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V dňoch 17. – 20. januára sa
uskutočnil v bratislavskej Inchebe
14. ročník medzinárodného ve ľ-
trhu cestovného ruchu Slovakia-
tour. Pezinok sa prezentoval na
ploche 35 m v spoločnej expozícii
s partnerskými mestami Neusiedl
am See, Mladá Boleslav, Moson-
magyaróvár a Izola. Ústredné
heslo nášho stánku bolo

. Táto myšlienka je
totožná s názvom projektu,
vďaka ktorému získalo Mesto Pe-
zinok s Reviou – Malokarpatskou
komunitnou nadáciou – pro-
striedky na financovanie rozvoja
festivalového turizmu v sloven-
sko-rakúskom prihraničnom re-
gióne z európskeho programu
Interreg IIIA. V našej ponuke na
veľtrhu teda okrem iného boli kul-
túrne podujatia, hlavne festivaly,
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Múzy
nás spájajú

ktoré sú ideálnou príležitos ťou pre
vzájomnú spoluprácu.

Počas štyroch výstavných dní sa
návštevníkom predstavili pezinskí
a neziderskí vinári (Víno Borik,
Milan Skovajsa, Vinársky spolok z
Neusiedl am See), mestský bube-
ník Dušan Petráš, keramikárka
Renáta Hermysová (s ukážkami
maľovania keramiky), harmonikár
Janko Veselý, budúci kuchári a
čašníci zo SOU na Komenského
ulici. Informačný servis zabezpe-
čovali Mestské informačné cent-
rum a členovia Klubu mestských
sprievodcov. Na podujatí mali pre-
miéru dva nové prospekty – kom-
plexný materiál o ponuke cestov-
ného ruchu v meste s názvom

v troch mutáciách (angličti-
na, nemčina a slovenčina) a slo-
vensko-nemecký

Pe-
zinok

Kalendár podu-

jatí na rok 2008 Pezinok – Neu-
siedl am See a okolie.

V rámci tohtoročnej prezentácie
okrem spomínaného projektového
zámeru predstavilo naše mesto
nový logotyp Pezinka a tri vý-
znamné jubileá – 800. výročie prvej
písomnej zmienky o Pezinku, 100.
výročie narodenia pezinského ro-
dáka, hudobného skladateľa Eu-
gena Suchoňa a 50. výročie orga-
nizovania malokarpatských vino-
braní. Účasťou na Slovakiatoure
sa oficiálne začali ich oslavy, ktoré
budú trvať celý rok 2008 a vyvrcho-
lia na septembrovom Vinobraní.

O expozíciu Pezinka a partner-
ských miest na veľtrhu bol veľký
záujem. Prejavili ho návštevníci
veľtrhu, ale aj viacerí politici, pred-
stavitelia štátnej správy a samo-
správy. (EL)

Mesto Pezinok v spolupráci so
Študentským parlamentom a
Mestskou plavárňou v Pezinku
pozývajú všetkých plávajúcich
Pezinčanov i plavcov z okolia na
III. ročník 24-hodinovej non-stop
plaveckej štafety. Podujatie má
ambície:
– prekonať rekordy II. ročníka,

ktoré boli ako ustanovujúce re-
kordy zapísané do Slovenskej
knihy rekordov. V rámci nich boli
dosiahnuté výsledky: počet
účastníkov – 454, počet zaplá-
vaných dĺžok 25-metrového
bazéna – 2666, celková zaplá-
vaná vzdialenosť – 66 kilomet-
rov a 650 metrov;
– zvíťaziť nad mestom Dolný

Kubín, v ktorom sa bude konať v
rovnakom čase totožné poduja-
tie;
– ponúknuť účastníkom zaují-

mavý zážitok a príležitosť na
aktívne využitie voľného času.

. V
piatok 8. februára začína o
11.50 hod. oficiálnym otvore-
ním, od 12.00 hod. začína plá-
vanie. Organizátori pripravili
časový harmonogram, ktorý
stanovuje kedy kto pláva. Do
akcie sa zapoja: členovia Štu-
dentského parlametu, stredné a
základné školy, študenti Akadé-
mie tretieho veku a pezinskí
dôchodcovia, zástupcovia samo-
správy a inštitúcií mesta, členo-
via Malokarpatského baníckeho
spolku, futbalisti, basketbalisti,
hokejbalisti, džudisti, plavecký
oddiel, Klub orientačného behu
Sokol, VTC Pezinok, karatisti,
softbalisti, vysokoškoláci. Pre
verejnosť boli stanovené termí-
ny: 8. februára od 21.00 – 22.00
hod., 9. februára od 4.00 – 6.00
hod. a 10.30 – 12.00 hod. Ofi-
ciálne ukončenie je 9. februára o
12.00 hod. O 12.30 bude sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov a
odovzdanie cien. Každý účast-
ník získa účastnícky list. Bližšie
informácie na: www.pezinok.sk,
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msu-
pezinok.sk.

Non-stop plavecká štafeta
sa uskutoční 8. a 9. februára
2008 v Mestskej plavárni v
Pezinku, Komenského 27

(EL)

Gymnázium v Pezinku sa aj
tento rok zapojilo do súťaže, vy-
hlásenej Európskym parlamen-
tom, . Úlohou štu-
dentov bolo zorganizovať na škole
podujatie s diskusiou na tému o
Európskej únii. V rámci neho sa
uskutočnili prednášky veľvyslanca
Portugalského kráľovstva na Slo-
vensku José Vieria Branca, pred-

Euroscola 2008

staviteľa GR Slovenskej spori-
teľne na Slovensku a člena pro-
gramového tímu pre zavedenie
eura Jána Kováča a poslanca
Európskeho parlamentu a býva-
lého ministra poľnohospodárstva
SR Petra Baca. Súčasťou akcie
boli prezentácia histórie Európ-
skej únie a celoškolské súťaže
zamerané na EÚ.

Na tohtoročnej súťaži sa zúčast-
nilo 41 škôl z celého Slovenska a
naše gymnázium sa umiestnilo na
2. mieste, čím prakticky obhájilo
minuloročný úspech. Znamená to,
že za odmenu opäť pocestujeme
do Európskeho parlamentu v
Štrasburgu.

Kristína Mizeráková,
Jana Sýkorová



MESTO PEZINOK
v zmysle zák. č. 552/2003 Z.z. o
výkone práce vo verejnom zá-
ujme

.
vysoká škola sta-

vebného zamerania, práca s
PC, prax vítaná, vodičský preu-
kaz, bezúhonnosť.

ihneď.
so životopisom zasie-

lajte poštou na adresu:

, prípadne pri-
neste osobne do podateľne
MsÚ (na prízemí) alebo pošlite
elektronickou poštou na adresu:
msu@msupezinok.sk.

obsadzuje voľné pra-
covné miesto REFERENT STA-
VEBNÉHO ÚRADU
Požiadavky:

Možný nástup:
Žiadosti

Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok

Mesto Pezinok v súlade s pro-
gramovým vyhlásením mestské-
ho zastupiteľstva pripravuje roz-
siahlu aktualizáciu územného plá-
nu (tzv. nový UPN). Touto cestou
vyzývame občanov a právnické
osoby, ktoré majú záujem o aktua-
lizáciu, zmeny a doplnky jestvujú-
ceho stavu ÚPN, aby svoje žia-
dosti adresovali do konca marca
2008 na Mestský úrad v Pezinku –
oddelenie výstavby, Radničné
nám. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie
informácie vám poskytne vedúca
oddelenia Ing. Valéria Jančo-
vičová na č.t. 6901 140.

(OSVaM)

Štátna inšpekcia životného pro-
stredia zvolala ústne prerokovanie
o skládke odpadov Nová jama v
Pezinku naozaj v netradičnom
čase a na netradičnom mieste.
Toto konanie sa uskutočnilo vlani
31. decembra, teda na Silvestra v
čase od 10. do 15. hodiny v nevy-
kúrenej telocvični SOÚS v Brati-
slave. Odôvodnenie bolo prosté –
,,je normálny pracovný deň a pe-
zinskí eko-aktivisti avizovali stov-
ky Pezinčanov – signatárov petí-
cie proti skládke". Preto telocvič-
ňa. Nechýbali ani dve celoštátne
televízie a niekoľko redaktorov.
Prekvapenie sa však nekonalo.
Aktivistov bolo päť, štyria zástup

covia Pezinských tehelní, traja
zvolávajúci štátni úradníci, primá-
tor Pezinka s právnikom a vedúca
stavebného úradu v Pezinku.

Konanie malo príchuť gogo-
ľovského smiechu cez slzy. Naprí-
klad po citácii zákona právničkou
Zuzanou Čaputovou nasledovali
konštatovania úradníka, že je to
len jej výklad, ich výklad je vraj dia-
metrálne odlišný. Krajským sta-
vebným úradom vydané územné
rozhodnutie bolo účastníkom ko-
nania neprístupné, pretože bolo
označené za predmet obchod-
ného tajomstva. Požiadavka pri-
mátora nahliadnuť doň (keďže ne-
bolo Mestu v zákonnej dobe do

ručené) bola zamietnutá s konšta-
tovaním, že Mesto nie je účastní-
kom konania, lebo pozemky v ma-
jetku mesta nesusedia s pozem-
kami Novej jamy. Jeho pripomien-
ka, že zastupuje aj skládkou dot-
knutých občanov, bola zamietnutá
rovnako ako konštatovanie, že
skládka nie je v súlade s platným
Územným plánom Pezinka, ktorý
má silu a záväznosť zákona.

Tých paradoxných situácií bolo
samozrejme viac. Nakoniec zo-
stala len otázka: Kam až siaha
kompetentnosť, nezaujatosť a
objektívnosť štátneho úradníka? A
koho obhajuje?

Oliver Solga

Od januára tohto roku sa zmenili
okrem miestnych daní aj poplatky
za odpad. V rôznych médiách sa
objavili diskusie o tom, či je popla-
tok úmerný a do akej miery zasiah-
ne peňaženku každého z nás. Celo-
slovenská tlač i televízia často in-
formovali o zvyšovaní cien za od-
voz a uloženie odpadu vo väčšine
slovenských miest. Občan mal
možnosť porovnávať a rozhodnúť
sa, či uverí faktom a číslam alebo
bezbrehej demagógii ľudí, ktorí si
prihrievajú svoju politickú polie-
vočku údajným obhajovaním záuj-
mov slabších sociálnych skupín. I v
našom meste zašli až tak ďaleko,
že vedenie mesta a poslancov
označili za neschopných a seba za
jediných spravodlivých. Zrekapitu-
lujme si známe fakty. Skládka
Stará jama skončila svoju činnosť
31. októbra minulého roka. Od 1.
novembra sme odpad začali voziť
na skládku na Dubovú. Ukladáme
tu odpad za rovnakú cenu ako v
Pezinku. Poplatky sa však zvýšili

za dopravu (cca 28 km). Za novem-
ber a december zvýšené náklady
zaplatilo Mesto zo svojho rozpočtu.
Mestu zároveň prevádzkovateľ
skládky Stará jama prestal platiť
poplatok za ukladanie odpadu na
území Pezinka – za rok 2007 to
bolo vyše šesť miliónov korún. Tie-
to peniaze sa doteraz rozpočítavali
do poplatkov za odpad každému
občanovi. Mesto doplatilo rozdiel –
preto mohol byť poplatok len 438 v
rodinných domoch a 537 Sk v byto-
vých domoch (pre porovnanie – v
susednom Svätom Jure platili mi-
nulý rok 750 Sk). V tomto roku
bude poplatok 767 Sk v rodinných
domoch a 876 Sk v bytových do-
moch. Občan však v prvom polroku
zaplatí len polovicu tohto poplatku,
v druhom polroku sa poplatok pre-
hodnotí podľa skutočných nákla-
dov. Stále zostáva rozdiel (109 Sk
ako tzv. motivačné) medzi rodinný-
mi domami (RD) a bytovými do-
mami (BD), pretože v RD sú lepšie
výsledky separovania ako na síd-
liskách.

Okrem tohto Mesto uvoľní 1,2
milióna korún zo svojho rozpočtu
na likvidáciu čiernych skládok,
bude platiť čistenie stanovíšť kon-
tajnerov a iné. Mesto tiež zvýši
počet umiestnení veľkokapacit-
ných kontajnerov z dvakrát na štyri-
krát za rok po 18 nádob. Prvý zber
bude už pred Veľkonočnými sviat

kami. Občania, ktorí chcú robiť
jarné upratovanie, tak budú mať
bezplatne zabezpečené nádoby a
nemusia odpad voziť na skládku na
Dubovú. Okrem toho funguje vo
firme Petmas na Šenkvickej ceste
pre občana bezplatný zber nebez-
pečných odpadov, vrátane starých
chladničiek, televízorov, autobaté-
rií, farieb, liečív a podobne.

V prípade nedisciplinovaných
občanov Mesto aj naďalej zabez-
pečuje odvoz odpadu pri staveb-
ných prácach (najmä výmena byto-
vých jadier), zbere vianočných
stromčekov a pod., kedy je veľmi
ťažké vypátranie „páchateľa“ a do-
kazovanie či sankcionovanie prie-
stupku. V tomto prípade je para-
doxné, že občan je ochotný zaplatiť
za prestavbu svojho bytu aj nie-
koľko stotisíc korún, ale objednať si
a zaplatiť odvoz vzniknutého od-
padu za dve-tri tisícky je preňho už
problém!

Rovnako paradoxne však vyznie-
vajú hlasy niektorých ekologických
aktivistov bojujúcich proti otvoreniu
novej skládky, ktorí v nedávnej mi-
nulosti tvrdili, že podľa ich priesku-
mu je väčšina občanov pripravená
platiť za odpad podstatne viac za
predpokladu, že skládka nebude v
Pezinku. Dnes namiesto toho, aby
Mestu pomohli vysvetľovať obča-
nom, že zvýšenie poplatkov je
opodstatnené a nevyhnutné, robia

pravý opak a obviňujú Mesto z ne-
schopnosti a antisociálnej politiky.

Vedenie Mesta i väčšina poslan-
cov MsZ sa jednoznačne ohra-
dzujú proti takémuto osočovaniu a
demagógii, pretože veľmi podrob-
ne zvažovali všetky dopady zvýše-
nia poplatkov za odpady a hľadali
riešenia vzniknutej situácie. Jed-
nou z nich je aj podpora zvýšenia
separovania v domácnostiach, kto-
rého výsledkom bude menšie
množstvo ukladaného odpadu a
teda aj nižšie platby od občanov.
Mesto tiež podporuje urýchlené
vybudovanie triediacej linky na Vi-
ničianskej ceste (firma Petmas
Ecos), ktorá umožní vyseparovať
maximálne množstvo druhotných
surovín. Výsledkom toho bude
menší objem odpadu, ktorý bude
treba uložiť na skládke na Dubovej
a teda opäť menšie poplatky. Z
vyššie uvedeného jednoznačne
vyplýva, že predstavitelia Mesta
robia všetko preto, aby sme v na-
šom meste tento vážny problém
riešili a aby sme sa neocitli v takých
krízových situáciách, ako je tomu v
iných mestách.

Všetky podrobné analýzy poplat-
kov za odpad, ich opodstatnenosti
ako i objemu a zloženia odpadov a
tiež zmluvy s firmami sú k dispozícii
každému občanovi, ktorý o ne po-
žiada na Mestskom úrade.

(OSVaM)

V časopise Odpady č. 10/2007
bola uverejnená štúdia autorov Mi-
loša Veverku a Daniela Lešinského z
Centra pre trvaloudržateľné alternatí-
vy, Zvolen –

, 1. časť:

.
Porovnávali sa systémy triede-

nia zberu v mestách Banská Byst-

Porovnanie systémov
triedeného zberu vo vybraných
mestách Slovenska Pro-
dukcia zmesného komunálneho od-
padu a účinnosť triedenia odpadov

rica, Brezno, Dubnica nad Váhom,
Pezinok, Skalica, Šaľa, Šurany,
Topoľčany a Zvolen za rok 2006
na základe ich účinnosti – per-
centa vytriedeného odpadu.

Najúčinnejší systém triedeného
odpadu spolu alebo bez zeleného
biologicky rozložiteľného odpadu
(BRO) má mesto Dubnica nad Vá-
hom (30%, 21%), po nej nasleduje
Pezinok (19%, 16%). Naopak naj-

nižšiu účinnosť z porovnávaných
miest v roku 2006 dosiahli Zvolen
(6%) a Banská Bystrica (4,5%).

Pezinok má systém, ktorý vy-
triedi najviac surovín na obyvateľa
bez zeleného BRO – až 62 kg/o-
byv. za rok. Je to výsledok jednak
osvety a práce s občanmi, ale aj
triedenia kuchynského bioodpa-
du, ktorý tvorí až 54 percent z vy-
triedených surovín. (OŽP-MsÚ)



Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom decembrovom zasadnutí
schválilo novú štruktúru Mest-
ského úradu. Počet pracovníkov
sa zvýšil o jedného – projektového
manažéra, ktorý bude mať na sta-
rosti vypracúvanie projektov a zís-
kavanie peňazí z fondov Európ-
skej únie. Prerozdelením pracov-
níkov bude posilnený aj Stavebný
obecný úrad. Vzniklo oddelenie
pre styk s verejnosťou, médiami a
projektového riadenia (OSVM),
ktorého vedúcou je Ing. Eva Lupo-
vá, CSc.

Stanoviská a články signované
skratkou OSVM sú oficiálnymi sta-
niviskami vedenia mesta Pezinka
alebo Mestského zastupiteľstva.
Každý pracovník má okrem toho
možnosť prezentovať aj svoj
vlastný názor pod svojim menom.

(OSVM)

V posledných troch mesiacoch
minulého roka sa uskutočnila po
prvýkrát v histórii na Mestskom
úrade hĺbková kontrola Najvyš-
šieho kontrolného úradu. Jeho
pracovníci prekontrolovali všetky
oblasti riadenia, najmä však nará-
banie s verejnými financiami, všeo-
becne záväzné nariadenia a vy-
užívanie fondov. Výsledkom bolo
niekoľko opatrení a požiadaviek
na zladenie VZN s novými zákon-
nými normami, odstránenie chýb
vo výkazníctve a v zmluvách. Mi-
moriadne pozitívne bola hodno-
tená práca oddelenia kontroly a
vymáhanie pohľadávok. Kontro-
lóri skonštatovali, že v rokoch
2005 – 2007 neprišlo k vážnejšie-
mu porušeniu finančnej disciplíny,
ani k zásadným pochybeniam či
finančným stratám. Pripomienky
NKÚ boli vzaté na vedomie a zis-
tené nedostatky budú odstránené
do konca januára 2008. Správa je
k dispozícii aj verejnosti.

(OSVM)

V súčasnosti sa expedujú maji-
teľom a držiteľom psov poštové
poukážky na zaplatenie miestnej
dane, ktoré sú splatné do 31. janu-
ára 2008.

Platobné výmery pre fyzické
osoby za komunálny odpad sa v
roku 2008 vystavujú zvlášť na 1. a
2. polrok. V rodinných domoch je
poplatok na 1. polrok 382 Sk za
osobu (2,10 Sk/deň), v bytových
domoch 436 Sk (2,40 Sk/deň). Oby-
vatelia budú maťmožnosť prevziať
si osobne platobné výmery v
predĺžených stránkových hodinách
v prvom marcovom týždni, t.j. od 3.
– 7. marca 2008 v čase od 8.00 –
18.00 hod. na MsÚ v Pezinku –
referát daní a poplatkov (2. posch.)
a zároveňpoplatok aj zaplatiť.

Prevziať platové výmery a záro-
veň zaplatiť poplatky budú môcť aj
obyvatelia Grinavy a Cajle v tom

istom týždni a navyše – v utorok 4.
marca a vo štvrtok 6. marca 2008 v
čase od 18.00 – 21.00 hod. v
miestnych kluboch dôchodcov.
Nevyzdvihnuté platobné výmery
budú následne doručované mest-
ským kuriérom alebo budú zasie-
lané poštou.

Platobné výmery na dane z ne-
hnuteľností sa začnú spracúvať po
31. 1. 2008. Dovtedy môžu daňov-
níci, ktorým vznikla zmena pre
vznik alebo zánik daňovej povin-
nosti, ohlásiť to na MsÚ v Pezinku.
Aj pri miestnych daniach bude mož-
nosť pre obyvateľov vyzdvihnúť si
osobne daňový výmer a zároveň
zaplatiť daň v prvom aprílovom
týždni od 31. 3. do 5. 4. 2008 v
predĺžených stránkových hodinách
– v čase od 8.00 – 18.00 hod. na
MsÚ Pezinok na referáte daní a
poplatkov. V kluboch dôchodcov v

Grinave a na Cajle bude možnosť
vyzdvihnúť si platový výmer a za-
platiť daň aj v utorok 4. marca a vo
štvrtok 6. marca od 18.00 – 21.00
hod. Nevyzdvihnuté platové vý-
mery budú doručované mestským
kuriérom alebo poštou.

Poplatky za komunálne odpady
ako aj dane z nehnuteľností je
možné za podmienok uvedených
vo VZN č. 1/2008 uhrádzať aj v
splátkach. Týmto istým všeobecne
záväzným nariadením bola na rok
2008 zrušená možnosť požiadať o
daňovú úľavu pri platení miestnych
daní.

Bližšie informácie je možné zís-
kať na MsÚ – referáte miestnych
daní a poplatkov, resp. na interne-
tovej stránke MestaPezinka

.

ved. finančného odd. MsÚ

www.-
pezinok.sk

Ing. Janka Sandtnerová

Každé zasadanie Mestského
zastupiteľstva je verejné a tak sa
na ňom môžu zúčastniť aj obča-
nia. Väčšina však pre svoju infor-
movanosť využíva vysielanie TV
Pezinok alebo má iné možnosti.
Situácia bude trochu iná 15.
februára, kedy jedným z dôleži-
tých bodov bude prerokovanie
sťažností a petície obyvateľov
sídliska Muškát II, na dostavbu
dvoch bytových domov na tomto
sídlisku. Tento bod bude preroko-
vaný ako mimoriadny o 13. hodi-
ne. Pozývam všetkých občanov
Muškátu alebo ich zástupcov na
toto rokovanie. Chceme prezen-
tovať postoje Mesta, MsZ , SOÚ,

KSÚ a signatárov petície, zodpo-
vednosť jednotlivých orgánov a
tiež poukázať na opakované,
často nepravdivé konštatovania
a dehonestujúce články v mé-
diách, obviňujúce vedenie mes-
ta, jeho pracovníkov i poslancov
z porušovania zákonov. Veríme,
že na rokovaní sa zúčastnia aj
autori týchto článkov a že ko-
nečne vystúpia z anonymity. Za
predpokladu, že sú presvedčení
o svojej pravde nemajú sa čoho
obávať. Verím, že preukážu
aspoňminimum ľudskej slušnosti
a občianskej statočnosti aj na
verejnosti a pred objektívom ka-
mier. Oliver Solga

Druhý (februárový) poslanecký
deň v roku 2008 sa uskutoční v
prvú stredu – 6. 2. 2008 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)

Na decembrovom riadnom zasa-
daní Bratislavského samospráv-
neho kraja bol schválený vyrov-
naný rozpočet na rok 2008 v sume
3 miliardy 267 miliónov Sk. Okrem
toho bude BSK čerpať úver od
EIB. Bol zvolený aj nový podpred-
seda BSK Bystrík Hollý. V schvá-
lenom rozpočte je aj 15 miliónov
na nadstavbu pezinského gymná-
zia. Dôležité je tiež financovanie
projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie pre cestný
obchvat Pezinka. Predseda BSK
Vladimír Bajan informoval médiá o
aktivitách v okrese Pezinok, re-
konštrukcii Malokarpatského mú-
zea, oprave vozovky na horskom
priechode Baba, riešenie doprav-
nej situácie v Grinave a iné. Obo-
známil ich o tom, že Európska ko-
misia schválila operačný program
Bratislavského kraja. Suma pred-
stavuje 87 mil. eúr a bude zame-
raná na dve prioritné oblasti – in-
fraštruktúru a vedomostnú ekono-
miku. Všetky informácie nájdete
na www.bratislavskykraj.sk.

, poslanec BSKOliver Solga

Mesto Pezinok zriadilo Kultúrne
centrum Pezinok ako príspevkovú
organizáciu 19. septembra 1991 na
základe uznesenia MsZ č. 1-
38/1991. Podľa ustanovenia §21
ods. 2 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej
správy, v znení neskorších predpi-
sov je príspevková organizácia práv-
nická osoba, ktorej menej ako 50
percent výrobných nákladov je po-
krytých tržbami. § 21 ods. 12 písm.
a) zákona o rozpočtových pravid-
lách verejnej správy stanoví, že zria-
ďovateľ príspevkovej organizácie je
povinný zrušiť ju k 31. decembru
roka, v ktorom zistí, že nespĺňa
vyššie uvedenú podmienku počas
obdobia najmenej dvoch po sebe
bezprostredne nasledujúcich rokov.
Kultúrne centrum Pezinok túto pod-
mienku nesplnilo v rokoch 2005 a
2006, preto Mesto Pezinok malo
povinnosť túto príspevkovú organi-
záciu zrušiť k 31. 12. 2007.

Keďže najvhodnejšou právnou

formou pre činnosťKultúrneho cen-
tra je príspevková organizácia, záro-
veň bola k 1. 1. 2008 zriadená nová
príspevková organizácia

. Takéto zriade-
nie nie je zákonom nijako obmed-
zené. Na novú organizáciu boli roz-
hodnutím Mesta ako zriaďovateľa
prenesené práva a povinnosti zru-
šenej príspevkovej organizácie s
výnimkou práv a povinností z náj-
mov nebytových priestorov v Dome
kultúry, čím sa zabezpečí, aby no-
vozriadená príspevková organizá-
cia neporušila uvedené zákonné
obmedzenia krytia výrobných ná-
kladov tržbami.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
svojím uznesenímč. 1-196/2007 zo
dňa 7. 12. 2007 schválilo zrušenie
príspevkovej organizácie Kultúrne
centrum Pezinok a zároveň zriadilo
príspevkovú organizáciu s právnou
subjektivitou Pezinské kultúrne cen-
trum, sídlo: Holubyho 42, 902 01
Pezinok, IČO: 42129168.

Pezinské
kultúrne centrum

(OSVM)

Vďaka partnerstvu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja a Juho-
moravského kraja dostalo naše
mesto priestor predstaviť v stánku
českého partnera svoj potenciál
cestovného ruchu na 18. ročníku
veľtrhu turistických možností

, ktorý sa konal 10. –
13. januára v Brne. Prezentácia
Pezinka, na ktorej sa podieľala
samospráva mesta, Mestské in-
formačné centrum a Klub mest-
ských sprievodcov mala podobu
poskytovania informácií, prospek-
tov a degustácie vín typických pre
malokarpatský región.

RE-
GIONTOUR

(EL)



Hovorí sa, že cesty nášho života
sú kľukaté. Spájajú mestá, dediny.
Spájajú ľudí, ktorí sú od seba
vzdialení. Nikto však od nich neča-
ká, že môžu rozdeliť. Definitívne.
Na celý život.

Na Slovensku je niekoľko takých
cestných úsekov, ktoré sú lemo-
vané krížmi. Stačí iba okamih a
všetko sa môže zmeniť. Jedno
bezohľadné šliapnutie na plyn...
Potom už ide všetko príliš rýchlo.
Po nezodpovednom vodičovi zo-
stáva na zemi ležať človek. Veľký
náraz vo vysokej rýchlosti dáva
veľmi malú šancu na prežitie. A tak
život človeka končí na studenej
zemi, v bolesti, bez pomoci. Smut-
né okamihy, ktoré sa až príliš často
opakujú. Mŕtvi nám na svoje po-
sledné chvíle plné bolesti a stra-
chu odpoveďdať nemôžu. Odpo

veďou živých by mali byť opatrenia
a nápravy, aby takýchto chvíľ na
našich cestách boločo najmenej.

Ale zatiaľ sa tak nestalo. Vyhas-
nuté životy pre pár chvíľ rýchlej a
bezohľadnej jazdy, nepozornostiči
alkoholu. Tí, ktorí smrť zavinia, sa
môžu vrátiť domov, môžu opäť po
čase sadnúť za volant. Ich obete
však majú pred sebou iba cestu
poslednú. Možno si niekto povie,
ale veď to nie je až také hrozné, nie
je to jav každodenný. Pozostalých
však štatistiky nezaujímajú.

K cestám s vysokou nehodo-
vosťou patrí cesta II/502 v úseku
Svätý Jur – Grinava. Občania nie-
koľko rokov spisovali petície za
zvýšenie bezpečnosti chodcov,
žiadali obmedzenie rýchlosti. Malé
náznaky zmien sa začali diať až po
vyhasnutí niekoľkých životov. Ale v

tieto zmeny rýchlosť vodičov neov-
plyvnili. Keď ste na priechode, hoci
máte zelenú, nemáte istotu, že
prejdete. Pretože vodič, jazdiaci
120 kilometrovou rýchlosťou cez
obec, si taký detail ako semafór
nestihne ani všimnúť. Niekoľko
smrteľných úrazov sa stalo práve
takto. Vlastne skoro všetky. Autá
dosahujú rýchlosť, ktorá je povo-
lená na diaľnici. Chodníky v Gri-
nave sú také úzke, že majú pro-
blém v niektorých úsekoch prejsť
vedľa seba dve osoby, nieto ešte
uskočiť v prípade nutnosti. Takisto
aj pri novovybudovanom nadjazde
mala byť svetelná križovatka, dote-
raz tam nie je. Táto cesta má via-
cero nedostatkov, súčasné rieše-
nie by nemalo byť konečným, na-
koľko chodci sú naďalej ohrozova-

ní. Aj po úpravách, ktoré sa udiali,
sme zaznamenali úrazy.

Riešení je viac, ale nesmú sa
odkladať a čakať na ďalšie vyhas-
nuté životy. Netreba si zakrývať
oči, ale chcieť nápravu. Občianska
iniciatíva Bezpečný Jur pripravila
petíciu, pod ktorou sa za sedem
dní podpísalo 1174 občanov Svä-
tého Jura. Boli v nej jasné požia-
davky a návrhy ako zvýšiť bezpeč-
nosť na ceste II/502. Takisto Gri-
navský občiansky výbor sa už nie-
koľko rokov usiluje o zmeny, ktoré
by prispeli k spomaleniu jazdy rých-
lych a agresívnych vodičov. Možno
sa touto formou nájde spôsob, ako
pomôcť, aby na našich cestách
zbytočne nevyhasínali životy.

MUDr. Jana Pavlovová
Ivan Klamo

Reakcia na článok:
V minulom čísle sme uverejnili na

4. strane príspevok Juraja Štohla
pod názvom Hľadajme riešenie pre
,,kočovnú" ZUŠ. Na článok zarea-
govalo Mesto Pezinok:

Nechceme polemizovať s auto-
rom spomenutého článku, chceme
len uviesť niektoré fakty na pravú
mieru. Základná umelecká škola
sídlila aj v minulosti na niekoľkých
miestach. Pri zamýšľanej rekon-
štrukcii Starej radnice sa presťa-
hovala do vily na Trnavskej ulici.
Výtvarný a tanečný odbor bol na
Bernolákovej ul. Po odsťahovaní
Okresnej prokuratúry sme objekt
naAmfiteátri ponúkli ZUŠ-ke. Len-

že rozhodnutím vlády sa prokura-
túra vracia po troch rokoch späť do
Pezinka, do priestorov, ktoré si
pred rokmi vybudovala. Na realizá-
ciu rozhodnutia vlády sme mali tri
mesiace. Výtvarný odbor sa
presťahoval do priestorov bývalej
ZŠ na Holubyho, niektoré hudobné
odbory na ZŠ Na bielenisku. Chá-
peme, že práve toto riešenie nie je
ideálne a preto sme už pred dvoma
rokmi iniciovali prístavbu novej bu-
dovy na Trnavskej, kde by boli
všetky odbory spolu. Dnes je uro-
bená štúdia a rysujú sa aj peniaze
z predaja budovy na ul. M.R.Štefá-
nika 10. Prístavba by však ne-

mohla byť za 20 – 30 miliónov ko-
rún, ako počíta dnešný projekt. Ta-
kú veľkú budovu nie je problém len
postaviť, ale aj následne „uživiť“.
Teda hradiť prevádzkové náklady a
stále sa zvyšujúce poplatky za
energie. Už dnes Mesto zo svojho
rozpočtu dáva každoročne ZUŠ
7,4 milióna korún. Samozrejme,
všetci vnímame dôležitosť také-
hoto školského zariadenie pre vše-
stranný rozvoj detí a mladých ľudí,
ale na druhej strane vidíme aj eko-
nomiku a možnosti rozpočtu Mes-
ta. Možno málokto vie, že na území
mesta pracujú ešte dve súkromné
ZUŠ-ky. Majú svoje detašované

pracoviská v triedach pezinských
základných škôl, ktoré sú popo-
ludní prakticky nevyužité.Ďalej sú
tu aj možnosti využívať bezplatne
rôzne priestory Domu kultúry, kde
je tiež záujem na tom, aby sa tieto
priestory čo najviac využívali,
keďže prevádzka PKC stojí ne-
malé finančné prostriedky z roz-
počtu mesta. Nechceme, aby si
niekto zle vysvetľoval naše argu-
menty alebo ich interpretoval ako
nezáujem Mesta. Chceme len vy-
volať verejnú diskusiu a hľadať pre
našu ZUŠ optimálne výchovno-
vzdelávacie, priestorové i ekono-
mické riešenie. (OSVaM)

Píšem za užívateľov poštových
služieb, najmä starších ľudí. Pošta
sídli na poschodí v Obchodnom
centre Plus, teda pre nás starších
a chorých ľudí je ťažšie dostupná,
keďčlovek doslova ráta každý uro-
bený krok.

Donedávna bola na obchodnom
dome z Potočnej ulice umiestnená
poštová schránka, ktorá pri bež-
ných zásielkach s poštovou znám-
kou nás odbremenila od zbytoč-
ného vchádzania do budovy. Ne-
vieme prečo, ale schránka z budo-
vy zrazu zmizla, a tak sa všetci

musíme zložito štverať na poštu.
Pamätám sa, že keď sídlila pošta v
budove mestského úradu, hoci
bola ľuďom prístupnejšia, vonku
boli schránky aj dve. V Pluse teraz
nie je ani jedna, pritom s ohľadom
na veľkosť tohto objektu schránka
by mohla byť pred každým vcho-
dom.
Čudujem sa, že toto nikto nerie-

ši, veď by to aj odstránilo častú
preplnenosť priestorov pošty, čo
prináša užívateľom i samotným
pracovníkom zbytočnú nervozitu.
Dočkáme sa nápravy? (dd)

Mnohých Pezinčanov prekvapilo, že na Radničnom námestí bolo
vyrúbaných naraz päť stromov. Čo viedlo k tomuto kroku? Spýtali
sme sa na to na mestskom úrade.

– Dňa 14. januára 2008 zmluvný
partner Mesta Pezinok – Petmas,
s.r.o. zrealizoval výrub piatich stro-
mov na Radničnom námestí. Zdan-
livo zdravé dreviny boli zliíkvido-
vané najmä z bezpečnostných dô-
vodov. Štyri slivky čerešňoplodé s
červeným olistením, podľa znalec-
kého posudku fytopatologičky Doc.
Ing. Gabriely Juhásovej, CSc., boli

napadnuté hubovými chorobami,
usychali im konáre, na kmeňoch
boli rozmerné dutiny a ich stabilita
bola značne znížená v dôsledku
rozkladu dreva drevokaznými huba-
mi. Jedľa srienistá nám po minulé
roky slúžila i ako vianočný mestský
strom, ale počas jesennej búrky v
roku 2007 bola značne poškodená,
jeden z vrcholov sa celý odlomil.
Strom už nespĺňal svoju estetickú
funkciu. Havarijný stav stromov
dôkladne posúdil tiež kompetentný
orgán štátnej správy ochrany prí-
rody a krajiny – Obvodný úrad život-
ného prostredia v Pezinku, ktorý na
žiadosť Mesta Pezinok vydal na
výrub súhlasné rozhodnutie. Kvalita
stromov i výrub sú zdokumentova-
né, fotografie ilustrujú zlý stav stro-
mov zvonku i zvnútra. Na jar tohto
roku budú na mieste výrubu vysa-
dené štyri nové stromy – náhradné
červenolisté slivky, ktoré kompo-
zične dotvoria námestie." (jg)

Podľa informácie z TV Mar-
kíza bude v pondelok 28. 1. v
relácii Paľba odvysielaná re-
portáž o pezinskej skládke.

Občianska iniciatíva
Skládka nepatrí do mesta



Deň pred Vianocami, 23. de-
cembra 2007, sa skončilo po-
sledné, štvrté kolo verejnej finan-
čnej zbierky

, ktorá sa konala v 54 Tesco
obchodoch po celom Slovensku.
Zbierka pre 45 neziskových orga-
nizácií priniesla vo svojej päť-
ročnej histórii doteraz najvyššiu a
teda rekordnú sumu 3 493 819
korún. Vyzbierané peniaze budú

Pomôžte spolu s na-
mi

prerozdelené na základe regionál-
neho princípu, t.j. koľko peňazí sa
v ktorom regióne vyzbieralo, toľko
tam aj zostáva.

Vianočná zbierka počas štyroch
víkendov bola už tradične organi-
zovaná v spolupráci so Sloven-
skou humanitnou radou. Na jej
organizácii sa podieľali dobrovoľní
aktivisti.

V hypermarkete Tesco v Pe

zinku organizovali zbierku pre
Špeciálnu základnú školu v
Pezinku. Vykonávali ju dobro-
voľníci poverení školou. Cel-
kovo sa vyzbieralo 215 908 Sk.
Tieto peniaze ŠZŠ použije na
zabezpečenie ďalších špeciál-
nych učebných pomôcok a na
vybudovanie terapeuticko-
rehabilitačného pracoviska.

(mo)

Na nový rok začnem podla
Marcina Luthera Kinga: I had a
dream (Aj hed:e drým), po na-
šem: Mal sem sen: Jedného
slnečného dna sem sa vybral
vybavovat nejaké veci na mes-
ký úrat. Cestu od nás z Brati-
slafskej sem apsolvoval po rov-
ných a čistých chodnýkoch na
kerých nestálo žádne auto, ne-
bolo žádne blato any baryny.
Kecem prechádzal ces cestu,
autá zastavovaly a usmáty
šoféry my kývaly abych klydne
prešel na druhú stranu. Na mes-
kém úradze ma uš ve dverách
čekaly usmáte panyčky a ne-
mohly sa dočkat čo od nych bu-
dem scet. Boly velyce ščastné,
že konečne negdo došel nečo
vybavyt. Na meský úrat nechod-
zým každý den, tak sem sa roz-
hodel, že vybavým hnet šecko.
Netrvalo to any hodzinu a mal
sem za sebu dan z nehnutel-
noscy, stavebné povolený, povo-
lený na prevácku opchodu, otvý-
racé hodziny. Na civilnej obrane
mi vzaly mýry na nové maskáče
a masku, lebo f poslednej dobe
sem trocha prybral. Ešče skúr
jaxem sa pobral, mosel sem
odmýtnut sociálny byt a nekolko
lacných stavebných pozemkú z
majetku mesta, keré mi vnuco-
valy další úradnýcy ket sa do-
zvedzeli, že sem na meském
úradze. Jedziný, kerý ma nedo-
šly pozdravyt na chodbu boly
meský právnyci, kerý akurát
prebýraly od majitelú cihelny
novú jamu, kerú im týto darovaly
za symbolické 1 euro (€), a pri-
mátor aj ze zástupcem, kerý
akurát otvýrali strihánym pásky
cestný opchvat mesta. Pri
otchodze z úradu mi pracov-
nýčky kancelárie prvého kon-
taktu darovali kytycu kvetú a
bomboniéru (Mon Cherry) s po-
zványm pre šeckých opčanú
mesta na skorú náščivu mes-
kého úradu. Potom sem sa po
pešej zóne plnej stromú vybral
na polyklynyku, gdze sa hnet ve
dverách o mna pobily dvá mladý
dochtory a čo bolo vnútry račej
nebudem any popisovat. Ke-
cem došel domú, v ruscoku sem
si našel tučný príspevek na Cibu-
lák, povolený na rušený noč-
ného klydu a papír na besplatný
vývoz bordelu, keré mi tam hod-
zili úradnýci kecem nedával po-
zor. Jako slušný opčan a lokál-
patriot sem si zapel pezinskú
televíziju, pri jej sledovány sem
rostrýdzil otpat na petčascí, po-
zametal sem dvúr aj chodnýk
pret domem, vypucoval predzá-
hratku, nalél si deco dobrého
pezinského vínka a do mýst-
neho plátku napísal tento stĺpek.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

Pezinku hrozí, že v Novej jame
sa vybuduje ďalšia gigantická
skládka odpadu. Blízko centra,
blízko našich obydlí. Štátni úrad-
níci ignorujú názor nás, Pezinča-
nov, aj našich predstaviteľov
mesta. Napriek zákazu skládky v
územnom pláne mesta a vo všeo-
becne záväznom nariadení, Kraj-
ský stavebný úrad v Bratislave
vydal pre skládku v novej jame
územné rozhodnutie v rozpore s
týmito dokumentmi a teda aj v roz-
pore so zákonom. Pezinčania ve-
dia, že prednosta, ktorý riadi tento
Krajský stavebný úrad, je súčasne
vlastníkom 130 000 m pozemkov
pod skládkou, a dobre vedia aj to,
že skládku presadzuje firma, na
čele ktorej stojí otec tohto pred-
nostu. O to viac je poburujúce, že
Krajský stavebný úrad z územ-
ného konania postupne vylúčil
pezinských aktivistov aj samotné
mesto Pezinok, ktorí poukazovali
na rozpor umiestnenia skládky s
územným plánom. Zarážajúce je,
že takto riadený Krajský stavebný
úrad skládku v Pezinku aj povolil.
A aby toho nebolo málo, tak po-
voľujúci úrad vyhlásil toto rozhod-
nutie za obchodné tajomstvo. To
znamená, že sa k nemu nikto
nemôže dostať. Takže máme slo-
venskú, ba možno dokonca sve-
tovú raritu, kedy sa mesto a jeho
primátor nesmú dozvedieť, ako sa
rozhodlo o umiestnení stavby na
jeho území.

V súčasnosti prebieha tzv. inte-
grované povoľovanie na inšpekto-
ráte ŽP v Bratislave. Jeho výsled-
kom má byť stavebné povolenie
na skládku. Mesto a 1200 Pe-
zinčanov sa zapojilo do tohto po-
voľovania. Sú pripravení ochraňo-
vať zákonnosť, svoje práva a
svoje životné prostredie.

Dnes sa totiž nerozhoduje pod ľa
všetkého iba o jednej novej
skládke v Novej jame. V médiách
môžeme vidieť, čo sa práve deje v
Neapole vo vyspelom Taliansku.
Odpady sa stávajú strategickým
nástrojom rozvoja ve ľkých miest,
často ovládaným mafiou. A keď
veľkým mestám hrozí kolaps, ani
vláda Talianska neberie oh ľad na

2

oprávnené záujmy obyvateľov
malých okolitých miest. Naš ťastie
ešte nie sme na tom tak zle, ako
Neapol, ale ak sa nezmení strate-
gický prístup zodpovedných osôb
k likvidácii bratislavských odpa-
dov, analogická situácia môže
ľahko nastať aj u nás. Bratislava
vo svojom územnom pláne nerieši
problém skládky na vlastnom
území napriek tomu, že naše
hlavné mesto v súčasnosti do-
slovne expanduje. Tisícky nových
bytov a nebytových priestorov sú
vo výstavbe a prírastok nového
obyvateľstva drasticky zvýši aj
tvorbu bratislavských odpadov.
Hodnota honosných bytov v cen-
tre Bratislavy sa dnes už šplhá k
sume 100 mil.Sk/byt a aj ceny sta-
vebných pozemkov astronomicky
narastajú. Prečo by teda mali Bra-
tislavčania stavať smetiská na
takých cenných parcelách, keď tu,
ajhľa, neďaleko majú takú krásnu
príležitosť na smetisko v Pezinku.
Koho iného okrem Pezinčanov
zaujíma, že už jedno gigantické
smetisko máme v centre nášho
mestečka, že zapácha, že nevy-
hovuje predpisom, že je ekologic-
kou časovanou bombou, že zamo-
ruje okolie skládkovým plynom a
ohrozuje naše zdravie? Nezau-
jíma to dokonca ani štátnych úrad-
níkov, zodpovedných za dodržia-
vanie zákonov a predpisov, zod-
povedných za to, aby sa naše ži-
votné prostredie nepoškodzova-
lo. Hrubo a zatiaľ beztrestne poru-
šujú zákony nielen pri Starej jame,
ale aj dnes, v konaniach o Novej
jame. Koho okrem nás zaujíma,
že smetisko kruto znižuje kvalitu
života v Pezinku a tým aj ceny na-
šich nehnuteľností? Otázka je,
prečo sa to deje a ako je to vôbec
možné v štáte, ktorý sa vyhlasuje
za právny? Počul som už viace-
rých nahlas rozprávať o tom, že
zamýšľaná skládka by nemala
slúžiť len Bratislave, ale aj neďale-
kej Viedni. Majitelia zrejme rokujú
o predaji pozemku inému záujem-
covi. Môžeme sa opodstatnene
domnievať, že v záujme veľkých
investorov, v duchu hesla „bližšia
košeľa ako kabát“, nám dnes

hrozí nielen druhé smetisko v No-
vej jame, ale za ním veľmi pravde-
podobne tretie, štvrté… Dnes sa
teda nerozhoduje len o tom, či tu
bude ďalšie smetisko alebo nie,
ale aj o tom, či je Slovensko demo-
kratický a právny štát. Dnes sa
rozhoduje o tom, či Pezinok zá-
sadne, aj proti našej vôli, zmení
svoj charakter a stane sa okrajo-
vým smetiarskym servisom Brati-
slavy a možno dokonca aj Viedne,
alebo či v súlade so zákonmi
ochránime svoje práva.

Dnes sa tu chystá niekto rozho-
dovať o nás bez nás. Asi sme mu
nepohodlní a naše oprávnené
nároky ohrozujú veľmi veľké kšef-
ty. Je dôležité, aby sme využil i
všetky právne možnosti na ochra-
nu našich práv, za nás to nespraví
nik. Ale dnes je mimoriadne dô-
ležité, aby sme svoj názor vyjadrili
nahlas a spoločne, najmä vtedy
keď nastane kľúčový okamih. Je
dôležité vytrvať, verejne odhaliť
pravdu, aby všetci zodpovední,
nielen úradníci, ale aj politici, ktorí
ich dosadili do funkcií, pochopili,
že Pezinčania neustúpia vo svo-
jich právach, a sú pripravení vybo-
jovať ich všetkými zákonnými pro-
striedkami, sú odhodlaní vytrvalo
žiadať, aby raz dosiahli aj zodpo-
vednosť všetkých zainteresova-
ných, ktorí dnes tak hrubo poru-
šujú predpisy. Verím, že jednotný
protestný hlas Pezinčanov ne-
bude ľahostajný ani najmocnej-
ším politikom v Bratislave a ani
orgánom, ktoré chránia dodržia-
vanie zákonov. Ten kľúčový oka-
mih, ktorý si vyžiada našu občian-
sku zodpovednosť a aktivitu na-
stane asi onedlho, len čo Inšpek-
torát ŽP vydá integrované povole-
nie. Končím slovami aktivistky
Mgr. Zuzany Čaputovej „Veríme,
že právo je jednoznačne na našej
strane, uvidíme ako ďaleko môže
zájsť neznalosť a zneužívanie
moci.“ Keď nastane potrebný oka-
mih, Pezinčania, oslovíme vás,
aby sme mohli spoločne s naším
primátorom a poslancami urobiť
potrebnú a správnu vec.

Jaroslav Pavlovič



Hasiči Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku v roku 2007 zasahovali
pri 827 mimoriadnych udalostiach.
Z toho 340-krát pri požiaroch, 371
technických zásahoch, 30 ekolo-
gických haváriách. Zvyšok boli
plané výjazdy (64) a cvičenia (22).

Najvyšší počet požiarov vznikol
pri vypaľovaní trávnatých a krovi-
natých porastov a spaľovaní biolo-
gického odpadu. Veľa výjazdov
bolo k dopravným nehodám.

K dôležitým činnostiam hasičov
patrí požiarna prevencia. Na odde

lení prevencie pracuje päť prísluš-
níkov, ktorí v minulom roku vyko-
nali 313 protipožiarnych kontrol,
pri ktorých zistili 3150 nedostat-
kov. Za porušenie predpisov uložili
15 pokút právnickým a fyzickým
osobám, 7 blokových pokút obča-
nom a tri boli riešené ako priestup-
ky. V jednom prípade bola zasta-
vená činnosť prevádzky.

Pôsobnosť Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru je pre okresy Pezinok
a Senec.

mjr. Ing. Eva Orlická

Mesto Pezinok sa už viac ako
desať rokov systematickejšie
stará o organizovanie cestovného
ruchu. Bolo
potrebné rea-
govať na príliv
návštevníkov
a turistov, ktorí
k nám pr i-
chádza jú v
očakávaní, že
tu strávia prí-
jemné chvíle a
budú sa môcť
oboznámiť s
históriou a krásami mesta. Organi-
zovaný cestovný ruch sa nezao-
bíde bez sprievodcov, preto mesto
organizovalo pre nich špeciálne
kurzy. Vo viacerých etapách vy-
školili vyše štyridsať mestských
sprievodcov. V roku 2006 z inicia-
tívy samotných sprievodcov vzni-
kol Klub mestských sprievodcov,
ktorý má v súčasnosti vyše dve
desiatky členov. Na jeho činnosť
sme sa spýtali predsedu klubu

(na snímke).

,,Máme tri nosné úlohy. Organi-
zovať prácu sprievodcov, pomá-
hať im v ďalšom vzdelávaní, pod-
porovať rozvoj cestovného ruchu v
meste a pomáhať pri organizovaní
celomestských podujatí, spolupra-
covať so všetkými pezinskými sub-
jektami, ktoré pracujú na úseku
cestovného ruchu."

,,Musí vedieť poskytnúť návštev-
níkom objektívne a čo najpresnej-
šie informácie o meste. Podľa zá-
ujmu klientom ukázať naše pa

Petra Ronca
Aké sú hlavné úlohy klubu?

Aké predpoklady musí
spĺňaťmestský sprievodca?

n

n

mätihodnosti, informovať o histórii
i súčasnosti mesta, sprostredko-
vať im kultúrny, športový a spo-
ločenský program, zabezpečiť im
čo najvhodnejšie podmienky pre
pobyt, vrátane ubytovania, stravo-
vania či ochutnávky gurmánskych
špecialít alebo našich vín. Keďže k

nám prichádzajú aj zahraniční
návštevníci, sprievodcovia musia
ovládať cudzie jazyky."

,,Nie všetci sú rovnako jazykovo
zdatní, ale máme sprievodcov,
ktorí ovládajú angličtinu, nemčinu,
maďarčinu, ruštinu i japončinu.
Pre členov zabezpečujeme ďalšie
vzdelávanie, v rámci ktorého sa
môžu zdokonaliť aj v cudzích jazy-
koch."

n

n

Ktoré jazyky vaši členovia
ovládajú?

Akých zahraničných náv-

Mestskí sprievodcovia na Naučnom vinohradníckom chodníku.

števníkov ste už v Pezinku spre-
vádzali?

,,Najčastejšie do nášho mesta
prichádzajú turisti zo susedných
krajín – Českej republiky, Maďar-
ska, Rakúska a Poľska. Sprevá-
dzali sme však aj turistov z Ne-
mecka, Švajčiarska, Luxembur-

ska, Lichtenštajnska, Anglicka,
USA, Kanady, Nového Zélandu,
Austrálie, Francúzska, Španiel-
ska, z niektorých rusky hovoria-
cich a ázijských krajín."

,,Určite áno. Sú tu desiatky vzác-
nych pamiatok. Niektoré objekty sú
po rekonštrukcii, doslova ožili, po-
skytujú krásny estetický zážitok.
Magnetom pre návštevníkov sú
nevšedné kultúrno-spolo čenské
podujatia ako sú Vinobranie, Vínne

n Je Pezinok dostatočne atrak-
tívny pre turistov?

trhy, Keramické trhy, Cibulák, med-
zinárodné hudobné festivaly, zaují-
mavé výstavy. Veľa ľudí k nám pri-
chádza ochutnať gastronomické
špeciality a jedinečné vína."

,,Môžu sa obrátiť na Mestské
informačné stredisko (v súčas-
nosti sídli v Dome kultúry), kde
zariadia všetko potrebné."

,,Áno, platí. Výšku poplatku ur-
čuje príslušná tarifa."

,,Napríklad v minulom roku sme
cez leto zabezpečovali prehliadky
kostolov, navštívili sme všetky
naučné chodníky. Bez nároku na
odmenu sme pomáhali počas Vino-
brania a naďalších celomestských
akciách."

,,Nemáme o tom informácie, ale
vieme, že viaceré krajské a
okresné mestá majú svojich sprie-
vodcov. Boli sme už v kontakte so
sprievodcami z Banskej Štiavnice,
Trnavy a Bratislavy. Niektorých
sme k nám aj pozvali."

,,Sme otvorení aj pre ďalších
záujemcov. Privítame medzi se-
bou najmä mladých ľudí, ovládajú-
cich cudzie jazyky. Môžu sa prihlá-
siť v Mestskom informačnom stre-
disku."

n

n

n

n

n

Kde si môžu turisti objednať
sprievodcu?

Platí sa za sprievodcovské
služby?

Vieme, že niektoré sprievod-
covské akcie robíte aj zdarma...

Činnosť Klubu sprievodcov
v Pezinku je bohatá a zaujímavá.
Existujú aj inde na Slovensku
takéto kluby?

Môžu sa stať členmi vášho
klubu ajďalší záujemcovia?

(mo)

Viceprimátor Ing. Ján Čech pri nástupe do funkcie verejne sľúbil, že
časť svojej odmeny poskytne sociálne odkázaným rodinám. Svoj sľub
plní. V decembri m.r. odovzdal 15 vybraným rodinám s 35 deťmi, pou-
kážky na nákup tovaru v celkovej hodnote 75 tis. Sk.

Finančná výpomoc obdarované rodiny potešila. Za všetkých dva názo-
ry:

– Som v hmotnej núdzi, čo pociťujem každý deň. Musím zvážiť každú
korunu, na čo ju použijem. Trápi ma, že nemôžem variť častejšie, verte,
že nemám na to. Deti by chceli chodiť na krúžky, ale keďže nemám stálu
prácu, neviem im splniť ich sníčky.
– Za poukážky sme nakúpili potraviny. Keď mi pán viceprimátor odo-

vzdával poukážky, som sa mu ani nepoďakovala. Plakala som a myslela
na to, aké pekné budeme mať s deťmi Vianoce. Ďakujem mu, aspoň
takto dodatočne.

(autorky týchto slov nechcú byť zverejnené)

Centrum voľného času v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom
usporiadali Detský fašiangový karneval pod názvom Čarovný les. V
programe
vystúpili aj
p r o f e s i o-
n á l n i
umelc i –
D i s c o
J a r k a a
šašica Tin-
ka.

Foto (mo)



Zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2008/2009 sa bude
konať na všetkých základných ško-
lách v Pezinku

Podľa § 34 a § 36 zákona č.
29/1984 Z. z. o sústave základ-
ných a stredných škôl (školský zá-
kon) v znení neskorších predpisov

Zápis do škôl usku-
točniť v zmysle všeobecného zá-
väzného nariadenia Mesta Pezi-
nok č. 12/2007:

– školský obvod – ulice:
1.mája, Bernolákova, Bratislav-
ská, Bystrická, Drevárska, Fajgal-
ská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa,
Gorkého, Hviezdoslavova, Ko-
menského, Kukučínova, Majakov-
ského, Mierová, Nerudova, Obran-
cov mieru, Puškinova, Saulaková,
SNP od čísla 23 vyššie, Tolstého,
Vajanského, Za koníčkom;

dňa 7. februára 2008 (štvrtok)
od 15.00 do 18.30 hod.

zákonný zástupca dieťaťa je po-
vinný prihlásiť dieťa, ktoré má k
31. 8. 2008 šesť rokov na zápis
do školy.

Zákonnú povinnosť zapísať
dieťa do základnej školy na Slo-
vensku má každý rodič, ktorý je
občanom SR a takisto aj jeho
dieťa má slovenské občianstvo,
bez ohľadu na to, kde žije.

odporúčam

Základná škola v Pezinku, Fán-
dlyho 11

Základná škola v Pezinku, Ku-
peckého ulica 74

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku 2

– školský obvod
– ulice:
Farská, Fortna, Gogoľova, Hasič-
ská, Hollého, Holubyho, Hrnčiar-
ska, Jesenského, Kalinčiakova,
Kollárova, Krížna, Kupeckého,
Kutuzovova, Kuzmányho Rad-
ničné námestie, M.R.Štefánika,
Malokarpatská, Meisslova, Mlado-
boleslavská, Moyzesova, Mýtna,
Potočná, Rázusova, Reisinger,
Richarda Rétiho, Schaubmarova,
SNP č. 1 – 22, Suvorovova, Svä-
toplukova, Šancová, Št. Pol-
korába, Tehelná, Vinohradnícka
cesta, Za hradbami, Záhradná,
Zámocká, Zigmundíkova;

– školský obvod –
ulice:
Baba, Banícka, Bottova, Cajlan-
ská, Dobšinského, dona Sandt-
nera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P.
Drobiševa, gen. Pekníka, gen.
Svobodu, Hroznová, Javorová,
Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaro-
ša, Kučišdorfská dolina, L.Novo-
meského, Lesnícka, Malacká ces-
ta, Markušova, Muškátová, Na
bielenisku, Nálepkova, Natalin
dvor, Panholec, Pod kalváriou,
Pod lipou, Rulandská, Sama Cha-
lupku, Senecká, Silvánová, Slád-
kovičova, Slnečná, Stupy, Šafári-

kova, Šenkvická cesta, Švermova,
Topoľová, Trnavská, Záhumenice,
Zumberská;

– školský
obvod – ulice:
Cintorínska, Černicová, D. Virgo-
viča, Družstevná, Eugena Su-
choňa, Glejovka, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka,
Kamenice, Kataríny Franklovej,
Krkavec, Leitne, Liesková, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajtera,
Matúškova, Mlynárska, Myslenic-
ká, Nová, Obchodná, Okružná,
Orešie, Podhorská, Podkarpatská,
Pri mlyne, Slnečné údolie, Štúro-
va, Talihov dvor, Trnková, Vincúr-
ska, Vinice, Viničianska cesta, Za
dráhou, Železničná.

, primátor

Základná škola s Materskou ško-
lou v Pezinku, Orešie 3

Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný predložiť platný ob-
čiansky preukaz alebo identifi-
kačnú kartu a rodný list dieťaťa.
V prípade zdravotne postihnu-
tého dieťaťa treba predložiť aj
doklad o jeho zdravotnom po-
stihnutí.

Mgr. Oliver Solga

V ostatnom čase vyšlo niekoľko
pekných fotopublikácií, v ktorých
sú prezentované krásy Slovenska
a sú vhodným darčekom aj pre
hostí z domova i zo zahraničia. V
šiestich knihách, na ktoré vás
chceme upozorniť, je spomenuté
slovom i obrazom i mesto Pezi-
nok. Prvou je kniha

(autori Jozef Leikert a Alexander
Vojček). Autori Ernst Hochberger
a fotograf Karol Kállay vydali

kolektív autorov zase
(autorom foto-

grafií je aj Pezinčan Ján Štrba),
Eva Potočná pripravila knihu

. Reprezentatívnou
publikáciou je aj Karo-
la Kállaya a kniha Vladimíra Tom-
číka a kolektívu

. Všetky publikácie sú vybavené
slovenským, anglickým i nemec-
kým textom a dajú sa kúpiť aj v
pezinských kníhkupectvách.

55 najkrajších
miest a mestečiek Slovenska

Divy
Slovenska,
Kráľovské mestá

Slo-
vensko – pohľadnice s cha-
rizmou času

Slovensko

Bratislava a oko-
lie

(OSA)



Michaela Lošoncziová 30.11.
Jakub Guštafík 3.12.
Letícia Mária Lipovská 4.12.
Stella Lipovská 4.12.
Viktória Sagálová 4.12.
Nina Tománková 5.12.
Richard Tahotný 6.12.
Sofia Kováčiková 9.12.
Michal Nemec 10.12.
Marco Kmeťka 11.12.
Sofia Bardounová 14.12.
Rebeka Demovičová 14.12.
Matúš Slezák 16.12.
Sofia Varholáková 17.12.
Lukáš Frimmer 25.12.
Marek Trčka 26.12.
Sára Dahamshyová 27.12.
Andrea Krekáňová 27.12.

Irena Lacková 41 r.
Eduard Hanusek 73 r.
Ján Polakovič 56 r.
Augustína Raffayová 68 r.
Ing. Vladimír Kostra 84 r.
Ivan Zápražný 69 r.
Mária Škrípová 71 r.
ĽubicaČevorová 43 r.
Emília Mlčúchová 85 r.
Ján Válek 50 r.
Štefánia Gschwandtnerová 86 r.
Štefan Jurák 66 r.
Irena Ledecká 80 r.
Kvetoslava Dubovská 60 r.
Ján Dubovský 63 r.
Karol Hajmaszy 77 r.
Hildegarda Domanová 89 r.
Anna Vaškovičová 89 r.

JánAxamit 1.1.
Jozef Horváth 2.1.
Ing. Ondrej Kuňak 2.1.
Stanislav Pátek 7.1.
Sidónia Tóthová 7.1.
Štefan Sobolič 12.1.

70-roční

Martin Baričič aAlena Skalická
Ing. Erik Rozkopál a Ing. Andrea
Ďurišová
Ing. Jaroslav Zemjar a RNDr. Re-
náta Mezenská

Anton Gregorovič 13.1.
Alžbeta Hašková 17.1.
ŠtefanAulitis 23.1.
Anna Hreusová 25.1.
Štefan Slezák 26.1.
Zuzana Žvastová 27.1.
Milan Slaný 28.1.
Gabriel Leporis 29.1.

Veronika Uhláriková 1.1.
HelenaAmzlerová 13.1.
Anna Valentovičová 13.1.
Jarmila Križanová 15.1.
Alexander Peško 15.1.
MáriaAdamcová 21.1.

Genovéva Búriková 3.1.
Ján Berák 4.1.
Margaréta Ondrejkovičová 14.1.
Rudolf Vendeling 19.1.
Ľudovít Solga 29.1.
Mária Hanáková 31.1.
Ľudovít Kapec 31.1.
Marta Markeová 31.1.

Veronika Ondrovičová 3.1.
Milan Pikalík 4.1.
Pavol Demovič 10.1.
Ján Mezei 10.1.
Anna Vranková 19.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Ferdinand Kalina 7.1.

75-roční

80-roční

85-ročné

91-ročný

93-ročný

Dňa 30. 9. 2007
sme si pripomenuli
nedožitých 70 rokov
našej mamy, babky,
prababky

.
Margity

HUBRICHOVEJ

Dňa 15. 11. 2007
sme si pripomenuli
nedožitých 75 rokov
nášho drahého otca,
dedka, brata, švagra

.
S láskou spomínajú deti s rodinami
a známi.

Alfréda
HUBRICHA

Dňa 25. 11. 2007
sme si pripomenuli
2. výročie od smrti
nášho manžela,
otca, brata, strýka,
švagra

.
S láskou spomínajú manželka so
synom a ostatná smútiaca rodina.

Ladislava ŠIKULU

Mala som vás všetkých rada,
chcela som ešte žiť, ale prišla tá
chvíľa, keďmusela som vás opustiť.
Neplačte, nechajte ma tíško spať,
čo mi bolo súdené, muselo sa stať.

Dňa 25. 11. 2007
sme si pripomenuli,
že uplynulo 12 ro-
kov, čo nás navždy
opustila naša drahá
manželka, mamič-
ka, sestra

.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
dcéra Janka a syn Mirko, manžel
Eduard, sestra Berta a ostatná
smútiaca rodina. Kto ste ju poznali,
prosíme vás, venujte jej tichú spo-
mienku.Ďakujeme všetkým.

Janka SLAMKOVÁ

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

Dňa 30. 11. 2007
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko

.
S úctou a láskou

spomínajú manželka a deti s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosíme, tichú spomienku.

Benedikt
CÍFERSKÝ

Dňa 2. decembra
2007 sme si pripo-
menuli 5. výročie
tragickej smrti našej
drahej

,
rod. Václavovej.
Dňa 15. januára 2008 sme si pripo-
menuli jej nedožité 75. narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Manžel
Ignác a dcéra Betka s rodinou.

Karolíny
VIOLOVEJ

Dňa 2. decembra
2007 uplynulo 8 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš milova-
ný otec a dedko

z Grinavy.
S láskou a úctou spomína dcéra
Eva a vnuk Martin.

Rudolf MARKE

Dňa 14. 12. 2007
uplynulo 5 rokov od
smrti

.
S láskou spomína
manželka, rodina z
Malaciek a priatelia.

Jozefa
HLAVAČKU

Dňa 15. 12. 2007
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a ded-
ko

.
S láskou spomínajú

manželka Anna-Mária, syn Dušan,
dcéra Gabika a vnučka Kamilka.

František KANKA

Dňa 16. 12. 2007
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý, milovaný
syn, otec, brat a
manžel

.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 17. 12. 2007
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú synovia,
dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

Florián HASON

Dňa 2. 1. 2008 uply-
nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý

.
S láskou spomína
manželka, deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Jaroslav
ŠINDLER

Len kyticu kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, pokojný spánok priať,
modlitbu tichú odriekať a s bo-
lesťou v srdci na teba spomínať.

Dňa 3. januára 2008
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý .
S láskou spomínajú
manželka Terézia,
dcéry Vierka, Alen-
ka a syn Kajo s rodi-

nami. Pripája sa švagrináAgi s rodi-
nou.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Karol LISÝ

Dňa 15. 1. 2008 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 62 rokov
nášho drahého

.
S láskou a smútkom
zažíhame sviečku
spomienok. Mama, manželka, deti
a súrodenci s rodinami.

Ivana PESSELA

Dňa 17. januára
2008 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opus-
til náš manžel, ded-
ko a pradedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, spolu s nami
tichú spomienku. Manželka, syn a
dcéra s rodinami.

Ján NOVÁK

Spomienky na teba ostanú navždy
živé.

Dňa 17. januára
2008 uplynuli 4 roky,
čo nás navždy opus-
tila pani

.
S láskou spomínajú
dcéra s manželom,

nevesta, vnúčatá a pravnúčatá. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Hermína
HALÁKOVÁ

Dňa 1. 1. 2008 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš
otec

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Syn Peter s rodi-
nou.

Štefan BAĎURA



Dňa 22. 1. 2008
sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
matka, babka

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

Hermínka
SKOVAJSOVÁ

Tá rana v srdci stále bolí a zabud-
núťnedovolí.
Dňa 28.1. 2008 uply-
nie rok odvtedy, čo
si Boh nečakane
povolal nášho dra-
hého

.
Prosíme všetkých,
čo ho mali radi, aby mu venovali
tichú spomienku a modlitbu. Smú-
tiaca manželka a dcéry s rodinami.

Jána OKATÉHO

Jak tíško žila, tak
tíško umrela vo ve-
ku 88 rokov, dňa
22. 10. 2007, naša
drahá mama, babka
a prababka

.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednej ceste.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavenú sústrasť. Deti s rodina-
mi.

Mária NEYOVÁ

Dňa 12. 11. 2007
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým zosnulým

.
Ďakujeme celej rodi-
ne, známym, susedom, priateľom a
spolupracovníkom z Bagety, ktorí
ho odprevadili na poslednej ceste a
tiež za kvetinové dary. Zároveň
chceme poďakovať sestričkám z
Charity, ktoré sa oňho starali. Man-
želka s rodinou. Pánboh zaplať!

Eduardom
HANUSKOM

Dňa 2. 1. 2008 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. Man-
želka s rodinou.

Miško Rudolf
KOSTKA

Dňa 27. 1. 2008 uply-
nie 10 rokov, čo nás
opustil náš otec,
dedko a pradedko

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Dcéra Veronika a syn
Gabriel s rodinou.

Jozef PEKÁR

Dňa 3. januára 2008 zomrel
kňaz vdp. Blažej Jajcaj. Narodil sa
25. 11. 1923 v Grinave. Za kňaza
bol vysvätený 12. 6. 1949. Ako
kaplán pôsobil v Banskej Štiavnici
(1949) a v Bratislave-Novom
Meste (1950). V roku 1950 bol ne-
spravodlivo odsúdený. Z väzenia
ho prepustili až v roku 1960.
Keďže nedostal potrebný štátny
súhlas do pastorácie, zamestnal

sa v hydinárni v Pezinku. Súhlas
dostal v roku 1964. Nastúpil za
kaplána do Šale, v roku 1965 bol
menovaný za administrátora far-
nosti Veľké Ripňany, kde zotrval
až do odchodu na odpočinok.

Na pohrebe vo V. Ripňanoch sa
zúčastnili aj obyvatelia Grinavy
spolu so svojím farárom vdp. Fran-
tiškom Moškom.

Peter Sandtner

Účasťou Pezinčanov na novo-
ročnom koncerte v rakúskom part-
nerskom meste Neusiedl am See
odštartovala séria ciest festivalo-
vého autobusu, ktorý bude premá-
vať na trase Pezinok – Neusiedl
am See v prvom polroku 2008.

Záujemcovia z Pezinka budú
mať možnosť bezplatne sa od-
viezť na päť podujatí v Neusiedl
am See a okolí a obyvatelia z part-
nerského mesta zas navštívia päť
festivalov u nás. Bližšie informácie
o programe možno nájsť na
www.pknet.sk/infofest.

Projekt je financovaný zo zdro-
jov Európskej únie a jeho garan-
tom je Revia – Malokarpatská ko-
munitná nadácia. (EL)

Občianske združenie nezahá-
ľalo ani medzi sviatkami a usilovne
pracovalo na zháňaní podkladov a
financií na realizáciu sochy Imriška
Šipku v Pezinku. Podarilo sa nám
zohnať fotografiu v pozadí s idúcim
Imriškom. Vďaka pani Darine Janí-
kovej máme aj dva jeho osobné
listy. Z kuloárov sa dozvedáme, že
ľudí, s ktorými bol Imriško v pria-
mom kontakte, bolo neúrekom a
tak isto aj mien, ktoré ľuďom
Imriško prideľoval a podľa nich si
ich všetkých aj pamätal. Prosíme
preto všetkých, ktorých Imriško
nejako pomenoval, aby nám zaslali
tieto zaujímavé pomenovania, aby
sme ich mohli zmapovať a možno
časom aj uverejniť. Takisto naďalej
trvá naša prosba o akékoľvek doku-
menty (listy, fotografie, príhody...),
ktoré by nám dopomohli doplniť
mozaiku jeho života. Doposiaľ na

príklad nevieme, kde a presne
kedy ukončil Imriško svoju životnú
púť. Vieme, že vlastným menom sa
volal Imrich Greguss (Greguš) a
meno Šipka mal po nevlastnom
otcovi – mäsiarovi Šipkovi. Vieme,
že v Pezinku býval do roku 1990.
Potom sa nám stopy strácajú.

Ak by nám ktokoľvek z vás vedel
v tejto veci pomôcť, budeme veľmi
vďační. Svoje poznatky a prípadnú
poštu adresujte na: oz5p@cent-
rum.sk, alebo OZ 5P, Bratislavská
92, 902 01 Pezinok. Ak máte záu-
jem prispieť na sochu finančne,
môžete tak uskutočniť priamym
vkladom alebo prevodom na číslo
účtu: 2662740023/1100 v Tatra-
banke. Ďakujeme vám ešte raz za
akúkoľvek formu pomoci.

, OZ 5PZuzana Janušicová

Siedmeho januára sa dožil se-
demdesiatky. Človek s veľkým Č,
ktorého poznajú mnohí Pezinča-
nia, ale hlavne Cajlania. Mnohým
v ťažkých chvíľach pomohol, šíri
okolo seba pokoj a pohodu, svojou
aktivitou a životným elánom je prí-
kladom pre ostatných. Ľudia ho
majú radi, uznávajú a vážia si ho,
aj preto, že zostáva skromný a
ochotný naďalej im pomáhať. Taký
je Stanko Pátek.

Do ďalších rokov života mu že-
láme veľa zdravia, spokojnosti a
radosti zo života. (red.)



V pondelok 14. januára sa usku-
točnil v priestoroch Domova soci-
álnych služieb na Hrnčiarskej ulici
odber krvi od bezpríspevkových
darcov krvi. Na prvý tohtoročný
odber prišlo 66 darcov, z nich od-
ber absolvovalo 61. Medzi dar-
cami bolo 22 prvodarcov – študen-
tov Gymnázia v Pezinku a členov
Klubu spoločnosti Prometheus.

Odber krvi pripravili členovia
Miestneho spolku SČK Pezinok II.
spolu s Národnou transfúznou

Tento rok si Pezinok pripomenie
významné jubileum – 800. výročie
prvej písomnej zmienky o meste.

Pred 800 rokmi, v roku 1208,
daroval kráľ Ondrej II. svojmu ver-
nému služobníkovi Tomášovi, nit-
rianskemu špánovi, za jeho nepre-
tržite dokazovanú vernosť a vyni-
kajúce služby na večné časy „zem
Bozen“, patriacu dovtedy Brati-
slavskému hradu. V darovacej
listine sa síce nespomína žiadna
dedina, ktorú by sme mohli stotož-
niť s dnešným Pezinkom, no z cha-
rakteru textu, ktorý spomína via-
cero dedín je zrejmé, že širší re-
gión Pezinka bol v tom čase husto
osídlený a je možné, že „zem Bo-
zen“ v sebe tiež zahŕňala väčší
majetkový komplex, ktorého sú-
časťou mohla byť jedna či viac
dedín. Posledné výsledky archeo-
logických výskumov a prieskumov
naznačujú, že niektoré časti histo-
rického centra Pezinka (okolie
farského kostola, Mladoboleslav-
ská ulica) boli v tomto čase prav-
depodobne osídlené.

Ondrejova donačná listina je
významným historickým prame-
ňom nielen pre Pezinok, ale aj pre

celé jeho okolie, pretože pri vy-
medzení hraníc darovaného úze-
mia sa v nej prvýkrát uvádzajú aj
názvy viacerých okolitých dedín, s
ktorými chotár „zeme Bozen“ suse-

Z HISTÓRIE PEZINKA

dil. Išlo o dediny Suslan (Viničné),
Turdune (Vinosady) a Mhyr (mož-
no Grinava). V listine sa tiež uvá-
dzajú dediny Jablan (Jablonové) a
Mhysle (pravdepodobne Pernek),
ležiace na druhej strane Malých
Karpát a zmienka o nich je dôleži-
tým faktom pri určení rozlohy
zeme Bozen.

Opis hraníc majetku darovaného
nitrianskemu špánovi Tomášovi
začínal pri mieste, ktorý bol v minu-
losti označovaný ako prameňZolo-
se. V iných dokumentoch sa však
dozvedáme o existencii stredove-
kej dediny Zeleuse, ktorá sa spo-
mína v rokoch 1208 – 1361 a ktorá
sa pôvodne rozkladala na území
dnešného Slovenského a Chor-
vátskeho Grobu. Opis hraníc to

zeme Bozen pokračuje od „hornej
hranice“ Zeleuse k potoku Hyly-
unic, čo je s najväčšou pravdepo-
dobnosťou dnešný Saulak. Po
prechode cezeň pokračovala hra-

nica k ceste, oddeľujúcej dedinu
Mhyr od zeme Bozen a ďalej sme-
rovala k potoku Bistric (dnešný
Limbašský potok). Odtiaľ pokračo-
vala popri potoku až k miestu, kde
sa vodný tok zlieval z dvoch men-
ších a po jeho ľavej vetve smero-
vala hranica až k prameňu (asi k
Limbašskej vyvieračke). Z tohto
miesta viedla hranica po ceste,
vedúcej do dediny Jablan (dnešné
Jablonové), po ktorej sa dostala
až k ceste do dediny Mhysle (asi
Pernek). Po tejto ceste pokračo-
vala hranica až k prameňu potoka
Luchinc (Cajlanský potok), ktorý
oddeľoval chotár zeme Bozen od
chotára dediny Turdune (Malé Tŕ-
nie, neskôr Vinosady). Po jeho
toku viedla hranica až po cestu,

ktorá potok pretínala. Po malom
úseku popri tejto ceste sa hranica
opäť oddeľovala a smerovala k
potoku Sueca. Zdá sa, že tento
potok by sme mohli stotožniť s po-
tokom, ktorý vyteká z dnešnej
Kučišdorfskej doliny. Popri ňom
viedla hranica až po háj Lipounuc
(možno dnešný Šenkvický háj) a
cez jeho stred prechádzala sme-
rom na Zeleuse. V týchto miestach
hranica oddeľovala zem Bozen od
chotára dediny Suslan.

Priblíženie opisu hraníc zeme
Bozen súčasným geografickým
reáliám je len schematické, pre-
tože dnes nedokážeme presne
lokalizovať, kadiaľ napríklad viedli
spomínané cesty a či potoky, ktoré
sa v opise uvádzajú, v priebehu
vekov nevyschli. Z opisu hraníc
zeme Bozen je však zrejmé, že ide
o rozsiahle územie, na ktorom
mohlo existovať aj viacero dedín a
osád. Jedna z nich sa možno po-
stupne stala jadrom toho, z čoho o
niekoľko storočí neskôr vzniklo
slobodné kráľovské mesto Pezi-
nok.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

stanicou Bratislava a Mestom Pe-
zinok.

Termín ďalšieho odberu krvi v
Pezinku bude zverejnený na webo-
vej stránke MS SČK Pezinok II.:
www.msck-pezinok.blog.cz.

Krv v januári darovali: Nina Van-
celová, Alfonz Budzák, Zdenka
Matesová, Ľubica Polkorábová,
Milan Vrbík, Elena Pokopcová,
Martin Morák, Marcel Piljar, Mi-
chal Lipták, Katarína Miháliková,
Elena Šikulová, Martina Čermá-
ková, p. Pospechová, Petra Po-

spechová, Pavol Molický, Jana
Havlíková, František Páleník, Mi-
chal Prokeš, Matúš Korenčiak, p.
Valachovič, p. Pätoprstá, Katarína
Rolková, Matúš Klamo, p. Mikušo-
vá, Katarína Demovičová, Amália
Klamová, Katarína Chytrá, Michal
Kolárik, Magdaléna Pastová,
Mária Vagáčová, Jozefína Janíč-
ková, Vladimír Vovolka, p. Usa-
čev, Ivana Horváthová, Eva Šty-
branyová, Lucia Štybranyová,
Matej Kováčik, Dáša Mamuščino-
vá, Veronika Klenkovičová, Eva

Šimeková, Jozefína Mravcová,
Lukáš Lucký, Monika Luckyová,
Martin Urblík, Matúš Mlynek,
Ľuboš Veselovský, Karin Takáčo-
vá, Katarína Mýlová, Adam Dani-
šovič, RNDr. Jaroslava Trubeno-
vá, Roman Kinský, Jana Krauplo-
vá, Jaroslav Šabacký, Mária Maru-
šicová, Vladidlav Marušic, Ernest
Figura, Jaroslav Plevza, Eva Jaku-
šová, Zdena Noskovičová, Mária
Nemcová.

predseda MS SČK Pezinok II.
Matej Belan

Srdečne ďakujeme spevác-
kemu zboru Ad Una Corda a jeho
dirigentovi Ing. Mariánovi Šipo-
šovi za podporu, ktorú dlhodobo
preukazujú Klinike detskej psy-
chiatrie Detskej fakultnej nemoc-
nice v Bratislave.

Vďaka sérii benefičných kon-
certov , ktorých
výťažok je už siedmy rok veno-
vaný deťom s psychickými poru-
chami, si môžeme dovoliť skvalit-
niť starostlivosť o našich malých
pacientov.

Ide o odbor v mnohom zostá-
vajúci na pokraji záujmu verej-
nosti a je často opradený nega-
tívnymi a rozpačitými postojmi,
preto si veľmi vážime, že touto
cestou nám zbor Ad Una Corda
nielen preukazuje finančnú pod-
poru, ale prispieva do veľkej
miery aj k odtabuizovaniu a
sprístupneniu informácií o tejto

Cesty k sebe

téme. Umožnením výstavky, ktorá
nadväzovala na koncert a kde
sme mohli prezentovať práce na-
šich detí a osobne sa kontaktovať
s verejnosťou sme mali možnosť
poskytnúť im reálne poznatky o
psychických poruchách.

Zároveň si dovoľujeme vy-
zdvihnúť, že podpora pezinského
chrámového zboru je dlhodobá a
prebieha práve umeleckou for-
mou. Atmosféra koncertov je sku-
točne krásna a dojímavá a zú-
častňujú sa na nich ako diváci aj
naši bývalí pacienti.

Za sedem rokov existencie tohto
projektu sa vyzbierala úctyhodná
suma – spolu viac ako 130 tisíc Sk,
a najmä v tomto ročníku to bolo 28
582 Sk. Za tieto peniaze zakúpime
najmä materiál na arteterapeu-
tické aktivity, ktorý sa u nás spo-
trebúva veľkou rýchlosťou, ale
tento rok zároveň v spolupráci s

deťmi rozhodujeme o nákladnej-
šej veci, ktorá by bola na klinike
potrebná.

Naša srdečná vďaka patrí zboru
Ad Una Corda a v neposlednom

rade štedrým srdciam Pezinča-
nov, ktorých podporu si veľmi
vážime.

primár Kliniky detskej psychiatrie
MUDr. Ján Šuba

Študenti – členovia Študent-
ského parlamentu sa prezen-
tovali aj na Vianočných trhoch
v Pezinku. Počas troch dní vo
svojom stánku ponúkali vlast-
noručne pripravené rôzne
druhy koláčov a vianočného
ovocného punču. Záujem o
tieto dobroty bol nepochybne
veľmi veľký, aj vďaka tomu sa
im podarilo získať až 14 950
Sk. Tieto peniaze budú využité
na organizovanie rôznych po-

dujatí, ktoré ŠP v tomto roku usporiada (napr. Turnaj v stolnom futbale,
na ktorý chcú pozvať i ŠP z Mladej Boleslavi). Kristína Mizeráková



Už po štvrtý rok samospráva mesta Pezinka v rámci svojej komunikačnej stratégie vyhla-
suje novú komunikačnú kampaň. Na prahu roku 2008 je jej cieľovou skupinou – rodina. Je za-
meraná na zlepšenie informovanosti verejnosti a sústreďuje pozornosť na riešenie problé-
mov v predmetnej oblasti. Pojem ,,rodina" bude v centre pozornosti nielen časopisu Pe-
zinčan, ale aj práce miestnej samosprávy.

Autorkou loga, ako aj log ostat-
ných predchádzajúcich kampaní
(r. 2004 – Za čistejší Pezinok,
2005 – mesto priateľské k deťom,
2006 – mesto priateľské k zdra-
votne postihnutým, 2007 – mesto
priateľské k seniorom) je Eva Ma-
chyniaková. Jednotiacim prvkom
všetkých doterajších symbolov je
domček. Znak kampane 2008,
venovanej rodine, podľa autorky je
špecifický: domček s dymiacim
komínom vyjadruje teplo rodin-
ného krbu. Zdôrazňuje potrebu
stretnutia v kruhu rodiny pri teple
ohňa, čo vychádza z minulosti a
zvykov, ktoré sú zakorenené v kaž-
dom z nás. Pokiaľ ide o farbu, au-
torka zvolila modrú, ktorá navod-
zuje pocit ochrany a harmónie.
Krása rodiny je zdôraznená lad-
nými krivkami písma.

– , oddelenie škol-
stva a sociálnych vecí, Radničné
nám. 7, Pezinok, tel. 6901 130, e-
mail: minarovicova.renata@msu-
pezinok.sk, Mgr. Renáta Minaro-
vičová;
–

, Moyzesova 2, Pezinok,
oddelenie sociálno-právnej ochra-
ny detí a sociálnej kurately, tel.
6902 643, Mgr. Jaslovská.

Mestský úrad

Úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny

– Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine
– Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a o sociálnej ku-

ratele
– Zákon č. 195/1998 o sociálnej pomoci
– Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

– počet rodín v sociálnej núdzi: 80, z toho 20 rómskych
– počet rodín poberajúcich dávky v hmotnej núdzi: 39, z toho 18 róm-

skych
– počet viacpočetných rodín (nad 4 deti): 10

– postavíme 50 mestských bytov
pre mladé rodiny a dôchodcov;
– zameriame sa na vyhľadávanie
a pomoc sociálne odkázaným rodi-
nám.

január

február
marec
apríl
máj
jún
júl
august

september
október
november

december

– Program kampane, základné informácie o rodine, čo robí samo-
správa mesta Pezinok pre rodinu, základná ,,rodinná" štatistika, harmo-
nogram kampane;

– Pezinské rodiny – slávne rodiny z histórie;
– Pezinské rodiny – slávne rodiny zo súčasnosti;

– Rómske rodiny, národnostne zmiešané rodiny;
– Deň rodín;
– Predstavenie činnosti centra pre rodinu – Pezinok;

– Rodinné firmy v Pezinku;
– Uverejnenie najlepších príspevkov na tému Čo pre mňa zna-

mená rodina;
– Rodina v kríze;

– Pestúnska starostlivosť;
– výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na pod-

mienky života rodín v Pezinku;
– vyhodnotenie kampane.

Samospráva realizuje svoju ro-
dinnú politiku v spolupráci s mimo-
vládnymi organizáciami, cirkev-
nými spoločenstvami a jednotli-
vými občanmi. Pomocnú ruku v
oblasti sociálnej starostlivosti po-
dáva najmä rodinám nefunkčným,
zlyhávajúcim a sociálne slabým.
Týmto venuje zvýšenú pozornosť
najmä formou návštev. V roku
2007 ich bolo uskutočnených 71.
Na zmiernenie rôznych ťažkostí
im samospráva poskytuje okrem
poradenstva aj finančnú a materi-
álnu pomoc formou jednorázo-
vých finančných a vecných výpo-
mocí. V roku 2007 bolo z mest-
ského rozpočtu na tento účel vyna-
ložených 217 tisíc Sk.

(prof. Zampetti, Miláno);

,,Štát sa má točiť okolo rodiny
a nie rodina okolo štátu"

,,Kto ohrozuje rodinu, ohrozu-
je samotné základy pokoja"

(Benedikt XVI.);

(André Maurois).

,,Bez rodiny sa človek chveje
od zimy v nekonečnom vesmí-
re"

Dôležitosť rodiny a jej vnútorná sila sa nedá ničím
nahradiť. To potvrdí každý kto má alebo mal mož-
nosť spoznať vnútornú silu rodiny. O tejto sile vedia
najlepšie tí, ktorí sa ocitli v ťažkých životných si-
tuáciách. Vnútornú silu v rodine znásobuje láska,
vzájomná úcta a trpezlivosť. V rodinách, kde tieto
veci fungujú, sa ľahšie prekonávajú rôzne životné
prekážky, pretože členovia rodiny sa navzájom po-
vzbudzujú a pomáhajú si.

V rodinách, kde vládne vzájomná úcta, najmä úcta
k staršej generácii, sa tradície a múdrosť starších
prenášajú z pokolenia na pokolenie. V takýchto rodi-
nách rodičia učia svoje deti, tak ako učili starší ro-
dičia ich, viesť od vecí jednoduchých k zložitým s
trpezlivosťou a láskou, nikdy nie násilím a s nená-
visťou.Ak chceme niekoho doviesť do cieľa, nena

háňame ho, nebijeme. Naši starí rodičia nás múd-
rosťou a láskou viedli k činom, kráčali pred nami a
lákali nás za sebou.

Stisk a teplo podanej ruky nech je symbolom nie-
len v kresťanských rodinách, ale najmä v tých, kde
často podávanú ruku odmietajú. Tu je potrebná tr-
pezlivosť, láska k blížnemu a sila prekonať tieto roz-
diely, v rodine i v celej spoločnosti.

Dnešná rodina je silne ovplyvňovaná pôsobením
sociálneho prostredia, v ktorom žije. Pre plnenie
svojich funkcií rodina potrebuje mať vytvorené
určité rámcové legislatívne, ekonomické, sociálne a
kultúrne podmienky. Za predpokladu, že ich má štá-
tom vytvorené, je schopná uplatniť svoju zodpoved-
nosť za seba a za budúcnosť všetkých svojich čle-
nov, najmä detí.



Basketbal:

Volejbal:

Hádzaná:

26.1. MBK Pezinok – Košice
2.2. MBK Pezinok – Lučenec
6.2. MBK Pezinok – Nitra

13.2. MBK Pezinok – Komárno
20.2. MBK Pezinok – Handlová

26.1. VTC Pezinok – Žilina
27.1. VTC Pezinok – Košice
3.2. VTC Pezinok – Račianska

3.2. ŠKH Pezinok – Bardejov
10.2. ŠKH Pezinok – Modra

V decembri sa konala v Hurba-
nove karatistická súťaž, na ktorej
sa predstavila aj pezinská karatis-
tická mlaď. Tá dokázala svoje kvali-
ty, veď ako oddiel získali prvé mies-
to. Medzi jednotlivcami zvíťazili:

(kata),
(kata a kumite, do 140 cm),

(kumite, do 160
cm), (kumite, do 150
cm), (kumite, do
65 kg),
(Šiandorová, Uherčíková, Gruso-
vá) a
(Borovský, Holan, Pútec).

V Košiciach sa konalo 2. kolo Slo-
venského pohára v kickboxe, na
ktorom sa pezinskí zástupcovia
taktiež presadili.
získal 1. miesto v light kontakte do
89 kg a 2. miesto v low kick,

obsadila 2.
miesto v light kontakte do 55 kg,

2. miesto v light
kontakte do 79 kg a
3. miesto v light kontakte do 69 kg.

Daniela Šiandorová Manh
Le Duc
Adam Borovský

Juraj Holan
Branislav Pútec

Kata družstvá dievčatá

Kumite družstvá chlapci

Michal Sedláček

Zuzana Gregušová

Peter Ondruška
Miloš Mihály

(kt)

Basketbaloví fanúšikovia majú
opäť dôvod na radosť. Hráči
SKANSKA Pezinok získali pre
naše mesto ďalšiu trofej a pripo-
menuli tak slávne časy basketbalu
v Pezinku.

Tesne pred Vianocami, 21. a 22.
decembra, sa v športovej hale
SOU na Komenského ulici konal
finálový turnaj Slovenského po-
hára basketbalistov za účasti šty-
roch extraligových družstiev. V
piatkových semfinále zdolal naj-
skôr domáci Pezinok MBK Hand-
lová 91:87 po predĺžení, keď Pe-
zinčania väčšinu zápasu prehrá-
vali, v jednej chvíli aj o 18 bodov,
no zlepšeným výkonom v druhom
polčase, veľkou bojovnosťou a za
prispenia fanúšikov zápas zvrátili
a vybojovali si postup do finále.
Bodovo sa zaskvel Andrej Lukja-
nec, ktorý nastrieľal 37 bodov, ale
bojovnosťou strhli divákov všetci
hráči, ktorí nastúpili na palubovku.
V druhom semifinále zvíťazil ESO
CLUB Lučenec nad MBK Rieker
Komárno 87:71 a stal sa súperom
Pezinčanov vo finále.

V sobotnom finálovom predkr-
me, súboji o 3. miesto, boli úspeš-
nejší hráči Komárna. Po víťazstve
73:68 nad Handlovou sa mohli
tešiť z bronzových medailí.

Finálový súboj Pezinčania rov-
nako ako semifinále nezačali naj-
lepšie a už v prvej štvrtine prehrá-
vali o 11 bodov. V tomto súboji

Víťaz Slovenského pohára v basketbale mužov v sezóne 2007/2008
– SKANSKAPezinok.

však začali vývoj skóre obracať už
v druhej štvrtine a po polčase pre-
hrávali len o 3 body (36:39). V dru-
hom polčase už hráči SKANSKA
Pezinok za podpory plného hľa-
diska predčili svojho finálového
súpera a zvíťazili o 11 bodov
(81:70). Najlepším strelcom bol
opäť nestarnúci Andrej Lukjanec s
35 bodmi, pochvalu za predve-
dený výkon a bojovnosť si však
rozhodne zaslúžia všetci hráči,
ktorí vybehli na palubovku. Dvaja
najskúsenejší, Andrej Lukjanec a

Peter Mičuda, získali aj individuál-
ne ocenenie – boli vyhlásení v naj-
lepšej päťke turnajaAll Stars.

Pezinský basketbal sa teda opäť
teší z významnej slovenskej trofe-
je. Klub sa ako nováčik výborne
drží aj v extraligovej tabuľke, v
čase našej uzávierky bol na 2.
mieste. Priaznivci tohto športu sa
teda určite majú na čo tešiť aj v
extralige, kde sa od Pezinčanov
očakáva účasť v play off a mini-
málne boj o medaily.

(pr)

Už tradične Vianočným večier-
kom vyhodnotili športovú sezónu
2007 v Malom softballovom klube
(MaSK) Pezinok. Ten minuloročný
sa konal 15. decembra v Kultúr-
nom centre a ako obvykle na ňom
vládla výborná nálada. Po ňom
sme sa porozprávali so sekretár-
kou klubu ,
ktorá nám prezradila viac o minu-
lej softbalovej sezóne.

– Najviac sa darilo mužom, tí obsa-
dili 2. miesto v celoslovenskej
súťaži. Ženy a žiačky sa umiestnili
zhodne na 3. mieste, juniorky
ostali bez medaile na 4. pozícii.

– Máte pravdu, naši členovia sa aj
v minulom roku zúčastňovali na
rôznych šampionátoch. Na muž-
ských majstrovstvách Európy v júli
2007 v Belgicku Slovensko repre-
zentovali z nášho klubu Jozef Fec-
ko, Peter Fecko a Dušan Borbély.
Slováci na ME obsadili 5. miesto

Andreou Mižurovou

Prezraďte nám najskôr ako
sa umiestnili jednotlivé druž-
stvá klubu v minulom roku.

MaSK Pezinok je už roky do-
dávateľom veľkého počtu hrá-
čov a hráčok do rôznych slo-
venských reprezentácií. Ako to
bolo minulý rok?

l

l

za štyrmi najlepšími európskymi
tímami.

Až šesť hráčok MaSK Pezinok
štartovalo na ME žien A-kategórie
– Mária Babkovič, Diana Gálisová,
Silvia Gaštanová, Andrea Mižuro-
vá, Barbora Sládeková a Pavla
Vojteková. Slovenky na ME splnili
cieľ, skončili ôsme a udržali sa vA-
skupine.

Dve hráčky reprezentovali aj na
ME kadetiek (9. – 14. júla v Plzni).
Dominika Beraggová a Martina
Havránková prispeli svojimi vý-
konmi k 6. miestu Slovenska.

– V minulom roku sme zorganizo-
vali dva turnaje – halový turnaj žia-
čok, ktorý slúžil družstvám
ako predpríprava na se-
zónu a Pezinský softbalový
pohár, čo bol jediný mužský
medzinárodný turnaj na
Slovensku. Radi by sme sa
tiež poďakovali Malokarpat-
skej komunitnej nadácii Re-
via, ktorá v roku 2007 pod-
porila náš projekt

. Jeho cieľom je vybudo-
vanie prístupovej cesty k
nášmu ihrisku v areáli ZŠ na

l Akými aktivitami žil váš klub
okrem ligových súťaží?

Spoznajte
nás

Fándlyho ul., osadenie informač-
nej tabule a výsadba zelene.

Určite zaujímavou a dôležitou
informáciou je aj to, že predsedom
klubu sa stal Ing. Jozef Fecko.

– V tomto roku chceme zorganizo-
vať čo najviac medzinárodných
turnajov, aby naši hráči získavali
skúsenosti v zápasoch proti kvalit-
ným súperom. Popritom je našou
snahou spropagovať mesto Pezi-
nok ako centrum Malokarpatské-
ho regiónu všetkým zahraničným
účastníkom. Samozrejme, že sa
budeme snažiť, aby naše družstvá
vo svojich súťažiach dosiahli čo
najlepšie výsledky.

lAké plány máte na rok 2008?

(pr)

V akcii nadhadzovač-
ka Dominika Beraggo-
vá (v popredí), kadet-
ská reprezentantka SR.

V sobotu 19. 1. prebehlo v pezin-
skej športovej hale SOU na Komen-
ského ul. 3. kolo Slovenského po-
hára v kickboxe. O kvalitné súboje v
disciplínach fullkontakt, semikontakt
a lightkontakt sa pričinilo vyše 150
pretekárov z 22 oddielov z celého
Slovenska. Nestratili sa medzi nimi
ani Pezinčania, ktorí dosiahli tieto
výsledky: –
1.miesto v semi (do 60 kg) a fullkon-
takte žien (56 kg),

– 1. miesto v semikontakte
žien (55 kg) a 3. miesto vo fullkon-
takte (56 kg), – 1.
miesto vo fullkontakte mužov (91
kg), – 1.miesto vo
fullkontakte muži (75 kg),

– 1. miesto v semikontakte
deti (52 kg), – 2. miesto
v light kontakte deti (42 kg) a 3.
miesto v semikontakte (42 kg),

– 2. miesto vo fullkon-
takte muži (69 kg) a 3. miesto v semi-
kontakte (69 kg).

V piatok 18. januára sa konalo vy-
hodnotenie najlepších kickboxerov
za rok 2007. Ocenenia sa dočkala aj
Pezinčanka Svatava Špániková,
ktorú vyhlásili za 3. najlepšiu kickbo-
xerku roku 2007 na Slovensku.

Svatava Špániková

Zuzana Gregu-
šová

Michal Sedláček

Peter Stacho
Branislav

Pútec
Juraj Holan

Mi-
loš Mihály

(kt)



Grinava na Vianoce ožíva ľu-
dovými tradíciami. V štedrovečer-
nú noc na uliciach zaznieva meló-
dia Tichá noc a na Silvestra okrem
zvukov zábavnej pyrotechniky sa
ozýva Silencium z trúbky osame-
lého muzikanta Jožka Krajčoviča.
Ale nie je osamelý. Ľudia vychá-
dzajú zo svojich príbytkov a s nad-
šením sa pridávajú k hlasu trúbky
svojím spevom. Jožko každé Via-
noce rozsieva radosť a oživuje
spomienky na detstvo.

Ďalší krásny zvyk, ktorý sa v
čase vianočnom v Grinave zacho-
váva, je návšteva koledujúcich
dievčat zo skupiny Breza. Svojím
spevom dokážu vytvoriť tú pravú
vianočnú atmosféru.

Oľga Štrbová

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku sa obracia na Pezinčanov,
ktorí si doma uchovávajú staré
ročníky časopisu Pezinčan, s
prosbou o poskytnutie (darovanie
alebo zapožičanie) týchto čísel
alebo celých ročníkov. Ide o čísla
Pezinčana z rokov 1966 až 1977.
Knižnica časopis archivuje a spra-
cúva vo fonde regionálnych doku-
mentov ako dôležitý prameň infor-
mácií o meste Pezinok v určitej
etape jeho histórie.

Ako odmenu za darovanie Pe-
zinčana knižnica poskytne bez-
platné zápisné do knižnice na je-
den rok.

Malokarpatská knižnica
Anna Gašparovičová

Ako každý rok, aj tohto roku sa
tvorivý tím občianskeho združenia
P.R.D. rozhodol previesť Pezinča-
nov a návštevníkov mesta lokalitou
sveta, ktorá je zaujímavá nielen
svojou vzdialenosťou, ale predo-
všetkým históriou a vývojom. Aj
tohto roku priblížime záujemcom o
spoznávanie neznámeho na Etno-
festivale všetky dostupné zaujíma-
vosti a detaily života na najmenšom
svetadieli zeme – Austrálii. Už dnes
vás môžeme pozvať na zaujímavé
prednášky nielen o Austrálii, ale aj o
Novom Zélande, o ktorom príde
porozprávať cestovateľ Jaro Kapšo.

Samozrejmosťou festivalu sú aj
dokumentárne filmy, ktoré vám pred-
stavia výnimočné lokality, výnimoč-
ných ľudí, ale aj pôvodný život do-
morodcov na Novom Zélande, či
ostrovoch Oceánie. Originálny ná-
stroj pôvodných obyvateľov Austrá-
lie Aborigíncov – digeridu nám v
rámci hudobnej dielne predstaví
známy český hudobník Ondrej
Smeykal. Nezabudnite si priniesť
svoje digeridu či rytmické nástroje,
ktoré budete môcť používať aj na
jam session v čajovni či na večer-
nom koncerte.

Na sobotu 23. februára popoludní
si nerobte starosti o program, na
piatom ročníku Etnofestivalu sa
určite nebudete nudiť.

MonikaČárska

Spoluautorom Knihy sloven-
ských rekordov je Pezinčan Igor
Svítok, známy slovenský roz-
hodca na rekordmanských po-
dujatiach.

V knihe sú zaznamenané slo-
venské rekordy, vytvorené v
rokoch 1998 – 2007. Nachádza sa
v nej aj 11 pezinských rekordov v
keramickej tvorbe, plávaní, gúľaní
suda, ťahaní vína heverom, stol-
nom tenise a iných disciplínach.

Na predstavení knihy na pezin-
skej pôde za účasti autora Igora
Svítoka sa zúčastnili primátor
mesta Oliver Solga, viacerí pezin

Vo štvrtok 10. januára sa vo
Vino Gallery na Radničnom ná-
mestí v Pezinku uskutočnilo
predstavenie Knihy sloven-
ských rekordov, ktorej autormi
sú Igor Svítok a Richard Vrablec.

skí rekordmani, organizátori a
ďalší hostia.

Ako nás informoval Igor Svítok,
Kniha slovenských rekordov bola
slávnostne pokrstená vlani 28.
novembra v Poprade-Spišskej
Sobote. Jej krstným otcom sa stal
tréner slovenskej hokejovej repre-
zentácie Július Šupler. (mo)

jún 2005 – Keramické trhy
Keramickí majstri Miroslav Or-
ságh z Pezinka, Ján Viglaš z Ber-
nolákova a Marián Liška z Modry
vyrobili za 6 hodín a 40 minút žar-
tovný džbán (výška 110 cm, objem
50 l, spotreba 60 kg hliny);

čas, absolútnym víťazom sa stal
František Minarovič s časom
11,60 sek. Súťažilo 9 účastníkov
(7 mužov, 2 ženy).
Na podujatí Kapustnica 2006 sa
zúčastnilo 14 družstiev, víťazom
sa stalo družstvo Lions klubu Pezi-
nok;

Keramickí majstri M. Orságh, Ji.
Viglaš a M. Liška vytočili pred
zrakmi návštevníkov maxi ,,če-
pák" (výška 112 cm) a maxiformu
na bábovku (priemer 82 cm);

24-hod. stolnotenisový maratón –
dve trojčlenné družstvá stolných
tenistov hrali 24 hodín, 14 minút a
10 sekúnd (odohrali 12 úplných, z
posledného 13. sedem zápasov);

Majstrovstvá Slovenska v ťahaní
vína – Heveriáda 2006, ustanovu-
júci rekord – Ján Hrbek päť litrov
vína natiahol za 46,19 sek., 16
účastníkov;

jún 2006 – Keramické trhy

október 2006 – Dom kultúry

september 2006 – Vinobranie

február 2007 – Mestská plavá-
reň

marec 2007 – 4. ročník festivalu
Kapustnica

máj 2007 – Obchodné centrum
Mólo

september 2007 – Heveriáda
2007 na Fyzulnačke

september 2007 – Fyzulnačka
2007

(mo)

2. ročník 24-hod. nonstop plavec-
kej štafety, plávalo 454 účastní-
kov, preplávali 66 650 metrov –
nový rekord;

2. majstrovstvá v gúľaní suda na
víno, vzdialenosť 20 metrov, 225 l
barikový sud, víťazi: muži – Vladi-
mír Rentka (11,29 sek.), ženy –
Andrea Mravcová (16,01 sek.),
obaja Viničné, 18 súťažiacich;

24-hodinovky v 7 rôznych disciplí-
nach (kartári, scrablisti, šachisti,
carcassone, hod šípkou, bowling,
najväčšia pizza);

bol vytvorený nový slovenský re-
kord v ťahaní 5 litrov vína heverom
– Ján Hrbek (45,32 sek.);

5. ročník medzinárodnej súťaže,
víťaz Kráľovná matka a syn.

Vážení spoluobčania, dovoľte,
aby som sa vám i nadácii Revia z
celého srdca poďakoval za finan-
čné príspevky, ktoré boli zozbie-
rané na Charitatívnom bazáre a
prostredníctvom darcovských
SMS na bezbariérové vstupy do
ZŠ Fándlyho ul. a do stolnoteniso-
vej haly v ZŠ Na bielenisku.

Lajo Slimák ačlenovia
1. stolnotenisového klubu
Slovkarpatia

február 2006 – Mestská plavá-
reň (25 m bazén)

apríl 2006 – 3. ročník festivalu
Kapustnica

24-hodinová nonstop plavecká
štafeta, plávalo 348 účastníkov,
preplávali 62 km a 125 metrov;

1. Majstrovstvá Slovenska v gú-
ľaní barikového suda (225 l) na

Revia – Malokarpatská komu-
nitná nadácia ďakuje dobro-
voľníkom a darcom, ktorí pomohli
pri organizácii

a
a prispeli finančne do

verejnoprospešnej zbierky. Výťa-
žok 11 tis. Sk bol znásobený rov-
nakou sumou z nadácie SPP a
bude použitý na bezbariérový
prístup do Základnej školy na Fán-
dlyho ul. v Pezinku.

Taktiež ďakujeme darcom, ktorí
zakúpili knihy 84 deťom zo so-
ciálne znevýhodnených rodín v
hodnote vyše 17 tisíc korún. Pro-
jekt , nadá-
cia Revia realizovala s Knihkupec-
tvom Modul.

Vianočného chari-
tatívneho bazára Živého pezin-
ského orloja

Otvor srdce, daruj knihu

Vďaka patrí aj darcom, ktorí sa
zapojili do verejnej zbierky

. V termíne 1. 10. –
31. 12. 2007 bolo poslaných 230
darcovských sms správ. Výťažok
bude známy na konci marca t.r. a
poputuje 1. stolnotenisovému
klubu Slovkarpatia Pezinok na
vybudovanie bezbariérového
prístupu do stolnotenisovej haly v
ZŠ Na bielenisku.

Ďakujeme, že ste nám počas
celého roku 2007 prejavovali
svoje sympatie, pomoc a podporu
ako aj svoj čas, energiu, nápady,
finančné či nefinančné dary na
zmysluplné projekty.

SMS
pre komunitu

Revia – Malokarpatská
komunitná nadácia
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(piatok) o 17.00 hod. –
;

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

;
(sobota) o 19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

–
vernisáž výstavy;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Sa-
lóniku –

– barokový maliar, portrétista
( 16. 2. 1740);

(piatok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –
– koncert, hosť: Petr Rezek;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Ú

;
(sobota) celý deň v priesto-

roch Domu kultúry –
– festival o tom, ako spolu žiť.

Dokumentárne filmy, rozprávanie
cestovateľov, diapozitívy, prezen-
tácie, etnokoncert. Hlavný organi-
zátor: OZ P.R.D.;

1. 2.
,,800" – SLOVÁCKY KRÚŽOK
2. 2.

XIV. REPREZEN-
TAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV
MESTAPEZINOK
9. 2.

PLES GYMNÁ-
ZIAPEZINOK

11. 2.
JOZEF SCHEK –

JOŽINKO, DIEŤA SVOJICH RO-
DIČOV A INÉ KARIKATÚRY

14. 2.
800 – VÝZNAMNÁ OSOB-

NOSŤ PEZINKA – JÁN KUPEC-
KÝ

15. 2.
HANA ZAGOROVÁ

17. 2.
AHOJ, ROZPRÁV-

KA

23. 2.
ETNOFESTI-

VAL

U

činkuje
s hrou

Divadlo HAP-
PY Kamarát nad zlato

(štvrtok) o 17.00 hod. v Sa-
lóniku – – večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku.

1. – 8. 2. –
Výber z tvorby (olej, akryl), v Mini-
galérii;

11. 2. – 7. 3. –
Jožinko, dieťa svojich rodičov a
iné karikatúry.

28. 2.
SPIEVANKY

PETER HARGAŠ

JOZEF SCHEK

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

1. – 3. Som legenda USA
5. – 6. Once GB

7. FK: Shortbus USA
8. – 10. Gympl ČR
9. – 10. Alvin a Chipmunkovia

USA
12. – 13. 3:10 do Yumy USA

14. Iba na objednávku USA
16. Pán včielka

USA
16. – 17. Medvídek ČR
19. – 20. Halloween USA

21. FK: Občan pes Thajsko
22. – 24. Honba za pokladom:

Kniha tajomstiev USA
26. – 27. Pokánie USA
28. – 29. Poslední plavky ČR

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

(len o 17.00 hod.)

(len o 17.00 h.)

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

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.

3. 2. FA-
ŠIANGY SÚ TU

(nedeľa) o 16.00 hod. –
– nedeľný výtvarný

ateliér pre rodičov s deťmi, na kto-
rom sa naučia vyrábať netradičné
fašiangové masky. Príďte, bude
nám veselo!

Kontakt: 033/6404 035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria insit-
ného umenia, Cajlanská 255, Pezi-
nok.

Kreatívna sobota pre dospe-
lých a mládež v EPIcentre –

Decoupage:

Kreatívna sobota pre dospe-
lých a mládež v EPIcentre –

Keramika:

Neviete, čo to je? V sobotu 9. 2.
2008 od 14.00 do 19.00 hod. by
sme vás radi presvedčili, že to nie
je vôbec ťažké. Ide o servítkovú
techniku, s ktorou môžete dekoro-
vať doplnky do domácnosti či
krásne darčeky. Naučíte sa použí-
vať krakelovací lak a zdobiť pred-
mety rôznych povrchov. Prihlásiť
sa je možné do 6. 2. 2008 v Centre
voľného času v Zámockom parku.

V sobotu 23. 2. 2008 od 14.00
19.00 hod. by sme vám radi pripo-
menuli starodávne remeslo. Mode-
lovaním hliny a točením na hrnčiar-
skom kruhu sa naučíte vyrábať
krásne keramické predmety. Pri-
hlásiť sa je možné do 20. 2. 2008 v
Centre voľného času v Zámockom
parku.

Zážitok počas jarných prázdnin!
Týždeň od 25. 2. do 29. 2. 2008
plný zábavy, športovania a pozná-
vania je určený všetkým deťom od
7 do 12 rokov, ktoré majú chuť zažiť
niečo nové, spoznať nových kama-
rátov a každý deň sa nachádzať v

„Stroj času“ –
Jarný prímestský tábor

inom čase. Cena: 1000 Sk. Prihlá-
siť sa môžete v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
do 15. 2. 2008.

Tanečníček (pondelok
17.45 – 18,45 hod.), Keramika (uto-
rok 16.30 – 17.30), Pohybovka
(štvrtok 17.30 – 18.30),Angličtina.

SpevoCOOL, Divadlo
HIP (pondelok 16.00 – 17.30), Kres-
ba, maľba, grafika (pondelok 16.30
– 18.30), Šach (utorok 14.30 –
16.30), Turistický (utorok 15.00 –
17.30), Kickbox aerobic (utorok
17.15 – 18.15), Crazy studio
(streda 15.30 – 17.30), Moderné
tance (streda 14.30 – 16.00), Ang-
ličtina hrou 10 – 11 rokov (ponde-
lok, streda), Šperkárstvo (štvrtok
14.30 – 16.30), Modelársky (štvrtok
16.00 – 18.00, piatok 15.00 –
17.00).

Kokso klub
(piatok 14.00 – 17.00), Klub moder-
ných spoločenských hier (pondelok
16.00 – 18.00, piatok 20.00 –
22.00).

Kickbox aero-
bic (utorok 18.15 – 19.15).

Informácie o všetkých poduja-
tiach spolu s prihláškou získate v
EPIcentre – Centre voľného času v
Zámockom parku alebo na tel. č.
033/641 2020 alebo 0911 402 021
a na www.epicentrum.org.

EPIcentrum – Centrum voľ-
ného času vám ponúka mož-
nosť prihlásiť sa na krúžok v
2. polroku v školskom roku
2007/2008:
Škôlkari:

Školáci:

Pravidelná ponuka:

Dospelí a mládež:

(cvč)

Štvrtky sa stali dňami D, kedy si do Rock baru u Švarca nachádzajú
cestu priaznivci klubových koncertov z Pezinka a okolia. Koncerty v
rámci projektu MUSICMANIAsú zadarmo.

Aktuálny program: 7. 2. – (PK, movie songs), 23. 2. –
(BA, thrash), 6. 3. – (Čadca, alternative). Viac na

www.musicmania.sk. Na stretnutie sa tešia autori projektu Peter Bittner
a Paľo Švarc.

FEELME AN-
TROPOID ŠRAMOT

Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava-okolie otvára pre
všetkých záujemcov a . Infor-
mujte sa ihneď na sekretariáte, tel. 02/4592 4273, 0903 558 907, e-mail:

.

opatrovateľský kurz kurzy prvej pomoci

(ČK)sus.blavavidiek@redcross.sk


