Pokračovanie z č. 2/2007

V treťom roku činnosti sme už
hrali na hádzanárskom ihrisku,
pre nás klzisku v miestnom parku.
Mali sme súhlas od mesta a výhodou bolo, že tam boli tri vodovodné vývody a pomocou hadíc
sme ľahšie urobili ľadovú plochu
v rozmere 40 x 18 metrov. Výdatne nám pomáhali miestni
hasiči tým, že nás nechali v ich
priestoroch aj v noci si trochu pospať a tak pri dobrom nočnom
mraze sme plochu polievali aj
štyrikrát za noc. Bolo to výhodnejšie ako predtým v tehelni. Problém bol vtedy, keď začal padať
sneh, museli sme ho odhŕňať. Ale
vždy sa našlo dosť priaznivcov,
ktorí nám pomáhali.
Ďalšia výhoda bola v tom, že
vstup na klzisko bol cez jeden
vchod, od hasičskej stanice.
Vstupné si už nepamätám, ale
nebolo vysoké, aj preto bola návštevnosť veľká. Pribúdali aj naši
priaznivci, neraz doniesli aj riedené varené vínko, čo si pochvaľovali najmä naši hostia –
súperi. No v žiadnom prípade nešlo o nejaké opíjanie sa.
V dňoch keď sme nemali zápas,
nechali sme korčuľovať aj verejnosť, čo ľudia prijali veľmi kladne.
Za mierny poplatok sa mohli pokorčuľovať, samozrejme, aj naši členovia, a pokiaľ sme niektorí vedeli
základné prvky krasokorčuľovania,
ochotne sme pomáhali v ich korčuliarskych začiatkoch. Ja som hral
hokej čoraz menej. Roky pribúdali
– začal som hrať ako 33 ročný – a
videl som, že treba skončiť. Aj sa
tak stalo a potom som robil pre klub
administratívne veci, skrátka dievča pre všetko. Bolo to rozhodne
náročnejšie, ako aktívne hrať.
K tým krasokorčuliarskym začiatkom. Niečo som pochytil od
bratov Nídlovcov, niečo poctivým
tréningom, pozorne som sledoval
lepších a hodne som sa priučil. S
partnerkou na ľade – nebudem ju
menovať – sme vo dvojici pekne
korčuľovali, čo sa divákom páčilo.
Žiaľ, už nežije, zomrela pomerne
mladá.
Asi toľko o mojej športovej činnosti v mladosti. Zostali mi len
pekné spomienky, mnohí kamaráti a priatelia, s ktorými spomíname na našu mladosť, ktorá je
už, žiaľ, v nenávratne.
Ondrej Skovajsa
(priatelia mi hovoria Macej)

V nových priestoroch strediska
odbornej praxe Strednej vinárskoovocinárskej školy v Modre sa
uskutočnilo Valné zhromaždenie
Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu. Otvorila a
viedla ho Dr. Anna Píchová. Zúčastnilo sa na ňom 21 primátorov
a starostov tejto oblasti. Predseda
združenia Ing. Alexander Achberger privítal poslanca Národnej
rady Slovenskej republiky Ing.
Jána Čecha, 1. podpredsedu
Združenia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) Ing. Richarda Frimmela,
poslancov Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), riaditeľa
odboru BSK Ing. Romana Csabaya, vedúcu odboru BSK Mgr.
Renátu Staněkovú a ďalších hostí.
Po zhodnotení uplynulého funkčného obdobia, po správe o hospodárení, sa konali voľby predsedu a orgánov združenia. Účastníci valného zhromaždenia na ďalšie štvorročné obdobie za predsedu zvolili primátora Svätého
Jura A. Achbergera, podpredsedom sa stal starosta Viničného

Štefan Lenghart, tajomníčkou
Janka Vančová, pracovníčka
MOS Modra. Do Dozornej rady
zvolili starostu Častej Stanislava
Jablonovského, starostu Dolian
Ladislava Schmidta a starostu
Čataja Jozefa Čiča. Staronový
predseda potom informoval o plánoch a hlavných cieľoch združenia
na ďalšie obdobie.
V diskusii R. Frimmel vyzdvihol
náš región, ktorý získava vynikajúce meno doma i v zahraničí, informoval o blížiacom sa aprílovom
sneme ZMOS. V nasledujúcich
čiastkových voľbách účastníci za
člena Rady ZMOS zvolili A. Achbergera. J. Čech hovoril o potrebe
prehĺbiť jeho spoluprácu, ako poslanca NR SR, s predstaviteľmi
miest a obcí regiónu, ktorá môže
pomôcť pri tvorbe nových zákonov. R. Csabay hovoril o potrebe
ešte viac prehĺbiť úzku spoluprácu
a konkrétnu súčinnosť medzi
združením a BSK. Poslankyňa
BSK Jana Pešková informovala o
ostatných zasadnutiach zastupiteľstva.
Ľubor Škoda

Aj keď vlastníctvo pasu Pezinského panstva nie je pre občanov
mesta a okolia povinné, mať ho
prináša veľa výhod. Okrem toho,
že je zároveň aj prospektom a obsahuje veľa zaujímavých informácií o Pezinku a štyroch okolitých
obciach (Limbachu, Slovenskom
Grobe, Viničnom a Vinosadoch),
jeho majiteľ spolu s ním získa
vrecko s mincami a doložku so
zoznamom 40 partnerských prevádzok cestovného ruchu (najmä
ubytovacích a stravovacích zariadení), v ktorých môže čerpať rôzne
zľavy. Viac sa o tomto projekte
možno dozvedieť na www. pezin-

skepanstvo.sk alebo priamo v
Mestskom informačnom centre v
Pezinku na Radničnom námestí č.
9, kde si možno pas aj zakúpiť.
Majitelia pasu Pezinského panstva majú možnosť kúpiť si so
zľavou i Bratislavskú city card (na
podobnom princípe ako pas Pezinského panstva fungujúca Bratislavská mestská karta), ktorá je na
predaj v spomínanom informačnom centre. Podobnú recipročnú
výhodu majú i majitelia tejto karty,
ktorí si môžu kúpiť pas Pezinského
panstva s 26-percentnou zľavou v
Bratislavskom informačnom centre na Klobučníckej ulici.
(EL)

V tomto roku si Slovenský zväz
záhradkárov pripomína 50. výročie
organizovaného záhradkárstva na
Slovensku, aj keď základy spolčovania ovocinárov a záhradkárov
zaznamenávame oveľa skôr. Už v
19. storočí pôsobil na území Slovenska Čerešnícky spolok, neskôr
v Liptove vznikol Pomologický spolok, ďalšie vznikli aj v iných slovenských regiónoch. V roku 1920 bola
založená Slovenská ovocinárska
spoločnosť, ktorá pôsobila až do
roku 1957, keď z nej vznikol Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov. Tieto spolky vznikali s cieľom pomôcť majiteľom záhrad, dopestovať kvalitné ovocie a zeleninu. Platí to i dnes. Pohyb, radosť,
čerstvý vzduch a vlastnými rukami

dopestované ovocie a zelenina je
to, čo záhradkársku obec stále drží
pri živote.
I v našom meste v roku 1960
vznikla základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov,
ktorá pôsobí dodnes pod označením ZO SZZ 6 – 10 Pezinok. Združovala desať záhradkárskych
osád, mala okolo 400 členov a užívala necelých osem hektárov pôdy. Jej dlhodobým predsedom bol
Milan Nosál, ktorý bol vo funkcii
viac ako tridsať rokov, za čo mu
patrí naše poďakovanie.
V minulosti boli pezinskí záhradkári aktívni, organizovali výstavy
ovocia, ochutnávky vín, prednášky, školenia a iné. Od roku 1989
činnosť stagnuje, nastal úbytok

Pri príležitosti osláv sv. Floriána
sa 4. mája uskutoční Deň otvorených dverí na Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Pezinku na Hasičskej 4 (parkovisko za budovou). Od
9.00 do 15.00 hod. bude vystavená hasičská technika, 10.00 –
11.00 ukážky jazdeckej polície,
dopravnej polície, práca so služobnými psami, o 11.00 hod.
ukážky hasenia horiaceho auta,
poskytnutie pomoci pri dopravnej
nehode.
Vo štvrtok 17. mája o 10.00 hod.
sa uskutoční v priestoroch kameňolomu (cesta Pezinok-Baba)
cvičenie integrovaného záchranného systému (hasiči, polícia,
zdravotníci) zásah pri dopravnej
nehode autobusu.
Na uvedené akcie vás pozývajú
príslušníci OR HaZZ v Pezinku.
Ing. Eva Orlická

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú
občanov, aby nespaľovali horľavý odpad z viníc a záhrad na
miestach, kde by mohlo dôjsť k
rozšíreniu požiaru a v blízkosti
lesných porastov a taktiež, aby
nezakladali ohniská mimo vyhradených priestorov.
V marci a apríli príslušníci OR
HaZZ v Pezinku mali viac ako 50
výjazdov, z ktorých pätnásť súviselo s požiarmi v prírodnom prostredí a pri nekontrolovanom
spaľovaní horľavých látok. Neničme si prírodné prostredie
nezmyselnými požiarmi!
(eo)

užívanej pôdy a sú legislatívne
prekážky i nezáujem príslušných
orgánov riešiť problémy záhradkárov.
No i keď v omnoho menšom rozsahu, ako to bolo v minulosti, záhradkárčenie v našom meste nezaniklo. Nájdu sa ešte stále obetaví
ľudia, ktorí chcú túto prospešnú
činnosť rozvíjať, organizačne podchytiť a tak prispieť ku kultivovanému obrazu krajiny, samozásobeniu kvalitnými záhradkárskymi a
ovocinárskymi produktmi a predĺženiu aktívneho veku hlavne starších ľudí. Preto všetci, ktorí sa venujú tejto činnosti, sa uchádzajú o
priazeň a podporu aj v ďalších
rokoch organizovanej záhradkárskej činnosti.
(gg)

