Pozoruhodnou atrakciou Malý ch Karpát sa stala
nová rozhľadňa na Veľkej homoli. Jej drevená konštrukcia sa tý č i do vý šky dvadsať metrov na polohou
najvý raznejšom vrchu (709 m.n.m.) na vý chodnej
strane južnej č asti našich hôr.
S myšlienkou vybudovať turistickú rozhľadňu prišiel
turistický nadšenec Milan Ružek. Jeho návrhu bolo
priaznivo naklonené i Mestské zastupiteľstvo v
Modre a aktívne sa pripojilo i mesto Pezinok a jeho
obč ania. Milan Ružek obojstranný záujem o vybudovanie rozhľadne označ il ako symbol dobrej spolupráce miest Modra a Pezinok v 3. tisícroč í.
Vý stavbu riadil päťč lenný koordinač ný vý bor, ktoré ho č lenmi boli Milan Ružek, Anton Macháč ek (vedúci stavby), Ing. Milan Pavelka, Ing. Anna Kováč ová
a Stanislav Pátek. V rámci prípravný ch prác sa
sústredili na získavanie financií, materiálu, zabezpeč ovali spracovateľa projektu a dodávateľa.
Brigádnicky bolo vykonané vyč istenie vrcholu, vytý č enie stavby a prístupovej cesty, kopanie základov,
vyvezenie materiálu, betonárske a drevárske práce.
Pomáhali obč ania oboch miest, študenti a žiaci škôl,
vý znamná bola pomoc viacerý ch sponzorov. Pri zabezpeč ovaní finanč ný ch prostriedkov pomáhali primátori Modry a Pezinka.
Projekt rozhľadne vypracoval Ing. V. Dohnal, statiku
prepoč ítal Ing. Ján Rajniak, stavbu realizoval Krovbau Slovakia, s.r.o. Na 20-metrovú vežu vedie 115

MILANA RUŽ EKA, iniciátora vý stavby
rozhľ adne na Veľkej homoli
Kedy bude rozhľadň a
oficiálne sprístupnená
verejnosti?
- Hoci rozhľadňu od jej dokonč enia navš tívilo už
stovky ľudí, oficiá lne otvorenie sa uskutoč ní až v
nedeľu 19. má ja o 13. hodine. Tomuto bude predchá dzať 16. má ja v Mú zeu
Ľudovíta Štú ra v Modre
otvorenie výstavy História
turistiky v Modre a v pezinskom okrese a výstavy
Ako sme budovali rozhľadňu na Veľkej homoli.
Vš imli sme si, že pri rozhľadni je eš te stále

V roku 1971 sa prič inil o obnovenie vydávania Pezinč ana. Na poste
vedúceho redaktora stál desať rokov. Aké sú spomienky Miroslava
Stojkovič a na pôsobenie v mestský ch novinách?
- Keď som v roku 1970 nastú pil do
Domu osvety, dozvedel som sa, že v
roku 1966 tu zač al vychá dzaťč asopis Pezinč an. Vydá vanie novín sa
vš ak preruš ilo, č o obč anov dosť
sklamalo. Č asopis informoval o udalostiach v Pezinku, jeho ú lohou bolo
spá jať ľudí v meste. Rozhodol som
sa, že vydá vanie Pezinč ana obnovíme. Stalo sa to v roku 1971. Použili
sme už troš ku modernejš iu grafickú
ú pravu, o ktorú sa vtedy starali dvaja externí výtvarníci, zamestnaní v
Dome osvety. Tlač ili sme na romayori, rozsah č ísla bol 8-12 strá n na
formá te A5. V roku 1972 sme zač ali
s viacfarebnou tlač ou. Neskôr sa mi
dostal do rú k č asopis z nejakého
iného okresu tlač ený v tlač iarni, č o
sa mi zapá č ilo. Pouvažovali sme aj
my o takejto možnosti. Výsledok bol,

schodov.
Turistická rozhľadňa je nový m vý znamný m
objektom aktívneho cestovné ho ruchu v Malokarpatskom regió ne a stáva sa obľúbený m
cieľom turistov, milovníkov prírody, pohybovej aktivity a poznávania.
Všetký m, ktorísa o toto dielo zaslúžili patrí
naša vďaka. A pokiaľste si, milíč itatelia, na
rozhľadňu ešte nevyliezli, môžeme vám to
len doporuč iť. Je to ozaj krásny zážitok, tá
námaha stojízato.
(r)

uložený drevený stavebný materiál...
- Áno, staviame z neho prístreš ok pre ná vš tevníkov.
Ocenia ho najmä v horú cich dňoch alebo pri daždivom poč así. Miesto pri stoloch ná jde 40 ľudí. Č akajú
ná s ale aj ď alš ie drobné stavebné prá ce, napríklad
musíme dokonč iť impregná ciu dreva na samotnej
rozhľadni. Musíme urobiť nové turistické znač enie,
lebo doterajš ie turistické chodníky viedli mimo Veľkej
homole. Ide o č ervený chodník Pezinok - Modra,
zelený chodník Pezinok - Zumberg - Kuchyňa,
modrý chodník z Modry na Veľkú homolu. Pri
rozhľadni umiestnime smerovník s informač nými
prvkami, ď alš ie informá cie o stavbe, o Malokarpatskom regióne a turistike v Malých Karpatoch.
Aký je najvý hodnejš í prístup k rozhľadni z pezinskej strany?
- Po č ervenom chodníku, ktorý vedie z Pezinka do
Modry cez Troch jazdcov. Kto má zá ujem o pohodlnejš í výstup doporuč ujem zelený chodník zo Zumbergu.
(mo)

že Pezinč an
v roku 1979
zač al vychá dzať už tlač enou formou na vä č š om formá te
A4. To bola
podstat ná ,
kvalitatívna
zmena. Spoč iatku bol rozsah len š tyri strany,
neskôr sme ho rozš írili na 6-8 strá n.
Na strá nky týchto novín sa zmestilo
už viacej materiá lov, zapojili sme
preto do ich tvorby viacerých dopisovateľov a vytvorili sme redakč nú
radu. Navš tevovali sme miestne
podniky, družstvo, ale aj kultú rne
podujatia, č asopis sme obohatili o
fotografie. Ľudí mimoriadne zaujímalo, č o sa kde deje, boli vď ač nými
č itateľmi. Na ich podnet sme zač ali
skracovaťdlhé a nezaujímavé č lá nky. To sa ná m aj podarilo, v jednom
č ísle sme už mali okolo tridsiatky
sprá v a okolo pä tná sť fotografií a

kresieb. Zvýš il sa i ná klad - z poč iatoč ných 300 na 3000 výtlač kov.
Je pravda, že s vydá vaním novín
boli vždy nejaké problémy, predovš etkým pre nedostatok peňazí,
ale vď aka pochopeniu ná rodného
výboru sa ich darilo rieš iť. Nakoniec
č asopis reprezentoval aj mesto.
Boli sme prví v okrese, č o zač ali
vydá vať mestské noviny tlač ou. A
na sú ťaži v Trenč íne sme získali aj
ocenenie.
Som veľmi rá d, že sa nepreruš ilo
vydá vanie Pezinč ana, že v mojich
š ľapajá ch, tak ako ja po Zlate Hrnč írovej, pokrač ovali Darina Demková , Milan Oravec, Oliver Solga a teraz znovu M. Oravec. Je dobré, že
kvalita novín stá le rastie. Je v nich
množstvo zaujímavých sprá v, fotografií. Aj preto sú u obč anov také
obľú bené. Neraz sa mi stalo, že v
Informač nom stredisku, kde si Pezinč ana brá vam, už po pá r hodiná ch
žiadny nemali. Teš ím sa na každé
nové č íslo.
(r)

V dňoch 4. a 5. má ja sa bude v
Grinave hodovať. V sobotňajš om
programe na miestnom ihrisku sa o
15. hodine predstaví uká žkami z
č innosti letecký modelá r Š tefan
Turza. O 17. hodine sa uskutoč ní
futbalové stretnutie Starí pá ni Grinava - Radoš inské naivné divadlo.
V drese divadelníkov by sa mali
objaviťaj futbalové esá - Tittel, Janč ula, Juriga, ú č asťprisľú bil aj Ibrahim Maiga. Na sprá vny rytmus hry
bude dohliadaťmedziná rodný rozhodca Ing. Ľubomír Suchý. Na
poč ú vanie a do tanca budú hrať
Pavú ci so spevá č kou Evič kou. Pre
najmenš ích budú k dispozícii kolotoč e.
V nedeľu si budú môcť ná vš tevníci pozrieť majstrovské zá pasy
žiakov, dorastencov a seniorov
GFC.
Na hody srdeč ne pozývajú Grinavský obč iansky výbor a GFC
Grinava.
Daniela Klamová

