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Vo februári začína Mestské
múzeum s cyklom posedení mi-
lovníkov histórie nášho mesta pod
názvom Pezinky. Zámerom na-
šich stretnutí je aj prostredníctvom
spomienok pamätníkov predstaviť
rôzne doby a podoby Pezinka –
priblížiť Pezinok v 40-tych, 50-
tych, 60-tych ,...rokoch minulého
storočia, Pezinok divadelný, špor-
tový, urbanistický. Dúfame, že
týmito stretnutiami, rozprávaním,
porovnávaním a vzájomným do-
pĺňaním informácií budeme spo-
ločne rozširovať poznatky o mes-
te, v ktorom žijeme. Ak si chcete
zaspomínať prípadne sa o svoje
spomienky podeliť, stretneme sa v
stredu 22. februára 2006 o 17.00
hod v Mestskom múzeu v Starej
radnici. (pp)

Zväz vod-
ného lyžovania
v Bratislave
vyhlás i l 18-
ročného Pezin-
čana Mateja
K U N E R T A
(AŠK Inter Bra-

tislava) za najlepšieho vodné-
ho lyžiara roka 2005 v Sloven-
skej republike.

(mo)

M. Kunert štartoval prvý rok v
mužskej kategórii. Minuloročnú
sezónu považuje za najúspeš-
nejšiu, najviac si cení výsledky z
Majstrovstiev Európy v Lubline v
Poľsku, kde v družstvách skon-
čili tretí a medzi jednotlivcami na
4. mieste.

V dňoch 3. a 4. februára sa usku-
toční v Mestskej plavárni na Komen-
ského ulici pokus o vytvorenie slo-
venského rekordu v štafetovom plá-
vaní v časovom limite 24 hodín. Re-
kord bude úspešný, ak sa plávanie
po celý čas nepreruší.

Viac infomácií nájdete na 8. strane.

PrezidentČeskej republiky Václav Klaus pozval na koncert na Pra-
žskom hrade aj zástupcov politických, kultúrnych a podnikateľských
kruhov zo Slovenska. Koncert sa uskutočnil 19. januára a medzi
dvoma desiatkami Slovákov na čele s veľvyslancom SR Ladislavom
Ballekom bol aj primátor Pezinka Oliver Solga s manželkou.

Po koncerte sa stretol náš primátor s prezidentomČR, ktorý sa zau-
jímal o dianie v našom meste a srdečne pozdravoval všetkých jeho
obyvateľov, pričom nezabudol pripomenúť srdečnú atmosféru, s kto-
rou sa stretol v Pezinku počas minuloročnej návštevy. (r)

Po decembrovom nečakanom
zrušení Mestskej hromadnej do-
pravy (MHD) v Pezinku, ale aj v
iných mestách nášho kraja sa
vedenie mesta pokúsilo napraviť
tento stav, čo sa stretlo s pozitív-
nym ohlasom nového vedenia
SAD Bratislava. Na rokovaní sme
zobrali na vedomie aj neľahkú
situáciu SAD-ky, ktorá za minulý
rok zaznamenala stratu viac ako
1,7 milióna korún, pričom príspe-
vok Mesta na MHD bol 179 tisíc
Sk a určitou sumou prispelo aj
Tesco. Napriek tomu strata bola
taká veľká, že niektoré trate mu-
seli zrušiť a niektoré presmerovať
(napr. na sídlisku Sever). Primá-

tor Pezinka Oliver Solga pouká-
zal najmä na zlú situáciu na síd-
lisku Muškát a na Cajle.

Mesto hľadalo riešenie nielen v
SAD, avšak posledné rokovania
naznačili záujem tejto spoločnosti
rozširovať trate a zastávky po na-
výšení finančného podielu mesta.
Teraz sa skúma vyťaži-teľnosť
zastávok v priebehu dňa a podľa
toho sa vytvorí nový časový har-
monogram jázd. Mestské zastu-
piteľstvo po predložení všetkých
výsledkov analýz a návrhov rie-
šenia rozhodne o poskytnutí fina-
nčného príspevku a pokračovaní
spolupráce so SAD, alebo vybe-
rie inú možnosť. (MsÚ)

Na prelome rokov 2005/2006
ponuku prospektov nášho mesta
obohatili dva propagačné mate-
riály: Kalendár kulinárskych podu-
jatí Pezinok – Neusiedl am See a
Kulinárske chodníčky Pezinok –
Neusiedl am See. Obe tlačoviny
boli vydané vďaka grantu z pro-
striedkov Európskej únie. Sú vy-
tlačené v spoločnej slovensko-
nemeckej verzii. Záujemcovia ich
môžu získať bezplatne v Infor-
mačnom centre v Pezinku, Rad-
ničné nám. 9. (EL)



Na základe záujmu Mesta Pe-
zinka o revitalizáciu Zámockého
parku urobila REVIA – Malokarpat-
ská komunitná nadácia prvý krok k
realizácii tohto dlhodobého záme-
ru. Vďaka finančnému grantu,
ktorý získala z programu

spoloč-
nosti Baumit a Centra pre filantro-
piu bolo vyrobených prvých šesť
lavičiek, ktoré v parku osadia na jar
budúceho roku. Zároveň Mesto
Pezinok opravilo a vymaľovalo
oplotenie parku a v spolupráci s
deťmi CVČ vysadili na jeseň v časti
parku nové cibuľové kvety, ktoré
nám skrášlia park v nastávajúcu
jar.

Veríme, že vďaka spolupráci a
snahe viacerých zainteresovaných
budú zmeny v parku pokračovať a
toto miesto sa stane srdcovou zá-
ležitosťou mnohých Pezinčanov,
ktorí sa pričinia o jeho skrášlenie a
oživenie.

Tu sa
nám páči, tu chceme žiť

Zuzana Frnová

Je tu nový rok a s ním opäť da-
ňové povinnosti. Do 31. januára
2006 daňové priznanie na daň z
nehnuteľnosti sú povinní podať
len tí daňovníci, ktorí v priebehu
roku 2005 zaznamenali akúkoľ-
vek zmenu. Pod zmenou rozu-
mieme nadobudnutie, odpredaj
alebo darovanie nehnuteľnosti.
Všetci ostatní daňovníci dostanú
platobné výmery podľa posled-
ného podaného daňového pri-
znania. Platobné výmery sa budú
doručovať postupne, najneskôr
do 15. mája 2006. VZN opäť pri-
púšťa možnosť požiadať o da-
ňovú úľavu, a to pre držiteľov
preukazu s ťažkým zdravotným
postihnutím. Písomné žiadosti
môžu žiadatelia podávať do 31.
1. 2006.

Držitelia psov by nemali zabud-
núť uhradiť miestnu daň za psa
do 31. 1. 2006, pretože do tohto
dňa je daň splatná bez vyrube-
nia, čo znamená, že sa nebudú
zasielať platobné výmery, ale

kuriér bude doručovať poštové
poukážky s variabilným symbo-
lom.

To isté sa týka aj podnikateľov –
prevádzkovateľov predajných
automatov a nevýherných hra-
cích prístrojov, kde je daň taktiež
splatná naraz za celý rok do 31.
januára bez vyrubenia.

Poplatok za odpad sa bude pla-
tiť na základe platobných výme-
rov, ktoré sa budú doručovať v
priebehu marca a apríla 2006.
Sadzby všetkých miestnych daní
a poplatku za odpad pre rok 2006
sú nezmenené.

Stále zostáva možnosť uhrá-
dzať všetky druhy miestnych
daní v hotovosti v pokladnici
mestského úradu počas poklad-
ničných hodín, alebo bezhoto-
vostne prevodným príkazom s
uvedeným správnym variabil-
ným symbolom.

vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Pešková

v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom
záujme hľadá

PRÁVNIKA
Požiadavky:

Mestský úrad, Radnič-
né nám. 7, 902 01 Pezinok

ukončené vysokoškolské vzde-
lanie – právnicka fakulta (vhodné
aj pre absolventa)

práca s PC
zvládanie stresových situácií
dôslednosť, zodpovednosť,

samostatnosť
proaktívny a flexibilný prístup

k práci
bezúhonnosť.

Žiadosti so životopisom zasie-
lajte do 31. 3. 2006 poštou na
adresu:

, prí-
padne prineste osobne do poda-
teľne MsÚ (na prízemí) alebo
pošlite elektronickou poštou na
adresu: msu@msupezinok.sk.

Bližšie informácie poskytne
prednosta MsÚ – tel. č. 033/
6901 111.

l

l
l
l

l

l

Mesto Pezinok vyhlasuje výbe-
rové konanie na spracovanie
návrhu grafiky a výrobu brožúry
Receptár gastronomických špe-
cialít regiónov Pezinok a Neu-
siedl am See v rámci projektu Aj
partnerstvo ide cez žalúdok.

Záujemcovia o túto súťažnú
ponuku sa majú možnosť obrátiť
na

Uzá-
vierka ponúk je do 3. 2. 2006.

Martinu Kotlárovú, Mest-
ský úrad Pezinok, Radničné
nám. 7, č. dv. 9, odd. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102,
e-mail: projekty@msupezi-
nok.sk. (msú)

Prvé tohtoročné zasadnutie
Mestského zastupiteľstva sa
uskutoční v piatok 10. februára.

(mo)

Poslanci budú prerokúvať vyhod-
notenie činnosti komisií MsZ, vy-
hodnotenie a stratégiu cestov-
ného ruchu, vyhodnotenie a úlohy
Komunikačnej stratégie, správu o
vybavovaní sťažností, informácie
o majetku mesta, upresnenie in-
vestičných akcií na rok 2006, ná-
vrh na vytvorenie Mestského zdra-
votného strediska a iné.

Druhý poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 1. fe-
bruára od 16. do 18. hod. na
Mestskom úrade v Pezinku.

(EL)

Vy-
braní 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.

Stredisko environmentálnej vý-
chovy Harmónia – Modra v spolu-
práci s Ministerstvom životného
prostredia pri príležitosti Sveto-
vého dňa životného prostredia
vyhlasujú fotografickú súťaž pod
názvom , určenú
žiakom a študentom základných
škôl, špeciálnych základných škôl
a stredných škôl Malokarpatské-
ho regiónu.

Téma súťaže je
a zameriava sa na za-

chytenie problémov a nedostatkov
životného prostredia očami detí.

ENVIROFOTO

Čo trápi životné
prostredie

Pokračovanie na 12. strane

Podľa schváleného plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku
bude v roku 2006 najvyšší orgán miestnej samosprávy zasadať v týchto
termínoch: (slávnostné za-
sadnutie – udeľovanie mestských ocenení),

. V prípade potreby môže primátor mesta zvolať mimo-
riadne zasadnutie. Riadne zasadnutia MsZ sa konajú vždy v piatok o
8.30 hod. v zasadačke MsÚ na Radničnom nám. 7, na I. poschodí.

10. februára, 31. marca, 12. mája, 14. júna
30. júna, 22. septembra,

10. novembra

(mo)

Brno, Viedeň a Bratislava – po-
skytli v prvom mesiaci tohto roku
priestor na prezentáciu Pezinka
ako cieľa cestovného ruchu. Dru-
hé najväčšie mesto v Česku bolo
15. – 19. januára hostiteľom me-
dzinárodného veľtrhu GO a jeho
sprievodného podujatia Region-
tour, v rámci ktorého sa predstavil
Pezinok prostredníctvom expozícií
partnerského mesta Mladá Bole-
slav a Bratislavského samospráv-
neho kraja. V rovnakom termíne, v
rámci výstavy Ferien, dostal Pezi-
nok príležitosť v rakúskom pro-
stredí prezentovať svoj turistický

potenciál prostredníctvom expozí-
cie Slovenskej agentúry cestov-
ného ruchu a do tretice – cez po-
sledný predĺžený januárový víkend
sa naše mesto predstavilo v slo-
venskej metropole na 12. ročníku
medzinárodného veľtrhu Slovakia-
tour. Jednak, už tradične, v stánku
Malokarpatského regiónu a tiež
spoločne s partnerskými mestami.
V druhej spomínanej expozícii bol
najväčším magnetom nový pro-
dukt cestovného ruchu Pezinské
panstvo. Viac informácií o tejto
prezentácii prinesieme v nasledu-
júcom čísle. (EL)

Ako sme už informovali od
1. januára 2006 prešla Polikli-
nika do majetku Mesta Pezinka.
Týmto dňom bolo jedenásť pra-
covníkov Polikliniky zaradených
do štruktúry Mesta a stali sa jeho
zamestnancami.

"Tak ako nám prikazuje zákon,
bude vypísané výberové kona-
nie na riaditeľa mestského zdra-
votníckeho zariadenia. Komisia
pre sociálne veci a zdravotníc-

tvo pri MsZ a Mestská rada na-
vrhli ďalší postup. Mesto dá vy-
pracovať personálny, ekono-
mický a technický audit. Uskutoč-
nia sa v prvom polroku tohto roka.
Do toho času bude Poliklinika v
štruktúre Mesta. Potom čo bu-
deme mať audity a ich analýzy
rozhodneme, či štatút zmeníme.
Zatiaľ sa nám javí, že najvýhod-
nejšou by bola spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným so 100-per-

centnou účasťou mesta. Nič sa
nemení na výške nájmov leká-
rov a iných podnájomníkov, ktorí
sú na Poliklinike. Tieto veci bu-
deme tiež prehodnocova ť. Zva-
žujeme rekonštrukciu alebo nad-
stavbu Polikliniky. Celou proble-
matikou sa bude zaobera ťMest-
ské zastupiteľstvo 10. februára,"
povedal nám primátor Pezinka

.Oliver Solga
(mo)

Ešte do 31. 1. 2006 mô-
žete podať daňové prizna-
nie na daň z nehnuteľnosti
na Mestskom úrade v Pe-
zinku.

Tel. informácie: 6901 167.



Funkcionári Mesta Pezinka a poslanci Mestského zastupiteľstva sa
na svojom decembrovom zasadnutí rozhodli venovať finančnú sumu
zo svojich odmien pre rodiny v hmotnej núdzi a neúplné rodiny s deťmi
k vianočným sviatkom.

Sociálne oddelenie Mestského úradu vytypovalo 43 rodín, ktorým
rozdelili 39 tisíc korún. Týmto spôsobom sa primátor a poslanci roz-
hodli zmierniť zlú finančnú situáciu sociálne slabších rodín.

Zástupcovia rodín pri preberaní finančnej sumy vyjadrili vďaku za
toto milé vianočné prekvapenie. Anna Satinová

BRATISLAVA –

Novozvolený predseda VÚC Vla-
dimír Bajan zložil do rúk svojho
predchodcu Ľuba Romana sľub, v
ktorom sa zaviazal ochraňovať zá-
ujmy BSK, dodržiavať Ústavu SR,
ústavné zákony, zákony a ostatné
všeobecne záväzné právne pred-
pisy a uplatňovať ich podľa svojho

V pondelok 9. ja-
nuára sa uskutočnilo v Zrkadlo-
vej sieni Primaciálneho paláca v
Bratislave slávnostné zasadnu-
tie Bratislavského samospráv-
neho kraja.

najlepšieho vedomia a svedomia.
Rovnaký sľub do rúk V. Bajana
zložili aj poslanci BSK zvolení do
orgánov samosprávnych krajov
26. novembra 2005. Boli medzi
nimi aj poslanci za okres Pezinok
Oliver Solga, Jozef Chynoranský,
Richard Demovič, Jana Pešková a
Vladimír Medlen.

V príhovore k poslancom a ďal-
ším zástupcom samosprávy V. Ba-
jan vyjadril presvedčenie, že do
práce regionálneho parlamentu sa
nepremietnu politické šarvátky a

vyzval ich na spoluprácu v mene
občanov.

Cieľom novozvoleného župana
je zlepšiť spoluprácu s hlavným
mestom, primátormi miest a sta-
rostami obcí Bratislavského kraja,
ako aj výraznejšie zviditeľnenie
činnosti BSK medzi občanmi tohto
regiónu.

Ďalšími prioritami V. Bajana je
riešenie problémov v oblasti so-
ciálnych služieb, zdravotníctva,
regionálnej dopravy a školstva.

(dg, mo)

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

Mestský úrad v Pezinku upozorňuje právnické a fyzické osoby opráv-
nené na podnikanie, ktoré prevádzkujú tzv. malý zdroj znečisťovania
ovzdušia (pri kotolniach príkon kotlov do 300 kW), aby v zmysle § 6 ods.
4 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia splnili oznamovaciu povinnosť na MsÚ, Radničné nám. 7, Pezinok v
termíne do 15. februára 2006. Podrobnosti týkajúce sa oznamovania a
spoplatnenia za MZZO sú uvedené na stránke Mesta (www.pezinok.sk),
nariadenie č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia.

Ing. Oľga Moťovská
odd. životného prostredia

V intraviláne Pezinka vysadili
vlani v novembri a decembri tisíc
stromov. Táto rozsiahla akcia sa
uskutočnila v 21 lokalitách na po-
zemkoch vo vlastníctve mesta. Fi-
nančne náročná akcia nestála
mesto nič, financovali ju Železni-
ce Slovenskej republiky. Išlo o
náhradnú výsadbu o ktorej rozho-
dol Odbor životného prostredia
Okresného úradu Pezinok ešte v
roku 2000, keď investor stavieb v
rámci rekonštrukcie železnice
požiadal o väčší výrub stromov
popri trati v katastrálnych úze-
miach Pezinka, Grinavy a Svä-
tého Jura.

Náhradná výsadba sa mala pô-
vodne realizovať ešte v roku
2003, čo sa nestalo a nebol spl-
nený ani vlaňajší jesenný termín.
Výsadbu stromov svätojurský In-
tersad napokon uskutočnil až kon-
com novembra a v decembri.
Stromy sa vysádzali na sídliskách
Juh, Za hradbami, Sever, na ulici
1. mája, v záhradách základných
škôl Orešie, Fándlyho, Kupecké-

ho, Na bielenisku a v materských
školách na sídlisku Sever a na ul.
gen. Pekníka.

Ako nás informovala pracov-
níčka odd. životného prostredia
MsÚ Ing. Jana Gubániová, na ve-
rejných plochách v meste sa vy-
sádzali listnaté dreviny (päť dru-
hov javorov, lipy, jarabiny, jasene,
okrasné slivky červenolisté, liesky

turecké, duby červené), tiež nie-
koľko borovíc na sídlisku Sever. V
areáloch škôl sa vysádzali ihlič-
nany a listnáče. Keďže sa stromy
vysádzali neskoro, nebolo možné
upraviť ich korunky. Bude sa to
robiť až na jar. Starostlivosť o
stromy počas troch rokov bude
mať na starosti Intersad, ktorú
vybrali Železnice SR. (mo)

Drahý moji, vitajte v témtok
novém roku a bucte šeci zdravý,
spokojný a veselý. Šak uznajte
samy, čo uš by mal nemocný
človek s teho, keby bol smutný a
nespokojný? Jako vačine z vás
mi koncem roka začali chodzit
šelijaké péefky a novoročné vin-
še. Najvýc ma zaujala jedna
péefka, kerá mi došla elektro-
nyckú poštú teda mejlom. Sú to
vlastne slová jednej dosci starej
pesnyčky (1979) ot skupiny Kata-
pult. Katapult bol f časoch svojej
najvačej slávy aj Zlatým slávi-
kem ale mna zaujalo hlavne to,
jaké naivné prectavy zme ftedy
maly o dnešných časoch. Pod-
me si to schválne spolu préndzit
aby zme vedzely jak zme ftedy
rozmýšlaly o neskajšku: Až se
bude psát rok 2006, až se všich-
ni přestěhujem do obrovských
měst, až dálnicí zeměkouli opře-
dem, až budem pyšní na všech-
no co dovedem, pak bude mož-
ná pozdě na to chtít se ptát - co
děti, mají si kde hrát??? My uš
ten rok 2006 píšeme, do ob-
rofských mést sa scehuje skúrej
tá chudoba, aby zarobila a móh-
la si kúpit nejaký ten domek ze
zahrátku na dzedzine, prýpadne
v menšém mesce. To s tým pra-
deným dálnyc je naozaj fór, lebo
ty naši pandrláci sa furt nevedzá
dohodnút, či áno, alebo né, či
juhem, alebo severem, gdo,
kedy a hlavne za kolko a tak tá
naša dálnyca neny o moc delšá
jak ftedy, ket sa toto spývalo. A ty
dzeci? Šak povecte sami. Jas-
né, že nečo sa urobilo, ale je to
dost? Ale podme dál: Až suro-
viny budem vozit z měsíce, až
počasí bude řídit družice, až bu-
dem létat na Venuši na výlet, až
za nás budou počítače přemýš-
let, pak bude možná... No, uš
prvý ludé na mesýci ziscily, že sa
tam nedá nyšt jest a kým ziscí-
me, či sa ottát dá nečo vozit, asi
začneme skúr nejaký bordel na
mesýc vyvážat my. Po lonejších
hurikánoch, tajfúnoch, zápla-
vách a zemetrasený a predlonej-
šém cunami je hádam každému
jasné, že bolševické heslo „Po-
ručíme větru, dešti!“ je furt len f
štádiu nečeho snývaného. Ne-
kerý borci uš lýtajú do kozmu na
výlety, ale tá Venuša je furt ešče
hodne daleko a hodne teplá na
dovolenku. Opčas ty počítače už
za nás rozmýšlajú, hlavne si ale
výcej pamatajú a aj komunykujú,
čo je celkem pohodlné a dobré,
ne? Dálej sa tam spývalo ešče o
továrny na stromy, umelej tráve,
spomýnal sa aj celosvetový bla-
hobyt. Vlastne fčúl už vlastne
žádnu takú métu na pretpo-
vedze jak bol rok 2000 nemáme.
Škoda.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo



Často sa stáva, že človek odchádza zo svojho
rodného mesta. V mladosti sa vracia doň – domov k
rodičom, vo vyššom veku, žiaľ, tiež k rodičom, nie
však už domov, ale na cintorín.

V predvianočnom zhone a uponáhľanom čase,
idúc na cintorín som stratila príručnú tašku, v ktorej
som mala doklady, peňaženku a iné dôležité veci.
Až na cintoríne som zistila, že tašku nemám, a v tom
mi zazvonil mobil. Ozval sa cudzí hlas, ktorý ma upo-
zornil na stratu mojej tašky. Opýtal sa ma, kde som,
aby som prišla na určené miesto pred polikliniku,
kde ma bude čakať.

Nedá sa uveriť, že dnes sa také niečo môže stať.

Čakal ma mladý muž, ktorý držal v ruke moju tašku,
ospravedlňujúc sa, že ju otvoril a našiel tam moje
telefónne číslo. Vo vypätej situácii som zabudla na
meno tohto čestného človeka. Preto ešte raz mu
chcem touto cestou poďakovať. Vždy sa držím úslo-
via, že dobré sa človeku vždy vráti a prajem mu, aby
sa mu jeho dobrý skutok viacnásobne vrátil a bola
by som šťastná, keby sa na adresu, ktorú nechá-
vam v redakcii ohlásil.

Pri návšteve svojho rodného Pezinka obdivujem
ako rastie do krásy, ale teraz k tomu pripájam aj ob-
div nad jeho čestnými a charakternými obyvateľmi.

S vďakou Oľga Ďurčanská

U detí sa prejavujú rôzne formy
nadania, ktoré sú často spojené s
mimoriadnymi schopnosťami.
Takto nadané deti majú možnosť
rozvíjať sa v ĽŠU, športových klu-
boch. Je málo vzdelávacích inšti-
túcií, ktoré umožňujú mimoriadne
nadaným deťom vzdelávať sa ade-
kvátne ich schopnostiam a nada-
niu. Pozornosť v našich školách
sa venuje skôr deťom s rôznymi
poruchami učenia, či správania.

Na Slovensku existuje málo
škôl, ktoré sa venujú práve nada-
ným deťom. Jednou z takýchto
škôl je i ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pe-
zinku, kde sme v školskom roku
2005/2006 prvýkrát otvorili takúto
triedu.

Do školských lavíc zasadlo
prvých deväť nadaných žiakov.
Vybrali sme ich na základe špe-
ciálnych psychologických testov, v
ktorých museli preukázať svoje

nadanie a schopnosti. V triede
pracujeme podľa projektu vzdelá-
vania nadaných detí. Majú za se-
bou prvý polrok a poznajú všetky
písmená, vedia ich napísať, počí-
tajú do 20 a začínajú pracovať s
číslami do 100, čítajú rôzne knihy
a encyklopédie, vypracuvajú
rôzne zaujímavé projekty, pracujú
s počítačom, učia sa angličtinu.

Vzdelávanie nadaných detí nie
je postavené len na tom, že sa
dobre a rýchlo učia, a teda treba
im toho ,,do hlavy naliať čo naj-
viac", ale treba rozvíjať ich talent.
K základným poznatkom pridá-
vam mnoho doplnkových a nad-
štandardných informácií. Dajte
takúto šancu aj vášmu dieťaťu.

Verím, že opodstatnenosť vzde-
lávania nadaných detí v našej
škole potvrdí blízka budúcnosť.

triedna učiteľka
Mgr. Ingrid Jurčová,

Na slávnostnom odovzdávaní symbolického šeku v sume takmer
140 tisíc Sk sa zúčastnili: zľava – Ľuboš Lesnák, riaditeľ HM Tesco
Pezinok, Eva Lysičanová, riaditeľka úradu Slovenskej humanitnej
rady, Oliver Solga, primátor Pezinka a Ladislav Vyberal, riaditeľ
Špeciálnej ZŠ.

Slávnostné odovzdanie peňazí
z verejnej zbierky s názvom

sa uskutočnilo 9.
januára v Špeciálnej základnej
škole v Pezinku na Komenského
ul.

Riaditeľ školy Ladislav Vyberal
prevzal od organizátorov zbierky

Po-
môžte si sami

zo spoločnosti TESCO a Sloven-
skej humanitnej rady symbolický
šek na sumu 138 665 Sk. Tieto
peniaze sa vyzbierali v pezin-
skom hypermarkete Tesco v zá-
vere minulého roka od dobro-
voľných darcov z radov zákazní-
kov.

Do zbierky bolo zapojených asi
100 dobrovoľníkov, študentov
stredných škôl, prevažne z mod-
ranského gymnázia. Pomáhali aj
pracovníci a podporovatelia
ŠZŠ, pracovníci Tesca a pre-
vádzky VÚB.

povedal nám riaditeľ
školy L. Vyberal.

Radosť z úspešnej zbierky a
pomoci pezinskej škole mal aj
prítomný nový riaditeľ HM Tesco
Pezinok Ľ. Lesnák, ktorý prisľúbil
pomoc ŠZŠ aj v budúcnosti.

"Peniaze zo zbierky nám ozaj
veľmi pomôžu, chceme zakúpiť
rehabilitačné pomôcky, pomôcky
pre odbornú učebňu, audiotech-
niku. Z prostriedkov, ktoré dostá-
vame od štátu si to nemôžeme
dovoliť. Chcel by som využiť túto
príležitosť a poďakovať sa všet-
kým darcom, dobrovoľníkom,
ktorí sa podieľali na zbierke, hlav-
ným organizátorom – spoloč-
nosti Tesco a Slovenskej huma-
nitnej rade ako aj Mestu Pezinku
za pomoc,"

(mo)

Už dva roky poskytuje Základná
škola na Kupeckého ulici v Pe-
zinku svoje počítačové učebne a
rýchle pripojenie na internet širo-
kej verejnosti.

Obľúbený internetový klub mô-
žete naďalej navštevovať každý
pondelok, stredu a piatok od
14.00 do 18.00 hod. Od januára
sa budú opäť konať aj počítačové
a internetové kurzy a internetové
kino. ZŠ Kupeckého získala na
pokračovanie projektu grant z
Ministerstva dopravy, pôšt a tele-
komunikácií, všetky aktivity sú
teda bezplatné.

Viac informácií nájdete na www
stránke školy (www.zskupk.edu.
sk) a na portále PK-Net (www.
pknet.sk). Tatiana Sroková

Prekvapuje ma, že v čase vzras-
tajúcej osvety a tvorby nových na-
riadení a zákonov na ochranu zdra-
via všeobecne a nafajčiarov, v no-
vom obchodnom centre Plus je to,
zdá sa, úplne naopak. Prakticky
vo všetkých otvorených a poloo-
tvorených prevádzkach podávajú-
cich kávu sa fajčí. Bez ohľadu na
to, že je nad tým, taktiež v otvore-
nom priestore jedáleň, že dym z
cigariet cítiť v celom objekte a že
fajčiarmi sa stávajú všetci náv-
števníci aj keď si to neželajú. Je
úplne jedno či idete do lekárne,
drogérie, na poštu, nevyhnete sa
cigaretovému pachu. Kto u nás
takéto veci povoľuje a kontroluje?
Sú to zase iba bezohľadní, netole-
rantní fajčiari a peniaze? (mm)

REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia, zrealizovala v pred-
vianočnom období v partnerstve
so sociálnym oddelením Mesta
Pezinka a Kníhkupectvom Modul
v Pezinku nový projekt s názvom

. Radi
by sme sa poďakovali všetkým
anonymným darcom, ktorí zakúpili
označenú detskú knihu a pomohli
tak splniť vianočné knižné želania
detí zo sociálne slabších rodín.

Spolu sa predalo 59 kníh v sume
12276 Sk. V mene všetkých obda-
rovaných detí ešte razďakujeme!

Otvor srdce, daruj knihu

(REVIA)

Centrum voľného času pozýva
všetky deti, ktoré sa cez jarné
prázdniny nechcú nudiť na jarný
denný tábor od 20.
do 24. 2. 2006 pre deti školského
veku so zaujímavým a veselým
programom. Cena je 700 Sk a za-
hŕňa štyri obedy, poistenie, dopra-
vu, materiál a vstupné. Prihlaso-
vať sa môžete priamo v CVČ do
17. 2. 2006 denne od 7.30 do
18.00 hod.

Letom svetom

(cvč)

V minulom čísle Pezinčana, v
tematickej prílohe

došlo nedo-
patrením k chybnej identifikácii
sôch vo farskej záhrade resp. pred
kláštorným kostolom. Vo farskej
záhrade sa nachádza socha Jána
Nepomuckého a pred kláštorným
kostolom je umiestnená socha
Antona Paduánskeho.

Čo Pezinčan to
mestský sprievodca

(pp)



Aj keď už pomaly začínajú prí-
pravy Vinobrania 2006, vrátime sa
ešte k tomu vlaňajšiemu. Vybe-
ráme z názorov mladých ľudí,
ktoré vzišli z prieskumu, ktorý orga-
nizoval Študentský parlament v
Pezinku. Zapojilo sa doň 209 žia-
kov a študentov pezinských zá-
kladných a stredných škôl.

Respondenti odpovedali na päť
otázok, štyri sa týkali Vinobrania,
piata bola všeobecná.

Pri otázke, ako hodnotíte Vino-
branie podľa vybraných hľadísk,
najväčšia spokojnosť bola s výbe-
rom termínu, ale aj organizačným
zabezpečením a programom.
Mladí ľudia neboli spokojní s do-
pravou, parkovaním a čistotou v
meste.

Z programov sa im najviac páčilo
vystúpenie finalistky SuperStar
Zdenky Prednej a koncerty hudob-
ných skupín. Takmer štvrtine re-
spondentov sa páčil celkový pro-
gram, spokojní boli aj s ohňostro-
jom.

Negatívne hodnotili preplnené
centrum mesta, veľa ľudových
tancov (požadujú viac moderných
pre mládež), množstvo smetí a
málo smetných nádob. Pripomien-
ky mali tiež k tomu, že v uliciach
bolo veľa opitých ľudí, v alegoric-
kom sprievode chýbal Limbach
(pozvanie od organizátorov však
dostali všetky obce z regiónu), v
stánkoch a na kolotočoch boli vy-
soké ceny.

Respondenti navrhujú v budúc-

nosti zaradiť do programu Vino-
brania viac známych hudobných
skupín a modernej hudby, začia-
tok presunúť už na štvrtok (dote-
rajšie tri dni sa im zdajú málo), zvý-
šiť počet stánkov, rozšíriť dianie aj
mimo centra mesta, viac hygienic-
kých zariadení, autobusov, sede-
nia, väčšiu čistotu.

Na poslednú otázku, čo mladým
ľuďom v Pezinku najviac chýba,
boli tieto odpovede: viac diskoték,
diskohala, nočné disko, viac kult-
úrnych podujatí a klubov pre mla-
dých, ihrísk a športovísk, ľadová
plocha, McDonald, letné kúpalis-
ko, viac nových kníh v knižnici,
rozšírenie autobusovej a vlakovej
dopravy najmä v neskorších noč-
ných hodinách a iné. (mo)

V minulom čísle sme písali o pro-
jekte Aj partnerstvo ide cez žal-
údok, v rámci ktorého sa uskutoč-
nili testovacie exkurzie zástupcov
pezinských reštauračných zaria-
dení v rakúskom partnerskom
meste Neusiedl am See a gastro-
nómov z Neusiedl am See v Pezin-
ku.

Úroveň služieb v reštauračných
podnikoch sa hodnotila podľa rov-
nakých kritérií, ktoré boli dohod-
nuté vopred. Známky boli od 1 do
5, pričom najlepšia bola 1 a najhor-
šia 5.

Pezinčania v Neusiedl am See 7.
decembra hodnotili tri prevádzky.
Najlepšiu priemernú známku 1,28
získal Rathaus, druhý Hotel
Wende 1,34 a Reštaurácia Waglre-
iter 1,41.

Veľmi nás zaujímalo ako pri hod-
notení Rakúšanov obstoja naše
reštauračné zariadenia. Na ná-
ročnú konfrontáciu sa odhodlalo
osem prevádzok, ktoré sú súča-
sťou Kulinárskeho chodníčka.
Ôsmi rakúski gastronómovia v Pe-
zinku najvyššie hodnotili pre-
vádzku Víno Matyšák – Vinum Ga-
leria Bozen s priemernou známkou
1,37. Ako ďalšie v poradí sa
umiestnili: 2. Reštaurácia Slimáčka
1,50, 3. Reštaurácia Korzo 2,00, 4.

Reštaurácia
Preš 2,07, 5.
Z á m o c k á
reš t aurác ia
2,44, 6. Pezin-
ský dvor 2,95,
7. Reštaurá-
cia Radnica
2 , 9 6 , 8 .
Reštaurácia U
magistra 3,01.

Víťazná pe-
zinská pre-
vádzka Vinum
Galeria Bozen
dominovala v
kritériach –
profesionalita
p e r s o n á l u ,
č i s to ta, j e-
dálne lístky,
servírovanie
jedla a forma platby. Reštaurácia
Slimáčka získala jednotku za interi-
ér, čistotu, konzumované jedlo (naj-
vyššie ocenenie 1 získala ako je-
diná z 11 hodnotených prevádzok v
Pezinku a Neusiedl am See), forma
platby a doplnkové služby.

Ostatné pezinské prevádzky v
porovnaní s rakúskymi zaostali v
riešení exteriérov a interiérov, ale aj
v kvalite personálu, jedál, spôsobe
servírovania, čistote i v doplnko-

Rakúski gastronómovia na Kulinárskom chodníčku
v Pezinku najvyššie hodnotili reštauračné zariade-
nie Víno Matyšák – Vinum Galeria Bozen na Ho-
lubyho ulici.

Vždy, pokiaľ došlo k náhlemu
porušeniu zdravia, úrazu alebo
nehode s väčšími následkami.
Najčastejšie ide o:
–

–
–

–
–

Ak ide o dlhodobejšie trvajúcu
poruchu zdravia bez neobvyklého
zhoršenia – volajte podľa potreby
lekársku službu prvej pomoci.

Na linku 155 je možné volať z
telefónu akejkoľvek verejnej siete
v SR (vrátane mobilných telefó-
nov). Číslo linky 155 je vždy bez
akejkoľvek predvoľby. Volanie je
vždy zadarmo. Pri telefonovaní z
verejného telefónneho automatu
nepotrebujete mince ani kartu.
Pozor pri volaní z mobilného tele-
fónu: vždy zdôraznite, kde sa
presne nachádzate – vrátane
miesta, z ktorého voláte (nemusíte
sa vždy dovolať na najbližšiu zá-
chrannú službu).

Snažte sa zachovať pokoj a
vecne odpovedať na otázky. Naj-
väčšie zdržanie pred výjazdom
záchrannej služby môže spôsobiť
dohadovanie s dispečerom! Ob-
vyklý súbor otázok:

– táto infor-
mácia je nutná na posúdenie, akú
pomoc vyslať;

– táto informácia je nutná na
ľahké a rýchle nájdenie miesta
udalosti;

–
pohlavie, približný vek, počet po-
stihnutých (na zabezpečenie ade-
kvátnej pomoci a lôžka pre pacien-
ta);

–
číslo telefónu, z ktorého voláte na
prípadný spätný kontakt pri ob-
ťažnom hľadaní miesta alebo
iných problémoch, prípadne aj
meno volajúceho.

–
–

adresa a číslo domu (sú dôležité
obe čísla – červené aj modré), po-
schodie a meno majiteľa bytu, ako
nájsť dom (hlavne na sídliskách);
–

–
stručný a výstižný popis miesta
udalosti, napr. typická budova na-
blízku, park, križovatka, posledná
obec, odbočka, kilometrovník na
diaľnici, správne číslo diaľnice a
pod.

Kedy volať155?

Ako volať 155?

Čo povedať?

Upresnenie miesta
udalosti:

neobvyklé tlaky alebo bolesť
na hrudníku;
problémy s dýchaním;
porucha vedomia, bezvedomie,
kŕče;
vážny úraz;
otrava liekmi alebo chemikália-
mi.

čo sa presne stalo

presné miesto hlásenej uda-
losti

informácie o postihnutom

informácie o volajúcom

v byte, na pracovisku alebo v
inom uzatvorenom priestore

na verejnej komunikácii alebo
na voľných priestranstvách

l

l

l

l

vých službách. Najhoršiu známku
päťku dostala Reštaurácia U ma-
gistra za jedálne lístky.

I keď celkové hodnotenie našich
prevádzok nebolo až také katastro-
fálne, rozhodne ich majitelia majú o
čom premýšľať, aby nabudúce v
konfrontácii obstáli lepšie. Skvalit-
nenie poskytovaných služieb oce-
nia aj zákazníci, nielen naši, ale i tí
spoza hraníc, ktorých na Kulinár-
skom chodníčku čakáme. (mo)

Koncom minulého roka ukon-
čila v našom meste svoju činnosť
rýchla zdravotná záchranná služ-
ba IRS so sídlom na pezinskej Po-
liklinike. Od 1. januára túto službu
v Pezinku i okrese poskytuje už
nová spoločnosť – Life Star Emer-
gency (LSE), ktorá sídli v prenaja-
tých priestoroch na Kollárovej uli-
ci. K dispozícii má jedno sanitné
vozidlo so záchranármi, zatiaľ bez
lekára.

Rýchlu záchrannú službu volajte
na tel. číslo 155. (mo)

Túto krásnu
knihu napísala Suchoňova dcéra
Danica Štilichová-Suchoňová a
nazvala ju , s
podtitulom Hudobný skladateľ Eu-
gen Suchoň 1908 – 1993 v spo-
mienkach. Kniha je pre nás Pe-
zinčanov o to vzácnejšia, že pod-
statná časť je venovaná jeho mla-
dosti, ktorú prežil v našom meste a

Vydavateľstvo Mladé letá vy-
dalo knihu o živote hudobného
skladateľa a pezinského rodáka
Eugena Suchoňa.

Život plný hudby

spomienkam mnohých ľudí na
tohto vzácneho a jedinečného člo-
veka. Publikácia je doplnená dobo-
vými fotografiami a stručným živo-
topisom. Na prebale knihy, ktorá
by v našich knižniciach a školách
nemala chýbať, píše hudobný kri-
tik tieto slová: "Ako hodnotím pro-
fesora Suchoňa ako človeka?
Veľmi vysoko. Bol to jeden z naj-
pokornejších a najskromnejších
ľudí, akých som mal česť v živote
spoznať." (r)



Podľa § 36 zákona č. 29/1984 Z.z. o
sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) v znení neskorších
predpisov je zákonný zástupca
dieťaťa povinný prihlásiť školopo-
vinné dieťa na zápis do školy.

– Holubyho,
Radničné nám., Potočná, Farská,
Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polko-
rába, Záhradná, M. R. Štefánika, Moy-
zesova, Tehelná, Za dráhou, Senec-
ká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka,
Natalin dvor, Šancová, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Slnečná,
Dobšinského, Sládkovičova, Šenk-
vická cesta, Panholec, Kollárova,
Jesenského, Za koníčkom, Kučiš-
dorfská dolina, Bernolákovač. 1 – 47,
Za hradbamič. 3 – 15, Hrnčiarska.

– Fándlyho,
Obrancov mieru, 1. Mája, Mierová,
Za hradbami od č. 16 vyššie, Vajan-
ského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa
Kráľa, Bernolákova od č. 47 vyššie,
Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulaková, Komenského,
Nerudova, Bystrická, Bratislavská,
Kuzmányho, Zigmundíkova, Fajgal-
ská cesta, Kukučínova.

– Cintorínska,
D. Virgoviča, Družstevná, Grobská
cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána
Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matúškova, Myslenická, Nová, Ore-
šie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice,
Železničná, Glejovka, Slnečné údo-
lie, Leitne, Kamenice, Vincúrska, Pod-
horská.

– Muškátová,
Rulandská, Silvánová, Hroznová,
Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova,
Trnavská, Nálepkova, Švermova, F.
P. Drobiševa, Markušova, gen. Svo-
bodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, Ba-
ba, Stupy, L. Novomeského, Cajlan-
ská, Banícka, Bottova, Dr. Bokesa,
Na bielenisku.

– Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Malokarpat-
ská, Reisinger, Svätoplukova, Ma-
lacká cesta, Krížna, Psychiatrická
nemocnica Philippa Pinela, Kutuzo-
vova, Suvorovova, Gogoľova.

Zápis žiakov do 1. ročníka na
školský rok 2006/2007 sa bude
konať vo všetkých základných
školách v Pezinku v zmysle všeo-
becného záväzného nariadenia
Mesta Pezinka č. 4/2004 zo dňa 13.
2. 2004 v dňoch:

štvrtok 9. 2. 2006
včase od 15.00 – 18.00 hod.

piatok 10. 2. 2006
včase od 15.00 – 18.00 hod.
Zápis do škôl odporúčam usku-

točniťpodľa nasledujúcich ulíc:
Základná škola Holubyho ul.

Základná škola Fándlyho ul.

Základná škola s materskou ško-
lou Orešie

Základná škola Na bielenisku

Základná škola Kupeckého ul.

Pri zápise je zákonný zástupca
poviný predložiť platný občiansky
preukaz alebo identifikačnú kartu
a rodný list dieťaťa. V prípade zdra-
votne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravot-
nom postihnutí.

Mgr. Oliver Solga,
primátor Mesta Pezinka

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

Základná škola na Holubyho
ulici v Pezinku je malou školou s
280 žiakmi. Vyvíja však aktivity v
rozmanitej činnosti.

Začiatkom školského roka žiaci
dostali vzdelávacie poukazy. V
počte 246 vzdelávacích poukazov
odovzdali žiaci škole a 34 žiakov si
vzdelávací poukaz ponechalo
alebo odovzdalo do inej organizá-
cie.

Formou vzdelávacích poukazov
sa otvorili krúžky v škole, desať na
prvom stupni a deväť na druhom
stupni. Dôraz sa kladie na ovláda-
nie počítačov a to od najnižších
ročníkov po 9. ročník vo výchov-
no-vzdelávacom procese i v krúž-
kovej činnosti. Škola sa stala vý-
hercom počítača v súťaži

, ktorý si prebrala 6. 11. 2005.
Začal sa aj počítačový kurz pre

učiteľov priamo v škole v počítačo-
vej učebni so zameraním IKT vo
vyučovaní, ktorý vedie lektorka
Ing. Krištofová z MC Exnárova.

Bil a La-
ra

Z cudzích jazykov ako povinné
predmety sa žiaci učia anglický a
nemecký jazyk. V rámci krúžkov
sa žiaci učia nové jazyky špa-
nielčinu a francúzštinu.

Škola nezaostáva v športovej
činnosti žiakov. Eviduje najlepších
hráčov v halovom futbale, basket-
bale, v stolnom tenise i v orientač-
nom behu. Svoju bojovnosť preu-
kázali žiaci v súťažnom zápolení
medzi školami. O pohár primátora
Pezinka Zlatá jeseň škola získala
2. miesto.

V škole sa uskutočnila súťaž pod
názvom Super Star. Vzišli z nej
menšie i väčšie hviezdy, no všetky
s rovnakým záujmom spievať.
Prvé kolo sa konalo 25. novembra
2005. Prihlásení žiaci z 2. až 9.
ročníka sa predviedli s voľne vy-
branou piesňou pred porotou. Z 28
účinkujúcich postúpilo do 2. kola
19 žiakov. Ďalšie pokračovanie
súťaže bude od januára 2006.

V škole vyšlo prvé číslo školské-

ho časopisu pod názvom Holub
Star. V redakčnej rade sú žiaci ško-
ly. Ich činnosť vedie riaditeľka Mgr.
Soňa Strmeňová.

Žiaci školy sú zapojení i do prvej
celoslovenskej internetovej olym-
piády. Každý účastník tejto vedo-
mostnej súťaže rieši raz mesačne
test obsahujúci otázky z viacerých
predmetov. Testy sa riešia cez in-
ternet počas školského roka. Po
vyhodnotení olympiády sa určia
najlepší riešitelia v každej kate-
górii. Finálové kolo sa uskutoční
20. júna 2006.

Zavítal k nám Mikuláš, ktorý roz-
dal darčeky všetkým žiakom školy.
Vianočná atmosféra so stromče-
kom vládla v celej škole. Na Via-
nočnej besiedke vystúpili so svo-
jím programom žiaci z každej trie-
dy. Pozvali sme na besiedku aj
škôlkárov z okolitých škôlok. Toto
je niekoľko príkladov zo záujmovej
činnosti žiakov a jej výsledky.

Božena Števová

Každé významné výročie treba
osláviť. Dôvodom na oslavy bolo
aj 15. výročie založenia školy Na
bielenisku. Až do 9. decembra žia-
ci i učitelia usilovne pracovali na
zostavovaní kultúrneho programu
a potom dostali riaditeľské voľno a
zaplnili sálu Domu kultúry.

Spev, básne, moderné i spo-
ločenské tance, aerobik, divadiel-
ka, hra na klavíri či husliach v po-
zadí sprevádzaná premietaním
najkrajších záberov zo života
školy vyvolali nezabudnuteľnú
atmosféru priateľstva, radosti a
spolupatričnosti. Naša škola je
jedna veľká rodina a bolo to v tej
sále aj cítiť.

Lásku ku svojej škole prejavili aj
deviataci, keď sa na podnet pezin-

ského Študentského parlamentu a
Mesta Pezinka rozhodli zúčastniť
na Vianočných trhoch na námestí.
Už od polovice novembra sa diev-
čatá a chlapci z 9. A po vyučovaní
schádzali v školskej kuchynke a
vypekali a zdobili medovníčky, aby
mali čo ponúknuť vo svojom stán-
ku. Mladší žiaci zas vyrábali rôzne
darčekové a ozdobné predmety.

Hoci počasie všetkým poriadne
skomplikovalo predávanie, naše
deti sa veru nechceli vzdať a ve-
selo predávali až do poslednej
minúty. Veríme, že okoloidúcich
potešili nielen pekným výrobkom,
ale aj milým slovom, veselými a
nápaditými sloganmi a dobrou
náladou.

Týmto sa však zoznam dobrých

skutkov v našej škole nekončí.
Vlastne sme len zachovali dlho-
ročnú tradíciu, keď sa medzi
deťmi vyhlásila zbierka hračiek.
Potom nastali horúčkovité prí-
pravy a vybraní žiaci sa mohli vy-
dať do Hestie. Tu vždy pred Via-
nocami predvedú deťom krátky
kultúrny program a porozdávajú
balíčky plné hračiek. Odmenou im
je úsmev ich kamarátov a dobrý
pocit, ktorý sa veru nedá ničím
nahradiť.

Takýto bol teda december v na-
šej škole Na bielenisku. Za všet-
kých jej "obyvateľov" ďakujeme
tým, ktorí nám poskytli pomocnú
ruku a prajeme veľa pekných zá-
žitkov v novom roku 2006.

(mm)

Konto Orange podporilo na Slo-
vensku prostredníctvom dvoch
grantových programov Škola pre
budúcnosť a Dajte škole zelenú
136 projektov v celkovej sume
3,7 mil. Sk. Realizácia projektov
má prispieť k zlepšeniu systému
vzdelávania na základných ško-
lách alebo pomôcť stredoškolá-
kom v ich snahe ochrániť životné
prostredie a bojovať tak proti
ľudskej ľahostajnosti.

V Bratislavskom kraji Konto
Orange podporilo deväť projek-
tov, z toho tri v Pezinku. Komisia
vybrala tieto pezinské projekty:

–
Základná škola Kupeckého ul.

Na druhom stupni sa bude na
hodinách prírodopisu realizovať

projekt, ktorý umožní prepojenie
teoretických vedomostí s praxou.
Žiaci si budú môcť vyskúšať prak-
tické príklady pri práci s mikrosko-
pom a stereoskopom, samostatne
zhotovovať preparáty a spoznávať
tak podstatu a zákonitosti prírody.

Žiaci so zníženými intelektovými
schopnosťami majú problém poro-
zumieť významu mnohých slov.
Ťažko čítajú slová, ktoré neobsa-
huje ich slovná zásoba. Pri osvojo-
vaní nových slov im veľmi pomá-
hajú názorné pomôcky, ktoré mô-
žu vnímať viacerými zmyslami. Na
hodinách slovenského jazyka sa
budú prváci hrať s didaktickými

Špeciálna základná škola, Ko-
menského ul.
–

skladačkami zameranými na rôz-
ne témy.

Projekt sa zameriava na rozví-
janie muzikálnej inteligencie žia-
kov v rámci integrovaného téma-
tického vyučovania v prvom roč-
níku. Cieľom je prebúdzať záu-
jem detí o svet hudby na princí-
poch detskej hry, utvárať predpo-
klady pre primerané vnímanie
hudobných štruktúr, pre vlastný
spev, inštrumentálnu hru, pohyb,
tanec, dramatické stvárnenie.
Prostredníctvom hudby uvoľ-
ňovať motoriku žiakov, rozvíjať
ich pozornosť, pamäť, predstavi-
vosť, zmysel pre časopriestor.

Základná škola Fándlyho ul.

(mo)

–



... a ešte raz začínať
nemožno strácať čas
suché lístie sa nerozzelená
slepému nedáš svetlo
ľahostajný nezloží pieseň
nepoznané nezabudneš.

V jeden sychravý decembrový
podvečer zorganizovala Malokar-
patská knižnica v Pezinku verni-
sáž výstavy fotografií Pezinčanky
Evy Šiškovej Molekuly vesmíru z
lekárne srdca. Vernisáž bola spo-
jená s rozprávaním poetky, publi-
cistky a fotografky o poézii každo-
dennosti.

Nechodievam často na podobné
podujatia, pretože pre človeka,
ktorý pracuje v Bratislave, je dosť
zložité stihnúť začiatok podujatí o
piatej podvečer. V tento decemb-
rový deň som si však všetko zaria-
dila tak, aby som to stihla. Viedla
ma k tomu hlavne zvedavosť a
pozitívny náboj z predchádzajú-
cich stretnutí s pani Evou. Foto-
grafie z jej tvorby som si mohla
sporadicky pozrieť a niektoré bás-
ničky prečítať vo vitríne jedného
obchodného zariadenia na Štefá-
nikovej ulici. Poznám ju aj ako praj-
ného človeka, sponzorujúceho
mnohé podujatia – okrem iného
vďaka nej Malokarpatská knižnica
vlastní unikátne štyri zväzky ency-
klopédie Beliana s podpismi novo-
dobých slovenských prezidentov.

Ako čitateľka som sa postupne
zoznamovala aj s abecedou demo-
kracie z pera pani Šiškovej. A toto
sú len útržky z jej mnohostrannej
činnosti.

Po otvorení výstavy riaditeľkou
knižnice pokračovalo stretnutie
voľným rozprávaním poetky o po-
čiatkoch jej tvorby. Už sám názov
výstavy a motto evokuje hĺbku
myšlienok básnickej tvorby o člo-
veku vo vesmíre a o vesmíre v
nás, hľadanie duševnej vyrovna-
nosti v rozorvanom svete. Zjedno-
cujúcim prvkom fotografií bolo
slnko ako zdroj života, začiatkov,
energie a pozitívnych vnemov.

Precítené bolo
autorské čítanie
básní, vybera-
ných podľa počia-
točných písmen
zúčastnených –
myšlienky doznie-
vali v mnohovrav-
nom tichu. Dlho
sa nekončila ani
voľná diskusia k
písanej i fotogra-
fickej tvorbe.

Stretnutie priaz-
nivcov písaného
slova a fotografie
vyvrcholilo návr-
hom pomôcť vy-
dať tieto výsledky
tvorby. Bolo by

možno vhodné pouvažovať o tom,
aby napríklad nadácia REVIA aj v
spolupráci s MsÚ v Pezinku a za
podpory sponzorov pomáhala au-
torom, ktorí tvoria v našom meste,
sprostredkovať ich tvorbu ostat-
ným.A dovolím si povedať, že pani
Eva Šišková je skúsenou autor-
kou, ktorej zbierku by som rada
čítala aj v súkromí (a určite nielen
ja).

Výstavu si môžete pozrieť a nie-
ktoré básne z tvorby autorky si
môžete prečítať ešte do konca
januára.

MargitaČukanová
Snímka (mo)

Ako sme uviedli v minulom
čísle Mesto Pezinok v spolu-
práci s Kultúrnym centrom vy-
hlásilo XIV. ročník literárnej sú-
ťaže O cenu primátora Pezinka.

Do súťaže sa môžu zapojiť
žiaci základných škôl a študenti
stredných škôl na území mesta
alebo ktorí majú v Pezinku trvalé
bydlisko. Súťažné práce nie sú
obmedzené žánrovo, musia byť
pôvodné, môžu mať pôvod v
písomných kontrolných prá-
cach. Podmienkou zaradenia do
hodnotenia je doručenie súťaž-
ných prác v troch strojom (počí-
tačom) písaných exemplároch v
slovenskom jazyku

. Súťaž je anonymná, pri
každom texte treba uviesť na-
miesto mena a adresy heslo. V
priloženej zalepenej obálke,
označenej rovnakým heslom, sa
uvedie meno autora, jeho adre-
sa, dátum narodenia a škola,
ktorú navštevuje. Stredoškoláci
pripoja k heslu symbol "SŠ", žia-
ci základných škôl symbol "ZŠ".
Obálky s heslami budú otvorené
až po vyhodnotení súťaže.

Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná
primátorom mesta Pezinka.
Súťaž sa vyhodnotí osobitne v
každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky
vyhodnotené súťažné práce
budú odmenené vecnou cenou.
Najlepšie práce uverejní mesač-
ník Pezinčan. Výsledky súťaže
budú uverejnené v Pezinčanovi
a na webovej stránke Pezinka.

Vyhlásenie výsledkov literár-
nej súťaže sa uskutoční 24.
mája 2006 v obradnej sieni
MsÚ. Organizačným zabez-
pečením súťaže je poverená
Daniela Debnárová z Kultúr-
neho centra, Holubyho 42, tel. č.
033/641 3933.

do 31. 3.
2006 na adresu Kultúrne cent-
rum, Holubyho 42, 902 01 Pezi-
nok

(EL)

V skorých ranných hodinách
16. januára zomrel vo veku 46
rokov spevák, bubeník, zabá-
vač a textár skupiny Senzus
Dušan Hergott. V kapele, ktorá
absolvovala desiatky úspeš-
ných vystúpení v domácich tele-
víziách, pôsobil takmer tridsať
rokov. Počas tohto obdobia na-
hral 30 albumov a štyri vlastné
CD. (mo)

Na mape modrej planéty hádam
ani nenájdeme miesto s rovnakou
rozlohou a takým množstvom prírod-
ných či kultúrnych rozmanitostí, ako
je práve Európa. Náš fascinujúci
starý kontinent sa po exotických za-
stávkach na iných svetadieloch
stane lajtmotívom tohtoročného, v
poradí už piateho, Etnofestivalu,
ktorý neodmysliteľne patrí do kalen-
dára podujatí Občianskeho združe-
nia P.R.D. V spolupráci s Kultúrnym
centrom, Mestom Pezinkom a Ob-
čianskym združením Človek v ohro-
zení vznikol aj tento rok pestrý pro-
gram, ktorý opäť ostal verný svojej
osvedčenej dramaturgii. Skalní náv-
števníci už vedia, že od skorých po-
obedňajších hodín na nich čaká
skvelé podujatie doslova nabité zá-
žitkami, o ktoré sa postará niekoľko
sekcií festivalu.

Prostredníctvom rozprávania a
fotografií cestovateľov sa vydáme na
dobrodružné putovanie naprieč ce-
lým kontinentom. Cez nekonečné
fínske lesy, kde nezapadá slnko,
nórske fjordy, najvyššie škandináv-
ske pohorie a severské mestá,
vďaka Martinovi Navrátilovi, bližsie
spoznáme, Fínsko, Švédsko, Nór-
sko a Dánsko. Náš európsky okruh
bude pokračovať severným Írskom,
na ktoré tentoraz zaostril svoj objek-

tív známy fotoreportér Andrej Bán.
Večne túlavé topánky má aj Juraj
Janík. Určite vás bude zaujímať, ako
na neho zapôsobil Wales. Závan
exotiky sľubuje návšteva Turecka.
Možno sa Martinovi Navrátilovi po-
darí narušiť zažité predstavy o tejto,
pre nás stále tak trochu tajomnej
krajine. Nepochybne rovnako púta-
vá bude aj filmová reportáž známe-
ho svetobežníka Vlada Dudláka, kto-
rému tentoraz učarovala Ukrajina.

Tak ako počas predchádzajúcich
ročníkov, organizátori pripravili pre
návštevníkov niekoľko zaujímavých
fragmentov z festivalu Jeden svet,
ktorý vznikol zásluhou OZ Človek v
ohrození. Tieto vzácne a neraz veľmi
silné dokumentárne snímky sa stá-
vajú kľúčom, akýmsi prvým krokom k
pochopeniu toho, čo všetko prináša
život rôznych národov, etník a kultúr.
Iba skutočné poznanie môže totiž
vyvolať aj pocit vzájomnej spolupa-
tričnosti. Preto aj tieto dokumenty
prinášajú citlivému divákovi oveľa
viac ako iba bežný filmový zážitok. V
duchu myšlienky festivalu sa tento-
raz predstavia výlučne európski reži-
séri.

Priestory minigalérie Kultúrneho
centra budú patriť tvorbe úspešného
fotografa MartinaČrepa. Kúsok jeho
Talianska zaručene prežiari šedivý

februárový deň horúcim slnkom a
energiou s vôňou oregana.

Príjemný relax pri hudbe a šálke
horúceho voňavého nápoja určite
nájdete vo festivalovej čajovni. Azda
ani netreba pripomínať, že aj tento
rok sa uskutoční dobrovoľná zbier-
ka, ktorá opäť pomôže konkrétnemu
záchrannému projektu.

Koncert, ako sami organizátori
prezradili, sľubuje hudobné lahôdky
rôznych žánrov a kultúr, ktoré vás
zaručene roztancujú až do nesko-
rých nočných hodín. Pozvanie prijala
bravúrna kapela Korai Öröm z Ma-
ďarska, ktorá v posledných rokoch
patrí medzi najznámejšie a najkvalit-
nejšie formácií na poli worldmusic
strednej Európy. Czaldy – Waldy
Quartet (ČR) ponúkne šansóny zo
Zakarpatskej Ukrajiny a o dyna-
mickú bodku festivalu sa postarajú
DJ´s z Korai Banditos.

Ak chcete stráviť zaujímavý deň,
plný silných zážitkov určite si ne-
dajte ujsť Etnofestival 2006 posled-
nú februárovú sobotu v Kultúrnom
centre Pezinok. Pútavé prednášky,
zaujímavé filmy, fotografie a očaru-
júca hudba, to všetko čaká na vás
možno aj preto, aby ste sa na svet v
ktorom žijete, dokázali pozerať zas o
čosi vnímavejšie...

Veronika Hanuliaková

,

,

25. 2. 2006



Jeseň života je tvrdá realita, ži-
vot sa s nikým nemazná. Človek
sa dožije vyššieho veku, ale s tým
sú spojené starosti, ako ďalej. Le-
kár určí diagnózu: staroba, a s ňou
prichádzajú tiež problémy – ne-
vládnosť, skleróza, orientácia a
veľakrát i odkázanosť na pomoc
druhých. Žijeme v uponáhľanom
svete. Deti majú s opaterou pro-
blémy, veď sami musia čeliť mno-
hým prekážkam, ako udržať svoju
rodinu. Sú prípady, že niektorí
starí ľudia stratia dôveru sami v
seba. Tieto slová odzneli od mno-
hých, keď sme sa dočítali v Pe-
zinčanovi č. 10, že došlo k zámene
majetku Poliklinika a Stredisko
sociálnych služieb na Hrnčiarskej
ulici. Čo bude s tými, čo využívajú
poskytované služby – obedy z vý-
varovne tohto strediska? Prišiel
16. december a služby sa skončili.
Povedali nám, že celá vývarovňa
sa sťahuje po rekonštrukcii do no-

vého objektu na Hrnčiarskej 44, čo
sa 9. 1. 2006 i stalo. Bolo to neuve-
riteľné v takom krátkom čase za-
bezpečiť stravovanie v nových
priestoroch.

Dovoľte nám poďakovať sa všet-
kým pracovníkom, ktorí spolupra-
covali na tejto prestavbe. Ďaku-
jeme najmä pracovníčkam tohto
zariadenia, že svojím prístupom k
práci dokázali pripraviť v takom
krátkom čase tieto nové priestory.
Ďakujeme im za ich prístup k nám
všetkým. Vytvárajú nám teplo do-
mova a pripravujú pre nás to, čo
najviac potrebujeme – kvalitnú
teplú stravu. Bezvládnym dôchod-
com dokonca túto stravu donášajú
domov. Za to patrí úprimná vďaka
aj primátorovi Oliverovi Solgovi.
Poskytovaním týchto služieb nám
Mesto pomáha prekonávať ľahšie
jeseňnášho života.

Ivan Goljer, 81-ročný
a ostatní dôchodcovia

V novej výdajni stravy pre dôchodcov na Hrnčiarskej ulici 44 vydá-
vajú denne 70 obedov, vyše stovky rozvážajú priamo do domác-
ností a do Opatrovateľskej služby na Komenského ulici.

Mladá Boleslav má od 8. de-
cembra 2005 pamätník zaklada-
teľov tunajšieho automobilového
priemyslu, ktorý tvoria sochy Vác-
lava Laurina a Václava Klementa
pred múzeom Škoda Auto. Zria-
dila ho spoločnosťŠkodaAuto.

Vodné a stočné od 1. januára
2006 zdraželo o 3,28 percent, v
súhrne bude 52,30 Kč.

Na meranie rýchlosti áut v uli-
ciach mesta upozorňujú stacio-
nárne radary.

V minulom roku spoločnosť
Compaq na území mesta vybu-
dovala 10 nových detských ihrísk
pre malé deti i dospievajúcu mlá-
dež.

Zastupiteľstvo Mladej Bole-
slavi schválilo kúpu tamojšieho
Domu kultúry od odborov.

Mesto v roku 2005 získalo
štátne a iné dotácie v sume 55 mi-
liónov Kč.

Od 1. 1. 2006 platí v Mladej Bo-
leslavi vyhláška, ktorá zakazuje
konzumáciu alkoholu na piesko-
viskách a detských ihriskách, v
parkoch a na niektorých náme-
stiach, ďalej v okruhu 100 metrov
od budov materských, základných
a stredných škôl.

Z Boleslavana vybral
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V roku 2005 vykonali príslušníci
Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru z
hasičskej stanice v Pezinku 344
výjazdov, z toho 128 k požiarom,
180 k technickým zásahom, 66 k
dopravným nehodám, 16 k ekolo-
gickým zásahom. Štyrikrát sa zú-
častnili na cvičení okresného ria-
diteľstva a 16 výjazdov bolo pla-
ným poplachom.

Pri mimoriadnych udalostiach
bolo postihnutých 73 osôb. Záslu-
hou rýchleho a profesionálneho
zásahu príslušníci hasičskej jed-
notky zachránili 66 ľudí. Pri požia-
roch neprišla o život ani jedna oso-
ba. Pri technických zásahoch za-
hynulo sedem ľudí, z toho traja pri
dopravných nehodách. Násled-
kom požiarov vznikli škody 5,7
milióna korún, pričom vďaka rých-
lym a účinným zásahom sa uchrá-
nili hodnoty za 23 miliónov.

Medzi najčastejšie príčiny vzni-
ku požiarov patrili nedbanlivosť a
neopatrnosť (77 krát), spaľovanie
odpadu a vypaľovanie trávy (19) a
prevádzkové a technologické po-
ruchy (17).

Pri likvidácii následkov mimo-
riadnych udalostí profesionálnym
hasičom pomáhali aj dobrovoľníci
z obecných i iných jednotiek.

Územná pôsobnosť Okresného
riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru je pre okresy
Pezinok a Senec. Medzi jeho po-
vinnosti patrí aj vykonávanie štát-
neho požiarneho dozoru. V minu-
lom roku vykonali 302 kontrol, z
toho 81 bolo komplexných, 68
protipožiarnych, 123 následných
protipožiarnych, 30 v obciach. Pri
kontrolách sa zistilo 2166 nedo-
statkov. Oddelenie požiarnej pre-
vencie vydalo 57 rozhodnutí,
takmer 900 stanovísk vydali pre
stavebníkov. (em)

Mesto Pezinok v spolupráci so
Študentským parlamentom v Pe-
zinku a Mestskou plavárňou orga-
nizujú pre všetkých plávajúcich
Pezinčanov i plavcov z blízkeho
okolia

od 3.-4. febru-
ára 2006. Podujatie má ambíciu
zapísať sa do Slovenskej knihy
rekordov. Uskutoční sa v Mestskej
plavárni v Pezinku na Komen-
ského ul. 27.

hod. štart,
plávajú štafetovým spôsobom
členovia Študentského parla-
mentu v Pezinku, v
hodinových intervaloch jednotlivé
stred-né a základné školy,

ZŠ Holubyho,
ZŠ Orešie, ZŠ Fán-

24-hodinovú non stop
plaveckú štafetu

Program:
Piatok, 3. februára 2006

12.00 12.00 – 12.30

12.30 – 20.30

12.30 –
13.30 13.30 – 14.30

14.30 – 15.30

dlyho, ZŠ Kupecké-
ho, ZŠ Na bielenis-
ku, Gymnázium,

Obchodná akadé-
mia, SOU na ul. M.R.
Štefánika, SOU Ko-
menského ul., zá-
stupcovia samosprávnych orgánov
a inštitúcií v Pezinku. Do tohto
bloku sa sľúbili zapojiť aj niektoré
V.I.P., Malokarpatský
banícky spolok, pe-
zinskí futbalisti a basketbalisti.

pezinskí vysokoško-
láci, zatiaľ ešte časovo
nešpecifikovaný blok pre Mestskú
políciu, Strednú školu Policajného
zboru, hasičov, dôchodcov, džudis-
tov a karatistov, pla-
vecký oddiel, potápa-
čský oddiel Perutýn,

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

18.30 – 19.30
19.30 – 20.00

20.00 – 20.30
20.30 – 22.00

22.00 – 22.30
22.30 – 24.00

Sobota, 4. februára 2006
0.00 – 2.00

2.00 – 6.00

6.00 – 7.00
7.00 – 8.00

8.00 – 9.00

Klub orientačného behu,
VTC Pezinok (tenisti a vo-

lejbalisti), priestor
pre verejnosť (menšie skupiny by
sa mali prihlásiť vopred, zatiaľ si
15 minút rezervoval Slovenský
orol), oficiálne ukončenie
štafety, slávnostné vyhláse-
nie výsledkov a odovzdanie cien.

Prihlášky a bližšie informácie
možno získať: Mestský úrad Pezi-
nok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezi-
nok.sk.

Plávať budú môcť iba prihlásení
účastníci, náhodní až v posled-
nom bloku v sobotu od 10.00 do
12.00 hod. Predpísaným úborom
sú plavky. Vo vestibule po odplá-
vaní dostane každý účastník
účastnícky list a občerstvenie.

9.00 –
10.00

10.00 – 12.00

12.00
12.30

MsZ v Pezinku 16. 12. 2005
schválilo VZN č. 12/2005, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2004
o štatútoch mestských fondov, v
znení VZN č. 7/2005.

MsZ 16. 12. 2005 schválilo
VZN č. 13/2005, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN č. 21/2004 o miest-
nych daniach a o miestnom po-
platku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

l

l



Pani Oľga Lennerová z Brati-
slavskej ulice nás už druhýkrát
upozornila na pretrvávajúci ka-
tastrofálny stav s parkovaním na
sídlisku Juh. Prvýkrát poukázala
na tento problém v septembri
2003, jej kritický článok s názvom
Jamy na parkovisku sme uverej-
nili aj v Pezinčanovi. Keďže sa
odvtedy času nič nezmenilo, ne-
spokojná občianka aj v mene
ostatných občanov sídliska, napí-
sala ďalší list 20. decembra 2005
priamo primátorovi. My sme
tento list dostali na vedomie.

opisuje kritizovaný stav
O. Lennerová.

Zaujímalo nás, ako sa tento
problém bude ďalej riešiť. O odpo-
veď sme požiadali priamo primá-
tora :

"Keď prídem z práce, parko-
visko z Bystrickej je už obsa-
dené, nemám šancu zaparko-
vať. Jedine sa to dá popri hlav-
nej ceste na Bratislavskej ulici.
Tam sú však obrovské jamy,
kde sa mi podarilo už niekoľ-
kokrát poškodiť auto. A keď do
tých jám naprší, tak je to hrôza.
Voda v nich stojí a zapácha, po
prejdení pneumatikou sa tam
rozšíri strašný smrad, ako z
kanála,"

Olivera Solgu

– Pani Lennerová má pravdu,
že už pred rokmi žiadala vybu-
dovanie parkoviska na síd-
lisku Juh (zo strany Bratislav-
skej ulice). Sľúbili sme, že toto
parkovisko sa začne budovať
hneď, ako sa dokončí veľké
parkovisko na Severe. Táto
stavba sa však pre mnohé pro-
blémy (najmä odvádzanie daž-
ďových vôd) posunula až na
tento rok na jar. Už prebehlo
výberové konanie na realizá-
tora stavby. Na parkoviská na
Juhu sme dali v minulom roku
urobiť projektovú dokumentá-
ciu a rokovali sme s firmami na
druhej strane cesty o vybudo-
vaní parkovísk na ich náklady.
Tak isto tu je už urobená pro-
jektová dokumentácia, ktorú si
môžu záujemcovia pozrieť. Do
Mestského zastupiteľstva 10.
2. predkladáme na schválenie
požiadavku na finančné krytie
tohto parkoviska. Veríme, že
poslanci uznajú nutnosť tohto
riešenia a budú akceptovať
oprávnené požiadavky obča-
nov bývajúcich na sídlisku
Juh. Za meškanie odpovede sa
pani Lennerovej ospravedlňu-
jem. (mo)



Michal Vrablic 13.11.
Nina Demčáková 14.11.
Nina Miková 20.11.
Jaroslav Lupták 23.11.
Hana Peigerová 24.11.
Jakub Kubica 25.11.
Jakub Holčík 28.11.
Kristína Štellárová 28.11.
Tereza Šarmírová 29.11.
Lucia Horaisová 2.12.
Marek Hrachovský 6.12.
Marián Weisenpacher 8.12.
Aurel Vrábel 9.12.
Michal Bobek 12.12.
Viktória Némethyová 13.12.
Adriana Šmahovská 15.12.
Ester Demková 17.12.
Zoran Martinovský 31.12.

Peter Bartoň 47 r.
Jozef Slezák 59 r.
Anton Šlapka 44 r.
Cecília Šuttová 49 r.
Jozef Bútora 75 r.
František Kanka 76 r.
Jaroslav Hubáček 76 r.
Helena Vozárová 66 r.
Ladislav Peško 65 r.
Viktor Hoffmann 65 r.
Angela Schmidtová 78 r.
Mária Kernová 90 r.
Rudolf Ovčík 72 r.
Ján Marko 57 r.
Júlia Kaničková 70 r.
Mária Nunvářová 72 r.

MUDr. IrenaAulitisová 1.1.
Mária Osuská 2.1.
Irena Demovičová 6.1.
Mariana Demovičová 10.1.

70-roční
Jozef Mojžiš a Mária Bednaričová
Ľuboš Malatschek a Mgr. Soňa Ďu-
recová
Robert Irányi a Diana Kissová

Hermína Mlynková 13.1.
Irena Raždíková 17.1.
Štefánia Mikovičová 25.1.

Viliam Mosnár 2.1.
Jozef Horváth 4.1.
Eleonóra Ježíková 12.1.
Agneša Hajková 13.1.
Božena Bauerová 17.1.
Antónia Kovačičová 29.1.

Magdaléna Hudeková 3.1.
Anastázia Vojteková 9.1.
Ernest Kanka 11.1.
Ladislav Vithalm 14.1.
Irena Vlhová 16.1.
Ružena Turanská 22.1.
Vojtech Šebo 24.1.

Justína Muráriková 4.1.
Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.
Kristína Bunčiaková 20.1.
Gabriela Glváčová 24.1.
Mária Obrtlíková 26.1.

Ferdinand Kalina 7.1.

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročný

Dňa 2. decembra
2005 sme si pripo-
menuli tretie výročie
tragickej smrti našej
drahej

,
rod. Václavovej. Tí,

ktorí ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel Ig-
nác a dcéra s rodinou

Karolíny
VIOLOVEJ

Dňa 24. 12. 2005
uplynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, oteca dedko

S láskou spomínajú
manželka, dcéry s rodinami.

Viliam GROF.

Dňa 26. 12. 2005
uplynul rok, čo nás
navždy opustila na-
ša drahámamička

.
Tí, ktorí ste ju po-

znali, venujte jej tichú spomienku.
Dcéry Jarmila a Viera s rodinami.

Mária
HUSOVIČOVÁ

Zažíhame sviečky spomienok,
prikladáme kytice ruží
a z očí nám prší tisíce sĺz.
Dňa 15. 1. 2006 sme
si pripomenuli ne-
dožité šesťdesiati-
ny nášho drahého
syna, manžela, otca
a deduška

.
Matka, manželka,
syn, dcéra, vnúčatá, sestry a brat.

Ivana PESSELA

Dňa 2. 1. 2006 uply-
nulo 10 rokov, keď
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým otcom, manže-
lom a starým otcom

.
S láskou spomínajú deti Viera, Jo-
zef, Peter a Viliam s rodinami.

Jozefom LAKYM

Vybavte pozdrav každému
kto mňa mal rád,
ničma už bolieťnebude
na večnéčasy budem už spať.

Dňa 9. 1. 2006 uply-
nulo 10 rokov čo nás
navždy opustil

vo veku 61 rokov.
Rudolf BENKO

V decembri 2005
sme si pripomenuli
nedožité 85. naro-
deniny môjho milo-
vaného otca

.
Dcéra Eva a vnuk Martin.

Rudolfa
MARKEHO

Dňa 2. 1. 2006 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 55 rokov náš-
ho drahého manže-
la, otca, dedka, bra-
ta, strýka a krstného

z Pezinka.
S láskou spomína celá rodina.

Bohumila
DOBROVODU

Dňa 22. 1. 2006
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
matka, babka

.
S láskou spomína manžel, syn s
rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.Ďakujeme všetkým.

Hermínka
SKOVAJSOVÁ

Úprimná vďaka pat-
rí všetkým tým, ktorí
sa prišli rozlúčiť dňa
12. 12. 2005 na po-
slednej ceste s na-
šim drahým zosnu-
lým

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kve-
tinové dary a p. Mgr. Stanislavovi
Pátkovi za sústrastný prejav.
S láskou spomínajú manželka
Oľga s deťmi.

Karolom
MUNKOM

Dňa 1. 1. 2006 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 80 rokov náš-
ho drahého man-
žela, otcaa dedka

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosíme, tichú
spomienku spolu s nami.
S láskou a vďakou manželka a sy-
novia s rodinami.

Vladimíra HACAJA

Dňa 19. 12. 2005
sme sa navždy roz-
lúčili s našim drahým
manželom, otcom,
dedkom

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Manželka, synovia Dušan a Ľu-
bomír, dcéra Gabika a vnučka Ka-
milka.

Františkom
KANKOM

Dňa 9. 1. 2006 uply-
nuli 2 roky, čo sme
sa navždy rozlúčili s
našim drahým

.
S láskou spomína

brat Anton s rodinou. Venujte mu s
nami tichúspomienku.

Štefanom
DEMOVIČOM

Nezomrel ten, kto v srdci zostáva.

Dňa 17. 1. 2006 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

.
S láskou spomínajú

manželka, syn adcéras rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

JánNOVÁK

Tá rana v srdci bolí
azabudnúťnedovolí.
Čím viacplynie čas,
tým viacchýbaš nám.

Dňa 2. 1. 2006 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec,
brat, manžel, dedko
a pradedko

z Pezinka.
Ďakujeme všetkým za tichú spomi-
enku. Manželka, sestry a dcéry s
rodinami.

ŠtefanNIMERFOL

Dňa 26. 1. 2006 uplynulo 10 rokov,
čo nás vo veku 54 rokov navždy
opustilanaša najmilšia

,
rod. Guštafíková.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú spolu s nami. Smú-
tiaca rodina

Helena PRAŽIENKOVÁ

To, že sa rana zahojí, je len klamné
zdanie, v srdci nám bolesť zostala
a tiché spomínanie.

Dňa 19. 2. 2006 si
pripomíname 12.
výroč ie tragickej
smrti našej drahej
dcéry

.
S láskou a bôľom v

srdci spomínajú rodičiaa brat s rodi-
nou.

Silvie
BELANSKEJ

V budúcom čísle prinesieme
článok Petra Sandtnera o gri-
navských kostoloch s niekto-
rými zaujímavými faktami, ktoré
neboli doposiaľpublikované.



Mala všetkých rada
a veľmi chcela žiť,
milovať a milovaná byť.
Len ten, kto stratil toho
koho miloval,
pochopí,čo je smútok ažiaľ.

Dňa 16.1. 2006 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustila dra-
há manželka, ma-
mička, dcéra a ses-
tra

.
S láskou a smútkom

spomínasmútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami
venujú tichú spomienku.

Gabika
SERAFÍNOVÁ

Odišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo mali ťaradi.

Dňa 5. 2. 2006
uplynú štyri roky, čo
nás navždy opustil
vo svojich nedoži-
tých 17 rokoch

.
S láskou a smútkom
v srdci spomína

smútiaca rodina. Chýbaš nám,
veľmi ...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

JankoSERAFÍN

Dňa 19.1. 2006 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
milovaná manželka,
mama a babka

.
S láskou a vďakou

spomínajú manžel, deti, vnúčatá a
ostatná smútiaca rodina.

Irena SYNÁKOVÁ

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali lenspomienky a žiaľ.
Dňa 5. 1. 2006 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá matka,
babka, prababka

z Pezinka.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku. Dcéra Jozefína Klačanová s
rodinou.

Mária POLÁKOVÁ

Hoci preletelo niekoľko rokov,
spomienky na udalosti istých dní
nevybledli. Mnohí z nás si spomí-
name na Vianoce roku 1997. Náh-
lenie ľudí podvečernými ulicami
mestečka, všade ligot vianočných
ozdôb a na námestí rozžiarená
jedlička. Tichá zimná krása, čas
očakávania čohosi nedefinova-
teľného, hlboko vrezaného v na-
šich dušiach. Čas, keď človek k
človeku má akosi bližšie.

Brána do Galérie 5 bola dokorán
otvorená, spod studených múrov
domu sa šírila do mrazivej ulice
príjemná vôňa vianočného pečiva,
oblátok a do nosa okoloidúcich sa
tisla aróma škorice z vareného
vína. Pred bránou stál veľký pútač
s nápisom "Pomôžte kvietku žiť".
Ľudia sa pristavovali, prečítali si
napísané a neváhajúc vošli do-
vnútra. Uprostred toho všetkého
sa pohybovala postavička oble-
čená v nápadnom červenom kožu-
chu, s dlhou bielou bradou. Pod
červenou čiapkou a bielou bradou
sa skrývala usmiata tvár mladého
chalana. Tým veselým Mrázikom
nebol nikto iný, ako Stanko. V ruke
držal dlhé strieborné žezlo deda
Mrázika a milým hlasom sa priho-
váral okoloidúcim: ,,Vojdite, ľudia
prijmite naše pohostenie a ak sa
rozhodnete prispieť na dobrú vec,
budeme vám za to nesmierne po-
vďační..." Dav sa neustále zväč-
šoval. Ľudia prichádzali, zvedavo
sa pýtali, prijímajúc drobné dary

od mladých ľudí pochopili, že ide o
dobrú vec a zachovali sa naozaj
kresťansky. Do neveľkej kasičky
prispievali svojimi korunkami, od-
chádzajúc v dobrej viere, že pri-
speli tak svojou mierou k záchrane
života mladého človeka. Bol to
práve Tomáš, mladý človek, ktorý
ochorel na ťažkú leukémiu a
zostávala mu iba jediná nádej na
prežitie – transplantácia.

Tomášovi kamaráti sa rozhodli,
že prispejú i oni svojou snahou.
Takmer všetci vieme, že Tomáš
svoj boj vyhral a je tu medzi nami,
živý a zdravý. Chvála Bohu!

Prešlo iba niekoľko rokov, z detí
sa stali mladí muži a každý z nich
sa vydal svojou cestou životom.

Život je však nevyspytateľný, vie
prekvapiť v každej chvíli. Len
ťažko môžu slová vyjadriť smútok
a beznádej, ak stratíme niekoho
blízkeho.

"Stanko dnes o polnoci zomrel,"
tak znela krátka správa a zaťala do
živého. Stano svoj boj prehral. Bo-
lesť trvá, a bude ešte dlho rezono-
vať v nás všetkých, ktorí sme ho
poznali. Do úst sa mi tisnú slová:
"Bože, prečo, veď bol taký mla-
dý...". Plačem. A prečo nie? Veď
bol súčasťou i môjho života, stre-
távali sme sa, viedli dišputy a lúčili
sme sa s presvedčením, že sa
stretneme zase. Tak, ako to v ži-
vote chodí.

Čo je to život? Čas radosti a
smútku, čas lásky a nenávisti, čas

sadenia a čas zberu toho, čo sme
si zasadili... čas biedy a hojnosti...
čas narodenia a čas odchodu...

V spomienkach mi ožívajú chvíle
spred desiatich rokov. Po nie-
koľkých týždňoch mi priviezli syna
z nemocnice. I on mal šťastie, naro-
dil sa druhýkrát. Každý deň, keď
som sa vracala z práce, otvoril mi
dvere Stanko. Na ramene preho-
dená utierka na riady a veselým
hlasom ma vítal: "Hlásim, že Pe-
gino je vyvenčený, riady sú umyté,
smeti vynesené, syn aj pes sú za-
sýtení... tetula, že si dáme teraz
spolu kávičku!"

Pri tejto spomienke som sa u-
smiala a budem sa usmievať vždy,
keď si na Stanka pomyslím.
V ušiach mi znejú zvuky jeho bub-
níka, tiché i búrlivé. Rýchlymi
údermi prstov vytvára melodické
tóny, vrezávajúce sa priamo do
srdca. K jeho zvuku bubníka sa
pridávajú ďalší a ďalší... zrazu cítiš
silu a chce sa ti žiť. Z pahreby sála
príjemné teplo a nad všetkými v
šere noci svieti nekonečné nebo.

Nechcel odísť, chcel žiť ešte
dlho, mal svoje plány. Chcel byť pri
tom, ako jeho syn rastie. Chcel ho
vodiť cestičkami našich krásnych
hôr, chcel ho učiť maľovať tak
krásne, ako dokázali jeho šikovné
ruky, chcel...

Zbohom Stanko, niet jedinej vý-
čitky, ktorá by skalila spomienku
na teba. TetaAnka

Dňa 8. 2. 2006
uplynú 2 roky, čo
nás opustil náš milo-
vaný manžel a otec

.
Zavrel oči, srdce
prestalo biť, ale aj tak ostáva živý v
našich spomienkach.
S veľkou láskoua úctou naňhospo-
mínajú manželka Janka, deti Zuza-
na, Marek, Miško, svokrovci a ka-
maráti.

Severín
SANDTNER

V pondelok 16. januára si funk-
cionári a pracovníci Mesta Pe-
zinka spoločne pripomenuli na
miestnom cintoríne nedožité
60. narodeniny Ing. Ivana Pes-
sela, dlhoročného funkcionára
Mestského národného výboru,
neskôr MestaPezinka.

Súčasný primátor mesta Oli-
ver Solga pri tejto príležitosti pri
hrobe I. Pessela vyzdvihol jeho
dlhoročnú záslužnú prácu v
prospech rozvoja nášho mes-
ta.

Ivan Pesselsa narodil 15. janu-
ára 1946 v Pezinku. V službách

miestnej samosprávy pôsobil od
roku 1976 do roku 2002. Najskôr
ako tajomník, potom podpred-
seda a pred-
s e d a M e s t-
ského národ-
ného výboru. Po
ukončení čin-
nosti národných
výborov v no-
vembri 1990 bol
zvolený za pri-
mátora Pezinka.
Túto funkciu vy-
konával do roku
2002. Od toho
času pôsobil

ako poslanec Mestského zastu-
piteľstva. Náhle skonal 14. mája
2005. (mo)

Pri hrobe I. Pessela.

V utorok 31. januára o 17.00
hod. sa uskutoční v čitárni Malo-
karpatskej knižnice v Pezinku,
Holubyho 5,

pri prí-
ležitosti nedožitých 70. narode-
nín. Uvádza spisovateľ Jozef
Mihalkovič.

večer poézie – spo-
mienka na Jána Stachu

(mk)

Vo štvrtok 19. januára vo večerných hodinách prebehla po Slovensku
smutná správa o veľkom leteckom nešťastí, ktoré postihlo našich vojakov
vracajúcich sa z mierovej misie v Kosove. Pri havárii slovenského vojen-
ského lietadla AN-24 na maďarskom území zahynulo 42 vojakov, medzi
ktorými bol aj náš spoluobčan, 26-ročný . Občania
mesta prijali správu o havárii a skone mladého Pezinčana s veľkým po-
hnutím a ľútosťou.

por. Ľudovít Orlický

Mesto Pezinok vyjadruje pozostalým Ľ. Orlického úprimnú
sústrasť a hlboký zármutok nad stratou blízkeho a statočného člo-
veka.Česť jeho pamiatke!



Na vianočnej slávnosti Centra
voľného času 16. decembra 2005
bola oficiálne vyhlásená nová kam-
paň

. V decem-
brovom čísle informoval o nej aj
mesačník Pezinčan, ktorý bude
kampani venovaťpozornosť v kaž-
dom čísle na špeciálnej strane
označenej vlastným logom. O čo v
kampani ide?

upriamiť pozor-
nosť na podmienky života zdra-
votne postihnutých v Pezinku, in-
formovať verejnosť o ich problé-
moch, právach a povinnostiach,
pomôcť ľuďom so zdravotným po-
stihnutím pri prekonávaní rôznych
prekážok, "vychovávať" zdravých
spoluobčanov k solidarite a
ohľaduplnosti k ľuďom so zdravot-
ným postihnutím.

Pezinok – mesto priateľské k
zdravotne postihnutým

Cieľ kampane:

Harmonogram a obsah jednotli-
vých príloh:
január:

február:

marec:

apríl:
máj:
jún:

júl:

august:

september:

október:
november:

Problémy ľudí postihnu-
tých diabetom.

Keď neslúži duševné
zdravie.

Život s onkologickým ocho-
rením.

Postihnuté dieťa v rodine.
Vozičkári v Pezinku.
Ľudia postihnutí civilizačnými

chorobami.
Čo to znamená byť ťažko zdra-

votne postihnutým.
Ako bojujú so svojou zá-

vislosťou alkoholici.
Zo života zrakovo

postihnutých.
Boj s alergiami.

Celomestská anketa ku
kampani – jej spracovanie, vyhod-
notenie a uverejnenie výsledkov.

december: Vyhodnotenie kam-
pane

a vyhláse-
nie novej kampane na rok 2007.

Ponúkame príležitosť všetkým,
ktorí patria do niektorej zo zdra-
votne postihnutých skupín, prí-
padne sú členmi ich združení, aby
sa podelili o svoje skúsenosti a
napísali o svojich starostiach,
spolky a rôzne združenia o svojej
práci. Niektorým snáď pomôže len
sa tak vyžalovať, iní možno zverej-
nením svojich problémov nájdu
pochopenie u tých, ktorí im budú
vedieť a môcť pomôcť.

Kontakt koordinátora tejto strán-
ky: Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, 902 14 Pezinok, tel.
033/6901 102, fax 033/641 2303,
e-mail: eva.lupova@msupezi-
nok.sk.

Pezinok – mesto priateľské k
zdravotne postihnutým

Vo februári sa stretnú členovia
a záujemcovia o členstvo na hod-
notiacej a edukačnej schôdzi.
Bude sa konať 20. 2. o 15.00 hod.
v zasadačke nad Bagetou.

V apríli pozveme členov a
nečlenov na Odborné diskusné
fórum, ktoré budeme organizovať
spolu s Asociáciou na ochranu
práv pacientov, Slovenskou lekár-
skou komorou a Kanceláriou Sve-
tovej zdravotníckej organizácie na
Slovensku. Zúčastnia sa na ňom aj
zástupcovia Úradu pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou, zdra-
votnej poisťovne a odboru sociál-
nych vecí VÚC.

V dňoch 16. – 18. 5. budeme
mať zastúpenie v dia stánku na
výstave NON Handicap Slovensko
na výstavisku Incheby v Bratisla-
ve. Na Dni zdravia v Pezinku bu-
deme účastníkom merať cukor,
tlak a cholesterol. Navštívime tiež
výstavu diapotravín v Dome kul-
túry na Vajnorskej ulici v Bratisla-
ve.

V dňoch 2. – 3. júna sa zúčast-
níme na Dňoch diabetikov v Brati-
slave.

V dňoch 17. – 22. 8. budeme
mať zastúpenie v dia stánku na
Agrokomplexe v Nitre a zorganizu-
jeme tiež účasť členov.

Druhá septembrová nedeľa už
tradične patrí neformálnej edukač-
nej schôdzi v prírode. Nebude chý-
baťopekačka, posedenie pri vatre.

Koncom septembra alebo za-
čiatkom októbra chceme umožniť
členom zúčastniť sa na výchov-
nom rekondičnom pobyte v Ta-
trách v Zotavovni Hutník, s mož-
nosťou absolvovať 15 liečebných
procedúr.

Svetový deň diabetikov je 14.
novembra. Zúčastníme sa na celo-
slovenskej konferencii organizo-
vanej Ústredím ZDS v Bratislave.

15. decembra usporiadame
Posedenie pri jedličke, ktorým uza-
vrieme celoročné aktivity pre ši-
rokú členskú základňu.

l

l

l

l

l

l

l

l

Zväz diabetikov Slovenska
(ZDS) vznikol v roku 1990, ako
občianske združenie.

Základná organizácia Pezinok je
jednou zo 45 na území Slovenska.
Svoju činnosť začala v roku 1991
pod vedením Evy Baričičovej.
Svoju činnosť zameriava predo-
všetkým na poradenstvo diabeti-
kom, ale aj ich rodinným príslušní-
kom, vrátane rodičov diabetických
detí, keď pomáha prekonávať
ťažký psychický a sociálny vplyv
ochorenia. Poradenstvo poskytuje
všetkým diabetikom a záujemcom
o túto oblasť, bez ohľadu na to, či
sú členmi našej organizácie.

Celoživotný charakter ochorenia
na cukrovku si vyžaduje perma-
nentné poradenstvo. Zvyšovaním
teoretických aj praktických vedo-
mostí sa usilujeme u diabetikov
dosiahnuť lepšiu kompenzáciu
cukrovky, a tým predchádzať
vzniku sekundárnych komplikácií,
ktoré ich ohrozujú na zdraví aj ži-
vote – zlyhanie obličiek, slepota,
poškodenie ciev s následnou am-
putáciou končatín. Toto poraden-
stvo realizujeme na stretnutiach
diabetikov organizovaných pri edu-
kačných schôdzach výboru, či
členskej základne, ale aj externe
na stretnutiach organizovaných
Jednotou dôchodcov, Zväzom
telesne postihnutých a Červeným
krížom. Je to aj pri podujatiach
mestského významu za účasti
širokej verejnosti, ako sú naprí-
klad Svetový deň diabetikov, Náš

deň – podujatie pre zdravotne po-
stihnutých, Orbis harmoniae a iné.
Naši členovia vykonávajú túto čin-
nosť i na podujatiach celosloven-
ského významu v zastúpení
Ústredia zväzu, ako je Agrokom-
plex Nitra, či Handicap Slovakia –
výstava zdravotníckych pomôcok
v Inchebe v Bratislave.

Základná organizácia dáva mož-
nosť svojim členom zúčastňovať
sa na poradenstve i navonok, pri
edukačno-výchovných poduja-
tiach ako sú Celoslovenské dni
diabetikov, Dia day a rekondičné
pobyty organizované Ústredím
zväzu, ako i vlastných. V rámci
poradenstva poskytujeme členom
informačné a edukačné materiály,
časť z nich dávame i do klubov
dôchodcov.
Členská základňa, v súčasnosti

v počte 92 diabetikov a sympati-
zantov, sa schádza na schôdzach
spravidla štyrikrát do roka. Na
stretnutiach sa účastníci obozna-
mujú s činnosťou zväzu, novin-
kami v liečbe diabetu, dostávajú
informácie o nových inzulínoch či
liekoch.

Základná organizácia má už
takmer desať rokov neformálne
družobné vzťahy so ZO Bratislava
V – Petržalka. S ňou spoločne or-
ganizujeme niektoré akcie, vzá-
jomne si vymieňame skúsenosti,
navštevujeme sa a odovzdávame
si nové poznatky o liečbe cukrov-
ky. Pred dvoma rokmi sme začali
malú cezhraničnú spoluprácu s
organizáciou diabetikov v sused-
nom Rakúsku, v meste Hainburg.
Pekným zážitkom pre našich čle-
nov boli plavby loďou k susedom,
spoločné prechádzky historickou

časťou mesta, ako aj Bratislavy, a
slávnostné otvorenie nemocnice v
Hainburgu. Pri tejto príležitosti
sme sa srdečne porozprávali o
Pezinku s exprezidentom R.
Schusterom, ktorý bol tiež hosťom
tohto podujatia.

Aktivity našej organizácie ro-
bíme aj v spolupráci so štátnymi
inštitúciami a za účinnej pomoci
nášho Ústredia, Mesta Pezinka,
Malokarpatskej komunitnej nadá-
cie Revia, niektorých liekových
firiem a menších sponzorov.

Len dobre zaučený diabetik do-
káže zabrániť rapídnemu zhoršo-
vaniu svojho zdravotného stavu a
oddialiť zdravotné komplikácie,
ktoré vzápätí pri cukrovke vzni-
kajú. Preto by nemala chýbať
snaha začleniť sa do nášho
združenia a získavať viac informá-
cií o liečbe tejto zákernej choroby.

O činnosť organizácie a plnenie
jej cieľov sa stará výbor na čele s
predsedom Jánom Šindlerom a
členmi Máriou Kováčovou, Annou
Nogovou, Evou Popluhárovou,
Jozefínou Slezákovou a Fran-
tiškom Janouškom.

Predseda:

Pokladníčka:

Ján Šindler
0903 191 327
643 2015
647 6340

Eva Popluhárová
641 1263



28.1. VTC Pezinok – Púchov
11.2. VTC Pezinok – Žilina

Volejbal:

hrá sa v hale VTC

28.1. MBK Pezinok – ŠKP Bra-
tislava

29.1. MBK Pezinok – Trnava
4.2. MBK Pezinok – Prírodo-

vedec Bratislava

Basketbal:

hrá sa v hale SOU

V sobotu 7. januára sa v bratislav-
skej hale Mladosť uskutočnil semifi-
nálový turnaj Slovenského pohára
volejbalistiek, na ktorom sa predsta-
vili aj hráčky VTC Pezinok. Tri zú-
častnené tímy (pôvodne bolo prihlá-
sených päť družstiev, ale prvoligisti z
Hnúšte a Podbrezovej sa napokon
účasti vzdali) bojovali o postup do
pohárového finále. Najskôr Slávia
UK porazila juniorky Slávie 3:0, po-
tom naše hráčky zdolali juniorky Slá-
vie UK 3:1. V malom finále podľahli
pezinské volejbalistky Slávii UK 1:3.
VTC Pezinok teda obsadil v tabuľke
tohto turnaja 2. miesto a vybojoval si
postup do finále Slovenského pohá-
ra, ktoré sa uskutoční 19. februára v
Hnúšti. Obaja finalisti si zabezpečili
aj účasť na finálovom turnaji Česko-
slovenského pohára.

zhodnotil turnaj tré-
ner .

Finále Česko-slovenského pohára
sa uskutoční 11. – 12. marca, o
mieste konania sa ešte nerozhodlo,
ale je veľmi reálne, že by sa dejis-

"Škoda, že
sme hrali dva zápasy hneď po sebe,
bola to pre dievčatá veľká záťaž a
záver zápasu so Sláviou sme ne-
zvládli. Podali sme však vyrovnaný
výkon a Sláviu sme potrápili. V
Hnúšti sa okrem ženského odohrá aj
mužské pohárové finále, teším sa
na pekný volejbalový sviatok. Určite
skúsime Sláviu potrápiť a zabojovať
o cennú trofej,"

Ľubo Stražay

Začiatky basketbalu v Pezinku sa
spájajú s menom Ing. Karola
Pekníka, ktorý v roku 1945 okolo
seba zoskupil basketbalových nad-
šencov a založil basketbalový klub.
Prvý basketbalový zápas na pezin-
skej pôde sa odohral 27. mája 1945
na upravenom ihrisku v pezinskom
parku, SSM Pezinok v ňom zdolal 1.
RSG Bratislava 23:21.

V nasledujúcom období zazname-
nal basketbal ohlas u obyvateľov,
stal sa populárny i medzi mládežou.
Družstvo mužov začalo pôsobiť v
krajskej súťaži, neskôr sa vytvorili
mládežnícke družstvá. Problémom
boli tréningové priestory, v zime sa
trénovalo v Sokolovni, ktorá však
slúžila aj ako kino.

Prvý veľký úspech prišiel v roku
1959, keď Slovan Pezinok postúpil
do najvyššej celoštátnej súťaže.
Vydržal v nej však len jednu sezónu,
z 22 zápasov vyhrali hráči iba dva.
Zaujímavosťou je, že Pezinčania
vyhrali na pôde obhajcu titulu Orbisu
Praha. Domáce zápasy muselo
družstvo pre pretrvávajúce problé-
my s telocvičňou odohrať v Brati-
slave a Galante. Klub vystriedal na
začiatku svojej existencie viacero
názvov (ŠK Železničiari, Sokol, Tat-
ran, Slovan) až napokon od roku
1960 sa ujal názov Lokomotíva Pezi-
nok.

Ďalším významným medzníkom
pezinského basketbalu je rok 1961,
keď bola postavená športová hala

na Holubyho ulici, ktorá slúžila bas-
ketbalu 40 rokov.

Lokomotíva Pezinok dlhé roky
pôsobila v druhej najvyššej súťaži,
kde sa neúspešne pokúšala o ná-
vrat do 1. ligy. V roku 1967 prišiel k
trénerskúmu kormidlu Ing. Richard
Frimmel, ktorý viedol pezinských
basketbalistov s prestávkami 24 ro-
kov.

V 60-tych rokoch sa Pezinok zvy-
čajne umiestňoval tesne za postu-
povým miestom, naopak 70-te roky
boli poznačené postupnou prestav-
bou kádra a umiestneniami zväčša v
strede tabuľky. Od roku 1981 sa
opäť začalo každoročne bojovať o
postup až prišiel rok 1990, v ktorom
sa Lokomotíve podarilo splniť tento
vytúžený cieľ.

Účinkovanie Pezinka v najvyššej
súťaži bolo tentoraz dlhodobejšie,
po záchrane v prvej ligovej sezóne
funkcionári postupne zvyšovali am-
bície a posilňovali družstvo.

V roku 1992 sa basketbalisti pre-
sťahovali do novej športovej haly na
Komenského ulici, ktorú "pokrstili"
historickými medailovými úspech-
mi. V poslednom ročníku českoslo-
venskej ligy získal Pezinok bron-
zové medaily a v prvom ročníku slo-
venskej ligy sa Pezinčania stali
prvými majstrami Slovenska v bas-
ketbale. Týmito úspechmi sa Pe-
zinku otvorila aj cesta do európ-
skych pohárov, prvým súperom BK

Pezinok bol na jeseň roku 1993 švaj-
čiarsky klub Fidefinanz Bellinzona.

Nasledujúce roky priniesli najsláv-
nejšie okamihy doterajšej histórie
pezinského basketbalu. Šesť maj-
strovských titulov za sebou, úspeš-
né účinkovanie v pohárovej Európe,
kvalitní slovenskí i zahraniční hráči a
veľa nezabudnuteľných zápasov –
to bolo obdobie rokov 1996 – 2002.

Bohužiaľ, 26. 9. 2002 oznámilo
vtedajšie vedenie basketbalového
klubu, že končí s podporovaním
tohto športu, čo prakticky v tej chvíli
znamenalo zánik vrcholového muž-
ského basketbalu v našom meste.
Iniciatívy sa chopili rodičia hráčov
mládežníckych družstiev na čele s
JUDr. Justínom Sedlákom a vznikol
Mládežnícky basketbalový klub Pezi-
nok. Momentálne pôsobí družstvo
mužov v 1. lige (2. najvyššia súťaž)
a snaží sa o návrat do najvyššej
súťaže.

Nie je možné spomenúť všetkých
tých, ktorí za šesťdesiat rokov ak-
tívne pracovali v pezinskom basket-
bale. Aj preto sa v nedeľu 18. de-
cembra 2005 vo Vinárskom dome
uskutočnila slávnostná recepcia, na
ktorej si všetci pozvaní zaspomínali
na tie svoje časy, keď boli aktívnymi
hráčmi, trénermi či funkcionármi.
Príspevkom k oslavám je aj knižka s
názvom

, ktorú spracovali
Justín Sedlák aTomáš Prokop.

Šesťdesiat rokov pezin-
ského basketbalu

(pr)

VTC Pezinok, Ľubo Stražay, Paula Kubová, Lu-
cia Slobodová, Jaroslava Pribičková, Miroslav Gajdoš, Ivana
Bujdošová, Barbora Kyselová, Nikola Nemcová, Viliam Kovár,

Monika Stankovianska, Lenka Osvaldová, Mar-
tina Viestová, Miroslava Beňová, Lenka Orviská, Dominika Nestarcová.

horný rad zľava – tréner,
manažér,

fyziotera-
peut, dolný rad zľava –

kom mohol stať Pezinok. Na turnaji
sa zúčastnia finalisti českého i slo-
venského pohára. Finálová účasť
navyše priniesla pre VTC Pezinok
ešte jednu radostnú skutočnosť –
dievčatá vybojovali právo štartu v
Pohári CEV v budúcej sezóne. Pe-
zinskí volejbaloví fanúšikovia sa tak
môžu opäť po rokoch tešiť aj na
európsku pohárovú súťaž.

O ďalších novinkách v klube nám

Ľ. Stražay prezradil: "Chceme ísť do
play off z čo najlepšieho miesta, je
reálne ísť doň z 5. – 6. pozície. Tým
sa chceme v prvom kole vyhnúť Se-
nici a Slávii UK, našim najlepším
družstvám. Aj preto sme na hosťo-
vanie do konca sezóny angažovali
nahrávačku Andreu Hnátovú a do
útoku Líviu Kručovskú, obe z brati-
slavskej Slávie UK. Veríme, že budú
vhodnýmdoplnením tímu." (pr)

V minulom čísle sme uverejnili
informáciu, že prezident a tréner
VTC Pezinok sa
stal novým predsedom súťažnej
komisie Slovenskej volejbalovej
federácie (SVF). V článku, ktorý
sme spracovali podľa správy v
jednom slovenskom denníku, sme
uviedli, že do tejto funkcie nastúpi
od 1. 5. 2006 a týmto dňom ukončí
pôsobenie ako prezident a tréner
VTC.

Na obsah článku reagoval Ľ.
Stražay a označil ho za zavádza-
júci.

informoval nás Ľ. Stražay.
Nového riaditeľa SVF sme sa

spýtali, aké povinnosti vyplývajú z
jeho funkcie:
–

Ľuboš Stražay

(mo)

"V článku uvádzate, že do
funkcie predsedu súťažnej komi-
sie nastúpim 1. mája, pritom ju už
zastávam od novembra 2005. Pri
nástupe som si dal podmienku, že
mi umožnia splniť si záväzky voči
klubu a trénersky post v extralige
žien budem vykonávať do skonče-
nia ligovej sezóny. Od 1. mája na-
stúpim na 100-percentný úväzok
plnenia funkcie riadenia súťaží
SVF. Hoci s trénerskou činnosťou
v extralige skončím, na poste pre-
zidenta VTC naďalej zostávam,"

Ide o riadenie celoslovenských
súťaží, extraligy mužov a žien,
rovnako prvoligových súťaží, ka-
detských a žiackych finálových
podujatí majstrovstiev Slovenska
a pohárových súťaží. Spadá do
toho aj disciplinárna, legislatívna,
súťažná komisia a iné, ktoré sa
podieľajú na riadení súťaží a ich
organizovaní. Z funkcie však vy-
plýva aj množstvo ďalších povin-
ností.

Komisia športu a mládeže pri
Mestskom zastupiteľstve v Pezinku
vyhodnotila 16. januára anketu o
najlepšieho športovca Pezinka v
roku 2005. Slávnostné vyhlásenie
výsledkov na Mestskom úrade sa
však uskutoční až 16. februára. Vý-
sledky ankety preto v Pezinčanovi
uverejníme vo februárovom čísle,
ktoré vyjde 24.2. (pr)



Družstvo mladých mužov MBK
Pezinok sa zúčastnilo 27. – 29.
12. 2005 na 42. ročníku medziná-
rodného vianočného turnaja star-
ších dorastencov v Ostrave. Vo
svojej skupine postupne zdolali
Prostějov, Gymnázium Hladnov, v
treťom zápase podľahli družstvu
NH Ostrava "B". V základnej sku-
pine napokon obsadili 1. miesto
takže v semifinále narazili na
druhé družstvo zo skupiny A
NH Ostrava "A", ktorému podľahli
56:75 a tak ich čakal súboj o tretie
miesto s Prostějovom. V tomto
stretnutí podali hráči MBK najkva-
litnejší výkon na turnaji keď
zvíťazili nad ambicióznym súpe-
rom o 14 bodov a odniesli si tak
trofej za 3. miesto. Víťazom tur-
naja sa stalo USK Praha pred do-
mácim NH Ostrava "A".

Hráči MBK boli úspešní i v indivi-
duálnych činnostiach, keď v
súťažnej streľbe trojok sa umiest-
nil Lukáš Petráš na druhom
mieste a Marek Kozlík bol zara-
dený doAll stars družstva turnaja.

(db)

Husitské hnutie, ktoré výraznou
mierou ovplyvnilo dejiny Českého
kráľovstva, zasiahlo aj do dejín
Slovenska. Dialo sa tak najmä pro-
stredníctvom tzv. spanilých jázd –
výpadov husitského vojska za hra-
nice Čiech a Moravy. Už vo fe-
bruári 1428 prešlo cez Moravu
husitské vojsko, tvorené oddielmi
táboritov Prokopa Holého, sirot-
kov Prokůpka a Pražanov, posil-
nené moravskými oddielmi Jána
Tovačovského, ktoré tiahlo na Ska-
licu a Senicu. Odtiaľ postupovali
českou cestou a po prejdení Ma-
lých Karpát odbočili v Bínovciach
na cestu, vedúcu pod horami. Cez
Orešany, Modru, Pezinok a Svätý
Jur zamierili k predmestiam Brati-
slavy, kde v tom čase sídlil uhor-
ský kráľ Žigmund Luxemburský.
Husiti pustošili najmä majetky
svätojurského a pezinského pan-
stva a Modry, ktorých majitelia boli
Žigmundovi verní prívrženci a
veľkí nepriatelia husitov. Taktiež
všetky majetky bratislavskej kapi-
tuly, ležiace na ceste alebo blízko
ich pochodu ľahli popolom a husiti
spolu vypálili 600 dedín a mes-
tečiek. Od Bratislavy tiahli cez Ber-
nolákovo na Senec, Trnavu a od-
tiaľ späťna Moravu.

V protihusitských bojoch sa ak-
tívne angažovali aj grófi zo Svä-
tého Jura a Pezinka. Dá sa do-
konca povedať, že tvorili vý-

znamnú zložku protihusitskej obra-
ny, ktorá sa opierala najmä o voj-
ská z územia dnešného Sloven-
ska a Zadunajska. Predpísané
kontingenty stolíc, nachádzajú-
cich sa na spomínaných územiach
tvorili vyše polovicu z celkového
protihusitského vojska, ktoré malo
v tom čase približne 10 tisíc
mužov. Grófi zo Svätého Jura a
Pezinka osobne postavili okrem
kontingentu Bratislavskej stolice
jedno bandérium (asi 400 mužov).
Po odchode husitskej výpravy
spred Bratislavy v roku 1428 a neú-
spešných rokovaniach s vodcom
husitov Prokopom Holým v marci
1429 sa začalo v okolí Trnavy
sústreďovať uhorské vojsko. Do
mesta prišiel sám kráľ Žigmund
Luxemburský, ktorý prijal na voj-
novej porade uhorských veliteľov,
medzi nimi aj Ladislava III. z Pe-
zinka, ktorého dobové pramene
uvádzajú ako mladšieho grófa z
Pezinka. K vojenskej konfrontácii
však ešte nedošlo. V apríli 1430 sa
kráľ stretol v poľnom tábore pred
Trnavou so zástupcami husitov,
no nedohodli sa. Uhorské vojsko
sa vtedy sústreďovalo už v okolí
Svätého Jura a Pezinka. Husiti sa
zasa sústreďovali v okolí Šintavy,
teda na ďalšom panstve pezin-
ských a svätojurských grófov. Hu-
sitské oddiely boli reprezentované
sirotkami, vedenými Velekom Kou-
delníkom, oddielmi Nového Města

Pražského a táboritmi,vedenými
Jánom Zmrzlíkom a Filipom z Pa-
dařova. Veliteľmi uhorského
vojska boli Stibor II. zo Stiboríc a
litovské knieža Fridrich z Ostrogu.
Uhorské vojsko začalo prenasle-
dovať jednotlivé husitské oddiely,
ustupujúce s korisťou k Trnave. Tu
sa 23. a 25. 4. 1430 odohrali dve
bitky medzi hlavnými husitskými
silami a uhorským kráľovským voj-
skom. Konflikt vyvrcholil 28. 4.
1430, keď sa uhorským vojakom
podarilo preraziť husitskú vozovú
hradbu. Zdalo sa, že husiti budú
na hlavu porazení, no uhorskí
vojaci začali miesto prenasledo-
vania nepriateľských oddielov a
zavŕšenia víťazstva plieniť husit-
ský tábor. Husitom sa preto poda-
rilo opätovne vozovú hradbu uza-
vrieť a jednotky, ktoré prenikli dnu
zničiť. V rozhodujúcej chvíli oslabil
uhorské vojsko aj útek oddielu
Jána zo Zlatých Moraviec z bojis-
ka. Na poli ostalo ležať údajne
2000 husitov a 6000 uhorských
vojakov. Medzi padlými husitmi
bol aj vodca sirotkov Velek Kou-
delník. Napriek vyšším stratám
patrilo celkové víťazstvo uhor-
skému vojsku, ktoré ovládlo bojis-
ko, zastavilo postup husitov a do-
nútilo ich ustúpiť na Moravu. Hu-
sitské nebezpečenstvo však ani
táto bitka definitívne nezažehnala.

Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

Od 11. do 19. februára 2006
budú v Pezinku ľudové misie pod
vedením evanjelizačného tímu
pátrov redemptoristov z Podolín-
ca. Misijná činnosť Cirkvi nesme-
ruje totiž len do zámoria a ďale-
kých krajov, kde ľudia ešte nepo-
znajú Ježiša Krista ako svojho
Spasiteľa. Aj tí, ktorí už o Kristovi
počuli a sú pokrstení sa potrebujú
upevniť vo viere, prehĺbiť si ná-
boženské vedomosti a hlavne ob-
noviť svoj vzťah ku Kristovi. On
chce mať s každým človekom živý
a osobný vzťah.

Už po stáročia sú v tom veľkou
pomocou práve ľudové misie. V
minulosti sa aj na Slovensku ko-
nali pravidelne v každej farnosti.
Svedčia o tom zachované misijné
kríže pri kostoloch, na ktorých sú
vyznačené roky, v ktorých sa mi-
sie konali. Na pezinskom misij-
nom kríži máme letopočty 1924,
1934, 1941 a 1969. Tie posledné
misie si ešte mnohí pamätajú.

Misie prinášajú vždy oživenie
viery a života farského spoločen-
stva. Vnášajú do rodín a do vzá-
jomných vzťahov viac tepla a do

sŕdc viac pokoja. Sú šancou aj pre
tých, ktorí sa akosi vzdialili od Bo-
ha, od Cirkvi alebo si potrebujú
usporiadať určité záležitosti svoj-

ho svedomia. Misie sú takou
veľkou Božou amnestiou.

Boh otvára svoje milosrdné
srdce každému. Naozaj každému.
Nech by mal človek za sebou čo-
koľvek, nech by sa cítil akokoľvek
nehodný a slabý. Každý môže
prísť. Každého osobitne pozýva-
me. Každý môže prísť. Preto sme
aj za motto misií v Pezinku zvolili:

. Boh otvára
svoje srdce ako bohatý prameň
milosrdenstva a otvára aj naše
srdcia, aby mohli byť naplnené
jeho láskou. To očakávame najmä
ako ovocie misií.

Program misií bude pozostávať
predovšetkým zo stretnutí pátrov
misionárov s ľuďmi v dolnom kos-
tole, kde budú každý deň sväté
omše s príhovormi o podstatných

Boh ti otvára srdce

otázkach života a viery. Jedna sv.
omša bude ráno o 8.00 a druhá
večer o 18.15. V pondelok, utorok
a stredu bude svätá omša o 16.00

zvlášť pre deti. Súčasťou misií
bude aj premietanie filmu ,
katechéza pre ženy, pre mužov i
stretnutia s mládežou. Misionári
ponavštevujú aj chorých vo far-
nosti a prídu so svojím progra-
mom do tých škôl, ktoré ich prijmú.
Man-želia si počas misií budú
môcť obnoviť svoje manželské
sľuby. Vďaka citlivému prístupu
skúsených spovedníkov bude
môcť kaž-dý vo sviatosti zmiere-
nia dosiah-nuť odpustenie a obno-
viť svoj život a zbaviť sa tak možno
aj štyridsať - päťdesiatročnej
ťarchy, ktorá ho tlačí vo svedomí.
Veríme, že každý, kto neodmietne
pozvanie, zažije počas misií tú
radostnú skutočnosť, že aj pre
neho má Boh otvorené srdce a že
žiadne srdce nezostane pred jeho

JEŽIŠ

milosrdenstvom uzavreté. Na zá-
ver misií v nedeľu 19. februára
posvätia pátri misionári nový mi-
sijný kríž, ktorý postavíme vedľa
kostola, aby nám pripomínal
Božiu lásku, ktorá sa na nás hojne
vyliala cez milostivý čas misií a
povzbudzoval nás vytrvať v pred-
savzatiach.

Všetkým zo srdca želám, aby im
neušla táto veľká príležitosť. Aby
sa nebáli otvoriťBohu svoje srdce.
Aby sa dobre pripravili na stretnu-
tie s ním. Aby pocítili, že Boh ich
nikdy neprestal milovať. A aby za-
kúsili, že napriek zraneniam a
krížom, ktoré treba niesť je život
krásny a zmysluplný ak v ňom ne-
chýba Boh.

Na toto sa spolu s vami teší
pezinský farár Zdenko Sitka

Tohtoročná zima už predvied-
la všetky svoje vrtochy. Po de-
cembrovej snehovej kalamite
prišli januárové silné mrazy. V
noci z 22. na 23. januára name-
rali v Bratislave -20 C, čo je naj-
nižšia teplota za posledných 50
rokov. Denné teploty v našom
regióne sa vyšplhali nad -10
stupňov.

0

(r)



Stále expozície:
–
–

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

utorok – piatok
8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod. V
nedeľu a v pondelok je zatvorené.

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vi-

nárstva pod Malými Karpatami

Otváracie hodiny:
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(nedeľa) o 15.00 hod. v Ma-
lej sále –

–
prednáša Dr. Enrico Tanca, Uni-
verzita Viedeň. Prednáška je v
taliančine s prekladom. Táto pred-
náška otvorí výstavu

, ktorá bude v dňoch 29. 1. –
5. 2. 2006 v Kláštore Kapucínov v
Pezinku. Hlavný garant: Hnutie
spoločenstvo a oslobodenie;

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

;
(streda) o 10.00 a 11.45

hod. vo Veľkej sále –
– muzikálové predsta-

venie pre deti ZŠ;
(štvrtok) o 19.00 hod. v Sa-

lóniku – –
pokračovanie cyklu prednášok
Viery Černuškovej. Čakry a
ich vplyv na zdravie človeka, II.
časť;

(sobota) o 15.00 hod. vo
Veľkej sále –

– stret-
nutie s mládežou;

(sobota) o 20.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – ;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Divadlo DU-
NAJKA– Fašiangová krava;

(sobota) o 15.30 hod. –
– celodenný festi-

val o tom, ako spolu žiť. Filmy, roz-
právanie cestovateľov, etno-
koncert. Počas festivalu uvedenie
výstavy Martina Črepa – Frag-
mented ITALY (fotografia). Hlavný
garant: OZ P.R.D.;

(pondelok) o 18.30 hod. v
Salóniku – – prednáška.

1. 1. – 12. 2. –
Vtedy v Pezinku, part 2;
13. 2. – 12. 3. – Frag-

mented ITALY, fotografia.

29. 1.
SVEDECTVÁ O PO-

ČIATKOCH KRESŤANSTVA

11. 2.
PLES GYMNÁ-

ZIAPEZINOK
15. 2.

POMÁDA V
ALKANE

16. 2.
HOVORY O ZDRAVÍ

18. 2.
MISIE V PEZINKU –

BOH TI OTVÁRA SRDCE

18. 2.
COUNTRY BÁL

19. 2.
AHOJ ROZPRÁV-

KA

25. 2. ET-
NOFESTIVAL

27. 2.
REIKI

Robert Ujházy

MartinČrep

Z JERUZA-
LEMA KU VŠETKÝM NÁRO-
DOM

Téma:

Účinkuje:

(piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

v hlavnej
úlohe satirickej komédie. V alter-
nácii ďalej účinkuje jedna z dcér I.
Janžurovej Sabina alebo Theo-
dora Remundová. Réžia: Stani-
slav Remunda;

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

;

3. 2.
PUDL A MAGNÓLIE

– IVA JANŽUROVÁ

4. 2.
XII. REPREZEN-

TAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV
MESTAPEZINKA

VÝSTAVY:

1. V moci diabla USA
2.. FK:Čierna mačka biely

kocúr FRA, SRB
4. Udatné kuriatko

USA
4. – 5. Doom USA
7. – 8. 3:15 zomrieš USA

9. – 10. Diabolská svokra USA
11. – 12. Finty Dicka a Jane USA
14. – 15. Zlomené kvety

USA, FRA
16. FK: Old boy J. Kórea
17. NEM

18. – 19. Domino USA
21. – 22. Anjel pána ČR
21. – 22. Elizabethtown USA

23. Zathura – vesmírne dob-
rodružstvo USA

24. – 26. Casanova USA
28. – 1. Mníchov USA
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

– , každý utorok
od 7. 2. 2006 o 17.30 hod.;
– 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.;
– , v piatok
a sobotu od 18.00 do 22.00 hod.

Zapadá vaša nemčina pra-
chom? Alebo sa učíte po nemecky
a nemáte možnosť konverzovať?
Pozývame vás na pravidelné
stretnutia pri šálke čaju, kde v útul-
nom prostredí môžete spojiť prí-
jemné s užitočným. Konverzácia
bude zameraná nielen na zdoko-
nalenie jazykových ale aj život-
ných zručností. Každý utorok od 7.
2. 2006 o 17.30 hod. v Centre
voľného času v Zámockom parku.
Kontakt: centrumpezinok@zoz-
nam.sk, tel. 033/641 2020 alebo
priamo v CVČ.

17. 2. o 17.00 hod. (piatok) – otvo-

renie výstavy Výstava
približuje keltskú civilizáciu na Slo-
vensku s dôrazom na bratislavské
oppidum.
22. 2. o 17.00 hod. (streda) –

– rozprávania o rôznych
dobách a podobách Pezinka.

utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

Kelti.

Pe-
zinky

Otváracie hodiny:

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

Športový klub Aquatica hľadá 8 – 10 ročné dievčatá, ktoré by sa chceli
venovať synchronizovanému plávaniu. Budúce akvabely by mali vedieť
preplávať minimálne 25 metrov tromi plaveckými spôsobmi – kraul,
prsia, znak. Prihlásiť sa možno v pondelok 30. januára a v stredu 1. fe-
bruára o 16.00 hod. v bazéne hotela Zátoka na Slnečných jazerách v
Senci. Viac informácií na http://aquatica.szm.sk alebo na tel. 0904 924
476. IvanaSolymosyová

V utorok 20. decembra prevzali v Obradnej sieni MsÚ osvedčenia o
úspešnom absolvovaní kurzu noví mestskí sprievodcovia. Opráv-
nenia na sprievodcovskú činnosť im odovzdal zástupca primátora
Jozef Chynoranský a lektor Peter Sandtner. Kurz absolvovali: Eva
Wengová, Magdaléna Konečná, Verona Prokopová, Lucia Beňová,
Sandra Bognárová, Karol Polanský, Juraj Hrehorčák, Ján Matou-
šek, Dagmar Udvardiová, Natália Maneková. (mo)
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