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Účastníci protestného zhromaždenia symbolicky vysypali smeti Foto (mo)

V stredu 12. mája sa zišli pred
Úradom vlády SR v Bratislave desi-
atky obč ianskych aktivistov
Skládka nepatrí do mesta a ďal-
ších občanov Pezinka s transpa-
rentami, aby protestovali proti vý-
stavbe a prevádzke pezinskej
skládky odpadov. Účastníci pro-
testnej akcie pripomenuli premié-
rovi Ficovi a podpredsedovi vlá-
dy Čaplovičovi, že neplnia me-
dializovaný sľub z minulého roku,

že skládku zastavia. Nespokoj-
ných Pezinčanov prišli podporiť aj
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo, pri-
mátor Pezinka Oliver Solga,
primátor Modry Peter Majtán aďal-
ší.

Právnička Zuzana Čaputová z
občianskej iniciatívy Skládka ne-
patrí do mesta v úvodnom vyst-
úpení pripomenula, že ide už o štr-
nástu akciu proti skládke. Ani toto

ešte nestačilo na to, aby kontra-
verzná skládka bola zastavená.
Hluchota zodpovedných je nepri-
jateľná, preto sú odhodlaní v boji
za svoje práva pokračovať.

Župan Pavol Frešo prisľúbil, že
kraj sa bude naďalej usilovať o
vstup do mimoodvolacieho kona-
nia o preskúmanie územného
rozhodnutia na ministerstve vý-
stavby.

Pokračovanie na 13. strane

Piatym zápasom finalistov
Pezinka a Nitry skončil ďalší
ročník slovenskej basketbalovej
extraligy mužov. Na veľkú radosť
Pezinčanov zverenci kouča
Františka Róna rozhodli
záverečný súboj vo svoj
prospech, čím si zabezpečili
deviaty majstrovský titul. Pezinok
je najúspešnejším mužským
basketbalovým tímom na
Slovensku – z osemnástich
ročníkov v ére samostatnosti
vyhral polovicu.
Posledný krok k splneniu
tohtoročného cieľa bol ťažký,
ale naši chlapci to zvládli.
Získali double. Pohár i titul.

Viac na 13. strane Šťastní Pezinčania po zisku titulu. Foto (mo)

Podľa zistenia primátora i ob-
čianskych aktivistov sa v polovici
mája začalo zavážanie skládky v
Novej jame komunálnym odpa-
dom z Bratislavy, pretože brati-
slavská spaľovňa je až do konca
júna odstavená. Spoločnosť OLO,
ktorá sa zaoberá zvozom a ulože-
ním odpadu, uzavrela zmluvu o
ukladaní odpadu v Pezinku podľa
našich informácií so spoločnosťou
Pezinské tehelne a. s. Informáciu
potvrdil primátorovi aj zodpovedný
pracovník spoločnosti OLO. (ra)

V sobotu 12. júna sa uskutočnia
v Slovenskej republike parlament-
né voľby, ktoré rozhodnú o zložení
najvyššieho zákonodarného orgá-
nu – Národnej rady SR – v nastá-
vajúcich piatich rokoch a výsledky
volieb ovplyvnia aj zloženie novej
vlády a obsadenie rezortných mi-
nisterstiev a iných štátnych orgá-
nov.

V Pezinku budeme voliť v 17 vo-
lebných okrskoch. Volebné miest-
nosti budú otvorené od 7.00 do
22.00 hodiny.

Hlasovať v parlamentných
voľbách môžu len občania SR,
ktorí najneskôr v deň volieb dosi-
ahnu 18 rokov. O vydanie voličské-
ho preukazu možno požiadať naj-
neskôr 2 dni pred dňom volieb
(t .j. 10. 6. 2010) v úradných hodi-
nách na MsÚ v Pezinku. Zmeny vo
voličských zoznamoch možno vy-
konať do 11. júna 2010 do 12.00
hod. (r)



Ďalší poslanecký deň sa uskutoční prvú stredu v mesiaci jún (2. 6.) od
16. do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Poslanci mestského
zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č.19 na prvom pos-
chodí.

Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkaj-
úcimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

Rovnaký deň sa budú konať poslanecké dni aj v historických častiach
Cajla a Grinava. Na Cajle v budove Klubu Cajlanov na Cajlanskej ulici
č. 95 od 17. do 18.00 hod. a v Grinave v Integrovanom klube na Štúrovej
ul. od 18. do 19.00 hod.

Piaty poslanecký deň 5. mája sa nekonal z dôvodov choroby vybra-
ných poslancov MsZ. (PV)

Dokončenie z prvej strany
Doplnil, že samosprávny kraj

bude naďalej stáť za Pezinčanmi,
ako za ostatnými občanmi, kto-
rých vôľu treba rešpektovať. „
Žiadna vláda a žiaden minister
nemôžu dlhodobo odolávať tomu,
že keď ľudia niečo nechcú, keď sa
boja o svoje zdravie, tak to jedno-
ducho nebude. Pokiaľ som ja župa-
nom, tak budem stáť za vami“ po-
vedal na záver.

Primátor Oliver Solga uviedol,
že mestské zastupiteľstvo na svoj-
om poslednom zasadnutí odmiet-
lo výsledky preskúmavania územ-
ného rozhodnutia, ktoré po troch
rokoch ukončilo Ministerstvo
výstavby a regionálného rozvoja
SR. Ministerstvo neakceptovalo
územný plán mesta Pezinok a
ponechalo v platnosti rozhodnutie
Krajského stavebného úradu z
mája 2007, ktoré v tom čase viedol
Ján Man ml., syn šéfa spoločnosti
Ekologická skládka Jána Mana
staršieho.

Primátor Modry Peter Majtán
poukázal na to, že okolo jazdia
dve nákladné autá, ktoré sem
poslal majiteľ skládky, s nápismi,
že Združenie miest a obcí malo-
karpatského regiónu je za sklád-
ku, čo však nie je pravda, o čom
svedčí aj jeho prítomnosť na pro-
teste a jeho už dlhšie deklarovaná
podpora Pezinčanov v boji proti
skládke.

Na protestnom zhromaždení
vystúpili aj mestskí poslanci a
zástupcovia občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta Miro-
slav Král a Marián Šipoš, ktorí

ostro kritizovali konanie štátnych
úradníkov a nečinnosť štátnych
orgánov a Ústavného súdu vo veci
nezákonnosti skládky.

Na základe rozhodnutia Naj-
vyššieho súdu SR bolo stavebné
povolenie na skládku zrušené pre
nezákonnosť. Toto uznesenie po-
zastavil Ústavný súd SR, ktorý
zatiaľ ešte vo veci nerozhodol. Na-
priek tomu sa skládka zaváža
odpadom.

Účastníci zhromaždenia pro-
test symbolicky ukončili vysypa-
ním smeti na námestí pred Úra-
dom vlády SR. (mo)

pred Úradom vlády SR v Bratis-
lave aj v stredu 19. marca.Ani hluč-
né bubnovanie a transparenty ne-
prinútili prichádzajúcich ministrov,
aby sa pristavili pri protestujúcich
a vypočuli si ich kritiku na postup
štátnych orgánov alebo reagovali
na sľuby, ktoré dali Pezinčanom,
že skládka v Pezinku bude zasta-
vená. (ra)

V súčasnosti sa ešte stupňujú
tlaky na občianskych aktivistov,
protestujúcich občanov i vedenie
mesta, ktorí sú protistranou
obviňovaní zo zaujatosti, politické-
ho zneužitia či manipulácie v pros-
pech iných spoločností . Rovnako
je znova spochybňovaná a napa-
daná platnosť územného plánu
a VZN, ktoré skládku odmietlo.
Množstvo nepravdivých informácií
a poloprávd malo spochybniť poh-
nútky občianskeho odporu proti
skládke, očierniť nezištnosť a an-
gažovanosť občanov, ako i spo-
chybniť právne kroky, ktoré boli v
kauze doteraz podniknuté.

Skupina Pezinčanov v plyno-
vých maskách protestovala proti
zavážaniu skládky v Novej jame
bubnovaním na plechové sudy

Ďakujeme všetkým právnickým
i fyzickým osobám, ktoré podporili
svojimi sponzorskými darmi naše
aktivity, ktoré organizujeme ako
protesty proti prevádzkovaniu a le-
galizácii skládky odpadov v Novej
jame. Peniaze sú použité na za-
bezpečenie dopravy, zapožičanie

tribún, ozvučenie, tlač plagátov a
pod. Budeme veľmi radi, keďnám i
naďalej zachováte svoju priazeň a
finančne prispejete na našu čin-
nosť, ktorú robíme v prospech

všetkých občanov Pezinka. Prís-
pevky je možné posielať na číslo
účtu:

.
Ďakujeme.

6602006001/5600, variabil-
ný symbol 7777

(ra)
Viac informácií o skládke na 4. a 9. strane



Po skúsenostiach z jesenného
upratovania sa Mesto rozhodlo pri-
praviť zber objemného odpadu na
jar až v dvoch termínoch. Vďaka
priaznivému počasiu využili oby-
vatelia Pezinka v dňoch 24. až
28. marca možnosť doviezť ob-
jemný a biologický odpad na urče-
né zberné miesto na Dubovom vŕš-
ku. Celkovo doviezli 219,05 t odpa-
du, ktorý bol pod dohľadom pra-
covníkov Mestského podniku
služieb roztriedený na jednotlivé
dru-hy a potom odovzdaný na
zhodnotenie alebo zneškodnenie.
Zhod-notenie 3,1 t skla zabezpeči-
la fir-ma Marius Pedersen, taktiež

za-bezpečila uloženie inertného
odpadu v množstve 122,72 t.
Firma Ecorec Slovensko zadarmo
odo-brala 5,24 t plastov. Ďalej sa
odovzdalo na zhodnotenie 4,55 t
pneumatík a 1,39 t kovového odpa-
du. Na skládku v Dubovej sa
odviezlo 82,05 t objemného odpa-
du (najmä nábytok). Obyvatelia
donášali aj tzv. nebezpečný
odpad, ktorý fir-ma Petmas celý
rok odoberá v zbernom mieste
nebezpečných odpadov. Boli to
pračky, chladničky, mrazničky
(cca 100 kusov) a 5 paliet drob-
ných domácich spotrebičov (tele-
vízory, počítače, hriankovače...).

Firma Petmas zabezpečila ich eko-
logické zhodnotenie. Okrem uve-
dených odpadov do-niesli obyva-
telia veľa konárov a révy – Mesto
ich dalo odviezť na poštiepkova-
nie, náklady boli iba na odvoz.
Celkové náklady na pr-vé jarné
upratovanie boli 10 996 euro.
Ďalší termín jarného upratova-

nia je určený na 26. až 30. mája
2010, opäť na Dubovom vŕšku (bý-
valá motokárová dráha), otvorené
bude od 8.00 do 18.00 hodiny.
Obyvatelia Pezinka môžu odo-
vzdať odpad zadarmo po preuká-
zaní sa občianskym preukazom.

OM-OŽP

Mestská polícia Pezinok otvorila
tri nové prevenčné programy pre
žiakov základných a stredných škôl
a seniorov. Prvý vznikol na základe
dobrej spolupráce so Základnou
školou Fándlyho ul. a školskej psy-
chologičky PhDr.Jany Galátovej.
Koordinátor prevencie kriminality
spolu s J.Galátovou vytvorili sociál-
no-psychologický program pre žia-
kov 6. - 7. ročníkov zameraný na
prevenciu šikanovania a podporu
sebaúcty a pozitívnej motivácie de-

tí. K tomuto účelu využíva mestská
polícia svoje školiace priestory.

Druhý prevenčný program je
realizovaný opäť v školiacej miest-
nosti mestskej polície, kde môžu
triedne kolektívy využívať k pre-
vencii okrem iného aj modernú
techniku. Oddelenie prevencie kri-
minality má k tomuto účelu vlastné
výučbové DVD so siedmimi téma-
mi, ktorými sú: 1. Počítačová zá-
vislosť, 2. Krádeže, 3. Ako
vyhľadávať pomoc, 4. Úteky z rodi

ny, 5. Šikana, 6. Obchodovanie s
deťmi 7. Bezpečnosť na cestách.

Súčasťou tretieho nového prog-
ramu je zatiaľ len šteniatko Lab-
radosrského retrívca, ktorého úlo-
hou bude pomáhať našim preven-
tistom s prácou s deťmi i seniormi.
Psík menom Amigo má za sebou
už dve úspešné akcie, kedy sprí-
jemnil program pre žiakov ZŠ Fán-
dlyho a seniorov v Dome dôchod-
cov. Štvorhohý priateľ detí sa teší
veľkej obľube. M.Schlesinger

Hosťami večernej relácie Slo-
venského rozhlasu Nočná pyramí-
da 6. mája boli primátori Skalice
Stanislav Chovanec, Pezinka Oli-
ver Solga a Púchova Marián Mi-
chalec. Redaktor Štefan Janák si
pozval do štúdia zástupcov
víťazných miest a organizátora
celoslovenskej súťaže Najkrajšie
mesto Slovenska. Do živého vysie-
lania sa mohli zapojiť aj poslucháči,
čo viacerí aj využili.

O súťaži Najkrajšie mesto Slo-
venska sme písali vlani v decembri,
hlasovanie prebiehalo a stále ešte
prebieha na portáli SLOVAK-
REGION a len pripomenieme, že
Pezinok sa v roku 2009 v kategórii
miest umiestnil na druhom mieste
za Skalicou. Tretie miesto obsadil
Púchov. (mo)

V dňoch 9-13. júna bude Mes-
to Pezinok organizovať 2. ročník
CYKLOVÍKENDU pre záujemcov
z partnerského mesta Mladá Bo-
leslav. Pre cyklistov sú pripravené
denné etapy v rozmedzí 80-100
km po zaujímavostiach v okolí Pe-
zinka. Okrem horskej trasy sú pri-
pravené aj etapy po Moravskej a
Dunajskej cyklotrase s návštevou
Devína, Starého mesta v Bratisla-
ve a hradu. Zaujímavosťou je plav-
ba loďou po Dunaji (s bicyklami) a
vyskúšajú si aj rafting v športovom
areáli v Čuňove. Nebudú vyne-
chané ani tradičné ponuky Malo-
karpatského regiónu – exkurzia o
spracovaní hrozna a výrobe tunaj-
ších značiek vín. (ap)

Predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky Pavol Paška
vyhlásil termín tohtoročných ko-
munálnych volieb. Primátorov,
starostov a poslancov mestských
a obecných zastupiteľstiev na Slo-
vensku budeme voliť v sobotu 27.
novembra. (mo)

Prudké dažde od soboty 15.
mája až do pondelka 17. mája spo-
jené so silným nárazovým vetrom
spôsobili obrovské škody, najmä v
mestských lesoch. Odrezaná od
sveta bola chatová oblasťSlnečné
údolie, kde vyvrátené stromy a
stĺpy elektrického vedenia popa-
dali na cestu. Na odstránenie kala-
mity boli privolaní pilčíci Štátnych
lesov Smolenice, hasiči OR HaZZ
a firma Petmas z Pezinka. Cestu
sa podarilo uvoľniť v utorok napo-
ludnie.

Kalamita v niektorých častiach
lesa dosiahla doteraz nevídané
rozmery. Podľa predbežného od-
hadu objem kalamitného dreva
predstavuje asi 60 tisíc kubických
metrov, pre porovnanie súčasná

ročná ťažba je asi 10 až 12 tisíc
kubíkov. V najbližších rokoch bu-
de preto zastavená ťažba dreva a
bude prebiehať len odstraňovanie
kalamity.

V lese boli padnutými stromami
zdemolované aj dva osobné auto

mobily a poškodené
niektoré objekty. V jed-
nom prípade bolo
nutné privolať leteckú
záchrannú službu.

Mimoriadnu uda-
losť spôsobi la aj
dažďová voda, ktorá
za-plavila budovy v
s p o d n e j č a s t i
Pinelovej nemocnice.
Privo-laný primátor
spolu s časťou krízo-
vého štá-bu zabez-

p e č i l i v n e d e ľ u v e č e r
techniku na vyhĺbenie odvodňo-
vacích kanálov, vrecia s pieskom
a odčerpávanie vody. Výrazne
pomohli aj členovia Dobrovoľné-ho
hasičského zboru a firma Pet-mas.
( r a )

V podvečer dňa osláv sviatku práce sa uskutočnil
na Radničnom námestí koncert k 6. výročiu nášho
vstupu do Európskej únie. Koncert bol pre náhly dážď
prerušený a preložený z námestia do Tureckého
domu. Tu úspešne pokračoval, o dobrú hudbu sa
postaralo duo Slavo Repaský (elektrické čelo) a Oto
Váhovský (gitara a spev).

Ešte predtým sme stihli zablahoželať k narodeni-
nám našej prvej euroobčianke Dominike Holáskovej k
jej šiestym narodeninám. Dominika sa narodila 1.
mája 2004 ako prvé dieťa na Slovensku, iba niekoľko
minút po našom vstupe do Európskej únie. (ra)

V piatok 30. apríla si v ZŠ
Orešie pripomenuli 50. výročie
vzniku školy. Na slávnostnom zhro-
maždení sa zúčastnil aj vzácny
hosť – prezident Slovenskej re-
publiky Ivan Gašparovič s manžel-
kou. Prítomní boli súčasní i bývalí
pedagogickí pracovníci a ďalší
hostia, medzi ktorými bol aj primá-
tor mesta Oliver Solga. Viac infor-
mácií prinesieme v budúcom čís-
le. (mo)



Miestny spolok Červeného krí-
ža v Pezinku oznamuje bezpríspe-
vkovým darcom krvi a záujemcom
o darcovstvo, že v utorok 1. júna v
čase od 8.00 do 12.00 hod. sa v
pezinskom Dome kultúry (malý
salónik, l. poschodie) uskutoční
odber krvi. Akcia sa uskutočňuje v
spolupráci s Národnou transfúz-
nou stanicou Brat is lava a
Pezinským kultúrnym centrom.

Darcovia musia mať pri sebe:
občiansky preukaz, kartu poisten-
ca a preukaz darcu krvi Každý
darca bude po odbere odmenený
malým darčekom. (mb)

tok bol vykonaný na pokyn zás-
tupcu mesta Pezinok. Mesto sa
tým úplne diskvalifikovalo hodno-
tiť zákonnosť zneškodňovania od-
padu niekým iným. V prvom rade
by si malo vyvodiť zodpovednosť
vo vlastných radoch a uloženú
pokutu niekomu zhmotniť.

Názor mesta Pezinok o pre-
vádzkovaní skládky je teda nielen
v rozpore s názorom ústavného
odborníka a v rozpore s názormi
kompetentných orgánov, ale
dokonca mesto už raz za svoj
„najsprávnejší“ názor dostalo aj
pokutu a to až 10.000 euro, ktoré
si doteraz nikto a najskôr ani nikdy
nezosobní.

konateľ spoločnosti BRICORP
DEVELOPMENT, s.r.o.

Ján Man ml.,

ná vykonateľnosť „povolenia“, si
mesto vysvetľovalo odklad ako
„nemožnosť skládku zavážať“,
teraz, keď bola odložená vykona-
teľnosť „zákazu prevádzky“, si už
účinky mesto vysvetľuje tak, že sa
tým na veci ničnemení.

Úrady, ktoré sú kompetentné
kontrolovať zákonnosť likvidovania
odpadu, vykonali hneď po obnove-
ní prevádzky na skládke kontrolu a
nezistili porušenie zákona. Sklád-
ka je podľa názoru kompetentných
prevádzkovaná zákonne.

Práve naopak, podľa rozhod-
nutia úradov zákon porušilo mesto
Pezinok tým, že odpad likvidovalo
spaľovaním, za čo dostalo pokutu
až l0 tisíc euro. Tento podľa nášho
názoru dokonca „kriminálny“ sku-

Vážení spoluobčania, ako isto
dobre viete, skládka získala
všetky povolenia na prevádzko-
vanie už v roku 2008. Súd tieto
rozhodnutia síce zrušil, ale Ústav-
ný súd následne odložil vykona-
teľnosť tohto zrušenia. Ústavný
právnik Radoslav Prochádzka sa
vyjadril, že „Tým, že sa odložila
vykonateľnosť rozhodnutia Naj-
vyššieho súdu, ostáva rozhodnu-
tie, ktoré Najvyšší súd zrušil, prá-
voplatné a až do rozhodnutia vo
veci samej sa môže podľa neho
postupovať“.

Samotné mesto Pezinok si od-
klad vykonateľnosti interpretuje
schizofrenicky tak, ako sa mu ke-
dy hodí.

Keďbola v apríli 2009 odlože-

HaZZ a rovnako sa likvidovalo a
dodnes likviduje drevná hmota aj v
iných mestách na Slovensku, ak
sa to nedá inak.

Napriek tomu, že si vážim ná-
zory ústavného právnika Rado-
slava Procházku musím konšta-
tovať, že nás k ničomu nezaväzujú
a o ničom meritórne alebo defi-
nitívne nerozhodli. A nakoniec iste
poznáte to staré ľudové: „Dvaja
právnici – tri právne názory!“

Skúste v budúcom čísle na mo-
je otázky odpovedať. Nielen ja, ale
i občianska spoločnosť čaká na
vaše odpovede.

primátor

5.

Oliver Solga,

to so súhlasom Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného
zboru? A pokutu dostalo od Ob-
vodného úradu životného pros-
tredia v Pezinku.

Ako sa podľa vás „ mesto úplne
diskvalifikovalo hodnotiť zákon-
nosť zneškodňovania odpadu“.
Mesto – to je dvadsaťdva tisíc ob-
čanov, z ktorých tisíce sú proti
vašej skládke. Diskvalifikoval som
sa snáď ja ako primátor, keď som
mestu ušetril viac ako jeden mi-
lión, ktoré chceli firmy, ktoré by ha-
luzovinu a révovinu zlikvidovali
iným spôsobom? Znovu vám opa-
kujem mali sme povolenie OR

4.

Pán Ján Man, prosím, odpo-
vedzte:

Máte v rukách meritórne a de-
finitívne rozhodnutie kompetent-
ného orgánu, že skládka je legál-
na, môžete ju prevádzkovať a pri
jej schvaľovaní bol rešpektovaný
územný plán mesta a VZN? Vám
nestačí, že Najvyšší súd SR všet-
ky povolenia pre skládku v Novej
jame zrušil?

Aké úrady vykonali spomínanú
kontrolu zákonnosti likvidovania od-
padu hneďpo obnovení prevádzky?

Prečo zamlčujete, že mesto Pe-
zinok nelikvidovalo odpad, ako pí-
šete, ale haluzovinu a révovinu, a

1.

2.

3.

Informácie predsedu predstaven-
stva Ekologická skládka Jána Mana
sú hrubým zavádzaním pe-zinskej
verejnosti. Mesto Pezinok do dneš-
ných dní neprijalo od spoločnosti
Bricorp Development ani cent.
Všetky poplatky, ktoré mestu boli
zaslané, ako poplatok za ukladanie
odpadu na území obce, boli oka-
mžite vrátené na jej účet. (Možno by
sa bolo treba pána Mana opýtať,
prečo táto spoločnosť nepre-berá
poštu, všetky obálky sa totiž vracajú
s pečiatkou Adresát neznámy!)
Mesto si je vedomé, že nemôže pri-
jímať tento poplatok, pretože
Najvyšší súd SR rozhodol o neplat-
nosti povolenia skládky v Novej ja-
me. Rozhodnutie Najvyššieho sú-
du SR Ústavný súd SR síce poza-
stavil, ale nepreskúmal jeho roz

hodnutie a nevydal meritórne roz-
hodnutie, že skládka je legálna a
možno ju zavážať odpadom. Od-
mietame tiež tvrdenia ohľadom po-
platkov za odpad, ktoré sú vytrh-
nuté z kontextu. Občania Pezinka
síce platia za odpad 876 Sk, (teda
28,83 a nie 29,O8 eura) ale len na
sídliskách. Obyvatelia rodinných
domov, keďže disciplinovanejšie
separujú, majú poplatok o 100 Sk
menší. Mesto z tejto sumy platí aj
dvor nebezpečného odpadu vo fir-
me Petmas, skládkovanie biomasy,
dočisťovanie kontajnerových sta-
novíšť a pravidelné zbery odpadov
z domácností, ako sú drobné sta-
vebné odpady, textil, plasty a veľa
ďalších položiek. Mesto vyšlo v
ústrety obyvateľom a vykonáva túto
službu k spokojnosti občanov štyri

krát do roka v areáli Dubový vŕšok.
Mesto okrem toho z rozpočtu doplá-
ca ešte 43.156 eur ročne.
Nebudeme komentovať ani jeho
záverečné tvrdenie o dnešnom neú-
merne vysokom poplatku a tvrdení,
že:... „môže byť vďaka našim odvo-
dom zo skládky znížený až na nulu“
Prečo teda obce, ktoré dnes vozia
na skládku v Pezinku a vý-razne sa
im teda znížili prepravné náklady
(Svätý Jur, Viničné ) majú cenu len
o 4 či 8 eur nižšiu, keď skládka v
Novej jame je pre náš región taká
výhodná? Pezinčania sa rozhodli
už dávno. Radšej platia vyšší
poplatok, ako by mali mať vo svoj-
om meste ďalšiu skládku. Svoj
nesúhlas so skládkou v Novej jame
dali a dávajú pánovi Manovi jasne
najavo.

Dlho som sa chystal, že vám
napíšem. Nebývam v Pezinku, ale
vaše mesto som si veľmi obľúbil,
rád ho navštevujem, páči sa mi je-
ho atmosféra. Pezinok je pre mňa
živé, príťažlivé, rýchlo sa rozví-
jajúce mestečko. Jeho vzhľad sa

mení stále k lepšiemu, aj keď mož-
no domácim sa zdá, že toto tempo
by mohlo byť ešte rýchlejšie. To
však hovoria ľudia všade a nielen
u nás, aj vo vyspelejšom svete.
Prirodzene, vždy chceme viac.

V Pezinku sa stavia, rekonštruu-
je, máte vynikajúci šport, kultúru,
pôvabné kaviarničky a vinárničky,

sedenie na uliciach, slušnú ob-
chodnú sieť a reštauračné služby
a k tomu ešte vynikajúce víno. Veľ-
mi sa mi páči vynaliezavosť a origi-
nalita vašich podnikateľov, naprí-
klad otočné hodiny na námestí či
pohyblivá svetelná reklama na ob-
chodnom dome Plus. Je to zaují-
mavé. Do svojho mestači miesta

podnikania títo ľudia priniesli niečo
nové. Za to ich chválim, to inde v
takýchto mestečkách nevidíte.

Len tie cesty keby ste mali lepšie
a vyhrali už ten nekonečný boj proti
smetisku, ktoré nechcete... Iste
vás to už stálo veľa síl, ktoré by ste
mohli využiť lepšie. Držím vám pal-
ce. S.Čížek, Bratislava

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku upozorňuje čitateľov, že v
letnom dovolenkovom období v jú-
li a auguste budú upravené
výpožičné hodiny. Knižnicu môže-
te navštíviť v pondelok – piatok v
čase od 8.00 do 16.00 hod. V sobo-
tu bude zatvorené. (mk)



Vo štvrtok 11. marca sa uskutoč-
nilo v pezinskej reštaurácii Vi-num
Galéria Bozen po piatykrát poduja-
tie Víno, ženy a vône. Na večere
nádherných vôní, znametých vín a
špičkovej gastronómie sa zišlo
115 dám – vináriek, manželiek
vinárov a žien, ktoré si obľúbili víno
a chcú sa o ňom dozvedieť viac.
Večerom sprevádzali ús-pešné
dámy aj zo sveta kultúry, módy a
wellnes. Zaujímavosťou je, že toto
podujatie je výhradne dámskou
záležitosťou, muži sa naň dostanú
ozaj len ojedinele.

(mo)

Základná umelecká škola Eu-
gena Suchoňa v Pezinku pozýva
všetky deti, ktoré chcú spievať,
hrať na hudobnom nástroji,
maľovať, tancovať či hrať divadlo,
na talentové skúšky, ktoré sa budú
konať v dňoch 14. a 15. júna v
čase od 14.00 do 18.00 hod.

Hudobný odbor – na Trnavskej uli-
ci č. 1 (vyučuje sa spev, klavír,
akordeón, keybord, husle, vio-
lončelo, gitara, flauta zobcová aj
priečna, klarinet, saxofón).

Literárno-dramatický odbor – na
Trnavskej 1.

Tanečný odbor na ZŠ Bielenisko
(vyučuje sa scénický tanec, mo-
derný tanec, ľudový tanec – mož-
nosť navštevovať aj viaceré žánre
súčasne).

Výtvarný odbor – bývalá ZŠ Holu-
byho ul.

Optimálny vek dieťaťa je 7 ro-
kov, v prípade výrazného talentu
zoberieme aj mladšie alebo star-
šie deti. Škola poskytuje aj štúdi-
um pre dospelých. (ZA)

Z článku
(Pezinčan

apríl 2010) môže čitateľ z vy-
jadrení primátora Solgu nadobud-
núť pocit, že občan Mizerák neho-
vorí pravdu. Tvrdenie občana Mi-
zeráka v súvislosti so zastavaním
plochy hádzanarského ihriska v
parku, že „primátor venuje väčšiu
pozornosť uspokojovaniu potrieb
stavebnej lobby, ako záujmom ob-
čanov a samotnej prírody“ má svo-
je opodstatnenie, ktoré primátor
Solga v predmetnom článku nevy-
vrátil, aj keď sa o to zjavne snažil.
Tvrdenia primátora Solgu boli ne-
úplné a tým vyznievajú zavádzajú-
co. Prečo? Primátor Solga tvrdí,
že projekt bytového domu na há-
dzanárskom ihrisku bol aj ním v
minulosti zamietnutý. To je prav-
da. Ale jeho tvrdenie, že v r. 2009
bola žiadosť Športového klubu
Agrokarpaty na zmenu využitia
ihriska na plochy vybavenosti ko-
merčného charakteru zaradená

Ako je to s hádzanár-
skym štadiónom?

do zmien ÚP v r. 2009, je pravda
neúplná. Lebo tú žiadosť do do-
kumentu „Zmeny a doplnky ÚPN
mesta Pezinok 1/2008“ nezaradilo
MsZ, ale iniciatívne sám primátor
Solga svojím stanoviskom č. 14-
9/2009 zo dňa 3.3.2009. Mestské
zastupiteľstvo totiž schválilo v Ná-
vrhu Zmien a doplnkov 01/2008
len 7 zmien, ktoré primátor Solga v
r. 2009 rozširil o ďalšie 3 zmeny,
ktoré zahŕňali aj požiadavku ŠK
Agrokarpaty Pezinok. Aký je
rozdiel v tom, že tam nebude stáť
„bytový dom“, ale stavba „ko-
merčnej vybavenosti“? Pre tvrde-
nie občana Mizeráka žiadny. V
čom teda občan Mizerák nehovorí
pravdu, keď tvrdí, že „primátor
venuje väčšiu pozornosť uspoko-
jovaniu potrieb stavebnej lobby,
ako záujmom občanov a samotnej
prírody“? Veď poslanci nesúhlasili
s umiestnením ďalšej stavby v
parku v r. 2007 ani v r. 2008, ale
primátor Solga v r. 2009 súhlasil s

krokmi vedúcimi k príprave stavby
na hádzanárskom ihrisku bez ve-
domia poslancov. V čom teda ob-
čan Mizerák nehovorí pravdu, keď
tvrdí, že „až Krajský úrad ŽP za-
bránil ďalšej výstavbe v parku“?
Veď KÚŽP vo svojom stanovis-
ku zo dňa 30.9.2009 konštatoval:
„Neodporúčame ďalšie rozširova-
nie zástavby na ploche parku, ide
o park celomestského významu,
kde by mala byť prednostne uplat-
nená funkcia verejnej zelene.“ Až
na základe tohto stanoviska KÚŽP
primátor Solga svojim stanovis-
kom zo dňa 6.10.2009 stiahol z
návrhu Zmien a doplnkov ÚPN
1/2008 to, čo sám iniciatívne na-
vrhol. Ináč povedané, primátor
Solga upustil od svojich krokov ve-
dúcich k výstavbe ďalších budov v
parku...

poslanec MsZ

V čom to teda občan Mi-
zerák nehovorí pravdu, pán pri-
mátor?

Marián Šipoš,

Príspevok poslanca MsZ Ing. M.
Šipoša končí vetou: „V čom teda
občan Mizerák nehovorí pravdu,
pán primátor?“. Ja sa pokúsim
vysvetliť v čom nehovorí pravdu
nielen občan Mizerák, ale aj posla-
nec Šipoš.

V mojom článku v minulom čísle
(ktorý som sám už predtým avizo-
val a omylom ho podpísali „ra“)
som nenapísal asi všetko. Žiadosť
o zmenu (bytový dom) v roku
2007 bola MsZ i mnou odmietnutá.
Žiadosť o zmenu (komerčná vy-
bavenosť) som dal do zmien a
doplnkov 2009 naozaj ja. Neurobil
som nič protizákonné, len som vy-
hovel žiadosti ŠK Agrokarpaty,
ktoré zastupuje Ing. Milan Šimo-
vič, mimochodom člen komisie
Územného rozvoja a ŽP, ktorý
sedí v komisii spolu s pánom Šipo-
šom a o svojom zámere komisiu
opakované informoval. Pán Šipoš
možno vie alebo zabudol, že prá-
ve poslanci a členovia komisie So-
ciálnej starostlivosti iniciovali odk-
úpenie tohto pozemku, na ktorom
navrhovali postavenie domu-pen-

ziónu pre seniorov. Ale pán Šipoš
iste vie a často to opakuje, že
mesto sa má zaoberať každým
podnetom na zmenu územného
plánu, ktorý príde od kohokoľvek a
až po jeho vyhodnotení kompe-
tentnými orgánmi Mestské zastu-
piteľstvo (a nie primátor) rozhodne
či so zmenou súhlasí alebo nie.
Keďže návrhAgrokarpaty bol vyra-
dený zo zmien a doplnkov, bol
následne zaradený do tzv. nového
ÚPN (spolu s asi 400 ďalšími
návrhmi) a tam bude spolu s ostat-
nými predložený na schválenie
MsZ. Okrem toho sme mali infor-
máciu, že krajský stavebný úrad je
ochotný schváliť len 4 zmeny a
ihrisko medzi nimi nebolo.

K tomu „zabráneniu výstavby
v parku“ Krajským úradom život-
ného prostzredia len toľko: Každý,
kto chce, sa môže presvedčiť, že
ich rozhodnuie bolo chybné, pre-
tože si vôbec neoverili, že táto
plocha ihriska bola už dávno vyňa-
tá z chráneného územia Zámoc-
kého parku. Už pred desaťročiami
tam totiž bolo ihrisko spolu s kú-

paliskom. Preto je smiešne tvr-
diť, že KÚŽP zabránil výstavbe par-
ku.

Na záver ešte jedno konštato-
vanie: Uráža ma, ak pán Mizerák i
pán Šipoš sa podpíšu pod vetu:
primátor venuje väčšiu pozornosť
uspokojovaniu potrieb stavebnej
lobby, ako záujmom občanov a
samotnej prírody.“Je to nehaneb-
ná lož a klamstvo. Nikdy som vo
svojej funkcii primátora nikoho
neuprednostňoval, nikdy som
nevychádzal v ústrety žiadnej
lobby. Nikdy som svoju funkciu ne-
zneužil. Ak niekto také niečo tvrdí,
mal by to dokázať, lebo inak je bez-
charakterný klamár.

Motivácia pána Šipoša je mi jas-
ná od jeho ohlásenej kandida-
túry na post primátora. Musím sa
zmieriť s tým, že jeho vyjadre-
nia sú súčasťou predvolebného
„folklóru.“ A k jeho odbornosti a
práci v komisii ÚR a ŽP len toľko:
až na pracovnom stretnutí MsZ
19. 5.po prvýkrát zistil, kto nám už
dva roky pripravuje nový územný
plán.

Odpoveď primátora mesta Olivera Solgu:

Trnavská spoločnosť AD Team kúpila rakúsku
tlačiareň Bookmaster, ktorá sídlila na Viničnianskej
ceste v Pezinku. Podľa vyjadrenia vedenia firmy sa
tak AD Team dostane medzi lídrov na polygrafickom
trhu. Prácu opätovne nájde viac ako 50 pracovníkov,
medzi ktorými nebudú chýbať ani Pezinčania. Nový
vlastník pezinskej tlačiarne je na trhu štvrtý rok
a v tomto roku chce zdvojnásobiť svoj minuloročný
obrat. (ra)

Tlačiareň Bookmaster kúpil AD Team
Aj v tomto roku sa uskutočnili v Pezinku prvo-

májové oslavy Sviatku práce. Ich organizátorom
bola strana Smer-SD. K účastníkom sa prihovoril
poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a
viceprimátor Pezinka Ing. Ján Čech. V rámci kul-
túrneho programu sa predstavila dychová hudba Gri-
navanka. Podujatie sa z dôvodov rekonštrukcie Zá-
mockého parku konalo netradične na Radničnom
námestí. (r)

Oslavy Sviatku práce

Pretekári Klubu orientačného
behu Sokol Pezinok sa v dňoch 15.
- 16. mája zúčastnili na medziná-
rodných majstrovstvách Slo-
venska v orientačnej cyklistike v
okolí Banskej Bystrice. V sobotu sa
pretekalo na dlhej trati vo voľnom
výbere kontrol, v nedeľu bol šprint.
Umiestnenie Pezinčanov: dlhá
trať– 7. Michal Fraňo (M 21),
4. Peter Fraňo (M 50), 3. Soňa Ka-
vecká ( W 40 ), 4. Marie Fraňová
(W 40), šprint – 7. M. Fraňo, 5. P.
Fraňo, 3. M. Fraňová, 4. Soňa Ka-
vecká. (mf)



Tento rok 14. apríla, sa konala na
Slovensku už po štrnástykrát celo-
národná charitatívna zbierka Deň
narcisov. Hlavným organizátorom
aj tentoraz bola Liga proti rakovine
SR V našom meste a okolí zbierku
organizačne, ako každý rok,
zabezpečoval klub Ve-nuša
Pezinok. Samostatnými spoluor-
ganizátormi boli skauti.

Ako nás informovavala vedúca
klubu Venuša Anna Štilhamerová,
do tohtoročnej zbierky sa zapojili aj
obecné úrady v Slovenskom
Grobe, vo Viničnom, v Horných
Orešanoch a pobočka Červeného
kríža v Limbachu, ku ktorým sa pri-
dali aj základné školy. V Pezinku
výdatne pomáhali študenti stred-
ných škôl (Gymnázium, Obchod-
ná akadémia, Stredné odborné uči-
lište Komenského ul.), žiaci zá-
kladných škôl a členky mestskej
organizácie Únie žien. Keďže člen-
kami pezinského klubu Venuša sú
aj obyvateľky Modry a Častej, aj
ony sa zapojili do zbierky v Modre,
kde vyzbierali 752 eur. Celkove

klub Venuša vyzbieral a odviedol
na centrálny účet zbierky 6204,58
eur.

Hliadky skautov vyzbierali v ulici-
ach Pezinka 2702 eur. Po prvýkrát
sa do zbierky zapojila Zá-kladná
škola s materskou školou v
Horných Orešanoch, kde sa im
podarilo vyzbierať
600 eur.

„Chcela by som
poďakovať všet-
kým, ktorí akou-
k o ľ v e k s u m o u
prispeli na dobrú
vec, po-mohli cho-
rým na ra-kovinu a
pri výskume, kde sa
pracovníci snažia
nájsť účinné lieky na
vy-liečenie onkolo-
g ic -ky chorých .
Choro-ba si nevybe-
rá, po-čet chorých
rastie už aj u detí.
Ďakujem našim dob-
ro-voľníkom – štu-
dentom, žiakom a Skauti vyzbierali v uliciach Pezinka 2700 €

pedagógom, pracovníkom a obča-
nom zapojených obcí. Výsledky
zbierky, koľko sa sa v celej republi-
ke v rámci Dňa narcisov vyzbieralo
a na čo budú peniaze použité, budú
publikované v médiách.,“ povedala
pri záverečnom hodnotení Anna
Štilhamerová. (mo)

Základná škola s materskou ško-
lou Orešie Pezinok zorganizovala
pri príležitosti 130. výročia na-
rodenia Milana Rastislava Štefáni-
ka besedu s významným sloven-
ským geografom, publicistom a
cestovateľom RNDr. Františkom
Kelem.

František Kele (74 r.) organizo-
val v minulých rokoch výpravy na
poctu významných Slovákov M. R.
Štefánika a Mórica Beňovského.
Žiakom pútavou formou priblížil
zaujímavosti z flóry a fauny v desti-
náciách Tahiti, Francúzska Poly-
nézia, Ekvádor, Argentína, Sever-
ný pól a Antarktída. Svoje rozprá-
vanie obohatil aj o vlastenecké a
historické črty M.R. Štefánika, na
ktorého môžeme byťprávom hrdí.

Účastníci besedy si mohli zak-
úpiť tiež knihy opisujúce zážitky z
ciest aj s podpisom autora. (vch)

Generálna konferencia Medzi-
národnej rady múzeí ICOM v
Moskve v roku 1977 vyhlásila 18.
máj za Medzinárodný deň múzeí.
Z tejto tradície vyšla aj francúzska
iniciatíva pred štyrmi rokmi pri
iniciovaní celoeurópskeho podu-
jatia pod patronátom Rady Európy
– Noci múzeí a galérií. Pri tejto
príležitosti sa konali aj v Pezinku
viaceré podujatia. V sobotu 15.
mája Malokarpatské múzeum
pripravilo zaujímavý program
(16.00 -24.00) v pivniciach múzea.
V priestoroch stálej expozície na-
inštalovali niekoľko labyrintov
(labyrint z katedrály v Chartres,
francúzsky záhradný labyrint, Mi-
notaurov, Labyrint sveta a raja a
iné) v ktorých sa mohol návštevník
pohodlne „stratiť“. V Galérii insit-
ného umenia v Schaubmarovom
mlyne pripravili zábavné aktivity
pre deti aj dospelých. Deti si mohli

pozrieť bábkové divadlo, kresliť a
súťažiť za sladké odmeny a pre
dospelých bola zabezpečená fol-
ková muzika, prehliadka mlyna,
výstav a posedenie v príjemnom

prostredí pri kávičke či pohári vín-
ka. Škoda, že poobedňajšiu časť
programu pokazilo počasie, inak
bolo podujatie skvelé.

(mo)

Predstavenie bábkového divadla Agapé v Schaubmarovom mlyne

V Pezinku sa úspešne rozbehol
spoločný projekt Občianskeho
združenia 5P, Mesta Pezinok a
Malokarpatskej komunitnej nadá-
cie REVIA – Mesto bez bariér.
Cieľom projektu je integrácia
zdravotne ťažko postihnutých do
spoločnosti odstraňovaním ba-
riér. Bariér, ktoré bránia našim
spoluobčanom navštíviť úrad, le-
kára, obchod, kino či divadlo, či
len sa tak v nedeľu poobede
„prejsť“.

Doteraz sme na realizáciu pro-
jektu získali 1500 eur. V spolupráci

so ZO ZŤZP v Pezinku sme vy-
pracovali zoznam pezinských
vozíčkarov, ktorí boli informovaní
o tomto projekte, s tým, že v prí-
pade, ak budú vylosovaní, bude
realizovaný ich návrh na odstráne-
nie konkrétnych bariér. Losovanie
prvých troch, ktorým odstránime
bariéry sa uskutočnilo 12. mája za
účasti nositeľa myšlienky projektu
a prezidenta občianskeho združe-
nia 5P Laja Slimáka a vedúcej
oddelenia školstva a sociálnych
vecí MsÚ Mgr. Renáty Minarovičo-
vej. Ako prvá v poradí bola vyloso-

vaná Alena Kočišová, ktorá v naj-
bližšej dobe určí v meste bariéry,
ktoré jej najviac strpčujú život
a potrebuje ich odstrániť. Ako
ďalší v poradí boli vylosovaní Ka-
tarína Dobrovodská a Martin Pol-
koráb.

Dovoľte, aby sme sa touto ces-
tou poďakovali všetkým, ktorí
nám na náš spoločný projekt pri-
speli venovaním 2% z dane. Kto
z vás by chcel ešte podporiť
projekt Mesto bez bariér, môže
tak urobiť vkladom na účet OZ 5P:
266274OO23/1100. (rm)

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo do funkcie nového riaditeľa
Mestského podniku služieb v Pe-
zinku Ing. Miroslava Lošonského.
Návrh na jeho menovanie vzišiel
z rozhodnutia komisie, ktorá vybe-
rala z 22 uchádzačov. M. Lošon-
ský doteraz pracoval na Mest-
skom úrade v Pezinku ako vedúci
referátu správy majetku. (r)



Bratislavský samosprávny kraj,
Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku, Mesto Pezinok, Cech sloven-
ských keramikárov, Slovenská
ľudová majolika, Stredná odborná
škola Komenského ul. Pezinok,
Centrum voľného času Epicen-
trum a Pezinské kultúrne centrum
vás pozývajú na KERAMICKÉ
TRHY 2010. Toto podujatie v Pe-
zinku sa koná už po siedmy rok a
opäť s medzinárodnou účasťou.
Predbežne sú prihlásení keramici
z Čiech, Poľska, Maďarska, Bul-
harska a Slovenska.

V rámci Slovenska jedinečné
Keramické trhy sú atraktívne nie-
len predajom rôznych druhov kera-
mických výrobkov, ale aj sprievod-
nými podujatiami, ako sú výstavy,
detské tvorivé dielne, súťaž na té-
mu Šperkovnica, točenie na kru-
hu, modelovanie z ruky. Tohto roku
točenie predvedú majstri Jozef
Franko a Marián Liška a to výro-
bou úľov. Prvýkrát predstavíme
verejnosti maskota Keramických
trhov

Podujatie sa koná s podporou
predsedu BSK Pavla Freša a pri-
mátora mesta Pezinok Olivera
Solgu.

V tomto roku si pripomíname
negatívne udalosti, ktoré pred 120
rokmi zasiahli a trvalo ovplyvnili
vinohradníctvo v celej Malokarpat-
skej oblasti. Ich spúšťačom bola
nákaza vinohradov fyloxérou, cho-
robou viniča hroznorodého. Cho-
roba, napádala korene vínnej ré-
vy a úplne ju vysušila. Dopad a
dôsledky spôsobené rozšírením
fyloxéry mali vplyv na celkový vý-
voj a smerovanie vinohradníctva v
našom regióne, poznamenali soci-
álnu, či hospodársko-ekonomickú
situáciu nejedného vinohradníka.
V neposlednom rade ovplyvnili aj
hospodárstvo a ekonomiku mesta
Pezinok. To preto vynakladalo ne-
malé položky smerujúce k eliminá-
cii tejto choroby a k zmierneniu
sociálnych dopadov pre ľudí.

Malokarpatské múzeum v rám-
ci zmieneného 120 ročného me-
menta, dotýkajúceho sa prvej zmi-
enky o výskyte fyloxéry v pe-
zinských vinohradoch, plánuje for

mou verejnej prednášky priblížiť
každému záujemcovi o danú pro-
blematiku úsek, mapujúci obdobie
poznačené prítomnosťou fyloxé-
ry v malokarpatskom vinohradníc-
kom mikroregióne. Etapy, ktorá sa
stala neoddeliteľnou súčasťou
našich regionálnych dejín.

Pre bližšie in-
formácie môžu školy kontaktovať
múzeum na mailovej adrese:
muzeumpezinok@nextra.sk,
alebo telefonicky: tel./fax: +421 33
641 33 47, tel.: +421 33 641 20 57

Miesto konania: Malokarpatské
múzeum v Pezinku, Štefánikova
4. Každý záujemca je srdečne víta-
ný.

Malokarpatské múzeum

Pred-
náška naplánovaná na deň 3.
júna sa uskutoční v dvoch ča-
sových termínoch: popoludní o
17. hod. a dopoludnia o 10. hod.,
s príp. možnosťou dobrovoľnej
účasti žiakov a študentov stred-
ných ako aj druhého stupňa
základných škôl.

Mgr. Lucia Burdová

Sprievodné podujatia:

11.6. - 15.8. Deti a keramika

11.6. - 15.8. Na majolike maľované

– 1.
ročník detskej výtvarnej súťaže,
Malokarpatské múzeum

m a ľ o v a n é

11.6. - 4.7. Ivica Vidrová – Lan-
gerová: Retroperspektíva,

O m o t í v o c h n a
modranskej ma-jolike, Malokarpatské
múzeum

Galé-ria
Štefana Prokopa, Potočná ul.

P R O G R A M:

Piatok 11. júna

Sobota 12. júna

Nedeľa 13. júna

14.00 začiatok predaja
14.00 začiatok výstavy Šperkov-
nica
14.00 - 18.00 Detské dielne na
Radničnom námestí
15.00 - 16.00 Vystúpenie ZUŠ
16.00 - 18.00 Samorast (country)
20.30 ukončenie 1. dňa trhov

9.00 začiatok predaja
9.30 pokračovanie výstavy Šper-
kovnica
10.00 - 11.00 slávnostné otvore-
nie Keramických trhov za účasti
predsedu BSK Pavla Freša a pri-
mátora mesta Olivera Solgu
10.00 - 18.00 detské dielne na
Radničnom námestí
11.00 - 12.30 FS Mladosť (folklór)
14.00 - 16.00 Hrdza (rock folklór)
16.30 - 18.30 Funny Fellows
21.00 ukončenie 2. dňa trhov

9.00 začiatok predaja
9.30 – pokračovanie výstavy Šper-
kovnica
10.00 - 18.00 – detské dielne na
Radničnom námestí
14.00 – vyhodnotenie súťaže Šper-
kovnica
14.30-16.30–Bukasový masív (folk)
18.00 – ukončenie trhov
Zmena programu vyhradená.

–
–

–

–
–

–

–
–

–

–

–
–
–

–

–

Na aprílovej krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy
ŠTÚROVA MODRA z pezinských účastníkov uspeli: Melánia Hájiko-
vá (1. miesto ,VI. kategória) a Jazmína Piktorová (3. miesto, IV. kat ).
Celkove sa predstavilo 20 recitátorov z Bratislavského kraja v troch
vekových kategóriách. (mo)



Pezinskí hasiči si aj tento rok
dôstojne pripomenuli sviatok svoj-
ho patróna – sv. Floriána. Program
osláv bol podobný ako v minulom
roku. Po zoradení na dvore Ha-
sičského a záchranného zboru,
sprievod, v ktorom kráčali dobro-
voľní i profesionálni hasiči, hostia
a ďalší účastníci, spolu s techni-
kou prešiel ulicami mesta až na
Radničné námestie. Cestou sa za-

stavili pri sochách sv. Floriána na
starej hasičskej zbrojnici a pred
kláštorom, kde položili vence.

Na námestí sa najskôr účastní-
kom prihovorili riaditeľ OR HaZZ v
Pezinku Emil Moťovský a primátor
Oliver Solga. Potom nasledovali
ukážky z činnosti hasičov, záchra-
nárov, bezpečnostných zložiek
polície Policajného zboru SR a
mestskej polície. V Malokarpat-

skom múzeu bola prístupná výsta-
va z dejín pezinského hasičstva.
Stovky návštevníkov potešilo aj
vystúpenie skupiny Funny Fellows
pod vedením Romana Fédera.

Oslavy sv. Floriána v našom
meste sa vydarili, na čom majú
veľkú zásluhu organizátori i všetci
učinkujúci. Zručnosť a schopnosti
hasičov a záchranárov ocenili prí-
tomní potleskom. (mo)

Súčasťou jedného z pravidel-
ných stretnutí s významnými osob-
nosťami v rámci cyklu Žijú medzi
nami bola aj prezentácia tvorby spi-
sovateľa a novinára Ľuboša Jurí-
ka, ktorá sa uskutočnila v Dome
kultúry 29. apríla. Okrem besedy,
na ktorej sa zúčastnili aj dvaja
bývalí prezidenti SR Michal Kováč
a Rudolf Schuster, bolo aj premie-
tanie nového slovenského filmu
Smrťministra.

Sugestívny film o posledných
hodinách života povojnového mi-
nistra zahraničných vecí Vladi-
míra Clementisa, ktorého totalit-
ný komunistický režim odsúdil na
smrť vo vykonštruovanom proce-
se, vznikol na základe námetu a
scenára Ľuboša Juríka. (ra)

Dvanásť krásiek z okresu sa
stretlo vo finále 5. ročníka
súťaže MISS PEZINOK 2010.
Potom čo dievčatá absolvovali
súťažné disciplíny – promená-
da vo večerných šatách
a v plavkách, voľná disciplína
a rozhovor, porota určila trojicu
najlepších. Víťazkou sa stala
Mária Šalátová z Modry, na
druhom mieste sa umiestnila

a na
treťom
(obe z Pezinka).

Miriam Gašparovičová
Paulína Grebečiová

Združenie Malokarpatská vínna
cesta pripravilo aj v tomto roku pre
milovníkov dobrého vína dvojdňo-
vé podujatie – Otvorené pivnice na
sv. Urbana. Od Bratislavy po Tr-
navu bolo voľne prístupných 122
pivníc malých a stredných vinárov.
Slávnostné otvorenie štvrtého roč-
níka sa konalo v záhrade Malo-
karpatského osvetového strediska
v Modre. Zúčastnil sa ho aj predse-
da Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo, ktorý pri tejto
príležitosti povedal: „Chcem vyjad-
riť veľkú úctu a vďaku všetkým
vinárom. Táto tradícia je dôležitou
súčasťou cestovného ruchu, aby
sme ľuďom priblížili Bratislav-ský
kraj a aby sme im ukázali, že nemu-
sia chodiť do Álp, ale že aj tu nájdu
zaujímavé kultúrne vyžitie. Veľmi
ma teší, že stále viac vinárov sa
na podujatí prezentuje a verím, že
toto sa bude aj naďalej rozvíjať“.
(r)

14. mája tohto roku
uplynulo päť rokov,
čo smrť pretrhla niť
života môjho man-
žela Ivana Pessela.
Keď stratíme blíz-
keho človeka, strá-

came kus seba samého. Vedľa
nás zostáva prázdne miesto, kto-
ré nemôže nikto nahradiť. Čas je
však milosrdný lekár, lebo kaž-
dému z nás odchádzajú tí najmilší
a nám zostávajú iba spomienky.
Naše manželstvo trvalo 35 rokov,
5 mesiacov a 9 dní. Vychovali sme
dve deti, syna Peťa a dcéru Ivan-
ku, ktorí naše životy obohatili o
štyri vnúčatká – Maťka, Miška, Sil-
vinku a Kristínku.

Často si na rodinných posede-
niach spomíname, ja na manžela,
deti na otca a vnúčatká na de-
duška.

Môj manžel bol veľký lokálpat-
riot a snažil sa pre svojich spo-
luobčanov urobiť aj nemožné.
Svoju prácu veľmi miloval, bol vy-
trvalý a prísny voči sebe i k svo-
jim spolupracovníkom. Vedel po-
chváliť, povzbudiť, ale aj vytknúť
chyby. Ešte ako tajomník MsNV si
vyslúžil prezývku „Okresný rebel“,
lebo nie všetko robil podľa pred-
stáv svojich nadriadených. Hovo-
rieval: „Keď chceš niečo vybaviť a
nedarí sa ti, keď ťa vyhodia dve-
rami, musíš vojsť hoci aj oknom“.A
to všetko je nutné viackrát opako-
vať. Proste, až kým sa to nepodarí.

Manžel viedol mesto so svojimi
spolupracovníkmi aj v období veľ-
kých spoločenských zmien. A trú-
fam si povedať, že úspešne, sa-
mozrejme vďaka dôvere spolu-
občanov. Počas svojej práce pre
verejnosť mal veľa obdivovateľov

i kritikov, lebo každému sa
vyho-vieť nedá.

Okrem svojej milovanej práce
mal veľa záľub, no pre svoju za-
neprázdnenosť ich odkladal na
dôchodok. Rád cestoval, obľu-
boval hudbu, filmy, divadlo 60. a
80 rokov, zbieral známky, fotogra-
foval, čítal literatúru faktov a veľmi
obdivoval horolezectvo. Vynikal
výbornou pamäťou, takmer en-
cyklopedickými vedomosťami a
všestrannou zručnosťou. Okrem
toho sa stretával s priateľmi a
stihol navštevovať množstvo po-
dujatí, ktoré sa uskutočňovali v
Pezinku i mimo mesta. Nezabúdal
ani na rodinu. So samozrejmos-
ťou sa venoval svojim deťom a
neskôr milovaným vnúčatám.
Často si spomínam na naše so-
botné posedenia vo dvojici, na
chuť výbornej kávy s vôňou ciga-

rety a žltej ruže pre mňa.
Keď sa pozriem na ktorúkoľvek

časť nášho krásneho mesta Pe-
zinka, vidím veľký kus jeho práce,
ktorá sa mu podarila za takmer
štvrťstoročie aj vďaka spoľahli-
vým spolupracovníkom, podnika-
teľom a samozrejme vám, Pezin-
čania.

Každý deň života môjho man-
žela Ivana Pessela sa niesol v
rýchlom tempe a s plným na-
sadením. Jeho život bol bohatý,
zmysluplný, ale rozhodne nie zby-
točný, iba príliš krátky.

S láskou spomína manželka
Maja s celou rodinou

Vo vlasoch mi sneží
ani krok už nemám svieži
zrak sa mi slzami mlží
ale stále cítim
vôňu žltých ruží od teba



Pod titulkom " Slovensku hrozí,
že sa stane smetiskom Európy" uve-
rejnili médiá článok štátneho taj-
omníka Ministerstva životného pro-
stredia Jaroslava Jaduša, v ktorom
o. i. uvádza fakt, že extrémne vyso-
ké ceny za skládkovanie odpadov v
západných krajinách Európskej únie
a skončenie prechodného obdobia
na cezhraničnú prepravu odpadov
na budúci rok môže spôsobiť, že
Slovensko sa stane smetiskom Eu-
rópy. A ďalej dodáva, že práve Slo-
vensko bude vďaka nízkym cenám
za uloženie odpadu na skládkach
práve tou krajinou, kde sa bude
hrnúť odpad minimálne z okolitých a
bohatších krajín Európy. Ani jeden
zo štyroch doterajších ministrov
životného prostredia za uplynulé
štyri roky nevypracoval Plán odpa-
dového hospodárstva. Pripustil, že
kritika za nevypracovanie tohto ma-
teriálu pri mestách ktoré majú odpa-
dové hospodárstvo ako hlavnú
ťarchu, je oprávnená, podobne ako
v prípade nestanovania cieľov a pri-
orít. K tomuto vyjadreniu štátneho
tajomníka treba len dodať, že po-
dobné obavy z toho, že sa nielen
Slovensko, ale aj naše mesto môže
stať smetiskom Európy prežívajú aj
Pezinčania, ktorí bojujú proti sklád-
kovaniu odpadov v Novej jame.

Prečítali sme si...

Sme:

Sme:

Sme:

Denník Sme priniesol 23. apríla roz-
hovor so štátnym tajomníkom Minis-
terstva životného prostredia Jaro-
slavom Jadušom z ktorého vyberá-
me časť o pezinskej skládke:

Jednou z prvých vecí, ktorá sa
udiala po nástupe vlády, bolo zruše-
nie účastníctva obč ianskych
združení v rozhodovaní o stavbách,
kto-ré majú veľký vplyv na životné
pros-tredie. Takmer sme preto prišli
o milióny z eurofondov.

Napríklad ?

Myslíte Pezinok. Kto ich mani-
puluje?

J.J:

J.J.:

J.J.:

Nie všetky občianske aktivity sú
aj účelné a môžu byť zneužité. Dnes
sme Bruselom nútení, aby sme za
účastníka považovali každého, kto
vyhlási, že je stavbou dotknutý. Bu-
dem to v plnej miere akceptovať, ale
potom musím mať aj garanciu, že
občianske združenia nebudú zneu-
žité treťou stranou. Som presvedče-
ný, že na Slovensku je veľa environ-
mentálnych problémov, kde vy-
stupujú mimovládne organizácie,
ktoré sú zneužívané treťou stranou
a ide skôr o obchodný spor.

Napríklad otázka nemenova-
nej skládky.

Existujú spoločnosti, ktoré ma-
jú záujem prevádzkovať služby, kto-

ré ponúka pezinská skládka. Je pro-
blém, že tá skládka je blízko obydlí
Pezinčanov. Ale potom je problé-
mom aj to, že Pezinok si nevie pora-
diť s vlastným odpadom, keď vlani
dostal pokutu za nelegálnu skládku.

Som presvedčený, že v rámci
svojich aktivít nahrávajú aktivitám
niektorej spoločnosti.

Vyjadrím sa, keď rozhodne Ús-
tavný súd.

Celkom isto áno.

Sú kauzy, o ktorých sa nepíše,
kde ľudia spontánne presadia svoje
názory. Ale sú aj špičky ľadovca, tie-
to veľké kauzy, kde ide o peniaze. A
kde ide o peniaze, je podozrenie aj z
korupcie a manipulácie. Bežný Pe-
zinčan ani netuší, čo je v pozadí tejto
kauzy.

Ktosi, kto bojuje proti skládke,

Sme:

Sme:

Sme:

Sme:

Sme.:

Takže tisíce Pezinčanov ob-
hajujú záujmy prevádzkovateľa inej
skládky ?

Je v poriadku, že vaši úradníci
povolili skládku napriek protestom
tisícov ľudí a zákazu v územnom
pláne mesta?

Veríte, že ľudia môžu mať
vlastný názor a bojovať zaň aj bez
toho, aby im zaplatili ?

Ale opakovane naznačujete,
že tomu neveríte.

Čo teda?

J.J.:

J.J.:

J.J.:

J.J.:

J.J.:

to postavil na tom, že chcel zarobiť
predovšetkým on.

Ešte raz, pre mňa je pezinská
skládka boj veľkých spoločností o
lukratívne zakázky na ukladanie od-
padu. Skončil som.

Sme:

Oliver Solga

Povedzte kto?

Po prečítaní tohto rozhovoru som si
uvedomil, že je až neuveriteľné, že
práve štátny tajomník MŽP nemá ani
základné informácie o tejto kauze a
pokojne tvrdí, že „Pezinok si nevie
poradiť s vlastným odpadom, keď vla-
ni dostal pokutu za nelegálnu sklád-
ku...“ Pezinok vlastný komunálny od-
pad vozí na skládku do Dubovej, s kto-
rou ma riadnu zmluvu do roku 2013.
Pokutu sme dostali od Obvodného
úradu životného prostredia v Pezinku,
a to i napriek tomu, že sme mali povo-
lenie OR HaZZ, za spaľovanie halu-
zoviny a révoviny a nie za iný odpad
na nelegálnej skládke. Mesto Pezinok
nikdy žiadnu nelegálnu skládku ne-
prevádzkovalo. Potom už jeho tvrde-
nia, že bežný občan ani netuší, čo a
kto je zatým, ako je manipulovaný ne-
známou spoločnosťou a podobne ma
prudko vrhli späť, do čias pred No-
vember 1989. Aj vtedy tých pár sta-
točných, ktorí sa postavili proti tota-
litnému komunistickému režimu boli
označovaní za niekym zmanipulova-
ných a podplatených.

J.J.:

Po úspešnom otvorení jazdeckej
sezóny Jarnou cenou mesta Pezinok
nasleduje v obľúbenom pezinskom
areáli ďalšie zo zaujímavých poduja-
tí. 27.-30. mája 2010 sa budú konať
preteky v skoku na koni, TAX-AUDIT
SLOVENSKO GRAND-PRIX CSI*,
Pezinok.

Ide o významné medzinárodné
športovo-spoločenské podujatie
organizované pod záštitou ministra
pôdohospodárstva SR, Ing. Vladimí-
ra Chovana, v spolupráci s mestom
Pezinok, Slovenskou jazdeckou fede-
ráciou (SJF) a Medzinárodnou
jazdeckou federáciou (FEI).

Na štart sa postaví až cca 250 ko-

ní z krajín ako Česká republika, Poľ-
sko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko,
Chorvátsko a Srbsko. Účasť sloven-
skej špičky na pretekoch v Rozálke je
už samozrejmosťou. V malom slo-
venskom meste, ktoré sa pomaly ale
isto dostáva do zoznamu najvýznam-
nejších jazdeckých stánkov v Euró-
pe, predvedú svoje schopnosti sú-
ťažné dvojice na parkúre olympij-
ských rozmerov 110x 60m.

Na pretekoch sa očakávajú tisíce
návštevníkov, pre ktorých je pripra-
vený bohatý program. Najzaujíma-
vejšou sprievodnou časťou progra-
mu podujatia bude v sobotu, 29.5.
prehliadka exkluzívnych športovo-

elegantných modelov a doplnkov na
módnej šou organizovanej pod vede-
ním známej návrhárky Daniely Kra-
levich. Deti už tradične priláka detská
lúka s mini ZOO, kde však od minu-
lých pretekov pribudli noví obyvateli-
a. Organizátori ani tentoraz neza-
budli na voz ťahaný poníkmi, či voze-
nie na koníkoch.

Nasledujúci víkend po pretekoch v
skoku na koni sa bude v areáli
Rozálka konať podujatie venované
vyznávačom drezúrneho jazdenia,
ktoré nemá vo svojej disciplíne na
Slovensku obdobu. Prvý ročník
Slovenského pohára klubov SJF v
drezúre o cenu rektora Bratislav-

skej Vysokej školy práva je jedným
z najväčších a najvýznamnejších
pretekov v drezúrnych disciplínach,
ktorý sa u nás za posledné roky ko-
nal.

V polovici júna, 18.-20. 6. 2010, sa
na Rozálku opäť vrátia vytrvalci, ktorí
si zasúťažia na pretekoch zarade-
ných do kalendára Medzinárodnej
jazdeckej federácie (FEI), POŠTO-
VÁ BANKA ENDURANCE CUP
FEI***.

Na všetky podujatia je vstup voľný,
tak príďte podporiť jazdcov a kone a
prežite príjemný deň v obľúbenom
areáli na úpätí Karpát.

Mgr. Petra Hašová



70-roční
Alojz Královič 6.5.
Jozef Hanák 7.5.
Božena Boťánska 8.5.
Milan Šteiger 9.5.
Florian Kujovič 10.5.
Štefan Mlynár 19.5.

Ľubomír Golej a Angelika Borbelyová
• Ing. Peter Sumega a Katarína Teich-
grabová • Ing. Tomáš Vyberal a Ing.
Andrea Gutyánová • Martin Virág a
Elena Šüvegová • Juraj Kaffka a Ing.
Jana Kelemenová • Jaroslav Kattoš a
Veronika Libantová • Tomáš Demovič
a Katarína Farkašová • Juraj Nosko-
vič a Zuzana Sládkovičová • Ľubomír
Capek a Marcela Sušienková • Fran-
tišek Králík a Veronika Valentová • Ju-
raj Fried a Dominika Kosařová • Milan
Mihaľa Erika Holentová

Samuel Pacek 2.4.
Tomáš Ries 3.4.
Agáta Mrvová 7.4.
Matej Matiaško 9.4.
Dominik Myslík 10.4.
Richard Lačný 10.4.
Petra Paulenová 14.4.
Tomáš Chovanec 15.4.
Roman Dorozlo 15.4.
Timotej Pútec 26.4.
Janka Maťašovská 28.4.
Damián Tomášek 28.4.
Nela Jursová 29.4.
Sofia Mališková 30.4.

Jozef Wild 57 r.
Júlia Turanská 86 r.
JUDr. Štefan Janík 90 r.
Anna Kaviaková 88 r.
Marta Vašková 83 r.
Vilam Polkorábová 86 r.
Ivan Aksamit 72 r.
Ružena Hlavandová 76 r.
Štefánia Šindlerová 71 r.
Anna Taračová 77 r.
Peter Vik 44 r.
Magdaléna Ďurisová 79 r.
Zita Tureková 84 r.
Anna Kočíová 87 r.
Milena Somíková 80 r.
AnnaAxamítová 76 r.
Olga Kosková 75 r.
Anna Tumová 53 r.
Peter Bilský 59 r.

František Kuttner 22.5.
Ivan Klamo 22.5.
Viliam Kolárik 25.5.
Ján Halas 27.5.
Ľudmila Hricová 27.5.

Oľga Drgoňová 3.5.
Vincent Pekárek 4.5.
Ladislav Durdovanský 10.5.
Jozef Baďura 10.5.
Marta Štohlová 10.5.
Blažena Kabátová 11.5.
Veronika Satková 15.5.
Ivan Sejč 16.5.
Anastázia Brúnnerová 16.5.
Etela Salaiová 18.5.
Božena Tahotná 18.5.
Irena Marušicová 23.5.

Marta Glváčová 1.5.
Imriška Svátková 7.5.
Jaroslav Pecník 15.5.
Vincent Kanka 19.5.
Karolína Malá 26.5.
Mária Prešinská 31.5.

Vilma Grofová 1.5.
Augustín Zabadal 2.5.
Mária Šimonovičová 3.5.
Oľga Valachovičová 14.5.
Štefánia Tahotná 25.5.

Anna Sadloňová 23.5.

75-roční

80-roční

85-roční

94-ročná

Dňa 2. 1. 2010 nás
navždy opustila pani

a zároveň si 8. 6. 2010
pripomenieme jej ne-
dožité 88. narodeniny.
Dcéry Erna,Alena, syn Štefan s rodi-
nami.

Ernestína
SLOVÁČKOVÁ

Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienka-
mi. Dňa 30. 5. 2010 si pripomeni-
eme nedožité 59. narodeniny

.
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú
spomienku. S láskou a
úctou spomínajú ma-
nželka Joja, dcéry
Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Odišli, kam každý mu-
sí sám, dvere spomie-
nok nechali dokorán.
Dňa 2. 5.2010 uply-
nulo 10 rokov čo nás
opustil

a 8.6.uplynie 7 rokovčo nás opustila
Jozef MEČÍR

ANNA MEČÍROVÁ.
Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím, ti-
chú spomienku. Spo-
mínajú traja synovia
a dve dcéry s rodina-
mi, vnúčatá a pra-
vnúčatá.

Dňa 13. mája 2010
uplynulo 17 r. od
smrti nášho syna

S úctou a láskou spo-
mínajú rodičia a súro-
denci.

Petra
KOVAČOVSKÉHO.

Dňa 1. 5. 2010 uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustila matka
a babka

S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Oľga TURANOVÁ.

Len kytičku kvetov ti
na hrob môžeme dať,
tichú motlidbu odrie-
kať a s láskou na te-
ba spomínať. Dňa
15. 5. 2010 uplynulo
17 rokov, čo nás na-

vždy opustil milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

a dňa 3. 6. 2010 si pripomenieme
jeho nedožitých 80 rokov. S láskou
a úctou spomína manželka Emília,
dcéra s manželom, vnučky s ma-
nželmi a pravnúčatá Simonka, Ni-
kolka, Karinka a Martinko.

Michal KINDER

Dňa 16. 4. sme si
pripomenuli nedožité
70. narodeniny náš-
ho drahého manžela,
otca, dedka, krstného
otca a strýka

S láskou a úctou spomínajú ma-
nželka a deti s rodinami.

Emila NESTARCA.

Dňa 5. 5. 2010 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milujúci manžel, otec,
brat

S láskou spomínajú
manželka, synovia a ostatná rodina.

Ján HORNÁČEK.

Ten, kto ich poznal
spomína, ten, kto ich
mal rád, nezabúda.
Dňa 8. 5. 2010 uply-
nulo 40 rokov od
smrti nášho otecka

a zároveň si tento rok pripomíname
35 rokov od smrti našej mamičky

S láskou spomínajú dcéry Mária a
Vlasta s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí im spolu s nami venujú ti-
chú spomienku.

Dominika
GAJARSKÉHO

Anny GAJARSKEJ.

Dňa 8. apríla 2010
sme sa navždy rozl-
účili s našou drahou
mamou, sestrou, bab-
kou, tetou, švagrinou

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednej ceste. Ďa-
kujejme za kvetinové dary a preja-
venú sústrasť. Manžel, deti, súro-
denci a smútiaca rodina.

Darinkou
ROVENSKOU

Dňa 11. 5. 2010 uply-
nuli 3 roky čo nás
navždy opustil ma-
nžel, otec a dedko

.
S láskou spomínajú,
manželka a synovia
s rodinami.

Jozef LIŠKA

Dňa 30. 5. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš brat

.
Tí, ktorí ste ho poznali
venujte mu tichú spo-
mienku. Spomínajú
sestry s rodinami.

Eduard NEY

Dňa 14. 5. 2010 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
manžel a otec

.
S láskou a vďakou
spomína manželka a

dcéra s rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Milan MOJŽIŠ

Ťažko je vysloviť, čo
v srdci cítime po roko-
ch, čo k hrobu chodí-
me. Dnes už len ky-
tičku kvetov na hrob
môžeme dať, zapáliť
sviečku a stále spo-
mínať. Dňa 17. 5. 2010 uplynulo 12
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá

.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomí-
najú a venujú jej tichú spomienku.
Dcéra s rodinou.

Emília VARGOVÁ

Čas plynie, bolesť stále trápi, ale te-
ba nám už nikto nenavráti. Odišla si
náhle, nečakane, na rozlúčku nebol
čas, tvoj odchod zabolel všetkých
nás. Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš stále
žiť. Tá rana v srdci stále bolí, na ten
deň zabudnúť nám nedovolí. Milovali
sme ťa, ty si milovala nás, tú lásku v
našich srdciach nezničí čas. S tichou
spomienkou k tvojmu hro-bu cho-
díme a pri plamienku sviečky na teba
myslíme. Tak tichúčko snívaj svoj
večný sen a ver, že my nezabud-
neme na ten smutný a tragický deň.
Dňa 6. 6. 2010 si s veľkým smútkom
pripomenieme 10. výročie úmrtia
našej milovanej

Desať sviečok zapá-
lime a s láskou spomí-
name. Kto ste ju po-
znali a radi mali, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku
spolu s nami. Smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Dňa 2. 6. uplynú 2
roky čo nás navždy
opustila naša ma-
mička

a 23. 6. 2010 si pripo-
menieme 20 rokov,čo

nás navždy opustil

fotograf.
Kto ste ich poznali a
mali radi, venujte im s
nami tichú spomien-
ku. Deti s rodinami.

Alžbeta ŠVARCOVÁ

Jozef ŠVARC

Dňa 26. 5. 2010 uply-
nuli 3 smutné roky,
čo nás náhle opustil
náš drahý dedko

na ktorého s láskou
spomínajú manžel-

ka Oľga, s dcérami Silviou, Zlaticou
s manželom Romanom a deťmi
Nicolaskom a Danielkom.

Pavel NESTAREC,

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa prišli rozlúčiť
na poslednej ceste
dňa 21. 4. 2010 s
našim drahým

na cajlanskom cintoríne. Smútiaca
rodina.

Jozefom
SLEZÁKOM,



TU ODPOČÍVA V BOHU CTENÝ
A VÁŽENÝ VAVRINEC RELL-
NER TUNAJŠÍ MEŠŤAN, KTORÝ
USNUL V PÁNU 25. APRÍLA
1662 A JEHO MILOVANÁ DCÉ-
RA MARIA MAGDALENA, KTO-
RÁ SA 27. JÚNA UTOPILA V
POTOKU
(text z náhrobného kameňa nájdeného
na mieste starého evanjelického cin-
torína na Štefánikovej ulici v roku 2008
a uloženého v Mestskom múzeu v Pe-
zinku)

Vavrinec Rellner (aj v podobe
Kellner, Keller) bol pezinským
mešťanom, synom senátora a kos-
tolného otca Juraja aAnny. 21. sep-
tembra 1655 sa v Pezinku oženil s
Eufrozínou Putsch, dcérou člena
vonkajšej rady a tribúna Jána a
Magdalény. V júli 1656 sa mlado-
manželom narodilo prvé dieťa,
syn Ján. Svedkami krstu malého
Rellnera boli vtedajší pezinský
mešťanosta Ján Wiser a kazateľ
nemeckého evanjelického kostola
Michal Höher s manželkou. V
auguste 1657 a januári 1659 pri-
budli do rodiny Vavrinec ml. a

Mária. Prítomní pri krste boli opäť
Ján Wiser a Michal Höher. Va-
vrinec Rellner sa začal angažovať
vo verejnom živote, iste aj po
vzore svojho (už zosnulého) otca a
svojho svokra. Pri krste dcéry
Márie bol už členom vonkajšej
rady, zastupiteľského orgánu meš-
tianskeho spoločenstva.

„Ťažká a nebezpečná choroba“
prinútila Vavrinca vo februári 1661
spísať testament. Dozvedáme sa z
neho o Vavrincovom zosnulom bra-
tovi Pavlovi. S Pavlovými deťmi
bol spoločným majiteľom nehnu-
teľnosti v meste. Svoj polovičný
podiel na majetku odkázal chorý
Vavrinec svojej manželke Eufro-
zíne a deťom. Rovnako im zane-
chal svoje vinohrady, polia a všetok
hnuteľný majetok. Ako prezrádza
náhrobný kameň, Vavrinec zomrel
v apríli 1662. Rodinné nešťas-
tie tým však neskončilo, len o 2
mesiace neskôr pochovala rodina
aj dcérku Máriu Magdalénu. Prav-
depodobne ju môžeme stotož-
niť s Máriou narodenou v januári
1659.

Oznam vytesaný do náhrobné-
ho kameňa, stručná pripomienka
osoby, ktorá spoluvytvárala pezin-
skú spoločnosť druhej polovice 17.
storočia a zároveň smutné sve-
dectvo nešťastia
jednej rodiny. Ar-
chívy sú takmer
nevyčerpateľným
zdrojom rôznoro-
dých informácií. V
prípade Pezinka
17. storoč ia sa
údaje ťažšie kom-
pletizujú – požiar,
ktorý v roku 1832
znič il radnicu a
v nej uschovaný
mestský archív, sa
najviac dotkol prá-
ve písomností toh-
to obdobia. Po-
skladať obrázok
mesta tejto etapy je
p r e t o v e c o u
hľadania, kombino-
vania rôznych a rôz-
no ro -dých p r a-
meňov a občas aj

tia a náhody. Aj tie pomohli zozbie-
rať aspoň pár informácií k nezná-
memu menu.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová

Náhrobný kameň uložený v mestskom múzeu



Akadémia tretieho
veku v Pezinku nad-
viaže v septembri
2010 na tradičný
dvojročný cyklus 6

prednášok v zimnom i letnom
semestri. V ročníku budú
pokračovať odbory Počítače a
Prírodné liečivá, v prejavili
seniori záujem o odbory Anglic-
ký jazyk pre dospelých, Biológia (o
génoch, evolúcii a rozmanitosti
života), Naše dejiny, Dejiny hudby,
Počítače, Keramika a Základy
kresby a maľby, ako aj o

kurz Dejiny umenia.
Otvorenie odborov bude závisieť
od organizačných (priestorových)
možností, od dohody s lektormi a
predovšetkým od záujmu uchád-
začov (minimálny počet pre otvo-
renie študijného odboru je 15 po-
slucháčov). Rozvrh hodín bude
podľa možnosti upravený tak, aby
stretnutia neboli súčasne, čo by
umožnilo prípadným záujemcom
navštevovaťaj dva odbory.

Okrem uvedených odborov sa

druhom

prvom

postgra-
duálny

V stredu 28. apríla 2010 sa
konali vo veľkej sále pezinského
Domu kultúry už druhé promócie
seniorov – absolventov Akadé-
mie tretieho veku. Zúčastnilo sa
na nich 28 absolventov dvojroč-
ných študijných odborov Dejiny
umenia, Počítače a Životné pros-
tredie. Štúdium ukončili aj absol-
venti jednoročného postgraduál-
neho kurzu psychológie, z kto-
rých väčšina mala promócie už
vlani, ale prejavili želanie naďa-
lej sa vzdelávať a stretávať.

plánujú aj

na rôzne témy, napr. pred-
nášky lekárov-špecialistov, o no-
vých poznatkoch z rôznych oblasti
vedy a techniky a pod.

jednotlivých študijných
odborov budú uverejnené v júno-
vom čísle mesačníka PEZINČAN
a na výveske Mestského úradu
(1. medziposchodie), kde budú
priebežne zverejňované všetky in-
formácie. Poplatok na jeden se-
mester za každý študijný odbor je
10 €.

na jednotlivé odbory
môžete odovzdať v priebehu júna
a júla 2010 na oddelení školstva a
sociálnych vecí MsÚ (prízemie
vľavo, v priestoroch bývalej pošty-
), alebo poslať na adresu: renata.-
minarovicova@msupezinok.sk.

4. akademického ro-
ka bude

v malej sále Domu
kultúry.

koordinátorka ATV

mimoriadne prednáš-
ky pre všetky odbory a pre ve-
rejnosť

Sylaby

Prihlášky

Otvorenie
8. septembra 2010 o

16.00 hodine

RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD.

Okrem absolventov, ktorí po-
chádzajú nielen z Pezinka, ale z
celého regiónu a dokonca i z Bra-
tislavy, boli prítomní aj čestní hos-
tia, okrem iných predseda Jed-
noty dôchodcov Slovenska RNDr.
Kamil Vajnorský, predseda Zdru-
ženia kresťanských seniorov Doc.
RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., pre-
zidentkaAsociácie univerzít tretie-
ho veku na Slovensku PhDr. Na-
dežda Hrapková, PhD. a ďalšie
osobnosti Pezinka a verejného ži-
vota, lektori, príbuzní a známi.

Na úvod zaznela skladba pezin-
ského rodáka, národného umelca
Eugena Suchoňa "Aká si mi
krásna". Súhlas na jej použitie ako
hymny mesta dali dedičia autor-
ských práv vlani až po promóciách
prvých absolventov, a preto teraz
odznela pri takejto príležitosti prvý-
krát.

Absolventom sa prihovoril a
odovzdal diplomy primátor Mgr.
Oliver Solga, dvom najstarším
účastníkom aj kytice. Táto milá tra-
dícia pochádza z Univerzity tretie-
ho veku v partnerskom meste Mla-
dá Boleslav, s ktorou bola nedáv-
no podpísaná zmluva o spolu-
práci.

V závere sa poďakovali absol-
venti všetkých odborov a dokonca
im zaspievali „živió“. Milú slávnosť
ukončil príhovorom predseda Jed-
noty dôchodcov Slovenska RNDr.
Vajnorský a napokon zaznela štu-
dentská hymna „Gaudeamus igi-
tur“.

Akadémia tretieho veku (ATV) v
Pezinku existuje od septembra
2007 a je o ňu stály záujem, čo
vidieť aj z ďalších príspevkov v
našom mesačníku.

(VW)

Absolventi ATV počas promócie. Foto (mo)

REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia i v tomto roku pod-
poruje myšlienky na zlepšenie
života ľudí v ich okolí. V rámci svoj-
ho prvého tohtoročného grantové-
ho kola už prerozdelila 1360 eur.

Podporených bolo 6 nápadov
obyvateľov Pezinka a okolitých
obcí. Vďaka myšlienke Malokar-
patského múzea sa tak deti budú
môcť oboznámiť s keramikou, ná-
pad Petra Čepca pomôže rušiť
bariéry vybudovaním bezbarié-
rového prístupu do Galérie TY-
PO&ARS, seniori si budú môcť
upevniť zdravie na 7. športových
hrách organizovaných okresným
výborom Jednoty dôchodcov Slo-
venska. Nadácia REVIA poskytla
finančné prostriedky i na vydanie
výberu z prác absolventov Aka-
démie tretieho veku, ako aj na pri-
márnu prevenciu proti závislosti-
am v rámci 8. letných tvorivých diel-
ní pre deti a dospelých organizo-
vaných Združením detí a umenia a
taktiež finančne prispela k realizá-
cii aktívnej muzikoterápie pacien-
tov nemocnice Philipa Pi-nela.

Viac informácií o projektoch a
termíny ďalších grantových kôl
nájdete na stránke www.revia.sk.

(REVIA-MKN)

viacerým prispievateľom, ale aj organizátorom, že sme z dôvodu ne-
dostatku miesta neuverejnili ich príspevky a neinformovali o ich po-
dujatiach.Aktuálne materiály zaradíme do budúceho čísla. Redakcia



Obrovský gejzír radosti vytrys-
kol v pezinskej športovej hale po
záverečnej siréne v piatom finálo-
vom dueli medzi AB Cosmetics
Pezinok a BK SPU Nitra. Tešili sa
domáci hráči i fanúšikovia. V roz-
hodujúcom zápase play-off Pe-
zinčania vyhrali nad minuloroč-
ným šampiónom o 9 bodov a po
februárovom víťazstve v Sloven-
skom pohári získali aj titul majstra
Slovenska v basketbalovej extrali-
ge mužov.

Finálová séria bola veľmi ťažká,
hralo sa na päť zápasov. Po šty-
roch stretnutiach bol stav na zápa-
sy vyrovnaný 2:2, obe družstvá
doma vyhrali. V poslednom rozho-
dujúcom súboji mal výhodu domá-
ceho prostredia Pezinok, ktorý vy-
hral základnú časť súťaže. Svoju
šancu premenil na svoje tretie ví-
ťazstvo a Nitrančanov zosadil z
trónu, ktorý ovládali jeden rok. Ne-
opakoval sa tak vlaňajšok, keď na-
ši chlapci v rozhodujúcom zápase

taktiež na domácej palubovke Nit-
re podľahli a prišli o vzácnu trofej.

Pezinčania získali v tomto roku
titul úplne zaslúžene, vyhrali zá-
kladnú časť, podávali najvyrovna-
nejšie výkony, aj keď v závere sú-
ťaže stratili dlhotrvajúcu neporazi-
teľnosť a prišli tiež prehry.

Zisk titulu zverencov trénera
Františka Róna je už deviatym tri-
umfom Pezinka v najvyššej bas-
ketbalovej súťaži v ére samostat-
nosti Slovenska. Pezinok sa stal
majstrom v rokoch: 1993, 1997-
2002, 2008, 2010. Toto ho zaraďu-
je medzi najúspešnejšie sloven-
ské tímy vo vrcholných športových
súťažiach.

Tohtoročné finálové duely: 5. aprí-
la Pezinok – Nitra 97:76, 8. mája
Nitra – Pezinok 86:58, 12.mája Pe-
zinok – Nitra 76:69, 15. mája Nitra –
Pezinok 75:65, 19. mája Pezinok –
Nitra 71:62. V rozhodujúcom pia-
tom zápase, v ktorom naši chlapci
ani raz neprehrávali, bodovali: Luk-
janec 15, Jackson 13, Nicholson
13, Mičuda 9, Kozlík 6 (Miloše-
vič 12, Brliť 3). Štvrtiny: 25:16,
18:15, 18:19, 10:12. Zápas sledo-
valo 1000 divákov. (mo)

Divadlo a Pezinčania – toto spo-
jenie vždy bolo jedným z pilierov
kultúry v našom meste a má dlho-
ročnú tradíciu. Pezinčanom je jed-
noducho divadlo srdcu blízke.

Radi navštevujú divadelné pred-
stavenia, ktoré sa konajú v našom
meste a dokonca si i radi zahrajú v
amatérskych súboroch. Spome-
niem napríklad veľký úspech folk-
lórneho divadla Radosť, kde pre-
važnú časť členov tvoria seniori.
Práve toto všetko ma priviedlo k
myšlienke založiť divadelný súbor
pre ľudí na hranici medzi detstvom
a dospelosťou. A tak na jeseň mi-
nulého roku vznikol divadelný sú-
bor Balaclava – amatérske di-
vadlo, zastrešené Pezinským kult

úrnym centrom. Pri realizácii pro-
jektu sme sa stretli s láskavosťou
a dôverou riaditeľky Ing. Ingrid
Noskovičovej i všetkých jej spolu-
pravníkov, ktorí nám vychádzajú v
ústrety a poskytujú nám priestor
na nácviky v Dome kultúry, za čo
imďakujeme.

Prvou premiérou tohto súboru
je autorská inscenácia Každý z
nás, ktorú napísal, zhudobnil a re-
žíruje Juraj Hanulík, choreografie
pripravila Jazmína Piktorová.

Príprava nášho predstavenia
práve finišuje a my chceme každé-
ho z vás srdečne pozvať do malej
sály Domu kultúry dňa 11. júna o
19.00 hod. na jeho premiéru.

DS BalaclavaJuraj Hanulík,

Priaznivcov
motoristické-
ho športu pozý-
vame na Maj-
strovstvá sve-
t a M X - 3 a
Majstrovstvá
Európy MX-2
v motokrose, ktoré sa uskutočnia
19. a 20. júna v motokrosovom are-
áli v Šenkviciach. Podujatie je zara-
dené do seriálu MS a ME pre rok
2010. Hlavné preteky budú v
nedeľu 20. júna od 12.00 hod.,
kedy začínajú prvé jazdy. Na štart
sa postaví 40 najlepších jazdcov.
Tréning začína o 9.00 hod. Kva-

lifikačný tréning, na ktorom si budú
môcť pretekári vybojovať účasť v
pretekoch, sa uskutoční v sobotu
19. júna o 15,15 hod.

Trať v Šenkviciach spĺňa všetky
podmienky pre organizovanie pre-
tekov MS medzinárodnej federácie
FIM. Organizátori v záujme zatrak-
tívnenia okruhu pre divákov splnili
všetky pripomienky, ktoré mal pri
schvaľovaní trate delegát FIM Ingo
Partsch z Rakúska. Predovšetkým
bola trať skrátená na 1750 m. V ku-
batúre MX-3 jazdia motocykle s
dvojtaktným motorom s objemom
nad 290 cm3 do 500 cm3 a štvor-
takty nad 475 cm3 a do 650 cm3.

Majstrovstvá sveta v Šenkviciach

Turnaj mladých futbalových ná-
dejí sa uskutočnil v sobotu 15. má-
ja v rakúskom Podensdorfe am
See. Tohto medzinárodného tur-
naja sa zúčastnili futbalisti vo veku
do 10 a do 12 rokov. Z troch krajín
sa prezentovalo desaťdružstiev.

Tento rok Pezinčania obsadili
pekné druhé a štvrté miesto. V
minulých rokoch naše mladé ta-
lenty turnaj už dvakrát vyhrali.
Tentoraz ich v zápolení, okrem via-
cerých rodičov, prišiel povzbudiť aj
primátor Oliver Solga. (mb)

Na turnaji v Rakúsku
Dobrovoľný hasičský zbor v Pe-

zinku v spolupráci s Okresným ria-
diteľstvom Hasičského a záchran-
ného zboru usporiada v nedeľu 13.
júna po ôsmykrát Deň detí u
hasičov pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí. Podujatie sa
uskutoční na hasičskom štadióne
pri Rozálke.Začiatok o 13.00 hod.
Organizátori pripravili pre pezinské
deti rôzne súťaže, hry a ukážky z
činnosti. Vstup na podujatie je zdar-
ma. (gg)

Podujatie pre deti



V Lehote pod Vtáčnikom pri
Prievidzi sa 17. apríla konala nomi-
načná súťaž Majstrovstvá Slo-
venska v raketovom modelárstve.
Podujatia sa zúčastnili aj pezinskí
modelári, ktorí dosiahli v kategórii
S8-EP (rádiom riadený raketový
klzák) pekné výsledky. Umiestne-
nie: 2. miesto – Štefan Turza, 3.
Stanislav Pém 5. Jaroslav Boďa.

V dňoch 30. apríla – 2. mája sa
uskutočnil Svetový pohár CAS-
SOV SUPER CUP v Košiciach.
Štartovali na ňom i modelári z
Pezinka. Umiestnenie: kategória
S8-EP – 3. Štefan Turza, 4. Ja-
roslav Boďa, 10. Stanislav Pém,
kategória S-7 (kozmická maketa)
– 3. Tomáš Wagner, junior, americ-
ká nosná raketa programu letu na
Mesiac Saturn 1B, v mierke 1:68,
4. Peter Wágner, senior, európska
nosná raketa ARIANE, v mierke
1:50. (št)

Volejbalistkám VTC Pezinok sa
v ostatnom ročníku extraligy príliš
nedarilo a v záverečnej časti bojo-
vali o zotrvanie v tejto súťaži. V 2.
kole prelínacej súťaže mali za sú-
pera Rimavskú Sobotu, s ktorou na
zápasy vyhrali 3:0 a zabezpečili si
extraligovú príslušnosť aj pre ďalší
ročník. (mo)

V sobotu 17. apríla sa uskutoč-
nil v Základnej škole Na bielenisku
za účasti 99 detí z celého
Slovenska turnaj mladších žiakov
v stolnom tenise – Slovenský po-
hár mládeže. Pezinský pretekár
Adam Brat potvrdil svoje postave-
nie na Slovensku a umiestnil sa na
vynikajúcom 3. mieste. V tvrdej
konkurencii obstali aj Matúš
Sklenár (13. miesto) a Peter Hab-
šuda (24.). O deň neskôr na turnaji
TOP 8 v Ivanke pri Dunaji Adam
Brat medzi dorastencami získal
striebornú medailu. (kž)

Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku a
Klub šachu Pezinok
po roku opäť orga-
nizujú 4. ročník Me-
moriálu Richarda

Rétiho v rapid šachu. Ten sa po
prvýkrát uskutoční v sobotu, (do-
teraz to bolo vždy v nedeľu) 5.
júna. Organizátori tak chcú dať
možnos ť zúčas tn i ť sa a j
súťažiacim zo vzdialenejších regi-
ónov. Podujatie sa bude tradične
konať v priestoroch Pezinského
kultúrneho centra. Turnaj je aj
tento rok otvorený pre všetkých
hráčov, vrátane mládežníckych
kategórií. Na jednom mieste sa tak
môžu stretnúť medzinárodní
majstri, ale aj šachisti – amatéri.
Hrať sa bude podľa pravidiel FI-
DE, švajčiarskym systémom na 9
kôl. Tempo hry je 2x15 minút. Pre-
zentácia a zápis na turnaj sa usku

toční v deň podujatia, od 8.00 do
9.00 h. v Dome kultúry. Vďaka pod-
pore mesta Pezinok bude aj tento
rok veľmi zaujímavý cenový fond:
1. miesto: 180 € , 2. miesto: 140 €,
3. miesto: 100 €, 4. miesto: 50 €, 5.
miesto: 30 €. Vecné ceny: 6.-10.
miesto, najlepšia žena, najlepší
senior, traja najlepší juniori. Počas
turnaja bude zabezpečený bufet.

Za touto aktivitou je snaha
priblížiť širšej verejnosti osobnosť
pezinského rodáka a svetového
šachového veľmajstra Richarda
Rétiho. Turnaj sa stal za posledné
roky veľmi obľúbeným a získal sta-
bilné miesto v slovenskom šacho-
vom kalendári. Bližšie informácie
nájdete aj na www.muzeumpezi-
nok.sk, resp. t.č. 0905 861 666.
Všetci ste srdečne vítaní! Príďte si
zasúťažiť a zmerať svoje šachové
schopnosti.

Malokarpatské múzeum
Martin Hrubala

FUTBAL III. liga (PŠC)

(IV. liga)

.
30.5.
13.6

6.6.

6.6.

Pezinok – Lozorno
Pezinok – Plavecký
Štvrtok

GFC Grinava – FK Jab-
loňové
Baník Pezinok – ŠK Ga-
jary

Hrá sa o 17.00 hod. na futbalovom
štadióne v Pezinku

Hrá sa o 17.00 hod. na štadióne na
Cajle a v Grinave.

Súťaže III. a IV. ligy končia 13. júna.

V sobotu 26. júna sa uskutoční
na ihrisku TJ Baník Pezinok na
Cajlanskej ulici jubilejný 15. ročník
populárneho turnaja v minifutbale
NOVÝ ŽIVOT CUP 2010 – Me-
moriál Milana Bacigála. Podujatie
začína o 8.00 hod., predpokla-
dané ukončenie je okolo 17.00
hod. Na turnaji sa zúčastní 20
družstiev z Pezinka, Bratislavy,
Topoľčian, Modry, Piešťan, Nitry
a Šurian. Prvenstvo obhajuje
M.K.M. Bratislava.

Pre účastníkov a návštevníkov
je pripravené občerstvenie. Nebu-
de chýbať guláš, cigánska pe-
čienka, slovenské pivo, vínko a
nealkoholické nápoje. Pozývame
všetkých fanúšikov futbalu a dob-
rého športu.

Organizátoriďakujú Mestu Pezi-
nok, TJ Baník Pezinok a všetkým
sponzorom za finančnú a mate-
riálnu pomoc, ktorá je nevyhnutná
pre organizovanie tejto akcie. Zá-
roveň vyjadrujú presvedčenie, že
všetci účastníci a fanúšikovia strá-
via príjemný deň so športom.

Ján Nagy

V čase odovzdávania tohto čís-
la Pezinčana do tlačiarne sa konal
dôležitý futbalový zápas v brati-
slavskej III. lige, ktorý môže zvýšiť
šance na celkové víťazstvo v
súťaži.

Štyri kolá pred koncom viedol
PŠC Pezinok o štyri body pred
Dunajskou Lužnou, s ktorou sa
stretol v odloženom zápase v stre-
du 26. mája na domácom ihrisku.
V prípade víťazstva nad týmto naj-
ťažším súperom by sa mu v
tabuľke vzdialil už o sedem bodov,
čím by urobil dôležitý krok k celko-
vému víťazstvu v súťaži.

Do ukončenia súťaže zostáva
odohrať ešte tieto tri zápasy: PŠC
Pezinok: s Lozornom (d), Čuno-
vom (v) a Plaveckým Štvrtkom (d),
Dunajská Lužná: s Ružinovom (v),
so Slovenským Grobom (d) a Tr-
návkou (v).

Dotiahnu zverenci trénera pe-
zinského PŠC Vladimíra Ekhardta
súťaž do víťazného konca a pre-
bojujú sa do II. ligy? Príďte ich
povzbudiť v ich snažení už túto
nedeľu v súboji s Lozornom. (mo)

Stolnotenisový klub ZŠ Na bie-
lenisku Pezinok zaznamenal v
súťaži družstiev mládeže historic-
ký úspech. Družstvo mladších žia-
kov v zložení

sa prebojovalo na Majstrov-
stvá Slovenska, kde si naši chlapci
zmerali vo svojej vekovej kategórii
sily s najlepšími stolnými tenistami
na Slovensku. Získali sme v his-
tórii prvú medailu zo súťaže druž-
stiev mládeže na Majstrovstvách
Slovenska, ktorá má striebornú
hodnotu. Okrem pekného umest-
nenia treba chlapcov pochváliť za
vzornú reprezentáciu svojho klubu
a mesta Pezinok. Na vrcholnom
slovenskom podujatí pôsobili ako
vynikajúci kolektív, navzájom sa
povzbudzovali, boli disciplinovaní
a urobili všetko pre to, aby dosiahli
čo najlepší výsledok. V ten deňuro-
bili svojim trénerom, ale aj rodičom
a fanúšikom nesmiernu radosť

Adam Brat, Matúš
Sklenár, Peter Habšuda a Martin
Žigo

práve svojím prístupom, súdrž-
nosťou, disciplínou, zmyslom pre
kolektív priateľským duchom v
družstve.Ďakujeme vám, chlapci.

(pž)

Mladí pezinskí stolní tenisti so
striebornými medailami.

V polovici mája sa konali v Tr-
nave Majstrovstvá Slovenska v
kickboxe mládeže a seniorov. Zú-
častnili sa ich štyria pretekári v kaž-
dej váhovej a vekovej kategórii,
ktorí si postup vybojovali v šiestich
kolách Slovenského pohára. Z Ka-
rate – kickbox klubu Pezinok si
účasť na M-SR v kategórii mlá-
d e ž e v y b o j o v a l i : Ta t i a n a
Rychelová, Juraj Hollan a Lukáš
Granec.V seniorskej kategórii
postúpili: Ale-xandra Horáková,
Zuzana Gre-gušová, Katarína
Grausová, Mi-chal Greguš, Patrik
Leschinger, Marek Mistrík, Dávid
Moškovič, Miroslav Toderiška a
František Mihálik.

Napriek silnej konkurencii si
borci z Pezinka vybojovali sedem
titulov Majstra Slovenska, sedem
druhých miest a tri bronzové me-

daily. V kategórii seniorov sa najvi-
ac darilo Zuzane Gregušovej,
ktorá získala tri tituly v semi a light
contact a light low kick (ženy do 55
kg), ku ktorým pridala ešte jedno
druhé miesto v semi contact open.
Tri tituly si vybojovala aj Alexandra
Horáková v semi a light contact a
semi contact open (ženy do 60
kg), taktiež tretie miesto v light low
kick. Majstrom Slovenska sa stal
aj Dávid Moškovič v semi contact,
muži nad 94 kg a v kat. light con-
tact bol druhý. Umiestnenie ďal-
ších seniorov: 2. miesto – Katarína
Grausová (ženy do 55 kg, semi
contact), Michal Greguš (muži do
74 kg light low kick), 3. miesto –
Patrik Leschinger (muži do 94 kg
semi contact).

V mládežníckej kategórii získala
Tatiana Rychelová dve druhé mies

ta (juniorky do 52 kg semi a light
contact) a Juraj Hollan jedno dru-
hé (juniori do 57 kg semi contact)
a bronzovú medailu v light con-
tact.

Umiestnenie našich kickboxe-
rov na tohtoročných majstrov-
stvách Slovenska je pekným úspe-
chom klubu i pre mesto Pezinok.
Úspešní pretekári sa k nemu do-
pracovali značným úsilím na tré-
ningoch i v samotnej súťaži.

Miroslav Horák



Prihlásiť do súťaže sa môžu
záujemcovia rôznych vekových
kategórií – od detí až po seniorov.
Pokiaľ je spev vaším koníčkom a
chcete sa ním prezentovať, nevá-
hajte a prihláste sa čo najskôr na
tel. č. 641 1114 alebo 0904 377
148. Osobne možno prihlášky po-
dať v kancelárii cestovnej agentú-
ry Eurosand, na prízemí v Dome
kultúry, kde si môžete vyzdvihnúť
tiež formulár prihlášky.

Mestská organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku uspo-
riada aj v tomto roku tradičnú
amatérsku súťaž PEZINOK
SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI.
Dvanásty ročník obľúbeného
celomestského podujatia sa
uskutoční v nedeľu 6. júna o
14.30 hod. v Dome kultúry v Pe-
zinku.

(mo)

Na nádvorí Schaubmarovho
mlyna sa v sobotu 12. júna usku-
toční III. ročník pezinského blueso-
vého festivalu s medzinárodnou
účasťou . Po-
dujatie, na ktoré vás srdečne pozý-
vame, sa bude konať v čase od
14.00 do 22.00 hod. Učinkujú:

(Maďarsko),

(SK)
(USA). Vstupné 5 €. Príďte

stráviť príjemné popoludnie a ve-
čer pri dobrej hudbe v krásnom pro-
stredí Galérie insitného umenia.

BLUES NA MLYNE

Bonzo and the Resonators, Fill-
more Est Ján Ponka
Duban, Milan Konfráter, Second
Band, Orchester Ivana Tomo-
viča, Loveblade, P&B Blues
Band, Magritte feat. Cris
Davis

( m o )

Dobrovoľný hasičský zbor pri
SOU Pezinok v spolupráci s Pre-
ventívnou komisiou ÚzV DPO SR
Pezinok – Senec a Základnou ško-
lou Fándlyho ul. zorganizoval aj v
tomto roku súťaž grafických prác
žiakov ZŠ na tému

. Do súťaže
sa zapojili nielen deti z Pezinka,
ale aj okresu. Práce do súťaže
poslali školy.

Odborná porota pod vedením
Mgr. Jany Kuttnerovej posúdila vy-
še dvesto prác. Hodnotili sa výt-
varné práce v dvoch kategóriách:
mladší žiaci a starší žiaci. Oce-
nených bolo tridsať prác, ich autori
získali diplomy a drobné vecné
ceny. Víťazné práce boli vystave-
né v ZŠ Fándlyho.

Ceny víťazom slávnostne odo-
vzdal predseda preventívnej komi-
sie ÚZV a vrchný inšpektor DPO
SR Peter Ronec a JUDr. Alena
Polakovičová z DHZ pri SOU Pe-
zinok. Okrem jednotlivcov boli oce-
nené aj tri školy. Ich zástupcovia
z rúk najstaršieho dobrovoľného
hasiča, 89-ročného Rudolfa Tu-

Požiarna
ochrana očami detí

ranského, prevzali osobitnú cenu
– plastiku, ktorú vyhotovil on sám.

– 1.A. Šán-
dorová, ZŠ Fándlyho,Pezinok, 3.
L. Vyšata, ZŠ Fándlyho, Pezinok,

1. T. Zápražná, ZŠ
Slovenský Grob,

–
A.

Horváthová, ZŠ
Kupeckého, Pe-
zinok,

1. S. Strako-
vá, ZŠ Šenkvice,
3. L. Klemaničo-
vá, ZŠ Kupec-
kého, Pezinok,

–
1. L. Le-

chovič, ZŠ Doľa-
ny, 3. M. Bíro, ZŠ
Kupeckého, Pe-
zinok,

1. D. Jurišová,
ZŠ Vajanského,

VY HODNOTENIE

Cena za výtvarné riešenie
(maľba) mladší žiaci:

starší žiaci:
Cena za výtvar-

né riešenie (kresba,grafika)
mladší žiaci:

starší žia-
ci:

Cena PO mlad-
ší žiaci:

starší žia-
ci:

Modra, 3. 8.A trieda, ZŠ Kupecké-
ho, Pezinok,

– 1. D. Virgo-
vičová, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
2. L. Borzová, ZŠ Kupeckého, Pe-
zinok, 1. G. Fedo-
rová, ZŠ Slovenský Grob,

– 1.A.Čermáko-
vá, Na bielenisku, Pezinok,

1. M. Konečná, ZŠ Slo-
venský Grob.

Cena za záchranu
života ml. žiaci:

starší žiaci:
Cena

poroty ml. žiaci:
starší

žiaci:
(pr)

foto (mo)

Ceny najlepším odovzdal organizátor Peter Ronec

V dňoch 26. 4. – 3. 5. sa konala v priestoroch Ma-
lokarpatskej knižnice výstava prác detí zo školských
klubov pri príležitosti medzinárodného dňa Zeme na
tému VTÁKY. Vystavených bolo 180 prác detí zo
základných škôl z Pezinka a okolia. Verejnosť počas
tohto týždňa mohla hlasovať o najkrajšom diele.
Prekvapila nás vysoká návštevnosť výstavy, originali-
ta a nápaditosť detí. Víťazné práce boli vystavené v
rámci Dňa múzeí a galérií 15. mája v Galérii insitného
umenia v Schaubmarovom mlyne.
1. , ŠKD pri ZŠ Ľ. Štúra, Mod-
ra, 2. kolektívna práca, ŠKD pri ZŠ Svätý Jur, 3. kolek-
tívna práca, ŠKD pri ZŠ Fándlyho ul., Pezinok, 4.
kolektívna práca, ŠKD pri Spojenej škole Ko-
menského ul. Pezinok, 5. kolektívna práca, ŠKD pri
ZŠ Budmerice.

Vyhodnotenie:
Barbora Hornáčková

(mo)

Pezinské kultúrne centrum pripravilo v apríli pre priaznivcov diva-
delnej komédie vystúpenie Radošinského naivného divadla s novou
hrou Mám okno v hlavnej úlohe so Stanislavom Štepkom. O predsta-
venie, rovnako ako o všetky predchádzajúce z repertoáru tohto diva-
dla, bol veľký záujem. Medzi učinkujúcimi bola aj Pezinčanka Martina
Michalcová. Ďalej hrali: Maruška Nedomová, Petra Hume-ňanská,
Lenka Barilíková, Mojmír Caban a ďalší. Foto (mo)

Stanislav Štepka
s Martinou Michalcovou
a Lenkou Barilíkovou

20. mája 2010 odovzdávala Slo-
venská genealogicko – historická
spoločnosť ceny v súťaži o Naj-
lepšie genealogické práce. Do sú-
ťaže sa s titulom Bránami mesta –
životopis starého domu, autorov P.
Pospechová a P. Wittgrúber, pri-
hlásilo aj Mestské múzeum v Pe-
zinku. Napriek faktu, že publikácia
nespracováva výlučne genealo-
gickú tému a má aj širší historicko
– topografický rozmer, rozhodla sa
odborná porota zaradiť ju medzi tri
desiatky súťažných prác a napo-
kon aj oceniť Osobitnou cenou
poroty. Po uznaní, ktoré kniha zís-
kala v závere minulého roka na
celoslovenskej súťaži Slovenská
kronika 2009 o najlepšiu kroniku,
monografiu a kultúrnohistorický
materiál obce a mesta je to ďalšie
uznanie práce Mestského múzea
v Pezinku. (mm)

Májové kultúrne programy v na-
šom meste významne obohatil 8.
ročník medzinárodného festivalu
chrámovej hudby AD UNA COR-
DA. Tradičné a verejnosťou hodne
navštevované podujatie sa konalo
v dňoch 7. - 9. mája.

Piatkový večer v kláštornom kos-
tole patril českému speváckemu
zboru Schola Gregoriana Pra-
gensis, ktorý sa predstavil dielo
českej hudby Codex Franus. V so-
botu sa najskôr v evanjelickom kos-
tole predstavila Jana Orlická s
hosťami v programe Tvila, zlo-
ženom z málo známych židov-
ských skladieb a večer v dolnom
kostole vystúpil domáci zbor Ad
Una Corda s hosťami Evou Šuško-
vou (sopran), Schola Gregoria-na
Bratislavensis, Adoremus a Ko-
morným chrámovým orchestrom.
Po koncerte bola Omša venovaná
pamiatke sv. Gorazda. V nedeľu
vystúpil v dolnom kostole maďar-
ský dievčenský zborAURIN. (mo)
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Kultúrne programy na jún 2010

5.6.

MEMORIÁL RICHAR-
DA RÉTIHO.

5.6.
TAKÍ SME BOLI

6.6.
PEZINOK SPIEVA –

SPIEVAJTE S NAMI.

7.6.
VERNISÁŽ AMFO A DIA-

FOTO.

11.6.
KAŽDÝ Z NÁS –

12.6.
JÚNOVÝ

ZUM-BATHON

(sobota) o 8.00 h v
spoločenskej sále DK –

Organizá-
t o r i :Ma loka rpa t ské

múzeum, Klub šachu Pezinok, Pe-
zinské kultúrne centrum, Mesto
Pezinok.

(sobota)o 19.00 h v malej
sále DK – . Re-
príza najnovšieho predstavenia
FD Radosť.

(nedeľa) o 14.30 h vo veľkej
sále DK –

XII. ročník
celomestskej súťaže v speve.
Hlavný garant: Únia žien Sloven-
ska – MO Pezinok

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii –

Výstava Krajskej súťaže
neprofesionálnej fotografie. Hlav-
ný garant: Malokarpatské osveto-
vé stredisko.

(piatok) o 19.00 h v malej
sále DK –
Premiéra hry divadelného súboru
BALACLAVApri PKC.

(sobota) o 10.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

– Organizátor:
Marcela Slimáková.

17.6.
ŽIJE MEDZI NAMI

18.6.
ŠACH-MAT a TAG/A.

20.6.
AHOJ ROZPRÁVKA.

23.6.
LITERÁRNO-DRAMA-

TICKÝ ODBOR ZUŠ E. Suchoňa.
24.6.

SPIEVANKY.

18.00 h
IMPROLIGA

25.-26.6. FES-
TIVAL POULIČNÉHO DIVADLA

26. 6. o
20.00 h – Miroslav DONUTIL -
CESTOU NECESTOU

27.6.
MAJSTROVSTVÁ SLO-

VENSKA VO FITNESS DETÍ

(štvrtok) o 17.30 h v saló-
niku DK – –
stretnutie s významnou osob-
nosťou Pezinka

(piatok) o 19.00 h v malej
sále DK –
Organizátori: OZ Pezinok a PKC.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –
Cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes: BAJAJA – účin-
kuje divadlo NELINE – Nela
Dušová.

(streda) o 18.30 h v malej
sále DK –

(štvrtok) o 17.00 h v saló-
niku DK – Večer pre
každého kto má rád peknú pes-
ničku. v malej sále DK –

. Súťažné improvizá-
cie v podaní divadelných tímov.
(Podvečer Festivalu pouličného
divadla)

(piatok-sobota) –
.

Organizátori: PKC a CVČ pod
záštitou Mesta Pezinok. Podrobný
program bude na samostatných
plagátoch k podujatiu

. Nové pred-
stavenie one man show.

(nedeľa) o 11.00 h vo veľkej
sále DK –

. Or-
ganizátor PENGYM Bratislava.

19. -20.6. – Babinec

24. 6. – Improliga

Pozývame všetky
správne dievčatá vo
veku 9-13 rokov na
sobotňajšie dobro-

družné „ekšn párty“: Že o čom to
bude? O umeleckých workshopoch
O netradičných súťažiach O noč-
ných hrách O nečakaných prekva-
peniach ...ale hlavne o priateľstve a
dobrej nálade... Začíname v sobotu
16.30 a končíme v nedeľu o 10.00
hod. Vstupné: 3 €.

Pozývame všetkých milovníkov di-
vadla do KC Pezinok o 18.00 hod.
Zúčastniť sa môžu trojčlenné až
štvorčlenné ucelené tímy, deti ale-
bo dospelí, na veku nezáleží. Tím
si vylosuje tému a musí v priebehu
dvoch minút zahrať hru, ktorá má
dej a pointu. Príďte sa aj vy s nami
zabaviť.
Bližšie informácie o podujatiach na

alebo na te-
lefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.

www.epicentrum.org

Dobrodružné leto!

Prázdniny s Jules Vernom

Tanečné leto

Túlavé topánky

Pri chalúpke pod horami

Pátrači

Športovci

Včielka Maja

Dobrodružstvá pod lesom

(Ponuka táborov
Centra voľného času Pezinok)

– 6.7. -
9.7. (prímestský tábor, od 7 do 13
rokov, 40 €)

– 12.7. - 16.7. (prí-
mestský tábor, od 7 do 11 rokov, len
pre dievčatá, 45 €)

– 19.7. - 23.7.
(prímestský tábor, od 7 do 13 rokov,
45 €)

– 26.7. -
30.7. (pobytový tábor, od 9 do 15
rokov, 85 €)

– 2.8. - 6.8. (prímestský tá-
bor, od 7 do 13 rokov, 45 €)

– 9.8. - 13.8. (prímest-
ský tábor, od 7 do 13 rokov, 45 €)

– 16.8. - 20.8. (prí-
mestský tábor, pre deti, ktoré
nastupujú do1.triedy ZŠ, 45 €)

– 23.8.
- 27.8. (prímestský tábor, od 7 do
13 rokov, 45 €)
Prihlásiť sa môžete osobne od pon-
delka do štvrtka od 13.00 do 17.30
v Infocentre – Centre voľného času
v Zámockom parku Pezinok.

VÝSTAVY
5 in 5 out

YOSHIKO TSUBOUCHI

– fotografia, maľba,
grafika v podaní piatich mladých
výtvarníkov. V Múzeu predstavujú
svoje diplomové práce a niečo na-
viac. Výstava trvá do 6. 6. 2010.

– autor-
ská výstava japonskej grafičky,
absolventky Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave. Výstava
trvá od 11. 6. do 15. 7. 2010.

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2. Oko ve zdi ČR
3. Vo štvorici po opici USA

4.-5.-6. Pestúnka v akcii USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

7. Ženy v pokušení USA
8.-9. Doktor od jezera

hrochů ČR
10.-11. Milý John USA
12.-13. Nine USA
14.-15. 2 Bobule ČR
16.-17. Nejako sa to komplikuje

USA
18.-20. Robin Hood USA
21.-22. Lov na exmanželku USA
23.-24. Sex v meste 2 USA
25.-27. Princ z Perzie: Piesky ča-

su USA
28.-29. Dažďová víla ČR

30.-1. Svitanie USA
Začiatok predstavení je o 21.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRÍRODNÉ KINO
PEZINOK

Pre veľký záujem opäť vyšiel
starej pe-

zinčiny od Valérie L. Fakundiny-
ovej. Nájdete v ňom vyše tisíc
rozličných starých pezinských slov-
ných výrazov, prekáračiek, priez-
visk atď., na ktorých sa zabavíte,
zasmejete a možno aj poučíte.

Slovník si za prijateľnú cenu
môžete zakúpiť v Mestskom in-
formačnom centre v Dome kul-
túry v Pezinku, Holubyho 42, na
prízemí.

Malý nárečový slovník

(in)


