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Prezident SR Ivan Gašparovič
prijal 9. júna vo svojom sídle čle-
nov prezídia Únie miest Sloven-
ska Andreja Ďurkovského, primá-
tora Bratislavy, Štefana Bošnáka,
primátora Trnavy, Pavla Hagyari-
ho, primátora Prešova a Olivera
Solgu, primátora Pezinka. Počas
stretnutia primátori informovali pá-
na prezidenta o dopade nového
sociálneho zákona na samosprá-
vy, o obmedzeniach pri čerpaní
eurofondov v Bratislavskom kraji,
ako i o vážnych dopadoch hospo-
dárskej krízy na mestá a obce. Pe-
zinský primátor konkrétne infor-
moval aj o problémoch miest plniť
záväzky štátu voči EÚ pri budova-
ní kanalizácie a rozvodov pitnej
vody. Ako príklad uviedol finanč-
nú náročnosť budovania kanalizá-
cie v Grinave z rozpočtu mesta.
Prezident SR prejavil záujem
zoznámiť sa podrobnejšie s touto
problematikou a pomôcť pri rieše-
ní aj tohto problému. Zástupcovia
ÚMS poďakovali hlave štátu za
doterajšiu pomoc samosprávam ,
najmä v legislatívnej oblasti a pri-
vítali jeho ponuku aktívne sa zú-
častňovať niektorých dôležitých
rokovaní. (ra)

Ulice v centre mesta zaplnili stánky s nádhernými keramickými výrobkami. Viac na 9. strane.

Tak a prvý ročník Festivalu pou-
ličného divadla je za nami. Mesto
Pezinok poverilo jeho prípravou a
organizáciou Pezinské kultúrne
centrum a Centrum voľného ča-
su. Podľa reakcií divákov a pek-
nej účasti na všetkých predstave-
niach sa zámer vydaril.

Väčšinu predstavení ocenili. Mi-
moriadne zaujímavé pre ne boli
predstavenia divadelných súbo-
rov Kašpárek a Jitřenka z partner-
ského mesta Mladá Boleslav. Všet-
ky ich predstavenia boli založe-
né na forme tzv. „čierneho diva-
dla“, kde zaujímavo pracujú malí
bábkoherci odetí v čiernom a na
čiernom pozadí s pestrofarebný-
mi bábkami. Deti sa len čudovali –
ako je možné, že tie ryby naozaj
plávajú... V divadle je, našťastie,
možné všetko.

Divákov zaujali aj predstavenia
slovenských súborov – Základnej
umeleckej školy Malacky, ZUŠ
Svätý Jur a pezinského Centra
voľného času. Vystúpenie MC Klo-
kanček z Nitry urobilo zasa radosť
najmenším divákom.

Napriek tomu, že mrholilo, v so-
botu ráno sa prišli malí i veľkí

pozrieť na Radničné námestie na
obrie bábky a hercov na chodú-
ľoch v predstavení Creative shows
– Pirátska odysea. Počas ich vy-
stúpenia už šteklila nosy vôňa
gulášu – zo súťaže Klubu podni-
kateľov mesta Pezinka, ktorá bo-
la sprievodným podujatím festiva-
lu.

Pre dospelých bola naozaj la-
hôdkou premiéra hry

v podaní Divadla na ko-
lesách, ktoré je zložené prevažne
z absolventovAMU Banská Bystri-

Príbeh v obla-
koch alebo Guliverova cesta na
Slovensko

ca a ktoré sa realizovalo na pre-
krásnom novozrekonštruovanom
nádvorí Krušičovej kúrie na Rad-
ničnom námestí č. 9.

I keď sa nám sobota pred obe-
dom znovu rozpršala a predsta-
venia sa museli preniesť do Do-
mu kultúry, nič to neubralo na krá-
se a návštevnosti detských pred-
stavení, ale aj dospeláckeho

v poda-
ní divadla Na kolene Častá. Toto
predstavenie si so záujmom po-
zrel aj herec Stanislav Štepka,
ktorý následne so svojim Rado-

šinským naiv-
ným divadlom
pred zaplne-
ným hľadiskom
veľkej sály festi-
val uzatvori l .
Koncert a bub-
novačka Thiery-
ho Ebama boli
už len chuťov-
kou pre publi-
kum.

Podarila sa
dobrá vec – Pe-
zinok opäť žil di-
vadlom.

Ne-
vesta predaná Kubovi

(da)Vystúpenie divadelného súboru ZUŠ Malacky



V sobotu 6.
júna sa uskutoč-
nili na Sloven-
sku, rovnako aj v
ďalš ích kraj i-
nách Európskej
únie, voľby do

Európskeho parlamentu. Tie slo-
venské, tak ako v roku 2004, cha-
rakterizovala najnižšia volebná
účasť v EÚ. K urnám prišlo len
19,63 percent voličov.

Slabá volebná účasť priniesla
víťazstvo Smeru, ktorý získal 32,1
% odovzdaných hlasov. Výsledky
ďalších strán: SDKÚ-DS 16,9 %,
SMK 11,3%, KDH 10,8%, ĽS-
HZDS 8,9%, SNS 5,5%. Tieto stra-
ny budú maťposlancov v EP.

Trinásť poslaneckých mandátov
za Slovensko získali: –
Monika Flašíková-Beňová, Boris
Zala, Vladimír Muňka, Monika
Smolková, Katarína Neveďalová,

– Eduard Kukan, Pe-
ter Šťastný, – Anna Zá-

Smer (5)

SDKÚ-DS (2)
KDH (2)

borská, Miroslav Mikolášik,
– Edit Bauer, Alajos Mészaros,

–Sergej Kozlík,
– Jaroslav Paška. Títo poslanci
budú v najbližších piatich rokoch
súčasťou 736 členného Európske-
ho parlamentu.

Smer 29,37%, SDKÚ-DS 24,47%,

MK (2)

HZDS (1) SNS (1)

Výsledky eurovolieb
v okrese Pezinok

KDH 8,55%, SaS 8,39%, HZDS
8,03%, SZ 7,71%, SNS 6,32%, KD-
S-OKS 3,14%, SF 1,5%, KSS
0,77%, ASV 0,48%, SDĽ 0,35%,
DS 0,34%, SMK-MKP 0,32, LIGA
0,15%, Misia 21 0,04%.

Z 18 521 zapísaných voličov
prišlo k urnám 3998, čo je 21,59
percent. Svoje hlasy rozdelili na-
sledovne: Smer 26,22%, SDKÚ
25,50%, Strana zelených 13,87%,
SaS 8,75%, KDH 6,90%, HZDS
6,43%, SNS 5,07%, KDS 3,09%,
Slobodné fórum 1,60%, KSS
1,00%, DS 0,28, LIGA 0,05%, Mi-
sia 21 0,03%.

Najvyššia volebná účasť bola
v okrsku č. 13 – , (voleb-
ná miestnosť: Klub dôchodcov
Hrnčiarska ul.), najnižšia v okrsku
č. 8 – (volebná miest-
nosť Materská škola Svätopluko-
va ul.).

Ako sme volili v Pezinku

30,78%

14,89%

(mo)

V piatok 29. mája slávnostne
odovzdali do užívania nové do-
pravné ihrisko v Materskej škole
Za hradbami.

Výstavbu realizovala firma Du-
vystav Pezinok. Mesto Pezinok
investovalo do projektu 6638 eur
(200 tis.Sk) na terénne úpravy a
úpravu plochy. Akciu spolufinan-
covala Nadácia Allianz, ktorá
prispela sumou 6638 eur na za-
kúpenie a osadenie dopravných
značiek, na vodorovné dopravné
značenie a Revia – Malokarpatská
komunitná nadácia 330 € (10 tis.
Sk) na vybavenie ihriska – trojkol-
ky a bicykle.

Dopravné ihrisko bude k dispo-
zícii aj pre ostatné materské ško-
ly a žiakov I. stupňa základných
škôl.

Cieľom investície je podnecovať
a zvyšovať záujem detí a žiakov o
dopravnú výchovu. Projekt pod-

porila Mestská polícia v Pezinku,
ktorá bude trvale participovať na
výučbe. (mo,mk)

Je potešiteľné, že dvory škôl
postupne menia svoju tvár k lep-
šiemu, z čoho majú pochopiteľne
najväčšiu radosť deti. Nie je to v
súčasnej dobe vôbec jednoduché,
ale buduje sa.

V Materskej škole na Vajanské-
ho ulici sa rozhodli vymeniť už
zničený trávnik za nový trávový
koberec. Pokladali ho v rámci bri-
gády rodičia detí, ktoré navštevujú
toto predškolské zariadenie.
Okrem toho vymenili prasknuté
závlahové systémy, natreli pre-
liezky, lavičky, osadili obrubníky
okolo pieskoviska, dokúpili dreve-
nú preliezku a iné. Do brigád sa

zapojilo 60 rodičov, dvadsať-
päť prispelo finančne. Pomohli
aj Stavebniny Stavkvet dlaždica-
mi, firma Petmas
im zapožičala nára-
die a Mesto Pezi-
nok zabezpečilo do-
voz piesku, maka-
damu a vývoz odpa-
du.

Veľkú radosť z rea-
lizovaných prác ma-
la riaditeľka školy
Mgr. Jana Luzová.
Požiadala nás, aby
sme aj v mene detí
poďakovali všet-

kým, ktorí pomohli a pričinili sa o
vylepšenie prostredia ich školské-
ho dvora (mo)

Siedmy poslanecký deň v roku
2009 sa uskutoční v stredu 1. júla
od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19 na prvom poscho-
dí. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí 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
Grinave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (ZS)

Vo štvrtok 11. júna zasadala
Mestská rada. Z dôvodu hospo-
dárskej krízy a šetriacich opatrení
na celom MsÚ sa navrhovaných
polročných odmien vzdal primátor,
viceprimátor i hlavná kontrolórka.
Diskutovaným bodom programu
boli nové legislatívne zmeny v so-
ciálnej oblasti, ktoré budú pravde-
podobne veľkou záťažou pre mest-
ský rozpočet. Mestská rada neod-
porúčala návrh nového VZN, ktoré
malo určiť podmienky rozdeľova-
nia účelových dotácií na šport, kul-
túru a sociálnu oblasť. Uvedené
VZN bude zrejme ešte predmetom
diskusií.

Ďalším z bodov programu bol i
návrh racionalizačných opatrení,
redukcia bežných výdavkov mes-
ta, ale aj investičných akcií, kto-
rých realizácia sa posunula na
ďalšie roky. (MA)

V zasadačke mestského úradu
sa uskutočnilo stretnutie vedenia
mesta a projektanta s obyvateľmi
Záhradnej ulice. Aj toto druhé
stretnutie bolo zamerané na prí-
pravu projektovej dokumentácie
pre generálnu rekonštrukciu Zá-
hradnej ulice. Občania, ktorých
prišlo vyše šesťdesiat, sa mohli
vyjadriť k navrhovanému riešeniu
projekčnej kancelárie VPÚ DECO,
ktorú zastupoval projektant Ing.
arch. Jaroslav Hanúsek. Spoločne
vyhodnotili zapracovanie pripo-
mienok z minulého stretnutia a pre-
diskutovali niekoľko podnetov od
občanov. Ďalším krokom bude vy-
pracovanie projektovej dokumen-
tácie pre stavebné povolenie a na
jeseň podá Mesto žiadosť o finan-
čný príspevok na rekonštrukciu z
grantov EÚ. (ra)



Upozorňujeme občanov na po-
vinnosť nahlasovania zakáľačky
hovädzieho dobytka a ošípaných
pre vlastnú potrebu písomne na
Regionálnu veterinárnu a potravi-
nársku správu Senec, Svätoplu-
kova ul. č. 50, 903 01 Senec, telef.
na č. 02/459 262 12, faxom – 02/
459 262 11, e-mailom – rvssco-
@svssr.sk. Potrebné je uviesť tie-
to údaje: meno a priezvisko, mies-
to a dátum zabíjačky, tel. kontakt,
dátum a čas nahlásenia, druh zvie-
raťa – ošípanú (HD, vlastný chov)
kúpené, počet ks, u HD aj vek.

Povinnosť vyplýva zo zákona č.
39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti § 23, od. 1. – hovädzí
dobytok a ošípané možno zabíjať
u chovateľa na súkromnú domácu
spotrebu, ak bolo zabíjanie zvierat
nahlásené príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej správe
aspoň jeden pracovný deň vo-
pred. (RVaPS Senec)

Mesto Pezinok sa zapojilo do celoslo-
venského projektu .
Na projekte participovalo 21 miest, zá-
stupca Únie miest Slovenska, zástupca
Asociácie komunálnych ekonómov, kon-
zultanti spoločnosti MIM a zástupcovia
sponzorov ako riadiaca komisia projektu
(ÚMS, M.E.S.A. 10, MIM a Nadácia otvo-
renej spoločnosti), aby vytvorili sústavu
ukazovateľov pre vzájomné porovnávanie
sa, a tým vytvorili bázu pre učenie sa jeden
od druhého. Sústava ukazovateľov bola
zameraná na efektívnosť, hospodárnosť a
účelnosť fungovania MsÚ. Po získaní rele-
vantných údajov za obdobie rokov 2004 až
2007, ich validácii a zhodnotení 228 uka-
zovateľov v rámci 18 oblastí boli na konfe-
rencii v Piešťanoch vyhlásené výsledky.
Mesto Pezinok sa umiestnilo za celé sle-
dované obdobie na prvom mieste v kate-
górii . V kategórii

, a
máme z roka na rok

stúpajúcuu tendenciu.

Bench-marking miest

Efektívna správa Kvalita
služieb Bezpečnosť a poriadok Kvalita
životného prostredia

(MsÚ)

V nedeľu 14. júna pri príležitos-
ti 801. výročia prvej zmienky o
meste a 362. výročia udelenia
výsad slobodného kráľovského
mesta odovzdal primátor Pezinka
Oliver Solga mestské ocenenia
jedenástim jednotlivcom a kolektí-
vom.

Prvýkrát sa tradičné oceňova-
nie uskutočnilo vo veľkej sále
Domu kultúry. Program vyvrcholil
vystúpením bratislavského folklór-
neho súboru Poleno (vedie ho
Pezinčanka Viera Eliášová) a hu-
dobnej skupiny Kuštárovci.

Mestské ocenenia prevzali:

– primátor partner-
ského mesta Neusiedl am See
(Rakúsko) za dlhoročné iniciova-
nie a upevňovanie spolupráce me-
dzi občanmi našich miest, pri prí-
ležitosti 800. výročia prvej zmien-
ky o meste Neusiedl am See.

pri príleži-
tosti životného jubilea za dlhoroč-
né úspešné pôsobenie v oblasti
podnikania, za aktívnu činnosť vo
funkcii prezidenta Klubu podnika-
teľov mesta Pezinok, predsedu
Slovenskej živnostenskej komory,
predsedu predstavenstva Cechu
pekárov a cukrárov regiónu zá-
padné Slovensko a v samospráv-
nych orgánoch mesta;

– za 40-ročnú obeta-
vú prácu futbalového funkcionára

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
PEZINOK

Ocenenie so stužkou ZA ZÁ-
SLUHY O ROZVOJ MESTA

Kurt Lentsch

Vojtech Gottschall –

Milan Košík

v prospech grinav-
ského futbalu,
s prihliadnutím na
systematickú prá-
cu s mládežou;

– riaditeľka Mater-
skej školy na Ul.
gen. Pekníka za
dlhoročnú činnosť
riaditeľky školy, v
ktorej dokázala
spoj iť lásku k
deťom s profesio-
nálnou pedago-
gickou a riadiacou
činnosťou;

Edita Varechová

Epicentrum – Centrum voľné-
ho času

Vladimír Bokes

Viktor Wittlinger

JánČech

– pri príležitosti 50. výro-
čia vzniku za obetavú a rôznorodú
činnosť v prospech detí a mládeže
v oblasti aktívneho prežívania voľ-
ného času.

– hudobný skla-
dateľ a vysokoškolský pedagóg
za dlhoročné pôsobenie v oblas-

ti tvorby a interpretácie vážnej
hudby ako i za pedagogickú čin-
nosť;

– strojný inži-
nier, projektant, vysokoškolský pe-
dagóg za výsledky dosiahnuté
vo svojej profesijnej i pedagogic-
kej oblasti s prihliadnutím na jeho
podiel na organizovaní úspešnej
Akadémie tretieho veku v Pezin-
ku;

– za dlhoročnú vedeckú
a pedagogickú činnosť v oblasti
psychológie, so špecifickým zame-

CENA JOZEFA ĽUDOVÍTA HO-
LUBYHO

raním na policajnú a sociálnu psy-
chológiu.

– právnička
a ekologická aktivistka, vedúca
osobnosť občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta za dlho-
ročnú iniciačnú, organizačnú a od-
bornú angažovanosť v boji o zdra-
vé životné prostredie a za dodržia-
vanie práv občanov;

– historička
a vysokoškolská pedagogička za
významnú publikáciu Tragédia pe-
zinských Židov v pamäti obyva-
teľov mesta;

– za dlhoroč-
ný záujem a prácu v prospech mla-
dých ľudí žijúcich v detských do-
movoch a najmä za vybudovanie
Domu na polceste, zariadenia, ktoré
využívajú tí, ktorí po opustení det-
ských domovov strácajú strechu nad
hlavou a náležité zázemie.

CENA PRIMÁTORA MESTA PE-
ZINOK

Zuzana Čaputová

Františka Čechová

Alžbeta Lančaričová

(mo)

Cenu J. Ľ. Holubyho z rúk primátora preberá
hudobný skladateľVladimír Bokes

Vydavateľ mesačníka Pezinčan
týmto v súlade s § 6 ods. 3 tlačové-
ho zákona oznamuje, že vlastní-
kom mestských novín Pezinčan k
31. 12. 2008 bolo Mesto Pezinok.

Keramické trhy či Festival pou-
ličného divadla sú už za nami, bo-
haté Kultúrne leto nás ešte len
čaká, napriek tomu sa už hlavní
organizátori Mesto Pezinok a Pe-
zinské kultúrne centrum pustili do
prípravy Vinobrania 2009. Tento
rok sa bude konať v termíne od
18.– 20. septembra a výnimočné
bude tým, že si pripomenieme 50
rokov organizovania Vinobraní v
Pezinku. A čo nás čaká? Okrem
tradične bohatého programu na
dvoch pódiách na námestí a v
Zámockom parku,alegorického
sprievodu či uličky remesiel bude
v rámci sprievodného programu
otvorených šesť výstav v Mest-
skom múzeu (Zo zeme, Sakrálna
plastika Jozef Franko, Nana Fu-
ryia maľba a ilustrácia), v Malokar-
patskom múzeu (Bakchanálie a
pouličné múzeum) a v minigalérii
Pezinského kultúrneho centra. De-
ti zabaví Centrum voľného času v
remeselnom mestečku v Zámoc-
kom parku a rodičia si zatiaľ môžu
vychutnávať atmosféru mestskej
viechy či výstavy vín na nádvorí
Mestského domu na Radničnom
námestí č. 9. (ZS)

Okruhlý stôl, venovaný riešeniu problémov Rómov, obyva-
teľov Glejovky, sa uskutočnil 2. júna na MsÚ v Pezinku za účas-
ti splnomocnenkyne vlády Aniny Botošovej, vedenia mesta a
zástupcov rómskej komunity. Cieľom stretnutia bolo vyhodno-
tenie situácie rok po požiari bytového domu so zameraním sa
na bývanie a dodávky energii. Pani Botošová prišla s ponukou
obstarať nové unimobunky na celoročné bývanie a financovať
vybudovanie výtokového stojana na pitnú vodu.

Primátor Oliver Solga odmietol akúkoľvek ďalšiu finančnú
účasť mesta alebo vznik nájomných alebo majetkoprávnych
vzťahov. Upozornil, že mesto Pezinok v predchádzajúcom ob-
dobí urobilo oveľa viac ako vyžadoval zákon, keď pomoc Ró-
mom po vyhorení bola viac ako 2,5 mil. korún z rozpočtu
mesta. Jeho opakovaná výzva na odpracovanie si aspoň časti
tejto sumy formou verejnoprospešných prác sa však nestretla
s kladnou odozvou. Primátor rokoval o problémoch dodávok
pitnej vody aj s generálnym riaditeľom BVS. Dodávky budú ob-
novené až po zaplatení dlhu a podpise zmluvy o odbernom
mieste. Podľa agentúrnych správ bola splnomocnenkyňa vlá-
dy A. Botošová týždeň po stretnutí v Pezinku zo svojej funkcie
odvolaná. (ra)



V Brne sa 16. mája konal
. Je to prehliadka

a zároveň aj predaj pomôcok pre
nevidiacich a slabozrakých. Jej
súčasťou boli tiež prednášky a
predvádzanie vodiacich psov.

Podujatia sa zúčastnili i členo-
via Základnej organizácie Únie ne-
vidiacich a slabozrakých Sloven-
ska z Malaciek, Pezinka a Senca.
Bolo to zaujímavé a poučné.

V popoludňajších hodinách sme
sa premiestnili do Skalice na

. Vedúci zájazdu Ing. Ján
Cesnek nám tu sprostredkoval za-
kúpenie trdelníka s eurocertifiká-
tom. Pozreli sme si aj pekný pro-
gram a rôzne súťaže. Domov sme
odchádzali spokojní a v dobrej ná-
lade, pričom sme si aj zaspievali.

Tma-
vomodrý festival

Tr-
dlofest

Anna Mlyneková

Preventívna komisia Územné-
ho výboru Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Pezinok – Senec a Do-
brovoľný hasičský zbor SOU Pezi-
nok pripravili v spolupráci s Galé-
riou insitného umenia v Schaub-
marovom mlyne výstavu pod náz-
vom Florián pomoc blížnemu.
Slávnostného otvorenia sa zú-
častnili aj prezidenti DPO SR Jo-
zef Minárik a Hasičského a zá-
chranného zboru Alexander Ne-
jedlý, viceprezident HaZZ Róbert
Károlyi, primátor Pezinka Oliver
Solga aďalší hostia.

Po úvodných slovách riaditeľky
galérie a kurátorky výstavy Ivety
Žákovej prítomných pozdravil pri-

mátor Oliver Solga. Medzi hos-
ťami okrem našich profesionál-
nych a dobrovoľných hasičov pri-
vítal delegáciu hasičov z Bavor-
ska, vedenú Helmutom Kilianom,
jedným z vystavovateľov na tejto
výstave.

Vystúpili aj najvyšší predstavite-
lia DPO a HaZZ, ktorí okrem iného
prepomenuli obetu sv. Floriána,
patróna hasičov a ďalších reme-
selníkov, ktorého za kresťanské
presvedčenie a snahu pomáhať
blížnym umučili v roku 304 nášho
letopočtu.

O svojej zbierke a vystavova-
ných exponátoch sa zmienil i H.
Kilian. Pripomenul, že pamiatku

patróna hasičov si uctievajú aj v
Nemecku, kde sa teší veľkej úcte
všetkých ľudí.

Predseda preventívnej komisie
ÚV DPO Pezinok-Senec, predse-
da DHZ SOU Pezinok a vrchný
inšpektor DPO SR Peter Ronec
ako koordinátor výstavy bližšie
predstavil vystavené exponáty.

Hudobný program pripravili pe-
dagógovia a žiaci Ľudovej školy
umenia E. Suchoňa v Pezinku.

Úlohou výstavy okrem prezen-
tácie hasičskej techniky je pri-
pomenúť patróna hasičov a zás-
lužnú prácu profesionálnych a
dobrovoľných hasičov v Pezin-
ku. (pr)

Mesto Pezinok má vo svojom
logu hrozno, symbol tradície pes-
tovania viniča, dorábania hrozna a
výroby vína , symbol – znak, po
stáročia budovaný tvrdou prácou
vinohradníkov a fortieľom vinárov.

Materiálnym, hmotným zákla-
dom tohto uznávaného symbolu
sú vinohrady, pozemky, na ktorých
sa vinič hroznorodý (vitis vinifera)
od čias Rimanov na slnkom zalia-
tych úbočiach Malých Karpát pes-
tuje. Ony sú tým zázračným, neza-
meniteľným a ničím nenahradi-
teľným substrátom, bez ktorého
sa hrozno a víno – finálny produkt
vyrobiť nedá.

Prečo takáto úvodná filozofická
úvaha ?

V týchto dňoch Mesto Pezinok a
zainteresované inštitúcie pripra-
vujú zmeny Smerného územného
plánu , ktorého súčasťou sú zasta-
vané časti (kedysi intravilán) ka-
tastrálnych území Pezinka a Gri-
navy. Laickou rečou povedané:
zmeny Smerného územného plá-
nu mesta na obdobie rokov 2009
až 2014 určia (okrem iného), kde a
čo sa bude alebo nebude stavať.
Inými slovami povedané, ktoré po-
zemky (a v súčasnosti najmä vino-
hrady) padnú za obeť v ostatnom
období rozpínajúcej sa stavebnej
loby.

Proces schvaľovania zmien
Smerného územného plánu mes-
ta či obce (a aj v Pezinku) má
okrem iných aspektov – i to „kúzlo
a čaro“, že jednoznačne odhalí
tých jednotlivcov, spoločenstvá a
inštitúcie, ktoré sa skutočne hlásia
k tradíciám vinohradníctva a vinár-
stva alebo to len predstierajú – v
podobe navrhovaných zmien, pre-
sadzovaní a hlasovaní za ne.

Považujem za potrebné a vhod-
né upozorniť na tento v súčasnom
období vážny regionálny problém
z pohľadu firemného právnika a aj z
pohľadu radového občana Pezinka
– Grinavy

Názorný príklad: Vinohradníc-
ko-vinárske družstvo podielnikov
KARPATY v Pezinku – Grinave v
súčasnosti obhospodaruje 183 ha
vinohradov. V rokoch 1978-1986
to bolo priemerne 280 ha. V ostat-
nom období podľa nám signalizo-
vaných záberov a

na stavebnú činnosť na naj-
bližších 3-5 rokov je predpoklad
úbytku vinohradov vo výmere do
35 ha za dané obdobie.

Za predpokladu, že by takýto a
takýmto tempom naštartovaný
úbytok pokračoval, zo niekoľko
desaťročí by v Pezinku nebolo na
čom pestovať hrozno a z čoho vy-
rábať víno.

avizovaných zá-
merov

Pre úplnosť je potrebné uviest, že
pestovaniu a obnove vinohradov nie
je naklonená ani národná a európska
legislatíva. Európska únia dokonca
podporuje znižovanie pestova-
teľských plôch viniča formou príspev-
kov na klčovanie viničových krov.

Aby neprišlo k reálnemu znižo-
vaniu, ale aby sa udržiavali a zvy-
šovali pestovateľské plochy viniča
v Pezinku a Grinave, Predstaven-
stvo VVDP KARPATY v Pezinku –
Grinave prijalo v apríli 2009 stano-
visko k návrhu zmien SÚP mesta
Pezinok. Jeho jadrom je požiadav-
ka na rešpektovanie zákona o vino-
hradníctve a zachovanie registro-
vaných vinohradov, potreby roz-
voja mesta a bývania riešiť tzv. za-
husťovaním súčasnej zastavanej
časti územia, obnovou a rekon-
štrukciou súčasného bytového a
domového fondu.

Naším trvalým krédom a odka-
zom pre budúce generácie ostáva
predstava, že vinič a hrozno budú
naši vnuci vidieť a poznať po ďal-
šie tisícročia reálne v chotári Pe-
zinka a Grinavy, vo vinohradoch
honov Krížna, Medvedie, Hidláre
alebo Koryto a nie ako archívny a
historický pojem z loga alebo erbu
mesta Pezinok, resp. Grinavy.

právnik VVDP KARPATY
JUDR. Štefan Noskovič,

ihriska na ŠZŠ na Komenského
ulici. Pezinský Lions-club doká-
zal, že všetci jeho členovia na-
pĺňajú svoje poslanie definované
heslom: Slúžime! (ra)

Benefičný koncert pezinského
Lions-clubu Bozin, ktorý sa usku-
točnil v pezinskom Dome kultúry
5. júna, mal okrem kultúrneho a
spoločenského rozmeru ešte
dôležitý moment obdarováva-
nia tých, ktorí pomoc potrebujú.
Prvým darom obdaroval prítom-
ných vynikajúci spevák Paľo Dra-
pák so svojím Bandom, ktorý odo-
hral koncert bez nároku na ho-
norár. Potom už nasledovalo roz-
deľovanie finančných prostried-
kov.

Dary Lions-clubu Bozin
získali: Špeciálna základná
škola v Pezinku 1000 eur a
výťažok z koncertu vo výške
417 eur a MEREMA Modra
1000 eur. Ďalšie finančné
prostriedky za rok 2008 –
2009 v celkovej výške 123
tisíc korún získali o. i. aj ZŠ
Hálkova z Bratislavy, zrakovo po-
stihnutý občan zo Šenkvíc a ďalší.
Lionisti zabezpečili aj grant v spo-
lupráci s SPP a vlastnou prácou
prispeli k budovaniu strítbalového

Únia miest Slovenska mala 12.
júna svoj snem v reprezentačných
priestoroch Primaciálneho palá-
ca za účasti vzácnych hostí na če-
le s eurokomisárom Jánom Fi-
geľom. Za nového predsedu ÚMS
bol zvolený primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. Primátor Pe-
zinka bol zvolený do funkcie pod-
predsedu kontrolnej komisie.

Snem sa zaoberal najmä ak-
tuálnymi otázkami,ktoré výrazne
ovplyvňujú život slovenských
miest. Schválil tiež správu o hos-
podárení ÚMS a rozpočet na rok
2009. V rámci hlavného progra-
mu vystúpil primátor Oliver Sol-
ga s referátom Hospodárska a fi-
nančná kríza – výzvy a riešenia
pre samosprávu. Delegáti sne-
mu primátori miest boli vyzvaní
aby konkrétnymi činmi podpori-
li navrhované cieľe a odporúča-
nia a prejavili pri tom dostatočnú
mieru solidarity a vzájomnej spo-
lupráce. (ra)



Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimír Bajan
odovzdal 11. júna dekréty novým
riaditeľom stredných škôl v pôsob-
nosti kraja.

Novým riaditeľom Obchodnej
akadémie v Pezinku na päťroč-
né funkčné obdobie sa stal

.
Ing.

Daniel Zoch (mo)

Slávením Eucharistie v nedeľu
5. júla o 10. hod. pri Kostole Pový-
šenia sv. Kríža na Cajle za účasti
biskupa Štefana Vrableca si caj-
lanský rodák, dlhoročný sprievod-
ca pútnikov v Ríme a saleziánsky
kňaz pri-
pomenie 50. výročie kňazstva, kto-
ré prijal 1. júla 1959. O deň ne-
skôr slávil primície v Bazilike Pan-
ny Márie Pomocnice v Turíne v Ta-
liansku.

don Štefan Šilhár SDB

(ps)

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci
s Národnou transfúznou stani-
cou Bratislava a Pezinským kul-
túrnym centrom vás pozývajú
na odber krvi, ktorý sa uskutoč-
ní v stredu 8. júla 2009 od 8.00
do 12.00 hod. v Dome kultú-
ry na Holubyho ul. č. 42 v Pezin-
ku.

So sebou si treba priniesť kar-
tu poistenca a občiansky preu-
kaz. Vítaní sú všetci pravidelní
darcovia, ale aj prvodarcovia.

Matej Belan

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kra-
ja sa zaoberalo informatívnou správou o postupe
prác na preložke cesty II/502 Pezinok – Modra.

Podľa Župných novín na základe objednávky BSK
(prostredníctvom správcu RCS, a. s.) vypracovala
organizácia Dopravoprojekt, a. s., projektovú doku-
mentáciu pre územné rozhodnutie stavby v úseku od
Svätého Jura po Modru. Projekt uvažuje s výstavbou
preložky cesty druhej triedy Pezinok – Modra v celko-
vej dĺžke 10,617 km v odhadovanom stavebnom ná-
klade 80,583, mil. eur.

Podľa koncepcie rozvoja cestnej siete SR je úsek
Bratislava-Modra-Kráľová určený k postupnému
prebudovaniu na štvorprúdovú komunikáciu kate-
górie C22,5/100,80. V súčasnosti je v tejto kategórii
vybudovaný len úsek Bratislava – Pezinok (miestna

časť Grinava). Ostatná časť komunikácie je vyhod-
notená ako veľmi neuspokojivá z dôvodov nepriazni-
vých smerových a výškových pomerov vedenia
komunikácie, zúžených prejazdných profilov, pria-
mej obsluhy priľahlých objektov na cestu II/502,
enormne veľkého počtu priechodov pre peších, pra-
videlne sa opakujúcej dopravnej zápche v rannej a
poobedňajšej špičke, čím sa podstatne zhoršuje bez-
pečnosť cestnej premávky a konfort jazdy. Za veľmi
negatívne účinky dopravy na život obyvateľov najmä
Pezinka a Vinosadov možno označiť hluk, plynné a
pevné emisie. Preložka cesty II/502 Pezinok by v
značnej miere prispela nielen po ekonomickej strán-
ke, ale hlavne k zvýšeniu bezpečnosti cestnej pre-
mávky a zlepšenie podmienok obyvateľov v tomto
území. (r)

Tlačovou besedou v pezinskej
Mestskej vinotéke, za účasti ge-
nerálneho riaditeľa BVS Daniela
Gemerana, primátora Bratislavy
Andreja Ďurkovského a nášho pri-
mátora Olivera Solgu a kolaudá-
ciou prečerpávacej stanice na
Čiernej vode sa 3. júna skončila
jedna z dôležitých etáp nezvyčaj-
ného diela nazvaného Podkarpat-
ský kanalizačný zberač. Tento rie-
ši odvádzanie splaškových vôd z
Pezinka a okolia do čistiarne odpa-
dových vôd vo Vrakuni. Investícia
za 16 mil. eur (480 mil. Sk) vyrie-
ši na mnohé desaťročia problémy,
ktoré malo naše mesto v minulosti.
Koncom deväťdesiatych rokov to-
tiž hrozila Pezinku dokonca sta-
vebná uzávera, pretože jestvujú-
ca čistiareň odpadových vôd kapa-
citne nestačila. Po nástupe sú-
časného primátora boli podniknu-
té kroky k riešeniu tohto problé-
mu spolu so spoločnosťou Hydro-
team. Popri riešení odkanalizova-
nia Grinavy navrhol práve vedúci

pracovník tejto spoločnosti Ing.
Stanovský riešiť aj odkanalizo-
vanie celej podkarpatskej oblasti a
to do ÚČOV Vrakuňa. Jeho návrh
sa v bývalom podniku Západo-
slovenské vodárne a kanalizá-
cie nestretol so záujmom a bol
označený doslovne za utópiu.
Po vzniku Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti však primátor Pe-

zinka znovu predložil návrh tohto
riešenia a vedenie BVS si ho po
preštudovaní a zapracovaní pri-
pomienok osvojilo a dopracovalo.
Vďaka tomu sme dnes v štádiu,
kedy mesto už nemusí korigo-
vať pripojenia na ČOV, čo iste
ocenia stavebníci z radov obča-
nov i podnikatelia v oblasti staveb-
níctva. (ra)

Účastníci tlačovej besedy pri ÚČOV vo Vrakuni



Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska v Pezinku
spolu s Okresným výborom JDS
usporiadali 29. mája 6. ročník
Športových hier seniorov obvo-
du Pezinok. Podujatia sa zúčast-
nilo 85 súťažiacich z Pezinka,
Modry, Báhoňa, Budmeríc, Čas-
tej, Dubovej, Grinavy, Limbachu,
Svätého Jura, Viničného a Vištu-
ka.

Súťažilo sa v chôdzi (ženy 1
km, muži 2 km), v streľbe zo vzdu-
chovky, v hode granátom, vrhu
guľou a v stolnom tenise. Hoci
chvíľami padali kvapky dažďa a
fúkal studený vietor, všetko dob-
re dopadlo. Pretekári, rozhodco-
via i organizátori boli spokojní,
všetci sa tešili, že všetky disci-
plíny zvládli bez nehody. Na zá-
ver organizátori odovzdali vyše
štyridsať diplomov s cenami
pre víťazov súťažných disciplín.
Najviac víťazov bolo z Modry. Pe-
zinčania získali deväť cien.

Ďakujeme riaditeľovi Základnej
školy Na bielenisku, že nám umož-
nil uskutočniť hry v areáli školy, uči-
teľom Milanovi Martišovi a Jánovi
Borišovi za rozhodcovskú službu
a odborné rady a našim sponzo-
rom Mestu Pezinok, nadácii Re-
via, viceprimátorovi Jánovi Če-
chovi a firmám Helio (Pavol Pastu-
cha), Bageta (Vojtech Gottschal) a
Vitis.

predsedníčka MO JDS

– 1. A. Päto-
prstá (Pezinok), 2. A. Nápravní-
ková (Vištuk), – 1. A.
Hassel (Sv. Jur), 2. K. Antal (Sv.
Jur), 3. J. Minárik (Dubová),

– 1. P. Tóth (Sv. Jur), 2. Š.
Achberger (Sv. Jur), 3. K. Kišon
(Modra)

– 1.A. Olšová (Bud-
merice), 2. V. Rommerová (Mod-
ra), 3. O. Falátová (Modra),
– 1. V. Mráz (Modra), 2. M. Kľú-

Eva Zouzalíková

ženy

muži I. kat.

muži
II. kat.

ženy

muži

stolný tenis:

streľba:

čik (Modra), 3. V. Konečný (Pezi-
nok)

– 1. M.
Kľúčik (Modra), 2. R. Jakubec (Du-
bová), 3. P. Mach (Viničné),

– 1. Š. Achberger (Sv. Jur),
2. V. Konečný (Pezinok), 3. J. Kraj-
čovič (Pezinok-Grinava)

– 1. J.
Nápravníková (Vištuk), 2. M. Hýl-
lová (Modra), 3. Ľ. Táborová (Pe-
zinok), – 1. V. Rom-
merová (Modra), 2. A. Olšová
(Budmerice), 3. A. Kovačov-
ská (Pezinok), – 1.

vrh guľou:

hod granátom:

muži I. kat.

muži
II. kat.

ženy I. kat.

ženy II. kat.

muži I. kat.

Š. Baričič (Viničné), 2. J. Ben-
kovský (Modra),, 3. J. Kadlec
(Častá), – 1. F. Gaš-
parovič (Budmerice), 2. V. Ko-
nečný (Pezinok), 3. K. Snoha
(Modra)

– 1. V. Mráz (Mod-
ra), 2. M. Kľúčik (Modra), 3. Š.
Švorc (Báhoň), – 1.
A. Bollardt (Modra), –
1. D. Heldová (Modra), 2. M. Hýllo-
vá (Modra), 3. J. Pätoprstá (Pezi-
nok, – 1. A. Olšová
(Budmerice), 2. Z. Bachanová (Pe-
zinok), 3.A. Mrázová (Pezinok).

muži II. kat.

muži

muži III. kat.
ženy I. kat.

ženy II. kat.

chôdza:

Výsledky

Mladí ľudia z malokarpatského
regiónu mali možnosť do konca
apríla využiť svoju šikovnosť, ná-
pady a vypracovať projekty, ktorý-
mi by určitým spôsobom pomohli
svojmu okoliu. Tieto projekty po-
tom zhodnocovali Mladí filantro-
pi Filfriends pri nadácii Revia. Na-
pokon z nich vybrali deväť projek-
tov, ktoré chcú podporiť sumou
1860 €.

V rámci kultúrneho zamerania
rozdelili finančné prostriedky v
Pezinku na hudobný festival Pe-
zinRock, netradičné filmové pre-
mietanie Kinečko medzi hviezda-
mi, verejné zapožičiavanie kníh s
názvom Knihy z ruky do ruky, pri-
blíženie študentského dramatic-
kého krúžku verejnosti a vybave-
nie skautskej klubovne 61. zboru
Modrý oblak tradičnými spoločen-
skými hrami.

Zoznam i sumy pridelené všet-
kým projektom si môžete pozrieť
na stránke www.revia.sk.

Filfriends a REVIA

Obdivuhodne, už 11 rokov orga-
nizuje Únia žien Slovenska, mest-
ská organizácia Pezinok, celo-
mestskú amatérsku súťaž v speve

. Podujatie, na aké si mno-
horaz netrúfnu ani profesionálni
organizátori, vstúpilo už do druhej
desaťročnice svojej existencie. Je
potešiteľné, že záujem o súťaž u
súťažiacich divákov stále trvá a
organizátori ho dokážu ešte vždy
niečim spestriť. „

,“ povedala na úvod moderá-
torka podujatia, mestská poslan-
kyňa Božena Mizerová.

V tomto roku sa súťaže zúčast-
nilo 33 jednotlivcov a dve skupiny.
Vystúpenia mali veľmi dobrú úro-
veň. Zaujali aj nové tváre medzi
mladými i dospelými. Azda najvý-
raznejšie zažiarila Mária Karovič
so svojou dcérou Zorou Vacho-
vou. Príjemným osviežením pro-
gramu bolo mimosúťažné vystú-
penie 12-ročného Samuela Rau-
zu, ktorý žije v Austrálii, kde sa stal

PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE
S NAMI

Popri stáliciach,
našich verných účastníkoch, pri-
chádzajú nám stále noví súťažiaci.
Už sme si niekoľko ráz povedali,
že je to posledný ročník, ale nako-
niec sme sa vždy rozhodli pokra-
čovať

víťazom celoštátnej súťaže v hre
na akordeón.

– 1. Kristína Katonová, 2. Vik-
tória Prokopová, 3. Monika Na-
gyová, – 1. Kamila
Kučerová, 2. Kristína Fraňová,
3. Michaela Kučerová,

– Kristína Grolichová, 2. Sa-
bína Štastíková,
– 1. Mária Gašparovičová,

– 1. Marianna Sýkorová,
2. Patrícia Schwarzová, 3. Domi-
nika Grancová, –
1. Ľuba Virgovičová, 2. Eva Mi-

VÝSLEDKY: I. kategória (3-4
r.)

II. kat. (9-11 r.)

III. kat. (12-
13 r.)

IV. kat. (14-15 r.)
V. kat.

(16-18 r.)

VI. kat. (27-48 r.)

náriková, 3. Zora Vachová,
– 1. Mária Karo-

vič a Zora Vachová, 2. Kamila Ne-
methová a Milada Krejčová,

– 1. František
Noskovič, 2. Ján Lunák, 3. Alojz
Sloboda, –
1. Trampské zvony, 2. Jajoba.

Cenu primátora získali
a .

VII.
kat. (51 a starší)

VIII.
kat. (61 a starší)

IX. kat. (skupiny)

Franti-
šek Noskovič Jajoba (mo)

Mladý harmonikár z Austrálie
zožal veľký potlesk

Mária
Karovič

a
Zora

Vachová

František Noskovič



Deò detí tentoraz kvôli
nepriaznivému poèasiu
v priestoroch Domu kultúry

Daždivé a chladné počasie prinútilo organizátorov tohtoročného ce-
lomestského Dňa detí zmeniť miesto konania. Podujatie sa malo pô-
vodne uskutočniť pod holým nebom v Zámockom parku, ale museli ho
presunúť do priestorov Domu kultúry.

Spočiatku prítomnosť toľkých detí a rodičov spôsobila trošku tla-
čenicu, ale časom, po rozbehnutí súťaží a programov sa to utriaslo.
Väčšina detí strávila sobotné popoludnie aktívnou účasťou v súťažiach,
za čo ich čakala sladká odmena. Pre tých, čo nesúťažili, bol pripravený
bohatý kultúrny program. Na javisku sa striedali amatéri i profesionáli.
Boli medzi nimi detské spevácke talenty, klauni Rébus a Rámus, Miška
Marienková, Diskojarka a Tinka, mestskí policajti s bojovým umením a
ďalší.

Za krásne chvíle pre deti k ich sviatku si zaslúžia poďakovanie
mestské organizácie – Pezinské kultúrne centrum a Centrum voľného
času, hlavní sponzori Grafit – Milan Grel a Mesto Pezinok. Podujatie
ďalej podporili Flaga Progas, Gastrom,Avon Cosmetics a iní. (mo)

Atrakcie pre deti na
hasičskom štadióne

Foto (mo)

V nedeľu 7. júna sa konal po siedmykrát Deň detí u hasičov. Hlavný
organizátor Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok v spolupráci s Ha-
sičským a záchranným zborom a Občianskym združením Pre radosť
pripravil pre deti už od dopoludňajších hodín množstvo atrakcií a zábavy.
Všetko toto by sme nedokázali financovať z vlastných zdrojov. Prenájom
atrakcií bol v sume niekoľko tisíc eur, zaplatil ho sponzor. Tento nájom,
mimochodom, prevyšuje celoročný rozpočet nášho DHZ. Preto aj touto
cestou chcem poďakovať Ing. Jánovi Čechovi za pomoc pri získavaní
tohto sponzora.

Bufet, resp. nájom bufetu, zabezpečil sponzor. Preto ma mrzí, keď sa
mi ľudia sťažujú na vysoké ceny. Chcem všetkých ubezpečiť, že náš
DHZ nezarobil na tejto akcii ani cent. Naopak, my sme mali len výdavky.
Vyššie ceny v bufete vyvážilo to, že všetky atrakcie boli pre deti za-
darmo. Spomeňte si, koľko stojí jedna jazda na autíčku napríklad na
Vinobraní.

Napriek tomuto drobnému nedostatku, na ktorý sme nemali žiadny
vplyv, bolo podujatie veľmi pekné a vydarené, k čomu prispelo aj krásne
počasie. Ešte razďakujem všetkým organizátorom a sponzorom.

predseda DHZ Pezinok
Gabriel Guštafík



V nedeľu 7. júna sa uskutočnilo v Limbachu vyhodnotenie naj-
lepších vín z Malokarpatskej oblasti v roku 2009. Kráľom v kategórii
bielych odrôd sa stal Rizling rýnsky neskorý zber ročník 2008 z
produkcie pezinskej spoločnosti Víno Matyšák. V kategórii červených
vín za kráľa vyhlásil barikový Cabernet Sauvignon, bobuľový výber
ročník 2006 trnavskej vinárskej firmy Mrva & Stanko.

Obe vína boli najúspešnejšie v hodnotení podľa odrôd aj na
tohtoročných Vínnych trhoch v Pezinku, kde Matyšákov Rizling rýnsky
vo svojej kategórii získal 88,00 bodov (zlatá medaila) a červený
Cabernet Sauvignon firmy Mrva & Stanko 88,33 boda (šampión, zlatá
medaila). (mo)

Po aprílovej Kapustnici prichádzaďal-
šie obľúbené podujatie pre vyznávačov
čerstvých kotlíkových jedál. Mesto Pezi-
nok a firma Lexmark usporiadajú tradič-
ný gastronomický festival FYZULNAČ-
KA 2009. Už siedmy ročník medziná-
rodnej súťaže vo varení fazuľovej po-
lievky sa bude konať v sobotu 29. au-
gusta od 9.00 do 16.00 hod., po prvýkrát
na Radničnom námestí. Podujatie bude
súčasťou ukončenia Kultúrneho leta v
našom meste.

Fyzulnačka sa stáva samostatným
podujatím, tentoraz už nebude sprie-
vodnou akciou Vinobrania. Súčasťou

programu budú 4. Majstrovstvá Sloven-
ska v ťahaní vína heverom, koštovka
malokarpatských vín, živá hudba v poda-
ní skupinyAlojz, folklórne pásmo a iné.

Opäť pôjde o príťažlivé podujatie, kto-
ré púta každoročne stále viac návštev-
níkov zo Slovenska i zahraničia.

Stále exituje možnosť prihlásiť sa do
súťaže; podmienkou je zostavenie
družstva a akceptácia súťažných pravi-
diel. Bližšie informácie o podujatí vám
poskytne hlavný organizátor Ing. Pavol
Boriš. (+421907220492, ebb@post.sk)
a Mesto Pezinok (Peter Šafr, safr.pe-
ter@msupezinok.sk). (pb)

Po našej uzávierke, v dňoch 24.
a 25. júna, sa uskutočnil v Pezinku
štvrtý ročník výberovej súťaže Ná-
rodný salón vín Slovenskej repub-
liky. Znalci vín anonymne vyberali
stovku najlepších vín od sloven-
ských vinárov, ktoré vzišli z nomi-
načných výstav.

Podrobnejšie informácie prine-
sieme v budúcom čísle. (mo)

Je mi smutno, keď vidím, koľko
peňazí sa dalo už na krásu Pezin-
ka (chodníky, cesty) a našu prístu-
povú cestu k domom v časti Kutu-
zovova ul. stále nikto neupravuje.
Pripadá mi, akoby tu žijúci občania
nepatrili ani do Pezinka.

Príďte sa pozrieť, keď sú dažde,
blato alebo v zime, keď ľad pokryje
sneh. Môžme prísť k úrazom, ničí-
me si topánky. Smetné nádoby
musíme vynášať až k aleji. Pritom
platíme dane rovnako ako ostatní
občania.

Neviem, či uverejníte môj list, i
tak sme pesimisti, že sa niečo zme-
ní. Doteraz sa pre občanov v tejto
oblasti, čo sa týka cestných komu-
nikácií, nič nezmenilo, pritom tu
žijú aj 60 rokov.

„Som si vedomý, že tento
problém posúvame pred sebou už
niekoľko rokov a k jestvujúcim šty-
rom domom nevedie riadna cesta
a ani chodník. Napriek tomu, že
táto požiadavka bola niekoľko-
krát navrhnutá pri tvorbe rozpočtu
vždy bola nakoniec vyradená ako
menej dôležitá. Budem sa však
snažiť nájsť riešenie, ktorým by sa
tento problém vyriešil ešte tento
rok.“

Iveta Gažiová

Vyjadrenie primátora Olivera
Solgu:

Občianske združenie Rozálka
sever s novým vedením úspešne
pokračuje v snahách o doriešenie
územia Rozálka sever. Rieši sa
širšie územie v hraniciach ako
požadovalo Mesto Pezinok, od
posledných bytoviek sídliska Se-
ver po rodinné domy pri Krížnej
a od Saulaku po cajlanské záhra-
dy. Prvoradým cieľom je spraco-
vanie urbanistickej štúdie (ďalej
len UŠ), ktorá bude po schválení
zapracovaná do ÚPN mesta. V sú-
časnosti je naše pozemky mož-
né využívať len na pôvodný účel,
čiže ako ornú pôdu. Po schválení
UŠ tu bude možné stavať, predo-
všetkým rodinné domy. UŠ rieši
zásadné veci ako vedenie ciest
a inžinierskych sietí, premoste-
nie cez Saulak, verejnú zeleň a
pod., avšak detailne nerieši kon-
krétnu výstavbu na jednotlivých
parcelách. Zadanie UŠ pre zdru-
ženie vypracoval Ing. Michal
Ondrovič a je v procese schva-
ľovania orgánmi Mesta. Vypraco-

vaním UŠ bola poverená firma In-
vestsystem s.r.o., bohatá na pre-
došlé skúsenosti z riešenia úze-
mia pri Krížnej. Koncept riešenia
bude priebežne konzultovaný s
orgánmi Mesta a bude daný na vy-
jadrenie aj členom Združenia pro-
stredníctvom valných zhromaž-
dení. Informácie budú zverejnené
aj na webstránke www.rozal-
ka-sever.sk, prípadne poskytnuté
osobne.

Zadanie a UŠ bude stáť asi 13,5
tis. eur, na tento účel bola vypí-
saná zbierka medzi vlastníkmi
podľa kľúča 10 centov/m2 a bol
zriadený samostatný účet číslo
2628234098/1100. Združenie s
poľutovaním konštatuje, že sa
naďalej stretávame s neochotou
niektorých vlastníkov spolupraco-
vať a prispieť svojim spravodlivým
dielom na spoločný prospech cel-
ku. Je to na úkor ostatných a preto
vyzývame tých, čo dosiaľ nezapla-
tili, ako aj tých, čo s nimi majú kon-
takt, o pomoc pri tejto zbierke.

Na druhej strane, ďakujeme
všetkým zúčastneným za vyjadre-
nú podporu a vynasnažíme sa
nesklamať vašu dôveru aj do bu-
dúcna. Veríme, že naše úsilie bu-
de na prospech nie len tých, čo by
chceli na svojich pozemkoch čo
najskôr stavať, ale zhodnotia sa
pozemky aj tým, ktorí ich chcú
predať. Ing.arch. Martin Stohl

Klub podnikateľov mesta Pezi-
nok usporiadal na Radničnom ná-
mestí 2. ročník súťaže vo varení
gulášu Pezinský kotel. Súťaže sa
zúčastnilo trinásť tímov. Cenu divá-
kov získal Grand restaurant Pezi-
nok, ktorý si konzumentov získal
jelením gulášom. Sedemčlenná
porota pod vedením Pavla Pastu-
chu určila toto poradie: 1. Pezin-
ské trampské združenie, 2. Lim-
bašské trio, 3. Revia + Klub podni-
kateľov. (mo)

Kultúrny život v našom meste
v uplynulých dňoch obohatili
podujatia:
– absolventský koncert žiakov
Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa
– výstava obrazov z látky v mini-
galérii DK – autorka Anna Rei-
chelová (USA)
– výstava hlinených objektov a
kresiebAnny Horváthovej v Ga-
lérii Prokop



V rámci poslaneckého dňa 3.
júna na otázky prítomných obča-
nov odpovedala poslankyňa

. Odpovede kompe-
tentných pracovníkov n

prinášame v novinách:
– Občania z Novomestského ulice
upozornili na nedisciplinovanosť
vodičov, ktorí si skracujú cestu cez
zeleň pri parkovisku a v okolí do-
mu na Novomestského 27 parku-
júcimi vozidlami. Navrhujú tu
umiestniť betónové kvetináče ako
zábrany.

– Podnet na prehodnotenie
umiestnenia dopravného znače-
nia Zákaz státia na Hrnčiarskej uli-
ci v oboch smeroch na úseku od
Ulice Š. Polkorába po parkovisko
Za hradbami.

– Mesto plánuje vyznačiť parkova-

Viera
Klimeková

Ing. Bačák, Oddelenie
životného prostredia MsÚ:

Ing. Bačák:

a žiadosť
občanov

„Momentálne nie sú k dispozícii
voľné betónové kvetináče a v roz-
počte mesta na nákup nových nie
sú financie. Poškodzovanie verej-
nej zelene je samo o sebe pries-
tupkom. Parkovanie na verejnej
zeleni bude monitorované Mest-
skou políciou.“

„ Do-
pravné značenie bolo osadené na
žiadosti občanov. Je celkom bež-
ný spôsob ako zlepšiť priepust-
nosť na úzkych komunikáciách. O
odstránení uvedeného dopravné-
ho značenia mesto neuvažuje. Do-
máci, ale aj návštevníci majú sa-
mozrejme možnosť zastaviť a stáť
po dobu nevyhnutnú na naloženie
a vyloženie tovaru a osôb.“

cie miesta za Penziónom sociál-
nych služieb, čo je však podmie-
nené dostatkom finančných pro-
striedkov na údržbu mestských
komunikácií.
– Občania upozornili na porušova-
nie zákazu vjazdu na ulici Za hrad-
bami, za penziónom a porušova-
nie zákazu vjazdu z hornej časti
Hrnčiarskej ulice na parkovisko k
penziónu Pod kláštorom. Tiež upo-
zornili na porušovanie parkovania
auta, ktoré rozváža pizzu z pre-
vádzky vo Fortni.

– Návrh na umiestnenie spo-
maľovacieho prahu pred križovat-
kou Ulice SNP so Saulakovou sa
momentálne nebude realizovať.

– Návrh na umiestnenie dopravnej
značky Zákaz státia v časti Ulice
SNP na úseku pri obchode Co
-ma-co z dôvodu prehustenia pre-
mávky mesto rovnako neplánuje
realizovať.

Mgr. Farbula,
náčelník Mestskej polície:

Ing. Bačák:

Ing. Bačák:

„Mestská polícia zabezpečí do-
hľad a kontrolu pokynu, vyplývajú-
ceho z dopravného značenia Zá-
kaz vjazdu.“

„Pri osadzovaní spo-
maľovacích prahov na miestnych
komunikáciách pred rodinnými do-
mami platí pravidlo, že každý by
ho chcel, ale nikto pred vlastným
domom z dôvodu zvýšenia emisií
výfukových plynov a hluku.“

„Návrh sa
stretol s podnetom iných občanov
na osadenie spomaľovačov do-
pravy, ktoré tam bývajúci občania
požadujú.“

–

„V územnom pláne sú v tejto
lokalite výroba a sklady, návrh no-
vého územného plánu sa spra-
cúva. Občanom odporúčam, aby
sa zúčastnili verejného prerokova-
nia nového ÚP. Úprava chodníka
na Dobšinského ulici nie je tento
rok plánovaná v rozpočte, priori-
tou mesta je riešiť frekventovanej-
šie chodníky.“

Sťažnosť občanov na parkova-
nie áut na chodníku pred Klášto-
rom na Holubyho ulici v čase
omše, ktoré obmedzujú prechod
bicyklom alebo kočíkom. Mgr. Far-
bula: „Mestská polícia zvýši kon-
trolnou činnosťou dohľad nad do-
držiavaním predpisov cestnej pre-
mávky v uvedenej lokalite.“
– Na otázku riešenia Dobšinského
ulice odpovedá vedúca Oddele-
nia výstavby MsÚ Ing. Doláko-
vá:

–Na otázku týkajúcu sa výrubu
stromov a prípadného narušenia
kľudu v Zámockom parku v súvis-
losti s rekonštrukčnými práca-
mi odpovedala Ing. Krnáčová,
projektová manažérka mesta:

(MA)

„V rámci revitalizácie Zámockého
parku budú vyrúbané len tie stro-
my, ktoré určil odborník na zákla-
de dendrologického prieskumu a
zhodnotenia zdravotného stavu
drevín. Medzi Centrom voľného
času a vstupom do parku bude
umiestnená drevená lanová drá-
ha, ktorá nenaruší kľudový cha-
rakter a povahu parku. Všetky her-
né prvky budú lokalizované v
priestore súčasného detského
ihriska a ich umiestnenie schválil
Krajský pamiatkový úrad. Kľudová
zóna parku teda nebude poruše-
ná.“

V dňoch 12.-14. júna sme mali v
Pezinku 6. Keramické trhy. Podu-
jatie je veľkolepým festivalom
krásy, fantázie a umu ľudí kera-
mického remesla. Na tohtoroč-
ných trhoch sa predstavilo 178
výrobcov a predajcov úžitkovej ke-
ramiky z piatich krajín – Sloven-
ska, Čiech, Poľska, Bulharska a
Maďarska. Návštevníci mohli obdi-
vovať a kúpiť si aj exotickú pe-
ruánsku keramiku.

Ulice v strede mesta sa v trho-
vých dňoch zaplnili tisícami náv-
števníkov nielen z Pezinka a blíz-
keho okolia, ale aj hlavného mesta
Bratislavy, ostatných slovenských
miest a zo zahraničia, hlavne z
Rakúska. Organizátori odhadujú,

že na podujatie prišlo asi 25 tisíc
návštevníkov.

povedala nám hlavná orga-
nizátorka a riaditeľka Malokar-
patského múzea

.
Obdivuhodne vysoká bola

účasť v hlasovaní súťažnej výsta-
vy na tému Keramický nočník. Prá-
ce keramikárov v nej hodnotilo
takmer dvetisíc účastníkov. Kera-
mická majsterka Juliana Hadvigo-
vá z Alekšiniec vytvárala pred
zrakmi divákov sochu ženy v sku-
točnej veľkosti. Dielo sa vydarilo,

„Podľa mňa to bo-
li doteraz najúspešnejšie trhy.
Prišlo zatiaľ najviac návštevníkov,
veľa bolo však i predajcov. Až na
jedného, čo som zaregistrovala,
predajcovia boli spokojní s tržba-
mi i podmienkami, ktoré sme im
vytvorili. Prekvapil ma veľký záu-
jem o detské keramické dielne.
Priestory, ktoré sme im vymedzi-
li, očividne nestačili. V budúcom
roku ich musíme zväčšiť. Boli
sme spokojní aj s počasím, i keď
v piatok bolo chvíľami nepríjem-
né,“

Danka Kopálo-
vá

rovnako ako aj ostatné sprievodné
akcie – výstavy, kultúrne progra-
my a iné.

„Neviete si predstaviť, ako som
rada, že je u nás v Pezinku toto
podujatie. Vidieť túto zhmotnenú
krásu a nádheru v toľkých podo-
bách je ozajstný zážitok. Neodola-

la som, niečo som si aj kúpila,“ po-
vedala mi jedna návštevníčka z
Pezinka. To je najhrejivejšie oce-
nenie práce snaživých organizá-
torov i ozajstných majstrov ke-
ramikárov, ktorí v jednom i druhom
prípade sú hodní nášho obdivu.

Milan Oravec



Laura Toráčová 20.4.
Filip Bednár 29.4.
Hana Jamborová 29.4.
Dominik Pažitný 29.4.
Miroslav Ružička 7.5.
Mária Kupcová 8.5.
Nataša Milková 9.5.
Sophia Kraščeničová 10.5.
Oliver Baričič 11.5.
Agáta Bistáková 12.5.
Viktória Turanská 12.5.
Veronika Dulajová 12.5.
Karla Mazúchová 12.5.
Tomáš Vavrinský 13.5.
Adrian Pastucha 15.5.
Simona Hrnčiarová 18.5.
Ema Gazdová 26.5.
Sofia Hupková 28.5.
Daniela Čaplová 29.5.
Melisa Oslejová 29.5.
Martin Topoli 4.6.
Marcel Kosec 5.5.
Sofia Grutková 5.6.

Pavol Novosedlík a Jana Frániková
• Martin Černík a Lenka Klúčiková •
PhDr. Erik Lenhart a Bc. Maiko
Miyara • Milan Beladič a Zuzana
Janušicová • Rastislav Hubinský a
Ing. Mária Heribanová • Ivan Kru-
tek a Martina Muchová • Ing. Anton

Mária Jurišová 81. r.
Ján Prísečan 47. r.
Anton Tomko 77. r.
Františka Číková 83. r.
Rudolf Polakovič 83. r.
Gizela Schvarcová 95. r.
Anna Pucherová 65. r.
Mária Burešová 85. r.
Jozefína Zedníčková 62. r.
Eduard Ney 68. r.

70-roční
Viera Skovajsová 3.6.
Karol Hanker 5.6.

Dňa 14. 6. 2009
uplynuli dva roky, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama,
babka a prababka

Matilda
MACEKOVÁ.

Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú, dcéra syno-
via s rodinami.

Pred rokom sa nám oči slzami zaro-
sili, zaplakali žiaľom, keď sme ti
drahý manžel, ocko
deduško a brat dá-
vali zbohom.
S láskou spomína
celá rodina Stojko-
vičová.

Miroslav
STOJKOVIČ

Dňa 18. 6. 2009 si
manželia Kinderovci
pripomenuli 15. vý-
ročie sobáša. Touto
cestou manžel Ru-
dolf ďakuje man-
želke Tatiane za spo-
ločne prežité roky a za oporu v čase
choroby.

Dňa 18. 6. 2009
sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spo-
mienku.

Marty
KONVALINOVEJ

V mesiaci jún uplynuili 2 roky od
úmrtia nášho otca

a 7 rokov od smrti našej mamičky
.

S úctou a láskou spomína syn s
rodinou a dcéra s priateľom.

Ing. Vladimíra SEKANINU

Eriky SEKANINOVEJ

Dňa 9. 7. 2009 sa
dožije naša
drahá mamička, ba-
bička a prababička

.
K tomuto vzácnemu
životnému jubileu

prajeme nechďalšie Vaše dni
plynú v zdraví spokojnosti a napl-
nené Božím požehnaním. Zo srdca
želajú dve dcéry, zať, 4 vnúčence a
8 pravnúčat.

99 rokov

Vám,

Pavlína
KOVAČOVSKÁ

Dňa 1. 7. 2009
uplynú 3 smutné
roky, čo nás náhle
opustil drahý manžel,
ocko, dedko

S láskou spomínajú manželka, sy-
novia, vnuk a ostatná rodina.

Jozef
NÉMETHY.

4. 7. je ten smutný
deň, keď nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

vo veku 63 rokov.
Uplynie 15 smut-

ných rokov – s úctou a láskouďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú ti-
chú spomienku.

Ján MOŤOVSKÝ

Dňa 2. 6. 2009 uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustil

S láskou spomínajú
manželka Gabriela,
syn Miroslav s rodi-
nou, dcéra Gabriela

s rodinou.Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú spolu s na-
mi.

Miroslav
POPLUHÁR Helena Kuttnerová 9.6.

František Nagy 10.6.
Pavol Prachár 15.6.
František Granec 18.6.
Magdaléna Hanúsková 20.6.
Veronika Lacová 23.6.
Emília Lindtnerová 23.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

75-roční

80-roční

Edita Filausová 8.6.
Hermina Kovačičová 9.6.
Helena Gschwengová 11.6.
Agneša Kapucianová 12.6.
Božena Micová 15.6.
Mária Federlová 20.6.
Ľudovít Fischer 25.6.
Rozália Jarošová 26.6.
Ing. LadislavČernova 27.6.
Rozália Hajmaszyová 30.6.

Eduard Satko 8.6.
Milena Somíková 19.6.
Alojz Zubaj 21.6.
Adolf Šuplata 22.6.
Terézia Lehocká 23.6.
Jolana Tumová 29.6.

Mária Gavenčiaková 7.6.
Irena Ondrejkovičová 21.6.

85-roční

90-ročný

12. júna sme si pri-
pomenuli nedožité
70. narodeniny

z Pezinka, ktorý nás
navždy opustil 14. 5.

2005.

. Kto ste ho poznali, spo-
mínajte s nami. Manželka a deti s
rodinami.

Milana
MORAVČÍKA

Čo ti už teraz môžeme dať?
Len zapáliť sviečky a kyticu kvetov
na hrob dať

Dňa 20. 6. 2009
uplynul rok čo nás
navždy opust i la
naša drahá mami-
na, babka a svokra

Čas plynie, ale naše
srdcia neprestávajú krvácať a spo-
míname a nikdy nezabudneme.
Dcéry Jana a Renáta s manželmi a
deťmi.

Alžbeta
AULITISOVÁ.

Dňa 3. júna uplynulo
9 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý syn, manžel,
otec, brat

S úctou a láskou
spomína smútiaca
rodina a všetci, ktorí ho mali radi.

Ján ROMAN.

Utíchlo srdce, utí-
chol hlas, miloval si
život i nás. Slzy v
očiach, v srdci žiaľ,
čo bolo drahé osud
nám vzal. Tá rana
stále bolí a zabudnúť
nám nedovolí.

Dňa 5. 7. 2009 si pripomíname 3.
výročie od úmrtia

.
Manželka s deťmi a vnúčatá.

Štefana SOLANA

Utíchlo srdce, utí-
chol hlas – nášho
milovaného manže-
la, otca, dedka

ktorý nás navždy
opustil dňa 25. 6.

2008. Ďakujeme všetkým, ktorí ne-
zabudli a s láskou spomínajú s na-
mi.

Inocenta
OŠKERU,

Dňa 18. júla 2009
uplynú 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a
spomínajú s láskou s

nami. Navždy zostane v našich
srdciach. Mama a Zlatka s rodinou.

Mirko MÁLIŠ

Morávek a Ing. Jana Jurčíková •
Jaroslav Nemec a Lucia Petrako-
vičová • Petr Pollák a Ivana Juščá-
ková • Ján Hupka a Edita Juricová •
Martin Kleskeň a Karina Götzová •
Karol Škreko a Petronela Kose-
ková • Radovan Galamboš a Ing.
Petronela Bednaričová • Roman
Špoták a Veronika Tahotná • Peter
Dymo a Božena Ondrušová • Karol
Czinege a Ing. Iveta Vrtielová • Igor
Kokoška a Martina Bučková • Lu-
mír Líška a Ing. Ľubica Jalšovská •
Ing. Anton Bejdák a MUDr. Eva
Noskovičová • Peter Murín a Zuza-
na Valachovičová

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí dňa
19. 6. 2009 odpreva-
dili na poslednej ces-
te nášho drahého zo-
snulého

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

JUDr. Jána HRÍBIKA.



Nadácia REVIA v máji úspešne
uzatvorila druhé grantové kolo.
Grantová komisia na svojom za-
sadnutí 3. júna vybrala 11 projek-
tov, ktoré podporila sumou 2 483
€. Z pezinských projektov bola pod-
porená arteterapia pre deti s pro-
blémovým správaním organizova-
ná Centrom pedagogického a psy-
chologického poradenstva a pre-
vencie, taktiež projekt OZ Spo-
ločne proti kriminalite. Finančné
prostriedky získala Psychiatrická
nemocnica P. Pinela na realizá-
ciu terapeutických metód ume-
ním. Okrem toho nadácia REVIA
podporila materiálne vybavenie
žiackeho družstva Softballového
klubu, dotvorenie priestoru pre
klubovňu Klubu orientačného
behu, knižné zviditeľnenie Klubu
Venuša Pezinok, či tréningové po-

poludnia v bowlingu postihnutých
detí a dospelých z DSS Hestia s
mládežou z Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie. Záujem mládeže
o astronómiu povzbudí projekt z
Gymnázia Pezinok a radosť prine-
sie letný tradičný festival dychovej
hudby organizovaný Spolkom DH
Cajlané. Záznam s názvami pro-
jektov a konkrétnymi sumami,
ktorými boli jednotlivé projekty
podporené, nájdete na stránke
www.revia.sk.

Celkovo už v tomto roku v rám-
ci grantových kôl nadácia RE-
VIA napomohla realizácii 15 pro-
jektov v sume 3 253 €. Oceňu-
jeme všetkých dobrovoľníkov,
vďaka ktorým sa opäť realizujú
zaujímavé myšlienky. Uzávier-
ka 3. grantového kola je 18. sep-
tembra 2009. Nadácia Revia

Siedmeho ročníka Cyklomaratónu v dňoch 29. 5. - 3. 6. sa zúčastnilo
21 nadšencov z Pezinka a okolia. Na svojich bicykloch spoznávali cyklis-
tické trasy Dolného Zemplína. Absolvovali 300 kilometrov v okolí Košíc,
Viničiek, Kráľovského Chlmca, Slovenského Nového Mesta a na maďar-
skej strane cyklotrasy v Tokajskej vinohradníckej oblasti. Športuchtiví
Pezinčania tak spoznaliďalší zaujímavý kút krajiny.

Pezinský cyklomaratónsky denník si aj vďaka finančnej podpore Mes-
ta Pezinok, ktoré podujatie zastrešovalo, pripísal ďalšie stovky kilomet-
rov a je bohatší aj o návštevy múzeí, storočných historických pivníc či po-
tulky Tokajskou vínnou cestou. (ZS)



V sobotu 13. júna sa na Hasičskom štadióne pri Rozálke uskutočnilo
Územné kolo súťaže v požiarnickom športe pre dobrovoľné hasičské
zbory z okresov Pezinok a Senec. Zúčastnilo sa desať družstiev mužov
a tri žien. Súťažili v disciplínach štafeta a požiarny útok.

Po veĺmi dobrom výkone zvíťazili muži z DHZ Tomášov a ženy z DHZ
Kráľová pri Senci. Muži Pezinka skončili na 5. mieste.

Víťazi postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 4. júla taktiež v
Pezinku. Gabriel Guštafík

Po vypracovaní projektovej dokumentácie a potrebných povole-
niach sa začala v našom meste ďalšia etapa rekonštrukcie verejných
komunikácii, a to najmä chodníkov a verejnej zelene. Približne v rov-
nakom čase sa začal budovať nový chodník medzi ulicami Bernoláko-
va a Za hradbami, pozdĺž materskej školy a tiež chodník pred bytovým
domom č. 3 -9 ( za penziónom). Táto rekonštrukcia bude stáť približne
36 000 eur (vyše 1,5 mil. Sk), realizuje ju spoločnosťPetmas.

O pár dní neskôr začala aj rekonštrukcia časti Rázusovej ulice od Zá-
kladnej umeleckej školy po križovatku s Trnavskou ulicou. Tento úsek
bol vo veľmi zlom stave, asfalt bol poškodený koreňmi stromov a bolo
ťažké tadeto vôbec prechádzať alebo robiť zimnú údržbu. V tejto sú-
vislosti žiadame obyvateľov tejto časti mesta o zvýšenú opatrnosť, ale aj
o pochopenie. Upozorňujeme najmä na sťažený priechod pre chodcov z
jednej strany ulice na druhú, zároveň ubezpečujeme občanov, že dneš-
ný stav a obmedzenia budú len v nevyhnutnej miere a stavba bude reali-
zovaná v čo najkratšom čase. V súťaži na realizáciu prác zvíťazila firma
Duvystav a hodnota diela bude 49 791eur ( približne 1,5 mil Sk). (ra)

Chodníky zo zámkovej dlažby a asfaltu na ul. Za hradbami. Rekonštrukcia na Trnavskej ul.

Petanqué Club Spiders Pezinok
zorganizoval 30. mája už po dru-
hýkrát Majstrovstvá Slovenska vo
francúzskej hre PETANQUE. Ani
nepriaznivé počasie neodradilo 24
slovenských tímov, aby bojovali o
majstra Slovenska. Napokon sa
ním stal Pezinčan

, spolu s jeho spoluhráčom Lu-
kášom Tomkom z Vrútok.

Ďalší turnaj sa uskutoční 18.
júla v priestoroch Stredného od-
borného učilišťa na Komenské-
ho ulici v Pezinku.

Dušan Lanča-
rič

Diana Soboličová

Poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja rozhodli na svo-
jom pracovnom zasadaní 17. júna
o nových volebných obvodoch aj o
zmene počtu poslancov. Schválili
zníženie počtu poslancov z dote-
rajších 50 na 44, čo znamená aj to,
že okres Pezinok nebude mať päť
poslancov ale len štyroch. Rozde-
lili tiež náš okres na tri volebné ob-
vody, pričom obvod Pezinok, Svä-
tý Jur, Limbach, Viničné a Sloven-
ský Grob bude mať len dvoch po-
slancov.

Z piatich poslancov za okres Pe-
zinok proti tomuto návrhu vystúpil

len Mgr. Oliver Solga. Ostatní šty-
ria poslanci (Ing. Jozef Chynoran-
ský, Ing. Jozef Pátek, Ing. Vladimír
Medlen a Ing.Jana Pešková) tento
návrh podporili. Opýtali sme sa
O. Solgu prečo návrh nepodporil:
„Táto závažná zmena nebola s na-
mi vôbec prerokovaná, návrh sme
dostali deňpred hlasovaním. Zme-
nu iniciovali tri poslanecké kluby
Smer, Občiansky klub, ktorí tvoria
vylúčení alebo odídení z SDKÚ, a
bývalí poslanci ANO. Som pre-
svedčený, že toto rozhodnutie váž-
ne poškodzuje mesto Pezinok aj
okres Pezinok. Doteraz sme mali
päť poslancov, z toho boli štyria
Pezinčania. Teraz môžu byť z Pe-
zinka len dvaja!Argument, že ide o
šetrenie neobstojí, veď len za to-
to volebné obdobie sa zvýšil po-

čet úradníkov na BSK o niekoľ-
ko desiatok! Aj tvrdenie, že týmto
krokom krajská samospráva
smeruje k občanovi je diskutabil-
né. Stačí si pozrieť dochádzku jed-
notlivých poslancov na zasadnu-
tiach, často neprídu vôbec alebo
sa len zapíšu a po pol hodine odí-
du. Ja mám dochádzku za celé
štyri roky 95 percentnú. Upozornil
som tiež na matematické „nezrov-
nalosti“. Napríklad v obvode Podu-
najské Biskupice stačí na dvoch
poslancov koeficient 1,5, no pe-
zinský obvod má koeficient, podľa
ktorého sa pridelovali počty po-
slancov až 2,3. To znamená, že
rozdiel je 0,8, teda bezmála je-
den poslanec, a napriek tomu má-
me nárok len na dvoch poslan-
cov.“ (ra)

Za účasti žiakov, pedagógov,
rodičov a hostí sa uskutočnilo
4. júna v Základnej škole na Fán-
dlyho ulici v Pezinku slávnost-
né vyhodnotenie okresnej vý-
tvarnej súťaže Požiarna ochra-
na očami detí. Ocenení mladí vý-
tvarníci dostali diplomy a vecné
ceny od sponzorov a Mesta Pezi-
nok.

Súťaž a výstava ocenených
prác sa koná keždoročne od roku
1983.

1. Matúš Kuchárek, ZŠ
Fándlyho Pezinok,

1. miesto Lucia Prikrylová, ZŠ

Víťazi jednotlivých kate-
górií
STARŠÍ ŽIACI
Cena za výtvarné riešenie –
maľba:

Cena za vý-
tvarné riešenie – kresba, grafi-
ka:

Šenkvice, 1. Lucia Va-
dovičová, ZŠ Fándlyho Pezinok,

1. Len-
kaČechovičová, ZŠ Fándlyho Pe-
zinok, 1. Patrik Ga-
žo, ZŠ

1. Veronika Kakalíková,
ZŠ a MŠ Orešie,

1.Simona Straková, ZŠ Šen-
kvice,

1. Da-
mián Klučovský, ZŠ a MŠ Orešie,

1. Vie-
ra Herdová, ZŠ Kupeckého, Pezi-
nok,

1. Hovanetová, ZŠ
Fándlyho.

Cena PO:

Cena za záchranu života:

Cena poroty:
Fándlyho Pezinok,

MLADŠÍ ŽIACI
Cena za výtvarné riešenie –
maľba:

Cena za výtvar-
né riešenie – kresba, grafi-
ka:

Cena požiarnej ochrany:

Cena za záchranu života:

Cena poroty:
(pr)

Foto (mo)



„Pezinok nezavezú smeťami“,
„Najvyšší súd rozhodol, že štátne
úrady nemôžu rozhodovať o nás
bez nás“ takéto a podobné titulky
sa objavili v slovenských denní-
koch po rozhodnutí Najvyššieho
súdu SR v kauze skládky v pezin-
skej Novej jame. Ten na svojom
zasadaní 28. mája rozhodol v pro-
spech Pezinčanov a potvrdil, že
práva občanov nášho mesta boli
porušené. Toto víťazstvo, aj keď
samozrejme nie je konečné a defi-
nitívne, nesmierne povzbudilo pe-
zinskú verejnosť bojujúcu za zdra-
vé životné prostredie a svoje ústa-
vou zaručené práva. Najvyšší súd
potvrdil, že Inšpekcia životného
prostredia pri povoľovaní skládky
porušila práva verejnosti, keďMes-
tu a občianskym aktivistom neu-

Napadla ma taká myšlienka, že
by ste v rámci rubriky

dali príležitosť vyjadriť sa
tiež občanom, ako oni prispieva-
jú k ochrane životného prostredia
alebo ako sa snažia minimalizovať
odpad. Čitatelia by sa mohli niečo
nové naučiť, či „popracovať na se-
be“. To by bol jasný dôkaz, že ľudia
robia niečo pre prírodu, pre budú-
ce generácie.

Mne napríklad veľmi prekáža,
že pri každom nákupe, nech už ide
len o krabičku liekov či inú drob-
nosť, hneď to dajú do igelitového
vrecka, prípadne tašky.Človek tak
za jeden týždeň príde k nemalému

Pezinok –
mesto priateľské k životnému pro-
strediu

množstvu odpadu, pritom sklado-
vať všetky tie vrecká a využívať ich
je naozaj ťažké – skúšala som to.
Ja to riešim tak, že slušne poďaku-
jem a vrecko či tašku odmietam.
Mám vždy pri sebe vlastnú.

Ešte si pamätám, keďmoja ma-
ma chodila na nákupy, automa-
ticky išla so sieťovkou. Teraz sú
ľudia veľmi pohodlní. Nedávno sa
mi stalo, že v obchode s detským
tovarom staršia pani kupovala
nejakú maličkosť pre dieťa a straš-
ne sa tam rozčúlila, keď jej to pre-
davačka dala do vrecka, ona čaka-
la, že jej to automaticky dajú do ige-
litky.

Myslím, že babka k babce budú
kapce, platí aj inak – igelitka k ige-
litke a budeďalšia skládka... (ZV)

možnila byť rovnocennými účast-
níkmi povoľovacieho konania a
nemohli tak vzniesť kvalifikované
námietky. Povoľovanie skládky sa
pre procesné vady vracia na úplny
začiatok a záleží od majiteľov
skládky, ako budú ďalej postupo-
vať.

V tomto momente rozhodnutie
Najvyššieho súdu vnímajú obča-
nia, zástupcovia aktivistov i pred-
stavitelia mesta ako dôležitý krok
na ceste k spravodlivému a defini-
tívnemu vyriešeniu tohto závažné-
ho problému nášho mesta. Pred-
staviteľka iniciatívy Skládka nepa-
trí do mesta Mgr. Zuzana Čaputo-
vá a všetci Pezinčania, ktorí boli v
pojednávacej miestnosti prítomní,
neskrývali svoju radosť a dojatie.
Primátor Oliver Solga to komento-

val slovami: „Po dlhom čase je to
dobrá správa pre Pezinok i pre ce-
lé Slovensko, najmä pre samo-
správy. Dnes sa jednoznačne po-
tvrdilo, že rôzne záujmové skupi-
ny, developeri, úradníci ani politici
nemôžu ignorovať všeobecno-zá-
väzné nariadenie miest alebo
územné plány.“

Výsledkom rozhodnutia Naj-
vyššieho súdu je však aj skutoč-
nosť, že už nie je možné voziť do
Pezinka komunálny odpad zo širo-
kého okolia, tak ako tomu bolo nie-
koľko dní po kolaudácií. Podľa
slov predstaviteľa spoločnosti Eko-
logická skládka tu už bolo ulože-
ných niekoľko tisíc ton odpadu,
a tak si počkáme, ako budú kom-
petentné štátne orgány konať v
tomto prípade. (ra)

Úrad verejného obstarávania
vykonal v ostatných týždňoch hĺb-
kovú kontrolu hospodárskych
zmlúv medzi mestom Pezinok a
spoločnosťou Skládka odpadov
Dubová, na ktorú ukladá Pezinok
komunálny odpad. Kontrola nezis-
tila žiadne pochybenia v procese
verejnej súťaže ani v procese uza-
tvárania zmluvy. Nepotvrdila sa
tiež údajná nevýhodnosť zmluvy
pre Pezinok, ktorá by mohla viesť
k jej zrušeniu. ÚVO vykonal túto
kontrolu na podnet policajných or-
gánov.

Vyjadrenia riaditeľa Inšpektorá-
tu životného prostredia v Bratisla-
ve Ing. Miroslava Helda o nevý-
hodnosti zmlúv a „papierovom po-
súvaní medzi Mestom Pezinok a
skládkou Dubová,“ pri ktorých Pe-
zinok a jeho občania údajne prišli
o 1,2 milióna korún, sú teda ne-
pravdivé a závádzajúce. Na zákla-
de týchto vyjadrení, ktoré poško-
dzujú Mesto a jeho vedenie, dal
primátor Oliver Solga na Mirosla-
va Helda trestné oznámenie za
ohováranie. (ra)

Tradičné jarné upratovanie, kto-
ré mesto Pezinok realizuje umiest-
nením dvadsiatich piatich veľko-
kapacitných kontajnerov na celom
svojom území, skončilo rekordnou
bilanciou. Za necelý týždeň sa vy-
zberalo 453 ton odpadu, najmä
nábytku, drevnej hmoty, staveb-
ného odpadu a pod. Celá akcia,
ktorá pozostávala zo zberu, odvo-
zu, uloženia na skládke v Dubovej
a dočistenia stanovíšť stála mesto
55 625 eur, teda niečo vyše 1, 5
milióna korún. Najväčším pozití-
vom zberu bola služba občanom,
ktorí odpad nemuseli voziť do Du-
bovej a hlavne, že tento odpad
neskončil na čiernych skládkach.
Menej príjemným poznatkom je
fakt, že občania sem ešte stále
vozia aj nebezpečný odpad, ako

napr. chladničky, televízory, počí-
tače a pod., ktoré môžu celoročne
bezplatne voziť do Petmasu na
Šenkvickej ceste, kde je umiest-
nený Dvor nebezpečného odpa-
du. Budúce jesenné upratova-
nie by malo byť organizované for-
mou jedného zberného miesta na
Dubovom vŕšku (bývalá moto-
kárová dráha).O termíne uprato-
vania a prípadnom zvoze budú
obyvatelia Pezinka včas informo-
vaní. (ra)

V areáli Galérie insitného umenia
na Schaubmarovom mlyne sa
stretla v sobotu 19. júna približne
stovka ľudí, ktorých v ostatných
mesiacoch a rokoch spájal jeden
spoločný cieľ, a to odpor proti bu-
dovaniu skládky komunálneho od-
padu v Novej jame a boj za zdra-
vé životné prostredie. Zišli sa tu
aktivisti z občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta, zá-
stupcovia mesta, médii, právnici
i politici. Stretnutie bolo malým

poďakovaním všetkým tým, ktorí
prejavili občiansku statočnosť,
záujem o veci verejné, ale aj
akokoľvek podporili našu inicia-
tívu. Na začiatku sa všetkým
účastníkom prihovorili Jaroslav
Pavlovič s krátkou spomienkou na
rôzne etapy a formy odporu proti
skládke, Zuzana Čaputová spo-
menula konkrétné mená ľudí, kto-
rí svojou angažovanosťou, obe-
tavosťou a konkrétnou pomo-
cou boli príkladom ostatným. Pri-

mátor Oliver Solga pripomenul,
že napriek víťazstvu na Naj-
vyššom súde nás ešte čaká v tej-
to kauze veľa prekážok a problé-
mov a vyzval prítomných k ob-
čianskej súdržnosti a priprave-
nosti bojovať proti nespravo-
dlivosti v akejkoľvek podobe. Prí-
jemnému stretnutiu prialo aj
počasie, a tak sa „na mlyne“ pri
hudbe a malom občerstvení nie-
len spomínalo, ale aj hovorilo o
budúcnosti. (ra)



. Zo šiestich kôl Slo-
venského pohára sa na majstrov-
stvá prebojovali aj dvanásti pre-
tekári z Karate – kickbox klubu Pe-
zinok. Keďže na šampionát po-
stupujú len prví štyria z každej dis-
ciplíny a váhovej kategórie, je to
pekný úspech. Pezinskí pretekári
si priniesli celkove 22 medailí –
sedem zlatých, dvanásť striebor-
ných a tri bronzové.

V dňoch 15.-17. mája sa kona-
li v Prešove Majstrovstvá Slo-
venska v kickboxe mládeže a
seniorov na ktorých sa zúčast-
nilo 189 pretekárov z 23 klubov
zo Slovenska

Majstrovské tituly získali: Lu-
káš Granec (kadeti do 16 r., semi
contact do
73 kg), Da-
vid Moško-
vič (muži
nad 91 kg,
semi con.),
Z u z a n a
Gregušová
(ženy do 55
kg, 2 tituly
semi a light
cont.), Sva-
tava Špáni-
ková (ženy

do 60 kg, 3 tituly – semi a light con-
t. a semi cont. Open).

: Juraj Hollan
(kadeti do 16 r., light cont. do 47
kg), Katarína Gajdová (kadetky do
16 r., semi cont. do 58 kg), L. Gra-
nec (kadeti do 16 r,. light cont. do
73 kg), Peter Ondruška (muži do
84 kg, light cont.), Marek Mistrík
(muži do 86 kg, low kick), Michal
Sedláček (muži do 91 kg, full cont.).

: J. Hollan (ka-
deti do 16 r. semi cont. do 47 kg),
Z. Gregušová (ženy semi cont.
Open), M. Greguš (muži do 74 kg
light con.).

Strieborné medaily

Bronzové medaily

(mh)

Trojnásobná maj-
sterka SR 2009 Sva-
tava Špániková

V nedeľu 7. júna sa uskutočnil v
pezinskom Dome kultúry 3. ročník
medzinárodného turnaja v rapid
šachu – Memoriál Richarda Réti-
ho. Organizátorom podujatia – Klu-
bu šachu Pezinok a Malokarpat-
ského múzea v Pezinku sa poda-
rili tento rok prilákať na turnaj
vyššiu kvalitu, o čom svedčí fakt,
že medzi 62 účastníkmi boli štyria
šachoví veľmajstri, traja medziná-
rodní majstri a siedmi šachoví
majstri.

Na budúci rok organizátori pri-
pravujú viaceré zmeny a vylepše-
nia, ktorými chcú turnaj dostaťme-
dzi slovenskú elitu.

Ďakujeme Mestu Pezinok a Pe-
zinskému kultúrnemu centru za ich
podporu pri organizovaní turnaja.

Výsledky:

kategória juniori:

1. Milan Pacher, 2. Mi-
kuláš Maník, 3. Tomáš Likavský,

1. Milan Pa-
cher, 2. Peter Michalík, 3. Martin

Ondruš, 1. Rená-
ta Koloditšová, 2. Marek Karás,
3. Boris Jablonický.

kategória – deti:

Martin Hrubala

V extraligovom
AB Cosmetics Pe-
zinok došlo po
ukončení uplynu-
lej sezóny k zme-
ne na trénerskom

poste. Doterajšieho trénera Mila-
na Černického vystriedal úspešný
český kormidelník ,
ktorý podpísal s AB Cosmetics
dvojročnú zmluvu.

F. Rón pezinský basketbal po-
zná, pôsobil tu v rokoch 1999 a
2000, vtedy získal s BK Slovako-
farma titul majstra Slovenskej re-
publiky. Má teda na Pezinok prí-
jemné spomienky. Aj v Čechách je
uznávaným koučom, viedol USK
Praha, Opavu a posledných šesť
rokov Ostravu. V súčasnosti je tré-
nerom českej reprezentácie do 20
rokov.

O svojich plánoch na novom pô-
sobisku povedal:

František Rón

„Potešil som sa príchodu do Pezin-
ka, na predošlé pôsobenie mi zo-
stali príjemné spomienky. Poznám
nároky klubu i náročných, ale skve-
lých, pezinských divákov, ktorí oča-

l

l

Nespomenuli ste Američanov
Lorenza Williamsa a Kevina
Houstona...

Ako bude prebiehať príprava
na súťaž?

„S týmito hráčmi, ktorí boli v minu-
lej sezóne v pezinskom kádri, už
nerátame. Družstvo však potrebu-
je bezpodmienečné posilnenie.
Potrebujeme kvalitného stredné-
ho rozohrávača a pivota. Na tieto
dôležité posty pravdepodobne zís-
kame hráčov z amerických univer-
zít. Mám tam dobré kontakty a s
mladými hráčmi z USA mám dote-
raz tie najlepšie skúsenosti. Pri-
chádzajú k nám s cieľom predviesť
sa a presadiť, pritom sú oveľa me-
nej nároční a koučovi ľahšie ovlá-
dateľní. Samozrejme, rátame aj s
ďalšími posilami, o tom však ešte
nechcem zatiaľ hovoriť, aby sme
niečo nepokazili.“

„Využil som možnosť trénovať s
hráčmi ešte pred dovolenkami. Po-
treboval som ich lepšie spoznať.
Trénujú s nami i chlapci z béčka.
Počas dovoleniek sa hráči budú
pripravovať podľa mojich pokynov

individuálne. Predsezónna prípra-
va začne 3. augusta. Najprv sa bu-
deme venovať kondícii pod vede-
ním špecialistu, potom bude na-
sledovať už basketbalová prípra-
va na ihrisku.“

„Len veľmi povrchne. Mám však k
dispozícii obrazové záznamy zo
zápasov Pezinka. Trochu teda pre-
hľad mám. Ja sa však snažím pra-
covať s hráčmi tak, aby odvádzali
na ihrisku maximum. To bude po-
chopiteľne platiť aj tu v Pezinku.“

„Áno, boli sme spolu na kávičke a
reč sa točila predovšetkým o bas-
ketbale. Hovorili sme o hráčoch,
ich schopnostiach, úrovni ligy iďal-
ších veciach. S Milanom sa veľmi
dobre poznáme, obaja sme profe-
sionálni tréneri a takéto zmeny
vieme pochopiť. Aj ja, keď som od-
chádzal z Ostravy, svojmu nástup-
covi Zdenkovi Humlovi som po-
skytol všetky potrebné informá-
cie.“

l

l

Máte prehľad o slovenskej sú-
ťaži a sile súperov?

Stretli ste sa už s doterajším
trénerom M.Černickým?

Zhováral sa M. Oravec

kávajú prinavrátenie majstrovské-
ho titulu. Samozrejme od toho sa
musí začať odvíjať celá príprava
na súťaž a dobudovanie družstva.“

„Určitý základ tímu tu je. Popri
skúsených borcoch– Lukjancovi,
Mičudovi a Snopkovi, sú tu mladší
hráči, ktorým sa už teraz v júni špe-
ciálne venujem. Chcem, aby si
zvykli na môj štýl práce a odpo-
ručím im, v čom majú na sebe pra-
covať. Po dovolenkách čaká na
nás tvrdá príprava.“

l Aké zmeny v kádri pripravu-
jete?

V júni dobehli do finále futbalové
súťaže seniorov v Bratislavskom
kraji. Traja pezinskí zástupcovia
účinkovali v III. (PŠC a GFC) a IV.
(Baník) lige.

Najúspešnejším z trojky bol PŠC,
ktorý obsadil celkové 3. miesto
so ziskom 52 bodov a skóre 57:20.
Zverenci Dušana Jacka pätnásť
zápasov vyhrali, sedem remizovali
a štyri prehrali. Inkasovali 20 gó-
lov, čo je najmenej v súťaži.

Strata PŠC na víťazné Bernolá-
kovo bola minimálna, len tri body,
o to viac môže mrzieť prehra na
ihrisku poslednej Grinavy a straty
bodov v zápasoch s Récou, D. Luž-
nou a Plaveckým Štvrtkom. Naj-
lepšími strelcami PŠC v minulom
ročníku boli Genčúr (12 gólov) a
Hulák (10).

Absolútne zbabranú sezónu
mal grinavský GFC. Do súťaže
vstúpil značne oslabený, čo sa mu
vypomstilo. Z 26 zápasov dokázal
vyhrať iba tri a päťkrát remizoval.
Získaných štrnásť bolo veľmi má-
lo, znamenalo prepad na posled-
nu priečku tabuľky a zostup do niž-
šej súťaže. O nemohúcnosti GFC
svedčí aj skóre 22:81.

Cajlanský Baník skončil siedmy.
Získal 33 bodov (9 víťazstiev, 6
remíz) a skóre 46:45. (mo)



Na tretí augustový víkend Spo-
lok dychová hudba Cajlané, Fan-
klub DH Cajlané a Pezinské kul-
túrne centrum pripravujú 9. ročník
Medzinárodného súťažného festi-
valu malých dychových hudieb –

.
Tento sviatok hudby, počas kto-

rého si pripomenieme 135. výročie
prvej zmienky o dychovej hudbe
v Pezinku, sa uskutoční 14.–16.
augusta. Prihlásené sú orchestre
z Moravy, Rakúska a Slovenska.
Naše mesto bude reprezentovať
DH Grinavanka. Priateľov dycho-
vej hudby aj tentoraz čaká hodnot-
né kultúrne podujatie, ktorého ter-
mín by si mali poznačiť do kalen-
dára a na ktorom by nemali chý-
bať.

Viac informácií prinesieme v bu-
dúcom čísle Pezinčana.

predseda festivalu

Dychovky v preši

František Féder

Country skupina ARION je
priaznivcom country hudby v Pe-
zinku, odkiaľpochádza, určite dob-
re známa. Nie je to však len Pezi-
nok, kde táto kapelka účinkovala
a stále účinkuje. Dali o sebe ve-
dieť už veru široko –ďaleko. V tom-
to roku oslávi Arion svoje krásne
20. narodeniny.

Pochodili už jej muzikanti za ten
čas veru riadny kus sveta. A to nie-
len toho slovenského. Za dve de-
saťročia toho stihli naozaj dosť.
Na začiatku to boli hlavne mno-
hé country festivaly, na ktorých pre-
svedčili, že ich muzika má zmysel
a dokáže zaujať poslucháčov. A
nielen ich. Získanie viacerých výz-
namných ocenení ako hlavná ce-
na za interpretačný prejav v roku
1992 na festivale country a folko-
vej hudby Zaprášené cesty v Pre-
šove, alebo ocenenie Vokálista
roka 1992 pre speváčku skupi-
ny, ktoré udeľovala Slovenská aso-
ciácia hudby country, im otvorilo
cestu na mnohé hudobné festiva-
ly, bály a iné podujatia.

So svojou hudbou navštívili
mnohé slovenské mestá a mes-
tečká, no zavítali aj do Rakúska,
Česka či Poľska. V roku 1996 vydá-
vajú svoje cédečko pod názvom
Čas návratov. Sú to prevažne pre-

vzaté americké piesne, medzi kto-
rými je zopár slovenských od spe-
váčky skupiny Anky Ulrichovej.
Tento nahrávací počin je zatiaľ jedi-
ný, verme, že nie posledný.

Dvadsať rokov v živote hudob-
nej skupiny je už pomerne slušný
vek. V priebehu tých krásnych mu-
zikantských rokov, plných neza-
budnuteľných zážitkov, sa zloženie
menilo, ako to už v muzikantskom
svete chodí. V súčasnosti má
Arion štyroch členov. Vedúcim je
Vlado Ulrich, doprovodná gitara a

spev. Ďalšími členmi sú Anka Ulri-
chová, hlavná „basistka“ a spe-
váčka, Roman Pruša, najvyšší úst-
ny harmonikár a najmladší a naj-
lepší sólový gitarista v skupine a
Vladis Čík, ktorý pôsobí aj na pos-
te vylepšovateľa vekového prie-
meru skupiny, hoci mu v tomto
roku už hrozí tridsiatka. Je to pros-
te tak. Ak má skupina dvadsať, tak
jej členovia už asi nebudú žiadni
„mlaďasi“.

Rok 2009 sa stáva jubilejným
nielen pre skupiny, ale aj v živote

Vlada Ulricha, ktorý sa dožíva 55
rokov. Patrí k zakladateľom Ario-
nu a stal sa jeho neúnavným mana-
žérom, technikom, zvukárom, šo-
férom, nosičom a ešte aj mno-
hým iným v jednej osobe. V Pezin-
ku sa v 90. rokoch minulého sto-
ročia začali hlavne jeho zásluhou
organizovať pravidelné májové
Country večery na hádzanárskom
ihrisku v Zámockom parku, ktoré
v súčasnosti nadobudli podobu
piatkových country večerov na pe-
zinskom Vinobraní pod názvom
Arion a jeho priatelia. Raz darmo,
je to organizačný talent. Všetci
v Arione veria, že mu mladis-
tvý vzhľad, zdravíčko a elán
vydržia ešte veľa rokov a skupina
bude spolu s ním ešte dlho roz-
dávať ľuďom svojou hudbou a
piesňami radosť a dobrú nála-
du. (na)

Pezinské kultúrne centrum ďa-
kuje za podporu a pomoc firme Vi-
nohradníctvo Pavelka-Sobolič
(Festival pouličného divadla) a fir-
me Tamelia s. r. o. rod Štetiarová
(detská súťažAhoj rozprávka).

(pkc)

V roku 1982 vyhlásilo francúz-
ske ministerstvo kultúry Svetový
deň hudby, ktorý sa koná vždy 21.
júna – v deň letného slnovratu.
Cieľom tohto podujatia je priniesť
hudbu všetkých žánrov a štýlov do
ulíc a na námestia obcí a miest,
aby robila radosť širokej verejnosti.

Pezinské kultúrne centrum už
druhý rok na podnet oddelenia kul-
túry Bratislavského samosprávne-
ho kraja a pod záštitou Mesta Pezi-

nok zorganizovala oslavu hudby
pod názvom

. Podujatia, ktoré sa konalo 21.
júna na nádvorí Krušičovej kúrie
na Radničnom námestí 9, sa mo-
hol zúčastniť každý, kto si chcel
zaspievať.

A tak spievali všetci od ma-
ličkých detí, cez žiakov ZUŠ (tiež
tancovali) a teenegerov až po se-
niorov. Divákmi zaplnené nádvo-
rie si pospevovalo s Majkou Gaš-

Spievanie na nádvo-
rí

parovičovou, Miškou Bauerovou,
Marianou Sýkorovou, či Františ-
kom Noskovičom a Jánom Luná-
kom. Radosť prinieslo aj trio a duo
zložené z členov FS Obstrléze.
Zvlášť precítený spev ich vedúcej
k doprovodu v piesni

... Záver patril country skupine
.

Svetový deň hudby sme oslávili
skutočne pestrým programom
piesní.

Keď sa Slo-
vák
Trampské zvony

(PKC)

V dňoch 23. a 24. mája sa
uskutočnil v pezinskom Dome
kultúry jubilejný desiaty ročník
podujatia ORBIS HARMONIAE
(Svet harmónie). Jeho organizá-
tormi boli Pezinské kultúrne cent-
rum, Mgr. Dária Fehérová a Jirko
Vitáloš.

Počas dvoch dní ponúkli orga-
nizátori návštevníkom bohatý
program. Mohli sa zúčastniť zau-
jímavých prednášok, worksho-
pov, diskusií, prezentácií, uká-
žok terapií, liečby, cvičení. Sú-
časťou bol predaj kníh, bylín a
rôznych zdravotníckych pomô-
cok. (mo)
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Kultúrne programy na júl 2009 PRÍRODNÉ KINO
PEZINOK

1.-3. Star trek USA
4.-6. Terminátor Salvation

USA
7.-8. Krvavý Valentín USA

9.-10. Na odstrel USA
11.-13. Noc v múzeu 2 USA
14.-15. Vojvodkyňa USA,VB
16.- 17. Kamoš za všetky drobné

USA
18.-19. Vo štvorici po opici USA
20.-21. Predčítač USA
22.-24. Transformers: Pomsta

porazených USA
25.-27. Anjeli a démoni USA
28.-29. Bathory SR,ČR

30. Mamma Mia VB
31.-3. Harry Potter a polovičný

princ USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

VÝSTAVY

Stále expozície:

Iná archeológia

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

. O archeológii z
pohľadu terénnych prieskumov a
povrchových zberov. O tom, čo je
možné nájsť v na prvý pohľad ne-
zaujímavom teréne. O tom, čo do-
káže o minulosti prezradiť kus ka-
meňa, kovu či vypálenej hliny. Výs-
tava potrvá do 31. 8. 2009

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

utorok – piatok: 10.00 –
18.00, sobota 10.00 – 16.00, ne-
deľa 14.00 – 17.00

V sobotu 4. júla od 17.00 hod. sa uskutoční na nádvorí Schaubma-
rovho mlyna na Cajlanskej ulici

. Účinkovať budú Ján Ponka Duban, Milan Konfráter – Blues
Band a Bonzo and the Resonators. V prípade daždivého počasia sa
podujatie nekoná.

2. ročník Pezinského bluesového
festivalu

(ža)

KULTÚRNE
LETO 2009

5.7.
OTVORENIE

KULTÚRNEHO LETA „SPO-
MIENKY“

12.7.
V RYTME TAN-

CA

(nedeľa) o 17.00 h tribúna
pred Zámkom –

. Podujatie PKC s folkló-
rom a prezentáciou gastronomic-
kých špecialít Malokarpatského
regiónu. Účinkujú: Folklórna sku-
pina OBSTRLÉZE, Folklórne diva-
dlo RADOSŤ a hostia. Regionálne
špeciality pripravia členky Klubu
dôchodcov – MO Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 h. tribúna
pred Zámkom –

. Popoludnie spoločenských
tancov s KST PETAN.

19.7.
LETNÉ ROZ-

PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE –
SNEHULIENKA.

26.7.
LITERÁRNY KO-

LOTOČ 3

28.7.
SPIEVANKY

(nedeľa) o 17.00 h tribúna
pred Zámkom –

Účinkuje: Divad-
lo jedného hercaAnny Okapcovej-
Tyralovej. Divadelné predstavenie
pre deti.

(nedeľa) o 17.00 h tribúna
pred Zámkom –

Autorské čítanie z tvor-
by regionálnych autorov. Poduja-
tie v spolupráci Malokarpatskej
knižnice Pezinok a Pezinského
kultúrneho centra pod záštitou
BSK a Mesta Pezinok.

V prípade nepriaznivého počasia
sa všetky podujatia presúvajú do
Domu kultúry Pezinok.

(utorok) o 17.00 h v salóniku
DK – . Večer pre kaž-
dého, kto má rád peknú pesničku.

1. júna sprístupnilo Mestské
múzeum vo svojich výstavných
priestoroch novú výstavu pod ná-
zvom Iná archeológia. Iná v
zmysle odlišná od možno tradič-
ných predstáv o archeológoch
neustále zhrbených v sondách s
metličkou či metrom v ruke. Iná
ako archeológia, známa z dobro-
družných filmov, objavujúcich po-
klady nevyčísliteľnej hodnoty. Vý-
stava je o archeológii, s ktorou je
možné stretnúť sa najbežnejšie, o
archeológii s ktorou aj Mestské
múzeum najčastejšie pracuje – o
terénnych prieskumoch, povrcho-
vých zberoch a spracovaní získa-

ného materiálu. O tom, čo je
možné nájsť v na prvý pohľad
možno nezaujímavom teréne.
Ukazuje, v akých rôznych podo-
bách môžeme nájsť hlinu, kameň
a kov. Súčasťou výstavy ja aj malá
„nástenná encyklopédia“ pravekej
keramiky. Ponúka charakteris-
tickú keramiku jednotlivých arche-
ologických období, na stopy kto-
rých je možné natrafiť v okolí. Vý-
stava, ktorej snahou je priblížiť
návštevníkom každodennú arche-
ológiu, je otvorená denne okrem
pondelka do 31. 8. 2009.
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