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Na 21. strane uverejňujeme
nový vlakový cestovný poria-
dok 2005/2006 na trati č. 120,
platný od 11. decembra 2005.

Počas finále
džudistického
play off v Ban-
skej Bystrici
vyhlásil Slo-
venský zväz
džuda najlep-
ších za rok
2005. Víťazom
ankety a naj-
lepším džudistom roka 2005 na
Slovensku sa stal Pezinčan, člen
JC Pezinok, 18-ročný Milan Ran-
dl. Tretí v ankete skončil ďalší Pe-
zinčan Pavol Jurčík. Milan Randl
bol vyhlásený aj za najlepšieho ju-
niora.

Hoci víťazstvo M. Randla v tejto
ankete je podľa odborníkov trocha
prekvapujúce, majster Európy
kadetov z roku 2003 sa určite má
čím v tomto roku pochváliť. Ako
junior sa vo svojej váhovej kate-
górii do 81 kg stal majstrom SR
dospelých, obsadil 5. miesto na
ME do 23 rokov v Kyjeve, na Sve-
tovom pohári v Prahe obsadil
medzi dospelými 7. miesto, je aj
členom strieborného kolektívu
džudistov 1. JC Pezinok. (pr)

Aj turistický rok 2006 oficiálne otvorí Medzinárodný veľtrh cestov-
ného ruchu Slovakiatour v Bratislave. Uskutoční sa 26. – 29. januára
vo výstavnom areáli Incheby. Ani tentokrát na ňom nebude chýbať
Pezinok. Naše mesto sa predstaví jednak v spoločnej expozícii Malo-
karpatského regiónu a tiež v osobitnom stánku spolu s partnerskými
mestami Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár, Neusiedl am See, ku
ktorým tentoraz pribudne oficiálne aj slovinská Izola. Súčasťou dru-
hej menovanej expozície bude aj prezentácia projektu cestovného
ruchu Pezinské panstvo. Oba stánky budú umiestnené v hale B0,
malokarpatský región pod číslom 202, Pezinok s partnerskými
mestami pod číslom101. (EL)

V dňoch 3. a 4. februára 2006 sa
uskutoční v Pezinku nevšedné
podujatie – 24-hodinová plavecká
štafeta Pezinok 2006. Zapojí sa do
nej asi tisíc plavcov z Pezinka a
okolia. Medzi účastníkmi budú
žiaci, študenti, dospelí. Skrátka
všetci, ktorí prejavia záujem roz-
hýbať sa, urobiť čosi pre svoje
zdravie a prispieť k vytvoreniu slo-
venského rekordu v štafetovom
plávaní.

Viac sa o podujatí dočítate na
19. strane.

Primátor mesta Oliver Solga
pozýva Pezinčanov na spo-
ločné privítanie nového roka a
oslavu Dňa vzniku Slovenskej
republiky.

Tradičné novoročné stretnu-
tie sa uskutoční 1. januára 2006
o 0.45 hod. na Radničnom ná-
mestí. Oslava sa začne hym-
nou, po nej bude novoročný
príhovor primátora. Záver bude
patriť ohňostroju. (red.)

pomaly sa končí rok 2005, ktorý bol pre naše mesto viac ako úspeš-
ný. Podarilo sa nám realizovať niekoľko projektov prospešných pre
celé mesto. Z tých najdôležitejších je to iste nové bývanie pre štyrid-
sať rodín, ale aj nové detské ihriská, chodníky, parkoviská a verejná
zeleň.

Všetci si iste želáme, aby aj budúci rok bol pre nás úspešný, okrem
iného už i preto, lebo ním zavŕšime toto štvorročné volebné obdobie.

Aby sme sa však dokázali tešiť z týchto spoločných úspechov, mu-
síme byť v prvom rade spokojní a šťastní v kruhu svojej rodiny a pria-
teľov.

K tomu Vám želám najmä veľa zdravia, lásky, šťastia a osobných i
pracovných úspechov.

Oliver Solga
primátor

Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR udelilo na
návrh Mesta Pezinka ocenenie
Sociálny čin roka Alžbete Lan-
čaričovej, bytom Pezinok, Byst-
rická 30.

A. Lančaričová sa už 25 rokov
venuje deťom z detských domo-
vov, ako náhradný rodič vycho-
vala Sašku, ktorá je študentkou
sociálnej práce v Trnave. Každo-
ročne si berie na vlastné náklady
niekoľko detí z detských domo-
vov, či už cez prázdniny alebo cez
sviatky. Niektorým príležitostne
pomáha tiež pri riešení životných
problémov.

Pokračovanie na 22. strane

Redakcia Pezinčana ďakuje všetkým dopisovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom
za dobrú spoluprácu v uplynulom roku.



Prvý poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 4. janu-
ára od 16. do 18. hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci Mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. (EL)

Mesto Pezinok získalo granty
na realizáciu ďalších troch pro-
jektov. Dva sú zo štrukturálnych
fondov európskej únie, jeden z
Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky.

Prvý projekt má názov

. Výška grantu je 3,78 mil. Sk.
Prostriedky majú byť použité na
rekonštrukciu pezinského amfi-
teátra (sociálne zariadenia, pre-
vádzkové priestory, hľadisko,
interiéry).

Druhý projekt má názov
.

Výška grantu je 780 tis. Sk. Zís-
kané prostriedky budú použité
na vyznačenie trasy naučného
chodníka 12 informačnými ta-
buľami a dvoma orientačnými

Rast
kvalitatívnej úrovne kultúrnej
infraštruktúry v meste Pezin-
ku

Vino-
hradnícky naučný chodník

mapami, na obnovu vahadlovej
studne a ruín peregského domu,
na výrobu prospektu vinohrad-
níckeho naučného chodníka (v
troch jazykových mutáciach), na
spevnenie vybraných úsekov
komunikácií po trase chodníka,
na výrobu propagačného filmu o
tomto produkte cestovného ru-
chu a na prezentáciu produktu
prostredníctvom médií.

Tretí projekt má názov
.

Výška grantu MK SR je 38 tis. Sk.
Prostriedky budú využité na kurzy
sprievodcovského minima pre
žiakov základných škôl, vydanie
príručky pre mladých sprievod-
cov, vydanie špeciálnej prílohy
časopisu Pezinčan a výrobu in-
štruktážneho filmu o historických
pamiatkach v Pezinku.

Čo Pe-
zinčan, to mestský sprievodca

(EL)

Oznamujeme pôvodcom Pro-
gramu odpadového hospodár-
stva, že Program platný do roku
2005 zostáva v platnosti až do
usmernenia zo strany Obvodného
úradu životného prostredia v Pe-
zinku. O. Moťovská

Mesto Pezinok získalo ako
jedno z troch miest na Sloven-
sku – Cena Rady
mládeže Slovenska za pod-
poru práce s deťmi a mláde-
žou. Ocenenie prevzal primá-
tor Pezinka Oliver Solga na
základe nominácie REVIE –
Malokarpatskej komunitnej na-
dácie. Ocenenie je určené
mestu, ktorému sa podarí vý-
znamným spôsobom skvalitniť
spoluprácu s mimovládnymi
organizáciami, pracujúcimi s
deťmi a mládežou na lokálnejči
regionálnej úrovni. Cena Most
sa udeľuje za pozitívny prístup
k účasti detí a mládeže na ži-
vote a rozhodovaní obcí a
miest, za podporu mimoškol-
skej práce s deťmi a mládežou
a za priateľský vzťah k deťom a
mládeži.

cenu Most

REVIA
Malokarpatská komunitná
nadácia

Už po ôsmykrát vydáva mesto Pezinok Kalendár podujatí. Aktuálny –
na rok 2006 je už na svete a možno si ho vyzdvihnúť v Informačnom cen-
tre v Pezinku, Radničné nám. č. 9. Obsahuje informácie o najdôležitej-
ších kultúrnych, spoločenských, športových a charitatívnych akciách,
ktoré sa chystajú v Pezinku v budúcom roku.

Z pripravených noviniek stoja za zmienku Hradné slávnosti Pezin-
ského panstva, novokoncipované Kultúrne leto a oslava Dňa turizmu.

(EL)

Mesto Pezinok vypisuje výbe-
rové konanie na dodávateľa 19
vývesných štítov na stravovacie
prevádzky, ktoré sú súčasťou Kuli-
nárskeho chodníčka Pezinok –
Neusiedl am See. Podklady k pred-
metu dodávky možno získať na
Mestskom úrade v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, fax 033/641 2303, e-mail: eva-
.lupova@msupezinok.sk. Termín
predloženia ponúk: 15. 1. 2006.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
zrušiť výberové konanie.

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o finančný príspevok z
fondu kultúry a pomoci mesta
Pezinka na rok 2006, že

.
Žiadosti sa prijímajú len na
účely uvedené v § 7 a 9 VZN č.
19/2004 o štatútoch mestských
fondov.

Žiadosti je potrebné podať na
tlačive

, ktoré bu-
de k dispozícii od 3. 1. 2006 v
kancelárii prvého kontaktu na
prízemí Mestského úradu, Rad-
ničné nám. č. 7 a na stránke
www.pezinok.sk.

termín
na podanie žiadosti je najne-
skôr do 28. februára 2006

Ing.A. Gusejnová

Žiadosť o poskytnutie fi-
nančného príspevku

Už štvrtý rok po sebe sa na záver roka stretli všetci, ktorí participujú na
turizme v Pezinku, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok a vzájomne sa
informovali, čo chystajú pre domácich a zahraničných návštevníkov.
Okrem tohto obligátneho programu sa v stredu 14. decembra v Mestskej
vínotéke na výročnom rokovaní hovorilo aj o práci Komisie cestovného
ruchu, prezentácii mesta na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour 2006, ďalej o postupe prác na pripravovaných projektoch
Kulinárske chodníčky, Pezinské panstvo, Vinohradnícky naučný chod-
ník aČo Pezinčan, to mestskýsprievodca.

Najbližšie sa takéto stretnutie uskutoční v júni 2006 a bude venované
príprave mesta na letnú turistickú sezónu. (EL)

V minulých dňoch akciová spo-
ločnosť Slovenská autobusová
doprava (SAD) pripravila občanom
a návštevníkom mesta nemilé pre-
kvapenie. Bez akéhokoľvek ozná-
menia prestali premávať spoje
mestskej hromadnej dopravy v
Pezinku. Stanovisko k ich zrušeniu
nám zaslal dopravný riaditeľ SAD

:Karel Pulec
"V rámci zmien cestovných po-

riadkov na obdobie platnosti 2005/
2006 došlo k 11. 12. 2005 k pre-
hodnoteniu mestskej hromadnej
dopravy v Pezinku. Po vykonaných
analýzach z pohľadu obsaditeľ-
nosti jednotlivých spojov cestujú-
cimi ako i z pohľadu dosiahnutej
tržby na kilometer bola SAD Brati-
slava nútená zrušiť MHD z dôvodu
veľkých nákladov a nerentabilnos-
ti. Spoje, ktoré sa nerušia boli za-
členené do pravidelnej prímestskej
autobusovej linky 102428 Bratisla-
va-Pezinok-Baba. Spoje z bývalej

MHD sú vedené v úseku Pezinok,
Grinava – Pezinok, Nemocnica pri
trasovaní cez sídlisko Sever. Na
základe uvedeného došlo k zruše-
niu týchto zastávok: Tatra Regena,
Drevoindustria, Sklad, OSP, Ko-
menského ulica, 1. mája, Bernolá-
kova, Zigmundíkova, Malokarpat-
ská, Kúpalisko, Šenkvická, Cajlan-
ská, sídlisko Sever, Cajlanská
stred, Muškát (zastávku obsluhuje
linka 102422 Bratislava-Pezinok-
Modra."

Dňa 10.
12. 2005 SAD zrušila v našom
meste niekoľko autobusových za-
stávok. Bol som rovnako ako obča-
nia mesta nemilo prekvapený, že
tento krok nám oznámili až 9. de-
cembra a SAD o tom vôbec nein-

Zaujímalo nás tiež stanovisko
Mesta Pezinka, ktoré nám poskytol
primátor : –Oliver Solga

formovala cestujúcu verejnosť.
Občania nevedeli o zrušených a
nových linkách ani o časovom har-
monograme. Chápem ekonomické
dôvody SAD, pretože MHD chceli
zrušiť už v júni t.r. Vtedy Vyšší
územný celok Bratislava tento pro-
blém vyriešil finančnou dotáciou
dopravcovi. Nemalou sumou na
MHD prispievalo aj Mesto Pezinok
a niektoré pezinské firmy. O to viac
nás mrzí, že SAD zvolila takúto
formu riešenia problému, a v do-
statočnom predstihu nás ani obča-
nov neinformovala. Nie som pre-
svedčený, že zrušenie MHD sme-
ruje k zlepšeniu kvality dopravy a
spokojnosti občanov.

Osobne ma veľmi mrzí, že nie-
ktorí vodiči autobusov dezinfor-
mujú verejnosť nepravdivými infor-
máciami o tom, že k zrušeniu niek-

torých spojov došlo preto, že
Mesto odmietlo priplácať SAD-ke.
SAD dostala od nás i v tomto roku
vyše 170 tisíc korún, aby vykryla
svoje straty. (mo)

V Pezinsku v 49. týždni sa objavil
článok o prideľovaní bytov na Zum-
berskej ulici. Článok je plný dezin-
formácií a klamstiev a najmä zne-
važuje prácu Mestského zastupi-
teľstva, Komisie sociálnej starostli-
vosti a Mestského úradu. Keďže
redakcia nám oznámila, že reago-
vať môžeme až po Novom roku (v
zelenej prílohe Pezinska), do-
voľujeme si upozorniť čitateľov, že
tak urobíme a zverejníme nevyvra-
titeľné fakty o prideľovaní bytov.

MsÚ v Pezinku



Mesto Pezinok v spolupráci s
Kultúrnym centrom vyhlasujú XIV.
ročník literárnej súťaže O cenu pri-
mátora Pezinka. Jej poslaním už
od vzniku je podpora a propagácia
literárnej tvorby mladých talentov.
Súťažné podmienky:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci

základných a študenti stredných
škôl, ktoré majú sídlo na území
mesta alebo ktorí majú v Pezinku
trvalé bydlisko.

2. Súťažné práce nie sú obme-
dzené žánrovo, musia byť pôvod-
né, môžu mať pôvod v písomných
kontrolných prácach.
3. Podmienkou zaradenia do hod-

notenia je doručenie súťažných
prác v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch v sloven-
skom jazyku do na adre-31. 3. 2006

su: Kultúrne centrum, Holubyho
42, Pezinok.
4. Súťaž je anonymná, pri každom

texte treba uviesť namiesto mena a
adresy heslo. V priloženej zalepe-
nej obálke, označenej rovnakým
heslom, sa uvedie meno autora,
jeho adresa, dátum narodenia a
škola, ktorú navštevuje. Stredo-
školáci pripoja k heslu symbol
"SŠ", žiaci základných škôl symbol
"ZŠ". Obálky s heslami budú otvo-
rené až po vyhodnotení súťaže.

5. Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná pri-
mátorom mesta Pezinka.

6. Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii ZŠ a SŠ v žánroch
poézia a próza. Všetky vyhodno-
tené súťažné práce budú odme-
nené vecnou cenou. Najlepšie

práce uverejní mesačník Pe-
zinčan.
7.Ak by súťažné práce nedosaho-

vali očakávanú umeleckú úroveň,
vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje
právo niektorú z cien neudeliť
alebo znížiť.

8. Výsledky súťaže budú uverej-
nené v mesačníku Pezinčan a na
webovej stránke mesta Pezinka.

9. Ak sa po otvorení obálky zistí,
že súťažiaci nespĺňa podmienky
súťaže, práca bude zo súťaže vyra-
dená.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže sa uskutoční 24. mája 2006
v obradnej sieni MsÚ. Organizač-
ným zabezpečením súťaže je pove-
rená Daniela Debnárová z Kultúr-
neho centra, Holubyho 42, tel. č.
033/641 3933. (EL)

V zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia (VZN) č.
11/1999 o používaní pyrotechnic-
kých výrobkov na zábavné účely
a iných predmetov spôsobujúcich
detonáciu je počas celého roka
zakázané ich používať na území
mesta Pezinka.

Zmyslom tohto VZN je zabez-
pečiť podmienky na odpočinok a
regeneráciu síl občanov a ochrá-
niť ich pred možným narušením,
spôsobeným hlukom z používa-
ných pyrotechnických výrobkov
na zábavné účely alebo iného
predmetu spôsobujúceho deto-
náciu.

Za porušenie zákazu vyplývajú-
ceho z tohto VZN môže byť pá-
chateľovi priestupku uložená po-

kuta až do výšky 1000 Sk. Mestská
polícia eviduje niekoľko prípadov,
keď uvedené výrobky a prostriedky
používali deti. Tu je nutné zdôraz-
niť, že ide o osoby, ktoré nie sú
trestne zodpovedné. V prípade, že
sa priestupku dopustí maloletá
osoba (mladšia ako 15 rokov)
môže mestská polícia tieto pred-
mety odňať. V takomto prípade sa
vykoná pohovor s rodičmi dieťaťa,
vec sa oznámi na riaditeľstvo školy
a dá sa na vedomie na oddelenie
sociálnych vecí a rodiny MsÚ Pezi-
nok. Najmä v týchto prípadoch ape-
lujeme, najmä na rodičov, aby do-
hliadli na správanie svojich rato-
lestí na verejných priestranstvách
a upozornili ich na nebezpečen-
stvo možného úrazu, ktoré je spo-

jené s používaním pyrotechnic-
kých výrobkov v prípade, ak ich
používa nepovolaná osoba –
dieťa.

Výnimku zo zákazov používa-
nia pyrotechnických výrobkov a
predmetov spôsobujúcich deto-
náciu na území Pezinka môže
povoliť rozhodnutím primátor
mesta.

Podobne ako v minulých ro-
koch aj tento rok primátor Pe-
zinka udeľuje výnimku zo zá-
kazu používania zábavnej pyro-
techniky a povoľuje jej použí-
vanie v dňoch 31. 12. 2005 od
11.00 do 24.00 hod. a 1. 1. 2006
od 0.00 do 3.00 hod.

Mgr.Ľudovít Farbula
náčelník MsP

V rámci projektu
skupina odborní-

kov z oblasti gastronómie a tu-
rizmu z Pezinka absolvovala 7.
decembra testovaciu exkurziu v
troch reštauráciach v partnerskom
rakúskom meste Neusiedl am
See. Každý z účastníkov mal za
úlohu prostredníctvom jednot-
ného formuláru zhodnotiť úroveň
konzumovaného jedla a služieb v
navštívenom zariadení. Päľbodo-
vou stupnicou sa posudzovali tieto
kritériá: exteriér prevádzky, prvý
dojem, interiér, čistota reštaurá-
cie, profesionalita personálu, je-
dálne lístky, konzumované jedlo,
úroveň jeho servírovania, forma
platby a doplnkové služby.

Poznatky z tejto akcie budú
môcť využiť Pezinčania pri zlepšo-
vaní práce svojich prevádzok a
výsledok hodnotenia dostanú k

Aj partnerstvo
ide cez žalúdok

dispozícii rakúske firmy ako
spätnú väzbu od slovenských hos-
tí. Hoci sa o službách v rakúskych
reštauráciach hovorí, že sú jed-
nými z najlepších, aj u nich je čo
zlepšovať. Len pre zaujímavosť,
napr. pri spomínanej akcii sa naši
"hodnotitelia" stretli s nevyprázd-
nenými popolníkmi, jedálnými
lístkami iba v nemčine a pod. Po-
drobnejšie výsledky budú zverej-
nené v časopise Pezinský podni-
kateľ.

Obdobnú testovaciu exkurziu
urobili gastronómovia z Neusiedl
am See v Pezinku 14. decembra.
Navštívili osem našich reštaurá-
cií, ktoré sú súčasťou Kulinár-
skeho chodníčka. Jej výsledky
dostanú naši prevádzkovatelia
ako zdroj inšpirácie pre svoju
ďalšiu prácu.

(EL)

Ot posledného rázu, čo sem
písal stĺpek po našem sa teho v
mesce hodne odehrálo. Dvoje
nenápadné volby, f kerých ste
daly jasne najavo, na čo je nám
VÚC a jakú dúležitost a úctu má
medzi ludma, Šachtág – pa-
mátny to den banýkú, nekolko
známych svatých malo menyny
Katerina, Barbora, Mikuláš Lu-
cia..., napadél nám aj prvý
snech, maly zme vánočné
trhy... Jako keby si šeci šecko
otkladaly na konec roka. Adam
a Eva, Silvestr, Štefan, v de-
cembri sú známe mená, známe
firmy. Ze dna na den máme f
schránke výc a výc reklamných
letáku, no nekúpte to, ale kedy,
ket z noci na noc sú dlchšé
noce a kračé dny. No, nech je
tak, alebo tak šecko sa točí
okolo Vánoc. Any zme sa nena-
zdály a máme ich tu. Minuly
týden sa ma jeden bývalý ko-
lega pýta: „Nemáš pocit, že Vá-
noce prichádzajú každý rok
nenápadne o týden-dva skú-
rej???“ Já mu na to hovorým:
„né, prichádzajú akurát tesne
pred infarktem.“ Nebyt teho
vzácneho dna 24. decembra,
gdohový, kólky z nás by si ten
infarkt naozaj uhnaly. Zhána-
me, naháname sa za somarina-
ma, plnýme lednyčky a mra-
znyčky jako keby mala byt voj-
na, naháname robotu, jako
keby sa dalo scihnút to, čo zme
za celý rok nescihly. A prytém
stačí tak málo. Z hlboka dýchat,
trocha sa usmívat a dat tým na-
šim Vánocám výcej duchovný a
ménej materiálny rozmer. Já
vým, hovorý sa to lachko a
urobý sa len velyce čaško. Ale
skúšali ste to vúbec? Ket sa
velyce sce, tak sa dá skoro šec-
ko. Ket uš hovorým o tých du-
chovných rozmeroch, dovolte,
abych podzekoval šeckým tele-
význym stanycám, keré krátko
pred Vánocama scihly ukončit
svoje realyty šou a tým sa staly
zase na chvýlu normálnyma a
kukatelnýma. Tým, čo to nes-
cihly, móžem len zavinšovat,
aby to nabudúce do Vánoc scih-
ly. A vám by sem scel zavinšo-
vat téš:

Vinšujem vám na týto
slávne svátky,
Krista Pána narodzený,
Čo si ot Pána Boha žádate,
Zdravý, ščascí, svaté bošs-
šské požehnáný,
Hojnost chleba, hojnost ví-
na
A po smrci Králofstvo ne-
beské.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na poslednom tohtoroč-
nom zasadnutí 16. decembra
schválili návrh rozpočtu Mesta
Pezinka na rok 2006.

V príjmovej časti rozpočet
ráta so sumou 338 325 tis. Sk.
Tvoria ju bežné príjmy 246 088
tis. Sk, kapitálové príjmy 15
034 tis. Sk a finančné operácie
77 203 tis. Sk.

Pri vyrovnanom rozpočte sa
aj vo výdavkovej časti ráta so
sumou 338 325 tis. Sk. Na
bežné výdavky 245 351 tis. Sk,
kapitálové výdavky 73 885 tis.
Sk a finančné operácie 22 788
tis. Sk.

Viac informácií o novom mest-
skom rozpočte prinesieme v bu-
dúcom čísle Pezinčana. (mo)



Je známe, že sa nedávno pošta
zo sídliska Sever vymenila s tou v
meste. Pre ľudí z nepochopi-
teľných dôvodov, ale bolo to roz-
hodnutie vedenia organizácie.
Preto ma veľmi prekvapilo, že si
mám zásielku na dobierku vy-
zdvihnúť v Obchodnom centre
Plus na Holubyho ulici. Frfľajúc, že
kvôli tomu mám ísť do mesta, aj
keď mám poštu pri dome, vybrala
som sa tam. Tam ma však doko-
nale vytočili, keďže moju zásielku
nenašli a poslali ma znovu na
poštu na Sever. Asi po desiatich
minútach hľadania sa zásielka
našťastie našla. To však ešte nie je
všetko. Zhodou okolností, zhruba
v tom istom čase, prišli asi s mesa-
čným odstupom dve zásielky na
dobierku aj manželovi. Jedna sa
nachádzala na pošte na Severe,
druhá v meste. Tak tu už moje chá-
panie končí. Dobre, mám mladé
nohy, prejdem sa. Ale ako to majú
riešiť starší ľudia, menej mobilní?
Alebo je to len náhoda, stalo sa to
len nám? Bola by som rada, keby
sa kompetentní zo Slovenskej
pošty vyjadrili a vysvetlili svojim
klientom, aký majú systém v ukla-
daní doporučených zásielok a do-
bierok. Nemienim si pri každej do-
poručenej zásielke dávať okružnú
jazdu po pezinských poštách.

Katarína Mravcová

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
(SZTP) Pezinok usporiadala 5.
novembra Posedenie pri hudbe.
Na stretnutie do Domu kultúry
prišlo vyše 170 členov a ich rodin-
ných príslušníkov z Pezinka, Sen-
ca, Modry a Šenkvíc. Chvíle zá-
bavy účastníkom spríjemňovala
hudobná skupina Melody. Jedlo
pripravila reštaurácia Astra. Pro-
gram svojím vystúpením spestrili
mladí tanečníci z Petanu, za čo ich
prítomní odmenili mohutným po-
tleskom.

Tradične najnapínavejšou chví-
ľou večera bolo žrebovanie tombo-
ly. Cenami do nej prispeli firmy z
Pezinka a okolia:AIR Carpatia Bra-
tislava, Kraft Food Slovakia-Figaro,
Elektrolux Bratislava, Vinotur Svätý

Jur, I.D.C. Holding Sereď, Staveb-
niny Plus Častá, Potraviny Uni Por-
kert Častá, Čalúnnictvo Juraj Pessl
ml., 101 Drogérie Senica, Drogéria
Acker, Fant Baláž, Nábytok Galan,
Agrofox, Ferad,Autoservis Hlavan-
da, p. Mária Slaná, Helio, Instamik,
Odevy Laco, Vino Matyšák, Flora,
ZO SZTP Šenkvice, p. Zora Karai-
sová, Tibor Gloznek z Vinosád, Ján
Janušík z Limbachu a iní.

Za pomoc pri organizovaní podu-
jatia organizátori vďačia aj Mestu
Pezinku a Kultúrnemu centru.

Veríme, že posedenie sa usku-
toční aj o rok. Chceme tým doká-
zať, že aj napriek zdravotnému
postihnutiu sa vieme zabaviť a za-
budnúť na svoje problémy.

Jozef Veverka
tajomník ZO SZTP

Blíži sa koniec roka 2005 a tak,
ako každý rok, bilancujeme svoju
činnosť. Ťažiskom činnosti Klubu
Venuša so sídlom v Pezinku bolo
stretávanie členov, klubová práca a
príprava podujatí, ktoré organizo-
vala Liga proti rakovine v rámci ce-
lého Slovenska, a poradenskáčin-
nosť každému, kto sa na nás obrá-
til s nejakým problémom.

V apríli Liga proti rakovine organi-
zovala Deň narcisov. Konkrétne 8.
apríla, náš klub sa na tejto akcii
zúčastnil v spolupráci so školami –
Gymnáziom, Obchodnou akadé-
miou a Stredným odborným uči-
lišťom na Komenského ulici v Pe-
zinku. Študenti boli veľmi aktívni, v
uliciach nášho mesta vyzbierali
sumu vyše 63 tisíc korún. Okrem
nich s nami spolupracovala aj
miestna pobočka Únie žien, ktorá
vyzbierala 9586 Sk. Neboli to však
iba tieto sumy. Do zbierky sa zapo-
jili aj obecné úrady vo Viničnom,
Limbachu, Slovenskom Grobe. V
Limbachu bola veľmi aktívna po-
bočka Červeného kríža. Tento rok
sa iniciatívne do akcie zapojili aj
základné školy Orešie, Bielenisko
a Kupeckého. Všetkým patrí
úprimná vďaka za prejavenú akti-
vitu a spoluprácu. Spolu sa vyzbie-
ralo 116 543 Sk. Tieto peniaze
budú použité na podporu progra-
mov prevencie, včasnej diagnosti-
ky, liečby rakoviny, psychosociálnej
pomoci onkologickým pacientom a
ich rodinám na celom Slovensku.

Ďalšou väčšou akciou bol Deň
jabĺk, ktorý sa uskutočnil v rámci
Týždňa boja proti rakovine 14. ok-
tóbra. Celý týždeň sa niesol v du-
chu správnej výživy. Na tento účel
vydala Liga proti rakovine aj letáči-
ky, ktoré spolu s jablkami v uliciach
mesta rozdávali naši dobrovoľníci
– študenti Gymnázia, Obchodnej

akadémie a SOU na Komenského
ulici.

Chceli by sme poďakovať aj na-
šim sponzorom pri týchto veľkých
akciách: Alžbete Follrichovej z
Obrancov mieru, ktorá nám bez-
platne poskytla množstvo narcisov
zo svojej záhradky, Františkovi
Slámkovi, ktorý ku Dňu jabĺk daro-
val sto kilogramov jabĺk. Veľmi
dobrá je aj spolupráca s vedením
pezinských škôl – Gymnázia, Ob-
chodnej akadémie a SOU na Ko-
menského ulici, ktoré nám ochotne
vypomáhajú pri väčších poduja-
tiach.

Našu činnosť podporuje aj so-
ciálne oddelenie MsÚ v Pezinku,
prenajímajú nám za nízku sumu
miestnosť na stretávanie sa, a po-
skytujú nám finančné prostriedky.
Pomáhajú nám tiež zorientovať sa
v rôznych sociálnych a organizač-
ných problémoch.

Do akcií boja proti rakovine sa
začínajú zapájať aj základné školy,
ktorým poskytujeme materiály z
Ligy proti rakovine. V rámci našich

možností sa snažíme pomôcť aj
ostatným občanom, ktorí nás po-
žiadajú o pomoc v oblasti informo-
vanosti a pri zorientovaní sa v pro-
blémoch, ktoré choroba prináša.
Veríme, že náš klub získa dôveru
ešte viacerých onkologických pa-
cientov a priaznivcov LPR a naše
rady sa rozšíria.

Klub Venuša je otvorený pre všet-
kých onkologických pacientov a ich
rodinných príslušníkov, nielen pre
ženy, postihnuté rakovinou prsníka
v ktoromkoľvek štádiu choroby.
Stretávame sa každú poslednú
stredu v mesiaci o 16.30 hod. v
miestnosti Klubu dôchodcov na
Hrnčiarskej ulici č. 35 v Pezinku.
Vítaní sú aj záujemcovia z okoli-
tých obcí, ktorí majú záujem o túto
formu klubovejčinnosti.

Na záver by sme chceli popriať
všetkým občanom mesta veľa zdra-
via, optimizmu a pohody počas
vianočných sviatkov a ďalších
dňoch roku 2006.

Anna Štilhammerová
vedúca klubu Venuša

Deň jabĺk v Pezinku. Snímka (mo)

Slovenská sporiteľňa oznamuje,
že v pezinskej pobočke počas via-
nočných a novoročných sviatkov
budú tieto otváracie hodiny:

27. – 30. decembra – otvorené ako
počas bežných otváracích hodín,
31. 12. 2005 – zatvorené,
1. 1. 2006 – zatvorené,
6. 1. 2006 – zatvorené.

24. – 26. decembra 2005 – zatvorené,

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky bude v decembri tohto
roku a v budúcom roku uskutočňo-
vať zisťovanie príjmov a výdavkov
domácností – štatistiku rodinných
účtov. Vo vybraných domácnosti-
ach zamestnanci ŠÚ oslovia obča-
nov a budú požadovať potrebné
informácie. Zamestnanec sa musí
preukázať osobitným poverením a
služobným preukazom, ktoré ho
oprávňujú na vykonanie tohto
zisťovania.

Získané informácie sa využijú na
opatrenia v sociálnej oblasti, ktoré
pripravuje vláda. (mš)

V rámci otvoreného granto-
vého programu nadácie Revia
boli vo štvrtom kole 6. 12. 2005
schválené v Pezinku tieto projek-
ty: –

, 10 tisíc Sk;
–

,
publikácia, 5 tis. Sk;

– , 2450 Sk.
Zasadnutia grantovej komisie v

roku 2006 budú:

.
Projekty predložené po tomto
termíne už nebudú akceptované
a presunú sa do ďalšieho kola.

Študentský parlament

Mládež-
nícky basketbalový klub

ZŠ Kupec-
kého

7. 3., 6. 6., 17.
10., 5. 12. Uzávierka 1. granto-
vého kola je 13. februára 2006

(revia)

24-
hodinová plavecká štafeta Pezi-
nok 2006

60
rokov pezinského basketbalu

Odysea mysle



Z volebnej miestnosti v MŠ na Vajanského ulici. Snímka (mo)

Mgr. Oliver Solga NEKA 2693 1846 69 847 1 1

Ing. Jozef Chynoranský SDKÚ 1741 1106 64 635 2 2

MUDr. Richard Demovič SMER 1423 872 61 551 3 3

Ing. Jana Pešková ANO 1110 564 51 546 5 5

Ing. Juraj Pátek HZDS 981 626 64 355 6 4

Ing. JánČech SMER 922 525 57 397 7 7

František Féder OKS 728 555 76 173 11 6

JUDr. Justín Sedlák SMER 713 444 62 269 13 9

RNDr. Miroslav Král, CSc. NEKA 695 510 73 185 14 8

PaedDr. Elena Matuská SDKÚ 667 353 53 314 17 10

Ing. Milan Šimovič KDH 661 297 45 364 18 11

Ing.Ľudmila Vodnáková KDH 644 279 43 365 19 12

Mgr. Ján Man SMER 523 263 50 260 22 15

Jozef Dvorák HZDS 471 210 45 261 24 20

Andrej Vilim NEKA 471 268 57 203 24 14

Ing. Roman Doubrava SF 456 227 50 229 26 18

PhDr. Zita Joklová HZDS 454 226 50 228 27 19

Jozef Štolc SNS 257 143 56 114 30 26

Jalal Suleiman KSS 245 97 40 148 31 33

Jozef Šindler KSS 172 99 58 73 35 32

Prví štyria kandidáti z Pezinka podľa počtu získaných hlasov v okrese sa stali poslancami VÚC. Piaty
úspešný kandidát dosiahol tento výsledok:

Ing. Vladimír Medlen SDKÚ 1134 541 48 593 4 1

Oliver Solga:

Jozef Chynoranský:

Richard Demovič:

Vladimír Medlen:

Jana Pešková:

Pezinok 1846,
Modra 344, Šenkvice 103, Viničné
55, Slov. Grob 54, Svätý Jur 53,
Vinosady 49, Limbach 46...

Pezinok
1106, Modra 186, Častá 88, Svätý
Jur 61, Šenkvice 50, Limbach 47...

Pezinok 872,
Modra 183, Svätý Jur 66, Viničné
46, Slov. Grob 43...

Modra 541,
Pezinok 251, Svätý Jur 64, Šenk-
vice 59, Budmerice 47...

Pezinok 564,
Modra 252, Šenkvice 54, Svätý
Jur 44...

V sobotu 26. novembra sa uskutočnili na Slovensku regionálne
voľby do krajských samospráv. Charakterizovala ich ve ľmi nízka, 18-
percentná volebná účasť.

V Bratislavskom kraji kandidovalo do 50-členného zastupiteľstva
399 kandidátov. Zvolení boli 27 kandidáti koalície SDKÚ-SMK-DS-
ANO-SZS, 11 koalície Smer-SF-HZD, 6 KDH, 2 OKS, 2 Nezávislého
fóra a 2 nezávislí. Na voľbách v našom kraji sa zúčastnilo 14,45 perc.
zapísaných voličov.

V pezinskom okrese, ktorý tvoril jeden volebný obvod, kandidovalo
37 kandidátov na päť poslaneckých miest. Na kandidátnej listine
bolo dvadsať Pezinčanov. Za poslancov boli zvolení štyria Pezinča-
nia – Oliver Solga, Jozef Chynoranský, Richard Demovič, Jana Peš-
ková a Modran Vladimír Medlen. Na voľbách sa v okrese zúčastnilo
12,38 perc. voličov. V Pezinku k urnám prišlo 15,97 perc. voličov.

Z deviatich kandidátov na predsedu Vyššieho územného celku boli
v prvom kole najúspešnejší Vladimír Bajan (41 perc.) a Ľubo Roman
(30,4 perc.). Keďže žiadny kandidát nezískal potrebných 50 percent
hlasov zúčastnených voličov, prví dvaja kandidáti postúpili do 2. ko-
la, ktoré sa konalo 10. decembra (píšeme o ňom na inom mieste).

(mo)

Župana v bratislavskom Vyššom
územnom celku sme volili v dvoch
kolách. Z prvého postúpili dvaja
kandidáti s najvyšším počtom hla-
sov – Vladimír Bajan (nezávislý,
kandidoval za Smer, SF a HZD, s
podporou KDH a ĽB) a doterajší
predseda VÚC Ľubo Roman (ne-
závislý, kandidoval za SDKÚ-ANO-
SMK-DS-SZS).

V druhom kole 10. decembra
prišlo k urnám 10,73 percenta zapí-
saných voličov, čo je rekordne naj-
nižšia účasť.

, doterajší sta-
rosta Petržalky, ktorý získal 37 623
hlasov (67,39 percenta). Protikan-
didát Ľ. Roman dostal 18 198 hla-
sov (32,60 percenta).

Nový predseda nastúpi do úradu
začiatkom januára, dovtedy sa
vzdá funkcie starostu.

Víťazom volieb sa
stal Vladimír Bajan

(mo)



Ako vidieť malých predškolákov preventívny projekt Póla radí
deťom so zaujímavým rozprávaním policajtiek zaujal.

„Ahoj, predškoláci, volám sa
Póla a budem vás s policajtom
sprevádzať policajnou škôlkou,“
takto sa nedávno prihovorilo vr-
kočaté dievčatko deťom z Mater-
skej školy na Vajanského ulici.
Pravda, prihovorilo sa im iba zo
stránok pracovného zošitu preven-
tívneho projektu Krajského riadi-
teľstva PZ v Bratislave nazvaného
Póla radí deťom, ktorý im priniesli
tety policajtky. Ich prostredníctvom
Póla deťom formou príbehu vy-
svetlila riziká, ktoré im hrozia na
ulici, na ihriskách či pri pohybe
medzi cudzími ľuďmi. Porozprávali
sa o dopravných predpisoch, ktoré
musia dodržiavať pri bicyklovaní
alebo, keď idú na prechádzku. Deti
sa oboznámili s prácou polície a
tiež, ako majú v prípade potreby
privolať pomoc.

„Keďže v oblasti prevencie platí,
že na ňu nikdy nie je neskoro, ini-
ciovalo Krajské riaditeľstvo PZ v
Bratislave preventívny projekt pre
deti predškolského veku, ktorý
uskutočnia pracovníci prevencie v
40 materských školách. Vedomosti
deti nadobúdajú formou doplňova-
nia, dopisovania, lúštenia alebo

prerozprávania poučných príbe-
hov s pomocou nakreslených ob-
rázkov. Do tohto procesu aktívne
vstupujú aj deti a získané informá-
cie si môžu vyskúšať s pomocou
policajta na modelových situáciách
zo života. V rámci stretnutia deti
vystupujú aj v role policajta, obo-
známia sa s pomôckami, ktoré
používa pri práci,“ informovala por.
Mgr. Zuzana Hrabovská z Krajské-
ho riaditeľstva PZ v Bratislave.

Pozitívne toto podujatie hodno-
tila aj Mgr. Jana Luzová, riaditeľka
Materskej školy na Vajanského
ulici, kde krátko predtým sláv-
nostne prestrihli pásku na škol-
skom dvore po zavŕšení prvej
etapy jeho rekonštrukcie. Pribudli
tam nové pohybové atrakcie, spev-
nili jeho povrch. „Tým sme užčias-
točne naplnili cieľ zatraktívniť po-
hyb detí na čerstvom vzduchu, čo
prospeje ich zdraviu a všestran-
nému rozvoju", hovorí riaditeľka
Mgr. Jana Luzová. V ďalšej etape
rekonštrukcie školského dvora by
chceli vybudovať ešte jednu, väč-
šiu konštrukciu pohybovej atrakcie
nad veľkým pieskoviskom, obe
pieskoviská prekryť, aby ich chrá-

nili pred znečistením, chceli by dať
vyrobiť veľkú drevenú stavebnicu,
aby si deti vyskúšali, ako sa stavia
drevený dom, mienia kúpiť bránky
a hokejky a karimatky, ktoré v lete
poslúžia ako deky okolo bazéna a
inak na cvičenie. Aby sa deťom
lepšie cvičilo, pustili sa v Materskej
škole na Vajanského ulici s pomo-
cou príspevku od mesta do rekon-

štrukcie skladových priestorov v
suteréne. Žiaľ vidina telocvične
pre deti sa vzdialila, keď rekon-
štrukčné práce skomplikovala ha-
vária kanalizácie, na odstránenie
ktorej už prostriedky nemajú. Ro-
dičia situáciu pochopili a prispeli
na tento účel a našli sa aj ďalší
ľudia s dobrým srdcom, ktorí po-
mohli. Jozef Zelenák

V pondelok 21. novembra sa
zišlo v Obradnej sieni Mest-
ského úradu v Pezinku vyše se-
demdesiat viacnásobných dar-
cov krvi z okresu Pezinok.
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža Bratislava-
okolie ich pozval, aby im odo-
vzdal ocenenia za bezpríspev-
kové darcovstvo.

Slávnosť otvorila
, riaditeľka SÚS SČK.

V príhovore ocenila záslužnú
činnosť darcov, ktorí ochotne,
bez nároku na finančný príspe-
vok, viackrát darovali to najcen-
nejšie – vlastnú krv. Ušľachtilú
činnosť darcov ocenil vo svojom
príhovore aj primátor Pezinka

.
Z Pezinka bolo ocenených

týchto 20 darcov: zlatá Jánskeho
plaketa (za 40 odberov) –

, strieborná Jánskeho pla-
keta (za 20 odberov) –

Ing. Mária
Halásová

Mgr. Oliver Solga

An-
dráš Forgó, Vojtech Marko-
vics

Jana Bla-

Ocenení sa zapísali do pamätnej knihy. Snímka M. Oravec

hová, Richard Krupa, Jaroslav
Lukovič, Václav Nemček, Ján
Serafín, Mgr. Ivan Syrový, Bra-
nislav Trojan, Štefan Wožniak,
Jozef Špoták, bronzová Ján-
skeho plaketa (za 10 odberov) –

Monika Bacúšanová, Tomáš
Barok, Jozef Farkaš, Mário
Farkaš, Miloš Géc, Tomáš Mi-
narský, Jozef Strezenický, Mi-
chaela Štammová, Pavol Čaj-
kovič (mo).

Medzi ocenenými darcami
krvi bol aj Ján Mesároš, ktorý
bezplatne daroval krv už 63-
krát. S darcovstvom začal v
roku 1974 na základnej vojen-
skej službe v Ostrave. Trošku
sa pousmial, keďmu na posled-
nom odovzdávaní ocenení opäť
dali zlatú Jánskeho plaketu,
ktorej držiteľom je od roku 1994,
vtedy ju prevzal v Bratislave.
Nesvedčí to o poriadku v evi-
dencii darcov, ale neznechu-
cuje ho to, naďalej chce ľuďom
pomáhať.

Ján Mesároš je bývalým pre-
tekárom automobilovej rely a
bol zakladateľom Záchranného
systému Slovakia. Pracoval v
Drobnej prevádzkárni pri MsNV
v Pezinku, v Strojnom závode, v
súčasnosti je správcom športo-
vého areálu v pezinskom ka-
meňolome. (mo)

TV PEZINOK zaznamenala ďalší úspech v podobe
2. miesta na treťom ročníku celoslovenskej súťaže
diel s protidrogovou tématikou, ktorú organizuje Pro-
tidrogový fond a LOToS. Porota ocenila animovaný
spot Motýľ, ktorý vymyslel a režíroval Peter Bittner, o
animáciu sa postaral Rudo Kujovič, strih a zvuk Robo
Vagač, hudba Sisa Michalidesová. (pb)

V budúcom roku, ktorý je 39. rokom vydávania, vyj-
de mesačník Pezinčan v týchto termínoch: 27. ja-
nuára, 24. februára, 31. marca, 28. apríla, 26. mája,
30. júna, 28. júla, 25. augusta, 13. septembra, 27.
októbra, 24. novembra, 22. decembra.

Prípadné zmeny termínov vydania včas oznámime.
(red.)



Z vystúpenia skupiny FBB.

Do tanca a na počúvanie bude
hrať známa moravská dychová
hudba Stříbrňanka, hudobná sku-
pina Excelent a country skupina
Bukasový masív. Otvorenie plesu
bude o 19. hodine. Vstupné: v hlav-
nej sále 300 Sk, vo foyeri 250 Sk.
Vstupenky si možno zakúpiť v
predpredaji u Františka Fédera,
Farská 7, Pezinok, tel. 0905 342
261. Kúpou vstupenky, tombolo-
vých lístkov a občerstvenia v bu-
fete prispejete na opravu Far-
ského kostola.

Na spoločne strávený večer v
kruhu dobrých ľudí sa teší hlavný
organizátor František Féder.

Pozývame
vás na XII.
Ples farnosti
Pezinok, kto-
rý sa uskutoč-
ní v piatok 27.

januára 2006 v pezinskom Do-
me kultúry.

Vo výstavných priestoroch Ma-
lokarpatského múzea v Pezinku,
ul. M.R. Štefánika 4, je inštalova-
ná výstava pod názvom Otec a
syn Augustín Barta, kostolní ma-
liari v Pezinku.

Výstava je zameraná na tvorbu
maliarov Augustína Bartu star-
šieho (1876 – 1957) a Augustína
Bartu mladšieho (1906 – 1980),
ktorí sa venovali kostolnej maľbe
a návrhom kostolných interiérov
– od omietky, maľby a oltárnej
architektúry, vrátane reštaurova-
nia oltárov a organov. Tvorba
týchto maliarov je známa predo-
všetkým v Pezinku, kde rodina
Bartovcov žila a pracovala, ale s
ich menom a prácou sa stretávajú

tiež pamiatkari pri obnove a
výskume sakrálnych objektov.

Výstava obidvoch autorov pred-
staví bližšie, hlavným cieľom je
prezentácia kresbových návrhov
kostolných interiérov – dekora-
tívnych a farebných riešení stien,
okien, pilierov, klenieb a iných
súčastí sakrálnej architektúry.
Kresby verejnosť uvidí prvýkrát,
do zbierok múzea sa dostali v
roku 2003, spolu s bohatým fon-
dom korešpondencie a fotografií.
Časť návrhov je neurčená a neda-
tovaná, a kompletná maliarska
aktivita týchto dvoch autorov
čaká na svoj dlhodobejší vý-
skum. Napriek tomu je výstava
zaujímavou ukážkou tvorby tých-

to dvoch kostolných maliarov
pôsobiacich predovšetkým na
západnom Slovensku. Zo všet-
kých realizácií spomeňme ka-
pucínsky kostol v Pezinku
(1912), kapucínsky kostol v Bra-
tislave (1935), kostol Premene-
nia Pána v Pezinku (1943-1949),
kostol Nanebovzatia Panny Má-
rie v Pezinku (1944), kostol Svä-
tého Teobalda v Limbachu, v Po-
dunajských Biskupiciach, Lopa-
šove, Vinosadoch, Slovenskom
Grobe a inde.

Výstava potrvá do 31. januára
2006. Bližšie informácie na www.
muzeumpezinok.sk a e-mailom:
muzeumpezinok@nextra.sk.

Vladimíra Büngerová

Dobová maľba v Rytierskej sále v Zámku.Maľba z roku 1912 v kapucínskom kostole v Pezinku.

V rámci kampane boja proti ex-
trémizmu sa uskutočnil v Pezin-
ku, tak ako v niektorých iných slo-
venských mestách, koncert na
podporu tejto myšlienky. V hu-
dobnom programe 29. novembra
v Dome kultúry vystúpili pezinské
kapely Krtinec, FBB, Karpatskí
Pastieri, Feelme a Take one.

Účastníci koncertu mohli vyjadri ť
svoj názor podpisom pod petíciu,
adresovanú ministrovi vnútra Vla-
dimírovi Palkovi, v ktorej odsu-
dzujú násilie, aroganciu a netole-
rantnosť ľudí v našej spoločnosti.
Na podujatí sa zúčastnili aj zá-
stupcovia združenia Ľudia proti
rasizmu. (mo)

Vážení spoluobčania, dovoľte
aby som sa vám touto cestou
poďakoval za dôveru a hlasy,
ktoré ste mi dali vo voľbách do
VÚC BSK. Budem sa snažiť zo
všetkých síl, aby moje pôsobe-
nie v krajskom parlamente pri-
nieslo prospech všetkým oby-
vateľom mesta i okresu Pezi-
nok.Ďakujem. Oliver Solga



Ani nepríjemný chlad, dážď a silný vietor neza-
bránili v utorok 6. decembra príchodu Mikuláša
medzi pezinské deti. Stretnutie sa uskutočnilo
tradične pred budovou mestského úradu na
Radničnom námestí. Detí prišlo menej ako ino-
kedy, ale organizátori z Kultúrneho centra a
Centra voľného času boli aj tak milo prekvape-
ní, koľko ich prišlo. Mikuláš svojim malým obdi-
vovateľom čosi o sebe povedal, zaspieval a za-
hral im na gitare. Potom za veľkého nadšenia
detí zažol vianočný strom a jeho pomocníci roz-
dali všetkým drobné sladkosti.

V nedeľu 11. decembra sa v príjemnom pro-
stredí v Dome kultúry uskutočnili Mikulášske
diskohry. Deti sa s Mikulášom zabávali, hrali sa,
súťažili, tancovali. Domov si odniesli krásne
zážitky. (mo)

Kolektív Mestskej polície v Pe-
zinku želá všetkým občanom
Pezinka príjemné prežitie via-
nočných sviatkov, a do nového
roka 2006 veľa zdravia, šťastia,
úspechov v súkromnom ako aj
pracovnom živote.

Cez Vianoce vyber úsmev
a rozdaj ho všetkým,
dávaj si naňdobrý pozor,
aby nebol riedky.
Cez Vianoce vyber lásku,
každému daj trochu,
nech nám nikdy nezovšednie,
ani v novom roku.
Novoročný prípitok
nech ti je na úžitok,
nech ti dodá veľa síl,
aby žiaľ ťa neťažil.
Nech sa smútky, trápenia,
na radosti premenia,
nech ťa bolesť nezraní
to je našim želaním.

Spolok
dychová hudba CAJLANÉ
František Féder

V piatok 2. decembra sa uskutočnilo v Dome kul-
túry podujatie NÁŠ DEŇ pri príležitosti Medziná-
rodného dňa zdravotne postihnutých. Cieľom ce-
lomestskej akcie bolo ukázať schopnosti zdra-
votne hendikepovaných a poďakovať sa všetkým,
ktorí sa o nich starajú. Súčasťou podujatia bol kul-
túrny program a výstavka prác detí z Hestie. (mo)

Tohtoročným Vianočným trhom v Pezinku nepria-
lo počasie. Odrazilo sa to na počte predávajúcich i
kupujúcich a ovplyvnilo to aj jedinečnosť atmo-
sféry tohto podujatia. (mo)



Mestská polícia, ako poriadkový
útvar mesta, okrem iných úloh,
ktoré jej ukladá zákon, plní aj
úlohy na úseku prevencie. V praxi
to znamená, že príslušníci Mest-
skej polície Pezinok, okrem iných
náročných úloh vyvíjajú svoje akti-
vity aj na základných školách v
Pezinku. Formou prednášok sa
snažia deťom priblížiť modelové
situácie s ktorými sa môžu stret-
núť v bežnom živote. Dve z pred-
nášaných tém v rámci projektu

a projektu
, sú venované aj dopravnej

výchove.
S hliadkou mestskej polície sa

môžu občania mesta okrem bež-
nej hliadkovej činnosti stretnúť aj
na priechodoch pre chodcov, kde
počas celého školského roka vy-
konávajú dohľad nad bezpečným
prechodom žiakov cez cestnú
komunikáciu. Z nadobudnutých
poznatkov, ktoré sme získali pria-
mo v uliciach mesta, môžeme zod-
povedne vyhlásiť, že našim de-
ťom chýbajú základné znalosti z
oblasti dopravnej výchovy a bez-
pečného správania v cestnej pre-
mávke. Určite všetci registrujeme,
že v ostatnom období výrazne
stúpol počet motorových vozidiel
na našich cestách. Ak zoberieme
do úvahy narastajúci počet vozi-
diel a znalosti detí z dopravnej
výchovy, tak s hrôzou zistíme, že
to môže mať za následok zvýše-
nie počtu úrazov, usmrtení, do-
pravných nehôd v našom meste.
V súvislosti s týmto poznaním a v
záujme bezpečnosti našich detí
mestská polícia vytvorila infor-
mačný leták s názvom

a
. V

letáku sa snažíme deti informo-
vať, ako sa majú správať v cestnej
premávke, či už ako chodci alebo
ako cyklisti. Letáky budú hliadky
MsP rozdávať deťom priamo v
uliciach mesta, na priechodoch
pre chodcov a v školách.

Aktivity mestskej polície sa však
nekončia distribúciou letákov. Do
budúcnosti budeme iniciovať vy-
budovanie dopravného ihriska,
kde by si deti mohli svoje teore-
tické znalosti overiť aj prakticky.

Veríme, že aj naše aktivity po-
môžu zastaviť rast počtu doprav-
ných nehôd, ktorých účastníkmi
sú práve deti.

Tvoj nepriateľ nie som ja, ale kri-
minalita Správaj sa nor-
málne!

Desatoro
rád bezpečnej chôdze Desatoro
rád bezpečnej jazdy na bicykli

Oddelenie prevencie
Mestskej polície v Pezinku

Sú medzi nami ľudia, ktorí si
adrenalínové chvíle priam vychut-
návajú. Pred niekoľkými rokmi k
nim patril aj, dnes už takmer
šesťdesiatnik, .
Býva na pezinskom sídlisku Za
hradbami a zrejme ani susedia
netušia, že je to bývalý skvelý para-
šutista. Má za sebou neuveri-
teľných 1897 zoskokov, a to je vý-
kon, ktorý si zaslúži obdiv.

Svoju kariéru športovca – para-
šutistu začal v roku 1964. Študo-
val v Hořiciach v Podkrkonoší, rok
pred maturitou urobil na miestnom
letisku prvý zoskok z lietadla. Za-
páčilo sa mu to, zakrátko absolvo-
val ďalšie zoskoky. Do ukončenia
štúdií vČechách ich bolo trinásť.

Z Hoříc odišiel do Bratislavy, kde
sa usadil. Jedna z jeho prvých
ciest viedla na vajnorské letisko.
Chcel pokračovať v skákaní, mu-
sel sa prihlásiť a zabezpečiť
všetko potrebné. Do nástupu na
základnú vojenskú službu mal za
s e b o u
stovku zo-
skokov. V
s k á k a n í
pokračoval
aj na vojne,
slúži l ako
výsadkár v
Holešove.

Po dvoch
takto strá-
v e n ý c h
rokoch sa
vrátil znova
d o B r a t i-
slavy a za-
čal sa ak-
tívne veno-
vať športo-
vému para-
šutizmu vo
Zväzarme.
Toto obdo-
bie trvalo
vyše desať
rokov a zna-
menalo pre
D. Šuplatu
veľmi veľa.

Daniel Šuplata

"Počas viacročnej špor-
tovej kariéry som absolvoval veľké
množstvo súťaží nielen na Sloven-
sku a v Čechách, ale aj v ďalších
európskych krajinách. Bol som aj
členom reprezentačného druž-
stva, avšak len béčka, áčko vtedy
tvorili zväčša armádni profesio-
nálni parašutisti. Tí mali najlepšie
podmienky na výcvik, ťažko sa im
iní mohli vyrovnať. Naše družstvo
z vajnorského klubu, ktorého som
bol členom, vytvorilo však česko-
slovenský rekord v skupinovej ak-
robacii vo vzduchu, keď sme na
súťaži v Poprade urobili osem-
člennú hviezdu. Rekord vydržal
len krátko, po niekoľkých mesia-
coch ho opäť prekonali kamaráti z

Vajnor, ktorí urobili desaťčlennú
hviezdu. Vtedy som sa na súťaži
nemohol zúčastniť."

Zoskoky parašutistov sa bežne
robia z výšky 1000 metrov na pres-
nosť pristátia. Skáče sa do pries-
torového kruhu, kde je označený
stred. Na leteckých dňoch robili
náročnejšie ukážky zoskokov z
tritisíc až štyritisíc metrov s dy-
movnicami, pričom sa počas
voľného pádu chytali za ruky do
kruhu. Tak leteli do výšky tisíc met-

rov, potom sa rozpojili a otvorili
padáky. Skákali na kruhových pa-
dákoch. Tréningy ale aj súťaže sa
robia cez víkendy a vo sviatky, pre-
tože cez týždeň sa chodí do práce.
Niekedy sa skákať nedá, musí byť
na to vhodné počasie. Rýchlosť
vetra nesmie presiahnuť sedem
metrov za sekundu.

Za najväčší úspech považuje to,
keď reprezentoval Českosloven-
sko na Jadranskom pohári v býva-
lej Juhoslávii. Ako béčko dosiahli
pomerne dobrý výsledok. Skákali
sa tam zaujímavé disciplíny, keď si
členovia družstva odovzdávajú
štafetové kolíky. Zoskoky sa robili
do mora, boli spojené aj s pláva-
ním.

Dvanásť rokov pretekárskej
parašutistickej činnosti mu pri-
nieslo množstvo zážitkov a skú-
senosti.Aj keď ide o šport s istými
rizikami, počas dlhej kariéry a
takmer dvetisíc zoskokov, nemal
vážnejšie problémy. Iba dvakrát
musel otvárať záložný padák,
keď hlavný zlyhal. Vyhýbali sa mu
aj zranenia, ozaj ich bolo veľmi
málo, boli to len drobné porane-
nia pri doskoku na zem. Aj preto
považuje parašutizmus za bez-
pečný šport, nemožno však v prí-
prave na zemi nič podceniť.

Azda najväčším ocenením v
jeho pretekárskej činnosti bol
zisk titulu Majster športu, ktorý
mu udelili v roku 1976.

Po ukončení aktívnej pretekár-
skej činnosti sa venoval tréner-
skej a rozhodcovskej činnosti.
Bol československým trénerom
žien, mal na starosti prípravu
dvadsiatich talentovaných diev-

čat, z ktorých vytvorili päťčlenné
družstvo na súťaže. Vo Zväzar-
me viac rokov cvičil brancov-pa-
rašutistov, bol náčelníkom výcvi-
kového strediska.

Má ešte i dnes, takmer šesť-
desiatnik Daniel Šuplata chuť si
zaskákať?

povedal nám
na záver.

"Nie, už ma k tomu nič
nemotivuje. S parašutizmom
som už skončil. Športu som však
ostal verný. Sedem rokov sa ve-
nujem stolnému tenisu. Hrám
súťažne za Blatné. Je to nižšia
súťaž, ale považujem to za
vhodný prostriedok ako si udržať
fyzickú kondíciu,"

Milan Oravec



Andrej Zlámala 21.10.
Jakub Benčurik 24.10.
Tamara Grmanová 28.10.
Tommy Miškolci 29.10.
Kamila Wittlingerová 30.10.
Sophie Kullová 4.11.
Rebeka Doubravová 6.11.
Matej Kutiš 8.11.
Pavol Mikšík 9.11.
Elena Mikšíková 9.11.
Alexandra Ježíková 10.11.
Ondrej Koštial 10.11.
Martin Batka 11.11.
Karolína Lunáková 15.11.
SebastiánČižnár 17.11.
Richard Lakatoš 17.11.
Stela Simonová 17.11.
Martin Trojan 18.11.
Barbora Guštafíková 19.11.
Tamara Nováková 19.11.
Dorota Zvaríková 20.11.
Erika Schwandtnerová 23.11.
Dorota Fraňová 24.11.
Martina Petríková 25.11.

Alžbeta Babulíková 68 r.
Mária Klúčiková 93 r.
Milan Kinský 48 r.
Anna Dulajová 84 r.
MiroslavTotka 67 r.
Vilma Poništová 70 r.
Helena Uličná 80 r.
Danica Holzmannová 51 r.
Ladislav Šikula 47 r.
Sidónia Maršová 72 r.
Ľudmila Opavská 62 r.
Emília Krivošíková 91 r.
Ľudmila Demovičová 87 r.
Karol Munka 60 r.
Jozefína Franková 82 r.

Ján Sandtner 2.12.
Helena Domoráková 3.12.
Viktória Juráková 9.12.
Anna Ácsová 11.12.

70-roční

Dušan Barbušín a Viera Horská
Ján Lackovič a Diana Baranová

Rudolf Tóth a Jaroslava Flinková
Matej Ostrožlíka JanaKudelová
Ladislav Vizent a Miroslava Bože-
níková
Martin Strezenický a Gabriela Len-
nerová

Vlasta Horínková 18.12.
Gustáv Everling 19.12.
Zuzana Kružlíková 26.12.
Zuzana Filípková 28.12.

Štefan Kern 3.12.
Jozef Bútora 9.12.
Irena Ježíková 10.12.
Irma Štefková 15.12.
Mária Virgovičová 18.12.
MargitaČižmárová 20.12.
Mária Kovačovská 20.12.
Mária Valachová 21.12.
Juliana Krajčírová 26.12.

Rudolf Prešinský 3.12.
Božena Jakubcová 13.12.
Otília Nogová 13.12.
Ing. JánĎuriš 15.12.

Ján Péter 4.12.
Helena Kilhofová 11.12.
Helena Stojkovičová 22.12.
Júlia Radičová 29.12.

Štefan Sobolič 16.12.
Ján Pečo 19.12.

Anna Mojžišová 3.12.

Adela Demovičová 2.12.

Mikuláš Jurčo 8.12.

Anna Motyčková 31.12.

75-roční

80-roční

85-roční

91-roční

92-ročná

93-ročná

94-ročný

95-ročná

Dňa 20. novembra
2005 sme sa na-
vždy rozlúčili s na-
šou drahou mamič-
kou a babičkou

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Dcéry Mária a Jana s rodinami.

Vilmou
PONIŠTOVOU

Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas
veľká bolesť stále je v nás.
Tá rana v našich srdciach stálebolí,
veľmi nám chýbaš, drahý náš.
Dňa 30. 1. 2006
uplynú dva roky, čo
nás navždy opustil
vo veku 30 rokov
náš najdrahší syn

.
S láskou spomínajú
rodičia a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Roman
BLAHUŠIAK

Dňa 5. 12. 2005 bol
rok, čo nás navždy
opustila naša mama

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosíme,

tichú spomienku spolu s nami. Deti
Jarmila, Štefan, Ján a Jozef s rodi-
nami.

Štefánia
ONDROVIČOVÁ

Zavrela oči, srdce prestalo biť,
musela zomrieť, aj keď tak veľmi
chcela žiť.

Dňa 11. 12. 2005
uplynulo 5 rokov
odo dňa, keď nás
navždy opustila na-
ša mamička, babič-
ka, prababička a
krstná mama pani

.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
Helena a Anna, vnuci Jaroslav a
Alena s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Helena
BELANSKÁ

Tak veľmi som chcela žiť,
ale prišla tá chvíľa,
keď somvás musela opustiť.

Dňa 16. 12. 2005
bol rok, čo nás na-
vždy opustila

.
S láskou spomína
sestra Majka a celá
rodina. Kto ste ju

poznali, venujte jej tichúspomienku.

Elena HRANICKÁ

Dňa 19. 12. 2005
sme si pripomenuli
nedožitých 65 rokov
n áš h o d r a hé h o
manžela, otca, ded-
ka, brataa strýka

z Pezinka.
S láskou spomína celá rodina.

Rudolfa MALÍŠKA

Dňa 24. 12. 2005
uplynie 30 rokov, čo
nás opustila naša
najlepšia mama na
svete

.

Dňa 9. 1. 2006 si
pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia nášho
dobrého a statoč-
ného otca

.
Kto ste ich poznali,

venujte im tichú spomienku. S lás-
kou a vďakou spomína ich 6 detí s
rodinami.

Irma FRAŇOVÁ

Gabriela FRAŇA

Dňa 24. 12. 2005
uplynie 10 smut-
ných rokov od smrti
nášho starostlivého
a milujúceho man-
žela, otca a starého
otca

z Pezinka.
Prosíme o tichú spomienku a mod-
litbu.Ďakuje manželka a deti s rodi-
nami.

Františka PTÁKA

Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal, ostali
len spomienky ažiaľ.

Dňa 17. 12. 2005
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš syn, manžel,
otec a brat

.
Ďakujeme všetkým
za tichú spomienku.

Smútiaca rodina.

Ján HLAVANDA

Dňa 10. novembra
2005 sme sa na-
vždy rozlúčili s na-
šim drahým manže-
lom, otcom a ded-
kom

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Manželka a deti s rodinami.

Miroslavom
TOTKOM

Dňa 16. 12. 2005
uplynuli dva roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý milovaný
syn, otec, brat a
manžel

.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.Ďakujeme

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2006
uplynú štyri roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý

.
S láskou spomína
manželka, deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Jaroslav
ŠINDLER

Dňa 17. 12. 2005
bolo 1. výročie, čo
nás opustil

.
S láskou spomínajú
synovia a dcéra s
rodinami.

Florián HASOŇ

Dňa 1. 1. 2006 uply-
nú 2 roky, čo nás
navždy opustil man-
žel, oteca dedko

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s na-
mi venujú tichú spomienku. Man-
želka, syn a dcéra s rodinami.

MariánGALGÓCI

V tomto roku spomí-
name na našich dra-
hých

,
od úmrtia ktorýchuply-
nulo 60 a10 rokov.

Dcéra Natália, syn Vladimír a
ostatná rodina.

Tomáša aEllu
CEBRO-DUBROV-
SKÝCH

Najbolestnejším a
n a j s m u t n e j š í m
dňom v našom živo-
te bol 1. december
1995, keď nás náhle
a nečakane pri výko-
ne zamestnania na-

vždy opustila naša drahá
,

voveku 21 rokov.
So smútkom v srdci, no s nádejou
na stretnutie vo večnosti, s láskou
spomínajú rodičia, sestra Martina s
rodinou a krstná dcéra Nelka.
Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej, prosíme, tichúspomienku.

Blanka KONÍKOVÁ



Mesto Pezinok je právom
hrdé na svoju bohatú históriu i
dynamický rozvoj v súčasnosti.
Nie všetci ho však dostatočne
poznáme či už pre vlastnú po-
trebu ako jeho občania a mnohí
by sme sotva mohli informovať
návštevníkov mesta. S cieľom
zlepšiť vedomosti miestnych
obyvateľov o svojom meste
vznikol projekt

. O čo v
ňom ide?

– pomôcť osvete vo vzťahu
občan – kultúrna pamiatka

– dostať do povedomia obča-
nov Pezinka miestne nehnu-
teľné kultúrne pamiatky ktorých
je v Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu evidovaných
67,
– naučiť obyvateľov mesta vní-
mať význam ich kultúrneho de-
dičstva, vážiť si ho, prebudiť v
nich hrdosť naň a záujem chrá-
niť si ho.

– vyškolení mestskí sprievod-
covia schopní kvalifikovane

Čo Pezinčan, to
mestský sprievodca

Zámer:

Ciele:

Výsledky:

priblížiť históriu a význam kultúr-
nych pamiatok v meste,
– poučení žiaci 6. ročníkov zá-

kladných škôl v Pezinku, ktorí sa v
rámci občianskej výchovy zozná-
mia prostredníctvom vyškolených
mestských sprievodcov a špeciál-
nych učebných textov s kultúr-
nymi pamiatkami v meste, získajú
správny vzťah ku kultúrnemu de-
dičstvu a tiež základné zručnosti
pre "pouličné" príležitostné sprie-
vodcovstvo a v budúcnosti možno
i profesionálnu sprievodcovskú
činnosť,

– informovaní občania mesta,
ktorí prostredníctvom špeciálnej
prílohy časopisu Pezinčan získajú
základné informácie o histórii a
význame miestnych kultúrnych
pamiatok.

– vyškolenie mestských sprievod-
cov, ktorí budú zároveň inštruktori
(lektori) vyučovacích hodín o his-
tórii Pezinka na miestnych základ-
ných školách (v 8. ročníkoch),
– vydanie špeciálnej prílohy časo-
pisu Pezinčan so sprievodcov-
skou príručkou o kultúrnych pa-
miatkach v Pezinku,

Aktivity na dosiahnutie cieľa:

– spracovanie tematického tele-
vízneho dokumentu o kultúrnych
pamiatkach v Pezinku,
– transfer textu o kultúrnych pa-

miatkach Pezinka na www.pezi-
nok.sk.

Projekt je výsledkom spolupráce
Mesta Pezinka, Mestského mú-
zea, časopisu Pezinčan, pezin-
ských základných škôl a Televízie
Pezinok. Jeho realizáciu finančne

Z odovzdávania osvedčení mestským sprievodcom.

podporilo grantom vo výške 40
tisíc Sk Ministerstvo školstva.

V súlade s uvedeným projek-
tom ponúkame čitateľom Pe-
zinčana túto pomôcku – Sprie-
vodca po pamätihodnostiach
Pezinka. Veríme, že bude zdro-
jom užitočných informácií pri
spoznávaní svojho mesta i spre-
vádzaní návštev po jeho ulič-
kách a zaujímavých zákutiach.
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– prvá písomná zmienka o Pezinku (terra Bozin),
– grófi zo Svätého Jura a Pezinka získavajú územie dnešného Pezinka do dedičnej držby,
– dobytie hradu Pezinok vojskom českého kráľa Přemysla Otakara II.,
– 24. 6. prvá písomná zmienka o pezinskom zlatom baníctve,
– výsadná listina kráľa Ľudovíta I. obnovujúca Pezinku týždenné trhy,
– deľba pezinského panstva medzi členov rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka,
– Pezinok bol vyplienený a vypálený bratríckym vojskom,
– privilégium kráľa Mateja I. Korvína povoľujúce dva jarmoky ročne,
– smrťou Krištofa II. vymiera rod grófov zo Svätého Jura a Pezinka v mužskej línii (po meči), panstvo pripadá Uhorskej komore,
– kráľ Matej II. povýšil Pezinok na slobodné kráľovské mestečko (tzv. malé privilégium),
– kráľ Ferdinand III. povýšil Pezinok na slobodné kráľovské mesto (tzv. veľké privilégium),
– predmestia Pezinka vyplienilo tatárske vojsko,
– 1. 6. slávnostné uvedenie kapucínov do Pezinka,
– 16.10. pezinské panstvo (bez mesta Pezinok a jeho majetkov) prechádza do dedičnej držby Pálfiovcov,
– 1. 1. slávnostné uvedenie jezuitov do Pezinka,
– 1. 6. obnova banskej činnosti v chotári mesta gelnickým ťažiarom Jozefom Entzlerom,
– 1.4. oslobodenie Pezinka vojskami Červenej armády,
– 1. 2. sa Pezinok stal okresným mesto (do 30. 6. 1960),
– 28. 7. sa Pezinok opäť stáva okresným mestom.

1
2
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4
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6
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

Krušičova kúria
Mariánsky stĺp
Turecký dom
Kúria Bujanovských
Radnica
Kaviakov dom
Kúria Paluckých (Palugyayovská kú-
ria)
Pamätná tabuľa Jána Zigmundíka
Reliéf korunovania Panny Márie
Rímsko-katolícky farský kostol
Pomník obetiam 1. svetovej vojny
Pomník obetiam 2. svetovej vojny
Dvojvretenový preš
Zámok
Zámocký park
Požiarna zbrojnica
Mestské hradby
Kláštorný kostol
Evanjelický kostol
Dom, v ktorom žil J. Ľ. Holuby
Dolný kostol Najsvätejšieho spasite-
ľa
Hotel Jeleň
Pamätná busta Jána Kupeckého



– tiež Perghauz, Berghaus, Eckhaus. Pô-
vodne vraj slúžila správe pezinského panstva. Prvýkrát sa spomína
v roku 1425, no bola postavená pravdepodobne už v 14.storočí. V
roku 1575 sa stala majetkom zemepána Jána Krušiča z Lepoglavy,
ktorý ju prestaval v renesančnom slohu. Začiatkom 17.storočia sa
stala majetkom kráľa, ktorý ju začlenil do hradného panstva.
Kráľovské privilégium Mateja II. z 31.3.1615 uvádza, že panovník
má prednostné právo čapovať prostredníctvom svojho zmocnenca
víno v kráľovskej vinárni v Krušičovskej kúrii. Predaj vína sa tu za-
stavil len v čase otvorenia mestskej viechy. Neskôr sa objekt kúrie
dostal do správy mesta a slúžil ako daňový dom, mestská viecha a
napokon ubytovňa pre vojsko. Z pôvodnej renesančnej dispozície
sa zachovali dve poschodové krídla. V priestoroch kúrie sa dnes
nachádzajú obchody, kancelárie, ale najmä mestská vinotéka a
mestské informačné centrum.

– postavil v roku 1749 nám dnes už nezná-
my kamenár. Za jeho objednávateľa je považovaný pezinský občan
Ján Schmidt. Dôvodom jeho vyhotovenia bola pravdepodobne
vďaka za pomoc pri epidémii, vojne, či inej pohrome. V roku 1772
bola okolo stĺpa postavená ohrada z kamenných pilierov prepoje-
ných reťazami. V roku 1898 bol pamätník rekonštruovaný, ako do-
kladá vročenie na jednom z pilierov. V roku 1954 bol demontovaný a
premiestnený. V roku 2001 vrátený na dôstojnejšie miesto na Rad-
ničné námestie. 14.júna 2001, v deň výročia povýšenia Pezinka na
slobodné kráľovské mesto bol zrekonštruovaný mariánsky stĺp opä-
tovne vysvätený.

– postavený príslušníkmi rodu Reichetzer v
roku 1643. Dom má dve obytné krídla, uzatvárajúce pravidelný
dvor. Do dvora sa vstupovalo priamo z námestia širokým priecho-
dom. Okná sú zdôraznené kamennými ušnicovými obrubami. Troj-
podlažnú fasádu horizontálne členia rady okien a kordónové rímsy.
Okná na druhom poschodí sú slepé a skrývajú pultovú strechu zva-
žujúcu sa do dvora. Budova je ukončená oblúčkovou atikou. Je to
jediná zachovaná atika v meste. Na nároží vo výške prvého poscho-
dia je valcový arkier. Budova je svedkom rozšírenia tzv. poľskej rene-
sancie na Slovensku. Dnes sa tu nachádza kaviareň, vínotéka, viná-
reňa kancelárske priestory.

– podľa predchádzajúcich majiteľov
sa spomína tiež ako kúria Škaricerovcov, resp. Szegedyovská
kúria. Vznikla spojením dvoch domov a následným rozšírením ich
dvorových krídel. Na nároží, smerujúcom do námestia sa dodnes
nachádza hranolový arkier.

– vznikla koncom prvej polovice 17.storočia spoje-
ním budovy mestského kúpeľa a dvoch meštianskych domov. Vstup
do nej bol z námestia, cez dva renesančné portále. Počas barokovej
prestavby ich zrušili a namiesto nich sa otvorili priechody v bočných
krídlach. Na poschodí východnej časti radnice bola radná a súdna
sieň, na poschodí západnej časti mestský archív. Na prízemí rad-
nice bolo viacero obchodných priestorov: tzv. šrona predajňacechu
bieleho pečiva, 9 menších obchodov a lekáreň. V roku 1832 budovu
veľmi poškodil požiar, ktorý zničil značnú časť mestského archívu.
Po požiari bola budova prestavaná v klasicistickom slohu. Do arkie-
rových ník boli po zbúraní mestských brán zamurované reliéfy sv.
Anny s letopočtom 1759 a Panny Márie z roku 1701. Vo svojej celko-
vej dispozícii je pezinská renesančná radnica na Slovensku unikát-
nym zjavom. Najbližšie analógie k nej sa vyskytujú v nemeckých
krajinách. Dnes sa tu nachádzajú priestory Mestského múzea, kan-
celárie notára a obchody.

– renesančný meštiansky dom, ktorý vlastnil
pravdepodobne bohatý obchodník s vínom. Na klenáku portálu
domu sú vyryté iniciály majiteľa I.D.A.V a letopočet 1638. Z prie-
chodu pod bočnou prístavbou sa zostupuje do priestrannej lisovne,
pri ktorej bola tiež studňa. Z lisovne sa dá prejsťdo radu pivníc. Sute-
rén uzatvárala miestnosť, otvorená oknami do dvora a schodiskom
do predného priechodu. Tento priestor slúžil majiteľovi pravdepo-
dobne ako viecha. Vo zvýšenom prízemí sa zachoval priestor tzv.
čiernej kuchyne. V objekte sa dnes nachádzajú expozície Malokar-
patského múzea.

1. KRUŠIČOVA KÚRIA

2. MARIÁNSKY STĹP

3. TURECKÝ DOM

4. KÚRIA BUJANOVSKÝCH

5. RADNICA

6. KAVIAKOV DOM

– tiež Pe-
tersovská kúria. Vznikla v 16.storočí spojením dvoch starších do-
mov. Výsledkom prestavby bola rozložitá poschodová budova s do-
minantným polkruhovo ukončeným bosovaným portálom. Rozsiah-
le pivnice sú svedectvom toho, že majitelia sa venovali vinohrad-
níctvu. Stala sa sídlom rodu Palúckych (Palugyayovcov), z ktorých
Anton bol začiatkom 18.storočia podžupanom Bratislavskej stolice
a neskôr pezinským richtárom. Od januára 1943 bola v jej priesto-
roch umiestnená nemecká meštianska škola. Dnes sa v priestoroch
kúrie nachádza Stredné odborné učilište.

– Ján Zigmundík
(1846 – 1938), významný pedagóg-národovec, spisovateľ, vydava-
teľ, prekladateľ, vynálezca a zanietený hudobník. Tabuľa, ktorej au-
torom je Ing. arch. Peter Kucharovič, sa nachádza pred budovou
Všeobecnej úverovej banky na mieste domu, v ktorom Ján Zigmun-
dík žil. Okrem tabule je po tejto výraznej osobnosti mesta pomeno-
vaná tiež ulica.

– vyhotovený prav-
depodobne po skočení jednej z morových epidémií, ktoré zasiahli
Pezinok (1711 – 1714). Je osadený na meštianskom dome z polo-
vice 17.storočia, výrazne prestavanom v 20.storočí. Podľa tradície
práve v tomto dome zomreli na mor posledné obete choroby v mes-
te.

– kostol, vybudo-
vaný v gotickom slohu v prvej polovici 14.storočia, na mieste, kde
archeologický výskum odhalil osídlenie už od obdobia eneolitu Pre-
stavaný v roku 1500 a veža pristavaná v roku 1700. V trojloďovom
svätostánku s presbytériom s hviezdicovou klenbou, zdobenou kle-
nákmi s erbami členov rodu grófov zo Sv. Jura a Pezinka a ich man-
želiek, sa nachádza vzácna renesančná kazateľnica z roku 1523.
Rovnaká kazateľnica sa na území Slovenska nachádza len v hrad-
nom kostole v Kremnici a farskom kostole v Trenčíne Okrem nej sa
tu nachádza aj niekoľko šľachtických a meštianskych epitafov. Z
nich najvýznamnejšie sú epitafy grófa Juraja z Pezinka z roku 1426
a uhorského palatína Štefana Ilešháziho zo začiatku 17.storočia. V
záhrade kostolasa nachádza sochaAntonaPaduánskeho.

– postavený
niekedy v rokoch 1930 – 1932 na pamiatku 49 Pezinčanov – katolí-
kov, ktorí padli na frontoch prvej svetovej vojny.Ďalšie pomníky pad-
lým Pezinčanom sú na pezinskom cintoríne, v pietnom parčíku v
Grinave a pri kostole na Cajle.

– veľký
pomník bol postavený v roku 1971 na mieste severného hradbo-
vého múru. Jeho autormi sú p. Fašung a p. Šipkovský. Na pomníku
je vytesaných 9 mien Pezinčanov, padlých v druhej svetovej vojne a
89 mien ruských vojakov, padlých pri oslobodzovaní mesta. Ďalší
pomník sa nachádza pri vstupe do zámockého parku. Slávnostne
bol odhalený 2.11.1947 a jeho autorom je Pavol Mucha. Pomník
stojí na mieste spoločného hrobu 6 ruských vojakov, ktorí padli pri
oslobodzovaní Pezinka. Dnes je na ňom vytesaných 9 mien Pe-
zinčanov, ktorí padli počas SNPa II. svetovej vojny.

– lis na hrozno z polovice 19.sto-
ročia, umiestnený pred zámkom zrekonštruovala debnárska rodina
Ježíkovcov.

– pôvodne gotický hrad, prvýkrát sa spomína v roku
1363. Rodové sídlo pezinskej vetvy rodu grófov zo Svätého Jura a
Pezinka. Pôvodne chránený dvoma priekopami a valmi so vstupom
do samotného hradu po padacom moste. Napriek viacerým pre-
stavbám a zničeniu severnej časti bleskom v roku 1875 ide o jeden z
najzachovalejších vodných hradov na Slovensku. Verejnosti sú
prístupné len priestory zámockej vinárne.

– anglický park, založil v roku 1844 gróf
František Pálfi, pôvodne bol súčasťou hradného areálu. Okrem
sústavy navzájom prepojených jazierok sa v parku nachádza aj via-
cero druhov vzácnych drevín. Časť oplotenia parku tvorí pôvodný
kovový plot pezinskej synagógy.

7. KÚRIA PALÚCKYCH (PALUGYAYOVSKÁ KÚRIA)

8. PAMÄTNÁ TABUĽA JÁNA ZIGMUNDÍKA

9. RELIÉF KORUNOVANIA PANNY MÁRIE

10. RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ KOSTOL

11. POMNÍK OBETIAM PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

12. POMNÍK OBETIAM DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

13. DVOJVRETENOVÝ PREŠ

14. ZÁMOK

15. ZÁMOCKÝ PARK
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– dobrovoľný hasičský zbor v Pe-
zinku bol založený z iniciatívy mestského kapitána Františka von
Meissla 11.1.1874 a radí sa tak medzi najstaršie dobrovoľné po-
žiarne zbory na Slovensku. Objekt požiarnej zbrojnice bol vybudo-
vaný z dobrovoľných príspevkov obyvateľov mesta, mestského
magistrátu a poisťovne. Na priečelí zbrojnice sa nachádza socha
sv. Floriána, patróna hasičov.

– sú pozostatkom neskororenesan-
čného fortifikačného opevnenia mesta, vybudovaného vo viace-
rých etapách medzi rokmi 1615 – 1670. Opevnenie bolo tvorené
troma bránami (Hornou, Dolnou a Trnavskou) a 11 bastiónmi. Sa-
motná hradba bola vysoká 6 metrov. Pred ňou sa nachádzala prie-
kopa, v prípade nebezpečenstva napĺňaná vodou. V roku1663
bola zamurovaná Trnavská brána. Po roku 1867 boli zrúcané mest-
ské brány a v 1874. odstránený vnútorný zemný val a zasypané
priekopy. Najviac zachovaných zvyškov mestského opevnenia sa
nachádza na Mladoboleslavskej ulici.

– kostol rádu kapucínov, postavený
v roku 1730. Má jednu loď s bočnou kaplnkou. Za hlavným oltárom
je umelecky zdobené oratórium pre rehoľníkov. Inak kostol pôsobí
jednoduchým a prostým dojmom, čo súvisí s prísnymi regulami
rehole kapucínov. Pred kostolom sa nachádzajú barokové sochy
sv. Floriána a Jána Nepomuckého. Z boku kostola smerom do
kláštorného nádvoria sú na stene zvyšky slnečných hodín.

– postavený v roku 1783. Má tvar
obdĺžnikovej siene s emporami po celom obvode. Veža kostola
bola dostavaná v rokoch 1857 – 1860 v neogotickom slohu. Vnú-
torné zariadenie je veľmi skromné. Kostol má len jeden oltár, kaza-
teľnicu, krstiteľnicu a organ. Najcennejším dielom v kostole je ob-
raz Poslednej večere, ktorého autorstvo sa pripisuje pezinskému
rodákovi Jánovi Kupeckému, resp. niektorému z jeho žiakov. Kaza-
teľnicu a krstiteľnicu postavil v roku 1784 M.Slaminger. V múre ko-
stola bol v osemdesiatych rokoch 20.storočia objavený reliéf
zmŕtvychvstanie Krista, pochádzajúci z roku 1622. Pred vstupom
do kostola sa nachádza náhrobný kameň zo zaniknutého evanje-
lického cintorína.

– Jozef Ľudovít Holuby,
evanjelický farár, významný botanik, archeológ, národopisec, kul-
túrny historik a spoluzakladateľ sokolskej organizácie vmeste. Spo-
ločne s J. Zigmundíkom sa tiež výrazne exponovali v politickom
živote počas vzniku ČSR v roku 1918. V dome sa nachádza pa-
mätná tabuľa, ktorej autorom je L. Majerský.

– na

16. POŽIARNA ZBROJNICA

17. MESTSKÉ HRADBY

18. KLÁŠTORNÝ KOSTOL

19. EVANJELICKÝ KOSTOL

20. DOM, V KTOROM ŽIL J. Ľ. HOLUBY

21. DOLNÝKOSTOL NAJSVÄTEJŠIEHO SPASITEĽA

slovenské pomery ojedinelý, pôvodne evanjelický kostol, posta-
vený v rokoch 1655 – 1659. Pri jeho výstavbe sa nerešpektoval
kráľovský a cisársky predpis, zakazujúci protestantským (evanje-
lickým) kostolom vežu a presbytérium, polohu na námestí a vstup z
ulice. Neskôr ho prevzali katolíci. V roku 1753 získali kostol jezuiti,
ktorí zriadili v meste aj gymnázium. Jezuiti doplnili v kostole jeho
dovtedy strohú výzdobu. K pôvodnému zariadeniu pribudli ďalšie
oltáre: Nepoškvrneného počatia Panny Márie so sochami sv. Joze-
fa, Antona Paduánskeho, Františka Xaverského a Jána Nepo-
muckého, oltár sv. Jozefa so sochami sv. Jána Nepomuckého a sv.
Barbory, oltár sv.Anny so sochami sv. Jurajaa Ladislava aoltár Kris-
tovho utrpenia.

– vznikol spojením dvoch starších renesan-
čných budov a ďalej bol rozširovaný prístavbami k dvorovým kríd-
lam. V 17. a 18.storočí prešiel objekt početnými prestavbami. V
prvej polovici 19.storočia fasádu objektu upravili v klasicistickom
slohu. Zdobia ju reliéfy, symbolizujúce pohostinstvo. Nad portálom
je kovová baroková výveska, nesúca v 18.storočí zavesený štít ho-
tela. V roku 2004boli pri rekonštrukcii fasádyodhalené fresky.

– umiestnená na
dome, stojacom na mieste rodného domu významného baroko-
vého maliara Jána Kupeckého. Pochádzal z českej exulantskej
rodiny, ktorá prišla do Pezinka spoločne s vlnou ďalších politických
a náboženských exulantov, okrem iných habánov, usadených pre-
dovšetkým na tejto ulici.

22. HOTEL JELEŇ

23. PAMÄTNÁ BUSTA JÁNA KUPECKÉHO

– súčasný pezinský cintorín vznikol v druhej polovici 18.
storočia, keď cisárovná Mária Terézia zakázala dekrétom pochováva-
nie v mestách. Nahradil staršie cintoríny, nachádzajúce sa vo vnútor-
nom meste – katolícky v okolí farského kostola a evanjelický na druhej
strane Štefánikovej ulice, na mieste dnes stojacich bytových domov.
Ďalší zaniknutý cintorín sa nachádzal na Hrnčiarskej ulici, pri mest-
ských hradbách a slúžil obyvateľom predmestia. Jeho miesto dnes
označuje drevený kríž. Cintoríny majú tiež historické časti Pezinka
Cajla a Grinava. Cajlanský je následníkom staršieho cintorína na Zum-
bergu, ležiaceho v okolí kostola sv. Mikuláša (neskôr sv. Jozefa). Jeho
polohu dnes pripomína socha Krista Kráľa pri Pinelovej nemocnici.
Svoje cintoríny mali v Pezinku aj príslušníci miestnej židovskej komuni-
ty. Starý židovský cintorín stál na mieste Kresťanského domu (bývalé
kino Zora) a pochovávalo sa tu ešte v roku 1799. Nový vznikol na dneš-
nej Slnečnej ulici a je dodnes z časti zachovaný. Najstarší náhrobok je z
roku 1856. Na pezinských cintorínoch je pochovaných viacero význam-
ných osobností Pezinka. Na najväčšom z nich, pri gymnáziu, je vytvo-
rený aj náučný chodník, ktorý má návštevníkov informovať o miestach
posledného odpočinku niekoľkých desiatok významných rodákov tohto
mesta.

CINTORÍNY



Po krstných obradoch priniesla
krstná matka domov pokrstené
dieťa. Pri dverách sa pozdravila:

Matka dieťaťa totiž nešla
na krst, ale až na tzv. úvod
očisťovanie do kostola v niektorý
robotný deň. Stála so sviečkou v
ruke pod chórom s kňazom.

„Pochválen Pán Ježiš Kristus! Do-
niesli sme vám z pohana kre-
sťana.“

Kostol na Cajle. Snímka M. Oravec

Snúbenci museli oznámiť svad-
bu rodičom aspoň rok dopredu.
Bolo treba totiž šetriť vajíčka či su-
šiť do calty. Taktiež bolo
treba chovať svine a husi aspoň 3
týždne kŕmiť. Ohlášky v kostole
bývali 3 týždne pred sobášom.
Svadby sa konali najčastejšie cez
fašiangy, keď bola zabíjačková se-
zóna, alebo na jeseň, v mladých
vínach.

Tri-štyri týždne pred svadbou išli
snúbenci pozvať ako prvých krst-
ných rodičov z oboch strán. Krstný
otec bol , čo označovalo
svedka. Poprosili ho, aby povedal
rozlúčkovú reč.

Vo svadobný deň, asi dve tri ho-
diny pred sobášom šli
peši po dedine po krstných rodičov.
Odviedli ich do nevestinho svadob-
ného domu. Takto priviedli i ostat-
ných hostí a napokon išli i oni po
svoje družičky. Nevesta dala dru-
žičkám kyticu a družbom pierko a
ženatým rozmarín, najväčší, sa-
mozrejme starému svatovi. V ne-
vestinom dome zjedli varenú klo-
básku s horčicou, chrenom a chle-
bom alebo

s chlebíkom a kyslou uhor-
kou.

Asi hodinu pred sobášom prišla
na rad odobierka. Vtedy ženíchovi
rodičia a krstní rodičia prišli do ne-
vestinho domu. Ostatní ostali na
dvore. Po pre starších si
rodičia sadli na stoličky. Starý svat
povedal privítanie, ktoré pozostá-
valo z čítania zo Svätého Písma
(Tobiáš 5, 6-24 a 6,10-22). Ne-
vesta si kľakla na ručník pred rodič-
mi:

Rodičia jej dali na čelo
krížik a odpovedali jej:

Kľakla si pred
ženíchových rodičov a preriekla:

cibéby

starý svat

družbovci

jelítko, jatrnicu, krvav-
ničku

pohárku

„Milí rodičia, ďakujem vám, že
ste ma vychovali a prosím vás, od-
pustite mi, ak som vám niečím
ublížila.“

„Nech ťa
Pán Boh sprevádza tvojím nasle-
dujúcim životom.“

„Ďakujem vám, že ste syna vycho-

vali a mne ho za muža dali.“

„Vydáme sa v
mene Božem na cestu.“

svatovci,

hodzili o
zem tanírek,

I títo ju
požehnali, tetky si poplakali a že-
ních urobil to isté. Obrad ukončil
opäť starý svat:

Zoradili sa
do sprievodu. Prvá išla cigánska
hudba, druhé deti, za nimi ženích s
najstaršou družičkou, slobodní,
nevesta s najstarším družbom,
starí ostatní a na konci
rodičia. Po sobášnych obradoch,
ak bol ženích z inej dediny, ho
čakali miestni mládenci. Natiahli
cez cestu reťaz a musel im zaplatiť
za nevestu.

Ešte pred samotným sobášom
sa pred svadobným domom hrali
deti, ktorým z neho vyniesli caltu.
Keď došli svadobčania od sobáša
do nevestinho domu, kuchárky ich
privítali medzi dverami a

ktorý musel ženích
zmetať a až potom mohli vstúpiť do

svadobnej miestnosti. Na
bolo víno, dve kocky cukru a dve
kocky chleba. Podali im to so slova-
mi:

V neskorších časoch naliali do
pálené a do druhého vodu.

Nevesta so ženíchom si museli
vybrať. Tanier hodili o zem, keď
novomanželia zdvihli .

Svadobčania sa usadili. Onedlho
sa však postavili a pomodlili Otče-
náš, Zdravas, Sláva. Pripili si na
zdravie, poštrngali a opäť si posa-
dali. Svadobné jedlo tvorili tri cho-
dy. Ako prvý jedli

Na stole boli
položené koláčiky a pagáčiky. Ďal-
šie chody už tvorili večeru a jedli sa
až okolo 11 hodiny. Bola to

, po ktorej nasledovali

Potom zjedli
a

napokon

tanírku

„Tu vám dávame chléb, aby
vám nikedy nechýbal a cukr, aby
ste mali život taký sladký, jak cukr.“

po-
hárka

pohárky

kurací perkel s
trhancama – nokama.

slepačá
polévka rízky
– maso vysmážané ze šalátem
zemákovým. pečené
maso ze zemáky a z ohárkem

dusenú kapustu s knedlú

a s masem.

Tu sa nese polievočka,
je v nej kohút aj sliepočka,
hodne dlhé rezance,
z husi droby a melence.
Pozor dajte na kostičky,
na rebierka, na nožičky,
by vám v krku neostali
a paru vám nezapchali.
Budete ju potrebovat,
pri tanci si odfukovat.

Tu je chren,
včera som ho strúhal po celý deň.
Až prišiel na mňa plačlivý sen.
Jestli aj tu neveste a družičkám
bude do plaču,
dáme im zahrať nech sa vyskáču.

Hostia si nechávali po-
lievkové taniere na všetky jedlá,
nakoľko bol nedostatok riadu. Pri
prinášaní každého jedla sa recito-
vala osobitná básnička. Napríklad:

Alebo:

Keď sa hostia najedli, asi o hodi-

nu, odišli do sály - . Spievalo
sa, hudba hrala, ľudia tancovali.
Priniesli sa tam zákusky a

. Sem prichádzali aj ženy,
ktoré sa prišli len pozrieť –
Aj tým vyniesli caltu, ale vcelku,
nerozkrájanú. si samy
odkrojili. Calty sa dávali tiež ako
výslužka. Počítalo sa štvrť calty na
jedného hosťa. Na stôl položili ví-
no, pagáčiky a koláčiky. Nakoniec
mali nevesta so ženíchom sólo.
Ostatní stáli okolo v kruhu. Zahrali
ten tanec, ktorý ženích najlepšie
ovládal. Postupne tancovali s
ostatnými. Vrátili sa späť do neves-
tinho domu a nasledovala večera.
Jej chody sme už vymenovali.
Starší ľudia všetko jedli ,
hoci mali k dispozícii príbor. Ne-
veste a ženíchovi otočili tanier, vraj
nesmú jesť. Neskôr im však predsa
dali, ale spoločný tanier. Počas po-
dávania jedla postavili malé diev-
čatko na stoličku a prednieslo bá-
seň:

sóla

pa-
gáčky

kukačky.

Kukačky

lužičkou

Naša nevesta je bohatá,
celé srdiečko má zo zlata.
V očiach jej svietia hviezdičky,
v ústach má zlaté perličky.
Ženích je tiež bohatý,
na šatách mu neni vidieť ani zápla-
ty,
ani kolená,
nevesta bude blažená.
Nevesta je ruža,
preto išla za muža.
Ženích je z ruže peň,
bude šťastný celý deň.
Keď dá dobrý Pánboško,
bude šťastný tatuško.

havrankovalo

„Havranku,
havranku, uhni mi na stranku, a vy
dzeci k peci, mládenci k pannám a
mužaci k ženám.Abych sa ja k mla-
dej nevesty dostal. Výslužka malá,
ale poctivá, od krstných rodičov
................. poslaná.“

„Sme tu jak u su-
chánkú.“

„Nevesta
a ženích vám za tento darček ďa-
kujú.“

Naša mladá nevesta išla na Cajlu
na hody,
spadol jej prstienok do vody.
Chytili ho pezinskí minári,
ti zanho mnohy pýtali.
Neni im ho možne zaplatiť,
sú nútení nás pekne poprosiť.
Že by ste tak dobrý boli
vaše srdce naklonili,
štedré ruky otvorili
a im prstienok vymenili.

Naši novomanželia skazujú vám
dobrý večer vinšovať
a nastokrát pekneďakovať,
že ste vy tak dobrí boli
prstieník im vymenili
ak oni sa vám chcú za to odslúžiť,
až vy budete synkov ženiť a dcérky
vydávať.
Až by sa vám odslúžiť nemohli,
nech sa vám odslúži sám Pán Ježiš
v královstve nebeskom.
Ak naša mladá nevesta tieto pe-
niaze chce dostať,
musí ženícha desať razy bozkať.

sóla
začepovala

Pred polnocou po večeri sa vybe-
ralo do venca – . Me-
dzitým chlapci nastokli na vidličku
citrón a špendlíkom k tomu pripli
peniaze so slovami:

Pri vyberaní
vždy chlapci povedali s humorom,
na čo použijú konkrétnu časť peňa-
zí, napríklad na plienky. Týmto
chlapcom ponúkli vínka. Ak im ne-
dali, bolo počuť:

Družička tie peniaze zbie-
rala a napokon povedala:

Povyberalo sa od všetkých,
krstná dala väčšinou 1000 korún,
ak im kúpila obraz nad posteľ, dala
len 500 korún. Družičky dávali na-
príklad 300 korún. Spievalo sa:

Po vybraní nasledovalo poďako-
vanie:

Po polnoci sa vrátili do , kde
sa nevesta. Pred oče-
pením prišlo dievča prezlečené za
škaredú cigánku, s panenkou a
tvrdilo, že je to ženíchovo dieťa.

Pokračovanie



Pokračovanie z 15. strany
Družičky vytvorili kruh okolo nej a
spievali:

Ženíchovi dali klobúk a pero (a-
lebo masteničku či zvädnutý roz-
marín) a neveste ručník so zaviaza-
nou . Krstná matka hodila
veniec najstaršej družičke, lebo tá
sa prvá vydá. Počas samotného
začepenia snímania venca z hlavy
nevesty družičky spievali:

V dávnejších časoch namiesto
tejto piesne spievali

Nasledovala
pieseň:

Po začepení nevestu i ženícha
dvihli na stoličkách. Spo-

čiatku boli otočení k sebe chrbtami,
pred zdvihnutím ich obrátili k sebe.
Obaja si museli prekrížiť ruky, vypiť,
pobozkať a
Nevesta musela črepy a
družba S nevestou si po
začepení musel zatancovať ako
prvý ženích. Potom si ženích zatan-
coval so staršou družičkou a ne-
vesta so starším družbom. Po-
stupne sa pridávali ostatní svadob-
níci. Niektorý z chlapcov si nasadili
ručník a a pýtal ženícha o
tanec.

Do rána hrali (zrka-
dlový tanec). Utvoril sa kruh a jeden
človek sedel na stoličke v jeho stre-
de. Družba doviedol niekoho opač-
ného pohlavia za chrbát sediacej
osoby. Tá sa mala pomocou zrka-
dla rozhodnúť, či bude s tou osobou
tancovať. Tancoval sa aj metlový
tanec. Musel byť nepárny počet
tancujúcich, lebo jeden tancoval s
metlou. Potrepal metlou a hodil ju o
zem. Každý si musel nájsť nového
partnera. Vďaka týmto hrám sa lep-
šie spoznali obe rodiny a mohol si
zatancovať každý s každým.

Už si ty,Andulko,
už si ty naša,
už sme zaplatili od tvojho sobáša.
Už sme zaplatili dvadsaťštyri groši,
už ťa nám, Andulko, nikto nevypro-
sí.

hanáčkou

Od Kuklova vétor,
našej Andulke veniec bere,
včera nevesta, dneskaj žena,
dnes večer budeš začepena.

Nechoď šuhaj
cez naše zahrady...

Ja som išla okolo častovského kos-
tolíčka,
stretla som tam mladeníčka meno
...........
a sa ho pýtam, čo tu hľadáš.
Aon mi odpovedal:
„Hľadám tu kvítek poľný,
čo je mójmu srdcu rovný.
Ale našiel som tu rozmarín zelený,
čo má naša nevesta vienok uplete-
ný.
Naša nevesta veneček z hlavy skla-
dá,
na nový čepec sa vzmáha,
kto jej móže, nech jej nepomóže,
a ja jej napomóžem,
jak najlepšie móžem.

družbovci

pohárek hodzit na zem.
pozmetat

pozbírat.

fertuchu

Spiegeltanec

Kuchárky už poprinášali v
kávu alebo meltu a v

ju podávali svadobčanom. Svadba
sa končila ráno o piatej šiestej hodi-
ne. V svadobnom dome sa nadrá-
nom podávalo bravčové pečené na
studeno, chlebík, uhorka a v bohat-
ších rodinách i husacina.

ký-
bloch hrnkoch

Hneď po úmrtí zastreli zrkadlo
bielym obrusom. Viselo medzi
dvoma oblokmi, pod ktorými bol
stôl. Na ten priniesla z kostola kos-
tolníčka dva čierne svietniky a kríž.
Na veko rakvy pripevnila kríž. Ho-
diny vyniesli von. Okná sa zatemnili
(najmä v lete). Mŕtveho umyli, poob-
liekali a vyložili na plachtu na pos-
teľ. Periny dali na bok. O 4 – 5 hodín
priniesol truhlár rakvu. Mŕtveho
prehliadol lekár, alebo za Rakúsko-
Uhorska prehliadač mŕtvol.

Muža obliekli do tmavých svadob-
ných šiat, ktoré si šetril a používal
ich len v nedele a sviatky. Ženu ob-
liekli do kroja s čepcom a tylangro-
vým ručníkom. Telo vložili do rakvy
a položili naň šterflung posmrtnú
plachtu. Visela asi 40 cm na bokoch
rakvy. V dĺžke tváre ho prestrihli,
aby ju bolo vidieť. Do rakvy vložili
obrázky, kvetinky, na ruky ruženec,
modlitebnú knižku, niekedy aj dre-
vený krížik (najmä členom III. rádu
sv. Františka), dieťaťu obľúbenú
hračku... Počas troch dní chodili
ľudia mŕtveho kropiť cez deň. Do-
máci spali v kuchyni, druhej izbe
alebo u príbuzných. Nekondolovali
im, povedali iba: „Pán Boh vás po-
teš.“

Po smrti ležal mŕtvy tri dni v pred-
nej izbe pri horiacich sviečkach.
Pod rakvu dali kýble vody, aby bolo
mŕtve telo v chlade, čo bolo ná-
ročné najmä v lete. Večer sa v ku-
chyni modlili za mŕtveho príbuzní
modlitbu svätého ruženca. Pred
začatím pohrebu rakvu zatvorili a
vyniesli na dvor, kam prišiel pocho-
vávajúci kňaz s miništrantmi. Mal
oblečenú superpelíciu s čiernou
štólou, prípadne aj čierny pluviál.
Počas obradov pokropil a okiadzal
rakvu. Po odbavení pohrebných
obradov sa sprievod vydal na cin-
torín cez celú dedinu. Na čele sprie-
vodu kráčal miništrant s krížom, za
ním mládež, muži, kňaz, rakva, prí-
buzní a ženy. Rakvu na márach
neniesli , ale príbuzní (bra-
tanci, synovci, ak to bol mladší člo-
vek aj kamaráti). Vdovu viedli syno-
via, za nimi išli svatovci so ženami.
Susedia a kamaráti išli už bez žien.
Pred kňazom išiel organista, vedľa
kňaza dvaja miništranti s incenzom
a tymiánom. Za krížom išli deti s
pani učiteľkou. Počas celého sprie-
vodu sa zvonilo z veže. Po pohrebe
sa vrátili pohrební hostia do domu,

trogari

kde ich čakala skromná :
pagáčiky, bryndza, slané rožky, ne-
skôr okolo bryndze poukladali i salá-
mu. K dispozícii bol i chlieb a v zime
aj varené víno.

Pohrebná omša sa slávila až v ten
deň, keď sa zvyčajne slúžievala.
Často to bývalo na druhý deň. Od-
slúžil ju pán kaplán, alebo pátri ka-
pucíni. Do stredu kostola sa po-
ložila rakva prikrytá čiernou
plachtou, na ktorej bola položená
lebka, kosti a kríž. Okolo nej svietili
sviečky vo svietnikoch. Išlo o tzv.

s . To sa slávilo
taktiež na 1. výročie smrti.

karmina

tumba

Requiem Liberou

Ľudia pálili na cintoríne sviečky.
Vyrobili vence z umelých kvetov,
iskierok, chryzantém, ačeči-
ny. Členovia divadelného krúžku
niesli slávnostne v sprievode od
kostola veniec svojim zosnulým
členom na cintorín. Do polnoci zvo-
nili deti na kostolnej veži. Začalo sa
pri zotmení, na Anjel Pána. Zvonilo
sa stále, iba každú hodinu bola
päťminútová prestávka, počas kto-
rej dostali deti od blízkych žien ko-
runku, ovocie, jablko, hrušky hni-
ličky, hroznoči hroznovú štrúdľu.

bugrét

Na Mikuláša, 6. decembra, na-
vštívili každý dom v dedine Mikuláš,
anjel a čert. Tomuto dňu predchá-
dzal 5. december, nazývaný

Vtedy chodievali malí
chlapci prezlečení za Mikulášov. 6.
decembra to už bol
Väčší chlapci nosili s
reťazami. Deti sa museli pomodliť,
neskôr aj povedať báseň Mikuláš-
ku, dobrý strýčku. Mikuláš mal ob-
lečenú konopnú košeľu, kožuch a
konopné Na tvári mal škra-
bošku ( ) s bradou a fúzmi z
bielej vaty. Na hlave mal čiapku z
papiera. V ruke držal berlu baculu,
neskôr aj so zatočeným koncom,
vyrobeným z drôtu. Čert bol ob-
lečený rovnako, iba kožuch mal
prevrátený. V ruke držal brezovú
metlu, a , ktorou hrmo-
tal. Na tvári mal škrabošku s vypla-
zeným jazykom, alebo si tvár zalíčil.
Na zadku mal pripevnený kravský

. Rodičia sa vyhrážali, že čert
Anjel bol

oblečený v bielych dlhých
šatách, ale bez škraboš-

ky. Deťom rozdávali orechy a

Malý
Mikuláš.

Veľký Mikuláš.
putnu

gace.
larvu

putnu retázku

ocas
dzeci zebere do putny.

družič-
kovských

štol

verky.
„Pomodli sa.“

„Poslúcha? Dobre sa
učí?“

Mikuláš povedal deťom:
Otočil sa i k rodičom s

otázkami:
Neskôr Mikuláš vystúpil na

divadelnom predstavení, kam si ro-
dičia priniesli balíčky pre svoje deti.

13. decembra chodievali po do-
moch lucie. Boli to dievčatá ob-
lečené v bielych šatách s husacím
krídlom, ktorým v tichosti ometali ľudí
po tvári. Pred vchodom do domu
zacengali. Deti sa museli pomodliť.

Štedrá večera sa začínala o 17.
hodine, keď rodinu k stolu pozvali
zvony cajlanského kostola. Keď
došla rodina do miestnosti, v ktorej
mala večerať, gazdiná
všetky štyri rohy miestnosti. Posta-
vili sa k stolu (celá rodina sa ) a
pomodlili sa dvakrát Otčenáš. Prvý
krát za a druhýkrát za zomre-
lých členov rodiny. Otec popodával
rodine oblátku, a
každý si musel trocha vína ako
pamiatku na ustanovenie Oltárnej
Sviatosti.

Samotnú večeru tvorila hríbová
kapustnica, jabĺčka, hrušky, hrozno
a opekance – makové dolky.

pod sto-
lom, aby im Pán Boh požehnal úro-
du. Po večeri si

, predovšetkým Narodil sa Kris-
tus Pán. Pod okná už chodili spie-
vať koledy chudobnejšie deti. Išlo o
piesne z Jednotného katolíckeho
spevníka, najmä: Narodil sa Kristus
Pán, Búvaj dieťa krásne, Plesajte
všetci ľudia, Trnka... Členovia diva-
delného krúžku chodievali spievať
svojim pieseň Nebojte sa, pastieri.
Za to im gazdiná von koláč,
jablko, dolku alebo niekedy i šesták.
Takisto chodil pod okná pastier

. , nešli spať a
odišli na polnočnú svätú omšu do
Pezinka, lebo vtedy sa na Cajle ne-
slúžila. Ako prvý vyšiel na ulicu mod-
leník, ktorý býval na hornom konci
Cajle. Začal spievať pieseň: „

Postupne sa k nemu
pridávali ľudia z jednotlivých domov.
Takto prišli v sprievode do Pezinka.
V tom čase sa slúžili dve sväté
omše: vo Farskom kostole a v Ka-
pucínskom kostole. Cajlania išli
najmä do kapucínskeho, pretože
tam bolo teplejšie. Po návrate do-
mov išli spať.

Vianočný stromček bol veľmi
skromný. Jeho výzdobu tvorili len
orechy, jablká a (salónky, vo
vnútri ktorých bol kúsok cukru alebo
chlebíka). Tento malý stromček bol
zavesený na strope, ktorý bol v tom
čase drevený.

vysvacila

zešla

zdraví

na kerú natrel med
upit

Sed-
láci mali ze zbožá každého

spívali vánočné pes-
ničky

vynesla

s
trúbú trúbit vánočné svaté pes-
ničky Ludé ostali hore

Vstá-
vaj hore, dušo verná, dvanásta ho-
dzina prišla.“

flúsky

Dokončenie na 21. (17) strane



Presne pred rokom, na vianočnej slávnosti Centra
voľného času, odštartovala kampaň Pezinok –
mesto priateľské k deťom. Jej súčasťou bola špe-
ciálna príloha v časopise Pezinčan, venovaná pro-
blematike života detí v našom meste. Pravidelne
každý mesiac od januára po december (s výnimkou
augusta a novembra) prostredníctvom nej dostala
verejnosť základné informácie o sieti škôl, školských
zariadení, príležitostiach pre využitie voľného času
detí, pozornosť bola venovaná i podmienkam života
zdravotne postihnutej mládeže, predstavený bol
Študentský parlament, špeciálne projekty pre deti a
pod. Na tvorbe stránky sa podieľal tím, ktorí tvorili L.
Mihalovičová (CVČ), Z. Frnová (Revia), E. Šišková
(Klub podnikateľov), R. Minarovičová a E. Lupová
(Mestský úrad Pezinok). Patrí im poďakovanie za
energiu, ktorú vynaložili pri sústreďovaní všetkých
informácií.

Kampaň bola načasovaná na rok 2005. Vzhľadom
na pozitívne ohlasy zo strany čitateľov je záujem a

vôľa v takejto aktivite pokračovať, avšak s orientá-
ciou na inú cieľovú skupinu. Pre rok 2006 by ňou
mali byť zdravotne postihnutí. Preto 16. decembra
na vianočnej slávnosti Centra voľného času bola
symbolicky uzatvorená kampaň Pezinok – mesto
priateľské k deťom a oficiálne bola vyhlásená nová

. O jej cieľoch a obsahu budeme čitateľov pra-
videlne informovať opäť prostredníctvom špeciálnej
stránky v mesačníku Pezinčan každý mesiac po celý
rok 2006. Nová kampaň, nové logo, resp. nová modi-
fikácia pôvodného domčeka, ktorá bude vystihovať
novú tému. Predstavíme ho v januárovom čísle aj s
témami na jednotlivé mesiace, ktoré sa budú týkať
osobitne života ľudí s rôznymi druhmi zdravotného
postihnutia, resp. ich združení. Vyzývame všetkých,
ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto projektu, aby
sa prihlásili do konca roka 2005 na Mestskom úrade
v Pezinku, sociálne oddelenie, tel. 033/6901 130, e-
mail: .

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postih-
nutým

(EL)strapakova.alzbeta@msupezinok.sk

Ostatné tohtoročné zasadnutie
Študentského parlamentu (ŠP) v
Pezinku sa uskutočnilo 24. no-
vembra. Súčasťou programu bola
informácia o činnosti Klubu mla-
dých v Pezinku, ktorú predniesol
zástupca rovnomenného občian-
skeho združenia Karol Jakubec,
ďalej bolo prezentované nové logo
ŠP, odznela informácia o výsled-
koch prieskumu názorov mladých
ľudí na Vinobranie v Pezinku
(uskutočnili hočlenovia ŠP vo všet-
kých pezinských školách a zúčast-
nilo sa na ňom 209 respondentov,
výsledky budú uverejnené aj na
www.pezinok.sk). Členovia parla-
mentu ďalej rozhodli o podobe
jednotných skriniek na podnety a
násteniek informujúcich o činnosti
ŠP, ktoré vyhotovia učni SOU na
Komenského ul. a budú rozmiest-
nené po všetkých pezinských ško-
lách, taktiež odznela ponuka pre
pezinské školy zúčastniť sa na
Vianočných trhoch (15. – 17. de-
cembra), prítomní sa dozvedeli aj
o pripravovanom minikurze pre
mladých o tom, ako písať projekty
k žiadostiam o podporu zo štruktu-
rálnych fondov, vypočuli si tiež
stanoviská riaditeľky SOU na Ko-
menského ul. Eleny Jurčíkovej a
primátora mesta Pezinka Olivera
Solgu k problémom s prenájmom
sály v správe učilišťa na spoločen-
ské podujatia a v neposlednom
rade sa na zasadnutí hovorilo aj o
pripravovanej 24-hodinovej pla-
veckej štafete, ktorá by sa mala
uskutočniť 3. – 4. februára 2006 v
Mestskej plavárni v Pezinku. Toto
podujatie vzišlo z iniciatívy ŠP a
jeho výsledok má ambíciu zapísať
sa do slovenskej knihy rekordov (o
tomto projekte píšeme v samo-
statnom príspevku). (EL)

kluby, inštitúcie, združenia, firmy
(vopred sa treba prihlásiť u organi-
zátora);

– plávanie širokej
verejnosti;

– oficiálne ukončenie štafe-
ty;

– slávnostné vyhlásenie
výsledkov, odovzdanie cien.

Organizátori odmenia najmlad-
šieho a najstaršieho účastníka,
držiteľa traťového rekordu a
účastníka s najoriginálnejšími plav-
kami.

Prihlásiť sa možno do 10. janu-
ára 2006 na Mestskom úrade v
Pezinku, č. dv. 9, tel. 033/6901
102, e-mail: eva.lupova@msupe-
zinok.sk. Predpísaným oblečením
sú plavky. Po odplávaní každý
účastník dostane účastnícky list a
občerstvenie.

Kontakt na organizátorov: pred-
seda organ. výboru – S. Fuňa, ria-
diteľ Mestského podniku služieb,
0905 341 954, vedúci plavárne p.
Paták, 0902 360 096.

11.00 – 12.00

12.00

12.30

(EL)

Účastníkmi budú plavci z Pe-
zinka a okolia, ale organizátori
uvítajú aj iných slovenských
účastníkov, prípadne zo zahrani-
čia. Štart bude v piatok 3. februára
o 12.00 hodine, ukončenie v druhý
deň o 12.00 hod. Očakáva sa, že
do štafety bude zapojených tisíc
aktívnych účastníkov – plavcov.

– štart, prvé plavby absol-
vujú primátor mesta a zástupcovia
sponzorov;

– štafetovým spôso-
bom plávajú členovia Študent-
ského parlamentu;

– zástupcovia orgá-
nov samosprávy mesta Pezinka;

– v hodinových in-
tervaloch jednotlivé pezinské ško-
ly;

– pezinskí vysoko-
školáci;

– športové oddiely,

Program:
piatok, 3. 2. 2006
12.00

12.00 – 12.30

12.30 – 14.00

14.00 – 23.00

23.00 – 24.00

sobota, 4. 2. 2006
0.00 – 11.00

Z podnetu Študentského parla-
mentu v Pezinku vznikol projekt

. Jeho cieľom je po-
núknuť obyvateľom mesta netra-
dičnú príležitosť urobiť niečo pre
svoje zdravie, inšpirovať ich k pra-
videlnému pohybu a zapáliť v nich
zdravý lokálpatriotizmus. Sekun-
dárnym cieľom je pokus o zazna-
menanie slovenského rekordu v
štafetovom plávaní v časovom li-
mite 24 hodín. Počas rekordu má
byť zapojených do plávania čo naj-
viac ľudí z Pezinka a okolia.

Podujatie sa uskutoční v dňoch
3. a 4. februára 2006 v Mestskej
plavárni v Pezinku. Hlavným orga-
nizátorom je Mesto Pezinok, spo-
luorganizátormi súMestský podnik
služieb Pezinok a Študentský par-
lament Pezinok. Mediálnymi part-
nermi sú TV Pezinok, mesačník
Pezinčan, Pezinský podnikateľ a
Pezinsko. Záštitu nad podujatím
prevzal primátor Pezinka Oliver
Solga.

24-hodinová plavecká štafeta
Pezinok 2006

Logo Študentského parlamentu.

Symbolickú bodku za uplynulým rokom urobili
pezinské deti na Vianočnej slávnosti, ktorá sa
uskutočnila v Dome kultúry 8. decembra. Pro-
gram v réžii Centra voľného času navodil svia-
točnú atmosféru prostredníctvom rozprávky.
Pri tejto príležitosti ukončil primátor mesta Oli-
ver Solga celoročnú kampaňMesto priateľské k
deťom a poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú
na vytváraní podmienok pre pestrý život mlá-
deže v Pezinku. Zároveň vyhlásil začiatok no-
vej kampane pre rok 2006 zacielenej na zdra-
votne postihnutých a predstavil jej nové logo.

(EL)



Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku oznamuje, že
odbor služieb zamestnanosti a
oddelenie posudkových činností
sa sťahujú z priestorov SOU na
Komenského ulici na adresu: Moy-
zesova 2, Pezinok, kde je sídlo
Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny.

Od 28. 12. 2005 budú na ÚPSVR
zriadené kancelárie prvého kon-
taktu – odboru služieb zamestna-
nosti (tel. 033/6902 633) a odboru
sociálnych vecí a rodiny (tel.
033/6902 644).
Úradné hodiny:
PO 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
UT
ST
ŠT
PI

Z dôvodu sťahovania pracovísk
bude mať odbor sociálnych vecí a
rodiny a oddelenie posudkových
činností 29. a 30. 12. 2005 ne-
stránkové dni.

8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00
8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
8.00 – 12.00

(ÚPSVR)

Britská veľvyslankyňa J. A. Macgregorová beseduje so žiakmi gri-
navskej školy.

Koncom apríla sa uskutočnilo v
Základnej škole Orešie podujatie
Európa, vitaj! Konalo sa pri príleži-
tosti 1. výročia vstupu Slovenskej
republiky do Európskej únie.

Toto vydarené podujatie bolo
možné urobiť vďaka finančnej a
materiálnej podpore Mesta Pe-
zinka a ďalších sponzorov. Gene-
rálnym sponzorom projektu bolo
Veľvyslanectvo Veľkej Británie. Z
dôvodu pracovného zaneprázd-
nenia sa na podujatí nemohla zú-
častniť britská veľvyslankyňa Ju-
dith Anne Macgregorová. Prisľúbi-
la však, že príde v inom termíne.
Sľub dodržala, na návštevu do
grinavskej školy prišla v stredu 16.
novembra. Pani veľvyslankyňa
odovzdala vedeniu školy finančnú
pomoc, učebné pomôcky (učebni-
ce, kazety, pracovné zošity) a
osem počítačových zostáv. Na
stretnutí sa zúčastnil i zástupca
primátora Jozef Chynoranský a
poslanci Mestského zastupiteľ-
stva Zita Joklová a Ján Satko.

Pani veľvyslankyňa sa so zá-
ujmom stretla aj so žiakmi školy,
kde si mohla overiť ich jazykové
znalosti z angličtiny. Zjavne bola s

vedomosťami spokojná, deti po-
chválila a vyslovila tiež presvedče-
nie, že niekedy navštívia Veľkú
Britániu. (mo)

(kláštor kapucínov – bývalá chari-
ta), kde je k dispozícii plne vyba-
vená herňa s guľôčkovým bazé-
nom, tvorivé dielne pre menšie i
väčšie detičky, kuchynka s mož-
nosťou ohrevu stravy v mikro-
vlnke, kútik na prebaľovanie a doj-
čenie a v neposlednom rade i spa-
cí kútik pre menšie deti (postieľka,
ohrádka i ležadlá).

Bližšie informácie poskytneme
na tel. č. 0904 540 905 (Katarí-
na). (kd)

– ,
ktoré sú určené pre tehotné ženy i
mamičky po pôrode; začnú sa 6.
januára 2006 a budú každý piatok
v čase od 10.00 do 11.00 hod.
priamo v Centre pre rodinu – Ma-
MaTaTaJa; cvičenia doplnia pred-
náškami pre tehotné ženy.
– pre

mamičky na materskej/rodičov-

Centrum
pre rodinu –
M a M a T a-
TaJa za po-
moci Zápa-
dos loven-
skej ener-
g e t i k y a

fondu nadácie Pontis organizu-
je:

cvičenia s Fyzioterapeutom

kurz anglického jazyka

skej dovolenke; predpokladaný
termín začatia kurzu je 9. január
2006 v Centre pre rodinu – MaMa-
TaTaJa.
– pre mamičky

na materskej/rodičovskej dovo-
lenke a po nej; trvá 7 dní, od 9.00
do 11.30 hod. priamo v Centre pre
rodinu – MaMaTaTaJa; plán ško-
lenia: MS Windows, Microsoft
Word, Excel, Outlook, Internet,
Power Point; predpokladaný ter-
mín otvorenia kurzov je v de-
cembri 2005.

Všetky kurzy sa uhradia z grantu
Západoslovenskej energetiky a
sú pre mamičky bezplatné.

Počas kurzov je možné nechať
dieťa s opatrovateľkou priamo v
Centre pre rodinu – MaMaTaTaJa

počítačový kurz

Základná škola na Kupeckého ulici nezabúda na
svojich dôchodcov. Vedenie školy nás najmenej dva-
krát do roka pozýva na spoločné stretnutia, najmä na
Deň učiteľov a v predvianočnom období.

Práve som sa vrátila z predvianočného stretnutia a
chcela by som sa podeliť s dojmami.

Hneď po príchode do školy nás privítala riaditeľka
pani Vierka Radičová. V školskej jedálni nás privítali
usmiate pracovníčky školskej jedálne na čele s mla-
dou dôchodkyňou Martou Galbovou. Predvianočný
kultúrny program s deťmi pripravili vychovávateľky
zo Školskej družiny. Pri pohľade na usmiate detské
tváre sme si zaspomínali na svoje učiteľské roky. So
záujmom sme si pozreli vybavenie školy, ktoré je na
vysokej úrovni. Odborné učebne, počítačová trieda,
jednoduchý ale moderný nábytok, celý priestor dý-
cha čistotou, útulnosťou, estetickou výzdobou. Ne-
chcelo sa nám veriť, že sa tu denne pohybuje 650
žiakov. Dozvedeli sme sa, že škola v prospechu,

súťažiach a vo verejnoprospešnej práci sa
umiestňuje na popredných miestach. Majú styky so
školami v zahraničí, každoročne sa uskutočňujú vý-
menné pobyty žiakov.

V súčasnosti školy väčšinou zápasia s nedostat-
kom financií, ale pre túto školu to neplatí. Príspevok z
Mesta účelne zúročujú, pomáha im aj Rodičovské
združenie, sponzori, využívajú fondy EÚ.

Vynikajúce výsledky sú spoločnou zásluhou pre-
vádzkových pracovníkov, pedagógov, ale predo-
všetkým vedenia školy na čele s pani riaditeľkou.
Prospechom pre všetkých je pokojná atmosféra, vzá-
jomná úcta všetkých členov kolektívu, priateľské spo-
lunažívanie.

Je pre nás veľkým potešením, že základy, ktoré
sme pred dvadsiatimi rokmi položili sa zúročujú a
smelé plány našich pokračovateľov sa darí plniť. Gra-
tulujeme a sme na vás hrdí!

Mária Markeová

V pondelok 5. decembra v Pe-
zinku slávnostne otvorili

Sídlo v po-
radí už 11. banky v našom meste
je v novostavbe na Meisslovej ulici
č. 1/A.

expozi-
túru Istrobanky a.s.

(r)

V dňoch 11. – 19. februára
2006 sa budú konať v Pezinku
ľudové misie pátri redemptoris-
ti. Bude to veľké duchovné podu-
jatie, na ktoré pozývame veria-
cich, ľahostajných i neveriacich
ľudí z Pezinka a okolia. Mottom
misií vo farnosti Pezinok bude:

.
Posledné takéto misie podľa

údaju na misijnom kríži boli v
roku 1969.

Bližšie informácie prinesieme
v budúcomčísle.

Boh ti otvára srdce

Zdenko Sitka
farár rímskokatolíckej
farnosti Pezinok



Dokončenie zo 16. strany
6. januára všetky domy v obci na-
vštívili chlapci prezlečení za troch
kráľov. Na hlavách mali papierové
koruny, oblečené mali dlhé biele
košele, po kolená vykasané. Keďže
bolo chladno, pod kostýmom mali
obleky. Čierny kráľ mal začiernenú
tvár a v ruke šabľu. Spievali:

Okrem chlapcov všetky domy
navštívil aj pán farár, organista, kos-
tolník a dvaja miništranti, z ktorých
jeden držal pánu farárovi biret. Ak to
nestihli, chodili aj v najbližšiu ne-
deľu. Rechtor i kostolník pri tejto
príležitosti dostali od gazdinej vý-
platu na celý rok. Pri vstupe kantor
zaspieval:

Pán farár posvätil dom,
ak ešte nebol posvätený. Ak už bol,
tak iba izbu, v ktorej boli. Mal veľké
vrecká, v ktorých čakali cukríky a
štolverky pre deti. Na dvere kriedou
napísal: . Organista
odpovedal kňazovi po latinsky. Je-
dine Otčenáš sa modlili všetci po
slovensky. Takto sa chodievalo až
do roku 1950, potom to už učitelia
nesmeli robiť.

„Traja
králi ideme k vám, šťastia, zdravia
nesieme vám. Šťastia, zdravia,
mnohé letá, ideme k vám od ďale-
ka. A ty čierny na tom zadu, nevy-
strkuj na nás šabľu. Ja uznávam, že
som čierny, lebo som z murínskej
zemi. Tá Mária, zlatá perla, tá
Ježiša porodila. A ten Ježiš, drahý
kameň, až na veky vekov. Amen.“

„Veseľ sa ľudské stvore-
nie, prišlo vám naše spasenie. Ra-
dujme sa, veseľme sa, v tomto no-
vom roku.“

19+G+M+B+50

Po domoch chodievali dievčatá a
chlapci (deti) s Bola to
malá vŕba, na ktorej boli zavesené

, oblepené a zlatom,
navesené na nitke. Boli to
alebo džbánky. mali trup z
vajíčka, ku ktorému boli pripevnené
tri krídelká z farebného papiera.
Všetky nezavesili na

, ale niektoré nosili v košíčku,
z ktorého si gazdiná vybrala.

létečkem.

výduvky šáším
kršáky

Kršáky

výduvky lé-
tečko

Počas tejto noci stavali mládenci v
tichosti máje pred domy svojich vyvo-
lených. Išlo predovšetkým o vážne
páry, ktoré sa onedlho vzali. Domáci
to napriek tichosti pozorovali, lebo
chlapci vyvádzali aj rôzne žarty. Na-
príklad rozložili voz a zložili ho na
streche, bránu vyniesli na strom,
zložili škridlu z časti strechy, postavili
latrínu pred dvere atď. Keď sa máj
dával dole, gazda zavolal mláden-
cov a dal im vypiť vína. Máje sa
zvyčajne stavali z červeného smre-
ka.

fertal

PETER SANDTNER

Poznámky:
1
2
5

7

8

9

– ide v sobotu a +
– v úsekuTrnava – Leopoldov ide v pracovných dňoch
– ide v piatok do 30. 6. a od 8. 9., ide 5. 1., 13. 4.,
14. 9., 16. 11., nejde 6. 1., 14. 4., 15. 9., 17. 11.

– ide v piatok a 5. 1., 13. 4., 31. 8., 14. 9., 31. 10.,
16. 11., nejde 6. 1., 14. 4., 1. a 15. 9., 17. 11.

– ide v nedeľu a 26. 12., 17. 4., 1. a 8. 5., 1. 11.,
nejde 25. 12., 16. a 30. 4., 7. 5.

– ide v pondelok a sobotu a 27. 12., 6. 1., 14. a 18.

4., 2. a 9. 5., 5. a 29. 7., 1. a 15. 9., 1. a 17. 11.,
nejde 26. 12., 7. 1., 15. a 17. 4., 1. a 8. 5., 2. a
16. 9., 18. 11.

– ide v nedeľu a 26. 12., 7. 1., 15. a 17. 4., 1. a 8.
5., 2. a 16. 9., 18. 11.

– ide v nedeľu do 25. 6. a od 3. 9., ide 26. 12., 17.
4., 1. a 8. 5., nejde 25. 12., 16. a 30. 4., 7. 5.

– v ŽSTTrnava v sobotu a + treba prestúpiť
– do ŽST Pezinok príchod 17.32 hod.
– ide v pracovných dňoch

10

11

20
21
X

4.49 Trenčín
5.23 Trnava
6.40 Leopoldov
7.35 Nové Mesto nad Váhom
8.51 Trnava

10.41 Trnava
12.26 Leopoldov

13.26 Žilina

14.31 Trnava
15.26 Žilina
15.44 Nitra
16.26 Trnava
16.53 Nové Mesto nad Váhom
17.48 Trnava
18.26 Nové Mesto nad Váhom
19.36 Leopoldov
20.50 Nitra
21.01 Leopoldov
23.26 Leopoldov

13.09 Žilina

14.17 Prievidza

4.43 Hlavná stanica (DNV)
5.12 Hlavná stanica
5.47 Hlavná stanica
6.19
6.37 Nové Mesto (Petržalka)
7.13
7.29
8.53
9.03

11.00
12.38
14.12
14.56 Nové Mesto (Petržalka)
16.13
17.13

18.52

19.24

20.46

23.07

Hlavná stanica

Hlavná stanica (zrýchlený)
Hlavná stanica
Hlavná stanica
Hlavná stanica (zrýchlený)
Hlavná stanica
Hlavná stanica (DNV)
Hlavná stanica

Hlavná stanica
Hlavná stanica

Hlavná stanica

Hlavná stanica (zrýchlený)

Hlavná stanica (DNV)

Hlavná stanica

17.41 Nové Mesto (Petržalka)
17.47 Nové Mesto (Petržalka)

18.57

20.24 Nové Mesto (Petržalka)

20.57

Hlavná stanica

Hlavná stanica

X

X

X
21, X
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Viac ako rok obohacuje hu-
dobný život v Pezinku projekt
Musicmania. Už v minulosti bol
Rock bar u Švarca miestom,
kde sa hrávali koncerty, ktoré
mali tú pravú klubovú atmosfé-
ru. Rozšírením priestorov
vznikli podmienky na vytvore-
nie klubu, ktorý by ponúkal isté
pravidelné hudobné menu. A
tak sa štvrtky stali dňami D,
keď si Švarcovi nachádzajú
cestu všetci priaznivci klubo-
vých koncertov už nielen z Pe-
zinka. Projekt odštartoval 28.
októbra v minulom roku vystú-
pením bratislavskej skupiny
SO WHAT?, so sympatickou
speváčkou Sisou. Ďalej po-
stupne vystupovali metalové
skupiny King Diamond Revi-

val, Besnota, Majster kat, Krti-
nec, Ján Litecký – Šveda + Milan
Konfráter, Karpatskí pastieri,
Karpatské horké, Mukatado z
Banskej Bystrice (zaujímavos-
ťou je spolupráca s Davidom
Kollerom z formácie Lucie), brit-
popový Rain z Bratislavy, pezin-
sko-senická kapela Introvarts,
Vetroplach (finalista Coca cola
pop star live) s predkapelou
Čisté tvary, Ján Ponka Duban,
Salvation, Crucificados pelo sis-
tema, Sign, Januárové prekva-
penie, Sedatívum, Stará škola,
Revolver, In Vain z Trnavy, Rara
avis, GV Bastards.

Ako podporný prvok projektu
vytvoril Marek Belan webovú
stránku www.musicmania.sk,
ktorá obsahuje informácie o pri-

pravovaných koncertoch, o
kapelách, fotografie, fórum a
iné.

Koncepcia ráta aj s rovno-
mennou televíznou reláciou
Musicmania, ktorej obsahom
budú live videoklipy z hudob-
ných podujatí v Pezinku. Jej
úvodný diel odvysiela TV Pezi-
nok už vo februári, druhý v aprí-
li. V súčasnosti sa pripravuje
jej 3. pokračovanie.
Predbežný program:
12. januára –
26. januára –
9. februára –
23. februára –
Vstup zadarmo!

Na stretnutia sa tešia autori
projektu Paľo Švarc a Peter
Bittner.

FBB
Švarcovvýber
FEELME

Krtinec

(pb)



ANKETOVÝ LÍSTOK

Meno a adresa,kto vyplnil lístok:.................................................................................................................

(Uvedenie týchtoúdajov je podmienkou zaradenia do žrebovania o získanie vecnej ceny).
Vyplnené anketové lístky odovzdajte do 15. januára 2006 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7,
v kancelárii prvého kontaktu uAleny Šindlerovej alebo v redakcii Pezinčana.
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SENIORI JUNIORI

Po vyše trojmesačnom intenzív-
nom kurze mestských sprievod-
cov zavŕšilo 13. decembra jeho
desať frekventantov svoje úsilie
úspešným zložením záverečných
skúšok. O týždeň neskôr si sláv-
nostne prevzali osvedčenia, ktoré
ich oprávňujú k sprievodcovskej
činnosti po Pezinku. Ich držiteľmi
sa stali:

.
Kurz lektoroval Peter Sandtner a

skúšobnej komisii predsedal Mgr.
Stanislav Pátek.

Eva Wengová, Magda-
léna Konečná, Verona Prokopo-
vá, Lucia Beňová, Sandra
Bognárová, Karol Polanský,
Juraj Hrehorčák, Ján Matoušek,
Dagmar Udvardiová, Natália
Maneková

(EL)

Pokračovanie z 1. strany
Pani Lančaričová odkúpila od
mesta objekt na zariadenie pre deti
z detských domovov, ktorý dosta-
vuje. Mesto ju v tejto aktivite pod-
poruje. Všetci si nesmierne váži-
me, že máme v Pezinku ľudí, čo vo
voľnom čase a za vlastné pro-
striedky sú ochotní nezištne pomá-
hať deťom z detských domov. (r)

Sviatok svojej patrónky sv. Bar-
bory si tohto rokučlenovia Malokar-
patského baníckeho spolku (MBS)
pripomenuli 10. decembra v poradí
už 4. Svätobarborským šachtá-
gom.

Začiatok šachtágov siaha do 15.
storočia. Konali sa na každej
šachte v určitom časovom období a
boli predchodcami hospodárskeho
vyhodnotenia. Boli na nich prijímaní
do baníckeho stavu noví adepti
baníctva za dodržiavania predpísa-
ných pravidiel. Celý šachtág sa ria-
di pravidlami a na ich dodržiavanie
dbá rad funkcionárov – prezídium,
kontrárium, fuchsmajor...

Tohtoročný pezinský šachtág bol
rozsahom najväčší v histórii MBS.
Poctili ho svojou účasťou politickí
predstavitelia a najvýznamnejšie
osobnosti súčasného sloven-
ského baníctva: podpredseda
vlády a minister hospodárstva
SR Jirko Malchárek, predseda
Slovenskej banskej komory Pe-
ter Čičmanec, predseda Hlavnej
banskej správy Peter Kukelčík,
predseda Združenia banských
spolkov a cechov na Slovensku
Jozef Karabelly, výkonný riaditeľ
Rudných baní Jozef Šírila. Ďalej
viacerí zástupcovia Ministerstva
hospodárstva SR, Ministerstva
životného prostredia SR, pred-
stavitelia miest a obcí s baníc-
kou minulosťou: primátor Pezin-
ka, primátor Rožňavy, starostka

Španej Doliny, zástupcovia obcí
Pernek a Marianka. Nechýbali čle-
novia baníckych spolkov z Banskej
Štiavnice a Rožňavy, zástupcovia
podnikateľskej sféry, SZPB a
mnoho ďalších hostí. Samozrejme,
že prítomní boli aj bývalí pracovníci
Rudných baní a to aj spoza rieky
Moravy.

Šachtág bol vyvrcholením tohto-
ročnej bohatej činnosti MBS. Poďa-
kovanie patrí všetkým, čo sa ako-
koľvek pričinili o jeho úspešný prie-
beh – členom MBS, ich rodinám,
členom Ad Una Corda i strýcovi
Lajovi, SOU Komenského a spon-
zorom. A samozrejme vďaka patrí
aj Mestu Pezinku a Kultúrnemu
centru.

Jozef Mišuta
predseda MBS

Minister hospodárstva SR Jirko Mal-
chárek preberá osvedčenie o prijatí
do baníckeho stavu od predsedu MBS
Jozefa Mišutu. Snímka TVPezinok



21.1. VTC Pezinok – Malacky
Volejbal:

Posledné tankovanie – 6. roč-
ník. Miesto: Radničné nám.,
Pezinok.

Jesenné stretnutie s cieľom
výmeny a predaja náhradných
dielcov na historické vozidlá.
Miesto: Trhovisko na Kupec-
kého ulici.

Pôvodných 500 km sloven-
ských a jazda pravidelnosti do
vrchu na Pezinskú Babu. Orga-
nizátori: Veterán klub Bratisla-
va, Veteran Car Club Pezinok a
Mesto Pezinok.

Klubové stretnutie držiteľov
historických motorových vozi-
diel. Miesto: nádvorie Zámoc-
kého parku, výstava vozidiel a
ukážková jazda mestom.

Jarné stretnutie s cieľom vý-
meny a predaja náhradných
dielcov na historické motorové
vozidlá. Miesto: Trhovisko na
Kupeckého ulici.

Džudistom 1. JC Pezinok opäť
neprialo šťastie a vo finále play off
1. SNL nezískali vytúžený titul. Po
minuloročnom bronze tentokrát
síce zápasili vo finále a získali strie-
borné medaily, ale ich ciele boli
vyššie. Je to už piata medaila pre 1.
JC Pezinok v poradí od roku 2001,
z toho štvrté striebro.

Dramatický finálový večer v so-
botu 26. novembra v banskobyst-
rickej hale na Štiavničkách sa začal
semifinálovým bojom Pezinčanov
s Trnavou. Naši ľahko zvíťazili 4:1,
keď body pre naše farby získali Al-
földy (do 60 kg), Randl (do 81 kg),
M. Tománek (do 90 kg) a Jurčík (do
100 kg). V druhom semifinále zdo-
lala domáca Dukla Sláviu STU Bra-
tislava 4:3.

V súboji o 3. miesto zdolala Slá-
via STU Trnavu 5:2 a potom sa už
začalo finále. Naši doňvstúpili vyni-
kajúco. Domáci neobsadili najniž-
šiu váhovú kategóriu a po víťazstve
Kubena v kategórii do 66 kg sme
viedli už 2:0. V ďalších zápasoch
však podľahli Valovič a J. Tománek
svojim súperom a bolo vyrovnané.
Po remízovom boji Randla podľahli
v ďalších zápasoch Jurčík Minári-
kovi a český džudista v našich far-
bách Schottl Pálkovácsovi a naši
napokon prehrali 2:4.

1. Dukla B. Bystrica, 2. 1.
JC Pezinok, 3. Slávia STU Bratisla-
va, 4. Slávia Trnava.

Ako videl finále šéftréner pezin-
ských džudistov

Konečné
poradie:

Jozef Tománek

Dňa 3. 12. 2005 sa uskutočnil 4.
ročník futbalového turnaja o Pohár
záchranárov. Na turnaji sa zúčast-
nilo osem družstiev policajných a
hasičských jednotiek z Bratislavy a
okolia. Vo finále bojovali Polícia
Pezinok a Mestská polícia Pezinok,
zvítazilo oddelenie polície Pezinok
6:0 a získalo Putovný pohár zá-
chranárov na rok 2005. Na treťom
mieste bola polícia z Bratislavy 3.

Organizátori ďakujú za pomoc a
sponzorské dary riaditeľovi Základ-
nej školy Na bielenisku, p. Královi,
pekárňam Častá, p. Lapšanskému
zČastej a p. Turčinovi z Modry.

(HaZZ)

Dorastenci 1. JC Pezinok, majstri Slovenska 2005 – horný rad
zľava: Jakub Čupka, Emil Cino, Tomáš Meleg, Miroslav Virgovič,
Matej Čupka, Martin Zagorov, dolný rad zľava: Geverg Hakobian,
Michal Kukumberg,Adam Uherek, Tomáš Sarka.

st.? "Do play off sme po troch ligo-
vých kolách postúpili z prvej
priečky s päťbodovým náskokom,
pritom sme prehrali len jeden zá-
pas. Vo finálovom zápase s Duklou
sme sa snažili postaviť všetky vá-
hové kategórie, takže sme posúvali
niektorých chlapcov o váhovú kate-
góriu vyššie. To v konečnom dô-
sledku spôsobilo, že J. Tománek
ml., M. Randl a P. Jurčík prehrali
svoje zápasy. Prekombinovanie
zostavy sa tentokrát nevyplatilo, o
to viac nás to mrzí, že opäť práve
na play off."

O týždeň skôr, v sobotu 19. no-
vembra, vynikajúco zabojovali
dorastenci 1. JC Pezinok na záve-
rečnom kole národnej dorastenec-
kej ligy v Trnave a získali titul
majstra Slovenskej republiky. V
celkovom hodnotení predstihli
druhé Michalovce o 56 a tretiu
Žilinu o 112 bodov. Výkon celého
družstva v záverečnom kole vy-
zdvihol aj klubový šéftréner Jozef
Tománek. K úspechu mladým džu-
distom blahoželal tiež primátor
mesta Oliver Solga.

(mt, pr)

V januári tohto roku začal v našom meste činnosť Plavecký klub. V
súčasnosti je v klube už 65 detí, ktorým sa venujú tri trénerky – Naďa Ur-
bančoková, Eva Pätoprstá a Veronika Tanková. Deti sú rozdelené do
skupín podľa veku a výkonnosti, najstaršie trénujú trikrát týždenne, mlad-
šie deti majú tréning dvakrát za týždeň. Od začiatku nového roka sa pri-
pravuje zväčšenie počtu tréningov, staršie deti by mali trénovať každý
deň. Tréningy prebiehajú v popoludňajších hodinách na pezinskej pla-
várni.

Najlepší členovia klubu už absolvovali aj súťaže, na ktorých si zmerali
sily so súpermi a dosiahli aj prvé úspechy. V októbri sa zúčastnili na me-
dzinárodných pretekoch Štiavnický Kahanec v Banskej Štiavnici. Naj-
lepšie výsledky dosiahli (ročník nar. 1996), ktorý obsadil 2.
miesto na 100 m znak a (1995), ktorý v tej istej disciplíne
obsadil 3. miesto. V novembri štartovali pezinskí plavci na dvoch kolách
Majstrovstiev bratislavského kraja talentovanej mládeže, kde sa najviac
presadil (1996), ktorý vybojoval 2. miesto na 50 m znak, 5.
miesto na 50 m voľný spôsob a 100 m voľ. sp. Trénerky však potešili aj
všetky ostatné deti, ktoré si vytvorili osobné rekordy.

Michal Lovič
Jakub Baričič

Michal Lovič

(pr)
Sokol Pezinok, Klub orientač-

ného behu poriada 6. januára
2006 tradičné Trojkráľové orienta-
čné preteky. Okrem aktívnych "o-
rienťákov" sa na nich môže zú-
častniť aj široká verejnosť. Trate
povedú širším centrom Pezinka,
štart je o 11.00 hod.

l

(pr)

V stredu 7. decembra vyhlásil
Slovenský strelecký zväz naj-
úspešnejších športovcov za rok
2005. V desiatke ocenených bo-
la aj 20-ročná Pezinčanka

. Členku klubu SŠŠR
MV SR Bratislava, ktorej hlav-
nou disciplínou je trap, ocenili už
tretíkrát. Podobné ocenenie zís-
kala už v rokoch 2002 a 2004.

Jana
Mezeiová

(pr)

Súčasný prezident a tréner VTC
Pezinok sa po no-
vembrovej konferencii Slovenskej
volejbalovej federácie (SVF) stal
novým predsedom súťažnej komi-
sie SVF. Do funkcie oficiálne na-
stúpi 1. mája 2006, od tohto dňa
ukončí aj svoje pôsobenie ako pre-
zident a tréner VTC Pezinok. Aké
zmeny tento krok prinesie v pezin-
skom volejbale budeme aktuálne
informovať.

Ľuboš Stražay

(pr)

Komisia športu a mládeže pri MsZ
v Pezinku spolu s mesačníkom Pe-
zinčan aj tento rok vyhlásili anketu o
Najlepšieho športovca Pezinka. O
víťazovi ankety môžete rozhodnúť aj
vy, čitatelia Pezinčana. Stačí keď
vyplníte hlasovací lístok, ktorý je na
22. strane a do 15. januára 2006 ho
doručíte do našej redakcie (Kultúrne

centrum, Holubyho 42, Pezinok)
alebo Alene Šindlerovej na MsÚ Pe-
zinok, Radničné nám. 7, kancelária
prvého kontaktu na prízemí. Z vy-
plnených anketových lístkov vyžre-
bujeme troch čitateľov, ktorí dostanú
vecné ceny. Vyhlásenie výsledkov
ankety sa uskutoční na MsÚ Pezi-
nok začiatkom februára. (pr)
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(streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– pro-
gram známeho českého zabáva-
ča;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

, báb-
kové predstavenie;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

–
vernisáž výstavy;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

;
(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– karneval s maska-

mi, programom, hrami a súťažami.
V spolupráci s CVČ.

3. – 4. Jaskyňa USA
5. – 8. Harry Potter a ohniváča-

ša USA
10. Ačo ak je to pravda?

USA
12. FK: Tajomný vlak

USA, JAP
13. – 15. King Kong USA
17. – 18. Kuriér 2 USA
19. – 22. Narnia: Lev, šatník a ča-

rodejnica

24. Noc s nabrúsenou brit-
vou FRA

25. Nechoďklopaťna dvere
NEM, FRA

26. FK: Krajina hojnosti
USA

27. – 29 Moja veľká indická svad-
ba VB

31. – 1. V moci diabla USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

11. 1.
MIROSLAV DONU-

TIL – CESTOU NECESTOU

15. 1.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes:

16. 1.
ROBERT UJHÁZY –

VTEDY V PEZINKU, PART 2

27. 1.
XII. PLES FAR-

NOSTI PEZINOK
29. 1.

VEĽKÝ DETSKÝ
KARNEVAL

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

Divadiel-
ko NELINE – Danka a Janka

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – cyk-
lus prednášok V. Černuškovej,

;
(piatok) o 19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
;

1. 1. – 12. 1.
. Výstava obrazov;

16. 1. – 10. 2.

Výstava obrazov zo starého Pezin-
ka.

19. 1.
HOVORY O ZDRAVÍ

té-
ma:

20. 1.
KONCERT V

KLUBE MLADÝCH

ANNA KERNOVÁ –
Pastel

ROBERT UJHÁZY
– VTEDY V PEZINKU, PART 2.

Čakry a ich vplyv na zdravie
človeka

VÝSTAVY:

Všetky deti pozývame na Roz-
právkový karneval, ktorý sa usku-
toční v nedeľu, 29. 1. 2006 o 15.30
hod. v Kultúrnom centre Pezinok.
Premeňte sa na vašu obľúbenú
rozprávkovú bytosť a spolu odí-
deme do ríše rozprávok súťažiť,
tancovaťa zabávať sa.

– skupinová
výstava súčasných slovenských a
japonských umelcov, používajú-
cich na svoje vyjadrenie rozma-
nité techniky od tradičnej kresby
uhlíkom, pastelmi a akvarelovými
farbami na japonskom papieri a
olejomaľby až po umelecký šperk,
americkú retuš na plaste alebo
mailing art projekt. Výstava potrvá
do 14. 1. 2006.

utorok – pia-
tok 10.00 – 12.30 hod., 13.30 –
18.00 hod., sobota 10.00 – 16.00
hod. V nedeľu a pondelok je zatvo-
rené.

–
–

Ponúkame po telefonickej ob-
jednávke degustácie vín v pivnič-
ných priestoroch múzea (033/641
2057, 641 3347).

– kaž-
dú stredu od 18.00 do 19.00 hod.,
jednorazové vstupné 20 Sk;
– , denne od 7.30 do
18.00 hod., vstupné 20 Sk/ hod.;
– , uto-
rok a štvrtok od 10.00 do 12.00
hod., dobrovoľné vstupné;
–

, denne od 13.00 do 18.00
hod., vstupné 20 Sk/hod.;
–

, sobota od 15.00 do 17.00
hod.

–
kresbové návrhy malieb interiérov
kostolov v Pezinku a okolí z prvej
polovice 20. storočia. Výstava po-
trvá do 31. 1. 2006.

utorok – pia-
tok 8.30 – 12.00 hod., 13.00 –
16.30 hod., sobota 9.00 – 15.00
hod. V nedeľu a v pondelok je za-
tvorené.

PRAVIDELNÁ PONUKA:
TAO – cvičenie pre ženy,

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC, internetom, PC
hry

Tvorivé detské dielne v Hyper-
nove

Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

Kostolní maliari Augustín Barta
starší a Augustín Barta mladší

Otváracie hodiny:

Výstavy:

Stále expozície:

Výstava:

Transparentnosť

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva podMalými Karpatami

Stála expozícia: Kultúrne centrum v Pezinku ot-
vára v školskom roku 2005/2006

. Je určený všetkým záu-
jemcom o vesmír a mimozemské
civilizácie. Popri teórii je v pro-
grame pozorovanie Slnka, Mesia-
ca, Jupitera, Saturnu a iných pla-
nét astronomickými ďalekohľad-
mi. Krúžok bude otvorený v utorok

astronomický krúžok a SCI-FI
krúžok

10. januára o 18.30 hod. v Dome
kultúry, miestnosť č. 109. Poplatok
za 11 dvojhodinových stretnutí je
275 Sk, ktorý treba zaplatiť vo-
pred.

Krúžok povedie Ing. Ľ. Dobrovo-
da, tel. č. 033/647 4800. Prihlášky
Kultúrne centrum, Holubyho 42,
902 01 Pezinok, tel. 033/641 2093
(p. Debnárová).

Na vernisáži výstavy – zľava: Zuzana Nemčeková, Verona Prokopo-
vá, Xenia Bergerová, prof. Ján Berger. Snímka (mo)

Galéria PROKOP, Potočná 5, Pezinok pozýva do svojho priestoru všet-
kých milovníkov výtvarného umenia – hlavne maľby. Pripravili sme už
druhý ročník maliarskeho sympózia pod názvom Malá Franková – Ná-
vrat do krajiny 2005. Usporiadateľom je spoločnosť IPEC s.r.o. Sympó-
zium sa uskutočnilo v lete v magickej dedinke v Zamagurí v Malej Fran-
kovej. Zúčastnilo sa na ňom desať profesionálnych výtvarníkov.

Očarení prostredím, prírodou vytvorili osobité pohľady na tento neob-
javený svet. Garantom sympózia je špičkový slovenský maliar Prof. Ján
Berger, ktorý vybral za svojich partnerov Ingrid Zámečníkovú, Veronu
Prokopovú, Xeniu Bergerovú, Zuzanu Nemčekovú, Jozefa D. Bausa,
Marka Vrzgulu, Vlada Zábela, Františka Demetera a Kamila Kozuba.

Príďte sa potešiť z tohto farebného sveta. Výstava potrvá do 29. ja-
nuára 2006. (nat)


