
VYDÁVA MESTO PEZINOK • ROČNÍK XXXX. • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO

11

RIADIACE STREDISKO
Viac sa dočítate na 6. strane.

kamerového systému na Mestskej polícii v Pezinku zatiaľ obsluhuje šesť kamier. Mo-
nitorujú frekventované miesta v centrálnej mestskej zóne. Foto: Milan Oravec

Vzhľadom na pretrvávajúci nežiadúci fakt v súčas-
nej spoločnosti, ktorý sa dotýka problematiky konzu-
mácie alkoholu mladistvými, začne tento mesiac
mestská polícia preventívnu akciu. Zameraná bude
na kontrolu dodržiavania zákona, ktorý rieši prie-
stupky súvisiace s podávaním a umožňovaním kon-

zumácie alkoholu mladistvým osobám. Realizovaná
bude priebežne v rôznych prevádzkach v meste.
Mestská polícia týmto súčasne vyzýva nielen pre-
vádzkarov podnikov, ale aj vedúcich predajní s potra-
vinami, aby si viac všímali vek svojich zákazníkov.

M. Schlesinger

Aktivisti občianskej iniciatívy
organi-

zovali v novembri podpisovú akciu
občanov proti povoleniu výstavby
skládky odpadov v novej jame. Za
účastníkov stavebného konania v
tejto veci sa prihlásilo 1187 obča-
nov.

Základnou požiadavkou občian-
skej iniciatívy je okamžité zastave-
nie povoľovacieho konania, pre-
tože je v rozpore so zákonom o
integrovanom povoľovaní a so
stavebným zákonom.

V texte, ktorí účastníci konania
podpisovali sa okrem iného píše:
,,Ako občania mesta Pezinok žia-
dame okamžite zastaviť konanie o
povoľovaní výstavby novej sklád-
ky. Vybudovanie novej skládky je v
platnom územnom pláne mesta
zakázané. Veríme, že zvíťazí prá-
vo, ochrana zdravia občanov a
životného prostredia, nad spor-
ným podnikateľským záujmom."

Skládka nepatrí do mesta

Aj tohto roku si Pezinok uctí sve-
tový sviatok zdravotne postihnu-
tých už tradičným podujatím zná-
mym pod názvom Náš deň. Je prí-
ležitosťou pre stretnutie hendike-
povaných obyvateľov s miestnymi
dobrovoľníkmi. Jeho súčasťou je
kultúrny program, venovaný ako
symbolický darček najmä pre oce-
nených jednotlivcov alebo inštitú-
cie, ktoré sa angažujú v oblasti
práce so zdravotne postihnutými.
Podujatie sa uskutoční v piatok 7.
decembra o 14.00 hod. v kinosále
Domu kultúry v Pezinku.

V rámci tohtoročného Nášho
dňa, ktorý sa ponesie v duchu
motta

, sa predstaví pezinská Hestia,
spevácky zbor zrakovo postihnu-
tých Jajoba z Grinavy a Základná
umelecká škola Eugena Suchoňa
v Pezinku. Súčasťou programu bu-
de aj prezentácia činnosti Občian-
skeho združenia Inklúzia a novo-
vzniknutej Agentúry na podporu
zamestnanosti, ďalej dokumentu
TV Pezinok o tom, ako sa pripravo-
vala hendi mapa Pezinka a mera-
nie glykemickej krivky členmi
miestnej organizácie Slovenského
zväzu diabetikov. Hostiteľmi podu-
jatia budú mesto Pezinok a OZ
Inklúzia z Bratislavy, ktorí pripravili
pre účastníkov malé občerstvenie.
Vstup pre verejnosť je voľný.

Otvorme bezbariérovosť v
nás

(EL)

Aktivisti občianskej iniciatívy v Obchodnom centre Plus.

Podpisy občanov predstavitelia
OI Skládka nepatrí do mesta odo-
vzdali 16. novembra na bratislav-

ský inšpektorát Slovenskej in-
špekcie životného prostredia SR.

(mk)



Školský úrad v Pezinku oznamu-
je, že počas školských prázdnin v
dňoch 22. 12. 2007 – 6. 1. 2008
bude v materských školách v Pe-
zinku – Bystrická ul. 1, Holubyho
49, gen. Pekníka 2, Svätoplukova
51, Vajanského 16, Za hradbami 1
prerušená prevádzka. Táto sa ob-
noví v pondelok 7. januára. V Zá-
kladnej škole s Materskou školou
Orešie začne prevádzka v utorok
8. januára. (ŠÚ)

Dvanásty, decembrový, posla-
necký deň sa uskutoční v prvú
stredu – 5. decembra od 16. do
18.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Vybraní poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Grinava a Cajla. V Gri-
nave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. a na Cajle v budove Psycho-
logicko-pedagogickej poradne na
Cajlanskej ul. č. 95 od 17.00 do
18.00 hod. (EL)

Mesto Pezinok v súlade s pro-
gramovým vyhlásením mest-
ského zastupiteľstva pripravuje
rozsiahlu aktualizáciu územ-
ného plánu (tzv. nový UPN).
Touto cestou vyzývame obča-
nov a právnické osoby, ktoré
majú záujem o aktualizáciu,
zmeny a doplnky jestvujúceho
stavu ÚPN, aby svoje žiadosti
adresovali do konca marca
2008 na Mestský úrad v Pe-
zinku – oddelenie výstavby,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezi-
nok. Bližšie informácie vám po-
skytne vedúca oddelenia Ing.
Valéria Jančovičová na č.t.
6901 140. (OSVaM)

Pripravovaná výstavba bytových
domov v areáli bývalého podniku
OSAN na ulici SNP (105 bytov)
vyvolala rad otázok a diskusií.
Mesto Pezinok chce v tejto súvis-
losti upozorniť, že pozemok nikdy
nevlastnilo a teda ani nepredalo.
Snahou mesta bolo premiestniť
priemyselnú výrobu z obytnej zóny
a preto prijalo MsZ v roku 2005-6
preklasifikovanie týchto pozemkov
na bývanie. Tento krok schválilo
mestské zastupiteľstvo drvivou
väčšinou hlasov. Architektonický
návrh bol predložený Komisii územ

ného rozvoja a životného prostre-
dia MsZ dňa 23.4. 2007. Komisia v
zložení Ing. S. Sobota, Ing.M. Ši-
poš – poslanci a Ing. J. Popluhár,
Ing. P. Skovajsa, Ing. M. Šimovič –
zástupcovia odbornej verejnosti,
konštatovali, že ak je návrh v
súlade s Územným plánom, spĺňa
svetlotechnické podmienky a
ostatné regulatívy, nie je dôvod ho
neodsúhlasiť. Na diskutabilné rie-
šenie z pohľadu urbanistického a
architektonického poukázala
okrem iného vedúca oddelenia vý-
stavby a primátor. Projektová doku

mentácia bola k nahliadnutiu na
Stavebnom úrade v čase stránko-
vých hodín. Oznámenie o začatí
ústneho pojednávania bolo ozná-
mené formou verejnej vyhlášky aj
na internetovej stránke Mesta, vo
verejných tabuliach a osobitne do-
ručené vlastníkom susedných po-
zemkov. Okrem toho každý občan
môže byť účastníkom konania a
vzniesť námietky, ktorými sa musí
Stavebný obecný úrad zaoberať.

Oddelenie pre styk
s verejnosťou a médiami
MsÚ Pezinok

Vyše štyri milióny korún získalo
mesto Pezinok z finančných pro-
striedkov Európskej únie na re-
konštrukciu Kollárovej ulice. Pro-
jektová dokumentácia bola vy

pracovaná už v polovici roka a
zahŕňa nielen nový povrch cesty
a chodníky, ale aj verejnú zeleň,
lavičky, smetné koše a verejné
osvetlenie. (OSVaM)

Cestu a chodníky na Kollárovej ulici čaká v budúcom roku rekon-
štrukcia. Foto (mo)

Už v októbrovom čísle Pe-
zinčana sme avizovali blížiace sa
Vianočné trhy, ktoré sú nielen prí-
ležitosťou na nákupy, ale aj na
stretnutia s blízkymi, podporu rôz-
nych miestnych dobročinných
aktivít a v neposlednom rade na
nainfikovanie sa sviatočnou at-
mosférou. Pre tých, ktorí pozván-
ku na toto podujatie ešte nezare-
gistrovali pripomíname, že sa
uskutoční v dňoch 20. – 22. de-
cembra na Radničnom námestí.
Stánkový predaj vianočného tova-
ru, ľudovo-umeleckých výrobkov
a občerstvenia bude vo štvrtok a
piatok od 10. do 18. hod. a v so-
botu od 9. do 13. hod. V sprievod-
nom programe budú: vystúpenie
dychovej hudby Grinavanka (20.
12. o 16. hod.), koncert Synthetic
Classic Duo (Marika Godová-
Jančiová a Anton Čukan) (21. 12.
o 16. hod.) a vystúpenie folklór-
neho súboru Poleno a folklórnej
skupiny Obstrléze (22. 12. o 10.
hod.). Uskutoční sa tiež Vianočný
bazár riaditeľov pezinských inšti-
túcií, z ktorého výťažok pôjde na
financovanie zdvíhacieho zaria-
denia pre zdravotne postihnutých
a seniorov do Mestskej plavárne.
Nebude chýbať charitatívny Via-
nočný orloj (15.55., 16.25, 16.55,
17.25, 17.55 hod.) z okna ľavého
arkiera Starej radnice (v interpre-
tácii divadelného zoskupenia Des-
ky). K trhom patrí aj drevený bet-
lehém, reprodukovaná hudba a
otvorený oheň.

Kontakt na organizátorov:
, č. dv. 20c, tel.

033/6901 125, e-mail: hagerova.
zlatica@msupezinok (ambulant-
ný predaj), ,
tel. 033/641 3949, e-mail: kultur-
necentrumpezinok@stonline.sk
(kultúrny program).

Mest-
ský úrad Pezinok

Kultúrne centrum

(EL)

Práce na Programe hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja Pe-
zinka (nazývaného aj strategický
plán), financovaného z Európskej
únie, sa dostali do etapy, kedy je
jeho koncept pripravený na prero-
kovanie s občanmi. Verejné zhro-
maždenie na túto tému sa usku-
toční v stredu 12. decembra o
18.00 hod. v malej sále Domu kul-
túry v Pezinku.

Súčasťou programu bude pre-
zentácia návrhu Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja
(PHSR) zo strany spracovateľa,
ktorý bude pripravený reagovať aj

na otázky a podnety účastníkov.
Pripomienky z tohto stretnutia
budú zapracované do materiálu a
v takejto upravenej podobe sa
PHSR stane predmetom posúde-
nia na úrovni odborných komisií,
následne Mestskej rady a na zá-
ver Mestského zastupiteľstva v
Pezinku.

Od 7. 12. 2007 bude koncept
PHSR k nahliadnutiu v Kancelárii
prvého kontaktu Mestského úra-
du v Pezinku, Radničné nám. 7 (v
pracovné dni od 7.30 do 16.00
hod. s výnimkou obedňajšej
prestávky od 11.30 do 12.30
hod.). Bližšie informácie možno
získať na tel. čísle 033/6901 106,
e-mail: thurzova.ibolya@msupe-
zinok.sk.

(EL)

V dňoch 8. a 9. februára 2008 sa
uskutoční v Pezinku 24-hodinová
nonstop štafeta, ktorej dva rekordy
boli v minulých rokoch zapísané do
Slovenskej knihy rekordov. Tento-
raz bude mať podujatie osobitný
náboj – súperiť s Pezinčanmi budú
aj obyvatelia Dolného Kubína.
Každý vo svojej plavárni.

Kto chce pomôcť pri tomto pro-
jekte či ako plávajúci účastník, or-
ganizátor alebo sponzor, môže sa
kontaktovať na MsÚ Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, tel. 033/6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

(EL)



Škoda, že týto stĺpky píšem tak
krátko (3 roky), nemóžem porov-
návat nejako zvlášt dlhodobo,
ale mám pocit, že na jedno po-
rovnány dozrýl akurátny čas.
Prvé dva roky, kecem nekeho
stretél na ulyci hnet sem si vy-
počul, že číta stĺpek a že je to
dobre, že takto píšem, prípadne,
že mám pritvrdzit a tak podobne.
Zasmály zme sa a hotovo. Po-
sledný púlrok je to ale úplne
ináč. Fčuleky, ket nekeho stret-
nem, rovnako pochvály, ale hnet
nato by bol rát, kebych napísal
ešče o tém a o hentém, stretnem
dalšého, pochvala, ale mal bych
písat aj o tých a hentých a čím
skúr, tým lepší, lebo je to akútne,
trecého trápi zas to a to, a jako
mu hentý ublýžujú a treba o tém
hnet písat, alebo nečo s tým ro-
byt, lebo nevýmčo. Samozrejmá
vec, že to mám robyt já osobne.
A podla možnoscí nespomýnat
dotknutého, aby steho náhodú
nemal zle. Nakonec dodá:
„Lajko, šak výš jaký sú ludé...“

No, jaký by boly? Taký, jako aj
dycky! Akurát mám pocit, že f
týchto časoch je velyce dobre
poznat jaký je systém. But
máme votcu, kerý šadze ból,
šecko vý a ket ho necháme na
pokoji šecko za nás aj vyrýši a o
šecko sa postará méta najvačá
štát. Alebo máme nekeho, kerý
nesce byt votca any najmúdrejší
a ten zase neháva šecko na lu-
dzí. Starajte sa, budete mat! A
gdze je pravda? No, pravdu má
dycky vačina, to sa volá, že de-
mokracia. Tagže fčúl vačina
scela votcu, tak ho má, a keby
lén jedného, ale narás aj troch,
móžete si vybrat- dolnýk, hor-
nýk, král, jako f kartách (barvy si
vymená podla okolnoscí a podla
teho, jaký zákon sa zrovna
schvaluje). Pamatám si, jako
ludé strašlyvo nenávidzely Fe-
dora Gála. Čert a lucifer boly
ftedy jeho slušnejšé nadáfky. To
bol prvý, kerý sa im, teda nám
odvážil po štyricátych rokoch
povedzet, že sa máme začat
starat o seba, lebo žádny štát sa
uš o nás nepostará. Nekerý sa
dokázaly postarat a velyce pek-
ne, nekerý sa dokázaly postarat
téš, ale né uš tak pekne. Jed-
ného takého starého, zvrašče-
ného Joška fčúl súdza f Pezin-
ských kasárnach. Žil si nadmýru,
baby, šampanské, polovačky v
Afryke, akurát, že nedovidzel za
horyzont. No, a nekerý sa nesta-
raly a any sa nestarajú a tak aj
vypadajú. Jako ten Joško. S
teho my vyplýva, že starat sa
treba, ale s míru. Staraj sa člo-
veče, aj Pánbu ci pomóže.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí 12. októbra schvá-
lilo Všeobecne záväzné nariade-
nie číslo 12/2007 o určení škol-
ských obvodov v Pezinku. Pre zá-
kladné školy v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Pezinka boli sta-
novené tieto školské obvody:

– 1. mája, Bernolákova, Bra-
tislavská, Bystrická, Drevárska,
Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa
Kráľa, Gorkého, Hviezdoslavova,
Komenského, Kukučinova, Maja-
kovského, Mierová, Nerudova,
Obrancov mieru, Puškinova, Sau-
laková, SNP od čísla 23 vyššie,
Tolstého, Vajanského, Za ko-
níčkom;

– Cintorínska, Černicová, D.
Virgoviča, Družstevná, Eugena
Suchoňa, Glejovka, Grobská
cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána

Základná škola Pezinok Fándly-
ho 11:
Ulice

Základná škola s Materskou ško-
lou Pezinok Orešie 3:
Ulice

Raka, Kamenice, Kataríny
Franklovej, Krkavec, Leitne, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajtera,
Matúškova, Mlynárska, Myslenic-
ká, Nová, Obchodná, Okružná,
Orešie, Podhorská, Podkarpat-
ská, Pri mlyne, Slnečné údolie,
Štúrova, Talihov dvor, Trnková,
Vincúrska, Vinice, Viničnianska
cesta, Za dráhou, Liesková, Že-
lezničná, obec Limbach, obec Vi-
ničné;

– Baba, Banícka, Bottova,
Cajlanská, Dobšinského, dona
Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla,
F. P. Drobiševa, gen. Pekníka,
gen. Svobodu, Hroznová, Javoro-
vá, Jilemnického, Jiráskova, kpt.
Jaroša, Kučišdorfská dolina, L.
Novomeského, Lesnícka, Ma-
lacká cesta, Markušova, Muškáto-
vá, Na bielenisku, Nálepkova, Na-
talin dvor, Panholec, Pod kalvá-
riou, Pod lipou, Rulandská, Sama

Základná škola Pezinok Na bie-
lenisku 2:
Ulice

Chalupku, Senecká, Silvánová,
Sládkovičova, Slnečná, Stupy,
Šafárikova, Šenkvická cesta, Šver-
mova, Topoľová, Trnavská, Záhu-
menice, Zumberská;

– Farská, Fortna, Gogoľova,
Hasičská, Hollého, Holubyho,
Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčia-
kova, Kollárova, Krížna, Kupecké-
ho, Kutuzovova, Kuzmányho, Rad-
ničné námestie, M. R. Štefánika,
Malokarpatská, Meisslova, Mla-
doboleslavská, Moyzesova, Mýt-
na, Potočná, Rázusova, Reisin-
ger, Richarda Rétiho, Schaubma-
rova, SNP 1 – 22, Suvorovova,
Svätoplukova, Šancová, Št. Pol-
korába, Tehelná, Vinohradnícka
cesta, Za hradbami, Záhradná,
Zámocká, Zigmundíkova.

Žiak môže navštevovať školu aj
v inom obvode, ale musí dať k
tomu súhlas riaditeľ školy, na ktorú
sa hlási.

Základná škola Pezinok Kupec-
kého 74:
Ulice

(r)

Zjazdnosť ciest v správe Bratislavského samosprávneho kraja za-
bezpečujú Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). Centrála v Brati-
slave v spolupráci so strediskami v Senci, Pezinku a Malackách upra-
vujú cesty II. a III. triedy. Počas zimného obdobia zabezpečujú údržbu
komunikácií – odstraňovanie snehu, posyp vozoviek, zabezpečenie
zjazdnosti cestných komunikácií, zmierňovanie šmykľavosti pri
poľadovici a osadenie snehových zábran.

Pri akýchkoľvek situáciach, kolíziách či podobných udalostiach
môžu vodiči a občania kontaktovať centrálny dispečing Regionálnych
ciest Bratislava na tel. čísle , prípadne bezplatnú info-
linku Bratislavského samosprávneho kraja .

, BSK

02/4342 4108
0800 111 003
Katarína Krapková

Vianočná slávnosť Centra voľ-
ného času, ktorá sa uskutoční 14.
decembra o 17.00 hod. v Dome
kultúry, sa stane zároveň aj mies-
tom na oficiálne ukončenie tohto-
ročnej kampane

a zároveň
vyhlásenie novej pre rok 2008. Tá
bude venovaná rodine. Jej oficiál-
ny názov

a logo z autorskej
dielne Evy Machyniakovej (ktorá je

Pezinok – mesto
priateľské k seniorom

Pezinok – mesto pria-
teľské k rodine

podpísaná aj pod logá predchá-
dzajúcich kampaní zameraných na
deti, zdravotne postihnutých a se-
niorov) predstaví po prvýkrát verej-
nosti primátor mesta Pezinok Oli-
ver Solga. Informácia o obsahu
kampane bude uverejnená v de-
cembrovom čísle Pezinčana a od
januára do decembra 2008 bude
pre ňu vyčlenený osobitný priestor
v každom čísle graficky identifiko-
vaný spomínaným logom. (EL)

Aj tohto roku dá symbolickú
bodku za končiacim sa turistickým
rokom už tradičné stretnutie sub-
jektov cestovného ruchu – zástup-
cov miestnych kancelárií, ubyto-
vacích a stravovacích zariadení,
kultúrnych inštitúcií a médií. Usku-
toční sa 12. decembra 2007 o
15.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku v zasadačke č. 12. Jeho
cieľom je zhodnotiť uplynulý rok z
hľadiska ponuky pre turistov a zá-
roveň hľadať spoločné cesty jej
zlepšenia v budúcnosti. Hovoriť sa
bude aj o prezentácii Pezinka na
januárovom veľtrhu cestovného
ruchu Slovakiatour v Bratislave,
Kalendári podujatí na rok 2008,
ktorý sa ponesie v duchu osláv
významných výročí – 800-ročnice
prvej písomnej zmienky o Pezin-
ku, 100. výročia narodenia pezin-
ského rodáka, hudobného sklada-
teľa Eugena Suchoňa a 50. vý-
ročia organizovania malokarpat-
ských vinobraní.

Na stretnutí budú vítaní všetci,
ktorým záleží na tom, aby naše
mesto poskytovalo čo najkvalitnej-
šie služby a bolo zaujímavým a
príjemným cieľom pre návštevní-
kov z tuzemska i zahraničia. (EL)

Tri roky po zrušení desiatich
okresných súdov minulou vládou
rozhodla Národná rada SR o ich
znovuzriadení od budúceho roku
v deviatich mestách (Pezinok,
Piešťany, Skalica, Námestovo,
Malacky, Bánovce nad Bebravou,

Nové Mesto nad Váhom, Revúca,
Partizánske).

Okresný súd v Pezinku bude
sídliť na pôvodnom mieste – v bu-
dove na ul. M. R. Štefánika. Bude
tu pracovať dvanásť sudcov, ktorí
budú riešiť trestné veci tiež z
okresu Senec.

Justičná akadémia z budovy sú-
du na Štefánikovej ulici sa sťahuje
do nových priestorov v objekte býva-
lých kasární na Suvorovovej ulici.

Z Bratislavy do Pezinka sa sťa-
huje aj okresná prokuratúra. Jej
sídlo bude v administratívnych
priestoroch v areáli amfiteátra.

O umiestnení súdu a prokura-
túry v Pezinku rokovali s predsta-
viteľmi mesta minister spravodli-
vosti Štefan Harabín a šéf gene-
rálnej prokuratúry Dobroslav Trn-
ka.

(mo)



V úvodnej preambuli oblasti sa-
mosprávy, zverejnenej na interne-
tovej stránke Mesta Pezinok (htt-
p://www.pezinok.sk) sa píše, ...„
Demokracia v Pezinku má silné
tradície, na ktoré nadväzuje svo-
jou prácou súčasná samospráva.
Poskytuje pre občanov priestor
pre zapojenie sa do verejného ži-
vota a rozhodovanie o podmien-
kach života v meste i seba samé-
ho“.

Prerokovanie záverov poslanec-
kej skupiny Mestského zastupi-
teľstva (MsZ) Mesta Pezinok na
prešetrenie oprávnenosti „Petície
obyvateľov Mesta Pezinok proti
výstavbe bytového domu, parko-
vísk a prípojky na inžinierske siete
na Muškátovej ulici v Pezinku č.
4/2006“, počas zasadnutia MsZ
Mesta Pezinok 12. 10. 2007 však
ukázalo, že niektorí predstavitelia
mesta majú iné predstavy o reali-
zovaní onej preambuly v praxi.
Napriek znalosti (rôznymi formami
verejne deklarovaných opodstat-
nených požiadaviek obyvateľov
sídliska Muškát, záverov posla-
neckej skupiny a záväzného sta-
noviska Krajského stavebného
úradu v Bratislave) naďalej pokra-
čovali v línii odmietania rešpekto-
vania návrhov a podnetov obča-
nov nekorektnými formami.

Znôška nepravdivých, neodbor-
ných a zavádzajúcich informácií,
podložených váhou zastávaných
funkcií v podaní prednostu MsÚ
Mgr. Šebestu, vedúcej spoločné-
ho stavebného úradu Mesta Pezi-
nok Ing. Popluhárovej, vedúcej
oddelenia výstavby MÚ Ing. Jan-
čovičovej a poslanca za OKS doc.
Bílika viedli nakoniec k neschvále-
niu poslaneckou skupinou pred-
kladaného uznesenia v ktorom,
citujem ...“ MsZ žiada Mesto Pezi-
nok ako stavebný úrad a primátora
Mesta Pezinok ako štatutára
Mesta Pezinok stanoviť v pod-
mienkach územného rozhodnutia
pre umiestnenie stavby, ktorá
môže výrazne ovplyvniť vzťahy v
území (lokalita Muškát), vypraco-
vanie urbanistickej štúdie (UŠ)
tak, ako to vyžaduje záväzná časť
ÚP M Pezinok“. Návrh tohto uzne-
senia bol nielen podľa môjho ná-
zoru v súlade s § 7a zákona č.
50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku. Reali-
zácia UŠ (nielen v prípade Mušká-
tovej ulice, ale aj PAEGAS-u na
Silvánovej ulici a pripravovaných
ďalších projektov obytných domov
na Muškáte a aj v celom meste) by
umožnila objektívny spôsob získa-
nia reálnych a skutočných infor-
mácií o situácii v danom území a
dopadoch navrhovanej stavby na
širšie okolie a nielen do vzdiale-
nosti 4 – 20 metrov od budovy. Rie-

šila by otázky parkovania, dopra-
vy, ekológie, športovísk, zón od-
dychu a pod., všetko to, čo poža-
dujú obyvatelia sídliska a čo od-
mieta stavebný úrad a predstavite-
lia tohto mesta rešpektovať.

Dôkazom pravdy občanov a ich
opodstatnených požiadaviek sú
závery skupiny poslancov a prijaté
rozhodnutie Krajského staveb-
ného úradu v Bratislave, ktorým v
poradí už tretíkrát zrušil rozhodnu-
tie Mesta Pezinok o umiestnení
stavby. V rozhodnutí sa stavebný
úrad dopustil závažných pochybe-
ní, o.i. napr.: v spise sa nenachá-
dzajú súhlasy vlastníkov pozem-
kov s umiestnením jednotlivých
stavebných objektov; navrhovaný
objekt je potrebné posudzovať ako
päťpodlažný, t.j. objekt nie je v
súlade s platným ÚP Mesta; nie je
možné problematiku parkovacích
miest, podlažnosti riešiť v staveb-
nom konaní; stanoviská dotknu-
tých orgánov je potrebné považo-
vať za neaktuálne; stavebný úrad
porušil procesné práva účastníkov
konania; Mesto Pezinok ako
príslušný stavebný úrad nebral
dostatočne v úvahu vyjadrenia a
návrhy účastníkov konania a neza-
bezpečil súlad s cieľmi a zámermi
územného plánovania a je po-
vinné vec opätovne prerokovať a
vydať nové rozhodnutie.

Namiesto odbornej diskusie,
tvorby objektívnych a relevant

ných územno-plánovacích doku-
mentov (plány zón, UŠ), rešpektu-
júcich názory občanov a podnika-
teľských subjektov, vedúcich k
zvyšovaniu úrovne a kvality života
obyvateľov, sme boli doteraz sved-
kami klamstiev, poloprávd, zavá-
dzania, obviňovania občanov z
neznalosti problematiky a neopod-
statnenosti ich požiadaviek zo
strany kompetentných orgánov a
samotného primátora mesta. Ne-
dostatočné vyvodzovanie osobnej
zodpovednosti predstaviteľov za
spôsobené pochybenia v súvis-
losti s prípadom výstavby na Muš-
káte, absolútna absencia sebare-
flexie, neustále výhovorky na pre-
nesenú štátnu správu, pokračova-
nie v nastúpenom trende v presa-
dzovaní tohto pochybného spôso-
bu politiky výstavby v meste marí
úsilie a odrádza občanov od na-
plňovania myšlienky v úvodnej
preambuli.

V každej kultúrnej demokratickej
spoločnosti, o ktorej nám predsta-
vitelia mesta tak radi hovoria a o
ktorej nás presviedčajú, by takáto
situácia okamžite vyvolala škandál
a nasledovalo by „stínanie hláv“.
Tu v Pezinku bola predložená zá-
verečná správa skupiny poslancov
vzatá MsZ na vedomie, uznesenie
neprijaté a zľahla sa zem. Tam
zostali aj tie silné tradície demo-
kracie v Pezinku.

Vladimír Mizerák

MsZ v Pezinku na svojom zasad-
nutí dňa 12.10.2007 prerokovalo
výsledok zisťovania poslaneckej
skupiny zriadenej na prešetrenie
petície „obyvateľov domu proti vý-
stavbe bytového domu, parkovísk
a prípojky na IS na Muškátovej ulici
č. 4/2006“.

Poslanecká skupina odporúčala,
aby MsZ v Pezinku schválilo uzne-
senie, v zmysle ktorého, cit.: „MsZ
žiada Mesto Pezinok a primátora
Mesta Pezinok ako štatutára Mesta
stanoviť v podmienkach ÚR pre
umiestnenie stavby, ktorá môže
výrazne ovplyvniť vzťahy v území
(lokalita Muškát), vypracovanie
urbanistickej štúdie tak, ako to vyža-
duje záväzná časť ÚP Mesta Pezi-
nok.“

Voči uvedenému návrhu uznese-
nia som podal pripomienku z dô-
vodu jeho legislatívnej nedokona-
losti.

MsZ v zásade rozhoduje dvoma
spôsobmi. Vydáva nariadenia
alebo prijíma uznesenia. Uznese-
ním (čo bol aj tento prípad) možno
niečo ,schváliť zobraťna vedo

mie uložiť úlohualebo na splne-
nie.

MsZ však môže ukladať úlohu
MsÚ (ako výkonnému orgánu
Mesta), ale nemôže ukladať úlohy
primátorovi! Primátor a MsZ sú dva
navzájom rovnocenné orgány sa-
mosprávy mesta! Navyše, sta-
vebný úrad je v rámci organizačnej
štruktúry súčasťou MsÚ. Návrh
uznesenia, ktorý predložila posla-
necká skupina by bol v prípade
jeho schválenia zmätočný!

Druhá moja pripomienka sa tý-
kala prípadného kompetenčného
sporu, ktorý by mohol nastať.

MsZ je kompetentným orgánom v
oblasti samosprávnej činnosti
mesta.

Na obce a mestá však zákonom
možno preniesť niektoré úlohy štát-
nej správy, ak je ich plnenie týmto
spôsobom racionálnejšie a efektív-
nejšie. Výkon štátnej správy prene-
sený na mestá a obce zákonom
riadi a kontroluje vláda (§ 5 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní).

Zdôrazňujem, že v prípade pô

sobnosti stavebných úradov nejde
o samosprávnu činnosť, ale prene-
sený výkon štátnej správy, kde pria-
mym nadriadeným orgánom Mesta
Pezinok je Krajský stavebný úrad v
Bratislave!

Na základe uvedených argumen-
tov a po diskusii MsZ v Pezinku
zobralo na vedomie závery posla-
neckej skupiny a neuložilo žiadne
úlohy stavebnému úradu, pretože
by to bol zásah do preneseného
výkonu štátnej správy.

Dúfam, že autor článku si dosta-
točne uvedomuje, že ak niekoho
obviňuje zo šírenia zavádzajúcich,
neodborných a nepravdivých infor-
mácií prostredníctvom tlače, ide o
výrazný zásah do osobnostných
práv občana a autor musí dokázať
pravdivosť svojich výrokov.

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodic-
kej tlači a hromadných informač-
ných prostriedkoch upravuje aj
ochranu proti zneužívaniu slobody

Autor inkriminovaného článku
však napísal, že uvedené po-
skytnuté informácie boli neprav-
divé, neodborné a zavádzajúce.

prejavu, slova a tlače. Občiansky
zákonník podrobne upravuje právo
každej fyzickej osoby na ochranu
osobnosti.

prednosta MsÚ v Pezinku

V zmysle zákona č.
81/1966 Zb. je každé zverejnenie
informácie, ktoré ohrozuje záko-
nom chránené záujmy občana
(ochrana osobnosti, resp. tzv. osob-
nostné práva sú najvýznamnejšie
práva občana), zneužitím slobody
prejavu, slova a tlače, za ktoré ne-
sie plnú právnu zodpovednosť tak
autor ako aj vydavateľ informácie.

Trvám na tom, že výroky, ktoré
som uviedol na zasadnutí MsZ v
Pezinku dňa 12.10.2007 k uvede-
nej problematike NEBOLI zavá-
dzajúce, neodborné alebo ne-
pravdivé! V súčasnosti zvažu-
jem podniknutie príslušných
právnych krokov a vzhľadom na
to, že nie som zástancom „dopi-
sovania si cez médiá“, autor in-
kriminovaného článku bude mať
možnosť dokázať pravdivosť
svojich obvinení pred prísluš-
ným súdom.

Mgr. Miroslav Šebesta



Na začiatok trocha radosti. Takej
obyčajnej, mojej vlastnej. Naozaj
sa úprimne teším, že sa u nás náj-
du občania, ktorí sa rozhodnú vy-
stúpiť s vlastným názorom na ve-
rejnosti a niesť, ako sa zvykne hovo-
riť, svoju kožu na trh. Toľko radosť.
Ďalej je to komplikovanejšie. Zá-
merne totiž hovorím o rozhodnutí i
o tej koži. Ísť s kožou na trh zname-
ná mnohokrát riziko a v každom
prípade predovšetkým zodpoved-
nosť. Za to, čo hovorím i za samého
seba. Písanie pre tých druhých je
vždy spojené so zodpovednosťou,
či si to pisateľ uvedomuje alebo nie.
Napísaním textu nevystavujeme
len vizitku riešenému problému, ale
aj vizitku samému sebe. Naše texty,
ich kultúrna úroveň, ich argumen-
tačná sila sú jednoducho správou o
nás, o našom osobnom svete i o
našej schopnosti či neschopnosti
chápať svet okolo nás. Sú to práve
naše texty, naše verejné vystúpe-
nia, ktoré zreteľne ukazujú, v čom
sme rozdielni či v čom sme rovnakí,
ktoré verzie sveta sme schopní po-
chopiť a ktoré presahujú naše mož-
nosti a schopnosti. Naše verejné
prejavy ukazujú hranice, v ktorých
sa pohybujeme. Etické, právne i
mentálne. Písanie je potom veľmi
riskantné podujatie, pretože nás
odhaľuje, ukazuje, okrem iného, aj
naše slabé miesta.

Uvádzam všetky tieto okolnosti
predovšetkým preto, aby som od-
kryl karty.Aby bolo jasné, o čo sa vo
svojej argumentácii budem opierať

a s akou predstavou o zodpoved-
nosti za verejne vyslovené slovo
budem narábať a zároveň s akým
typom zodpovednosti rátam aj u
tých druhých. Tým druhým bude v
tomto prípade istý pán Mizerák.

Dostala sa ku mne správa, že v
diskusnom fóre internetovej stránky
„Pk net“ sa o mne píše a že to, čo sa
tam píše, bude aj v časopise Pe-
zinčan. Tak som si to „nalistoval“ a
nestačil som sa čudovať. Človek, o
ktorom som nikdy nepočul, ktorého
som nikdy nevidel, ktorý so mnou
nikdy nehovoril o mne verejne vy-
hlasuje, že som na zasadnutí MsZ
v Pezinku predniesol „

“, že som ich „
“, čo viedlo k ne-

schváleniu uznesenia, ktoré navr-
hovala dávnejšie ustanovená po-
slanecká skupina.Aby bolo jasné, o
čo ide, dotyčný pán návrh spomína-
ného uznesenia aj odcitoval. Nuž a
tu je kameň úrazu, ktorý ukazuje,
že životný svet je komplikovanejši,
než si ho konštruuje vedomie na-
vyknuté na čiernobielu zreteľnosť a
krištáľovú jasnosť kasárenského
usporiadania sveta. Takže:
1. Nezastávam v mestskej samo-
správe žiadnu takú funkciu, ktorá
by mala inú váhu, než je váha ostat-
ných 24 poslancov, som poslanec –
člen mestskej rady. Nič viac – nič
menej. Váhovanie, s ktorým mani-
puluje pisateľ je teda

;
2. Hlasovanie, ktoré sa uskutočnilo
na môj návrh nebolo hlasovaním o
§ 7 zákona 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom
poriadku. Hlasovalo sa o odmieto

znôšku ne-
pravdivých a zavádzajúcich infor-
mácií podložil váhou
zastávanej funkcie

nepravdivým
konštruktom

že naše spoločné hlasovanie uká-
zalo, že vnímame hranice našej
vlastnej pôsobnosti, že chápeme
rozdiel medzi samosprávnymi funk-
ciami a výkonom štátnej správy.
Súčasne upozorňujem na množ-
stvo hlasovaní, ktoré je jednomy-
seľné, teda na situáciu, keď za ná-
vrh alebo proti nemu hlasujú VŠET-
CI. Čo si s tým počne rozhorčenie
nášho pisateľa? Na ktorú centrálu
zavolá skôr?

Na záver ešte jedna drobná po-
známka. To len preto, aby bokom
nezostala šedá eminencia tých mi-
zerných písačiek. Autor predmetnej
znôšky obvinení mi v súvislosti so
vznikom spomenutej poslaneckej
skupiny prisúdil veštecké schop-
nosti. Skutočne som povedal, že
viem odhadnúť aký bude výsledok
„prieskumu“. Poslanec Šipoš totiž
na zasadnutí, na ktorom bola sku-
pina vytvorená, vystúpil s radikál-
nou kritikou práce stavebného
úradu a požiadal, aby zastupi-
teľstvo postup tohto orgánu preskú-
malo. Už to išlo za hranice právo-
mocí zastupiteľstva. Ale nech! Po-
žiadal som preto pána poslanca –
navrhovateľa, aby kvôli objektivite
nebol členom tejto skupiny. Odmie-
tol a skupina pracovala v zložení, v
ktorom bol i on. Výsledok preto ne-
bolo ťažké predvídať. Dokonca
som presvedčený, že to vedel od-
hadnúť aj pán Mizerák. Ak to od-
hadnúť nevedel, tak sa mu touto
cestou ospravedlňujem. To predo-
všetkým preto, aby si nemyslel, že
som – veštec.

poslanec MsZ v Pezinku
René Bílik

nutí návrhu poslaneckej skupiny,
ktorý smeroval za hranice

. Tento zákon
vymedzuje kompetencie obecných
samospráv a nikde v ňom nie je
ustanovenie, ktoré by umožňovalo
kolektívnemu orgánu samosprávy
– zastupiteľstvu, prijímať uznesenia
zaväzujúce orgány štátnej správy
na vykonanie vôle samosprávy.
Stavebný úrad, aj keď je v štruktúre
mestského úradu, je, či sa to pisa-
teľovi Mizerákovi páči alebo nie –
orgánom vykonávajúcim štátnu
správu. Uznesenie voči nemu by
musel primátor pozastaviť a ak by
tak neurobil, bola by na rade proku-
ratúra, ktorá je povinná navrhnúť
jeho zrušenie. Teda

, že som poskytol „

“. Verím, že sa mi občan Mize-
rák, volajúci po zodpovednosti ve-
rejného funkcionára, ospravedlní ...
3. Zastávam sa svojich kolegov –
poslancov. Nie je to žiadne bezdu-
ché stádo, ktoré je možné tupo ma-
nipulovať. Ani z pozície funkcionára
mesta a už vôbec nie z pozície jed-
ného z nich. Každý hlasoval slo-
bodne a podľa svojho vedomia o
veci.
4. Občan Mizerák vo viere, že kla-
die sugestívne otázky, naznačuje,
že môj návrh a následné hlasova-
nie a jeho výsledok je prapodivným
prepojením „ “: OKS
na jednej strane a HZDS a SMERU
na strane druhej. Ubezpečujem
nášho investigatívca, že mi je

v akom straníckom
tričku do zastupiteľstva nastúpili
poslanci, ktorí sa stotožnili s mojím
návrhom. Som totiž presvedčený,

zákona
o obecnom zriadení

nie je prav-
dou

úprimne jedno

znôšku ne-
pravdivých a zavádzajúcich infor-
mácií

čerta s krížom

Pezinok – mesto priateľské k
seniorom, tak znel jeden z titulkov
v Pezinčanovi č. 10. Pekný článok,
fotografie účastníkov, usmieva-
vých, tancujúcich. Jednoducho
,,úžasné", dokonca aj s medziná-
rodnou účasťou. Človek by mohol
mať dojem, že v Pezinku sa robí
všetko pre všetkých občanov, aj
pre tých skôr narodených, čím sa
možno vhodne popýšiť nielen do-
ma, ale aj v zahraničí.

Bohužiaľ zabúda sa na jednu sku-
pinu občanov, hoci nie početnú, ale
predsa len veľmi dôležitú – na stre-
doškolských učiteľov. Učia pezin-
ské deti práve tak ako učitelia zá-
kladných škôl, ba uvádzajú ich aj
do života dospelých. V meste žijú
stredoškolskí učitelia, ktorí pochá-
dzajú zo starých pezinských rodín,
ktoré v nich formovali a upevňovali
vzťah k nášmu mestu a ľuďom v
ňom. Žiaľ, môžeš tu žiť, robiť pre

mesto, len to nesmieš robiť v zaria-
dení, ktoré nepatrí pod Mesto.

A preto mi nedávno padli z nosa
ružové okuliare a rozbili sa na
márne kúsky, takže nemôžem tan-
covať spolu s ostatnými seniormi.
Ostatne vydržali mi aj tak dosť dlho
a zrejme cez ne som sa dívala na
Mesto a tých, čo ho spravujú aj vte-
dy, keď médiami prebleskovali
správy o šafárení konšelov v iných
mestách.Astále som mala pocit, že
naši radní páni sú iní.Ale kdeže!

Ak budete čítať ďalej, pridŕžajte
si na nose okuliare, nielen tie di-
optrické, ale aj tie ružové, aby ste
spolu s nimi neprišli aj o ilúzie o
Meste, ktorého ste občanmi. V
roku 2005 zverejnili TV Pezinok i
mesačník Pezinčan informáciu, že
Mesto Pezinok postaví byty pre
učiteľov ako nadstavbu nad Ma-
terskou školou Za hradbami 1.
Keďže moja dcéra učí na Gymná-
ziu v Pezinku deti občanov Mesta
od základnej školy až po strednú
školu, podala si žiadosť o pridele-

nie učiteľského bytu, lebo žije ako
rozvedená matka dvoch malole-
tých detí s nami, rodičmi, v troj-
izbovom byte s plochou 64 m .

V júni tohto roku TV Pezinok infor-
movala, že sa začína výstavba bytov
nad MŠ Za hradbami 1 s tým, že
byty tam dostanú aj ,,výnimoční" pra-
covníci Mestského úradu v Pezinku
a to sa mi už moje ružové okuliare
skĺzli do polovice nosa. Nuž, ale
prečo nie, keď si Mesto zobralo úver
12 miliónov a ešte niečo okolo 5 mi-
liónov pridalo akože zo svojho vrecka
(to znamná peniaze všetkých nás,
občanov).

Potom sa mi však dostal do rúk
zoznam ľudí, ktorým takýto byt Mesto
nadelilo, ibaže postup jeho vzniku nie
je ani etický, ani transparentný.
Údajne vznikol tak, že konšeli si uro-
bili zoznam ľudí, ktorých Mesto potre-
buje, ako hovorí jeho vicerichtár, ,,za-
stabilizovať" a potom spätne na
mieru ušili kritériá, podľa ktorých o
pridelení bytov rozhodla Mestská ra-
da, v ktorej sedel aj jeden z uchá-

2

dzačov a dnes už šťastných majiteľov
nových ,,učiteľských" bytov (poslanec
Mestského zastupiteľstva v Pezinku).
Pravdaže, museli by sme pochybo-
vať o ich zmysle pre realitu, ak by si
ešte predtým neboli celý tento postup
,,posvätili" aj patričným Všeobecno-
záväzným nariadením (VZN).

V zozname ,,lepších" Pezinčanov,
ktorí byty dostali, lebo patria pod Mes-
to, sú slobodné učiteľky ZŠ, slo-
bodná riaditeľka Múzea, príslušníci
Mestskej polície v Pezinku, ktorým
už raz udelili sociálne byty, učiteľ,
ktorý vraj nevládze splácať úver.
Avšak učitelia stredných škôl, naprí-
klad Gymnázia, sú v tomto zmysle
občanmi ,,druhej kategórie", pretože
zariadenia, kde učia, patria pod
správu vyšších územných celkov.

A preto, vážení spoluobčania, nie
len seniori, keď som sa dozvedela,
prečo moja dcéra nedostala uči-
teľský byt v Pezinku, spadli mi z nosa
ružové okuliare a preto nemôžem
spolu s vami tancovať.

Jana Zelenáková
Stanovisko Mesta je na 8. strane.



Slovenský Červený kríž a spoloč-
nosť Tesco organizovali celoslo-
venskú finančnú zbierku Tesco cha-
rita 2007. V Pezinku sa zbierka
uskutočnila pod záštitou Miestneho
spolku SČK Pezinok II. Našich dob-
rovoľníkov v tričkách Červeného
kríža ste mohli stretnúť v hypermar-
kete Tesco Pezinok počas piatich
zbierkových mesiacov od mája do
októbra s výnimkou júla, kedy sa
zbierka nekonala. Aj vďaka vašej
pomoci sa nám podarilo vyzbierať
takmer 30 tisíc korún, čím sme
mohli splniť hlavnú myšlienku
zbierky – pomôcť starším a odká-
zaným občanom. K vyzbieranej
sume sme dostali príspevok 5442
Sk z paralelne prebiehajúcej
zbierky z výrobkov Palmolive pre-
dávaných v Tescu, čím sa celková
suma navýšila na 35 279 Sk. Z
týchto peňazí bola zakúpená polo-
hovacia posteľ a 11 kusov pos-
teľnej bielizne pre Zariadenie opat-
rovateľskej služby na Komenského

ulici v Pezinku. Veríme, že takýmto
spôsobom sme pomohli zlepšiť
život našim starším spoluobčanom.

V rámci zbierky prebiehali aj
sprievodné podujatia. V júni to bolo
meranie tlaku krvi, glykémie a
ukážky prvej pomoci a v septembri
opätovné meranie tlaku krvi.

Každá zbierka potrebuje zaniete-
ných ľudí, ktorí sú ochotní poskyt-
núť chvíľu zo svojho času a tak po-
môcť iným. V tomto prípade s nami
spolupracovali: Anna Štilhamero-
vá, Antónia Aschengeschwandtne-
rová, Ing. Eva Pavlovičová, Dag-
mar Peňková, Mária Kopitková a
Mária Augustínová z Klubu Ve-
nuša, Nikola Čechová, Braňo Ja-
dek, Lucia Pátková, Dominika Koší

ková, Martina Kaclíková, Kristína
Vavrová, Katarína Chrenková,
Živčáková, Miroslava Krajčovičová,
Lívia Zubová, Katarína Balážiková,
Čuranová, Michaela Hozová, Lucia
Tencerová – študenti pezinského
Gymnázia. Z MS SČK Pezinok II.
sa zapojili: Mgr. Jana Romaňako-
vá, Michal Prokeš, Jana Kupová,
Matej Belan. Osobitná vďaka patrí
pracovníkom hypermarketu Tesco,
ktorí sa podieľali na organizácii
zbierky.

Podrobnejšie o výsledkoch
zbierky sa dozviete na

alebo na
.

MS SČK Pezinok II.

www.red-
cross.sk www.msck-pe-
zinok.bolg.cz

Matej Belan

V roku 2005 sa začal v Pezinku
na základe rozhodnutia mestského
zastupiteľstva realizovať monitoro-
vací kamerový systém. Mesto tým
sledovalo zvýšenie bezpečnosti,
ochranu majetku a verejného po-
riadku. Garantom projektu je mest-
ská polícia. V jej priestoroch sa na-
chádza riadiace stredisko. V uli-
ciach mesta, zatiaľ v centrálnej zó-
ne, je umiestnených šesť kamier.

Na monitorovací systém sme sa
spýtali náčelníka Mestskej polície v
Pezinku .

– Vychádzali sme zo skúseností
iných miest, kde sa tento projekt
osvedčil. Kamery v uliciach sú účin-
ným pomocníkom; je to preven-
tívny prostriedok proti kriminalite a
zločinu, prispieva k odhaľovaniu
krádeží, predaja drog, narušovaniu
verejného poriadku, neoprávne-
ného parkovania a i.

– Odkedy máme monitorovací sys-
tém odhalili sme množstvo prípa-
dov vandalizmu, fyzických útokov,
priestupkov vodičov. Môžeme poho-
tovo zakročiť a zjednať poriadok.

Mgr.Ľudovíta Farbulu
Čo viedlo k tomu, že sa začal

monitorovací kamerový systém
realizovať?

Aké máte praktické skúse-
nosti v Pezinku?

l

l

Neprispieva to však len k od-
haľovaniu trestnej činnosti, mno-
hých prítomnosť kamier od také-
hoto konania odrádza. Ľudia si uve-
domujú, že sú sledovaní a ich
trestná činnosť môže byť odhalená.

– Ide o modernú technológiu. Čo
sa týka kamier, tieto majú 23-
násobné optické a osemnásobné
digitálne zväčšenie. Sú diaľkovo
ovládané, otáčajú sa, majú v do-
sahu pomerne široký priestor. Sní-
majú aj za tmy. Obraz z každej ka-
mery je zaznamenávaný digitál-
nym rekordérom v riadiacom stre-
disku, archivuje sa sedem dní.

– Podľa zákona musíme zabez-
pečiť ochranu osobných údajov.
Kamerové záznamy môžeme po-
skytnúť len pre orgány v trestnom
konaní alebo na riešenie priestup-
kov. Tieto záznamy sa uchovávajú
na potrebnú dobu. Ostatné zá-
znamy sa po siedmich dňoch vyma-
závajú. Záznam z našich kamier už
nemožno použiť pre médiá.

– Áno, v doterajších dvoch eta na-

l

l

l

Povedzte nám niečo o použí-
vanej technike...

Nemožno obrazový záznam
zneužiť?

Škoda, že zatiaľ je monitoro-
vaný len stred mesta...

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Holubyho ul. (pri odbočke na Radničné nám.)

Radničné nám. (budova MsÚ)

Radničné nám. (pred Billou)

Holubyho ul. (pri Fortni)

Okružná križovatka Holubyho-Mladoboleslavská-Kupeckého-Š.
Polkorába

Pred Zámockým parkom

(v zábere: Holubyho, Radničné nám.)

(v zábere: Radničné nám., Potočná ul.)

(v zábere: Radničné nám., ul. M.R. Štefánika, Kollárova, Meisslova)

(v zábere: Holubyho, Farská, Fortna)

(v zábere: križovatka, Holubyho, Š. Polkorába, Kupeckého, Mladoboleslavská)

(v zábere: okolie Zámku)

pách boli kamery nainštalované v
strede mesta, kde sa pohybuje naj-
viac ľudí. Treba povedať, že nejde
o lacnú záležitosť, ďalšie rozširo-
vanie bude závisieť od finančných
možností mesta. V tomto roku sme
nainštalovali dve kamery, v budú-
com roku neplánujeme žiadnu. V
roku 2009 chceme umiestniť ďalšiu
na križovatke Holubyho-Moyze-
sova a začneme sa posúvať do
okrajovýchčastí mesta.

– Miestnosť, v ktorej sa nachádza,
je nevyhovujúca. To je najväčší
problém. V budúcom roku by sa
mal tento stav zmeniť, keď budú
dobudované nové priestory pre
mestskú políciu. Na tomto praco-
visku rátame s osobitným perso-
nálnym zabezpečením.

l Máte pre riadiace stredisko
kamerového systému vhodné
priestory?

(mo)

Psychiatrická nemocnica v Pezinku sa dostala do minimálnej siete zdra-
votníckych zariadení, s ktorými zdravotné poisťovne musia uzatvoriť zmlu-
vu. Zoznam 34 nemocníc na Slovensku (všetky sú štátne) schválila 24.
októbra vláda SR.

V Bratislavskom kraji sa okrem PN v Pezinku do zoznamu dostalo sedem
bratislavských zariadení: FNsP, detská FNsP, Národný onkologický ústav,
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Detské kardiocentrum, Ne-
mocnica ministerstva obrany a Nemocnica ministerstva vnútra. (mo)

Keďže bývam pri hlavnej ceste
v tejto časti Pezinka, článok ma
zaujal o to viac. Autor súčas-
ného riešenia určite nikdy ne-
prechádzal Grinavou a rozhodol
o novom značení bez nás. Nové
značenie je ešte nebezpečnej-
šie ako staré, pretože cesta je
rozšírená na maximum. Už te-
raz, aj keď sú tu tabule na ob-
medzenie rýchlosti kvôli pre-
stavbe cesty, vodiči značky ne-
rešpektujú. Myslím, že pokiaľ tu
nebudú mechanické prekážky
na nútené zníženie rýchlosti (na-
príklad retardér), nepomôže
žiadne dopravné obmedzenie.

Andrej Klamo

VODIÈI HUNDRÚ
NA NOVÉ DOPRAVNÉ
ZNAÈENIE V GRINAVE
(č. 10/2007)

Medzinárodné kolokvium, kto-
ré sa konalo 16. októbra v Rene-
sančnom dome v Pezinku ako
posledné podujatie Bienále
plastiky malého formátu, obo-
hatilo odbornú verejnosť z Čes-
ka, Maďarska, Rakúska a Poľ-
ska o nové pohľady na súčasnú
komornú plastiku. Kolokvium
bolo zároveň aj spoločenským
podujatím. Hostia mali pekný
umelecký zážitok nielen z vý

stavy, kde 42 slovenských so-
chárov prezentovalo svoje naj-
novšie diela, ale aj z krásneho
koncertu i kulinárneho pohoste-
nia.

Pri zabezpečovaní tohto podu-
jatia nám pomohli aj sympatickí
mládenci z SOŠ PZ Pezinok –
Dominik Valla, Juraj Lovaš a
Ján Čech. Ďakujeme.

Občianske združenie
Atelier PK Pezinok



V nedeľu 28. októbra sa konala
prezentácia publikácie Petra
Sandtnera s názvom

. Ide o pokračovanie prvého
dielu s názvom Pezinskí kňazi –
farári, kapláni, rodáci z Pezinka.

Slávnosť sa začala pontifikálnou
svätou omšou v Kapucínskom kos-
tole Najsvätejšej Trojice, obetovanou
za zosnulých kňazov Charitného
domova (CHD) v Pezinku. Hlavným
celebrantom bol emeritný biskup

, koncelebrovali kňazi, ktorí do
roku 2004 žili v CHD v Pezinku:

(direktor
CHD, 94 ročný),
(posledný duchovný správca CHD),

(rodák z

Pezinskí
kňazi – obyvatelia Charitného do-
mova

Jeho Excelencia Mons. Dominik
Tóth

don
František Kollár SDB

vdp. Július Kupča

vdp. Vendelín Kubíček

niesol vdp. Vendelín Kubíček. Podu-
jatie sa zakončilo predajom kníh a
autogramiádou. (ss)

Martákom. Na záver si pítomní uctili
zosnulých obyvateľov CHD minútou
ticha a krátkou modlitbou, ktorú pred

Pezinka), a
. Obetné dary pri-

niesli sestry vincentky, ktoré pôsobili
v CHD ako ošetrovateľky.

Nasledovalo samotné uvedenie
knihy v salóniku Domu kultúry za
veľkej účasti prítomných, ktorých
privítala riaditeľka KC Ing. Ingrid Nos-
kovičová. Knihu predstavil autor a
poďakoval sa všetkým, ktorí mu po-
mohli pri jej vydaní. O skúsenostiach
s opaterou kňazov-dôchodcov po-
rozprávala sestra Barbora Kroftová,
ktorá bola lekárkou v CHD štrnásť
rokov. Zoznam všetkých kňazov a
rehoľníkov, ktorí žili v CHD prečítal
Stanislav Pátek. S kultúrnym pro-
gramom sa predstavil sólista opery
Slovenského národného divadla
Peter Sýkora s klaviristom Jánom

vdp. Marián Briška
vdp. Peter Vaško

V pezinskom Chráme Nanebo-
vzatia Panny Márie (Farský kos-
tol) je historický organ majstra Šaš-
ka, ktorý bol postavený pred 145
rokmi. Chátrajúci nástroj si vyža-
duje nevyhnutnú rekonštrukciu.
Obnova je veľmi nákladná, preto
sa organizuje viacero akcií, z kto-
rých výťažok sa použije na tento
účel.

Občianske združenie AD UNA
CORDA a umelecká agentúra
FONTÁNKA organizujú cyklus
nedeľných benefičných koncertov
pod názvom Organissimo. Po
opernom koncerte poslucháčov
VŠMU (11. 11.) a komornom kon-
certe Moyzesovho kvarteta (18.
11.) to bude zborový koncert Ad
Una Corda k 140. výročiu založe-
nia zboru. Podujatie sa uskutoční
25. novembra o 15.30 hod. vo Far-
skom kostole. Dobrovoľné vstup-
né bude príspevkom na benefičnú
zbierku.

Na záchranu vzácneho historic-
kého organu môžete prispieť aj na
špeciálne bankové konto: 666 028
1001/5600, variab. symbol 555.
Za príspevok ďakujeme. (ben)

V októbri ukončil s nami spolu-
prácu dlhoročný externý spolu-
pracovník . Po
celý čas sa venoval jazykovej
úprave Pezinčana, isté obdobie
pôsobil aj ako predseda redak-
čnej rady.

Za jeho zodpovednú a poctivú
prácu, ktorú odviedol pri tvorbe
mestských novín mu z celého
srdca ďakujeme a želáme mu
veľa zdravia a spokojnosti v živo-
te.

Jozef Zelenák

Redakcia Pezinčana

V rámci medzinárodného stretnutia Senior fórum v
Pezinku, zástupkyňa partnerského mesta Mladá Bo-
leslav Helena Červená informovala o medzinárodnej
seniorskej literárnej súťaži na tému

. Pri tejto príležitosti ponúkla se-
niorom z Pezinka účasť v nej. Stačí napísať svoj prí-
beh alebo vyznanie (v rozsahu 2-3 strán) na uvedenú
tému (s prípadnou vlastnou ilustráciou) a doručiť ho
na Mestský úrad v Pezinku (č. dv. 9) do konca roku
2007. Odtiaľ budú najlepšie súťažné práce zaslané
do Mladej Boleslavi do finále. Autori víťazných
príspevkov budú pozvaní na jar na slávnostné vyhlá-
senie výsledkov do nášho partnerského mesta. Bliž-
šie informácie možno získať na tel. 033/6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

Miesto, na ktoré
celý život spomínam

(EL)

Novovybudované byty v areáli
MŠ Za hradbami, boli prideľované
v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Pezinok č.
10/2007 o prideľovaní mestských
nájomných bytov . Toto VZN upra-
vuje postup a pravidlá pri pri-
deľovaní mestských bytov žiada-
teľom o byt, podmienky a kritériá
ich prideľovania, pôsobnosť orgá-
nov mesta v bytových veciach a
postup pri uzatváraní zmlúv o náj-
moch bytov.

Vzhľadom na skúsenosti s ná-
jomcami, ktorým boli pridelené iné

novopostavené mestské nájomné
byty (devastácia, neporiadok, van-
dalizmus, neplatiči, problémy s
vysťahovaním ...), bol tentoraz
predložený návrh do Mestskej rady
(orgán kompetentný rozhodovať o
pridelení mestských bytov), aby v
uvedenom prípade boli byty pride-
lené tým záujemcom, ktorí vykoná-
vajú práce nevyhnutné pre mesto,
resp. vykonávajú spoločensky vý-
znamné povolanie, ktorého výkon
je viazaný na mesto Pezinok a záro-
veň spĺňajú osobitnú podmienku,
že sú v pracovnom pomere s Mes-

tom Pezinok, resp. so zamestnáva-
teľom, ktorý je v zriaďovateľskej
alebo zakladateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok.

Nájomné zmluvy na tieto mest-
ské byty sú uzatvorené na dobu
určitú a to na čas počas trvania pra-
covného pomeru s Mestom Pezi-
nok, resp. zamestnávateľom, ktorý
je v zriaďovateľskej resp. zaklada-
teľskej pôsobnosti Mesta Pezinok,
maximálne však na dobu 3 rokov.

Oddelenie pre styk
s verejnosťou
a médiami MsÚ Pezinok

V priebehu októbra uskutočnilo oddelenie preven-
cie kriminality mestskej polície prednášky na témy:

(pre ),
(pre ) a

(pre ). Okrem
toho, prostredníctvom koordinátora prevencie krimi-
nality realizovali odborné školenie pre pedagógov
Špeciálnej ZŠ. Pamätali aj na seniorov. V rámci pro-
jektu oslovili
svojou prednáškou 63 nadšencov ďalšieho vzdelá-
vania.

Prevencia drogových závislostí
Prevencia šikanovania Aj policajt
môže byť tvojím priateľom

Pezinok – mesto priateľské seniorom

391 žiakov
239 žiakov

40 žiakov

(ms)

Cez zimné vykurovacie obdobie vznikajú požiare od
vykurovacích telies. Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru preto upozorňuje užívateľov:
– nepoužívajte spotrebiče, na ktorých je zistená poru-
cha;
– pri vykurovaní nepoužívajte horľavé kvapaliny (ben-
zín, lieh, petrolej);
– zabezpečte inštaláciu tepelných a vykurovacích

telies podľa návodu;
– zabezpečte, aby sa v blízkosti týchto telies nena-

chádzali horľavé látky;
– nevychladnutý popol neukladajte do nádob z

horľavých materiálov;
– venujte pozornosť pravidelnémučisteniu komínov.

Pri vzniku požiarov porušením povinností, ktoré
vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi, sa fy-
zická osoba dopúšťa priestupku na úseku ochrany
pred požiarmi a môže jej byť uložená pokuta až do
výšky 3 tis. Sk. mjr. Ing. Eva Orlická (krátené)



Klaudia Španková 10.9.
David Fecko 11.9.
Lucia Ries 11.9.
Kamila Figurová 13.9.
Michal Ryšavý 14.9.
Christian Valachovič 15.9.
Matej Brliť 18.9.
Simona Držíková 19.9.
Dominik Ševčík 19.9.
Matúš Mikloš 24.9.
Adam Bednarič 25.9.
Vladimír Mužík 26.9.
Dominika Slamková 26.9.
Karin Klamová 28.9.
Adela Marková 28.9.
Elisabeth Moravčíková 29.9.
Daniel Hornáček 30.9.
Damian Drahoš 3.10.
Michal Koman 5.10.
Adam Buri 7.10.
Peter Lukovský 7.10.
Filip Polakovič 8.10.
Alex Laky 9.10.
RadoslavAdamčík 10.10.
Pavol Nahálka 11.10.
Michaela Švarcová 13.10.
Adam Kiaba 16.10.
Michal Juhás 17.10.
Matej Vizner 17.10.
Adam Hudec 21.10.
Lukáš Hudec 21.10.
Linda Pogačová 21.10.
Šimon Melničák 24.10.

Jozef Moravčík 78 r.
Ľuboslav Lenghart 50 r.
Ivana Drugová 56 r.
Paulína Hanúsková 86 r.
Ing.Anton Žila 60 r.
Mária Neyová 87 r.
Paulína Gruberová 98 r.
Emília Martinovičová 80 r.
Rudolf Buday 79 r.

Samuel Juran 4.11.
Karol Kovačovský 4.11.
Emília Tajovská 5.11.
Jozef Pilka 6.11.
Anna Stachová 9.11.
Oľga Štrbová 12.11.
Antónia Masloviecová 12.11.
Mária Zvolenská 23.11.

Zuzana Klempová 1.11.
Edita Lukačovičová 5.11.
Terézia Masarovičová 5.11.
OľgaAugustínová 12.11.
Anna Lošonská 12.11.
Genoveva Franková 14.11.
Rudolf Mihalovič 17.11.
Beata Sabová 24.11.

Mária Sopková 5.11.
Viktória Hörmannová 7.11.
Ing. Roman Šplháček 7.11.
Katarína Hüblová 24.11.
Oľga Slimáková 26.11.

Mária Šimonovičová 23.11.

Ondrej Biznár 9.11.

Marta Pivková 22.11.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročná

90-ročný

92-ročná

Marek Kiss aAlenaAdamová
Ing. Pavol Kaldec a Katarína Orba-
nová
Ing. Branislav Galba a Zuzana Her-
gottová
Peter Mruškovič a Martina Gáliková
Matúš Križan a Elena Schwamme-
lová
Matúš Galovič a Eva Juráčková
Pavol Púdela a Lucia Marecová
Peter Macho a Soňa Škanderová
Mário Lupták a Darina Viktorínová
Peter Horváth a Ing. Soňa Prešin-
ská
Ettore Bonomo a Diana Nemcová
Dominik Biznár a Monika Halgašová

Dňa 14. 10. 2007
uplynul rok od prí-
chodu tej šokujúcej
správy, že sa nám z
hôr už nikdy nevráti
náš manžel, otec a
syn .

V deň tohto smutného výročia sa
konalo spomienkove stretnutie na
symbolickom cintoríne na Poprad-
skom Plese, kde bola umiestnená
pamätná tabuľka. Vďaka tým, ktorí
sa o to pričinili, tým, ktorí merali
cestu až do Tatier, aby vzdali úctu
svojmu kamarátovi, ale aj tým, ktorí
nemohli prísť a duchom boli a sú s
nami.

Manželka a dcéra.

Ivan PROKOP

Osud nás síce rozdelil, ale myšlien-
kami a spomienkami si stále s na-
mi.

Dňa 14. októbra
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-
žel, otec, dedko

.
S láskou spomínajú manželka Emí-
lia, syn František a dcéra Mária s
rodinami.

Ferdinand
LIBANT

Dňa 12. 11. 2007
sme si pripomenuli
nedožité 80-te naro-
deniny nášho dra-
hého manžela, otca
a dedka

,
ktorý nás navždy opustil 27. 3.
1971.
S láskou spomínajú manželka
Ružena, deti Jana a Peter s rodina-
mi. Nezabúda a spomína i celá
ostatná rodina.

Jozefa HANÚSKA

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, pokojný spánok ti
priať, modlitbu tichú odriekať, s bo-
lesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 14. 11. uplynul
bolestný rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

.
S láskou a smútkom
spomína smútiaca
rodina.

Ján HABERL

V srdciach tých, ktorí ťa milovali
budeš stále žiť.
Dňa 24. 11. uplynie
20 rokov, čo nás
navždy opustil, po
tragickej smrti, náš
drahý syn, brat

.
S láskou spomína-
me a ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a venujú mu s nami tichú spo-
mienku.

Rudolf
LOŠONSKÝ

Pripomenuli sme si
7. výročie smrti

z Pezinka.
S láskou spomína
sestra s rodinou.

Štefky
BOTŤÁNKOVEJ

Dňa 28. 11. 2007
uplynie 12 rokov, čo
nás navždy opustila

z Pezinka.
S láskou spomína
syn a sestra s rodi-

nou.

Mária PÁTKOVÁ

Dňa 1. 12. 2007 uply-
nie 20 rokov, čo nás
opustil náš drahý
otec a dedo

.
Spomíname a ďaku-
jeme za tichú spo-

mienku všetkým, ktorí na neho ne-
zabudli. Smútiaca rodina.

Ondrej SANDTNER

Dňa 2. 12. 2007 uply-
nie 15 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mamička a
babička

.
S láskou v srdci spo-
mína najbližšia rodina.

Anna PÓČOVÁ

Kto sa hlboko vryje do srdca, nikdy
sa z neho nevytratí. Všetko, čo žije
po mne, v mojom mene, v práci a v
láske – to ma pripomenie.
Dňa 8. 12. 2007
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, dedko

.
S láskou a bôľom v
srdci spomínajú
manželka Oľga, syn
a dcéry s rodinami, vnúčik Šimonko
a vnučka Nikolka.

Karol MUNKA

Dňa 10. 12. 2007 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia náš-
ho najmladšieho
brata

.
Spomienka v našich
srdciach navždy zostane. Spomí-
najú súrodenci s rodinami, syn
Branko a dcéra Klaudia.

Jozefa
NOSKOVIČA

Dňa 9. 12. 2007 si
pripomíname 5. vý-
ročie smrti môjho
manžela

,
ktorý nás náhle
opustil tragickou

smrťou vo veku 53 rokov.
So smútkom v srdci spomínajú
manželka Veronika, dcéra Monika a
syn Robert. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Antona KOVALÍKA

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 17.
10. 2007 oprevadili
na poslednej ceste
našu drahú mamič-

ku .
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. S láskou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami.

Pavlínu HANÚSKOVÚ

Dňa 28. 10. 2007
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
našej drahej mamy,
babky a prababky

.
S láskou spomínajú dcéry Zlata,
Veronika, synovia Ján, Vladimír a
Ľubomír s rodinami.

Heleny
STOJKOVIČOVEJ

Irena Lacková 41 r.
Eduard Hanusek 73 r.
Ján Polakovič 56 r.
Ladislav Kajánek 79 r.

Nina Maťusová 25.10.
Zuzana Jurášová 30.10.
Kristína Chvílová 4.11.

V 9. čísle Pezinčana sme v rub-
rike Spoločenská kronika ne-
správne uviedli meno

. Za chybu sa ospra-
vedlňujeme.

Kataríny
Caganovej

Redakcia

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí
dňa 18. 10. 2007
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
drahého zosnulého

.
Ďakuje smútiaca rodina.

Milana PEŠKU



V roku 2005 bola na vrchu Starý zámok nad Pinelo-
vou nemocnicou objavená a následne pracovníkom
Archelogického múzea SNM Mgr. R. Čambalom od-
borne posúdená vzácna keltská spona. Patrí k typu
tzv. scharnierovej spony – podľa odbornej typológie
typ Feugére 21a1 ,,Alesia". Táto je rozšírená predo-
všetkým na území bývalej Galie (Francúzsko a zá-
padné Švajčiarsko), kde je aj jej pôvod a v oblasti Slo-
vinska. Na území Slovenska sa vyskytuje veľmi
zriedkavo, doteraz je známych len 10 nálezov – z
toho severne od Dunaja 8 exemplárov. Spony typu
Alesia boli okrem Pezinka nájdené v Bratislave (2
ks), Bratislave-Rusovciach (2 ks), Lábe, Dolnej Stre-
de, Skalke nad Váhom, Liptovskej Mare a v Púchove.

Akým spôsobom sa takýto predmet vlastne dostal
do Pezinka? Sú dve základné teórie výskytu spôn
typu Alesia na území Slovenska. Jednou sú ob-
chodné kontakty územia dnešného Slovenska s ob-
lasťami, kde má tento typ svoj pôvod. Druhá vy-
chádza okrem iného z predpokladu, že spony Alesia
boli vyrábané podľa cudzích vzorov na území brati-
slavského opida. Opiera sa pri tom o skutočnosť, že z
oblasti vtedajšieho Norika, Moravy a severnej Panó-
nie poznáme len tri exempláre tohto typu spony, z
toho dva z Bratislavy-Rusoviec. Potvrdenie tejto
teórie by znamenalo ďalší doklad remeselnej zruč-
nosti ,,bratislavských" Keltov. Všetky typy spôn pod-
liehali ako významný doplnok odevu módnym vply-
vom a preto sú vo všeobecnosti dôležitým datovacím
prameňom. Alesia z Pezinka nie je výnimkou. Výskyt
spôn tohto typu na území Slovenska zaraďujeme do
neskorolaténskeho obdobia (po roku 50 p.n.l.), s mož-
nosťou jej prežívania v období postupného úpadku
keltskej civilizácie na našom území. Z pohľadu regio

nálnych dejín je nález neskorolaténskej spony typu
Alesia dôležitým dokladom možnej existencie komu-
nikácie, prechádzajúcej cez Malé Karpaty už v spo-
mínanom období. Tento predpoklad potvrdzujú aj
novšie nálezy z obdobia laténu a stredoveku, ktoré
sa momentálne spracúvajú.

, Mestské múzeum v PezinkuPeter Wittgrúber

Štatistický úrad SR oznamuje,
že od novembra 2007 a v roku
2008 bude zisťovať vo vybraných
domácnostiach v Pezinku údaje o
výdavkoch a príjmoch domácností
– štatistiku rodinných účtov.
Cieľom zisťovania je získať infor-
mácie o hospodárení domácností,
ktoré poslúžia pri tvorbe sociálnej
politiky vlády. Vybrané domác-
nosti navštívi zamestnanec ŠÚ,
ktorý je povinný preukázať sa oso-
bitným preukazom. Ochrana dô-
verných údajov je zabezpečená v
zmysle zákona č. 540/2001 Z.z.

(mš)

Gymnázium Pezinok, Rada ro-
dičov a Občianske združenie
Mladí gymnazisti pri Gymnáziu v
Pezinku usporiadali medziná-
rodný basketbalový turnaj chlap-
cov gymnázií o pohár 17. novem-
bra.

Víťazom turnaja sa stalo do-
máce Gymnázium Pezinok, ktoré
viedol tréner extraligového tímu
Pezinka Milan Černický. Na dru-
hom mieste sa umiestnili gymna-
zisti z Mladej Boleslavi (ČR) a na
treťom z Wiener Neustadtu (Ra-
kúsko). (mo)



V dňoch 16. a 17. novembra sa uskutočnil v našom regióne Deňotvo-
rených pivníc. Pre ochutnávačov mladých vín bolo otvorených 96
pivníc (o 15 viac ako v minulom roku) malých i veľkých výrobcov vín
od Bratislavy až po Trnavu. O podujatie bol obrovský záujem, orga-
nizátori znovu nedokázali uspokojiť všetkých záujemcov. Tí, ktorým
sa nepodarilo získať lístky, môžu si ich rezervovať na ďalší termín –
pivnice budú otvorené tiež na sv. Urbana 24. mája 2008. (mo)

Už po tretíkrát organizuje Revia
projekt Otvor srdce, daruj knihu.
Jeho zámerom je splniť vianočné
želanie a potešiť deti zo sociálne
znevýhodnených rodín.

Ako môžete podporiť tento pro-
jekt? Stačí ak v období od 1. – 31.
decembra 2007 navštívite kníhku-
pectvo Modul na Štefánikovej ulici
v Pezinku a z ponuky kníh, zosta-
venej špeciálne na základe želaní
detí, kúpite jednu z nich. Nadácia
Revia potom v spolupráci s vybra-
nými základnými školami z Pezin-
ka, Modry a Šenkvíc zabezpečí,
aby sa knihy dostali do ,,správ-
nych rúk".

Darčekom pre vás bude aj tento
rok Živý pezinský orloj počas Via-
nočných trhov, ktorý bude v réžii
nadácie Revia a divadelného zos-
kupenia Desky. (Revia)

– tvorivé dielne pre maminy,
vždy v pondelok od 10.00 hod.:
3. 12. –

;
10. 12.

;
17. 12. –

Šikovné ručičky mojej mamič-
ky

Vianočné zvončeky zvo-
nia

Betlehem na stenu ale-
bo okno

Dobrá rada nad zlato,

Aranžovanie slávnostného šted-
rovečerného stola

Aj ja mám šikovné ručičky

Maľujeme mikulášske
magnetky a vianočné pozdravy

Pastier a ovce (bájka)

;
–

tvorivé dielne pre detičky, vždy v
utorok od 10.00 hod.;

4. 12. –
;

11. 12. – ;

18. 12. –
;

– modlitbové
stretnutia veriacich mamičiek,
vždy v stredu od 9.00 hod.;

, vždy v
stredu od 10.00 hod.;

, vždy vo štvr-
tok od 10.00 hod.;
6. 12. – ;
13. 12. –

;
20. 12. – ;

– príďte ochutnať alebo
len tak na kus reči..., vždy v piatok
od 10.00 hod.

Príďte sa pozrieť do nášho voňa-
vého stánku plného zaujímavých
drobností počas vianočných trhov
na Radničnom námestí v dňoch
20. – 22. 12. 2007.

Viac informácií o programe a akti-
vitách MC MaMaTaTaJa sa doz-
viete na www.mamatataja.szm.sk,
tel. č. 0904 540 905, 0911 668 033,
mamatataja@zoznam.sk.

Ozdobujme vianočný
stromček, deti!

Balzam na dušu

Let´s play in English

Ťap, ťap, ťapušky

Cvičenie s riekankami
Stavanie snehuliakov

...so snehom aj bez
Zima –bŕŕ

Čajovňa



Volejbal:

Basketbal:

24.11. VTC Pezinok – Košice
2.12. VTC Pezinok – Slávia UK
5.12. VTC Pezinok – VK Senica

(Slovenský pohár)
15.12. VTC Pezinok – Doprastav

Bratislava

28.11. MBK Pezinok – TU Košice
(Slovenský pohár)

1.12. MBK Pezinok – Inter BA
15.12. MBK Pezinok – Prievidza

Dobrovoľný hasičský zbor vás
pozýva na 6. ročník minifutbalo-
vého turnaja o

, ktorý sa uskutoční v
sobotu 1. decembra 2007 v hale
ZŠ Štúrova ul. v Modre. Začiatok o
8.30 hod.

Putovný pohár
záchranárov

(ši)

V rámci 15. medzinárodného
festivalu horských filmov v Pop-
rade sa v sobotu 13. októbra usku-
točnil Slovenský pohár v športo-
vom lezení – boulderingu senio-
rov. Na tomto preteku boli úspešní
aj mladí Pezinčania, súrodenci
Kováčikovci. Jakub skončil na dru-
hom mieste a Dominika na treťom.
Obaja zároveň vyhrali aj kategóriu
juniorov. (jk)

Po prvý raz vo svojej existencii prišli pezinskí
plavci na preteky v zostave takmer dvadsiatich detí,
z ktorých väčšina štartovala mimo pezinskej pla-
várne po prvý raz. Stalo sa tak 20. októbra na
Majstrovstvách Bratislavského kraja v Malackách.

Medzi najmladšími deťmi sa vo výbornom svetle
ukázal (ročník 2000), ktorý na 25 m
kraul obsadil 2. miesto.

V kategórii C (ročníky 1997 a 98) sa presadili stá-
lice klubu – získala dve zlaté
medaily (na 100 a 200 m polohové preteky), ktoré

Tadeáš Teťák

Simona Mičudová

doplnila bronzom na 200 m znak a bol
strieborný na 50 m motýlik, potešil aj štvrtými
miestami na 200 m znak a 100 m polohové preteky.
K medailistom sa pridal aj tretím mies-
tom na 100 m prsia.

Pezinský plavecký klub čoraz väčšmi presviedča,
že investícia do detí je výborná idea. V klube je už
vyše 100 detí a ďalšie pribúdajú. Na základe dohody
klubu s vedením mestskej plavárne môžu najlepší
pezinskí plavci trénovať po prvý raz v histórii dvojfá-
zovo.

Adam Brat

Andrej Naňo

(lb)

V sobotu 10. novembra sa v
Ilave konalo 1. kolo Pohára fede-
rácie v karate mládeže. V silnej
konkurencii sa nestratili ani pre-
tekári z Karate-kickbox klubu Pezi-
nok, ktorí získali tieto medailové
umiestnenia: 1. miesto –

(kumite žiaci do 150 cm),
(Daniela

Šiandorová, Kristína Uherčíková,
Kamila Hozová) a

(Manh Le Duc,
Juraj Holan, Adam Borovský), 2.
miesto – (kata žiaci
do 11 rokov) a
(kata do 12 rokov).

Manh Le
Duc
družstvo kata dievčat

družstvo ku-
mite chlapcov

Manh Le Duc
Kamila Hozová

(kt)

Primátor Oliver Solga a viceprimátor JánČech pri prestrihnutí pás-
ky, ktorým oficiálne otvorili novovybudované miniihrisko.

V nedeľu 11. novembra za účasti
investorov, dodávateľov, sponzo-
rov, poslancov mestského zastu-
piteľstva a ďalších hostí sa usku-
točnilo slávnostné odovzdanie
miniihriska do užívania. O vybudo-
vanom diele informoval podpred-
seda FK PŠC Juraj Markovič.
Pásku prestrihli primátor Oliver
Solga a viceprimátor Ján Čech.
Prvý výkop urobil predseda FK
PŠC Vladimír Kinder.

Futbalové miniihrisko bolo vybu-
dované s podporou Európskej fut-
balovej únie UEFA a Ministerstva
školstva SR podľa projektu Slo-
venského futbalového zväzu. Na
financovaní ihriska sa podieľali
SFZ (250 tis. Sk), UEFA (200 tis.),
MŠ SR (300 tis.), Mesto Pezinok
(400 tis.), sponzori PŠC Pezinok
(255 tis. – z toho 100 tis. ZMOP
Modra p. Varecha, 155 tis. PŠC
Pezinok ako pôžička od Mesta
Pezinok), PŠC Pezinok (660 tis. –
zemné práce, úprava terénu – za-
bezpečené cestou sponzorov).
Sponzorsky prispeli: Gazmont
Pezinok, ZMOP Modra, Petmas
Pezinok, Instamik Pezinok,Auto

doprava Strnisko, M a T Pezinok, fi
Holko Bratislava, ALAS Slovakia,
Stavebniny u Kvetky, fi Runec Pe-
zinok. Dodávateľom bola firma
SPORTER Bratislava.

Miniihrisko v areáli futbalového
štadióna PŠC má rozmery 40 x
20 m, povrch tvorí umelý trávnik

vyplnený kremičitým pieskom a
gumeným granulátom.

Bude sa využívať na športové
účely. Okrem futbalistov budú mať
naň prístup tiež školy, firmy, organi-
zácie, organizovaní a neorganizo-
vaní nadšenci minifutbalu.

(mo)

Počas prvého
novembrového ví-
kendu odohrali fut-
balisti na západ-
nom Slovensku
posledné kolá je-

sennej časti v regionálnych sú-
ťažiach. Trom pezinským futbalo-
vým klubom sa darilo rôzne. V
GFC Grinava a Baníku môžu vy-
sloviť spokojnosť s jesennou čas-
ťou, v PŠC príliš veľa dôvodov na
radosť nemajú. My sme sa na ich
účinkovanie pozreli rečou čísel.

PŠC Pezinok
Pezinčania ako nováčik 2. ligy,

skupiny západ nešli zrejme do
súťaže s veľkými očami. Rozdiel
medzi 3. bratislavskou ligou a 2.
regionálnou súťažou je veľký. Po
minulej sezóne sa káder výrazne
obmenil, veľa hráčov odišlo, ne-
málo ich tiež prišlo. Družstvo sa
tvorilo za pochodu, počas roz-
behnutej súťaže. Bohužiaľ, nie
všetci noví hráči splnili očakáva-
nia, trápenie bolo vidieť najmä v
útoku.

PŠC zimuje na poslednom, 16.
mieste s chudobným ziskom 8 bo-
dov za jediné víťazstvo a päť re-
míz. V ďalších deviatich zápasoch
odišli Pezinčania z ihriska poraze-
ní. Strata na predposlednú Raču
je 5 bodov, rovnako na 14. miesto
kde je Trnava B, z ktorého sa ne-
zostupuje. Futbalisti PŠC budú

musieť teda na jar poriadne pridať
ak chcú udržať 2. ligu aj pre ďalšiu
sezónu. Je potrebné najmä začať
strieľať góly, veď spolu s Račou
majú naši futbalisti najslabší útok,
z gólu sa tešili len 12 krát. V obran-
nej činnosti sú Pezinčania najhor-
ší, inkasovali až 28 krát. Jarná
časť súťaže začína 15. marca,
veríme, že v PŠC cez zimu skon-
solidujú káder a zabojujú o zá-
chranu v súťaži.

Družstvo GFC bolo v 3. lige no-
váčikom, ale v súťaži sa nestratilo.
Naopak, svojimi výkonmi a výsled-
kami príjemne prekvapilo a zara-
dilo sa do vyrovnaného stredu ta-
buľky. Po odohraní 13 kôl sú Gri-
navčania na 6. mieste so ziskom
17 bodov, s vyrovnanou bilanciou,
štyri víťazstvá, päť remíz a štyri
prehry. Hráči GFC nastrieľali súpe-

GFC Grinava

rom 20 gólov, inkasovali 22 krát,
viac dostali už len Bernolákovo a
Svätý Jur. Platí však, že na zápa-
soch GFC je na čo pozerať, hrá sa
útočný futbal.

Najlepšie tabuľkové postavenie
dosiahol Baník Pezinok v 5. lige
Bratislava-vidiek. Aj napriek tomu,
že zápas posledného kola s Čas-
tou Baník neodohral, je so sedem-
bodovým náskokom na čele súťa-
že. Z dvanástich zápasov len je-
den prehral (v Igrame 1:3), ostat-
ných jedenásť vyhral pri skóre
43:14. Hráči Baníku dosiahli aj
jedno pozoruhodné víťazstvo, keď
na pôde Lábu vyhrali 7:1. Veríme,
že aj na jar bude Baník dokazovať
svoju kvalitu v súťaži a po posled-
nom kole sa budú môcť hráči
spolu s priaznivcami radovať z
postupu do vyššej súťaže.

Baník Pezinok

(pr)



Už po siedmy raz Základná ume-
lecká škola Eugena Suchoňa pri-
vítala najväčšie hudobné talenty
ZUŠ z celého Slovenska, aby sme
si spoločne hudbou pripomenuli
osobnosť a dielo nášho slávneho
rodáka, hudobného skladateľa,
tvorcu slovenskej národnej hudby
– majstra Eugena Suchoňa.

Počas dvoch festivalových veče-
rov sa spoločenská sála Domu
kultúry premenila na koncertnú

sieň a poslucháči mali možnosť
počuť to najlepšie, čo sa na Sloven-
sku v detskej interpretácii počuť dá.
Nádejní hudobní umelci si svojimi
vynikajúcimi výkonmi získali obe-
censtvo, ktoré ich odmeňovalo nad-
šeným potleskom.

Spomedzi všetkých účinkujúcich
bol jeden výnimočný: porota jedno-
hlasne udelila titul laureáta 11-
ročnému huslistovi z Bratislavy Pat-
rikovi Klačanskému, ktorý je žia

kom Jany Spálovej zo ZUŠ J. Kre-
sánka na Karloveskej ul. v Brati-
slave.

Porota sa tento rok rozhodla
udeliť aj cenu E. Suchoňa. Jej drži-
teľom sa stal Matej Stašík z Košíc
za vynikajúcu interpretáciu Su-
choňovej Toccaty pre klavír.

Vďaka všetkým za krásny záži-
tok, do videnia na 8. ročníku Festi-
valu E. Suchoňa.

ZuzanaAndelová

Výstavné priestory galérie. Foto (mo)

Už niekoľko
storočí stojí v
cajlanskej časti
mesta zauj í-
mavý objekt,
ktorý poznáme
pod názvom
Schaubmarov
mlyn. Desa ť
rokov v ňom sídli
Galéria insitného umenia, ktorá je
pod správou Slovenskej národnej
galérie. Na jej činnosť sme sa opýtali
správkyne (na obr.).Ivety Žákovej

Oslavujete desiate výročie
vzniku. Kedy vzišla myšlienka
zriadiť v týchto priestoroch galé-
riu?

Prečo galériu insitného ume-
nia?

Zaslúži si toto umenie oso-
bitnú pozornosť? Dá sa vôbec
táto tvorba hodnotiť?

l

l

l

,,Slovenská národná galéria kú-
pila mlyn od Schaubmarovcov v
roku 1973. Musela byť urobená
rekonštrukcia objektu i mlynského
zariadenia. V roku 1977 sa naplnila
myšlienka zriadiť tu galériu."

,,Na Slovensku dotiaľ neexisto-
vala samotná galéria insitného ume-
nia. Insitný znamená naivný. V galé-
rii vystavujú ľudia, ktorí nemajú vý-
tvarné vzdelanie. Hovorí sa im
umelci čistého srdca alebo naivní
umelci. Vyjadrujú sa cez svoje diela
– sochy, plastiky, obrazy."

,,Aj naivné umenie sa určitým
spôsobom hodnotí, posudzuje sa,
čo sem patrí ačo nie. I toto umenie,
tak ako každé iné, má svoje krité-
riá. Možno si ho pomýliť s ľudovým
remeselníctvom, no toto má akúsi
hlbšiu dušu, filozofiu, vyjadrenú vo
veľmi jednoduchej tvorbe. Diela sú
skutočne ľahko čitateľné. Nie je
veľa ľudí, ktorí patria do kategórie
naivných umelcov. Ich tvorba si
zaslúži obdiv a našu pozornosť."

,,Okrem našich umelcov si tu náv-
števníci môžu pozrieť exkluzívnu
medzinárodnú kolekciu diel insite-

l Kto vystavuje vo vašej galé-
rii?

ných umelcov z Chorvátska, Fran-
cúzska, Fínska, Talianska. Pre-
zentujeme tvorbu európskych aj
svetových umelcov."

,,Navštevujú, ale potešili by sme
sa, keby ich bolo viac. Vďaka dob-
rej spolupráci s mestským infor-
mačným strediskom prichádzajú k
nám i turisti. Privítali sme návštev-
níkov zo zahraničia, boli tu dokon-
ca aj Američania a Japonci. Je pa-
radoxné, že niekedy cudzinci majú
väčší záujem o expozíciu ako naši
ľudia."

,,Pripravili sme novú expozíciu s

l

l

Navštevujú ľudia galériu?

Ako oslávite výročie galérie?

úplne novými obrazmi, ktoré zatiaľ
neboli vystavené. Súčasne otvá-
rame vianočnú výstavu s názvom
Gloria in Excelsis Deo, čo v pre-
klade znamená Sláva Bohu na
nebesiach. Obe výstavy boli pre
verejnosť sprístupnené 20. no-
vembra. Rada by som Pezinčanov
na ne pozvala."

,,Samozrejme. Keď som pred ro-
kom nastúpila ako správkyňa galé-
rie, snažila som sa jej činnosť oži-
viť, dostať ju viac do povedomia
verejnosti, nielen v Pezinku, ale aj
v Bratislave, Modre a okolitých
obciach. Vsadila som predovšet-
kým na rodiny s deťmi. Pre deti
pripravujeme rôzne aktivity (kres-
lenie, výroba darčekov, maľovanie
vajíčok) a divadelné predstavenia,
rodičia si zatiaľ môžu oddýchnuť a
posedieť pri kávičke. Uskutočnil sa
tu Koncert mladosti, na ,,dušičky" v
mlyne strašilo a tradične k nám
chodí Mikuláš. Tento rok sme orga-
nizovali pre deti i týždenný tábor."

,,Najväčší vidím v informovanos-
ti obyvateľov. Mnohí ani nevedia,
kde sa mlyn nachádza. Privítala
by som, keby nám Mesto pomohlo
s osadením informačných tabúľ a
celkovou propagáciou."

l

l

Organizujete pre verejnosť
aj iné podujatia?

S akými problémami zápasí-
te?

Anna Križanová

V októbri sme v Pezinku preží-
vali krásne chvíle pri českom di-
vadle. Na týždennej prehliadke
komediálnej tvorby v našom kul-
túrnom stánku sme mohli už po
tretíkrát privítať desiatky prevažne
známych divadelných umelcov od
našich západných susedov.

Festival opäť zaznamenal veľký
úspech. Niesol sa v srdečnej atmo-
sfére, mimoriadne spokojní boli
diváci i účinkujúci, ktorí neskrývali
nadšenie a dojatie, ako vrele ich
Pezinčania prijali.

Ako hodnotí podujatie riaditeľka
festivalu ?Zuzana Horová

,,V priebehu siedmich festivalo-
vých dní sme zažili plné sály divá-
kov z Pezinka i okolia. Dlhotrvajú-
ce potlesky po každom predsta-
vení českých umelcov, ako i skve-
lá atmosféra nám dávajú oprávne-
nie domnievať sa, že táto akcia má
svoj zmysel a že úsilie, ktoré do jej
prípravy a realizácie celý náš orga-
nizačný štáb vkladá, padá na
úrodnú pôdu. Robíme to predo-
všetkým pre divákov a keď tí od-
chádzajú spokojní, teší nás to dvoj-
násobne. Nadmieru spokojní sú
ale i českí herci, s ktorými sme po
festivale hovorili v Prahe. Vraj takú

atmosféru doma nezažijú nikdy a
nikde. Latku sme tento rok posta-
vili tak vysoko, že sa obávam, aby
sme ju v budúcnosti dokázali ešte
preskočiť. Ale Pezinčania, sľubu-
jem, že sa o to pokúsime. Takže do
videnia na festivale To najlepšie z
humoru na českej scéne v roku
2009 v pezinskom Dome kultúry."

O predstaveniach a účinkujúcich
sme už písali. Zostali sme dlžní
ešte výsledky súťaže:

–
Jana Paulová (Bez předsudků,
Divadlo Kalich);
– Miro-
slav Vladyka a Radek Holub (Plný
kapsy šutrů, Filmová a Divadelná
agentúra a Divadlo Rokoko);
–

Plný kapsy šutrů;

–
Jana Paulová
– Pavel
Zedníček (Bez předsudků, Divad-
lo Kalich);
–

Bez předsudků.

Ceny odbornej poroty

Hlasovanie divákov:

najkomediálnejšia herečka:

najkomediálnejší herec:

najlepšia inscenácia festiva-
lu:

najkomediálnejšia herečka:

najkomediálnejší herec:

najlepšia inscenácia festiva-
lu:

(mo)

Bolek Polívka s riaditeľkou festi-
valu Zuzanou Horovou.
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(sobota) o 19.00 hod. v Malej
sále –

– premiéra Divadla
folklóru Radosť. Réžia: PaedDr.
Kamil Baxa;

(streda) o 17.00 hod. na Rad-
ničnom námestí –

– program s Miku-
lášom a slávnostným rozsvietením
mestského vianočného stromčeka.
Organizátori: Kultúrne centrum a
Mesto Pezinok;

(piatok) o 14.00 hod. vo
Veľkej sále – – podujatie
MsÚ pri príležitosti Medzinárodného
dňa zdravotne postihnutých, poďa-
kovanie dobrovoľníkom, kultúrny
program;

(sobota) o 16.00 hod. v Mini-
galérii –

– v spolupráci s Malokarpat-
ským baníckym spolkom;

(piatok) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– program detí z kurzov
a krúžkov CVČ;

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

– Malý soft-
ballový klub Pezinok;

(sobota) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále – –
premiéra programu miešaného
zboru Šafrani a sól. dirigentky zboru
Mgr. Márie Turňovej;

(sobota) o 16.00 hod. v Eva-
njelickom a.v. kostole –

– organizátori:
České centrum, Mesto Pezinok,
Kultúrne centrum, Evanjelický a.v.
farský úrad;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Účinkuje:

Nesiem vám novinu;
(nedeľa) o 19.00 hod. v Ma-

lej sále –
– pro-

gram známej osobnosti s hosťami;

1. 12.
SLOVENSKO, KRAJ TY

NÁŠ RODNÝ

5. 12.
VÍTANIE MIKU-

LÁŠA V MESTE

7. 12.
NÁŠ DEŇ

8. 12.
VERNISÁŽ VÝSTAVY –

JÁN PROCNER: BANÍCKE MO-
TÍVY

14. 12.
VIANOČNÁ SLÁV-

NOSŤCVČ

15. 12.
VYHODNOTENIE

ŠPORTOVEJ SEZÓNY

15. 12.
VIANOČNÝ KONCERT

15. 12.
AD-

VENTNÝ KONCERT SÚBORU
SOLIDEO (ČR)

16. 12.
AHOJ, ROZPRÁV-

KA

16. 12.
VIANOČNÝ BABINEC S

MARCELOU LAIFEROVOU

Divadlo Neline s
rozprávkou

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

;
(streda) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále –
– tanečno-dramatický

večer;
(štvrtok – sobota) na

Radničnom námestí –

– predaj oblátok, medu, me-
dovníkov, ľudovo-umeleckých pred-
metov a iného vianočného sorti-
mentu v príjemnej vianočnej atmo-
sfére. Kultúrny program: o
16.00 hod. – DH Grinavanka,

o 16.00 hod. – Synthetic Classic
Duo (Marika Godová-Jančiová a
Anton Čukan – Vianočný koncert,

o 10.00 hod. – Mládežnícky
folklórny súbor Poleno a folklórna
skupina Obstrléze;

(piatok) o 17.00 hod. v Saló-
niku – ;

(štvrtok) o 9.00 hod. –
–

živý Betlehem v Detskej farme Hu-
manita.

18. 12.
VIANOČNÝ KONCERT

ZUŠ E. SUCHOŇA
19. 12.

VIANOCE ZUŠ E. SU-
CHOŇA

20. – 22. 12.
VIANOČNÉ

TRHY S KULTÚRNYM PROGRA-
MOM

20. 12.
21.

12.

22. 12.

21. 12.
VIANOČNÉ SPIEVANKY

27. 12. DET-
SKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET

KINO DOMU KULTÚRY

1. – 2. Niet návratu USA
4. – 5. Denná hliadka RUS

6. FK: Pat Garret a Billy the
Kid USA

7. Irina Palm BEL
8. Ratatouille: Dobrú chuť

USA
8. – 9. Hrdinovia a zbabelci

USA
11. – 12. Shoot´em up USA
13. – 14. Superbad USA
15. – 16. Resident evil: zánik USA
18. – 19. Posledná légia USA, SR

20. FK: Tsotsi JužnáAfrika
21. – 23. Tesne vedľa USA
27. – 28. Môj vodca: Skutočnosť

o Adolfovi Hitlerovi SRN
29. – 30. Pán včielka

USA
29. – 30. Polčas rozpadu SR

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine, pokiaľ nie je uvedené inak.

(len o 17.00 hod.)

(len o 17.00 hod.)

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Kreatívne sobotné popoludnia
Drôtikovanie

Parádny piatok –
Kokso klub!

V sobotu 8. decembra od 14.00 do
19.00 hod. vás naučíme čarovať s
drôtom. Vykúzliť si môžete šperky
či svietniky, ktorými môžete
okrášliť seba alebo ich využiť na
darčeky. Technika drôtikovania za
pät hodín v príjemnej atmosfére
EPIcentra za 300 Sk – to sa oplatí!
Bližšie informácie: v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku.

V EPIcentre – Centre voľného ča-
su v Zámockom parku sa ozýva
každý piatok „Ty kokso“! V čase od
14,00 do 17,00 sa tu stretávajú
malí školáci, aby sa zabavili pri
spoločných činnostiach a hrách.
Deti od 7 do 12 rokov majú mož-
nosť vyrobiť si nejakú drobnosť, či
súťažiť v rôznych športoch. Chlap-
ci a dievčatá sa zároveň podieľajú
i na vytváraní programu klubu.
Vstup zdarma.

Si milovníkom spoločenských hier

Labyrint hier – Klub moder-
ných spoločenských hier!

a nemáš ich s kým hrať? Príď do
EPIcentra – Centra voľného času
v Zámockom parku v pondelok od
16.00 do 18.00 hod. (deti) a v pia-
tok od 20.00 do 22.00 hod. (do-
spelí a mládež). Hry sú zamerané
na rozvíjanie logiky a strategic-
kého myslenia. U nás nájdeš hry
ako sú Carcassonne, Sankt Pe-
tersburg, Osadníci z Katanu, Vy-
soké napätie, Poštový kuriér,
Puerto Rico, Piliere sveta, Krá-
ľovské rošády a veľa iných. Príď si
to vyskúšať a uvidíš, či patríš
medzi víťazov! Vstup zdarma.

Príďte v piatok 14. decembra o
17.00 hod. do Domu kultúry v Pe-
zinku, kde sa vám vo vianočnej
atmosfére predstavia deti z krúž-
kov z Centra voľného času v Pe-
zinku.

Prihlášku na všetky podujatia a
bližšie informácie získate v EPI-
centre – Centre voľného času v
Zámockom parku alebo na tel.č.:
033/641 2020 alebo 0911 402 021
a na www.epicentrum.org.

Vianočná slávnosť

Želáme vám krásne prežitie
vianočných sviatkov a šťastný
nový rok. (cvč)

Pozývame všetkých Cajlanov na
Mikulášsky večierok, ktorý sa
uskutoční vo štvrtok 6. decembra
o 15.00 hod. pri príležitosti otvore-
nia Klubu dôchodcov na Cajlan-
skej ulici (v priestoroch bývalej
materskej školy). (ES)

– vianočná výstava, potrvá
do 31. januára 2008.

(nedeľa) o 16.00 hod. –
– veselé popo-

ludnie pre všetky deti, ktoré chcú s
nami privítať uja Mikuláša.

GLORIA IN EXCELSIS DEO
(SLÁVA BOHU NA VÝSOS-
TIACH)

9. 12. MI-
KULÁŠ V MLYNE

Kontakt: 033/6404 035, 0904 165
263, pezinok@sng.sk, Galéria in-
sitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok.

Výstava:
(piatok) o 17.00 hod. verni-

sáž výstavy –
.

7. 12.
EMIL VENKOV,

IVAN VENKOV – SOCHY

Stále expozície:
Zo zeme

Sakrálna plastika
Otvorené:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.
utorok – piatok: 10.00 –

18.00 hod., sobota: 10.00 – 16.00
hod.


