Okresný súd Bratislava III, pracovisko Pezinok,
vyhlásil 19. mája 2005 rozsudok v právnej veci navrhovateľa TERRA 2000, a.s. proti odporcovi Mestu
Pezinku o náhradu škody vo výške 34 062 632 Sk +
18% ročný úrok z omeškania z dlžnej sumy od 11. 4.
2003 do zaplatenia. Súd žalobu zamietol v plnom
rozsahu.
Ide o najväčší súdny spor v histórii Mesta Pezinka a
aj napriek tomu, že rozsudok nenadobudol právoplatnosť a spoločnosť TERRA 2000, a.s. sa môže voči
nemu odvolať, treba to považovať za veľký úspech.
Mesto Pezinok uzatvorilo so spol. TERRA 2000

Najúspešnejšími pezinskými
účastníkmi Majstrovstiev Európy v kickboxe v Bratislave boli
Svatava Špániková a Alexandra
Horáková. Obe získali najcennejšie, zlaté medaily. Výsledky: S. Špániková – 1. light kontakt žien do 63
kg, 1. družstvá, A. Horáková – 1.
semi kontakt, 3. light kontakt, juniorky, Andrea Šišková – 2. semikontakt do 54 kg, Marek Mistrík –
3. light kontakt, do 86 kg, Michal
Peniak – 3. light kontakt, muži, + 91
kg, Andrej Palčík – 2. light kontakt
do 75 kg.
(r)

nájomnú zmluvu s cieľom výstavby bytových domov
v lokalite Muškát, ale z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok Mestské zastupiteľstvo viac ako
dvojtretinovou väčšinou rozhodlo od tejto zmluvy odstúpiť. Spol. TERRA 2000 považovala toto odstúpenie za porušenie zmluvných podmienok a preto požadovala náhradu škody a ušlý zisk. Rozsudkom z 19.
5. 2005 sa úspešne dokončila dvojročná práca súvisiaca s touto kauzou. Mesto pred súdom zastupoval
prednosta MsÚ Mgr. Miroslav Šebesta.
(r)

V prvý štvrtok v júni (2.6.) odštartuje o 9.00 hod. na Radničnom námestí v Pezinku tretí ročník pezinského cyklomaratónu smerovaný
na vinársku Moravu. Cieľom prvej,
80-kilometrovej etapy, bude Moravský Ján (Piesočná). Druhá (45
km) a tretia etapa (alt. 1 – 75 km,
alt. 2 – 46 km) povedú po vínnych
cestách okolia Ledníc a Valtíc a

posledná štvrtá (109 km) z Ledníc
(autokemping Apollo) cez Rakúsko, Vysokú pri Morave, Stupavu
a Limbach do Pezinka. Úspešní
absolventi tejto cesty si budú môcť
do svojho cyklistického "indexu"
pripísať ďalších vyše 300 najazdených kilometrov. Bližšie informácie:
tel. 033/6901 102, eva.lupova@
msupezinok.sk.
(EL)

Aj tohto roku sa uskutoční slávnostné prijatie pezinských baníkov u
primátora pri príležitosti výročia, tentokrát 666., prvej zmienky o dolovaní drahých kovov v chotári Pezinka. Toto, v poradí už štvrté, stretnutie
sa uskutoční 23. júna o 16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu.
Predpoludním bude v Pezinku ešte jedno významné podujatie – zasadnutie Slovenskej banskej komory.
A do tretice – prvá júnová sobota (4.6.) bude pre členov Malokarpatského baníckeho spolku pracovná. Rozhodli sa opraviť zničené značenie Banského naučného chodníka a aj v budúcnosti mať nad ním patronát. Verme len, že ich úsilie nevyjde nazmar a nepadne za obeť vandalom ako v minulosti.
(EL)

V aprílovom čísle Pezinčana sme
avizovali na 20. apríla Deň slovinskej kultúry, v rámci ktorého sa
mala uskutočniť návšteva primátorky Izoly. Toto známe letovisko zo
Slovinska má záujem stať sa partnerským mestom Pezinka. Pre zaneprázdnenosť pani primátorky sa
celé podujatie (vrátane výstavy
výtvarníkov a degustácie prímorských špecialít) presúva na iný termín, o ktorom budeme čitateľov
včas informovať.
(EL)

Klub spoločnosti Prométheus Pezinok zorganizoval 11. mája predstavenie knihy Nekorunovaný kráľ Európy. Autor Ladislav Hubenák hovoril
veľmi zaujímavo o živote F. M. Voltaira, hlavnej postavy tejto knihy. Túto
akciu navštívili aj pracovníčky Malokarpatskej knižnice, ktorým L. Hubenák jednu knihu daroval. Je teda možné si ju v knižnici zapožičať.

V dňoch 20. – 29. júna sa uskutoční 2. ročník preventívno-výchovného tábora pre deti pod
názvom Kráčaj s otvorenými očami. Podujatie organizuje Mestská
polícia v Pezinku v rekreačnom
zariadení Chata Pohoda nad obcou Vrícko v Lúčanskej Malej Fatre.
Tábor je určený pre piatakov pezinských základných škôl, ktorí boli
v školskom roku 2004/2005 aktívne
zapojení do preventívneho projektu
realizovaného mestskou políciou.
Medzi 30 deťmi bude aj päť žiakov
zo Špeciálnej základnej školy.
Úlohou celého projektu je naučiť
deti samostatnosti, pomôcť im zorientovať sa v dnešnej hektickej
dobe, naučiť ich prekonávať nástrahy, ktoré prináša život a pripraviť ich
na plynulý prechod zo sveta detí do
sveta dospelých.
Pobyt detí v tábore bude vypĺňať
množstvo vedomostných a športo-

jeme turistické výlety po okolí, kde
nám bude robiť sprievodcu miestny
horár, ktorý deťom predstaví faunu
a flóru Malej Fatry. Voľný čas bude
zameraný na športové aktivity a
rozvíjanie fantázie výrobou rôznych
prírodných modelov z dreva, prútia,
lístia, šišiek atď. Na záver pobytu je
pripravená karnevalová diskotéka,
na ktorú si masky budú vyrábať deti
podľa vlastnej fantázie.
Snahou príslušníkov mestskej
polície je priblížiť deťom prácu mestskej polície, zvyšovať jej dôveryhodnosť a v neposlednom rade
zlepšiť komunikáciu medzi deťmi,
rodičmi a políciou. Na záver by sme
chceli poďakovať Mestu Pezinku a
všetkým dobrým ľuďom, ktorí túto
ojedinelú akciu podporili, či už z
finančnej alebo materiálnej stránky.
Róbert Mikulovič
Inšpektor prevencie
kriminality MsP

vých súťaží. Formou besied a praktických ukážok sa budeme snažiť
navodiť modelové situácie a poučiť
deti, ako sa majú správať na ulici a v
mestských hromadných prostriedkoch. Každý deň bude spestrený
rôznymi aktivitami, ukážkami výzbroje a výstroje, ukážkami z výcviku a činnosti mestskej polície
(dopravná výchova, služobná kynológia, bojové umenia). Absolvu-

Taxem sa po dĺhém časy vybral na pezinský fodbal. Na jasen sem chodzíval pravidelne,
ale hodne radosci sem nezažil.
Vedla mna postupne f prvém
polčase zachrýply obidvaja tréneri a v druhém aj vačina dzivákú. Prehry doma neboly žádná
výnymka. Teras zme téš síce
prehrály, ale ten fodbal nemal
chybu. Behavý, útočný, obetavý, radost kukat. Neskúr sem si
fšimél, že káder sa od jaseny
hodne zmenyl. Ot bránkára aš
po najprednejšého útočnýka
vačinú mladý šuhaji. Keby sa g
výkonom pridal aj rozhotca,
móhel byt dojem ešče hlpší. Né,
že by nekemu nadržoval, ale
kazil hru, zavadzal, upiskovalo
mu to. No, nescem to zakrýknut,
ale uš sa aj tak teším jako malé
dzecko za dva týdne na další
zápas. Nescem rýpat, ale ket uš
budete dobre odležaný po nedzelném obedze, dvihnyte rit z
gauča a dóndzite aj vy, týtok
chlapci hrajú fakt dobre a oplací
sa to vidzet.
Oslávily zme šedesát rokú ot
konca druhej svetovej vojny.
Naščascí, né tak jako volakedy,
šeci nastúpený na námescí a s
červenú zástavu v ruke, ale
každý po svojem, jaxa gdo
rozhodel. Negdo išél do hór,
negdo popŕdal doma pri televýzory, negdo kopel do vrtuly a
spravil si rodzinný výlet a boli aj
taký, čo robily, a nekerý obešli ty
památnyky a položili kvety tým,
čo položily ve vojne svoje životy.
Ale tak uš to chodzí, šak jak by to
vypadalo, keby zme šeci boly
rovnaký.
Šeci zme sa tešily na tý hokejové majstrofstvá, tot vedla ve
Výdny. Šeci vyprávaly o tém, jak
máme najsilnejšé mušstvo za
posledné roky, ale, šak to šeci,
lebo sa nehrálo f Kanadze.
Nygdo ale netušil, že ve Výdny
bude aj najslapší led, no, hamba
velyká. Nakonec to volajako
ututlaly, ale my si to budeme
pamatat. Ket uš sem pri tém
hokeji, tak na pezinském kanály
sem očul kopec rečí a vidzel uš
aj vážne plány na umelú ledovú
plochu, kerá vlastne bude výc
umelá, jako ledová (taxem to
pochopil), ale bude sa na nej dat
bruslyt. Tak, to sem teda zvedavý, já uš teho moc nenabruslým, ale kuknút bych sa išél.
Ináč, gdo z vás bude scet vidzet
pezinský zimný štadión, stačí,
ket si zažnete televízor, ket bude
f Skalyci hokej. Pamatám si, že
ten mal stát tu nat starým
autoservisem. Ale polytyci
šályly dycky a tak majú Skalyčané ze svojho Pálfyho trt (myslým tým za týtok majstrofstvá),
ale my s teho našeho parádny
zámek aj s parkem gdze bude
Cibulák.
Zúctú Váš strýco Lajo
strycolajo@szm.sk

