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Veľvyslanec Švédskeho kráľovstva Mikael Westerlind si v sprievode študentov pozerá výstavku vý-
robkov typických pre krajiny Európskej únie. Snímka M. Oravec

Gymnázium v Pezinku sa zapojilo do súťaže, ktorú
vlani 3. októbra vyhlásila Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci pro-
gramu EUROSCOLA. Súťaž je určená stredným ško-
lám a jej cieľom je posilniť verejnú diskusiu o Európe a
vyhrať účasť na programe Euroscola 2007. Tento pro-
gram organizuje Európsky parlament a už od roku
1989 umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť
Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu
so svojimi rovesníkmi z iných európskych štátov ako
ozajstní europoslanci.

Študenti pezinského gymnázia svoju účasť zobrali
veľmi vážne a zorganizovali informačný deň o EÚ. Po-

zvali si významné osobnosti ako veľvyslanca Švéd-
skeho kráľovstva na Slovensku Mikaela Westerlinda,
europoslankyňu Moniku Beňovú-Flašíkovú, ale aj zá-
stupkyňu Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-
Pezinok Evu Lovásikovú, ktorí mali prezentácie na
témy o reálnom fungovaní Európskej únie.

Za každou prezentáciou bola veľmi živá a zaujímavá
diskusia. Študenti pripravili aj prezentačné panely a
stoly, prostredníctvom ktorých prezentovali jednotlivé
členské štáty Európskej únie, vyzdvihli ich hlavné po-
znávacie znaky, spolu o jednotlivých krajinách diskuto-
vali a spoločne ich touto zaujímavou formou spozná-
vali podrobnejšie. Pokračovanie na 6. strane

Významný slovenský sochár
sa dožíva v

týchto dňoch 70 rokov. Viac pí-
šeme na 7. strane.

Alexander Ilečko

Pezinok sa opäť
dôstojne prezentoval
na veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakia-
tour v Bratislave. V
našom stánku po-
núkali svoje produkty
aj partnerské mestá.

.Viac na strane 3

Prezentácia s družobnými mestami

Prvý deň sme na výstave stretli aj kráľovnú ví-
na, bubeníka a zástupcu Pezinského panstva.

Milí čitatelia!

Pred pár dňami sme vstúpili do
nového roku. Je to vždy čas pria-
ní, nových predsavzatí a očaká-
vaní. Kým v súkromnom živote si
najviac želáme dobré zdravie a
šťastie, v pracovnom úspechy.
Ono to, ale všetko spolu súvisí,
pretože nemôže byť šťastný ne-
úspešný človek a úspešný ten,
komu chýba zdravie. Nech sa
nám teda spoločne v roku 2007
splnia všetky želania.

Možno ste si v záhlaví týchto
novín všimli, že tento rok je pre
Pezinčana jubilejný. Je to až neu-
veriteľné, naše mestské noviny
pod jedným názvom vychádzajú
už štyridsať rokov. Ťažko by ste
na Slovensku hľadali takéto mest-
ské alebo obecné periodikum.

Pri tvorbe Pezinčana sa počas
štyroch desaťročí vystriedalo via-
cero ľudí, každý z nich sa podie-
ľal na ich vývoji a zanechal na
nich hmatateľné stopy svojej prá-
ce. Radi by sme na konci roka,
keď chystáme oslavy, pozvali
všetkých tvorcov na spoločné
stretnutie, aby sme pospomínali,
oživili si ich pôsobenie v redakcii
a pripomenuli si vývoj novín.

Rok 2007 znamená ďalší kvali-
tatívny rast Pezinčana, začína
vychádzať vo farbe. Je to náš
darček vám, čitateľom v jubilej-
nom roku.

, šéfredaktorMilan Oravec



Nie, nebudem hovoriť o športov-
coch, ktorí dosahujú vynikajúce
výsledky na svetových poduja-
tiach, ale keďže už názov tohto
článku je v úvodzovkách, pôjde o
tých, ktorých takto označujeme
ironicky. Pôjde o vandalov, výtrž-
níkov a ničiteľov nášho spoloč-
ného majetku, ktorí sa často sprá-
vajú ako ,,majstri sveta". Teda tí,
ktorým tu všetko patrí a ktorí si
robia čo chcú. V ostatnom čase
ako by sa s nimi vrece pretrhlo.
Rozbitá čakáreň na autobusovej
zastávke, rozkopaná alebo pod-
pálená smetná nádoba či do-
konca vytrhnutá a rozbitá mramo-
rová tabuľa na mestských hrad-
bách, poškodený pomník Jána
Zigmundíka na hlavnej ulici. A
ešte veľa iných poškodených
alebo zničených vecí, ktoré slúžili
nám všetkým a ktoré sme my
všetci zaplatili. My ostatní sa v
nemom úžase pýtame, kde sa to v
tých mladých ľuďoch berie? Tá
agresivita, brutálnosť a túžba ničiť
všetko naokolo. Keď už nič iné,
tak aspoň pár čísiel, ktoré pred-
stavujú dohromady niekoľko stoti-
síc korún ročne, ktoré sme, ob-
razne povedané, vyhodili oknom.
Tak napríklad: jeden plastový sme-
tiak – 7 tisíc, pamätná tabuľa 6 – 8
tisíc, jedna sklená výplň autobu-
sovej búdky 12 000, zničené la-
vičky v parku – každá vyše desať
tisíc korún, rozkopané a pokri-
vené odkvapové rúry na skoro
všetkých domoch v centre mesta
atď., atď... Smutná bilancia! Sem-
tam sa podarí mestskej polícii
niektorého vandala prichytiť a po-
trestať. Nasledujú výhovorky, ne-
zriedka slzy a pohovor s rodičmi,
ktorí by sa radšej pod zem pre-
padli. Veľká časť vandalov sú Pe-
zinčania, veľa je ich z okolitých
dedín. Títo robia ,,nájazdy" na
naše mesto najmä v piatok a v
sobotu večer a v noci. Zmeškajú
posledné spoje a potom sa túlajú
podnapití mestom a ničia všetko,
čo im príde pod ruky. My ostatní
sa tešíme, že je zima, lebo teraz
ich je v meste menej. Cez leto tu
však majú pravé eldorádo. Škoda,
že máme také zákony, ktoré neu-
možňujú vandalov verejne pranie-
rovať a uverejňovať ich mená
alebo fotografie. Tak ako to robia v
jednom moravskom mestečku,
kde vo vstupe visia mená, adresy
a fotografie pod nápisom: V tomto
obchode kradli... Alebo máte,
vážení spoluobčania, iný nápad?

primátor
Oliver Solga
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Zloženie komisií schváli mestské zastupiteľstvo na ďalšom
zasadnutí.

Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a životné prostredie
Komisia ekonomiky a financií
Komisia školstva a mládeže
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Komisia kultúry
Komisia športu
Komisia vinohradníctva a vinárstva
Komisia cestovného ruchu a turistiky
Komisia verejného poriadku

Osemnásť dní
po voľbách sa za
účasti všetkých
25 novozvole-
ných poslancov
uskutočnilo usta-
novujúce zasad-
nutie Mestského
zastupiteľstva v
Pezinku.

Začalo sa hym-
nou Slovenskej
republiky. Potom
sa ujal slova pred-
seda mestskej
volebnej komisie
JUDr. Ladislav
Tyko, ktorý obo-
známil prítom-
ných s výsled-
kami volieb. Ako
prvý zložil pred-
písaný sľub pri-
m á t o r m e s t a

. Prevzal tiež
primátorskú reťaz a štátne insig-
nie. Nasledoval sľub novozvole-
ných poslancov mestského zastu-
piteľstva. Text sľubu prečítal po-
slanec .
Potom každý poslanec podpísal
dekrét a prevzal osvedčenie o
zvolení.

Ďalším bodom programu bola
voľba samosprávnych orgánov.
Na pozíciu zástupcu primátora,
ktorá spravidla prináleží najsilnej-
šiemu politickému zoskupeniu,
primátor navrhol poslanca za
SMER-SD .
Jeho strana má v mestskom za-
stupiteľstve deväť poslancov. Za
tento návrh hlasovalo 15 poslan-
cov, piati boli proti a piati sa zdržali
hlasovania. Novozvolený vicepri-
mátor J. Čech, ktorý je tiež po-
slancom Národnej rady SR, vo
svojom krátkom vystúpení uvie-
dol, že nevidí zásadný problém v
tom, že je aj poslancom naj-
vyššieho zákonodarného zboru,
pretože v súčasnosti je v tomto
orgáne minimálne pätnásť primá-
torov a starostov, zvládajúcich
obe tieto funkcie.

Poslanci potom jednomyseľne
schválili zloženie osemčlennej
mestskej rady. Vznikla na základe

Mgr. Oliver Solga

Ing. Stanislav Sobota

Ing. Jána Čecha

politickej dohody z nominantov
strán a hnutí, ktoré majú v MsZ
svoje zastúpenie. Členmi MsR sa
stali: (Smer-SD),

(Smer-SD),
Ing. Ján Čech

RNDr. Juraj Čech

MUDr. Richard Demovič
Elena Antalová Ing.

Stanislav Sobota
Ing. Marián Šipoš

PaedDr. René Bílik,
CSc. Ing. Jozef Chyno-
ranský

(Smer-
SD), (KDH),

(ĽS-HZDS +
SNS), (Strana
zelených),

(OKS),
(SDKU-DS).

Primátor predložil na schválenie
návrh na zriadenie desiatich komi-
sií MsZ. Poslanec Marián Šipoš
sa v diskusii vyslovil proti rozčle-
neniu komisie pre územný rozvoj

Sľub novozvoleného primátora
Mgr. Olivera Solgu.

a životné prostredie, navrhol, aby
pracovala ako v minulom funk-
čnom období, lebo sa domnieva,
že táto problematika úzko súvisí.
Tento poslanecký návrh bol väčši-
nou hlasov prijatý, takže bolo
schválených deväť stálych komi-
sií MsZ.

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo platy primátora a zástupcu pri-
mátora. Plat primátora bude v 7.
platovej skupine podľa veľkosti
mesta (3,21 násobok priemernej
mesačnej mzdy zamestnanca v
národnom hospodárstve) plus 50
percent. Viceprimátorovi bola
schválená odmena dvojnásobku
priemernej mzdy v národnom hos-
podárstve. Ján Čech následne
pred poslancami vyhlásil, že 70
percent tejto odmeny venuje na
sociálne účely mesta, čo zožalo
potlesk prítomných.

MsZ určilo štyroch poslancov,
ktorí budú vykonávať funkciu so-
bášiacich. Sobášiť budú títo po-
slanci: Ing. Ján Čech, Ing. Jozef
Chynoranský, PhDr. Zita Joklová
a Mgr. Kvetoslava Štrbová.
Ďalej MsZ schválilo žiadosť spo-

ločnosti EBP FACTORING, spol.
s r.o. o predĺženie nájmu pozemku
pod zastavanou plochou a ná-
dvorím (do 30. 6. 2007) na stavbu
na bývalom mestskom kúpalisku
pri Zámockom parku.

Poslanci schválili informáciu o
plnení rozpočtu Mesta Pezinka k
30. 9. 2006 (príjmy 259 769 tis.
Sk, výdavky 295 669 tis. Sk).

Zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie informáciu o výsledku výbero-
vého konania na riaditeľa Mest-
ského zdravotníckeho strediska.
Komisia z troch kandidátov vy-
brala Ing. Juraja Pátka, doteraj-
šieho viceprimátora. (mo)



Tólko zme sa tešily na Vánoce
a any zme sa nenazdály, je tu
nový rok. Tý, čo nechodzá do
kostela (tagže vačina) si any
nefšimla, jak prefičaly Traja krály,
lebo teho roku to vyšlo na sobotu
a taxa prvé volno any nerátalo.
Ket uš sem pri tých králoch,
nekerý Modrané by scely, abych
namýsto dvaja a traja písal dvá a
tré, no ale reknyte samy – dze uš
by zme boly, aby sa f pezinských
novinách písalo jak to scú
Modrané. A just ešče rás k tým
králom boli to Gašpar, Melichar
a Baltazár, dobre si to pamatajte,
aby ste sa nestrápnyly, jako tot
jeden strýco v bedny, že Pan-
krác, Servác a Bonyfác. Eščeže
nerekél aj Žofiju, čo víno vypíja.
Ale nevadzí, život beží dálej.
Sem sa aj tešil, že budem písat o
snehu a zimných radovánkach,
ale trt. Snehu neny. Aspon nebu-
dú cestáry prekvapený, jako
zvykly každý rok byt. Ale gdový,
možno sa prekvapá v marci,
apríly, lebo žádnu zimu ešče vlci
nezežrály. Zato móžu byt velyce
neprýjemno prekvapený ludé, čo
majú na starosci čistotu mesta.
Istotne majú šeci dovolenku, ale-
bo sú na péenke, lebo taký bor-
del, jaký je f celém mesce si ne-
móžu nefšimnút. Na nekerých
záveterných mýstach mám pocit,
jako by bolo tesne po vinobraný.
K temu blato a hnyjúce líscí, fuj,
nechutné. Né že bych mal nečo
prociva vedenú mesta, bože-
chrán, ale to mesto fakt vypadá,
jakoby šeci radný chodzily do
roboty na aftáku, čo neuverým
prinájmen primátorovy, lebo to
má do roboty len kúsek a ešče k
temu f procismere. Kedysik bý-
valy v mesce meský zametači,
neskaj nevidzíte jedziného. Čo
uš zakapaly aj tý verejno-
prospešné a aktivačné roboty?
Alebo sa máme držat hesla nech
si každý zamete pret vlastným
prahem? Ale gdo potom zamete
pret tým meským? Primátor?
Prednosta? Alebo ten zástupca v
o číslo vačém obleku? (a to sa
nepýtam na ten štátny). No, ale
spátek na zem. Jako zme sa len
tešily tým volbám, že sa koneč-
ne nečo pohne. Kampan bola sí-
ce krátka, ale o to intenzívnejšá a
my, čo máme problémy z nohá-
ma zme sa velyce tešily na tý vý-
tahy do kulturáku a na meský
úrat. Fčúl nevým, prešel
novembr, decembr, pomaly aj
január a nyšt. Trt. Dzíra v
plafóne. Dočká to do dalších
volép, alebo to je taká etapofka?
F tém prýpadze bych rát očul ot
nekeho za to zotpovedného,
kedy bude dalšá etapa. Dalšá
etapa tehotok stĺpka bude ve
februári.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

Pred vianočnými sviatkami a
začiatkom roka nám pošta do-
ručila desiatky vianočných a novo-
ročných želaní. Niektoré nám prišli
aj e-mailovou poštou. Bez rozdie-
lu, všetky nás veľmi potešili a po-
vzbudili.

Našim gratulantom z celého
srdca ďakujeme a pripájame tiež
želanie dobrého zdravia, veľa
šťastia a pracovných a osobných
úspechov. Redakcia

Mesto Pezinok upozorňuje obča-
nov na preskúšanie elektrických
sirén dvojminútovým stálym tónom
v čase od 12.00 do 12.02 hod. v
týchto dňoch: 9. 2., 9. 3., 13. 4., 11.
5., 8. 6., 13. 7., 10. 8., 14. 9., 12.
10., 9. 11., 14. 12. 2007. (msú)

Narodil sa 28. júla 1951 v Pezin-
ku. Je absolventom Vysokej školy
ekonomickej, Fakulty riadenia vý-
robných odvetví.

Pracoval v Západoslovenských
tehelniach v Pezinku, v š.p.
ZDROJ, OZ Senec, v akciovej spo-
ločnosti Senecký Zdroj, naposledy
ako predseda predstavenstva akci-
ových spoločností Budig Brati-
slava a Poing Bratislava.

Poslancom Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku je tretie volebné
obdobie. Od posledných parla-
mentných volieb v júni 2006 je po-
slancom Národnej rady Sloven-
skej republiky. Je členom výboru
pre poľnohospodárstvo, životné
prostredie a ochranu prírody.

Je ženatý, má tri deti.

V januári bol prijatý do služob-
ného pomeru v Mestskej polícii v
Pezinku nový pracovník na oddele-
nie prevencie kriminality Miroslav
Schlesinger. Jeho úlohou bude
rozšíriť a skvalitniť doterajšie akti-
vity v oblasti prevencie. Zárukou
očakávaných výsledkov práce no-

vého koordinátora prevencie krimi-
nality sú jeho mnohoročné skúse-
nosti v danej oblasti. Je aktívnym
spolupracovníkom sekretariátu
Rady vlády SR pre prevenciu krimi-
nality, autor deviatich knižných pub-
likácií a lektorom v prestížnych pro-
jektoch i na medzinárodnej úrovni.
V roku 2004 získal Cenu primátora
v Piešťanoch a v roku 2006 plnú
podporu pre svoju činnosť zo se-
kretariátu Rady vlády SR pre pre-
venciu kriminality kancelárie minis-
tra vnútra. Do dnešného dňa usku-
točnil prednášky pre 42 detí mater-
skej školy na ul. gen. Pekníka a pre
žiakov 7. – 8. ročníka na základnej
škole na Oreší. Cieľové skupiny i
pedagógovia hodnotili jeho pred-
nášky vysoko pozitívne. V súčas-
nosti spolu s kolegami vypracúvajú
nový prevenčný projekt pre mesto
Pezinok. (msp)

V pondelok 15. januára sa uskutočnilo v Prezidentskom paláci v Brati-
slave novoročné prijatie predstaviteľov miest a obcí. Delegáciu primáto-
rov a starostov z celého Slovenska prijal prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparovič. Medzi pozvanými bol aj primátor nášho mesta Oliver
Solga. Predstavitelia ZMOS-u hovorili s prezidentom najmä o problé-
moch, ktoré mestám prináša decentralizácia, prenosďalších kompeten-
cií zo štátu na samosprávu a financovanie škôl. (r)

Okolo nášho stánku bolo stále rušno.

Výstavný areál bratislavskej In-
cheby sa v dňoch 18. – 21. januára
zaplnil vystavovateľmi a návštev-
níkmi 13. medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour.
Tradične na výstave malo zastú-
penie aj Mesto Pezinok, ktoré sa
už viac rokov usiluje o oživenie
cestovného ruchu. V našom
stánku sa prezentovali i partner-
ské mestá – Mladá Boleslav, Neu-
siedl am See, Mosonmagyaróvár
a Izola.

Naše mesto sa okrem ponuky
služieb v cestovnom ruchu zame-
ralo na propagáciu miestnych po-

dujatí ako sú Vinobranie, Kera-
mické trhy, Cibulák, Permoník,
Dychovky v preši, Fyzulnačka a
iné. Návštevníci stánku mohli
ochutnať naše regionálne špecia-
lity – vína, fazuľovú polievku, ka-
pustnicu.

Mesto Pezinok sa tentoraz zame-
ralo výhradne na vlastnú prezen-
táciu, nebolo zastúpené v spoloč-
nom stánku Malokarpatského re-
giónu. V samostatnej expozícii
mohli byť v širšej miere a komplex-
nejšie prezentované aktivity, ktoré
sú zaujímavé pre turistov.

(mo)

V nedeľu 14. januára sa v reštau-
rácii Astra uskutočnila výročná člen-
ská schôdza Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Pezinku. Správu o
činnosti mestskej organizácie pred-
niesol jej predseda Gabriel Guštafík.

Hosťami schôdze boli prezident
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slo-
venskej republiky JUDr. Jozef Mi-
nárik, primátor mesta Oliver Solga a
riaditeľ Hasičského a záchranného
zboru pplk. Ing. Emil Moťovský.

(mo)



Zápis žiakov do 1. ročníka na škol-
ský rok 2007/2008 sa bude konať na
všetkých základných školách v Pe-
zinku v zmysle všeobecného záväz-
ného nariadenia Mesta Pezinka č.
4/2004 v dňoch:

Podľa § 34 a § 36 zákona č. 29/1984
Z.z. o sústave základných a stred-
ných (školský zákon) v znení neskor-
ších predpisov zákonný zástupca
dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa,
ktoré má k 1. 9. 2007 šesť rokov na
zápis do školy.

Zápis do škôl odporúčam uskutoč-
niťpodľa nasledujúcich ulíc:

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

Mgr. Oliver Solga
primátor

štvrtok 8. 2. 2007
včase od 15.00 do18.00 hod.

piatok 9. 2. 2007
včase od 15.00 do18.00 hod.

Základná škola v Pezinku, Ho-
lubyho ul.

Základná škola v Pezinku, Fán-
dlyho ul.

Základná škola s materskou ško-
lou v Pezinku, Orešie

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku

Základná škola v Pezinku, Ku-
peckého ul.

– Holubyho, Rad-
ničné nám., Potočná, Farská, Mladobo-
leslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Zá-
hradná, M. R. Štefánika, Moyzesova,
Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčia-
kova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor,
Šancová, Sama Chalúpku, Pod lipou,
Meisslova, Slnečná, Dobšinského, Slád-
kovičova, Šenkvická cesta, Panholec,
Kollárova, Jesenského, Za koníčkom,
Kučišdorfská dolina, Bernolákova č. 1 –
47, Za hradbamič. 3 – 15, Hrnčiarska;

– Fándlyho,
Obrancov mieru, 1. mája, Mierová, Za
hradbami od č. 16 vyššie, Vajanského,
Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa,
Bernolákova od č. 47 vyššie, Majakov-
ského, Gorkého, Puškinova, Tolstého,
Saulaková, Komenského, Nerudova,
Bystrická, Bratislavská, Kuzmányho,
Zigmundíkova, Fajgalská cesta, Ku-
kučínova;

– Cintorínska, D.
Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krka-
vec, Limbašská cesta, Matúškova, Mys-
lenická, Nová, Orešie, Podkarpatská,
Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka,
Slnečné údolie, Leitne, Kamenice, Vin-
cúrska, Podhorská;

– Muškátová, Ru-
landská, Silvánová, Hroznová, Jilemnic-
kého, Jiráskova, Šafárikova, Trnavská,
Nálepkova, Švermova, F. P. Drobiševa,
Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, Baba, Stupy, L. Novo-
meského, Cajlanská, Banícka, Bottova,
Dr. Bokesa, Na bielenisku, Zumberská;

– Kupeckého, Zá-
mocká, Rázusova, Malokarpatská, Rei-
singer, Svätoplukova, Malacká cesta,
Krížna, Psychiatrická nemocnica Phi-
lippa Pinela, Kutuzovova, Suvorovova,
Gogoľova.

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

školský obvod ulice:

V Pezinku vzniká nový miestny
spolok Slovenského Červeného
križa. Ak máte chuť pomáhať
ľuďom, naučiť sa poskytovať prvú
pomoc a zaujíma vás práca dobro-
voľníka staňte sa členom ČK. Vek
vôbec nerozhoduje, dôležitá je
ochota pomáhať. Ak vás naša po-
nuka na spoluprácu oslovila, kon-
taktujte sa na tel. č. 0904 976 283
alebo msck.pk@zoznam.sk. (čk)

V minulom čísle sme uverejnili príspevok čitateľa
Andreja Kukumberga, ktorý sa sťažoval na proble-
matickú dopravu zo sídliska Sever. O stanovisko
sme požiadali SAD Bratislava, a.s. Hovorkyňa spo-
ločnosti nám napísala:
–

Eva Vozárová
Najskôr by sme radi poukázali na skutočnosť, že

časové polohy prímestských spojov riešime v súčin-
nosti s mestom, v tomto prípade s Pezinkom, pričom
samozrejme zohľadňujeme pripomienky občanov,
vodičov a tiež výsledky z vykonaných kontrol pracov-
níkmi nášho dopravného úseku. K 10. 12. 2006 boli
opäť vykonané celoštátne zmeny cestovných poriad-
kov. Pretože sme vedeli o zvýšenej frekvencii cestu-
júcich na spoji vychádzajúcom zo sídliska Sever o
5.50 hod., situáciu sme riešili v prospech cestujú-
cich:
– v dňoch školského vyučovania sme od zmeny ces-
tovného poriadku v čase o 5.50 hod. zaviedli spoj po
Pezinku – od Nemocnice po železničnú stanicu Pezi-
nok. Tento spoj by mal odľahčiť autobusy smerujúce
do Bratislavy;
–ďalej spoj č. 16 s pôvodným odchodom o 6.35 hod.
zo sídliska Sever v smere do Bratislavy je vedený o
15 minút skôr, čiže od zmeny odchádza o 6.20 hod.
Zároveň je zo sídliska Sever vedený aj spoj č. 10 s
odchodom zo sídliska Sever o 6.10 hod. Nová je
trasa tohto spoja – do Bratislavy teraz jazdí cez Vinič-
né, Slovenský Grob a Čiernu Vodu s možnosťou pre
občanov Pezinka dostať sa bez prestupu do miestnej
časti Bratislavy – do Vajnor.

Žiaľ, meškanie spojov vznikajúce v čase dopravnej
špičky po Pezinku z dôvodu prehlbujúcich sa doprav-
ných zápch, nie je možné z našej strany ovplyvniť.
Situáciu by určite pomohla vyriešiť aj skorá realizácia
plánovaného obchvatu mesta Pezinka.

K pripomienke čitateľa, že v čase od 17.35 do
19.00 hod. nejde žiadny spoj z námestia na Sever,
je potrebné uviesť, že v spomínaných podvečer-
ných hodinách nekončí v smere od Bratislavy v Pe-
zinku žiadny spoj, ktorý by bolo možné predĺžiť na
sídlisko Sever. Vzhľadom na dlhoročné prepravné
výkony vo verejnom záujme a na dobrú spoluprácu
s mestom Pezinkom, ak príde takáto požiadavka,
sme pripravení riešiť aj túto situáciu v súlade s po-
trebami obyvateľov. Iná situácia je na autobusovej
zastávke sídliska Juh. Tam zastavujú autobusy,
ktoré pokračujú do regiónu Modra, Častá, Chtelni-
ca, Trnava, čiže všetky spoje prechádzajúce cez
Pezinok.

– Prvý problém sa dotýka cestovného poriadku,
resp. harmonogramu príchodov a odchodov auto-
busov Slovenskej autobusovej dopravy na sídlisku.
Váš podnet sme postúpili riaditeľovi SAD a osobne
bude s ním prerokovaný pri podpisovaní zmluvy na
rok 2007, ktorou sa mesto Pezinok podieľa na
úhrade časti nákladov SAD-ky na realizáciu pre-
pravy cestujúcich v meste. Spoje neskoro večer
chce Mesto riešiť vlastnými prostriedkami.

Chodník v parku na Severe od nákupného centra
(COOP Jednota) smerom ku kúpalisku navrhnem
mestskému zastupiteľstvu vybudovať v rámci
schvaľovania investičných akcií a prerozdelenia
peňazí na tento rok. Nemôžem však zaručiť aj jeho
realizáciu, pretože rozhodovanie o tom, ktoré akcie
a v ktorej časti mesta sa budú realizovať sú len a len
v kompetencii mestského zastupiteľstva. V tomto
prípade sa treba obrátiť na poslancov vo vašom vo-
lebnom obvode.

Stanovisko primátora Olivera Solgu:

(r)

Železničná stanica v Pezinku po rozsiahlej rekonštrukcii.

V rámci moderni-
zácie železničnej
trate Bratislava –
Žilina s podporou
Európskej únie,
zmenila svoju tvár
aj pezinská želez-
ničná stanica. Zre-
konštruovaná bola
nielen staničná bu-
dova ale aj štvoro
koľají, postavili tiež
mimoúrovňové pe-
róny, podchod pod
koľajnicami, nové
elektrické vedenie.

Cieľom moderni-
zácie je zvýšiť rých-
losť na 160 kilome-
trov. (mo)

Už v roku 2003 som dal vypracovať mladým architektom parkovanie
na jednej aj druhej strane Bratislavskej ulice v oblasti sídliska JUH. Po-
nuka spolupráce bola aj zo strany zástupcov firiem Ing. M. Holčíka a Ing.
J. Chvílu. V decembri sa uskutočnili aj prvé rokovania s dopravným inži-
nierom. Projekt posuniem na schválenie poslancom mestského zastupi-
teľstva v rámci plánovaných investičných akcií. Aj v tomto prípade pro-
sím, aby ste sa obrátili na svojich poslancov. Spomínaná štúdia je do-
stupná na mojom sekretariáte a prípadní záujemcovia si ju môžu u mňa
prezrieť. Ubezpečujem vás, že ak poslanci schvália realizáciu parkovísk
budem iniciovať stretnutie s vami, aby ste sa s návrhom riešenia
oboznámili a prípadne ho aj pripomienkovali. Oliver Solga



16. 12. o 9.00 hod. záchraná-
rov privolali k dopravnej nehode
osobného motorového vozidla
BMW 346 L, ktoré skončilo mimo
cesty pri železničnom nadjazde v
smere na Šenkvice. Jednotka po-
skytla zranenej osobe prvú predle-
kársku pomoc a vykonala opatre-
nia na zamedzenie vzniku požiaru
a úniku škodlivých kvapalín.

Dňa 20. 12. krátko po 18. hod.
došlo k dopravnej nehode vozidiel
Fiat Uno a Opel Frontera na Ko-
menského ulici. Pri nehode sa zra-
nili dve osoby, ktorým poskytla
pomoc rýchla zdravotná služba.
Hasiči pri zásahu zamedzili vzniku
požiaru a úniku prevádzkových
kvapalín.

V utorok 26. decembra jed-
notka HaZZ zasahovala na Ko-
menského ulici, kde vozidlu VW
Golf vytiekol olej a hrozilo, že
vtečie do kanalizácie.

l

l

l

(HaZZ)

V decembrovom čísle Pezinčana sme si
prečítali noticku od autorky ,,rč", ktorá sa týkala
vlaňajšieho vítania Mikuláša v meste. V mene
organizátorov Kultúrneho centra, Centra voľ-
ného času a Mesta Pezinok máme pocit, že
vám dlhujeme odpoveď a vysvetlenie. Vážime
si váš názor, ktorý je i s návrhom na riešenie.

Hádam to bude odpoveď i pre často uštipač-
né anonymné príspevky, ktoré vyjadrujú ich
pisatelia prostredníctvom fóra na a nie-
len na túto tému o dianí v meste. Česť výnim-
kám.

Verte nám, že to, ako vyznel mikulášsky pro-
gram, mrzí predovšetkým nás, organizátorov.
Nie je predsa naším záujmom, aby sme pripra-
vili niečo zlé, na čo sa nebude v dobrom spomí-
nať a už vôbec nie vtedy, keď to robíme pre di-
váka najvzácnejšieho, pre dieťa. Boli by sme
predsa sami proti sebe.

Možno si spomeniete, ale v deň konania tohto
podujatia (5. 12. 2006) bolo veľmi zamračené a

pk.nete

počasie bolo také, že 30 minút pršalo, 30 minút
svietilo zubaté slnko. Vždy, keď sme sa už po-
brali stavať tribúnu, začalo pršať. Obrazne po-
vedané vari stokrát sme nervózne pozerali na
oblohu a dúfali, že prestane. Áno, prestalo, ale
až podvečer, keď sa začal program. Ako nú-
dzové riešenie sme teda zvolili schody vedúce
do budovy mestského úradu. Vedeli sme, že to
nie je ideálne riešenie, ale dekorácie programu
a aparatúra nemôžu navlhnúť. Iste, ideálne by
bolo zastrešenie, lenže firmy poskytujúce túto
službu sa pohybujú v cenových reláciách 20 –
30 tisíc Sk. Ak by niekto chcel navrhnúť letné
,,šiatriky" z obchodných domov, tieto neudržia
nápor vetra, máme to odskúšané.
Čo sa týka balkóna mestského úradu, tu boli v

minulých rokoch sťažnosti, že nevidieť dobre
cez konáre stromov a tiež je tento priestor malý
na program.

Návrh na konanie podujatia pred Domom kul-
túry sa nám páči, tiež sme o ňom uvažovali, ale

príchod Mikuláša súvisí s rozsvietením mest-
ského vianočného stromčeka, ktorý bol na Rad-
ničnom námestí. Nie je však vylúčené, že v bu-
dúcnosti bude stromček i pred Kultúrnym cent-
rom a aj iné podujatia sú plánované na tomto
priestranstve. Ešte jedna pripomienka – Miku-
láš pokračoval vo svojom príhovore k deťom i v
priestoroch nášho spoluorganizátora – OC
PLUS, tam ho bolo vidieť skutočne dostatočne,
deti sa s ním fotili, podávali si s ním ruky. Do OC
PLUS boli deti pozvané niekoľkokrát na ná-
mestí.

Na záver sa teda v mene organizátorov
ospravedlňujeme všetkým deťom, ktoré Miku-
láša dobre nevideli. Pozitívna informácia je, že
Mesto Pezinok v roku 2007 zakupuje prestre-
šenú tribúnu a my veríme, že nielen práca orga-
nizátorov nevyjde nazmar, ale predovšetkým
budú spokojné všetky deti.

Za organizátorov: Ing. Ingrid Noskovičová
s kolektívom Kultúrneho centra.

Pezinok je moderné mesto v pre-
krásnom prostredí prírody Malých
Karpát. Keď sa kdekoľvek na Slo-
vensku spomenie jeho meno, vždy
sa nájde niekto, kto poznamená
,,to poznám, máte tam výborné
vínko". Je trochu smutné, že nový
životný štýl obyvateľov nášho
mesta väčšinu z nás tak pohltil svo-
jou hektikou, že niet takmer času
na spomienky, na vinohradnícke
tradície, ktoré celé stáročia vytvá-
rali ráz nášho mesta. Tie spo-
mienky zostávajú už iba v srdciach
starších obyvateľov a odchádzajú
spolu s nimi. Deťom ich už nemá
kto odovzdávaťa to je trochu smut-
né. Pomaly sa stráca duchovné
dedičstvo nášho mesta.

Vytvorili sme si malú folklórnu
skupinu . Obstrléze je
pezinský výraz a znamená paber-
kovanie hrozna. Keď sa v minulosti
vo vinohradoch končil zber hrozna,
to zabudnuté alebo aj tzv. martin-

Obstrléze

ské hrozno, neskôr dozreté, sa
ponechávalo pre ,,obstrlézačov".
Tí chodili po vinohradoch a zbierali
všetko, čo tam ešte zostalo.

Aj my sme taká skupinka ,,obstr-
lézačov". Spievame si pesničky pri
harmonike a spomíname, čo
všetko sa v pezinských vinohra-
doch i mimo nich, doma v rodinách
v Pezinku udialo. Robíme si sce-
náre, hovorené slovo, sčím príleži-
tostne, ak nás chce niekto počú-
vať, aj vystupujeme. Ale myslíme
si, že najlepšie scenáre píše sám
život a tak sme prišli na nápad,
ktorý sa nám zapáčil. Chceme vás
všetkých Pezinčanov, skôr i ne-
skôr narodených, prizvať na naše
stretnutia venované našim spo-
mienkam. Stretávať sa budeme
raz za mesiac, vždy posledný pon-
delok o 14.30 hod. v Klube dô-
chodcov na Hrnčiarskej 44.

Chceme si zaspomínať naprí-
klad na to, ako sme slávili Vianoce,

fašiangy a iné sviatky v čase našej
mladosti, ako sme sa obliekali, čo
sme doma jedávali, ako naši ro-
dičia zarábali peniaze a ako sa
míňali, aké remeslá boli v Pezinku,
čo sa predávalo na trhu, aké boli
vzťahy v rodinách medzi dospe-
lými a deťmi, medzi susedmi, ako
sme chodili na rande a o čom sme
sa rozprávali, ako to vyzeralo v
škole za našich čias a ešte na vše-
ličo iné. Privítame samozrejme i
vaše spomienky a námety o čom
sa budeme rozprávať, zahráme si
na harmonike, môžete i vy zahrať
na nejakom inom nástroji, zaspie-
vame si spoločne pesničky, ktoré
sme mali radi.

Príďte medzi nás, potešíme sa.
Veď kto spomína, znovu prežíva, i
keď niekedy spomienky aj bolia.
Ale vždy majú hodnotu uplynulého
času a to má svoju cenu.

Za folklórnu skupinu Obstrléze
Ing. Eva Jamborová

Nejaké to desaťročie naspäť, keď
som z malackej strany prechádzala
serpentínami Baby a na konci sa
odrazu rozprestrela krajina, blyslo
mi – tu by som chcela žiť... A pred-
stavte si, že mi to zišlo na um zakaž-
dým, pri každej ceste cez hory a
vstupe do nášho chotára. Áno, už
,,nášho". Lebo minulý rok, ktorý pre
iné zatracujem, teraz chválim, že
myšlienka sa stala skutočnosťou, aj
keď len na pol roka.

Predtým som dôkladne prebráz-
dila na internete www.pezinok.sk,
takže história i súčasnosť ma neza-
skočili. Nakoniec som z toho mohla
v priebehu šiestich mesiacov sama
veľa vidieť, skúsiť i poznať. Aj ľudí.
Milých, priateľských, ochotných a
obetavých.

Veľmi na mňa zapôsobilo pezin-
ské Vinobranie, tá atmosféra hoj-
nosti a dobrej nálady. Stretnutie s
primátorom a jeho manželkou, ktorí
neskoro večer mali čas postretať sa
s ľuďmi na ulici, porozprávať sa. Pri-
pomenulo mi to múdreho Karola IV.,
ktorý chodil v preoblečení medzi ľud,
aby poznal jeho názory.

Aké názory majú Pezinčania sa
ukázalo vo voľbách.

V lete na provizórnej anténe v no-
vostavbe, som chytila pezinskú TV,
videla som prenosy a reportáže zo
života mesta, kde interview s primá-
torom mali úroveň aj po štylistickej
stránke a nepotreboval na to ani
papier. Na podujatiach bolo vidieť,
že mu na veci záleží, vedel zaujať
stanovisko. Napokon, ľudia svojho

človeka poznajú a kto sa osvedčil,
tomu dali hlas. Naozaj je vidno kus
roboty a mesto svojim koloritom sa
stáva jedinečným. To robia ľudia,
ktorí majú zelenú vo svojej tvorivosti.

Čo si možno viac priať? Sú aj iné
pekné miesta a mestá, ale nie všade
majú vlastnú televíziu, vlastný časo-
pis, kvalitné webové stránky, nie
všade je tak čisto a príjemne.

Teraz nemyslím na záhumenské
stavenisko, kde autiaky nespo-
maľujú... Kde všetok prach sa
usádza na čerstvú farbu domov, letí
do okien, kde je to nebezpečné pre
deti. Stačilo by zopár spomaľovačov
na ceste a hneď by sa jazdilo
ohľaduplnejšie. Aj označenie križo-
vatky s prednosťou v jazde by sa
zišlo a cestné zrkadlo na Baníckej,

kde múr bráni výhľadu. Možno by
stačilo dolu pri zdravotnom stredisku
zosynchronizovať svetlá tak, aby
zelená svietila dlhšie pre hlavný
prúd, ako to vidím tu, než sa vstup
do mesta inak vyrieši. Niekedy stačí
málo, kozmetická úprava, majstrov-
ský fortieľ, aby sa vlečúca sa záleži-
tosť odrazu vybavila rýchlo, účelne a
ekonomicky a odrazu je po pro-
bléme alebo aspoň sa zmenší. A to
je všade a vo všetkom. Všetko sa
dá, ak sa hľadá spôsob ako to uro-
biť.

A nebáť sa novostí, netradičného
postupu, nebáť sa niesťaj isté riziko.
Naši ľudia na to majú. Vedia si nielen
pomôcť, ba sa na tom aj zabavia.

, Florida
(krátené)
Emília Jalšovská



základe ktorých odpovedí získali prehľad o vedomos-
tiach a názoroch študentov na EÚ.

, študentka 1. C gymnázia a
jedna z organizátorov podujatia, nám napísala:
– To, že sme sa pustili do organizácie projektu Eu-

roscola nebolo zbytočné. Podujatie príhovorom otvo-
ril primátor mesta Oliver Solga a odovzdal slovo
nášmu prvému hosťovi, veľvyslancovi Švédskeho
kráľovstva Mikaelovi Westerlindovi. Jeho prednáška
v anglickom jazyku na tému Školstvo, prístup k mlá-
deži a štúdium na vysokej škole vo Švédsku a v
Európskej únii, študentov veľmi zaujala, takže nasle-
dujúca diskusia bola živá. Druhým hosťom bola po-
slankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová-
Flašíková. Jej prednáška sa týkala Slovenska v
Európskej únii a fungovania Európskeho parlamentu.
Dominantnou otázkou v diskusii bola možnosť štúdia
v krajinách EÚ. Posledným hosťom bola Eva Lovási-
ková z Regionálnej rozvojovej agentúry Pezinok-
Senec, ktorá nám rozprávala o Dome európskych
regiónov v Bruseli.

Počas celého dňa boli pre študentov pripravené
prezentácie o členských štátoch EÚ. Boli vo forme
projekcie a prezentácie výrobkov a pojmov, pre kra-
jinu typických (Nemecko – Mercedes, Rakúsko – Al-
py, rezeň, Francúzsko – víno, syr). Nechýbali ani
ochutnávky tradičných jedál, ako napríklad mrkvová
káva z Litvy, bryndza z Rumunska, syry z Francúz-
ska.

Projekt sme prezentovali aj na triednických hodi-
nách a hodinách náuky o spoločnosti. Do akcie sme
vložili maximum, takže veríme, že 2. februára na sláv-
nostnom vyhlásení výsledkov v Európskom informa-
čnom centre v Bratislave budeme úspešní. V tom prí-
pade pocestujeme do Štrasburgu a vyskúšame si,
ako rokujú ozajstní europoslanci.

Ľuba Pavlovová
Kristína Mizeráková

Pohľad na účastníkov besedy.

Prednáška europoslankyne Moniky Beňovej-Fla-
šíkovej, vedľa primátor Oliver Solga a viceprimá-
tor JánČech.

Dokončenie z 1. strany
V rámci programu študenti pripravili aj dotazník

. Na prieskume sa zúčastnilo 150
študentov pezinského gymnázia a to z prvého, dru-
hého, tretieho ročníka štvorročného štúdia a študenti
sexty, septimy a oktávy osemročného štúdia. Dotaz-
ník pozostával z ôsmich veľmi adresných otázok, na

Európska únia a my

vyhlasuje

Mesto Pezi-
nok

vedúci fi-
nančného oddelenia

vysokoškolské vzdelanie ekono-
mického smeru

znalosť legislatívy v oblasti roz-
počtových pravidiel samosprávy,
jazykové znalosti, bezúhonnosť,
riadiace a organizačné schopnosti

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukonče-
nom vzdelaní, odpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou alebo prineste
osobne na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla:

Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa usku-
toční v budove MsÚ v Pezinku,
Radničné nám. č. 7, 1. poschodie,
č. dv. 12, dňa v čase od
14.00 hod.

Bližšie informácie poskytne
, prednosta

Mestského úradu v Pezinku, tele-
fonicky na č. 033/69 01 111 (sekre-
tariát prednostu), príp. e-mailom:
sebesta.miroslav@msupezinok.
sk.

VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme na obsadenie miesta

s týmito predpokladmi a požia-
davkami:

1. zamestnávateľ:

2. funkcia ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním:

3. kvalifikačné predpoklady:

4. iné kritériá a požiadavky:

5. požadované doklady:

6. dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť na VK:

do 12. 2.2007

21. 2. 2007

Mgr.
Miroslav Šebesta

vedúceho
finančného oddelenia

„VK VFO“.

V sobotu 31. marca sa uskutoční
v Pezinku festival

, 4. ročník medzinárodnej
súťaže vo varení kapustnice. Podu-
jatie bude na Radničnom námestí
a na súťaži sa môžu zúčastniť záu-
jemcovia, ktorí sa prihlásia u hlav-
ného organizátora Milana Bejdáka
(0905 431 329, vinogallery@cent-
rum.cz) najneskoršie do 25. marca
2007. Víťaza súťaže čaká 100 fliaš
odrodových pezinských vín a tla-
čiareň LEXMARK.

Podujatie bude mimoriadne
atraktívne aj pre návštevníkov,
okrem ochutnávky kapustnice ne-
bude chýbať dobré vínko, muzika a
sprievodné podujatie Majstrovstvá
Slovenska v gúľaní sudu.

KAPUSTNICA
2007

(mo)

Tohtoročný január sa niesol v
duchu prezentácií nášho mesta.
Popri už tradičnom predstavení
potenciálu cestovného ruchu Pe-
zinka na medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu dostalo naše
mesto priestor bojovať o priazeň
potenciálnych návštevníkov aj na
dvoch ďalších európskych podu-

jatiach tohto druhu – v rakúskej
Viedni na Ferien a v holandskom
Utrechte na Vakantienbeurs.
Účasť zástupcov Pezinka na
oboch spomínaných prezentáci-
ách bola financovaná z prostried-
kov Európskej únie a predstavili
sme sa tu pod hlavičkou Sloven-
skej agentúry cestovného ruchu,

resp. Bratislavského samospráv-
neho kraja. Holandskí turisti, ktorí
majú cestovanie v krvi, prejavili z
našej ponuky najväčší záujem o
historické pamiatky, Vinobranie,
zaujímali sa o ubytovanie v rekre-
ačných zariadeniach a ocenili
chuť vína z produkcie pezinskej
firmy Borik. (EL)

Druhý tohtoročný, teda februáro-
vý, poslanecký deň sa uskutoční
prvú stredu 7. 2. od 16. do 18. hod.
na Mestskom úrade v Pezinku.
Vybraní poslanci mestského za-
stupiteľstva 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 vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. Na zlepšenie komunikácie
s občanmi v okrajových častiach
mesta sa budú konať v rovnaký
deň (avšak od 16. do 17. hod.) po-
slanecké dni aj v historických čas-
tiach Grinava a Cajla. V Grinave v
Integrovanom klube na Štúrovej
ulici a na Cajle v budove Psycholo-
gicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95. (EL)

To, čo pre
s p i s o v n ú
slovenč inu
z n a m e n á
Ľudovít Štúr,
či pre slo-
venský olym-
p ion iz mu s
Ondrej Nepe-
la, to pre ma-
lokarpatské a vlastne aj slovenské
turistické značkovanie jeho star-
šina Milan Ružek.

Jeho neúnavná práca v teréne
pri značkovaní turistických chod-
níkov mu po 50 rokoch priniesla
zaslúžené morálne zadosťučine-
nie v podobe ocenenia Osobnosť
cestovného ruchu Slovenskej re-
publiky za rok 2006, ktoré prevzal
18. 1. 2007 v rámci 13. ročníka

veľtrhu cestovného ruchu Slova-
kiatour z rúk riaditeľa Incheby a
štátneho tajomníka Ministerstva
hospodárstva.

Za prácu v spomínanej oblasti,
ďalej aktívne členstvo v komisiách
cestovného ruchu od roku 1957
(od roku 1958 pracoval aj v pezin-
skej) a v neposlednom rade i za
výstavbu rozhľadne na Veľkej ho-
moli dostal z nominantov v oblasti
rozvoja cestovného ruchu v územ-
nej samospráve SR najviac hla-
sov. V pezinskom chotári je okrem
značenia turistických chodníkov i
autorom značenia banského a
vinohradníckeho chodníka.

Ocenenému v mene všetkých
milovníkov pešej turistiky blahože-
láme a prajeme veľa síl do ďalšej
roboty. (EL)



Blíži sa február, a to okrem obrá-
teného listu v kalendári či hádam
možného ochladenia znamená aj
významnú skutočnosť, že sa už po
šiestykrát všetci môžeme tešiť na
festival plný exotických obrázkov,
zážitkov z ciest, rozprávaní, hudby,
rytmov, tanca, chutí a vôní, jedným
slovom ETNOFESTIVAL.

Po minuloročnej, blízkej, téme
Európa zavítame do krajín vzdiale-
nejších a ponad Atlantik sa pre-
sunieme do sveta slnka, strhujú-
cich rytmov, kávy, usmiatych a na-
oko bezstarostných tvárí obyva-
teľov Latinskej Ameriky. Čím tieto
končiny lákajú Stredoeurópana a
aké slasti či strasti pre neho môžu
skrývať? Ako sa povie banán po
španielsky a ako teplo je v Ohňovej
zemi? Aj na tieto otázky nájdete
odpoveď v poslednú februárovú
sobotu vo všetkých spo-
ločenských priestoroch Domu kul-
túry v Pezinku, kde na vás už

budú čakať zaujímavé
filmy, prednášky, cestovatelia, ver-
nisáž fotografií, hudba, workshopy
a obchodíky s exotickým tovarom z
celého sveta, príjemné posedenie
s priateľmi v čajovni a mnohé iné...
Navyše, od ôsmej hodiny vás určite
na záverečnom koncerte očaria a
roztancujú rytmy JužnejAmeriky.

V tradičnej filmovej sekcii môžete

24. 2.

od
15.00 hod.

jedno prekvapivé tajomstvo o Ma-
chu Picchu a tiež s ním pocestu-
jeme až do Bolívie – krajiny fiest.
Tešiť sa môžeme aj na Eddyho Por-
tellu, ktorý priblíži Peru, ako ho po-
zná on, a súčasťou jeho prednášky
bude aj živý workshop o peruán-
skej hudbe, kde si každý môže pri-
niesť aj svoje bubny, píšťalky a iné
nástroje a my už sa tešíme, čo
všetko sa podarí vytvoriť. Prekva-
pením tohtoročného festivalu bude
tanečná sekcia – živé ukážky latin-
sko-amerických tancov, kde sa
každý môže naučiť čo-to z horúcich
krokov tanga, salsy, samby, rumby
a rôznych iných a neskôr to využiť v
praxi priamo na parkete.

Počas celého festivalu sa náv-
števníci budú môcť v čajovni
občerstviť povzbudzujúcimi juho-
americkými čajmi s liečivými účin-
kami, ako je maté, lapacho a
mnohé iné. Špecialitou bude aj
ponuka brazílskej kávy Fair-trade,
ktorá vás nielen prekvapí svojou
chuťou, ale sa popri jej popíjaní
môžete dozvedieť niečo o spra-
vodlivom obchode s exkoloniál-
nymi krajinami. Pre tých najsmäd-
nejších pripravíme aj čerstvé
miešané drinky ako mojito, cuba
libre či piňacolada.

Veru, zdá sa, že tohtoročný Etno-
festival bude presiaknutý bohatým
programom, ale hlavne dobrou
náladou a priateľskou atmosférou
podfarbenou rozcítenými pie-
sňami a presvietenou juhoameric-
kým hrejivým slnkom. Čo dodať?
Hádam len, Hasta pronto, amigos!

(babe)

tentoraz uvidieť doku-
mentárny film

, o najväčších túžbach
obyvate ľov ostrova
,,zmrazeného v čase“,
ďalej brazílsky film

, ktorý divá-
kovi priblíži odvrátenú stránku ži-
vota v Rio de Janeiro, film

z
dielne Marlou van den Berg o far-
márovi, ktorý bojoval po boku Fi-
dela Castra a Ernesta Che Gue-
varu a neskôr zažil bolestné vytrie-

Cuba Lib-
re

Kráľ
Afroreggae

Benin-
go: Zabudnutý revolucionár

zvenie z opojných ideálov revo-
lúcie, dokument z prostredia
súčasnej Bolívie

, a snímku z krásnych čílských
Ánd o tom, ako sa darí i nedarí pô-
vodným indiánskym obyvateľom
uhájiť si svoje práva. Všetky filmy
budú premietnuté v spolupráci s
občianskym združením Človek v

Naše heslo: krí-
za

ostrova slobody. So svojimi skúse-
nosťami sa s nami podelí ost-
rieľaný cestovateľ Martin Navrátil.
Južná Amerika ječoraz menej vní-
maná ako pravlasť starodávnych
indiánskych kultúr a preto nám Mar-
tin Mykiska o nich porozpráva vo
svojich prednáškach Tajomný svet
andských civilizácií alebo Inkovia a

ohrození, a festivalom Jeden svet,
ktorého organizátorom touto ces-
touďakujeme.

Ani tento rok nebude na Etnofes-
tivale chýbať sekcia statických ob-
rázkov. Premietnuť majstrovské
fotografie a porozprávať zážitky z
ciest po krajoch latinsko-ame-
rických vám prídu zaujímaví cesto-
vatelia ako Marek Jurina, ktorý nás
prevedie stopom z Buenos Aires
do Ria. Do problematiky súčasnej
Kuby nás uvedie Ivana Kullová,
okrem iného aj autorka knihy Väzni

V pezinskej časti Grinava, na
Novej ulici, sa nachádza ateliér
známeho slovenského sochára
Alexandra Ilečku. Navštívili sme
ho pri príležitosti významného ži-
votného jubilea – 25. februára sa
dožíva 70 rokov.

Alexander Ilečko sa narodil v
Bratislave. V rokoch 1954 – 1961
študoval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave. Prvé tri
roky maliarstvo, potom prešiel na
sochárstvo. V rokoch 1967 – 1968
na základe štipendia Herderovej
ceny navštevoval Akadémiu vý-
tvarných umení vo Viedni. Býval
striedavo v Modre a Revúcej, v
roku 1963 sa mu splnil jeden veľký
sen, začal stavať v Grinave
vlastný ateliér, ktorý v tom roku aj
dokončil.

Najskôr sa začal venovať so-
chárskej tvorbe. Ako materiál si
vybral drevo. Grinavské družstvo
mu ako protislužbu za výzdobu
alegorického voza doviezlo väčšie
množstvo dreva – kmene sliviek,

jab lon í a
gaš tanov,
ktoré vyrú-
bali pri budo-
vaní vino-
h r a d o v .
Hoci išlo o
surové dre-
vo, dokázal
h o h n e ď
zužitkovať.

Jeho sošky sú prevažne tenké,
drevo preto rýchlejšie vysychá,
bez toho, aby praskalo. Prvú
sošku nazval Pieseň o slivkovom
dreve.

Popri práci s drevom začal aj
modelovať z hliny. Urobil si vlastnú
pec na vypaľovanie keramiky. S
prekvapením zistil, že hlina z jeho
pozemku je tiež tvárna, vhodná na
vypaľovanie. Neraz to využil.

So svojimi soškami sa zúčastnil
na rôznych súťažiach, priniesol si
z nich aj ocenenia, čo ho veľmi
motivovalo a povzbudilo. Začal
viac pracovať, darilo sa mu svoje

výtvory predať, mohol už z tejto
činnosti žiť.

Po šesťdesiatom ôsmom nastal v
jeho tvorbe útlm, príliš abstraktné
plastiky neboli vhodné pre tú dobu.
Po úvahe, ako ďalej, sa rozhodol, že
začne robiť portréty spisovateľov a
známych osobností kultúry. Doteraz
ich urobil okolo stovky. Niektoré sú v
galériách, časť si odniesli domov
literáti a niečo má ešte v ateliéri.

Rok 1987 znamená nové oboha-
tenie jeho umeleckej tvorby. Z jed-
nej galérie chceli kúpiť jeho sochu
Melanchólia (hlava ženy s rukou),
ale mali požiadavku, aby bola z
bronzu. Vyhľadal známeho, s kto-
rým vyskúšali odlievanie kovo-
vého materiálu. Podarilo sa to, od
toho času uzreli svetlo sveta de-
siatky bronzových prác.

Vyskúšal i prácu s kameňom,
tento materiál však využíva len
príležitostne. Posledne robil ná-
hrobný pomník spisovateľovi Vin-
covi Šikulovi.

Sochy Alexandra Ilečka na Slo-

vensku nájdete v Bratislave, No-
vých Zámkoch, na Štrbskom Ple-
se, v Komárne, Zlatých Moravcia-
ch, v Pezinku a inde. V zahraničí v
Česku a Nemecku.

Hoci Alexander Ilečko má už na
pleciach sedem krížikov, je ešte
veľmi aktívny. V ateliéri stále trávi
dlhý čas. Povedal nám, že svoju
tvorbu v Grinave začal Piesňou o
slivkovom dreve, tak na záver by
to mohla byť labutia pieseň, ale
necíti, že už je tu ten čas. Má ešte
stále veľa tvorivých nápadov,
ktoré by chcel stvárniť. Vyznal sa,
že v Pezinku sa cíti veľmi dobre,
mesto krásnie a rozmáha sa, páči
sa mu jeho poloha, blízkosť hôr,
kde hľadá oddych a miesto pre
svoju záľubu – zbieranie húb. Robí
všetko pre to, aby si udržal telesnú
kondíciu, s obľubou si zahrá tenis,
na dvore popíli a pokála drevo či
urobí iné práce.

Nášmu jubilantovi želáme pevné
zdravie a ešte veľa entuziazmu a
tvorivých síl. Milan Oravec



V obci Limbach vzniklo Limbaš-
ské múzeum histórie a vinohrad-
níctva, ktoré zabezpečuje zbiera-
nie, kategorizáciu, ochranu a
sprístupnenie duševného a hmot-
ného dedičstva obyvateľov Limba-
chu. Hlavným cieľom múzea je
skúmať a popularizovať historické
dejiny Limbachu.

L. Malatschek
www.limbachmuzeum.sk

Vinohradnícko-vinársky spolok
a Obec Limbach pozýva 27. ja-
nuára od 13.00 do 21.00 hod. na
ochutnávku ,,iba" limbašských
vín, do centra GAUDIUM. (vh)

Prvú decembrovú sobotu volič po štyroch rokoch
opäť rozhodol, kto pôjde z kola von a kto v ňom zotr-
vá, komu dá šancu riadiť veci verejné a ovplyvňovať
kvalitu života v obvode a celom meste.

Nuž časy sa menia a s nimi aj názory. Hoci, priznaj-
me si, že v niektorých prípadoch by iste nebolo tak
celkom nezaujímavé podumať aj o tom, koľko času a
energie dali nami nezvolení kandidáti počas svojho
minulého volebného obdobia a koľko asi môže do svo-
jej ďalšej funkcie investovať povedzme taký dvojná-
sobný poslanec (MsZ, VÚC či NR SR). Ale iba pouva-
žovať, pretože slovenská legislatíva nijaké obmedze-
nia v tomto smere nepozná. V iných demokratických
krajinách morálny kódex jednoducho nedovolí poslan-
covi pôsobiť naprieč celým politickým spektrom.

Takže reč by možno mohla byť predovšetkým o
tom, ako občana vtiahnuť do diania. Je dosť problé-
mov, ktoré treba riešiť. Napríklad situácia v doprave,
bytovej výstavbe, životnom prostredí, zdravotníc-
tve, školstve, kultúre, v sociálnych službách a
mnohé iné, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyv-
ňujú kvalitu života Pezinčanov. Staronoví i noví po-
slanci to iste vedia, veď tieto témy nechýbali ani v
jednom volebnom programe uchádzača či už o post
primátora alebo poslanca. Ostáva už len ich rozme-
niť na drobné a v nasledujúcich štyroch rokoch im
dať konkrétny obsah.

Preto prajem všetkým zvoleným, primátorovi i po-
slancom, pri ich realizovaní veľa pracovného nasa-
denia, porozumenia, slušnosti, rešpektovania a kom-
promisov, aby sa naštartované veci, ktoré sú dlho-
dobou záležitosťou podarilo dotiahnuť v záujme väč-
šiny obyvateľov a nie iba úzkych, bohatých skupín.

Vážení spoluobčania, aj touto cestou by som sa
vám chcel poďakovať za doterajšiu poslaneckú pod-
poru (1992 – 2006), vďaka ktorej som mohol praco-
vať v mestskom zastupiteľstve, v komisii sociálno-
zdravotnej, v komisii školstva a kultúry, v pracov-
ných poslaneckých skupinách a v rade školy na Ho-
lubyho ulici pre blaho nás všetkých.

exposlanec MsZ
František Féder

Výmena reportáží medzi Slovenskom a Rakúskom

Od apríla 2006 je
koordinátorom

medzinárodného cezhraničného projektu

, v ktorom v rámci cezhraničnej
programovej výmennej siete spolupracujú
televízie Bratislavského a Trnavského kraja.

Výmennú sieť na území SR tvorí päť zá-
kladných účastníkov: DTV – Devínskonovo-
veská televízia, TV Bratislava Nové Mesto,
TV Pezinok, TV Senica, MTT – Trnava.
Súčasne boli Správy od susedov distribuo-
vané, nad rámec projektu do ďalších
šiestich lokálnych televízií: TV Nové Mesto
nad Váhom, TV Handlová, TV Hlohovec, TV
Karpaty, TV Centrál Nitra a TV Patriot Žilina.
Prostredníctvom satelitného vysielania TV
Patriot možno naše relácie sledovať na ce-
lom území Slovenska.

V Rakúsku vysielali príspevky členov na-
šej siete v Burgenlande – televízia BKF a v

Občianske združenie
Cieľ: integrovaná Európa

Interregionálny televízny program Správy
od susedov

Dolnom Rakúsku – TV N1. Za osem mesia-
cov výmeny tam odvysielali 65 reportáží o
živote v Bratislavskom a Trnavskom kraji. V
slovenskej časti cezhraničnej siete bolo od-
vysielaných 83 reportáží od rakúskych part-
nerov.

Do výmeny reportáží sa aktívne zapája aj
TV Pezinok, ktorá je partnerom projektu.
Každú stredu o 21.00 hod. v TV Pezinok v
relácii Správy od susedov sa môžete dozve-
dieť čosi o živote v Rakúsku. Na druhej
strane zas diváci v Burgenlande a Dolnom
Rakúsku si môžu pozrieť reportáže z Pezin-
ka. Medzi príspevkami nechýbali reportáže
z Vinobrania, divadelného festivalu Cibulák,
Keramických trhov, Majstrovstiev Európy v
pretekoch automobilov do vrchu Baba a
ďalšie. Okrem toho TV Pezinok vyrobila aj
upútavky na niektoré z týchto podujatí, ktoré
boli odvysielané u rakúskych partnerov.

(r)



Matúš Hollan 23.11.
Karin Behanová 1.12.
LailaAimaq 2.12.
Tamara Koutná 3.12.
Dominik Slyško 5.12.
Liana Pazúriková 6.12.
Matej Lipták 7.12.
Emma Polkorábová 10.12.
Nikola Lempochnerová 15.12.
Tamara Minarská 17.12.
Šimon Dymo 19.12.
Matej Pavlík 19.12.
Diana Pilková 24.12.
Kristína Kršňáková 26.12.
Andrea Martincová 27.12.
Tereza Hlúšková 28.12.
Nicol Kupkovičová 28.12.
Martin Bagin 29.12.
Nicolas Sedláčko 29.12.

Mgr. Ján Man a Katarína Červená-
ková
Erik Baričič a StanislavaAntalová
Miloš Macejka a Jaroslava Zbudi-
lová

Benedikt Cíferský 71 r.
MartaČupáková 68 r.
Ondrej Matyej 85 r.
Milan Maťus 77 r.
Vilma Valachovičová 76 r.
Jana Bodorová 52 r.
Jozef Held 64 r.
JUDr. Jozef Klobučník 60 r.
AntonĎurana 77 r.
Rudolf Fráz 80 r.
Marta Horňáková 73 r.
Imrich Greguš 81 r.
Karol Lisý 66 r.
Viliam Laurenčík 77 r.
Jolana Budayová 73 r.
Emília Veselá 78 r.

Vlastislav Šandor a Renáta Ben-
kovská
Richard Polčic aAndrea Galiková
Vladimír Ženiš a Mgr. Jana Čecho-
vá
Pavol Rosinec a Lenka Lederleit-
nerová
Karol Dubský a Eva Jendroľová
Ladislav Ružek a Zuzana Lichtne-
kerová

Rudolf Kinder 1.1.
Eva Slováková 4.1.
Valéria Košťálová 7.1.
Anna Hrašnová 14.1.
Anna Matoušková 14.1.
JozefínaGrúberová 15.1.
Ing. Gabriel Brocka 21.1.
Zoltán Molnár 22.1.
Jozef Pokopec 31.1.
Anna Sandtnerová 31.1.

Irena Šebeňová 1.1.
Vincent Lukačovič 2.1.
Mária Karlová 9.1.
Jaroslav Nunvář 9.1.
Anna Majtánová 13.1.
Mária Dupalová 15.1.
BohumilŠimonovič 18.1.
Ing. Milan Koleják 24.1.
Anna Strnisková 24.1.

Anna Kaviaková 1.1.
Rudolf Guštafík 15.1.
Margita Šimovičová 24.1.
Anna Vlnková 29.1.
Zuzana Wittgrúberová 30.1.

Jozef Singhoffer 4.1.
Pavlína Vaňková 15.1.

Ferdinand Kalina 7.1.

70-roční

75-roční

85-roční

90-roční

92-ročný

Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí, Čím viac plynie čas, tým
viacchýbaš nám. Sú ľudia, ktorí pre
nás v živote znamenajú všetko, o to
ťažšie je učiť sa žiť bez nich.
Dňa 30. 1. 2007 si
pripomenieme 3. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého syna

,
ktorý nás opustil vo
veku 30 rokov.
Za tichú spomienku ďakujú rodičia
a ostatná rodina.

Romana
BLAHUŠIAKA

Dňa 25. 11. 2006
sme si pripomenuli
rok, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec, syn, švagor,
strýko a krstný otec

.
Kto ste ho poznali venujte mu tichú
spomienku. Manželka so synom.

Ladislav ŠIKULA

Dňa 16. 12. 2006
uplynulo 25 rokov
čo nás navždy opus-
til manžel a priateľ

.
Kto ste ho poznali

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Manželka Greti a ostatná rodi-
na.

Alexander
DRAXLER

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milo-
vali, klesli ruky, čo pre nás pracova-
li, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
otec za všetkých nás.
Dňa 20. 12. 2006
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko,
pradedko, brat a
švagor

.
S láskou spomínajú
manželka, dcéry a synovia s rodi-
nami.

Ladislav PEŠKO

Dňa 21. 12. 2006
uplynulo 25 rokov
čo nás navždy opus-
tila naša milovaná
mama, svokra a
stará mama

.
Všetci čo sme ju poznali jej venu-

jeme tichú spomienku. Chýbaš
nám, nikdy na teba nezabudneme.
Dcéra Alica, syn Ján a nevesta
Mária s rodinami.

Anna
BENDŽÁKOVÁ

Dňa 12. 1. 2007
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
mamy, babky a pra-
babky

.
Tí, ktorí ste ju po-

znali, venujte jej tichú spomienku.
Deti s rodinami.

Jozefíny
KRAUPOVEJ

Dňa 17. 1. 2007 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko a
pradedko

.
S láskou spomínajú

manželka, syn adcéra s rodinami.

Ján NOVÁK

Dňa 16. 1. 2007 uply-
nuli tri roky, čo nás
navždy opustila dra-
há manželka, ma-
mička a sestra

.
S láskou a smútkom spomína
smútiaca rodina.

Gabika
SERAFÍNOVÁ

Dňa 5. 2. 2007 uply-
nie päť rokov, čo nás
navždy opustil vo
svojich nedožitých
17 rokoch

.
S láskou a smútkom

v srdci spomína otec a sestra.

JankoSERAFÍN

Úprimné Pán Boh
zaplať vyslovujeme
všetkým, čo dôstoj-
ne odprevadili 5. 12.
2006 na ceste do
večnosti nášho dra-
hého manžela, sta-

rostlivého otca a dedka, brata, kmo-
tra, švagra, svokra, krstného, strý-
ka
z Pezinka, ktorý nás tak náhle opus-
til vo veku 71 rokov.
Ďakujeme veľmi pekne za kveti-
nové dary, prejavy sústrasti a slová
útechy.
Smútiaca manželka, dcéra Lívia s
rod., syn Miroslav s rod., syn
Ľubomír a ostatná rodina.

Benedikta CÍFERSKÉHO

Dňa 18. 1. 2007
sme si pripomenuli
20. výročie smrti
nášho milovaného
syna, brata, švagra
a strýka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku. Smútiaci
rodičia a sestry Iveta a Silvia s rodi-
nami.

Vladimíra
CHMELU

Dňa 23. 1. 2007 by
sa bol dožil krásne-
ho jubilea 60 rokov
náš drahý a milova-
ný syn .
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Mama, súrodenci,
švagrovci, synovcia netere.

Milan NEY

Dňa 30. 12. 2006
sme si s láskou spo-
menuli na nedožité
60-te narodeniny
nášho drahého man-
žela, otca, dedka

.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichúspomienku.

Vojtecha
FARKAŠA

Dňa 8. 1. 2007 uply-
nulo 30 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
brat ale aj vzácny
priateľačlovek

.
Spolu s ostatnými nadšencami do-
kázal vytvoriť dielo trvácnej hodno-
ty, známy lyžiarsky areál, ktorý si
postavil ako živý pomník v prekrás-
nom prostredí pezinskej Baby,
ktorú tak miloval.Česť jeho pamiat-
ke!
Spomína manželka Viera, syn Ras-
tislav a Vladimírs rodinami.

Ivan SKOVAJSA

Dňa 8. 2. 2007
uplynú tri roky, čo
nás opustil náš dra-
hý

.

Manželka Janka, deti Zuzana, Ma-
rek, Miško, ostatná rodina a kama-
ráti.

Severín
SANDTNER

,,V krásnych spo-
mienkach si Sevo

stále s nami!"

Dňa 15. 1. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožité 61. narode-
niny nášho drahého
syna, manžela, otca,
deduškaa brata

.

.
Mama, manželka, dcéra, syn, vnú-
čatá, sestry a brat s rodinami.

Ing. Ivana
PESSELA

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

Dňa 7. januára 2007
uplynul rok od úmr-
tia našej drahej ma-
mičky a babičky

.
S láskou a smút-
kom v srdci spomínajú dcéra Marta
s manželom Petrom, vnuk Adam a
vnučka Katarínka.

Márie
SLIMÁKOVEJ



Dňa 11. februára 2007 si pripo-
menieme 55. výročie úmrtia advo-
káta a cirkevného funkcionára
Otakara JAMNICKÉHO (narodil
sa 4. 5. 1878 v Pezinku, zomrel 11.
2. 1952, pochovaný je na pezin-
skom cintoríne).

Pochádzal z rodiny pezinského
advokáta a slovenského náro-
dovca Petra Jamnického. Mal
troch súrodencov. Základné vzde-
lanie získal v Ľudovej škole v Pe-
zinku a stredoškolské v Evanjelic-
kom lýceu v Bratislave. Rozhodol
sa pokračovať v šľapajách svojho
otca Petra a získaťprávnicke vzde-
lanie. Postupne študoval právo na
univerzitách v Budapešti, Lipsku a
v Berlíne. Po ukončení štúdia pre-
vzal po smrti svojho otca r. 1908
advokátsku kanceláriu v Pezinku,
ako aj funkciu zborového dozorcu
v Evanjelickom zbore v Modre-
Kráľovej.

Po prevrate na jeseň roku 1918,
ktorý znamenal rozpad Rakúsko-
Uhorska a vznik samostatného
československého štátu, stal sa
prvým slovenským mešťanostom
(starostom) mesta Pezinka. Vo
funkcii zotrval až do svojho meno-
vania za župana a vládneho komi-
sára časti župy komárňanskej,
gyórskej a ostrihomskej, dňa 22.
februára 1919 Dr. Vavrom Šrobá-
rom, ministrom s plnou mocou pre
správu Slovenska. Ako župan v
Komárne, ktorým bol menovaný aj
pričinením bratislavského župana
Dr. Samuela Zocha, mal podiel na
odrazení útoku vojenských jedno-
tiek Maďarskej republiky rád na
Komárno 27. apríla 1919. Jeho
pričinením sa tiež na Slovensko
vrátila časť zvonov zo sloven-
ských kostolov, ktoré boli zabraté
počas okupácie časti nášho úze-
mia maďarskými vojskami a pre-
vezené do Székesfehérváru na
výrobu zbraní. Funkciu komárňan-
ského župana zastával do roku
1921. Ešte v tom istom roku sa
presťahoval do Bratislavy, kde
prijal miesto právneho zástupcu
mesta Bratislavy. V rokoch 1919 –
1952 bol seniorálnym dozorcom
bratislavského seniorátu ev. cirkvi
a.v. a po skončení advokátskeho
povolania v r. 1950 aj právnym
poradcom bratislavského cirkev-
ného zboru.

Otec Otakara Jamnického PE-
TER JAMNICKÝ (8. 1. 1840 – 11.
2. 1908) bol advokátom, národov-
com a v roku 1863 zakladajúcim
členom Matice Slovenskej spolu s
Jánom Zigmundíkom a inými. Je
tiež pochovaný na pezinskom cin-
toríne.
Z publikácie Osobnosti Pezinka

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

Dňa 11. 1. 2007 to
bol rok, čo nás na-
vždy opustila naša
manželka a mamič-
ka

.
S láskou spomína
manžel a deti s rodi-

nami.

Mária
NUNVÁŘOVÁ

Dňa 8. 1. 2007 uply-
nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahámanželka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manžel a dcéry s rodi-
nami.

Elena
LOIPERSBERGE-
ROVÁ

Dňa 22. 1. 2007
sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
matka, babka

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

Hermínka
SKOVAJSOVÁ

Ľudové piesne majú v našom
regióne bezpochyby svoje pevné
miesto. Na škodu veci však je, že
ich zbieraniu, spracovaniu a publi-
kovaniu sa v poslednom období
nevenovala náležitá pozornosť.
Tento nie veľmi lichotivý stav sa
aspoň čiastočne pokúšame napra-
viť. Práve v týchto dňoch totiž vy-
chádza zaujímavá publikácia veno-
vaná práve ľudovej piesni v malo-
karpatskom regióne.

Ide o edičné spracovanie ruko-
pisu piesní, ktoré zozbieral a zapí-
sal Michal Frič Martinov z Vinič-
ného okolo roku 1910 – 1915. O
zostavovateľovi sa nám podarilo
zistiť i mnohé zaujímavosti z jeho
života či príbuzenských väzieb, a

hoci bol rodák z Viničného, kde bol
i mlynárom, piesne z jeho zborníka
sú takmer z celého regiónu. Bol
aktívnym hudobníkom, preto ne-
bolo potrebné zásadným spôso-
bom meniť ani jeho formu noto-
vého zápisu takmer dvesto publi-
kovaných piesní.

Keďže za posledných sto rokov
ide o ojedinelú prácu svojho druhu,
veríme, že poteší mnohých priaz-
nivcov ľudovej piesne a že ňou
aspoň čiastočne zaplníme biele
miesto v našej ľudovej kultúre.

Publikáciu s podporou Minister-
stva kultúry SR vydáva Malokar-
patské múzeum v Pezinku.

Mgr. Miroslava Sandtnerová
folkloristka

Dňa 2. decembra
2006 sme si pripo-
menuli 4. výročie
tragickej smrti našej
drahej

,
rod. Václavovej.

Dňa 15. januára 2007 sme si pripo-
menuli jej nedožité 74. narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
prosím, tichú spomienku. Manžel
Ignác a dcéra Betka s rodinou.

Karolíny
VIOLOVEJ

Dňa 4. januára 2007
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý otec,
manžel, dedko, pra-
dedko a krstný otec

.
S láskou a úctou spomína smútia-
ca rodina.

Karol BEHÚNEK

Dňa 24. 1. 2007 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
babka a prababka

.
S láskou spomínajú synovia Jozef,
Štefan a Tibor s rodinami.

Alojzia
HAJTMÁNKOVÁ

Dňa 8. 1. 2007 uply-
nulo 8 rokov od úmr-
tia manžela, otca,
starého otca

.
Prosíme o tichú spo-

mienku. Manželka s rodinou.

Vincenta
ČAJKOVIČA

Dňa 15. 1. 2007 sa dožila krásneho
a vzácneho jubilea 90 rokov naša
mamička, babička a prababička

,
učiteľka na dôchodku.
K narodeninám veľa zdravia,
šťastia, Božieho požehnania a po-
koja jej prajú deti s rodinami, vnú-
čatá, pravnúčik Dušanko a mnohí
bývalí žiaci.

Pavlinka VAŇKOVÁ

Zo srdca ďakujeme
všetkým, ktorí prišli
dňa 5. 1. 2007 od-
prevadiť na posled-
nej ceste nášho dra-
hého manžela, otca
a deduška

.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka Terézia,
dcéry Vierka a Alenka, syn Karol,
vnúčatá Veronika, Igorko a Samko.
Pripája sa švagriná Agi s rodinou.
Zároveň touto cestou ďakujeme
MUDr. Hoffmeisterovej za dlho-
dobú starostlivosť.

KarolaLISÉHO

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom a zná-
mym, ktorí prišli dňa
15. 12. 2006 odpre-
vadiťmanžela, otca,
dedka, strýka a krst-

ného otca
na ceste, z ktorej niet návratu.
Ďakujeme za kvetinové dary,
prejavy sústrasti a slová útechy,
čím sa snažili zmierniť náš žiaľ.
Manželka s rodinou.

Milana MAŤUSA

Mestské múzeum v Pezinku a
Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku pripravili pre všetkých záu-
jemcov o históriu mesta stretnutie,
na ktorom vedúci minuloročných
archeologických výskumov zhod-
notia ich priebeh a výsledky. Mgr.
Igor Choma z Archeologického
múzea SNM, Mgr. Július Vavák z
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku a Peter Wittgrúber z Mest-
ského múzea v Pezinku predsta-
via okrem iného výskumy stredo-
vekých objektov v centre mesta.
Stretnutie sa uskutoční v utorok
20. februára o 17.00 hod. v pries-
toroch Mestského múzea v Pezin-
ku.

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku pozýva na besedu so slo-
venskou spisovateľkou

, ktorá
sa uskutoční v utorok 6. februára o
17.30 hod. v čitárni v Malokarpat-
skej knižnici, Holubyho 5. Spisova-
teľka je autorkou úspešných romá-
nov pre ženy

a .

Petrou
Nagyovou-Džerengovou

(mk)
Chcem len tvoje dob-

ro Za to mi zaplatíš

Nebude chýbať
rafinovanosť, vtip, prekvapenie a
francúzsky šarm. Pražskí herci z
Háty sú zárukou kvalitných herec-
kých výkonov. V alternáciách sa
predstavia Ivana Andrlová/Olga
Želenská, Lucie Zedníčková/Jana
Zenáhliková, Vladimír Čech/Zby-
šek Pantuček aďalší.

Kultúrne centrum v Pezinku v
rámci cyklu Pozývame vás do
divadla, 8. februára o 19. hod.
ponúka bláznivú komédiu
Prázdniny snov s detektívnou
zápletkou jedného z najúspeš-
nejších francúzskych autorov
Francisa Joffa.

(in)



V priestoroch starej požiarnej
zbrojnice na Mladoboleslavskej
ulici bola otvorená nová cukráreň –
Chránená dielňa, v ktorej obsluhujú
zdravotne postihnutí. Na slávnost-
nom otvorení sa zúčastnil primátor
Oliver Solga.

l

V spoločenskej sále Domu kultúry sa 20. januára uskutočnil 1. roč-
ník Prehliadky moderných tancov – Rytmia, ktorý pripravilo EPI-
centrum-Centrum voľného času. V programe účinkovali tanečníci,
speváci a gymnasti z Centra voľného času, Základnej umeleckej
školy a Základnej školy na Kupeckého ulici.

Z podnetu Mesta Pezinok sa v
posledných mesiacoch minulého
roka uskutočnil pamiatkový vý-
skum objektu v Grinave, ktorého
úradne zaužívaný názov hospo-
dársky objekt nenaznačoval žiad-
ny mimoriadny hodnotový ani vý-
znamový aspekt. Akosi v pozadí
sa uvažovalo o jeho vzniku naj-
skôr v 18. storočí, v spojitosti s
pálffyovským pezinským pan-
stvom. Časť odbornej obce však
nestrácala z pamäti, že v listin-
ných prameňoch sa už v roku
1522 uvádza v dedine Grynaw
šľachtická kúria s mlynom, patria-
ca Jánovi Smylovi. Jej identifiko-
vanie bolo v kontexte dnešnej
zástavby problematické a ne-
zriedka sa uvažovalo o možnosti,
že tento objekt zanikol už v dáv-
nejšej minulosti.

Výskum sa v počiatkoch orien-
toval na prieskum archívnych úda-
jov (jeho autorkou bola P. Pospe-
chová) a vzápätí na terénny pa-
miatkový, sondážny a umelecko-
historický výskum. Rozsiahle sta-
vebné aktivity z konca 19. storo-
čia a veľmi nešťastné stavebné
úpravy po polovici minulého sto-
ročia zásadným spôsobom po-
zmenili pôvodný stavebný ráz a
prekryli staršie stavebné kon-
štrukcie a materiály. V začiatku
sme si ako autori výskumu formu-
lovali zásadné otázky. Najprv bo-
lo treba zistiť stavebný rozsah
najstaršej časti objektu a jeho
možné mladšie časti. Potom šlo o
zodpovedanie otázky, či tento ob-
jekt mal popri obytnej aj funkciu
ekonomickú (hospodársku), teda
či jeho súčasťou bol aj mlyn. Naj-
dôležitejšia otázka sa týkala hľa-
diska významu a hodnoty, a to či
tento objekt môže byť spomína-

nou kúriou, ktorej pôvod treba
hľadať na začiatku 16. storočia.

Objekt je postavený z lomového
kameňa dopĺňaného tehlami naj-
mä v okolí okenných a dverných
otvorov. Stavebným materiálom
je tu asi najbežnejšia hornina kon-
tinentálnej kôry – granit (žula). K
základným zisteniam výskumu
patrí skutočnosť, že pôdorysná
dispozícia objektu v podobe ne-
pravidelného tvaru písmena „L“ je
pôvodná. Rovnako tak podlaž-
nosť. Hlavné krídlo je trojpodlaž-
né s rozsiahlymi klenutými pivnič-
nými priestormi, bočné krídlo je
dvojpodlažné.Ďalej sme zistili, že
juhozápadné (bočné) krídlo po-
kračovalo severozápadným sme-
rom (k Malým Karpatom) v roz-
sahu minimálne jednej ďalšej
miestnosti. Uvedené krídlo je si-
tuované pozdĺž staršieho koryta
potoka, resp. nad ním, čo nazna-
čuje funkciu tejto časti objektu
ako mlyna. Pod latinským ozna-
čením mola (mlyn) sa objavuje na
starších mapách z polovice 18.
storočia.

Dnes však okrem situovania
vedľa staršieho koryta potoku už
nič nedokumentuje túto funkciu.
Koryto potoka sa v priebehu času
posunulo o niekoľko desiatok met-
rov južným smerom. Technolo-
gické zariadenia mlyna či už v
podobe hnacej alebo prevodovej
sústavy boli odstránené, pô-
vodné stavebné situácie podmie-
nené mlynskými technológiami
boli opakovane prestavané a
zdalo by sa, že stará funkcia
mlyna je zachytená už iba v ar-
chívnych dokladoch. Doplníme
informáciu z mapy z roku 1767,
kde je objekt uvedený ako

teda mlyn s pivo-
varom. Situovanie priamo pri po-

mola
cum braxatori,

toku je síce veľavravné, hlavne je
však zachovaná typologická cha-
rakteristika určitého typu mlynov,
v ktorých prvé podlažie so vstu-
pom a technickými otvormi je na
nábrežnej strane potoka a druhé
podlažie, tzv. zanáška je na úrov-
ni vnútorného dvora. Dnes už v
konfigurácii terénu nie je čitateľná
staršia situácia, v ktorej by sme
mohli identifikovať prívodné ko-
ryto potoka, hať či mlynský ná-
hon. Tu nám môže byť vodidlom
stavebná charakteristika a dispo-
zícia juhozápadného krídla. Rov-
nako ako krídlo hlavné je riešené
ako jednotrakt. Zvláštnosťou je
odlišná – väčšia šírka voči krídlu
hlavnému a v porovnaní s ostat-
nými miestnosťami rozsiahly, cen-
trálne umiestnený priestor, kde
predpokladáme, že tu bola
umiestnená hlavná časť techno-
logického zariadenia mlyna s hna-
cím kolesom a pivovaru.

Pripomeňme si informáciu z
archívneho výskumu – k roku
1522 sa spomína kúria s mlynom
a je to jedna z dvoch kúrií stoja-
cich na území Grinavy. Potvrdiť
tento rok, ktorý z umelecko-
historického aspektu vnímame
ako prelom stredoveku a novove-
ku, konkrétnym architektonickým
alebo výtvarným nálezom vzhľa-
dom na rozsah prestavieb nebolo
možné. Napriek množstvu reali-
zovaných sond najmä v interiéri
objektu sme boli neustále kon-
frontovaní „iba“ so stavebným
materiálom. Chýba nález datova-
cieho prvku v podobe profilu oste-
nia portálu, okna alebo maľova-
ného ornamentu. Výskum nám
umožnil identifikovať materiál
murív, ložných mált a omietok
interiérových a exteriérových.
Cez dispozičné charakteristiky
objektu, aplikované konštrukcie
klenieb a čiastočne analýzou exte-

riérových omietok môžeme vyslo-
viť predpoklad datovania, ktorý
však je blízky uvedenému roku.
V exteriéri je to najmä renesan-
čný typ omietok s režným povr-
chom a ryskami, ktoré vyznačujú
členenie možným jednoduchým
výtvarným akcentom, pod ktorou
sa nachádza ešte starší typ
omietkovej vrstvy.

Najvýznamnejšou časťou skú-
maného domu z hľadiska datova-
nia je priestor suterénu. Prieč-
kami delený na tri priestory tvorí
dispozičnú koncepciu, ktorá sa
objavuje aj na nadzemných pod-
lažiach. Jeho priestory sú zakle-
nuté valenými klenbami, v prvých
dvoch miestnostiach od východu
s výraznými trojbokými výsečami.
V strednej miestnosti nachádza-
me v omietke vytvorené hrebien-
ky klinového tvaru blízke typológii
16. storočia a tiež zamurovaný
vstup na juhovýchodnej strane,
ktorý má polkruhový záklenok. Je
potrebné uviesť, že tieto prvky sú
štandardnou výbavou historic-
kých objektov už od 14. storočia.
Fakt, že naše datovanie objektu
uvádzame ku koncu prvej polo-
vice 16. storočia je odvodené z
okolitých situácií – klenieb sused-
ných miestností suterénu, cha-
rakteru vetracích otvorov a typu a
rozmerov používaných tehál. Na
druhej strane skutočnosť, že nad-
zemné podlažia hlavného krídla
sú bez klenbových konštrukcií
nadväzujú na typologicky stredo-
veké a neskoro stredoveké situá-
cie. K tomu prirátajme fakt, že
sondážny výskum naznačuje si-
tuácie s nerovnakou úrovňou pod-
láh miestností hlavného krídla na
druhom nadzemnom podlaží.

Marian Havlík,
Elena Sabadošová
Dokončenie v budúcom čísle



Minulý rok v decembri primátor mesta Pezinka Oliver Solga v rámci podujatia sym-
bolicky ukončil kampaň rok 2006 a
uviedol novú na rok 2007 zameranú na seniorov.
V rámci tohto projektu bude časopis Pezinčan každý mesiac, po celý rok, postupne pre-
zentovať všetky aktivity súvisiace s touto skupinou obyvateľov nášho mesta.

Náš deň
Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

upriamiť pozor-
nosť na podmienky života starých
ľudí v Pezinku, informovať verej-
nosť o ich radostiach, starostiach,
právach a povinnostiach, pomôcť
im riešiť existujúce problémy a
,,vychovávať" mladších k solida-
rite a ohľaduplnosti k skôr narode-
ným, aby tzv. jeseň života prežili
čo najlepšie. Tu je vhodné pripo-
menúť známu pravdu: úroveň kaž-
dého národa, resp. komunity
možno posudzovať podľa toho,
ako sa správajú k svojim deťom a
k starým ľuďom. Tak sa pozrime,
Pezinčania, ako je to u nás.

– uvedenie kampane, zá-
kladné demografické údaje o seni-
oroch v Pezinku

– predstavenie Zariadenia
opatrovateľských služieb v Pe-
zinku

Cieľ kampane:

Harmonogram a obsah jednotli-
vých príloh:
január

február

marec

apríl

máj

jún
júl

august

september

október

november

– ako pracuje v Pezinku Za-
riadenie sociálnych služieb (te-
rénna opatrovateľská služba, výva-
rovňa a výdajňa stravy)

– Klub dôchodcov na Sládko-
vičovej ulici

– Klub dôchodcov na Hrnčiar-
skej ulici

– Klub dôchodcov v Grinave
– miestna organizácia Jednoty

dôchodcov v Pezinku
– predstavenie celomest-

ských akcií a aktivít pre starých
ľudí organizovaných samosprávou

– zo života seniorov v
našich partnerských mestách

– prieskum verejnej mien-
ky zameraný na zisťovanie názo-
rov občanov na podmienky života
starých ľudí v Pezinku

– reportáž zo Seniorfóra
– medzinárodného stretnutia dô-
chodcov z Pezinka a jeho štyroch
partnerských miest

december – vyhodnotenie kam-
pane a vyhlásenie kampane na
rok 2008.

Ponúkame príležitosť všetkým,
ktorí patria do tejto vekovej kate-
górie, prípadne majú k nej blízko,
aby sa podelili o svoje názory, skú-
senosti, prezentovali svoje náme-
ty. Niektorí sa budú chcieť pochvá-
liť, iní požalovať. Veď ako sa vraví,
ak sa zveríš so svojou radosťou,
zdvojnásobí sa ti, keď so sta-
rosťou, uľaví sa ti. Verme, že zve-
rejnením svojich problémov nájdu
naši seniori pochopenie u tých,
ktorí im budú môcť a chcieť po-
môcť.

Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok,
tel. 033/6901 102, fax: 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msu-
pezinok.sk.

Kontakt na koordinátora tejto
stránky:

Kluby dôchodcov, práčovňu a Jedáleň pre dôchodcov

V r. 2000

K 1. 7. 2002 Zariadenia opatrovateľskej
služby

V r. 2004 mesto zriadilo Nocľaháreň

K 1. 1. 2004 terénna opatrovateľská služba

K 31. 12. 2005

K 1. 1. 2006

na Hrnčiar-
skej ul. č. 35 s kapacitou 80 jedál, nakoľko dopyt po stravovaní zo strany
dôchodcov sa z roka na rok zvyšoval boli v tejto vývarovni urobené, také
rekonštrukčné práce, aby sa zvýšila kapacita z 80 na 170 obedov. Záu-
jem o stravovanie mali aj obyvatelia z okrajových častí preto boli zria-
dené vývarovne na Cajlanskej ul. a v Grinave, tieto sa neskôr zrušili pre
nerentabilnosť. V Grinavskej časti sa stravovanie rieši pre asi 20 dô-
chodcov zmluvným odberom z Reštaurácie Grinrock.

mesto zriadilo Útulok pre bezdomovcov s kapacitou 30 miest,
ktorý bol k 1. 8. 2004 zrušený.

prešli na mesto z OÚ dve
, ktoré boli v r. 2004 po predbežnom súhlase MPSVR SR zlúčené

do jedného subjektu a presťahované do budovy na Komenského ul. 23.
Taktiež mesto malo prevziať k tomuto dátumu aj Dom-penzión pre
dôchodcov a Polikliniku. Dom penzión dôchodcov zmenil k 1. 7. 2002
zriaďovaciu listinu na Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov,
čím prešli kompetencii v tejto oblasti na VUC.

pre bezdomovcov s kapacitou
15 miest.

prešla z VUC na mesto.
Pre mesto tieto kompetencie zmluvne vykonávalo Centrum privátnych
sociálnych služieb Privilégium n.o.

odovzdalo mesto budovy Hestie a ZSS na Hrnčiarskej
ul.č. 35 (vývarovňa) Bratislavskému samosprávnemu kraju, ako výmenu
za Polikliniku. Bol zrekonštruovaný objekt na Hrnčiarskej 44, kde je zria-
dená výdajňa stravy a klub dôchodcov. Vývarovňa bola presťahovaná
do školskej jedálne
pri ZŠ na Biele-
nisku

mes-
to prevzalo od Privi-
légia, n.o. terénnu
opatrovateľskú služ-
bu, ktorá bola pri-
členená k Zariade-
niu opatrovateľskej
služby na Komen-
ského 23.

1) Rozhoduje:
– o poskytovaní opatrovateľskej

služby

o poskytovaní prepravnej služ-
by

o poskytovaní starostlivosti v
zariadeniach sociálnych služieb

o povinnosti osôb

o odňatí sociálnej služby

v druhom stupni vo veciach

2) Uzatvára zmluvu:

3) Vykonáva poradenstvo pri rie-

a o úhrade za túto opatrova-
teľskú službu (o povinnosti občana
zaplatiť úhradu za opatrovateľskú služ-
bu, ktorá sa poskytovala neprávom
bez úhrady, alebo za nižšiu úhradu);
–

, a o úhrade za túto prepravnú služ-
bu;
–

,
ktoré zriadilo ako svoju organizačnú
jednotku, o skončení poskytovania
starostlivosti v tomto zariadení;
– uvedených v §
45 ods. 1, 2 zákona č. 195/1998 Z.z.
o sociálnej pomoci, platiť úhradu za
sociálne služby, ktoré poskytuje,
alebo výške úhrady, ak nedôjde k
dohode s týmito osobami;
– , o za-

stavení poskytovania sociálnej
služby, o znížení alebo zvýšení úhra-
dy;
– , v

ktorých správnom konaní v prvom
stupni koná a rozhoduje zariadenie
sociálnych služieb.

– o poskytovaní sociálnej pôžičky;
– o zabezpečovaní poskytovania

sociálnych služieb subjektmi, alebo
právnickými osobami, ktoré majú
oprávnenie poskytovať sociálne
služby podľa zákona č. 195/1998 o
sociálnej pomoci.

šení rodinných a sociálnych pro-
blémov.
4) Poskytuje pomoc pri zabez-
pečení prístrešia.
5) Organizuje spoločné stravova-
nie.
6) Utvára podmienky pre záujmovú
činnosť

7) Vyhľadáva občanov

8) Eviduje občanov

9) Uzatvára dohodu:

, kultúrnu činnosť a na udrža-
nie fyzickej a psychickej aktivity obča-
nov.

, ktorým treba
poskytnúť sociálnu službu.

, ktorým treba
poskytnúť sociálnu službu.

– o úhrade za sociálnu službu, ktorú
poskytuje, alebo za poskytnutú sta-
rostlivosť v zariadeniach, ktoré zriadilo
ako organizačnú jednotku;
– o počte odobratých jedál podľa § 20
odst. 5, ak sa občanovi poskytuje sta-
rostlivosť;
– v zariadení sociálnych služieb, ktoré
zriadilo ako svoju organizačnú jednot-
ku.

Sociálne služby sa poskytujú bez-
platne alebo za úhradu. Zákon č. 195/
1998 Z.z. o sociálnej pomoci vyme-
dzuje platenie úhrady za poskytnutú
sociálnu službu podľa druhu poskyto-
vanej služby a podľa rozsahu, s pri-
hliadnutím na príjem a majetok obča-
na. Zároveň poukazuje na vyživova-
ciu povinnosť rodičov, detí a osôb, kto-
ré sa s ním spoločne posudzujú. Obec
na plnenie úloh na úseku sociálnej
pomoci má právomoc vydávať všeo-
becne záväzné nariadenie mesta.



10.2. VTC Pezinok –TU Košice
18.2. VTC Pezinok – Slávia VM

Bratislava

27.1. MBK Pezinok – MŠK Pe-
tržalka

3.2. MBK Pezinok – BKM Le-
gato Svit

4.2. MBK Pezinok – Michalov-
ce

17.2. MBK Pezinok – ŠKP Brati-
slava

18.2. MBK Pezinok – BSC Bra-
tislava

17.2. ŠKP BAB Pezinok – Mar-
tin

Volejbal:

Basketbal:

Hádzaná:

V uplynulom roku stolní tenisti or-
ganizovaní v Občianskom združení
Stolnotenisový klub ZŠ Na biele-
nisku Pezinok vyvíjali svoje aktivity
nielen v oblasti športových súťaží v
rámci Slovenského stolnoteniso-
vého zväzu (SSTZ), ale značná časť
úsilia bola venovaná propagácii
tohto športu a práci s mládežou.
Najväčšou propagačnou akciou
bola organizácia stolnotenisového
maratónu. Naša internetová stránka
(www.stkpk.sk), ktorú tvorí člen klu-
bu Jaroslav Vitáloš, je čoraz navšte-
vovanejšia. Druhým ročníkom po-
kračuje Pezinská školská liga, na
ktorej sa aj tento rok zúčastňuje vy-
še sto detí z Pezinka a okolia. Dňa
22. decembra sa uskutočnil Vianoč-
ný turnaj detí, ktorý bol zároveň dru-
hým bodovacím turnajom ligy. V jed-
notlivých kategóriách zvíťazili: Petra
Belková, ZŠ Holubyho, (mladšie
žiačky), Zuzana Kráčalíková, ZŠ
Orešie, (staršie žiačky), Ján Cipro,
ZŠ Na bielenisku, (mladší žiaci) a
Jaroslav Vitáloš, ZŠ Na bielenisku
(starší žiaci).

V spolupráci s vedením ZŠ Na
bielenisku a Mestom Pezinkom sa
konal 26. 12. 2006 prvý ročník Šte-
fanského turnaja dospelých o pu-
tovný pohár Mesta Pezinka pod
záštitou primátora Mgr. Olivera Sol-
gu, ktorý turnaj otvoril. Takmer 40
účastníkov súťažilo v dvoch kate-
góriách – registrovaní a neregistro-
vaní hráči. Veľmi nás potešil najmä
záujem neregistrovaných hráčov a
takisto si vážime účasť stolných te-
nistov z 1. Stolnotenisového klubu
Slovkarpatia (telesne postihnutí),
ktorých na turnaji zastupovali Lajo

Slimák a Katarína Dobrovodská. Za
rozhodcovský stôl si zasadli deti z
nášho STK a možno konštatovať, že
svoju úlohu zvládli bez väčších pro-
blémov. Celý turnaj sa niesol v du-
chu dobrej zábavy a príjemnej atmo-
sféry, a my veríme, že sa podarilo
založiť novú tradíciu v Pezinku,
ktorá rozšíri možnosti športovania
občanov. Víťazmi prvého ročníka sa
stali – Emil
Stehlík, Piešťany,

Daniel Mrva.
V oblasti výkonnostného stolného

tenisu sme zaznamenali takisto
veľmi dobré výsledky. Družstvo
mužov STK Pezinok A sa pohybuje
stabilne na prvom až druhom mieste
3. ligy a družstvo STK Pezinok B sa
pohybuje v strede tabuľky 3. ligy.
Najúspešnejším mužským druž-
stvom je STK Pezinok C, ktoré zatiaľ
vyhralo všetky zápasy a suverénne
vedie tabuľku 5. ligy. Radosť nám
robí aj družstvo STK Pezinok D,
ktoré je zložené z detí klubu a v
mužskej súťaži v rámci 6. ligy sa
pohybuje na prvých troch miestach,
nováčikom 6. ligy je družstvo STK
Pezinok E, zložené výlučne z naj-
mladších členov (detí) klubu, ktoré
má za úlohu zbierať skúsenosti vo
„veľkom“ stolnom tenise.

Dva roky systematickej práce s
deťmi a mládežou priniesli svoje
ovocie. Za veľký úspech možno po-
važovať 19 umiestnení v sloven-
ských rebríčkoch mládeže v prvej
stovke v jednotlivých kategóriách, z
toho šesť detí sa umiestnilo v prvej
päťdesiatke a päť detí zatiaľ spĺňa
nominačné kritériá na účasť na
majstrovstvách Slovenska. Najlep-

kategória registrovaní:
kategória nere-

gistrovaní:

šie umiestnenie v celoslovenských
rebríčkoch získal Adam Brat v kate-
górii najmladších žiakov (nar. 1998),
ktorý obsadil vynikajúce 13. miesto.

Každá dobrá bilancia minulosti by
mala byť základom plánov do budú-
cnosti. V klube máme niekoľko mlá-
dežníckych talentov, ktorým je po-
trebné vytvoriť čo najlepšie pod-
mienky pre ich rozvoj. Preto sa bu-
deme zameriavať najmä na prácu s
deťmi. Chceme rozšíriť tréningové
hodiny, na to však potrebujeme
svoje vlastné priestory. V ústrety
nám vyšiel riaditeľ ZŠ Na bielenisku
Mgr. Ľubomír Štiglic, ktorý nám po-
núkol priestory na stálu herňu, čo by
posunulo stolný tenis v Pezinku na
kvalitatívne vyššiu úroveň. Veríme,
že finančne náročnú akciu, ako je
stavba stolnotenisovej herne, pod-
porí aj Mesto Pezinok a že sa v na-
šom meste nájdu sponzori, ktorí
nám pomôžu skvalitniť podmienky
pre rozvoj tohto športu najmä v mlá-
dežníckych kategóriach.

Na záver chcem poďakovať všet-
kým, ktorí nám v uplynulom roku
pomáhali, najmä Mestu Pezinku,
vedeniu ZŠ Na bielenisku, mnohým
sponzorom, ktorí či už finančne
alebo materiálne pomohli nášmu
združeniu, nemalá vďaka patrí všet-
kým rodičom našich detí, ktorí sa
zapájajú do života klubu a podpo-
rujú rozvoj mládežníckeho stolného
tenisu. Chcel by som v mene nášho
stolnotenisového klubu zaželať všet-
kým v roku 2007 veľa zdravia, štas-
tia, spokojnosti a úspechov.

Predseda OZ STK
ZŠ Na bielenisku

Doc. Ing. PavolAlexy, PhD.

Celých 24 hodín, od 12. hod. v
piatok 9. februára do 12. hod. v
sobotu 10. februára, bude Mest-
ská plaváreň v Pezinku svedkom
,,boja" plávajúcich Pezinčanov
všetkých vekových kategórií jed-
nak so sebou samým a tiež s usta-
novujúcimi rekordmi 1. ročníka
Plaveckého maratónu, ktorý sa
uskutočnil v našom meste presne
pred rokom.

Študentský parlament v Pezinku
pozýva všetkých, ktorí majú radi
športové výzvy, aby sa zúčastnili
na tomto podujatí. Plavci, ktorí sa
zapoja pod hlavičkou rôznych or-
ganizovaných kolektívov (škôl,
klubov, telovýchovných jednôt a
združení) majú vopred vyhradené
časy. Pre širokú verejnosť je mož-
nosť zapojiť sa do tejto plaveckej
štafety v troch blokoch: v piatok od
20.30 do 22.00 hod., v sobotu od
4. do 6.00 hod. a od 10. do 12.00
hod.

A ktoré ustanovujúce rekordy z
minulého roka čakajú na prekona-
nie? 348 účastníkov, 2485 zaplá-
vaných dĺžok, celková odplávaná
vzdialenosť – 62 kilometrov a 125
metrov, najmladšou účastníčkou,
ktorá sama preplávala dĺžku bazé-
na, bola 8-ročná Kamilka Poláko-
vá, najstarším účastníkom 89-
ročný Alfréd Bollard, najrýchlejšou
plavkyňou Petra Bukovská a v na-
joriginálnejšom plaveckom úbore
plával Miroslav Horák.

Viac informácií možno získať na
www.pezinok.sk alebo na Mest-
skom úrade v Pezinku, tel. 033/
6901 102, e-mail: eva.lupova@
msupezinok.sk, resp. u koordiná-
tora podujatia, riaditeľa Mest-
ského podniku služieb Slavomíra
Fuňu, tel. 0905 341 954.

Malá motivácia pre ešte váhajú-
cich – každý 50. účastník pezin-
ského plaveckého maratónu do-
stane zaujímavú vecnú cenu.

(EL)

V prvý tohto-
ročný víkend sa v
športovej hale
SOU na Komen-
ského ulici usku-

točnil kvalifikačný turnaj európskeho
pohára CEV. Po viacročnej pre-
stávke sme v Pezinku mohli teda
opäť sledovať pohárovú súťaž volej-
balistiek. Od piatka 5. 1. do nedele 7.
1. bojovali o víťazstvo na turnaji a
tým aj o postup do osemfinále
súťaže štyri družstvá – KP Brno
Česko), Zeiler Köniz (Švajčiarsko),
Polo Kalesija (Bosna a Hercegovina)
adomáci VTC Pezinok.

Po troch dňoch bojov si postup
zaslúžene vybojoval švajčiarsky Zei-
ler Köniz, ktorého káder bol nabitý
legionárkami. Köniz zvíťazil vo všet-
kých troch súbojoch a stratil iba dva
sety v zápase proti KP Brno. Toto
české družstvo obsadilo napokon
druhé miesto.

Pezinčanky, ktoré sa v domácom
prostredí chceli popasovať so sú-
permi o čo najlepší výsledok, obsa-
dili až posledné, štvrté miesto. Mrzieť
môže najmä prehra s družstvom z
Bosny, ktoré sav našommestepred-
stavilo s veľmi mladým kádrom. Pe- Zo zápasu VTC Pezinok – KP Brno. Snímka (mo)

zinčanky získali na turnaji dva sety
po výsledkoch: VTC – Zeiler Köniz
0:3 (-19, -20, -18), VTC – Polo Kale-
sija 1:3 (-22, -15, 27, -15), VTC – KP
Brno 1:3 (-20, 18, -13, -23).

Hoci pezinské volejbalistky svo-
jimi výkonmi a výsledkami fanúši-
kom veľa radosti neurobili, volejba-
loví priaznivci si predsa len prišli na
svoje, veď mohli vidieť výborný vo-
lejbal. Na tribúnach vládla, ako je už

v Pezinku zvykom, pravá športová
atmosféra a opäť zabodovali aj pe-
zinskí organizátori. Spokojnosť s
pobytom v našom meste a s organi-
záciou turnaja vyslovili všetky tímy i
supervisor CEV.

Viac informácií, nielen o pezin-
skom volejbale, nájdete na obno-
venej internetovej stránke VTC
Pezinok, na adrese

.
www.volley-

ballvtc.sk (pr)



2. 2.

2. 3.

10. 4.

13. 4.

Večer jednej bielej a červe-
nej odrody vín Malokarpat-
skej vínnej cesty, Mestská
vínotéka, Radničné nám.
9, Pezinok, tel. 033/641
1132, 0907 593 294, e-
mail: aha@vinoteka-pezi-
nok.sk, začiatok o 16.00
hod.
Ochutnávka vín pezin-
ských vinárov a zakáľač-
kových špecialít. Mestská
vínotéka, začiatok o 16.00
hod.
Degustácia dezertných a
upravovaných vín fy Víno
Matyšák. Vinum Galéria
Bozen, Holubyho 85, Pezi-
nok, tel. 0905 916 755.
Ochutnávka vín z produk-
cie slovenských vinárov.
Mestská vínotéka, začia-
tok o 16.00 hod.

, 12.
ročník medzinárodnej sú-
ťaže, výstavy a degustácie
vín v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Vínne trhy 200720. – 21. 4.

4. 5.

25. 5.

2. 6.

6. 7.

Ochutnávka vín pezin-
ských vinárov a zakáľač-
kových špecialít. Mestská
vínotéka, začiatok o 16.00
hod.

– 7. roč-
ník, oslava Patróna vino-
hradníkov a vinárov s kul-
túrnym programom. Malo-
karpatské múzeum v Pe-
zinku, tel. 033/641 3347,
začiatok o 16.00 hod.
Mestská viecha – ochut-
návka regionálnych vín,
tradičné občerstvenie. Za-
čiatok o 16.00 hod.
Mestská vínotéka ako sú-
časť Kultúrneho leta v Pe-
zinku. Večer jednej odrody
s tradičným občerstvením.
Mestská vínotéka, začia-
tok o 16.00 hod.

Deň sv. Urbana

Tel. 033/
6901 102, e-mail: eva.lu-
pova@msupezinok.sk.

Vinobranie.21. – 23. 9.

5. 10.

11. 11.

Mestská vínotéka – ochut-
návka mladých vín z roční-
ka 2007 s občerstvením.
Začiatok o 16.00 hod.

,
Mestská vínotéka, tel. 033/
641 1132, 0907 593 294.

Svätomartinské požeh-
nanie mladého vína

na Malokarpatskej vín-
nej ceste od Rače po Trna-
vu, 8. ročník. Tel. 033/643
3489, e-mail: mvc@mvc.
sk.

Dni otvorených piv-
níc

16. – 17. 11.

V utorok 16. januára v klube Spolku slovenských
spisovateľov v Bratislave sa uskutočnilo predsta-
venie novej knihy spisovateľa Júliusa Balca Diab-
lova trofej. Na stretnutí sa zúčastnili desiatky hostí,
medzi ktorými boli spisovatelia, vydavatelia,
početní priatelia a najbližší rodinní príslušníci spi-
sovateľa. Prítomný bol aj pezinský primátor Oliver
Solga.

Dielo uviedli literárni kritici Alexander Halvoník a
Bystrík Šikula. Obaja vysoko ocenili tvorbu Júliusa
Balca za umeleckosť, pútavosť deja a nesmiernu
ľahkosť s akou sa jeho knihy čítajú. Jeho najnovšie
dielo označili za brilantné, ktoré vzišlo z pera vyzre-
tého a dobre fundovaného autora.

Úryvky z knihy predniesol herec Juraj Sarvaš.
(mo)

Július Balco (vpravo) a Juraj Sarvaš na prezentá-
cii novej knihy.

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA opäť zreali-
zovala v predvianočnom období v partnerstve s Kníhku-
pectvom Modul v Pezinku projekt s názvom Otvor srdce,
daruj knihu.

Zo srdca ďakujeme Katke, Evke, Danke, Ondrejovi,
Michalovi a ďalším neznámym štedrým ľuďom, ktorí
kúpou knižky potešili 90 detí zo sociálne slabších rodín z
Pezinka, Modry, Viničného,Častej, Báhoňa a Budmeríc.

V mene všetkých obdarovaných detíďakujeme aj Kníh-
kupectvu Modul za spoluprácu a ústretovosť.

(revia)

Štart pretekárov na Trojkráľových pretekoch.

Vyše 150 tisíc korún sa vyzbie-
ralo počas troch adventných víken-
dov v rámci vianočnej zbierky v
hypermarkete Tesco Pezinok. Táto
suma pribudla na účet Špeciálnej
základnej školy v Pezinku.

Verejnú zbierku už štvrtý rok orga-
nizovala spoločnosť Tesco spolu
so Slovenskou humanitnou radou
– národným dobrovoľníckym cent-
rom humanitných a charitatívnych
organizácií na Slovensku a s ne-
ziskovými zariadeniami.

Do zbierky v pezinskomTescu sa
zapojilo 120 organizátorov a dob-
rovoľníkov, ktorých zabezpečila
ŠZŠ na Komenského ulici. Cieľom
zbierky bolo podporiť kvalitu vzde-
lávania takmer 140 žiakov tejto
školy, ktorej vedenie plánuje kúpiť
rôzne kompenzačné didaktické
pomôcky od máp až po technické
vybavenie.

Slávnostné odovzdanie symbo-
lického šeku ŠZŠ sa uskutočnilo v
stredu 17. januára. (mo)

V galérii PROKOP na Potočnej
ulici sa 26. januára uskutoční fini-
sáž výstavy Návrat do krajiny III a
predstavenie knihy NÁVRATY
(Malá Franková – Maliarske sym-
pózium – Zogrod 2005/2006).
Knihu do života uvedie Ing. Ivan
Čarnogurský st. (np)

Začiatkom januára sa už tra-
dične uskutočnili Trojkráľové pre-
teky v orientačnom behu. V uli-
ciach mesta ich usporiadala TJ
Sokol Pezinok.

(1 km) Tomáš
Jánoška (ner.), (1,4 km) Sa-
muel Kebis (Sokol Pezinok),
(2,5 km) Branislav Iro (S. Pezi-
nok), (2,5 km) Marian Dávi-
dík (Kobra Bratislava), (2,2
km) Milan Petrinec (Rapid Brati-
slava), (1 km) Ladislav Kop-
čík (S. Pezinok), (1 km) Mi-
chaela Filová, (1,4 km) Bar-
bora Rijáková (S. Pezinok),
(2,2 km) Lenka Jablonovská (S.
Pezinok), (2,2 km) Hana
Bajtošová (Rapid Bratislava),

(1,4 km) Alena Trnovcová
(ŠSK Vazka Bratislava).

Víťazi: kat M-12
M-14

M-18

M-19
M-45

Open
W-12

W-14
W-18

W-19

W-35
(mo)
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(sobota) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

;
(štvrtok) o 19.00 hod. vo

Veľkej sále –
–

bláznivá komédia s detektívnou
zápletkou, účinkujú: pražskí herci
Divadelnej sp. HÁTA;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

– vernisáž vý-
stavy;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále –

– prednáša Ing. Alexan-
dra Kamanová;

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

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále –
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou, účinkuje: Divadlo NELINE
s hrou ;

(streda) o 18.00 hod. v Malej
sále –

– prezentácia
práce mestských sprievodcov, zau-
jímavosti z ďalekej i blízkej minu-
losti Pezinka, videoprojekcia sta-
rých fotografií mesta;

(štvrtok) o 17.00 hod. v Mini-
salóniku –

– večer pre každého, kto
má rád peknú pesničku, alebo po-
zná pekné básne;

3. 2.
XIII. REPREZEN-

TAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV
MESTAPEZINKA

8. 2.
POZÝVAME VÁS DO

DIVADLA – PRÁZDNINY SNOV

12. 2.
JANA MAGULOVÁ –

SEN O KRAJINE II.

15. 2.
ZDRAVOTNÁ PRED-

NÁŠKA – JÓGA AKO CESTA KU
ZDRAVIU

16. 2.
XIII. PLES FAR-

NOSTI PEZINOK
18. 2.

AHOJ ROZPRÁVKA

21. 2.
VÝZNAMNÝ DEŇ Z KA-

LENDÁRA – SVETOVÝ DEŇ
SPRIEVODCOV

22. 2.
PRÍĎTE SI S NAMI ZAS-

PIEVAŤ

Anna, malá čarodejnica

(sobota) –
– celodenný festival o tom, ako
spolu žiť. Dokumentárne filmy, roz-
právanie cestovateľov, diapozitívy,
výstavy, etnokoncert. Hlavný orga-
nizátor: OZ P.R.D.;

(pondelok) o 19.00 hod. –
–

podujatiepre uzavretú spoločnosť.

1. 2. – 11. 2.
– práce z krúžkov a kurzov EPI-
CENTRA– Centra voľného času;

12. 2. – 11. 3.
– Sen o krajine II (olej).

8. 3. – koncert.

1. – 2. Dom pri jazere USA
3. – 4. Dobrý ročník USA
6. – 7. Flyboys: Rytieri nebies

FRA
9. – 11. Noc v múzeu USA

13. Borat USA
14. Diabol nosí Pradu USA
15. FK: Luk J. Kórea, JAP

16. – 18. Obsluhoval som anglické-
ho kráľa ČR

20. – 21. Dokonalý trik USA, VB
22. FK: Všetko o mojej matke

ŠPA
23. – 25. Parfum: Príbeh vraha

FRA, ŠPA
27. – 28. Na druhej strane USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

24. 2. ETNOFESTIVAL

26. 2.
SPOLOČENSKÝ VEČER SLSP

Každý je tvor tvorivý

JANA MAGULOVÁ

HORKÝŽESLÍŽE

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY

– , pondelok až štvr-
tok od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 40 Sk/ hod.;
– , kaž-
dý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.,
vstup zadarmo;
–

, každý piatok a sobota od 20.00
do 22.00 hod., vstup zadarmo;
–

, každý piatok od 14.00 do 18.00
hod., vstup zadarmo.

V sobotu 10. 2. 2007

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Kreatívna sobota pre dospe-
lých a mládež v EPIcentre:

Maľba na hodváb

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Kokso klub! – detská klubov-
ňa

od 14.00 do
19.00 hod. by sme vás radi pre-
svedčili o tom, že i vy dokážete z
bielej hodvábnej šatky vytvoriťume-
lecké dielo! Stačí štetec, špeciálne
farby, trochu hodvábu a fantázie a
už je tu výtvor, ktorý zahreje nielen

vaše telo, ale i dušu. Tešíme sa na
vás! Cena: 300 Sk. Prihlásiť sa
môžete do 7. 2. v EPIcentre – Cen-
trevoľného času.

,,Bombákovo" je bombový zážitok
počas jarných prázdnin! Týždeň od
26. 2. do 2. 3. plný zábavy, korčuľo-
vania, plávania a keď napadne
sneh aj lyžovania je určený všetkým
deťom od 7 do 12 rokov, ktoré majú
chuť zažiť niečo nové a spoznať
nových kamarátov. Cena: 1000 Sk.
Prihlásiť sa môžete do 16. 2. v EPI-
centre – Centre voľného času v Zá-
mockom parku.

Princezné, piráti, spidermani, kov-
boji všetci sú srdečne vítaní na kar-
nevale v sobotu 10. 2. o 15.30 hod.
v Zrkadlovej sále Kultúrneho cent-
ra. Na masky čaká pestrý program v
duchu rozprávky o škaredom káčat-
ku, diskotéka a vystúpenia. Vstup-

,,Bombákovo" –
Jarný prímestský tábor

Rozprávkový karneval –
O škaredom káčatku

Je určený
záujemcom o vesmír a mimozem-
ské civilizácie. Popri teórii je v pro-
grame pozorovanie Slnka, Mesia-
ca, Marsu, Jupitera, Saturna a
hviezdnej oblohy astronomickými
ďalekohľadmi a navštívíme aj
hvezdáreň alebo planetárium a
iné astroakcie. Schádzame sa v
Dome kultúry na Holubyho ul. č.
42 v miestnosti č. 109, krúžok po-
trvá do 27. marca 2007. Poplatok
za 11 dvojhodinových stretnutí je
275 Sk (aj jednotlivo – 25 Sk jedno
stretnutie), ktorý treba zaplatiť na
prvom stretnutí.

Krúžok vedie Ing. Ľ. Dobrovoda,
č. tel. 033/647 4800 (vrátane faxu
a SMS), mobil 0915 063 849, e-
mail: dobrovoda2@post.sk.

Kultúrne centrum v Pezinku
otvára v roku 2007 astrono-
mický a SCI-FI krúžok.

(ľd)

V nedeľu 28. januára o 16. hod.
pozývame deti do Schaubmaro-
vho mlyna, kde si môžu vyskúšať
techniku maľby s temperou.
Naučíte sa miešať farby a vytvárať
nové odtiene. Téma nedeľného
stretnutia: KRAJINA. Cena 15 Sk.

V nedeľu 11. februára o 16.00
hod. vás pozývame do Schaub-
marovho mlyna na tvorivú dielňu,
kde vás pán Granec naučí ozdo-
bovať srdiečka z hliny a s pani Pa-
vlikánovou si vyrobíte Valentínske
srdiečka pre svojich najbližších z
netradičného materiálu. V cene
lístka (60 Sk) je zahrnuté všetko,
odnesiete si vlastnoručne vyro-
bené srdiečka.

Kontakt: pezinok@sng.sk, 0904
165 263. Adresa: Galéria insit-
ného umenia, Cajlanská 255, Pezi-
nok. (iž)

né: 40 Sk. Bližšie informácie v EPI-
centre Centre voľného času v Zá-
mockom parku.

Vo výstavných priestoroch Kultúr-
neho centra pred kinosálou by sme
vám radi odkryli mnohé tváre Epi-
centra. Výtvory detí, predstavenie
podujatí a pravidelných ponúk vo
forme fotiek a inštalácií je tu do 11.
2. pre vás, pre ktorých je tvorivosť
dôležitým pojmom.

Výstava EPIcentra –
Človek je tvor tvorivý

– (pre dospelých),
prvé stretnutie 8. 2. o 19.00 hod.;
– a (pre deti
predškolského veku), prvé stretnu-
tie 6. 2. o16.00 hod.

EPIcentrum otvára krúžky:
Brušné tance

Výtvarný Pohybovka

Bližšie informácie o všetkých po-
dujatiach a nových krúžkoch sa doz-
viete v EPIcentre – Centre voľného
času v Zámockom parku, na tel. č.
033/641 2020 a na internetovej
stránke .www.epicentrum.org


