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Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov v spoluprá-
ci s Mestom Pezinkom pripra-
vujú 12. ročník Vínnych trhov
Pezinok 2007. Organizátori
pozývajú všetkých milovníkov,
degustátorov a znalcov na ve-
rejnú prezentáciu najkvalitnej-
ších vín špičkového ročníka
2006, ale aj archívnych produk-
tov, do Domu kultúry v piatok a
sobotu 20. a 21. apríla.

Slávnostné vyhlásenie a oce-
nenie šampiónov jednotlivých
kategórií bude v piatok 20. 4. o
13.00 hod. Potom bude do 20.
hod. degustácia. V sobotu bude
ochutnávka od 11.00 do 20.00
hod.

Organizátori sa tešia na vašu
účasť. (ľj)

Výstavba domu pred Zámockým parkom sa dostáva do finále. Snímka (mo)

Častým cieľom jarných vychádzok Pe-
zinčanov je park priamo v centre
mesta.

V stredu 21. marca sa v Malokar-
patskej knižnici, ktorá je organizá-
ciou v zriaďovacej pôsobnosti Bra-
tislavského samosprávneho kraja,
v rámci Mesiaca knihy konalo vy-
hodnotenie niekoľkých súťaží,
ktoré v knižnici prebiehali v minu-
lom roku a boli určené predovšet-
kým deťom: súťaž o Kráľa det-
ských čitateľov, Kritik roka, o Krá-
ľovského pisára a Kráľovského
maliara.
Titul Kráľa detských čitateľov zís-

kala Katka Dubovská a postúpila
do krajského kola súťaže. Prvý ti-
tul Kritik roka pripadol Dominike

Stolárikovej (hodnotí sa schop-
nosť nielen čítať, vnímať, ale aj vy-
jadriť názor na prečítané a odpo-
ručiť hoďalej deťom).Absolútnymi
víťazmi literárnej súťaže a teda
Kráľovským pisárom sa stali Mi-
chaela Toráčová v 1. kategórii
(mladší žiaci) a Hanka Ondrejko-
vičová v 2. kategórii (starší žiaci).
Tituly Kráľovský maliar získali: 1.
kategória – Michaela Mikulková a
2. kategória – Marek Tarábek.

Víťazi súťaží a držitelia čestných
uznaní dostali okrem diplomov aj
knižné dary, na ktoré prispelo
Mesto Pezinok.

Knižnica venovala víťazom bez-
platné zápisné na jeden rok a bez-
platný prístup na internet v knižnici.

Na podujatí sa zúčastnili vzácni
hostia, ktorí zároveň tvorili od-
bornú porotu – maliar a ilustrátor
Peter Uchnár a jeho japonská
manželka, takisto maliarka, Nana
Furiyaová, obaja žijú v Pezinku.
Literárnu časť vyhodnotili spisova-
teľky – Dagmar Wagnerová, Viera
Valachovičová-Ryšavá a Viera
Švenková.

riaditeľka
Malokarpatskej knižnice

Anna Gašparovičová

Po zimnej prestávke
sa začala jarná časť
nižších futbalových
súťaží v Bratislavskom
kraji. V úvodnom zá-
pase treťoligový PŠC
Pezinok (3. miesto po
jeseni) hostil ŠK Malac-
ky, ktorý zdolal 1:0 gó-
lom Hadvigera, novej
posily z Trnavy. GFC
Grinava (IV. liga) prehral
v Kostolišti 3:0 a Baník
Pezinok (V. liga) vyhral
vo Vysokej 2:0.

(mo)



Dnes by som vás chcel, vážení
spoluobčania, vo svojom mene, ale
aj v mene poslancov mestského
zastupiteľstva a pracovníkov mest-
ského úradu požiadať o to, aby
sťažnosti, žiadosti a námety, ktoré
nám posielate mali svojho odosie-
lateľa. Jednoducho – aby nezostali
anonymné. A to najmä vtedy, keď
nám posielate svoje, hoci aj kritic-
ké, podnety na zlepšenie jestvujú-
ceho stavu, alebo pripomienky,
ktoré pomáhajú veci pohnúť do-
predu a v konečnom dôsledku skva-
litniť život v našom meste. Uve-
diem aspoň jeden príklad. Pred
dvoma mesiacmi prišla požiadavka
obyvateľov ulice Sama Chalúpku, v
ktorej žiadali vybudovanie chodní-
kov, opatrenie, ktoré by znížilo rých-
losť pre automobily a tiež umiest-
nenie značky zakazujúcej vjazd
vozidiel nad 3,5 tony. Žiadosť pod-
písalo 32 občanov, ale chýbalo
meno toho, kto žiadosť spisoval a
komu máme zaslať odpoveď alebo
výzvu na ďalšie rokovanie. Chcem
len upozorniť, že každé riešenie
dopravy alebo osadenie doprav-
ných značiek musí byť prekonzul-
tované a schválené dopravným
inžinierom Okresného dopravného
inšpektorátu v Pezinku a výroba
každej značky a jej osadenie sa
musí objednať. Toto všetko chvíľu
trvá a nám chýba práve tá spätná
väzba, či nami navrhované rieše-
nie je pre vás prijateľné a vykonané
úpravy spĺňajú vaše predstavy.
Chcem znovu upozorniť nielen na
písomný alebo majlový kontakt, ale
najmä na skutočnosť, že každú
prvú stredu v mesiaci sú na mest-
skom úrade (tiež v Grinave a na
Cajle) k dispozícii dvaja poslanci,
ktorí podnety občanov evidujú a
predkladajú na kompetentných
miestach. Žiaľ, zatiaľ len veľmi
málo občanov využíva možnosť
priameho kontaktu so svojimi po-
slancami. Preto som sa rozhodol,
že budeme pravidelne organizovať
stretnutia s občanmi, na ktorých
budeme zbierať podnety, navrho-
vať riešenia a informovať vás o
chystaných zámeroch mesta, napr.
aj v stavebnej oblasti. Na záver len
konštatovanie, že práve na podnet
rodičov sú už namontované spo-
maľovače rýchlosti na začiatku
Cajlanskej ulice, ale aj pri ďalších
školách. Počul som však na našu
adresu už aj výčitky, že sa spo-
maľuje doprava, ničia sa autá,
atď... Každý mi však určite dá za
pravdu, ak poviem, že život a zdra-
vie našich detí je nad všetky do-
pravné a iné obmedzenie či kom-
plikácie. A potvrdia to najmä všetci
tí, ktorých deti chodia do škôl na
Kupeckého, Na Bielenisku, na ul.
gen. Pekníka či na Fándlyho.

primátor
Oliver Solga

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí 13.
marca na návrh mestskej rady
schválilo príspevky pre sociálnu
oblasť, kultúru a šport na rok
2007. Finančná podpora z roz-
počtu mesta predstavuje 3,75
mil. Sk, z toho na sociálne účely
250 tis., kultúru 500 tis. a šport 3
mil. Sk. Časť prostriedkov ostáva
zatiaľna účte mesta ako rezerva.
Schválené dotácie:

– Jednota
dôchodcov na Slovensku-Grinava
(na činnosť v r. 2007, účinkovanie
spev. skupiny Jajoba) 5 tis., Slov.
zväz telesne postihnutých – ZO
Pezinok (Flóra BA, Agrokomplex
Nitra, integr. pobyt Sklené Teplice,
jazda zruč.) 15 tis., OZ DOTYK
Pezinok (rekondičný pobyt Micha-
lovce pre 7 členov) 7 tis., Združe-
nie kresťanských seniorov (zájaz-
dová a prednášková činnosť v r.
2007) 15 tis., 61. zbor Modrý oblak
– skauti (na úhradu výdavkov na
klubovňu, materiál na činnosť od-
dielov) 10 tis., Zákl. organizácia
SZPB (kytice a vence k výročiam,
administratíva) 15 tis., Miestny
odbor ŽIVENY (na tématický zá-
jazd a prednáškovú činnosť v r.
2007) 10 tis., Cirk. zbor ECAV na
Slovensku, pre mládež (načinnosť
v r. 2007 – práca s mládežou) 10
tis., Klub Venuša v meste Pezinok
(na činnosť a autobus na Deň po-
kory a vďaky 2007 – Terchová) 5
tis., MsO Jednota dôchodcov Slo-
venska v Pezinku (rekreácia čle-
nov v Tatrách – na autobus, šport.
hry seniorov) 15 tis., Zväz diabeti-
kov Slovenska – ZO Pezinok (na
činnosť v r. 2007, edukačné poby-
ty, porad. činnosť, počítač) 10 tis.,

SOCIÁLNA OBLASŤ

PAX Christi Slovakia (letný detský
tábor – doprava, spoloč. a šport.
hry, vstupenky pre deti) 10 tis., Cen-
trum pre rodinu MaMaTaTaJa (na
celoročné aktivity v CPR + prev.
náklady) 30 tis., Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska (na čin-
nosť v r. 2007 – telefón, poštovné,
cest. výd.) 5 tis., Združenie absti-
nentov ALFA (na relaxačno-moti-
vačný pobyt v Turč. Tepliciach pre
členov) 5 tis., Združenie na pomoc
ľuďom s ment. postihnutím (na
činnosť – MDD, film a divad. pred-
stavenie, lístky na plaváreň, re-
kond. pobyt) 10 tis.

– OZ P.R.D. (Etnofesti-
val) 20 tis. a Cibulák 50 tis., Únia
žien Slovenska (súťaž amatérov,
súťaž Spieva Pezinok, spievajte s
nami, Žena za volantom) 15 tis.,
Malokarpatský banícky spolok (re-
prez. na baníckych podujatiach na
Slovensku a v zahraničí – cestovné
a ubytovanie) 20 tis., folk. skupina
Obstrléze pri KD Hrnčiarska 44
(0-tý roč. prehliadky senior. folk.
skupín, prop. materiály, poštovné a
cest. náhr.) 5 tis., Dychová hudba
Grinavanka (oprava a údržba ná-
strojov, notový materiál, údržba kro-
jov, propagácia ozvučenie) 20 tis.,
Občianska iniciatíva Grinava (kult.-
spol. akcie, miestne tradície – sviat-
ky jari, Deň matiek, Vianoce, Nový
rok) 10 tis., Dobr. hasičský zbor pri
SOU PK (súťaž graf. prác detí Po-
žiarna ochrana očami detí v r. 2007)
2 tis., Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku (nákup knižnično-informač-
ných fondov, kult.-vých. podujatia
pre čitateľov a verejnosť) 30 tis.,
Peter Sandtner (na vydanie knihy

Spolu 177 tisíc Sk, rezerva 73
tisíc Sk..
KULTÚRA

Pezinskí kňazi II.) 10 tis., Pezinskí
šafráni pri MsO JDS Pezinok (zakú-
penie literatúry, notového materiálu,
časti jednotného oblečenia) 3 tis.,
Tomáš Václav (hudobné aranžmá
na vlastnú skladbu na medz. súťaž
Universe Prag talent) 3 tis.,AD UNA
CORDA, občianske združenie (6.
roč. benef. koncertu Cesty k sebe –
propag., doprava, zapožičanie hud.
nástrojov) 15 tis., OZ Spolok Dy-
chová hudba Cajlané (7. roč. festi-
valu Dychovky v preši – plagáty,
bulletiny, kateringové služby, dopra-
va, dary) 50 tis., OZ Galéria Štefana
Prokopa (organizovanie výstavy k
20. výročiu úmrtia sochára Š. Pro-
kopa) 20 tis., OZ RADOSŤ pri
meste Pezinok (odmena za vede-
nie súboru, režijné náklady) 5 tis.,
Eva Šišková (vydanie zbierky básní
Z lekárne srdca) 10 tis., Miestny
klub Slovenského Orla v Pezinku
(na organizáciu kult.-šport. podujatí
pre deti a mládež) 10 tis., Špeciálna
základná škola (dofinanc. projektu
Keramika a hrnčiarstvo v ŠZŠ) 10
tis., Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku (na Keramické trhy 2007) 50
tis., Mestský úrad (na divadelné
predstavenie na Deň učiteľov) 5 tis.,
ZuzaArt production SR (na diva-
delný festival To najlepšie z humoru
na českej scéne) 50 tis., Základná
umelecká škola E. Suchoňa (na 7.
ročník festivalu E. Suchoňa – pro-
pagácia a honoráre) 15 tis., Gym-
názium Pezinok (na cestu pre štu-
dentov do Štrasburgu – víťazi sú-
ťaže Euroscola 2007) 7 tis., Q-EX,
a.s., Trenčín, p. Bohumil Hanzel
(publikácia Ignác Bizmayer – mesto
odkúpi 10 kníh po 1500 Sk) 15 tis.

Spolu 450 tisíc Sk, rezerva 50
tisíc Sk.

Štvrtý tohtoročný poslanecký deň sa uskutoční v stredu 4. apríla od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajú-
cimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň, avšak od 16.00 do 17.00 hod., sa bude konať posla-
necký deň aj v budove Psychologicko-pedagogickej poradne na Caj-
lanskej ul. č. 95 a od 18.00 do 19.00 hod. v integrovanom klube v Gri-
nave. (EL)

Primátor nášho mesta Oliver
Solga dostal v polovici februára
list, z ktorého vyberáme:

Televízia Markíza pripravuje
dlhodobý televízny seriál pod ná-
zvom Ordinácia v ružovej záhra-
de. Je to rodinný seriál z prostre-
dia súčasných ľudí, ktorých spája
lekárska profesia. Príbeh sa odo-
hráva v nedefinovanom okres-
nom meste a tvorcovia seriálu si

za exteriér takéhoto mestečka
vybrali práve krásne mesto Pezi-
nok. Pri obhliadkach sme si vy-
brali niektoré konkrétne lokality.
Sme v rokovaní so Psychiatrickou
nemocnicou P. Pinela o nakrúcaní
exteriéru ich nemocnice. Máme
vytypované tiež iné ulice a exteri-
éry pred konkrétnymi domami,
park, cintorín.

Toľko z listu vedúcej výroby Emí-

lie Jarošovej a zástupcu pre na-
krúcanie Mariana Dalkoviča, v
ktorom žiadajú o súhlas na nakrú-
canie a pomoc pri zabezpečení
niektorých podmienok na prácu.
Tvorcovia seriálu, samozrejme,
požadovaný súhlas dostali a tak
zábery z nášho mesta sa čoskoro
začnú objavovať na obrazovkách
najsledovanejšej slovenskej tele-
vízie. (mo)

Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja na svojom
zasadnutí 21. februára vyhlásilo
nastúpenie náhradníka Ing. Juraja
Pátka na uvoľnený mandát po-
slanca MUDr. Richarda Demo-
viča, PhD. (nastúpil do funkcie
nezlúčiteľnej s výkonom funkcie
poslanca).

Nový poslanec J. Pátek bol zvo-
lený za člena Komisie zdravotníc-
tva. (mo)



To je úžasné, čo ten papír zne-
se, ešče úžasnejšé, že sem do-
padél jako posledný trtko, kerý
vlastne nevý o čo ide a len z ucci-
vým dovoleným (meno a funkciju
doplnte) do šeckého rýpe a ket je
teho uš popravdze dosci, treba
ho sprdnút, lebo to uš bolo fakt
moc. Múj názor na ten pokrok
sem písal uš v októbrovem Pe-
zinčanovi a nemýnym sa k temu
uš vracat, zvlášt, ket mi čas (báraj
krátky) dal za pravdu. Ve velkém
je to jako v malém, ket vladnu
odbornýci, je to uplne neco inšé,
jako ket vládnu polytyci a odbor-
nýkem sa človek nestane tým, že
je dĺho f polytyke. Ale račik pren-
dem na tému f témto obdobý ob-
zvlášt pálčivú. DANE. Verte, lebo
neverte, čítal sem si históriu daný
a prectafte si, čo sem sa dozved-
zél. Prvé dane začly vybýrat izra-
elycký krály ešče pret narodze-
ným Krista (pre ateistú pret našim
letopočtem). Je to celkom sranda
jaké vynálezy dal tentok nárot
luctvu. Okrem daný, vým ešče o
ostnatém dróce, komunyzme,
otpočúvacém zarýdzený, (tag-
zvané ploščice) a holokausce.
Jasne, že si týmto pobúrim Pe-
zinskú židofskú komunytu (podla
posledného sčítaná ludu /2001/
sú to dvaja ludé) ale uznajte sami
– nemóžem byt ze šeckýma len
kámoš. Spátky k tým danám – za-
čalo sa ot čísla deset, kedže
zdravý a rozumný človek má de-
set prstú, je to celkem logické.
Takto to vydržalo dlhé roky a aš
nová doba donésla čísla mno-
hem vačé a výcej rázy do roka.
Úplne najsrandovnejší vynáles je
dépeháčka, ale aj inačé dane,
keré sa nekedy any tak nevolajú
a sú zamaskované za kolky, po-
platky, dálnyčné nálepky, pokuty
a podobne. Zaujímavé je, že čím
je to danové zatažený menšé,
tým sa vybere výcej penes. Žád-
ny zázrak, logika. Ket je to per-
cento daný natolko nýske, že sa
uš neoplací šályt, že sem zarobil
ménej jaxem skutečne zarobil
nastáva tá čarovná chvýla, že
zaplacím tú dan a hotovo. A
fčuleky tá neprýma úmera – čím
je percento danového zatažená
menšé, tým je vačé percento lu-
dzí, čo sa rozhodnú nešálit na
danách (alebo šálit trochu mén).
Móžete mi veryt, mna učila mati-
ku pany profesorka Diviaková a
do trýdy se mnú chodzil aj rydzitel
danového úradu a ten to mosý
mat šecko dobre zrátané. Jaxa
potom tý dane použijú, to je skú-
rej na román, jako na stĺpek. Ale
tentok rok naposledy móžete roz-
hodnút jaxa použijú aspon dve
percentá vašej dany. Ket nevýte,
napíšte mi, ja vám poradzím.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Pezinok, tak ako iné mestá, hľa-
dá riešenie, ako zakročiť proti nad-
mernému množeniu holubov.

Holuby sa usadili v mestách, kde
našli vynikajúce podmienky obživy
a hniezdenia. Ich populácia sa
sústavne zväčšuje, pretože v pod-
state nemajú žiadnych prirodze-
ných nepriateľov. V dôsledku toho
sa premnožujú a spôsobujú škody
na budovách, znečisťujú verejné
priestranstvá a súčasne sú pre-
nášačmi rôznych chorôb a infekcií,
ako sú vtáčia tuberkulóza (závaž-
né bakteriálne ochorenie prebie-
hajúce najmä pľúcnou formou, čo
je nebezpečné najmä pre starších
ľudí, malé deti a osoby so zníženou
obranyschopnosťou organizmu),
ornitóza – psitakóza (ochorenie
podobné chrípke, spôsobené chla-
mýdiami, prebiehajúce často až vo
forme ťažkého atypického zápalu
pľúc) a črevné nákazy (hnačky),
najmä salmonelózy.

Holubov pribúda a všade kde sa
usadia zanechávajú trus, ktorý je
okrem zdravotného rizika aj nepek-
nou ozdobou prostredia.

Proti premnoženým holubom
treba zakročiť, ale musíme si uve-
domiť, že celkové zlikvidovanie
holubej populácie nie je možné,
preto sa naša snaha musí sústre-
diť na reguláciu. Na tej sa však
musíme podieľať všetci v rámci
svojich možností.

Z toho dôvodu vyzývame maji-
teľov nehnuteľností, najmä v cen-
tre mesta, na odstraňovanie budo-

vaných hniezd, predovšetkým na
kostoloch, a na znemožnenie
prístupu holubov do podkrovných
priestorov a na balkóny. Súčasne
vyzývame občanov, aby prestali
holuby kŕmiť a tým ich prinútili o-
púšťať centrum mesta a hľadať
potravu v extraviláne.

Oddelenie
životného prostredia
MsÚ v Pezinku

Zástupcovia vyhodnotených ob-
chodných prevádzok si v minulom
mesiaci prevzali ocenenia za rok
2006. V 14. ročníku celomestskej
súťaže o Najlepšiu predajňu roka
boli úspešní víťazi z predošlého
ročníka.

V kategórii malých predajní po
štvrtýkrát zvíťazili Lahôdky u
Katky z Kollárovej ulice. Zo 104
respondentov im dalo svoj hlas 13
percent účastníkov ankety. Aj ten-
toraz, zákazníci ocenili u Šupla-
tovcov predovšetkým ochotu pri
obsluhe a kvalitné výrobky. Druhú
priečku obsadilo Hodinárstvo
HOFI z Holubyho ulice, ktoré rov-
nako pravidelne v súťaži boduje.
Nováčikom medzi najlepšími nie
je ani v poradí tretie Papiernictvo
Grafit, Radničné námestie, ktoré
dominovalo pred pár rokmi.

V kategórii supermarketov opäť
suverénne zvíťazilo TESCO (54
percent hlasov), ktoré vedúce po-
stavenie nestratilo od príchodu do
Pezinka. Ďalšie pozície obsadili,

Zástupcovia ocenených predajní s primátorom Oliverom Solgom a
jeho zástupcom JánomČechom.

rovnako ako v predchádzajúcom
roku, Billa a Hypernova.

Ocenenia najlepším odovzdal
primátor mesta Oliver Solga.

Osobitnú cenu získalo Mestské

informačné centrum, Radničné
nám., kde respondenti ocenili
ochotný personál, príjemné pro-
stredie a čistotu.

(mo)

1993
1994

1995

1996
1997

– Očná optika, Holubyho
ul., – NONSTOP, Kollá-
rova ul., – LUKULUS, ul.
M. R. Štefánika a Radničné
nám., – GRAFIT, Rad-
ničné nám., – BAGETA, ul.

M. R. Štefánika, – Očná opti-
ka, Radničné nám., – Su-
permarket JEDNOTA, Svätoplu-
kova ul., –

1998
1999

2000 Supermarket
JEDNOTA, Svätoplukova ul.,

– Supermarket JEDNOTA,
Svätoplukova ul., – Hodi-
nárstvo HOFI, Holubyho ul.,

2001
2002

2003
2004

2005

2006

– Lahôdky u Katky, Kollá-
rova ul., – Lahôdky u Kat-
ky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO, – Lahôdky u Kat-
ky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO, – Lahôdky u Kat-
ky, Kollárova ul. a Hypermarket
TESCO.



Dovoľte mi, aby som sa veľmi
pochvalne vyjadrila k postoju Ing.
Jána Čecha, súčasného zástupcu
primátora, k otázke jeho platu.
Keďže pán Čech je zároveň aj po-
slancom Národnej rady Sloven-
skej republiky, neváhal a prisľúbil
darovať 70 percent svojho platu
na sociálne účely. Slovo hodné
ľavicového politika. Ja navrhujem,
aby každý mesiac uve-
rejnil krátku správu o tom, ktorá
organizácia bola ten mesiac práve
podporená, aby si aj bežný občan
vytvoril obraz.

Pezinčan

M.Čárska

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku oznamuje, že od
5. marca 2007 boli zmenené
stránkové dni a stránkové hodiny
na tomto úrade:

8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00,
9.00 – 12.00, 13.00 –

17.00, – nestránkový deň,
8.00 – 12.00 hod.

pondelok a uto-
rok
streda

štvrtok
piatok (kp)

Žiada sa mi, ako občanovi, rea-
govať na článok Stĺpček o ,,stĺp-
ku", ktorého autorom je primátor
Oliver Solga.

V pravidelnej rubrike Stĺpek po
našem autor Lajo Slimák vyjadruje
verejne svoj názor, ktorý mu nemá
právo v slobodnej krajine nikto
vziať. Ak by svoj názor vyjadroval
zoči voči primátorovi, občania by
sa o tom nikdy nedozvedeli. Ak sa
Lajovi zdá, že je v meste neporia-
dok, rovnako sa to môže zdať aj
ďalším občanom. Ak ich bude
veľa, neostáva primátorovi nič iné,
ako vypočuť si ich vôľu a posilniť
upratovacie čaty aj na úkor preroz-
delenia finančných prostriedkov.
Lajo Slimák týmto článkom len
rozprúdil verejnú diskusiu. Jeho
konanie považujem za normálne,
ktoré v žiadnom prípade nevní-

mam ako nepriateľský útok na pri-
mátora. Len verejnou diskusiou
môže magistrát mesta zistiť, čo
občanov trápi a čo potrebujú.

Na záver by som chcel upozorniť
na fakt, že výťahy a rôzne rampy,
ktoré mesto inštaluje, nie sú len
svojvoľná iniciatíva, ale mesto má
túto povinnosť danú zákonom,
takže ich musí nainštalovať, či
chce alebo nie. Aj keď verím, že
primátorovi, ako aj väčšine obča-
nov, na tom tiež záleží, lebo nikto
nevie, či sa v takejto situácii tiež
raz neocitne.

Chcem reagovať na článok Laja
Slimáka a na odpoveď primátora
Olivera Solgu.

Pánu Slimákovi odkazujem, že
prečo nenapadne tých, ktorí nedo-
volili presunúť holuby z Dolného

Karel Votava

kostola, ktoré túto kultúrnu pa-
miatku znehodnocujú. Nech sa
tam ide pozrieť, čo je tam denne
špiny po holuboch a zametač to
denne už v skorých ranných hodi-
nách zametá (aj keď prší).

Áno, má pravdu pán Slimák v
tom, že námestie je plné odpad-
kov, ktoré vietor roznáša po celom
meste. Ale tiež treba napadnúť
nedisciplinovaných spoluobča-
nov, ktorí zahodia na zem všetko,
čo majú v ruke, miesto toho, aby
podišli ku košom, ktoré sú roz-
miestnené ná námestí.

Pán Slimák, najprv si overte situ-
áciu a potom urážajte ,,hradných",
ktorí vyriešili situáciu so znečisťo-
vaním námestia tým, že platia za-
metačov a majú na riešenie aj
dôležitejšie úlohy v meste.

Občianka mesta

Na Bratislavskej ulici 1. marca vo
večerných hodinách chcel prejsť
cez priechod 51-ročný František
Š. z Pezinka. Z nezistených príčin
náhle zbehol na jazdný pruh vo-
zovky, pričom ho zachytil prechád-
zajúci autobus. Chodec utrpel
ťažké zranenia, ktorým v nemoc-
nici podľahol. (vk)

Odkaz duševnému chudákovi,
ktorý ukradol z predzáhradky na
Zámockej 27 v Pezinku všetky
nerozkvitnuté puky narcisov:

.

Na
budúcu jar sa neunúvajte! Narcisy
vysadíme vo dvore a budeme sa z
nich tešiť iba my

RodinaČechovcov

Vážený pán primátor,

všetkým Pezinčanom ste na za-
čiatku roka zaželali okrem iného aj
veľa porozumenia a sľúbili ste, že
sa spolu s nami budete snažiť uro-
biť všetko preto, aby sa Pezinok
stal pre nás všetkých tým, čo sa
skrýva vo vzácnom slove DO-
MOV.

Naše očakávanie schladila Ve-
rejná vyhláška – oznámenie o ďal-
šom územnom konaní na vydanie
stavebného rozhodnutia o umiest-
není novostavby bytového domu
na Silvánovej ulici, parc. č. 2050/4.

Presnejšie povedané na ,,zele-
nej lúke" ohraničenej z troch strán
jestvujúcimi obytnými domami a
štvrtou stranou betónovým plo-
tom, za ktorým je čulý ruch. Pri-
chádzajú a odchádzajú tu kami-
óny a kúsok od plánovanej by-
tovky je umiestnený predaj tech-
nických plynov...

A tak znovu bojujeme o to, čo by
malo byť dnes už samozrejmé, o
to, aby sme mohli slušne a
dôstojne bývať.

Všetko sa začalo 20. 12. 2004,
keď ste dali svoj podpis pod kúpnu
zmluvu. Jej predmetom bol predaj
pozemku pod plánovaný bytový
dom PAEGAS.

Spísali sme petíciu. Snažili sme
sa vysvetliť, že ide o plochu, jediné
bezpečné miesto, kde sa môžu
naše deti hrať.

Vo svojej odpovedi ste stavebný
zámer odôvodňovali tým, že
,,ľudia chcú bývať". Ale aj my sme
ľudia a tiež chceme bývať. Nie je
totiž bývať ako bývať. Nevieme, či
ste sa boli na uvedenom mieste
pozrieť, ale ak náhodou áno, ne-
chápeme, ako ste mohli s pláno-
vanou výstavbou súhlasiť.

A ďalej ste v liste tvrdili, že sme

nesúhlasili s vybudovaním det-
ského ihriska ani s výstavbou ga-
ráží. To nie je pravda. V bytovkách
totiž bývajú niektoré rodiny prib-
ližne 20 rokov a vôbec si nepamä-
tajú, že by ich bol niekto v uvede-
ných veciach oslovil.

My sme zatiaľ s našim bývaním
spokojní, pohľad z okien je celkom
pekný, aj slnko nám do nich svieti
– pohoda nášho bývania je v po-
riadku. Postavením novej bytovky
sa však skončí... Prídeme o sl-
nečné svetlo, možno do niekto-
rých, vyššie položených bytov na
nejakú chvíľku zasvieti. A čo je
ešte horšie, vyše 20 bytov je situo-
vaných všetkými miestnosťami na
stranu novej bytovky. Výhľad z
týchto bytov bude úžasný – oproti
vo vzdialenosti 21,738 m –
25,934 m pohľad do okien no-
vostavby, sprava pohľad do okien
jestvujúcej bytovky a zľava to isté.

V podkladoch pre územné kona-
nie bolo veľa klamstiev a nezrov-
nalostí, smutné je, že Mesto Pezi-
nok – stavebný úrad všetky naše
pripomienky zamietol, na väčšinu
ani neodpovedal. Až Krajský úrad
naše námietky uznal a jeho roz-
hodnutie končí slovami – cit. ...od-
volací orgán konštatuje, že v da-
nom prípade sa stavebný úrad ne-
zaoberal vecou tak, ako mu ukla-
dajú príslušné ustanovenia sta-
vebného zákona a správneho po-
riadku...stavebný úrad je povinný
doplniť všetky chýbajúce doklady
potrebné na riadne posúdenie ve-
ci, odstrániť všetky uvedené nedo-
statky a vydať nové, stavebnému
zákonu a správnemu poriadku
zodpovedajúce rozhodnutie...

S.r.o. VISTA real chce za každú
cenu stavať. Už dávno bola pre-
svedčená, že bytovka stáť bude,
dávno pred územným konaním

veselo predávala na internete by-
ty. No a v opravených projektoch
splnila vyhrážku, že ak budeme
robiť problémy, detské ihrisko ne-
bude...

Nečudujeme sa, že tak veľmi
chcú stavať práve na uvedenej
parcele, je to pre nich to najpoho-
dlnejšie riešenie a prečo by ich
malo zaujímať, ako budú bývať tí,
ktorí tu už dávno bývajú, ale i tí,
ktorí si plánujú kúpiť nový byt... Aj
tých už vopred ľutujeme...

Stačí tak málo, pán primátor,
prísť na uvedenú parcelu, vojsť do
niektorých bytov, pozrieť z okna a
s trochou fantázie si predstaviť
náš život po prípadnej výstavbe...

Zástupkyňa Krajského staveb-
ného úradu si tú námahu dala a
bola zdesená z toho, že niekoho tu
napadlo stavať bytovku.

Stačí málo, chápať nielen tých,
ktorí chcú stavať, ale aj nás, ktorí
tu už dávno bývame a výstavbou
budeme poriadne poškodení.

Chceme veriť, že ste svoje novo-
ročné želanie mysleli úprimne, že
to neboli len prázdne slová a že
pocítime Vaše porozumenie.
Mnohí z nás Vám prejavili vo
voľbách svoju dôveru, tak ju ne-
sklamte...

64 obyvateľov
Muškátovej ul. 2 – 8

Odpoveď primátora na ot-
vorený list uverejníme v bu-
dúcom čísle. (red.)

REKLAMA



Otázka pre vás: Čo, podľa vás, chýba v Pezinku, aby bol ešte príťažlivejší pre jeho
obyvateľov, návštevníkov a turistov?

(Vaše návrhy a názory nám pošlite najneskoršie do 15. apríla. Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu. Kon-
takt: Pezinčan, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, tel./fax: 033/641 3435, e-mail: pezincan@msupezinok.sk).

Minulý mesiac som ochorela, s
horúčkou 39 – 40 stupňov som
letela s vyplazeným jazykom na
pohotovosť. Keď som bola pred
ordináciou, akurát z nej vyšla pa-
cientka, tak som sa potešila, že
som ako zázrakom na rade. Vtom
vyšiel z dverí lekár, že musí ísť na
nejakú dôležitú obhliadku. Čakala
som dve hodiny, spotená, ma-
látna a hlavne zúfalá som nadá-
vala spolu s ďalšími pacientmi,
ktorých tam už bolo neúrekom.
Lekár prišiel o ďalšiu polhodinu,
potešila som sa, že o chvíľu bu-
dem môcť konečne ísť domov.
Žiaľ, bolo tam asi päť detí, tie majú
samozrejme prednosť, na rad
som sa dostala o ďalšiu hodinu.
Takže si viete predstaviť, človek
vyčerpaný chorobou, čaká na po-

hotovosti so zimnicou pomaly
štyri hodiny.

Aká je to pohotovosť, na rôzne
mestské akcie sa vyhadzujú pe-
niaze, ale na toto sa kašle. Práve
na tieto základné služby by sa
malo prihliadnuť, veď tu ide o cho-
rých ľudí.

Pani Viznerová, v závere vašej
sťažnosti na zdĺhavé ošetrenie na
Lekárskej službe prvej pomoci
poukazujete na vyhadzovanie
mestských peňazí na všeličo iné,
len nie na riešenie týchto problé-
mov. Vec dávate do súvisu s Mes-
tom, ktoré však vôbec o tomto ne-
rozhoduje. Možno máte na mysli
nedávno zriadené mestské zdra-
votné stredisko, to sa však stará
iba o budovy a prenajíma priesto-

Eva Viznerová
Na vysvetlenie:

ry, v ktorých prevažne súkromní
lekári poskytujú svoje služby.

V minulom čísle Pezinčana bolo
uvedené, že prevádzkovateľom
Lekárskej služby prvej pomoci v
Pezinku je spoločnosť INT-PED
s.r.o., ktorej konateľmi sú MUDr.
Helena Orlická a MUDr. Pavol Or-
lický. Návrhy a sťažnosti na zdra-
votnú starostlivosť a na lekárov
treba posielať na Úrad Bratislav-
ského samosprávneho kraja, od-
bor zdravotníctva a humánnej far-
mácie (ved. odd. Oľga Veselá),
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava,
tel. č. 02/4826 4902, e-mail: zdra-
votnictvo@region-bsk.sk alebo na
Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou v Bratislave.

Samozrejme, že sme požiadali o
reakciu na článok aj firmu zabez-
pečujúcu lekársku pohotovosť. (r)

Mesto Pezinok je jedným zo šiestich slovenských miest (Bratislava,
Trnava, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Pezinok), kde bol od marca
tohto roku sprístupnený vysokorýchlostný internet chello.

Prednosti a výhody internetu chello, ktorý poskytuje spoločnosť
UPC BROADBAND SLOVAKIA, sú vo vysokopásmovom a rýchlost-
nom pripojení na internet, za čo používateľ platí jeden fixný mesačný
paušál bez ohľadu na čas strávený na internete. Okrem toho posky-
tuje rad ďalších výhod o ktorých sa môžete informovať na internetovej
stránke a .www.upc.sk www.chello.sk (mo)

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 11. 4. 2007

25. 4. 2007

Mgr.
Miroslav Šebesta

vedúceho
finančného oddelenia

„VK VFO“.

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky v zmysle zákona č. 540/
2001 Z.z. organizuje v dňoch 2. –
30. apríla 2007

. Zi-
sťovanie sa realizuje v 6 tisíc ná-
hodne vybraných domácnostiach v
SR, teda aj na území Pezinka.

Je možné, že vás navštívia ex-
terní spolupracovníci (opytovate-
lia) Štatistického úradu, ktorí sa
musia preukázať poverením na
uvedené zisťovanie. Títo sú via-
zaní mlčanlivosťou o všetkých zis-
tených skutočnostiach.

V tejto súvislosti upozorňujeme
občanov, aby neposkytovali údaje
žiadnym osobám, ktoré sa nepreu-
kážu poverením opytovateľa a do-
kladom totožnosti.

, riaditeľka KS

štatistické zisťo-
vanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností

Ing. M. Šipková

Začiatok roka je pre mnohé orga-
nizácie bilancovaním minuloroč-
nej činnosti a schvaľovaním plá-
nov do nového roka. O bohatej a
rôznorodej činnosti a čulom spo-
ločenskom živote informovali svo-
jich členov základné organizácie
Jednoty dôchodcov Slovenska v
Grinave a v Pezinku. Hodnotiace
schôdze mali aj Klub dôchodcov v
Grinave a Mestská organizácia
Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých v Pezinku. (r)

Vo štvrtok 22. marca sa stretli
primátori a starostovia miest a
obcí Pezinského mikroregiónu,
aby prerokovali problém odpadov,
skládok, kompostovania, zber-
ných miest a spracovania haluzo-
viny a odpadu po strihaní viniča.
Hovorilo sa aj o stave regionál-
nych ciest, jarnej údržbe a znače-
ní. Vo všetkých oblastiach bola
deklarovaná snaha o koordináciu
a hľadanie spoločných riešení. (r)

Národný salón vín v pezinskom Zámku navštívila 1. marca skupina
veľvyslancov akreditovaných v Bratislave, ktorí prijali pozvanie ministra
poľnohospodárstva Miroslava Jureňu. Významných hostí privítal primá-
tor Oliver Solga. Prítomný bol aj minister zahraničných vecí Ján Kubiš.
Po degustácii nasledovala slávnostná recepcia za účasti predsedu
vlády Róberta Fica.

Primátor sa v ten istý večer zúčastnil aj na stretnutí s poslancami
Európskeho parlamentu, ktorých pozval na Slovensko europoslanec
Peter Šťastný. (r)

Dňa 3. apríla 2007 o 18. hodine
bude v galerijných priestoroch
Mestského múzea vernisáž bene-
fičnej akcie Lions klubu Pezinok
BOZIN – Malokarpatská výtvarná
benefícia. Výstavu diel renomova-
ných autorov – maliarov, grafikov,
sochárov či keramikárov, organi-
zuje pezinský Lions klub spoločne
s Úniou nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska a sociálnym odde-
lením Mestského úradu v Pezin-
ku. Trojtýždňovú výstavu ukončí

dražba vystavovaných prác v re-
prezentačných priestoroch mú-
zea v Starej radnici v utorok 24.
apríla o 18.00 hod. Finančné pro-
striedky získané dražbou budú
venované zrakovo, telesne a du-
ševne postihnutým spoluobča-
nom Pezinka a okolia. Výťažok z
akcie odovzdajú realizátori vý-
stavy na Benefičnom koncerte,
ktorý sa uskutoční v máji 2007 v
Pezinku.

(pp)



vyhlasuje výberové konanie

na miesto
, s týmito požia-

davkami:

príslušníka Mestskej
polície Pezinok

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 Pezinok, 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 na výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva na
výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

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

2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosťa kolegialita.

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

žiadosti spolu s dokladmi
zasielať poštou alebo osobne na
adresu:

Stalo sa už tradíci-
ou, že v jeden aprílový
deň ulice miest a obcí
na Slovensku zažiaria
žltou farbou. Môžeme
stretnúť mladých ľudí
– dobrovoľníkov, ktorí

v mene Ligy proti rakovine oslovujú
občanov s prosbou o podporu v
boji proti tejto chorobe.

Deň narcisov je najznámejšia
verejná zbierka na Slovensku.

Tento rok sa uskutoční v piatok 13.
apríla v čase od 9.00 do 18.00
hod. Dobrovoľníci budú chodiť po
uliciach s pokladničkou s logom
LPR, označení narcisom, číslom a
špeciálnym šiltom.

Prispením do zbierky môžete
ukázať dobré srdce a podporiť ľudí
postihnutých onkologickým ocho-
rením.

Za dôveru a podporu vopredďa-
kuje Liga proti rakovine SR.

Pri tejto príležitosti informujeme,
že v minulom roku Liga proti rako-
vjne poskytla zo zbierky Mestu
Pezinku 100 tis. Sk na zriadenie
jednej izby v Stredisku opatrova-
teľskej služby na Komenského
ulici v Pezinku na psychosociálnu
pomoc a opatrovanie onkologic-
kých pacientov.

Klub Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová

Vo štvrtok 22. februára sa uskutočnila v Dome kul-
túry po prvý raz akcia Zaspievajte si s nami. Je to stret-
nutie prevažne starších ľudí, ktorí si radi zaspievajú a
hľadajú príjemnú spoločnosť.

povedala nám organizátorka Eva Wengová.
Na februárovom stretnutí sa o výbornú náladu po-

starali harmonikár Janko Veselý, klarinetista Mirko
Pisárik, básničky zarecitovala Anka Šavarová.

,,Nemáme ambíciu na-
cvičovať programy, jediným našim zámerom je prežiť
pekné spoločné chvíle pri pesničke, vypočuť si bás-
ničku či vtip, porozprávať sa, nadviazať nové pria-
teľstvá. Kultúrne centrum nám raz za mesiac poskytne
priestor, ktorý využijeme na príjemné stretnutie, ktoré
si obsahovo sami pripravíme. Na našej akcii sa môže
zúčastniť ktorýkoľvek Pezinčan, či je organizovaný
alebo neorganizovaný. Uvítame, keď prídu medzi nás
starší pezinskí muzikanti, ktorí už nehrajú v žiadnych
kapelách, ale chceli by prispieť k našej spoločnej zába-
ve,"

Chcete sa aj vy dobre zabaviť? Príďte na ďalšie
stretnutie, ktoré sa uskutoční v našom kultúrnom
stánku v piatok 27. apríla.

(mo)

Spolok priateľov dobrého vína
GRINAVSKÝ HROZEN pozýva na

, ktorá
sa uskutoční 14. apríla 2007 v
priestoroch Základnej školy Pezi-
nok-Grinava Orešie od 14.00 do
20.00 hod.

Vzorky do súťaže treba odovzdať
v dňoch 2., 3., 4. a 10. apríla na
zberných miestach: Jozef Kras-
ňanský, Hurbanova 9 (tel. 0908
116 048), Marián Krasňanský, Štú-
rova 13 (tel. 0903 852 694) a Jozef
Šindler, Myslenická 20 (tel. 0903
427 020). Víťazné vína budú oce-
nené. O dobrú náladu sa postará
DH Grinavanka.

Grinavskú ochutnávku vín

(mo)

V rámci otvoreného grantového
programu nadácie REVIA bolo v
prvom grantovom kole 6. marca
2007 schválených týchto šesť pe-
zinských projektov:

– Cibulák
2007, 10 tis. Sk,

– Atlantída 2007,
10 tis. Sk,

– Zanechať stopu, propagá-
cia tvorby sochára Štefana Proko-
pa, 5 tis. Sk,

– 4. Športové hry seni-
orov, 2500 Sk,

– Deň rodín v
Pezinku, 7 tis. Sk,

– Mestský
turnaj mladých v stolnom futbale,
2 tis. Sk.
Ďalšie zasadnutia grantovej ko-

misie v roku 2007 budú
a . Uzá-

vierka 2. grantového kola je
. Projekty predložené

po tomto termíne už nebudú ak-
ceptované a presunú sa do ďal-
šieho kola.

Zároveň štartujeme 3. ročník
projektu , realizo-
vaný v partnerstve s nadáciou
SPP. Ak chcete byť jeho súčasťou,
máte dobré nápady a chuť niečo v
meste robiť a zmeniť, informujte
sa u nás: , 033/641
3011.

Občianske združenie Pezinské
rozprávkové divadlo

EPI-Centrum
voľného času

OZ Odkaz Štefana Pro-
kopa

OV Jednoty
dôchodcov

Centrum pre ro-
dinu MaMaTaTaJa

Študentský
parlament v Pezinku

5. júna,
16. októbra 4. decembra

11.
mája 2007

Mladí filantropi

(REVIA– MKN)
revia@revia.sk

Do konca marca sa možno ešte
prihlásiť na 5. ročník

. Ku dňu
našej uzávierky bolo voľných osem
miest. Bližšie informácie o podujatí
nájdete na (v
časti šport-cyklomaratón 2007).
Zaregistrovaní záujemcovia budú
mať pred odchodom inštruktážne
stretnutie v stredu 23. mája o 17.00
hod. na Mestskom úrade v Pezin-
ku, v zasadačke č. 12.

CYKLOMA-
RATÓNU Pezinok 2007

(EL)

www.pezinok. sk

Vínne trhy v Pezinku sú od svojho vzniku medzinárodným podujatím a
vinári z Rakúska patria medzi tradičných účastníkov. V tomto ročníku,
ktorý sa uskutoční 20. – 21. apríla v Dome kultúry v Pezinku, bude zastú-
penie z tejto krajiny nášho južného suseda skutočne reprezentatívne. V
réžii Euroregio-Weinviertel sa počas Vínnych trhov budú prezentovať
svojimi vínami nielen piati vinári z Dolného Rakúska, ale aj štyria výrob-
covia rôznych technických zariadení a pomôcok na výrobu vína. Na 1.
poschodí Domu kultúry budú vystavovať vzorky svojich produktov a
počas celého podujatia budú k dispozícii na osobné konzultácie s poten-
ciálnymi obchodnými partnermi zo Slovenska. Kontakt na garanta ra-
kúskeho partnera: Hermann Hansy, tel. 0043/2532/2818-0, mobil 0043/
676/8122 0207, hermann.hansy@euroregio-weinviertel.org. (EL)

Darujte aj vy dve percentá daní
nadácii Revia. Spojenie vašich
finančných či nefinančných darov
a našich profesionálnych skúse-
ností prispeje k zvýšeniu kvality
života obyvateľov v regióne.

Od vás získané prostriedky budú
použité na grantový program nadá-
cie, na účel, ktorý určí darca a na
inštituciálne posilnenie organizá-
cie. Viac informácií nájdete na
www.revia.sk. (REVIA– MKN)

TV Pezinok opäť bodovala v celoslovenskej súťaži Workshop 2007.
Spomedzi 35 lokálnych televízií si z Martina odniesla ceny v troch kate-
góriách. V kategórii reklama získala druhé miesto za spot kampane

(autori Bittner, Kujovič, Vagač). Čestné uznanie získal
dokument (autori Pravdová, Vagač, Bohúň, Riegl). V
kategórii spravodajstvo dostal cenu diváka príspevok (au-
tori Sandtnerová,Čermák).

TV Pezinok je po siedmich rokoch súťažnej prehliadky druhou naj-
úspešnejšou televíziou v počte získaných ocenení.

Uvi-
díte, že sa uvidíte

Dôležitý úsmev
Ľadové sochy

(pb)



Pezinská folklórna skupina Ob-
strléze, kerá hraje dzivadlo a spíva
ludové pesnyčky by scela s vama,
starí Pezinčané (aj Pavúci) natvá-
zat peknú, užitečnú spoluprácu a
ráda by očula šecky možné príbe-
hy, spomínky, zážitky, porekadlá,
pesnyčky, povedačky o Pezinku,
keré móžu dát otvážlivci na papír a
pošlú jich fčul hnet na atresu: Klub
dôchodocv, Hrnčiarska 44, 902 01
Pezinok – pre Obstrléze.

Nevíme jako zaplacit vašu sna-
hu, ale slubujeme vám, kamarádzi
starí aj mladí, že o vašem bohumi-
lem skutku sa dozvedzá šeci vaši
starí spolužáci, rodzina, prátelé,
zdraví aj nemocní, známi aj ne-
známi patrične zvedaví ludé ot
1 do 150 rokú.

Nesceme, aby naša minulost
umrela spolu s nama a nigdo sa

nedozvedzel, jako to bolo v našem
vinohratnýckem mestečku pot
Malýma Karpatama, ket zme boli
ešče dzeci (naši rodyče téš), mlá-
denci a frajly. Nerozmýšlajte dlho,
sednyte a píšte. Alebo nám to prí-
dzite povedzet osobne každé po-
sledné pondzelý v mesíci do Klubu
dúchodcú o 14.30 hodzine, dze
budú aj ostatné spríznené duše.
My zme ten vinohrat, v kerém bu-
de viset vaše hrozénko – váš prí-
spevek.

Tak, čo ste to v Pezinku zažili,
očuli ot dzetka a bapky, skúsili,
čítali, vyvédli, vidzeli? Nebojte sa,
mená nebudeme hovorit, ket ne-
scete. Čekáme až do Vánoc, a
potom furt. Vinšujem vám šeckým
zdraví a otvahu. Vaša vinohrat-
nýčka Enofa, úratne

Oľga Csibová – Rajčanyová

Kolektív autorov pripravuje publi-
káciu ,
ktorá by mala vyjsť v júni tohto roku
pri príležitosti 360. výročia udele-
nia výsad slobodného kráľovského
mesta Pezinku. Niektoré príbehy
sa našli v starej literatúre, iné v
súkromných archívoch, viaceré
boli zachytené pri spomínaní pa-
mätníkov. Spracovatelia pozývajú
k spolupráci aj ďalších Pezinča-
nov, ktorí by chceli toto dielko obo-
hatiť o svoje príspevky. Možno ich
doručiť do 10. apríla 2007 v pí-
somnej forme na Mestský úrad,
referát vzťahov k verejnosti, alebo

Povesti a legendy o Pezinku
prostredníctvom e-mailu: eva.lu-
pova@msupezinok.sk. Komu ne-
vyhovuje písomná forma, mohol
by ich prísť iba prerozprávať a spra-
covatelia ich prepíšu.

Zatiaľ je v zbierke okolo dvadsať
povestí a legiend, ktoré sa viažu k
rôznym miestam, osobám či uda-
lostiam z histórie Pezinka. Hoci
mnohé z nich sú až neuveriteľné,
či mystické a nemajú oporu v žiad-
nych historických dokumentoch,
sú určitým svedectvom o minulosti
Pezinka, dávajú mestu svoje čaro
a pridávajú mu na zaujímavosti.

(EL)

V rámci tohtoročného Etnofesti-
valu uskutočnili študenti Ekono-
mickej univerzity prieskum, kto-
rého cieľom bolo zistiť názory
účastníkov na úroveň vybraných
aspektov tohto 6. ročníka. K akým
záverom dospeli?
– až 54 percent respondentov

prišlo na festival na základe refe-
rencií známeho;
– pre 61% respondentov bolo dô-
vodom návštevy podujatia zmys-
luplné využitie voľnéhočasu;
– 29% prišlo na Etnofestival už s

konkrétnym zámerom pozrieť si
určitú časť programu;
– priemerné známky, akými hod-

notili respondenti jednotlivé fak-
tory podujatia: 1,88 – hudobnú
produkciu, 2,16 – informácie o
mieste konania, 2,17 – filmy, 2,17
– tanečná sekcia, 2,18 – prednáš-
ky, 2,26 – informácie o programe,
2,45 – priestorové riešenie, 2,46 –
občerstvenie.

Znamená to, že najlepšie ohod-
notili účastníci hudobnú sekciu,
najmä výkon skupiny Mango Sal-
seros, najhoršia priemerná znám-
ka vyšla občerstveniu. To bolo sí-
ce pestré, ale kapacitne poddi-
menzované, pretože okolo 20.
hodiny už neboli niektoré nápoje v
ponuke.

Až 75% respondentov prejavilo
záujem navštíviť aj budúci ročník
Etnofestivalu, pretože sa im páčil,
zvyšných 25% nie je ešte rozhod-
nutých a nik z účastníkov priesku-
mu jednoznačne neuviedol odpo-
veď, že sa mu festival nepáčil,
resp. že podujatie nesplnilo jeho
očakávanie. Pokiaľ ide o účastní-
kov, 62,5% bolo Pezinčanov a
občanov z okolia (do 20 km),
medzi zahraničnými účastníkmi
boli Česi a Poliaci. Charakteristika
návštevníkov: 60% hostí boli ženy,
najpočetnejšia veková skupina –
54,2% mládež od 16 do 24 rokov,
sociálne zloženie – až 92% boli
študenti a zamestnanci.

Na základe prieskumu
Zuzany Pobudovej
spracovala (EL)

Už po šiestykrát sa konal po-
slednú februárovú sobotu v Dome
kultúry ETNOFESTIVAL, poduja-
tie, ktorého organizátorom je Ob-
čianske združenie Pezinské roz-
právkové divadlo.

Tohtoročnou témou bola po minu-
loročnej blízkej Európe skutočne
exotická a odľahlejšia JužnáAme-
rika a Kuba. Festival, ktorý je ur-
čený a otvorený skutočne široké-
mu spektru návštevníkov, bol tra-
dične rozdelený do rôznych sekcií,
aby si každý návštevník mohol
prísť na to svoje. Tým, ktorí sa radi
nechávajú inšpirovať a túžia zakú-
siť dobrodružné cesty na vlastnej
koži, sa určite zišli rady a rozprá-
vania skúsených cestovateľov,
ktorí pomocou audiovizuálnej do-
kumentácie preniesli diváka pria-
mo na chodníčky po svojich vlast-
ných stopách v rámci sekcie sta-
tických obrázkov. O svoje zážitky
a dojmy sa s nami podelil dobro-
druh Marek Jurina, Martin Navrátil
a hosť z Českej republiky Martin
Mykiska. Pre filmuchtivých náv-
števníkov boli pripravené pohyb-
livé obrázky – sekcia dokumentár-
nych filmov, ktoré na festival lás-
kavo zapožičiava OZ Človek v
ohrození z archívu festivalu Jeden
svet. Prostredníctvom ich príbe-
hov sme sa dozvedeli, ako žijú
obyčajní ľudia v krajinách pozna-
čených revolúciami, diktátorskými
režimami a často občianskymi
nepokojmi, ale na druhej strane aj
ľudia v krajinách slnka, kávy a bez-
starostných horúcich rytmov latino
hudby. V priestoroch KC bolo
možné vidieť výstavu autorských
fotografií Jozefa Terema z jeho
cesty po Guatemale. Počas ce-
lého festivalu sa každý mohol
občerstviť v čajovni Čhajori tema-
ticky pravými a kvalitnými čajmi z

JužnejAmeriky. Pre tých najsmäd-
nejších boli prichystané aj tradičné
miešané nápoje. Večer na pódiu
podali vynikajúci výkon slovenské
skupiny hrajúce hudbu Latinskej
Ameriky, a to formácia Sin Fron-
teras, ktorá zaujala tradičným štý-
lom Mariachi a zahrala typické
mexické serenády. Celé publikum

doslova roztancovali hudobníci z
Mango Salseros rytmickou a zmy-
selnou hudbou, ktorá vzniká mo-
derným miešaním rôznych štýlov
súčasnej salsy a peruánskej hud-
by. Koncert príjemne spestrili
ukážky latino tancov v podaní
skvelého pezinského súboru.

Tento etnofestival bol skutočne
plný informácií, zaujímavostí a
dobrej nálady, avšak ani minulé
ročníky nezaostávajú. Porozprá-
vať čo-to o svojich cestách nám
prišli takí hostia ako Andrej Bán
alebo Vlado Dudlák, svoje umenie
dokumentárnej fotografie prezen-
tovali medzi inými aj Alan Hyža či
Martin Črep. Návštevníci Etnofes-

Skupina Sin Fronteras Snímka M. Oravec

tivalu v minulosti precestovali ori-
entálnu Áziu a vďaka dokumen-
tom Pavla Barabáša aj rozpráv-
kové kúty pod strechou sveta –
Kilimandžárom, Blízky Východ,
zaujímavé miesta Európy, aké
možno nepoznáte, Latinskú Ame-
riku, Karibik a mnohé iné...na pódi-
ách sa predstavili napr. Pressbur-

ger Klezmer Band, Čmelka alias
dnešná Sui-Vesan, Ghymes či
maďarská formácia Korai Orom a
djs. Festival sa vždy nesie v prí-
jemnej a priateľskej atmosfére,
ktorú vykresľuje krásne fínske
príslovie hovoriace: ,,Neexistujú
cudzinci. Iba priatelia, ktorých ne-
poznáme..." Už teraz sa môžeme
tešiť na budúcoročné vydanie pe-
zinského Etnofestivalu.

Barbora Bereznáková

Vynikajúca americká speváčka a
hudobníčka
vystúpila 17. marca v KC s domá-
cou formáciou Blue Velvet Band,
ktorú vedie Richard Cíferský, orga-
nizátor koncertu. Okrem domácej
skupiny sa predstavila ešte česká
kapela P.R.S.T., ktorá dotvorila
príjemný večer plný skvelej blue-
grassovej hudby.

Becky Bullerová

(os)



Simona Michalcová 30.1.
SimonaTurčániová 5.2.
Patrik Vivodík 7.2.
Filip Fajnor 11.2.
Adela Holčíková 16.2.
Jakub Jonáš 18.2.
Karin Herdová 20.2.
Ondrej Marton 21.2.
Patrik Števík 21.2.
David Marko 22.2.
Lukáš Baulovič 23.2.
KristínaNémethová 23.2.
Sophia Biznárová 24.2.
Ela Kamenská 27.2.
Alexander Lovíšek 27.2.
Lukáš Selič 1.3.
Veronika Cingeľová 3.3.
Tomáš Weinberger 3.3.
MatúšČapla 5.3.
Filip Kujovič 8.3.
Jakub Mrva 9.3.

Martin Benčurik a Denisa Juranová
Slavomír Federla a Adriána Proko-
pová

Ing. ĽubomírĎuriš 53 r.
Jozef Wittgrúber 62 r.
František Bordáč 74 r.
Jozef Záruba 70 r.
VendelínMurárik 64 r.
Mária Kolesárová 66 r.
Alica Kalnická 61 r.
Jozef Schnirtcz 77 r.
Agneša Kúdelová 69 r.
Anna Mezeiová 68 r.
Benedikt Maťúš 77 r.
Ján Oravec 62 r.
František Šuran 50 r.
Elena Viktorínová 92 r.
AntóniaČernová 72 r.
Božena Matúšková 64 r.
Richard Nespala 32 r.
Anna Paparinská 72 r.
Mária Porubská 77 r.

Ján Kollár 1.3.
Viola Dobošová 2.3.
Jozefína Stojkovičová 3.3.
Vincent Sedliak 6.3.
Jozef Sármány 7.3.
Rudolf Štilhammer 8.3.
Magdaléna Doluvodská 13.3.
Ján Matoušek 17.3.
Judita Plačková 26.3.
Jozefa Urbanová 26.3.

Vladimír Kučera 1.3.
Viliam Schmidl 10.3.
Johana Reichbauerová 11.3.
Jozefa Vozatárová 12.3.
ZuzanaČerneková 15.3.
Jozef Tóth 15.3.
Zuzana Zabadalová 16.3.
Oto Chmelár 30.3.

Antónia Odehnalová 8.3.
Mária Balážová 16.3.
Jolana Sandtnerová 20.3.

Magdaléna Lysá 11.3.
Etela Hollá 30.3.

Juraj Dzvonik 30.3.

Alžbeta Machová 26.3.

Veronika Dilistijanová 10.3.

Gizela Schvarcová 28.3.

70-roční

75-roční

80-ročné

85-ročné

90-ročný

91-ročná

92-ročná

93-ročná

Dňa 1. 3. 2007 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca, svokra a de-
duška

.
Spomienka v našich

srdciach vždy zostane. S úctou a
láskou spomínajú manželka, dcéry
s manželmi, vnúčatá Dávidko,
Miško a Zuzka.

PavlaAULITISA

Dňa 14. 3. 2007 uply-
nulo 18 rokov, čo
nás opustila naša
drahá mama

.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.

Júlia
NOSKOVIČOVÁ

Dňa 28. 3. 2007
sme si pripomenuli
nedožité 65. naro-
deniny našej mamy
a manželky

.
S úctou spomína manžel, syn s
rodinou a dcéra s priateľom.

Eriky
SEKANINOVEJ

Dňa 29. 3. 2007 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás navždy opustil
náš brat, švagor, ujo

.
V srdci naňho spo-

mínajú sestry a brat s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.Ďakujeme.

Ladislav
KRASŇANSKÝ

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

Dňa 29. 3. 2007 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
manžel, otec a brat

a 2. 4. 2007 si pripo-
míname jeho ne-

dožité 50-te narodeniny.
Spomínajú manželka Viera s deťmi
a súrodenci s rodinami.

Milan
KRASŇANSKÝ

Dňa 29. 3. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožité 65. narode-
niny manžela a otca

.
Dňa 16. 4. 2007 si

pripomenieme päť rokov od jeho
úmrtia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Marika, syno-
via Róbert, Ferko a ostatná smútia-
ca rodina.

Františka
MYSLÍKA

Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 4. 2007 uply-
nie smutný rok, od-
kedy nás náhle
opustil náš drahý
manžel, otec, dedko

.
Za tichú spomienku
všetkým, ktorí neza-

budli, ďakuje manželka Emília s
rodinou.

Dominik RUŽA

Dňa 13. 4. 2007uply-
nie 5 rokov, čo nás
opustil syn a brat

.
S láskou a úctou
spomína celá rodi-
na. Kto ste ho po-

znali, venujte mutichú spomienku.

Štefan KRCHŇÁK

Ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 31. 1. 2007
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
zosnulého

.
Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka a dcéry s rodinami.

Jána OKATÉHO

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom a zná-
mym, ktorí prišli dňa
8. 2. 2007 odpreva-
diť na poslednej
ceste nášho manže-

la, otca a dedka
.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka a dcéry s
rodinami.

Jozefa WITTGRÚBERA

Dňa 14. 2. 2007
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým manželom, ot-
com, bratom a ded-
kom

.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste,
prejavili účasť na našom zármutku,
taktiež vďaka za kvetinové dary.
Ďakujeme DH Vinosadka a Grina-
vanka, pánovi farárovi Zdenkovi
Sitkovi, ktorí s úctou odprevadili
nášho otca a slovami útechy zmier-
nili našu bolesť. Smútiaca rodina.

Jozefom
ZÁRUBOM

Dňa 17. marca uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička, babička a
švagriná

,
rod. Šmahovská.
S hlbokýmžiaľoma úctou spomínajú
manžel a synovia s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku. Manžel Jozef.

Anna LIŠKOVÁ

Dňa 28. marca 2007
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš manžel a otec

.
S úctou a vďakou
spomínajú manžel-
ka, syn a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Milan HONZÍK

Prajeme Ti k Tvojej
70-tke (7. 3. 2007)
oceán zdravia, mo-
re lásky a rieku šťas-
tia. Veľa úspechov v
kruhu Tvojich blíz-
kych Ti prajú man-

želka Zuzana, dcéry Alena a Zuza-
na s rodinami, vnuci Marek, Lubko,
Tomino, Lucia s priateľom a naj-
mladší vnuk Andrejko za všetkých
dedka objíma.

Tak potichu ako sen,
prišiel tvojich naro-
denín deň – 30. ma-
rec 2007. Prajeme ti
šťastie, zdravie, ra-
dosť, lebo tých ne-
má človek nikdy
dosť. Nech sa ti splnia tajné priania,
nech snívaš krásne sny, až do svi-
tania, nech ťa v srdci láska hreje, to
zo srdca prajeme našej manželke,
mamičke a babičke

.
Manžel Miroslav, dcéry Iveta, Miro-
slava, zaťovia Vladimír, Ernest a
vnuci Patrik a Brian.

ViereKAVJAKOVEJ

Dňa 23.3. 2007 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mamička a
babička

.
Spomína päť dcér a dvaja synovia
a ostatná rodina.

Genovéva
TÁBOROVÁ

Ing. arch. Martin Šipoš a Gabriela
Demovičová
Christian Thomas Kaiser a Simona
Tóthová
Branislav Krušinský a Tatiana Kruž-
líková
Peter Tajnai a KatarínaStovíčková
Martin Hujsa aĽubomíra Tedlová



Dokončenie z minulého čísla

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

chodcov a spoločenských organi-
zácií;

– Zabezpečíme bezbariérový
prístup do verejných budov pre
telesne postihnutých;
– Zameriame sa na vyhľadávanie
a pomoc sociálne odkázanýmrodi-
nám, poskytneme im pracovné
príležitosti;
– Vykonáme generálnu opravu

polikliniky, rozšírime škálu lekár-
skych odborností, zadaptujeme
priestory pre zdravotníctvo aj v
ďalšej mestskej budove.

– V práci mestského úradu zefek-
tívnime jeho činnosť zavedením
nových informačných technológií,
umožníme občanom bezplatný
prístup na internet a rozšírime ich
informovanosť o dianí v meste;
– Garantujeme, že všetky dôležité
rozhodnutia budú prerokované na
verejných fórach občanov a v od-
borných tímoch;
– Budeme úzko spolupracovať s

cirkevnými inštitúciami a občian-
skymi združeniami a organizácia-
mi v meste;
– Dáme vypracovať audit na ve-

rejné osvetlenie a začneme jeho
výmenu, aby sme dosiahli vyššiu
kvalitu osvetlenia a šetrenie elek-

trickej energie. Súčasťou bude aj
nové osvetlenie v Zámockom par-
ku. Vykonáme audit a pasportizá-
ciu reklamných zariadení;
– V centre mesta vybudujeme

fontánu a osadíme kópiu známe-
ho súsošia Prešiarov.

– Budeme podporovať rozvoj pod-
nikateľskej sféry, rozvoj služieb a
cestovného ruchu;
– Nakladanie s financiami mesta

sprehľadníme formou Programo-
vého rozpočtu;
– Budeme efektívne nakladať s

majetkom mesta a zveľaďovaťho.

– Budeme pokračovať v začatej
rekonštrukcii a modernizácii škôl a
školských zariadení v pôsobnosti
mesta. Uskutočníme reštrukturali-
záciu školských inštitúcií a zaria-
dení, vykonáme efektívne ekono-
mické opatrenia pre ich existenciu;

– Podporíme činnosť študent-
ského parlamentu a iniciatívy mla-
dých ľudí v oblasti športu, kultúry,
vzdelávania a využívania voľného
času;
– Budeme napomáhať zdravému

a všestrannému rozvoju pezinskej
mládeže 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.

– Budeme sa snažiť získať inves-
tora na vybudovanie umelej ľa-
dovej plochy na hokej a korčuľo-
vanie;
– Všetkými dostupnými formami a
prostriedkami podporíme rozvoj
mládežníckeho športu, podporí-
me šport na sídliskách a rekreač-
ný šport;
– Podporíme mestské športové

súťaže, ako aj celoslovenské a
medzinárodné podujatia, či účasť
Pezinčanov na týchto podujatiach;
– Poskytneme verejné priestran-

stvá, telocvične a dvory na športo-
vanie;
– Podporíme dostavbu klubovne

orientačných bežcov v amfiteátri,
iniciujeme vybudovanie ďalších
klubovní a priestorov na šport, pod-
poríme vybudovanie nových prie-
storov pre Dobrovoľný hasičský
zbor;
– vybudujeme cyklokrosovú drá-

hu a rozšírime skejtpark;
– Budeme sa snažiť získať do ma-
jetku športovú halu na Komen-
ského ulici;
– Budeme pokračovať v druhej

etape rekonštrukcie športového
areálu na Komenského ulici (fut-
balový areál).

– Podnietime vybudovanie zábav-
ného centra a diskotéky pre mlá-

– Vybudujeme nové oplotenie cin-
torína;
– Vybudujeme parkovacie miesta
pri futbalovom štadióne;
– Vybudujeme klub dôchodcov a

priestory pre spoločenské udalosti
a stretávanie Cajlanov;

– Budeme iniciovať prevádzku
malej predajne potravín v budove
patriacej Mestu;
– Vyriešime problém dopravy vo

večerných hodinách malým auto-
busom.

– Spolu s BVS iniciujeme vý-
stavbu splaškovej kanalizácie v
celej Grinave;
– Vybudujeme chodník od nákup-
ného centra (Tesco, Mólo) do Gri-
navy, popri sade na ľavej strane
štátnej cesty;
– Budeme pokračovať v začatom
budovaní chodníkov;
– Zabezpečíme vyčistenie potoka
po celej dĺžke jeho toku;
– Zrekonštruujeme komunikáciu

na ul. Vinice.

dež pri nákupnom centre Sahara
alebo v inej časti mesta;
– Zrekonštruujeme alebo vybudu-
jeme detské ihriská vo všetkých
materských školách;
– Sprístupníme ďalšie cyklochod-
níky;
– Podporíme organizovanie festi-
valov, trhov a spoločenských podu-
jatí, ktoré by prilákali do mesta do-
mácich i zahraničných návštevní-
kov a rozvíjali tak cestovný ruch.

Papiera vy-
triedili 181 t, z toho 166 t rod. domy, 15 t sídliská, bioodpadu 932 t (triedia
len rod. domy), skla 16,5 t, plastov 20 t, z toho 12 t rod. domy, 8 t sídliská,
nebezpečných odpadov 19 t. Netriedený odpad bol v množstve 5640 t.

K triedeniu prispeli aj základné školy, ktoré vytriedili ďalších 193 t pa-
piera a plastov. Za vytriedené komodity (okrem bioodpadu) Mesto požia-
dalo o príspevok z Recyklačného fondu, ktorý bude použitý na zníženie
nákladov odpadového hospodárstva.

Vlani občania Pezinka vytriedili 1169,61 ton separátov, čo pred-
stavuje 17,18 percenta z celkového množstva odpadov.

(OM-OŽP)

Aj v materských školách budú cez letné obdobie prázdniny s preruše-
ním prevádzky. Rodičom detí dávame do pozornosti termíny v ktorých
budú MŠ zatvorené:

(tel. 642 3752) 1. 7. – 31. 7. 2007, (tel.
641 2579) 1. 8. – 31. 8., (tel. 640 3537) 1. 8. – 31. 8.),

(tel. 640 45 84) 16. 7. – 12. 8.,
(tel. 643 2244) 1. 8. – 31. 8., (tel. 643 3019) 16. 7. –
31. 8., (tel. 641 2073) 1. 7. – 31. 7.,
(tel. 642 2630) 30. 7. – 31. 8.

MŠ Bystrická 1 MŠ Holubyho 49
MŠ gen. Pekníka 2

MŠ Svätoplukova 51 MŠ Vajanského 16
MŠ Za hradbami 1

MŠ Záhradná 34 ZŠ s MŠ Orešie 34

O dočasné prijatie dieťaťa do inej materskej školy (počas prerušenia
prevádzky v jeho MŠ) musia rodičia požiadať riaditeľku vybranej MŠ naj-
neskôr do 15. júna 2007. (VT)

Riaditeľstvo Základnej školy Kupeckého ul. 74 v Pezinku pozýva dňa
29. 5. 2007 žiakov 4. ročníka, ktorí majú záujem o výučbu anglického
jazyka v triede s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka v 5. – 9. roční-
ku, na prijímacie testy z anglického a slovenského jazyka. Prihlášku si
môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve školy alebo nájsť na

a vyplnenú doručiťna ZŠ do 15. mája 2007.
Okrem každodennej výučby AJ ponúkame vášmu dieťaťu: od 7. roč-

níka NJ, kvalitnú prácu pedagógov, modernú metódu vyučovania jazy-
kov – CLIL– praktické využívanie vedomostí zAJ aj v ostatných predme-
toch, vyučovanie v 17 odborných učebniach, rozvoj počítačových zruč-
ností, overovanie svojho talentu v rôznych súťažiach, možnosť tráviť
voľný čas v záujmových krúžkoch, zapájanie do európskych projektov,
možnosť využívania športového areálu na pohybové aktivity, zdravé a
estetické prostredie, desiatu a obedy v ŠJ, ŠKD aj v 5. ročníku, škol-
ského zubného lekára v priestoroch školy a iné.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke školy. Tel. 033/640
3768, e-mail: .

riaditeľka školy

www.zskupk.
edu.sk

zskupeckeho@centrum.sk
Mgr. Viera Radičová,



Mesto Pezinok na základe zá-
kona č. 195/1998 Z.z., podľa § 15
a podľa VZN č. 10/2005 poskytuje
opatrovateľskú službu.

História poskytovania opatrova-
teľskej služby:
– opatrovateľská služba sa posky-
tovala na začiatku prostredníc-
tvom ONV, neskôr tieto kompeten-
cie prešli na Obvodné úrady, po-
tom na Okresné úrady, na Brati-
slavský samosprávny kraj a nako-
niec prechodom práv a povinností
na mestské úrady;
– opatrovateľskú službu v domác-
nosti prevzalo Mesto Pezinok od
Bratislavského samosprávneho
kraja dňa 1. 1. 2004 v počte opat-
rovaných 107 a v počte opatrova-
teliek 102, 1 koordinátor, 1 vodič;
– táto služba bola zmluvou o za-

bezpečovaní poskytovania sociál-
nych služieb odovzdaná Centru
privátnych sociálnych služieb Pri-
vilégiom, n.o. dňa 1. 1. 2004 –
31. 12. 2005, s počtom opatrova-
ných 44 a personálom v počte 31;
– v súčasnosti Mesto Pezinok za-
bezpečuje starostlivosť o 43 opat-

rovaných s personálom 32 opatro-
vateliek.

Opatrovateľskú službu možno
poskytovať občanovi, ktorý pre
svoj nepriaznivý zdravotný stav
potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní:

a) bežné úkony osobnej hygieny,
vrátane holenia, pomoc pri oblie-
kaní a vyzliekaní, pomoc pri pre-
sune na vozík, na lôžko, pomoc pri
použití WC 6 Sk/deň

b) donáška obeda, dovoz obeda
alebo iného jedla, pomoc pri podá-
vaní jedla a pri pití 8 Sk/deň

c) starostlivosť a výchova na-
hradzujúca prirodzené rodinné
prostredie, dohľad 12 Sk/hod.

a) donáška uhlia, donáška dreva,
vynesenie popola 8 Sk/deň

b) nákup a ďalšie nevyhnutné
činnosti súvisiace s prevádzkou
domácnosti 14 Sk/deň

c) práce spojené s udržiavaním
domácnosti 48 Sk/deň

1. nevyhnutných životných úko-
nov

2. nevyhnutné práce v domác-
nosti

d) príprava raňajok, obeda, prí-
padne olovrantu alebo večere

18 Sk/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehle-

nie osobnej a ostatnej bielizne
6 Sk/kg

sprievod na lekárske vyšetrenie,
na vybavovanie úradných záležitos-
tí, do školy a zo školy, do zamestna-
nia a zo zamestnania, sprievod na
kultúrne podujatia, na telovýchovné
podujatia a na iné verejné podujatia
6 Sk/deň

Opatrovateľská služba sa posky-
tuje v domácnosti klienta počas pra-
covných dní.

V rámci opatrovateľskej služby sa
najčastejšie využíva dovoz obedov,
v súčasnosti zabezpečujeme dovoz
stravy do domácnosti 85 opatrova-
ným. Túto prácu zabezpečuje vodič
a jedna opatrovateľka. Obedy sa
dovážajú priamo do domácnosti
opatrovaného.

Zariadenie opatrovateľskej služby,
Komenského č. 23, 902 01 Pezinok,
tel. 033/642 2711, vedúca terénnej
opatrovateľskej služby: Martina Val-
ková, resp. Mestský úrad Pezinok,
odd. školstva a sociálnych vecí, Rad-
ničné nám. 7, tel. 033/6901 130, ve-
dúca odd.: Renáta Minarovičová.

3. formy zabezpečenia kontaktu
so spoločenským prostredím

Kontakt:

Prieskum verejnej mienky v Pe-
zinku potvrdil opodstatnenosť za-
loženia novej vzdelávacej inštitú-
cie pre starších. Očakávania budú-
cich študentov, názory expertov a
skúsenosti z iných miest spejú k
tomu, že bude mať podobu akadé-
mie. Zatiaľ má pracovný názov

.
Vyučovať by sa v nej malo už od

septembra tohto roku. Štúdium
bude dvojročné. Školský rok by
mal trvať 10 mesiacov, po dve vy-
učovacie hodiny každý mesiac –
prvá bude v prvom ročníku spo-
ločná z tzv. všeobecného základu
a na druhú sa už budú študenti de-
liť podľa špecializácií. V školskom
roku 2007/2008 sa otvárajú tri špe-
cializácie: 1. (Slovenska,
malokarpatského regiónu, Pezin-
ka), 2.

(medzigeneračné vzťahy,
partnerské, krízy v rodine) a 3.

(záhradkárstvo,
ovocinárstvo, vinohradníctvo a vi-
nárstvo). V druhom ročníku sa bu-
de študovať už len vybraná špecia-
lizácia. Absolventi dostanú po spl-
není všetkých podmienok certifi-
kát. Bližšie informácie možno zís-
kať na

. Záujemcovia o štúdium v no-
vom školskom roku sa môžu
prihlásiť .

Táto aktivita je súčasťou projektu

a predstavuje formu podpory
psychického rozvoja skôr narode-
ných spoluobčanov zo strany sa-
mosprávy.

Akadémia tretieho veku v Pezinku

história

psychológia medziľudských
vzťahov

poľ-
nohospodárstvo

Pezinok – mesto priateľské k seni-
orom

Mestskom úrade v Pezin-
ku, č. dv. 9, tel. 033/6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.
sk

do 30. mája 2007

(EL)

Pravidelne sledujem televízne a
rozhlasové spravodajstvo a čítam
dennú tlač, no doposiaľ som sa
nestretol s iniciatívou – venovať sa
celý rok určitej skupine obyvateľ-
stva, ako je to už tretí rok u nás v
Pezinku.

Po predošlých projektoch:

(2005) a

(2006), primátor mesta Oliver
Solga uviedol do života na tento
rok ďalší projekt:

. Akcie v
predchádzajúcich rokoch mali ne-
sporne kultúrny, zdravotný, vý-
chovný, ekonomický i morálno-
sociálny efekt, za čo patrí vedeniu

Pezi-
nok – mesto priateľské k deťom

Pezinok – mesto pria-
teľské k zdravotne postihnutým

Pezinok – mesto
priateľské k seniorom

mesta i organizátorom na čele s
pani Lupovou veľká vďaka.

Mojím cieľom však nie je vracať
sa do minulosti, ale ako pezinský
senior chcem vyjadriť vďaku vede-
niu mesta za myšlienku venovať
celý rok sústredenú pozornosť nám
seniorom. Viem, že Mesto a jeho
sociálne inštitúcie majú určité povin-
nosti i voči starším obyvateľom, ale
tento projekt ide určite nad rámec
týchto povinností. Mesto nám už
viac rokov pomáha finančne i orga-
nizačne pri akciách ako napríklad
športové hry seniorov, krajská pre-
hliadka speváckych súborov

, nad ktorou prevzal záš-
titu primátor mesta, akcie k Mesiacu
úcty k starším aďalšie.

Senio-
ri spievajú

Primátor mesta sa zaujímal aj o
všetky akcie Jednoty dôchodcov
Slovenska v Pezinku a klubov
dôchodcov a pravidelne sa na nich
zúčastňoval. Táto skutočnosťmňa
osobitne utvrdzuje v tom, že záu-
jem o seniorov sa nestane len ini-
ciatívou roku 2007, ale bude odra-
zovým mostíkom k zvýšenému
záujmu vedenia mesta i občanov o
problémy, potreby i radosti naj-
staršej generácie.

Vďaka vedeniu mesta, odboru
sociálnych vecí, vedúcim klubov
dôchodcov, výboru Jednoty dô-
chodcov Slovenska za ich starost-
livosť o nás seniorov.

Vladimír Konečný



31.3. VTC Pezinok – Senica
, semifinále extraligy

1.4. GFC Grinava – Dubová
1.4. TJ Viničné – ŠK Láb

8.4. PŠC Pezinok – Jablonec
8.4. OŠK Slov. Grob – Berno-

lákovo
8.4. Limbach – GFC Grinava

15.4. GFC Grinava – Veľké Le-
váre

22.4. PŠC Pezinok – MŠK Pe-
tržalka

22.4. OŠK Slov. Grob – Inter B
22.4. TJ Viničné – FK Studienka
22.4. Limbach – Dubová

Volejbal:

Futbal:
18.00 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 15.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

Pezinský športový club Pezinok, futbalový oddiel, ozna-
muje všetkým záujemcom, že v dňoch 10. 4. a 12. 4. 2007
v čase od 16.00 do 17.30 hod. sa uskutoční výber detí do
futbalovej prípravky. Na výbere sa môžu zúčastniť deti
narodené v rokoch 1998, 1999 a 2000.

Výber sa uskutoční v areáli futbalového štadióna PŠC
na Komenského č. 30 v Pezinku. V prípade nepriaznivého počasia sa
tento výber presúva na náhradný termín – 17. a 19. 4.

So sebou si prineste: športový odev, športovú obuv, vyplnenú prihláš-
ku, ktorá je na našej web stránke (www.pscpezinok.sk/hraci/pripravka).
Deti absolvujú test z futbalovej abecedy a odohrajú 10 min. futbal. (ig)

V sobotu 9. februára sa v Ban-
skej Bystrici konala súťaž junio-
rov v karate. Nechýbali tam ani
nádeje z Karate-kickbox klubu
Pezinok. Juniori z Pezinka
znovu dokázali, že dobrá trénin-
gová príprava a chuť zápasiť
prináša i dobré výsledky. Vý-
borné umiestnenia dosiahli:

– (ku-
mite, 12 – 14 rokov, do 160 cm),

(kumite, 10 – 11
rokov, do 150 cm), –

(kumite, 10
– 11 rokov, do 150 cm),

(kumite, 10 – 11 rokov,
do 150 cm), –

(kumite, 10 – 11
rokov, do 150 cm),
(kumite, 12 – 14 rokov, do 150
cm), (kata, 9 –
11 rokov, 5. kyu).

1.
miesto Branislav Pútec

Juraj Holan
2. miesto

Martin Tomaškovič
Ivana

Bláhová
3. miesto Adam

Borovský
Juraj Holan

Ivana Bláhová
(kt)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. marca schválilo tieto príspevky z
rozpočtu mesta na šport v roku 2007.

VTC Pezinok (volejbal) na Európ. turnaj vo volejbale žien 20 400 20 400
OZ STK ZŠ Na bielenisku PK na mater. zabezp. činnosti klubu 410 000 60 000

nájom. tel., cestovné, šport. materiál
Karate-kickbox klub Pezinok na činnosť v r. 2007 – nájom. tel., 250 000 200 000

vklady do súťaží, sústredenia
GFC Grinava (futbal) načinnosťmužstiev futb. klubu 300 000 200 000
Pezinský športový klub (futbal) na činnosť v r. 2007 800 000 700 000
MBK Pezinok (basketbal) na činnosť v r. 2007 900 000 800 000
TJ Baník Pezinok (futbal) na činnosť v r. 2007 270 000 150 000
1. JUDO club Pezinok (džudo) načinnosť v r. 2007 600 000 200 000
ŠKHAgrokarpaty PK (hádzaná) na činnosť v r. 2007 350 000 200 000
VTC: tenis club na štartovné a cestovné v r. 2007 195 000 50 000
Tanečné centrum CHARIZMA súťaž Pezinský strapec, 520 000 110 000

cestovné, štartovné, prenájom,
oblečenie, topánky, DVD

Klub orient. behu Sokol Pezinok Orient. liga pez. škôl, 100 000 75 000
beh mesta Pezinok, Pohár oslob.
mesta Pezinok, celoslov. súťaže

1. stolnotenis. klub SLOVKARPATIA na prenájom tel., stolnotenis. liga 50 000 20 000
vozičkárov, šport. materiál, turnaje

Oddiel moder. gymn. ZŠ Kupeckého vklady do súťaží, sústredenie, nákup 50 000 20 000
gymnast. náradia, náčinia, dresov

Klub šachu turnaj R. Rétiho, Vianočný turnaj, 53 700 5 000
činnosť klubu v r. 2007

HOBAPezinok na prenájom trén. priestorov, 50 000 10 000
šport. materiál, regen. športovcov

Svatava Špániková (kickbox) na zakúpenie športových potrieb 5 000 5 000
Mestská polícia na futbalový turnaj 10 000 10 000

Žiadateľ účel požadov. Schválený
príspevok príspevok

SPOLU 4 913 700 2 835 400

REZERVA 164 600

Pezinčanka
(16) hrá tenis od siedmich ro-

kov. Začala v prípravke TK Pezi-
nok, kde hrávala súťaže HTO mlad-
ších a starších žiačok. V roku 2007
sa stala hráčkou TK Slovan SLSP
Bratislava.

Minulý rok sa zúčastnila na
európskych (ETA) a svetových
(ITF) juniorských turnajoch, kde
získala prvé body a skúsenosti. Za
najväčší minuloročný úspech pova-
žuje víťazstvo vo štvorhre na tur-
naji ETAdo 16 rokov v Bratislave.

Začiatkom februára sa zúčastnila
na halových majstrovstvách SR
starších dorasteniek, kde sa vo
dvojhre prebojovala do osemfinále
(prehrala s minuloročnou víťazkou
v troch setoch) a vo štvorhre s N.
Oravcovou získali bronzové me-
daily v silnej konkurencii starších a
skúsenejších hráčok.

Andrea Popluháro-
vá

(lu)

Pezinčan Ján Valaštiak domino-
val na februárových medzinárod-
ných majstrovstvách Slovenska v
Nitre v streľbe zo vzduchových
zbraní. V konkurencii 70-ich strel-
cov z Česka, Maďarska, Slovinska
a Slovenska si mladý Pezinčan v
kategórii juniorov vystrieľal najcen-
nejší kov v disciplíne 60 rán stojmo

s výsledkom 592 kruhov zo 600
možných + 99,1 vo finále. Je to už
jeho ôsmy titul majstra Slovenska.

Ján Valaštiak je reprezentant SR
pôsobiaci v stredisku štátnej špor-
tovej reprezentácie Ministerstva
vnútra SR, stal sa aj víťazom extra-
ligy a úradujúcim majstrom SR na
rok 2007 vo svojej kategórii. (r)

V pondelok 2. apríla o 17.00 hod.
sa uskutoční v Obradnej sieni Mest-
ského úradu v Pezinku slávnostné
vyhlásenie najlepších športovcov –
jednotlivcov i kolektívov – roku
2006. Úspešných športovcov prij-
me primátor Oliver Solga.

Fotoreportáž z prijatia a výsledky
prinesieme v budúcom čísle. (r)



Viete čo je to Friendship Force
Club? Po slovensky Klub sily pria-
teľstva. Je to klub s celosvetovou
pôsobnosťou založený na báze
priateľstva a stretávania s ľuďmi z
celého sveta (viac sa dozviete na
www.ffcba.szm.sk).

Koncom minulého roka sme sa
spolu s ďalšími členmi klubu vy-
brali do Brazílie. Navštívili sme
Sao Paulo, Rio de Janeiro a malé
mestečko Sao Miguel do Iguacu
neďaleko nádherných vodopádov
Iguacu Falls. Privítali nás tu mimo-
riadne srdečne, priam na štátnic-
kej úrovni – boli sme predsa vy-
slancami Európy. Priamo z letiska
nás odviezli do kultúrneho domu,
kde nás privítal mladý dychový
súbor v slušivých uniformách a

prezidentka F. F. klubu svojim prí-
hovorom.

Po rozdelení do rodín, kde nás
ubytovali, sa začal kolotoč nebý-
valých večerí, rôznych spoločen-
ských a kultúrnych podujatí. Uká-
zali nám všetko, čím mesto žije –
starostlivosťou o obyvateľov kaž-
dého veku, od jasličiek až po ne-
skorší vek.

Mesto je mladé, založilo ho v
roku 1952 niekoľko talianských
rodín. Nikde nebolo vidieť bezdo-
movcov ani žobrákov, všetci vyko-
návajú prácu zodpovedajúcu svo-
jim schopnostiam a vzdelaniu.
Deti sú podchytené odmalička v
rôznych krúžkoch (podobne ako u
nás). Bolo úžasné počuť spievať
tisícčlenný spevácky zbor dievčat

od piateho roku života až po päť-
desiatku.
Nezabudnuteľné spomienky nám

pripravil primátor mesta, pán Eli
Ghellere, udelením čestného ob-
čianstva mesta Sao Miguel do Igu-
acu. Zorganizoval aj prenádherný
rozlúčkový večer s odovzdaním
spomienkových darčekov a s tan-
cami mladých dievčat a chlapcov v
gaučovských krojoch.

V našich spomienkových darče-
koch nikdy nechýbali prospekty zo
Slovenska, z Bratislavy, samo-
zrejme z Pezinka a modranská ke-
ramika.

Náš klub im dal na pamiatku
modranský tanier z dielne pána
Graneca a s pozvaním na Sloven-
sko – samozrejme najmä do Brati-
slavy a Pezinka, sme sa rozlúčili.

Už vopred sa tešíme na ich prí-
chod. Veď máme tiež čo ukázať a
ľudia u nás sú pohostinní nie me-
nej ako v Brazílii.

Alžbeta Jedličková,
Eduard Krátky

Primátor Eli Ghellere s manžel-
kou a členovia klubu Sila pria-
teľstva z Pezinka.

Dovoľte, aby som touto cestou v
mene svojom i v mene všetkých
členov 1. stolnotenisového klubu
Slovkarpatia z celého srdca poďa-
koval všetkým darcom za finančné
dary a Malokarpatskej komunitnej
nadácii Revia za organizovanie
zbierky počas Vianočných trhov v
Pezinku. Môžem vás ubezpečiť,
že všetky vyzbierané peniaze
(takmer 17 tis. Sk) prišli na účet
nášho pingpongového vozičkár-
skeho klubu a neboli nikým zneu-
žité. Náš klub ich použil na nákup
športového materiálu a jednot-

ných klubových dresov. Stabil-
ných pochybovačov chcem ubez-
pečiť, že Revia nepatrí k tým nadá-
ciam o ktorých by sa malo pochy-
bovať. Svedčí o tom jej dlhodobá
činnosť, množstvo i úspešnosť
podporených projektov, výsledky
hospodárenia i množstvo ďalších
nezvratných faktov. Mne neostáva
nič iné, len ešte raz poďakovať a
zaželať nadácii Revia ešte veľa
úspešných rokov i malých krokov
v oblasti tretieho sektora.

P. Valka ačlenovia
1. STK Slovkarpatia

Svet napreduje neuveriteľnou
rýchlosťou. Nečaká na tých, ktorí
zaostávajú. Deň každého človeka
je plný nových informácií, udalostí,
ktoré formujú náš život a preto, nie
je možné zatvoriť okno a tváriť sa,
že nás sa to netýka. Internet je tým
,,oknom do sveta", ktoré nám po-
máha kráčať s dobou, nezaostať a
byť vždy v centre diania. Jeho vy-
moženosti už pozná aj malé dieťa
a správne využívanie internetu
môže veľmi pozitívne ovplyvniť
kvalitu výchovy a vzdelávania,
umožní kontakt s najnovšími po-
znatkami, aktuálne informuje,
naučí základy komunikačnej etiky
a sprostredkuje kontakty, ktoré obo-
hatia život celej komunity.

To všetko bolo donedávna veľ-
kým snom všetkých pezinských
materských škôl. Sen sa začal na-
pĺňať. V januári tohto roku dostali
materské školy v Pezinku výni-
močný darček – bezplatné pripoje-
nie na internet!

Poviete si, že mať internet je
dnes úplne normálna vec. Máte
pravdu! Úplne normálne sú dnes
užívateľmi internetu – bez poplat-
kov a finančných záväzkov – aj
sedem materských škôl v Pezinku.
Riaditeľky MŠ oceňujú nezištnú
pomoc a ďakujú Borisovi Baričičo-
vi, riaditeľovi firmy Next-com, s.r.o.,
ktorý otvoril pomyselné okno do
sveta našej najmladšej generácii.

Riaditeľky MŠ v Pezinku

Vážená redakcia, obraciam sa
na vás s mojou prosbou. Som pô-
vodom z Pezinka. Odsťahovala
som sa ďaleko, ale do Pezinka sa
vždy veľmi rada vraciam. Mám
tam i svoju rodinu.

Bývali sme na Holubyho ulici.
Bohužiaľ nemám žiadne fotogra-
fie, ktoré by mi ju pripomínali. Som
maliarka a veľmi rada by som našu
starú ulicu zvečnila obrazom.
Hľadám staršie fotografie Ho-
lubyho ulice vrátane Dolného kos-
tola. Mám na mysli dobu pred pre-
stavbou, okolo roku 1960 a potom
dovtedy než sa zbúrali pôvodné
domy. Niečo si z toho pamätám,
ale som už staršia a pamäť ma už
klame. Uspokojím sa i s fotogra-
fiami cez e-mail, keď budú dosta-
točne vhodné.

Veľmi rada by som namaľovala
aj Potočnú ulicu.

Prosím vás o pomoc, budem
vám zaňu veľmi vďačná.

Gabriela Nováková
(e-mailová adresa v redakcii)

Vážení čitatelia, pokiaľ vlastníte
uvedené fotografie a chcete pani
Novákovej pomôcť, urobte tak, čo
najskôr. Žiaľ, my v redakcii takéto
fotografie nemáme. Keď prinesie-
te fotografie do redakcie, zoske-
nujeme ich a pošleme e-mailom
žiadateľke. Ďakujeme.

Odkaz redakcie:

Chcem napísať o jednom malom
karnevale, ktorý bol v jednej malej
dedinke, ležiacej medzi dvoma
mestami. Vinosady sú totiž naozaj
malá dedinka, čo do počtu obyva-
teľov, a tak i náš karneval bol malý
počtom zúčastnených detí.

Maša škola má prívlastok ma-
lotriedka. Je to preto, že učíme
spojené ročníky. Namiesto šty-

roch tried máme iba dve, v ktorých
sa učia dva ročníky v jednej triede.
No slovko malý ide ruka v ruke so
slovíčkom veľký. Navzájom sa
dopĺňajú. Malý počet detí v trie-
dach umožňuje učiteľovi veľký
individuálny prístup naozaj ku kaž-
dému z nich a oveľa viac času na
každého.

Malý počet detí, zabávajúcich sa

na karnevale mal tiež veľký pries-
tor. Mohli sa vytancovať, do sýtosti
vyzabávať. Z mnohých cien v bo-
hatej tombole, ktorú nám štedrí
rodičia zabezpečili, sa tiež ušlo
každému. Spolupráca školy a ro-
diny je naozaj taká, aká má byť. A
to vo všetkých akciách, ktoré táto
škola robí.

Olinka Slobodová



Konfederácia politických väzňov vás pozýva pri príležitosti Dňa nespra-
vodlivo stíhaných na seminár Pezinčania vo väzení, ktorý sa bude konať v
sobotu 14. apríla v Pe-
zinku. Začne sa o 9.00
hod. svätou omšou v
kapucínskom Kostole
Najsvätejšej trojice a
bude pokračovať po-
ložením kytíc k pamätnej
tabuli na kapucínskom
kláštore. Na seminári v
malej sále DK odznejú
prednášky Lukáč Satina
a spol. (prednesie P.
Sandtner) a Pavol Godo-
vič a spol. (prednesie K.
Noskovič).

Peter Sandtner
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(nedeľa) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– v spolupráci s
TCCharizma;

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

– hlavný ga-
rant: Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok;

(piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– koncert k vydaniu 3 LP na
2 CD + premiérové DVD + bonusy
+ spevník + .... Predkapela: Sanny-
land;

(sobota) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– hlavný ga-
rant: Oblastná organizácia KPVS;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– súťaž v prednese v
anglickom jazyku pre ZŠ a SŠ;

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

;
(nedeľa) o 16.00 hod. vo

Veľkej sále –

– pokračovanie cyklu rozprávok
s detskou súťažou. Účinkuje Di-
vadlo HAPPYOľgy Hoffmannovej;

(utorok – streda) od
9.00 hod. vo Veľkej sále –

– kraj-
ská prehliadka detskej dramatickej
tvorivosti. Hlavný garant: Malokar-
patské osvetové stredisko;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– súťaž v prednese v ne-
meckom jazyku pre ZŠ a SŠ;

(piatok) o 17.00 hod. v Mini-
salóniku – – večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku – príďte si s nami zaspievať;

1. 4.
TANEČNÁ SÚ-

ŤAŽ O POHÁR KC

8. 4.
HASIČSKÁ ŠI-

BAČKOVÁ ZÁBAVA

13. 4.
NEREZ...A BASTA-

FIDLI!

14. 4.
VÝZNAMNÝ DEŇ Z KA-

LENDÁRA – DEŇ NESPRAVOD-
LIVO STÍHANÝCH

19. 4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

19. 4.
ZDRAVOTNÁ PRED-

NÁŠKA
22. 4.

AHOJ ROZPRÁVKA
– Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁV-
KY

24. – 25. 4.
STRET-

NUTIE S MALOU TÁLIOU

26. 4.
AJ PÁN GOETHE BY MAL

RADOSŤ

27. 4.
SPIEVANKY

(piatok) o 17.00 hod. –
– vernisáž výstavy foto-

grafií, ktorá je súčasťou hlavnej
výstavy vGalériiPROKOP;

(piatok) o 18.00 hod. v Malej
sále –

;
(sobota) o 19.00 hod. vo

Veľkej sále – –
finálový večer okresnej súťaže dva-
nástich finalistiek. Hlavný garant:
Model agency NMH Top-models.
Pod záštitou Mesta Pezinok;

(nedeľa) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – –kon-
cert mládežníckeho orchestra z
Bratislavy.

1. 4. – 25. 4.
– Plynieme v rytme a v prúde

ustavične sa meniaceho života
(kresba a hĺbkotlačová grafika);

1. Apocalypto USA
3. – 4. Smrtiaca nenávisť USA
5. – 6. Malé deti USA

7. Spláchnutý VB
7. – 8. Zástavy našich otcov

USA
10. – 11. Extrémne svahy USA

12 FK: Grbavica
BOS, SRB, CHOR

14. – 15. Artur a Minimojovia
FRA

14. – 15. Sólokapor USA
17. – 18. Rozhovor s nepriateľom

SR
19. – 20. Ghost Rider USA
21. – 22. Hudba a text USA
24. – 25. Kupec benátsky TAL, VB

26. FK:Čas J. Kórea
27. a 29. Prázdniny pána Beana

VB

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

27. 4. AN-
DREJ BÁN

27. 4.
RODINNÝ KONCERT ZUŠ

E.SUCHOŇA
28. 4.

MISS PEZINOK

29. 4.
HARMÓNIA

BARBORAPAULOVI-
ČOVÁ

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VÝSTAVA:

KINO DOMU KULTÚRY

(o 17.00 h.)

(o 17.00 hod.)

– , 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:

Výroba ručného papiera

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Kokso klub! – detská klubov-
ňa

S papierom prichádzame do styku
každý deň v rôznych podobách. Či
už ide o kancelársky papier, knihy,
noviny, bankovky. Nie každý deň si
ho však môžeme vyrobiť sami. V
sobotu, 14. 4. 2007 (od 14.00 do
18.00 hod.), v EPIcentre vás zasvä-
tíme do alchýmie výroby tohto mate-

riálu. Okrem toho, že budete mať
radosť z vlastnoručne vyrobeného
papiera, potešia vás aj nápady ako z
neho vyrobiť pohľadnice či drobné
darčeky. Cena: 300 Sk, možnosť
prihlásiť sa je do 11. 4. 2007 v EPI-
centre – Centre voľnéhočasu.

Pod pokrievkou v EPIcentráckej
kuchyni to už buble nápadmi na NE-
ZABUDNUTEĽNÉ PRÁZDNINY.
Nenecháme vás dlho čakať. Pozý-
vame vás vybrať si z pripravovaných
dobrôt skôr, ako vás predbehnú iní.
Od 1. 4. môžete prihlasovať svoje
deti na letné tábory v EPIcentre –
Centre voľného času, v pondelok až
štvrtok od 13.00 do 18.00 hod. v IN-
FOcentre.Čakána vás pestrý výber.

Prihlasovanie
do letných táborov začína!

Bližšie informácie o všetkýchpodu-
jatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel. č. 033/641 2020 alebo
0911 402 021 a na internetovej
stránke .www.epicentrum.org

Niečo pre malých
i veľkých majstrov

Klepot potočných kolies na jar už
nepočuť. Tradícia potočných mlyn-
ských kolies sa vytratila a preto
chceme v nedeľu 29. apríla 2007

Klub sprievodcov v Pezinku pozýva Pezinčanov na bezplatné pre-
chádzky po historickom okruhu. Mestskí sprievodcovia vás oboznámia s
historickými pamiatkami v centre mesta. Prechádzky budú 11. a 25.
apríla o 16.00 hodine. Zraz účastníkov je pred Mestským informačným
centrom na Radničnom nám. č. 9. (pk)

usporiadať v Schaubmarovom mly-
ne súťaž malých mlynských kolies.
Pozývame všetkých, čo nám chcú
predviesť svoje kolesá a kolieska,
ale aj tých, ktorí sa ich chcú naučiť
vyrábať. Súťaž sa bude konať na
neďalekom potoku.

Prosíme záujemcov, aby sa pri-
hlásili na telefónnom čísle: 033/640
4035, 0904/165263.

3. 4. o 18.00. hod.
MALO-

KARPATSKÁ VÝTVARNÁ BENE-
FÍCIA

24. 4. o
18.00 hod.
18. 4. PE-

(utorok) v pries-
toroch Mestského múzea –

– otvorenie výstavy renomo-
vaných autorov, spojenej s aukciou
vystavených diel (v utorok

);
(streda) o 17.00 hod. –

ZINKY

Zo zeme

Sakrálna plastika
Otváracie hodiny:

– rozprávanie o rôznych
dobách a podobách Pezinka. Ten-
tokrát o obchodoch, obchodíkoch,
obchodníkoch a remeselníkoch.
Stále expozície:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.
utorok – piatok:

10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota: 10.00 – 16.00 hod.

REKLAMA


