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Mesto Pezinok, Dychová hudba Grinavanka, ZŠ Orešie Pe-
zinok – Grinava, združenie Spájame sa pre Grinavu a Aktivity
Grinava vás pozývajú 24. - 25. júna na GRINAVSKÉ DNI. Po-
dujatie spojené s oslavami 90. výročia založenia Dychovej hudby
Grinavanka sa uskutoční na nádvorí a v telocvični ZŠ OREŠIE
Pezinok-Grinava.

V piatok 24. júna bude Festival mladých. Program začne o
15.00 hod, po slávnostnom otvorení vystúpia hudobné skupiny
Express z Bratislavy (country) a P.A.M. Band (populárna hudba).
Večer od 20.30 do polnoci bude diskotéka s DJ EDO z Grinavy.

V sobotu 25. júna je program venovaný oslavám 90. výročia za-
loženia Dychovej hudby Grinavanka (1921 – 2011). Program začí-
na o 13.00 hod. slávnostným otvorením osláv a Festivalu dycho-
vých hudieb. Najskôr vystúpia deti zo ZŠ Orešie, potom už prídu
na rad dychovky. V hodinových vystúpeniach sa postupne pred-
stavia DH Senčanka, DH Vištučanka, DH Vinosadka a oslavujúca
DH Grinavanka. Záver festivalu bude patriť poďakovaniu zaslúži-
lým členom jubilujúcej dychovky a jej krstu 1. CD. Od 20.00 až
do 4.00 hod. rannej sa uskutoční JUNIÁLES so známou morav-
skou dychovkou Mistříňanka a DJ EDO. (mo)

Grinavské dni a oslavy Grinavanky

Podvečer 7. júna postihla časť
okresu Pezinok silná prietrž mra-
čien. Voda vyplavila viacero ob-
cí od Častej po Orešany. Naj-
väčšie škody vznikli v horskej ob-
ci Píla. Prudko valiaca sa voda
strhla mosty,odnášala autá, po-
škodila cesty, zaplavila domy a

záhrady. Niektoré zaplavené domy museli obyvatelia opustiť.
Vodovod, plyn a elektrina prestali fungovať. Katastrofálna situácia
bola aj v Častej, Doľanoch a v Dubovej. Na pomoc obyvateľom
prišli hasiči a vojaci. Postihnuté obce sa len veľmi ťažko spamätá-
vajú z tejto tragédie. Pomoc im prisľúbila aj vláda. Premiérka a mi-
nistri armády a vnútra sa boli pozrieť hneď v ten večer na mieste
nešťastia.

Aj vedenie mesta Pezinok veľmi rýchlo zareagovalo na prírodnú
katastrofu a na odstraňovanie následkov zaslalo najviac postih-
nutým obciam - Píla, Častá a Doľany po 2 tisíc eur. (mo)

Prietrž mračien spôsobila skazu
a obrovské škody

V bratislavskom Primaciálnom paláci sa 10. júna uskutočnil
Snem Únie miest Slovenska. Primátori prerokovali dôležité mate-
riály, ktoré predznamenávajú ďalšie smerovanie ÚMS. Zaznela aj
kritika na adresu vlády a parlamentu za to, že nedostatočne re-
flektujú problémy občanov našich miest a zaťažujú samosprávu
novými povinnosťami bez dostatočného finančného krytia. No-
vým prezidentom ÚMS sa stal primátor Prešova Pavel Hagyari, pr-
vým viceprezidentom bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Ďalšími
tromi viceprezidentmi sa stali primátor Liptovského Mikuláša
Alexander Slafkovský , primátor Trnavy Vladimír Butko a primátor
Pezinka Oliver Solga. Snem bude svojou pracovnou časťou po-
kračovať koncom júna.

Delegáciu nového vedenia Únie miest Slovenska 13. júna v
Prezidentskom paláci prijal prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič. (ra)

Oliver Solga viceprezidentom
Únie miest Slovenska

Počas druhého júnového ví-
kendu sa v Pezinku uskutočnil
8. ročník medzinárodného po-
dujatia Keramické trhy. Do náš-
ho mesta zavítalo 143 predaj-
cov rôznych druhov keramic-
kých výrobkov zo šiestich krajín
– okrem Slovenska z Čiech,
Maďarska, Poľska, Bulharska a
Tunisu. Na slávnostnom otvo-
rení trhov v piatok 10. júna sa
zúčastnili predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo, primátor Pezinka
Oliver Solga, organizátori na če-
le s riaditeľkou Malokarpatské-
ho múzea Dankou Kopálovou a
ďalší hostia.

Návštevníci trhov, ktorých sa
tu počas troch dní vystrieda
okolo 25 tisíc, mali z čoho vybe-
rať. Stánky boli rozmiestnené
na Radničnom námestí a na
Ulici M.R. Štefánika. Ponuka
bola ozaj veľmi bohatá či už išlo
o úžitkové alebo umelecké ke-
ramické výrobky. Pezinské ke-
ramické trhy sú na Slovensku
jedinečným a najväčším podu-
jatím tohto druhu. Potešiteľné
je, že podujatie navštevujú nie-
len obyvatelia z miest a obcí re-
giónu, najmä Bratislavy, ale
objavili ho už aj ľudia zo vzdia-
lenejších slovenských oblastí
a zo zahraničia. Toto je cieľom

organizátorov trhov podporo-
vať a propagovať hrnčiarske
a džbankárske remeslo, pomá-
hať keramikárom v tejto ne-
ľahkej dobe pri odbyte ich vý-
robkov, aby nedošlo k zániku
tejto vzácnej umeleckej čin-
nosti.

Aj na tohtoročných Keramic-
kých trhoch bolo viacero sprie-
vodných podujatí. V Malokar-
patskom múzeu bola sprís-
tupnená výstava figurálnej plas-
tiky renomovaného sloven-
ského keramikára Jozefa Fran-
ka. Pokiaľ ste ju nevideli, mô-
žete si ju ešte pozrieť do sep-
tembra. Nechýbali detské tvori-

vé dielne. Vďaka pracovníč-
kam Centra voľného času moh-
li si deti vyskúšať točenie na
keramickom kruhu a mohli si vy-
modelovať rôzne výrobky z hli-
ny.

Keramikárski majstri Marián
Liška a Miloš Országh predvá-
dzali výrobu pekáčov. Uskutoč-
nila sa súťaž o najkrajšie kera-
mické hodiny. Už po druhýkrát
maskotom podujatia bol Úľ -
Keramikár, ktorý vytvorili maj-
stri Marián Liška a Jozef Fran-
ko. Atmosféru trhov sa snažili
spríjemniť aj hudobné skupiny,
ktoré vystupovali na tribúne na
námestí. (mo)

Keramické trhy poskytli návštevníkom veľa krásy

V dňoch 10. a 11. júna sa usku-
točnil v Pezinku 4. ročník me-
dzinárodného festivalu Blues
na mlyne. Podujatie prvý deň
začalo večerom v priestoroch
vinárne Vino Gallery. V sobotu
podvečer program pokračoval
na dvore v Schaubmarovom
mlyne. Návštevníci mohli vidieť
koncerty českého pesničkára a
skvelého gitaristu Vladimíra
Mertu, Jozefa Barinu so skupi-
nou Meditation four, ďalej účin-
kovali Bonzo and the Reso-
nators, Juraj "Dura" Turtev, Mi-
loš Železnák, Julian Socha z
Veľkej Británie, Milan Konfrá-
ter Blues Band, skupina P&B
Blues Band, Grapefruit Death
a KTM.

Julian
Socha

z Veľkej
Británie

Blues na mlyne
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Nehnuteľností - stavby s pozemkami nachádzajúcimi sa na ul.
Trnavská 1 v Pezinku, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234
vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v
Pezinku, konkrétne:

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške ,
slovom: Štyristotridsaťosemtisícdeväťdesiatsedem eur,
(13 198 124 Sk).

1. Nehnuteľností - stavby s pozemkami nachádzajúcimi sa na
, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234

vedeného Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v
Pezinku, konkrétne:

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške ,
slovom: Dvestosedemdesiatpäťtisíc eur, (8 284 650,- Sk).

2.Nehnuteľností - s pozemkami nachádzajúcich
sa , vo vlastníctve mesta podľa LV č.
4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Bratislave
Správou katastra v Pezinku konkrétne:

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške , slovom:
Stotisíc eur, (3 012 600 Sk).

3. Nehnuteľností -
vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Katas-

trálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške ,
slovom: Stotisíc eur (3 012 600 Sk).

4. Nehnuteľností – Osvetovej besedy nachádzajúcej sa na
, vrátane príslušenstva a pozemkov vo

vlastníctve mesta podľa LV č. 4234 vedeným Katastrálnym úradom v
Bratislave Správou katastra v Pezinku konkrétne:

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške ,
slovom: Päťdesiattisíc eur (1 506 300 Sk).

5.Nehnuteľností v katastrálnom území , obec Pezinok, okres
Pezinok, (medzi ulicami dona Sandtnera,
Panský chodník, Krížna, a cajlanskými záhradami), vo vlastníctve
Mesta Pezinok, v spoluvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu
vlastníctva č. 4234, vedených Správou katastra Pezinok, konkrétne:

2827 Trvalý trávny porast 4234
785 Trvalý trávny porast 4234
2662 Záhrada 4234
6177 Orná pôda 4234

na ľavej strane potoka Saulak

5414 Trvalý trávny porast 4234
19728 Orná pôda 4234
188 Ostatná plocha 4234

na pravej strane potoka Saulak
spolu výmera 37 781 m2

je stanovená vo výške ,
(1 506,30 Sk/m2), pri výmere 37 781 m2 je to spolu 1 889 050,00
EUR. Prevod môže byť realizovaný aj v častiach.

Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na stránke
alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie MsÚ

v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca, tel. č.: 033/6901 121,
033/6901 123, e-mail: .)

r u š í
obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku

- stavba s. č. 1687 na parc. č. 9/4,
- pozemok parc. č. 9/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

424 m2,
- pozemok parc. č. 9/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

539 m2,
- pozemok parc. č. 9/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

309 m2,
- spolu výmera pozemkov 1272 m2

438 097,00 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 25. 8. 2011 do 11.00 hod.

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže na predaj nehnuteľného majetku

ul.
Trnavská 1 v Pezinku

- stavba s. č. 1687 na parc. č. 9/4,
- pozemok parc. č. 9/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

424 m2,
- pozemok parc. č. 9/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

539 m2,
- pozemok parc. č. 9/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere

309 m2,
- spolu výmera pozemkov 1272 m2

275 000,00 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov : do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

rodinného domu
Za dráhou č. 19 v Pezinku

- rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
- pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere 393

m2,
- pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2,
- pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
- pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
- pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

100 000 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 25. 8. 2011 do 11.00 hod.

pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou v Pe-
zinku

- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere 120
m2, podľa LV č. 4234

- pozemok parc.č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2, podľa LV
č. 4234

- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa LV č.
4234

- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výmere 557
m2, podľa LV č.4234

- spolu o výmere 3038 m2
100 000,00 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

Cajlan-
skej ulici č. 103 v Pezinku

- osvetová beseda s. č. 1820 na parc. č. 1171/1,
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere 530
m2,

- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere 25 m2,
50 000,00 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 11. 7. 2011 do 11.00 hod.

Pezinok
pozemky v lokalite Sever III

„E“ 396
1320/2
1321/3
1047/33

883/6
884/1
885/5

Minimálna kúpna cena 50,00 EUR za m2

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 7. 9. 2011 do 11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku List vlastníctva

www.pezinok.sk

renata.gottschallova@msupezinok.sk

V pondelok 13. júna sa
centrum mesta stalo
priestorom vedomost-

nej súťaže, ktorú pre šiestakov
pezinských základných škôl zor-
ganizovalo Mestské múzeum v
Pezinku. Súťaž bola zavŕšením
niekoľkomesačného projektu
zameraného na spoznávanie
miestnych dejín a predchádza-
la jej séria prednášok. V tema-
ticky zameraných blokoch
dostali deti informácie o histórii
Pezinka v rôznych oblastiach a
obdobiach. Po ich skončení ab-
solvovali šiestaci kontrolné
„ testy “, v ktorých mali ukázať,
čo všetko si z odprednášaných

tém zapamätali – mená, uda-
losti, dátumy, historické a logic-
ké súvislosti. Na základe týchto
„ testov “ boli v každej triede vy-
brané 3-členné tímy, ktoré sa
zapojili do súťaže pod názvom
HISTORIA NOSTRA 2011.
Mestské múzeum pripravilo pre
11 súťažných tímov rôznorodé
úlohy. Deti ich riešili pri sym-
boloch histórie - na stanoviš-
tiach rozmiestnených v centre
mesta – v Krušičovej kúrii, Tu-
reckom dome, vo farských zá-
hradách či pri mestských hrad-
bách. Osem úloh a hádaniek
najlepšie zvládli žiaci pezinské-
ho Gymnázia a ZŠ na Ku- peckého ulici. ZŠ Kupeckého

bodovala až dvakrát, keď druhé
miesto obsadilo čisto dievčen-
ské trio 6.B a víťazstvo a Ce-
na Mestského múzea pripadli
chlapčenskému tímu 6.A.

Vďaka ústretovosti a podpo-
re Mesta Pezinok, za prispenia
Detského sveta a firmy Grafit si
spolu s pamätným listom od-
nieslo ceny všetkých 33 účast-
níkov súťaže. O jej bezproblé-
mový priebeh sa spolu s pra-
covníkmi Múzea postarali aj pe-
dagógovia, ktorých na poduja-

tie vyslali všetky zapojené ško-
ly. Pomocou boli aj deviataci zo
ZŠ Na bielenisku, ktorí sprevá-
dzali súťažiace trojice pri ich
presune medzi jednotlivými za-
stávkami súťaže.

Všetkým, ktorí sa do prípra-
vy a realizácie projektu zapojili,
patrí naša veľká vďaka. Verí-
me, že sa nám týmto podujatím
podarí začať tradíciu podob-
ných akcií, ktorých cieľom je
oboznamovanie detí, a cez ne
azda i dospelých, s minulosťou
nášho mesta. (pp)

Mestské múzeum pripravilo súťaž HISTÓRIA NOSTRA

F
o

to
A

n
n

a
To

p
o

le
ck

á

Primátora mesta Olivera Sol-
gu sme aj tentoraz požiadali o
odpoveď na naše otázky:

V ostatnom čase sa často
ozývajú kritické hlasy na par-
kovanie áut na chodníkoch
pri Kláštornom kostole naj-
mä v čase nedeľných boho-
služieb. Aj na nedávnom ro-
kovaní zastupiteľstva posla-
nec Richard Demovič žiadal
mestskú políciu, aby tento
problém riešila, keďže po
chodníku sa nedalo prejsť.

- Celý mesiac príslušníci mest-
skej polície tento problém riešili
len upozorňovaním vodičov na
porušovanie dopravného zna-
čenia. Pribudli aj dopravné
značky, ktoré jasne hovoria o
zákaze zastavenia. Na chodní-
ku možno parkovať ak je dodr-

�

žaná šírka 1,5 metra pre chod-
ca. Nemožno však parkovať na
úzkom chodníku jednou čas-
ťou vozidla na ceste a nene-
chať priestor pre chodca alebo
mamičku s kočíkom, čo sa tu
stávalo. Všimol som si, že to ro-
bili najmä mladí rodičia, ktorí
prišli s deťmi na sv. omšu na po-
slednú chvíľu a hľadali miesto
na parkovanie.

Pritom dve minúty odtiaľ ma-

jú parkovisko na Kupeckého uli-

ci alebo pred Zámkom.

Na ostatnom zastupiteľstve
sa hovorilo o možnosti prihlá-
siť sa k projektu Elektroni-
zácia samosprávy a rozvoj
elektronických služieb na
miestnej a regionálnej úrovni.
Mesto údajne mohlo získať
grant vo výške 1 milión eur.

�

Padlo tam aj obvinenie, že
mesto mohlo peniaze na dis-
kové pole, ktoré práve budu-
je, zohnať práve z tohto gran-
tu.

Na záver príjemnejšia otáz-
ka. Ako vy vnímate správu o
hospodárení mesta za minulý

- Ja som listom i osobne po-
slancom predložil fakty, z kto-
rých jasne vyplýva, že tvrdenia,
ktoré tam zazneli sa nezaklada-
jú na pravde, a že naša účasť
na tomto projekte by bola pre
mesto nevýhodná a finančne
náročná. Rad za radom som vy-
menoval plusy a mínusy tohto
projektu, pričom som dokázal
jasnú nevýhodnosť tohto pro-
jektu. Moje argumenty odmietli
len traja poslanci. Som pripra-
vený kedykoľvek verejnosti tie-
to argumenty predložiť spolu
so všetkými písomnosťami a ob-
hájiť správnosť tohto rozhodnu-
tia.

�

rok, najmä kladný výsledok
hospodárenia vo výške viac
ako 1,7 milióna eur?

(r)

- Samozrejme, že ma tento
fakt teší a som naň patrične aj
hrdý, aj keď mnohí si už na dob-
ré výsledky mesta zvykli ako na
samozrejmosť. Samozrejmosť
to však určite nie je, a to najmä
v dnešných ťažkých časoch.
Stačí sa poobzerať okolo seba,
v akých problémoch sa topia
iné mestá. Ja sa chcem hlavne
poďakovať všetkým, ktorí sa o
tento výsledok pričinili a zásadu
opatrnosti v nakladaní s majet-
kom mesta a jeho občanov po-
výšili na zákon. Možno si niekto
myslí, že sme opatrní až príliš,
nie je to pravda. Len si uvedo-
mujeme zodpovednosť za sú-
časnosť i budúcnosť nášho
mesta. Dobrý hospodár si vždy
necháva na horšie časy. Som
presvedčený, že tie nás, bohu-
žiaľ, ešte len čakajú.

Tri otázky primátorovi

Už v minulom čísle sme informovali, že naše mesto sa bude
uchádzať o získanie finančných prostriedkov z eurofondov vo výš-
ke 1 milión eur z Operačného programu Bratislavského kraja na
vybudovanie dopravného terminálu. Táto suma je určená na revi-
talizáciu priestorov pred železničnou stanicou. Projekt s názvom
Terminál integrovanej dopravy v Pezinku bude obsahovať vybu-
dovanie autobusových nástupíšť, osadenie mobiliáru, moderni-
záciu osvetlenia, vybudovanie chýbajúcich parkovísk pre 50 osob-
ných automobilov a realizáciu ďalších stavieb a zariadení.

Po veľmi náročných rokovaniach sa dospelo k podpísaniu zmlu-
vy aj vďaka ústretovosti podnikateľa pána Ondreja Sandtnera, kto-
rý má v areáli predajňu železiarskeho tovaru. Práve na tomto po-
zemku má byť vybudované parkovisko. Považujeme za svoju po-
vinnosť aj touto cestou sa pánovi Sandtnerovi poďakovať.

V súčasnosti Mesto Pezinok na spomínanú stavbu vybavuje pro-
jektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. (ra)

Ďalší krok k budovaniu
dopravného terminálu

V súlade s nedávno prijatou novelou zákona o platoch primáto-
rov a starostov sa plat pezinského primátora znížil o čiastku 1148
eur na súčasných 3779 eur. Novela zrušila aj možnosť mestských
a obecných zastupiteľstiev priznávať primátorom odmeny. Novela
sa nedotkla platov zástupcov primátorov ani hlavných kontrolórov.
Neriešila ani koeficient podľa veľkosti miest, dĺžky pôsobenia pri-
mátorov vo funkcii či najdôležitejší ukazovateľ, ktorým sú výsled-
ky hospodárenia mesta za predchádzajúce obdobie. (ra)

Informácia o plate primátora

Západoslovenská energetika, člen skupiny E-on, ponúka bez-
platné poradenstvo pri rekonštrukcii alebo stavbe domu, pri za-
teplení, výbere najvhodnejšieho vykurovacieho systému a po-
dobne. Informácie získate na tel. čísle 0903 250 848.

Bezplatné služby pre občanov

Mestská polícia Pezinok 14. júna úspešne ukončila už tretí kurz
sebaobrany určený špeciálne pre ženy. Účastníčky kurzu sa v
priebehu štyroch mesiacov oboznámili s teoretickou a hlavne
praktickou prípravou na rôzne typy útočníkov.

K dispozícii mali kvalitne vybavené priestory telocvične a po-
môcky, ktoré využívajú počas výcviku aj mestskí policajti. O tom,
že nešlo len o nejakú zábavu, ale o reálny nácvik obrany, sved-
čia záverečné hodnotenia žien. Potvrdzujú, že okrem prakticky vy-
užiteľných techník získali dobrú fyzickú kondíciu, lepšie sebave-
domie a užili si aj množstvo zábavy. Každá z nich tiež priznala, že
techniky si vyskúšali na svojich partneroch alebo priateľoch do-
ma. Pozitívne taktiež zhodnotili prístup vedúceho kurzu, inštrukto-
ra sabaobrany pre mestských policajtov inšp. Bc. Miroslava
Schlesingera. Poďakovanie v záverečnom zhodnotení ženy veno-
vali aj jeho dobrovoľníkom, ktorí počas kurzu vypomáhali ako
asistenti a súčasne útočníci.

Na záver účastníčky absolvovali záverečné testy, ktoré pozostá-
vali z kondičnej prípravy, praktickej sebaobrany a z písomného
testu, po ktorom získali oficiálny certifikát. (msp)

Ženy ukončili kurz sebaobrany
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Mesto Pezinok každoročne zo svojho rozpočtu poskytuje do-
tácie na oblasť kultúry, športu a sociálnu výpomoc. Robí sa to
na základe žiadosti a za stanovených podmienok, ktoré musia
žiadatelia akceptovať a splniť. Jednou z podmienok je spolu-
účasť prijímateľa na financovaní podporených projektov alebo
svojej činnosti, minimálne vo výške 10 percent. Pri kontrole vy-
účtovania dotácií, efektívnosti ich použitia a zdokladovania spo-
luúčasti pri financovaní za minulý rok útvar hlavnej kontrolórky
zistil viacero nedostatkov. Na úseku kultúry spoluúčasť na fi-
nancovaní náležite nepreukázalo 14 z 31 prijímateľov dotácie.
V oblasti sociálnej pomoci si z 21 prijímateľov túto povinnosť ne-
splnilo 5. Prekvapujúco najlepšia situácia bola v oblasti športu,
kde išlo najviac - až 46 dotácií, a len 7 prijímatelia svoje povin-
nosti zanedbali.

Voči prijímateľom dotácií, ktorí náležite nevydokladovali spo-
luúčasť na financovaní projektov alebo činnosti, bola uplatnená
zmluvná pokuta. (mo)

Niektorí si povinnosti nesplnili

Poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí
7. júna sa zaoberali voľbou hlavného kontrolóra Mesta Pezinok.
Súčasnej HK Ing. Jarmile Volnerovej končí šesťročné funkčné
obdobie, preto v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení musia byť vyhlásené a vykonané nové voľby. Mestské za-
stupiteľstvo určilo deň voľby na 29. septembra 2011. Záujem-
covia o túto dôležitú funkciu v miestnej samospráve môžu po-
dať písomnú prihlášku najneskôr do 14 dní pred dňom konania
volieb na MsÚ v Pezinku. Na zvolenie hlavného kontrolóra je po-
trebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. V prípade, že
v prvom kole nezíska ani jeden kandidát nadpolovičnú väčšinu,
bude vyhlásené druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja
kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov. (mo)

V septembri voľby hlavného kontrolóra

Koncom mája boli v Obradnej
sieni mestského úradu sláv-
nostne vyhlásené výsledky 19.
ročníka Literárnej súťaže žia-
kov a študentov o Cenu primá-
tora Pezinka. Na jednej strane
je potešiteľné, že v tomto roku
bolo do súťaže prihlásených až
81 prác, čo je raz toľko ako v
predchádzajúcom roku, ale na
druhej sme troška smutní z to-
ho, že boli medzi nimi len tri
študentské práce. Odborná
porota pod vedením Mag-
dalény Steinerovej (členky –
Mgr. Božena Jánošová, PhDr.
Ľubomíra Miháliková, CSc.,
Daniela Debnárová) mala naj-
ťažšiu úlohu pri vyhodnotení ka-
tegórie žiakov – PRÓZA, kde
sa o ocenenie uchádzalo 60
prác.

Ceny najúspešnejším súťa-

Základné školy majú väčší záujem o súťaž

žiacim odovzdal primátor mes-
ta Oliver Solga.

Ocenenia získali:
(60 sú-

ťažných prác): 1. Frederik Piač-

ka, ZŠ Kupeckého (názov prá-

ce: ), Jana Franková, ZŠ

Kategória ZŠ – PRÓZA

Fredy

Kupeckého ( ), 2.

Kristína Kráľová, Zigmundíkova

ul. ( ), Dominik

Sýkora, ZŠ Na bielenisku (

), 3. Diana Klamová, ZŠ Fán-

dlyho ( ), Veronika Vojta-

níková, ZŠ Kupeckého ( ).

Zaujímavý deň

Arabská kobylka

Ša-

kal

Nákupy

Čas

Kategória ZŠ – POÉZIA

Short story:

Kategória SŠ – PRÓZA

Kategória SŠ – POÉZIA

(mo)

(16

súťažných prác): 1. Nikola Pav-
líková, ZŠ Fándlyho ( ), 2.

Michaela Toráčová, ZŠ Fándly-

ho ( ), 3. Adriana Gruso-

vá, ZŠ Kupeckého ( ).

zvláštna cena –

uznanie dve práce: Nina Pavli-

šinová, ZŠ Fándlyho.

(1 prá-

ca): 1. Zuzana Bilská, Gymná-

zium Pezinok ( ).

( 2 prá-

ce): 1. Anita Turanská, Gym-

názium Pezinok (

), 2. Peter Slezák, Gymná-

zium ( ).

Úryvky z víťazných prác uverej-
níme v augustovom čísle.

Zloba

Doska

Kamishiro

Poklad

Straty nále-

zov

Phoenix

Predsedníčka poroty
Magdaléna Steinerov
pri hodnoten s ťaže

Bratislavský samosprávny kraj organizuje za účasti zástup-
cov príslušných rakúskych a slovenských regiónov 29. júna v
Bratislave Burzu projektových partnerov v rámci projektu RE-
COM SK – AT, Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko 2007 – 2013. Podujatia sa zúčastní aj
Mesto Pezinok.

V programe sú informácie o projekte a rozhovory pri okrúh-
lych stoloch podľa tematických sietí. Témy sú zamerané na ino-
vačné technológie, turizmus, voľno-časové aktivity, mobilitu, ži-
votné prostredie, trh práce, vzdelávanie a kvalifikáciu.

Hlavným cieľom projektu RECOM je zvýšenie akceptovanosti
cezhraničných aktivít, podpora ochoty spolupráce a zintenzív-
nenie kooperácie medzi regiónmi na oboch stranách hranice.
RECOM chce pomáhať úspešnej realizácii rôznorodých nápa-
dov, iniciatív a projektov medzi regiónmi a vytvára platformu pre
cezhraničnú výmenu skúseností a regionálny kooperačný ma-
nažment. (pv)

O cezhraničnej spolupráci

Mestské ocenenia za angažovanosť a reprezentáciu

Na počesť 364. výročia po-
výšenia Pezinka na slobodné
kráľovské mesto (14. 6. 1617)
Mestské zastupiteľstvo a pri-
mátor mesta udelili mestské
ocenenia desiatim vybraným
osobnostiam. Slávnostný
akt sa uskutočnil 13. júna v
Obradnej sieni mestského
úradu za prítomnosti poslan-
cov MsZ, vedúcich pracovní-
kov mesta a ďalších hostí.
Ocenenia odovzdal primátor
mesta Oliver Solga.

Mestské ocenenia prevzali:

prof. Eduard A. Šafarik

ČESTNÉ OBČIANSTVO MES-
TAPEZINOK
(ako najvyššie vyznamenanie
mesta Pezinok, ktoré sa udeľu-
je osobám, ktoré sa zvlášť vý-
znamným spôsobom zaslúžili o
rozvoj a zveľadenie mesta, za
rozšírenie jeho dobrého mena
doma i vo svete, osobám, ktoré
obohatili ľudské poznanie vyni-
kajúcimi tvorivými výkonmi,
predstaviteľom európskej a
svetovej politiky, vedy, kultúry a
športu, ktorí sa zaslúžili o roz-
voj vzájomných vzťahov a me-
dzinárodnej propagácie mesta
Pezinok)

– vý-
značný taliansky umenovedec
českého pôvodu, historik ume-
nia, najvýznamnejší žijúci od-
borník a znalec diela pezinské-
ho rodáka barokového maliara

Jána Kupeckého za spracova-
nie a spropagovanie diela Jána
Kupeckého formou odborných
článkov, knižných publikácií a
výstav, priblíženie tohto diela
slovenskej odbornej i laickej ve-
rejnosti a nevyvrátiteľné potvr-
denie autenticity a maliarových
vzťahov s rodným mestom.

(udeľuje sa občanom Pezinka,
občanom iných miest a cudzím
štátnym príslušníkom a výni-
močne aj právnickým osobám,
ktoré sa mimoriadnym spôso-
bom zaslúžili o rozvoj mesta
Pezinok a budovanie jeho de-
mokratickej samosprávy)

– za dlhoročnú
aktívnu a obetavú prácu v ob-

Medaila so stužkou ZA ZÁ-
SLUHY O ROZVOJ MESTA

Jozef Mišuta

lasti propagácie pezinského a
malokarpatského baníctva, za
udržiavanie a rozvíjanie baníc-
kych tradícií, ktoré majú v na-
šom meste viac ako šesťsto-
ročnú tradíciu;

– najstarší
člen dobrovoľnej i profesionál-
nej hasičskej organizácie v
Pezinku, za dlhoročnú obetavú
prácu v oblasti protipožiarnej
ochrany, pomoc svojim spolu-
občanom i za súčasné umelec-
ko-remeselné ativity ;

– riaditeľka
Základnej školy na Kupecké-
ho ulici, za dlhoročnú a úspeš-
nú pedagogickú a riadiacu čin-
nosť;

– za dlho-
ročné úspešné účinkovanie vo
vrcholovom športe, kedy bol
jednou z kľúčových postáv zla-
tej éry pezinského basketbalu
a tiež za obetavú a systematic-
kú trénerskú prácu s mláde-
žou.

s plake-
tou
(udeľuje sa občanom mesta
Pezinok, občanom iných miest
a cudzím štátnym príslušníkom
a právnickým osobám, ktoré vo
svojom odbore prispeli výni-
močným spôsobom k rozvoju
alebo propagácii mesta Pezi-
nok)

Rudolf Turanský

Viera Radičová

Vladimír Kuznecov

CENA PRIMÁTORA

Daniel Novák

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa

Pezinský športový klub – fut-
balový oddiel

Dychová hudba Grinavanka

VTC Pezinok – volejbalový
oddiel

– vynikajúci bas-
ketbalový hráč, dlhoročná opo-
ra reprezentácie SR, pôsobiaci
vo významných basketbalo-
vých kluboch doma i v zahrani-
čí, za špičkové športové výko-
ny a reprezentáciu svojho mes-
ta;

– pri príleži-
tosti 60- ročného jubilea, za vy-
nikajúce výsledky vo výchove
mladej generácie k láske k ume-
niu a tvorivej činnosti, ako i za
reprezentáciu svojho mesta.
Toto vyznamenanie prináleží
všetkým bývalým i súčasným
pedagógom ako poďakovanie
za doterajšiu bohatú činnosť a
náročnú prácu;

- pri príležitosti
90. výročia založenia – za dlho-
ročné úspešné účinkovanie v
rôznych futbalových súťažiach,
za prácu s mládežou a repre-
zentáciu mesta;

– pri príležitosti 90. výročia zalo-
ženia, za dlhoročné úspešné
rozvíjanie hudobných tradícií a
reprezentáciu mesta doma i v
zahraničí;

– za vynikajúce tohto-
ročné umiestnenie v sloven-

skej extralige, akým bolo tretie
miesto a za dlhoročnú repre-
zentáciu mesta, ako i za prácu
s mládežou.

Súčasťou slávnostného ude-
ľovania ocenení bolo i dodatoč-
né odovzdanie pohára za prvé
miesto v súťaži ŠPORTOVEC
A ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV RO-
KA 2010. Pohár za prvé miesto

a titul Najlepší športový kolek-
tív získal MBK Pezinok. Oce-
nenie prevzal dlhoročný kapi-
tán Peter Mičuda.

Ocenenie ŠPORTOVEC RO-
KA si prevzal tiež mladý pezin-
ský športovec Juraj Hollan, za
prvé miesto v súťaži Športovec
roka a úspešnú reprezentáciu
v karate-kickbox. (mo)

Ocenenie z rúk primátora preberá Mgr. Viera Radičov .

Prof. Eduard A. Šafařík
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

� Vykonávame klampiarske, pokrývačské a izolatérske práce.
Pezinok tel. 0903 719 852

� Solárne štúdio – Turbo, 1 min. 0,38 centov. Pezinok, Moyze-
sova 11, tel. 0903 719 852

Každá snaha o separovanie
odpadu sa veľmi cení. Táto
zmysluplná a ekologická čin-
nosť zmenšuje skládky zmieša-
ného odpadu ( ktoré nikto nech-
ce) a šetrí prírodné suroviny.
Má to zmysel. Existujú firmy,
ktoré vytriedený odpad vykupu-
jú a opäť na niečo použijú.
Každé mesto separuje odpad
ináč – práve tak, aký je momen-
tálne dopyt po druhotných suro-
vinách. V Pezinku je to takto:

Do kontajnera PLASTY pa-
tria použité PET fľaše z nápo-
jov. Vyrobia sa z nich napríklad
vlákna na tkaniny ( hoci na flí-
sovú mikinu) a nábytok. Len te-
kutinu z nich treba vyliať. Fľašu
od aviváže či olejov netreba vy-
plachovať, dôležitejšie je ju
dobre vyprázdniť a hodiť do
správneho kontajnera na pa-

pier a plasty. Vyrobia z nich od-
padové sáčky, odpadkové ko-
še, rôzne záhradnícke potre-
by... Ak z nich oddelíte vrchná-
čik, prípadne ho nezatiahnete
celkom, potešíte ľudí v lisovni.
Z novín a časopisov dnešné
technológie vedia urobiť krásny
biely papier. Len ich nezamasti-
te. Kartóny a obaly sa spracujú
na nový, čistý toaletný papier.
Jogurtové tégliky či tégliky od
masla momentálne nikto nevy-
kupuje. Je to vlastne polysty-
rén, nie PET materiál. Tie dajte
do všeobecného odpadu.Ak sa
chcete zbaviť starých kníh, daj-
te prosím dole tvrdú väzbu.
Veľmi pomôžete. Použité pa-
pierové vreckovky sú síce stále
papier, ale znečistený – bakteri-
álne a vírusovo. Nepatria do pa-
pierového kontajnera. Zato pou-
žité plastové hračky môžu byť
aj keď majú v sebe malé šrau-
by. Vyzbieraný odpad sa zlisuje

a odvezie na vytriedenie. Úplne
najhoršie sa recyklujú tertrapa-
kové obaly (krabice z mlieka,
džúsov a pod.) – tie treba dať
do všeobecného odpadu.

Ako je to s BIO odpadom?
Jednoduché. Patrí sem všetko
živé – rastlinné - pričom kame-
ne sa sem nezaraďujú. Konáre,
burina, pokosená tráva, ohry-
zok z jablka aj zhnitá zelenina.
Nie však zvyšky z obeda – po-
kiaľ nepatríte k vegetariánom.
Vo varenej strave sa môžu na-
chádzať živočíšne zložky (mä-
so, mlieko, vajcia, masť …) a tie
dokážu kompostovú skládku
veľmi – veľmi znehodnotiť. A
znehodnotená kompostová
skládka sa mení na skládku
všeobecného odpadu. Opäť tú,
ktorú nikto nechce.

Rovnako nedbalo by sme ne-
mali pristupovať ani k bater-
kám. Maličká vec do dlane sa
na skládke mení na toxický od-

pad, ktorý môže poškodiť ľud-
ské zdravie aj v najmenších kon-
centráciách – vypúšťajú kad-
mium, olovo, ortuť, mangán a
iné.Ak končia batérie v odpade,
ich kovový obal začne korodo-
vať, pričom sa postupne do ži-
votného prostredia uvoľňujú
ťažké kovy. Patria do akejkoľ-
vek predajne s elektronikou.

Separovanie odpadu má
zmysel. A nie je to veda. Len
prosím: nemiešajte všeobecný
odpad so špeciálnym. Vrecko
zmesového odpadu v plasto-
vom kontajneri môže narobiť
väčšie problémy, ako zopár zle
vytriedených produktov. Recy-
klácia druhotných surovín je
možná po veľmi dôkladnom
pretriedení, ktoré ručne vyko-
návajú ľudia. Ak im pomôžeme,
pomôžeme aj sebe, pomôže-
me Pezinku.
(zdroj informácií: Mesto Pezi-
nok, Marius Pedersen a internet)

Beata Drobná

Chcete separovať správne?
LIST ČITATEĽKY

V budove polikliniky v Pezinku má sídlo Lekárska služba pr-
vej pomoci všeobecných lekárov (LSPP) pre dospelých a oso-
bitne pre deti a dorast. V pondelok až piatok lekári LSPP začí-
najú o 17.00 hod. a končia nasledujúci deň o 7.00 hod. V sobo-
tu, nedeľu a vo sviatok LSPP začína o 8.00 hod. a končí o 8.00
hod. nasledujúceho dňa (okrem pondelka, kedy služby lekárov
končia o 7.00 hod.). (r)
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Kedy na lekársku pohotovosť?

�Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905 983 602

V aprílovom Pezinčanovi
som sa dočítal, že sa konala
omša za mestské zastupiteľ-
stvo a vedenie mesta, čo ma
dosť pobúrilo. Myslím si, že ta-
káto činnosť zo strany Rímsko-
katolíckej cirkvi (RKC) je už
prekročením prirodzeného rám-
ca verejnej angažovanosti tejto
svetonázorovo-ideologickej or-
ganizácie v sekulárnom štáte.
V princípe to nemá ďaleko od
spoločensky neprípustných ja-
vov, kedy určitá firma zdarma
poskytuje kultúrne a spoločen-
ské vyžitie verejným činiteľom,
pri čom oprávnene vzniká po-
dozrenie z korupcie a klienteliz-

mu. Pre predstaviteľa mesta,
ktorý je aj členom RKC, to je
osobná pozitívna duchovná
služba, pre ktorú môže byť zau-
jatý v prospech RKC pri výkone
svojej poslaneckej práce či pri
riadení mesta, a to je neprípust-
né. Preto ako občan Pezinka a
volič mojich zástupcov vo veci
správy mesta protestujem proti
takýmto aktivitám.

Tak isto som proti tomu, aby
sa predstavitelia mesta zúčast-
ňovali omší služobne. Nemal
by sa v médiách vyskytovať
oznam ako ten v apríli, že na
omši bol primátor (viceprimátor,
poslanci). Predstavitelia mesta

by sa mali na omši a podob-
ných udalostiach zúčastňovať
jedine ako súkromné osoby, čo
netreba ani oznamovať.

V apríli bola odhalená pamät-
ná tabuľa nespravodlivo väzne-
ným a prenasledovaným obča-
nom Pezinka a okolia na mest-
skej budove. Je to záslužná akti-
vita, ale nechápem, prečo je na
nej vyobrazený symbol kresťan-
stva kríž. Boli snáď prenasledo-
vaní iba kresťania? Určite nie a
na tabuli sa to ani nespomína.
Vnímam to len ako ideologickú
propagandu na sekulárnom úze-
mí. Nenamietal by som nič, ke-
by bola tabuľa cirkevná a na cir-

kevnej „pôde“. Takto je to ale ne-
prípustné a Mesto by si na také-
to prešľapy malo dávať v bu-
dúcnosti pozor, lebo potom by
občania mohli žiadať aj finanč-
ne nákladnú nápravu.

Mali by sme si uvedomiť, že
na Slovensku žije množstvo rôz-
nych svetonázorových skupín
občanov, preto je dôležité dodr-
žiavať svetonázorovú neutrali-
tu štátnych činiteľov, inštitúcií a
verejných priestorov. Iba tak bu-
deme vedieť všetci v pokoji a vo
vzájomnej úcte spolunažívať.

Spoločnosť Prometheus
združenie svetských humanistov

Vladislav Marušic

Protest proti presahovaniu cirkvi do sekulárneho štátu

Pezinský fotoklub po dlhých rokoch opäť ožíva a začína robiť
nábor nových členov. Snaží sa tak nadviazať na predchádzajú-
cu činnosť a znova vybudovať a oživiť silu fotografie v našom
meste. Preto ak niekto z vás rád fotografuje, miluje umenie a
skrýva v sebe kreatívneho ducha, mal by sa k nám pridať.
Našou snahou je vytvoriť priaznivé podmienky pre rozvoj a udr-
žanie kvalitnej fotografickej činnosti na území mesta Pezinok. U
nás ťa čaká mladý a kreatívny kolektív, v ktorom môžeš získať
nové poznatky a zručnosti. Do budúcna pripravujeme spoluprá-
cu s rôznymi agentúrami a spolkami na úrovni výstav a rôznych
pracovných workshopov, a to aj mimo Slovenska. Viac informá-
cií a podmienky prijatia získaš mailom na adrese:

mab)
pezincan-

@mail.t-com.sk. (

Fotoklub robí nábor nových členov

V piatok 27. mája v poobed-
ňajších hodinách dvaja nezná-
mi páchatelia pred rodinným do-
mom na Šúrskej ulici v Modre
okradli 79-ročnú ženu. Zatiaľ
čo jeden z nich odlákal babički-
nu pozornosť na ulici, druhý vo-
šiel do domu. Odcudzili jej fi-
nančnú hotovosť vo výške
2084 eur. Polícia po páchate-
ľoch intenzívne pátra, ale odha-
liť takýchto ľudí býva niekedy
veľmi zložité. Poškodeným po
takejto neželanej „ návšteve “,
žiaľ, zostanú len oči pre plač.

Okresné riaditeľstvo PZ v
Pezinku by v tejto súvislosti
chcelo upozorniť starších obča-
nov ako aj ich rodinných prís-
lušníkov na to, aby boli voči ne-
známym osobám ostražití:

v žiadnom prípade neotvá-
rajte svoje príbytky cudzím
osobám, ak ste doma sami;

nekomunikujte s týmito oso-
bami a neverte im veci, o kto-
rých vám vravia, aj keď sa
zdajú byť lákavé;

zásadne odmietnite bezplat-
nú pomoc alebo výhodnú po-
nuku „ neznámych dobrých
ľudí “;

aj keď vás oni požiadajú o po-
moc, neverte im, nekomuni-
kujte s nimi, o pomoc môžu
požiadať aj iných ľudí na ulici;

ak sú dvaja, väčšinou jeden
z nich sa bude snažiť pod ne-
jakou zámienkou odlákať va-
šu pozornosť (pýtajú sa na

�

�

�

�

�

osoby, veci vo vašom okolí,
či ich poznáte alebo viete
kde sa nachádzajú);

osamelým ženám odporúča-
me dať si na dvere alebo
zvonček menovku v muž-
skom rode alebo v množnom
čísle;

majte vždy pri sebe telefo-
nický kontakt na svojich prí-
buzných a ak si nie ste istí,
zavolajte im aj pri menšom
podozrení.

�

�

Polícia varuje: Seniori, buďte opatrní!

Ak sa napriek všetkému sta-
nete obeťou, neostýchajte sa
volať o pomoc na bezplatnom
telefónnom čísle 158 alebo
096452 3700, 0961523900.
Privítame aj akékoľvek podo-
zrenie o pohybe cudzích ľudí
vo vašom okolí!

Snažte si zapamätať popis
osôb, výzor, oblečenie, vozidlo,
smer úniku atď a toto ihneď
oznámte. V prípade rýchlej spo-
lupráce je väčšia šanca dolapiť
zlodeja. (zm)

Ako treba správne privolať
pomoc polície na číslo 158:

predstaviť sa celým me-
nom,
oznámiť miesto, kde sa na-
chádzate,
oznámiť udalosť, ktorá pri-
nútila volať,
oznámiť vaše telef. číslo,
odpovedať na otázky,
riadiť sa pokynmi a odpo-
rúčaniami polície.

�

�

�

�

�

�

I v tomto roku vás srdečne pozývame na tradičné podujatie
PEZINSKÝ PERMONÍK. Uskutoční sa dňoch 19. - 21. augusta
v Dome kultúry v Pezinku. Bude to už 16. ročník Malokarpat-
skej výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov a 11.
ročník Pouličného ryžovania zlata na Slovensku. Súčasťou
podujatia bude bohatý sprievodný program, výborná hudba i
mestská opekačka.

Príďte si spolu s nami pozrieť krásne minerály a vzácne ka-
mene zo Slovenska i zo zahraničia a vychutnať si príjemnú let-
nú atmosféru. Andrea Heldová

V auguste budeme obdivovať minerály

Pri železničnej stanici v Pezinku sa začína rozmáhať nový
spôsob parkovania – aj piatich áut vedľa seba, a to až za mies-
tom, ktoré bolo vyhradené na parkovanie. Keďže značenie na
ceste už takmer nevidieť, je tam parkovacia trma-vrma... Kto
pozná šírku priestoru v mieste, kde veľkú časť zaberá plechový
plot a parkuje tam vedľa seba toľko áut, ľahko zistí, ako prechá-
dza týmto lievikom autobus alebo nákladné auto. Problém je
dostať sa tiež do dvora rodinného domu, je to ako jazda zruč-
nosti medzi kužeľmi. Zjedná niekto z kompetentných nápravu?

(AP)

Parkovanie pri železničnej stanici

V dňoch 4.- 11. júna sa uskutočnilo najväčšie a najstaršie cyk-
listické podujatie na Slovensku - 55. ročník OKOLO SLO-
VENSKA. Predposledná siedma etapa v piatok 10. júna so štar-
tom a cieľom v Trnave viedla tiež cez Pezinok. Pretekári, po-
vzbudzovaní divákmi, prechádzali ulicami nášho mesta v popo-
ludňajších hodinách.
Víťazom 7. etapy sa stalArgentínčan Maximilian Richeze.

Cyklisti prechádzali Pezinkom aj v pondelok 13. júna. V
dňoch 8.- 18. 6. sa uskutočnil 2. ročník charitatívnej jazdy NA
BICYKLI DEŤOM 2011 na podporu liečby detských onkologic-
kých pacientov. Jazda pozostávala z 11 etáp v dĺžke 1635 km
so štartom v českom Aši a cieľom v Novej Sedlici na východ-
nom Slovensku. Jedná z etáp viedla aj cez Pezinok. (r)

Cyklisti prechádzali cez Pezinok
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Zeleznice na Slovensku
prechádzajú kvalitatív-
nou zmenou najmä u nás

v západnej časti krajiny, kde bo-
la z prostriedkov Európskej únie
ukončená modernizácia. Medzi-
národné elektrické vlaky IC, EC
prechádzajú cez Pezinok po no-
vovybudovaných koľajniciach
zvýšenou rýchlosťou až do 160
km, znížila sa hlučnosť a mimo-
úrovňovým prechodom cez trať
sa zvýšila bezpečnosť.

V júni tohto roku si pripomína-
me významné výročie našej že-
leznice. Tridsiateho júna uply-
nie 170 rokov od ukončenia bu-
dovania trate z Bratislavy cez
Svätý Jur do Pezinka. Od tohto
dátumu začala železnica svoji-
mi službami významne ovplyv-
ňovať život občanov nášho regi-
ónu a pozitívne ovplyvnila aj
rozvoj samotného Pezinka.

Priemyselná revolúcia v Eu-
rópe v prvej polovici devätnás-
teho storočia si vyžiadala zvý-
šené nároky na prepravu suro-
vín, polotovarov, hotových vý-
robkov i prepravu poľnohospo-
dárskych produktov, zvierat, ale
aj osôb za obchodom, prácou
či zábavou. Podmienky vtedaj-
ších nespevnených komuniká-
cií najmä pri nepriaznivom poča-
sí, ale i rýchlosť ťažnými zviera-
tami nezodpovedali búrlivo sa
rozvíjajúcemu priemyslu. Preto
podnety z priemyselného An-
glicka i ďalších krajín sa dostali i
do vtedajšieho Rakúska-Uhor-
ska, kde uhorský snem v roku
1836 prijal prvý zákon o železni-
ciach v Uhorsku. Tento určil 13
základných tratí a stanovil tiež
daňové a iné výhody osobám a
spoločnostiam, ktoré chceli bu-
dovať železnice. Vtedy boli skú-
senosti s budovaním železnice
malé. V monarchii bola vybudo-
vaná prvá trať medzi Českými
Budějovicami a Linzom.

Ohľadom budovania železníc
na terajšom území Slovenska

Budovanie železníc pri-
niesla priemyselná revo-
lúcia

Konská dráha za pol mili-
óna zlatých

Pripomíname si 170 rokov železnice

sa v novembri 1836 v Bratisla-
ve pod vedením baróna Geor-
ga Wilhelma Walterskirchena a
grófa Franza Dezassa zišlo se-
demnásť podnikateľov a veľ-
kostatkárov. Tí sa rozhodli zdru-
žiť sily a prostriedky na vybu-
dovanie prvej železnice z Bra-
tislavy do Trnavy. Výstavbou
bol poverený Mathias Scho-
nerer, budovateľ Budějovickej
konskej dráhy. Náklady stano-
vili odhadom na pol milióna
zlatých. Tento finančný obnos
chceli získať predajom 2500
akcií v cene 200 zlatých za
kus. Trať mala viesť cez tri
slobodné kráľovské mestá –
Svätý Jur, Pezinok, Modra do
Trnavy.

Projekt mal podporu i mocen-
ských špičiek monarchie a mies-
todržiteľská rada uvoľnila na vý-
stavbu trate hlavného štátneho
inžiniera Franza Otta Hierony-
miho. Ten si k spolupráci vybral
tím zložený z inžinierov Júliusa
Lechnera, Franza Reitera a
Angličana Charlesa Bactgea,
ktorý mal bohaté skúsenosti z
výstavby železníc. Trasa želez-
nice ťahanej koňmi bola vytýče-
ná od Korunovačného pahorku
v Bratislave (súčasné námestie
Ľ. Štúra) do Svätého Jura, Pe-
zinka, Modry a Trnavy. Plán na-

Modrania od projektu
„odskočili“

rušilo rozhodnutie magistrátu
mesta Modry, ktorý sa postavil
proti prechodu trate cez Modru.
Projekt sa preto musel prepra-
covať, bolo treba vytýčiť nároč-
nejšiu terénnu trať cez Šenkvi-
ce. Neskoršie , už počas reali-
zácie trate, si to mešťanostovia
Modry rozmysleli a s traťou cez
ich mesto súhlasili, ale zmena
rozhodnutia už prišla neskoro.

Budovatelia konskej železni-
ce realizovali trať s perspektí-
vou na parnú prevádzku s roz-
chodom 1435 mm.
Prvý úsek v dĺžke 15,2 km z
Bratislavy do Svätého Jura bol
daný do prevádzky 27.9.1840.
Druhý úsek zo Sv.Jura do Pe-
zinka bol dokončený 30. 6.
1841. Tretí úsek bol z Pezinka
cez Šenkvice do Trnavy, ale pre
nedostatok peňazí sa stavba
17. 6. 1842 zastavila. Pokračo-
valo sa až po niekoľkých ro-
koch. Úsek do Šenkvíc bol do-
končený v októbri 1845 a do Tr-
navy v júni 1846. Neskôr sa roz-
hodlo o predĺžení trate až do
Serede, kde bol sústredený ob-
chod so soľou i možnosť pre-
kládky tovarov na lode.

Pre zabezpečenie prevádzky

Peniaze vystačili len po
Pezinok

Z Bratislavy do Trnavy za
tri hodiny

kúpila správa železníc 118 ko-
ní. Pre ťažkú dopravu mali 64
ťažných koní „štajerákov“.
Osobné vozne boli vo forme
dostavníkov so záťažou 1,8 t a
nákladné so záťažou 6 ton.V ro-
ku 1863 mala železnica 22
osobných, 156 nákladných a je-
den montážny vozeň. Na zim-
nú údržbu slúžili dva snehové
pluhy. Kone ťahali dva vozne a
v určených staniciach ich pre-
priahali. Denne prebehli 40 ki-
lometrov, pracovali dva dni a
na tretí mali voľno. Trasu Bra-
tislava – Trnava prešiel vlak za
tri hodiny. V nákladnej doprave
kone ťahali až päť vozňov. V ro-
ku 1868 prepravila Bratislav-
sko-trnavská akciová želez-
ničná spoločnosť takmer 70 ti-
síc osôb a viac ako 80 ton to-
varu.

O kladnom vplyve železnice
na život regiónu i mesta Pe-
zinok sa vo vtedajšej tlači pozi-
tívne vyjadrili i osobnosti kultúr-
neho a spoločenského života,
napríklad Juraj Palkovič, Pavol
Dobšinský i národný buditeľ Ľu-
dovít Štúr.

Konská železnica na trati
Bratislava – Trnava ukončila
prevádzku 10. októbra 1873.
Úsek do Serede bol prevádzko-
vaný o štyri roky dlhšie. Prvý
parný vlak na Považskú želez-
nicu vyšiel v máji 1873.

Peter Ronec

Pohľadnica z roku 1899

Posledný májový týždeň žiaci
3.A a 3.B zo ZŠ Kupeckého trá-
vili v Škole v prírode na Martin-
ských holiach. Okrem zážitkov v
prekrásnom prírodnom prostre-
dí Malej Fatry si priniesli aj pa-
mätné diplomy z akcie „ Čítajme
si ...2011 “. Išlo už o štvrtý ročník
podujatia, ktorého cieľom je za-
pojiť do čítania čo najviac detí.
Najpočetnejší detský čitateľský
maratón organizuje Linka det-
skej istoty pri Slovenskom výbo-
re pre UNICEF v spolupráci s
knižnicami a školami na celom
Slovensku.

Všetci zapojení žiaci simultán-
ne čítali v knižniciach jednu stra-

nu vybraného literárneho diela.
Potom sa podpísali na plagát a
ich mená budú zarátané k ďal-
ším podpisom čítajúcich detí.
Naši žiaci teda po dvojhodinovej
pešej ceste lesom dorazili do
knižnice v Martine, kde sa pridali
k ostatným čitateľom. Jej pra-
covníci ocenili výbornú úroveň
ich čítania a vedomostí. My sme
zasa obdivovali a tak trochu i zá-
videli moderné a estetické
prostredie knižnice. Sme radi,
že aj deti z Pezinka svojím pozi-
tívnym postojom k čítaniu pri-
speli k pokusu o prekonanie mi-
nuloročného rekordu.

Mgr. Eva Čapkovičová

Pezinské deti čítali v modernej martinskej knižnici

(My Karol, z božej mi-
losti kráľ… v predvečer sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa ro-
ku Pána 1339) – úvodné a záverečné slová z listiny, ktorou kráľ
Karol pezinským a svätojurským grófom Petrovi a Sebušovi
„

(ďalšie slová z listiny).
Deň, keď vstúpilo do platnosti toto kráľovské rozhodnutie –

24. jún – si pezinskí baníci zvolili za svoj deň a nazvali ho „ Deň
pezinského baníctva“. V tomto období sa uskutočňuje už tra-
dičné stretnutie primátora mesta s baníckou pospolitosťou.
Tohto roku to bolo už po desiatykrát, keď si na spoločnom stret-
nutí pripomenuli časy minulé, ale prebrali aj očakávané aktivity
a podujatia súčasného nositeľa baníckych tradícií v meste –
Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku.

V hore spomínanej listine je aj zmienka o tom, že v našich kon-
činách ešte pred uvedenou listinou, ťažbu zlata vykonával ma-
gister Mauricius – presnejšie písomné údaje zatiaľ neexistujú.
Podarí sa vypátrať stopy baníctva pred rokom 1339?

Nos Carolus Dei… in crastino festi Nativitatis Beati Johannis

Baptiste anno Domini MCCCXXX nono

láskavo vyjadrujúci súhlas, žeby im na oplatenie ich verných

služieb bola udelená táto zvláštna milosť, aby kdekoľvek na ich

majetkoch Pezinok a Svätý Jur, mali slobodnú možnosť otvárať

a spracovávať nerasty zlata alebo striebra a vôbec akéhokoľ-

vek iného kovu... “

Jozef Mišuta

Deň pezinského baníctva

V dňoch 25. a 26. júna sa v priestoroch Rušňového depa
Bratislava východ ( staré depo) uskutoční 13. celoslovenský
zraz historických železničných vozidiel „RENDEZ 2011“. Po-
dujatie organizujú Železnice Slovenskej republiky v spolupráci
so Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoloč-
nosťou Cargo Slovakia a slovenskými klubmi železničnej
nostalgie za významnej podpory ďalších subjektov.

V rámci programu sa uskutoční defilé rušňov, prezentácia mo-
delových koľajísk a záhradnej železnice, vyhliadkové jazdy par-
nými vlakmi alebo predaj suvenírov a železničných modelov.
Mimoriadne historické vlaky pôjdu tiež cez Pezinok: v sobotu
25. júna o 8,58 hod. (parný vlak) v smere do Bratislavy, o 19,17
hod. (motorový vlak) na trase Bratislava v smere do Leopol-
dova, v nedeľu 26.6. o 8,58 hod. (motorový vlak) v smere do
Bratislavy, o 17.00 hod. (motorový vlak) v smere do Leopol-
dova. (mo)

Historické vlaky cez Pezinok

V dňoch 26.-27. mája sa konal v našom partnerskom maďar-
skom meste Mosonmagyaróvár WORKSHOP na tému „Spo-
lupráca medzi partnerskými mestami“. Mesto Pezinok na tejto
akcii zastupovala dvojčlenná delegácia v zložení zástupca pri-
mátora Miloš Andel a predseda Klubu sprievodcov mesta Pe-
zinok Peter Ronec.

Po úvodnom predstavení všetkých účastníkov jednotlivé dele-
gácie v krátkosti predstavili svoje mestá a odovzdali prítomným
informačné a propagačné materiály.

V druhej časti programu boli účastníci rozdelení do pracov-
ných skupín, kde sa rokovalo v tematických okruhoch ako kul-
túra, šport, turistika a cestovný ruch. Pezinskí zástupcovia sa
zúčastnili rokovania v turistickej sekcii. Hovorilo sa o možnos-
tiach výmen medzi partnerskými mestami navzájom. Z predne-
sených návrhov vzišli tieto požiadavky: vypracovať program
jednodňových exkurzií v meste a blízkom okolí, vzdialenejšie
ciele – plánovať viacdňové pobyty, propagovať podujatia v
miestnych médiách s cieľom informovať obyvateľov či zaviesť
turistické karty a poskytnúť zľavy aj partnerom, čím by sa zvýši-
la príťažlivosť cestovného ruchu.

Na záver workshopu všetci zúčastnení kladne hodnotili pro-
gramovú i organizačnú prípravu podujatia a zhodli sa, že treba
hľadať všetky možnosti pre ďalší rozvoj partnerských vzťahov
v prospech občanov partnerských miest. (pv)

Workshop v Mosonmagyaróvári
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V nedeľu 22. mája sme strá-
vili príjemný deň v Pezinku so
skupinou dôchodcov z americ-
kého Utahu. Pre našich hostí
sme pripravili veľmi úspešný ce-
lodenný program, o ktorý sa
významnou mierou zaslúžilo aj
pezinské folklórne divadlo Ra-
dosť. Pripravilo hudobný prie-
rez svojou 6-ročnou tvorbou –

Američania plní dojmov z návštevy Pezinka
pásmami a spevohrami vytvo-
renými v spolupráci so scená-
ristom, dramaturgom a reži-
sérom v jednej osobe Dr. Ka-
milom Baxom. V hodinovom
programe odzneli rezké, vese-
lé, ale aj pomalé melancholic-
ké slovenské ľudové piesne s
anglickým sprievodným slo-
vom, ktoré našich hostí zdvihli

zo sedadiel. Bolo to milé a hod-
notné predstavenie, ktoré cel-
kom určite vyslalo do ďalekého
Utahu správu o kráse sloven-
ského folklóru. Nedá mi tiež
nevyzdvihnúť aj sprievodcov-
skú službu Pezinčana Petra
Ronca, ktorý urobil dojem svo-
jou fundovanosťou a vedo-
mosťami prezentovanými v

anglickom jazyku.
Hostia z USA odchádzali z

Pezinka unavení, ale nadšení
zo zážitkov, ktoré im pripravil
Pezinok a Pezinčania. Opäť sa
nám raz podarilo aj s vašou
pomocou zviditeľniť naše ma-
lé Slovensko.

,
vedúca skupiny

Ing. Eva Frťalová

Malokarpatské múzeum v
Pezinku pripravilo pre seniorov
v rámciAkadémie tretieho veku
v školskom roku 2010/2011
dva nové kurzy v odbore Kera-
mika a Základy kresby a maľby.

Na prednáškach v múzeu v
odbore Keramika sa posluchá-
či dozvedeli základné informá-
cie o výrobe keramiky, o deji-
nách a súčasnosti keramické-
ho remesla na Slovensku.
Praktická časť prebiehala v ke-

ramickej dielni Centra voľného
času, kde si účastníci mohli vy-
skúšať práce s hlinou – mode-
lovanie, glazovanie, maľova-
nie, točenie na hrnčiarskom kru-
hu. Vytvorili tak niekoľko úžit-
kových i dekoratívnych výrob-
kov podľa vlastných návrhov.
Lektormi praktickej časti bola
Barbara Bizmayerová a Miro-
slav Malinovský, lektorkou teo-
retickej časti Mgr. Eva Ševčí-
ková.

Prvý ročník Základov kresby
a maľby sa zameriaval na oboz-
námenie sa so základnými vy-
jadrovacími a výrazovými pros-
triedkami ako sú bod, linka, plo-
cha, štúdium priestoru – per-
spektíva, svetlo a tieň. Tema-
ticky boli hodiny venované spo-
čiatku kresbe, neskôr maľbe,
vytváraniu zátišia, štúdiu rúk,
portrétu, dôraz bol kladený
na charakter a výraz prevede-
nia obrazu. Lektorkou bola

Mgr. art. Verona Prokopová.
Na májovej výstave v Malo-

karpatskom múzeu boli vysta-
vené práce seniorov, ktoré vy-
tvorili pod vedením lektorov na
oboch kurzoch. I keď obsah vý-
stavy tvorili keramické objekty
a výtvarné práce, pre zúčast-
nených bol dôležitejší samot-
ný proces tvorby, spoznáva-
nie materiálov, výtvarných a re-
meselných techník.

Eva Ševčíková

Čo vytvorili, prezentovali na výstave

bu, Viničného, Šenkvíc, Myjavy
i Terchovej. Každá z členiek pri-
ložila ruku k dielu, ako mohla.
Tešíme sa, že môžeme ako vý-
sledok nášho snaženia ukázať i
storočné výšivky.

V jarných dňoch sme urobili
brigádu na dvore, upratali sme
a niečo ponatierali. Vyčistili
sme tiež pivničné priestory.
Vždy nás je dosť, aby sme si
mohli urobiť nejaké práce. Na

brigáde je vždy dobrá nálada a
po nej, samozrejme, je vždy nie-
čo na zahryznutie či zapitie.

Tešíme sa i na naše pravidel-
né stretnutia v klube v pondelok
a vo štvrtok. Je nás stále viac,
no žiaľ, už nemáme na čom se-
dieť. Stoličky sú staré, rozpada-
jú sa. Stoly sú reparované, i tie
už prezrádzajú svoju starobu.
Aj keď sa boríme s rôznymi ťaž-
kosťami, ktoré vyplývajú z vyš-

šieho veku a z postavenia dô-
chodcu, duchom sme mladí.
Máme spoločné záujmy, na po-
sedeniach sa zabavíme, vy-
mieňame si skúsenosti, recep-
ty, ručné práce. Samozrejme,
často sa bavíme tiež o politic-
kom dianí u nás, a veru, našim
politikom by sme mali kadečo,
aj nepríjemné, povedať. Takto
si žijeme v Klube dôchodcov na
Cajlanskej ulici. (kd)

Práce má asi každý dosť, ale
dokážeme si spríjemniť aj pár
voľných chvíľ niečím pekným,
čo poteší aj tých druhých. Platí
to aj o našom klube dôchodcov
na Cajle.

Cez zimné mesiace sme vari-
li, piekli a začali sme so šitím kro-
jovaných bábik. Zreparovali sme
i staré a pokazené, ktoré sme pri-
niesli z domu. Urobili sme kroje z
Cajle, Modry, Slovenského Gro-

V klube sa nenudíme – varíme, šijeme upratujeme

Dňa 1. júna 2011 podľahol ťažkej choro-
be náš spoluobčan Ing. František Wag-
ner, mimoriadne aktívny človek, ktorý sa
do posledných dní svojho života zapájal
do rôznych aktivít v našom meste. Bol
členom Klubu sprievodcov mesta Pe-
zinok. Venoval sa sprievodcovskej čin-
nosti a ďalším aktivitám klubu. Jeho jazy-
kové znalosti ho predurčovali na tlmoč-

nícke služby a odborné znalosti získané vysokoškolským
štúdiom využíval tiež ako lektor. Nezabudnuteľná ostane pre
členov klubu sprievodcov i jeho priateľov prechádzka náuč-
ným chodníkom v Zámockom parku, počas ktorej nám odu-
ševnene a fundovane rozprával o vzácnych drevinách a
rastlinách, ktoré sa tam nachádzajú. Mal však bohaté skúse-
nosti tiež z vinohradníctva a vinárstva, bol aktívnym členom
združenia vinohradníkov a vinárov.

Lásku k Malokarpatskému regiónu i ľuďom tu žijúcim pre-
javoval aktívnou prácou v miestnom spevokole Šafrani, kto-
rý už viac rokov poslucháčom z Pezinka i okolia rozdáva
krásne umelecké zážitky a radosť zo života.

Jeho angažovanosť, srdečné priateľstvo a ochota pomá-
hať ostanú vzorom i pre jeho nasledovníkov. Česť jeho pa-
miatke! Peter Ronec

Rozlúčka so vzácnym človekom

Augustové dni v našom mes-
te už jedenásty rok spestruje je-
dinečné kultúrne podujatie. Pe-
zinčania, hlavne zo strednej a
staršej generácie, sa naň veľmi
tešia, pretože im prináša radosť
a príjemné zážitky. Tým podu-
jatím je Medzinárodný súťažný
festival malých dychových hu-
dieb s názvom DYCHOVKY V
PREŠI.

Základ nádhernej tradície toh-
to pezinského festivalu položila
dychová hudba Cajlané, ktorá
si práve v tomto roku pripomína
20. výročie svojho založenia.
Na predchádzajúcich desiatich
ročníkoch festivalu vystúpilo
101 dychových orchestrov v kto-

rých účinkovalo vyše dvetisíc
muzikantov. Predstavili sa hud-
by nielen zo Slovenska, ale aj z
Čiech, Rakúska, Nemecka,
Poľska, Maďarska a Izraela.

povedal nám predse-
da festivalu František Féder.

„Cieľom nášho festivalu je po-

núknuť poslucháčom tie naj-

krajšie melódie a piesne často v

ľudových úpravách súčasných

skladateľov. Na festival, ktorý

patrí k najväčším v regióne i na

Slovensku, sa každoročne te-

šia aj muzikanti. Vznikajú tu no-

vé priateľstvá, je tu skvelá at-

mosféra, do hľadiska prichá-

dzajú stovky vďačných poslu-

cháčov, ktorí majú dychovú hud-

bu radi,“

V tomto roku sa festival usku-
toční v dňoch 12.-14. augusta.
Z dôvodov rekonštrukcie Zám-
ku organizátori hľadali náhrad-
né priestory, ktoré našli v centre
mesta - na nádvorí Krušičovej
kúrie a v Amfiteátri. Priaznivci
dychovej hudby sa môžu tešiť
na tieto orchestre: Svätojurská
kapela, Šarfianka, Častovanka,
Grinavanka, Sebedražská ka-
pela zo Sebedražia (okr. Prie-
vidza), DH Mladík z Hornej
Súče (okr. Trenčín), Karpat-
ská kapela z Dolnej Krupej (okr.
Trnava), DH Cementón z
Banskej Bystrice, Mladežnícka
dychová hudba FOR ZUŠ
Bratislava (všetky Slovensko),

moravské dychové hudby –
Stráňanka zo Strání (okr. U-
herské Hradište), Vlčnovjané z
Vlčnova (okr. Uherské Hra-
dište), Fialenka z Lanžhota
(okr. Břeclav), Estradáci (CZ),
DH Musikzug der FF Zittau z
Nemecka a jubilujúca DH Caj-
lané v novom zložení.

Hlavným organizátorom podu-
jatia je Spolok dychovej hudby
Cajlané v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom, Mes-
tom Pezinok a Bratislavským
samosprávnym krajom. Spon-
zormi sú tiež podnikatelia z Pe-
zinka a okolia.

Podrobný program festivalu u-
verejníme v budúcom čísle. (ff)

Na festival DYCHOVKY V PREŠI prídu skvelé orchestre(12. – 14. augusta)

Výroba čipiek paličkovaním je jedna z najťažších textilných
techník. Prvé zmienky o paličkovanej čipke na Slovensku sia-
hajú až do 16. storočia. No aj vtedy už bola táto technika pomer-
ne rozvinutá. V našom regióne je skupina žien, ktoré sa venujú
tejto záľube a stretávajú sa, aby sa priučili niečomu novému
resp. zdokonalili v tejto činnosti. Raz do týždňa sa stretávajú dô-
chodkyne v utorok poobede v dennom centre v Grinave, kde ve-
dúcou tohto krúžku je pani Júlia Rusnáková. Jednotlivé členky
pochádzajú nielen z Grinavy, ale aj Limbachu, Slovenského
Grobu a tiež Pezinka. Privítali by, keby sa pridali k nim aj ďalšie
ženy, ktoré by mali záujem o tohto pekného koníčka. V utorok
14. júna sa v priestoroch Denného centra konalo posledné
stretnutie a ukončenie pred prázdninami, kde členky poďako-
vali za všetku činnosť, ochotu a spoluprácu svojej vedúcej p.
Rusnákovej. Medzi pozvanými boli aj zástupcovia mesta, ktorí
poďakovali za odvedenú prácu a šírenie našich tradícií v našom
regióne. Ďalšie ich stretnutie je naplánované na koniec au-
gusta. (pv)

Venujú sa paličkovaniu

Nevšedné stretnutie bývalých žiakov Ľudovej školy na Holu-
byho ulici sa uskutočnilo 21. mája. Pred 64 rokmi boli prváčikmi.
Do štyroch tried ich chodilo 120. Tohtoročné stretnutie bolo už tre-
tím v poradí. Prvé sa uskutočnilo, keď oslavovali šesťdesiate výro-
čie ukončenie prvého ročníka, druhé v roku 2009 a tretie teraz. Na
stretnutie ich prišlo 42. Viacerí bývajú v Pezinku alebo v Brati-
slave, ale niektorí pricestovali aj z iných končín Slovenska a zo
zahraničia. Helmut Miroslav Šipek precestoval 850 kilometrov z
Nemecka, kde žije už dlhé roky. Povedal nám, že do Pezinka sa
vracia vždy veľmi rád. Tohtoročné stretnutie bolo významné tiež
tým, že väčšina z nich dovŕši sedemdesiatku, takže dôvodov na
oslavu bolo viac.

Na stretnutie sa všetci veľmi tešili, pospomínali, mnohé si oživili
v pamäti , podelili sa spoločne s radosťami i starosťami svojho ži-
vota. Sľúbili si, že pokiaľ im to zdravie dovolí o rok sa stretnú zno-
vu. (mo)

Pred 64 rokmi prváčikmi
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Z podnetu, ktorý vzišiel od pezinských dobrovoľných hasičov

a v spolupráci s preventívnou komisiou Územného výboru

Dobrovoľnej požiarnej ochrany Pezinok-Senec sa zrodila v

Pezinku nová výtvarná súťaž. Jej téma je „ Namaľuj sv. Flo-

riána“ a aktérmi sú žiaci miestnych základných škôl.

Zaslúžilí členovia DPO Rudolf Turanský a Peter Ronec, ktorý

je vrchným inšpektorom a členom komisie histórie DPO,

navštívili školy a žiakom predstavili život a odkaz sv. Floriána.

Potom deti pod dozorom svojich učiteliek Mgr. Aleny Burda-

novej zo ZŠ Fándlyho a Mgr. Jany Kuttnerovej zo ZŠ Na biele-

nisku vymaľovali sošky sv. Floriána, ktoré pre tento účel vyrobil

a školám venoval R. Turanský.

Ukončené práce – vymaľované sošky patróna hasičov zhod-

notila odborná porota. Tri najkrajšie boli ocenené diplomami a

drobnými vecnými cenami. Výtvory žiakov sa všetkým páčili, aj

preto sa organizátori súťaže rozhodli urobiť výstavku všetkých

prác, aby si ich mohli pozrieť tiež ostatní žiaci, pedagógovia i ve-

rejnosť. (pr)

Súťaž v maľovaní sošiek sv. Floriána

Pezinský konský areál Rozál-
ka má za sebou hektické, no zá-
roveň úspešné obdobie. Pezin-
čania i obyvatelia okolitých
miest a obcí mohli vidieť výkony
svetového kalibru. V máji bola
sezóna 2011 otvorená drezúr-
nymi pretekmi. Neobvykle vyso-

Rozálka sa pripravuje na udalosť roka

ká účasť jazdcov zapríčinila, že
sa súťažilo dlho do noci a ani na-
priek zlému počasiu jazdci a di-
váci neboli o nič ukrátení. Keď
sa príjemné jarné počasie zme-
nilo na celodenný lejak, záze-
mie našli v novej hale a súťaž
prebehla úspešne do konca.

O dva týždne neskôr sa zišlo
na Rozálke pre zmenu 200 par-
kúrových koní, aby si zmerali si-
ly v pretekoch zaradených v ka-
lendári Svetovej jazdeckej fede-
rácie (FEI), SHERON GRAND
PRIX CSI*, Pezinok. Napriek
bohatému medzinárodnému za-

stúpeniu – prihlásili sa jazdci z
10 krajín – sa víťazom stal
Slovák, Juraj Krivjanský.

Len pred pár dňami, 17. - 19.
júna, sa na Rozálke stretli „par-
kuráci“ opäť. Medzinárodné pre-
teky v skoku na koni boli organi-
zované paralelne s dvojhviez-
dičkovými voltížnymi pretekmi
pod spoločným názvom Slo-
venské jazdecké dni, a tak to v
modernom konskom areáli žilo
ako v úli.

Sezóna na Rozálke sa však
ešte zďaleka neskončila. Po-
sledný júlový víkend sa tu budú
druhýkrát konať otvorené Maj-
strovstvá SR v skoku na koni a
1.-4. septembra budeme sved-
kami mimoriadne náročných
pretekov, ktoré sa spájajú s dl-
horočnou tradíciou v Pezinku.
Uskutoční sa 35. ročník POŠ-
TOVÁ BANKA– BMW GRAND
PRIX CSI3* - W o malokarpat-
ský strapec. Toto podujatie bu-
de športovou udalosťou roka a
môžeme sa tešiť na výkony sve-
tovej jazdeckej špičky.

Vstup na všetky preteky je voľ-
ný. Viac informácií nájdete na www.-

rozálka.sk Mgr. Petra Hašová

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja chce, aby žiaci

stredných škôl poznali históriu župy. Pripravuje preto študijný

materiál, ktorý bude mapovať históriu bratislavského regiónu.

Študenti sa budú o župe učiť v rámci dejepisu.

“ zdôraznil batislavský župan

.

Župa v súčasnosti sumarizuje podklady. Zamerať sa chce na

významné osobnosti, kultúrne pamiatky, historické miesta v žu-

pe, spomienkové slávnosti, priblíži aj historické udalosti, ktoré

sú späté s týmto regiónom.

„Záleží nám na

tom, aby mladá generácia poznala históriu Bratislavskej župy.

V regióne totiž žilo a pôsobilo veľa významných osobností, je tu

množstvo zaujímavých pamiatok a história župy je tiež bohatá

na udalosti. Som presvedčený, že mládež by mala poznať his-

tóriu kraja, v ktorom žije, Pavol

Frešo

(it)

Na stredných školách chce BSK
učiť históriu župy

Mokré oslavy náladu deťom nepokazili

Daždivé počasie urobilo škrt
plánom organizátorov celo-
mestského Dňa detí. Podujatie
chceli pôvodne usporiadať v
Zámockom parku, od rána však
pršalo, preto museli všetko pre-
sťahovať do Domu kultúry. De-
ti prišli v hojnom počte aj sem.
Čakali ich tu súťaže, vystúpe-

nia a rôzne atrakcie. Detský dža-
vot a dobrá nálada sa niekoľko
hodín rozliehali v najväčšej sále
a po chodbách na poschodí i v
prízemí. Deti za účasť v súťa-
žiach dostali malú motivačnú od-
menu. Firma Grafit ich obdaro-
vala pestrofarebnými balónikmi.

Hlavnými organizátormi podu-

jatia bolo Mesto Pezinok, Pe-
zinské kultúrne centrum a Cen-
trum voľného času. Na začiatok
prišiel deťom k ich sviatku za-
blahoželať aj primátor mesta
Oliver Solga.

Celomestskú akciu k MDD pri-
pravili aj hasiči. Dobrovoľný ha-
sičský zbor a Okresné riaditeľ-

stvo Hasičského a záchranného
zboru pozvali deti na hasičské
ihrisko pri Rozálke. Opäť pripra-
vili pre ne zaujímavé atrakcie a
ukážky. Škoda, že aj toto podu-
jatie poznačilo počasie. Prišla
búrka, po nej však program po-
kračoval ešte do neskorých poo-
bedňajších hodín. (mo)

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Priestory Domu kultúry nahradili Zámocký park. Na hasičské ihrisko prišli deti aj po búrke. Foto (mo)

V Šenkviciach sa 2.júna uskutočnilo stretnutie zástupcov Vý-

boru NR SR pre financie a rozpočet s poslancami Rozpočtového

výboru poslaneckej snemovne ČR za účasti predstaviteľov Bra-

tislavského samosprávneho kraja a zástupcov miest a obcí okre-

su Pezinok. Za mesto Pezinok sa podujatia zúčastnil zástupca pri-

mátora Ing. Miloš Andel. Cieľom stretnutia bolo prerokovať a pou-

kázať na problematiku systému miestnych daní vo vzťahu na

miestny a štátny rozpočet. Zástupca Pezinka poukázal aj na ob-

medzené možnosti čerpania európskych fondov pre potreby

miest a obcí BSK. (r)

Hovorili o miestnych daniach

Známa spoločnosť Flaga, ktorá v Pezinku pôsobí už skoro

dve desaťročia, sa presťahovala na Šenkvickú č. 14/R. Nové

moderné priestory pre spoločnosť FLAGA a ECO Energy

Service slávnostne odovzdali do užívania 17. júna a vysvätil

ich farár Ján Ragula. Otvorenia sa zúčastnil aj primátor Oliver

Solga, ktorý vyzdvihol nielen estetické prostredie, ale aj dôleži-

tý fakt, že majiteľ nehnuteľnosti reagoval na výzvu mesta a vy-

budoval po celej dĺžke svojho pozemku verejný chodník pre pe-

ších a cyklistov. (ra)

FLAGA v novom
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JÚL

AUGUST

4.-8.7. Letné detské tábory

16.7. PEZINSKÝ DEMIŽÓN

17.7. Kultúrne leto - Literárny kolotoč.

24.- 27.7. Memoriál Pavla Daniša

V knižnici sa nenudíme.

7.8. Kultúrne leto - FOLKLÓRNY SÚBOR OB-
STRLÉZE

8.8. HASIČSKÉ HOBBY

12.-14. 8. DYCHOVKY V PREŠI

– prímestské a pobytové. Organi-
zátor: Epicentrum – Centrum voľného času.

. Medzinárodný turnaj dvojíc v pétan-
que. Areál SOŠ Komenského ul. Organizátor: Pétanque Club
Spiders Pezinok.

o 17.00 hod. - 5. ročník
autorského čítania – z tvorby mladých autorov. Tribúna pred
Zámkom. Organizátor: Malokarpatská knižnica v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom.

– celoštátny turnaj dorastu
triedy C v tenise. Kurty VTC. Organizátor: Peter Grič.

Cyklus prázdninových podujatí pre
deti. Organizátor: Malokarpatská knižnica.

Podujatia organizované Pezinským kultúrnym centrom a Mest-
ským múzeom nájdete na 11. strane.

o 17.00 hod. -
. Tribúna pred Zámkom. Organizátor: Pezinské kultúr-

ne centrum.

o 17.00 hod. - – vernisáž výstavy
exponátov s tématikou hasičov. Minigaléria Domu kultúry. Or-
ganizátor: Pezinské kultúrne centrum. Kurátor výstavy: Peter
Ronec.

– 11. ročník medzinárodného
súťažného festivalu malých dychových hudieb. Krušičova kúria a
Amfiteáter. Organizátori: Spolok DH Cajlané, Pezinské kultúrne
centrum, Fan klub DH Cajlané.

13.-14. 8. Turnaj Jožko Cup 2011

19..-21.8. PEZINSKÝ PERMONÍK

28.8. Letné rozprávkové popoludnie –

V knižnici sa nenudíme

1.- 4.9. CSI3***W

5.9. Otvorenie krúžkovej činnosti

6.9. FS JAVORČEK a FS LIPA – Ako nás nepozná-
te

7.9. Literárny festival J. Smreka

10.9. GUĽOBRANIE

11.9. Ahoj rozprávka

16.-18.9. Detské remeselné mestečko

16.-18.9. VINOBRANIE

16.-18.9. Malokarpatský zraz karavanistov – 11. ročník

23.9. PEZINSKÝ STRAPEC

26.9. MALÉ, ALE MILÉ

– . 14. ročník tenisového tur-
naja amatérov. Kurty VTC. Organizátor: Peter Grič, VTC Pezi-
nok.

- – 16. ročník Malokarpatskej
výstavy a burzy minerálov, fosílií a drahých kameňov + 11. ročník
Pouličného ryžovania zlata na Slovensku. Dom kultúry v Pe-
zinku. Organizátor: Jirko Vitáloš

o 17.00 hod. - AKO
IŠIEL SOMÁRIK NA VANDROVKU. Učinkuje: Divadlo bábok
Terézie Szabovej-Kornošovej. Krušičova kúria, Radničné nám.9.
Organizátor: Pezinské kultúrne centrum.

- cyklus prázdninových podujatí pre
deti. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Organizátor: Malokar-
patská knižnica.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatia Pezinského kul-
túrneho centra v júli a auguste, ktoré sú súčasťou Kultúrneho
leta, presúvajú do Domu kultúry . Vstup na tieto podujatia je zdar-
ma.

. 35. ročník medzinárodných jazdeckých prete-
kov o Malokarpatský strapec. Areál zdravia Rozálka. Organizá-
tor: IRIAgrofest.

. Epicentrum - Centrum voľ-
ného času. Organizátor: CVČ

19.00 hod.
. Program folklórnych súborov pre organizovaných návštevní-

kov i pre verejnosť.

. Krušičova kúria, Radničné
nám.9. Organizátor: Malokarpatská knižnica v spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym centrom.

– tradičný medzinárodný turnaj trojíc v pé-
tanque.Areál SOŠ Komenského ul.

16.00 hod. - – cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum.

. Zámocký park. Organi-
zátor: CVČ

- – tradičné oberačkové slávnosti. Cen-
trálna mestská zóna. Organizátor: Mesto Pezinok a Pezinské
kultúrne centrum.

. Areál
zdravia Rozálka. Organizátor: Camping caravaning club, Pavel
Andel.

. XXVII. ročník medzinárodnej súťa-
že v spoločenskom tanci. Dom kultúry.

o 19.00 hod. . Dom kultúry. Organizátor:
Pezinské kultúrne centrum

SEPTEMBER

Kalendár podujatí na III. štvrťrok 2011Kalendár podujatí na III. štvrťrok 2011
27.9. Svetový deň cestovného ruchu

29.9. Žije medzi nami

Veselá oberačka

Čítanie je in

. 1. prehliadka Bratislavy,
2. prehliadka Pezinka. Organizátor: Klub sprievodcov mesta Pe-
zinok.

o 17.30 hod. – stretnutie s významnou
osobnosťou Pezinka. Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kul-
túrne centrum.

– lietrárna a výtvarná súťaž pre deti a školy.
Malokarpatská knižnica Pezinok. Organizátor: Malokarpatská
knižnica.

. Beseda o knihe M. Ďuríčkovej Danka a Janka (pre
školy). Malokarpatská knižnica. Organizátor: Malokarpatská
knižnica.

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

EPIcentrum – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGENA SUCHOŇA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

(PKC), Holubyho 42, 902 01 Pe-
zinok
Ingrid Noskovičová, tel. 033/641 3949, e-mail:

,

, Mladoboleslavská 9,
902 01 Pezinok
Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/ 641 2020, e-mail:

,

, Trnavská
1, 902 01 Pezinok
Mária Neuszerová, 033/ 641 2256, 0905 979 538, e-mail:

,

– GALÉRIA INSITNÉHO UME-
NIA, Schaubmarov mlyn, Malacká 1, 902 01 Pezinok, Iveta Žáková,
tel. 0911 334552, 033/640 4035, e-mail:

, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
tel. 033/ 641 2315, e-mail: ,

, Ul. M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
PhDr. Danka Kopálová, tel. 0903 249891, e-mail:

,

kulturnecentrumpezi-
nok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

epicentrum.pe-
zinok@gmail.com www.epicentrum.org

zuspezino-
k@rsb.sk www.zuspezinok.sk

pezinok@sng.sk

dospele.odd@kniznicapezinok.sk

muzeumpezino-
k@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk

Kontakt na organizátorov

Na pezinskom Permoníku budeme obdivovať nádherné mi-
nerály, fosílie a drahé kamene.

Krojovaná skupina na Vinobraní.

Záverečnými finálovými zápasmi a zápasmi o tretie mies-
to skončila Pezinská hokejbalová liga. V druhých a tretích
záverečných dueloch sa zrodili tieto výsledky:

HALIGANDAPezinok - VITAMÍNY "A" 7:1 ( 2:0, 1:1, 4:0)
Zápas sa zlomil na začiatku tretej tretiny, kedy hrali Vitamíny
presilovku, ale v nej inkasovali.Stav série: 2-0

HBK Panteri - Vitamíny "B" 5:6 po predĺžení
V dramatickom závere Vitamíny vyrovnali a v predĺžení po 2
minútach strelili víťazný gól. Stav série: 1 - 1

HALIGANDAPK - VITAMÍNY "A" 5:0 ( 1:0, 3:0, 1:0)
Za upršaného počasia sa viac darilo Haligande, ktorú pri sú-
perových šanciach spoľahlivo podržal brankár. Stav série:
3 - 0

HBK Panteri - Vitamíny "B" 7:0
Stav série: 2 - 1

Finále sa hralo na 3 víťazné zápasy, o 3. miesto na 2 víťaz-
né zápasy.

1. , 2. , 3.
, 4. Vitamíny "B", 5. Carpathians

Pezinok, 6. Hornets Pezinok, 7. HC Warriors, 8. Diabli
Réca, 9. Obri Grinava, 10. Buldogs Pezinok.

Finále - 2. zápas:

O 3. miesto - 2. zápas:

Finále - 3. zápas:

O 3. miesto - 3. zápas:

Konečná tabuľka: Haliganda Vitamíny "A"
HBK Panteri Budmerice

(pv)

Presvedčivé víťazstvo Haligandy Tvoja kariéra v CENTURY 21
Hľadáme maklérov ktorí chcú viac.

V Pezinku začala svoju činnosť nová realitná kancelária CENTURY 21 Regio Carpata, ktorá patrí do siete

najväčšieho poskytovateľa rezidenčných realitných služieb na svete, CENTURY 21. Novootvorená

realitná kancelária bude poskytovať najkvalitnejšie služby označené všade vo svete ako Zlatý štandard.

CENTURY 21 je celosvetovo najsilnejší partner, akého si v realitnom biznise zákazník môže vybrať.

Našim cieľom je vybudovať silný tím, ktorý nastaví konkurencií latku veľmi vysoko a bude udávať

smerovanie kvality poskytovania realitných služieb. V tomto smere je ešte

stále šanca rozšíriť naše rady a stať sa realitným maklérom na najvyššej

úrovni. Náš školiaci systém, oceňovaný všade vo svete tomu napomôžu

každému, kto má záujem pracovať v tak zaujímavom biznise. Radi uvítame

nových maklérov v našich radoch. Budeme radi, ak nás navštívite priamo

v našej kancelárií CENTURY 21 Regio Carpata na Moyzesovej 16 v Pezinku.

Systém CENTURY 21

záruka úspechu
Kontaktujte nás:

tel. 0919 21 21 21

regiocarpata@century21.sk
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Mestská časť Grinava má svoju webstránku. V hlavnom menu
nájdete aktuality, informácie o spoločenských organizáciách, pod-
nikateľoch, kalendár podujatí, rozhovory, diskusiu, galériu a iné.
Adresa grinavskej webstránky: www.grinava.com. (r)

Webstránka Grinavy

V utorok 24. mája vo večerných hodinách ukradol neznámy pá-

chateľ 44-ročnej Pezinčanke z auta, ktoré mala zaparkované pred

ZŠ na Kupeckého ulici, dámsku kabelku. Žene vznikla škoda vo

výške 250 eur. Krátko na to bol zaznamenaný pokus o výber fi-

nančnej hotovosti 600 eur z platobnej karty, ktorá bola v ukradnu-

tej kabelke. Tento nebol úspešný. Polícia začala trestné stíhanie

proti neznámemu páchateľovi za prečin krádeže vlámaním a ne-

povolené používanie platobnej karty.

Ukradol kabelku z auta

V sobotu 4. júna začalo v na-
šom meste písať históriu nové
gastronomické podujatie pod
názvom GASTROFEST PEZI-
NOK. Aj doteraz boli u nás veľ-
ké a obľúbené kulinárske akcie
(Fyzulnačka, Kapustnica), ale
tieto boli zamerané len na jeden
druh jedál. V hlavách organizá-
torov a ďalších nadšencov kot-
líkových jedál sa zrodila myš-
lienka, že by bolo lepšie urobiť
jedno väčšie podujatie s viace-
rými čerstvo pripravenými pokr-
mami. Uvažovali, že by to prilá-
kalo ešte viac návštevníkov, nie-
len ochutnávačov, ale aj kuchá-
rov. Myšlienka sa ujala. Hlav-
nými organizátormi sa stali Mi-
lan Bejdák a Oto Tóth, v úzkej
spolupráci s Mestom Pezinok,
Vinogallery Pezinok a Vitanou.

Pezinský GASTROFEST už
teda nie je o jednej gastrono-
mickej špecialite, ale o niekoľ-
kých. Prvý ročník zahŕňal súťa-

že vo varení štyroch jedál - gulá-
šu, kapustnice, fazuľovice a ha-
lászlé. Aj keď organizátori mož-
no očakávali viacej súťažných

tímov najmä pri varení rybacej
polievky halászlé a kapustni-
ce, varili sa všetky vytypované
jedlá a návštevníci si mohli te-

da vyberať. Celkovo súťažilo
25 družstiev, ktoré mohli mať
najviac päť členov. Všetky stihli
v stanovenom čase dovariť, a

Začala sa písať história novej gastronomickej akcie

Labužníci si pochutnávali na štyroch druhoch jedál

tak porota na čele so známym
kulinárom Petrom Justinom To-
poľským mohla na obed hodno-
tiť. Za víťazov jednotlivých kate-
górií vyhlásili: varenie gulášu –
Pupekovci (ich jedlo bolo ozna-
čené zároveň za najlepšie na
Gastrofeste), fazuľovica – druž-
stvo Mestskej polície v Pezin-
ku, kapustnica – Vinári zo Šen-
kvíc a halászlé – družstvo z Pa-
tiniec.

Na Gastrofeste bol vytvorený
nový slovenský rekord v uvare-

ní čo najväčšieho množstva ka-
pustnice. Kuchárski majstri z
Levíc a Tlmáč uvarili v kotli s
objemom 2500 litrov 1162 litrov
tejto pochúťky. Rekord zazna-
menal komisár Knihy slo-
venských rekordov Roman Far-
kaš.

Súčasťou Gastrofestu bola aj
súťaž v gúľaní barikového suda
na vzdialenosť 20 metrov.
Zvíťazil pán Ilčík z Pezinka s ča-
som 14,28 sekundy, doterajší
rekord však neprekonal. (mo)

Tri nedávne koncerty Zá-
kladnej umeleckej školy Euge-
na Suchoňa v Pezinku boli dôka-
zom, že škola poskytuje mladej
generácii dobré podmienky pre
rozvoj prirodzeného talentu v
rôznych druhoch umenia, svoji-
mi podujatiami obohacuje kul-
túrno-umelecký a spoločenský
život v Pezinku a je jeho neod-
mysliteľnou súčasťou.

Dlho očakávaný a starostlivo
pripravený koncert k 60. výročiu
založenia školy 6. mája prinie-
sol neopakovateľné stretnutie
súčasných učiteľov a žiakov s
bývalými absolventmi a peda-
gógmi školy. Na spoločnom pó-
diu sa vystriedalo niekoľko z na-
šich najlepších žiakov so svoji-
mi o pár rôčkov staršími „ kole-
gami “ - študentmi umeleckých
škôl či profesionálnymi umel-
cami. Úžasnú atmosféru kon-
certu dotvárali svojimi moderá-
torskými vstupmi Katarína Auli-
tisová a Ľubo Piktor, ktorí do dra-
maturgie vkusne zakompono-
vali dramatizovaný exkurz do
histórie školy. Tiež minigaléria v
Dome kultúry tentokrát ponúkla
umelecký zážitok z výtvarných
prác bývalých žiakov školy –
profesionálnych výtvarníkov.

Stretnúť ľudí, ktorí majú radi

umenie, ktorí boli počas 60-tich
rokov akýmkoľvek spôsobom
súčasťou školy a spoluvytvárali
jej históriu, môcť podať ruku dl-
horočnej bývalej riaditeľke a
členke prvého pedagogického
zboru školy pani Márii Moravčí-
kovej bolo až dojemne milé a
príjemné.

Škola má ohromný tvorivý
potenciál, prichádzajú ďalšie
generácie. Verme že toto krás-
ne stretnutie nebolo posledné.

Ďalším májovým podujatím
školy bol Kvetinový koncert ku
Dňu matiek. Symbolickú kytič-
ku uvitú z tónov odovzdali svo-
jim mamičkám žiaci najnižších
ročníkov. Ukázali nám, že
okrem komornej hry a hry sólo
vedia hrať aj v orchestri. Pred-
stavil sa nám minitalent – or-
chester pod vedením pána uči-
teľa Maroša Mráza, ktorý bol mi-
lým spestrením koncertu.

Slávnostným koncertom 27.-
mája sa predstavili noví absol-
venti školy. Absolventský kon-
cert je slávnostným zavŕšením
ich sedem – alebo jedenásť-
ročného štúdia po úspešnom
zvládnutí absolventských skú-
šok. Niektorí absolventi si re-
pertoár na túto jedinečnú chví-
ľu vyberajú sami a splnia si tak

sen zahrať si určitú konkrétnu
skladbu, iní nechajú výber na
svojom pedagógovi, ktorý vybe-
rie skladbu na základe sta-
rostlivého zváženia individuál-

nych technických a muzikant-
ských schopností žiaka.

Tento rok mali učitelia aj žiaci
„ šťastnú ruku “. Vypočuli sme si
niekoľko krásnych skladieb v
kvalitnej interpretácii z pomer-
ne širokého autorského spektra
– od Scarlattiho cez Chopina,

Mendelssohna, Trnavského,
Smetanu, Dvořáka, Fibicha, Ko-
marowského až po Šostakoviča
či Wingera. Príjemným oživením
bolo vystúpenie absolventov ta-
nečného odboru, ktorí nám za-
tancovali dve pekné ľudové cho-
reografie – Valalík a Zbojnícky ta-

nec za spoluúčinkovania ľudo-
vej hudby Maroša Mráza.

Súčasťou koncertu bola aj vý-
stava absolventov výtvarného
odboru. Viacerí spomedzi tohto-
ročných absolventov pokračujú
v štúdiu na vyšších umeleckých
školách. Mgr. Z. Andelová

Májové koncerty ZUŠ E. Suchoňa
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Malokarpatská knižnica v Pezinku a Pezinské kultúrne cen-
trum vás v rámci Kultúrneho leta na 5. ročník
Literárneho kolotoča v Zámockom parku. Podujatie sa uskutoč-
ní v nedeľu 17. júla o 17.00 hod. na tribúne pred Zámkom. Na
autorskom čítaní sa predstavia začínajúci autori z projektu
Mám talent. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie usku-
toční v malej sále Domu kultúry. (mf)

srdečne pozývajú

Literárny kolotoč v Zámockom parku

Malokarpatská knižnica v Pezinku upozorňuje svojich čitate-
ľov na zmenu výpožičných hodín počas letných mesiacov – júl
a august.

Výpožičné služby budú poskytované každý deň od pondel-
ka do piatka v čase od 8.00 do 16.00 hod. (vrátane stredy).
V sobotu bude knižnica zatvorená. Mimo výpožičných hodín
je možnosť vrátenia kníh do biblioboxu (schránka na knihy ved-
ľa brány).

Počas leta je v knižnici možnosť využitia internetu nielen pre
čitateľov, ale aj pre verejnosť od 8.00 do 16.00 hod. (mf)

Výpožičné hodiny v knižnici

Spevácka skupina JAJOBA zo ZO JDS Pezinok-Grinava sa

29. mája zúčastnila prehliadky speváckych súborov, ktorú orga-

nizovala KO JDS Bratislava. Chceme sa poďakovať organizá-

torom za pozvanie na toto podujatie a možnosť prezentovať na-

šu činnosť. Naša vďaka patrí aj Okresnej organizácii JDS, pani

Miškeríkovej, Konečnej a Wengovej za zabezpečenie občer-

stvenia. Ďakujeme tiež pani riaditeľke Pezinského kultúrneho

centra Ing. Noskovičovej a pánu primátorovi Oliverovi Solgovi

za krásny dar - obraz, ktorý sám vytvoril. Veľmi si to ceníme.

A. Mlyneková

JAJOBA ďakuje

Ako svieži vánok zapôsobil 4.

júna v horúcom sobotnom po-

poludní koncert zmiešaného

speváckeho zboru Šafrani, kto-

rý sa uskutočnil v neskorých po-

poludňajších hodinách v Malej

sále pezinského Domu kultúry.

Krásne slovenské i moravské

ľudové piesne popretkávané

veselými veršíkmi pezinských

autorov bratov Nosáľovcov a

Titusa Holiča, ktoré odzneli v pr-

vej časti, priniesli do sály dobrú

a povznesenú náladu. Obe-

censtvo sa bavilo a nešetrilo po-

tleskom, za čo sa mu v druhej

časti koncertu Šafrani poďako-

vali kyticou uvitou zo známych

slovenských a českých sklada-

teľov, ako boli Gejza Dusík, Mi-

kuláš Schneider-Trnavský,

Celé vystúpenie bolo nabité

emóciami a citlivé vedenie diri-

gentky Mgr. Márie Turňovej, bý-

Ru-

dolf Piskáček či Karol Elbert.

valej sólistky opery SND v Bra-

tislave, spolu s kvalitným klavír-

nym sprievodom Ing. Jozefa

Turňu viedlo zbor k oduševnelé-

mu výbornému výkonu. Treba

vyzdvihnúť aj výkony sólistov,

predovšetkým však výkon Má-

rie Turňovej, ktorá sama niekoľ-

kými známymi piesňami prispe-

la k cvengu dramaturgicky kva-

litne postaveného programu.

Koncert vyvrcholil venovaním

obľúbenej piesne v sobotu zo-

snulému Ing. Ferkovi Wagne-

rovi, jednému zo zakladateľov

Šafranov, vynikajúcemu spe-

vákovi a priateľovi a spoločne s

obecenstvom mu venovali dve

minúty ticha.

Spievajúci Šafrani nechali v

sobotu na javisku svoje srdcia,

čo na záver obecenstvo ocenilo

dlhotrvajúcim potleskom. Vďa-

ka vám, Šafrani, za príjemný ve-

čer, bravo! Ing. Eva Frťalová

Šafrani uvili kyticu z ľudových piesní

Už 13 rokov existuje v našom
meste amatérska spevácka sú-
ťaž s názvom Pezinok spieva,
spievajte s nami. Jej organizá-
torom je Mestská organizácia
Únie žien Slovenska v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym
centrom a Mestom Pezinok.

Keď vznikol nápad organizo-
vať toto podujatie, mnohí neve-
rili, že má šancu obstáť v takej
širokej konkurencii celomest-
ských kultúrnych akcií a množ-
stva profesionálnych progra-
mov. Našťastie sa mýlili. Vďaka
neúnavným organizátorkám si
spevácka amatérska súťaž na-
šla svoje stále miesto v kultúre
Pezinka. Obzvlásť teší skutoč-
nosť, že súťažiacimi nie sú len
deti a mládež, ktoré sa prezen-
tujú cez zušku,školy či amatér-
ske súbory, ale zúčastňujú sa
aj viacerí dospelí, ktorí majú
spev radi. Pri svojich vystúpe-
niach sa všetci vzácne rešpek-
tujú, dokážu oceniť schopnosti
toho druhého, vedia sa "podr-
žať" a navzájom povzbudiť. Aj
diváci v hľadisku sú žičliví, ve-
dia oceniť kvalitné spevácke vý-

kony, ale aj tolerovať prípadné
zakolísania, ktoré často spôso-
buje tréma.

Tento rok v súťaži Pezinok
spieva sa prezentovalo 28 spe-
vákov. Ich vystúpenia hodnotili
diváci, ktorí svojimi hlasmi roz-
hodli o poradí vo všetkých 9 ka-
tegóriách. Víťazmi kategórií sa
stali: Michal Bednár (8 r.), Sofia
Paxiánová (9. r.), ktorá získala
tiež Cenu Únie žien Slovenska
za jedinečnú prezentáciu slo-

venského folklóru, Terézia
Vráblová, Veronika Adamíčko-
vá ( (16 r.), Erik Viktorín ( 24 r.),
Ján Hrbek (37 r.), duo Ľuba Vir-
govičová ( 36 r.) - Libuša Kla-
mová (30 r.), Alojz Sloboda (74
r.), ktorý získal tiež Cenu primá-
tora a grinavská spevácka sku-
pina Jajoba.

Súťaž sa tradične uskutočni-
la v Dome kultúry. Najúspeš-
nejší speváci boli ocenení vec-
nými cenami. (mo)

O amatérsku súťaž Pezinok spieva je stále záujem

Alojz Sloboda získal cenu pri-
mátora. Foto (mo)

V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajle
otvorili 15. júna novú stálu expozíciu insitného umenia Insita –
In situ.

V Malokarpatskom múzeu na Štefánikovej ulici je do septem-
bra sprístupnená zaujímavá výstava figurálnej plastiky kerami-
kára Jozefa Franku.

V Galérii Prokop na Potočnej ulici si do 15. júla môžete pozrieť
výstavu fotografií filmového režiséra Dušana Hanáka pod náz-
vom Ľudia zAngoly. (r)

Výstavy v Pezinku

Pezinský Dom kultúry už nie-

koľko rokov po sebe hostil ú-

častníkov krajskej prehliadky

seniorských speváckych zbo-

rov. Tento rok sa konal už jej 8.

ročník. Záštitu nad podujatím aj

tentoraz prevzal pezinský pri-

mátor Oliver Solga. Organizá-

tori z Jednoty dôchodcov Slo-

venska pozvali na prehliadku 9

súborov: Melódia Bratislava,

Senior Račan, Jablko Rovinka,

Veterán Dunajská Lužná, Se-

niorka Karlova Ves, Dúbravan-

ka Dúbravka, Súbor žien z Lo-

zorna, Jajoba Grinava a Novo-

selskí muzikáši z Devínskej

Novej Vsi. Na javisku sa ich

predstavilo desať, ale úvodné

vystúpenie pezinských Šafra-

nov sa do hodnotenej časti ne-

rátalo. Víťazom sa stal súbor

Jablko z Rovinky, ktorý bude

náš kraj reprezentovať na Ce-

loslovenskej prehliadke v Ru-

žomberku. Tri súbory primátor

odmenil svojimi obrazmi.

Vystúpenia seniorských súbo-

rov mali aj tento rok veľmi dobrú

úroveň. Súťažiaci sa pripravili

ozaj zodpovedne, a na záver

ich pochválila aj predsedníčka

Krajskej organizácie JDS Dr.

Emília Miháliková. (mo)

Krajská prehliadka seniorskych speváckych zborov

Súbor JABĹČKO z Rovinky

Súbor SENIOR RAČAN

III. Festival pouličného divadla
Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum a Centrum

voľného času usporiadajú v dňoch 24.-25. júna III. Festi-
val pouličného divadla.

10.00 Štyri ročné obdobia alebo O dvanás-
tich mesiačikoch - Súkromná základná škola, Bajkalská,
Bratislava (Dom kultúry ), 11.00 Sága rodu Mojmírovcov -
Divadlo HIP z CVČ Pezinok (Zámocký park), 16.00 Do-
brodružstvá kapitána Kotvičku - Divadlo AGAPÉ Brati-
slava ( Zámocký park), 17.00 O poskladanej dúhe - Di-
vadlo MaKiLe Bratislava ( Zámocký park), 20.00 Artuš ne-
boli Artuš - Divadlo Buchty a loutky Praha ( Dom kultúry,
vstupné 10 € );

10.00 The Frame - Divadlo Na peróne Ko-
šice (Radničné nám), 11.00 Poštár - Teatro La Pedale Pe-
zinok (Potočná ul.), 16.30 Tři prasátka - Řád Červených
Nosů Blatnice, ČR (Krušičova kúria), 18.00 O zatúlanom
klaunovi - Divadlo Na kolesách Svätý Jur (Krušičova kú-
ria), 20.00 Poradňa krásy Šereď - Divadlo Oľgy Belešovej
a Lucie Kollárovej Bratislava (Dom kultúry, vstupné 7 €).

Program:

Zmena programu vyhradená.

Piatok 24.6.:

Sobota 25.6.:
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

1. Odcházení .................................................................. ČR
2.-3. V Peřine ...................................................................... ČR
4.-5. Sucker Punch ........................................................... USA
6.-8. Útek zo Sibíri ............................................................. USA
9.-10. Rio ......................................................................................... USA
11. Láska a iné závislosti ........................................................... USA
12.-14. Vo štvorici po opici 2 ............................................................. USA
15.-17. Kung Fu Panda 2 ................................................................. USA
18. Rituál ....................................................................... USA
19.-20. Rýchlo a zbesilo 5 .................................................... USA
21. Harry Potter a Dary smrti 1 .......................................... VB
22.-25. Harry Potter a Dary smrti 2 ........................................... VB

28. Voda pre slony ......................................................... USA
29.-31. Pán Popper a jeho tučniaci ...................................... USA

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

26.-27. Kšeft za všetky prachy .................................................. VB

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

KULTÚRNE LETO 2011

► 3.7. OTVORENIE
KULTÚRNEHO LETA „SPOMIENKY“.

► 10.7. FOLKLÓRNE
DIVADLO RADOSŤ.
► 17.7. LITERÁRNY
KOLOTOČ V ZÁMOCKOM PARKU.

► 24.7.
MAROŠ BANGO – SO SRDCOM NA DLANI.

► 31.7.
Letné rozprávkové popoludnie – CIRKUS PEPELE.

PKC ďakuje za podporu podujatia „Deň detí v Pezinku“:

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
Podujatie PKC s folkló-

rom a prezentáciou gastronomických špecialít malokarpatského
regiónu. Účinkujú: STUDIENKA- detský folklórny súbor (Bratisla-
va), MODRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DIVADLO (Modra), VETERÁN
- mužský spevácky zbor (Dun. Lužná). Regionálne špeciality pri-
pravia členky Jednoty dôchodcov - MO Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
Výber z repertoáru súboru.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
5. ročník autorského čítania

z tvorby mladých autorov. Účastníci: finalisti Literárnej ceny „Mám
talent“ – Katarína Tholtová, Marek Zakopčan, Edita Nemcová, Da-
niela Pelščáková, Eva Ava Šranková. Moderuje: Veronika Šikulo-
vá.Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice Pezinok a
Pezinského kultúrneho centra pod záštitou BSK a Mesta Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 v Krušičovej kúrii - Radničné nám. 9 –
Od klasiky až po

repertoár K. Duchoňa a K. Gotta.
(nedeľa) o 17.00 h v –

Účinkuje:
Divadlo žihadlo (Vlado Zetek)

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

GRAFIT - Milan Grell - Pezinok, GASTROM - Pezinok, AVON
COSMETICS - Pezinok.

► 4.7. 25 ROKOV PO
HAVÁRII V ČERNOBYLE - vernisáž.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Výstava fotografií – Robert

Knoth (Holandsko). V spolupráci s GREENPEACE Slovensko.

Krušičovej kúrii - Radničné nám. 9

9. júla oslávi pani

mimoriadne vzác-
ne jubileum 101
rokov svojho živo-
ta. Drahá naša

mamička, babička a prababička,
prajeme Vám veľa zdravia, spo-
kojnosti, radosti a hojnosť Bo-
žieho požehnania. S láskou Vás
bozkávajú dcéry Ružena a Joze-
fína, zať Ján, vnúčatá Jana, Pe-
ter, Martin a Janka s rodinami.

Pavlína
KOVAČOVSKÁ,

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 24. 6. 2011
uplynulo 100 rokov
od narodenia a 11
rokov od úmrtia
nášho otca
Jána HÁGERA.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. Syn
s rodinou.

Dňa 1. 7. 2011 uply-
nie 5 smutných
rokov, čo nás ná-
hle opustil drahý
manžel, ocko, ded-
ko

S láskou spomínajú manželka,
synovia, vnuk a ostatná rodina.

Jozef
NÉMETHY.

Odišiel si tichúčko
ako odchádza deň,
v našich srdciach
ostáva len spo-
mienka. Tak snívaj
ten večný sen a
ver, že nikdy neza-

budneme na ten smutný deň. 25.
6. 2011 si pripomenieme 3. výro-
čie, čo nás navždy opustil otec,
manžel a dedko

Inocent OŠKERA
z Grinavy. Venujte mu tichú spo-
mienku.

Kto v srdci
!

žije, ne-
zomiera Dňa 9. 6.
2011 uplynul jeden
smutný rok, odke-
dy nás náhle opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a brat

Za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli, ďakuje manželka Mar-
cela s rodinou a sestra a brat s
rodinami.

Karol TAHOTNÝ.

Zavrel oči, srdce
prestalo biť, musel
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcel žiť. Nič
viac mu už nemô-
žeme dať, len ky-
ticu kvetov na hrob

a spomínať. Dňa 25. júna 2011
uplynie 20 rokov, čo nás bez
slova rozlúčky navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor a
dedko

z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Helena, syn
Jaroslav a dcéraAlena s rodinami
a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Ľudevít KADLEČÍK

Miroslav Ondruš 60 r.

Štefan Mesároš 68 r.

Maria Obrtlíková 90 r.

Mária Baxová 68 r.

Dušan Hrebíček 54 r.

Milan Šteiger 71 r.

JánAchberger 64 r.

Justina Muráriková 90 r.

Miroslav Pokorný 60 r.

Michal Franko 81 r.

Ing. František Harák 62 r.

Ing. František Wagner 73 r.

Viliam Mosnár 80 r.

Daniel Loipersberger 73 r.

Mária Máťušová 79 r.

Oľga Ščibrányová 86 r.

80-roční

Alojz Jajcay 3.6.
Ľudmila Lacková 5.6.
MUDr. Romana Šplháčková 22.6.
Margita Slezáková 29.6.

Anna Baňáková 2.6.
Anna Dubeková 7.6.
Anna Tothová 10.6.
Irena Hupková 17.6.
Marta Honzíková 27.6.

Hedviga Hanúsková 11.6.
Alojz Kokoška 17.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

85-roční

90-roční

92-ročný

70-roční

75-roční

Anna Viková 1.6.
Ján Glváč 1.6.
Justína Vojteková 3.6.
Milan Mlynek 3.6.
Ladislav Poncza 5.6.
Ondrej Benčurík 11.6.
Miroslav Kinder 11.6.
RSDr. Vladimír Halamiček 16.6.
Mária Sedláková 18.6.
Anna Pažitná 19.6.
Helena Nemcová 24.6.
Edita Lindtnerová 26.6.
Peter Holenda 29.6.
Rudolf Slezák 29.6.
Štefan Reichbauer 30.6.

Zoltán Vinohradský 3.6.
Emil Pavela 3.6.
Anna Martinčová 5.6.
Jozef Turanský 6.6.
Terézia Mátheová 6.6.
Ing. Janka Kóňová 8.6.
Valeria Krasňanská 10.6.
Jozefína Uherková 13.6.
Ladislav Porubský 20.6.
Ladislav Schisler 20.6.
Marta Janečková 22.6.
Ing. Viktor Buzinkay 23.6.
Ladislav Binder 26.6.

Alex Riho 9.5.
Samuel Vlnka 9.5.
Lenka Bašteková 12.5.
Matej Barcaj 16.5.
Adela Gondová 17.5.
Sarah Lučanská 18.5.
Adam Martinec 19.5.
Karin Jurišová 20.5.
Kristína Vöröšová 20.5.
Nela Kovačovičová 21.5.
Juraj Malec 21.5.
Oliver Hasoň 25.5.
Tea Anabela Balejíková 26.5.
Simona Slimáková 26.5.
Ľudmila Lukáčová 27.5.
Romana Staroňová 30.5.
Viktória Vantrubová 30.5.
Michal Bocora 31.5.
Martin Barcaj 2.6.
Ela Haasová 6.6.
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Dňa 5.7. by sa do-
žila 92 rokov naša
mama a babka

Terézia
ČAJKOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,

tichú spomienku. Deti.

Dňa 10. 6. sme si
pripomenuli nedo-
žité 80. narode-
niny

Michala
KOSTKU.

Spomínajú man-
želka s rodinou.

Ďakujeme všetkým
príbuzným a zná-
mym, ktorí odpre-
vadili na poslednej
ceste 11. 5. 2011
nášho drahého zo-
snulého

Jozefa STRÍŽA
a zároveň ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a deti.

Dňa 18. 6. 2011
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku.

Marty
KONVALINOVEJ

Dňa 4. júna uply-
nulo 10 rokov, čo
nás náhle opustil

František
ŠURAN.

Za tichú spomien-
ku ďakujú manžel-

ka Jozefa a dcéry s rodinami.

Dňa 24. 6. uply-
nulo 2. výročie, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá

Veronika
ŠEFČÍKOVÁ.

S láskou spomí-
najú dcéra a syn s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí odprevadili na po-
slednej ceste 20. 5. 2011 nášho

drahého zosnulého
Štefana

MEZSÁROŠA
a zároveň ďakuje-
me za prejavenú
sústrasť a kvetino-
vé dary. Manželka
Alžbeta a dcéry

Kveta, Jana, Ľuba a Katarína s
rodinami.

Čas plynie, a my stále spomí-
name na našich drahých

Annu GALÁNKOVÚ
a Emila GALÁNKA.

Kto ste ich poznali, venujte im
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína celá rodina.

Dňa 22. 6. 2011
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opusti l manžel,
otec a dedko

Rudolf
LOŠONSKÝ.

S úctou a láskou spomínajú man-
želka, dcéry a vnúčatá. Všetci,
ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Stála expozícia:
Zo zeme
sakrálna plastika

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
– Jozef Franko

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

MESTSKÉ MÚZEUM

Dňa 11. 7. 2011
uplynie päť rokov,
čo nás navždy
opustila naša ma-
ma, manželka a
dcéra

Ľudmila
ORAVCOVÁ.

S láskou a úctou na ňu spomína-
me. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí odprevadili na
poslednej ceste 8.
6. 2011 nášho dra-
hého

Ing. Františka WAGNERA
a zároveň ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

S hlbokým smút-
kom oznamujeme,
že dňa 17. 5. 2011
náš brat a švagor

Ing. Jozef
KOLESÁR,

nás navždy opustil
vo veku 50 rokov. Posledná
rozlúčka bola 23. 5. 2011 v kre-
matóriu v Prahe. So spomienkou
sestraAlena s rodinou.

Dňa 15. 7. 2011
uplynú 2 roky, čo
nás opustila

Helenka
MARTINKOVIČOVÁ.
S láskou a úctou
spomínajú, man-

žel, deti, vnúčatá a rodina.

Ing. Ľubomír Straka a Mgr. Zuza-
na Wenzlová • Marcel Jurech a
Marianna Molnárová • Ing. Imre
Nagy a Petra Gottwaldová • Pe-
ter Nemilý a Pavlína Klinková •
Ing. Rastislav Adámek a Ľubica
Baroková • Rastislav Orlický a
Kristína Pešková • Michal Gaštan
a Mgr. Magdalena Chramcová •
Tomáš Večera a Silvia Dundová •
Tomáš Hladký a Petra Furičková
• Marek Kozlík a Miriam Struhá-

rová • Miroslav Šikula a Katarína
Kubačková • Ing. Martin Melišek
a Mgr. Lenka Vranková • Bc. Ju-
raj Hajka a MUDr. Lucia Prešin-
ská • Peter Molnár a Petra Kos-
tolná

Ľudia z Angoly

Galéria Prokop, Potočná ul. Výstava potrvá
do 15. júla.

je názov výstavy fotografií
filmového režiséra Dušana Hanáka
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Cez prvý júnový víkend sa uskutočnili v areáli Pinelovej ne-
mocnice dvoje preteky v orientačnom behu, ktoré organizoval
Klub orientačného behu (KOB) Sokol Pezinok. Boli to 54. roč-
ník Pohára oslobodenia mesta Pezinok a Majstrovstvá Sloven-
ska v šprinte.

Pohár oslobodenia získal klub ATU Košice, ktorý počas ví-
kendu dosiahol najvyšší počet bodov. Druhé miesto obsadil do-
máci KOB Sokol Pezinok. Hlavnú cenu víťazovi odovzdal pri-
mátor mesta Oliver Solga.

- 1.
Ondrej Piják (Kobra Bratislava), 2. Michal Krajčík (ATU Ko-
šice), 3. Štefan Ringer (ATU Košice). -

1. Marián Dávidík (Kobra
Bratislava), 2. Michal Krajčík, 3. Štefan Ringer .

1. Jana Macinská (ATU Košice), 2. Ka-
tarína Labašová (ATU Košice), 3. Eva Farkašová (TJ Čingov
Spišská Nová Ves).

1. Jana Macinská, 2. Katarína Labášová, 3.
Renáta Barcíková (ATU Košice).

Výsledky členov klubu Sokol Pezinok aAŠK Pezinok:
- 2. Mária

Dubovská (AŠK), 1. Medard Féder (AŠK), 2. Tibor
Fedor, 3. Jakub Fraňo (obaja KOB Sokol), 1. Andrej
Dubovský (AŠK), 2. Pavol Kebis (KOB Sokol), 2.
Michal Tomašovič (KOB Sokol), 1. Jaroslav Pijak, 3.
Jozef Fedor (obaja KOB Sokol), 3. Ivan Oravec (KOB
Sokol), 5. Medard Féder (AŠK), kat. 1. Alžbeta
Dubovská (AŠK), kat. 2. Barbora Pijáková (KOB
Sokol), 2. Romana Štrbová, 3. Katarína Hrašnová
(obe KOB Sokol), 3. Bronislava Šimová (AŠK),

1. Iveta Majtánová (KOB Sokol), 1. Soňa Kavecká,
2. Marie Fraňová, 3. Marta Brzová (všetky KOB Sokol).

2.
Peter Šmahovský (KOB Sokol), 3. Mária Dubovská (AŠK),

1. Medard Féder (AŠK), 2. Jakub Fraňo (KOB Sokol),
1. Andrej Dubovský (AŠK), 2. Marek Hrašna (KOB

Sokol), 3. Ivan Oravec (KOB Sokol), 2. Alžbeta
Dubovská (AŠK), 2. Barbora Pijáková (KOB Sokol),

2. Mária Karovičová (KOB Sokol), 3. Marie
Fraňová (KOB Sokol).

VÝSLEDKY
M 21 – E (muži) Pohár oslobodenia mesta Pezinok:

M 21 E (muži) Maj-
strovstvá Slovenska v šprinte:

W 21 – E (ženy)
– Pohár oslobodenia:

W 21 – E (ženy) – Majstrovstvá Slo-
venska v šprinte:

POHÁR OSLOBODENIA PEZINKA kategória K 3:
kat. M-10:

M-12 A:
M 21-D:

M 50 – A:
M 55-A:

M 60 – A: W 10:
W-18 A:

W 21 – B:
W 40 -A: W 45 –

A: W 55 –A:

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V ŠPRINTE – kat. K 3:

M 10:
M 12: M 14:

M 55 – E: W 10:
W 18 – E:

W 45 – E: W 55 – E:
Jakub Dikej

Dvoje preteky
orientačných bežcov

Historickým úspechom mládežníckeho futbalu v Grinave je
víťazstvo dorastencov GFC 1923 v IV. oblastnej futbalovej lige
(SD4VB) a postup do III. ligy. Mladí grinavskí futbalisti v ročníku
2010/2011 získali 54 bodov so skóre 92:36 a celkovou zápaso-
vou bilanciou – 17 víťazstiev, 3 remízy, 3 prehry. Pred druhou
Modrou mali na konci súťaže náskok sedem bodov. Svojich sú-
perov prevýšili po všetkých stránkach, mali najlepší útok i obra-
nu.

Pohár za víťazstvo v súťaži im v nedeľu 12. júna odovzdali
predseda Bratislavského futbalového zväzu Ladislav Berner,
predseda Oblastného futbalového zväzu Juraj Jánošík a vice-
primátor Pezinka Ján Čech. Prítomní boli aj predseda Športo-
vej technickej komisie Ján Farbula, zástupcovia GFC 1923 –
predseda Daniel Tahotný a manažér Stanislav Slimák a grinav-
skí poslanci Milan Grell a Drahomír Šmahovský.

( a mo)www.grinava.com

Historický úspech dorastencov GFC

V sobotu 11. júna sa uskutočnila vynikajúca beachová akcia
na pieskových ihriskách v areáli VTC. Návštevníci mohli vidieť
zápasy 64 kvalitných stretnutí, v ktorých sa predstavilo 24 mixo-
vých dvojíc. Najmä záverečné zápasy mali všetko, čo k dobré-
mu volejbalu patrí. Vo večernom finále sa predstavili dvojice
Kišš,A. Hnátová (VTC) – Karský, Farkašová. Z víťazstva po vy-
rovnanom boji sa nakoniec tešila s beachovým partnerom kapi-
tánka extraligových volejbalistiekAndrea Hnátová.

Semifinále: Karský,Farkašová – Lieskovský, Mojská 2:1, Kišš,
Hnátová – Fabrici, Tvrdá 2:1, o 3. miesto: Fabrici, Tvrdá – Lies-
kovský, Mojská 2:0, finále: Kišš,Hnátová – Karský, Farkašo-
vá 2:1.

Výsledky:

Vydarený beachový turnaj

Hneď na úvod, skôr ako prejdem k meri-
tu veci, chcem zdôrazniť, že si veľmi vá-
žim, čo pán Mikletič urobil pre futbalový od-
diel PŠC. Jeho slová vo Futbalovom sprie-
vodcovi z 5. júna sú však plné demagógie
a nepodložených poloprávd.

Už titulok
je nezmyselný. Za zánik

extraligového basketbalu predsa nemôže
primátor ani poslanci mestského zastupi-
teľstva. Najviac „mestských“ peňazí pred-
sa dostával práve profesionálny basketba-
lový klub. V minulom roku to bolo 45 tisíc
eur. Napriek tomu, že extraliga sa už v
Pezinku nehrá, nie je pravda, že basketbal
v našom meste zomrel. Práve naopak!
Mesto intenzívne podporuje a bude pod-
porovať mládežnícke basketbalové kluby.

Neboli sme teda hrobármi basketbalu a
nebudeme ani hrobármi pezinského fut-
balu. Mesto Pezinok podporuje v aktívnej
športovej činnosti najmä deti a mládež
a nie profesionálov a poloprofesionálov.
Presne v zmysle platných všeobecne zá-
väzných nariadení (VZN), presne v duchu
programového vyhlásenia a presne v du-
chu mojich predvolebných sľubov, na kto-
ré sa pán Mikletič odvoláva a hrubo ich de-
zinterpretuje.

Nezabúdajme, že doteraz mesto dáva-
lo viac ako 30 tisíc eur ročne (cca 1 mil.
Sk) na rekonštrukciu štadióna PŠC, na
zlepšenie podmienok pre hráčov, rovnako
detí ako seniorov. V roku 2010 dostal klub
od mesta 24 759 eur. V tomto roku, keď
sa všade šetrí, dostali futbalisti PŠC
6850 eur. Presne toľko, koľko im patrí pod-
ľa vzorca v zmysle platného VZN z balíka
70 tisíc eur určených na podporu športu!
Pre porovnanie, na kultúru boli dotácie cel-
kovo 15 tis. eur.

Pripomíname tiež, že PŠC má od mes-
ta prenajatý areál za symbolické jedno
euro, teda peniaze z nájmov, vrátane po-
hostinstva Kopačka a multifunkčného

Budete „hrobári“ ďalšieho

športu v Pezinku?

ihriska, idú priamo do klubovej kasy. Na-
viac z rezervy primátora dostávajú pezin-
skí futbalisti ďalšie stovky eur pre deti a
mládež.

V celom texte si pán Mikletič zamieňa
šport pre deti a mládež s vrcholovým špor-
tom tvrdiac, že keď klub nebude mať pe-
niaze, deti nebudú športovať. To však nie
je pravda! Rovnako preceňuje podiel pod-
nikateľov, keď tvrdí, že oni robia pre toto
mesto a my im hádžeme polená pod nohy.
Jeho citát:

, mi vyrazil dych.
Až doteraz som si myslel, že mesto vytvá-
rame a spravujeme my všetci, občania
Pezinka, našimi rukami, naším umom, akti-
vitou a snahou. Len pre zaujímavosť nech
PŠC skúsi zverejniť koľko pezinských pod-
nikateľov a akou čiastkou podporuje futbal
alebo iné športy. Nikomu nechcem vstupo-
vať do svedomia.

Už niekoľko rokov na rôznych fórach
opakujem, že mesto Pezinok sotva môže
„uživiť“ tri futbalové areály a tri kluby, ktoré
chcú hrať stále vyššie, ale aj stále drahšie
súťaže. Doteraz to nikto nechcel počuť.
Ale priamo na výbore som sa dozvedel, že
kým v IV. lige sú ročné náklady na rozhod-
cov zhruba 2000 eur, v II. lige je to štvorná-
sobne viac!

Ak hociktorý klub má vyššie ambície a
chce postaviť špičkové družstvo, musí
nájsť dostatočné finančné krytie a nespo-
liehať sa na to, že ak nebude mať dostatok
prostriedkov, jednoducho ich vytiahne z
mestskej kasy.

Takto to jednoducho nemôže fungovať!
Cennou lekciou bol koniec extraligového
basketbalu, ktorý v lete 2010 zachraňovali
poslanci mimoriadnou finančnou injek-
ciou. No i tak sme sa o pár mesiacov muse-
li rozlúčiť s najvyššou súťažou, lebo klub

„Pán primátor, páni poslanci, na-

še mesto je pekné vďaka tomu, že tento

obraz vytvorili podnikatelia. Platia dane, ro-

bia akcie a zviditeľňujú mesto. Vy ho pre

pre nás len spravujete“

nedokázal získať dostatok peňazí z iných
zdrojov.

Slová pána Mikletiča ma mrzia aj preto,
lebo som sa celému výboru snažil 1. júna
osobne vysvetliť, že mesto musí investo-
vať z hospodárskeho prebytku za minulý
rok hlavne do nutných opráv škôl. Z druhej
strany som si vypočul, komu nedať alebo
kde zobrať v prospech futbalistov PŠC.
Opakujem stále rovnako, že pre mňa ako
zodpovedného primátora je dôležitejšie
ako druhá liga (reálne však až tretia naj-
vyššia súťaž) to, aby mali žiaci na Zá-
kladnej škole Na bielenisku nové okná, na
Oreší novú strechu, aby sa rozšírila kapa-
cita materských škôl, riadne fungovalo
mestské osvetlenie, atď. A to i napriek to-
mu, že som veľký športový fanúšik a šport
považujem za nesmierne dôležitý feno-
mén a nezastupiteľnú reprezentáciu Pe-
zinka.

Predstavitelia PŠC by však nemali ani
mňa ani poslancov vydierať tvrdeniami,
ktoré sú nepravdivé, tak ako to urobili vo
„Výzve na podporu mládežníckeho futba-
lu“, pod ktorú práve zbierajú podpisy. Zo
slov pána Mikletiča som totiž nadobudol
presvedčenie, že tu vôbec nejde o záchra-
nu futbalu v Pezinku, ale len o udržanie
druholigovej príslušnosti. Teda o účasť v
tretej najvyššej súťaži v sezóne 2011/
2012. A samozrejme, o 20 tisíc eur na dru-
hý polrok pre PŠC, o ktorých budú nako-
niec aj tak rozhodovať poslanci.

V poriadku, ale nepleťme do toho mlá-
dežnícky futbal! Ten nebude ohrozený, ani
nezanikne. Mesto ho bude naďalej podpo-
rovať, tak ako doteraz. Rovnako v Pe-
zinku, na Cajle i v Grinave. Vedenie mlá-
dežníckych klubov a rodičia totiž isto po-
tvrdia, koľko peňazí dostali a koľko stoviek
eur som ročne uvoľňoval z rezervy primá-
tora na turnaje, ceny i prenájom telocvične
počas zimnej prípravy. Bolo to vždy vtedy,
keď vedenie klubu mladým futbalistom od-
mietlo dať z vlastnej pokladnice, do kto-
rej prúdia aj „mestské“ peniaze.

Oliver Solga

Ako ďalej, pezinský futbal?


