámci Slovenska. 

Podujatie je aj tento rok otvore-
né pre všetkých hráèov, vrátane 
mládežníckych kategórií. Na jed-
nom mieste sa tak môžu stretnú� 
medzinárodní majstri, ale aj ša-
chisti  amatéri. Hra� sa bude švaj-
èiarskym systémom na devä� kôl. 
Prezentácia a zápis na turnaj bude 
prebieha� v deò podujatia, od 8.00 
do 9.00 h. v Dome kultúry, Holuby-
ho 42. Bližšie informácie nájde-
te aj na www.muzeumpezinok.sk, 
resp. t. è. 0905 861 666. Všetci ste 
srdeène vítaní!     Martin Hrubala

Šachový memoriál
Richarda Rétiho

 Už štrnás� rokov pezinskí nad-
šenci organizujú turnaj v minifut-
bale pod názvom Nový život cup – 
Memoriál Milana Bacigála. Tohto-
roèný sa uskutoèní v sobotu 27. 
júna tradiène na ihrisku TJ Baník 
Pezinok na Cajlanskej ulici. Ako 
nám povedal jeden z hlavných or-
ganizátorov Ján Nagy, štartova� 
bude  dvadsa� družstiev z Pezin-
ka, Bratislavy, Topo¾èian, Modry, 
Pieš�an, Nitry a Šurian. Podujatie 
zaène o 8.00, ukonèenie sa pred-
pokladá o 17.00 hodine.

Pre úèastníkov je pripravené 
obèerstvenie. Urèite nebude chý-
ba� ob¾úbený guláš, pivo, vínko a 
nealkoholické nápoje. Organizá-
tori pozývajú na podujatie všet-
kých fanúšikov futbalu a dobrého 
športu. Príïte povzbudi� družstvá 
o cennú trofej.

Prvenstvo bude obhajova� tím 
Eurestu, s. r. o. Slovensko.

Organizátori ïakujú Mestu Pezi-
nok, TJ Baník a všetkým sponzo-
rom za finanènú a materiálnu po-
moc, ktorá je nevyhnutná pre orga-
nizovanie takejto akcie.         (OV)

Turnaj v minifutbale

V Púchove sa uskutoènili Maj-
strovstvá Slovenska v Karate mlá-
deže, kde si úèas� do Slovenské-
ho pohára vybojovali dvanásti pre-
tekári z karate-Kickbox Pezinok.

V kategórii dievèatá 12-13 roè-
né kumite získali Ivana Blahová a 
Kamila Hozová tituly Majster Slo-
venska. Prvenstvo si vybojovali aj 
Adam Borovský (chlapci 12-13 roè-
ní), Patrik Leschinger (muži Ippon 
shobu). Striebro si odniesli Patrik 
Leschinger a družstvo v zložení 
Daniela Šiandorová, Kamila Hozo-
vá a Ivana Blahová.               (mh)

Majstrovské tituly v karate

Turnaj Slovenského pohára v 
stolnom tenise v Trenèianskej 
Teplej vyhral Adam Brat zo Stolno-
tenisového klubu Pezinok. Potvr-
dil svoju pozíciu jednotky na Slo-
vensku v kategórii najmladší žiaci.
                                               (pž)

Pezinská školská liga v stolnom tenise
Pohárové ví�azstvo Ví�azmi štvrtého roèníka Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise sa 

stali:

družstvá: najmladší žiaci – ZŠ Fándlyho, mladší žiaci – ZŠ Na bielenis-

ku A, starší žiaci – ZŠ Na bielenisku, dorastenci – Gymnázium

jednotlivci: najml. žiaci – Martin Žigo (ZŠ Fándlyho), mladí žiaci – Adam 

Brat (ZŠ Na bielenisku), mladšie žiaèky – Martina K¾úèiková (ZŠ Na 

bielenisku), starší žiaci – Ján Cipro (ZŠ Na Bielenisku), staršie žiaèky – 

Adriana Krupanová (ZŠ Kupeckého).                                                (pž)

Posledný krok naši basketbalisti nezvládli
Po piatom rozhodu-

júcom zápase finále 

play-off extraligy bas-

ketbalistov v pezin-

skej športovej hale za-

vládol na tvárach do-

mácich obrovský smú-

tok. Sklamanie ne-

skrývali fanúšiko-via, 

hráèi, funkcionári. Po-

sledný krok k získaniu 

majstrovského titulu 

nevyšiel.

Stav finálovej série 

po štyroch zápasoch 

bol vyrovnaný 2:2, roz-

hodnutie malo padnú� 

v piatom dueli v Pezin-

ku. Našim basketba-

listom však ani výho-

da domáceho prostre-

dia nepomohla. Ni-

tranèania bojovali ako levy, evi-

dentne prejavili väèšiu túžbu po ví-

�azstve. A to rozhodlo. Koneèný 

výsledok 93:97 znamenal, že sú-

per upravil stav série na 3:2 vo 

svoj prospech a vyhral boj o najvy-

šší slovenský basketbalový 

trón. Nitra sa naò vrátila po štyroch 

rokoch.

Pezinèanom teda obhajoba mi-

nuloroèného triumfu nevyšla. Vy-

hrali základnú èas� i Slovenský po-

hár. Majstrovský titul už nezískali, 

hoci mali k nemu ve¾mi blízo. Tre-

ba však objektívne prizna�, že Nit-

ranèania, vedení skvelým tréne-

rom, boli na finále pripravení vyni-

kajúco. Dokázali dvakrát pokori� 

finálového súpera na jeho palu-

bovke. A to sa v Pezinku v mi-

nulosti veru nestávalo.

Všetko treba s chladnou hlavou 

analyzova� a rozhodnú� sa ako ïa-

lej. Jedno je isté, že pri vyrovna-

nosti ligy, v boji o najvyššie méty 

sa žiada urobi� už viac.          (mo)

Smutní pezinskí fanúšikovia
 i hráèi po zápase
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Noc z 3. na 4. apríla bola pre na-
še deti z ŠKD pri ZŠ Fándlyho výni-
moèná. Mali možnos� zúèastni� sa 
medzinárodného projektu v Malo-
karpatskej knižnici v Pezinku veno-
vaného krá¾ovi rozprávkarov Han-
sovi Christiánovi Andersenovi. Ho-
ci to boli deti z prvého a druhého 
roèníka ZŠ, poèiatoèné obavy z 
nocovania bez rodièov sa rýchlo 
stratili. Bohatý program, o ktorom 
ste sa mohli doèíta� v minulom 
èísle Pezinèana, milí hostia a rôz-
ne sú�aže zaujali deti nato¾ko, že 
zabudli na èas a po polnoci spo-
kojné zaspali. Ráno po raòajkách 
a Andersenovej burze sa zvítali so 
svojimi rodièmi. Za skvelú akciu a 
atmosféru poèas nej ïakujeme 
všetkým organizátorom tohto 
podujatia a hlavne pani Vierke Bla-
nárikovej.    vych. D. Virgovièová

tr. uè. M. Èermáková 
a deti z ŠKD pri ZŠ Fándlyho ul.

Vïaka za skvelú akciu

Ocenenie A. Ileèkovi
Fond výtvarných umení v Bratislave udelil 29. aprí-

la sochárovi Alexandrovi Ileèkovi Cenu FVÚ za celo-
životné dielo. Laureáta na prestížne ocenenie vybe-
rali zo siedmich nominovaných z rôznych výtvarných 
spolkov.

Cenu ude¾ujú každoroène od roku 2004, A. Ileèko 
sa stal jej piatym držite¾om.

A. Ileèko je významnou osobnos�ou moderného 
slovenského sochárstva druhej polovice 20. storoèia. 
Narodil sa 25. 2. 1937 v Bratislave. V rokoch 1954 – 
1961 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v 
Bratislave maliarstvo a sochárstvo. Roku 1967-68 na 
základe štipendia Herderovej ceny navštevoval Aka-
démiu výtvarných umení vo Viedni.

Jeho diela, ktoré možno ráta� na stovky, sú z dre-
va, hliny, bronzu i kameòa. Vytvoril asi stovku búst 
spisovate¾ov a známych osobností kultúry. Široké za-
stúpenie má i ostatná sochárska tvorba.

Svoje práce vystavoval na mnohých výstavách u 
nás i v zahranièí (Viedeò, Paríž, Berlín, Káhira, Pra-

ha, Torino, Sofia, Budapeš�, Varšava, Moskva, Buku-
reš�, Štrasburg a iné).

Tvorí vo svojom pezinskom ateliéri na Novej ulici v 
Grinave.                                                             (mo)

V nede¾u 19. apríla sa na pôde 
Evanjelického cirkevného zboru v 
Pezinku konala pietna spomien-
ka pri príležitosti 50. výroèia smrti 
evanjelického farára, teológa, spi-
sovate¾a a publicistu Milana Žar-
novického. Nielen evanjelická ve-
rejnos�, ale všetci obyvatelia mes-
ta si tak mohli pripomenú� odchod 
jednej z výrazných osobností pez-
inskej kultúrnej a spoloèenskej 
scény. Osobnosti, ktorá zanecha-
la po sebe mnoho práce na poli 
pastoraènej i národnej a kultúrnej 
èinnosti.                                   (lb)

Spomienka 
na M. Žarnovického

Folklórna skupina seniorov z 
Pezinka usporiadala v sobotu 9. 
mája 2. roèník Prehliadky folk-
lórnych skupín Malokarpatské-
ho regiónu pod názvom Slnko v 
nás. Podujatia v Dome kultúry sa 
zúèastnili súbory Kra¾ovan z Mod-
ry-Krá¾ovej, Liturgia zo Sloven-
ského Grobu, Chorva�anka z Chor-
vátskeho Grobu a domáca Fol-
klórna skupina Obstrléze.

V úvode vystúpila FS Obstr-
léze s novým programom – ¼udo-
vou operou. Je to ojedine-
lý prejav deja na báze ¾udo-
vej piesne. Autorkou projektu je 
Mgr. Milada Krejèová, hudbu 
spracoval Ing. Ján Kaòuk. V hlav-
ných úlohách spievali: Janko – 
František Noskoviè, Anièka – Ma-

rianna Havlíková, mat-
ka – Kamila Németo-
vá. Záletníka Jurka 
spieval Ján Šindler, 
Evièku Mária Trubáro-
vá, otca Jozef Pták. 
Dievèatá predstavo-
vali Darina Kantárová, 
Emília Németová, Ida 
Nayová a Emí l ia  
Chmelárová. Myšlien-
ku spoji� piesne s 
dejom ocenili diváci 
ve¾kým potleskom. 

Pochopili, že ide tu o nieèo úplne 
nové.

Ostatné skupiny predviedli svo-
je ukážky. Liturgia uviedla èepèe-
nie, Chorva�anka piesne po chor-
vátsky, Krá¾ovan scénu zo súèas-
nosti.

Po prestávke vystúpila opä� sku-
pina Obstrléze s ïalším novo-
naštudovaným programom Ked 
zme boli dzeci. Autorkou scenára 
je O¾ga Csibová, na harmonike 
doprevádzal Ing. Jozef Benièák. 
Pásmo sme nacvièili pod vede-
ním M. Krejèovej.

FS Obstrléze majú naštudova-
né už štyri pásma, všetky sú v pez-
inèine.

V h¾adisku boli hlavne seniori 
z Pezinka, ale prišli aj diváci z oko-

Prehliadka folklórnych skupín regiónu
lia, niektorí chceli vidie�, ako sa dá 
zapoji� do tohto typu programu. 
Veríme, že ïalší sa k nám pridajú 
a vystúpia na 3. roèníku v bu-
dúcom roku.

Je na škodu, že pezinská tele-
vízia neukázala nás seniorov v 
plnej akcii. Sme síce vekom starí, 
ale myslením sme stále mladí, èo 
prejavujeme rôznymi aktivitami. 
Niekedy sme výkonnejší ako mla-
dí.

Ïakujeme Mestu Pezinok a Re-
vii za poskytnutú finanènú pomoc, 
bez ktorej by sme nemohli usku-
toèni� túto krásnu akciu. Naša vïa-
ka patrí i ostatným, ktorí nám pri 
príprave podujatia akýmko¾vek 
spôsobom pomohli.

Kamila Németová

Folklórna skupina Obstrléze v programe – ¼udová opera.

V Galérii Prokop na Potoènej 
ulici si môžete pozrie� do 19. júna 
2009 výstavu Anny Horváthovej, 
nosite¾ky Ceny výtvarníkov Slo-
venska za rok 2008 – HLINENÝ 
OBJEKT, KRESBA.                (np)

Výstava v Galérii Prokop

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v úzkej spolupráci s Okresnou a mestskou orga-
nizáciou JDS v Pezinku usporiadali v sobotu 16. má-
ja v pezinskom Dome kultúry Krajskú prehliadku 
speváckych zborov pod názvom SENIORI SPIE-
VAJÚ. Záštitu nad podujatím prevzal primátor Pez-
inka Oliver Solga.

Na tohtoroènej prehliadke sa predstavilo šes� 
speváckych zborov: Melódia z Petržalky, Raèan z 
Raèe, Èervené jabåèko z Rovinky, Dúbravanka 
z Dúbravky, Senioranka z Karlovej Vsi a Obstrléze 
z Pezinka. Odborná porota na celoštátnu sú�až, kto-
rá sa uskutoèní v Košiciach, vybrala petržalskú Me-
lódiu (dirigentka Mária Vinklárová).            (mo)

Únia miest Slovenska, mest-
ská organizácia Pezinok, uspo-
riada v sobota 6. júna o 15.00 
hod. v Dome kultúry 11. roèník 
celomestskej speváckej sú�aže 
PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE 
S NAMI.

Prihlási� do sú�aže sa môžu záu-
jemcovia v rôznych vekových ka-
tegóriách. Pokia¾ je spev vaším 
koníèkom a chcete sa ním prezen-
tova�, neváhajte a prihláste sa èo 
najskôr na tel. è. 0910 517 856 ale-
bo osobne v kancelárii cestovnej 
agentúry Eurosand v Dome kul-
túry v Pezinku.                       (mo)

Prihláste sa
na spevácku sú�až

Seniori spievajú
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KULTÚRNE CENTRUM
PEZINSKÉ

Kultúrne programy na jún 2009

5.6. (piatok) o 19.00 h v 

spoloèenskej sále DK – 

B E N E F I È N Ý  

K O N C E R T  L I O N S  

KLUBU – Pa¾o Drapák and Band

   6.6. (sobota) o 14.30 h vo ve¾kej 

sále DK – PEZINOK SPIEVA – 

SPIEVAJTE S NAMI. XI. roèník 

celomestskej sú�aže v speve. 

Hlavný garant: Únia žien Sloven-

ska – MO Pezinok

  7.6. (nede¾a) o 9.30 h v spoloèen-

skej sále DK – MEMORIÁL R. RÉ-

TIHO. III roèník šachového tur-

naja. Organizátori: Klub šachu 

Pezinok, Malokarpatské múzeum, 

Pezinské kultúrne centrum, Mesto 

Pezinok

  8.6. (pondelok) o 17.00 h v mini 

galérii – VERNISÁŽ VÝSTAVY 

AMFO A DIAFOTO. Výstava Kraj-

skej sú�aže neprofesionálnej foto-

grafie. Hlavný garant: Malokarpat-

ské osvetové stredisko

  14.6. (nede¾a) o 19.00 h vo ve¾kej 

sále DK – MESTSKÉ SLÁV-

NOSTI – 19.00 – Mestské ocene-

nia, 19.30 – Program FS Poleno

  18.6. (štvrtok) o 18.00 h v malej 

sále DK – IMPROLIGA. Improvi-

zácie v podaní divadelných tímov 

(Predveèer Festivalu poulièného 

divadla)

  19.-20.6. (piatok, sobota) – 

FESTIVAL POULIÈNÉHO DI-

VADLA. Organizátori: Pezinské 

kultúrne centrum, Centrum vo¾-

ného èasu, Mesto Pezinok. Pro-

gram festivalu bude uvedený na 

osobitných plagátoch

  19.6. (piatok) o 21.00 h v spolo-

èenskej sále DK– THIERY AND 

FRIENDS – koncert poprednej 

afro-regeae-ethno formácie. (Kon-

cert je súèas�ou Festivalu pouliè-

ného divadla)

  20.6. (sobota) o 20.00 h vo ve¾kej 

sále DK – RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 

DIVADLO: NIEKTO TO RÁD SLO-

VENSKÉ. V hlavnej úlohe: Sta-

nislav Štepka. (Predstavenie je 

súèas�ou Festivalu poulièného 

divadla)

 21.6. (nede¾a) o 16.00 h. vo ve¾kej 

sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. 

Dnes: KAMOŠ OBOR. Úèinkuje 

Divadlo PIKI. Vyhodnotenie celo-

roèného cyklu rozprávok s detskou 

sú�ažou

 21.6. (nede¾a) o 18.00 h nádvorie 

Mestského domu – Radnièné 

nám. 9 – SPIEVANIE NA NÁDVO-

RÍ. Podujatie pri príležitosti Sveto-

vého dòa hudby. Zaspieva si kaž-

dý, kto rád spieva.

 21.6. (nede¾a) o 19.00 h v spolo-

èenskej sále DK – REPETE NÁ-

VRATY. Program Martina Jakub-

ca a jeho hostí – Lýdie Volejníèko-

vej a O¾gy Szabovej. (prenájom)

 25.6. (štvrtok) o 17.00 h v salóniku 

DK – SPIEVANKY. Veèer pre kaž-

dého kto má rád peknú pesnièku. 

 27.6. (sobota) o 20.00 h v malej 

sále DK – KONCERT V KLUBE 

MLADÝCH

 29.6. (pondelok) o 17.00 a 18.00 h 

v minigalérii a v malej sále DK – 

VERNISÁŽ VÝSTAVY MINE-

RÁLY MALÝCH KARPÁT – 

PREDNÁŠKA MINERÁLY MA-

LÝCH KARPÁT. Hlavný garant: 

Malokarpatský banícky spolok

VÝSTAVY:

Do 6. 6. 2009 Anita Reichelová: 

QUILT – obrazy z látky

8. 6. – 26. 6. AMFO A DIAFOTO - 

fotografie

29. 6. – 25. 7. 2009 MINERÁLY 

MALÝCH KARPÁT.

PRÍRODNÉ KINO 
PEZINOK

     1.-2. Nebo, peklo...zem     SR
         3. Tango s komármi       SR
     4.-5. Vojna neviest        USA
      6.-8. Rýchli a zbesilí     USA
   9.-10. Znovu 17                 USA
       11. Hotel pre psov         USA
 12.-14. Anjeli a démoni       USA
15.- 16. Líbáš jako bùh        ÈR
 17.-19. X-Men origins         USA
  20-22. Odpor                     USA
 23.-24. Súmrak               USA
 25.-26. Dvojitá hra              USA
 27.-28. Nedodržaný s¾ub      SR
 29.-30. Nenarodení            USA

Zaèiatok predstavení je o 21.00 h., 
pokia¾ nie je uvedené inak. ZMENA 
PROGRAMU VYHRADENÁ!

Pezinské kultúrne centrum: 
033/641 2093, 033/641 3949
e-mail: kcpezinok@kcpezinok.sk

 

EPICENTRUM
Centrum vo¾ného èasu

Kreatívne sobotné 

popoludnie – VOS-

KOVÁ BATIKA – 13. 

6. (sobota) od 14.00 

– 19.00 h si príïte skrášli� váš šat-

ník. Zároveò sa nauèíte nieèo no-

 

vé a vyplníte svoj vo¾ný èas. Pri-

nies� si treba vlastné textílie a ve¾a 

dobrých nápadov. Cena: 10 €. 

Prihlási� sa môžete do 10. 6. 2009 

telefonicky alebo osobne: EPI-

centrum – Centrum vo¾ného èasu 

v Zámockom parku, tel.: 033/641 

20 20, 0911 402 021, www.epi-

centrum.org

MESTSKÉ MÚZEUM

VÝSTAVY

1. 6. 2009, 17.00 hod – Iná archeo-

lógia. Otvorenie výstavy o tom, èo 

predchádza archeologickým výs-

kumom, èo je ich súèas�ou a èo na-

sleduje po ich ukonèení. O terén-

nych prieskumoch, povrchových 

zberoch a spracovaní získaného 

materiálu. O tom, èo dokáže o minu-

losti prezradi� kus kameòa, kovu èi 

vypálenej hliny. Výstava potrvá do 

31. 8. 2009

Stále expozície:

ZO ZEME – expozície archeológie 

Pezinka a blízkeho okolia

SAKRÁLNA PLASTIKA – Jozef 

Franko

Otvorené: utorok – piatok: 10.00 – 

18.00, sobota 10.00 – 16.00

LIONS KLUB PEZINOK– BOZIN vás srdeène pozýva na benefièný 
koncert Pa¾o Drapák and Band 5. júna o 19.00 hod. v Dome kultúry. 
Vý�ažok z koncertu bude venovaný Špeciálnej základnej škole v Pez-
inku a Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých MEREMA 
v Modre.                                                                                          (ra)

Benefièný koncert
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