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Vianočný strom na námestí.

Od 17. do 20. januára 2008 bude
to najlepšie z ponuky cestovného
ruchu nášho mesta presťahované
do výstavného areálu Incheby v
Bratislave. V hale B2, v stánku 301
na ploche 35 m predstaví Pezinok
spolu so svojím rakúskym partner-
ským mestom Neusiedl am See
najmä svoje top podujatia – festiva-
ly. Prezentácia je súčasťou projektu
cezhraničnej spolupráce

, ktorého realizácia je finan-
covaná z programu Interreg IIIA (t.j.
zo zdrojov Európskej únie). Hlav-
ným garantom projektu je Revia –
Malokarpatská komunitná nadácia.

V pezinskej expozícii bude prvý-
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Múzy nás
spájajú

krát v takom veľkom rozsahu komu-
nikovaný nový logotyp mesta a
jeho aplikácia venovaná 800. vý-
ročiu prvej písomnej zmienky o Pe-
zinku, resp. ďalším významným
výročiam mesta v roku 2008 – 100.
výročia narodenia pezinského ro-
dáka hudobného skladateľa Eu-
gena Suchoňa a 50. výročia organi-
zovania malokarpatských vinobra-
ní.

Pre záujemcov bude k dispozícii
okrem Kalendára podujatí mesta
Pezinka na rok 2008 aj spoločný
Kalendár top podujatí Pezinok-
Neusiedl am See. Súčasťou dru-
hého menovaného materiálu, ktorý
vyjde aj v nemeckej mutácii, bude i
harmonogram ciest festivalového
autobusu na vybrané podujatia v
Pezinku, Bratislave, Neusiedl am
See a ich okolí. (EL)

Aj tentoraz sa uskutoční v Pezinku tradičné novoročné stretnutie.
V utorok 1. januára o 0.45 hod. sa zídeme na Radničnom námestí,
aby sme spoločne oslávili príchod ôsmeho roku tohto storočia, pri-
pomenuli si Deň vzniku Slovenskej republiky a vstup do roku vý-
znamného 800. výročia prvej zmienky o Pezinku.

Oslava začne hymnou SR, následne sa k účastníkom prihovorí
primátor mesta. Program vyvrcholí ohňostrojom.

Organizátori pripravili pre účastníkov drobné občerstvenie, po-
núknu im varené víno a teplý čaj. (red.)

želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu va-
šich najbližších a v novom roku 2008 veľa zdravia, šťastia,
lásky, porozumenia a úspechov. Budúci rok uplynie 800 rokov
od prvej písomnej zmienky o našom meste a ja verím, že to
bude rok pre každého z nás úspešný a radostný.

, primátor mesta PezinkaMgr. Oliver Solga

Mesto Pezinok i tento rok pripra-
vilo pekný obrázkový kalendár na
rok 2008, ktorý vychádza pri prí-
ležitosti 800. výročia prvej pí-
somnej zmienky o Pezinku. Strie-
dajú sa v ňom historické pohľady
na mesto so súčasnosťou.

Predaj bude zabezpečený v In-
formačnom centre v Dome kultúry
a v troch pezinských knihkupec-
tvách. Pre firmy je zabezpečená aj
dotlač loga a ďalších reklamných
textov.

(OSVaM)

Činnosť EPIcentra – Centra
voľného času v Pezinku je bohatá
a pestrá. Deti sú zapojené do rôz-
nych krúžkov, kde sa môžu plne
realizovať a rozvíjať svoj talent a
zručnosť. To, čo sa deti naučili,
mohli prezentovať na Vianočnej
slávnosti 14. decembra v Dome
kultúry. Pred zrakmi svojich ro-
dičov a príbuzných sa predstavili
malí tanečníci, speváci a hudob-
níci. Ich vystúpenie malo úspech,
a tak sa často z hľadiska ozýval
potlesk. Bol odmenou pre malých
účinkujúcich i ich vedúcich, ktorí
sa im venujú. (mo)



Prvý poslanecký deň v novom
roku sa uskutoční v prvú stredu –
2. januára od 16. do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

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)

Doslova o prestíž mesta pôjde v
3. ročníku Plaveckej štafety (24-
hodinového maratónu), ktorý sa
uskutoční 8. – 9. februára 2008 pa-
ralelne v Pezinku (22 185 obyva-
teľov) i Dolnom Kubíne (19 619 oby-
vateľov). Obe mestá majú ambíciu
jednak prekonať minuloročné re-
kordy zapísané v Slovenskej knihe
rekordov a zároveň svojho súpera.

Organizátori veria, že je to pre
Pezinčanov dobrá motivácia už
teraz trénovať – predovšetkým pre
vlastný dobrý pocit a verme, že aj z
túžby dôstojne reprezentovať svoje
mesto, ,,aby sme v hanbe nezosta-
li".

Pre osvieženie pamäti pripomí-
name rekordy z 2. ročníka: počet
odplávaných dĺžok v 25-metrovom
bazéne mestskej plavárne – 2666,
čo predstavuje spolu 66 650 m (v
1. ročníku to bolo 62 125 m), cel-
kový počet plavcov – 454 (248),
najrýchlejším plavcom bol Jakub
Chalabala (28,66 sek.) a pod.

Jednotlivci i kolektívy sa môžu
už teraz prihlasovať u organizáto-
ra: Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, č.dv. 9, tel.: 033/
6901 102, fax: 033/641 2303, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.
sk.

(EL)

V roku 2005 som sa prisťahovala
na Hroznovú ulicu na Muškáte.
Keďže mám ťažký zdravotný po-
stih, požiadala som MsÚ, odbor
životného prostredia, konkrétne
Ing. Miloša Bačáka, o vyhradenie
parkovacieho miesta pre môj
osobný automobil.

Ešte skôr, než som sa nasťaho-
vala, bola značka ZŤP na parko-
visko namontovaná. Pritom s Ing.
Bačákom som sa vôbec nepozna-
la. Aj ďalšia moja skúsenosť sa
týka tohto pracovníka Mesta. Pri
pohľade z balkóna som sa poze-
rala na deti na detskom ihrisku,
ktoré sa hrali pár krokov od otvore-
ných kanálov, prikrytých len dre-
venými doskami. Pre mňa to bol
pohľad hrôzy. Určite si viete pred-
staviť dôsledky. Nevydržala som a
ohlásila som to na MsÚ. Po krátkej
dobe prišiel Ing. Bačák, aby si ove-
ril skutočnosť. Vtedy som ho vi-
dela prvýkrát. Za tri dni boli otvory
na kanáloch bezpečne uzavreté,
za čo mu veľmi ďakujem. Je mi len
ľúto, že závadu nehlásil ani jeden
z rodičov detí.

Tretiu skúsenosť som mala pri
overovaní totožnosti. V budove
MsÚ je advokátska kancelária,
kde bolo veľa ľudí. Nabrala som
odvahu a zašla som na matriku i
keď neboli stránkové dni. Požia-
dala som pracovníčku o overenie
podpisu. Táto mi bez váhania pod-
pis overila. Škoda, že neviem jej
meno, ale aj tak ďakujem.

Prečo o tom píšem? Verte, že
ťažko sa mi čítajú negatívne
články v časopise Pezinčan na
adresu nášho MsÚ. Ja si prácu
jeho pracovníkov vážim, pretože
pracujú príkladne v prospech nás
občanov. Anna Šoltová

Na poslednom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva poslanci
schválili rozpočet Mesta Pezinka
na rok 2008.

Z toho sú: takmer
83 mil. miestne dane a poplatky,
47 mil. výnosy z majetku (nájom-
né, predaj majetku), 132 mil. po-
dielové dane (daň z príjmu fyzic-
kých osôb), 63 mil. príjmy od štátu
na školstvo.

Z toho sú: 12 mil. doprava (o-
pravy a údržba miestnych komuni-
kácií, rekonštrukcie a výstavba
ciest), 8 mil. životné prostredie
(údržba zelene, detských ihrísk),
29 mil. odpadové hospodárstvo
(likvidácia odpadov, uloženie od-
padu, opravy kanalizácie), 41 mil.

V príjmovej časti rozpočtu sa
uvažuje so sumou vyše 391 mi-
liónov korún.

Vo výdavkovej časti sa uva-
žuje so sumou takmer 383 mil.
Sk.

výstavba (projektová dokumentá-
cia, parkoviská, chodníky, bytová
výstavba, rekonštrukcia budovy
na Radničnom nám. č. 9, kanalizá-
cia Za koníčkom, nákup pozem-
kov a budov), 8. mil. verejné osvet-
lenie, 7 mil. služby (čistenie
mesta, zimná údržba, cintorínske
služby), 12 mil. sociálna starostli-
vosť (kluby dôchodcov, jedáleň,
terénna opatrovateľská služba,
jednorázové dávky soc. pomoci,
nocľaháreň), 5 mil. šport (podpora
šport. aktivít, budovanie mini-
ihrísk, opravy zariadení), 11 mil.
kultúra (príspevky na kultúrne po-
dujatia, pre KC, informačné cent-
rum, mestské múzeum, pamiat-
ková starostlivosť), 5 mil. cestovný
ruch (propagácia mesta a iné), 3,8
mil. vysielacie a vydavateľské
služby (TV Pezinok, Pezinčan),
19,3 mil. správa úradu a pre-

vádzka budov (majetok mesta), 36
mil. ľudské zdroje (mzdy, odmeny,
poistné – MsZ a mestský úrad), 17
mil. grantový program (projekty
GIS, Bezbariérový areál, Kollá-
rova ul. a iné), 16 mil. mestská polí-
cia (bežné a kapitálové výdavky),
62 mil. školstvo (bežné a kapitá-
lové výdavky), 9,6 mil. Mestský
podnik služieb (príspevok na čin-
nosť, výmena okien), 390 tis. Mest-
ské zdravotnícke stredisko (vý-
mena dverí a okien, projektová
dokumentácia), 1,6 mil. splátky
úverov, 68 mil. výdavky na prene-
sený výkon štátnej správy (školy,
školský úrad, matričný úrad, zaria-
denie opatrovateľskej služby, sta-
vebný úrad). (r)

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)

V piatok 7. decembra sa poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku zišli na poslednom riadnom
tohtoročnom zasadnutí. Na pro-
grame mali takmer štyridsať bo-
dov, z nich najdôležitejšie boli tie,
ktoré sa týkali rozhodnutí v ekono-
mickej oblasti.

Informáciu o plnení rozpočtu
Mesta za trištvrte roka zobrali po-
slanci na vedomie bez pripomie-
nok. Plnenie príjmov bolo 72,93
percent, výdavkov 63,36 percent.

Poslanci nemali pripomienky ani
k návrhu VZN č. 13/2007 o mest-
skej polícii, ktoré upravuje spo-
ločenský, právny, organizačný,
materiálny a technický rámec po-
riadkového útvaru Mesta Pezinka.

Živú diskusiu vyvolal návrh VZN
č. 14/2007 o miestnych daniach a
poplatku za komunálne odpady.
Nové VZN obsahuje zvýšenie sa-
dzieb dane (odôvodnenie: niektoré
sadzby za nehnuteľnosti sa dlhší
čas nezvyšovali) i poplatku za od

pad (je potrebné doň premietnuť
náklady za vývoz odpadu na inú
skládku mimo Pezinka a výpadok
príjmu do rozpočtu za ukladanie
odpadov na pezinskej skládke). Za
návrh hlasovalo 17 poslancov, 3
boli proti a 3 sa zdržali.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh VZN č. 15/2007 o úhradách
za poskytovanie sociálnych slu-
žieb. Nové VZN upravuje výšku
úhrad za stravu, opatrovateľskú
službu i poskytované služby v
Nocľahárni.

Poslanci zobrali na vedomie vy-
hodnotenie činnosti primátora a
hlavnej kontrolórky za 2. polrok.
Následne schválili polročné od-
meny primátora (40% súčtu platov
za hodnotené obdobie), zástupcu
primátora (40%) a hlavnej kontro-
lórky (30%).

MsZ schválilo návrh rozpočtov
Mestského múzea, Mestského
podniku služieb, finančného plánu
TV Pezinok a Mestského zdravot

níckeho strediska v Pezinku na rok
2008.

Poslanci schválili zriadenie prí-
spevkovej organizácie Pezinské
kultúrne centrum, ktorá bude mies-
to doterajšieho Kultúrneho centra
Pezinok.

MsZ schválilo nový organizačný
poriadok, návrh novej organizačnej
štruktúry a podpisový poriadok
MsÚ.

Poslanci schválili plán kontrolnej
činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky
za 1. polrok 2008. Zobrali na vedo-
mie správu z vykonanej kontroly
ÚPN Mesta Pezinok a schválili plán
práce Mestskej rady a MsZ na rok
2008.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
poslanecký návrh, aby bol do pro-
gramu januárového zasadnutia za-
radený osobitný bod, ktorý sa bude
týkať petície občanov ohľadom vý-
stavby na Muškáte. Na toto rokova-
nie sa presúva i informácia o stave
pasportizácie Mesta. (mo)



Adventné obdobý je také velyce
zvláštne, každý sa ponáhla ešče
výcej jak prettým, nygdo nemá na
nyšt čas, any len sa nachvýlu
zastavyt, povyprávat s kamará-
dem, vydýchnut si. Šecky noviny,
televýzie a rádiá upozornujú na
nebespečenstvo infarktu, šelilen-
jakých možných choróp ze stresu
a vúbec na to, že žijeme velyce
friško, nezdravo... Šeci očúvame
rádiá, kukáme na tý správy a
pritem ešče čítame aj tý noviny a
hádam preto nyšt s teho, čo sa
tam vypráva a píše porádno ne-
vnýmame. Každý z nás má nad
hlavu vlastných staroscý. Any s
týmto stĺpkem si nerobým velyké
ilúzie, lebo tuším. jako to celé do-
padne. V hlave sa každému hmý-
ry to, či na nekeho nezabudel,
alebo či mu ešče vyndú penýze
na dárek pre nekeho, na keho si
aš fčuleky spomenul. Né každý
rok to vychádza, jako teho roku,
že namýsto dvoch dný volna je
hnet pet. Starým ludom na
dóchotku je to vlastne jedno a
mladý ešče any nestrová zemá-
kový šalát a kapra a uš húfne pu-
tujú na sever za snehem. Žádne
zastavený, žádne zamyslený,
žádne modlydby. Matéria vyhrá-
va na celej čáre.

Minulý týden na našej ulici
opravovaly eletriku a tri dny po
sebe zme od púl devátej rána do
druhej poobedze nemaly prút.
Svatý bošský klyt. Hnet f prvý den
sem si začal spomýnat na to, jako
to bolo kedysi, ket výpatky prúdu
boly skoro na denném porátku. F
kredenci zme maly nachystanú
svýčku a sirky a ket vypadel prút
nastala taká zvláštna nálada,
nevým jak to presne pomenovat,
ale každopádne zme maly k sebe
blyšší jako ket tá eletrika išla. A to
zme nemaly any púlku vecí na
eletriku, jako teraz. Pomalyčky
sem to začal rátat: kúrený, ter-
mostat, video, mikrovlnka, veža,
počítač, mixér, konvica na vrácu
vodu, zvonec a automatycké
otvýraný brány... samého ma
prekvapylo kólko teho je. Na
druhý den bes prúdu my tý veci
začaly aj chýbat, trecý den sem si
bez nych začal zvykat. Každo-
pádne sem si povedzel, že sa
nyma nenehám ovládat. A to sem
ešče nespomenul, že celé ty tri
dny pršalo, bolo zamračené a
nedaly sa čítat any noviny. To by
ste any neverily, čo šecko člo-
veku ftedy napadne. Dovolte
abych vám g záveru tehoto stĺpka
jako aj tehoto roka zaželal, aby
ste aj vy maly to ščascý a mohly
zažit také výnymečné a pokojné
dny jaké sem já zažil minulý
týden.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

ulica Ľudovíta Rajtera

ulica Kataríny Franklovej

cesta (okružná križovatka Myslenická-výjazd na ul. SNP)

Saulak

(nar. 25. 9.
1908 v Pezinku, zomrel 5. 8. 1993
v Bratislave) – národný umelec,
hudobný skladateľ, profesor, lau-
reát štátnej ceny, nositeľ Radu
práce, Čestný občan Pezinka. Je
pochovaný v Pezinku.

(nar. 30. 7.
1906 v Pezinku, zomrel 6. 7. 2000
v Bratislave) – významný sloven-
ský dirigent, hudobný skladateľ a
pedagóg, profesor. Čestný občan
Pezinka. Je pochovaný v Pezinku.

(nar.
11. 10. 1852 v Pezinku, zomrela 1.
1. 1918 vo Viedni) – divadelná he-
rečka. Hrala v Berlíne, Hamburgu,
Rige, Frankfurte nad Mohanom a
New Yorku.

EUGEN SUCHOŇ

ĽUDOVÍT RAJTER

KATARÍNA FRANKLOVÁ

NOVÉ ULICE.

Ulica Eugena Suchoňa Ulica Ľudovíta Rajtera Ulica Ka-
taríny Franklovej (mo)

V rámci novej výstavby v lokalite Dubový vŕšok (za
obchodným domom Lidl) vyrastie 148 rodinných domov a šesť byto-
viek. Mestské zastupiteľstvo schválilo názvy troch nových ulíc, ktoré
vzniknú v tejto časti mesta. Budú mať názvy po významných rodá-
koch: , a

.

Od 10. decembra je v Mestskom informačnom centre v Pezinku (pre
rekonštrukciu dočasne presťahovaného do Domu kultúry) záujemcom k
dispozícii Kalendár podujatí na rok 2008, ktorý bol vydaný v náklade
2000 výtlačkov. Komu sa neujde jeho tlačená podoba, môže využiť elek-
tronickú verziu na www.pezinok.sk. Aj tentoraz má kalendár farebnú
obálku s fotografiami Jána Štrbu a novinkou v ňom je označenie vybra-
ných podujatí, ktoré boli zaradené do programu osláv 800. výročia prvej
písomnej zmienky o Pezinku, jubilejným, tzv. ,,osemstovkovým" logom z
dielneAteliéru 22 Ivana Čaputu. (EL)

Minimálne po celý budúci rok sa
budú Pezinčania a návštevníci
mesta stretávať s aplikáciou no-
vého logotypu Pezinka uprave-
ného špeciálne pre 800. výročie
prvej zmienky o Pezinku. Jeho
autorom je Ing. Ivan Čaputa z Ate-
liéru 22. Budú ním označené
všetky hlavné podujatia venované
oslavám výročia mesta, či už pro-
stredníctvom pútačov, plagátov,
vlajkovej výzdoby, kalendára podu-
jatí alebo pozvánok.
Ďalším grafickým znakom identi-

fikujúcim aktivity v rámci kampane

na rok 2008
bude modifikácia

známeho domčeka z predchá-
dzajúcich kampaní (v roku 2005
Pezinok – mesto priateľské k
deťom, r. 2006 – mesto priateľské
k zdravotne postihnutým, r. 2007 –
mesto priateľské k seniorom). Au-
torka návrhu je Eva Machyniako-
vá.

A do tretice – pezinské festivaly
zaradené do spoločného sloven-
sko-rakúskeho projektu

budú mať taktiež vlastné
logo.

Pezinok – mesto pria-
teľské k rodine

Múzy nás
spájajú

(EL)

Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja schválilo
príspevok 15 mil. Sk z kapitálo-
vých výdavkov na rok 2008 pre
Gymnázium Pezinok na nad-
stavbu budovy.

(r)



V budúcom roku vyjde dva-
násť čísel Pezinčana. Pokiaľ si
chcete termíny vydaní pozna-
čiť, dávame vám ich na vedo-
mie: 25. január, 22. február, 28.
marec, 25. apríl, 30. máj, 27.
jún, 25. júl, 22. august, 24. sep-
tember, 31. október, 28. novem-
ber, 19. december.

Prípadnú zmenu termínu vy-
dania včas oznámime. (red.)

Vo štvrtok 22. novembra sa v
Obradnej sieni mestského úradu
uskutočnilo slávnostné odovzdáva-
nie ocenení bezpríspevkovým dar-
com krvi. Organizátori z Červeného
kríža pozvali 41 darcov z okresu
Pezinok, medzi ktorými bolo 27
Pezinčanov. Za opakované bez-
príspevkové darcovstvo získali tie-
to ocenenia:
–

(udeľuje sa za 80 a viac
bezpríspevkových odberov krvi u
žien a 100 a viac odberov u mužov)
– ;

–
(za 60 od-

berov u žien a 80 odberov u mužov)
– ;
– (za

30 odberov žien, 40 odberov mu-
žov) –

;
–

(za 20 odberov) –

plaketu prof. MUDr. Jána Kňa-
zovického

diamantovú plaketu prof.
MUDr. Jána Janského

zlatá plaketa J. Janského

strieborná plaketa J. Janské-
ho

Jozefína Mravcová

Kornel Tuleja

Jozef Farkaš,Agnesa Kou-
bová, František Páleník, Gab-
riela Rošáková, Marek Rášo

Renáta Ba-
lážová, Jaroslava Blažkovičo-
vá, Helena Kaňuková, Matúš
Klamo, Ing. Ľuboš Koľ, Tomáš
Minarský, Mgr. Eduard Randl,
Mária Sekerešová, Peter Se

meš, Ing. Walter Teiml, Pavol
Čajkovič

Linda Balážo-
vá, Matej Belan, Ľubomír Drdac-
ký, Roman Guštafík, Igor Kapel,
Peter Kišš, Peter Mazáček, An-
ton Otlej, Katarína Zvolenská

;
–
(za 10 odberov) –

.
Darcom za ich humánnu činnosť

poďakovali riaditeľka Územného
Slovenského Červeného kríža e

bronzová plaketa J. Janského

Bratislava-okolie Mária Halásová,
primátor Pezinka Oliver Solga a
predseda Miestneho spolku SČK
Pezinok II. Matej Belan. Sláv-
nostný akt krátkym kultúrnym pro-
gramom umocnili žiaci Základnej
umeleckej školy Eugena Suchoňa
v Pezinku.

Na záver organizátori ocene-
ných darcov pozvali na malé
občerstvenie. (mo)

Ocenení darcovia sa podpísali do Pamätnej knihy.

Nie je to tak dávno čo sme oslá-
vili už 55. výročie založenia Zá-
kladnej umeleckej školy v Pezin-
ku. Svojou spätosťou s piliermi
slovenskej hudobnej kultúry –
našimi slávnymi rodákmi E. Su-
choňom a Ľ. Rajterom – patrí k
nositeľom hudobnej a kultúrnej
tradície nielen nášho mesta, ale
jej spádová oblasť zahŕňa aj ši-
roké okolie v rámci nášho regió-
nu. Kto by bol veril, že škola také-
hoto významu (počtom žiakov
prevyšuje napr. aj ZŠ Na Bielenis-
ku), od roku 1993 kedy bola
vysťahovaná z priestorov radni-
ce, teda už štrnásť rokov, márne
zápasí s priestorovými probléma-
mi.

Jej sídlo na Trnavskej ulici má
pre domácich i dochádzajúcich
žiakov optimálnu polohu. (Až na-
toľko, že len dúfame že sa dom-
ček niekomu „nezapáči“.) V prie-
behu spomínaných 14 rokov sa ju
s vynaložením nie malého úsilia
podarilo do značnej miery zre-
konštruovať. Zďaleka však ne-
stačí kapacitne. Nedostatok prie-
storov je kompenzovaný vždy len
krátkodobými núdzovými rieše-
niami, čo má za následok neustá-
le sťahovanie. Peniazmi i časom
sa plytvá nielen na sťahovanie
samotné, ale aj na nevyhnutné
úpravy nevhodných priestorov,
opotrebúvanie nástrojov, pomô

cok, inventára a podobne. S tým
je spojená okrem iného ťažká spo-
lupráca jednotlivých odborov a v
neposlednom rade napríklad pro-
blém rodičov, ktorí musia riešiť
sprevádzanie menších detí často
na opačný koniec mesta – zvlášť
v zimných mesiacoch. Priestorov
sa už vystriedalo veľa. V súčas-
nosti sú priestory ZUŠ roztrieš-
tené na Trnavskú ul. (hudobný
odbor a literárno-dramatický),
Holubyho ul. (tanečný odbor) a
Amfiteáter, kam sa nedávno
sťahoval hudobný a výtvarný od-
bor. Tie sa však aktuálne zase
musia uvoľniť pre Okresnú proku-
ratúru, takže hudobný odbor pôj-
de na základnú školu do klasic-
kých tried, kde sa predpoludním
bežne vyučuje. Iste netreba spo-
mínať, že čas, peniaze a vyna-
ložené úsilie by pedagógovia ve-
deli využiť pre naše deti osožnej-
šie než na neustále presuny do
nevhodných priestorov. I keď ne-
možno nespomenúť ústretovosť
a dobré vzťahy s vedením mesta
ako i s Kultúrnym centrom, celá
táto situácia je neúnosná.

Riešenie však existuje. Nie polo-
vičaté, ale už skutočne riešiace
situáciu. Je vypracovaná štúdia
prístavby objektu na Trnavskej
ulici, ktorá bola optimalizovaná a
konzultovaná za účasti tých naj-
kompetentnejších – pedagógov

školy. Nielenže spĺňa požiadavky
na kvalitné vyučovanie, ale aj
komplexne rieši súvisiace problé-
my. Treba dodať, že táto prístav-
ba nepočíta s nárastom personál-
neho obsadenia, rieši aktuálny
stav.

Nie je to riešenie lacné. Avšak v
celkovej spoločenskej klíme,
ktorá nefandí duchovnému a du-
ševnému rozvoju človeka, kde
prevláda snaha o rýchly a lacný
úspech a konkurencia je všelie-
kom ide o investíciu, ktorá sa v
kultúrnosti vráti mnohonásobne.
Jednou z možností financovania
podstatnej časti nákladov sú
Európske fondy. Dajú sa z nich
získať nemalé prostriedky, ale len
v prípade, že sa na výzvu na ich
čerpanie náležite pripravíme.
Musí byť vypracovaný kvalitný
projekt a stavebné povolenie. A
ak by sa podarilo do budúceho
rozpočtu vtesnať povinnú finan-
čnú spoluúčasť mesta, iskierka
nádeje sa zažne.

Ale predovšetkým tu musí byť
vôľa. Nielen kompetentných ľudí
a poslancov v zastupiteľstve, ale i
ostatných občanov. Pretože kde
je vôľa, nájde sa i cesta.

V mene Rady školy
ZUŠ Eugena Suchoňa
Juraj Štohl

Liga proti rakovine SR, klub Ve-
nuša v Pezinku ďakuje všetkým
občanom Pezinka i okolitých obcí,
ktorí sa zapojili do verejnej zbierky

. Ďakujeme
všetkým spolupracovníkom, ktorí
nám pomáhajú v propagácii na-
šich cieľov a sponzorom, ktorí
prispeli na činnosť LPR a nášho
klubu.

Prajeme vám všetko dobré, prí-
jemné prežitie vianočných sviat-
kov, veľa osobných a pracovných
úspechov v novom roku 2008.

vedúca klubu Venuša

Deň narcisov 2007

Anna Štilhammerová

V predvianočnom čase prišli na
náš redakčný stôl desiatky vianoč-
ných a novoročných želaní. Odo-
sielateľmi sú čitatelia, spolupra-
covníci, organizácie, firmy. Všetky
vaše úprimné želania nás potešili,
srdečne za ne ďakujeme. Sme
radi, že máme okolo seba ľudí,
ktorí na nás myslia a sú nám opo-
rou v našej práci.

redakcia Pezinčana

Dňa 29. januára 2008 o 14.00
hod. sa uskutoční v Dome kultúry
v Pezinku 2. ročník majstrovstiev
Pezinka v riešení sudoku. Na
súťaži sa môžu zúčastniť všetci
záujemcovia bez ohľadu na vek,
pohlavie či profesionálne zamera-
nie. Víťaz, tak ako minulý rok, po-
stúpi na majstrovstvá Slovenska.

Prihlásiť sa možno do 20. janu-
ára 2008 na Mestskom úrade v
Pezinku u Viery Tóthovej, tel.
033/6901 135, e-mail: tothova.vie-
ra@msupezinok.sk.

Organizátormi súťaže sú Mesto
Pezinok, Študentský parlament
Pezinok, Kultúrne centrum a Slo-
venský zväz hádankárov a krížov-
károv. (EL)

Na Seneckej ulici som našiel
cédečká. Majiteľ sa môže o ne
prihlásiťna tel. č. 0907 509 690.



Program hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta Pezinka vstúpil
do svojej záverečnej fázy. V pod-
večer 12.decembra sa v Dome kul-
túry uskutočnilo stretnutie s občan-
mi, ktorí boli informovaní o doteraj-
ších výsledkoch pracovných a od-
borných komisií a postupnosti kro-
kov vedúcich k spracovaniu a využi-
tiu tohto dokumentu. PHSR je najmä
podporným dokumentom pri získa-
vaní finančných prostriedkov z
Európskej únie, ale rovnako je dô-
ležitým materiálom pri spracovaní
rozvojových programov mesta ,ale-
bo takých materiálov akými je napr.
Územný plán či rozvoj školstva. Ob-
čania majú možnosť ešte i dnes dá-
vať svoje podnety a poukazovať na
problémy, ktorých riešenie bude za Prezentácia PHSR v Dome kultúry.

komponované do tohto dokumentu.
Zaujímavým bodom bola i prezentá-
cia silných a slabých stránok mesta
a výsledky výskumov verejnej mien-
ky robené medzi občanmi.

V mene organizátorov ďakujeme
tým občanom, kto-
rí si našli čas a zú-
častnili sa na tom-
to stretnutí. Zazne-
li aj slová o tom, že
v rámci občianskej
a samosprávnej
demokracie má
občan Pezinka do-
statok príležitostí
stretnúť sa s pred-
staviteľmi mesta
alebo ním vole-
nými poslancami

a nikto sa nemusí uchyľovať k ano-
nymným a agresívnym atakom na
stránkach tlače či internetu. Jednou
z takých príležitostí bolo aj spomí-
nané verejné zhromaždenie.

(OSVaM)

Za takmer tri roky fungovania
Zberného miesta nebezpečných
odpadov sa toto zariadenie do-
stalo do povedomia mnohých
občanov. Využívajú ho, o čom
svedčí množstvo zlikvidovaného
nebezpečného odpadu. Pre infor-
máciu zopakujeme základné fak-
ty:
– Zberné miesto sa nachádza na

Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy
Petmas s.r.o.;
– slúži na zber nebezpečných od-
padov, ako sú žiarivky, oleje a tuky,
farby, tlačiarenské farby, lepidlá a
živice, liečivá, batérie a akumulá-
tory, vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia, drevo obsahu-
júce nebezpečné látky, odpady zo
stavieb a demolácií obsahujúce
PCB, rozpúšťadlá, kyseliny, zása-
dy, fotochemické látky, pesticídy,
vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky, deter-
genty;
– slúži všetkým občanom Pezinka
bez poplatku s výnimkou fyzických
osôb-podnikateľov a právnických
osôb, ktorí si musia zabezpečiť
likvidáciu nebezpečných odpadov
na vlastné náklady.

Upozorňujeme občanov, ktorí
donášajú nebezpečný odpad, aby
ho nosili v originálnych obaloch
kvôli identifikácii! Ak odberateľ
nebezpečných odpadov nevie z
obalu určiť o akú látku sa jedná,
musí vykonať chemickú analýzu,
čo stojí Mesto (a teda aj občanov)
nemalé peniaze. (OM – OŽP)

V stredu 12. decembra sa usku-
točnilo na MsÚ v Pezinku stret-
nutie subjektov cestovného ru-
chu pôsobiacich v našom meste.
Podujatie bolo zamerané na pre-
zentáciu aktivít, ktoré smerujú k
skvalitňovaniu a rozširovaniu
služieb v oblasti cestovného ru-
chu.

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky realizuje poľnohospodár-
ske štrukturálne zisťovanie Poľ C
2007, ktoré je súčasťou celo-
európskeho projektu štatistiky
poľnohospodárstva, spravované-
ho štatistickým úradom Európskej
únie – EUROSTAT.

Predmetom zisťovania sú infor-
mácie o štruktúre podnikov, osôb
podnikajúcich a zamestnaných v
poľnohospodárstve.

Zisťovanie sa uskutoční výbero-
vou metódou na celom území SR.
V okrese Pezinok sa zisťovanie
vykoná vo všetkých mestách a 13
obciach. Budú ho vykonávať sčí-
tací komisári v januári a vo februári
2008. Poskytnuté údaje sú chrá-
nené a nezverejňujú sa. Sčítací
komisári budú mať poverenie na
túto činnosť a doklad totožnosti.
Oslovení respondenti môžu získať
bližšie informácie na tel. číslach
02/69250 339, 352.

Ing. M. Šipková

Mestské WC na Radničnom námestí budú od 1. januára 2008 z tech-
nických dôvodov uzatvorené. Nové, moderné a tiež bezplatné WC budú
prístupné na prízemí v Dome kultúry na Holubyho ulici. Tieto sociálne
zariadenia sú v súčasnosti rekonštruované a budú prístupné aj pre te-
lesne hendikepovaných občanov s možnosťou prístupu s invalidným
vozíkom.

Uzatvorenie WC na Radničnom námestí je z dôvodov stavebno-
technických, hygienických ako aj z dôvodov nemožnosti riešiť bezbarié-
rový prístup. (OSVaM)



Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny v Pezinku s podporou
Európskeho sociálneho fondu
usporiadal 8. novembra v Dome
kultúry Deň informačných a pora-
denských služieb – Burza informá-
cií. Sprievodnou akciou bola burza
práce.

Projekt bol určený uchádzačom
o zamestnanie, ľuďom, ktorí sú
ohrození stratou zamestnania ale-
bo ho chcú zmeniť, zamestnáva-
teľom, ktorí ponúkajú prácu alebo
sa chcú prezentovať. Mohli ho vy-
užiť tiež študenti stredných škôl a
žiaci základných škôl, ktorí sa roz-
hodujú o budúcom povolaní.

Na akcii sa zúčastnilo vyše
šesťsto občanov, z toho 400 sa
uchádzalo o zamestnanie. Prácu

ponúkalo dvadsať zamestnáva-
teľov a sprostredkovateľských
agentúr.

–
povedal nám riaditeľ služieb za-
mestnanosti ÚPSVaR v Pezinku

,,S akciou sme boli veľmi spokojní.
V tejto aktivite by sme chceli pokra-
čovať aj v budúcnosti. Na základe
získaných skúseností ju chceme
ešte rozšíriť o prezentáciu stred-
ných odborných škôl pre žiakov
končiacich ročníkov základných
škôl, a to nielen z Pezinka ale aj
ostatných miest a obcí okresu.
Určite by sme radi prispeli k nadvia-
zaniu užšej spolupráce medzi stred-
nými školami a zamestnávateľmi,
so zámerom zvýšiť uplatnenie ab-
solventov na trhu práce v okrese,"

Mgr. Ladislav Švrček. (mo)

V Obradnej sieni Mestského úra-
du v Pezinku sa 22. novembra
uskutočnilo slávnostné odovzdá-
vanie certifikátov Ministerstva škol-
stva 23 absolventom bezplatného
30-dňového vzdelávacieho kurzu
financovaného z prostriedkov
Európskej únie. Projekt, realizo-
vaný firmou CKV Consult, má ná-
zov

. Pozostával z počítačo-
vého kurzu, simulačných hier a
iných modulov. Doteraz kurz
ukončilo 80 ľudí.

Pilotný vzdelávací a motivač-
ný program na riešenie nezamest-
nanosti znevýhodnených skupín
pomocou simulačných podniko-
vých hier

(mo)

Odovzdávanie certifikátov ab-
solventom kurzu.

Na uľahčenie pobytu v Pezinku
vydala ZO Slovenského zväzu te-
lesne postihnutých v spolupráci s
Mestom Pezinok HENDI-MAPU pre
tých, ktorí majú obmedzené mož-
nosti pohybu – či už sú to hendike-
povaní, seniori alebo rodičia s ma-
lými deťmi. Táto praktická pomôcka
obsahuje informácie o miestach s
bezbariérovým prístupom. V jej tex-
tovej časti je zoznam cieľových ob-
jektov s takýmito parametrami –
úradov, zdravotníckych zariadení,
lekární, ubytovacích a stravovacích
zariadení, historických pamiatok,
kultúrnych inštitúcií, peňažných
ústavov, predajní a rôznych prevá-
dzok služieb. Tie sú pre ľahšiu o-

rientáciu označené na mape rovna-
kým poradovýmčíslom a v rovnakej
farbe ako v sprievodnom texte.
Všetky v mape uvedené bezbarié-
rové miesta by mali byť, podľa pô-
vodného zámeru, v teréne identifi-
kované pri vstupe jednotným pikto-
gramom – bielou siluetou vozíčkára
na modrom podklade. Žiaľ, nie
všetky oslovené pezinské pre-
vádzky súhlasili s umiestnením spo-
mínaného piktogramu na svojich
vchodoch. Škoda.

Mapa i priestorové značenie zod-
povedá aktuálnym reáliám k no-
vembru 2007. Vydavatelia predpo-
kladajú, že bezbariérových objektov
a komunikácií bude v Pezinku stále

viac, preto sú pripravení urobiť,
podľa potreby reedíciu tohto materi-
álu.

Mapa je bezplatne k dispozícii v
Mestskom informačnom centre, pre
rekonštrukciu do augusta 2008 do-
časne premiestneného do Domu
kultúry.

Vydanie hendi-mapy, ktorá bola
slávnostne predstavená verejnosti v
rámci akadémie 7. decem-
bra, podporili Konto Orange a Revia
– Malokarpatská komunitná nadá-
cia. Obom donorom i firme Mapa
Slovakia plus, s.r.o. Bratislava, ktorá
poskytla bezplatné mapové pod-
klady pre tento projekt, vydavatelia
hendi-mapyďakujú za pomoc.

Náš deň

(EL)

V dňoch 20. – 23. novembra vy-
konala Mestská polícia kontrolu
dodržiavania zákona č. 377/2004
o ochrane nefajčiarov. Kontrola
bola vykonaná v siedmich ná-
hodne vybraných novinových stán-
koch. V štyroch prípadoch bol zis-
tený predaj tabakových výrobkov
osobám mladším ako 18 rokov. Za
porušenie zákona budú predajco-
via riešení v priestupkovom kona-
ní.

Mestská polícia vykonala 23.
novembra vo večerných hodinách
policajnú akciu zameranú na podá-
vanie a požívanie alkoholických
nápojov mladistvými (mladší ako
18 rokov). Kontrola sa uskutočnila
v osemnástich pezinských reštau-
račných a pohostinských zariade-
niach, kde u 108 návštevníkov
bola overovaná totožnosť a vek a
u 11 použitie alkoholického nápo-
ja.Alkohol konzumovali štyria mla-
diství.

Kontrolnej akcii predchádzali
niektoré preventívne aktivity. Maji-
telia prevádzok boli prostredníc-
tvom informačných letákov upo-
zornení na problematiku alkoholi-
zmu mládeže a tiež sa mohli v
miestnych médiach dozvedieť o
pripravovanej kontrolnej akcii.
Cieľom nebola iba represívna
forma riešenia tohto spoločen-
ského problému, ale mala pôsobiť
aj výchovne. Na kontrolách sa zú-
častnili tiež pracovníci Sociálneho
odboru MsÚ Pezinok.

por. Mgr. Miloslav Bila

Dobrovoľný hasičský zbor pri
Strednom odbornom učilišti na
Komenského ulici je v súčasnosti
jedinou závodnou organizáciou
hasičov v Pezinku. Existuje vyše
dvadsať rokov so zameraním na
prácu s mládežou. Hlavné pole
činnosti má v oblasti preventívno-
výchovnej na SOU, ale i v ďalších
školách v Pezinku a okrese.

Členovia a funkcionári organi-
zujú a zabezpečujú prednáškovú,
školiacu a výchovnú činnosť, ktorú
dopĺňajú praktickými nácvikmi a
ukážkami.

Veľmi populárna je výtvarná

súťaž pre žiakov základných škôl
pod názvom

. Najlepšie práce sa
oceňujú. Na príprave tejto akcie sa
podieľajú okresné zložky DPO a
preventívno-výchovná komisia
OV DPO.

Rovnako ako v minulých rokoch
aj tentoraz usporiadali odbornú
prednášku s praktickým nácvikom
hasenia malých požiarov jednodu-
chými hasiacimi prostriedkami.
Cvičili tiež požiarny poplach a eva-
kuáciu žiakov ubytovaných v Do-
move mládeže. Pod vedením ta-
jomníka DHZ Mariána Sékeja a

Požiarna ochrana
očami detí

inštruktora Mariána Topora absol-
vovali hasenie požiaru pomocou
ručných hasiacich prístrojov i kla-
sickou metódou vedrami s vodou.
Starší inšpektor Peter Ronec za-
bezpečil odbornú prednášku a
predviedol ukážku hasenia ma-
lých požiarov.

Keďže v roku 2007 si pripomí-
name 85. výročie založenia Zem-
skej hasičskej jednoty Slovenska,
pripravili pre žiakov SOU besedu o
požiarnej ochrane a kvíz o vecné
ceny, ktoré venoval DHZ pri SOU
Komenského.

(pr)

V športovej hale ZŠ Ľ. Štúra v Modre sa uskutočnil
6. ročník Turnaja záchranárov, ktorého organizáto-
rom bol Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok. Zúčast-
nilo sa naňom osem družstiev.

Boje začali v základných skupinách, ktoré boli ko-
nečnou pre hasičov z Trenčína, Banskej Bystrice,

G4S Slovnaft a družstvo Polície
Modra. V semifinále sa stretli
Polícia Pezinok a DHZ Pezinok
(3:1) a hasiči z Púchova s kole-
gami z Bratislavy (4:0). V boji o
tretie miesto bol úspešnejší DHZ
Pezinok, ktorý porazil bratislav-
ských hasičov 4:1. Napínavý
zápas prinieslo finále, v ktorom
nastúpili proti sebe Polícia Pezi-
nok a hasiči z Púchova. Z tes-
ného víťazstva 1:0 sa nakoniec
tešili pezinskí policajti.

Tím Polície Pezinok ako prvý v
šestročnej histórii turnaja získal
hlavnú trofej natrvalo, keďže sa
stal víťazom tretíkrát za sebou.

Ceny víťazom odovzdali pri-
mátor Modry Peter Majtán a veli-
teľ DHZ Pezinok Peter Mikuš.

Organizátori ďakujú všetkým
občanom a firmám, ktorí sa
pričinili o úspech tohto poduja-
tia. (mš)



Slovami tejto piesne sa počas
vianočných sviatkov vydávajú sku-
pinky detí v mestách a dedinách
na celom Slovensku ohlasovať
radostnú zvesť o Ježišovom naro-
dení. Spevom kolied, vinšovačka-
mi, veršovačkami a želaniami hoj-
nosti prinášajú do navštívených
rodín posolstvo radosti a nádeje.
Zároveň chcú prostredníctvom
koledovania rozžiariť detské oči v
Afrike, kam smeruje výťažok fi-
nančnej zbierky, s ktorou je táto
akcia spojená.

Aj naša farnosť sa chce po piaty-
krát zapojiť do tejto peknej akcie a
podporiť tradíciu koledovania v
rodinách. Preto budú deti počas
Vianočných sviatkov 25. a 26. de-
cembra spolu so zodpovednými
osobami navštevovať v malých

skupinkách rodiny, ktoré o koledo-
vanie požiadajú. Môžu tak urobiť
do 23. decembra v Dolnom a Ka-
pucínskom kostole, kde budú k
tomuto účelu pripravené prihlaso-
vacie hárky.

V tomto roku je po prvýkrát mož-
nosť podporiť Dobrú novinu aj dar-
covskou SMS (DMS) a to do 31.
januára 2008. Stačí odoslať SMS
správu s textom: DMS DOBRA-
NOVINA na číslo 877. Cena DMS
je 30 Sk, z ktorej príjemca vašej
pomoci obdrží 96 percent.

Projekt zastrešuje Hnutie kres-
ťanských spoločenstiev detí eRko
v spolupráci s farskými úradmi v
jednotlivých mestách a obciach.
Viac informácií sa dozviete na
www.dobranovina.sk.

Alžbeta Rajnerová

Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám,
všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.
Z ďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleheme...

Počas adventu pripravila nadá-
cia Revia aj tento rok už tradičné
darčeky pre ,,malých aj veľkých".
Prežite aj vy adventný čas spolu s
nami a zapojte sa do našich akti-
vít. Stále pokračuje projekt

. Až do 31. 12.
2007 máte možnosť potešiť deti zo
sociálne znevýhodnených rodín a
splniť ich vianočné želanie zakú-
pením knihy v Knihkupectve Mo-
dul na Štefánikovej ulici v Pezinku.

Do 31. decembra máte zároveň
možnosť poslať SMS v sume 30
Sk v tvare DMS REVIA na číslo
877. Podporíte tým vybudovanie
bezbariérového prístupu do stol-
notenisovej haly v ZŠ Na biele-
nisku v Pezinku.

Našim darčekom pre vás bude aj
tento rok v ná-
rožnom arkieri Starej radnice na
Radničnom námestí v Pezinku,
ktorý sa uskutoční počas Vianoč-
ných trhov dňa 21. 12. 2007, kaž-
dú polhodinu od 16.25 – 19.00
hod. Vianočný orloj bude tradične
v réžii nadácie Revia a divadel-
ného zoskupenia Desky. Okrem
toho budete môcť zároveň ochut-
nať aj vianočné dobroty vlastno-
ručne upečené zástupcami pezin-
ských inštitúcií, ponúkané vo

organizovanom v
spolupráci s Mestom Pezinok.
Výťažok z predaja vianočného
pečiva poputuje tento rok na vybu-
dovanie bezbariérového prístupu
do ZŠ na Fándlyho ulici v Pezinku.

Nadácii Revia sa podarilo získať
grant z programu Nadácie SPP

. Pridajte sa aj vy k
nám, kúpte si koláčik v našom Via-
nočnom bazári a k vyzbieraným
peniazom prispeje rovnakou čiast-
kou aj Nadácia SPP.

V mene všetkých obdarovaných
vopred srdečne ďakujeme a že-
láme vám príjemné adventné chví-
le.

Otvor
srdce, daruj knihu

Živý pezinský orloj

Via-
nočnom bazári

Pridáme sa

REVIA– Malokarpatská
komunitná nadácia

Krásny mikulášsky darček do-
stal Ivanko Uher so sestrou Ivet-
kou zo sídliska Sever. Chlapec
veľmi obdivuje prácu hasičov a v
jeho srdiečku sa už dlhší čas skrý-
vala túžba vidieť ich na vlastné oči.
Sen sa mu splnil na Mikuláša, keď
so sestrou navštívili pracovisko
pezinských profesionálnych hasi-
čov. Tí sa ich veľmi ochotne ujali,
poukazovali im techniku a poroz-
právali o svojej práci. S hasičmi
strávili príjemné dve hodiny a do-
mov odchádzali nielen s krásnymi
zážitkami, ale odniesli si aj drobné
darčeky.

Deti boli za možnosť navštíviť
hasičov nesmierne vďačné a
Ivanko ich prácu obdivuje ešte
viac ako predtým. (ah)

Aj tento rok navštívil pezinské
deti ich kamarát Mikuláš. Pričinili
sa o to Mesto Pezinok a Kultúrne
centrum.

Celomestské stretnutie začalo
podvečer o piatej. Mikuláš sa naj-
skôr z veľkého pódia na námestí s
deťmi pozdravil, potom im rozbalil
prvé darčeky v podobe kultúrneho
programu. Vystúpili v ňom Oľga Hoff-
mannová s rozprávkou o kozliat-
kach, spevácky zbor Káčko a pezin-
ská spevácka hviezda Ivanka Po-
láčková. Nakoniec za veľkého ja-
sotu detí rozsvietil nádherný via-
nočný strom a prostredníctvom svo-
jich pomocníkov – sobov, začal Miku-
láš rozdávať najmenším sladkosti.

I keď sa cukríky zrejme všetkým
deťom neušli, určite si každý našiel
niečo doma v okne alebočižmičke.

Anna Križanová

Blíži sa čas Vianoc a koncoroč-
ných hodnotení. Preto sme sa aj
my, zamestnanci Materskej školy
Za hradbami 1, rozhodli aj touto
formou poďakovať zamestnan-
com Mesta Pezinka a MPS za spo-
luprácu a pomoc, ktorú nám počas
roka poskytli.

Dovoľte, aby sme vám zo srdca
zaželali príjemné Vianoce, prežité
v kruhu najbližších a do nového
roku veľa zdravia, šťastia a úspe-
chov.

Zaželajme si navzájom, aby
naša spolupráca bola vždy bez
problémov a stresov.

za kolektív MŠ
riaditeľka Mária Nogová



V lete 2006 prebehol v súvislosti
so stavebnými prácami, pred-
chádzajúcimi inštalácii podlaho-
vého vykurovania, dodatočný ar-
cheologický výskum interiéru far-
ského kostola v Pezinku. Svojimi
zisteniami doplnil informácie zís-
kané rozsiahlym výskumom v roku
2005.

Najdôležitejším objavom doda-
točného výskumu bol nález kos-
trového hrobu, súčasťou ktorého
boli 4 dukáty Žigmunda Luxem-
burského (1387 – 1437). Hrob sa
nachádzal v osi hlavný vchod,
vstup do krýpt a oltár. Orientácia
Z-V (hlava jedinca na západnej
strane a nohy smerujú na vý-
chodnú stranu) sa držala zaužíva-
ného kresťanského pohrebného
rítu (jedinec pozerá smerom na
vychádzajúce slnko – Krista). V
hrobe sa nachádzal jedinec bližšie
neurčeného pohlavia a veku. Vý-
bavu hrobu tvorili zlaté mince
umiestnené na ramenách nebož-
tíka resp. približne v oblasti lebky.
Je veľmi pravdepodobné, že tieto
boli pôvodne umiestnené v mieste
očí. V hrobe sa tiež našli malé frag-
menty strieborných a zlatých –
eventuálne pozlátených nití, po-
chádzajúcich z výšivky odevu.
Vzhľadom na milodary a predo-
všetkým umiestnenie hrobu na

najčestnejšom mieste kostola, v
osi pred oltárom v strede hlavnej
lode môžeme predpokladať, že sa
jedná o príslušníka rodiny donáto-
rov kostola – pravdepodobne nie-
koho z rodiny grófov zo Sv. Jura a

Pezinka, pochovaného v prvej
polovici 15. storočia. Predpokladu
nasvedčuje aj skutočnosť, že hro-
bové miesto bolo rešpektované aj
v nasledujúcich storočiach a nedo-
šlo k jeho poškodeniu ani naruše-
niu mladšími hrobmi.

Nájdené pozostatky boli vy-
zdvihnuté a následne podrobené
antropologickému výskumu. Pod-
ľa jeho záverov sa jedná o veľmi
poškodené kostrové ostatky do-
spelého jedinca, ktorého pohlavie
sa nedá jednoznačne určiť, keďže
zachované časti vykazujú mužské
i ženské pohlavné znaky. Ak išlo o
muža, jedinec mal výšku cca 165
cm, ak o ženu, tak cca 162 cm.
Jedinec zomrel vo veku 30 – 40
rokov.

Vychádzajúc z archeologického
výskumu, známych historických
údajov, výsledkov antropologica

kého a numizmatického rozboru
sme sa pokúsili o bližšiu identifiká-
ciu jedinca. Dukáty Žigmunda
Luxemburského sú dôležité pre
určenie doby pohrebu. Úplne
presné chronologické zaradenie

na ich základe nie je možné,
keďže v tomto období sa na min-
ciach neuvádzali presné roky ich
razby a niektoré sa vyrábali po-
merne dlhú dobu. S istotou možno
povedať, že všetky nájdené du-
káty boli vyrazené ešte pred ro-
kom 1427. Datujúc hrob do prvej
štvrtiny 15. storočia umožnili zúžiť
výber a vysloviť hypotézu o osobe,
pochovanej na čestnom mieste
farského kostola v Pezinku.

Ak vychádzame z predpokladu,
že sa jedná o príslušníka rodu gró-
fov zo Svätého Jura a Pezinka,
donátorov kostola, do úvahy pri-
padajú dve osoby, známe z dobo-
vých písomných prameňov, a to aj
napriek skutočnosti, že sa obe
dožili pravdepodobne vyššieho
veku, ako je predpokladaný vek
jedinca, pochovaného v skúma-
nom hrobe. V prvom rade by sme
mohli uvažovať o Jurajovi I., po-
chovanom v pezinskom farskom
kostole a ako to oznamuje jeho
epitaf, zosnulom v roku 1426. V
písomných prameňoch prvýkrát
vystupuje v roku 1384 a v čase
smrti mal teda viac ako 40 rokov.
Kostrové pozostatky nenesú zna-
ky zranení, ktoré by sme u člove-
ka, vychovaného v duchu stredo-
vekej rytierskej kultúry očakávali.
Že sa Juraj I. nevyhýbal priamej
bojovej konfrontácii dosvedčuje aj
informácia o výzve na súboj, adre-
sovaná v roku 1399 Petrovi zo Sv.
Jura. Na základe dnes dostup-
ných historických prameňov mô-

žeme uvažovať aj o Kláre z Héder-
váru, manželke Mikuláša II. z Pe-
zinka. Klára z Héderváru bola dcé-
rou Jakuba Héderváryho a jeho
prvej manželky Kataríny. Dátum
jej narodenia a úmrtia nie sú zná-
me. Prvýkrát ju písomné pramene
spomínajú v roku 1393 v súvislosti
s výkupom šopronského majetku
Rust, ktorý priniesla do manžel-
stva. Ďalší dokument zaoberajúci
sa týmto majetkom pochádza z
roku 1426. Absencia zmienky o
Kláre v ňom by mohla naznačo-
vať, že v čase jeho vyhotovenia už
nežila. Žiaľ, výrazné poškodenie
kostrových pozostatkov zo spomí-
naného hrobu neumožňuje jedno-
značne určiť pohlavie jedinca. Na
základe súčasného stavu po-
znatkov archeologického, historic-
kého a antropologického výskumu
sa prikláňame k záveru, že telo
pochovaného jedinca patrilo žene
a tak pripadá do úvahy s veľkou
mierou pravdepodobnosti Klára z
Héderváru.

Význam nálezu z farského kos-
tola podčiarkuje aj skutočnosť, že
bol nominovaný na udelenie vý-
ročnej ceny časopisu Pamiatky a
múzeá v kategórii objav roka
2006.

Petra Pospechová,
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku

V rámci EÚ sa každoročne uspo-
radúva súťaž o Európsku cenu za
prevenciu kriminality 2007 ECPA.
Tento rok sa uskutočnila v Lisabo-
ne. Do súťaže bol vybraný aj pro-
jekt Mestskej polície v Pezinku,
ktorý na mieste prezentoval nový
koordinátor prevencie kriminality
Miroslav Schlesinger. Náš projekt
získal certifikát, ktorý zaradil
mesto medzi krajiny s najlepšími
projektami v EÚ. (msp)



Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí, ktoré sa konalo 7.de-
cembra, viac ako trojpätinovou väč-
šinou schválilo nové Všeobecne
záväzné nariadenie č. 14/2007 o
miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. V niekto-
rých prípadoch pristúpilo k závaž-
nému rozhodnutiu ich zvýšenia, čo
súvisí najmä s infláciou, zvyšova-
ním cien v štátnom i súkromnom
sektore ako i s naším prechodom
na euro.

Najviac sa našich občanov dotk-
ne zvýšenie poplatkov za odvoz a
uloženie odpadov a to z dnešných
438 Sk pre rodinné domy na 767 Sk
a v bytových domoch z dnešných
537 Sk na 876 Sk. Tieto ceny budú
platiť len prvý polrok 2008. Po defi-
nitívnom výbere novej skládky
bude v druhom polroku stanovená
nová cena. Dôvodom zvýšenia
ceny za odpad je najmä uzatvore-
nie skládky v Starej jame v Pezinku
a odvoz odpadu na Dubovú. Roz-
diel v cene za mesiac november a
december tohto roka (zvýšila sa
vzdialenosťou skládky na Dubovej)
ešte uhradí mesto. Mesto okrem
poplatku od občanov zaplatí zo
svojho rozpočtu 1,2 mil. Sk na čin

nosti spojené s likvidáciou a ulože-
ním odpadu, ktoré vyplývajú zo zá-
kona. Cena sa zvyšuje aj z toho
dôvodu, že doteraz Mesto „dorov-
návalo“ rozdiel medzi reálnymi ná-
kladmi a poplatkami od občanov z
peňazí, ktoré získalo z poplatku za
uloženie odpadu na území mesta,
teda od Pezinských tehelní. Táto
suma činila napr. v roku 2006 skoro
3,5 mil. Sk a v tomto roku bude ešte
podstatne vyššia. Okrem toho
Mesto dávalo zo svojho rozpočtu
približne 3 milióny korún za zber do
veľkokapacitných kontajnerov na
jar a jeseň a iné činnosti spojené s
odpadom. V budúcom roku budú
umiestnené kontajnery dokonca
štyrikrát, aby sa pre občanov suplo-
vala doterajšia možnosť vozenia do
Starej jamy a obmedzili sa čierne
skládky. Peniaze za skládkovanie
na území mesta boli tiež vložené do
fondu životného prostredia a boli
čerpané v súlade so zákonom zase
len na životné prostredie.

V tejto súvislosti chceme vyvrátiť
dezinformácie, v ktorých sa tvrdí,
že sú mestá, ktoré na odpade zará-
bajú. To zákon nedovoľuje. Záko-
nom stanovená je aj horná hranice
poplatku od občana a tá je 1024 Sk.
Pri porovnávaní výšky poplatku v

Pezinku s porovnateľnými mestami
(počtom obyvateľov, ale aj ekono-
mickou vyspelosťou, mierou neza-
mestnanosti či kúpnou silou obyva-
teľov, atď.) zistíme, že doterajšie
poplatky boli neúmerne nízke. Na-
pr.vo Svätom Jure je poplatok 750
Sk, v Senici 618 Sk, pritom vozia na
vlastnú mestskú skládku! Na inter-
nete si možno na webových strán-
kach jednotlivých miest tieto po-
platky veľmi ľahko porovnať s na-
šimi.

Neposledným podporným faktom
bolo i tvrdenie ekologických aktivis-
tov, že občania sú pripravení platiť
za odpad viac, ak to bude mať pozi-
tívny vplyv na životné prostredie a v
katastri mesta sa neotvorí ďalšia
skládka.

V prípade návrhu sadzieb mest-
ských daní sa vychádzalo zo sku-
točnosti, že sadzby daní zo stavieb,
bytov, nebytových priestorov ako aj
pozemkov boli približne na rovna-
kej úrovni od roku 2005 – odkedy
sa zákonom č. 582/2004 Z.z. úplne
novým spôsobom začalo pojedná-
vať o spôsobe priznávania, vyrubo-
vania a platenia miestnych daní a
poplatkov.

Návrhom sa schválilo zvýšenie o
1 Sk dane za stavby na bývanie ná

včítane stavieb tvoriacich príslu-
šenstvo k hlavnej stavbe. Po pre-
počte sa v priemere za rodinný dom
o výmere cca 100 m s dvorom o
výmere 500 m zvýši ročná daň o
130 Sk, pri bytoch v priemernej vý-
mere 70 m je to zvýšenie ročnej
dane o 70 Sk. Daň za garáže, re-
kreačné a záhradné chaty bola zvý-
šená o 5 Sk za m . Najväčšie navý-
šenie dane je u stavieb slúžiacich
na pôdohospodársku produkciu,
priemyselné stavby a stavby na
podnikateľskú, zárobkovú, sklado-
vaciu a administratívnu činnosť –
od 5 do 20 Sk za m podnika-
teľských objektov.

Treba mať na zreteli, že z výno-
sov miestnych daní mesto okrem
iného hradí všetky náklady spojené
s údržbou miestnych komunikácií,
vrátane zimnej údržby, starostlivosť
o verejnú zeleň, detské ihriská, ve-
rejné osvetlenie, služby mestskej
polície. Toto sú všetko náklady,
ktoré prispievajú k tomu, že Mesto
Pezinok má v rámci hodnotenia
Slovenska vysoký štandard na bý-
vanie a nepriamo sa tým zvyšuje aj
cena všetkých nehnuteľností v na-
šom meste.
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Oddelenie pre styk
s verejnosťou a médiami



Patrik Kátlovský 30.11.
Tamara Jurkovičová 31.10.
Veronika Guštafíková 1.11.
Viktória Cisárová 2.11.
Sára Peťková 4.11.
Alexandra Dudáková 7.11.
Markéta Vojtaníková 7.11.
Nicolas Živner 7.11.
Mária Wiesengangerová 8.11.
Michelle Džoganíková 9.11.
Erik Nitray 9.11.
Miroslav Jokel 12.11.
Enrico Givili 13.11.
Matúš Guštafík 13.11.
Ema Gašparová 14.11.
Kristína Toporová 14.11.
Daniel Dovala 15.11.
Eliška Fedorová 15.11.
Diana Gažová 17.11.
Filip Lacko 19.11.
Simona Bochníčková 20.11.
Terézia Kostolanská 21.11.
Emma Mária Hlavačková 22.11.

Iveta Králiková 32 r.
Oskár Köplinger 87 r.
Karol Ježík 42 r.
Pavel Šrubař 72 r.
Alojzia Kovačovská 87 r.
Sidónia Ružičková 86 r.
Mária Teplanská 82 r.
Pavlína Vaňková 90 r.
Emil Galánek 79 r.
František Klobušický 78 r.
Mária Ondrovičová 56 r.
Gabriela Noskovičová 82 r.

Karol Macháček 8.12.
Helena Bujnovská 16.12.
František Čajkovič 16.12.
Ing. Viktor Wittlinger 26.12.

70-roční
Igor Bihál a Lenka Kleskeňová
Petr Mikula a Ingrid Chvílová
Ing. Kamil Gloss a Ing. Tamara Ko-
renčiaková

Dňa 30. 1. 2008
uplynú štyri roky čo
nás navždy opustil
náš milovaný syn

.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami s
láskou spomínajú. Rodičia a ostat-
ná rodina.

Roman
BLAHUŠIAK

Veci, ktoré si v živote
dokázal, slová, ktoré

si vyslovil, všetko čo si pre nás na
tomto svete urobil nám navždy zo-
stane hlboko ukryté v našich mys-
liach a srdciach.

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

Dňa 10. 11. 2007
boli dva roky, čo nás
opustil náš drahý
manžel, otec, starý
otec

.
S láskou spomínajú
manželka Danka s

rodinou, Miro s rodinou a syn Igor.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Miroslav TOTKA

Dňa 11. 11. 2007 uplynulo 15 rokov
čo nás opustil milovaný otec

a 1. 12. 2007 uplynul rok čo nás
opustila milovaná mama

.

S úctou a láskou spomínajú dcéra
Ľubica s rodinou a syn Vladimír s
rodinou.

Imrich ČUPÁK

Marta ČUPÁKOVÁ
Dotĺkli srdcia, ktoré sme milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
otec a mama za všetkých nás.

Dňa 20. 11. 2007
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustila

.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.

Vilma
PONIŠTOVÁ

Dňa 23. 11. 2007
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomínajú manželka, deti s
rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Vlastimil
MORAVČÍK

Dňa 12. 12. 2007
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

.
S láskou spomína
manželka a synovia
s rodinami.

Milana MAŤUSA

Dňa 29. 11. 2007
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia
nášho drahého man-
žela, otca, dedka a
pradedka

,
na ktorého s láskou spomína celá
rodina.

Jozefa KILHOFA

Dňa 10. 12. 2007
uplynuli dva roky od
úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca,
zaťa, brata a kmotra

.

S láskou spomínajú manželka Gabi-
ka, deti Gabika a Lukáško, sestry
Jarka a Majka.

Tonka ŠLAPKU
Odišiel si náhle,

nečakane, na rozlúčku si nám ne-
dal čas, tvoj odchod zabolel a vždy
bude bolieť všetkých nás. Sviečka
zhasla, srdce prestalo biť...

Dňa 30. 11. 2007
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka, svokra

.

Dcéry – Zlatka, Violka, Vierka a syn
Jozef s rodinami.

Helena VALLOVÁ
Len kytičku kvetov

Ti na hrob môžeme dať, tichú mod-
litbu odriekať a s láskou na Teba
spomínať. Už navždy Ti prestali
hviezdy svietiť, slnko hriať, ale tí čo
Ťa mali radi neprestanú na Teba
spomínať.

Dňa 3. 12. 2007 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Joja, dcéry Jojka a Mirka s
rodinami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

9. december je naj-
smutnejším dňom
nášho života. Pripo-
míname si 10. výro-
čie úmrtia nášho
drahého

.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka, syn a celá rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Milana SERINU

Dňa 18. 12. 2007
sme si pripomenuli
11 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opustil
náš syn, otec a brat

z Pezinka.
Spomínajú rodičia, deti Marcelko,
Monika a ostatná rodina.

Marcel VAGAČ

Len ten, kto stratil toho, koho mal
rád, pochopí, čo je to bolesť a žiaľ.
Ďakujeme ti nad hrobom, v srdciach
máme veľký žiaľ, s tebou letí naše
zbohom až k nebeským výšinám.
Dňa 21. 12. 2007 si
pripomíname 2. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

.
S láskou spomína
manželka Ľubomíra, dcéry Janka,
Alenka a syn Karol s rodinami a
ostatná rodina.

Viktora
HOFFMANNA

Dňa 26. 12. 2007
uplynie 26 rokov, čo
nás opustila milova-
ná manželka a ma-
mička

,
rodená Drozdová.

S láskou a úctou spomínajú manžel
Jarko, dcéra Katka a syn Duško s
rodinami.

Irenka
VAVŘÍKOVÁ

Kto poznal spomenie si, kto mal rád
nikdy nezabudne.

Odišiel si navždy, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
Nič viac ti už nemôžeme dať, len
kyticu kvetov na hrob a spomínať.

Deň 29. 12. je naj-
smutnejším dňom
nášho života. Pripo-
míname si 20. vý-
ročie úmrtia

.
S láskou spomína

manželka, deti, vnúčatá a pravnú-
čatá.

Jozefa
REICHBAUERA

Peter Wolf a Martina Durgalová
Ing. Rastislav Danišek a Zuzana
Drugová
Peter Egyed a Denisa Šturdíková
Marek Fraňo a Miriam Lojová
Ing. Ján Jurčo a Mgr. Mária Šuláková
Branislav Zápražný a Marcela Štol-
cová
Mário Idešic a Monika Mezeiová

Ondrej Janošťák 1.12.
Emília Poláčková 15.12.
Mária Srnová 18.12.
Samuel Hanák 20.12.
Anna Taračová 20.12.
Lukáč Melichar 29.12.
Emília Zbudilová 30.12.
Božena Uhlíková 31.12.

Agneša Vachová 2.12.
Mária Polkorábová 6.12.
Mária Nahálková 8.12.
Jozef Kvak 10.12.
Mária Ištvanfiová 14.12.
Ján Orszag 15.12.
Pavlína Dobiášová 24.12.
Ján Jurák 26.12.
Jaroslav Vastl 27.12.

Eva Hupková 2.12.
Terézia Šindelárová 3.12.

Mária Petrovičová 1.12.
Jolana Csillagová 19.12.

Jozefína Zábranská 14.12.

Štefan Sobolič 16.12.

Adela Demovičová 2.12.

Mikuláš Jurčo 8.12.

75-roční

80-roční

85-ročné

90-ročné

91-ročná

93-ročný

95-ročná

96-ročný
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Na 8. ročníku Dňa otvorených
pivníc na Malokarpatskej vínnej
ceste sa zúčastnilo 3800 platia-
cich návštevníkov. Naše vína v 96
pivniciach ochutnávali aj silné sku-
piny ochutnávačov z Česka,
Poľska, Rakúska, Francúzska a
Švédska.

Osemnásťročná Pezinčanka
Mária Wožniaková vyhrala slo-
venské kolo Miss European Uni-
on. Súťažilo 40 dievčat. Víťazka
bude reprezentovať Slovensko na
Miss European Union 2007 v Rí-
me.

Na mimoriadnom zasadnutí Za-
stupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja 27. novembra
poslanci volili nového hlavného
kontrolóra na nastávajúce šesť-
ročné funkčné obdobie. Z piatich
kandidátov vybrali Ing. Štefana
Marušáka.

Hypermarket TESCO Pezinok a
centrála spoločnosti Tesco Stotes
SR v spolupráci so Slovenskou
humanitnou radou a Špeciálnou
základnou školou v Pezinku orga-
nizujú už 4. ročník vianočnej chari-
tatívnej zbierky Pomôžte spolu s
nami. Posledná zo štyroch víken-
dových zbierok v nepredajných
priestoroch hypermarketu Tesco
sa uskutoční 20. – 23. decembra
2007.

Po minuloročnom 4. mieste v
Slovenskom pohári basketbalistov
majú hráči SKANSKA Pezinok prí-
ležitosť toto umiestnenie ešte vy-
lepšiť. Finálový turnaj tejto súťaže
sa totiž uskutoční v Pezinku.

Tohtoročnú púť pohárom začali
Pezinčania v 1. kole dvoma vyso-
kými víťazstvami nad Legatom
Svit. Vo štvrťfinále vyradili extrali-
hové TU Košice, keď rozhodlo do-
máce víťazstvo o 31 bodov, čím si

druhý rok po sebe vybojovali
účasť vo finálovom turnaji Sloven-
ského pohára.

Ten sa uskutoční v dňoch 21. a
22. decembra v pezinskej športovej
hale na Komenského ulici. V piatko-
vom semifinále sa najskôr o 16.30
hod. stretnú SKANSKA Pezinok s
MBK Handlová a o 19.00 hod. si
zmerajú sily MBK Komárno s ESO
Lučenec. V sobotu 22. 12. o 15.30
hod. je na programe zápas poraze-

ných semifinalistov o 3. miesto a
vyvrcholením celého turnaja bude
finálový zápas o 18.00 hod., po kto-
rom bude nasledovať vyhlásenie
výsledkov a odovzdanie ocenení.

Veríme, že aj v predvianočnom
čase si basketbaloví fanúšikovia
nájdu cestu do športovej haly a v
hojnom počte prídu povzbudiť na-
šich basketbalistov v bojoch o
druhú najcennejšiu slovenskú tro-
fej. (pr)

Pezinok možno nazvať kozmopo-
litným mestom kultúry a mestom
festivalov. Pravidelne počas roka sa
tu konajú významné kultúrne podu-
jatia a festivaly, z ktorých niektoré už
majú mnohoročnú tradíciu, iné si
svoju tradíciu len budujú, ale už si
našli svoje miesto v rámci kultúrneho
diania Pezinka a sú ťažiskovou for-
mou kultúrneho života. Väčšina po-
dujatí má celoslovenský, resp. med-
zinárodný význam. Problémom však
zostáva nedostatočná prepojenosť
Pezinka s partnerským mestom Neu-
siedl am See pri výmene informácií a
návštevníkov festivalov v oboch
mestách, neexistujúca koordinácia
medzi organizátormi jednotlivých
festivalov, absencia systému jednot-
nej marketingovej prezentácie festi-
valov ako produktov cestovného

ruchu Pezinka, ale hlavne nevyho-
vujúca materiálno-technická zá-
kladňa pre organizovanie aktivít tipu
festivalov, považovaných za kľúčový
segment ponuky kultúrneho cestov-
ného ruchu v meste a regióne.

Apráve tieto nedostatky sa rozhodla
riešiť REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia v spolupráci s partnermi
– Mestom Pezinok, OZ Pezinské roz

právkové divadlo a Neusiedler See
Tourismus Gmbh, Neusiedl am See.
Od augusta 2007 až do júna 2008 sa
realizuje projekt

, schválený v
rámci Programu Iniciatívy Spoločen-
stva INTERREG IIIA Rakúsko – Slo-
venská Republika.

Festivaly ako pro-
striedok rozvoja kultúrneho cestov-
ného ruchu v prihraničnom regióne –
MÚZY NÁS SPÁJAJÚ

(REVIA)

Mať na Štedrý deň večer doma plamienok Betlehemského svetla sa
začína stávať tradíciou aj u nás na Slovensku. Naši skauti svetlo preberú
vo Viedni a v dňoch 17. – 24. decembra ho budú šíriť po všetkých regió-
noch Slovenska.

Plamienok Betlehemského svetla si budete môcť odpáliť aj v Pezinku.
Táto možnosť bude v kostoloch, ale ponúkajú ju aj pezinskí skauti, od kto-
rých si svetlo môžete odpáliť v nedeľu 23. decembra od 8.00 do 17.00
hod. pri Marianskom stĺpe na Radničnom námestí v Pezinku. (rš)



Pracovníčky sociálneho oddelenia MsÚ Anna Satinová a Milada He-
gyiová pred Vianocami navštívili i deviatich Pezinčanov, ktorí bý-
vajú v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb v Stupave.

Pracovníèky MsÚ
navštívili pred Vianocami
Pezinèanov v zariadeniach
sociálnych služieb

Mesto Pezinok nezabúda ani na
svojich občanov, ktorí sa z rôz-
nych dôvodov ocitli v zariadeniach
sociálnych služieb. Pracovníčky
sociálneho oddelenia mestského
úradu v decembri s vianočnými
balíčkami navštívili 25 Pezinčanov
umiestnených v domovoch sociál-
nych služieb v Zavare, Trsticiach,
v Myjave, Jahodnej a v Stupave.
Navštívili aj osemnástich občanov
umiestnených v Zariadení opatro-
vateľskej služby v Pezinku.

(mo)
Na slávnostnej akadémii

boli v tomto roku ocenené tri
subjekty za prácu so zdravotne
postihnutými. Sošku anjela stráž-
neho získali:

– za realizáciu
projektu Hendi-mapa Pezinka a
dlhoročnú angažovanosť v ZO
Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých;

– za prácu s
mentálne postihnutou mládežou;

– za podporu dob-
rovoľníctva a projektov uľahčujú-
cich život zdravotne postihnu-
tých.

Náš
deň

Jozef Veverka

Mária Matiašovská

Revia – Malokarpatská komu-
nitná nadácia

(EL)

Na slávnostné otvorenie Klubu dôchodcov na Cajle prišli desiatky
občanov v seniorskom veku. Prišli ich pozdraviť primátor mesta
Oliver Solga, poslanec MsZ František Varecha, cajlanská richtárka
Mária Lichtnekerová a spevácky zbor Šafráni. Foto (mo)

V časti priestorov bývalej mater-
skej školy na Cajle otvorili 6. de-
cembra Klub dôchodcov. Domá-
hali sa ho už dlhší čas seniori z
tejto časti mesta, preto Mesto Pe-
zinok v spolupráci s poslancami a
občianskymi aktivistami h ľadali
najvhodnejšie riešenie. V novom
klube sa budú konať aj iné podu-
jatia, ktoré bude organizova ť no-
vozaložené občianske združe-
nie.

(mo)

Piatykrát sa uskutočnila v pezin-
skom Dome kultúry slávnostná
akadémia Náš deň, ktorá sa kaž-
doročne koná pri príležitosti Med-
zinárodného dňa zdravotne po-
stihnutých. Organizátori Mesto
Pezinok a Kultúrne centrum na ňu
pozvali predovšetkým tých, ktorí
sa starjú o hendikepovaných spo

luobčanov a zaslúžia si poďa-
kovanie za veľkú obetavosť a
trpezlivosť v tejto práci.

V kultúrnom programe vy-
stúpili grinavská spevácka sku-
pina Jajoba, deti zo ZUŠ-ky a
Hestie. Potlesk u prítomných
za vystúpenie zožali i deti z
Poľska, ktoré predtým účinko-
vali v Bratislave. Na akadémii
bola prezentovaná tiež HEN-

DI-mapa Pezinka, obsahujúca po-
drobné informácie o miestach s
bezbariérovým prístupom.

Zástupcovia Červeného kríža
informovali o finančnej zbierke pre
zdravotne postihnutých a OZ
Inklúzia o podpore zamestnanosti.

Podujatie uvádzal Lajo Slimák.
(mo)



Basketbal:
21. – 22. 12.
Finálový turnaj Slovenského po-
hára v basketbasle mužov

5.1. MBK Pezinok – Dolný Ku-
bín

Už v minulom čísle sme priniesli
správu o úspechoch súrodeneckej
dvojice Kováčikovcov v športo-
vom lezení.Aj v novembri sa obaja
súrodenci, Dominika a Jakub, zú-
častnili na niekoľkých pretekoch a
počínali si výborne.

V sobotu 3. novembra štartovali
na Majstrovstvách Slovenska v
Poprade v lezení na rýchlosť, záro-
veň išlo aj o Slovenský pohár seni-
orov na obtiažnosť. Dominika v
lezení na obtiažnosť vyhrala a v
lezení na rýchlosť skončila tretia.

Jakub Kováčik sa v piatok 9. no-
vembra po prvýkrát v kariére zú-
častnil na Svetovom pohári senio-
rov v športovom lezení v boulde-
ringu v Brne. Pri svojej premiére
obsadil 35. miesto.

V Brne sa o dva dni neskôr, 11.
novembra, konali tiež Majstrov-
stvá Českej republiky v boulde-
ringu seniorov. Úspešnejšia spo-
medzi oboch súrodencov bola Do-
minika, ktorá obsadila výborné 3.
miesto, Jakub skončil na 14. prieč-
ke. (jk)

Nové klubové priestory v areáli amfiteátra.

Členovia Občianskeho združenia
Klubu orientačného behu Sokol
Pezinok veľmi ťažko znášali, že
prišli po neférovom konaní džudis-
tov o klubové priestory v Sokolovni
na Hollého ulici. Niekoho by to na-
toľko znechutilo, že by so všetkými
aktivitami skončil, oni sa zdravo
nahnevali a začali kuť plány na vý-
stavbu novej klubovne.

Mesto im poskytlo na prechodné
obdobie náhradné priestory v dome
na Holubyho ul. č. 22. Vôbec teda
nemuseli obmedziť svoju činnosť.
Medzitým začali aj s prípravami na
výstavbu novej klubovne. Prvým
krokom bolo, že im mesto poskytlo
pozemok v areáli amfiteátra. Za-
bezpečili vypracovanie projektu a
vybavili stavebné povolenie.

,,Členitý a zarastený terén sme
museli najskôr upraviť. S týmito prá-
cami sme začali vlani 24. septem-
bra. Tempo prác bolo nezvykle
rýchle, za tri mesiace sme mali
stavbu pod strechou. A to sme
práce robili výlučne brigádnicky.
Cez zimu až do marca sme robili
interiér. Potom nasledovali práce
vonku. Naše dielo sme skolaudo

vali 27. novembra v tomto roku,"
povedal nám , ktorý
mal výstavbu na starosti. Na stavbe
odpracoval okolo tisíc brigádnic-
kych hodín. Nielenže výstavbu ria-
dil, ale podieľal sa aj na murár-
skych, stolárskych a tesárskych
prácach. Členovia klubu odpraco-
vali na stavbe spolu 3000 brigádnic-
kych hodín, niektorí 100, iní až 300
či 400. K najusilovnejším patrili Paľo
Kebis, Michal Fraňo, Hanka Bele-
šová. Ale skvelými pomocníkmi boli
aj ostatní.

Rozpočet na celú stavbu bol dva
milióny korún. Keďže práce robili
brigádnicky, náklady znížili na 800
tisíc. Tieto vynaložili na stavebný
materiál. Časť prostriedkov mali
svojich, ostatné im poskytli sponzo-
ri. Najštedrejšími boli Jaroslav Pi-
jak, bývalý československý repre-
zentant v orientačnom behu a
súčasný člen klubu, firma BRAMAC
(poskytla im zadarmo škridľu), RE-
VIA – Malokarpatská komunitná
nadácia, Ing. Ľuboš Horňák, Miro-
slav Iro a Ľuboš Drahoš.

Dielo sa podarilo dokončiť a dnes
sú naň všetci právom hrdí. V lete ich

Peter Fraňo
navštívili zástupcovia viacerých
klubov, mohli si nové priestory po-
zrieť a boli veľmi prekvapení, čo
dokázali. Sú azda jediní v bývalom
Česko-Slovensku, ktorí si svojpo-
mocne vybudovali vlastné klubové
priestory.

,,Teraz pôjde o to, aby sme lepšie
podmienky pre náš šport v Pezinku

ešte viac zúročili. Budeme robiť ná-
borové akcie na školách s cieľom
získať nových mladých pretekárov,
ktorí budú reprezentovať náš klub a
naše mesto. Privítame však každé-
ho, kto nám chce pomôcť a prispieť
k obohateniu našej činnosti," – pove-
dal nám na záver pri návšteve klubu
P. Fraňo. (mo)

Blížiaci sa koniec roka je časom účtovania a v
športe aj rôznych rebríčkov. My vám prinášame
prehľad konečných umiestnení pezinských orien-
tačných bežcov v celoslovenskom rebríčku: –
3. Matej Kopčík, – 4. Samuel Kebis, – 4.
Vladislav Piják, 6. Pavol Poláček, – 5. Peter

M-12
M-14 M-50

M-60

Fraňo, – 2. Barbora Pijáková, – 3. Ro-
mana Štrbová, 4. Katarína Hrašnová, – 2.
Lenka Jablonovská, – 3. Iveta Paulová,
– 3. Marta Brzová, 5. Eva Pijáková, – 1. Soňa
Kavecká, 3. Marie Fraňová.

W-14 W-16
W-18

W-40 W-50
W-55

(pf)

Džudisti 1. JCP Pezinok už nie-
koľko rokov dokazujú svoju prísluš-
nosť k slovenskej džudistickej špič-
ke. Sú stálym účastníkom play-off,
aj medailí získali neúrekom. Tá naj-
cennejšia im však dlho unikala. Doč-
kali sa napokon v sobotu 1. decem-
bra kedy v pezinskej Judo hale vyvr-
cholila tohtoročná najvyššia sloven-
ská súťaž družstiev.

Pezinčania postúpili do play-off z
3. miesta po päťkolovej dlhodobej
súťaži. Tú brali voľnejšie, stačilo im
byť do 4. miesta aby postúpili. S o to
väčšou vervou sa pripravovali na
finále. Na pomoc si zavolali aj tri
ukrajinské posily – Serhyia Drebo-
ta, Gennadia Bilodida a Oleksandra
Nazarenka.

V semifinále zdolali Pezinčania
Duklu Banská Bystrica 5:2, body
získali Alföldy, Drebot, Bilodid,
Randl a Nazarenko. Naši borci s
Duklou v uplynulých dvoch rokoch
prehrali, o to bola teraz výhra cen-
nejšia, najmä keď v jej kádri je nie-
koľko slovenských reprezentantov.
V druhom semifinále Slávia Stu-
denti Bratislava nedala šancu Marti-
nu, ktorý porazila 5:2.

V súboji o 3. miesto medzi Duklou
B. Bystrica a Martinom sa zrodila
remíza 3:3, na pomocné body
zvíťazili Bystričania, ktorí sa rado-
vali z bronzových medailí.

Finálový súboj sa odohrával vo
výbornej atmosfére, ktorú vytvorila
zaplnená Judo hala. Pezinčania
nastúpili proti bratislavskej Slávii
STU. Súboj výborne rozbehol Karol
Alföldy, ktorý vo váhovej kategórii
do 60 kg zdolal 10:0 Poliaka, bojujú-
ceho za Sláviu. Ďalšie body pridali
Drebot a Bilodid. Milan Randl remi-
zoval s Minárikom, takže napokon
rozhodujúci bod získal pre 1. JCP
Pezinok Nazarenko, ktorý porazil
svojho súpera za pár sekúnd. Pe-
zinskí džudisti zvíťazili vo finále 4:2
a stali sa tak prvýkrát majstrami Slo-
venska.

S odstupom niekoľkých dní sme
oslovili šéftrénera pezinských džu-
distov a spýtali
sa na jeho pocity po finále:

Jozefa Tománka st.
,,Sa-

mozrejme, že som bol po víťazstve
veľmi šťastný, ale hneď mi to ani
nejako nedošlo, že sme majstri. Až
na druhý deň som si to naplno uve-
domil a napadlo mi tiež, že môžeme

ísť do Pohára majstrov. Je to však
otázka peňazí, uvidíme či sa nám
ich podarí zohnať."

Veľa cestujem, keďže som repre-
zentačný tréner dorastencov a
mám veľa kontaktov, takže som
vyvinul aktivitu a podarilo sa zohnať
týchto chalanov z Kyjeva.

Veľmi dobré výkony podávali Ka-
rol Alföldy, Adam Uherek, Matej Vi-
nohradský, Milan Randl, Pavol Jur-
čík, Jozef Tománek ml., Martin To-
mánek a Rastislav Neu. Môj syn
Jozef počas dlhodobej súťaže vie-
dol družstvo niekedy aj ako tréner,
keďže nie vždy som sa mohol kvôli
reprezentačným povinnostiam zú-
častniť na lige.

–

–

Po vyvrcholení ligy pripravili orga-
nizátori posedenie pre zúčastne-
ných, na ktorom Slovenský zväz
juda ocenil najlepších džudistov za
rok 2007. Najlepším dorastencom
sa stal člen 1. JCP a
medzi mužmi obsadil 2. miesto

.

l

l

Akým spôsobom sa vám poda-
rilo zohnať tri ukrajinské posily?

Ktorí ďalší chlapci sa pričinili
o tento úspech?

Matej Čupka
Pa-

vol Jurčík (pr)



Príjemný večer pri dobrej hudbe
sľubujú organizátori XIV. Plesu
farnosti Pezinok, ktorý sa usku-
toční 25. januára 2008 v Dome
kultúry v Pezinku. Do tanca a na
počúvanie budú hrať krojovaná
dychová hudba , ta-
nečná hudobná skupina a
country kapela .
Ples otvoria bratislavské mažo-
retky Tina.

Nezabudnite si včas zakúpiť
vstupenky, ktoré sú už v predaji u
hlavného organizátora Františka
Fédera, Farská 7, tel. 0905 342
261, e-mail: . Ceny vstu-
peniek: stoly v hlavnej sále 300
Sk, vo foyeri 250 Sk.

Čistý zisk z plesu bude použitý
na opravu Farského kostola.

Májovanka
Rytmik

Bukasový masív

fff@rsb.sk

(ff)

Na úprimné želanie
netreba vzdelanie,
na pekné vinše
každý by prišiel.
Aj ty si zavinšuj to,
po čom túžiš,
hlavne nech zdravie ti
poriadne slúži.

Na Vianoce a v roku novom
vinšujeme vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
a šťastia akurát,
aby vás mal každý rád.

Spolok OZ DH Cajlané
predseda František Féder

Mesto Pezinok v spolupráci s
Kultúrnym centrom vyhlasujú 16.
ročník literárnej súťaže O cenu
primátora Pezinka.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných škôl a študenti stred-
ných škôl na území mesta alebo
ktorí majú v Pezinku trvalé bydlis-
ko. Súťažné práce nie sú obmed-
zené žánrovo, musia byť pôvod-
né, môžu mať pôvod v písomných
kontrolných prácach. Podmienkou
zaradenia do hodnotenia je do-
ručenie súťažných prác v troch na
počítači písaných exemplároch v
slovenskom jazyku do 31. 3. 2008

na adresu Kultúrne centrum, Ho-
lubyho 42, 902 01 Pezinok. Súťaž
je anonymná, pri každom texte
treba uviesť namiesto mena a ad-
resy heslo. V priloženej zalepenej
obálke, označenej rovnakým hes-
lom, sa uvedie meno autora, jeho
adresa, dátum narodenia a škola,
ktorú navštevuje. Stredoškoláci
pripoja k heslu symbol ,,SŠ", žiaci
základných škôl symbol ,,ZŠ".
Obálky s heslami budú otvorené
až po vyhodnotení súťaže.

Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná pri-
mátorom mesta. Súťaž sa hodnotí

osobitne v každej kategórii ZŠ a
SŠ v žánroch poézia a próza.
Všetky vyhodnotené súťažné
práce budú odmenené vecnou
cenou. Najlepšie práce budú uve-
rejnené v mesačníku Pezinčan a
na www.pezinok.sk.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže O cenu primátora Pezinka
sa uskutoční 28. 5. 2008 v obrad-
nej sieni Mestského úradu. Orga-
nizačným zabezpečením súťaže
je poverená Daniela Debnárová z
Kultúrneho centra, Holubyho 42,
tel. 033/641 3933.

(EL)

Koncom novembra sa uskutočnila známa slovenská spevácka súťaž
Zlatá črievička v Partizánskom. Medzi desiatimi finalistami (vyberajú sa
konkurzom) bol aj osemnásťročný Pezinčan . V súťaži si
viedol mimoriadne úspešne, v celkovom hodnotení, po odspievaní
dvoch pesničiek, sa umiestnil na druhom mieste a získal Striebornú črie-
vičku.

Tomáš Václav je študentom Strednej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre a jeho tohtoročné vystúpenie na Zlatej črievičke bolo najúspeš-
nejším v jeho speváckej kariére. Predtým sa dvakrát zúčastnil na festi-
vale CZECHTALENT Zlín v Českej republike, účinkoval v projekte Ne-
známi v Slovenskom rozhlase a naspieval džingle pre komerčné rádio.
Pripravuje sa na štúdium na VŠMU, odbor muzikálové herectvo.

Tomáš Václav

(mo)

Znovu sme mali možnosť vidieť
premiéru nového literárno-hudob-
ného pásma Divadla folklóru Ra-
dosť. Precízny program bol na-
plnený láskou k domovine a k de-
dičstvu našich predkov, na čo v
dnešnom uponáhľanom svete
často zabúdame. Milé bolo, že
vedľa seniorov sme na javisku vi-
deli mladých ľudí.

Krásne pesničky, riekanky a
ľudová poézia pripomínali roky
minulé, život našich predkov, ich
ťažkú prácu v boji o život a jeho
dôstojné prežitie. Program bol na-
bitý citovými zážitkami, v hľadisku
sme v dojatí ani nedýchali. Vystú-

penie obohatilo sprievodné slovo
Anny Šavarovej.

Myslím si, že program by malo
vidieť čo najviac ľudí, najmä školá-
kov, ale vo väčšej miere i široká
verejnosť v Pezinku i okolí.
Pozdvihlo by to vlasteneckú vý-
chovu a národnú hrdosť.

Želáme členom súboru Radosť
veľa radosti a úspechov pri na-
cvičovaní ďalších programov. Už
teraz sa tešíme na ich ďalšie vy-
stúpenia. Mária Markeová

Premiérové vystúpenie Divadla folklóru Radosť s predstavením
Slovensko, kraj otcov, mám – kraj ty náš rodný.

Divadlo folklóru Radosť malo 1.
decembra v Dome kultúry
úspešnú premiéru folklórneho
pásma Slovensko, kraj otcov,
mám – kraj ty náš rodný. Program
režíroval PaedDr. Kamil Baxa. Je
zostavený z vlastných textov
piesní na hudbu iných hudobných
skladateľov a folklórnych piesní.

V Mestskom múzeu v Starej rad-
nici bola v decembri inštalovaná
výstava pezinských umelcov Emi-
la Venkova (70) a Ivana Venkova
(19). Ide o spoločnú výstavu otca a
syna.

Akademický sochár Emil Venkov
sa venuje monumentálnej tvorbe a
komornej plastike. Jeho rozsiahla
tvorba je známa nielen u nás na
Slovensku, ale aj v zahraničí, kde
sa nachádza aj časť jeho sochár-
skych prác. V pezinskom múzeu
vystavuje diela z posledných de-
siatich rokov.

Syn Ivan je začínajúci umelec.
Venuje sa digitálnej grafike a so-
chárstvu. Študuje na polygrafickej
škole.

Výstavu si môžete pozrieť do 20.
januára 2008. (mo)



PEZINČAN Šéfredaktor: Tajomník redakcie Jazyková úprava:
Adresa redakcie . Telefón/fax e-mail:

Internet Registračné číslo:
Vytlačil: Uzávierka: Vyšlo: NEPREDAJNÉ!

Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 25. januára 2008.

- mesačník, vydáva mesto Pezinok. Milan Oravec. : Peter Roman ml. Magdaléna
Steinerová. : Holubyho č. 42, (Dom kultúry), 902 01 Pezinok : 033/641 34 35. pezincan@msupezinok.sk

: http://pezincan.pezinok.sk PO 2/544/5-8/1996. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj
neuverejniť! Petit Press, a.s. Bratislava, z dodaných tlačových predlôh. 12.12 2007. 21.12. 2007.

(štvrtok) o 18.00 hod. v Sa-
lóniku –

, rozhlasový redaktor,
humorista (výr. úmrtia 12. 1.
1997);

(nedeľa) o 15.30 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– karneval detí
v maskách s programom. V spolu-
práci s CVČ;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

(olej, akryl) –
vernisáž výstavy;

(sobota) v Spoločenskej
sále – – prehliadka súbo-
rov moderných tancov. Hlavný
garant: CVČ;

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

– hlavný organi-
zátor František Féder;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou;

(štvrtok) o 17.00 hod. v Sa-
lóniku – – večer pre
každého;

10. 1.
,,800" – VÝZNAMNÁ

OSOBNOSŤ PEZINKA – VLADI-
MÍR NOSÁĽ

13. 1.
DETSKÝ FAŠIAN-

GOVÝ KARNEVAL

14. 1.
PETER HARGAŠ –

VÝBER Z TVORBY

19. 1.
RYTMIA

25. 1.
XIV. PLES FAR-

NOSTI PEZINOK

27. 1.
AHOJ ROZPRAVKA

31. 1.
SPIEVANKY

VÝSTAVA:

PRIPRAVUJEME:

14. 1. – 8. 2. 2008
– Výber z tvorby (olej, akryl),

v Minigalérii;

15. 2. o 19.00 hod. –
– koncert. Hosť: Petr

Rezek.

PETER HAR-
GAŠ

HANA ZA-
GOROVÁ

KINO DOMU KULTÚRY

2. – 3. KráľovnáAlžbeta: Zlatý
vek VB

4. Next USA
5. – 6. Beowulf USA
8. – 9. Vášeň a cit VB

10. Edith Piaf FRA
11. – 13. Zlatý kompas USA
15. – 16. Izba 1408 USA

17. FK: Gadjo Dilo FRA
18. – 20. Votrelci vs. Predátor 2

USA
19. Shrek Tretí USA

22. – 23. Hitman FRA
24. – 25. FK: Faunov labyrint ŠPA
26. – 27. Noc dlhá 30 dní USA

26. Happy feet USA
29. – 30. Americký gangster USA

31. FK: Inland Empire USA

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

(o 17. h.)

(o 17. h.)

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Výstava:
EMIL VENKOV, IVAN VENKOV –
SOCHY – spoločná výstava otca a
syna kladie dôraz na sochársku
tvorbu oboch autorov, doplnenú

digitálnymi grafikami I. Venkova.
Výstava potrvá do 20. 1. 2008.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Franko.
utorok – piatok: 10.00 –

18.00 hod., sobota: 10.00 – 16.00
hod.

Zo zeme

Sakrálna plastika
Otvorené:

Záujemcovia o astronómiu z radov
občanov sa môžu prihlásiť do

, ktorý
otvára Kultúrne centrum v Pezinku.

Prvé stretnutie sa uskutoční 8. ja-
nuára 2008 o 17.30 hod. v Dome
kultúry, miestnosť č. 119. Napláno-
vaných je desať dvojhodinových
stretnutí, v programe ktorých okrem
teórie sú pozorovanie hviezdnej ob-
lohy astronomickými ďalekohľadmi,
návšteva hvezdárne a iné.

Krúžok potrvá do 18. marca 2008,
poplatok za jednu osobu je 250 Sk
(treba zaplatiť do 8. 1. 2008). Bližšie
informácie poskytne vedúci krúžku
Ing. Dobrovoda, č. tel. 033/647 4800
(tiež SMS a odkazovač), mobil 0949
612 888, e-mail: dobrovoda2@po-
st.sk.

Astro-
nomického a SCI-FI krúžku

(ľd)

Lekárenskú pohotovostnú služ-
bu počas sviatkov bude mať Leká-
reň Farmakon, Šenkvická cesta
(8.00 – 20.00 hod.).

Kultúrne centrum otvára v budú-
com roku tieto kurzy:
(začiatok 8. 1.), (9. 1.),

–
(8. 1.), (2. 1.) a
(7. 1.). Bližšie informácie dosta-
nete u informátora v Dome kultúry.

kalanetika
jóga spo-

ločenské tance klub seniorov
Petan Charizma

(kc)

Deti v ZŠ Fándlyho ul. navštívil
Mikuláš s darčekmi, ktoré boli
zakúpené z výťažku zo športo-
vo-charitatívnej akcie Večer bo-
jových umení.V Galérii Prokop

na Potočnej ulici
otvorili výstavu obra-
zov z maliarskeho
sympózia v Malej
Frankovej pod ná-
zvom Návrat do kra-
jiny IV. Vystavuje
osem mladých umel-
cov. Výstava potrvá
do konca januára
2008. (mo)

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
v Pezinku usporiadala 10. novem-
bra na SOU Komenského Posede-
nie pri hudbe. Zúčastnilo sa na
ňom 245 členov a ich rodinných
príslušníkov z Pezinka, Modry,
Šenkvíc, Senca, Malaciek, Lo-
zorna a Tomášova. Na podujatí sa
zúčastnila predsedníčka SZTP
Ing. Monika Vráblová.
Do tradičnej tomboly prispeli:
IDC Holding Sereď, Stavebniny
Častá, 101 Drogéria Senica,
mesto Pezinok, Andrea Lišková
Agrofox, Ferad, Čalúnnictvo J.
Pessel, Drogéria Acker, Euteko
Mario Branný, Nábytok Galan,
Mária Slaná, Víno Matyšák, Víno
Pavelka, Víno Hacaj, Odevy Laco,
PD Viničné-Slovenský Grob, Acta-
vis BA, Ozone BA, Tibor Gloznek
Vinosady, Jozef Ščepán Vinosady,
Milan Prihel Vinosady, Jaroslav
Guštafík Vinosady, Karol Kulifaj
Vinosady, Víno Jano Limbach, Le-
káreň Bučuričová Modra, Makro
BA, Pekáreň Častá, Pfizer BA,
Vuvan Khai, Elektrolux BA, PD
Šenkvice, Oliv PK, VVDP Kapraty
Grinava, Autoservis Diviak Grina-
va, Kvetinárstvo Maja, Instamik
Mikletičová, Tarábek a spol., Kupo-
vá, Karaisová, Hrčková, ZO SZTP

Modra, ZO Šenkvice, ZO Senec,
ZO Tomášov, ZO Malacky, ZO Lo-
zorno, Holešová.Ďakujeme.

Chutnú večeru pripravila Eva
Marcineková s kuchárkami, obslu-
hovali študenti 1. a 2. ročníka nad-
stavbového štúdia pod vedením
majsterky Alžbety Jackovej. Veľké
poďakovanie za pomoc patrí riadi-
teľke SOU Mgr. Elene Jurčíkovej.

Tajomník ZO SZTP Pezinok
Jozef Veverka


