VINIČNÉ – Dva roky trvali prípravné práce na podanie žiadosti obce na získanie prostriedkov z eurofondov. V prvej
výzve bol schválený projekt na
rekonštrukciu miestnych komunikácií v centrálnej časti obce. V
druhej výzve nám Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja schválilo projekt Rekreačno-oddychový areál.
Prvý projekt riešil kompletnú
úpravu centra obce od kostola po
Obecný úrad. Realizátorom prác
na základe výberového konania
bola firma Doprastav. Práce sa
začali vlani v októbri. Doteraz odstránili zlý povrch a podklad miestnej komunikácie a chodníka do
hĺbky 90 cm. Pri postupnom zhutňovaní nových podkladových vrstiev pod cestu a chodník urobili
rekonštrukciu telekomunikačných
a elektrických sietí káblovým vedením. Položili odvodnenie rodinných domov a cesty do miestnej
oddelenej kanalizácie. Dokončili
nové osvetlenie s mestským rozhlasom. Osadili obrubníky na cestu, chodníky a autobusovú zastávku. Položili zámkovú dlažbu na
miestnu cestu a pri zvonici v parku
urobili nový výjazd na štátnu
cestu. Navyše oproti projektu sme
v spolupráci s plynármi urobili prekládku plynových regulátorov. V
spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou a firmou
Vodystav sme urobili výmenu vodovodných rozvodov v časti pri
materskej škole. Nakladali sme
zámkovú dlažbu na chodníky.
Zostáva ukončiť úsek od nového
výjazdu k materskej škole, nástu-

pište autobusovej zastávky, urobiť
novú úpravu studne v parku a na
záver upraviť celý park.
Druhý projekt sa začal v marci.
Obsahuje úpravu jednej strany
hľadiska futbalového štadióna a

prístrešok pre divákov pri lukostreleckom ihrisku. Ďalej sa upraví
plocha pri futbalovom a lukostreleckom ihrisku k ceste od obce k
rybníku. Budú tu parkoviská pre
autá. Pred rybníkom sa vybuduje
nová plocha rozmerov hádzanárskeho ihriska.
Zrealizovanie oboch projektov
upraví časť našej obce. Vynovené priestory budú atraktívnejšie pre našich občanov, pezinský
mikroregión a verme, že aj pre
ostatných návštevníkov. Pomôže
to vytvoriť lepšie podmienky na
organizovanie náročnejších špor-

Lukostreleckým zväzom a Asociáciou univerzitného športu. Robíme všetko pre úspešné zorganizovanie tohto vrcholného podujatia. Preto oslovujeme možných
sponzorov, ktorí by mohli podporiť toto výnimočné podujatie. Ide o
prezentáciu nášho regiónu. Ak vidíte zmysel propagácie vašej spoločnosti či firmy na našom svetovom podujatí, podporte jeho organizáciu. Kontakt: Obec Viničné,
starosta obce, tel. 033/647 6103
alebo e-mail: obecnyurad@vinicne.sk.
(ŠL)

Naše mesto
bude v dňoch
23. – 29. apríla
d ejisko m v ýznamného športového podujatia – Školských
majstrovstiev sveta v orientačnom
behu. Organizátori, Slovenská
asociácia športu na školách, Mesto Pezinok, Ministerstvo školstva
SR a Klub orientačného behu Sokol Pezinok, sa chystajú privítať
približne 500 účastníkov z 18 krajín, medzi ktorými sú aj exotická
Čína, Taiwan či Kongo. Na tomto
šampionáte štartujú chlapci a dievčatá v kategóriach žiaci a študenti,
každú krajinu teda reprezentujú
štyri družstvá, ktoré majú maximálne päť členov. Hodnotiť sa budú
výsledky jednotlivcov i družstiev.
Slovensko, ako organizátor, má
právo postaviť v každej kategórii
dve družstvá a je potešiteľné, že v
žiackej kategórii budeme mať až
trojnásobné zastúpenie. Reprezentovať nás budú chlapci a dievčatá zo ZŠ Orešie a dievčatá zo ZŠ
Holubyho. Slávnostné otvorenie
majstrovstiev bude 24. apríla, na
druhý deň sú preteky na klasických tratiach v okolí Pezinka,
27. 4. sa bude pretekať na skrátenej trati a 28. 4. sa uskutočnia preteky priateľstva v centre mesta.
Vyhlasovanie výsledkov bude na
Radničnom námestí, v prípade
nepriaznivého počasia sa uskutoční v Dome kultúry. Organizátori
majstrovstiev prosia obyvateľov
mesta a obchodníkov v centre o
trpezlivosť počas ich trvania,
keďže v tom čase sa tu bude pohybovať približne 500 mladých športovcov.
(pr)

To, že Pezinok má už
dve múzeá,
vedia všetci. Ale fakt,
že jedno
z nich, Malokarpatské
múzeum,
má ešte dve prevádzky: Literárne a vlastivedné múzeum vo
Svätom Jure a Múzeum Ferdiša
Kostku v Stupave, vie len málokto. A práve to prvé menované
sa v týchto dňoch prezentuje
príjemnou a hodnotnou výstavou z cyklu Moja záľuba. Pripravil a aranžoval ju z vlastnej
zbierky gramofónov a platní,
náš zamestnanec Peter Pavčo.
V predvečer posledného februárového víkendu na nás dýchlo vo svätojurských výstavných

priestoroch minulé storočie prostredníctvom unikátnej zbierky
starých šelakových, tzv. rozbitných platní. Hneď pri vstupe privítal návštevníkov pán ako vystrihnutý z módneho žurnálu 20-tych
rokov minulého storočia a s úsmevom nám púšťal dobové hity na
starom elektrónkovom gramofóne. Úvodné slovo k výstave mala
riaditeľka Malokarpatského múzea v Pezinku Danka Kopálová,
ktorá privítala všetkých prítomných a najmä vzácnych hostí:
dcéru F. K. Veselého, Evu Veselú
a dcéru prvého slovenského speváka Janka Blahu, Helenu Jurasovovú. O program sa doslova
postarala práve druhá menovaná.
Helena Jurasovová zaspievala za
klavírneho doprovodu hity štyridsiatych rokov a svojím neuveriteľne dynamickým a živým roz-

právaním spolu s Evou Veselou
pobavili a rozosmiali všetkých prítomných. Slova sa ujal aj sám autor a majiteľ zbierky Peter Pavčo.
V krátkosti vysvetlil najmä mladším genézu vzniku a rozvoja gramofónového priemyslu od čias T.
A. Edisona, cez nezabudnuteľný
symbol gramoplatní, psíka Nippera stojaceho pred gramofónovou trúbou, až po jednotlivé šelakové platne. Tie najstaršie z roku
1907, z Ameriky, Európy až po
Československo. A že hudobnú
scénu tých čias ovládol skutočne
gramofón, bolo vidieť i počuť.
Platne slúžili tak populárnej piesni
ako aj významným udalostiam a
dokonca politickým prejavom.
Expozíciu dotvára detský kútik s
nahrávkami rozprávok a pánsky
salón s monumentálnym kusom
nábytku – gramofónom v nalešte-

nej hudobnej skrini. Niekoľko skutočných strojov z minulého storočia a pomôcok diskofilov tých
čias, ako boli ihly, antistatické
utierky či stroboskopy na kontrolu
správnych otáčok, dotvárajú trojrozmernú expozíciu. Výstava je aj
interaktívna. Každý návštevník si
môže na starom gramofóne pustiť niektoré šelakové kúsky a započúvať sa do hudby našich starých otcov a mám. Posledným
exponátom na nevšednej a skutočne zaujímavej výstave je prvá,
už nerozbitná, tzv. vinylová platňa.
Výstava potrvá až do 14. apríla
a tak pozývame všetkých, ktorí
cítia trošku nostalgie za zabud nutým hudobným svetom dvadsiateho storočia. Verte, oplatí sa vidieť i počuť.
Ľubomír Janečka

tových a kultúrnych podujatí. Prvou veľkou previerkou budú Majstrovstvá sveta v lukostreľbe akademikov, ktoré budú v našej obci
v júni tohto roku. Organizuje ich
obec s Lukostreleckým oddielom,

Starosta Viničného Štefan Lenghart má s realizáciou rozvojových
projektov v obci starostí vyše hlavy. V pozadí nová cesta v centre
zo zámkovej dlažby.

