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Ukradol svadobné šaty
Nezná my pá chateľsa 9. júna vlá mal do svadobného saló nu na Holubyho ul. v Pezinku, odkiaľodcudzil
60 kusov svadobný ch š iat, š esť
spoločenský ch dá mskych š iat a
finančnú hotovosť 3200 Sk. Spôsobená š koda bola vyčíslená na viac
ako 750 tisíc korún. Vyš etrovaním
prípadu sa zaoberá Okresný úrad
justičnej polície Pezinok.

Vyhráž ala sa zabitím
V Pezinku na Myslenickej ulici sa
11. júna Anna V. (62) so sekerou v
ruke vyhrá žala svojej dcére zabitím, vyhadzovala ju z domu a hrozila jej, že keď neodíde, tak ju zabije, keď bude spať. Z obavy o svoj
život 40-ročná žena celú vec ozná mila na polícii. Voči matke bolo začaté trestné stíhanie a vznesené
obvinenie pre trestný čin ná silia
proti jednotlivcovi a skupine obyvateľov.

Zráž ka s náklaď ákom
Na Malackej ceste doš lo 12. júna
k zrá žke motocyklu Simson s ná kladný m motorový m vozidlom. Motocyklista pri odbočovanívľavo na
vedľajš iu cestu do Kučiš dorfskej
doliny voš iel do jazdnej drá hy vozidla Renault Midlum, ktoré ho v
tom čase už predbiehalo. Pri nehode sa vodič motocyklu a jeho
spolujazdec ľahko zranili. Vznikla
š koda 50 000 Sk.
(at)

Už tradič ne v polovici júna organizuje partnerské mesto Mosonmagyaróvár medzinárodný festival
dychových hudieb. Aj tohto roku
Pezinok na uvedenom podujatí
(14.6.) reprezentovala kapela Cajlané . Okrem samostatné ho koncertu na peš ej zóne sa naš i muzikanti zúč astnili s ďalš ími piatimi
hudobnými telesami (zo Šamorína,
Neusiedl am See, dvoch z Mosonmagyaróváru a Myjavy) spoloč nej
interpretácie pochodu Williama
Tella (od Rossiniho) a Beethovenovej Európskej hymny.
(EL)

V tomto roku sa už piatykrát uskutoč nilo v naš om meste tvorivé stretnutie mladých hudobných umelcov.
V priestoroch Regionálneho vzdelávacieho zariadenia na Tehelnej
ulici prež ili päť ruš ných dní, pozostávajúcich z tvorivých dielní, seminárov a koncertov.
Podujatie sa uskutoč nilo v rámci
projektu medzinárodnej spolupráce, výchovy a vzdelávania Hudba
bez hraníc v srdci Európy. V tomto
roku na stretnutie priš lo 24 mladých
skladateľov a interpré tov z dvanástich krajín Európy a Ázie.
Organizátori projektu pripravili pre
nich dva zaujímavé semináre pod
vedením Prof. Mariann Ábrahám z
budapeš tianskeho Konzervatória
na té mu Súčasná vá žna hudba v
pedagogickom procese z aspektu
medziná rodných skúsenostía Prof.
Jerzy Stankiewicza, poľské ho hu-

dobné ho skladateľa a muzikológa,
na té mu Dielo Konstante Regameya so zameraním na orató rium
Vízie proroka Daniela.
Vyvrcholením stretnutia mladých
umelcov boli medzinárodné komorné koncerty súč asnej váž nej
hudby v Pezinku a v Dolnej Krupej.
Medzinárodné stretnutia mladých
umelcov sú kaž doroč ne vyhľadávaným podujatím, na ktorom vládne
vzácny tvorivý duch, vzájomné umelecké obohacovanie sa, je to prílež itosťna prezentáciu vlastnej tvorby a
hudby z krajín z ktorých pochádzajú.
Úč astníci stretnutia vž dy veľmi
oceňujú vynikajúcu, srdeč nú, takmer rodinnú atmosfé ru, ktorú pre
nich dokáž u vytvoriť organizátori
projektu PhDr. Ľ ubica Kozubová so
synom Matejom.

Vo š tvrtok 24. júla o 18.30 hod. v rámci cyklu pravidelných vychádzok po
pamätihodnostiach Pezinka sa uskutoč nívo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie spomienkové podujatie pri prílež itosti sviatku sv. Anny,
patrónky náš ho mesta. Slávnosťzač ne pobož nosti k tejto svätej, pokrač ovať bude sv. omš ou a vyvrcholíprednáš kou PhDr. Jána Milana Dubovské ho o vývoji erbu mesta Pezinok od sv. Anny po Pannu Máriu. Súč asťou
programu bude aj príhovor primátora mesta Mgr. Olivera Solgu.
Peter Sandtner

Kaž dý druhý rok sa konáv naš om
meste veľká odborná akcia slovenskej psychiatrie - konferencia na
vybranú té matiku z rozsiahlej problematiky, súvisiacej s ľudskou psychikou a s úč asťou odborníkov z
rôznych disciplín. Keďž e oblasť
duš evnej č innosti ľudské ho indivídua je predmetom záujmu nielen
medicínskych odborov, ale i napr.
psychológie, sociológie, filozofie,
etológie, antropológie, politológie
atď.
Tohtoroč ná akcia na té mu Psychosomatika v teórii a praxi bola
vskutku úspeš ná, nielen bohatým
obsahom odborných prednáš ok s
multidisciplinárnym pohľadom na
problematiku psychosomatických
ochorení, ale aj veľkou úč asťou odborníkov (vyš e 250 prezentovaných

Dňa 15. júna uplynulo 80 rokov od smrti Jozefa
Ľ udovíta Holubyho, evanjelické ho farára,
významné ho slovenské ho národopisca, prílež itostné ho historika, archeológa, ale najmä vynikajúceho botanika a presvedč ené ho národovca,
ktorý č asť mladosti a závereč né roky svojho ž ivota prež il v malokarpatskom regióne, konkré tne
v Modre a Pezinku. Narodil sa 25. marca v Lubine
(pri Novom Meste nad Váhom), š tudoval na gymnáziu v Modre v č ase rektorstva Jána Kalinč iaka,
neskôr teológiu na evanjelických lýceách v Bratislave a Viedni. V metropole vtedajš ieho Rakúsko - Uhorska sa zoznámil s redaktorom Slovenských novín Danielom Lichardom a u jeho
brata Ľ udovíta pôsobil v Skalici po skonč eníš túdií(1860 - 61) ako kaplán. V rokoch 1861 až 1909
bol až do konca svojej aktívnej pastorácie evanjelickým farárom v Zemianskom Podhradí, kde

úč astníkov) a bohatým sprievodným spoloč enským programom.
Konferencia s medzinárodnou
úč asťou sa konala v dňoch 5. - 7.
júna v Dome kultúry.
Úvodný pozdrav primátora mesta
Olivera Solgu dal signál naš ej nemocnici o tom, ž e vedenie mesta
oceňuje význam a prínos nemocnice pre Pezinok a ž e pán primátor
sa chce podieľaťna podpore jej č innosti a vzájomnej spolupráci.
Takáto akcia by sa nemohla konať
bez pomoci mesta Pezinka, za č o
eš te raz úprimne ďakujeme, i poč etných sponzorov, ktorínám umož nili
urobiť ju na porovnateľnej úrovni s
podobnými odbornými podujatiami
vo svete.
MUDr. Pavel Č ernák
riaditeľPinelovej nemocnice

prež il najaktívnejš iu č asť svojho ž ivota. Práve tu
sa v botanike vypracoval na uznávané ho odborníka európskej úrovne, č oho dokladom je
množ stvo vedeckých úvah, publikáciía príspevkov uverejnených v tom č ase v rozlič ných č asopisoch v Európe. Ož enil sa s Emíliou, rod. Č ulíkovou, s ktorou vychoval š tyri deti. Vo veku sedemdesiattri rokov odiš iel zo zemianskopodhradskej
fary na dôchodok k svojej dcé re Bož ene Žarnovickej do Pezinka a tu eš te 14 rokov botanizoval,
písal postrehy z dejín mesta, okolia, ž ivota tunajš ích obyvateľov a udrž oval koreš pondenciu s
poprednými slovenskými, č eskými (Alojz Jirásek,
atď.) ako aj európskymi osobnosťami vedecké ho
a spoloč enské ho ž ivota. 16. decembra 1922 mu
za jeho celož ivotnú vedeckú prácu udelili na Karlovej univerzite v Prahe č estný doktorát prírodných vied. Zomrel v Pezinku 15. júna 1923 ako

Poč as piatich rokov existencie
tvorivých dielnív Pezinku ich navš tívilo 200 mladých umelcov z 24
krajín.
Ocenením pre organizátorov a
úč astníkov tohtoroč né ho stretnutia
mladých hudobníkov bolo to, ž e ich
na radnici prijal primátor mesta Oliver Solga.
(mo)

V týchto dňoch
sa dož il
s e d e md e s i a t ín
P h D r.
Ján Milan Dubovský ,
historik,
prekladateľ, publicista, pedagóg.
Jubilant dlhé roky pôsobil ako
riaditeľ Okresné ho š tátneho
archívu. Je autorom viacerých
publikácií - dejín miest a obcí
náš ho okresu a cirkevných dejín.
Je tiež spoluautorom publikácie Dejiny Pezinka (1982) i nových upravených dejín Pezinka, ktoré sú pripravené na vydanie.
Pozornosť si zaslúž i aj jeho
prekladateľská č innosť z latinské ho jazyka. Tento jazyk vyuč oval tiež na Gymnáziu v Pezinku a v Šaš tíne.
J.M. Dubovský bol aj č lenom
redakč nej rady Pezinč ana, do
naš ich mestských novín tiež
dlhé roky prispieval. Jeho príspevky o histórii mesta vyš li v
roku 1997 v samostatnej monografii Peripetie slobody.
Náš mu jubilantovi srdeč ne
blahož eláme a ž eláme mu do
ďalš ích rokov pevné zdravie,
veľa š ťastia a tvorivých síl.
Redakcia

87-roč ný a tu je aj pochovaný. Mesto si uctilo J.Ľ .
Holubyho pomenovaním ulice jeho priezviskom a
na dome, v ktorom ž il a zomrel bola umiestnená
pamätnátabuľa (Dom na Holubyho ul. č . 47).
Malokarpatské múzeum v Pezinku pri prílež itosti výroč ia smrti tejto významnej slovenskej
osobnosti, ktorej ž ivot bol š trnásť rokov spätý s
naš im mestom, usporiadalo vo svojich priestoroch 25. júna 2003 v rámci vzdelávacieho cyklu
Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka spomienkové popoludnie venované Jozefovi
Ľ udovítovi Holubymu. Hlavným cieľom celé ho
podujatia bola snaha predstaviťJ.Ľ . Holubyho aj
ako č loveka s veľkým citom pre humor a vtip,
prostredníctvom ktoré ho š armantným spôsobom
sprostredkúval č itateľom svoje postrehy a poznatky.
Martin Hrubala

