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Slovenský zväz v kickboxe pri
určovaní poradia zobral do úvahy
vynikajúce výsledky pretekárky
klubu Karate-kickbox Pezinok, z
ktorých najvýznamnejšie boli dva
tituly majsterky Európy a strie-
borná medaila z Majstrovstiev
Európy v Bratislave a dve bron-
zové medaily zo svetového šampi-
onátu v Kanade. Získať dve me-

V Banskej Bystrici začiatkom
februára vyhlásili najlepších kick-
boxerov roka 2005 v Slovenskej
republike. Prestížne ocenenie
Najlepší kickboxer roka získala
slovenská reprezentantka, Pe-
zinčanka Svatava Špániková.

daily v semikontakte a lightkon-
takte na majstrovstvách sveta sa
okrem S. Špánikovej doteraz nepo-
darilo žiadnej slovenskej pretekár-
ke. Na ďalších dvoch miestach sa
umiestnili Martin Navrátil (dvojná-
sobný majster Európy, na MS ne-
získal medailu) a Juraj Hoppan
(majster Európy a bronzový z
majstrovstiev sveta).

Zastúpenie sme mali aj medzi
najlepšími juniorskými kickbo-
xermi – Pezinčanka

z Karate-kickbox klubu
Pezinok obsadila druhé miesto.

Trénerom úspešných kickboxe-
riek je .

Alexandra
Horáková

Miroslav Horák (mo)

V januárovom čísle Pezinčana
sme uverejnili informáciu o
miestnych daniach na rok 2006.
Keďže sa na nás obrátili viacerí
občania s otázkou, či sa budú
dane zvyšovať, opýtali sme sa
na to priamo primátora Olivera
Solgu:
– Naši občania nemusia mať

obavy zo zvyšovania daní alebo
poplatkov. Dane v roku 2006 sa
nemenia, zostávajú na úrovni
minulého roka. Práve naopak,
Mestské zastupiteľstvo na môj
návrh rozhodlo, že od dane za
psa sú oslobodení všetci obča-
nia nad šesťdesiat rokov, ktorí
psa vlastnia. (r)

Spoločný stánok Pezinka so štyrmi partnerskými mestami na tohtoročnom Slovakiatoure.
Snímka Ján Štrba

V dňoch 26. – 29. januára sa uskutočnil v bratislav-
skej Inchebe medzinárodný veľtrh cestovného ru-
chu Slovakiatour. Už tradične sa na ňom zúčastnilo
aj Mesto Pezinok v dvoch expozíciach – v spoločnej
s Malokarpatským regiónom a osobitne so štyrmi
partnerskými mestami Mladá Boleslav, Neusiedl am
See, Mosonmagyaróvár a Izola.

Účasť na veľtrhu má nesmierny význam, najmä v
oblasti rozvoja cestovného ruchu ale i prezentácie
mesta. Bola to príležitosť komplexne predstaviť po-
tenciál cestovného ruchu a prezentovať nadštan-
dardné vzťahy s partnerskými mestami a vo väzbe na

odvekú tradíciu mesta, jeho kozmopolitnú a proeuróp-
sku orientáciu. Mali sme možnosť predstaviť nové
produkty cestovného ruchu – Kulinárske chodníčky
Pezinok – Neusiedl am See a Pezinské panstvo.

Otestovali a potvrdili sme si schopnosť spolupra-
covať nielen na medzinárodnej úrovni, ale aj na
úrovni regiónu, mesta, mikroregiónu (prostredníc-
tvom projektu Pezinské panstvo). Na Slovakiatoure
bolo dohodnuté prepojenie Pezinského panstva na
Matúšovo kráľovstvo, chceme sa vzájomne propa-
govať a zúčastňovať na vlastných podujatiach.

Pokračovanie na 12. strane

Deväť februárových dní (11. –
19. 2.) trvali ľudové misie v Pe-
zinku pod názvom Boh ti otvára
srdce. Bol to veľký sviatok farní-
kov, všetkých, ktorí sa chceli
priblížiť k Bohu a upevniť svoju
vieru.

Išlo o rozsiahle misijné poduja-
tie, pozostávajúce z 31 svätých
omší s misijnou kázňou alebo
príhovorom. Uskutočnili sa ka-
techézy pre mužov a ženy, stret-
nutie s mládežou, eucharistická
slávnosť s adoráciou, premieta-
nie filmu Ježiš. Dve sväté omše
boli aj vo Vinosadoch a na Cajle.

Pokračovanie na 15. strane



. Podľa
členenia je najviac lesných pozemkov (11 716 844 m ), zastavaných
plôch a nádvorí (1 052 474 m ) a ostatné plochy (1 045 285 m ). Najviac
mestských pozemkov sa nachádza v katastrálnom území Pezinka (14
475 488 m ) a Grinavy (185 945 m ), menšie výmery sú vo Viničnom a
Limbachu.

Mesto Pezinok je vlastníkom 123 budov a stavieb, v hodnote takmer
450 mil. Sk, a bytov a iných priestorov v počte 26, v hodnote 1,9 mil. Sk.
Mesto vlastní 110 bytov.

Byty sú v správe Mestského podniku služieb, kotolne a výmeníkové
stanice Podniku bytových služieb. Ostatné objekty spravuje oddelenie
správy majetku Mestského úradu.

Mesto Pezinok vlastní v piatich katastrálnych územiach 1701 po-
zemkov o výmere 14 652 462 m . Ich hodnota je 253 mil. Sk

(mo)
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V minulom roku bolo v Útvare
hlavnej kontrolórky (ÚHK) Mesta
Pezinka zaevidovaných 72 sťaž-
ností. Z nich 31 bolo prijatých na
vybavenie, 14 týkajúcich sa vyra-
denia zo žrebovania o nájomné
byty na Zumberskej ulici nebolo
hodnotených, pretože uchádzači o
byty nesplnili podmienky, 17 sťaž-
ností bolo postúpených iným inšti-
túciám, ktorým prináleží vec riešiť,
jedna bola opakovaná a 9 sťažnos-
tí nebolo prijatých. Opodstatnené
sťažnosti sa týkali rozkopávok, ne-
konania stavebného úradu, zneči-
sťovania verejného priestranstva a
susedských sporov.

Ako informovala hlavná kontro-

lórka mesta Ing. Jarmila Volnero-
vá, na ÚHK bolo zaevidovaných 9
podnetov od občanov mesta. Štyri
z nich riešil priamo ÚHK, ďalšie
boli odstúpené na vybavenie Mest-
skej polícii a oddeleniu životného
prostredia mestského úradu.

Občania mesta vlani doručili na
mestský úrad deväť petícií, v kto-
rých namietajú proti prístavbe Ho-
tela Lipa a bytového domu na Muš-
káte, ďalej požadovali vybudova-
nie a opravy chodníkov, prístupo-
vých komunikácií a iné.

Pri porovnávaní s rokom 2004
bolo vlani zaevidovaných o 19
sťažností viac. Pribudol aj počet
podnetov (o 9) a petícií (o 8). (mo)

Tretí poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 1.
marca od 16. do 18. hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci Mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste, či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. (EL)

Aj napriek tomu, že podstatná
časť nákladov spojených s prezen-
táciou mesta Pezinka na Medzi-
národnom veľtrhu cestovného ru-
chu Slovakiatour bola financovaná
z grantu v rámci programu Interreg
IIIA, úspešnej prezentácii Pezinka
na tomto podujatí výraznou mierou
pomohli: SOU na Komenského ul.,
Vino Borik, cestovná kancelária
Coral travel. Mesto Pezinok im, ako
aj dobrovoľníkom – hodnostárom a
slúžnym projektu Pezinského pan-
stva Petrovi Galanovi, Jirkovi Vitá-
lošovi, Štefanovi Lenghartovi, To-
mášovi Tokošovi a Viktorovi Vese-
lovskému, Martinovi Krasňanské-
mu, Miroslavovi Achbergerovi ďa-
kuje za spoluprácu pri zabezpečo-
vaní tohto podujatia. (EL)

Februárové mestské zastupiteľstvo schválilo in-
vestičné akcie Mesta na rok 2006. Z mestského roz-
počtu by sa mali financovať tieto stavby:
–
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chodník a rekonštrukcia na ul. Mladoboleslav-
skej a časti M.R. Štefánika 800 000 Sk
chodník Trnavská ul. 1 000 000 Sk

chodníky Grinava 600 000 Sk

chodník Bystrická ul. 200 000 Sk

miestna komunikácia + parkovisko Moyzesova
500 000 Sk

chodník Suvorovova ul. 80 000 Sk

obslužná komunikácia Trnavská – Muškátová
650 000 Sk

parkovisko Svätoplukovač. 10-16 7 000 000 Sk

okružná križovatka Holubyho – Kupeckého – Mla-
doboleslavská – Š. Polkorába 3 000 000 Sk
prístupová komunikácia IBV Bielenisko – Rázu-
sova 400 000 Sk
parkovisko pred Domom kultúry 1 000 000 Sk

úprava miestnej komunikácie na Myslenickej ul.
400 000 Sk

prístavby, nadstavby, stavebné úpravy MŠ Ore-
šie – 8 bytov 3 000 000 Sk

dobudovanie ľavej strany chodníka)

nevyhnutné opravy chodníkov v tejto časti mesta)

v dĺžke asi 100 m popri potoku Saulak od Obrancov
mieru po výškové domy na sídlisku Juh)

oprava MK pred domami č. 24 a 26 + vybudovanie
pozdĺžneho státia)

vybudovanie spevneného chodníka, asi 50 m, me-
dzi domami na Suvorovovej a autobusovou zastáv-
kou)

okruhovanie ulíc Trnavská, Muškátová)

novostavba parkoviska)

rozšírenie parkoviska na mieste súčasnej verejnej
zelene)

–

–

–

(
–

–

Primátor ubezpečil poslancov MsZ, že vedenie
mesta urobí všetko pre to, aby v priebehu roka zís-
kali mimorozpočtové finančné prostriedky na reali-
záciu niektorých stavieb, ktoré sa nedostali do
schváleného investičného plánu na rok 2006.

rekonštrukcia budovy Radničné nám. 9
30 000 000 Sk

odvedenie dažďových vôd – Cajlanská ul.
900 000 Sk

odvedenie dažďových vôd – Holubyho ul.
300 000 Sk

odvedenie dažďových vôd – Kukučínova ul.
350 000 Sk

verejné osvetlenie na uliciach J. Raka, Moyzeso-
va, Zumberská 600 000 Sk

(mo)

(od Osvetovej besedy po križovatku Cajlanská –
Svätoplukova)

v úseku pred Starou Slimáčkou)

(komunikácia je vyššie položená ako chodník, voda
steká na chodník pri rodinných domoch)

Na križovatke Holubyho – Kupeckého – Š. Polko-
rába – Mladoboleslavská vyrastie v tomto roku
nová okružná križovatka.

Začiatok druhého februárového
týždňa nás prekvapil intenzívnym
snežením a množstvom snehu,
na aké si nepamätáme možno
desať – dvadsať rokov. Nechcem
polemizovať o tom, či to bola kala-
mita, tak ako to niektorí nazvali,
pretože iní tvrdia, že ozajstná kala-
mita bola v roku 1987, keď nepre-
mávali vlaky ani autobusy a ľudia
sa nedostali do práce a deti do
školy. Nechcem polemizovať ani s
tými, čo tvrdia, že v noci, z utorka
na stredu malo byť v meste viac
mechanizmov a ľudí, ako má
mesto dohodnuté zmluvou, neho-
voriac už o tom, že Petmas ale i
Regionálne cesty (bývalé OSC)
robili čo mohli, ale snehu bolo jed-
noducho priveľa. A že robili, čo
mohli, viem z vlastnej skúsenosti,
lebo som si ich osobne skontrolo-
val ešte o 23. hodine v utorok 7.
februára. V stredu ráno boli všetky
hlavné cesty zjazdné, vo štvrtok aj
bočné a iné (kompletne som si
prešiel autom celú Grinavu, Cajlu
a Sever). Všetky dostupné sily
som určil už v stredu popoludní na
odstraňovanie snehu zo striech
budov mesta, najmä materských
škôl a športových objektov. To
som aj po konzultácii s riaditeľom
Hasičského a záchranného zboru
Emilom Moťovským považoval za
najdôležitejšie. A popritom Pet-
mas bol neustále vonku so sied-
mimi mechanizmami a dvoma de-
siatkami ľudí – od štvrtej hodiny
rannej do večera do 22. hod.

Chcem vyjadriť poďakovanie
všetkým, ktorí túto "kalamitu" po-
máhali odstraňovať a nevnášali
do nej emócie a politiku. Chcem
poďakovať najmä tým občanom,
ale aj majiteľom prevádzok a ob-
chodov, ktorí priložili ruku k dielu a
v zmysle VZN, zákonov, ale naj-
mä svojho občianskeho pre-
svedčenia, odstránili sneh spred
svojho domu či verejného prie-
stranstva. A ďakujem aj tým, ktorí
mi v priebehu dňa volali a upo-
zorňovali na problémy v konkrét-
nych častiach mesta. Snažil som
sa, podľa možností, im tam rýchlo
poslať mechanizmy a ľudí. Volalo
mi množstvo občanov, bez vášní
alebo invektív. Volali preto, aby
sme spoločne zvládli mimoriadnu
situáciu, ktorú nám pripravila prí-
roda. Možno preto, že sa jej až
príliš často obraciame chrbtom.
Ak sme však sledovali televízne
spravodajstvo zistili sme, že ešte
na tom nie sme až tak zle.

Oliver Solga,
primátor



Zasadnutie bolo zamerané
najmä na voľbu orgánov samo-
správy, pričom voľba podpredse-
dov župy nebola úspešná. Po-
slanci odsúhlasili zriadenie 9 pra-
covných komisií a ich obsadenie.
Poslanci zvolení za okres Pezinok
budú počas celého volebného ob-
dobia pracovať v týchto komi-
siách: Mgr. Oliver Solga – komisia
regionálneho rozvoja a územného
plánovania, Ing. Jozef Chynoran-

V Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca v Bratislave sa ko-
nalo 1. februára prvé pracovné
zasadnutie Zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho
kraja.

ský – komisia dopravy, MUDr. Ri-
chard Demovič – komisia zdravot-
níctva, Ing. Vladimír Medlen – ko-
misia regionálnej spolupráce, ces-
tovného ruchu a životného pro-
stredia, Ing. Jana Pešková – finan-
čná komisia a komisia na ochranu
verejného záujmu.

Pracovné komisie zasadajú spra-
vidla raz za mesiac. Zastupiteľstvo
taktiež odsúhlasilo plán zasadnutí
v roku 2006 a ustanovilo počet
riadnych zasadnutí na osem. Naj-
bližšie zasadnutie zastupiteľstva
BSK bude 15. marca.

Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

Či je nečo tak jako má byt,
alebo je to trocha ináč, dycky sa
nájdu tý nekonečný frfloši, ke-
rým neny nyšt po vúly. Ket ne-
sneží, hnet: „Čo je toto za zimu,
šak any snech neny, gdo to kedy
vidzél...“ Ket nasneží, tak:
„jéééj, to zas bude člapkanyca,
ket sa to začne topit...“ Znova na
to zasneží a ony zase: „gdo to
kedy vidzél, tólko snehu a do
teho ty blázny na tých aftá-
koch...“ Ket na ten snech pri-
mrzne a zasvíci slnko, hnet
melú svoje: „no uznaj, čo je toto
za zimu, ket mrzne a svýcí
slnko?!?!“ A takto furt, doko-
lečka dokola špatná zima, bla-
tová jar, teplé leto, mokrý déždž,
špatná vláda, neposlušné dze-
ci, pokazené veci, málo penes,
blbý suset, sprostý úradnýk...
Naščascí je tu aj úplne opačná
fajta ludzí, kerý sa dokážu tešit s
každej maličkosci. Takýtok je-
dynci sú omnoho vzácnejší,
jako ten prvý druch, ale o to
lepšú energiju a dobrú náladu
okolo seba šírá. Tak jako tý prvý
dokážu celý den od rána poka-
zit, tak týtok druhý ho dokážu
urobit, alebo napravyt. Nekerý
ludé na vysokých mýstach začly
uš dávnejší o tem rozmýšlat a
tak majitelé firém račik zamest-
návajú tých veselších, jako tých
frflošú, nanájvyš zeberú do ro-
boty nekeho neutrálneho, lebo
aj taký teho urobý výcej, jako ten
frfloš. Tým nescem povedat, že
by zamestnancy nemaly frflat.
Né, to né, ket je to namýsce,
treba si opčas aj pofrflat, ale
treba aj vedzet, kedy to frfláný
skončit. Jeden taký dobre za-
behnutý frfloš dokáže splundro-
vat aj menšú fabriku. Jako tý
naši polytyci, frflali jeden na dru-
hého a uš aj dofrflaly. Fčuleky sa
budú usmývat, podávat každé-
mu, gdo si to nehá ruky, vyprá-
vat, že to ten druhý a já sem za
nyšt nemóhel, lebo stranýcka
dysciplýna, opčas nekeho aj
mýrne v rámci zákona okydajú
a to šecko len preto, aby nás ces
jeden velyce krásny, vonavý,
slnečný júnový výkent nahnaly
volyt. Ja osobne si myslým, že
to bude tak púl na púl. Polovička
sa bude kúpat, slnyt, záhradny-
čit, nekerý friščejší uš budú skú-
šat teplotu Jadranu a ostatný
vlastne téš, akurát si otskočá do
volebnej mýstnosci za svoju
opčanskú „povinoscú“. Je mi to
jedno ge kerej kategórii sa pri-
radzíte, akurát bych scel znova
apelovat na tých „zotpove-
dných,“ aby aspon den-dva pret-
tým nechodzily po slnku z holú
hlavu. Tým ostatným móžem
zaželat uš fčúl, koncem tejto
tuhej zimy len príjemnú kúpačku
a fajnské leto!

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo

Po decembrovom neočakávanom zrušení Mestskej hromadnej do-
pravy v Pezinku, ale i iných mestách v našom kraji, vedenie mesta pod-
niklo kroky k náprave tohto stavu rokovaním s novým vedením SAD Bra-
tislava. Mesto pripravilo návrh siete zastávok a časový harmonogram,
ktorý zohľadňuje vyťažiteľnosť jednotlivých tratí počas dňa. Tento návrh
podrobí SAD analýze a vyčísli finančný podiel mesta. Táto konkrétna
suma o ktorú sa navyšuje príspevok mesta na dopravu občanov musí ísť
na schválenie do mestského zastupiteľstva. Ako informoval primátor, ak
bude treba, k tomuto problému bude zvolané aj mimoriadne zastupi-
teľstvo. (MsÚ)

Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994
o predškolských zariadeniach v
znení neskorších predpisov a na-
riadení prijíma deti do materskej
školy riaditeľ materskej školy na
základe prihlášky. Prihlášky do
jednotlivých materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Pezinka na školský rok 2006/2007
sa podávajú v marci 2006. Miesto,
čas podania prihlášky i počet
voľných miest vo vekovej štruktúre
nájdete v tejto informácii:

zápis bude 14. 3. (11.00 – 17.00
hod.), pre deti 2,5 – 3 ročné (1. 9.
2003 – 28. 2. 2004) 5 voľných
miest;

zápis bude 15. 3. (8.00 – 17.00
hod.), pre deti 2,5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 28. 2. 2004) 21 voľných
miest;

zápis bude 23. – 24. 3. (15.00 –
18.00 hod.), pre deti 2,5 – 4 ročné
(1. 9. 2002 – 28. 2. 2004) 18
voľných miest;

zápis bude 6. – 7. 3. (13.00 – 17.00
hod.), pre deti 5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 31. 8. 2001) 15 voľných
miest, pre deti 4 – 5 ročné (1. 9.
2001 – 31. 8. 2002) 25 voľných
miest, pre deti 3 – 4 ročné (1. 9.
2002 – 31. 8. 2003) 3 voľné
miesta;

zápis bude 6. 3. (10.30 – 17.00
hod.), pre deti 5 – 6 ročné (1. 9.
2000 – 31. 8. 2001) 4 voľné
miesta, pre deti 2,5 – 4 ročné (1. 9.
2002 – 28. 2. 2004) 6 voľných
miest.

V materských školách gen. Pek-
níka, Svätoplukova a Záhradná je
kapacita na školský rok 2006/07
naplnená.

MŠ Bystrická 1

MŠ Holubyho 49

MŠ Vajanského 16

MŠ Za hradbami 1

ZŠ s MŠ Orešie 3

(MsÚ)

V kategórii veľkých predajní zvíťazil hypermarket Tesco.

Trinástykrát sa udeľovali ceny
víťazom ankety Najlepšia predaj-
ňa roka. Súťaž organizuje Mesto
Pezinok a redakcia Pezinčana.
Rovnako ako v minulom roku bola
použitá nová forma hodnotenia –
zber údajov zabezpečili anketári.
Oslovili 100 respondentov, u kto-
rých sa zohľadňovalo bydlisko,
vek, pohlavie a zamestnanie.

Ceny najlepším 21. februára
slávnostne odovzdal primátor
mesta Oliver Solga.

V kategórii supermarketov a hy-
permarketov minuloročné prven-
stvo obhájilo Tesco. Respondenti
mu dali 52 percent všetkých hla-
sov. Zákazníci ocenili výhodné ce-
ny, polohu predajne, príjemné pro-
stredie pri nákupe a čistotu. Na

Z rúk primátora Olivera Solgu preberá cenu
Adrián Šuplata (Lahôdky u Katky).

ďalších dvoch miestach sa umiest-
nili 2. Billa, 3. Hypernova. Ďalšie
poradie: Real Market (CB Market),
Coop Jednota, OC Plus, OC Mólo.

V kategórii malých
predajní opäť domino-
vali Lahôdky u Katky.
Zákazníci si pochva-
ľujú kvalitný tovar,
ochotný personál, prí-
jemné prostredie a
dobrú polohu. Na dru-
hom mieste sa umiest-
nili predajne Tatiana,
Bageta a Drogéria
100+1, na treťom Hodi-
nárstvo Hofi. V tejto ka-
tegórii bodovalo ešte
ďalších 39 predajní,
prevádzok služieb a
stravovacích zariadení.

Anketu Najlepšia

predajňa roka viackrát vyhrali: Su-
permarket Jednota (3x), Lahôdky
u Katky (3x), Očná optika (2x), Hy-
permarket Tesco (2x). (mo)



BRATISLAVA –

Naša spoločnosť, ktorá dodáva
pitnú vodu obyvateľom Bratislavy a
ďalších šiestich okresov prostred-
níctvom verejného vodovodu,
ubezpečuje verejnosť, že pitná
voda je hygienicky neškodná a
spĺňa všetky požiadavky na kvalitu
pitnej vody podľa vyhlášky Minis-
terstva zdravotníctva SR č. 151/
2004 Z.z., t.z. je zdravotne bez-
chybná a nespôsobuje konzumen-

Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť, a.s. zisti-
la, že v poštových schránkach
sa objavujú letáky, informujúce
obyvateľov o škodlivej a zdravie
ohrozujúcej pitnej vode. Upo-
zorňujeme preto verejnosť, že
ide o šírenie zavádzajúcich a
nepravdivých informácií.

tom žiadne zdravotné problémy
krátkodobým ani dlhodobým uží-
vaním. Kvalitu distribuovanej pitnej
vody kontroluje pravidelne nielen
laboratórium BVS, ale tiež regio-
nálne úrady verejného zdravotníc-
tva, ktoré vykonávajú štátny zdra-
votný dozor nad kvalitou pitnej
vody dodávanej spotrebiteľom.

Naopak, vodné filtre založené na
princípe reverznej osmózy, ktoré
istý subjekt propaguje, vodu deio-
nizujú, čo znamená, že ju zbavujú
všetkých minerálnych látok a živín,
dôležitých pre zdravý vývoj.

Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť zvažuje právne kroky voči
subjektu, ktorý nepravdivé infor-
mácie o pitnej vode verejne šíri.

Jana Štulajterová, BVS, a.s.

Dieťa zarábajúcich rodičov, kto-
rých príjem nedosahuje životné mini-
mum a navštevujú materskú alebo
základnú školu, má nárok na dotá-
ciu na stravu, školské potreby a na
motivačný príspevok. Aké sú sumy
životného minima?
4730 Sk pre jednu plnoletú fyzickú
osobu;
3300 Sk pre ďalšiu spoločne posu-
dzovanú fyzickú osobu;
2150 Sk pre nezaopatrené dieťa.

Posúdenie príjmu je založené na
dobrovoľnosti rodičov dať si posúdiť
príjem rodiny. Tlačivá môžu záujem-
covia získať na riaditeľstve mater-
skej alebo základnej školy, ktorú
navštevuje ich dieťa, taktiež na
Mestskom úrade v Pezinku, Rad-
ničné nám. 7, kancelária prvého
kontaktu a na Úrade práce, sociál-
nych vecí a rodiny, príslušného
podľa trvalého pobytu dieťaťa, ktorý
posúdi nárok na dotáciu.

Bližšie informácie môžete získať
na

alebo priamo na

V januári tohto roku nadobudol
platnosť výnos Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny č.
3749/2005-II/1, podľa ktorého štát
podporí aj deti zarábajúcich ro-
dičov, ktorých príjem nedosahuje
životné minimum.

Mestskom úrade v Pezinku,
Radničné nám. 7, na odd. škol-
stva a sociálnych vecí, tel. č. 6901
260 Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny, Moyze-
sova 2, Pezinok, tel. č. 6902 647.

(MsÚ)

Mnohí z nás si vo februári povedali, už aby tu bola jar. Po silných mrazoch
prišla poriadna nádielka snehu, ktorá spôsobila chaos, hlavne na cestách.
Cestári, ale aj iní správcovia komunikácií, sa poriadne zapotili pri odpratá-
vaní snehu, aby sa dalo prejsť po cestách a chodníkoch. Niekedy to však
nezvládali, preto sme si oprávnene aj zahromžili. Táto zima nám narobila
dosť problémov, preto sa už tešíme na blížiacu sa jar, ktorá nám okrem
ožívajúcej zelene azda prinesie i teplejšie a slnečné počasie. (mo)

Vážení čitatelia, redakcia Pe-
zinčana už rok prostredníctvom
kolportérov z radov brigádnikov
zabezpečuje roznášanie Pezin-
čana do všetkých domácností v
Pezinku. Máme záujem, aby ste
noviny dostávali v čo najkratšom
termíne od ich vydania. Najčastej-
šie mestské noviny vychádzajú v
piatok (spravidla posledný v me-
siaci), naši kolportéri vám ich majú
priniesť najneskôr do nedele.

Trváme na tom, aby si kolportéri
plnili svoje povinnosti zodpovedne,
preto by sa nemalo stávať, že no-
viny nedostanete. Z vašich telefo-
nátov či osobných kontaktov sa
však občas dozvedáme, že Pe-
zinčana ste nedostali. V takých prí-
padoch zisťujeme prečo sa to stalo
a robíme okamžitú nápravu.

Aj keď si robíme vlastné náhodné
kontroly, či boli noviny riadne do-
ručené, všetko nedokážeme zistiť,
preto vás prosíme, pokia ľ noviny
nedostanete, oznámte nám to.
Vaša spokojnosť je našim cieľom.

Pri riešení vašich pripomienok na
doručovanie Pezinčana, sa dozve-
dáme aj o ťažkostiach, ktoré majú
pri svojej práci kolportéri. Sú to pre-
dovšetkým problémy so schránka-
mi, niekde chýbajú, inde sú poško-
dené, preplnené a nedostupné.
Niekde sa nedá zistiť, koľko rodín v
dome býva. V niektorých bytovkách
sa nedá dostať ku schránkam,
zvonku sú prístupné len spoločné
schránky, z ktorých si občania no-
viny voľne vyberajú. Keď si niekto
zoberie viac výtlačkov, na tých po-
sledných sa už neujde. Vyskytujú sa
prípady, že občania si noviny vybe-
rajú aj zo schránok navzájom.

Iste by bolo naivné si myslieť, že
problémy s doručovaním úplne
vymiznú, ale chceme ich minimali-
zovať tým, že naši kolportéri si
budú svoju prácu robiť zodpoved-
ne, a spoliehame sa tiež na to, že
nám pomôžete aj vy, občania.

Predovšetkým chceme, aby ste
na spoločnú schránku napísali
koľko rodín v dome býva (uveďte
viditeľné číslo). Kolportér vám
podľa toho vloží do schránky počet
výtlačkov.

Pokiaľ sa vám noviny do rúk z
rôznych dôvodov nedostali alebo
potrebujete viac výtlačkov, požia-
dajte o ne v najbližší pondelok v
Informačnej službe, Radničné
nám. 9, alebo priamo v redakcii
Pezinčana, v Dome kultúry, Ho-
lubyho 42 (tel. 641 3435).

Očakávame, vážení čitatelia, že
spoluprácou s vami dosiahneme
spoločný záujem, aby sa Pezinčan
ozaj dostal do každej pezinskej
rodiny.

Milan Oravec
šéfredaktor

Chcela by som vás upozorniť na každoročný problém so snehom a
neodhrnutými cestami medzi Pezinkom a Bratislavou. Naisto je to tak
minimálne od roku 1992, keď som sa presťahovala do Pezinka a každo-
denne dochádzam do práce do Bratislavy.

Ráno 8. februára po celodennom snežení v predchádzajúcom dni, ne-
bola odhrnutá hlavná cesta medzi Pezinkom a Bratislavou. Z Pezinka
sme vychádzali o 5.30 hod., našťastie bolo na ceste málo áut. Keďže
však cesta nebola odhrnutá, boli sme odkázaní na jazdu v jednom jazd-
nom pruhu. Rýchlosťbola daná vozidlom načele kolóny. Neviem si pred-
staviť, kde by sme sa vyhli, keby išlo vozidlo rýchlej zdravotnej služby,
polície alebo požiarnikov. Nechápem, že nemali čas kompetentní v noci
odhrnúťaspoňhlavné cesty na Bratislavu.

Rovnako cesta popod vinohrady pri sídlisku Sever nebola odhrnutá.
Myslím si, že každý zdravý človek pochopí v prvom momente neod-
hrnuté chodníky a cesty na sídliskách, ale hlavný ťah? Frázy ako: "Robili
sme čo sa dalo", "Nie sú peniaze" alebo "Sneženie nás zaskočilo" neob-
stoja.

Nedali by sa pri odpratávaní snehu využiť aj naši nezamestnaní obča-
nia alebo iné skupiny a jednotlivci? Veď, keď sa začnú tie kopy snehu v
uliciach topiť, budú plné kanály, vyvierajúca voda na cestách a chodní-
koch, ošpliechaní chodci, zatopené pivnice a domy...

Viem, že takýchto listov máte určite veľa, neviem či to pomôže, ale
chcela som aspoň vyjadriť svoje rozhorčenie a upozorniť na to, čo je dlho-
ročným problémom Pezinčanov. Gabriela Ondríková

V sobotu 11. mar-
ca sa uskutoční v
Spoločenskej sále
Domu kultúry v Pe-
zinku prvý ročník
Otvorených maj-
strovstiev Pezinka
vo volenom mariá-
ši. Zápis hráčov

bude od 8.30 do 9.15 hod.
Turnaj je vypísaný na päť kôl, v

trvaní po 50 minút. Hrať sa bude
hra "do sto", korunový, červeň
drahší. Zápisné do turnaja je 300
Sk. Dôchodcovia (62 +) 200 Sk. V
cene zápisného je obed, olovrant
a káva. Každý hráč si prinesie
drobné mince v hodnote 100 Sk.
Ceny: 1. 8000 Sk, 2. 5000 Sk,
3. 2000 Sk. Hráči v ďalšom poradí
budú odmenení vecnými cenami.

,
0905 716 825, 0905 212 527,
0905 311 435, 0911 311 435.

Usporiadatelia: Ing. Michal Pi-
toňák, Ing. Jaroslav Chrapko

(jch)

Vysunuté pracovisko Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v
Pezinku na Komenského ulici sa
presťahovalo na novú adresu:
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok,
tel.č. 033/6902 631.

l



V porovnaní s predchádzajúcim
rokom sa počet obyvateľov zvýšil o
189 osôb. V roku 2005 sa narodilo
252 detí (o 51 viac ako v r. 2004),
zomrelo 155 osôb (o 15 menej ako
v r. 2004), prisťahovalo sa 465 a
odsťahovalo 373 osôb.

Potešiteľný je fakt, že v posled-

Počet obyvateľov Pezinka sa k
31. 12. 2005 zvýšil na 22 143
osôb. Prvýkrát sme zazname-
nali prekročenie 22-tisícovej hra-
nice, pričom naplnenie posled-
nej tisícky trvalo dvanásť rokov.

ných rokoch rastie počet novoro-
dencov. V minulom roku sa naro-
dilo najviac detí od roku 1991. Na
druhej strane nepatrne klesá počet
úmrtí, minuloročný stav je najnižší
od roku 2002. Pozoruhodné je i to,
že sa zvyšuje počet prisťahova-
ných do nášho mesta, minuloroč-
né číslo (465) je najvyššie za po-
sledných desať rokov.

V roku 2006 sa očakáva ďalšie
zvýšenie počtu obyvateľov, predo-
všetkým vďaka realizovanej novej
výstavbe bytov a domov. (mo)

Rok Nar. Prisťa- Odsťaho- Zomrelí Počet obyvateľov
deti hovaní vaní k 31. 12.

2001 168 399 353 153

2002 167 423 430 162

2003 203 326 367 183

2004 201 412 365 170

2005 252 465 373 155

21926

21924

21876

21954

22143

KULTÚRNE CENTRUM PEZI-
NOK

výberové konanie na prená-
jom nebytových priestorov v
Dome kultúry:

kancelária s rozmerom
22 m

kancelária s rozmerom
21 m

28. 2. 2006.

, Holubyho 42, 902 01 Pezi-
nok, tel. 033/641 2093, 641
3949

vypisuje

–
, s osobitným vchodom zo

zadného traktu s možnosťou
nájmu od 1. 3. 2006;

–
na 1. posch. s možnosťou

prenájmu od 1. 3. 2006.
Písomné príhlášky zašlite poš-

tou alebo prineste osobne na
sekretariát KC do

2

2

PEZINOK –

Cieľom rekordmanského podu-
jatia bolo zapojiť do športovania čo
najväčší počet plavcov. Každý z
nich preplával minimálne jednu
dĺžku 25-metrového bazénu. Tí
zdatnejší si trúfli aj na viac, naprí-
klad 55-ročná Klaudia Korvína za-
plávala presne jeden kilometer. Vo
vode sa objavil aj slovenský herec
Ján Króner, na záver sa prišiel po-
zrieťmoderátor Richard Vrablec.

Organizátori akcie Mestský úrad,
Mestská plaváreň a najmä Štu-
dentský parlament v Pezinku zare-
gistrovali aj najväčší vekový roz-
diel 82 rokov medzi 90-ročným
Alfrédom Bollardom a 8-ročnou
Kamilkou Polákovou. Z najväčšej
diaľky si prišiel po pamätný list Vla-
dimír Hudec z Banskej Bystrice.

Na 60. kilometri doplávali asi ho-
dinu pred záverom rekordu dve
členky Študentského parlamentu
Alica Danielišová a Silvia Nun-
vářová. Prvými a zároveň posled-
nými plavcami v pezinskom ba-
zéne boli zástupcovia primátora
Juraj Pátek a Jozef Chynoranský,
ktorí plávali spolu desaťkrát a ne-

Prvý feburárový pia-
tok a sobota v Pezinku patrila
plavcom, rekreačným i tým ná-
ročnejším vyznávačomči milov-
níkom tohto športu. V piatok na
pravé poludnie odštartoval pri-
mátor mesta Oliver Solga pla-
veckú 24-hodinovú non-stop
štafetu.

malou mierou sa podieľali na
úspešnom rekorde. Úspešnom
preto, lebo sa do tohto 24-
hodinového plaveckého maratónu
zapojilo 348 účastníkov, ktorí od-
plávali 2 485 dĺžok dvadsaťpäť-
metrového bazéna. Dovedna tak
vo vode absolvovali presne 62 km
a 125 metrov.

Svoj podiel na tomto rekorde má
aj dvojica Marcel Mokrý s 2,5 roč-
ným synom Lukášom. V náručí s
potomkom preplávali otec a syn 50
metrov. Ceny si prevzali okrem

Prvý a posledný úsek plaveckej štafety plávali zástupcovia primá-
tora Juraj Pátek a Jozef Chynoranský. Rekordný výkon potvrdil roz-
hodca Igor Svitok (na malej fotografii).

najstaršieho a najmladšieho
účastníka aj najrýchlejšia plavkyňa
Petra Benkovská, a Miroslav Ho-
rák za najoriginálnejšie plavky.
Našiel sa aj jeden plavec, čo ab-
solvoval svoj úsek s plávacím kole-
som.

Pezinčania i ostatní účastníci sa
tak postarali o zápis ustanovujú-
ceho rekordu v tejto disciplíne a
primátor Oliver Solga prevzal od
rozhodcu Igora Svitoka za tento
pozoruhodný výkon aj certifikát
slovenských rekordov. (IS)

V našom meste sa množia le-
kárne ako príslovečné huby po
daždi. Je to potešiteľné, lebo
Pezinčania a ľudia z blízkeho
okolia si majú z čoho vybrať,
keďže služby i sortiment sú na
veľmi dobrej úrovni. Stará bolesť
však stále pretrváva a tou sú
prevádzkové hodiny. Ani jedna z
desiatich pezinských lekární
totiž nie je otvorená dlhšie ako
do 21. hodiny. O celonočnej pre-
vádzke môžeme len snívať, ale-
bo v čase núdze v noci ísť do
Bratislavy. Naozaj je ešte stále
organizačne neriešiteľné a eko-
nomicky neúnosné mať otvore-
né aj v noci, prípadne si služby
podeliť? Pezinčanom i obyva-
teľom okresu by to iste pomohlo.
Prihováram sa za takéto rieše-
nie nielen ako primátor, ale naj-
mä ako občan. A Mesto by iste
dokázalo takejto lekárni pomôcť,
alebo vyjsť v ústrety nejakou
dostupnou formou. (OS)

Koncom minulého týždňa roko-
val primátor s generálnym riadi-
teľom Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti Ing. Danielom Geme-
ranom o napojení firiem ako aj jed-
notlívých stavebníkov na splaš-
kovú kanalizáciu. Už v minulosti
sme viackrát informovali o
preťaženosti jestvujúcej čističky
odpadových vôd v Pezinku a o
hroziacej stavebnej uzávere. Pro-
blém, ktorý bývalé Západosloven-
ské vodárne a kanalizácie neriešili
sa dnes objavuje v plnej nahote.
Až nové vedenie BVS sa začalo
venovať tejto problematike a uro-
bilo potrebné kroky k výstavbe
veľkého tzv. Karpatského zberača
odpadových vôd, ktorý by mali
odovzdať do prevádzky v polovici
roku 2008. Zatiaľ Mesto každo-
ročne bojuje o možnosť napojenia
na jestvujúcu kanalizáciu aspoň
pre rodinné domy, bytové domy a
menšie firmy. Aj výsledkom ostat-
ného rokovania je skutočnosť, že
ku kanalizácii sa budú môcť pripá-
jať stavebníci rodinných domov a
to bezplatne (nebudú sa finančne
podieľať na rekonštrukcii a vý-
stavbe mestskej kanalizačnej sie-
te). K povoleniu pre BVS potrebujú
ešte súhlas primátora – tak ako
doteraz. Právnické osoby pri vý-
stavbe bytových domov, sklado-
vých a firemných budov a areálov
sa budú musieť podieľať, tak ako
doteraz pomernou sumou na zlep-
šení jestvujúceho stavu. Každé
zlepšenie totiž vedie k šetreniu a
potom k udeľovaniu súhlasu napo-
jiť sa na ČOV v podobe "sekundo-
vých litrov". Preto najdôležitejšou
úlohou je dnes docieliť aby sa da-
žďová voda odvádzala do potokov
mimo ČOV, aby nezaťažovala čis-
tičku a aby do čističky pritekali len
odpadové vody, teda splašky. V
spolupráci s BVS sa nám to aj darí,
komplexne sa však problém vy-
rieši až spustením prevádzky Kar-
patského zberača. (OS)



V rámci Medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour
2006 v bratislavskej Inchebe ze-
mepán Pezinského panstva Peter
Galan ml. odovzdal poverovacie
listiny hodnostárom a slúžnym
zapojeným do projektu. Prevzali
ich veľvyslanec pre Českú repub-
liku Jirko Vitáloš, majerníci člen-
ských obcí – za Pezinok Martin
Krasňanský, za Slovenský Grob
Viktor Veselovský, za Viničné Šte-
fan Lenghart, za Vinosady Miriam
Ščepánová a za Limbach Tomáš
Tokoš, kronikár Peter Wittgrúber,
hlásnik Dušan Petráš a pisárky
Martina Kotlárová a Janka Proko-
pová.

Do tlače sa pripravuje pas Pezin-
ského panstva. Termín jeho distri-
búcie cez informačné centrá a uby-
tovacie zariadenia v mikroregióne
Pezinok sa predpokladá v marci.

Hlavným podujatím Pezinského
panstva v tomto roku budú Hradné
slávnosti, ktoré sa uskutočnia 10.

Snímka Jána Štrbu je z tohtoročného Slovakiatouru, kde sa Pezin-
ské panstvo prezentovalo na slávnostnom odovzdávaní poverova-
cích listín hodnostárom a služným.

júna pri príležitosti Keramických
trhov v Pezinku. Okrem toho zavíta
pezinský zemepán aj na hodové
slávnosti do obcí mikroregiónu.

Viac informácií o Pezinskom pan-
stve nájdete na www.pezinske-
panstvo.sk.

(EL)

Do roku 2002 sa podnikatelia a
občania mesta vo veciach výrubu
drevín obracali na Mestský úrad v
Pezinku. Od začiatku roka 2003
sa na Spoločnom obecnom úrade
vybavovali i žiadosti z Vinosadov,
Limbachu, Viničného a Sloven-
ského Grobu.

V zmysle § 68, písm. h zákona č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpi-
sov Obvodný úrad životného pro-
stredia Pezinok (ďalej len ObÚ ŽP
Pezinok), so sídlom na ul. M.R.
Štefánika č. 10 v Pezinku, s účin-
nosťou od 15. 2. 2006 vyhradil pô-
sobnosť obce vo veciach podľa:
§ 9, odst. 1 písm l) – vydanie povo-

lenia na výrub drevín podľa osobit-
ných predpisov;

§ 12 písm. c) – umiestnenie vý-
sadby drevín a ich druhové zlože-
nie za hranicami zastavaného úze-
mia obce mimo ovocného sadu,
viníc, chmeľníc a záhrad;
§ 47 – výrub drevín;
§ 48 – náhradná výsadba;

zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane
prírody a krajiny.

Obvodný úrad si takto vyhradil
povoľovanie uvedených činností
na území mesta Pezinka a obcí
Vinosady, Limbach, Viničné a Slo-
venský Grob v častiach ich extra-
vilánu, ktorý sa nachádza v II.
stupni ochrany – CHKO Malé Kar-
paty a na pozemkoch vo vlastníct-
ve mesta a obcí.

Ďalšie informácie sú dostupné
na Oddelení živ. prostredia MsÚ
Pezinok (III. posch., č. dv. 56/b,
Ing. Jana Gubániová, tel. č.
033/6901 153) alebo na Obvod-
nom úrade životného prostredia v
Pezinku, ul. M.R. Štefánika č. 10
(III. posch., č. dv. 301, Ing. Andrea
Žídková, tel. 033/641 2340).

(MsÚ)

Pochádza z Pezinka. Do roku
1968 ako nestraník nemal šancu
dostať sa do zahraničia, preto uví-
tal isté uvoľnenie vtedajšieho poli-
tického systému. Využil to a ako
tridsiatnik išiel študovať na Tech-
nickú univerzitu v Ontariu v Kana-
de. Keď sa začala situácia na Slo-
vensku zhoršovať, pozval do Ka-
nady aj manželku a dve deti. Bolo
mu ťažko, ale rozhodol sa, že do
nových pomerov, tzv. normalizá-
cie sa nevráti. Po celý čas pôso-
benia v Kanade neprestal byť Slo-
vákom, vždy sa hrdo hlásil k svojej
vlasti, aktívne pracoval v Kanad-
skej slovenskej lige a už desať
rokov na Slovensku podniká. Reč
je o ,
ktorého sme pri nedávnom pobyte

Ing. Štefanovi Kovačičovi

na Slovensku požiadali o rozho-
vor.

–

–

–

l

l

l

Ako ste sa uchytili v Kanade?

Sú rozdiely v
stavebníctve u
nás a v Kanade?

Ako ste sa dostali podnikať
na Slovensko?

Po skončení štúdia som začal
pracovať v stavebníctve. Robil
som vo viacerých firmách, neskôr
sme si s priateľmi založili vlastnú
firmu Three Hills Company,čo zna-
mená Tri vrchy,
pochopiteľne my-
sleli sme na slo-
venské vrchy.
Niekoľko rokov
som tiež po veče-
roch vyučoval na
Seneca Kalics v
Toronte.

Áno, sú. Mňa
ve ľmi zau jala
technológia, u
nás sa na stav-
bách používajú
masívne základy,
železobetóny, v Kanade sa po-
užívajú odľahčené materiály,
oveľa viac sa šetrí s materiálom,
ale veľmi múdro, nie je to na úkor
bezpečnosti.

Naša firma úspešne podniká v
Kanade, máme za sebou tisícky
zákaziek. Stavali sme byty aj na
Floride. Ponuku podnikať na Slo-
vensku sme dostali od vtedajšieho
predsedu Národnej rady Rudolfa
Schustera, vraj, aby sme prišli s
kanadským systémom výstavby
domov. Sľubovali nám, tak ako
iným zahraničným firmám daňové

prázdniny, ale nakoniec to na nás
neplatilo, lebo sme Slováci. Na
Slovensku sme už desať rokov,
firme sa vcelku darí, robíme bal-
kóny a zimné záhrady.Časť mate-
riálu nakupujeme tu na Slovensku,
niektoré, najmä posuvné systémy
dovážame priamo z Kanady. Uro-

Z prijatia Štefana Kovačiča u bývalého predsedu
NR Rudolfa Schustera.

bili sme asi 1200 montáží, na ktoré
poskytujeme 5-ročnú záruku.

Pozastavujem sa nad tým, že
miestni podnikatelia musia mať 50
– 80 percentné zisky. V Kanade je
to 8 – 10 percent a sme spokojní.
Svedčí to o tom, že tu stále nie je
dostatočná konkurencia. My dodá-
vame materiály z Kanady a ešte
dokážeme konkurovať. Časom sa
to aj tu určite zmení.

Áno, v tejto národnej organizácii

–

–

l

l

Ako hodnotíte podnikanie na
Slovensku?

Pán Kovačič, poznáme vás
tiež ako aktívneho funkcionára
Kanadskej slovenskej ligy...

som roky aktívne pracoval. Deväť
rokov som bol jej predsedom, istý
čas i podpredsedom. V de-
väťdesiatom roku sme dostali po-
zvanie na Slovensko, vtedy som
pôsobil vo funkcii predsedu. Prijal
nás Rudolf Schuster. Potom sme
už prichádzali častejšie. Pred
voľbami sme dokonca chodili po
Slovensku a agitovali za samo-
statné Slovensko. To bol náš
hlavný program, ktorý sme sa sna-
žili presadzovať.

Mnohí súhlasili, ale máte prav-
du, boli aj takí čo nám ukazovali,
že sme sa zbláznili. Argumentovali
tým, že Slovensko nie je schopné
ísť samostatne. Roky nám ale dá-
vajú za pravdu, Slovensko ide
vlastnou cestou.

Musím povedať, že sklamaný
som, lebo je tu nestabilná politická
scéna, čo Slovensku škodí. Politici
myslia viac na seba a svoju karié-
ru. Mohli ste byťuž oveľa viac vpre-
du. Ja však verím, že krajina sa
zmobilizuje a posunie výraznejšie
dopredu.

Veľa som pochodil po Slovensku
a môžem vám povedať, že som
nenašiel mesto v takom rozvoji
ako je Pezinok. Je tu čo obdivovať,
rapídne sa zlepšujú služby, mesto
rastie do krásy.

–

–

–

l

l

l

Ako vás ľudia prijímali, nie
všetci boli za rozdelenie Česko-
Slovenska...

Nie ste sklamaný z vývoja na
Slovensku, dnes je u nás veľa
ľudí nespokojných, za Čechmi
zaostávame...

Ako sa vám páči terajší Pezi-
nok?

Milan Oravec



Dovoľujeme si Vám úprimne
poďakovať za váš príspevok k
úspešnej realizácii 12. Plesu
farnosti Pezinok, ktorý svojou
návštevnosťou už prekročil rá-
mec okresu. Podujatie bolo pre-
vierkou schopností všetkých
zainteresovaných a zároveň
príležitosťou stráviť príjemný
večer v kruhu dobrých ľudí.

Tlmočím vám poďakovanie,
ktoré sa nám dostalo od našich i
zahraničných účastníkov a ná-
vštevníkov plesu.

Želám vám veľa úspechov v
ďalšej práci a verím, že budete
nápomocní aj pri ďalších hu-
mánnych podujatiach v našom
meste.
Čistý zisk z 12. Plesu far-

nosti v sume 34 tisíc Sk bol
3. februára 2006 odovzdaný
Rímsko-katolíckemu úradu.
Tak ako bolo vopred ozná-
mené bude použitý na opravu
Farského kostola.

František Féder
hlavný organizátor

Pezinok si 25. marca pripomenie
170 rokov od narodenia známej
osobnosti Jozefa Ľudovíta Holu-
byho, evanjelického farára, náro-
dopisca, príležitostného historika,
archeológa a vynikajúceho botani-
ka, ktorý záverečné roky svojho
života prežil v našom meste. Naro-
dil sa 25. marca 1836 v Lubine (pri
Novom Meste nad Váhom), študo-
val na gymnáziu v Modre v čase
rektorstva Jána Kalinčiaka, neskôr
teológiu na evanjelických lýceách
v Bratislave a Viedni. V hlavnom
meste vtedajšej monarchie sa
zoznámil s redaktorom

Danielom Lichardom
a u jeho brata Ľudovíta pôsobil v
Skalici po skončení štúdii (1860 –
61) ako kaplán. V rokoch 1861 až
1909 bol do konca svojej aktívnej
pastorácie evanjelickým farárom v
Zemianskom Podhradí, kde prežil
najaktívnejšiu časť svojho života.
Práve tu sa v botanike vypracoval
na uznávaného odborníka európ-
skej úrovne, čoho dokladom je
množstvo vedeckých úvah, publi-
kácií a príspevkov uverejnených v
tom čase v rozličných časopisoch
v Európe. Oženil sa s Emíliou, rod.
Čulíkovou, s ktorou vychoval štyri
deti. V roku 1909 ako sedemde-
siattriročný odišiel zo Zemiansko-
podhradskej fary na dôchodok k
svojej dcére Božene Žarnovickej
do Pezinka a žil tu potom štrnásť
rokov.

V Pezinku na penzii sa venoval
najmä svojmu botanizovaniu, ne-
prestal však písať národopisno-
historické články, vďaka ktorým
máme správy o živote ľudí v Pe-
zinku v prvej štvrtine 20. storočia.
Sám si svoj nový spôsob života
pochvaľoval, ako uvádzal v liste z
roku 1911 redaktorovi

dr. Čeňkovi Zíbrtovi: „

.“
Vďaka „

“ mohol podľa možností publi-
kovať články z minulosti Pezinka,
ako napr.

, uverej-
neným v
či rozsudky zo starej mestskej

Sloven-
ských novín

Českého
lidu Už sem
se zde cele udomácnil a mám tak
pohodlný život, jako nikdy předtím,
a dosti času k botanizování a pro-
kutávání starých písem

prokutávaní starých pí-
sem

Z prechádzky Pezinkom
a jeho najbližším okolím

Slovenských pohľadoch

aspoň niekoľko z nich, pretože
krásnym spôsobom vykresľujú
atmosféru pezinských týždenných
trhov, konaných začiatkom 20.
storočia každú stredu a v nedeľu
ráno. Cez tieto príklady sa môže-
me asi najviac priblížiť mysleniu
jubilanta.

„

.“
„

.“
„

.“
„

.“

Nedávno šiel som sa i so psí-
kom podívať na trh, kde mali ženy
po zemi rozložené hromádky fa-
zuľových luskov. Psík, nemóres-
ník, nevediac, čo sa v kráľovskom
svobodnom meste sluší, bežiac
popri predavačke, so susedou
živo besedujúcej, jednu hromádku
luskov polial, tak že to ženička ne-
zbadala, až sa iné dali do smiechu,
že už nebude treba tých luskov pri
varení soliť. Dosiaľ ma to mrzí, že
som tej predavačke nezaplatil tú
hromádku luskov, ale vtedy mi to
nenapadlo, lebo som sa nemohol
smiechu zdržať, keď psík utekal,
ako by sa nič nebol stalo

Kráčajúc ďalej, videl som zná-
meho pána, ako prezeral roz-
košné kozliatko, ktoré Židáčik nie-
sol na predaj. Onen pán sa pýtal:
začo je to kozľa? A dostal za odpo-
veď, že za 5 zlatých. Ej reku, treba
sa tak pojednať, ako Žid so Židom,
ktorý riekol: „5 zlatých pýta, 4 zlaté
myslí, 2 zlaté je to hodno: teda po-
núknem 1 zlatku.“ Ale z kúpy ne-
bolo nič

Zažartoval som si s jedným
prespoľným strýkom, ktorý niesol
z jarmoku cez ruku prevesené
nové čižmy. „ Ej reku strýčko, ale
ste si pekné čižmy kúpili, a ak ich
budete tak nosiť, ako švec, budú
vám sto rokov trvať! „A ako nosí
švec čižmy? Pýtal sa veselo. „
Nuž, reku, cez ruku prevesené

U samého potoka predávajú
brezové metly, donesené zo Záho-
ria. Raz sa zišli dvaja predavači
metiel na trhu. Jeden vraví: „Ale
človeče, ako vy môžete tie metly
tak lacno predávať? Ja kradnem
metlové prútie a predsa ich
nemôžem tak lacno dávať.“ Nato
mu druhý odpovedal: „Ale ja krad-
nem už hotové metly, preto ich aj
lacnejšie môžem predávať

Martin Hrubala
Malokarpatské múzeum
v Pezinku

knihy trestných záležitostí. Tak pre
zaujímavosť napr. v jeho ruko-
pisnej práci o dejinách Pezinka
nachádzame údaj o roku 1825:
„Opetovaly sa v meste často zá-
hubné požiary, tak že mesto vypí-
salo peňažitú odmenu tomu, kto
prvý taký požiar oznámi. Toto
použil mestský dráb, menom Smet-
ko, a sám na viac miestach pod-

ložil oheň a potom to vyhlásil, aby
odmenu pozornosti dostal, ale bol
na samom skutku polapený a po-
nevadž v jednom požiari aj ľudské
životy zahynuli, mestským súdom
na smrť odsúdený a mečom od-
pravený (bol ).“

V roku 1915 zomrela Holubymu
manželka Emília, v roku 1917 zať
Július Žarnovický a v roku 1919
syn Cyril. Ako to poznačilo Ho-
lubyho nevieme, iste ho však smrť
blízkych ľudí v takom krátkom ča-
se, veľmi zarmútila. Dňa 16. de-
cembra 1922 mu za jeho celoži-
votnú vedeckú prácu udelili na Kar-
lovej univerzite v Prahe čestný
doktorát prírodných vied. Dlho sa
mu však netešil, pretože o pol roka
neskôr, 25. júna 1923, zomrel v
Pezinku v požehnanom veku 87
rokov a tu je dodnes pochovaný.

Málokto vie, že J. Ľ. Holuby mal
okrem svojej vedeckej precíznosti
a pedantnosti aj veľký zmysel a cit
pre humor a vtip. Vo svojich náro-
dopisných článkoch o živote Pe-
zinčanov často rád zaznamenával
a komentoval rôzne komické prí-
hody a situácie, ktorých bol sved-
kom. Na ilustráciu chceme uviesť

V Kalendári podujatí v Pezinku
na rok 2006 avizované spomien-
kové stretnutie pri príležitosti 170.
výročia narodenia J. Ľ. Holubyho
(25. 3. 2006) sa z personálnych
dôvodov neuskutoční. Organizá-
tori sa za túto zmenu ospra-
vedlňujú. Náhradný termín včas
zverejníme. (EL)

Predposledný marcový večer
bude Kultúrne centrum miestom
stretnutia pezinských učiteľov. Aj
tohto roku, ako po tri minulé, po-
zýva primátor mesta Oliver Solga
pedagógov na spoločenský večer
pri príležitosti ich sviatku. Symbo-
lický darček pre nich bude mať
tentokrát podobu monodrámy Ca-
veman v interpretácii Miroslava
Nogu. (EL)

Trio FEELME z Pezinka (Tomas – guitar, Laco – bass, Petter –
drums) sa predstavilo vo štvrtok 9. februára na Musicmanii u Švarca.
S veľkým úspechom zahrali hudbu z filmov Pulp Fiction, Under-
ground, James Bond a Vtedy na západe vo verziách, aké doposiaľ
nikto nepočul.

Kapela má pripravený koncertný program , s
ktorým sa okrem vystúpení v kluboch predstavila na festivaloch Ho-
dokvas, Cibulák, Revište, IFF Bratislava.

V súčasnosti FEELME nahrali svoj prvý singel , ku
ktorému sa pripravuje videoklip.

21st Century Songs

PF-pulp fiction
(r)

Občianske združenie Dobro-
voľný hasičský zbor v Pezinku
usporiada v nedeľu 16. apríla v
Dome kultúry tradičnú Hasičskú
šibačkovú zábavu. Začiatok o
19.00 hod. Do tanca a na počúva-
nie hrá hudobná skupina Akord.
Vstupné 200 Sk. Vstupenky si
môžete zakúpiť aj v predpredaji u
JánaSlaného, tel. 0907 717 891.

(r)



14.00 Slušná továreň/Adecent factory Kinosála

14.00 Big Mike/ Big Mike Malá sála

15.30 Čo zem sľúbila nebu/ La terre a promis au ciel Kinosála

15.30 Futbalistka Jamila/ Jamila Malá sála

16.00 Moje milované dievčatko/ Mitt elskede barn Malá sála

16.45 Slepá spravodlivosť/ Slijepa pravda Kinosála

18.00 Deti zo stanice Leningradská/ The children of... Malá sála

18.45 89 mm/ 89 mm Malá sála

r.Thomas Balmés, Francúzsko, Fínsko, 2004, 79 min.

r. Hakan Berthas, Hanna Heilborn, Švédsko, 2004, 58 min.

r. Sabina Subasič, Francúzsko, 2003, 52 min.

r. Ingeborg Jansen, Holandsko, 2004, 14 min.

r. Brit Jorunn Hundsnes, Nórsko, 2004, 103 min.

r.AldinArnautović, Refik Hodžić, Bosna a Hercegovina, 2004,
59 min.

r. Hanna Polak,Andrzej Celinski, Poľsko, 2004, 35 min.

r. Sebastian Heinzel, Nemecko, Bielorusko, 2004, 77 min.

16.30 Ukrajina

16.45 Dánske karikatúry proroka Mohameda Salónik

17.15 Turecko Zrkadlovka

Zrkadlovka
Očami a kamerou Vlada Dudláka

Pohľad z druhej strany, Zuzana Fialová

Vedeli ste, že najväčšie antické diela po páde Ríma sa uchová-
vali pred európskymi barbarmi v Konštantinopole – dnešnom

Istanbule? Keďúzemie dnešného Slovenska malo ledva 20 000,
Istanbul mal 1 milión obyvateľov? Ako vyzerá dnešné Turecko
a aké máme voči nim zaužívané predstavy. Premieta Martin
Navrátil.

Zážitky, fotky a spomínanie na trojmesačný pobyt Táne Srokovej

Veľká severská cesta cez nekonečné fínske lesy, kde nezapa-
dá slnko, nórske fjordy, najvyššie škandinávske pohorie či se-
verské mestá ako Kodaň, Oslo,Trondheim. Premieta Martin Na-
vrátil.

Očami a fotoaparátom reportéra časopisu Lidé a země

17.45 Írsko Salónik

18.30 Veľká severská cesta – Fínsko, Švédsko, Nórsko, Dánsko
Zrkadlovka

18.30 Rumunsko Salónik

19.30 Czaldy-Waldy quartet (ČR) Estrádna sála

21.00 Korai Öröm (HUN) Estrádna sála

23.00 Korai Banditos (HUN) Estrádna sála

etno – šansóny zo Zakarpatskej Rusi

V posledných rokoch jedna z najznámejších a najkvalitnejších
worldmusic kapiel strednej Európy

DJ-ská úderka skupiny Korai Öröm

MartinČrep - Fragmented ITALY

Vernisáž výstavy v minigalérii KC o 18.00 hod.

(nar. 23. 6. 1973), je jeden z najúspešnejších reklamných fotografov na
súčasnom slovenskom trhu. Venuje sa cestovnej, reklamnej a umeleckej
fotografii. Vystavoval na Slovensku i v zahraničí, projekty: Kúsok mojej
Afriky, Loesje – Holandsko, Stories, Eastern Village, Zlomí ti tvár, cyklus
bytových výstav Vitajte.

Od 15.00 do 23.00 sa môžete osviežiť v originálnej čajovni a zároveň
podporiť projekty občianskeho združenia Človek v ohrození. V čajovni
bude nepretržite fungovať hudobná chill-out produkcia známych i menej
známych DJ-ov z blízkeho i ďalekého okolia.



Príslušníci Mestskej polície (MsP) od začiatku roka vykonali tri
služobné zákroky, pri ktorých zadržali šiestich páchateľov trest-
ných činov. V dvoch prípadoch to boli trestné činy proti majetku
(krádež), v jednom ublíženie na zdraví. Páchateľov mestská polícia
odovzdala orgánom činným v trestnom konaní. Vo všetkých prípa-
doch mestská polícia vykonala úspešne služobný zákrok na zá-
klade oznamu všímavých občanov nášho mesta. Zabránila týmďal-
ším možným škodlivým následkom a zabezpečila ochranu života,
zdravia a majetku občanov.

Mestská polícia ďakuje obyvateľom, ktorí ako svedkovia veľmi
rýchlo zareagovali a páchanie trestnej činnosti oznámili na linku
mestskej polície.

Napadol muža nožom
V utorok 17. januára o 21.50 hod.

prijala Mestská polícia telefonický
oznam, že na Silvánovej ulici (Muš-
kát) neznáma osoba s nožom v
ruke naháňa muža, pričom sa mu
vyhráža zabitím. Na miesto bola
okamžite vyslaná hliadka, ktorá
počas presunu spozorovala na Tr-
navskej ulici ležať na zemi bez-
vládne telo a nad ním skláňajúcu sa
osobu. Zistili, že zraneným je M. O.
z Pezinka, ktorý mal krvavé stopy
na odeve v oblasti hrudníka a ťažko
dýchal. Prítomný neznámy muž
uviedol, že zranený sa pokúsil krad-
núť a pri pokuse o jeho zadržanie
ho pichol nožom. Pritom vytiahol z

vrecka nôž. Keďže vzniklo podozre-
nie, že nožom môže ohroziť prísluš-
níkov MsP, použitím donucovacích
prostriedkov mu ho vyrazili z ruky a
založili mu putá. Do príchodu Rých-
lej zdravotnej pomoci, príslušníci
MsP poskytovali zranenému prvú
pomoc. Hliadka OO PZ Modra zis-
tila totožnosť zadržaného, ktorým
bol 53-ročný V. Č. z Ružindola.
Modranskí policajti dotyčného pred-
viedli na OO PZ v Pezinku. Hliadka
MsP zabezpečovala miesto trest-
ného činu až do príchodu kriminalis-
tov.

V piatok 3. februára o 20.45 hod.
na automatický záznamník útvaru

Kradli v škôlke

MsP Pezinok oznámili narušenie
objektu Materskej školy Za hrad-
bami v Pezinku. Na miesto boli
okamžite vyslané dve hliadky. Po
vstupe do areálu škôlky jedna z
hliadok spozorovala neznámu
osobu skrývajúcu sa v kríkoch. Tá
keď zazrela policajtov dala sa na
útek smerom na Bernolákovu
ulicu. Druhá hliadka MsP krátko
nato spozorovala dve osoby be-
žiace z areálu škôlky smerom na
ulicu Obrancov mieru a zadržala
ich. Pri obhliadke areálu škôlky
zistili násilné otvorenie vchodo-
vých dverí do budovy, pričom boli
vytrhané drevené lišty a rozbitá
sklená výplň dverí. Na usvedčenie
páchateľov využili aj služobného
psa, ktorý sa po pachovej stope
dostal až k zadržaným. Pácha-
teľmi boli 17-ročný S. N. a 13-
ročný Z. S. obaja z Pezinka, kto-
rých predviedli na ďalšie vyšetro-
vanie na OO PZ v Pezinku.

V nedeľu 12. februára o 0.22
hod. oznámil občan Pezinka, že
na ceste pri Hypermarkete Tesco
spozoroval z okna svojho bytu tri
neznáme osoby s podozrením, že

Vlámali sa do áut

sa pokúsili vlámať do zaparkova-
ného nákladného vozidla. Vzá-
pätí tieto osoby odišli na Bratislav-
skú ulicu, smerom do centra
mesta. Privolaná hliadka MsP
spozorovala pri križovatke Ko-
menského – Drevárska – Brati-
slavská trojicu utekajúcich mu-
žov. Mestskí policajti ich za po-
moci donucovacích prostriedkov
zadržali. Pri bezpečnostnej pre-
hliadke našli u jednej osoby kladi-
vo, u ďalšej reflexnú vestu oran-
žovej farby. Pri preukázaní totož-
nosti zistili, že sú to 19 r. M. M., 17
r. T. S. a 19 r. M. S., všetci z Pezin-
ka. Po týchto úkonoch im dali putá
lebo hrozilo, že sa dajú na útek.
Hliadka MsP so služobným psom
vykonala obhliadku miesta činu a
zistila, že páchatelia rozbili bočné
a čelné sklo na nákladnom aute a
bočné sklo na osobnom vozidle
Renault. Služobný pes po zachy-
tení pachovej stopy doviedol pso-
voda až k páchateľom, ktorí sa k
trestnej činnosti priznali. Pácha-
teľov potom vozidlami mestskej
polície dopravili na OO PZ v Pe-
zinku.

Mgr.Ľudovít Farbula
náčelník Mestskej polície

Novozámocké vydavateľstvo
Crokus vydalo básnickú prvotinu
pezinských autoriek Evy Hajno-

vičovej a Magdalény Amzlerovej.
Zaujímavá knižka má 48 strán,
tvrdú väzbu, je ilustrovaná kres-
bami M. Amzlerovej a v náklade
200 výtlačkov vyšla s prispením
Fondu kultúry Mesta Pezinka.
Prezentácia knihy sa uskutočnila
vo štvrtok 16. februára za účasti
primátora Olivera Solgu, jeho
zástupcu Jozefa Chynoranského
a ďalších hostí, príbuzných a pria-
teľov debutujúcich poetiek.

Krstný otec Peter Wittgrúber
pokrstil novú knihu lupeňmi šípo-
vých ruží. (mo)

Zľava – Eva Hajnovičová, Pe-
ter Wittgrúber a Magdaléna
Amzlerová pri krste knihy.

V Mestskom múzeu v Pezinku
bola otvorená výstava Kelti. Ako
nám povedal pracovník múzea

Peter Wittgrúber, jej zámerom je
prezentovať základné rysy kelt-
skej kultúry – hrnčiarstvo, ko-
váčstvo, poľnohospodárstvo,
šperkárstvo, vojenstvo, po-
hrebný mýtus. Na výstave, ktorá
je určená predovšetkým žiakom
základných a stredných škôl, sú
vystavené nálezy pochádzajúce
zo západného Slovenska, ktoré
sú vo vlastníctve Archeologic-
kého múzea Slovenského ná-
rodného múzea. Nájdete tu však
aj niektoré nálezy z výskumu v
Slovenskom Grobe alebo také,
ktoré mestské múzeum nakú-
pilo. Výstava potrvá do 15. mája
2006. (mo)

Kurátor výstavy Mgr. Rado-
slav Čambal (vpravo) z Arche-
ologického múzea na verni-
sáži v mestskom múzeu.



Lukáš Wiesenganger 19.12.
Šimon Procházka 25.12.
VendelínDudo 31.12.
Lenka Kováčová 4.1.
Michal Paulen 4.1.
Richard Kormos 8.1.
Natália Idešicová 13.1.
Franko Garaj 15.1.
Samanta Semešová 20.1.
Samuel Ščevlík 20.1.
Filip Jerg 21.1.
Lea Beňačková 24.1.

Ivan Mĺkvy 61 r.
Mária Slimáková 73 r.

Eduard Martinčič 8.2.
Anna Petrovičová 8.2.
Alojz Butko 14.2.
Mária Lichtnekerová 20.2.
ZlataJančaríková 21.2.
Irena Paluchová 21.2.
MUDr. Alžbeta Ribanská 22.2.
Anna Štrbová 23.2.
Ľuba Chvosteková 24.2.
Genovéva Pravdová 27.2.

70-roční

Igor Sobota a Renata Keraková
Boris Peták a Oľga Švábeková

Marcel Slováček 27.2.
Anežka Bíliková 28.2.

Jaroslav Krampl 1.2.
Rudolf Böhm 2.2.
Anna Solgová 2.2.
Estera Slezáková 4.2.
Eulália Michaličková 10.2.
František Polák 18.2.
Jarmila Dočkalová 20.2.
Alojz Janečka 24.2.
Božena Dubovská 25.2.
Jozef Sabo 27.2.

Anna Rösslerová 7.2.
Margita Benkovská 19.2.
Alexander Šmídl 25.2.

Emília Sobotová 7.2.
Imrich Turek 16.2.
Ľudevít Múčka 21.2.

Jozef Heriban 10.2.
Michal Hanúsek 19.2.
Ľudmila Hankerová 28.2.

Elena Viktorínová 12.2.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

91-ročná

Dňa 31. decembra
2005 uplynulo 15
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
dcérka, vnučka a
neter

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Otec Igor a
ostatná smútiaca rodina.

Editka
CEHLÁROVÁ

Dňa 22. 2. 2006uply-
nul rok, čo nás naša
drahá dcérka a man-
želka

,
rod. Krausová, na-
vždy opustila.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel Igor
a ostatnásmútiaca rodina.

Ľudmila
CEHLÁROVÁ

Dňa 14. 2. 2006 sme
si pripomenuli 8. vý-
ročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný
otec, dedko a krstný
otec

.

Dňa 15. 2. 2006 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie, čo nás navždy
opustila naša milo-
vaná mama, babka
a krstná mama

.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú synovia Igor a Ivan s rodinami a
dcéry Dana a Zlata s rodinami.

Cyril ZAHRADNÍK

Jolana
ZAHRADNÍKOVÁ

Dňa 15.2. 2006 uply-
nie rok, keď nás ná-
hle a nečakane na-
vždy opustil náš
drahý

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, spolu s nami
tichú spomienku. Manželka a deti s
rodinami.

František JERGL

Kto stratil koho miloval,
vie koľkobolesti zostalo.

Dňa 22. 2. 2006uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša najdrahšia man-
želka, mamička, ba-
bička a prababička

.
S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí jej s nami venujú
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Brigitka
BALÁŽOVÁ

Dňa 22. 2. 2006uply-
nulo 10 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor a dedko

.
S láskou spomínajú

manželka a deti s rodinami.

Samuel UHLÁRIK

Tá rana v srdci bolí
a zabudnúť nedovolí.
Čím viac plynie čas,
tým viac chýbaš nám.

Dňa 1. 3. 2006 to bu-
dú 2 roky, čo nás na-
vždy náhle opustil
manžel, otec a ded-
ko .
S láskou spomínajú
manželka, dcéry s
rodinami a vnúčatá

Davidko, Miško a Zuzka.

Pavol AULITIS

Dňa 2. januára 2006 oslávili naši
drahí rodičia

krásnych50 rokov spoločného živo-
ta.
Do ďalších rokov veľa zdravia a
spoločného porozumenia želajú
synovia Miroslav s rodinou a Vladi-
slav.

Ladislav a Mária FEIFIČOVCI

S neutíchajúcou
bolesťou v srdci si
14. marca pripomí-
name 5. výročie náh-
leho úmrtia našej
drahej manželky,
mamy, babky a pra-

babky .
So smútkom v srdci si na ňu spomí-
najú manžel Ján, dcéra Darina s ro-
dinou a syn Karol s rodinou.

EmílieČUKANOVEJ

Nezomrel ten, ktorý ostáva v srdci.
Dňa 25. 2. 2006 si
pripomenieme 1.
výročie, čo nás opus-
til náš drahý man-
žel, oteca dedko

a 4. 3. jeho nedožité
75. narodeniny.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. Manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Jozef
DURDOVANSKÝ

StanislavAntalec 28 r.
Ján Polkoráb 61 r.
Imrich Röszler 86 r.
Ivan Bauer 61 r.
Ľudovít Orlický 26 r.
Zuzana Spustová 82 r.
Arsenij Sopko 56 r.
Jozefa Morávková 57 r.
Mária Pátková 80 r.
Emília Karšaiová 78 r.

Dňa 19. 2. 2006 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 80 rokov náš-
ho drahého manže-
la, otca, dedka a pra-
dedka

.
S láskou spomínajú manželka, sy-
novia a dcéry s rodinami.

Pavla ŠINKOVICA

Úprimná vďaka všet-
kým tým, ktorí sa
prišli rozlúčiť dňa
13. 1. 2006 s našou
drahou mamičkou a
babičkou

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kve-
tinové dary a rozlúčkový prejav zá-
stupcu ZO Zväzu invalidov. S lás-
kou spomína manžel a deti s rodi-
nami.

Máriou
NUNVÁŘOVOU

Dňa 26. marca 2006
sa dožíva môj man-
žel

vzácneho jubilea 80
rokov.
Do ďalších rokov
života mu želám pevné zdravie.
Manželka Irena

JuliánMAŤUSOdišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo ťa milovali.

Dňa 26. 2. 2006 uply-
nie rok, čo nás náhle
tragickou smrťou
opustil náš milovaný
manžel, otec

.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú

spomienku. S láskou spomínajú
manželka, deti a ostatná smútiaca
rodina.

Peter DARULA

Dňa 5. marca 2006
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša mama, babka
a prababka

.
S láskou spomínajú

dcéra Mária Miškovská, vnuci Vlad-
ko, Stanko, Vilko s rodinami.

Alžbeta HEINZOVÁ

Tá rana v srdci
stále bolí a nikdy
sa nezahojí. Aj keď
nie si medzi nami, v srdciach
žiješ stále s nami.

Dňa 28. februára
2006 uplynú bolest-
né 4 roky, čo nás na-
vždy opustil náš mi-
lo v aný manže l ,
otec, svokor a de-
duško

.
Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Stanislav
MIŠKOVSKÝ

Dňa 6. 3. 2006 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá

.
Tí, ktorí ste ju mali
radi, venujte jej, pro-

sím, tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Terka STARNOVÁ



Tento obraz grinavského evanje-
lického kostola pochádza z roku
1926, čiže z roku výstavby kosto-
la. Samostatný evanjelický cir-
kevný zbor vznikol v Grinave už na
začiatku 17. storočia. Po roku
1711 sa pripojil k Pezinku ako filiál-
ka. Opäť sa osamostatnil v roku
1875. V tomto roku si postavili i
prvý kostol. Prestavali ho z troch
izieb tzv. Pálfiho zámočku, ktorý
kúpili od grófa Jána Pálfiho. Organ
si kúpili až v roku 1884 z evanjelic-
kého kostola vo Svätom Jure za
80 zlatých. Tam ho postavil už v
roku 1783 Jozef Effinger. Za
opravu a postavenie organa v Gri-
nave dostal majster Vincent Mozs-
ny z Bratislavy 200 zlatých.

Zo zbierok, získaných od roku

1900 a taktiež z pôžičiek si evanje-
lici v roku 1926 postavili nový kos-
tol na mieste starého. Zvyšok bu-
dovy zámočku ostal dodnes za-
chovaný ako fara. Plán kostola
vypracovali architekti Sigfried
Theiss a Hans Jaksch. Stavbyve-
dúcim bol Štefan Elefanti z Brati-
slavy. Do nového kostola vbudo-
vali i pôvodný organ. Neskôr ho
však nahradili dnešným. Ani ten
nebol pôvodný, ale kúpili ho od
evanjelikov v Modre – Kráľovej.
Štyri zvony vo veži ulial Richard
Herold v Chomutove. Stavba
spolu so zvonmi stála 400 000
Kčs. Z vnútorného zariadenia si
zaslúži pozornosť najmä ústredná
freska od V. Gorgonya, ale predo-
všetkým plastika Ukrižovaného od
Alojza Riegeleho.

Zaujímavé je, že na tomto ob-
raze kostola sú na veži hodiny,
ktoré tam v skutočnosti neboli a na
veži boli umiestnené len v posled-
ných rokoch.

Prvú písomnú správu o Kostole
sv. Žigmunda máme z roku 1390.
V nej Leonard de Pensauro, vikár
ostrihomského arcibiskupa, uvá-
dza medzi farármi Bratislavského
prepoštstva i farára de Gremaw.
Na jeho románsky pôvod upo-

Vo vnútri kostola sa nachádza-
jú tri neogotické oltáre hlavný oltár
sv. Žigmunda (dielo J. Seilnacha) a
bočné oltáre Božského Srdca Ježi-
šovho a Panny Márie Lurdskej.
Okolo kostola je pôvodný múr. Vo
veži sa nachádza najstarší zvon v
Pezinku, umieračik z roku 1616.
Zaujímavé je, že v roku 1824 bolo
do kostola privezené boho-
služobné náradie zo zbúraného
Kostola sv. Jozefa na Sumbergu.
Išlo o monštraciu, ale najmä o
strieborný barokový kalich, ktorý je
majstrovským dielom. Nachádza
sa na ňom nápis: „Hedvigis ... eccl.
Zumberg an. 1684 ... Franc ... Boe
...“ Skratka eccl. označuje kostol
(latinsky ecclesia), an. rok (annus),
Boe môže označovať Pezinok
(Boesing). Veľmi cennou pamiat-
kou tohto kostola bola socha
Panny Márie, ktorá je predmetom
uctievania v pútnickej kaplnke v
neďalekom Slovenskom Grobe.
Bola tam prepravená za zázrač-
ných okolností. Pôvodne do voza s
ňou zapriahli kone, tie však stáli a
nechceli sa pohnúť. Keď do voza
zapriahli voly, tie sa pohli a sochu
mohli odviezť do Slovenského Gro-
bu.

Na tejto fotografii je vidieť na-
pravo starú budovu fary. Zakonče-
nie veže je iné ako dnes, lebo v
čase 2. svetovej vojny bola poško-
dená. Peter Sandtner

zorňujú dva románske obloky nad
vchodom do kostola. Dnes vedú
už však len na povalu. V roku 1562
boli ešte všetci obyvatelia Grinavy
katolíkmi. Aj po vlne reformácie si
však katolíci udržali svoj kostol.
Počas povstania Františka Ráko-
ciho si ho privlastnili evanjelici, po
jeho porážke bol opäť prinavrá-
tený evanjelikom. Po tejto udalosti

sa stalo niečo, čo je veľkou raritou.
Kostol bol rozdelený na dve časti
(dnes sú to dve lode). Väčšia časť
ostala katolíckym kostolom, men-
šia evanjelickým. Preto má kostol
dva vchody. Po postavení evanje-
lického kostola v roku 1875 stred-
nú stenu prebúrali.

Polovica 15.storočia v Uhorsku
je poznamenaná feudálnou anar-
chiou, chaosom a neustálymi
vojnovými zrážkami. Východné
Slovensko kontrolujú bratríci,
kráľa Ladislava Pohrobka,
väzneného cisárom Fridrichom
III., v krajine zastupuje guberná-
tor Ján Hunyady. Napriek tomu,
že situácia na západnom Sloven-
sku je oproti zvyšku krajiny po-
merne pokojná, ani tejto časti
Uhorska sa nevyhli vojenské uda-
losti.

V roku 1449 vtrhlo podľa správ
pezinského kastelána Kluxa, bý-
valého familiára veľmoža Ctibora
zo Ctiboríc, do mesta bratrícke
vojsko v sile 2000 mužov. Vyplie-
nilo a vypálilo Pezinok a tiež ob-
liehalo hrad, ktorý sa však ubrá-
nil. Až neskôr sa podarilo bratrí-
kov z mesta vytlačiť. Tí sa potom
na dva mesiace usadili pri Berno-
lákove a odtiaľ napádali majetky
grófov zo Svätého Jura a Pezin-
ka. Toľko správy pezinského kas-
telána. Avšak pri podrobnejšom
pohľade sa tu vynára niekoľko
nezrovnalostí. 2000 jazdcov by v

tom čase tvorilo možno polovicu
celej bratríckej jazdy, tú však za-
neprázdňovali boje na východ-
nom Slovensku, kde Hunyadyho
vojská dobyli v októbri Jiskrovu
pevnôstku v Moldave a kruto
umučili všetkých zajatcov. Men-
šie bojové zrážky sa v tomto roku
odohrali tiež vo Zvolenskej a
Tekovskej stolici.

Z ďalších Kluxových správ sa
dozvedáme, že krátko predtým,
ako mali Pezinok dobyť bratríci,
sa pri Senici zhromažďovalo
poľské vojsko a očakával sa tiež
silný jazdecký oddiel veľmoža
Pongráca z Mikuláša. Dokonca
samotný gubernátor Hunyady
mal v tom čase táboriť pri Blat-
nom. Aké vojsko teda napadlo
Pezinok? Je veľmi nepravdepo-
dobné, že by to boli oddiely gu-
bernátora Hunyadyho, ktorý by si
v takej ťažkej vojenskej a politic-
kej situácii určite nechcel zne-
priateliť členov mocného šľach-
tického rodu grófov zo Svätého
Jura a Pezinka, ktorí tiež boli vý-
znamnými exponentmi v protihu-
sitskom a protibratríckom odboji.
Nemôžeme však vylúčiť poľské

vojsko, ktorého velitelia často
spolupracovali s jednotlivými bra-
tríckymi hajtmanmi. Otázny je
taktiež veľmož Pongrác zo Svä-
tého Mikuláša, ktorý stál spočiat-
ku na strane gubernátora, no ne-
skôr intenzívne spolupracoval s
bratríckym hnutím. Skutočnú od-
poveď na tieto otázky dá azda až
archívny výskum. Ak by však pri
archeologických výskumoch
mesta v predchádzajúcich ro-
koch nebol zachytený výrazný
deštrukčný horizont, datovaný
práve do polovice 15.storočia,
mohli by sme sa domnievať, že
kastelán Klux v spolupráci s
mešťanmi Pezinka urobil to, čo
sa podarilo aj mešťanom Levoče.
Len niekoľko rokov pred opisova-
nými udalosťami Levočania vy-
mohli od kráľa Vladislava vý-
razné úľavy a privilégiá, argu-
mentujúc, že ich mesto bolo zni-
vočené husitmi. V skutočnosti
však noha husitského bojovníka
do Levoče nevstúpila. To však
nikto nevedel a Levočania do-
siahli svoje.

Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

V Pezinku sa konala od 29. 1. do
5. 2. 2006 výstava Z Jeruzalema
ku všetkým národom – Svedectvá
o počiatkoch kresťanstva. Sprie-
vodným podujatím boli úvodná a
záverečná prednáška prof. Enrica
Tancu a dr. R. Libertiny z Vieden-
skej univerzity, resp. z Talianskeho
inštitútu v Bratislave.

Výstava bola skrátenou didaktic-
kou verziou veľkej archeologickej
expozície z talianskeho Rimini.
Pripravilo ju katolícke hnutie Spo-
ločenstvo a oslobodenie s cieľom
sprístupniť širokej laickej i odbor-
nej verejnosti zaujímavé poznatky
o kresťanstve obohatené o obra-
zovú dokumentáciu. Z hnutia bol
aj neúnavný koordinátor pezinskej
verzie podujatia Juraj Burianek,
tlmočníčka Gabriela Tibenská,
ktorým vyslovujeme veľkú vďaku.
Vďaka patrí tiež bratom kapucí-
nom u ktorých bola výstava inšta-
lovaná, tiež miništrantom, ktorí im
pomáhali. Vďaka patrí aj primáto-
rovi Oliverovi Solgovi a riaditeľke
Kultúrneho centra Ingrid Nosko-
vičovej. (AK)



Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov, Združenie
Malokarpatská vínna cesta,
Mesto Pezinok, Kultúrne cent-
rum Pezinok a Malokarpatské
osvetové stredisko Modra

Je to výzva pre dievčatá, ktoré
si chcú overiť svoje schopnosti
a šarm.

Na súťaži sa môžu zúčastniť:

Súťažné disciplíny:

Termín súťaže: 24. marca
2006 v Mestskej vínotéke a v
Dome kultúry v Pezinku.

Termín odovzdania prihlášok:
do 3. marca 2006

vyhlasujú
IV. ročník súťaže

dievčatá a ženy z Malokarpat-
ského regiónu vo veku 16 – 25
rokov, ktoré sú v študijnom, učeb-
nom, pracovnom pomere alebo
inak spojené s pestovaním, výro-
bou a obchodom hroznového ví-
na.

1. Test – základné znalosti z ob-
lasti vinohradníctva a vinárstva +
degustácia a určenie odrôd vína
(podklady k odbornému testu a
degustovaným vzorkám v prípade
potreby poskytne organizátor –
Mestská vínotéka Pezinok, tel.
0907 593 294).

2. Pozvánka do regiónu, rod-
ného mesta alebo obce, odkiaľ
súťažiaca pochádza. Predstave-
nie, prípadne ponuka typickej re-
gionálnej gastronómie.
3. Voľná disciplína – prezentácia

osobného šarmu a elegancie
ľubovoľným spôsobom.
4. Praktická časť – ťahanie heve-

rom.

Orga-
nizátori pozvú účastníkov na prí-
pravné stretnutie týždeň pred ter-
mínom súťaže.

osobne alebo
poštou na adresu: Mestská víno-
téka, Radničné nám. 9, 902 01
Pezinok (0907 593 294, 033/641
1132) alebo Združenie Malokar-
patská vínna cesta, Horná 20, 900
01 Modra (0905 795 032).

Víťazná trojica dievčat sa pred-
staví verejnosti na slávnostnom
otvorení 11. ročníka Vínnych
trhov Pezinok 2006, ktoré bude
21. apríla 2006.

Víťazky získajú atraktívne ceny
venované podnikateľmi Malokar-
patského regiónu. Nositeľka titulu
Kráľovná vína Malokarpatského
regiónu bude oprávnená repre-
zentovať región na rôznych regio-
nálnych, celoslovenských, prí-
padne medzinárodných akciách a
súťažiach súvisiacich s vínom a
regionálnymi tradíciami. Víťazka
postupuje na súťaž o Kráľovnú
vína, organizovanú počas výstavy
vín MUVINA v Prešove a taktiež
na Región Regina 2007 – 10. roč-
ník súťaže o kráľovnú regiónov
Českej a Slovenskej republiky.

O bližšie informácie o rekon-
štrukčných prácach sme požia-
dali riaditeľku múzea Danku Ko-
pálovú:
–

Malokarpatské múzeum v
Pezinku, ul. M. R. Štefánika č.
4, čaká v dohľadnom čase ná-
ročnejšia rekonštrukcia, ktorá
si vyžiada vyše ročné uzatvo-
renie. Priestory sa pre verej-
nosť pravdepodobne zatvoria
v máji 2006 a práce budú trvať
až do augusta 2007.

Malokarpatské múzeum sídli v
budove z polovice 17. storočia.
Na múzejné účely slúži od roku
1960. V roku 1978 boli s cieľom
rozšírenia vinohradníckej expo-

zície zakúpené pivničné priestory
pod susednou budovou (bývalá
Slovenská sporiteľňa). V hornej
časti budovy boli pre verejnosť
sprístupnené nové expozície v
roku 1984. Dodnes sa v priestore
múzea vykonávali rôzne drobné
stavebné úpravy, ktoré však už
dnešnému trendu expozícií a
stavu budovy nevyhovujú. Z týchto
dôvodov v roku 2005 Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku v spolu-
práci so svojím zriaďovateľom Bra-
tislavským samosprávnym kra-
jom, vypracovalo projekt, ktorý zí-
skal podporu Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR, kto-
ré ho bude financovať. Rekon-

štrukcia bude zahŕňať sanáciu
murív v pivničných priestoroch,
ich vysúšanie a následné zafixo-
vanie, inštaláciu vzduchotech-
niky a elektroinštalácie. Celú bu-
dovu, okrem priečelia, čaká vý-
mena okien, dverí, podláh a
úprava dvorovej fasády. Po
ukončení stavebných prác plánu-
jeme kompletnú výmenu stálych
expozícií. Všetky aktivity múzea,
ktoré sa neviažu na interiéry na-
šej budovy, budeme naďalej vyko-
návať. Veríme, že na budúci rok
sa stretneme v našich vynove-
ných priestoroch. Presný termín
uzatvorenia múzea pre verejnosť
včas oznámime. (r)

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku ďakuje po-
slancom mestského zastupiteľstva za to, že na svojom zasadnutí
10. februára 2006 rozhodli o navrátení objektu starej hasičskej zbrojnice
na Mladoboleslavskej ulici nášmu zboru.

Keď sme za bývalého režimu prišli takmer o všetku techniku a vo vlast-
nej zbrojnici sme prestali byť svojimi pánmi, pociťovali sme to ako veľkú
krivdu. Preto sme po roku 1989 oprávnene čakali, že štát nám vráti, čo je
mestské a naše. Aké veľké však bolo naše sklamanie, keď sme sa v r.
1990 ocitli doslova na ulici. Svojím rozhodnutím 10. februára poslanci
túto historickú krivdu napravili.

Osobitne chcem poďakovať pánu primátorovi Mgr. Oliverovi Solgovi,
ktorý sa zaslúžil o to, že v Štátnom archíve v Modre sa našli dokumenty o
tom, že stará hasičská zbrojnica vždy patrila mestu a dobrovoľným
hasičom. Zároveň ďakujem aj bývalému prednostovi Okresného úradu
Mgr. Jozefovi Vladovi.

Gabriel Guštafík
predseda OZ DHZ

Vznik-
ne v historických pivniciach Zám-
ku, kde v najbližších mesiacoch
preinvestujú osem miliónov Sk z
prostriedkov programu eurofondu
Interreg IIIA. Z toho päť percent
zabezpečí ZVHV. Rekonštrukčné
práce by mali byť ukončené do
konca augusta. S otvorením pre

Zväz výrobcov hrozna a vína
(ZVHV) na Slovensku pripra-
vuje v Pezinku atrakciu pre tu-
ristov a odborníkov v podobe
Národného salónu vína.

verejnosť sa ráta od začiatku roka
2007.

Expozícia salónu vytvorí repre-
zentatívnu prehliadku histórie vi-
nárstva na Slovensku. Návštevník
získa prehľad o pestovaní hrozna
vo všetkých vinohradníckych ob-
lastiach – o odrodách, pôdach a
kvalite vína. Tú bude každoročne
dokumentovať súťaž Salón vín, z
ktorej odborníci náročným posud-
zovaním vyberú 60 druhov zo slo-
venskej produkcie. Na fľaši ich

označia logom salónu, samolepia-
cim hologramom a uložia v samo-
statných boxoch s popisom vína a
jeho producenta.

Partnerom projektu je mesto
Poisdorf z rakúskeho regiónu Wein-
viertel a Národný salón vín Českej
republiky vo Valticiach. V salóne sú
plánované spoločenské i odborné
podujatia, predaj suvenírov a má
prispieť k lepšej informovanosti
verejnosti o víne i k zvýšenej kul-
túre jeho konzumácie. (r)

Dokončenie z 1. strany
Zo spolupráce s partnerskými
mestami vzišla ponuka Mladej
Boleslavi na spoločnú prezen-
táciu v roku 2007 na Region-
toure v Brne. S Neusiedl am
See sme dohodli prepojenie
ich Neusiedler Card na náš
projekt Pezinské panstvo,
pričom budeme vzájomne po-
skytovať bonusy pre užíva-
teľov.

Výstava umožnila uskutočniť
prieskum názorov turistov na
Pezinok ako cieľ cestovného
ruchu. (EL)

Mnohí Pezinčania už zaregistrovali novú reštauráciu
rýchleho občerstvenia v Pezinku,
ktorá bola otvorená koncom minulého roka. Bývalá
večierka v budove na rohu pri hlavnej ceste na Brati-
slavu vedľa klubu Empire bola v rekordne krátkomčase
upravená na priestory reštaurácie typu rýchleho občer-
stvenia.

Reštaurácia funguje v rámci projektu rozvoja me-
dzinárodnej siete pod značkou . Málo-
kto ale vie, že spoločnosť ako aj znač-
ka rovnakého mena vznikla v Pezinku a že celú my-
šlienku vzniku spoločnosti a značky zrealizovali dvaja

week&weekend

week&weekend
week&weekend

Pezinčania. Práve z nášho mesta sa bude rozvíjať do
ďalších miest Slovenska a Európy. Pezinok tak získal
výnimočné prvenstvo.

Reštaurácia ponúka niekoľko druhov sendvičov, kura-
cích produktov, hranolčeky, niekoľko druhov káv a tep-
lých nápojov, nealkoholických nápojov, v ponuke sú
produkty aj pre vegetariánov. Reštaurácia je nefajčiar-
ska, má bezbariérový prístup, každý mesiac ponúka
pre svojich zákazníkov atraktívne ponuky a akcie. No-
vinkou je narodeninová oslava pre deti, ktoré môžu oslá-
viť svoje narodeniny s kamarátmi v priestoroch reštau-
rácie s hostesom/kou.



Mám len jedno srdce,
mám len jeden cit,
nemôžem ho všetok
svetom rozhodiť.

Mám len jednu hlavu,
jedno telo mám,
a keď ho ty nechceš,
komu ja ho dám?

Mám len jeden rozum,
jedny ústa len,
a v nich všetko sladké
mení sa mi v blen.

Akeď ma ty nechceš,
komu ostanem?

Budem písať básne,
budem ľúbiť zem,
budem ľúbiť vodu,
budem ľúbiť tmu,
budem ľúbiť život,
kym ma nezotnú.

Moje dieťa je len trochu choré,
napilo sa mútnej vody v hore,

napilo sa slnka trochu väčšmi
ako iné. Prosím, vietor, lieč mi

chladným dychom rozpálené čelo,
moje dieťa iba hrať sa chcelo,

zamazať si prvé krôčky v blate,
odomykať zámky nezakliate...

Moje dieťa je len trochu iné,
nevie, ako miesiť slovká v hline,

Nevie, ako chutí prvé: Mama.
Odišlo mi s mysľou do neznáma.

Každá choroba, duševnú nevynímajúc, potrebuje vhodnú liečbu. Jej naordinovanie je záležitosťou nielen
profesionálnych lekárov, či terapeutov. Často tu zohrávajú významnú úlohu aj rôzne občianske aktivity, ktoré
pod vedením odborníkov vedia pomôcť– dobrou radou, psychickou podporou, prejavmi solidarity a pod. V Pe-
zinku je na pomoc ľuďom s chorou dušou orientované Občianske združenie Dotyk, ktoré predstavujeme v
tomto čísle.

Vzniklo v roku 1998 v spolupráci s lekárskym perso-
nálom Pinelovej nemocnice v Pezinku, s pacientmi a
ich rodinnými príslušníkmi. Ľudia z Pezinka a širo-
kého okolia poznajú Pinelovu nemocnicu ako blázi-
nec s ľudovým názvom Cajla. Práve tu sa pod starost-
livým dohľadom personálu liečia choroby ako depre-
sia, schizofrénia, neuróza a mnohé iné trápenia duše.
Pôvodným zámerom Občianskeho združenia Dotyk
bolo umožniť stretnutia pacientov, ich príbuzných a
odborného personálu na neoficiálnej báze – formou
diskusných posedení v poobedňajších hodinách. Ne-
skôr sa tieto stretnutia stali pravidelnosťou, postupom
času a zmenou osadenstva združenia sa menil aj ich
charakter: pribudli turistické výlety, ale aj akcie ako
karneval, alebo výstava prác pacientov, ktorá bola
sprístupnená aj širokej verejnosti na viacerých
miestach Slovenska. V nasledujúcich rokoch došlo z
viacerých dôvodov k utlmeniu činnosti nášho združe-
nia, v súčasnosti však znova fungujeme aktívne.

Cieľom nášho združenia bolo a je zmeniť pohľad
širokej verejnosti na ľudí s duševnými problémami,
umožniť týmto ľuďom zapojiť sa do sociálneho života,
informovať ich o možnostiach uplatnenia a dopomôcť
im k vlastnej realizácii. Dotyk zastrešuje občianske
združenie Premeny so sídlom v Michalovciach, kde
sa týmito a podobnými aktivitami zaoberajú a dlhšie
spolupracujú aj so zahraničím. V Michalovciach sa
členovia nášho združenia stretávajú raz do roka na
týždňovom informačnom a rekondičnom sústredení.
Naše združenie sa snaží taktiež o osvetu v oblasti
psychiatrie.

Z činnosti združenia môžeme uviesť diskusné
stretnutia členov a sympatizantov, odborné disku-
sie zahŕňajúce témy z oblasti medicíny, psycholó-
gie, právne a sociálne poradenstvo. Taktiež sú to
aktivity voľného času ako je turistika, plávanie, náv-
števy kultúrnych podujatí. Nezabudnuteľnou uda-
losťou nášho združenia bolo vydanie dvoch básnic-
kych zbierok a , ktoré
vyšli aj s finančnou podporou Revie – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie a Tatrabanky a.s., Bratisla-
va. Tieto dielka nesú v sebe veľa citu, utrpenia i ra-
dosti. Ukazujú, že literárna tvorba človeku, pacien-
tovi, komukoľvek akýmkoľvek spôsobom zaintere-
sovanému pomáha kráčať životom ľahším a istej-
ším krokom.

Stretnutia členov a sympatizantov Občianskeho
združenia Dotyk sa konajú v priestoroch Pinelovej
nemocnice každý tretí týždeň, radi privítame všet-
kých, ktorí sa na ňom zúčastnia.

Radi by sme poprosili súkromné, štátne firmy a
občanov o finančnú podporu alebo príspevok 2 per-
cent z daní, ktorý aj toho roku možno poukázať. Kon-
takt: DOTYK, Malacká cesta 63, 902 01 Pezinok,
IČO: 318 00 149, číslo účtu: Slovenská sporiteľňa,
0180 802 632/0900.

Všetkým vopred ďakujeme.

Dlaňou v dlaň Dotyky v nás

Milan Kopček, predseda
Občianskeho združenia Dotyk
Igor Sýkora, podpredseda

Občianskeho združenia Dotyk

Združenie na pomoc ľuďom s
mentálnym postihnutím (ZPMP)
v Pezinku:

– je jedným z 54 miestnych
združení ZPMP v SR, má 120 čle-
nov, z nich takmer polovica sú
ľudia s mentálnym postihnutím,
ostatní sú rodinní príslušníci, ro-
dičia ale aj dobrovoľníci;
– vďaka pochopeniu Mesta Pe-

zinka má na Hrnčiarskej 44 klu-
bovú miestnosť, kde sa členovia a
ostatní záujemcovia môžu stretá-
vať. Klubovým dňom sú piatky.

– organizuje odborné prednášky,
poradenstvo v sociálnej oblasti,
pomáha záujemcom pri riešení ich
problémov;
– organizuje výlety do prírody,

víkendové, ale aj týždňové vzdelá-
vacie pobyty pre rodiny s men-
tálne postihnutým členom;
– jeho členovia navštevujú kino,

divadelné predstavenia, ale aj
Mestskú plaváreň;
– úzko spolupracujú s Domovom

sociálnych služieb pre deti Hestia

Pezinok a Špeciálnou základnou
školou v Pezinku.

Ak má niekto záujem stať sa čle-
nom ZPMP, môže sa prihlásiť u
predsedníčky združenia pani He-
leny Marecovej, tel. 0905 729 923.

ZPMP v Pezinku pozýva svojich
členov, záujemcov o členstvo a
sympatizantov na členskú schôd-
zu, ktorá sa uskutoční 10. marca
2006 o 16.00 na Hrnčiarskej 44.

V rámci kampane Pezinok –
mesto priateľské k zdravotne
postihnutým na mesiac marec je
načasovaná téma Život s onkolo-
gickým ochorením. V rámci nej
predstavíme činnosť Klubu Ve-
nuša združujúceho ženy po onko-
logickej operácii. Ponúkame

priestor aj ostatným, ktorí majú
skúsenosti s rakovinou. Či už
ako pacienti alebo ich rodinní
príslušníci, či blízki. Vaše pozi-
tívne alebo negatívne zážitky
isto zaujmú jednak tých, ktorí s
touto chorobou bojujú, ale môžu
pomôcť aj ostatným v prevencii,

aby sa do podobných situácií
nedostal i . Svoje príspevky
môžete doručiť do 10. marca
2006 na adresu: Mestský úrad
Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv.
9, 902 01 Pezinok, tel. 033/6901
102, e-mail: eva.lupova@msu-
pezinok.sk.



4.3. VTC Pezinok – Malacky
Volejbal:

hrá sa v hale VTC

4.3. MBK Pezinok – Legato Svit
5.3. MBK Pezinok – Michalovce

Basketbal:

hrá sa v hale SOU

V nedeľu 22. januára sa v Nitre
konal Pohár kniežaťa Pribinu v
karate mládeže. Štartovali na ňom
aj pezinskí karatisti, ktorí dosiahli
nasledovné umiestnenia:

– Zuzana Zvolenská,
– Adam Borovský, druž-

stvo kumite (Matúš Kováč, Peter
Káčer, Braňo Putec), –
družstvo kata (Adam Borovský,
Juraj Holan, Braňo Putec).

Ďalšie podujatie, Slovenská liga
v karate, sa konalo 5. 2. v Banskej
Bystrici. Aj tu potvrdili pezinskí ka-
ratisti svoje schopnosti keď získali
tieto umiestnenia: –
Ivan Marko (kumite sanbon sho-
bu, 1. dan), –Alena Hup-
ková (kumite sanbon shobu, 1.
dan), družstvo kata (Adam Borov-
ský, Juraj Holan, Braňo Putec),

– Michal Peniak (kumite
sanbon shobu, 2. dan), Zuzana
Gregušová (kumite sanbon sho-
bu, 1. dan), Adam Borovský (ku-
mite sanbon shobu, 5. kyu), Mi-
chal Peniak (kumite ippon shobu,
2. dan), družstvo kumite (Juraj
Holan, Matúš Kováč, Braňo Pu-
tec).

1.
miesto 2.
miesto

3. miesto

1. miesto

2. miesto

3.
miesto

(zt)

Denník Šport uverejnil vo štvrtok 26. januára rozsiahly rozhovor s
, bývalým basketbalistom Pezinka. Rodák z

ukrajinského Mariupoľu prišiel do nášho mesta v roku 1990 a ako hráč
tu pôsobil dvanásť rokov. Toto 36-ročné krídlo bolo pri všetkých najvý-
znamnejších úspechoch pezinského basketbalu. Získal s ním sedem
titulov majstra SR, trikrát vyhral Slovenský pohár, získal aj bronzovú
medailu z posledného ročníka federálnej ligy. V pezinských farbách
odohral aj nespočet zápasov v európskych pohároch. Neskôr pôsobil
v Rakúsku, Maďarsku a Českej Republike. V súčasnosti hrá za Casta
SPU Nitra.

V spomínanom článku sa Andrej vyznal aj zo svojich spomienok na
Pezinok:

V ďalšej časti článku sa Lukjanec snažil vyjadriť čo preňho Pezinok
znamená:

Andrejom Lukjancom

(pr)

"Bola to úžasná partia. V Pezinku som prežil všetko, čo člo-
veka môže asi v živote stretnúť. Radosť z titulov. Vstup na európsku
pohárovú palubovku. Atmosféru, akú dokázali utvoriť iba naši fanúši-
kovia. Aj búrlivé noci a ťažké-preťažké rána po nich. Radosť na palu-
bovke i v živote. Objavovanie samého seba, spoznávanie priateľov, i
tých na druhej strane. Aj sklamania. Poučenia, životné facky na obe
líca, ale aj podanie pomocných rúk."

"Pezinok? Nie som taký výrečný, aby som slovami vypove-
dal, čo pri tom cítim. Nebol to profesionálny klub v pravom slova
zmysle. Skôr mal v sebe akúsi domácu atmosféru. Nikde inde som sa s
takou nestretol. Pripomínalo mi to domov. Ako keď ráno vstanete, v
pyžame prejdete zo spálne do kuchyne a sadnete si k šálke čaju."

1. MilanRandl

2. Svatava Špániková

3. Michal Peniak

4.Andrej Palčík

5. Marek Mistrík

6.Andrea Šišková

1. Judo club Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok

(stolný tenis)

7. Pavol Jurčík

8. KarolAlföldy

9. Marek Valovič

10. Peter Valka

1.Alexandra Horáková

2. Zuzana Gregušová

3. Michal Greguš

4. Rajsa Omarová

5. Peter Kocourek – Nikola
Marešová

6. Pavlína Lačoková

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

1. Judo club Pezinok

TC Charizma

KOB Sokol Pezinok
7. Branislav Iró

8. Matej Vinohradský

9. Miroslav Virgovič

10. Lukáš Somík – Petronela
Pivarčiová

KOB Sokol Pezinok

1. Judo club Pezinok

1. Judo club Pezinok

TC Charizma

1. Karate-kickbox klub Pezinok
2. 1. Judo club Pezinok
3. Klub orientačného behu

Sokol Pezinok

1. 1. Judo club Pezinok
2. Tanečné centrum Charizma
3. PŠC Pezinok

Vo štvrtok 16. februára sa na mest-
skom úrade uskutočnilo slávnostné
vyhodnotenie ankety o najlepšieho
pezinského športovca roku 2005.
Anketu mali už tradične pod patro-
nátom Komisia športu a mládeže
pri mestskom zastupiteľstve a me-
sačník Pezinčan. Športovcov priví-
tal a za minuloročné úspechy im v
mene mesta poďakoval primátor
Oliver Solga. Úspechy ocenených
športovcov ocenil vo svojom prího-
vore aj predseda Komisie športu a
mládeže Justín Sedlák.

Najúspešnejším pezinským špor-
tovcom v roku 2005 sa stal 18-
ročný džudista . Člen
1. Judo clubu Pezinok obsadil v
minulom roku 5. miesto na
majstrovstvách Európy džudistov
do 23 rokov v Kyjeve, vyhral tiež
jeden z juniorských turnajov A-
kategórie. Stal sa aj majstrom Slo-
venska juniorov i seniorov. Nasle-
dujúcich päť miest v rebríčku an-
kety obsadili členovia Karate-
kickbox klubu Pezinok – 2. miesto
získala dvojnásobná bronzová
medailistka z MS v kickboxe v Nia-
gara Falls a
3. miesto tiež účastník týchto MS

.
sa stal aj najúspešnejším pe-

zinským seniorským kolektívom.
Ocenení boli aj

a
.

Milan Randl

Svatava Špániková

Michal Peniak Karate-kickbox
klub

1. Judo club Pezi-
nok Klub orientačného behu
Sokol Pezinok

V juniorskej kategórii dominovali
členovia Karate-kickbox klubu
Pezinok. Zvíťazila dorastenecká
majsterka Európy z minulého roku

. Okrem
titulu európskej šampiónky si
veľmi cení účasť na majstrov-
stvách sveta v Niagara Falls kde
sa síce neumiestnila ale už len
prebojovať sa tam bolo veľmi
ťažké. Saša získala v minulom
roku tiež dva tituly majsterky Slo-
venska. Druhé miesto obsadila

a na treťom
mieste sa umiestnil

. Spomedzi kolektívov získal
najvyššie ocenenie 1. Judo club,
ďalšie priečky obsadili

a
.

Po vyhodnotení výsledkov a odo-
vzdaní cien pozval primátor všet-
kých prítomných športovcov a tré-
nerov na malé občerstvenie do
mestskej vínotéky, kde pri sláv-
nostnom prípitku zazneli z úst tré-
nera mladých futbalistov PŠC Pezi-
nok JUDr. Juraja Markoviča v me-
ne ocenených športovcov po-
chvalné slová na adresu primátora
a predstaviteľov mesta nielen za
zorganizovanie podujatia, ale naj-
mä za všestrannú podporu športu
a spoluprácu Mesta a športových
klubov, ktorú považuje za najlepšiu
aj z dlhodobého časového hori-
zontu.

Alexandra Horáková

Zuzana Gregušová
Michal Gre-

guš

Tanečné
centrum Charizma PŠC Pezi-
nok

(pr)

Na záver slávnostného vyhodno-
tenia ankety o Najlepšieho špor-
tovca Pezinka za rok 2005 vyžre-
bovala najlepšia juniorská športov-
kyňa Alexandra Horáková troch
výhercov spomedzi hlasujúcich
občanov. Šťastie sa usmialo na:

, Suvorovova 8,
Pezinok, , Svä-
toplukova 2, Pezinok a

, Suvorovova 8, Pezinok.
Všetci traja si môžu vecnú cenu
vyzdvihnúť v redakcii Pezinčana,
Dom kultúry, Holubyho 42.

Jakuba Dikeja
Ivetu Kocourkovú

Valériu
Dikejovú

(r)

Volejbalistky VTC Pezinok ne-
stačili vo finále Slovenského po-
hára na bratislavskú Sláviu UK..
Vo finálovom súboji jej v sobotu
18. februára podľahli v Hnúšti 0:3.
Hoci výsledok sa zdá jednoznač-
ný, najmä v prvých dvoch setoch
Pezinčanky favorizovaného sú-
pera potrápili.

Už v minulom čísle sme informo-
vali, že účasťou vo finále Sloven-
ského pohára si Pezinčanky vybo-
jovali aj účasť vo finále Česko-
Slovenského pohára. To sa usku-
toční 11. – 12. marca v Pezinku. V
sobotu 11. 3. o 15.00 hod. bude
bojovať o finále VTC Pezinok proti
KP Brno, o 17.00 hod. nastúpi Slá-
via UK proti Olympu Praha. V ne-
deľu 12. 3. je o 11.00 hod. na pro-
grame zápas o 3. miesto a finále
Česko-Slovenského pohára vo
volejbale žien sa uskutoční o
14.00 hod. Turnaj sa odohrá v ŠH
SOU na Komenského ulici. (pr)



BRATISLAVA – Minister školstva
SR Martin Fronc navštívil v uto-
rok 31. januára Športové gym-
názium na Ostredkovej ulici v
Bratislave a odmenil najúspeš-
nejších študentov – športovcov
školy. Potešilo nás, že medzi
desiatimi ocenenými boli aj
dvaja Pezinčania – Pavol Jurčík
(džudo) a Jana Mezeiová (streľ-
ba), ktorí dosiahli cenné špor-
tové úspechy v medzinárod-
nom meradle. (mo)

Ako nás informoval prezident VTC Pezinok
, v tomto roku budú pokračovať

v obnove klubových športovísk.
Ľuboš Strážay

(mo)

"S pomocou
európskych grantov sme rozbehli budovanie
sociálnych zariadení pri antukových ihriskách.
Vybudujeme tu nové WC, sprchy, šatne, prí-
pojky elektriny a vody, ktoré doteraz chýbali.
Po ich dobudovaní tu budeme môcť organizo-
vať turnaje, ale aj tenisové a volejbalové tré-
ningy na lepšej úrovni. Na jeseň sme začali
výstavbu dvoch plážových pieskových ihrísk,

na ktorých sa okrem volejbalovej mlade bude môcť realizovať aj verej-
nosť, pretože v Pezinku, na rozdiel od Svätého Jura, Senca a iných oko-
litých menších miest, takéto športovisko chýba. Chystáme aj rekonštruk-
ciu haly VTC. Keďže nemá predpísanú výšku stropu, museli sme mať
doteraz na oficiálne súťaže výnimku. V rámci rekonštrukcie upravíme
svetlú výšku, nevyhnutné budú aj úpravy palubovky, zateplenia, izolácie
a kúrenia,čím sledujeme zníženie spotreby energií."

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 10. februára
schválilo finančnú podporu pezinským športovým klubom a organizá-
ciam v roku 2006. Finančné prostriedky z mestského rozpočtu na roz-
voj športu dostanú:

1. Judo club 230
Karate-kickbox 200
VTC – volejbal club + tenis club 150
Mládežnícky basketbalový klub 400
Tanečné centrum Charizma 110
MaSK 150
Klub orientačného behu Sokol 75
Športový klub hádzanejAgrokarpaty 200
PŠC Pezinok 660
GFC Grinava 150
TJ Baník 150
Klub šachu 7
HOBA 10
Stolnotenisový oddiel (ŠKP a Slovkarpatia) 50
Lyžiarsky klub Baba (Klub bežeckého lyžovania) 15
Plavecký klub 20
Perutýn – klub športového potápania 10
Klub modernej gymnastiky pri ZŠ Kupeckého 20
Minifutbalový klub Nový život 13
Rezerva (právomoc primátora) 260

z rezervy primátora (260 tisíc Sk) bolo rozdelené:

Zostáva 90

Klub tis. Sk

Spolu: 2 880 000

x)

x)

Stolnotenisová liga mládeže pri ZŠ Na bielenisku 50
Majstrovstvá sveta v orientačnom behu mládeže 50
VTC – tenis club, na vybavenie sociálnych zariadení 50
Na organizáciu športových podujatí pre neregistrovaných športovcov

20

Máte pocit, že vaše dieťa nepatrí
do materskej školy, avšak nie je
zrelé ani do prvého ročníka zá-
kladnej školy? Ak si kladiete túto
otázku, určite vás zaujme mož-
nosť, ktorú ponúka Základná
škola na Kupeckého ulici, kde v
školskom roku 2005/2006 otvorili
tzv. nultý (prípravný) ročník. Jeho
úlohou je pripraviť deti na úspešný
vstup do 1. ročníka.

Určený je najmä pre deti s od-
loženou školskou dochádzkou,
ktorú potvrdzuje aj psychológ v
pedagogicko-psychologickej po-
radni.Ďalej môže ísť aj o problémy
v logopedickej a grafomotorickej
oblasti, či o sociálnu nezrelosť de-
tí. Danú triedu raz týždenne nav-
števuje logopedička, ktorá jednot-
livo s deťmi pracuje. Máme pripra-
vených 70 grafomotorických pra-
covných listov, kde si deti veľmi
môžu zlepšiť svoj grafický prejav.
V prvom polroku postupujeme
podľa Programu výchovnej práce
v materských školách a platných
učebných osnov pre nultý ročník.
V druhom polroku pridávame
oboznamovanie s číslami, písanie
číslic, porovnávanie a zoznamo-
vanie sa s prvými písmenkami abe-
cedy. Kladieme dôraz na hravé
učenie, ktoré sprevádza množstvo
didaktických hier, hudobno-pohy-
bových hier a dramatizácie. Počet
detí v uvedenej triede je momen-
tálne 12, preto máme možnosť sa
im individuálne venovať. Ďalšie
informácie môžete nájsť na inter-
nete www.zskupk.edu.sk.

Mgr. Silvia Skovajsová

Podieľajte sa aj vy na zveľa-
ďovaní svojho mesta či obce, vy-
užite zákonnú možnosť rozhod-
núť o tom, ako budú použité 2 per-
centá vašich daní, ktoré by inak
boli odvedené štátu.

Lebo nás už poznáte, sme tu od
roku 1996 a spoločne robíme
dobré veci. V rokoch 2002 – 2005
ste nám darovali z daní sumu 2
477 737 Sk, ktorú sme zúročili a
použili na rozvoj malokarpat-
ského regiónu, pre radosť jeho
obyvateľov, či na riešenie ich po-
trieb a problémov.

V roku 2004 ste cez REVIU daro-
vali z 2% daní 802 198 Sk, ktoré
boli použité:

– podporil projekty detských
ihrísk, aktivity športových klubov,
materských centier, festivaly, kon-
certy mládeže, tvorivé dielne, akti-
vity detí a znevýhodnenýcyh spo-
luobčanov, zachovanie folklór-
nych tradícií... (156 930 Sk).

sa rekonštruovali priestory
Centra výchovnej a psychologic-
kej prevencie a prispeli sme k bu-
dovaniu ubytovacieho zariadenia
pre odchovancov z detských do-
movov v Pezinku. Podporila sa
zdravotná rehabilitácia Maťa Ko-
húta, celoročné aktivity mestskej
organizácie Únie žien v Pezinku a
Športového klubu Malé Karpaty z
Modry, rozšírila sa školská kniž-
nica ZŠ Častá o encyklopedickú
literatúru (393 600 Sk).

profesionálnej
kvality koordinácie a podpory
všetkých aktivít, prevádzka kan-
celárie, výdavky na služby, od-
meny pracovníkov kancelárie a
externých spolupracovníkov (251
668 Sk).

Finančná kontrola z Minister-
stva financií zisťovala dodržanie
účelu a lehoty poskytnutého po-
dielu zaplatenej dane za roky
2002 a 2003 a bola 14. 11. 2005
úspešne ukončená, bez zistenia
nedostatkov.

Veríme, že sa k nám pridáte.
Vám všetkým, ktorí ste nám dote-
raz prejavili svoju dôveru ďakuje-
me!

Prečo nadácia REVIA?

1. Grantový program nadácie

2. Podľa darcami určeného
účelu

3. Zabezpečenie

Vlani sa narodilo v Pezinku
252 detí, z toho 122 dievčat a
130 chlapcov.

Najobľúbenejšími dievčen-
skými menami boli

(7), a
(6), u chlapcov

(11), a
(10).

Zaujímavosťou je, že v celko-
vej skladbe mien (252) sme na-
šli až 116 mien (v roku 2004 ich
bolo len 91).

Nina, Si-
mona Lucia, Michaela
Tamara Samuel

Jakub, Martin Matej

(mo)

Dokončenie z 1. strany
Na záver misií posvätili pátri
misionári nový misijný kríž, kto-
rý bude postavený vedľa kosto-
la.

V piatok 17. februára navštívili
misionári pôsobiaci v našom
meste na čele s pátrom Micha-
lom Zamkovským aj primátora
Olivera Solgu. Zaujímali sa naj-
mä o históriu mesta, spoločen-

ský a duchovný život ako i o
súčasný rozvoj mesta. Vyjadrili
sa pochvalne na adresu obyva-
teľov mesta, ktorí sa vo veľkom
počte zúčastňovali na svätých
omšiach ale aj na sprievodných
podujatiach a najmä vyjadrili
poďakovanie TV Pezinok za po-
zornosť a priestor, aký venovala
vo svojich programoch misiám.

(mo)
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(piatok) o 17.00 hod. v Malej
sále – – detský muzi-
kál v podaní ZUŠ Vráble;

(utorok) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále – –
prednáška spojená s krátkou medi-
táciou;

(streda) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále –

– festival detí materských
škôl;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Sa-
lóniku – –
pokračovanie cyklu prednášok
Viery Černuškovej. Alter-
natívne spôsoby liečby, I. časť;

(piatok) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále –

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále –
– cyklus rozprávok s detskou

súťažou. Dnes:
, účinkuje:

;
(utorok) o 14.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– výročná členská

schôdza;
(piatok) o 17.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– galaprogram súťažnej

prehliadkay o naj dievča Malokar-
patského regiónu. Hlavný garant:
Združenie pezinských vinohradní-
kov a vinárov;

(sobota) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále – –
účinkujú: Acoustic colours (SR),
Monogram (ČR), Meantime (SR).
V spolupráci s Velvet music agen-
cy;

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – – diva-
delné predstavenie s Miroslavom
Nogom pri príležitosti Dňa uči-
teľov. Pre verejnosť nepredajné;

(piatok) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

.

1. 3. – 12. 3. – Frag-
mented Italy, výstava fotografií.

(utorok) o 20.00 hod. v Spo-

3. 3.
PINOCCHIO

13. 3.
ÚVOD DO BUDHIZMU

15. 3.
NAJMENŠÍ FESTI-

VAL

16. 3.
HOVORY O ZDRAVÍ

17. 3.
KONCERT V KLUBE

MLADÝCH
19. 3.

AHOJ ROZPRÁV-
KA

21. 3.
JEDNOTA DÔ-

CHODCOV

24. 3.
KRÁĽOVNÁ

VÍNA

25. 3.
BLUE VELVET NIGHT

30.3.
CAVEMAN

31.3.
KONCERT ZUŠ

E. SUCHOŇA

MartinČrep

11.4.

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

– predkape-
la: 3ko2jitý. V spolupráci: Agen-
túra Dodo Tarkay Production,
Agentúra Hodokvas a KC Pezi-
nok;

(sobota) o 8.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

;

4. 3.
KONTRAFAKT –

HIP HOP KONCERT

11. 3.
OTVORENÉ

MAJSTROVSTVÁ OKRESU PE-
ZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI

Téma:

Baví vás Kuk a
Cuk Hudební divadlo
pro děti z Brna

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

ločenskej sále – –
koncert známej českej kapely.

1. Mníchov USA
2.. FK: Utópia, najviac ľudí

žije vČíne NÓR
3. História násilia USA

4. – 5. Krajina mŕtvych
USA, KAN, FRA

7. – 8. Harry Potter a ohniváča-
ša VB, USA

9. FK: Zabijem Nixona
USA, MEX

11. Narnia: Lev, šatník a ča-
rodejnica USA

10. – 12. Vykoľajení USA
14. – 15. Sklapni a zastreľma

VB,ČR
16. FK: Eros USA, TAL,

ČÍNA, FRA, LUX, VB
17. – 19. Hovorí sa... USA

21. FK: Šílení ČR
22. Kuriér 2 FRA, USA

23. – 24. Ružový panter
USA

25. – 26. Karcoolka USA
25. – 26. Doblba! ČR
28. – 29. Panic je nanič ČR

31. Distrikt! MAĎ
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

– , každý utorok
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.

Aj vy sa učíte v škole po ne-
mecky ale ešte nikdy z vás nevy-
šlo nemecké slovíčko? Aj vy ste
pred rokmi absolvovali kurz a
všetko ste zabudli? Tak príďte
medzi nás! Zaujímavými metó-
dami a hrami dávno zabudnuté
osviežime a nové naučíme. Pri
šálke čaju v našej čajovni máte
každý utorok od 21. februára o
16.30 hod. možnosť si príjemne
posedieťa popritom konverzovať.

-123 MINÚT

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
Deutsch bei Tee

TAO – cvičenie pre ženy,

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC, internetom, PC
hry

Klubovňa pre mládež

Zima sa stále nekončí a vy roz-
mýšľate, ako vyplniť chladné veče-
ry? Naučte sa spolu s nami šiť!
Vlastnoručne vyrobená letná
sukňa či taška vás v týchto mrazi-
vých dňoch určite nielen potešia
ale aj rozohrejú. V príjemnej atmo-
sfére v Zámockom parku sa počas
troch mesiacov môžete naučiť
jednoduchým strihom i šitiu na
elektrickom stroji. Prvé stretnutie
nádejných krajčírov a krajčírok
bude v stredu 1. marca o 17.00
hod. v budove Centra voľného
času. Cena za 3-mesačný kurz je
800 Sk.

How are you? Že nerozumiete?
Tak prosím prijmite pozvanie na
kurz angličtiny, po ktorom vám
budú tieto frázy hračkou. Naučíme
vás nielen rozprávať ale odbú-
rame u vás i strach z konverzácie v
cudzej reči. Úvodné stretnutie všet-
kých učeniachtivých bude vo štvr-
tok 2. marca v budove Centra
voľného času. Cena za 3-mesač-
ný kurz je 800 Sk.

Každý utorok a štvrtok o 10.00 –
12.00 hod. v Centre voľného času
sa konajú stretnutia pre mamičky
a ich detičky.

Milé mamičky, zdá sa vám, že už
ste pridlho na materskej dovo-
lenke a neviete, kam by ste sa vy-
brali s vašimi detičkami? Tak po-
tom sme tu práve pre vás. Spolu si

vyrobíme krásne veci, zaspieva-
me si, zatancujeme a zahráme sa
hry. Dieťa sa naučí lepšie sa
prispôsobiť kolektívu a vy sa
môžete inšpirovať novými aktivi-
tami. Tešíme sa na stretnutia s
vami a s vašimi najdrahšími. Verí-
me, že budeme príjemným spest-
rením voľného času a výrobky,
ktoré si odnesiete vám budú pri-
pomínať chvíle strávené v našom
centre.

3. 3. o 18.00 hod. (piatok) – otvo-
renie výstavy

.
– výstava pripravená v spo-

lupráci s Archeologickým múzeom
SNM približuje pamiatky keltskej
civilizácie na Slovensku. Výstava
potrvá do 15. 5.

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

– tvorba známeho pe-
zinského fotografa J. Štrbu. Verni-
sáž výstavy bude 17. marca 2006
o 17.00 hod.

Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pon-
delka (14.00 – 17.00 hod.)

Výstavy a podujatia:

60 rokov pezin-
ského basketbalu

Kelti

Otváracie hodiny:

JÁN ŠTRBA – RYTIERI V KRA-
JINE VÍNA

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

V Literárnom a vlastivednom múzeu vo Svätom Jure, Prostredná
29, sa uskutoční v dňoch 24. 2. – 13. 4. 2006 výstava rozbitých gra-
moplatní.

(mm)

Základom výstavy je zbierka Petra Pavča, datujúca prvé exponáty z
roku 1907 až do polovice päťdesiatych rokov. Okrem platní budú vysta-
vené aj predmety, ktoré s nimi úzko súviseli (gramofóny, ihly, noty a iné).
Výstava bude interaktívna, návštevníci si budú môcť sami púšťať platne
na starom gramofóne.

Podľa podnikateľskej aliancie Slovenska sa u nás podniká najlepšie v
Bratislave. Výsledkom analýzy, ktorá hodnotila ekonomickú aktivitu, in-
fraštruktúru, ľudské zdroje a kvalitu verejnej správy v regiónoch, je
rebríček okresov podľa indexu regionálneho podnikateľského prostre-
dia. Náš okres a mesto, ktoré je najvýznamnejším činiteľom ekonomiky
okresu, sa umiestnili na 8. mieste. Pred nami je päť bratislavských okre-
sov a Malacky a Senec. V porovnaní s dvoma poslednými však u nás nie
sú žiadne veľké priemyselné parky ani logistické centrá. O to viac je naše
umiestnenie potešiteľné a záväzujúce do budúcnosti. (r)


