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Víťazstvom strany Smer-SD sa
skončili tohtoročné parlamentné
voľby. Najväčšia vládna strana
získala 34,79 percent hlasov
(880111). Druhou najsilnejšou stra-
nou sa stala SDKÚ 15,4 %, nasle-
dujú SaS 12,1 %, KDH 8,5 %,
Most – HÍD 8,1 %, SNS 5,1 %. Pre-
kvapivo do parlamentu sa ne-
dostali SMK (4,3 %) a HZDS
(4,3 %).

Hoci Ficova strana suverénne
vyhrala, nakoniec vládu nedokáza-
la zostaviť, pretože obidve doteraz
spolu vládnuce strany vo voľbách
prepadli – HZDS je mimo parla-
mentu a SNS získala len 5,1 % hla-
sov. Ostatné parlamentné strany
vládnutie so Smerom odmietli, čo
deklarovali už aj pred voľbami.
Preto prezident SR Ivan Gašpa-
rovič poveril zostavením vlády Ive-
tu Radičovú, volebnú líderku dru-
hej najsilnejšej strany. SDKÚ je
súčasťou štvorčlennej koalície pra-
vicových strán (SDKÚ, SaS, KDH,
Most – HÍD), ktorá bude mať v

novom parlamente 79 poslancov,
o 8 viac ako majú Smer a SNS.

V Pezinku prišlo k volebným ur-
nám 11433 voličov (61,55 %).
Najviac hlasov získal Smer – 3203
(28,01 %). Druhá v poradí SDKÚ
získala 2920 hlasov (25,54 %), pre-
kvapivo tretia SaS 2393 hlasov
(20,93 %), KDH 863 hlasov
(7,54%), SNS 525 hlasov (4,59%),
Most – HÍD 433 hlasov (3,78 %),
HZDS 295 hlasov (2,58 %). V po-
rovnaní s minulými voľbami získal
Smer o 551 hlasov viac, SDKÚ o
320 hlasov menej, SNS o 558 hla-
sov menej, HZDS o 520 hlasov
menej, KDH o 193 hlasov viac.
Keď porovnáme celkový volebný
zisk, tak vládne strany (Smer,
HZDS, SNS) získali v Pezinku
35,18 % hlasov a novoutvorená
koalícia pravicových parlament-
ných strán (SDKÚ, SaS, KDH,
Most – HÍD) 57,79 % hlasov.

Ako nás informoval zástupca

Ako volili Pezinčania

náčelníka Mestskej polície v Pe-
zinku Miroslav Bila, počas volieb
sa nevyskytli žiadne rušivé mo-
menty, ktoré by si vyžadovali zá-
sah polície. Voľby prebehli v poko-
ji, neovplyvnilo ich ani veľké podu-
jatie v našom meste, ktorým boli
Keramické trhy.

V okrese Pezinok volilo 30470
voličov (63,06 %). Zvíťazil Smer s
31,81 %, pred SDKÚ 22,29 %,
SaS 19,14 %, KDH 8,21 %, SNS
5,91 %, HZDS 3,19 %, Most-HÍD
3,03%. Oproti minulým voľbám si
Smer polepšil o 5,79 % a SDKÚ
stratila 6,89 % hlasov. Prekvapivo
veľa hlasov získala nová strana
SaS, volilo ju 5833 voličov (19,14
%). Najvyššia volebná účasť, po-
dobne ako v minulých parlament-
ných voľbách, bola v Píle, najmen-
šej obci okresu (290 obyvateľov),
kde sa volieb zúčastnilo 71,37 %
zapísaných voličov. Pred štyrmi
rokmi to bolo 73, 13 %.

V okrese vyhral Smer

(mo)

V dňoch 26. - 30. mája mesto pri-
pravilo druhý jarný zber odpadu.
Pezinčania tak opäť mohli využiť
možnosť doviezť najmä objemný a
drobný stavebný odpad na určené
zberné miesto na Dubovom vŕšku.

Celkovo doviezli 192,34 t odpa-
du, ktorý bol pod dohľadom pra-
covníkov Mestského podniku
služieb roztriedený na jednotlivé
druhy a potom odovzdaný na zhod-
notenie alebo zneškodnenie. Zber
stál mesto 8791 €.

Vyzbieralo sa 64,30 t objemného
odpadu, ktorý bol odvezený na
skládku v Dubovej. Stavebný od-
pad v množstve 104,54 t bol ulože-
ný ako inertný odpad, firma Petmas
zabezpečila zhodnotenie 6,00 t vy-
triedeného skla a 3,62 t pračiek a
iných domácich spotrebičov. Firma
ecorec Slovensko vyšla mestu v
ústrety a zadarmo odobrala 11,12 t
plastov a 2,76 t pneumatík. Na
zhodnotenie boli odovzdané aj ko-
vy a biologický odpad – konáre.

Druhý jarný zber odpadu je po-
rovnateľný, čo sa týka množstiev a
nákladov, s prvým zberom v marci
(219,05 t za 10 996 € ).

Zaujímavé je porovnanie s ro-
kom 2009, keď boli rozmiestnené
kontajnery. Vtedy sa vyzbieralo
453,48 t odpadu za 36 688 €. V
roku 2010 sa počas dvoch jarných
upratovaní vyzbieralo 411,39 t od-
padu za 19 787,43 €.

Náklady na jednu tonu sa znížili
z 80,9 € na 48 euro za tonu. Okrem
toho mesto sa počas jarného upra-
tovania nezmenilo na veľké sme-
tisko. (OM-OŽP)

Tradičné Keramické trhy cez druhý júnový víkend
prilákali do Pezinka množstvo ľudí, ktorí prišli ob-
divovať a vybrať si zo širokej ponuky keramických
výrobkov. Hoci prišlo menej predajcov, vraj z dôvodov
daňových zákonov, na trhoch okrem Slovákov mali
zastúpenie Česi, Maďari, Bulhari, Nemci, Poliaci a v
ponuke bola i zaujímavá peruánska keramika. Orga-

nizátori predstavili nového maskota podujatia – kera-
mický úľ. Majstri keramikári Jozef Franko a Marián
Liška predviedli pred zrakmi návštevníkov modelo-
vanie úľa v hliny. Viacerí keramikári sa zapojili do
súťaže o najkrajšiu keramickú šperkovnicu. Pozor-
nosť pútali výstavy a detské tvorivé dielne. O dobrú
náladu sa starali hudobné a folklórne súbory. (mo)



Protesty Pezinčanov pred Úradom vlády SR proti pre-
vádzkovaniu skládky v Novej jame pokračovali 2. a 9. júna.
Najväčším z protestov, za účasti viac ako 150 Pezinčanov a
Bratislavčanov, bolo odovzdávanie symbolických červe-
ných kariet premiérovi Róbertovi Ficovi za to, že nedokázal
revidovať rozhodnutia štátnych orgánov a úradníkov, ktorí
opakovane konali proti záujmom obyvateľov Pezinka, a to i
napriek prísľubom, že im vyjde v ústrety. (ra)

V stredu 26.mája sa uskutočnilo
pracovné stretnutie vedenia BSK
a primátorov a starostov miest a
obcí nášho regiónu. Jednou z tém,
ktorá vyvolala diskusiu, bol ob-
chvat Pezinok – Vinosady – Mod-
ra. Tento sa v súčasnosti nachád-
za v stave ukončenia dokumentá-
cie pre územné konanie. Dot-
knuté mestá sú pripravené požia-
dať Ministerstvo dopravy SR o pre-
klasifikovanie komunikácie z kate-
górie II. triedy do kategórie I. trie-
dy.

Primátori Pezinka a Modry od-
mietli požiadavku primátora Svä-
tého Jura, aby do tohto projektu
bol dodatočne zakompovaný aj

obchvat Svätého Jura. Podľa pe-
zinského primátora Olivera Solgu
by to oddialilo územné konanie
minimálne o dva roky, pretože by
sa muselo dať vypracovať nové
posudzovanie vplyvov na životné
prostredie. Zaradenie obchvatu
Svätého Jura už v minulosti od-
mietli aj ochranári a BSK, z toho
dôvodu sa s ním ďalej nerátalo.

Stretnutia ohľadom riešenia do-
pravných problémov v Bratislav-
skom kraji budú, podľa podpred-
sedu BSK Martina Bertu, pokračo-
vať aj v budúcnosti a zintenzívni
sa spolupráca s primátormi a sta-
rostami kraja aj v ostatných ob-
lastiach. (ra)

Viacerí čitatelia sa nás pýtali na
prebiehajúcu výstavbu v hornej
časti Severu pri Panskom chodní-
ku a Krížnej. Zaregistrovali tam
čulý stavebný ruch, budovanie ko-
munikácie a inžinierskych sietí.
Podľa informácie stavebného od-
delenia mestského úradu tam spo-
ločnosť IMD Group, ktorá minulý
rok vykúpila pozemky od súkrom-
ných vlastníkov, začala výstavbu
29 rodinných domov. Súčasťou
stavby bude aj rekonštrukcia a roz-
šírenie jestvujúcej cesty, osvetle-
nie a nový chodník. Výstavba v tej-
to časti mesta bola schválená aj v
územnom pláne z roku 1996.

Aj v ostatných častiach tohto
územia sa dlhodobo pripravuje
výstavba rodinných domov. Prvým
krokom bolo založenie spoločen-
stva vlastníkov pozemkov, ktorí
intenzívne pracujú spolu s mes-
tom na vysporiadaní pozemkov a
vyhotovení zastavovacej štúdie
časti Sever III. (r)

V minulom čísle Pezinčana sme
informovali, že z dôvodov nutnej
opravy bratislavskej spaľovne sa
vozí do Pezinka časť komunálne-
ho odpadu z Bratislavy. Túto infor-
máciu potvrdila aj spolo čnosť
OLO, ktorá vývoz tohto odpadu
realizovala, a viaceré médiá. Po
návrate primátora Bratislavy An-
dreja Ďurkovského zo zahraničia
bol na jeho podnet dovoz odpadu
z Bratislavy zastavený. (ra)

S ohľadom na nedostatok hro-
bových miest a pribúdajúcich ne-
platičov bude správca cintorínov
dôsledne postupovať v zmysle zá-
kona o pohrebníctve a nezaplate-
né hroby budú postupne likvidova-
né. Odporúčame preto všetkým
nájomcom, aby si preverili, či majú
uzatvorenú platnú nájomnú zmlu-
vu, či v prípade zmeny bydliska
nahlásili novú adresu Správe cin-
torínov.

Zoznam hrobov, za ktoré ná-
jomcovia neuhradili nájomné, je
vo výveskách na cintorínoch v Pe-
zinku, Grinave i na Cajle. Venujte
tiež pozornosť upozorneniam nale-
peným na hroboch, prípadne o
nich informujte nájomcov, suse-
dov a pod.

Ide o hroby, kde je adresát ne-
známy. Každý nájomca obdrží
pred vypršaním doby nájmu pí-
somnú výzvu na úhradu nájomné-
ho na ďalších 10 rokov od Správy
cintorínov. Veľa listov sa však vra-
cia ako nedoručiteľných, z dôvodu
chybnej adresy. Takto sa nájomco-
via stávajú neplatičmi.

Informácie o platbách môžete
získať i telefonicky na Správe cin-
torínov, tel. č. 033/641 1045. (ra)

l Môže prípadná zmena vlády
znamenať posun v kauze Pe-
zinská skládka?

(r)

- Som presvedčený, že teraz už
konečne bude zavážanie na
skládku zastavené a celý postup
schvaľovania, ktorý Najvyšší súd
SR označil za neplatný, bude zno-
vu objektívne a spravodlivo
posúdený. Verím, že konečne
budú ak-ceptované nielen opráv-
nené po-žiadavky Pezinčanov, ale
bude rešpektovaný aj územný
plán mesta a ďalšie dokumenty. A
rovnako dúfam, že z ministerstiev
a štátnych orgánov odídu skorum-
povaní a neschopní „odborníci“,
ktorí uprednostňovali záujmy pod-
nikateľských a politických skupín
pred záujmami občanov. Osobitne
sa teším na nového ministra život-
ného prostredia, budem u neho
nielen prvým gratulantom, ale aj
žiadateľom o revíziu celého proce-
su schvaľovania skládky v Novej
jame.

Otázka pre primátora

Na podnet Veľvyslanectva
Francúzskej republiky v Bratislave
a na pozvanie primátora francúz-
skeho Vertou, vykonal primátor
Pezinka Oliver Solga s manželkou
a riaditeľkou Pezinského kultúrne-
ho centra Ingrid Noskovičovou
návštevu tohto partnerského mes-
ta. Mesto Vertou má, podobne ako
naše mesto, 22 tisíc obyvteľov, leží
v tesnej blízkosti polmiliónového
Nantes a je tiež centrom vinohrad-
níckej oblasti, známej svojou typic-
kou odrodou muškátu. Počas tro-
jdňovej návštevy si naša delegácia
pozrela školy všetkých stupňov,
kultúrne a športové zariadenia a
mestský úrad. Nevynechala ani
návštevu vinohradov a prehliadku

rodinnej firmy, ktorá sa venuje vino-
hradníctvu a výrobe a predaju
vína. Okrem toho sa zú-častnili
dvojdňového kultúrneho festivalu
šari - vari (trma – vrma), ktorý v
mnohom pripomínal naše vinobra-
nie, s tým rozdielom, že bol tento
rok venovaný konkrétne kultúre
Veľkej Británie. Pri návšteve mest-
skej knižnice odovzdal náš primá-
tor do jej fondov knihy o Slo-
vensku a Pezinku. Uskutočnilo sa
aj stretnutie s poslancami Mest-
ského zastupiteľstva a Slovákmi
žijúcimi v tomto meste a okolí. Vý-
sledkom návštevy bolo na záver
ubezpečenie, že máme veľa spo-
ločného a budúca spolupráca by
bola obojstranne prospešná. (ra)



VÝSLEDKY tohtoročných parla-
mentných volieb v Pezinku: Smer
28,01%, SDKÚ-DS 25,54%, SaS
20,93%, KDH 7,54%, SNS 4,59%,
MOST – HÍD 3,78%, SDĽ 2,76%,
ĽS – HZDS 2,58%, Únia 1,14%,
ĽSNS 0,84%, Paliho Kapurková
0,74%, KSS 0,57%, ND 0,48%,
EDS 0,19%, ZRS 0,10%, SMK-
MKP 0,06%, SRK 0,04%, AZEN
0,04%. Volieb sa zúčastnilo 11433
voličov (61,55%), čo je o 1493 viac
ako v predchádzajúcich parla-
mentných voľbách. Prekvapením
volieb bola nová strana SaS, ktorá
získala v Pezinku neuveriteľných
20,93% hlasov.

Vo volebnej miestnosti na mestskom úrade vo-
lili po sobáši aj novomanželia. Foto (mo)

V priestoroch Domu kultúry v
Pezinku sa 9. júna uskutočnilo
koordinačné stretnutie v rámci pro-
jektu RECOM SK-AT na tému
„Nové impulzy pre rozvoj turizmu v
Malokarpatskom regióne pri prijatí
nového zákona o podpore cestov-
ného ruchu“. Zástupcov Bratislav-
ského samosprávneho kraja,
miest a obcí a organizácií pôsobi-
acich v cestovnom ruchu privítal
primátor mesta Mgr. Oliver Solga.
Hlavným bodom programu bola
prezentácia nového zákona o pod-
pore cestovného ruchu (č. 91 z 3.
marca 2010 Z. z.). Diskutovalo sa
aj o možnostiach založenia oblast-
nej organizácie cestovného ruchu,
ktorú predstavil predseda Komisie
európskych záležitostí, regionál-
nej spolupráce a CR BSK MUDr.
František Stano a riaditeľka odbo-
ru CR BSK Ing.Alžbeta Melicharo-
vá.

Zakladajúcimi členmi oblastnej
kancelárie v Pezinku by mal byť
Pezinok, Modra, Šenkvice, Slo-
venský Grob, Častá, Štefanová a
ďalší.

Ďalej bol predstavený projekt
RECOM SK – AT, ktorý prezento-
vala Ing. Jurkovičová z oddelenia
teritoriálnej spolupráce BSK. Je to
kooperačný projekt medzi organi-
záciami regionálneho rozvoja s
dlhoročnými skúsenosťami v ob-
lasti cezhraničnej spolupráce.

Na záver sa všetci účastníci
zhodli, že aj v budúcnosti je po-
trebné organizovať podobné stret-
nutia, ktorých cieľom by malo byť
vytváranie lepších podmienok pre
rozvoj cestovného ruchu a tiež
propagáciu nášho regiónu.

Mgr. Peter Vlasák

Pezinské Centrum pre rodinu zorganizovalo
okrem „Týždňa rodiny“ (finančná zbierka na
pomoc pezinským rodinám v núdzi, workshopy
na tému manželstvá a duchovná obnova pre
manželov) aj slávnostné ukončenie tohto po-
dujatia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 23. mája.
Začalo sa sv. omšou v Kláštornom kostole a
pokračovalo v priestoroch kapucínskej kláš-
tornej záhrady spoločným obedom a bohatým
kultúrnym programom.

Cieľom tohto podujatia bolo podporiť tradič-
nú rodinu, založenú na trvalom manželstve
muža a ženy, ktorú tvoria spolu s deťmi. Prí-
tomným sa prihovoril aj primátor mesta Oliver
Solga. (ra)

Pocta rodine

V pondelok 14. júna sa uskutoč-
nilo v Obradnej sieni Mestského
úradu v Pezinku slávnostné za-
sadnutie mestského zastupi-
teľstva, na ktorom primátor mesta
Oliver Solga a viceprimátor Ján
Čech odovzdali mestské vyzna-
menania pri príležitosti 802.
výročia prvej zmienky o Pezinku a
363. výročia udelenie výsad slo-
bodného kráľovského mesta.
Mestské ocenenia v tomto roku
prevzali :

– vysokoškolský pe-
dagóg, prekladateľ, dekan FiF UK
za dlhoročnú vedeckú, pedagogic-
kú a spoločenskú činnosť pri prí-
ležitosti nedávneho životného jubi-
lea;

– ar-
chitekt a významný izraelský so-
chár, pezinský rodák za význam-
né sochárske dielo, ktorým ako
priamy účastník holokaustu re-
flektuje tragické životné príbehy a
osudy svoje i svojej generácie v
čase druhej svetovej vojny;

– účastník protifa-
šistického odboja, dlhoročný pred-
seda ZO SZPB v Pezinku za dlho-
ročnú spoločenskú a organizačnú
činnosť v orgánoch Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov
i v meste Pezinok.

– riaditeľka
Pezinského kultúrneho centra za
obetavú organizačnú a riadiacu
činnosť pezinského kultúrneho a
spoločenského života;

– svojpo-
mocná spoločenská organizácia,
ktorá pomáha ženám po radikálnej
operácii prsníka – za viac ako 15
rokov aktívnej klubovej činnostiv
prospech žien s onkologickými
ochoreniami;

– dlhoročný fut-
balový tréner za obetavosť, od-
borné vedenie a nasadenie s akým

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA
PEZINOK

MEDAILA SO STUŽKOU „ZA
ZÁSLUHY O ROZVOJ MESTA“

Anton Eliáš

Žigmund „Šlomo“ Diamant

Ľudovít Šušol

Ingrid Noskovičová

Klub VENUŠA Pezinok

Jozef Miškovský

sa venuje mládežníckemu futbalu v
cajlanskejčasti mesta;

– hudobná
pedagogička, dlhoročná riaditeľka
ZUŠ za mnohoročnú obetavú čin-
nosť v oblasti umeleckého školstva
a vedenie niekoľkých generácií
Pezinčanov k láske k hudbe a ume-
niu vôbec;

– pri príleži-
tosti 50. výročia aktívnej odbornej i
spoločenskej činnosti v prospech
zdravotne hendikepovaných obča-
nov nášho mesta i okolia.

– akademický ma-
liar a grafik, ilustrátor za kvalitnú a
vysokohodnotenú umeleckú tvor-
bu, ktorou sa najmä v knižnej ilus-
trácii zaradil medzi popredných
tvorcov na Slovensku;

– úspešný cyklokrosový
pretekár, reprezentant SR v hor-
skej cyklistike za vynikajúce špor-
tové výsledky a reprezentáciu
nášho mesta i Slovenskej republi-
ky v tomto športe;

– poslankyňa Mest-
ského zastupiteľstva a organizá-
torka spoločenského a kultúrneho
života v miestnej časti Grinava za
dlhoročnú činnosť v klube dôchod-

Mária Moravčíková

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnu-
tých č. 123 v Pezinku

Peter Uchnár

Filip Polc

Zita Joklová

CENA PRIMÁTORA MESTA
PEZINOK

cov v Grinave;
– riaditeľka

Malokarpatského múzea v Pezin-
ku za úspešné organizovanie Ke-
ramických trhov a ostatných podu-
jatí v MM s prihliadnutím na propa-
gáciu vinohradníctva a vinárstva;

– historik a publicista,
ktorý sa venuje dejinám Sloven-
ska 20. storočia, za vedeckú a pub-
likačnú činnosť, v ktorej sa venuje
najmä výskumu dejín v zložitých
obdobiach našej histórie;

– psychológ so zame-
raním na protidrogovú prevenciu
mládeže za dlhoročnú vedeckú, ale
aj popularizačnú činnosť v ob-lasti
protidrogovej prevencie so za-
meraním najmä na mladých ľudí;

– iniciátorka a
vedúca osobnosť Centra pre rodi-
nu za aktívnu prácu v prospech
pezinských rodín a detí ;

– generálny
tajomník Únie miest Slovenska za
dlhoročnú obetavú prácu v pros-
pech demokratickej samosprávy
slovenských miest združených v
Únii miest Slovenska;

– námorný kapitán a
reprezentant Slovenska, mnoho-
násobný majster Slovenska i Eu-
rópy v jachtingu za dosiahnuté
mimoriadne športové výsledky a
reprezentáciu nášho mesta a Slo-
venskej republiky.

Danka Kopálová

Róbert Letz

Ivan Lukšík

Martina Šipošová

Marián Minarovič

Peter Mosný



V minulom čísle sme uverejnili
reakciu poslanca MsZ Ing. Ma-
riána Šipoša na článok

,
ktorý bol uverejnený v Pezinča-
novi č. 4/2010. Na príspevok M.
Šipoša zareagoval Ing. Milan Ši-
movič zo Športového klubu há-
dzanej AGROKARPATY Pezinok.
V liste píše:

Ako je to
s hádzanárskym štadiónom?

Skôr ako bola reakcia Ing. Ma-
riána Šipoša uverejnená v Pezin-
čanovi, celý text bol zverejnený
20. 5. 2010 na web stránke Pezi-
nok nahlas. Obsah článku, s kto-
rým som nemohol súhlasiť, som s
ním predebatoval, pričom som ar-
gumentoval skutočnosťou, že há-
dzanársky areál nie je súčasťou
parku a že teda pri svojej argu-
mentácii vychádza z neprávd. U-
bezpečil ma, že nejde o hádzanár-
ske ihrisko, ale o „fungovanie pri-
mátora“.

Zverejnením článku v Pezinča-
novi bola informovaná široká ve-
rejnosť, preto touto cestou pred-
kladám pánu inžinierovi fakty ku
kauze aj ním vytvorenej:

1. V platnom územnom pláneA-

ÚPN, 2002 je areál súčasťou
územno-priestorového celku Ú. P.
C. - 2. V textovej časti sa k tomuto
celku mimo iného uvádza krátko-
a dlhodobý cieľ „realizovať dostav-
bu stavebného fondu ležiaceho na

Mladoboleslavskej ulici pre vyba-
venostné funkcie nekomerčného
charakteru“. (Podotýkam, že areál
ŠKP má adresu Mladoboleslav-
ská ul. č. 5).

2. Súčasťou ÚPN Mesta Pezi-
nok je aj MÚSES (Miestny územný

systém ekologickej stability). Ten-
to materiál presne vymedzuje plo-
chy aj s ich funkčným využitím z
pohľadu sídelnej vegetácie. Plo-
cha č. 203 je Zámocký park, plo-
cha č. 137 je kúpalisko a ihrisko s
tzv. obvodovou zeleňou. Hádza-
nársky areál nie je súčasťou histo-
rického parku.

3. Katastrálny úrad Bratislava
eviduje parcely 6/1 a 6/4 (vo vlast-
níctve ŠKH Agrokarpaty) ako za-
stavané plochy a nádvoria s pride-
leným súpisným číslom stavby.

4. Revitalizácia zelenej pamiat-
ky – Zámocký park Pezinok, pro-
jektové riešenie v súčasnosti reali-
zované, rešpektuje faktický a práv-
ny stav v danom priestorovom cel-
ku podľa ÚPN.

Vedenie klubu si dovoľuje týmto
požiadať Ing. M. Šipoša, aby pred-
ložil klubu, ale aj verejnosti (lebo je
verejným činiteľom) argumenty, z
ktorých vychádzal pri písaní uve-
deného článku, ktoré by dokazo-
vali, že Hádzanársky areál na Mla-
doboleslavskej ulici je súčasťou
historického parku (definovaného
v MÚSES ÚPN).

Z príležitosti udeľovania mest-
ských ocenení som bola ocenená
aj ja – za starostlivosť o pezinské
rodiny, za rozvoj Pezinka v sociál-
nej oblasti. Hoci si toto ocenenie
veľmi vážim, patrí právom aj mojej
rodine – manželovi i deťom a všet-
kým tým, ktorí v Centre pre rodinu,
takisto slúžia pezinským rodinám.
Každý svojím talentom bez nároku
na finančnú odmenu.

Ďakujem vám teda, moji milí, za
všetko vaše úsilie, vytrvalosť, váš
čas, nápady i modlitby. Všetko toto
prináša svoje ovocie do konkrét-
nych rodín a v pravý čas. Žiadna
naša námaha – žitia dobra nie je
zbytočná. Pretože tam, kde sa žije
dobro, tam je Boh. Tam, kde je
Boh, tam je pokoj, odpustenie, lás-
ka. To je naše poslanie, to je i náš
cieľ.

Pozývam aj vás všetkých – Pe-
zinčania – na žitie dobra, aby bol
svet v nás i okolo nás krajší, lepší.
Ale nielen tento svet, i ten večný …

,
štatutár Centra pre rodinu

Pezinok, o. z.

Martina Šipošová

S pohoršením sme prijali spôsob
prezentácie kampane za zákaz in-
terrupcií občianskeho združenia Fó-
rum života na námestí v Pezinku
dňa 3. mája 2010. Toto združenie
zobrazovalo nedôstojnou formou
obete zločinov a drastických medi-
cínskych zákrokov ako napríklad
krvavé odseknuté hlavy zvierat, za-
krvavené ľudské plody, rozkladajú-
ce sa telá obetí vojen a genocíd.
Všetko zobrazené v plnej farebnosti
a vo veľkých rozmeroch na verej-
nosti, kde má možnosť si to ne-
chcene prezrieť úplne každý, aj ten
kto to nechce, alebo zo zdravotných

dôvodov nemôže vidieť. Občania a
návštevníci mesta, ktorí pravidelne
prechádzali daným miestom, boli
proti svojej vôli vystavení stresujú-
cemu pohľadu. Prechádzali okolo
psychicky labilnejší a chorí ľudia, ale
aj ženy a matky, ktoré museli z rôz-
nych osobných, no vždy veľmi váž-
nych dôvodov, podstúpiť interrupcie
a vzdať sa svojho potenciálneho
dieťaťa. Tieto ženy prešli veľmi záva-
žnými rozhodnutiami, ktoré na nich
zanechali trvalé stopy. Viete si pred-
staviť pocity takej ženy pri pohľade
na tieto obrázky?Ačo pocity malých
detí? Veď podobné zábery sú naprí

klad v televízii mládeži neprístupné.
Spoločnosť Prometheus nena-

mieta nič proti iniciatíve OZ Fórum
života. Má plné právo presadzovať
svoje myšlienky a petície v rámci
napĺňania ideí demokracie a plura-
litnej spoločnosti. Sme ale zásadne
proti forme, akou to robia. Forma je
vrcholne neslušná a dehonestuje
človeka či už ako diváka alebo ako
obeť na obrázkoch. Preto by sme
boli radi, a s nami určite aj väčšina
Pezinčanov, aby sa podobná akcia
už v našom meste neopakovala.

Spoločnosť Prometheus
Vladislav Marušic

Nedá mi nezareagovať na člán-
ky Ekologická skládka. Pán primá-
tor okrem iného uvádza, že obyva-
telia rodinných domov separujú
odpad a preto platia menej. S tým
separovaním súhlasím, ale nesú-
hlasím, aby platili menej. Bývam
na Starom dvore a som denno-
denne svedkom toho, ako títo oby-
vatelia rodinných domov hádžu
odpad do kontajnerov patriacich
bytovkám. Ľahká separácia. Keď

sa idete prejsť po okolí Pezinka,
vidíte samé skládky. Väčšinu odpa-
du tvorí vylisované hrozno, tehla.
Kto to robí? Kto v bytovke má tehlu
alebo prešuje hrozno?

A k tej skládke. Som proti nej.
Ale Pezinčania na jednej strane
proti nej bojujú a na strane druhej
vyvážajú odpad po okolí mesta. To
vám, Pezinčania, nevadí? Prečo
si nevšímate viacej tých, čo robia
okolo vás čierne skládky a neboju

jete aj proti nim? Aké prostredie
vytvárate svojim deťom?

Neviem či môj článok uverejní-
te, prosím aby ste neuvádzali celé
moje meno, pretože to, že si vší-
mam svoje okolie mi už narobilo
dosť problémov. Stále je veľa ľudí
okolo mňa, ktorým sú takéto kritic-
ké reakcie na smiech. Mali by ste
zaviesť rubriku, kde by ľudia moh-
li v krátkosti napísať svoje podne-
ty. (vk)

Čítal som v Pezinčanovi o mož-
nosti doviezť objemný odpad na
zberné miesto na Dubový vŕšok.
Predpokladám, že k tomuto kroku
mesto pristúpilo hlavne kvôli tomu,
že v minulosti pri voľne stojacích
veľkokapacitných kontajneroch na
viacerých stanovištiach v meste,
bol veľký neporiadok a odpad ne-
bol triedený, ale aj preto, že kontaj

nery plnili rôzne firmy a ľudia z oko-
litých obcí. Preto sa mi páči centrál-
ny zber na Dubovom vŕšku a tiež
triedenie odpadu na mieste.

S čím ale nemôžem súhlasiť je to,
že odo mňa ani odďalších ľudí, ktorí
prišli v priebehu polhodiny, čo som
tam bol, nikto nežiadal občiansky
preukaz. Dočítal som sa, že celko-
vé náklady na jarné upratovanie bo-

li 10 996 eur. Bol by som rád, keby v
budúcnosti tieto peniaze boli inves-
tované naozaj len pre Pezinčanov.
To, že má niekto ešpézetku PK ešte
neznamená, že je z Pezinka.

Keď funguje preukazovanie ob-
čianskym preukazom pri zbere ne-
bezpečného odpadu v Petmase,
malo by byť samozrejmosťou aj pri
uvedenom zbere. Peter Penák

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
č. 123 v Pezinku usporiadala 29.
mája v miestnom kameňolome
jazdu zručnosti automobilov. Pri
príprave podujatia spolupracovali
Občianske združenie PADDOCK
a firma Bageta z Pezinka. Zú-
častnilo sa 9 pretekárov, ktorí
súťažili v kategóriách – muži, ženy
a muži – ručné ovládanie. Traťový
komisár Marián Stovíček pripravil
zaujímavú trať, na ktorej súťažiaci
museli preukázať okrem rýchlej a
bezchybnej jazdy aj presnosť pri
cúvaní do garáže, prejazd i zasta-
venie

Pre všetkých zúčastnených
bolo zabezpečené občerstvenie a
pre víťazov pekné ceny, diplomy a
kvety.

ZO SZTP sa chce touto cestou
poďakovať OZ PADDOCK , firme
Bageta a členom rady ZO SZTP
za pomoc pri organizovaní a za-
bezpečení tejto akcie.

predseda ZO SZTP
Štefan Šutta



Pred pár mesiacmi sme skoro
všetci Pezinčania protestovali
proti výstavbe skládky v Novej ja-
me, ktorá sa mala a vlastne aj
stala neželaným koloritom mesta.
Tým, že sme protestovali proti veľ-
kému smetisku, sme jasne uká-
zali, čo sa nám nepáči.

Ale mne sa nepáči ďaleko viac
vecí okolo smetí. Pri prechádzkach
nad týmto krásnym mestom ma
čakalo nemilé prekvapenie, ktoré
sa mi vrezalo do duše. Mám na
mysli ten nekonečný neporiadok v
lesoch Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty. Môžete si vybrať
ktorúkoľvek cestu cez vinohrady
do lesa, všade to uvidíte, každých

desať metrov je tu pozdrav kráľa
tvorstva. Mať bazár, tak tu nájdete
čo len chcete, počnúc chladničkou,
kusmi nábytku, časťami áut, vša-
deprítomnými PET fľašami, sta-
vebným materiálom až po detskú
autosedačku. Ale nesmiem zabud-
núť ani na majiteľov vinohradov,
samozrejme, že nie všetkých, nie-
ktorí však nevedia, kde patria opo-
trebované sieťky na ochranu viniča
a odpad po ostrihaní vinohradu.
Toto všetko skončí v jarku v dom-
není že všemocná príroda znesie
všetko. Pekne sa pozerá na udr-
žiavaný vinohrad, ale čo už je mi-
mo, nad tým zatvárajú oči. Ja som
už náučný Vinohradnícky chodník

,

premenoval na smetiskový náučný
chodník.

Bol som svedkom jednej krás-
nej veci. Na križovatke zastavila
dodávka, aby zobrala kolegu či ka-
maráta. Keď sa otvorili dvere auta,
vypadol z nich nešpecifikovaný
odpad, ale nikoho z posádky to ne-
trápilo, aby neporiadok zodvihol.
Po mojom upozornení som akurát
videl obrovské prekvapenie oslo-
vených, čo to vlastne chcem. Par-
don, páni, asi som vám chcel za-
želať dobrý deň

Pri prechádzke na sídlisku Juh
zas zočím ženu, ktorá nesie od-
pad nie do smetnej nádoby pri
svojom rodinnom dome, ale rovno

„
“

...

do kontajneru pri blízkej bytovke.
Odpoveď na otázku, čo to zna-
mená, znie: ja už ju mám plnú.Ale-
bo sa pozeráte cez okno ako príde
cudzie auto so značkou PK k na-
šim kontajnerom a šup tam svoj
odpad. Poteším dotyčného, uro-
bil som si aj pár fotiek.

A tak by som mohol pokračovať,
ale asi to nemá zmysel. To, čo tre-
ba zmeniť, je v nás, v našom mys-
lení spolupatričnosti a hlavne v
úcte k ostatným.

Čo dodať na záver. Budem čakať
na malý zázrak v myslení niektorých
ľudí. Nielen ísť na ulicu proti niečomu
protestovať, ale urobiť si aj poriadok
okolo seba a vo svojom vnútri.

„ “

,

(šw)

Posledný májový víkend sa u-
skutočnili v našom partnerskom
meste Mosonmagyaróvár oslavy
tisícročia mošoňskej župy, ktorá
bola spolu s bratislavskou najstar-
šia v Uhorsku. Bohatý spoločen-
ský a kultúrny program bol dôstoj-
ným pripomenutím tohto výnimoč-
ného jubilea. Osláv sa zúčastnili aj
hostia z partnerských žúp, krajov a
miest ako i predstavitelia štátnych
a samosprávnych orgánov. Naše
mesto zastupoval primátor Oliver
Solga s manželkou. (ra)

Bratislavský samosprávny kraj
je zadávateľom nového územné-
ho plánu Bratislavského kraja,
ktorý je v súčasnosti v štádiu pri-
pomienkovania občanmi ako aj
organizáciami a inštitúciami kraja.
Každý občan môže do územné-
ho plánu nielen nahliadnuť, ale
vzniesť aj pripomienky, podnety
a návrhy, ktoré posúdi spracova-
teľ. (ra)

V dňoch 14. - 18. júna bola reali-
zovaná Mestskou políciou, OZ a
veterinárnym lekárom akcia, ktorá
mala eliminovať výskyt psov v loka-
lite Glejovka. Voľne pobehujúce
psy ohrozovali záhradkárov i obča-
nov, ktorí tu pracujú. Bolo odchyte-
ných 25 psov, z ktorých 22 bolo utra-
tených a traja boli sterilizovaní. U
väčšiny psov boli zistené choroby a
parazity. Odchyty voľne pobehu-
júcich psov budú pokračovať. (ra)

Aj naše mesto sa zaradilo me-
dzi tých, ktorým nie je ľahostajný
osud niektorých miest a obcí, kto-
ré postihli katastrofálne povodne.
Vedenie mesta sa rozhodlo po-
môcť finančnými prostriedkami vo
výške 2 tisíc eur mestám Gelnica
a Kežmarok. Po dohode s primá-
tormi budú peniaze použité na dez-
infekčné a čistiace prostriedky.
Pezinok tiež poskytne materiálnu
pomoc a oblečenie. (ra)

Júbilejný XX. Snem Únie miest
Slovenska sa uskutočnil 18. júna v
bratislavskom Primaciálnom palá-
ci. Okrem správy o činnosti a hos-
podárení ÚMS sa primátori veno-
vali najmä zložitej ekonomickej
situácii, v ktorej sa ocitli samo-
správy na Slovensku.

Finančná, hospodárska a ener-
getická kríza zapríčiňuje najmä
výpadok podielových daní, vply-
vom čoho mestá šetria už i na
základných funkciách, ktoré vy-
plývajú zo zákona. Prepúšťanie
pracovníkov, obmedzenie služieb,
zastavenie investičných akcií,
šetrenie na športe, kultúre a soci-
álnej starostlivosti, ale aj branie si
úverov na ďalšie fungovanie či
platy zamestnancov sú realitou, v
ktorej žijú a nedokážu ju vlastnými
silami riešiť. Preto predložená stra-
tégia ďalšieho postupu pre nasle-
dujúce obdobie, predložená na
sneme, sa obracia v osembodo-
vom programe a tridsiatich dopo-
ručeniach na formujúcu sa novú
vládu a parlament.

Naše mesto zastupoval na sne-
me člen prezídia a primátor Oliver
Solga. (ra)

Ako po iné školské roky, aj tento
rok sa niekoľko talentovaných detí
z našej Základnej umeleckej školy
rozhodlo porovnať si svoje umenie
v konkurencii iných ZUŠ na Slo-
vensku.

Na celoslovenskej husľovej in-
terpretačnej súťaži Schneiderova
Trnava naši huslisti opäť pre-
svedčili, že sú zárukou kvality. V 1.
kategórii získal strieborné pásmo
Adam Bereník, v 2. kategórii bron-
zové pásmo Magdaléna Ďuriso-
vá a strieborným pásmom v 3.
kategórii sa môže pochváliť Klá-
ra Horváthová. Všetci žiaci sú z
triedy pani učiteľky Záhradníko-
vej.

Naši výtvarníci majú na svojom
konte hneď niekoľko súťaží. Za-
pojili sa do grantového programu
„Mladí výtvarníci pomáhajú“, ktorý
vyhlásila nadácia PONTIS Na-
dačného fondu Johnson Controls
Slovakia v roku 2009. Súťažný
výber našich žiakov obsahoval
návrhy drobných predmetov z od-
padových materiálov. Tieto výrob-
ky poslúžia ako inšpirácia pre chrá-
nenú dielňu Dom svitania v Ja-

kubove. V súťažnej konkurencii
boli naši žiaci úspešní a náš vý-
tvarný odbor získal grant 1000 eur
od nadácie PONTIS. Aj z týchto
finančných prostriedkov bude v
roku 2010 realizovaný náš vlastný
projekt na podporu mladých talen-
tov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku.

V súťaži „Výtvarná Modra“, kto-
rú vyhlásilo Múzeum Ľudovíta
Štúra v Modre na počesť maliara
Jozefa Ilečka, boli úspešní naši
najmladší výtvarníci. Za spoločnú
prácu „Ulička“ získali cenu poroty.
S radosťou sa naše deti zúčastnili
aj súťažnej výstavy „Deti a kerami-
ka“, ktorú zorganizovalo Malokar-
patské múzeum v Pezinku a Ma-
lokarpatská komunitná nadácia
REVIA. V kategórii mladší žiaci
ZUŠ získal 1. miesto Marek Jelok
a 2. miesto Zuzana Bírová.V ka-
tegórii starší žiaci ZUŠ sa mô-
že pochváliť 1. miestom Karolína
Horváthová a 3. miestom Klára
Miklušičáková. Títo úspešní žiaci
pracujú pod odborným vedením
pani učiteľky Tykovej a Piačkovej.

Záver školského roka už tradič-
ne patrí našim absolventom. Toh-

toročný koncert absolventov spo-
jený s výstavou výtvarných prác v
Minigalérii Domu kultúry by sa dal
nazvať malou slávnosťou hudby,
tanca a výtvarného umenia. Pred-
stavil sa nám silný talentovaný roč-
ník absolventov. Ich dynamický,
žánrovo pestrý program poskytol
poslucháčom pekný umelecký zá-
žitok.

Nezaháľajú ani naši tanečníci.
Folklórny súbor ZUŠ Sekvoja s
ľudovou hudbou Maroša Mrá-
za svojím programom roztlieskal
návštevníkov tohtoročných Kera-
mických trhov v Pezinku a repre-
zentoval našu ZUŠ aj na festivale
„Slávnosť ruží“ v Dolnej Krupej.

Žiaci ZUŠ E. Suchoňa v Pe-
zinku nás svojimi verejnými pro-
dukciami utvrdzujú v tom, že sa v
nich skrýva tvorivý duchovný po-
tenciál. Treba ho len odhaliť, pod-
chytiť a rozvíjať. Toto je úlohou nás
pedagógov.

Vďaka všetkým priaznivcom na-
šej ZUŠ, najmä Pezinskému kult-
úrnemu centru a Mestu Pezinok,
ktoré našučinnosť umožňuje.

Zuzana Andelová



V podvečer prvého mája sa sta-
via na Cajle máj. Po jeho vztýčení
sa domáci Cajlania, ale aj početní
hostia, zídu v blízkom bufete Pod
hruškou na tradičnom posedení a
májovej veselici. Táto trvá do ne-
skorej noci. Jej súčasťou je aj voľ-
ba nového richtára.

Cajla, do roku 1948 samostat-
ná obec, je mestskou časťou Pe-
zinka, ktorý má svojho primátora,
preto súčasný cajlanský richtár
nemá už žiadne kompetencie. Je-
ho úlohou je zbližovať a stmeľovať
ľudí, prehlbovať v nich zdravý lo-
kálpatriotizmus a za pomoci ostat-
ných dobrovoľníkov pripravovať
pre nich rôzne aktivity a spoločen-
ské podujatia. Táto činnosť je po-
važovaná za službu spoluobča-
nom, bez nároku na odmenu.

V tomto roku si Cajlania zvolili
už siedmeho richtára. Stal sa ním
Ladislav Lichtneker. Jeho „funk-
čné obdobie , rovnako ako u jeho“

predchodcov, bude trvať rok. Kaž-
dý z doterajších richtárov si dal
nejakú osobitnú úlohu, ktorú sa sna-
žil splniť. Najčastejšie to bola
príprava nových podujatí.
Aké sú plány nového rich-
tára? „Chcem nadvia-
zať na všetko pozi-
tívne, čo sa doteraz
darilo. Budeme
organizovať tra-
dičné podujatia
ako Deň detí, v
tomto roku pod
názvom Všetci
sme deti a s nový-
m i s ú ť a ž a m i ,
ďalej ľudovú vese-
l i c u A n n a b á l ,
Hodovú zábavu, Mi-
kuláša. Tieto poduja-
tia rozšírime ešte o čajo-
vé posedenie so živou ľu-
dovou hudbou, latinský večer
za účasti skupiny Kubánok.

Chceme oživiť tiež Fašiangy a
zamýšľame sa aj nad zorganizo-
vaním burzy šatstva. Mojou sna-

hou bude zapojiťdo týchto
akcií ešte viacej ľudí,

aby to u nás na Cajle
ešte viacej žilo. Aj

touto cestou pozý-
vam medzi nás
našich spolu-
občanov z dol-
nej časti Cajle,
k t o - r í s a
z ú č a s t -ňu j ú
podujatí zatiaľ
v e ľm i m á l o .
Priatelia, nevá-

hajte a za-pojte
sa medzi nás.“

(mo)

Nový cajlanský richtár
Ladislav Lichtneker.
Foto: Oskár Hanúsek

Športové hry seniorov obvodu Pezinok sa uskutočnili 28. mája v Modre.
Zúčastnilo sa ich 78 seniorov z Pezinka, Modry, Budmeríc, Častej, Du-
bovej, Limbachu, Svätého Jura, Viničného a Vištuka. Pezinok reprezento-
valo 27 účastníkov, ktorí získali 17 cien.

Súťažilo sa v chôdzi, ženy na 1 km, muži 2 km, v streľbe zo vzduchovky,
v hode granátom a valčekom, vrhu guľou a v stolnom tenise. Súťažiaci, roz-
hodcovia aj organizátori boli spokojní, všetci sa tešili, že všetky disciplíny
zvládli bez nehody. Prialo i počasie. Na záver bolo odovzdaných 54 diplo-
mov s cenami pre víťazov jednotlivých súťaží.

Umiestnenie Pezinčanov: 1. miesto – (chôdza, stolný
tenis), (stolný tenis), (hod granátom),

(vrh guľou), 2. miesto – (chôdza),
(hod granátom), 10 x 3. miesto.

Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník. Ďakujeme Mestu
Pezinok a nadácii REVIA za sponzorský príspevok.

predsedníčka MO JDS

Oľga Herdová
Anna Pätoprstá Júlia Pätoprstá

Vladimír Konečný Mária Mokrá V.
Konečný

Eva Zouzalíková

Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža Pezinok v spolupráci
s Národnou transfúznou stanicou
Bratislava a Pezinským kultúrnym
centrom zorganizoval 1. júna odber
krvi od dobrovoľných darcov krvi. Na
odber prišlo 60 darcov, medzi ktorý-
mi bolo 8 prvodarcov. Po vstupnom
zdravotnom vyšetrení krv mohlo da-
rovať 50 darcov. Na odbere sa zú-
častnili študenti z pezinského Gym-
názia a SOU na Komenského ulici.
Nechýbali ani stovkári: Andrej Peth
(116 odberov), Jozefína Mravcová
(101). Ďalej krv darovali: Daniela
Bauerová (5), Monika Cíferská (3),
Pavol Cíferský (5), Matej Drahovský
(3), Marcel Frčo (2), Gaštanová (5),
I. Gschwandtnerová (15), Katarína
Hýllová (11), Matej Jurák (3), Jo
zefína Klimová (11), Mário Kluvanec
(2), Sandra Kořenková (2), Matej
Kováčik (3), Viera Krasňanská (16),
Peter Kučiarek (2), Róbert Lacza
(4), Mária Lederleitnerová (8), Ma
rián Lezo (4), Vladislav Marušic (8),

ö

-

-

leitner (1), Jana Juráková (1), Ma-
rián Vinohradský (2), Petronela
Šťastná (1), Petronela Prušová (1),
Erik Oláh (4), Ľubomír Samek (1).
Ďakujeme! (mo)

Miloslav Orságh
(37), Jana Pä
toprstá (9), Si-
mona Provod-
ská (2), Ing.
Katarína Rol-
ková (8), Richard
Ryban ič (3 ) ,
Andrea Rybá-
rová (2), Rená-
ta Sasková (7),
Veronika Sas-
ková (2), Domi-
nika Števeková
(3), Ľubomír Ta-
hotný (24), Zu-
zana Tichá (3),
Igor Tiko (2), Ja-
kub Valentovič
(3), Andrej Vin-
cene (3) Alena
Pejšová (2) Michal Skovajsa (1),
Pavol Chamraz (1), Fedor Matúš
(2), Henrieta Oravcová (4), Henrich
Rybanič (1), Jakub Benko (2), Ale-
xander Lichtneker (3), Ján Leder-

-

Bratislavský samosprávny kraj
– odbor sociálnych vecí zriadil
Centrum pre rodiny v kríze. Toto
má pomáhať všetkým, ktorí uva-
žujú o rozvode, rozvádzajú sa
alebo sa už rozviedli. Taktiež chce
pomáhať rodinám, ktoré majú deti
s poruchami správania, hyperakti-
vity či pozornosti alebo majú člena
rodiny vo výkone trestu.

O odbornú pomoc možno po-
žiadať v Centre pre rodiny v krí-
ze, tel. č. 0911 523 026, e-mail:
centrumprerodiny@region-bsk.sk

(ra)

Zástupcovia Malokarpatského
baníckeho spolku v Pezinku sa
zúčastnili v dňoch 28. - 30. mája
v maďarskom Pécsi 13. ročníka
stretnutia európskych baníckych
spolkov a hutníckych cechov. Pe-
zinskú sedemčlennú delegáciu
viedol predseda spolku Štefan
Granec. Na stretnutí sa zúčastnilo
1567 účastníkov z trinástich štá-
tov. Okrem Slovákov malo zast-
úpenie ešte sedem spolkov. Čle-
novia MBS v Pezinku navštevujú
podobné stretnutia na Slovensku
a v Čechách, ale na takomto
veľkom podujatí ešte neboli.

V Pécsi si Pezinčania so
záujmom pozreli mesto a zúčast-
nili sa hlavného ceremoniálu,
sprievodu a kladenia vencov pri
pomníku baníkov. V Maďarsku
prežili tri krásne dni. V budúcom
roku sa 14. ročník európskeho
stretnutia uskutoční v Holandsku.

V tomto roku sa ešte členovia
MBS v Pezinku zúčastnia stretnu-
tia banských miest a obcí Slo-
venska v Spišskej Novej Vsi a v
Čechách v Stříbře.

Ďakujeme primátorovi Oliverovi
Solgovi za publikácie o Pezinku,
ktoré sme za účelom propagá-
cie mesta poskytli organizátorom.

(šg)

V nedeľu 21. mája sme mohli
pozdraviť účastníkov štafetového
behu World Harmony Run, ktorý
prechádzal naším mestom. Cie-
ľom tohto podujatia je posilniť me-
dzinárodné priateľstvo a porozu-
menie. Bežci niesli horiacu pocho-
deň ako symbol harmónie. Účast-
níkov behu spolu s domácimi špor-
tovcami pozdravil primátor mesta
Oliver Solga. (ra)



Koncom augusta (v sobotu 28.
8.) sa uskutoční v Pezinku 8. ročník
medzinárodnej súťaže vo varení
fazuľovej polievky. Súťaž je otvore-
ná pre všetkých záujemcov, ktorí
chcú predviesť svoje kuchárske

umenie a navariť najlepšiu
fazuľovú polievku z ich kraja, obce
či rodiny. Ako nás informoval hlav-
ný or-ganizátor Ing. Pavol Boriš, už
te-raz majú záväzne prihlásených
viacerých súťažiacich, takže opäť

bu-dú mať ochutnávači
tejto známej gastrono-
mickej pochúťky z čoho
vyberať. Ale hlavne to, že
na Rad-ničnom námestí
okolo kotlov bude zas
jedineč-ná, skvelá nála-
da, na ktorú sa vždy teší-
me.

Organizátori aj tento-
raz chystajú zaujímavý
sprievodný program.
Počas varenia sa usku-
točnia 5. majstrovstvá
Slovenska v ťahaní vína
heverom na čas, s poku-
som o nový zápis do kni-
hy slovenských rekor-
dov. Pripravuje sa tiež
koštovka malokarpat-
ských vín miestnych vi-
nárov a hudobná pro-
dukcia.

Podujatie sa usku-
toční od 9.00 do 16.00
hodiny. Viac informácií
prinesieme v budúcom
čísle. Kontakt na hlavné-
ho organizátora: Ing. Pa-
vol Boriš, tel. +421 907
22O 492, e-mail: ebb@-
post.sk. (mo)

O celomestské podujatie ku Dňu
detí bol aj v tomto roku veľký záu-
jem. Stovky deti spoločne s rodičmi
si mohli pozrieť kultúrny program a
zapojiť sa do rôznych súťaží. Za ich
úspešné zvládnutie ich čakala od-
mena.

Podujatie sa netradične konalo
na Radničnom námestí, nakoľko
priestory pri Zámku i samotný park
sú v rekonštrukcii. Na parkovisku
pred mestským úradom bola trib-
úna, kde prebiehal kultúrny prog-
ram, zložený z vystúpení detí pe-
zinských škôl a profesionálnych
umelcov. Na nádvorí Krušicovej kú-

rie sa zase súťažilo, deti na via-
cerých stanovištiach sa usilovali
zvládnuť rôzne pohybové disciplí-
ny a predviesť svoju zručnosť.
Za úspešné absolvovanie každej
z činností dostali odtlačky na pa-
pierovú čapicu, ktoré si na záver
vymenili za odmenu. Organizátor-
mi tohtoročného MDD boli Pezin-
ské kultúrne centrum, Centrum
voľného času a firma Grafit – Milan
Grell, pod záštitou Mesta Pezinok.
Na ceny prispeli GRAFIT – Milan
Grell Pezinok, GASTROM Pezi-
nok a Avon Cosmetics Slovakia.

(mo)



Vyhlasovateľmi súťaže bolo
Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku a REVIA – Malokarpatská ko-
munitná nadácia. Od 1. marca do
15.mája boli do Malokarpatského
múzea v Pezinku zaslané práce
žiakov trinástich škôl z Pezinka,
Modry, Dolian, Šenkvíc, Limbachu
a Vištuka. Témou súťaže bol ná-
vrh na výzdobu keramického vý-
robku – taniera.

Odborná porota v zložení Mi-
chaela Syrová, Verona Prokopová
a Juraj Hanulík určila tri najlepšie
práce v štyroch kategóriách, a to:

Udelené boli i dve špeciálne
ocenenia, a to Cena riaditeľky Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku,
ktorú získala práca

s názvom Pezinskí vinohradníci.

DETI A KERAMIKA je názov 1.
ročníka detskej výtvarnej
súťaže, ktorej slávnostné
vyhodnotenie sa uskutočnilo
11 . j ú n a v p r i e s t o r o c h
Malokarpatského múzea v
Pezinku. Zo 439 prihlásených
prác vybrala porota 3 najlepšie
v štyroch rôznych ka-tegóriách.

žiaci ZŠ vo veku 6 – 11 rokov,
žiaci ZŠ a Gymnázia vo veku
12 – 15 rokov, žiaci ZUŠ vo veku
6 – 11 rokov a napokon žiaci
ZUŠ vo veku 12 – 15 rokov.

Barbory Duf-
falovej (ZŠ Kupeckého, Pezinok)

Cena REVIE – Malokarpatskej ko-
munitnej nadácie putovala

(ZŠ Šenkvice).
Okrem slávnostného vyhodno-

tenia sa 11. júna uskutočnila i ver-
nisáž výstavy súťažných prác i
výstavy Na majolike maľované.
Zaujímavé výtvarné diela si môže-
te pozrieť do 15. augusta 2010.
Ako sprievodný program k výstave
budú prebiehať tvorivé dielne pre
deti, kde si budú môcť namaľovať
svoj vlastný hrnček.

(6 – 11 rokov, žiaci
ZŠ) miesto – Dorotea Kokoš-
ková, ZŠ Vajanského Modra
miesto – Ivana Ladická, ZŠ
Šenkvice miesto – Denisa
Dvorská, ZŠ Kupeckého Pezinok

(12 – 15 rokov, žiaci
ZŠ a Gymnázia) Simona Šintalo-
vá, ZŠ Šenkvice – Fedora Klára
Homzová, Gymnázium Modra –
Lucia Karlubíková, ZŠ Vajanského
Modra - Viktória Šúšová, ZŠ Viš-
tuk

(6 – 11 rokov, žiaci
ZUŠ) Marek Jelok, ZUŠ Pezi-
nok Zuzka Bírová, ZUŠ Pezinok

(12 – 15 rokov, žiaci
ZUŠ) Karolína Horvátová, ZUŠ
Pezinok Terezka Bartoňová,
ZUŠ Modra Klára Miklušičá-
ková, ZUŠ Pezinok

Natálii
Benčičovej

Ako najlepšie boli ocenené práce:
Kategória

Kategória

Kategória

Kategória

I.

II.

III.

IV.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

1.
2.

1.
2.

3

V tomto roku sa uskutočnil už 18.
ročník Literárnej súťaže žiakov a
študentov o Cenu primátora Pe-
zinka. Odborná porota pod vede-
ním Magdalény Steinerovej hodno-
tila 36 prihlásených prác. Sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov sa
uskutočnilo 26. mája v Obradnej
sieni mestského úradu. Ceny naj-
lepším odovzdal primátor Oliver
Solga.

Ocenenia získali:
1. Martin

Žigo, ZŠ Kupeckého (Týždeň z
môjho denníka), 2. Romana Gaj-
došová, ZŠ Kupeckého (Strúha-
dlo), Petra Noskovičová, ZŠ Ku-
peckého ( Veľké červené jablko), 3.
Frederik Piačka, ZŠ Kupeckého (Je

Kategória ZŠ – PRÓZA:

den deň ).
1. nebolo

udelené, 2. Veronika Čipelová, ZŠ
Kupeckého (Óda na pezinskú piz-
zu), Adriana Grusová, ZŠ Kupec-
kého (Rómeo a Júlia ), 3. Michaela
Toráčová, ZŠ Fándlyho (Taký je
život III ).

1. Juraj
Hanulík, Záhradná, Pezinok (Takí
sme boli ), 2. a 3. miesto nebolo ude-
lené.

1.Lenka Skle-
nárová, kpt. Jaroša, Pezinok (Už
len pár rokov), 2. Michaela Lenne-
rová, Gymnázium. Tretie miesto
nebolo udelené. Urývky z víťazných
prác uverejníme v augustovom čís-
le.

Kategória ZŠ – POÉZIA:

Kategória SŠ – POÉZIA:

Kategória–PRÓZA:

(mo)

V piatok 11. júna sa uskutočnilo
štvrté riadne zasadnutie Zastu-
piteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja. Hlavnými bodmi
rokovania bolo schválenie záve-
rečného účtu BSK za rok 2009 a
schválenie rozpočtu na roky 2010
– 2012. Stabilizačný či skôr krízo-
vý rozpočet musel rešpektovať
schodok z minulého roka v sume 7
miliónov eur. To má za následok
zníženie rozpočtu všetkých orga-
nizácií a inštitúcií v zriaďova-
teľskej pôsobnosti BSK, teda i
pezinských stredných škôl a kult-
úrnych inštitúcií.

Nášho volebného obvodu sa
priamo dotýkalo aj schválenie
predaja prebytočného majetku a

schválenie zámeru založiť Kraj-
skú organizáciu cestovného ruchu
BSK v zmysle zákona č. 91/2010
Z. z. Medzi nadbytočným majet-
kom je aj budova bývalého
Stredného odborného učilišťa na
Ulici. M. R. Štefánika č. 9.
Mesto Pezinok má eminentný zá-
ujem túto budovu získať do svojho
majetku a umiestniť do nej všetky
jestvujúce odbory Základnej ume-
leckej školy v Pezinku. V druhom
prípade je záujem mesta, aby
oblastná kancelária cestovného
ruchu bola v Pezinku. Primátor
mesta v tomto smere podnikol pr-
vé kroky a privítal záujem miest
Stupava a Malacky byť členmi tej-
to inštitúcie. (ra)

Akadémia tretieho veku otvorí
4. rok svojej činnosti 8. septembra
o 16.00 hodine v malej sále Domu
kultúry. Prihlásiť sa možno na tieto
odbory:
1. ročník: Anglický jazyk pre dos-
pelých, Biológia – alebo o génoch,
evolúcii a rozmanitosti života, De-
jiny hudby, Naše dejiny, Keramika
pre seniorov, Počítače a Základy
kresby a maľby.
2. ročník: pokračuje v odboroch
Počítače a Prírodné liečivá. Ako
postgraduálny kurz môžu pokra

čovať Dejiny umenia.
Podmienkou otvorenia je záujem

aspoň 15 prihlásených. Prihlášky
na jeden alebo dva odbory môžete
odovzdať na prízemí Mestského
úradu v Pezinku, odd. školstva a
sociálnych vecí, prízemie č. dv. P8,
prípadne poslať mailom na adresu:
renata.minarovicova@msupezi-
nok.sk do konca augusta 2010.

Sylaby jednotlivých študijných
odborov sú uverejnené na výves-
ke Mestského úradu na 1. medzi-
poschodí. (JT,VW)



Mnohí Pezinčania nevedia, že
naše mesto je už šesť rokov síd-
lom Justičnej akadémie Sloven-
skej republiky. Vznikla na základe
zákona č. 548/2003 Z.z., ako
samostatná nezisková organizáci-
a, rozpočtovo naviazaná na Mi-
nisterstvo spravodlivosti SR. Pô-
vodne mala sídlo v Trnave, ale keď
tam nezískali plánované priestory,
sídlo sa presunulo do budovy zru-
šeného Okresného súdu v Pezin-
ku. Tu zotrvala do roku 2008. Po
obnovení okresného súdu priesto-
ry na ulici M.R. Štefánika uvoľnili a
presťahovali sa do zrekonštruova-
nej budovy v bývalých kasárňach
na Suvorovovej ulici.

O bližšie informácie o tejto
vzdelávacej inštitúcii sme požia-
dali riaditeľa akadémie , JUDr. Pet-
ra Hullu.

l Povedzte nám, čo je vlastne
hlavnou úlohou Justičnej
akadémie Slovenskej republi-
ky?

- Justičná akadémia je nezávislá
vzdelávacia inštitúcia s celoštát-
nou pôsobnosťou, ktorá zabez-
pečuje, organizuje a vykonáva
celoživotné vzdelávanie sudcov,
prokurátorov a súdnych úradníko-
v. Vzdelávací proces sa usku-
točňuje na báze dobrovoľnosti.
Len pre ilustráciu našich vzdelá-
vacích aktivít, napríklad v minulom
roku sme pripravili 129 seminárov
za účasti 4302 účastníkov. Okrem
toho jednou z našich hlavných čin-
ností je prípravné vzdelávanie jus-
tičných čakateľov, ako aj právnych
čakateľov prokuratúry, ktoré končí
od-bornou skúškou, čím získajú
mandát stať sa sudcom alebo pro-

sa uskutočňujú najmä vzdelávacie
podujatia na regionálnej úrovni
pre Bratislavský, Trnavský a Nit-
riansky kraj. Väčšina vzdeláva-
cích aktivít Justičnej akadémie sa
však realizuje v moderne vybave-
nej budove nášho detašovaného
pracoviska v Omšení pri Trenčian-
skych Tepliciach.

l

- Pôvodne sme dostali v Pezinku
priestory zrušeného okresného
súdu, avšak po jeho znovuob-
novení sme tieto uvoľnili a pre-
sťahovali sme sa do zrekonštruo-
vanej budovy v areáli bývalých
kasární, vedľa Špecializovaného
trestného súdu. Toto bol najvhod-
nejší variant možného riešenia.
Budova bola prispôsobená na
vzdelávaciu činnosť, pre naše
potreby je plne vyhovujúca. Má-
me tu tiež ubytovacie kapacity,
je tu knižnica a tiež veľká po-
jednávacia miestnosť, ktorú vy-
užíva tiež Špecializovaný trestný
súd.

Ste spokojný s priestormi v
Pezinku?

l

l

- Máme schválenú
koncepciu vzdelá-
vania, ktorá určuje
dlhodobejšie sme-
rovanie a ciele.
Schválila ju Rada
Justičnej akadé-
mie, ktorá je naj-
vyšším orgánom.
Každoročne sa

vzdelávací proces vykonáva na
základe študijného plánu, ktorý
zohľadňuje odborné návrhy a ná-
mety pedagogického zboru. Jus-
tičná akadémia má v súčasnosti tri
katedry.

- Po zavŕšení obdobia stabilizácie
a dobudovania akadémie, skva-
litňovania vzdelávania a realizácie
vzdelávacích projektov, prehlbo-
vania spolupráce na medzinárod-
nej úrovni sa chceme zamerať na
ďalšie rozvíjanie nových foriem
vzdelávania, pokračovanie spolu-
práce s partnerskými organizácia-
mi, rozšírenie publikačnej a vy-
davateľskej činnosti. Pôjde hlavne
o zameranie vzdelávacieho pro-
cesu na špecializáciu a efektív-
nosť, ako aj zvýšenie počtu jed-
notlivých akcií v rámci celoživot-
ného vzdelávania prostredníc-
tvom regionálnych foriem.

Akými učebný-
mi osnovami sa
riadi vzdelávanie
v J u s t i č n e j
akadémii ?

V máji tohto roku sa začalo
Vaše druhé funkčné obdobie na
pozícii riaditeľa Justičnej
akadémie. Aké ciele si kladiete
naďalších 5 rokov?

(mo)

Riaditeľ JUDr. Peter Hulla

Jednotka Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku viac-
krát zasahovala v poslednom má-
jovom týždni v katastri mesta po
silných dažďoch a veternej smršti.
V pondelok 24. 5. hasiči odstra-
ňovali spadnuté stromy na ceste v
Kučišdofskej doline. O deň neskôr
museli odstrániť strom spadnutý
na štátnej ceste Pezinok – Pezin-
ská Baba. Aj v stredu na tej istej
ceste odstraňovali prekážku v po-
dobe spadnutého stromu, ktorý
rozpílili a uložili vedľa cesty. (mo)

Predsedom Okresného súdu v
Pezinku sa od 1. mája stal Peter
Rajňák. Ministerka spravodlivosti
Viera Petríková vymenovala aj no-
vého podpredsedu súdu, od 1.
júna sa tejto funkcie ujal Peter
Šamko. (mo)

LIONS KLUB BOZIN Pezinok
rozhodol na mimoriadnom zasa-
daní poskytnúť z priamych príspe-
vkov členov klubu sumu 500 €
pre postihnuté osoby pri zápla-
vách na Slovensku. Prostriedky
boli okamžite odoslané gestorské-
mu Lions klubu Prešov, ktorý je
teritoriálne najbližším klubom v
najviac postihnutej oblasti.

LIONS KLUB BOZIN je občian-
skym združením, zameraným na
poskytovanie dobrovoľníckych
služieb a výpomoci.

sekretár LC
Ing. Žigmund Noskovič



Tibor Horváth a Iveta Mlynárová
RNDR. Miloslav Dekánek a Jana
Kuku ková Michal Sulan a Sva
tava Špániková Peter Mú ka a
Ing. Zuzana Karácsonyová Ing.
Bohumil Pätoprstý a Ing. Vlasta

•

•
•

•
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Dominik Blažíček 18.4.
Alex Hejdušek 7.5.
Jakub Jendek 10.5.
Peter Schaubmar 11.5.
Timea Gajdošová 13.5.
Natália Pinčeková 14.5.
Šimon Špoták 14.5.
Jakub Žák 15.5.
Šimon Havlík 17.5.
Michaela Koseková 17.5.
Dominika Jurišová 18.5.
Gabriela Sukopová 18.5.
Hana Tužinská 19.5.
Soňa Ružena Malacká 20.5.
Jakub Leššo 20.5.
Mathias Kamenský 22.5.
Patrik Galgóci 27.5.
Max Švorc 27.5.
Klára Pažitná 28.5.
Viktória Lennerová 30.5.

Milan Špoták 53 r.
Pavel Dušek 79 r.
Borislav Zelenka 55 r.
Mária Balážová 83 r.
Jozef Hlavina 78 r.
Ján Matoušek 73 r.
Rudolf Matúšek 74 r.
Mária Dugovičová 85 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Mária Červeňanská 3.6.
Anton Demovič 3.6.
Viera Kostková 6.6.
Ing. Viktor Noga 11.6.
OľgaAndelová 12.6.
Katarína Čapková 17.6.
Akad. soch. Dušan Dzurek 20.6.
Helena Fischerová 24.6.
Gabriela Kokošková 25.6.
Anna Hianiková 29.6.

Marta Tokošová 1.6.
Ladislav Valček 4.6.
Marta Peťková 4.6.
Dominik Kopecký 6.6.
Stanislav Blažíček 9.6.
Ida Nayová 15.6.
Rozalia Kosťová 19.6.
Emília Vittková 20.6.
Anastázia Šiteková 21.6.
Mária Mlkva 21.6.
Oľga Krausová 25.6.
Anna Hrebíčková 30.6.

Ľudmila Potroková 24.6.

Alžbeta Špániková 2.6.
Margita Danišová 4.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

85-roční

91-ročný

Dňa 18. 6. 2010 sme
si pripomenuli 4. vý-
ročie úmrtia

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

Marty
KONVALINOVEJ

Dňa 24. 6. 2010 uply-
nul rok, čo nás náhle
a nečakane navždy
opustila naša drahá

S láskou a úctou
spomínajú dcéra a
syn s rodinami.

Veronika
ŠEFČÍKOVÁ.

Dňa 19. 6. 2010 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša manželka, mama
a babka

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

Anka
MIŠKOVSKÁ

Dňa 13. 6. 2010 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustila dra-
há

.
S láskou spomína

manžel a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Deň 3. jún 2010 bol
dňom spomienky na
zosnulého

S láskou spomínajú
manželka Marta,
synovia Denis a Ma-
rio s rodinami, brat
Peter s rodinou. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu venujú tichú spomi-
enku.

Jána ROMANA.

Dňa 17. 5. 2010 uply-
nul rok čo nás opus-
tila naša mama a
babka

S láskou na ňu spo-
mínajú dcéry Adriana a Katarína s
rodinami.

Anna
PUCHEROVÁ

rod. Hanakovičová.

9. júla oslávi pani

rodáčka z Pezinka,
mimoriadne vzácne
jubileum 100 rokov
svojho života. Drahá

naša mamička, babička a prababič-
ka! Sme na Vás nesmierne hrdí, ako
statočne, s vierou a pokorou, ne-
smiernou trpezlivosťou a láska-
vosťou zapĺňate každý deň svoju
„Knihu života“. Ste pre nás vzorom a
povzbudením. Prajeme Vám veľa
zdravia, spokojnosti, radosti a hoj-
nosť božieho požehnania. S láskou
Vás bozkávajú dcéry Ružena a Jo-
zefína, zať Ján, vnúčatá Jana, Pe-
ter, Martin a Janka s rodinami.

Pavlína
KOVAČOVSKÁ,

V mesiaci jún si pripomíname
smutné výročie úmrtia našich ro-
dičov

S úctou a láskou spomína syn s ro-
dinou a dcéra s priateľom.

Eriky SEKANINOVEJ
a Ing. Vladimíra SEKANINU.

V srdciach tých,
ktorí ťa milovali bu-
deš stále žiť. Ďaku-
jeme všetkým prí-
buzným, známym,
susedom a spolu-
pracovníkom, ktorí
dňa 16. 4. 2010 od-
prevadili na poslednej ceste nášho
drahého zosnulého

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Michala LUNÁKA.

Dňa 15. 5. 2010 uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama, babič-
ka a prababička

narodená 27. 10.
1925. S láskou spomínajú dcéra,
synovia, vnúčatá, pravnúčatá a
ostatná rodina.

Františka ČÍKOVÁ,

Milí naši rodičia, blahoželáme vám
k vašim okrúhlym narodeninám a
zo srdca vám prajeme veľa zdra-
via, šťastia a krásnych dní v živote.
Zároveň vám aj ďakujeme za všet-
ko, čo ste pre nás urobili a stále robí-
te. Bozkávajú a vrúcne vás objí-
majú dcérky Jarka, Blaženka a
Vierka s manželmi a Sandra a na-
jmladší Jarko z Kanady. Do sko-
rého videnia!

Ďakujeme všetkým
známym a príbuz-
ným, ktorí dňa 4. 5.
2010 odprevadili na
poslednej ceste na-
šu drahú zosnulú

Ďakujem za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Dcéra Mária, syno-
via Ľudovít a Miroslav, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

Annu
KAVJAKOVÚ

rod. Matheovú.

Dňa 26. 5. 2010
sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov

S úctou a láskou
spomínajú manžel-
ka a synovia s rodi-
nami.

Ondreja
PÄTOPRSTÉHO.

Dňa 15. 6. 2010 uply-
nulo 5 rokov, odkedy
nás navždy opustila
naša drahá

S láskou a žiaľom
v srdci spomínajú:

manžel Alexander, deti Imrich, An-
na a Alexander s rodinami, ako aj
ostatná rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

PaedDr. Mária
Lipárová.

Z príležitosti 5. vý-
ročia úmrtia našej
drahej mamy

a 6. výročia úmrtia
nášho drahého otca

,
s láskou spomínajú
synovia, rodina a
známi.

Anny
KLAMOVEJ

Matúša
KLAMA

Dňa 1. 7. 2010 uply-
nú 4 smutné roky, čo
nás náhle opustil
drahý manžel, ocko,
dedko

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

Jozef
NÉMETHY.

Ď
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urišová Ing. Mgr. Tomáš Taraba
a Denisa Horváthová Boris So
boli a Martina Klimová Márius
Paliga a Katarína Škvarková Jo
zef Valko a Daniela Ferancová
udovít Švec a Ing. Miriam Michal

ková Peter Galan a Janka Sobo
lová František Polá ik a Anna Ta
lábová Ing. Ján Marko a Elena
Kuracinová Ji í Salai a Silvia Bi
háriová Martin Ba ura a Ing. Ale
xandra Klempová Boris Dobšo
vi a Katarína Muráriková Štefan
Pilný a Monika Uhlíková Emil
Pastucha a Martina Švorcová
MUDr. Ivan Martinka a Anna Kriš
tofovi ová František ajkovi a
Andrea Csibová Pavol Ku era a
Michaela Kormanová Ivan Hos
ta ný a Eva Kostková

•
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•
•
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Keď nadránom slnko vyjsť malo,
tvoje srdce sa náhle zastavilo. Do-
tĺklo srdce, stíchol hlas, mal si rád
život i všetkých nás. Zavreli sa ti
oči, srdce prestalo biť, ako veľmi si
chcel s nami žiť. Už ťa neprebudí
slnko, ani krásny deň, na svätojur-
skom cintoríne spíš svoj večný sen,
Nemôžeme ťa zobudiť ani najkraj-
ším slovom, tak ti dáme len na hrob
kytičku a povieme zbohom...
Dňa 21. 6. 2010 sme
si pripomenuli ne-
dožité 70-tiny nášho
milovaného manže-
la, otecka a dedka

.
S láskouspomíname.

Karola LISÉHO



K popredným mešťanom Pezin-
ka z prelomu 18. /19. storočia patril
nepochybne Michal Kotmár, syn
pekárskeho majstra Jána. Za pe-
zinského mešťana bol prijatý v aprí-
li 1791 a v mestskej správe zastá-
val funkciu mestského kapitána a
magistrátneho radcu. Priženil sa
do zámožnej rodiny Sandtnerov-
cov. Jeho manželkou bola Zuzana
Sandtnerová. Sandtnerovci prišli
do Pezinka v polovici 18. storočia.
Patrili k najrozvetvenejším a záro-
veň najbohatším rodom v meste.
Jeho členovia sa venovali predo-
všetkým mäsiarskemu remeslu a s
ním súvisiacemu podnikaniu. Za
zakladateľa rodu môžeme označiť
Andreja Sandtnera. Bol otcom spo-
menutej Zuzany a svokrom Micha-
la Kotmára, ktorý sa tiež venoval
mäsiarskemu remeslu.

Michal Kotmár založil spolu so
svokrom Andrejom a švagrom Mi-
chalom obchodnú spoločnosť,
ktorá sa zaoberala obchodovaním
s dobytkom.

Michal Kotmár a jeho manželka
Zuzana nemali deti, resp. nemali
deti, ktoré by sa dožili dospelosti a
ktorým by mohli zanechať svoj roz-
siahly majetok. Pravdepodobne aj
tento fakt ovplyvnil rozhodnutie

Michala Kotmára založiť základi-
nu, určenú na výchovu a vzdeláva-
nie 10 chlapcov v pezinskej evan-
jelickej škole. Základina mala

niesť meno Michala a jeho zosnu-
lej manželky. Na jej zriadenie a
chod odkázal svoj dom na Štefáni-
kovej ulici, 12 200 zlatých v hoto-
vosti a ďalších 4 000 zl. na vytvore-
nie tretieho učiteľského miesta.
Učiteľ, pre ktorého boli prostriedky
určené, mal byť, podľa Michalovho
priania, šikovným kandidátom
štúdia teológie alebo budúci učiteľ
z učiteľského seminára. Mal mať k
dispozícii bývanie v dome, ktorý sa
stal sídlom základiny a ktorý po-
skytoval ubytovanie aj chlapcom.
Za možnosť bezplatného užívania
2 izieb s kuchyňou bolo učiteľovou
povinnosťou starať sa aj mimo
školy o výchovu a vzdelávanie
chlapcov, bývajúcich v základine.
Michal Kotmár určil presné podmi-
enky, za akých a akí chlapci mohli
byť do základiny prijatí. V prvom
rade mali byť prijímaní evanjelici
augsburského vyznania, ak by
zostalo voľné miesto, mohol byť
prijatý a podporený aj kalvín. Pred-

nosť pri prijímaní mali mať príbuz-
ní Michala a príbuzní jeho manžel-
ky. Medzi nimi siroty a medzi siro-
tami tí, ktorí prišli o otca pred tými,

ktorí nemajú matku. Do ústavu
mohli byť prijímaní chlapci najskôr
vo veku 7 rokov a pri dobrom sprá-
vaní mohli zotrvať až do dovŕšenia
14 rokov. Pri prijatí museli pred-
ložiť lekárske potvrdenia o dobrom
zdravotnom stave a očkovaní. Mi-
chal Kotmár rozhodol vo svojej
poslednej vôli aj o uniformách,
ktoré chlapci dostávali a nosili
počas štúdia. K ich rovnošate
patril frak ušitý podľa strihu unifor-
my infantérie. Bol vyhotovený z
obyčajného tmavošedého súkna,
s čiernym golierom aj chlopňami, k
nemu patrila rovnaká vesta a noha-
vice (pantalóny), nízke šnurovacie
topánky a čiapku so šiltom z čier-
neho súkna. Každý navyše dostal
2 košele, 2 spodky, 2 šále 3 páry
ponožiek.

Za správcu a účtovníka základi-
ny a majetku, odkázaného na jej
chod, stanovil Michal Kotmár pe-
zinského vicenotára Jána Polne-
ra, ktorý mal jeho osobnú dôveru.

Po Polnerovej smrti mala maje-
tok základiny spravovať pezinská
evanjelická obec a človek ňou vy-
braný. Tento bol povinný ručiť za
správnosť účtov svojím majetkom
a každoročne skladať cirkevnému
zboru vyúčtovanie. Jediným Kot-
márovým prianím bolo, aby sa pri
výbere účtovníka v prípade rov-
nosti „ponúk“ uprednostnil príbuz-
ný jeho manželky usadený v Pe-
zinku.

Kotmárova základina sídlila v
dome č. 44 na Štefánikovej ulici až
do druhej svetovej vojny. Nehnu-
teľnosť neprežila stavebný rozvoj
nášho mesta, v 80. rokoch minulé-
ho storočia ustúpila spolu s ďalší-
mi meštianskymi domami novej
výstavbe. Na mieste starého ústa-
vu, poskytujúceho vzdelanie a uby-
tovanie desiatkam mladých mu-
žov takmer celé storočie stojí dnes
polyfunkčný dom.

Michal Kotmár zomrel v roku
1843 vo veku 76 rokov a jeho prí-
tomnosť v meste dodnes pripomí-
na náhrobok, umiestnený v súčas-
nosti v tzv. Sandtnerovskej kapln-
ke v evanjelickej časti pezinského
cintorína.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová

Čriepky z pezinskej minulosti



Od 1. apríla 2010 nadobudol
účinnosť zákon NR SR č. 144/
2010, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon NR SR č.8/2008 Z.z. o cest-
nej premávke. Uvedená novela
citovaného zákona výrazne sprís-
nila postih bezohľadných vodičov,
ktorí by s vozidlom neoprávnene
zastavili a stáli na vyhradenom
mieste pre osobu so zdravotným
postihnutím. Takého konanie sa
teraz už kvalifikuje ako závažný
spôsob porušenia pravidiel cest-
nej premávky.

V rámci základných úloh mest-
ská polícia objasňuje priestupky,
prejednáva ich v blokovom kona-
ní, ako aj priestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premáv-
ky spáchané neuposlúchnutím
pokynu vyplývajúceho z doprav-
nej značky – zákaz zastavenia,
zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz
odbočovania, zákaz otáčania, pri-
kázaný smer jazdy, prikázaný
smer obchádzania, vyhradené
parkovisko, obytná zóna, pešia
zóna, školská zóna, zóna s do-
pravným obmedzením a parkovis-
ko a zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky upravenej v zákone o
cestnej premávke, ktorou sa zaka-
zuje zastavenie, státie a vjazd vozi

diel. V zmysle uvedeného môže
mestská polícia riešiť aj také poru-
šenia ustanovení zákona o cest-
nej premávke, akým je napr. nedo-
volené zastavenie a státie motoro-
vého vozidla
na vyhrade-
nom parko-
vacom mies-
te, ak nejde o
vozidlo pre
ktoré je par-
kovacie mies-
to vyhrade-
né.

M e s t s k á
polícia je po-
vinná zakročiť podľa svojich mož-
ností a schopností v medziach
zákona o obecnej polícii a iných
všeobecne záväzných právnych
predpisov, prípadne vykonať iné
nevyhnutné opatrenia, ak je
dôvodné podozrenie, že bol spá-
chaný alebo je páchaný trestný
čin, priestupok, iný správny delikt
alebo iným spôsobom rušený
verejný poriadok.

V prípade, že mestská polícia
pri plnení svojich úloh zistí, že
vodič spáchal priestupok proti bez-
pečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky, je oprávnená v zmysle

zákona zastaviť vozidlo. Ďalej je
oprávnená použiť technický pros-
triedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla – ako donuco-
vací prostriedok. Účelom tohto ob-

medzujúceho
úkonu je za-
b r á n i ť
o d j a z d u
vodičom moto-
rového vozi-
dla po tom,
ako do-šlo k
s p á c h a n i u
priestupku z
dôvodu jeho
objasnenia a

prípadného prejednávania v blo-
kovom konaní.

Za spáchanie priestupku – za-
stavenie a státie vozidla na vyhra-
denom parkovacom mieste pre
osobu so zdravotným postihnu-
tím, ak nejde o vozidlo pre ktoré je
parkovacie miesto vyhradené,
môže mestská polícia páchateľovi
uložiť pokutu v blokovom konaní
do 150 eur. Ak sa priestupok ne-
prejedná na mieste pokutou,
priestupok prejedná orgán Po-
licajného zboru. Ten môže za spá-
chaný priestupok uložiť pácha-
teľovi pokutu od 60 do 300 eur a

tomto prípade riešenia priestup-
kov proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky podľa zákona o
cestnej premávke nie je prípustný
spôsob doriešenia priestupku –
napomenutím.

Od začiatku roka Mestská polí-
cia v Pezinku vyriešila 21 priestup-
kov proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, kedy vodič vo-
zidla neoprávnene zastavil a stál s
vozidlom na vyhradenom parko-
vacom mieste pre osobu so zdra-
votným postihnutím. V 20 prípa-
doch bol priestupok doriešený po-
kutou v blokovom konaní a v jed-
nom prípade bol priestupok od-
stúpený na prejednanie na okres-
ný dopravný inšpektorát. Pri pre-
jednávaní týchto priestupkov sa
príslušníci mestskej polície čas-
to stretávajú s bezohľadným po-
stojom, aroganciou a, žiaľ, s ne-
pochopením zmyslu vyhradenia
parkovacích miest pre osoby s
ťažkým zdravotným postihnutím.
Mestská polícia bude v takých prí-
padoch striktne postupovať a sank-
cionovať páchateľov uvedených
priestupkov.

náčelník MsP
Mgr. Ľudovít Farbula



V Základnej škole s Materskou
školou Orešie v Pezinku si 30. aprí-
la slávnostne pripomenuli 50.
v ý r o č i e z a l o ž e n i a š k o l y.
Polstoročie činnosti v tejto vzdelá-
vacej inštitúcii bolo dovŕšené ešte
v minulom roku, oslavy sa však o
pár mesiacov oneskorili.

Vedenie školy pozvalo na osla-
vu súčasných i bývalých pracovní-
kov, partnerov a sponzorov a via-
cerých hostí. Pozvanie prijal aj pre-
zident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič s manželkou. Prítom-
ný bol aj primátor mesta Oliver
Solga.

Na úvod slávnostného zhromaž-
denia odznel príhovor riaditeľa ško-
ly Ondreja Koreňa. Privítal vzác-
nych hostí a všetkých pozvaných.

povedal.
Výsledky školy ocenili a veľa ús-

pechov doďalšieho obdobia vo svo-
jich vystúpeniach pedagógom a žia-
kom zaželali aj prezident SR Ivan
Gašparovič a zástupca zriaďova-
teľa, primátor Oliver Solga.

povedal pred zúčastnenými
žiakmi prezident SR.

Potom moderátorka programu
Mirka Sandtnerová uviedla vyst-
úpenia najmenších detí z mater-
skej školy a žiakov školy. Ako hos-
tia vystúpili bývalá absolventka
školy Eva Matiašovská-Šušková a
dy-chová hudba Grinavanka.
Súčas-ťou slávnostného zhroma

„S úprimným pocitom radosti a
šťastia prežívam toto stretnutie a
mimoriadne si cením, že ste prijali
pozvanie. Počas 50 ročnej existen-
cie ško-ly sa menili učitelia i žiaci,
ale stále zostala naša oslávenkyňa
– škola, ktorá sa snažila zmysluplne
vychovávať a učiť V zrkadle spomi-
enok sa vynárajú žiaci, ktorí vrcho-
vatou mierou prispeli k dobrému
menu školy a ktorí sa dnes úspešne
u-platňujú v živote,“

„Nepre-
meškajte dni, ktoré máte na to, aby
ste sa vzdelávali a získavali vedo-
mosti,“

ždenia bolo ocenenie pedagogic-
kých i nepedagogických zamest-
nancov školy. Ocenení boli:

, in memoriam, ria-
diteľ a zástupca riaditeľa školy v
rokoch 1951 – 1972; pomohol pri
príprave výstavby novej školy,

, in memoriam, pe-
dagóg, zástupca riaditeľa a riadi-
teľ školy v rokoch 1959 – 1982,

, peda-
góg, zástupca a riaditeľ školy v
rokoch 1963 – 1992,

, riaditeľka školy
v rokoch 1987 – 2001,

, riaditeľ školy
v rokoch 2001 – 2009,

, učiteľka 1946 –
1973,

, učiteľka 1959
– 1992,

, učiteľka 1974
– 2007,

, 1975 –
2004,

, učiteľka
1961 – 1989,

, pedagóg a zás-
tupkyňa riaditeľa 1977 – 2003,

, pedagóg
1965 – 1991,

, pedagóg 1951 –
1976,

, pedagóg 1976 –
2001,

, pedagóg 1975
– 2000,

, pedagóg 1959
– 1983,

, pedagóg
1979 – 2003,

, pedagóg 1974 – 1996,
, pedagóg 1959 –

1979,
, pedagóg od

roku 1973.
Základná škola Orešie v Pezin-

ku bola postavená a zaradená do
siete škôl v roku 1959. Má dve bu-
dovy, rozsiahly školský areál a te-
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locvičňu. Od roku
2 0 0 4 j e j e j
súčasťou aj troj-
triedna materská
škola, ktorá je
umies tnená v
neďalekom samo-
statnom ob-jekte.

Škola sa dlho-
dobo orientuje na
vyučovanie cu-
dzích jazykov. Na
prvom stupni sa
vyučuje anglický
jazyk, v 7. roční-
ku v triedach s
r o z š í r e n ý m
vyučovaním cud-
zích jazykov sa
žiaci učia ešte aj
jazyk nemecký. V
sú-časnosti má
škola 9 tried a 172
žiakov. V škol-
skom klube detí je
jed-no oddelenie.
ZŠ má vlastnú je-
dáleň s kapaci-
tou 140 stravní-
kov. (mo) Foto Ľubomír Voštinár

Trestné oznámenie Občianskej ini-
ciatívy Skládka nepatrí do mesta z
minulého roka vo veci podozrenia zo
spáchania trestného činu poškodzo-
vanie cudzích práv Okresná proku-
ratúra Bratislava II zamietla. Po-dľa
aktivistov sa ho mali dopustiť Ján
Man st. a Jozef Dučák ako predstavi-
telia spoločnosti Ekologická skládka
a. s. a Westminster Brot-hers Inc.
predstieraným podstúpením práv
medzi sebou.

Spoločnosť Westminster Brothers
Inc. doručila podľa iniciatívy 15.
februára 2008 Slovenskej inšpekcii
životného prostredia oznámenie, v
ktorom bolo okrem iného uvedené: „V
nadväznosti na uvedené vám týmto
oznamujeme, že naša spoločnosť sa
dňa 13.2.2008 stala na zá-klade oso-
bitnej zmluvy právnym ná-stupcom
prevádzkovateľa, spoločnosti
Ekologická skládka a.s., a všetky
práva a povinnosti z vykonateľného
integrovaného povolenia prešli týmto

dňom na našu spoločnosť.“
O deväť mesiacov neskôr bolo

súdu podľa iniciatívy doručené nové
oznámenie spoločnosti West-minster
Brothers Inc., v ktorom je uvedené,
že neexistuje žiaden právny vzťah
medzi spoločnosťou Ekologická
skládka a. s. a ich spoločnosťou,
ktorý by zakladal ich prá-vo byť
účastníkom, „nakoľko nikdy nebola
uzatvorená zmluva o prevode práv a
povinností stavebníka a naše ozná-
menie bolo preto predčasné a nepod-
ložené.“ Oznámenie bolo doručené
nasledujúci deň po tom, ako
Inšpekcia životného pros-tredia po
štvrtýkrát rozhodla o zákaze skládku
stavať, pričom skládka sa budovala
ďalej.

Prokurátorka v odôvodnení uzne-
senia o zamietnutí trestného ozná-
menia uviedla, že sa nepreukázal
podvodný úmysel. (Sme, SITA)

V poľskom Gdaňsku sa v termíne 3.- 6. júna konali Majstrovstvá sveta
veteránov v orientačnej cyklistike a 2. séria svetového pohára. Zo Slovenska
sa zúčastnili traja veteráni. V kategórii M60 štartoval aj Medard Féder z
Pezinka. Úvodnými pretekmi bol šprint, v ktorom obsadil 4. miesto. Šestnásť
sekúnd mu chýbalo, aby získal bronzovú medailu. Na druhý deň sa preteka-
lo na ultra dlhej trati, túto súťaž nedokončil pre zranenie (6 cm tržná rana na
nohe). Na tretí deň sa znovu postavil na štart, boli preteky na dlhej trati.
Hendikepovaný s nepríjemným zranením prišiel do cieľa na 16. mieste. Po-
sledné preteky boli tiež na dlhej trati, v ktorých obsadil 13. miesto. (ašk)

Majstrovstvá
sveta
veteránov



Na tohtoročnom 4.
ročníku medzinárod-
ného šachového tur-
naja Memoriálu Ri-
charda Rétiho sa zú-

častnilo 64 hráčov. Do Pezinka zaví-
tali aj ôsmi zahraniční šachisti – šies-
ti z Chorvátska a dvaja z Maďarska.
Hoci malo podujatie veľmi dobrú
úroveň, organizá-
tori netajili, že
očakávali vyššiu
účasť súťažia-
cich. „Účasť dosť
ovplyvnil väčší
turnaj v Husto-
pečiach na Mo-
rave iďalšie kon-
kurenčné podu-
jatia. I napriek to-
mu to bol veľmi
kvalitný turnaj,“

povedal nám jeden z usporiadate-
ľov, Jozef Pták. Víťazom sa stal To-
máš Likavský z Prievidze pred Pá-
lom Kissom z Maďarska a Mikulá-
šom Maníkom z Kežmarku. Najlep-
šia medzi ženami bola Niki Varho-
láková z Košíc. Z domácich hráčov
bol najúspešnejší Ivan Jánoš, ktorý
obsadil 9. miesto. (mo)

Adam Brat zo Stol-
notenisového klubu
Pezinok získal so
spoluhráčom To-
mášom Kopányim z
Nových Zámkov
na Majstrovstvách

Slovenska mladších žiakov, ktoré
sa konali 29. - 30. mája v Brati-
slave, titul Majster Slovenska v
štvorhre. Talentovaný mladý stolný
tenista pridal k zlatu aj bron-zovú
medailu v zmiešanej štvorhre,
ktorú odohral spolu s Petro-nelou
Cerovskou zo Zvolena.

Peter Žigo

Na júnových Maj-
strovstvách Sloven-
ska v džude žiakov
v Michalovciach do-
siahli vynikajúce vý-

sledky aj mladí pezinskí džudisti.
Súťažilo sa v kategóriách mladší
žiaci, mladšie žiačky a družstvá
starší žiaci. Víťazstvá si vybojovali
Andrej Horáček (ml. žiaci do 46
kg), Dominik Navara (ml. žiaci do
50 kg), Veronika Patúcová (ml.
žiaci do 28 kg) a Radka Stroková
(ml. žiaci do 63 kg). Na druhej
priečke sa umiestnil Christian Net-
kov (ml. žiaci do 42 kg), a na tretej
Andrej Ňaňo (ml. žiaci do 55 kg) a
Ivan Líška (ml. žiaci do 46 kg).

l

l Pezinským basketbalistom k
získaniu titulu majstrov Sloven-
ska zablahoželal po poslednom
zápase na domácej palubovke
aj primátor Oliver Solga. „Je na
škodu veci , že mi nebolo umož-
nené prijať víťazné družstvo aj v
reprezentačných priestoroch
mesta. Určite by si to obidve
strany zaslúžili už i preto, že
mesto basketbalový klub MBK
podporuje najväčšou čiastkou
zo svojho rozpočtu určeného
na šport,“ povedal pezinský pri-
mátor.

Futbalisti PŠC Pezinok mali
dôvod na oslavu. So štvorbodo-
vým náskokom vyhrali III. ligu a
v poslednom zápase pred do-
mácimi priaznivcami deklaso-
vali kvalitného súpera z tretej
priečky Plavecký Štvrtok 7:2
Hneď po zápase im k postupu
do II. ligy blahoželal primátor
mesta Oliver Solga, ktorý
hráčov a vedenie mužstva prijal
tiež 17. júna v Obradnej sieni
Mesta Pezinok.

V polovici júna sa uskutočnil tra-
dičný cyklovíkend, ktorý organizu-
je Mesto Pezinok nielen pre svojich
obyvateľov, ale aj pre záujemcov z
okolia. Vzácnymi hosťami tento
rok bola skupina cyklistov z part-
nerského mesta Mladá Bo-leslav.
Všetci účastníci si pochvaľovali
pekné počasie, zaujímavé trasy a
po každej stránke perfektne pripra-
vené podujatie. Funkcie organizá-
tora sa zhostil správca počítačovej
siete na MsÚAlexander Pravda.

(ra)

V Základnej škole na Fándlyho
ulici otvorili 27. mája učebňu ves-
lovania. Súčasťou hodín telesnej
výchovy na tejto škole v novom
školskom roku sa stane aj veslo-
vanie, v ktorom už žiaci tejto školy
dosiahli pozoruhodné výsledky na
rôznych súťažiach. (ra)

Súťaž v konkurencii trinástich
tímov (štrnásty účastník Lamač
odstúpil zo súťaže) Pezinčania
absolvovali so ziskom 59 bodov.
Pred druhou Dunajskom Lužnou
mali o štyri body viac. Naši chlapci
dosiahli aj pozoruhodné skóre
61:13. Hoci do brány súperov stre-
lili o štyri góly menej ako D. Lužná,
i tak dosiahnutý priemer 2,54 góla
na zápas je veľmi dobrý výsledok
pre našu ofenzívu. Ešte priazni-
vejšie hodnotenie dosiahli naši fut-
balisti v defenzívnej činnosti, keď
ich gólman lovil loptu zo siete iba
trinásťkrát, čo je najmenej zo všet-
kých účastníkov súťaže. Z 24 zá-
pasov PŠC vyhral 19, dva skončili
deľbou bodov a tri prehral. Keby
nebolo nepríjemného zaváhania v
závere súťaže s posledným Čuno-
vom (1:2), jarnou časťou by prešli
bez prehry.

V poslednom zápase naši na
domácom ihrisku hostili tretí tím
súťaže Plavecký Štvrtok. Súpero-
vi, ktorý absolvoval celú súťaž s

Dvanásty jún sa stal pre pe-
zinský futbal sviatkom. Futba-
listi PŠC ukončili súťaž III. ligy
na prvej pozícii a vybojovali si
postup do vyššej súťaže.

precíznou obrannou hrou,
nastrieľali sedem gólov, čo ozaj
nikto ne-čakal. V tomto zápase už
na lavičke Pezinka nesedel tréner

Áčko PŠC Pezinok - víťaz III. ligy Foto (mo)

Vladi-mír Ekhard, ktorého vedenie
klubu odvolalo po zahanbujúcej
prehre s posledným Čunovom.V
ostatnom súboji pezinský tím vie-
dol druhý tréner Dušan Maluniak.

K najlepším strelcom PŠC v
uplynulom ročníku patrili: Ducký
(13 gólov), R. Hulák (9), Hejčík (7),
Šmálik (6), Heriban (5).

V PŠC pred začiatkom uplynu-
lého ročníka netajili, že jednozna-
čným cieľom je postup do vyššej
súťaže. Angažovali skúseného

Tešiaci sa hráči s trofejou.

trénera, prišli viacerí noví hráči.
Mužstvo sa postupne herne skon-
solidovalo a hráči vytvorili dobrý
kolektív. Splniť cieľ sa teda podari-
lo . Pez inok sa dosta l do
kvalitnejšej futbalovej súťaže,
čomu sa priaznivci iste potešili.
Naopak vedeniu klubu pribudli na
čele vrásky, ako zabezpečiť po-
krytie ešte vyššieho rozpočtu a
urýchlené doplnenie kádra nie-
koľkými kvalitnejšími a skúsenej-
šími hráčmi. Všetci si uvedomujú,
že súčasný stav na náročnejšiu
sú-ťaž nestačí, aby to nedopadlo
tak, ako pred štyrmi rokmi. Vtedy
sa po postupe do II. ligy nováčik z
Pe-zinka už po roku porúčal tam,
od-kiaľ prišiel.

Nevyhnutné je urobiť aj zmeny
na štadióne. Kabíny, miestnosť
pre rozhodcov, sociálne zariadeni-
a, sprchy boli už nevyhovujúce.
Preto už v predstihu začali s budo-
vaním nových. Bude treba čosi
urobiť ešte s hracou plochou, kto-
rá je nerovná. Ďalšie investície si
pýta aj oplotenie a skultúrnenie
priestorov pre divákov.

Príprava hráčov na novú se-
zónu začína už po dvojtýždennej
prestávke. (mo)



Poslednú májovú nedeľu sa u-
skutočnila v Dome kultúry v Pe-
zinku prezentácia šiestej knihy slo-
venskej spisovateľky a americkej
podnikateľky Mgr. Kamily Kay
Strelka – Kankovej. Po Letenke do
raja, Letenke do sveta, Letenke do
minulosti, Letenke do Bratislavy a
Letenke za hviezdami, prichádza
na slovenský knižný trh jej nová
kniha – Letenka s úsmevom. Sláv-
nostné uvedenie diela pezinskej
rodáčky sa konalo pod záštitou pri-
mátora Pezinka Olivera Solgu. Zú-
častnili sa ho vyše dve stovky Pe-
zinčanov a hostí. Prítomná bola aj
dcéra autorky Dr. Eva Strelka Jen-
kinsová, plukovníčka letectva Spo-
jených štátov. Program, v ktorom
vystúpili Ivan Ožvát, člen opery
SND a pezinská skupina Božské
telá, moderovala Ivana Christová.

Kamila Kay Strelka – Kanková je
slovenskou a americkou občian-
kou. Detské a študentské roky
prežila v rodnom Pezinku. Vysoko-
školské vzdelanie absolvovala na
Univerzite Komenského v Bratisla-
ve. Dva roky učila v Poprade, ne-
skôr desať rokov pracovala ako re-
daktorka Československého roz-
hlasu v literárno-dramatickej re-
dakcii v Bratislave. V roku 1968
spolu s manželom Ladislavom
Strelkom a dvojročnou dcérkou
Evou, v túžbe po slobode a plno

hodnotnom živote, emigrovali do
Kanady, odkiaľ sa po 10 rokoch
presťahovali do Ameriky. V súčas-
nosti žije striedavo na Floride a v
Bratislave. Často prichádza do Pe-
zinka, kde má veľa blízkych a zná-
mych a sú tu tiež pochovaní jej
rodičia. Vo svojich knihách píše o
svojom zaujímavom živote, o veľkej
túžbe po domove, podnikaní v
USA, o úspešných slovenských že-
nách a podnikateľkách. V jej príbe-
hoch, ktoré sú zaujímavým a púta-
vým čítaním, sa často spomínajú
ľudia a zážitky z nášho mesta. (mo)

Krst novej knihy

Kamila Kay Strelka - Kanková

Na Filmovom festivale amatérskej
a nezávislej tvorby súťažili

so
snímkou od interpreta
Žiarislava. Po získaní druhého mies-
ta v krajskom kole postúpili do finále,
ktoré sa konalo 30. mája v Pieš-
ťanoch, kde získali striebornú pozí-
ciu. Videoklip prezentuje návrat k
prírode. Čarovné obrazy krajiniek a
zvierat dotvára príbeh jedného člo-
veka. Snímka sa nakrúcala v rôz-
nych lokalitách Slovenska – od Slo-
venského raja cez Kokavu až po
Bratislavu. Mnohé zábery boli vytvo-
rené aj priamo v rodnom meste fil-
márov – v Pezinku a na Pezinskej
Babe.

Henrich
N. Hujbert a Zuzana Paulini

(HNH)

Stúpaj, stúpaj

Na jeseň získalo pezinské Divadlo PIKI dve oce-
nenia na medzinárodnom festivale Konteksty v
Poznani v Poľsku, kde sa predstavili s hrou KAMOŠ
OBOR. Vystúpenie mimoriadne zaujalo, čo potvrd-
zuje aj zisk Ceny odbornej poroty a Ceny detskej
poroty.

V stredu 2. júna sa Divadlo PIKI s úspešnou hrou
zúčastnilo poľsko-slovenského festivalu Katovice
deťom. Aj tu triumfovali – z piatich cien získali šty-
ri. Odniesli si: Cenu za najlepšie predstavenie festi-
valu, Cenu UNIMA za konzekventné hľadanie vlast-
ného, originálneho jazyka, KatarínaAulitisová – cenu
za najlepší ženský herecký výkon, Ľubomír Piktor –
cenu za najlepší mužský herecký výkon. (r)

Aj v tomto roku sa priaznivci
dychovej hudby v Pezinku a okolí
môžu tešiť na tradičný súťažný fes-
tival Dychovky v Preši. Jeho organi-
zátori – Dychová hudba Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum a Fan-
klub DH Cajlané , sa na jubilejný 10.
ročník pripravujú veľmi starostlivo.
„S prípravami na festival už fini-
šujeme, máme už uzavretý aj
súťažný program. Predstaví sa v
ňom sedem kapiel – päť zo Slo-
venska a dve z Rakúska. Aj tento
rok bude podujatie trvať tri dni.
Okrem súťažnej časti v nedeľu
poobede sa uskutoční množstvo
sprievodných koncertov. Nebude
chýbať megakoncert so spoloč-
ným vystúpením všetkých zú-
častnených kapiel.

Na záver festivalu bude veselica

na parkovisku pred Domom kult-
úry, na ktorej bude hrať kvalitná
česká Dychová hudba Stráňan-
ka, ktorá je minuloročným Maj-
strom Európy. Festival bude ozaj-
stným sviatkom dychovej hudby,“

(mo)

povedal nám predseda organizač-
ného výboru František Féder.

Festival malých dychových hu-
dieb Dychovky v Preši sa uskutoční
v dňoch 13. - 15. augusta. Súťažné
koncertovanie bude v nedeľu 15.
augusta v Dome kultúry. Predpre-
daj vstupeniek začína 2. augusta
na vrátnici DK. Vstupne: hlavný
program – 2 €, sprievodné koncerto-
vanie na nádvorí Krušicovej kúrie
(v sobotu 14. 8. od 17.00 do 20,45 h)
– 1 €. Na ostatné sprievodné kon-
certy a nedeľňajšiu veselicu bude
vstup voľný.

To známe olympijské, že nie je
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa,
platilo aj v prípade účasti žiakov,
učiteľov a aj rodičov zo ZŠ na
Kupeckého ulici v celoslovenskej
súťaži Zlatý Ámos. V dňoch 16. -
19. apríla prežili v Košiciach, aj s
podporou mesta, nezabudnuteľný
víkend a hoci nevyhrali, predsa len
dôstojne reprezentovali svoju ško-
lu i mesto. (ra)

Benefičný koncert Lions club
Bozen – Pezinok sa uskutočnil 22.
mája v Dome kultúry. O hudobný
program sa postarala domáca sku-
pina Mach 7 plus. Výťažok z kon-
certu bol venovaný Únii nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska,
Špeciálnej základnej škole v Pe-
zinku a Domovu sociálnych služieb
pre deti a dospelých v Modre.

(ra)

V piatok 11. júna sme si mohli v
Dome kultúry pozrieť úspešnú pre-
miéru divadelnej hry mládežnícke-
ho divadelného súboru Balaclava
- . Hru napísal, zhu-
dobnil a režíroval Juraj Hanulík.
Choreografie pripravila Jazmína
Piktorová.

Každý z nás

Foto (mo)



PEZINČAN – Šéfredaktor: Grafická úprava: Jazyková úprava:
Adresa redakcie . Telefón/fax e-mail:

Internet Evidenčné číslo: MK SR EV 3149/09

Vytlačil:
Uzávierka: Vyšlo: ISSN 1338-1857 NEPREDAJNÉ! Najbližšiečíslo Pezinčana vyjde 30. júla 2010.

mesačník, vydáva Mesto Pezinok. Milan Oravec. Peter Brunovský. Magdaléna
Steinerová. : Holubyho č. 42, (Dom kultúry), 902 01 Pezinok : 033/641 34 35. pezincan@msupezinok.sk

: http://pezincan.pezinok.sk . Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj
neuverejniť! Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za
pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Petit Press, a. s. Bratislava, z dodaných tlačových predlôh.

16. 6. 2010. 25. 6. 2010. .

Kultúrne programy na júl 2010

1.7.
20 RO-

KOV SKAUTINGU V
PEZINKU.

4.7.
OTVO-

RENIE KULTÚRNEHO LETA –
„SPOMIENKY “.

11.7.

(štvrtok) o 17.00 h v
minigalérii DK –

Vernisáž vý-
stavy. Hlavný organizátor: Slo-
venský skauting 61. zbor MODRÝ
OBLAK PEZINOK.

(nedeľa) o 17.00 h Krušičova
kúria - Radničné nám. 9 –

Podujatie PKC s
folklórom a prezentáciou gastro-
nomických špecialít Malokarpat-
ského regiónu. Účinkujú: Fol-
klórna skupina OBSTRLÉZE, Fol-
klórne divadlo Radosť. Hosť:
ĽUSK KRAĽOVAN z Kráľovej
(Modra). Regionálne špeciality
pripravia členky Jednoty dôchod-
cov – MO Pezinok (Krušičova
kúria - Radničné nám. 9)

(nedeľa) o 17.00 h Kru-
šičova kúria - Radničné nám. 9 –

VÝSTAVY

Stále expozície:

YOSHIKO TSUBOUCHI – Nostal-
gické putovanie –Autorská výstava
japonskej grafičky, absolventky Vy-
sokej školy výtvarných umení v
Bratislave. Výstava potrvá do 15. 7.
2010.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

1. Svitanie USA
2.-4. Zelená zóna USA
5.-6. Na hrane temnoty USA
7.-8. Iron Man 2 USA
9.-11. Ako si vycvičiť draka USA

12. Avatar USA
13.-14. Alica v krajine zázrakov

USA
15. Púštny kvet USA

16.-18. Ženy v pokušení ČR
19. Lietam v tom USA

20.-21. Muži,čo čumia na kozy
USA

22. Nezabudni na mňa USA
23.-25. Záložný plán USA
26.-27. Robin Hood USA
28.-30. Pomsta chlpáčov USA

31. Twilight saga: Zatmenie
USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h.,

pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA

PROGRAMU VYHRADENÁ!

PRÍRODNÉ KINO
PEZINOK

LITERÁRNY KOLOTOČ 4

18.7.
LET-

NÉ ROZPRÁVKOVÉ POPOLUD-
NIE „DOBRODRUŽSTVO KAPI-
TÁNA KOTVIČKU“.

25.7.

SAMORAST.

. Autor-
ské čítanie z tvorby regionálnych
autorov. Podujatie v spolupráci
Malokarpatskej knižnice Pezinok
a Pezinského kultúrneho centra
pod záštitou BSK a Mesta Pezi-
nok (Krušičova kúria - Radničné
nám. 9)

(nedeľa) o 17.00 h Krušičo-
va kúria - Radničné nám. 9 –

Účinkuje: Di-
vadlo AGAPE – Martin Žák, diva-
delné predstavenie pre deti. (Kru-
šičova kúria - Radničné nám. 9)

(nedeľa) o 17.00 h Kru-
šičova kúria - Radničné nám. 9 –

Koncert pezinskej
kapely – country, folk a trampské
pesničky. (Krušičova kúria - Rad-
ničné nám. 9)

V prípade nepriaznivého počasia
sa všetky podujatia presúvajú do
Domu kultúry Pezinok. Vstup na
všetky podujatia je ZDARMA.

V sobotu 12. júna sa uskutočnil
na cajlanskom štadióne prvý roč-
ník Memoriálu Martina Valentu,
ktorý bol mladým a výnimočne ta-
lentovaným futbalistom .

Organizátori a päť družstiev si
pripomenuli Martina nielen jeho
obľúbenou hrou, ale vyjadrili tiež
svoju sústrasť aj prítomným
rodičom. (ra)

Po tri roky organizovala vedúca
Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici v spolupráci s Malokarpat-
ským osvetovým strediskom ú-časť
členov klubu na podujatiach na
Záhorí v Gajaroch. Účastníci sa tam
mali možnosť pokochať na ukáž-
kach krojovanej svadby, vy-
stúpeniach folklórnych súborov či
ľudových rozprávačov. V minulom
roku do programu prispela aj dvoji-
ca Pezinčanov – Jozef Pták a Ján
Šindler.

V tomto roku pripravovaná Kraj-
ská súťažná prehliadka ľudo-
vých rozprávačov, ľudových hu-
dieb, speváckych skupín a sólistov

„Konc jak živé“ sa pre štátny smútok
s tragickou udalosťou poľského lie-
tadla v Gajaroch neko-nala.

Na Celoštátnu národnú súťažnú
prehliadku ľudových rozprávačov
do Lodna išiel aj Ján Šindler.
V kysuckej obci sa stretlo 17
súťažiacich z rôznych kútov
Sloven-ska. Porotu zaujalo vyst-
úpenie pod názvom Uspávanka,
ktoré za-radili i do galaprogramu
Slovo ako živá voda. Náš zástupca
si okrem množstva dojmov prinie-
sol odmenu a diplom za tvorivé
nadviaza-nie na tradíciu slovenskej
rozprávky.

(ršj)

Kvalifikačné kolo
"Súťaže zručnosti
vodárenských pra-
covníkov" Brati-
slavskej vodáren-
skej spoločnosti sa
uskutočnilo 18. jú-
na na Radničnom
námestí v Pezinku.
Vodári tu dokazo-
vali, že sú schopní
a pripravení od-
strániť akúkoľvek
závadu alebo ha-
váriu v primera-
nom čase a v dob-
rej kvalite.


