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SlovenskýČervený kríž organizo-
val vo februári už 12. ročník Va-
lentínskej kvapky krvi. Do tejto hu-
mánnej akcie sa zapojili aj viacerí
študenti dvoch pezinských stred-
ných škôl – gymnázia a obchodnej
akadémie.

Do salónika Domu kultúry 5.
februára prišlo na odber 60 darcov.
Pracovníci Národnej transfúznej
služby SR však siedmich z nich pre
zdravotné problémy vyradili. Napo-
kon sa na odbere zúčastnilo 42 prvo-
darcov a 11 viacnásobných darcov.

Medzi darcami bola i Jozefína
Mravcová, ktorá bezplatne darovala
krv už 81-krát, obdiv si ale zaslúžia
aj darcovia Emília Lomjanská (48x),
Mária Ženišová (33x), Miroslav Or-
ságh (31x) aďalší.

Cieľom kampane Valentínska
kvapka krvi je prilákať a motivovať
najmä mladých ľudí a prvodarcov,
aby sa stali novými členmi bez-
príspevkových darcov krvi, spolu
šírili myšlienku darcovstva a tak po-
mohli zabezpečiť dostatok krvi pre
naše zdravotníctvo.

Darcovia krvi po odbere dostali
špeciálnu pohľadnicu s motívom sv.
Valentína – patróna všetkých
zaľúbených. Pohľadnicu mohli veno-
vať alebo poslať svojej blízkej
osobe k sviatku zamilovaných.

Na organizovaní odberu sa ak-
tívne podieľali dvaja členovia z novo-
založeného miestneho spolku ČK v
Pezinku – študenti Jana Kupová a
Michal Prokeš.

Krv darovali: –
Jana Kupová, Veronika Valento-

prvodarcovia

vičová, Jaroslav Šuplata, Matej
Skuhra, Renáta Halinkovičová, Eva
Chovancová, Adriana Štoruská,
Jozef Šotkovský, Michaela Kanko-
vá, Marek Lenner, Lucia Hupková,
Katarína Milková, Martin Cieh, De-
nis Žák, Denisa Benkovská, Domi-
nika Balážová, Roman Konský, He-
lena Schifferová, Pavol Kmeťo, Ro-
bert Krajčovič, Peter Granec, Ro-

Na 2. roč-
níku 24-hodi-
n o v e j n o n
stop plavec-
kej štafety v
25 metrovom
bazéne bol
vytvorený no-
vý rekord –
454 účastní-
kov prepláva-
lo 66 650 m.
Pozoruhodný
výkon bude
zapísaný do
S l o v e n s k e j
knihy rekor-
dov.
Viac na 5. strane.

Primátor Oliver Solga (vľavo) pre-
berá od Igora Svitoka (vpravo) cer-
tifikát o slovenskom rekorde v plá-
vaní. Snímka (mo)

mana Maďarová, Andrej Jančovič,
Slavomíra Lenhardtová, Jana Kraj-
čovičová, Ľubica Polkorábová, Vero-
nika Barkáčová, Kristína Šuttová,
Veronika Mosná, Martin Schön-
beck, Anna Pudmarčíková, Slavo-
míra Horváthová, Matúš Korenčiak,
Eva Laurincová, Michal Rybák,
Mária Macháčková, Marián Lezo,
Michal Lipták, Katarína Chytrá, Miro-

slav Tullner, Miroslava Machová,
Veronika Košťálová,

– Michal Strezenický
(28), Mária Ženišová (33), Marián
Vojtek (2), Emília Lomjanská (48),
Zuzana Paulová (3), Martina Rubí-
nová (4), Martin Horák (4), Zuzana
Teplánová (5), Jaroslava Blažko-
vičová (17), Miroslav Orságh (31),
Jozefína Mravcová (81).

viacnásobní
darcovia krvi

(mo)

Mesto Pezinok má nový logotyp, ktorý
sa bude používať v oblasti propagácie,
kultúry, na prezentačných akciách.
Autorom víťazného návrhu je Ivan Čaputa.
Na súťaži sa zúčastnilo 36 autorov so 43
návrhmi.

Viac na 3. strane



Som presvedčený, že komunikácia
medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa de-
saťročia poznajú by mohla prebiehať aj
,,klasickejším" spôsobom, ako je dopi-
sovanie si na stránkach Pezinčana.
Možno napríklad rozhovorom pri osob-
ných stretnutiach, jedným telefonátom
alebo využitím mailu, tak ako inokedy.
Ale keďže ma už Lajo Slimák vo svo-
jom januárovom ,,stĺpku" vyzval, tak
odpovedám tiež touto formou.

V prvom rade k tým, podľa neho, ne-
existujúcim zametačom. Oni existujú a
dokonca sú dvaja na celé centrum
mesta. A jeden dokonca zametá aj v
nedeľu dopoludnia. Lenže v centre
mesta sú nielen autobusové zastávky
a množstvo cestujúcich, ktorí produ-
kujú odpad, ale v piatok a v sobotu
večer aj množstvo mladých ľudí, ktorí,
žiaľ, nie vždy rešpektujú jednoduchú
poučku o tom, že odpadky patria do
košov, ktorých je dosť a v minulom roku
sme na námestí pridali ešte ďalších
desať. Žiaľ, k tomu ešte treba prírátať
vietor na Holubyho ulici a námestí a
papiere, obaly a ohorky sú rozlietané
až po knižnicu. Možno by však stálo za
úvahu práve týmto znečisťovateľom
mesta venovať ďalší ,,stĺpek". Dá sa to
však urobiť aj tak, že zametačov bude
oveľa viac a budú zametať ešte častej-
šie. Bude ich však treba aj zaplatiť a aj
povedať na úkor čoho, pretože rozpo-
čet mesta sa nedá nafúknuť a ani cesta
zvyšovania daní a poplatkov, teda da-
ňového zaťaženia občanov nie je ani
najpopulárnejšie a ani najefektívnejšie
riešenie.

Oveľa viac ako veta o ,,bordeli f ce-
lom mesce..." ma nepríjemne zaskočili
slová o nedokončených výťahoch na
Mestskom úrade a v Kultúrnom centre.
Tieto skutočne nemajú nič spoločné s
voľbami a ani s predvolebnými sľubmi.
Realizácia výťahov v už existujúcich
budovách je dosť zložitá stavebná i
technická záležitosť, najmä keď sa mu-
sí robiť na mieru a za plnej prevádzky.
Nemožno totiž ani úrad ani ,,kulturák"
na dva-tri mesiace zavrieť. Preto sa na
úrade búralo, zváralo a montovalo
hlavne cez víkendy. Aj zmluva bola
urobená tak, aby všetky práce boli do-
končené do 15. februára, keď sa za-
čala skúšobná prevádzka. Výťahy pre
verejnosť začnú fungovať od 1. marca.
Som presvedčený, že toto všetko sme
si mohli povedať aj inou formou, ako
trápnym ironizovanímči následným vy-
pisovaním.Ana záver len môj skromný
dodatok: Ak som ja osobne inicioval v
minulosti, a najmä v súčasnosti realizá-
ciu práve takých niekoľkomiliónových
zariadení, ako sú výťahy a vďaka ním
dosiahnutie lepšej dostupnosti verej-
ných budov v našom meste, mal som
vždy na zreteli najmä ľudí, ktorí sú na
tom podobne ako Lajo Slimák.

O tom, či toto mesto robí pre svojich
hendikepovaných občanov veľa alebo
málo, nech objektívne rozhodnú sa-
motní občania. Nechcem sa oháňať
každoročným vysokým ohodnotením a
oceneniami Pezinka v celoslovenskej
súťaži Slovensko bez bariér, ani tým,
že sa snažíme okamžite reagovať na
požiadavky týchto našich spoluobča-
nov. Želám si len normálnu komuniká-
ciu založenú na objektívnych skutoč-
nostiach a realite vychádzajúcej z mož-
ností tohto mesta. To ostatné už spadá
len do kategórií riešení pomocou čaro-
dejných alebo iných paličiek.

primátor
Oliver Solga

Mestské zastupiteľstvo schválilo
VZN č. 3/2007 o určení názvov
nových ulíc v začínajúcej alebo
prebiehajúcej výstavbe v meste.

V lokalite Grinava pri Strapáko-
vom mlyne bola pomenovaná
ulica s názvom: .

V lokalite Cajla (od kostola sme-
rom dolu) bola pomenovaná ulica
s názvom:

.
V lokalite Rozálka Sever (kolmo

na Krížnu) bola pomenovaná ulica
s názvom:

.
Mestské zastupiteľstvo určilo

tiež oficiálne názvy nových ulíc v
rekreačných oblastiach mesta
Pezinka:

ulica Pri mlyne

ulica Dona Sandtne-
ra

ulica Richarda Réti-
ho

Krkavec, Kučišdorfská
dolina, Stupy, Leitne, Baba, Rei-
singer. (mo)

Na útvare hlavnej kontrolórky
(ÚHK) Mesta Pezinka bolo vlani
zaevidovaných 55 sťažností, z
nich štyri boli anonymné. Mesto
priamo vybavilo 36 sťažností,
ostatných 19 bolo odstúpených
iným orgánom podľa príslušnosti.
Zo sťažností, ktoré riešilo Mesto,
bolo šesťopodstatnených.

ÚHK v minulom roku zaevidoval
šesť petícií. Dve boli proti plánova-
nej výstavbe (výstavba garáží na

Muškáte, výstavba bytového do-
mu na Zelenom dvore), štyri sa tý-
kali organizácie dopravy a rieše-
nia bezpečnosti.

Zo štyroch podnetov – dva vyba-
vil ÚHK, jeden bol odstúpený odde-
leniu životného prostredia a jeden
anonymný nebol hodnotený.

V roku 2006 v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom bolo menej
sťažností (o 17), podnetov (o 5) i
petícií (o 3). (mo)

Po prvýkrát od volieb, 14. feb-
ruára, sa stretli predstavitelia
miest a obcí Mikroregiónu Pezi-
nok. Poďakovali doterajšiemu
predsedovi Ing. Jozefovi Javor-
kovi za doterajšiu prácu a zvolili
nového predsedu. Stal sa ním pri-
mátor Pezinka Oliver Solga.

V prvom bode pracovného stret-
nutia prerokovali so zástupcami
Bratislavského samosprávneho
kraja a Regionálnych ciest neu-
držateľnú situáciu na štátnej ceste
II/502 v Grinave a vo Svätom Jure,
kde došlo už k mnohým vážnym
dopravným nehodám a usmrteniu
chodcov. Primátori žiadali rýchle a
neodkladné riešenie situácie a
ponúkli aj financovanie opatrení
zo strany miest. Konkrétnou po-
žiadavkou bolo usmernenie do-
pravy do jedného jazdného pruhu
na viacerých úsekoch cesty a vy-
budovanie širších ostrovčekov na

mieste priechodov so svetelnou
signalizáciou.

Ďalším bodom programu bola
informácia o súčasnej situácii pri
príprave projektovej dokumentá-
cie obchvatu a jej financovanie zo
strany BSK. Primátor Pezinka jed-
noznačne odmietol požiadavku
Sv. Jura, aby boli práce na projek-
tovej dokumentácii zastavené
počas prípravy a zaradenia ob-
chvatu Sv. Jura do projektovej do-
kumentácie alebo aby sa čakalo
na vytýčenie trasy tzv. nultého ob-
chvatu Bratislavy.

Oliver Solga informoval, že ako
poslanec BSK interpeloval hlav-
ného kontrolóra BSK, aby sa neod-
kladne zaoberal petíciou občanov
Grinavy vo veci neriešenia do-
pravnej situácie na Myslenickej
ulici, ktorá mu bola doručená vlani
začiatkom októbra.

Ďalej sa predstavitelia mikrore-

giónu dohodli na príprave spoloč-
ných podujatí a ich vzájomnej pro-
pagácii.

Popri zakladajúcich členoch Pe-
zinka, Limbachu, Vinosadov, Vi-
ničného a Slovenského Grobu, sa
na zasadnutí zúčastnili aj pristu-
pujúci členovia a to Svätý Jur a
Šenkvice. Jednoznačný záujem o
vstup do mikroregionálneho zdru-
ženia prejavilo aj mesto Modra.
Členmi rozrastajúceho združenia
tak budú všetky tri mestá a päť
obcí okresu Pezinok.

(r)

Vo štvrtok 15. februára sa uskutočnila v Ivanke pri
Dunaji tlačová konferencia, na ktorej novinárov infor-
movali o aktuálnom stave budovania podkarpatského
kanalizačného zberača. Stavba, ktorá má oficiálny ná-
zov , práve
úspešne vstúpila do svojej druhej etapy v úseku Ivanka
pri Dunaji – Čierna Voda. Prvý úsek z ústrednej čistiar-
ne odpadových vôd z Vrakune do Ivanky je už vybudo-

Malokarpatský región – odkanalizovanie

vaný. Na realizáciu v tomto roku sa pripravuje už aj tretí
úsek z Čiernej Vody do Pezinka. Skorá realizácia a na-
pojenie Pezinka na ČOV vo Vrakuni vyrieši situáciu v
Pezinku aj pri predpokladanom rozvoji na viac ako trid-
sať rokov. Na tlačovej besede odpovedali na otázky
početnej skupiny novinárov generálny riaditeľ BVS Ing.
Daniel Gemeran, primátor Oliver Solga a zástupca spo-
ločnosti Skanska BS Ing. Ivan Magdolen. (red.)

V piatok 9. februára sa uskutoč-
nilo riadne zasadnutie mestského
zastupiteľstva.

V úvode rokovania zložil posla-
necký sľub Ing. Emanuel Noga
(kandidoval za SDKÚ-DS), ktorý
sa stal poslancom MsZ namiesto
MUDr. Richarda Demoviča, PhD.
(nastúpil do funkcie, ktorá je ne-
zlučiteľná s funkciou poslanca).
Na uvoľnené miesto v mestskej
rade bol zvolený poslanec za
Smer Peter Wittgrúber.

Poslanci ďalej schválili Progra-
mové vyhlásenie MsZ na roky
2006 – 2010 (v plnom znení ho
uverejňujeme v č. 2 a 3) a plán
práce mestskej rady a mestského
zastupiteľstva na rok 2007.

Širšiu diskusiu vyvolal návrh
zloženia komisií MsZ, niektorí po-
slanci prišli s novými návrhmi na
ich doplnenie. Dohodli sa, že sa
tým budú zaoberať na najbližšom
zasadnutí v apríli.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
finančný plán Podniku bytových
služieb na rok 2007 a vyhodnote-
nie vybavovania sťažností a petí-
cií za rok 2006.

Bez pripomienok poslanci schválili
hlavné úlohy civilnej ochrany a vy-
hodnotenie koncepcie cestovného
ruchu a komunikačnej stratégie
Mesta za minulý rok a úlohy na rok
2007. Navrhli novozvolených po-
slancov ako zástupcov Mesta do
školských rád a školských zariadení.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo
z funkcie konateľa TV Pezinok,
s.r.o., bývalého zástupcu primá-
tora Ing. Jozefa Chynoranského a
do tejto funkcie schválilo primá-
tora mesta Mgr. Olivera Solgu.
Zmeny urobili aj v zložení orgánov
Podniku bytových služieb, s.r.o. a
Mestskom zdravotníckom stredis-
ku, s.r.o.

Poslanci schválili dodatok k po-
riadku odmeňovania (odmeny
zást. primátora, poslancov a čle-
nov komisíí), VZN o určení názvov
ulíc a iné materiály.

Ďalšie zasadnutie mestského
zastupiteľstva bude 5. apríla.

(mo)



Neny jednoduché nájst každý
mesýc tému, kerá by zaujala,
zvlášt v obdobý, ket je venku
déždživo, šadze blato slis a špi-
na, staré víno sa uš minulo, nové
je ešče moc mladé a nápady sa
zrovna nehrnú. Trocha vzruchu
urobilo hádam len uklúdzaný na
meském úradze a já sem sa len
pocichu užgŕnal a sledoval to
„spravedlyvé“ posúvaný f štýle
českého „Škatule, hejbejte se!“ z
mýsta na mýsto, jako keby zme f
Pezinku nevedzely gdo je gdo (a
čo má za ušama). Jedného ne-
pohodlného skováme, druhého
vystrčíme a šecko je jak má byt.
Katolýci, luterány, ateisci, jeho-
visci si v pomerném zastúpený
zasednú do lavýc a nejako sa uš
dohodnú. Nekerý dobrovolne,
nekerý nasilu, další sa skloná
pot váhú „argumentú“ (šak ko-
runa je ze dna na den silnejšá),
sú aj taký, čo si celé štyri roky
zachovajú svúj vlastný xycht, ale
bude im to trt platné, lebo je de-
mokracia a rozhoduje vačina!
Narobíme projekty, plány, štúdi-
je, vízije, nabereme úvery, gran-
ty, investujeme investýcije, ale
gdo urobí tú robotu? Pret štyrma
rokma bola jedna z hlavných
prijorýt pešá zóna, dneskaj z nej
zostaly len ty tri posledné pís-
menká. Nejdem hledat vynýka,
lebo neny. Né, nenúcim nykeho,
aby bola na Štefánykovej, nech
je klydne na Holubyho, Potoč-
nej, ve Výhone, alebo na Kozej
ulyci, ale nech je, lebo za dalšé
štyri roky uš budu mat pešú zónu
aj v Hornej Súči a my furt nyšt...
Ale šak nech, prinajhoršém, jaxa
dá do Pezinka priscehovat, dá
sa z neho aj otscehovat. Ale fčúl
uš ge globálnym problémom.
Celá zem sa otepluje, ledofce sa
topá ale Kanacko-Americká
NHL fičí jako keby nyšt. A já sa
pýtam, kam kapú ty góly? Pýtate
sa keré? Hnet to vysvetlým. Kuk-
nyte si v novinách tabulku kana-
ckého bodováná a dóndete na to
aj samy – každý hráč má výcej
nahrávek jako gólú. Jak je to
možné? Já vým, že na nekeré
góly sú aj dve, nekedy tri nahráf-
ky, ale to neny zase takčasté, na
nekeré góly sa zase nenahráva,
to sú hlavne tý s trestného strý-
laná počas hry. Nekerý obránci a
brankári ešče nygdy nedaly gól,
zato majú téš body za nahráfky.
Kecem si zrátal len prvú desinu
bodovaných hráčú, maly rozdzíl
medzi prihráfkama a gólma 215
(!), v prvej tricátke sú len tré, čo
daly výcej gólu jako nahrávek a
len jedziný, čo má rovnako. Vý
mi totok negdo rozumne vysvet-
lyt?

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Odborná komisia 23. januára 2007 definitívne
schválila nový logotyp Pezinka (pozri hore), ktorý
bude prezentovať mesto najmä v oblasti propagá-
cie, kultúry a rozvoja partnerských vzťahov. Logo by
malo pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity pod-
porené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako
heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo
by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl
mesta.

Schváleniu loga predchádzali dve verejné neano-
nymné súťaže. Na prvej sa zúčastnilo 43 návrhov, z
ktorých odborná komisia nevybrala žiaden do dru-
hého kola. Preto na jej podnet bola vyhlásená nová
súťaž. Na nej sa zúčastnilo 36 autorov. Ako najlepší
bol vyhodnotený návrh Ing. Ivana Čaputu – Ate-
lier22. Víťaz bol poverený spracovaním dizajno-

vého manuálu na použitie logotypu. Je predpoklad,
že ten bude k dispozícii v marci tohto roka. Potom
budú na webovej stránke mesta uverejnené zásady
používania nového logotypu.

Zatiaľ ponúkame grafickú podobu nového logo-
typu mesta Pezinok s jeho charakteristikou spraco-
vanou samotným autorom: značka logotypu obsa-
huje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný
strapec hrozna ako symbol vinárstva a vinohradníc-
tva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát.
Strohá typografia vhodne dotvára výtvarnosť znač-
ky logotypu. Logotyp ako celok obsahuje jednodu-
ché a čisté formy, je moderný, dynamický a ľahko
identifikovateľný, čím charakterizuje Pezinok ako
moderné, dynamicky sa rozvíjajúce malokarpatské
mesto s vinohradníckou tradíciou. (EL)

Upozornenie: Kapacita MŠ na Bystrickej, gen. Pekníka a na Svätoplukovej ulici je na šk. rok 2007/08 naplne-
ná. V MŠ Za hradbami je nástup z prevádzkových dôvodov možný až od 1. 12. 2007.

Školské zariadenie Dátum zápisu Čas zápisu Veková štruktúra Počet
voľných miest voľných miest

MŠ Holubyho 49

MŠ Vajanského 16

MŠ Za hradbami 1

MŠ Záhradná 34

ZŠ s MŠ Orešie 3

19. 3. 2007 7.30 – 17.00 hod. 1. 9. 2001 – 28. 2. 2005 15
(2,5 – 6 roční)

20. 3. 2007 15.00 – 18.00 hod. 1. 9. 2003 – 28. 2. 2005 20
(2,5 – 4 roční)

15. 3. 2007 12.00 – 16.00 hod. 1. 9. 2003 – 28. 2. 2005 20
(2,5 – 4 roční)

14. 3. 2007 16.00 hod. 1. 9. 2001 – 28. 2. 2005 15
(2,5 – 6 roční)

13. 3. 2007 8.00 – 16.00 hod. 1. 9. 2001 – 28. 2. 2005 15
(2,5 – 6 roční)

V marci sa uskutoční zápis detí do materských škôl na školský rok 2007/2008. Deti v zmysle príslušnej vy-
hlášky prijíma riaditeľ materskej školy na základe prihlášky, ku ktorej treba priložiť potvrdenie o zdravotnom
stave dieťaťa.

Miesto a čas podania prihlášky ako aj počet miest v materských školách je uvedený v tabuľke:

Tretí tohtoročný, teda marcový,
poslanecký deň sa uskutoční v prvú
stredu 7. marca od 16. do 18. hod.
na Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť
s podnetmi, pripomienkami, otáz-
kami týkajúcimi sa života v meste či
so žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať po-
slanecké dni aj v historických ča-
stiach Grinava a Cajla. V Grinave v
Integrovanom klube na Štúrovej ulici
od 18.00 do 19.00 hod. a na Cajle v
budove Psychologicko-pedagogic-
kej poradne na Cajlanskej ul. č. 95
od 17. do 18. hod. (EL)

Po našej uzávierke, 21. februára, sa uskutočnilo v obradnej sieni MsÚ
slávnostné vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže o Najlepšiu predaj-
ňu roka v Pezinku.

V kategórii malých predajní zvíťazili po štvrtýkrát
pred a .

V kategórii supermarketov a hypermarketov si víťazstvo tretíkrát po
sebe odnieslo Tesco. Ďalšie poradie: 2. , 3. .

K vyhodnoteniu sa vrátime v budúcom čísle.

Lahôdky u Katky
Hodinárstvom HOFI papiernictvom Grafit

Billa Hypernova
(mo)

V týchto dňoch až do októbra 2007 bude v Pezinku prebiehať geode-
tické zameriavanie pre aktualizáciu digitálnej technickej mapy firmy
Cora geo, s.r.o. Pracovníci firmy majú povolenie na túto činnosť od
Mesta Pezinka, ktorým sa môžu preukázať.

Táto akcia je súčasťou realizácie projektu
, na ktorý Mesto získalo nenávratný finančný príspevok

zo zdrojov Európskej únie.

Geografický informačný
systém Pezinka

(msú)



Občianka Anna Marcišinová
ohlásila na Mestskom úrade v Pe-
zinku, že rómski obyvatelia Gle-
jovky sústavne vnikajú do jej zá-
hradky a odcudzujú odtiaľ železo,
drevo, úrodu a narúšajú stabilitu
záhradnej chatky. Podľa jej názoru
chcú Rómovia dosiahnuť, aby zá-
hradkári odtiaľ odišli. Nahlásila to
aj mestskej polícii, kde jej poveda-
li, že oni záhradkársku oblasť pra-
videlne monitorujú.

Pisateľka žiada, aby sa s jej pro-
blémom zaoberalo mestské za-
stupiteľstvo. (r)

Dňa 10. 9. 1998 som ako občan
Pezinka napísal na Mestský úrad
Pezinok žiadosť o nainštalovanie
dvoch spomaľovacích retardérov
v úseku od ulice Muškátová 2 po
križovatku ulíc Muškátová – Silvá-
nová. K tejto odôvodnenej žiadosti
bola pripojená aj listina s podpismi
obyvateľov tejto lokality.

Vtedajší kompetentní pracovníci
Mestského úradu v Pezinku túto
žiadosť preskúmali a v krátkom
čase dali príkaz na namontovanie
aj keď nie požadovaných dvoch
ale jedného uvedeného spo-
maľovača. Nemusím vám ani ho-
voriť, ako sa po jeho namontovaní
znížila rýchlosť prechádzajúcich
vozidiel a ako sa tým zvýšila bez-
pečnosť nás ľudí.

Všetko bolo v poriadku až jed-
ného dňa ako v rozprávke ,,kde sa
vzal, tu sa vzal" objavil sa montér a
milý spomaľovač demontoval. V
nemom úžase sme sledovali jeho
činnosť a verili sme, že to robí len
preto, aby ho mohol vymeniť za
nový a účinnejší.Ale bohužiaľ, mý-
lili sme sa. Do dnešného dňa a to
už je pár rokov sme sa nového spo-
maľovača nedočkali. Táto demon-
táž má ale predsa jednu výhodu a
to, že vodiči odvtedy dbajú na na-

še zdravie a to tým, že rýchlejším
prejazdom uvedeného úseku do-
nucujú nás ,,neopancierovaných"
prebehnúť z jednej strany ulice na
druhú rýchlejším tempom čo má
za následok ,,lepšiu" kondíciu a
lepšiu činnosť celého nášho orga-
nizmu.

Ale dosť bolo humoru. Rozhodol
som sa touto formou poukázať na
problém, ktorý trápi nás obyva-
teľov uvedenej časti sídliska Muš-
kát (nie všetkých – sú aj ľaho-
stajní). Možno si niektorí povedia,
čo sa staráš, ale nedá mi nečinne
sa pozerať ako väčšina vodičov
jazdí tým úsekom bezohľadne a
veľmi rýchlo. Označenie tohto
úseku dopravnou značkou ob-
medzujúcou maximálnu povolenú
rýchlosť sa minie účinkom, lebo
dnes ,,tá" uvedená väčšina vo-
dičov nedodržuje žiadne predpisy
a nariadenia. Len tak na ilustráciu,
stačí sa postaviť na križovatku ulíc
Muškátová – Silvánová, kde je
osadená dopravná značka C2 –
STOP, daj prednosť v jazde a
skúste počítať, koľkí vodiči urobia
to, čo im táto značka prikazuje a
potom uvidíte, že si nevymýšľam.

Tu vidím len a len jediný spôsob
ako sa vyhnúť možným kolíziám

medzi motorovým vozidlom a
chodcom – znížením rýchlosti a to
znova nainštalovaním na tento
úsek spomaľovacích retardérov.

A to teraz nechcem písať o jazde
motorových vozidiel ťažších ako
3500 kg týmto úsekom.

Páni kompetentní, skúste poroz-
mýšľať.

List Mgr. Miroslava Fialu sme s
cieľom vyjadrenia a riešenia od-
stúpili Mestu Pezinku. Dňa 6. feb-
ruára 2007 sme od Ing. Miloša Ba-
čáka z oddelenia životného pro-
stredia dostali túto mailovú správu:
Na základečlánku M. Fialu a zhod-
notenia dopravnej situácie na Muš-
kátovej ulici, operatívna porada
primátora rozhodla osadiť na pô-
vodné miesto spomaľovací prah
so zodpovedajúcim značením.

Nové spomaľovače sú objed-
nané a budú v krátkej dobe na-
montované nielen na Muškátovej
ulici, ale aj na začiatku Cajlanskej
(prechod detí z Muškátu do zá-
kladných škôl Na bielenisku a na
Kupeckého ulici), ďalej v hornej
časti Mýtnej ulice, na Ulici 1. mája
(pri ZŠ Fándlyho ul.) a na ul. Gen.
Pekníka pri materskej škole.

Mgr. Miroslav Fiala

(mo)

Odkaz redakcie

Nedá mi, aby som nereagoval na
článok primátora mesta Olivera
Solgu v januárovom Pezinčanovi
pod názvom ,,Majstri sveta", v kto-
rom sa čuduje, kde sa v mladých
ľuďoch berie agresivita, brutálnosť
a túžba ničiť všetko naokolo.

Myslím si, že je to výsledok nedo-
statočne realizovaných opatrení
prevencie, nielen rodičov (hlavne
v prípade mladistvých) ale tiež
predstaviteľov samotného mesta.
Je to dôsledok nezáujmu a nevší-
mavosti občanov mesta nielen
voči svojim deťom, ale aj o veci
verejné, falošná tolerancia k alko-
holizmu, nerealizovanie zo strany
mesta takých opatrení, ktoré by
viedli k zdravému osobnostnému
rozvoju jeho občanov. Ďalšou chy-
bou mesta je uprednostnenie a
podpora finančných záujmov pod-
nikateľských skupín pred realizá-
ciou oprávnených požiadaviek
občanov.

Pýtam sa pána primátora, prečo
nie sú verejne pranierované (v
novinách, na internete) tie reštau-
račné zariadenia a ich majitelia,
kde podávajú mladistvým alko-
hol? Prečo má mesto mnohokrát
viac reštauračných zariadení ako
kultúrnych a športových zariadení.
To je podpora zdravého štýlu, vý-
voja spoločnosti zo strany mesta?
Činnosť zopár športových a kultúr-
nych klubov a oddielov v meste
zabezpečí uspokojenie potrieb
zopár desiatok, možno pár stoviek
detí, ale čo tie tisícky ďalších? Tie
končia väčšinou pri televízii a počí-
tačoch a samozrejme tam, kde ich
radi privítajú...

Prečo niet napríklad na sídlisku
Muškát jedno detské ihrisko, kde
by si mohli deti zahrať futbal, ale
mestské pozemky sa predávajú
na stavbu ďalších stoviek bytov?
Prečo sa nestavia podľa plánov
zón, kde by boli zakomponované
aj požiadavky občanov na športo-
viská, zóny oddychu a pod. (nikto
by sa potom nesťažoval, že má
ihrisko pod oknami obývačky a že
ho požaduje zrušiť) ale formou

prijatia jednotlivých územných
rozhodnutí a podnikateľský sub-
jekt nie je povinný vybudovať špor-
toviská? Nedivím sa preto, že mlá-
dež si uľavuje kopaním do iných
vecí a pod.

Pán primátor v pezinskej televízii
vyhlásil, že je hrdý na to, že mesto
má najviac reštauračných zaria-
dení na obyvateľa na Slovensku.
Nedivím sa preto, že mesto je
večer plné opitých, ktorí spôso-
bujú škody na obecnom majetku.
To je výsledok mylnej koncepcie
rozvoja mesta. Ten, kto hlavne
profituje na tomto systéme (obča-
nia mesta to určite nie sú), mal by
niesť aj následky. Hm, a to som sa
sťahoval z Trenčína do tichého a
pokojného vinárskeho mestečka.
Mnohí si to ešte stále myslia...

– Reakcia pána Mizeráka ma vô-
bec neprekvapuje, pretože sem-
tam čítam jeho odkazy na interne-
tovom diskusnom fóre a tu mi pri-
pisuje autorstvo všetkých chýb a
problémov a to nielen v rámci náš-
ho mesta, ale vari aj celej planéty.
Teda som, samozrejme, zodpo-
vedný aj za tých niekoľko podnapi-
tých mladíkov, ktorí si dokazujú
svoju silu rozbitím skla na autobu-
sovej zastávke či zničeným smet-
ným košom a ktorých som spome-

Vladimír Mizerák
Stanovisko primátora:

nul vo svojom minulom článku na-
zvanom ,,Majstri sveta". Tých nie-
koľko prípadov ho vedie ku kon-
štatovaniu, že mesto je plné opi-
tých a toto je výsledok koncepcie
rozvoja mesta.Aešte mi vkladá do
úst konštatovanie, že som hrdý na
to, že mesto má najviac reštaurač-
ných zariadení na obyvateľa na
Slovensku. O žiadnej hrdosti som
samozrejme nikdy nehovoril, len
som konštatoval štatistický údaj,
ktorý je významný z hľadiska toľko
propagovaného cestovného ru-
chu, ale aj zamestnanosti obyva-
teľov a rozvoja služieb ako i náv-
števnosti mesta.

Podobne štatisticky, ale i kon-
krétnymi faktami by som tiež ľahko
vysvetlil jeho vetu: ,,...o pár špor-
tových a kultúrnych klubov a od-
dielov v meste", ktoré zabez-
pečujú podľa neho uspokojenie
potrieb len pre zopár desiatok,
možno pár stoviek detí v meste!
Nuž čo dodať. Zase len použiť
čísla a dopátrať sa pravdy. S jed-
ným i druhým má však pán Mize-
rák problém. Pretože akosi rýchlo
zabúda na činnosť zariadení,
ktoré financuje Mesto, ako sú Cent-
rum voľného času a Základná ume-
lecká škola. Zabúda aj na dvad-
saťšesť športových klubov (Mesto
ich každoročne podporuje sumou
3 milióny Sk), v ktorých členskú

základňu tvoria práve deti a mlá-
dež. Nehovorí vôbec o množstve
festivalov, súťaží a kultúrnych po-
dujatí, hlavne pre mladých ľudí,
ktorými je Pezinok povestný. Za-
búda však aj na všestrannú pod-
poru aktivít mladých ľudí na zá-
kladných a stredných školách, na
činnosť Študentského parlamen-
tu, ktorého iniciátorom vzniku som
bol, mimochodom, práve ja.

Amohol by som pokračovať ešte
ďalej, ale pýtam sa sám seba, či to
má vôbec zmysel. Pán Mizerák
buď žije v inom Pezinku ako my
ostatní, alebo úplne podľahol za-
slepenému ťaženiu proti mojej
osobe, ktoré sa začalo v predvo-
lebnom období a vyvrcholilo pam-
fletom zlátaným na základe politic-
kej objednávky (a údajne sponzo-
rovaným jedným z mojich proti-
kandidátov) v Pezinsku č. 46. Há-
dam aspoň uzná to, že tých vyše
desať tisíc (strieborných) bola
veľmi zlá investícia a zoberie na
vedomie vôľu občanov vyjadrenú
počtom hlasov, ktoré mi dali vo
voľbách.

Napriek tomu ponúkam pánu Mi-
zerákovi konštruktívny dialóg, pre-
tože ešte stále chcem veriť, že je-
ho kritika vyplýva z nedostatku in-
formácií a z úprimného záujmu o
veci verejné.

Mgr. Oliver Solga



Toto je hlavička prvého čísla Pe-
zinčana. Vyšlo 1. mája 1966. Malo
šesť cyklostylovaných strán for-
mátu A4, posledná bola nepotla-
čená. Na prvej strane okrem hla-
vičky bol príhovor k čitateľom. Vo
vnútri boli články o histórii 1. mája,
činnosti Okresného domu pionie-
rov a mládeže, informácia o kultúr-
nych programoch, o činnosti TJ
Lokomotíva, o odbore turistiky a
kresby so športovou tématikou.

Prvá strana Pezinčana z roku
1967. Začal vychádzať v menšom
formáte A5. Zodpovednou redak-
torkou bola Zlata Hrnčírová, gra-
fickú úpravu robil Karol Šindelár.
Tlač: Mestský dom kultúry a vzde-
lávania Pezinok, cyklostyl.
Počet strán: 16, tri strany nepotla-
čené.

V redakčnom archíve je len časť
výtlačkov Pezinčana z prvých
rokov vydávania. V prvom roku
(1966) malo byť vydaných dva-
násť čísel, každý mesiac jedno.
Zachovaných je len sedem čí-
sel(1, 2, 3, 4-5, 6), z toho jedno je
dvojčíslo. Zaujímavosťou je, že
hlavička novín sa stále menila, čo
len dokazuje snahu tvorcov zlep-
šovať ich vzhľad a využiť všetky
možností, ktoré im poskytovala
vtedajšia cyklostylová tlač. Grafik
dotváral noviny výlučne kresbami,
keďže nebolo možné reproduko-
vať fotografie. (mo)

Ilustračné foto (mo)

K 31. 12. 2006 mal Pezinok 22 185 obyvateľov, čo
je o 42 viac ako v prechádzajúcom roku.

Vlani sa narodilo 207 detí, zomrelo 166 osôb,
prisťahovalo sa 494 a odsťahovalo 493 osôb. Me-
dziročný nárast počtu obyvateľov je najnižší za po-
sledné tri roky. V porovnaní s rokom 2005 sa naro-
dilo o 45 detí menej a nepriaznivý je i ukazovateľ o
úmrtnosti – zomrelo o 11 osôb viac.

Prekvapujúco veľa osôb sa z Pezinka vysťa-
hovalo (493), najviac za ostatných päť rokov. Eš-
teže ľudia do nášho mesta sa v hojnom počte aj
prisťahovali (494), čo je najviac za päť rokov.

(mo)

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

2002 174 423 430 162

2003 203 326 367 183

2004 201 412 365 170

2005 252 465 373 155

2006 207 494 493 166

21 897

21 876

21 954

22 143

22 185

V dňoch 9. a 10. februára sa
uskutočnil v mestskej plavárni 2.
ročník 24-hodinovej non stop pla-
veckej štafety. V piatok na polud-
nie odštartovalo a v rovnakom ča-
se v sobotu sa skončilo rekord-
manské podujatie, na ktorom sa
aktívne zúčastnilo 454 účastníkov.
Plávali v 25 metrovom bazéne a
po odplávaných 2666 dĺžkach si
pripísali nový rekord – za 24 hodín
formou štafety preplávali 66 650
metrov. Ide doteraz o jediný výkon
na Slovensku, na ktorý prítomný
rozhodca Igor Svitok vystavil certi-
fikát o vytvorení slovenského re-
kordu.

Na 1. ročníku v roku 2006 bol
dosiahnutý výkon: odplávaná
dĺžka 62 125 m, pri účasti 348 plav-
cov. Oba tieto ukazovatele boli v
tomto roku prekonané.

Organizátormi podujatia boli Štu-
dentský parlament, Mesto Pezi-
nok a mestská plaváreň. Na otvo-
rení i vyhlásení výsledkov sa zú-
častnil primátor mesta Oliver Sol-
ga.

Zaujímavosti z 2. ročníka:
– počet odplávaných dĺžok: 2666

(25 m bazén), spolu 66 650 m;
– Počet plavcov: 454;
– najstarší plavec: 90-ročnýAlfréd
Bollard z Modry;
– najmladší plavec bez pomôcok:
5-ročný Lukáš Csáder;

Rozhodca Igor Svitok pri vyhlasovaní rekordu. Snímka (mo)

– najmladší plavec s pomôckami:
2-ročný Tomáš Zedníček;
– najrýchlejší plavec: 50 m voľný

spôsob (štart z vody), dospelý –
Jakub Chalabala 28,66 sek., dieťa
– dievča Simona Šintálová 38,17
sek., chlapec Jozef Šimo 51,29
sek.;
– najoriginálnejšie plavky: Jozef

Tesár;
– z najďalej prišiel: Peter Petrovka
z Košíc;
– najpočetnejšia rodina: Marián,

Alexandra, Alena, Jana a Matúš
Bednárikovci;
– najproduktívnejší plavci: Stred-

ná škola Policajného zboru –
9650 m (2 hod.);

– priemerná rýchlosť plavcov:
2,78 km/hod. (oproti r. 2006 o 0,2
km/hod. viac);
– najveselšia partia: Malokarpat-

ský banícky spolok;
– osobné plavecké rekordy na

50 m si dalo zaregistrovať 40
účastníkov štafety, najstarší bol
71-ročný Ján Mikuš, dosiahol na
svoj vek výborný čas – 47,56 sek.;
– účasť médií: STV, TA3, Nový
čas, Slovenský rozhlas, TV Pezi-
nok, Pezinčan.

(mo, is)

Aj tohto roku, 26. marca, dostanú
pezinskí učitelia k svojmu sviatku
od miestnej samosprávy darček v
podobe predstavenia, odohra-
ného špeciálne iba pre nich. Ten-
toraz to bude komédia

. Podujatie vyvrcholí
spoločným prípitkom s primáto-
rom mesta Oliverom Solgom,
ktorý pri tejto príležitosti odovzdá
vybraným učiteľom mestské oce-
nenia.

Každý má
svojho Leona

(EL)



vyhlasuje výberové konanie

na miesto
, s týmito požia-

davkami:

príslušníka Mestskej
polície Pezinok

do
28.2.2007

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti:

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:

.

Dátum a miesto podania žia-
dosti o účasť na výberovom ko-
naní:

Mesto Pezi-
nok, Mestská polícia, Radničné
námestie 7, 902 01 Pezinok.

MESTO PEZI-
NOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok

príslušník mestskej polí-
cie

úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou

trestná
a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba dušev-
ne a telesne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície, vodičský
preukaz skupiny B

žiadosť o
prijatie do zamestnania a životo-
pis, doklad o ukončení štúdia, od-
pis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.

osvedčenie o odbornej spô-
sobilosti pre výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva
pre výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
konania v záťažových situá-
ciách

2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosť a kolegialita.

3. Kladný vzťah k práci, obeta-
vosť a iniciatíva pri plnení úloh .

žiadosti spolu s dokladmi
zasielať poštou alebo osobne

na adresu:

Seniori zo ZO Jednoty dôchod-
cov v Grinave žijú spoločensky
veľmi aktívne. Zúčastňujú sa na
odborných prednáškach, kurzoch
a navštevujú divadelné predstave-
nia. Život si spríjemňujú organizo-
vaním rôznych zábavných súťaží,
napr. Super Star, Missis Senior,
Nominatív (spomienky na školu) a
pod.

V januári ich napadol tanečný
vírus. Usporiadali si Let´s dance.
Súťažili o titul Kráľ a Kráľovná mo-
pu. Tanečnice sa prezentovali v

nádherných róbach a poobliekali
do spoločenských úborov aj svo-
jich partnerov. Ženy zmetáky a
muži metly. Predviedli tance: val-
čík, polka, rumba, cha-cha, tango,
twist a čardáš. Výkony tanečných
párov hodnotila porota a

a titul
udelila Anke Karcoolke a jej part-
nerovi orkánu Kyrillovi.

sa stal Waltér, neodola-
teľný Casanova, s partnerkou Jen-
nifer Lopéz. Súťaž moderovala
Oľga alias Kabela Banášová v nád-

THEA
PÉCI KRÁĽOVNÁ MOPU

KRÁĽOM
MOPU

hernom kostýme z vreca a dopln-
kov zo slamy. Hrala klubová ka-
pela (sponzorsky darovaný rádio-
magnetofón) a dishokejku robila
Vlastička-Platnička.

Po vyhodnotení súťaže a koru-
novácii ,,Ich veličenstiev" si seniori
spoločne zatancovali letkis, vtáčí
tanec a kankán. Zabávali sa do
neskorých hodín aj so svojou hu-
dobnou skupinou Jajoba. V tanco-
vaní mienia pokračovať a už sa
tešia naďalšiu súťaž .BAILANDO

Oľga Štrbová

V piatok 2. februára sa v priestoroch Európskeho
informačného centra v Bratislave uskutočnilo vyhlá-
senie výsledkov súťaže Euroscola 2007.

Do súťaže sa zapojilo 55 stredných škôl z celého
Slovenska. Ich úlohou bolo usporiadať besedy,
workshopy a výstavy s poslancami Európskeho par-
lamentu alebo zástupcami regionálnych orgánov.

Témou podujatí bola diskusia o EÚ, jej smerovaní, úspechoch a pro-
blémoch a mieste mladých ľudí.

Informačná kancelária Európskeho parlamentu vyhlásila deväť
víťazných stredných škôl, z ktorých 30 študentov môže navštíviť
Európsky parlament v Štrasburgu.

Gymnazistom k víťazstvu blahoželáme a vďaka za vynikajúcu repre-
zentáciu mesta.

Najlepšie výsledky v rámci Slovenska dosiahlo Gymnázium v
Pezinku, ktoré so ziskom 37,5 boda získalo prvé miesto.

(mo)

Od prvého tohtoročného čísla
internetovej verzie mesačníka Pe-
zinčan je v prevádzke nový dizajn
web stránky. Najväčším prínosom
je rýchla orientácia a fulltextové
vyhľadávanie slov.Ak teda hľadáte
článok, ktorý bol v minulosti publi-
kovaný a neviete presne v ktorom
čísle alebo ročníku, je možné ho
takto ľahko nájsť. Pritom hociktorý
článok môžete jedným kliknutím
poslať e-mailom na potrebnú adre-
su, prípadne ho vytlačiť. Pribudla
aj možnosť článok ohodnotiť, pri-
čom sa zaznamenávava aj štatis-
tika najobľúbenejších a najviac čí-
taných článkov. Postupne sa do
tejto formy spätne prepracujú všet-
ky staré ročníky od roku 1999.

A. Pravda

Chcel by som poďakovať za rie-
šenie problémov, ktoré boli ob-
siahnuté v mojom príspevku

(Pezinčan č.
12/2006).

Pán primátor Oliver Solga i pani
Eva Vozárová, hovorkyňa SAD
Bratislava, zareagovali promptne
a ochotne. Svedčí to nielen o ich
záujme riešiť problémy občanov,
ale aj o tom, že svoju prácu vyko-
návajú zodpovedne.

Vďaka takejto otvorenej komuni-
kácii sa bude zlepšovať kvalita
života tak na sídlisku Sever ako aj
v celom meste. Čo je ešte dôleži-
tejšie bude sa prehlbovať dôvera a

Pro-
blémy na Severe

motivácia občanov zapájať sa do
života mesta, riešiť problémy a
spolupracovať.

Andrej Kukumberg

Pri nedávnom vybavovaní pohre-
bu môjho manžela som sa stretla s
neuveriteľnou výškou poplatku za
služby pohrebníctva. Doviezli ho
krátko pred rozlúčkovým obradom.
Za vystavenie zomrelého na jednu
hodinu v Dome smútku v Pezinku
som zaplatila 3700 Sk plus 200 Sk
za chladenie. Zdá sa mi to strašne
veľa, nie je to neoprávnené zdiera-
nie občanov? Aké skutočné náklady
Správe cintorínov vznikli? (ak)

Stanovisko Správy cintorínov:
– Odporúčame pisateľke, prípad-

ne ďalším čitateľom, aby sa v prí-
pade nejasností obracali priamo
na Správu cintorínov, kde im po-
dáme vysvetlenie.

Píšem opäť (už po niekoľkýkrát),
nakoľko ubehlo dosť času, aby sa
zrealizovala cestná komunikácia na
Kutuzovovej ulici. Zdá sa, že sa touto
problematikou nikto nezaoberá, hoci
pri obhliadke bola komunikácia ozna-
čená ako nevyhovujúca. Ešteže je
zima bez ľadu, zato blata si užijeme.
Už ani neverím, že tento stav sa raz
zmení, lebo každý riešenie problému
odsúva. Iveta Gažiová

Časť účastníkov Let´s dance. Fašiangový sprievod masiek v uliciach Grinavy.

Medzi členov a sympatizantov
SDKÚ-DS v Pezinku zavítal 20.
februára poslanec Národnej rady
SR Ivan Štefanec, známy z minulej
vlády ako splnomocnenec pre za-
vedenie eura. Na stretnutí sa zú-
častnili aj niektorí podnikatelia.
Poslanec informoval o prioritách
strany v súčasnosti. Za hlavné
úlohy v opozícii označil ochranu
vkladov v druhom kapitalizačnom
pilieri dôchodkovej reformy, za-
chovanie rovnej dane a vytváranie
podmienok pre rozvoj podnikania
bez rozšírenia vplyvu odborov, ako
to navrhuje súčasná vláda. (mo)



Základná umelecká škola ponú-
ka svojim žiakom nielen zmyslu-
plne strávený voľný čas, ale je aj
zárukou, že bude žiak rozvíjať svoj
talent systematicky, pod odborným
vedením kvalifikovaných učiteľov
v rámci platných učebných osnov
a štandardov.

Samozrejme nie z každého žia-
ka ZUŠ sa stane umelec. Tých,
ktorým sa umenie stane chlebom
každodenným, nie je veľa. Našim
hlavným cieľom je vychovávať ľudí
citlivých, vnímavých k umeniu,
ľudí, ktorí budú vedieť v záplave
,,tiežkultúry", ktorá sa na nás valí
zo všetkých strán, nájsť také ume-
lecké dielo, ktoré je výsledkom
vynaloženého úsilia talentované-
ho tvorivého umelca.

Každý, kto sa k nám príde učiť
spievať, hrať na hudobnom nástro-
ji, maľovať, tancovať alebo hrať di-

vadlo, veľmi rýchlo zistí, že len sna-
hou a pevnou vôľou je možné roz-
vinúť svoj talent. Výsledkom je
však zážitok, ktorý väčšinou stačí
na to, aby bol žiak ochotný vyna-
ložiť ďalšie úsilie a napredovať.

Všetko pekné, čo sa naši žiaci
naučili, sa snažíme prezentovať
na našich verejných podujatiach.
Niektoré majú už svoju tradíciu, aj
svojich stálych priaznivcov,čo nás
veľmi teší. Medzi takéto podujatia
patrí adventný či vianočný koncert
hudobného odboru, ktorý vlani
milo prekvapil viacerými kvalitne
interpretovanými komornými
skladbami. Novinkou na vianoč-
nom koncerte tanečného odboru
bolo vystúpenie našich folkloristov,
ktorí hoci pracujú len od septem-
bra, pripravili pekné vianočné pás-
mo.

Mimoriadnym podujatím v uply-

nulom polroku bol slávnostný kon-
cert venovaný nedožitým stým
narodeninám nášho slávneho ro-
dáka Dr. h.o. Ľudovíta Rajtera,
kde naši žiaci prezentovali diela
súčasných slovenských sklada-
teľov. Hosťom programu bol spe-
vácky zborAd Una Corda, ktorý zo
svojho repertoáru ponúkol aj kom-
pozíciu Ľ. Rajtera.

ZUŠ v Pezinku okrem vlastných
podujatí pravidelne poskytuje pro-
gram na spestrenie rôznych podu-
jatí mesta, organizácií, klubov,
inštitúcií, vernisáží, pri udeľovaní
rôznych ocenení a pod.

Najšikovnejší z našich žiakov sa
zúčastňujú na celoslovenských
detských interpretačných súťa-
žiach (budú sa konať v apríli a má-
ji). Nevyhýbame sa ani súťažiam
populárnej hudby, kde naši žiaci
tiež dosahujú popredné ocenenia.

Radi by sme našich priaznivcov
upozornili na ďalšie zaujímavé
podujatia, ktoré pripravujeme v
druhom polroku: tradičný marcový
verejný koncert školy, v apríli ro-
dinný koncert, na ktorom si žiaci
zamuzicírujú so svojimi rodičmi a
súrodencami a napokon v máji sa
vám predstavia na svojom kon-
certe spojenom s výstavou výtvar-
ných prác tohtoroční absolventi.
Tanečný odbor pripravuje sláv-
nostné matiné na jún a literárno-
dramatický odbor chystá nový mu-
zikál .

Veríme, že vás niektoré z našich
pripravovaných podujatí osloví a
tešíme sa na stretnutia.

Ak sa chcete o ZUŠ E. Suchoňa
v Pezinku dozvedieť niečo viac,
nájdete nás na www.zuspezinok.
sk.

Výtržníci z ulice

(ZA)

Dobrovoľný hasičský zbor Pezi-
nok-mesto pozýva na tradičnú
Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá
sa uskutoční na Veľkonočnú ne-
deľu 8. apríla v Dome kultúry v Pe-
zinku. Začiatok je o 19. hodine. Do
tanca a na počúvanie bude hrať
skupina Akord. Vstupné 200 Sk. O
občerstvenie je postarané. Orga-
nizátori pripravili bohatú tombolu.
Vstupenky si môžete zakúpiť v
predpredaji u Jána Slaného, Ku-
peckého 71, tel. 640 1493, 0907
717 891. Zisk z podujatia sa použi-
je na činnosť Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Pezinku. (mo)

Už po piatykrát, tentoraz pri prí-
ležitosti 340. výročia narodenia,
chce mesto Pezinok vzdať hold
svojmu slávnemu rodákovi, baro-
kovému maliarovi Jánovi Kupec-
kému výtvarnou súťažou. Vyhla-
suje ju primátor Oliver Solga a je
určená pre mladé výtvarné talenty
od 10 do 18 rokov nielen z Pezin-
ka, ale aj ostatných miest a krajín
spojených so životom a dielom
tohto svetoznámeho portrétistu.
Na predchádzajúcom ročníku sa
napríklad zúčastnili okrem slo-
venských aj autori z Českej re-
publiky, Maďarska, Rakúska a
Slovinska.

Súťažné práce s témou portrét
vytvorené ľubovoľnou technikou
na formáte A3 alebo A4 treba do-
ručiť do 30. apríla 2007 na Mest-
ský úrad v Pezinku, ref. vzťahov k
verejnosti. Bližšie informácie o
súťaži možno získať na tel. 033/
6901 102, resp. e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk. (EL)

Zdravíme vás z week&weekend! Čo priniesli
prvé týždne nového roka v reštaurácii rýchlej ob-
sluhy?

Od februára
zavádzame produkty línie Natural

Koncom januára, v dňoch vysvedčenia, u nás osla-
vovali všetci školáci, ktorí za vysvedčenie dostali hra-
nolčeky alebo zmrzlinu zadarmo. V deň polročných
prázdnin bol u nás „Harry Potter“ s dvoma sovami a
deti sa mohli s nimi odfotiť. Sme radi, že deťom sa
akcie páčili a zožali veľký ohlas.

Od začiatku roka zavádzame novinky a veríme, že
u zákazníkov vzbudia pozitívny ohlas. Chceme doká-
zať, že slovo fast food sa môže spájať aj s jedlom
rýchlo a pritom zdravo pripraveným.

. Ide o produkty

racionálnej výživy bez oleja alebo s prídavkom olivo-
vého oleja, bez vysmážania. Prvou lastovičkou tejto
línie je kuracia alebo syrová Fajita,čo je mexická ku-
kuričná placka plnená samými zdravými prísadami.
Tiež chceme rozšíriť ponuku našich šalátov.

Okrem každomesačných akcií zákazníci u
nás môžu vyplniť dotazník, pri jeho vyplnení dostanú
špeciálny kupón na dve menu za super cenu, vzápätí
ich zaradíme do databázy a mesačne im budeme
posielať sms správy s novinkami a špeciálnymi ponu-
kami len pre nich.Ak vás to zaujalo, pridajte sa k radu
spokojných zákazníkov, ktorí budú špeciálne ponuky
cez sms využívať. Tešíme

A ako chceme zatraktívniť tento rok pre zákaz-
níkov?

sa na vašu návštevu.

V priebehu uplynulého roka a v
úvode roka 2007 iniciovalo Mesto
Pezinok v priestoroch historických
objektov v centre resp. v historic-
kej časti Grinava niekoľko staveb-
nohistorických a reštaurátorských
výskumov. Priniesli množstvo no-
vých zaujímavých poznatkov k
stavebnému vývoju nášho mesta.
Ak ste zvedaví, čo sa skrýva pod
fasádami a omietkami domov na
Radničnom námestí, Holubyho
ulici či ,,sýpky" Grünfeld v Grinave,
prijmite pozvanie na stretnutie s
pamiatkarmi a reštaurátormi v uto-
rok 27. marca o 16.00 hod. Zraz
pred budovou na Radničnom ná-
mestí 9. (pp)

Kultúrne centrum v Pezinku
pod záštitou Mesta Pezinka or-
ganizuje v dňoch 29. – 30. marca
Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.

Prvý deň o 17.00 hod. bude ver-
nisáž výstavy pezinskej výtvar-
níčky Kataríny Vavrovej v staroby-
lých priestoroch Templu. Na druhý
deň vystúpi pezinský divadelný
súbor z Epicentra – CVČ na
Festivale Pana Pipa s predstave-
ním . Festival sa
uskutoční v Dome detí a mládeže
Na výstavišti.

V dopoludňajších hodinách sme
pripravili predstavenie pre deti v
Kultúrnom stredisku Svet, a to roz-
právkový príbeh

divadla
Zanzara , kde
h l a v n ú ú l o h u
stvárňuje profesi-
onálna herečka,
Pezinčanka Mar-
tina Michalcová-
Halamičková.

Hlavný program
sa ponesie v du-
chu idey roka
2007 –

. V po-

Desky

Alica za zrkadlom

Vynález

Pezinok,
mesto priateľské
k seniorom

poludňajších hodinách vystúpi
seniorov z

Pezinka so spevoherným predsta-
vením ,
ktoré žartovným spôsobom a pes-
ničkami predstaví prácu vinohrad-
níkov od jari do jesene.

Podujatie vyvrcholí spoločen-
ským stretnutím seniorov z Mladej
Boleslavi a Pezinka, kde sa určite
okrem zábavy nadviažu i nové
priateľstvá.

Aj to je zmyslom vzťahov miest
Pezinka a Mladej Boleslavi i s
ostatnými partnerskými mestami.

Di-
vadlo folklóru Radosť

Vínko, vínko, tvrdý chlebík

Ing. Ingrid Noskovičová,
riaditeľka KC

Divadlo folklóru Radosť. Snímka (mo)

V Galérii Prokop na Potočnej
ulici je inštalovaná výstava ČAR-
BY-FARBY žiakov výtvarného od-
boru ZUŠ Ľ. Rajtera z Bratislavy.
Potrvá do 11. marca 2007.

Väčšie skupiny, ktoré majú záu-
jem vidieť túto výstavu si môžu
dohodnúť termín návštevy v Galé-
rii Prokop s Natáliou Prokopovou,
tel. č. 0915 815 712.



Nicolas Hink 20.12.
Vanessa Hajková 3.1.
Peter Chaben 5.1.
Daniel Menyhart 7.1.
Dorota Chrumová 8.1.
Filip Kapucian 9.1.
Laura Pokorná 12.1.
Marek Topoľský 15.1.
Marko Hletko 16.1.
Zuzana Džurná 18.1.
Ondrej Jendek 19.1.
Andrej Szabó 19.1.
Sabina Valašíková 23.1.
Katarína Uhrovčíková 26.1.

Patrik Ulrich a MartinaAntolíková
Peter Bezák a Zuzana Burdanová
Ladislav Satko a Lujza Keráková
Martin Benčurík a Denisa Jurano-
vá

Valéria Bacigálová 1.2.
Oľga Kopová 1.2.
Alojz Švec 5.2.
Jozef Kerkeš 20.2.
Alexander Ilečko 25.2.
Jozef Hujsi 26.2.

70-roční

Dňa 14. februára
2007 uplynulo 10
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
manžel, otec, starý
otec a prastarý otec

.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Spomínajú manželka Vilma a deti s
rodinami.

Celestín KANKA

Dňa 25. 1. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožité 73. narodeni-
ny otca a starého
otca

.
S láskou a úctou
spomínajú dcéra Dana s rodinou.

Jaroslava
HLAVICU

Dňa 12. februára
2007 uplynulo 10 ro-
kov od smrti man-
žela a otca

.
S láskou a úctou
spomínajú manžel-

ka Božena a synovia Ján a Milan s
rodinami.

Jána UHLÍKA

Dňa 7. 2. oslávila 60
rokov naša dobrá a
starostlivá manžel-
ka, matka a stará
matka

.
Veľa šťastia, zdra-

via a božieho požehnania do ďal-
ších rokov života praje manžel An-
ton, dcéry Anna, Zdena, Alena s
rodinami a syn Ján.

Anna REPATÁ

Dňa 9. 2. 2007 sme
si pripomenuli 10.
výročie smrti

.
So smútkom v o-
čiach spomína man-
želka, deti a vnúča-

tá. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Juraja VALENTA

Dňa 13. 2. 2007 uply-
nulo desať rokov, čo
nás opustil náš dra-
hý otec

.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S

láskou spomínajú syn a dcéry s
rodinami.

Ignác MIKLENČIČ

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal.
Ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 22. 2. 2007 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša najdrahšia man-
želka, mamička, ba-
bička a prababička

.
S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí jej s nami venujú
tichú spomienku. Manžel s rodinou.

Brigitka
BALÁŽOVÁ

Dňa 9. 3. 2007 uply-
nie 25 rokov, keď
nás náhle a neča-
kane opustil v nedo-
žitom 41. roku živo-
ta, náš drahý man-
žel, otec, svokor a

starý otec
z Pezinka.

Prosíme tých, ktorí ho poznali o
tichú spomienku. Ďakujú manželka
a deti Štefan, Milan a Jana s rodina-
mi.

Štefan MANÁK

Zavrel si oči, láskavé srdce pre-
stalo biť, musel si zomrieť, hoci tak
veľmi si chcel žiť. Stíchol dvor, zá-
hrada i dom, už nepočuť tvoje kroky
v ňom.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milo-
vali, klesli ruky čo pre nás pracova-
li, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
mamička za všetkých nás.

Dňa 8. 3. 2007 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička, svokra,
babka, sestra a šva-
griná

.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
manžel, dcéra s rodinou a sestra s
rodinou. Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku. Ďa-
kuje dcéra Mária.

Štefánia
KADLÍČKOVÁ

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 28. februára
2007 uplynie 5 bo-
lestných rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, svokor a
deduško
staviteľ

Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Mária a syno-
via s rodinami.

Stanislav
MIŠKOVSKÝ

Dňa 1. 1. oslávil
krásne životné jubi-
leum 70 rokov náš
ocko a dedko

.
Veľa zdravia, šťas-
tia a životného opti-

mizmu do ďalších rokov želá dcéra
Beáta, syn Rudolf s manželkou,
vnúčatá Michaelka, Dominika, Ka-
milka a Dávidko, ako i ostatná ro-
dina a priatelia.

Rudolf KINDER

Dňa 15. 2. 2007 sa
dožila krásneho ju-
bilea 87 rokov naša
mama, babka, pra-
babka

.
K tomuto výročiu jej
prajeme veľa, veľa zdravia, šťastia,
životného optimizmu a rodinnej
pohody. Deti, zaťovia, vnuci a pra-
vnuci.

Mária NEYOVÁ

Dňa 19. 2. 2007 sa dožil krásneho
jubilea 80 rokov náš manžel, otec a
dedko
z Limbachu.
K narodeninám veľa zdravia,
šťastia a pokoja prajú manželka
Hilda, dcéra Katarína s manželom
a vnuci Tomáš, Peter a Kristína.

Ľudovít WADINGER

Dňa 15. 3. si pripo-
míname 3. výročie
úmrtia

z Pezinka.

S láskou spomína manželka Mari-
ka, dcéra Iveta s manželom, syn
Marian s manželkou a vnúčatá.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Štefana BEDECSA

Už sú to 3 roky, čo si
odišiel, už sú to 3

roky čo nie si s nami, však denne
prechádzaš sa našimi spomienka-
mi. Tak veľa si nám toho vedel dať,
prečo ťa osud tak skoro musel
vzať? V záhrade stromy na jar za-
kvitnú a opäť budú rodiť, len tvoje
ruky láskavé už nebudú ich hladiť.
Na hrobe tvojom sviečky zapálime,
lež smútok v srdci len ťažko uhasí-
me.

Dňa 26. 2. 2007 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil vo veku
72 rokov náš milo-
vaný manžel, otec,
brat a dedko

.
Venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami.

Štefan
STREZENICKÝ

Ing. Emília Weisenpacherová 59 r.
Hermína Gregušová 81 r.
Iveta Bendžáková 37 r.
Jolana Satková 75 r.
Jozef Ivica 53 r.
Vincenc Kapec 84 r.
Ján Zvolenský 70 r.
Ján Kysecký 85 r.
Dušan Kružlík 65 r.
Milan Polkoráb 61 r.
Ján Okatý 64 r.
Rozália Hrabovská 68 r.
Fabiola Malíšková 83 r.
Ján Švajdlenka 72 r.

Gabriela Solčanská 2.2.
Filoména Majbová 5.2.
František Petrakovič 5.2.
Anežka Kanková 7.2.
Helena Prostredníková 8.2.
Jozefa Hlavenová 10.2.
Štefan Mikovič 28.2.

Božena Burghardtová 2.2.
Alžbeta Ovšonková 3.2.
Cecília Ištoková 4.2.
Margita Sedláčková 4.2.
Justína Hanúsková 13.2.
Veronika Hríbiková 15.2.
Rozália Kokošková 17.2.
Emanuel Domorák 23.2.
Antónia Krasňanská 23.2.
Mária Schnirtczová 23.2.
Terézia Dušeková 26.2.
Jozefína Hrachovská 27.2.

Vilma Benčuriková 3.2.
Jozef Mezei 7.2.
Paula Pätoprstá 15.2.
Ľudvika Čechovičová 18.2.
Katarína Pesselová 27.2.

Ľudmila Hankerová 28.2.

Elena Viktorínová 12.2.

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročná

92-ročná

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
22. 1. 2007 rozlúčiť s našou drahou

.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti, ktorými sa snažili
zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina

Jolanou SATKOVOU



Hlavné krídlo grinavskej kúrie. Snímka: archív MM

Dokončenie z minuléhočísla
K istým zvláštnym prvkom patrí tzv.
panelácia fasád. S jednoduchou
paneláciou sa stretávame na kúri-
ách už z obdobia okolo polovice 14.
storočia a v ranom období renesan-
cie. Stavebné úpravy na skúma-
nom objekte a v ich rámci pravde-
podobná strana slohových prvkov
sú však dôvodom na istú opatrnosť.
Sme toho názoru, že v objekte a
sprievodnom exteriéri by bolo
vhodné realizovať v budúcnosti
archeologický výskum, ktorý má
možnosť zodpovedať niektoré
otázky s pomocou očakávaných
nálezov v kultúrnych vrstvách a
prípadne definitívne zodpovedať
otázky spojené so vznikom tohto
vskutku starobylého objektu.

K posledným ako-tak koncepč-
ným úpravám patrí obdobie pre-
lomu 19. a 20. storočia. Pred dvo-
rovú fasádu bočného krídla je pri-
stavaná veža formálne sa hlásiaca
k odkazu romantizmu – neogotiky a
to tvarmi odvodenými od windsor-
skej novogotiky. Nová dispozícia v
podobe nepravidelného dvojtraktu
vzniká v bočnom krídle v oboch
podlažiach. Mení sa tiež dispozícia
pôvodne prvých dvoch miestností
prízemia hlavného krídla. Tieto
úpravy majú zrejmý súvis s delením
priestoru na obytné účely pre pra-
covníkov majera patriaceho k pe-
zinskému panstvu. V roku 1950
vzniklo v Grinave jednotné roľnícke
družstvo, do užívania ktorého sa
dostal aj tento historický objekt.
Táto kapitola pre objekt nebola
šťastnou. V tomto období vymenili
stropy medzi prvým a druhým nad-
zemným podlažím hlavného krídla.

V severnej časti, do pôvodne obyt-
nej a reprezentatívnej miestnosti
ústilo novoutvorené schodisko,
sprístupňujúce (podľa ústnych sve-
dectiev pamätníkov) liaheň kačíc.
Ak budeme hľadať väzbu k pô-
vodne reprezentatívnemu charak-
teru miestnosti šľachtického domu,
tak vari iba v ušľachtilom mäsku
tohto milého operenca. Týmto
chceme naznačiť úpadok materiá-
lový, architektonický, funkčný ako
aj začiatok statických porúch vedú-
cich k zániku časti strechy a krovu.

Čo povedať na záver? Výsku-
mom sa nám podarilo definovať
objekt, ktorý typologicky nadväzuje
na kúrie goticko-renesančné, so
stavebným objemom uzatvoreným
v pôdoryse písmena „L“, charakte-
ristický mohutnými kamennými mu-
rivami, so zachovanými ranorene-
sančnými oknami, ktoré dopĺňali

menšie okná obslužných priestorov
ako aj klenbami vlastnými pre strie-
danie doby stredoveku a novoveku.
Objekt v Grinave predstavuje skôr
prechodný typ medzi neskorogotic-
kým hrádkom – tvŕdzou a renesan-
čnými kúriami, z ktorého sa neskôr
vyvinul kaštieľ ako samostatný typ
šľachtického rodového a hospodár-
skeho sídla. Zvláštnosťou je prida-
ná hospodárska funkcia mlyna (ne-
skôr aj pivovaru), ktorá z objektu
tvorí unikátny komplex, ktorý sa
(podľa našich vedomostí) v rovna-
kej typológii nezachoval v blízkom
regióne. Zrejme v dôsledku hospo-
dársko-spoločenského rozmachu
obce na prelome stredoveku a no-
voveku vybudovali objekt mimo
samotnej obce, na blízkom potoku,
ktorý umožňoval utvoriť mlyn ako
autentickú súčasť objektu.

Architektúra nadväzuje na tra-

dičné stavebné princípy a pre re-
gión charakteristické stavebné
materiály – tvrdý lomový kameň,
riečny (potočný) piesok, vápno.
Konštrukčne a typovo je zaujíma-
vé doloženie spevnenia (vystuže-
nia) obvodových múrov vloženými
drevenými trámami a uchytenie
vnútorných deliacich priečok s ob-
vodovými múrmi kovovými ťahad-
lami vloženými do murív. Repre-
zentatívnu úroveň historického ob-
jektu v jeho obytnej časti doku-
mentujú aj okná palácového typu,
ktoré v proporciách a kvantite z
hľadiska počtu v jednotlivých
miestnostiach dosahuje architek-
tonicko-kultúrnu úroveň talianske-
ho quattrocenta. Zachovaný pries-
tor a široký ohniskový otvor ústiaci
do komínového telesa, ako doklad
barokovej úpravy domu, si aj na-
priek sekundárnemu narušeniu
pôvodnej situácie udržal originálne
hodnoty, ktoré v danom stupni za-
chovanosti sú skôr výnimkou.

Objekt v Grinave si napriek roz-
siahlym úpravám realizovaných v
priebehu 18. až 20. storočia dopo-
siaľ zachoval základný hmotový a
priestorový výraz priznaný mu v
období svojho vzniku. V kontexte
obytných objektov strednej šľach-
ty, s prevažne reprezentatívnou
funkciou sprevádzanou tiež plne-
ním hospodárskych funkcií, pred-
stavuje skúmaný objekt originálnu
architektonicko-estetickú kvalitu s
výraznou historickou a spoločen-
skou hodnotou.

Marian Havlík,
Elena Sabadošová

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIA

na prenájom

na Cajlanskej ulicič. 103 v Pe-
zinku

miest-
nosti s celkovou výmerou
410,60 m

na Cajlanskej ulici č. 63 v Pe-
zinku

miest-
nosť (predajňa) s podlahovou
plochou 42,18 m

v polyfunkčnej budove na ulici
M. R. Štefánika č. 10 v Pezinku

nebytových priestorov (ako celku)
nachádzajúcich sa:
–

, súpisnéčíslo 1820, na parc.
č. 1171, podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, a to konkrétne:

;
–

, súpisnéčíslo 1801, na parc.
č. 1128, podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, a to konkrétne:

;
(Na základe požiadaviek občanov

z lokality v okolí Cajlanskej ulice,
uprednostníme obchod s potravi-
nami, poprípade s rozšírením sorti-
mentu o drobný tovar, drogériu).
–

,
súpisné číslo 24, na parc. č.

2

2

4941/1 – zastavané plochy a ná-
dvoria podľa LV č. 5167 v k.ú. Pezi-
nok, a to konkrétne:
a)

b)

Podmienky:
1.

miestnosť č. 101 na 1. pos-
chodí s výmerou 31,30 m

miestnosť č. 105 na 1. pos-
chodí s výmerou 45,10 m2

Minimálna výška nájomného
je 2500 Sk/m /rok.

2

2

Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
– účel nájmu;
– ponúknuté nájomné uvedené

formou sadzby „Sk/m /rok“ v kto-
rom nie sú zahrnuté prevádzkové
náklady;
– doklad o spôsobilosti uchádzača
na prezentované aktivity.

2. Ohliadka prenajímaných pries-
torov je možná po vzájomnej do-
hode s povereným zástupcom pre-
najímateľa, ktorým je:

– Ing. Ivan Dubek,
č. tel. 033/6901 170

– Ing. Ivan Dubek,č.
tel. 033/6901 170

2

Cajlanská 103

Cajlanská 63

M. R. Štefánika 10

„VK
M.R.Štefánika č.103" ,,VK
Cajlanská č. 63" ,,M. R.
Štefánika 10 – nebytový pries-
tor č. ...".

9. 3. 2007 o 11.00 hod.

– Kvetoslava
Slováková, č. tel. 033/641 2845.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca

na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. č.7, 902 14 Pezinok,
alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Pezinku (prízemie)
v uzavretej obálke, na ktorej bude
uvedené meno, priezvisko a ad-
resa uchádzača (resp. názov a
adresa právnickej osoby), a vý-
razné označenie heslom

alebo
alebo

4. Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnu ť všetky pred-
ložené návrhy a zrušiť výberové
konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým uchádza-
čom, ktorí predložili žiadosti .

7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým

spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.

8. Účastníci súťaže majú mož-
nosť obrátiť sa vo veci:

– vykonania obhliadky nebyto-
vých priestorov na ul. M. R. Štefá-
nika 10 na Kvetoslavu Slovákovú
(za správcu budovy, č.t. 033/641
2845, obhliadky sa budú uskutoč-
ňovaťpo vzájomnej dohode;

– vykonania obhliadky nebyto-
vých priestorov na Cajlanskej 63 a
103 na Ing. Ivana Dubeka, č. t.
033/6901 170, obhliadky sa budú
uskutočňovať po vzájomnej doho-
de;
– organizačných na Mgr. Renátu

Gottschallovú, ved. práv. odd., or-
ganizátor súťaže, č.t. 033/6901
121, e-mail: gottschallova.rena-
ta@msupezinok.sk

.
(všetky tri vý-

berové konania)
Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok



Mesto Pezinok, po veľkom úsilí
primátora Mgr. Olivera Solgu a
vedenia mesta, získalo budovy
polikliniky výmenou za iný majetok
s Bratislavským samosprávnym
krajom. Je nepochybné, že pred-
chádzajúci majitelia či už Minister-
stvo zdravotníctva, Ministerstvo
vnútra alebo Bratislavský samo-
správny kraj, neinvestovali do tech-
nického stavu budov žiadne fina-
nčné prostriedky, čo sa prejavilo
na jeho súčasnom vzhľade. Z
tohto dôvodu mestské zastupi-
teľstvo schválilo založenie ob-
chodnej spoločnosti, ktorá svojou
činnosťou a za výdatnej finančnej
podpory (investície do rekonštruk-
cie a iné) Mesta Pezinka, zabez-
pečí postupnú rekonštrukciu bu-
dov a vytvorenie prostredia, ktoré
si zdravotníci a predovšetkým
občania mesta Pezinka a blízkeho
okolia zaslúžia.

Už v tomto
roku MsZ vy-
členilo z roz-
počtu 2 mil.
S k n a v ý-
menu okien v
novej časti
budovy Mest-
ského zdra-
votného stre-
diska. Ďalej je nevyhnutné zrekon-
štruovať tepelné hospodárstvo,
kanalizáciu a všetky rozvody ener-
gií a obnoviť fasádu budovy so
zateplením. Tieto investície sa
budú realizovať postupne a po
predchádzajúcom súhlase MsZ.

Mestské zastupiteľstvo založilo
obchodnú spoločnosť so 100-
percentnou majetkovou účasťou
Mesta Pezinka pod názvom Mest-
ské zdravotné stredisko, ktorej
hlavným predmetom činnosti je
prenájom nebytových priestorov
neštátnym lekárom. Každý lekár v

prenajatých priestoroch prevádz-
kuje ambulanciu na základe licen-
cie pridelenej Lekárskou komorou
a povolenia na prevádzku činnos-
ti, v tom-ktorom odbore, ktoré vy-
dáva v rámci svojej kompetencie
Bratislavský samosprávny kraj. Za
zmienku stojí, že akýkoľvek pro-
blém, prípadne sťažnosť v súvis-
losti s lekárskym ošetrením nie je v
kompetencii riaditeľa MZS, ale
výlučne

Ďalšou dôležitou informáciou
pre občanov je to, že od 1. januára
2007

Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja, odboru
zdravotníctva a humánnej far-
mácie, vedúca oddelenia MUDr.
Oľga Veselá, CSc., Sabinovská
16, 820 05 Bratislava. Tel.:
02/4826 4902, e-mail: zdravot-
nictvo@region-bsk.sk.

organizátorom a prevádz-
kovateľom Lekárskej služby
prvej pomoci (LSPP) je Ob-
chodná spoločnosť INT-PED,

s.r.o., konateľmi ktorej sú MUDr.
Helena Orlická a MUDr. Pavol
Orlický

Ing. Juraj Pátek
riaditeľMZS, s.r.o.

. Priestor a rozsah posky-
tovania LSPP sa nezmenil. Kon-
takt na LSPP: tel. 033/641 3536,
pondelok – štvrtok od 8.00 do 8.00
hod., piatok od 14.00 hod., sobota
a nedeľa od 8.00 do 8.00 hod. In-
formácie týkajúce sa LSPP v pra-
covných dňoch dostanete od 8.00
hod. na tel. čísle 033/641 2444, 5,
6, kl. 127.

V prípade sťažností na zdra-
votnú starostlivosť sa obracajte
na: 1. Úrad pre dohľad nad zdra-
votnou starostlivosťou (www.
udzs.sk), 2. Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja (MUDr.
Oľga Veselá).

Samozrejme, každý podnet ale-
bo informáciu uvítame a pokúsime
sa ju riešiť v rámci našich kompe-
tencií a možností.

Materiál vychádza z volebného
programu primátora mesta a vo-
lebných programov politických
strán i nezávislých kandidátov a
reflektuje najdôležitejšie oblasti
života mestskej komunity a samo-
správy. Je zároveň materiálom
rovnako inšpiratívnym ako otvore-
ným pre rozšírenie o ďalšie okruhy
tém a problémov.

– Postavíme ďalších 50 mest-
ských bytov pre mladé rodiny a
dôchodcov;
– Vypracujeme koncepciu parko-

vania na sídliskách formou garáží,
parkovacích miest a oddychových
zón vrátane záhradkárskych koló-
nií;

– Budeme iniciovať nadstavby
bytov nad plochými strechami bu-
dov;
– Zrekonštruujeme a nadstavíme
podkrovné priestory na budove na
Radničnom námestí č. 9 na ko-
merčné účely;
– Zrekonštruujeme z grantov EÚ

budovu na Holubyho ul. č. 22, tzv.
Mestský dom, kde nájdu priestory
na svoju činnosť kluby a organizá-
cie v meste i v regióne;
– Budeme pokračovať v začatej

rekonštrukcii tepelného hospo-
dárstva;
–Aktualizujeme územný plán Cen-
trálnej mestskej zóny aj so zapra-
covaním pripomienok občanov;
– Zasadíme sa o riešenie problé-
mov výstavby a urbanizmu v no-

vom Územnom pláne mesta, pre-
hodnotíme jednotlivé zóny a mest-
ské časti;
– Vypracujeme Koncepciu roz-

voja mesta a jednotlivých oblastí
života;
– Prehodnotíme Územný plán,

zabezpečíme jeho dôsledné do-
držiavanie a vypracujeme územné
plány zóny;
– Rozšírime bezpečnostný moni-

torovací kamerový systém do ďal-
ších častí mesta.

– V súčinnosti s BSK budeme po-
kračovať v začatej spolupráci pri
vybudovaní cestného obchvatu
Pezinka, iniciujeme a podnikneme
všetky dostupné kroky, ktoré
priblížia realizáciu cestného ob-
chvatu v snahe začať jeho vý-
stavbu do konca roka 2010. Bu-
deme nápomocní pri identifikácii a
majetkovom vysporiadaní pozem-
kov pod obchvatom;
– Zlepšíme kvalitu mestských ko-
munikácií, ciest a chodníkov (v
zmysle vyhotovenej pasportizá-
cie), zvýšime dohľad nad zimnou
údržbou, navrhneme samostatné
koridory pre cyklistov;
– Budeme pokračovať v budovaní

pešej zóny, zelene a miest na od-
dych;

– Vybudujeme nové parkoviská,
zveľadíme a rozšírime už jestvujúce;
– Vybudujeme miestnu komuniká-
ciu popri potoku Saulak od mosta
na ulici SNP po Fajgalskú cestu –
tzv. Severný obchvat;

– Zabezpečíme mestské minibu-
sové spojenie do odľahlých častí
mesta najmä vo večerných hodi-
nách a počas sviatkov;
– Vypracujeme dlhodobú reálnu

koncepciu dopravy v meste, s prih-
liadnutím na Generel dopravy;
– Zabezpečíme prepojenie ulíc

Okružná a SNP.

– Budeme pokračovať v aktívnej
spolupráci s Bratislavskou vodá-
renskou spoločnosťou pri budo-
vaní veľkého Podkarpatského ka-
nalizačného zberača z Pezinka do
Vrakune (v rokoch 2007 – 2008);
– Presadíme vybudovanie splaš-

kovej kanalizácie v Grinave, ako
jeho druhej etapy;
– Zabezpečíme efektívne separo-
vanie odpadu a jeho skládkovanie
mimo mesta (po uzavretí Starej
jamy), vybudujeme nové zberné
miesta;
– Nedovolíme, aby sa v Pezinku

vybudovala v Novej jame skládka
odpadu;

– Budeme pokračovať vo vý-
sadbe stromov a rozširovaní plôch
verejnej zelene, pristúpime ku kon-
cepčnému budovaniu biokorido-
rov pri potoku Saulak;
– Budeme pokračovať spolu s

BVS v začatej rekonštrukcii vodo-
vodnej a kanalizačnej siete;
– Dohliadneme na bezpečné uza-
tvorenie skládky Stará jama;
– Určíme a pripravíme lokality pre
náhradnú výsadbu, a plán parko-
vých úprav;

– Upravíme okolie železničnej
stanice a skultúrnime vstup do
mesta na Holubyho ulici;
– Vybudujeme nový Dom smútku
na cintoríne v Pezinku.

– Prístavbou rozšírime kapacitu
domova dôchodcov (ZOS) na Ko-
menského ulici;
– Podporíme činnosť Klubu dô-

chodcov a spoločenských organi-
zácií;
– Budeme napomáhať zdravý a

všestranný rozvoj pezinskej mlá-
deže a podporovať jej mravné a
etické kvality ako i duchovný roz-
voj;
– Organizovaním a podporou kul-
túrneho a umeleckého života sa
budeme snažiť získať čo najviac
obyvateľov k spoluúčasti na vytvá-
raní estetických a etických hodnôt;
– Dokončíme začatú generálnu

rekonštrukciu amfiteátra;
– Budeme pokračovať v oprave

hradieb a ďalších historických pa-
miatok.

Dokončenie v budúcomčísle.

Najväčším problémom mesta je
havarijná dopravná situácia.



Výbor Jednoty dôchodcov Slo-
venska v Pezinku oznamuje, že
výročná členská schôdza sa usku-
toční 19. marca o 14.30 hod. vo
veľkej sále Domu kultúry. (frid.)

Výbor Mestskej organizácie Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Pe-
zinku zorganizoval 8. februára v
Klube dôchodcov na Hrnčiarskej
ul. prezentáciu nátierok s ochut-
návkou. Na degustáciu bolo pri-
pravených 21 nátierok, ktoré
ochutnalo sedemdesiat členov
JDS.

Podobná vydarená akcia sa
uskutočnila vlani v novembri,
vtedy ochutnávali šaláty v Klube
dôchodcov na Sládkovičovej ulici.

(mz)

Odpočinok na chodbe.

Práca v kuchyni.

Zdravotná sestra Vlasta Cíferská. Vedúca zariadenia Martina Valková.

Jedným zo zariadení, ktoré sa
stará o starých ľudí v Pezinku je Za-
riadenie opatrovate ľskej služby
(ZOS) na Komenského ul. 23. Má
kapacitu 18 miest v ôsmich izbách a
izolačke. Vlani bolo v ZOS ubytova-
ných 17 klientov (11 žien, 6 mužov).
Ich vekový priemer je 76 rokov. O
klientov v zariadení sa stará perso-
nál opatrovateliek a jedna zdravotná
sestra, ktoré zabezpečujú nepre-
tržitú prevádzku.

V zariadení opatrovateľskej služby
sa poskytuje nevyhnutná starostli-
vosť občanovi, ktorý podľa odporú-
čania zdravotníckeho zariadenia je
odkázaný na zabezpečenie nevy-
hnutných životných úkonov, ak to-
muto občanovi nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu v jeho byte. V
zariadení však nemožno poskyto-
vať starostlivosť občanovi, ktorého
zdravotný stav vyžaduje ústavnú
starostlivosť v zdravotníckom zaria-
dení. V priebehu minulého roka sme
poskytli dočasne starostlivosť aj pre
obyvateľov mesta, ktorí boli prepus-
tení z nemocničného zariadenia do
domácej starostlivosti, ale keďže
túto im nemôžu poskytnúť rodinní
príslušníci, postarali sme sa o nich v
našom zariadení.

V zariadení opatrovateľskej služby
sa poskytujú tieto služby:
1) – je v súlade so

zásadami zdravej výživy, s prihliad-
nutím na zdravotný stav klientov a
podľa stravných jednotiek. Za celo-
denné stravovanie sa považujú ra-
ňajky, obed, večera a dve vedľajšie
jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielko-
vinovej diéte a pri výživnej diéte tri
vedľajšie jedlá.

Občan, ktorému sa poskytuje

Stravovanie

starostlivosť v zariadení celoročne
alebo týždenne, je povinný odobe-
rať v rámci tejto starostlivosti
aspoň dve jedlá denne. Počet ďal-
ších odoberaných jedál je vecou
dohody s občanom, ktorému sa
starostlivosť poskytuje.

Strava sa pripravuje podľa jedál-

Vonkajší pohľad na ZOS.

neho lístka zostaveného na každý
druh podávanej stravy.
2) – je poskytovanie v

zariadení opatrovateľskej služby.
Jeho súčasťou je užívanie pod-
lahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti a
spoločných priestorov, užívanie
prevádzkového zariadenia obytnej
miestnosti a užívanie vybavenia
obytnej miestnosti, príslušenstva
obytnej miestnosti a spoločných
priestorov a vecné plnenie spojené
s bývaním.
3) – poskytované sú
tieto služby:
a) upratovanie
b) poskytovanie posteľnej bielizne,
pranie, žehlenie alebo mangľova-
nie posteľnej bielizne
c) pranie, čistenie a žehlenie osob-
nej bielizne
d) údržba a oprava osobného vyba-
venia (šatstvo, obuv, hygienické
potreby)

Bývanie

Zaopatrenie

e) poskytovanie pomoci na zabez-
pečenie nevyhnutných úkonov, ak
ich poskytovanie vyžaduje zdra-
votný stav občana
f) pri nepriaznivom zdravotnom
stave sa poskytuje pomoc pri bež-
ných úkonoch osobnej hygieny,
vrátane holenia, pri obliekaní a

vyzliekaní, presun na lôžko, zdra-
votný vozík
g) doprovod k lekárovi, zabez-
pečenie zdravotnej a lekárskej sta-
rostlivosti, pri nepriaznivom zdra-
votnom stave.

Obyvatelia majú k dispozícii spo-
ločenskú miestnosť s TV, raz za
mesiac sa organizuje kultúrny pro-
gram detí z Materskej školy na Bys-
trickej ulici, Špeciálnej školy na
Komenského ulici, ďalej mužský
spevácky zbor Pezinskí šafráni a
Jednota dôchodcov.

Keďže seniorov, ktorí sú odká-
zaní na sociálnu starostlivosť, na
území mesta pribúda, stúpa aj po-
čet žiadateľov na umiestnenie do
ZOS.

Kontakt: Zariadenie opatrova-
teľských služieb, ul. Komenské-
ho 23, 902 01 Pezinok, tel. 033/
642 2711. Zodpovedná vedúca:
Martina Valková.



25.3. PŠC Pezinok – Malacky
25.3. Slov. Grob – Dun. Lužná
25.3. Limbach – Plav. Štvrtok

3.3. ŠKP BAB Pezinok – Po-
važská Bystrica B

17.3. ŠKP BAB Pezinok – Le-
voča

Futbal:

Hádzaná:
hrá sa o 15.00 hod.

Starší žiaci PŠC Pezinok obsa-
dili 2. miesto na druhom ročníku
futbalového turnaja v Modre.
Chlapci najskôr vyhrali B-skupinu,
keď v nej zdolali Modru B 2:0, Bá-
hoň 2:1 a Svätý Jur 2:0. Vo finále
sa stretli s víťazom A-skupiny ŠK
Vrakuňa, ktorému podľahli 3:4. (r)

Dňa 5. 1. 2007 sa v rakúskom
Wiener Neudorfe konal otvorený
Trojkráľový medzinárodný turnaj v
stolnom tenise detí a mládeže. Zo
stolnotenisového klubu ZŠ Na bie-
lenisku Pezinok sa na ňom zúčast-
nilo sedem detí (Adam Brat, Edu-
ard Košický, Lukáš Košický, Ján
Cipro, Ján Alexy, Martin Zaťko,
Marek Šikula). V konkurencii 80
účastníkov si naši zástupcovia
počínali veľmi úspešne. V kate-
górii dorastencov sa prebojoval
Martin Zaťko medzi najlepších
osem, Ján Cipro sa medzi mlad-
šími žiakmi umiestnil v prvej os-

mičke a zároveň v kategórii star-
ších žiakov skončil v prvej šestná-
stke. Medzi najmladšími žiakmi
vybojoval veľmi pekné tretie
miesto Adam Brat. Najväčší
úspech spomedzi našich zástup-
cov dosiahol Marek Šikula (nar.
1993), ktorý v kategórii starších
žiakov po veľmi dobrom výkone
podľahol súperovi až vo finále a
obsadil druhé miesto. Okrem indi-
viduálnych športových výkonov
naši chlapci ukázali, že vedia
držať spolu a v ťažkých zápasoch
sa navzájom povzbudzovali. Ich
dobré športové výkony, kolektívny

duch a vzorné športové správanie
nezostalo bez povšimnutia organi-
zátorov – na záver turnaja sme
dostali ponuku zo strany hlavného
trénera TTV Wiener Neudorf na
vzájomnú spoluprácu vo forme
spoločných tréningových táborov,
či už v Rakúsku alebo u nás v Pe-
zinku. Tréningy s takým kvalitným
partnerom, ako je tento klub, v kto-
rom hrajú aj reprezentanti Rakús-
ka, môžu našim stolným tenistom
priniesť nové skúsenosti a otvoriť
cestu kďalším úspechom.

Predseda STK ZŠ Na bielenisku
Doc. Ing. PavolAlexy, PhD.

Po prvý raz v krátkej histórii Pla-
veckého klubu Pezinok reprezen-
tovali naše mesto dve plavkyne na
zimných majstrovstvách mladších
žiakov Slovenska, ktoré sa usku-
točnili v decembri minulého roku v
Spišskej Novej Vsi. V konkurencii
plavkýň z celého Slovenska sa
nestratili ani zverenkyne trénerky
Nade Urbančokovej – Romana
Baričičová a Simona Šintalová.
Najlepšími výsledkami boli 11.
miesto S. Šintalovej na 400 m
voľný spôsob a 14. miesto R. Ba-
ričičovej na 100 m znak.

V decembri nás potešili aj naj-
mladší pezinskí plavci. Na kraj-
ských pretekoch v Malackách do-
minovali najmä Michal Lovič (1.
miesto na 50 m znak a 3. miesto
na 50 m kraul), Simona Mičudová
(1. miesto na 25 m znak a 2.
miesto na 25 m prsia) a Natália
Zemková (2. miesto na 50 m znak
a 2. miesto na 50 m kraul), strie-
bornú medailu priniesol aj Adam
Brat za 2. miesto na 25 m znak.

Medaily a ocenenia pezinským
plavcom čoraz viac pribúdajú. Ich
tréningové úsilie, správny prístup
trénerského tímu aj ochota vytvá-
rať vhodné podmienky zo strany
mestskej radnice, pod ktorú patrí
naša plaváreň, sú nádejou do bu-
dúcich plaveckých sezón, veď záu-
jem malých Pezinčanov o pláva-
nie v Pezinskom plaveckom klube
neustále rastie. (lb)

V Košiciach sa v piatok 2. februára uskutočnilo
vyhodnotenie najúspešnejších kickboxerov za rok
2006. V hodnotení jednotlivcov sa na 4. mieste
umiestnila Svatava Špániková z Karate – kickbox
klubu Pezinok, medzi klubmi obsadil náš klub veľmi
pekné 3. miesto.

Na druhý deň sa v košickej Infiniti aréne konalo 3.
kolo Slovenského pohára seniorov v kickboxe. Pre-
tekári Karate – kickbox klubu Pezinok už tradične
výborne reprezentovali naše mesto a klub, keď v
konkurencii 167 pretekárov z 25 klubov celého Slo-
venska získali viacero výborných umiestnení:

(1. miesto semi kontakt aj light kon-
takt, ženy do 60 kg), (1. miesto semi

Sva-
tava Špániková

Michal Peniak

kontakt aj light kontakt, muži nad 91 kg),
(1. miesto semi kontakt a 2. miesto light

kontakt, ženy do 55 kg), (1. miesto
full kontakt a 2. miesto light kontakt, muži do 91 kg),

(1. miesto semi kontakt a 3. miesto
light kontakt, muži do 67 kg), (1.
miesto light kontakt a 3. miesto semi kontakt, muži
do 75 kg), (2. miesto light kontakt,
muži do 67 kg), (2. miesto full
kontakt, muži nad 91 kg), (3.
miesto semi kontakt aj light kontakt, ženy do 55 kg).

Týmito výbornými výsledkami si viacerí pretekári
Karate – kickbox klubu Pezinok vybojovali nominá-
cie na marcové reprezentačné turnaje.

Zuzana
Gregušová

Michal Sedláček

Miloš Mihály
Peter Nemilý

Tomáš Chmela
Marek Hajtmánek

Alexandra Horáková

(mh)

l V rámci Zimného turnaja BFZ,
ktorý slúží ako príprava na jarnú
časť sezóny 2006/2007 futbalistov,
sa v nedeľu 18. februára odohral
zaujímavý zápas. V skupine C zdo-
lal v pezinskom derby PŠC Pezi-
nok GFC Grinavu 2:1. Za PŠC skó-
rovali Kinder a Bohuš, za GFC Ba-
cigál. Jarná sezóna začne 25. mar-
ca. (pr)

Do Pezinka prišiel v roku 1991.
Počas dvanástich sezón odohral v
pezinskom drese stovky zápasov, v
ktorých nastrieľal tisíce bodov. Bol pri
všetkých najväčších úspechoch bas-
ketbalovej histórie nášho mesta, zís-
kal sedem titulov majstra Slovenska,
odohral skvelé zápasy aj na európ-
skej scéne a pre verných pezinských
fanúšikov sa stal
legendou. V posledný deň minulého
roku oslávil 37. narodeniny a po šty-
roch rokoch putovania po zahranič-
ných palubovkách sa vrátil do Pezin-
ka, aby pomohol mladému tímu MBK
k vytúženému postupu do extraligy.

–

–

Andrej Lukjanec

Čo vás priviedlo k návratu do
pezinského dresu?

V MBK Pezinok ste sa spolu s
Vladimírom Kuznecovom ocitli v
inej úlohe ako kedysi v najslávnej-
šej etape pezinského basketbalu.
Obaja ste najstarší hráči tímu a
okolo seba máte mladých spolu-
hráčov.Ako sa v tejto úlohe cítite?

n

n

Mám svoje roky, už ma nebaví život
s taškami a neustále cestovanie.
Chcem sa usadiť a pomaly myslím aj
na ukončenie kariéry a na ďalšiu bu-
dúcnosť. Posledné roky chcem preto
odovzdať Pezinku a postúpiť s týmto
družstvom do extraligy.

Začal som počúvať hip-hop a ide
to... Ale nie, vážne. Aj v časoch naj-
väčšej slávy bola každá sezóna iná a
čímsi zvláštna. O tejto sezóne to platí
tiež. Iste, takúto situáciu som ešte ne-
zažil, aby som bol druhý najstarší
hráč, Ale páči sa mi to. Stále chcem
byť ťahúňom družstva a môžem mlad-
ším chalanom aspoň čosi poradiť,
som akási trénerova pravá ruka. Baví

ma práca s mladými, rád im po-
môžem. Navyše sme veľmi dobrá
partia. Ideme za jedným cieľom a ani
príliš necítim vekový rozdiel, môžem
chlapcom poďakovať, že pri nich
mladnem.

Sezóna zatiaľ prebieha hladko a
bez problémov, ideme za svojim
cieľom. Potešil nás aj postup do finá-
lového turnaja Slovenského pohára.
Veľmi ma teší že sa do hľadiska vra-
cajú diváci a máme ich podporu.

Áno, sú to pekné spomienky, boli to
krásne roky. Bol by som rád keby sa
niečo také zopakovalo, ale je to aj

–

–

n

n

Ako ste spokojný s doterajším
priebehom sezóny?

Zrejme rád spomínate na obdo-
bie najväčšej slávy pezinského
basketbalu...

otázka financií. Ale kto vie, možno aj v
inej ako hráčskej pozícii pomôžem k
tomu, aby sa tieto slávne časy vrátili,
lebo ľuďom v Pezinku basketbal chý-
ba, je to vidieť koľko divákov začína
chodiť na basketbal a ja by som im
chcel ponúkať len to najlepšie.

Stále hovorím, že je to môj po-
sledný rok, ale pokiaľ mi bude zdravie
slúžiť a Pezinok bude stáť o moje
služby tak mu vždy rád pomôžem. Už
sa mi ozaj nechce niekam odchádzať,
to by musela prísť veľmi lukratívna
ponuka aby som sa zasa zbalil a išiel
niekde inde, ale som realista, asi sa to
nestane. Radšej možno aj za menej
peňazí, ale v Pezinku ako niekde in-
de.

Čo sa týka mojej budúcnosti, tréne-
rom sa asi nestanem, to je ešte horšie
ako byť hráčom, možno len nejaká
výpomoc, alebo pri mládeži. Láka ma
aj manažérska práca, ale zatiaľ ne-
mám nič konkrétne. Ale prijal som
ponuku pomôcť slovenskej reprezen-
tácii mužov do 20 rokov ako asistent
trénera.

Odohral som v Pezinku 12 sezón a
zvykol som si. Pezinok sa mi páči, je
to pokojné mesto. Vyrástol som vo
veľkom meste a ak niekedy potrebu-
jem ruch, tak blízko je Bratislava i Vie-
deň, vyhovuje mi aj poloha Pezinka.
Navyše, Pezinčania sú dobrí ľudia a
cítim sa tu fajn. Mám tu syna, ktorému
sa chcem venovať, preto aj svoj ďalší
život spájam s Pezinkom.

–

–

n

n

Koľko rokov ešte chcete ak-
tívne hrať? Čo plánujete po
skončení hráčskej kariéry?

Ako sa vám žije v Pezinku?
Prečo ste sa usadili práve tu?

(pr)



Často spomínam na tento šport v našom mes-
te. Pred asi 50 rokmi bol pri vile pána Krisera,
majiteľa tehelne, 5-6 árový rybník, na ktorom
sa hrávali chlapci z tehelne a neskôr i z mesta.
V lete sa tam kúpali, v zime korčuľovali. Patrili k
nim aj bratia Fero a Jožo Nídlovci, ktorí hrávali
hokej za Slovan Bratislava. Neskôr prichádzali
ďalší mladí chlapci a záujemcovia o tento
šport.

Raz v nás skrsla myšlienka založiť hokejový
oddiel. Nazbieralo sa nás 10-12 nadšencov,
mali sme aké-také hokejky, ale hlavne korčule
na topánkach, aj iné potrebné veci. A klub bol
na svete. Nohavice sme si ušili sami z akejsi
celtoviny, dresy nám požičali futbalisti a po
čase sme si urobili normálne klzisko – asi
40x15 metrov – pred prvým barakom tehelní,
smerom od cintorína na železničnú trať. Vý-
borne sa nám hodila ubytovňa pre robotníkov,
ktorí stavali bytovky. Mala v strede chodbu a po
stranách dve miestnosti, ktoré slúžili ako oblie-
kárne pre hráčov hostí, domácich i rozhodcov.

Prihlásili sme sa aj do súťaží. Hrávali tam
kluby z Jura, Rače, Patrónky, Šenkvíc, Smole-
níc a iné. Na zápasoch sme mávali slušné di-

vácke návštevy. Po čase sme klzisko doplnili o
mantinely, najprv z fošní a neskôr sme mali aj
umelé osvetlenie a v drevárskej dielni nám uro-
bili 80 centimetrové mantinely. Fošne nám
ochotne požičal náš veľký priaznivec pán Mls-
na, otec známeho zabávača strýca Marcina,
ktorý mal pri cintoríne stolársku dielňu.

Je pravda, že v tých rokoch bývali poriadne
zimy, a pomocou hasičov z tehelní sme za dva
dni a noc urobili ľadovú plochu. Výdatne nám
pomáhali aj obyvatelia troch tehelniarskych
bytoviek.

V druhom roku pôsobenia sme chodili raz
týždenne na tréningy na zimný štadión v Brati-
slave. Vozili sme sa na nákladnom aute zakry-
tom plachtami v neskorých nočných hodinách.
Šoférom auta skoro vždy bol Jarko Mihalovič,
majster v tehelni.

Naše hokejové družstvo vtedy tvorili: F. a J.
Nídlovci aj ako tréneri, V. Polák, G. Voda, L.
Kadera, S. Demovič, T. Bláhovský, T. Stra-
šifták, L. Časo, N. Granec, I. Verner a ja. Pri-
chádzali i ďalší, hlavne mladší záujemcovia o
hokej. Nerád vymenúvam, lebo na niekoho
dobrého môžem zabudnúť a nepriamo mu
ublížiť. Hlavným hospodárom bol Laco Časo,
vtedy hlavný účtovník v tehelni. Takto sme odo-
hrali postupne v tehelni i u súperov dve sezóny,

vzhľadom na pomery vcelku úspešne. Nakúpili
sme aj nejaké dresy, hokejky a iný výstroj. Pri-
tom si každý svoj výstroj sám doplňoval a zlep-
šoval.

Zaregistrovali sme aj zranenia. V jednom zá-
pase v Pezinku už nebohý Manco Tuma trochu
podvihol puk a trafil do čela vtedy mladé dievča
E. Ševčíkovú, ona si iste na to dobre pamätá. V
blízkom zdravotnom stredisku jej ranu ošetrili a
o chvíľu pozerala hokej znovu. Urobili sme po-
tom opatrenia, aby puky zastavovala ochranná
sieť.

Až neskôr sme začali vyberať dobrovoľné
vstupné. Deti a mladí chlapci neplatili nič.

Dobre si pamätám na naše najvydarenejšie
podujatie, keď sme si pozvali B družstvo Slova-
na. Prišiel aj vtedy známy futbalový brankár
Slovana Dodo Rajman a hráč Dolinský. Pri-
viedli aj krasokorčuliarku (volala sa tuším
Grožajová) a návštevníci videli po prvý raz aj
menej náročné i zložitejšie krasokorčuliarske
prvky. Mali sme veľmi peknú návštevu, čosi
sme zarobili na vstupnom a hostí sme tradične
pohostili vareným vínkom. Veľmi boli spokojní
a darovali nám niekoľko starších hokejok a nie-
koľko dobrých nám predali. Spokojnosť bola
obojstranná.

(Macej)Ondrej Skovajsa

Na prvých majstrovstvách Slo-
venska v sudoku, ktoré sa konali
10. februára v Žiline, sa zúčastnili
aj dvaja reprezentanti z mikrore-
giónu Pezinok. Víťaz pezinského
kola, 35-ročný Martin Krebs z Vi-
nosadov, v celoslovenskom zápo-
lení obsadil v konkurencii 162
súťažiacich 13. miesto a 17-roč-
ná Pezinčanka Simona Sand-
tnerová skončila 30. (EL)

Hoci bol projekt vinohradníckeho naučného chodníka de
facto dokončený už v decembri minulého roka, jeho oficiálne
sprístupnenie verejnosti sa uskutoční 28. marca 2007. Zraz
záujemcov o jeho spoločnú prehliadku so sprievodcom je o
15. hod. pred Areálom zdravia Rozálka.

Tento značkový chodník je dlhý 7 kilometrov a každý účast-
ník dostane prospekt s charakteristikou jednotlivých pozoru-
hodností nachádzajúcich sa na jeho trase. Spomínaný mate-
riál je k dispozícii aj v Mestskom informačnom centre na Rad-
ničnom námestí. (EL)

V tomto roku po prvýkrát sa uskutoční na Malokarpatskej
vínnej ceste jarné podujatie .
Bude v sobotu 26. mája od 10.00 do 21.00 hod. vo vybra-
ných pivniciach malých i veľkých producentov vína od Brati-
slavy až po Trnavu. Vstupenka stojí 600 Sk, v cene je bonus
na nákup vína v hodnote 300 Sk. Ako avizujú organizátori,
počet vstupeniek je obmedzený. Rezervovať si ich možno
cez internet, e-mail: mvc@mvc.sk do 30. apríla 2007. Voľný
nákup je možný v Malokarpatskom osvetovom stredisku,
Horná 20, 900 01 Modra, tel. 033/643 3489.

Otvorené pivnice na sv. Urbana

(mo)

Zanechal si nás navždy – bez
rozlúčky drahý náš strýko, šva-
gor, brat... Na krásne chvíle v
tvojej prítomnosti budeme všetci
s láskou spomínať...
Uplynulo len pár
dní od poslednej
rozlúčky s našim
drahým zosnulým
bratom, strýkom a
švagrom

,
ktorý nás po ťažkej chorobe dňa
6. 2. 2007 vo veku 62 rokov na-
vždy opustil. Spomíname...

Jozefom
WITTGRÚBEROM

Medzinárodný veľtrh cestov-
ného ruchu Slovakiatour, ktorý sa
uskutočnil v dňoch 18. – 21. januá-
ra t.r. v Bratislave sa niesol v zna-
mení posilnenia a skvalitnenia pre-
zentácií jednotlivých slovenských

miest a regiónov. Je potešiteľné,
že z tohto hodnotenia vyšlo
úspešne aj naše mesto a to nielen
vizuálnou kvalitou nášho stánku
ale aj prezentáciou produktov ces-
tovného ruchu, turizmu, gastronó-
mie a ,samozrejme, vynikajúcich
vín pezinských vinohradníkov a
vinárov. Mnohí návštevníci, ba aj
minister hospodárstva Ľubomír
Jahnátek, hodnotili ako najvý-
znamnejší prínos prezentáciu Pe-
zinka a jeho partnerských zahra-
ničných miest Mladá Boleslav,
Neusiedl am See, Mosonmagya-

róvár a Izola. Veľký význam mali aj
stretnutia a rozhovory s popred-
nými predstaviteľmi z oblasti poli-
tiky a samosprávy. Tak sme mohli
v našom stánku privítať okrem nie-
koľkých ministrov aj predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kraja
Vladimíra Bajana, primátora Brati-
slavyAndrejaĎurkovského a mno-
hých ďalších. Po prvýkrát sa Pezi-
nok nezúčastnil na prezentácii v
rámci Malokarpatského regiónu,
kde jeho význam bol v minulosti
marginalizovaný medzi troma de-
siatkami obcí. Svoju životaschop-

nosť ukázal práve tohoročný mo-
del prezentácie s partnerskými
zahraničnými mestami, model,
ktorý možno ešteďalej rozvíjať.

Chcel by som poďakovať všet-
kým tým, ktorí sa zaslúžili o ús-
pech pezinskej expozície a hoci
ich nemôžem všetkých vymeno-
vať, chcem aspoň vyjadriť svoje
presvedčenie, že nás všetkých
napĺňa dobrý pocit z nášho spoloč-
ného úspechu a že nám naši dob-
rovoľní spolupracovníci zachovajú
svoju priazeň i v budúcnosti.

Oliver Solga
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(štvrtok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – –
koncert pri príležitosti vydania nového
CD Ukáž tú tvoju zoo;

(piatok) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – – koncert
– verejná nahrávka videoklipu hudob-
nej skupiny so speváčkou Andreou
Zimányiovou;

(pondelok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– ;
(streda) o 9.00 hod. vo Veľkej

sále – – preh-
liadka tvorivosti detí MŠ;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Malej
sále – –
zdravotná prednáška MUDr. Ivana
Dobrovodu;

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

–
koncert bluegrassovej speváčky z
USA s hosťami. Hlavný organizátor:
Agentúra Velvet Music;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– čarodej-
nícka rozprávka, v ktorej sa každý
čarovať naučí. Divadelné predstave-
nie pre deti v podaní profesionálnych
účinkujúcich Divadla LUDUS: L. Hura-
jová, K. Mikulčík, J. Nvota, J. Kapec,
Š. Richtárech.;

(pondelok) o 14.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– výročná členská schô-
dza;

(pondelok) o 17.00 hod. –

;
(streda) o 18.00 hod. v Malej

sále – –
stretnutie s profesionálnou i neprofe-
sionálnou poetkou – čítanie básní, ale
aj rozprávanie o živote z cyklu Vý-
znamný deň z kalendára;

8. 3.
HORKÝŽE SLÍŽE

9. 3.
MARGOT

12. 3.
POZÝVAME VÁS DO

DIVADLA – RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO

14. 3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL

15. 3.
ALTERNATÍVNA MEDICÍNA

17. 3.
KONCERT BECKY

BULLER A BLUE VELVET BAND

18. 3.
AHOJ ROZPRÁVKA –

MALÁ ČARODEJNICA

19. 3.
JEDNOTA DÔ-

CHODCOV

19. 3. VER-
NISÁŽ VÝSTAVY BARBORY PAU-
LOVIČOVEJ

21. 3.
SVETOVÝ DEŇ POÉZIE

Desatoro

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

;

23.3.
VEREJNÝ KON-

CERT ZUŠ E. SUCHOŇA

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

– 2.
ročník;

(sobota) o 9.00 hod. na Rad-
ničnom námestí –

– 4. ročník medzi-
národnej súťaže o najlepšiu kapust-
nicu. Dobrá kapustnica + dobrá ná-
lada + dobrá muzika + dobré víno =
pekná sobota v Pezinku. Hlavný or-
ganizátor: Milan Bejdák – VINOGAL-
LERY Pezinok, spoluorganizátor: KC
Pezinok, partner festivalu: Lexmark.

–
Sen o krajine II. (olej);

19. 3. – 15. 4.
– Plynieme v rytme a v

prúde ustavične sa meniaceho ži-
vota (kresba a hĺbkotlačová grafi-
ka).

1. FK: Volver ŠPA
2. – 4. Most do krajiny Terabithia

USA
6. – 7. Zabiť eso USA

8. Malá Miss Sunshine USA
9. – 11. Krvavý diamant USA

10. Za plotom
USA

13. – 14. My dvaja a magor USA
15. FK: Stratené mesto USA
16. Krajina prílivu KAN, VB

17. – 18. Krádeže a vlámania USA
20. – 21. Hľadá sa ideálny muž

USA
22. Prázdniny USA
23. Listy z Iwo Jima USA

24. – 25. Dreamgirls USA
27. – 28. Šťastie na dosah USA

29. FK: Zajtra nehráme USA
30. – 1. Apocalypto USA

31. Divočina USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

31.3.
OTVORENÉ

MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZI-
NOK VO VOLENOM MARIÁŠI

31.3.
FESTIVAL KA-

PUSTNICA 2007

1. – 16. 3. Jana MAGULOVÁ

Barbora PAULO-
VIČOVÁ

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

(3. a 4. aj o 17.00 hod.)

(len o 17.00 h.)

(len o 17. h.)

– , 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 od 20.00 do
22.00 hod., vstup zadarmo;
–

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

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Kreatívna sobota pre dospe-
lých a mládež v EPIcentre:

Paličkovanie

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Kokso klub! – detská klubov-
ňa

Neviete, čo v sobotu popoludní

robiť a radi by ste sa naučili niečo
nové a tvorivé? Príďte sa inšpirovať
do EPIcentra, ktoré vám ponúka
ďalší kurz pre dospelých a mládež
od 13 rokov, tentokrát paličkovanie.
Táto tradičná starodávna metóda
ručne robenej čipky pomocou pa-
ličiek na valci vám určite spríjemní
deň. Dňa 10. 3. 2007 od 14.00 do
19.00 hod. budeme spoločne vyrá-
bať náramky, záložky, ozdoby na
šaty, pohľadnice a mnoho iných
drobností. Cena: 300 Sk. Prihlásiť
sa dá do 7. 3. v EPIcentre – Centre
voľného času.

je bombový zážitok
počas jarných prázdnin! Týždeň od
,,Bombákovo"

,,Bombákovo" –
Jarný prímestský tábor

5. 3. do 9. 3. plný zábavy, športo-
vania a poznávania je určený všet-
kým deťom od 7 do 12 rokov, ktoré
majú chuť zažiť niečo nové a spo-
znať nových kamarátov. Cena:
1000 Sk. Prihlásiť sa môžete v EPI-
centre – Centre voľného času v
Zámockom parku.

Dňa 9. 2. sa v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
stretla porota pedagógov, aby vy-
hodnotila 160 výtvarných a literár-
nych prác žiakov, ktorí sa pod vede-
ním svojich pedagógov zapojili do
medzinárodného projektu/súťaže

.

Európa v škole – 54. ročník
medzinárodného projektu/
súťaže

EURÓPAV ŠKOLE

Keďže EPIcentrum je okresným
garantom tejto súťaže, jej pokra-
čovaním bude dňa 2.3. o 13.00
hod. výstava víťazných prác spo-
jená s odovzdávaním cien a diplo-
mov. Výtvarné a literárne práce,
ktoré nesú v sebe motto: „Každý
iný – všetci rovní: rovnaké príleži-
tosti pre všetkých“, budú vysta-
vené v priestoroch EPIcentra po
celý mesiac.

Bližšie informácie o všetkých po-
dujatiach a nových krúžkoch sa
dozviete v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku,
na tel. č. 033/641 2020 a na inter-
netovej stránke

.
www.epicent-

rum.org

Nedeľný ateliér v mlyne
FAŠIANGOVÉ MASKY

v nedeľu
25. februára o 16. hodine

11. marca

O lenivom lišiakovi

25. marca
Nedeľného ateli-

éru

Galéria insit-
ného umenia

Čas sa kráti, bude pôst!
Vítaný je každý hosť, čo do mlyna
zavíta a trošku sa pozvŕta.
V akej maske? Nemaj strach!
Spravíš si ju pekne sám, všetko
potrebné ti dám.
Tešíme sa na stretnutie

. Cena:
60 Sk.

(nedeľa) o 16.00 hod.
pozývame všetkých na bábkové
predstavenie .
Cena: 20 Sk.

(nedeľa) o 16.00 hod.
budeme v rámci

maľovať veľkonočné vajíčka.
Cena: 50 Sk.
Schaubmarov mlyn,

, Cajlanská 255, Pezi-
nok. Kontakt: 033/640 4035, 0904
165 263, pezinok@sng.sk.

Stále expozície:
Grafika

Zo zeme

Sakrálna plastika

Akcie:
27. 3. Meš-
tianske domy

Otváracie hodiny:

– diela pezinských grafikov
zo zbierky Mestského múzea

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef Franko

(utorok) o 16.00 hod. –
– vyhodnotenie pa-

miatkových a reštaurátorských
výskumov mestských historických
objektov. Zraz pred budovou na
Radničnom nám. 9.

utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, sobo-
ta: 10.00 – 16.00.

V minigalérii Domu kultúry bola
12. februára otvorená výstava bra-
tislavskej maliarky Jany Magulo-

vej pod názvom Sen o krajine II. V
Pezinku sa predstavuje druhýkrát,
predtým vystavovala v roku 2004.
Autorkino smerovanie možno hľa-
dať medzi romantizmom a realiz-
mom, ktorého prepojením je kraji-
nomaľba.

Zaujímavú výstavu si môžete
pozrieť ešte do 11. marca 2007.

Snímka (mo)


