V utorok 30. mája sa uskutočnilo riadne zasadnutie Pezinského mikroregiónu v Šenkviciach
Ako nás informoval predseda mikroregiónu Ing.
Jozef Javorka, v programe rokovania bolo prijatie
nových členov, ktorými sa stali Svätý Jur a Šenkvice. Týmto dostal Pezinský mikroregión konečnú
podobu, pretože v budúcnosti už nemienia priberať
ďalších členov. Malokarpatský región má po tomto
usporiadaní dva mikroregióny – Pezinský a Červený Kameň.
V ďalšej časti programu bola informácia o zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja, ktorú poskytol poslanec BSK Ing. Jozef Chynoranský.
Predmetom rokovania boli pripravované stavby
Podkarpatského kanalizačného zberača a cestného obchvatu Svätého Jura, Pezinka a Vinosadov.

V dňoch 13. – 18. júna sa vo Viničnom uskutočnil 6. ročník akademických majstrovstiev sveta v lukostreľbe. Toto podujatie, ktorým žil
celý Pezinský mikroregión, bolo na
Slovensku prvýkrát. Zúčastnilo sa na
ňom vyše 170 akademických športovcov z 25 krajín.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach –
kladkový a olympijský luk. Kladkový
luk sa používa počnúc regionálnymi
súťažami až po majstrovstvá sveta,
olympijský luk kraľuje aj na olympiádach.
Víťazmi v jednotlivých kategóriach
sa stali: jednotlivci – kladk. luk muži
– Gellenthien (USA), olym. luk muži
– Lee (Kórea), kladk. luk ženy – Bonillot (Francúzsko), olym. luk ženy –
Taguma (Japonsko), družstvá –
kladk. luk muži – USA, olym. luk
muži – TAIPEI, olym. luk ženy –
Poľsko, kladk. luk ženy – Francúzsko, MIX – olym. luk – Kórea, kladk.
luk – USA.
Slovenskí reprezentanti získali
umiestnenia: 28. Lucia Kasčáková,
33. Kristína Melicharová (olym. luk),
21. Matúš Durný (klad. luk), 25. Tomáš Wartownik, 27. Pavol Nagy, 41.
Miroslav Bošanský (olym. luk).

Zástupcovia obcí nášho mikroregiónu poverili pezinského primátora Olivera Solgu, aby ich zastupoval pri vybavovaní záležitostí, súvisiacich s výstavbou zberača. Rovnako poverili zastupovaním vo
veci stavby cestného obchvatu viceprimátora Pezinka J. Chynoranského, ktorý je členom Dopravnej
komisie BSK.
Na záver zasadnutia sa členovia Pezinského mikroregiónu zaoberali pripravovanými spoločenskými, kultúrnymi a športovými podujatiami v regióne.
Sú to hlavne: Keramické trhy v Pezinku, Majstrovstvá sveta v lukostreľbe vo Viničnom, oslavy 750.
výročia prvej zmienky o obci Šenkvice, Deň otvorených dverí (2. septembra) podnikateľských subjektov s husacími špecialitami v Slovenskom Grobe a
Vinobranie v Pezinku (15. – 17. septembra).
(mo)

O vydarenom podujatí
nám generálny sekretár Slovenskej asociácie Univerzitného športu
PaedDr. Mikuláš Ortutay povedal:
– O usporiadanie majstrovstiev sveta sme svetovú federáciu univerzitného športu
požiadali v roku 2004. Za dejisko
sme vybrali Viničné, pretože v tejto
obci má lukostreľba bohatú tradíciu, vznikol tu aj prvý lukostrelecký
klub. Máme tu tiež gro našej reprezentácie na čele s Kristínou Melicharovou, ktorá mala premiéru v
minulom roku na svetovej univerziáde v Turecku. Pochvaľujeme si
aj spoluprácu so starostom Viničného Štefanom Lenghartom, ktorý
bol predsedom organizačného výboru. Tešia nás kladné hodnotenia
zo strany vedúcich športových delegácií zúčastnených krajín i od delegátov FITA (svetová lukostrelecká
federácia) a FISU (svetová federácia univerzitného športu). Spokojní

V stredu 24. mája 2006 sa v Dome kultúry v Pezinku uskutočnil tretí ročník mládežníckeho šachového turnaja O pohár Richarda Rétiho. Podujatie tra-

sú so všetkým, tunajšie podmienky
porovnávajú s olympijskými. Lukostrelecký stánok vo Viničnom
čaká v dohľadnom čase dostavba.
V septembri by sme mali začať práce na jeho zakrytí. Dokončiť by sme
to chceli v budúcom roku. Podarilo
sa nám získať peniaze z eurofondov i z našich štátnych zdrojov.
Bude to prvý krytý lukostrelecký
areál na Slovensku.
Lukostreľba vo Viničnom má bohatú tradíciu. Vznikol tu prvý lukostrelecký klub na Slovensku, v
roku 1958 sa o to zaslúžil Karol Noskovič. Ďalšie kluby vznikli až po ôsmich rokoch.
Otvárací ceremoniál akademických majstrovstiev sveta sa uskutočnil 13. júna v Pezinku.
(mo)

dične pripravilo Malokarpatské múzeum v spolupráci
s Klubom šachu Pezinok. Na turnaji sa zúčastnilo 19
zástupcov zo všetkých pezinských základných škôl,
hralo sa švajčiarskym systémom na 9 kôl s tempom
hry 2 x 20 min. na partiu. Víťazom turnaja a pezinským šachovým majstrom sa suverénne stal Patrik
Slimák zo ZŠ Holubyho, ktorý vyhral všetky svoje
zápasy. Na druhom mieste skončil Robert Navara
(ZŠ Fándlyho) a tretie miesto obsadil Tomáš Raček
(ZŠ Kupeckého). Minuloročný víťaz Jakub Pospíchal
(ZŠ Orešie) sa tento rok musel uspokojiť so štvrtým
miestom. Ďakujeme všetkým školám, ktoré ochotne
uvoľnili žiakov, všetkým organizátorom a samozrejme aj súťažiacim. Myslíme si, že Richard Réti by
bol veľmi rád, že má v Pezinku toľko nasledovníkov.
Tešíme sa o rok pri ďalšom, ešte viac zlepšenom šachovom turnaji pre mladých.
Martin Hrubala, Malokarpatské múzeum

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Združením
pezinských vinohradníkov a vinárov usporiadalo 26. mája 6. posedenie pri príležitosti sviatku svätého Urbana, patróna vinohradníkov a vinárov. Na tradičnej slávnosti vo dvore múzea tiež pezinský katolícky farár Zdenko Sitka
požehnal sochy sv. Urbana. (mo)

Regionálny snem okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska sa uskutočnil v Pezinku 5.
mája v Klube dôchodcov na Sládkovičovej ulici. Prítomných pozdravil aj primátor Pezinka Oliver
Solga a niektorí starostovia obcí
okresu Pezinok.
(r)

Slovenská sporiteľňa, a.s., oznamuje občanom, že podľa novely
Občianskeho zákonníka 31. 12.
2006 končí trojročná premlčacia
doba, počas ktorej si klienti môžu
vybrať zostatky zrušených anonymných vkladov. Po tomto termíne budú neuplatnené zostatky
prevedené na účet určený Ministerstvom financií SR.
Za anonymnú sa nepovažuje
vkladná knižka, keď je v nej uvedený text "Na meno" a súčasne
meno, priezvisko, adresa a dátum
narodenia alebo rodné číslo vkladateľa.
(ss)

Príroda niekedy dokáže robiť zázraky. Najčastejšie to pozorujeme
pri pestovaní zeleniny a ovocia v
záhradkách. Možno aj vám, či susedovi sa urodilo niečo nezvyčajné – veľkosťou, tvarom alebo
farbou. V jednej bytovke Za hradbami sme na chodbe zazreli kvet –
vyše tri metre dlhý potosovec (epipremnum), ľudovo nazývaný Ťahavý Jano. To by nebolo ešte nič
také zvláštne, nás však zaujali
listy, ktoré narástli do veľkosti až
40 centimetrov. Zvláštnosťou je,
že materská rastlina, z ktorej výhonok pochádza, má listy bežnej
veľkosti – sedem centimetrov.
(mo)

