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Na protestnom zhromaždení sa zúčastnili tisícky ľudí.

Vážení spoluobčania, milí Pe-
zinčania, ďakujem vám za vyja-
drenú podporu a váš jednoznačný
nesúhlas s vybudovaním skládky v
Novej jame, ktorý ste verejne de-
monštrovali na piatkovom zhro-
maždení na Radničnom námestí.
Vaša početná účasť a záujem o ve-
ci verejné bola veľmi dôležitým im-
pulzom k tomu, aby sa o protipráv-
ne vydané rozhodnutia štátnych or-
gánov začali zaujímať aj predseda
vlády SR, ministri a poslanci NR SR.
Pezinčania opäť prejavili záujem o
veci verejné, svoju súdržnosť, spo-
lupatričnosť a zdravý lokálpat-

riotizmus. Verím, že zákonnými pro-
striedkami a spoločnými silami do-
siahneme zákaz vybudovania novej
skládky, aj keď náš spravodlivý boj
nie je ešte ani zďaleka vyhratý.

Ako primátor mesta i občan vás
ubezpečujem, že tak ako doteraz
urobím všetko pre to, aby naše spo-
ločné úsilie bolo dotiahnuté až do
úspešného konca. Na záver môjho
poďakovania vám, mojim spolu-
občanom, mi nedá, aby som nevy-
jadril aj vo vašom mene vďaku ob-
čianskym aktivistom, ktorí pod hla-
vičkou OZ Skládka nepatrí do
mesta urobili v prospech nás všet-

kých obrovský kus práce. Moja
veľká vďaka však patrí aj médiam,
domácim, ale najmä tým celoštát-
nym, ktorých pomoc pri prezentácii
nášho problému je nevyčísliteľná.
Ďakujem tiež poslancom NR SR

– členom výboru pre pôdohospo-
dárstvo, životné prostredie a
ochranu prírody za ich záujem a
stanovisko, ktoré prijali. Verím, že i
naďalej budete pozorne sledovať
naše kroky a všemožne podporo-
vať naše úsilie a že nikdy nedovo-
líte, aby sa naše krásne mesto
stalo smetiskom pre Bratislavu.

, primátorOliver Solga

Mestské zastupiteľstvo na svojom
riadnom zasadnutí 15. februára
2008 prijalo k vybudovaniu skládky
odpadov v lokalite Nová jama v Pe-
zinku toto stanovisko:
– odmietame rozhodnutia štátnych
orgánov, konkrétne Krajského sta-
vebného úradu v Bratislave a Slo-
venskej inšpekcie životného pro-
stredia, ktoré vydali kladné stano-
viská k vybudovaniu skládky,
pričom podľa nášho názoru porušili
niektoré zákonné normy a právne

predpisy. Nimi vydané Územné
rozhodnutie nerešpektovalo Územ-
ný plán mesta Pezinok ani opráv-
nené námietky štatutárnych zá-
stupcov mesta, Stavebného úradu
a občanov mesta a toto rozhodnu-
tie im nebolo sprístupnené;
– trváme na tom, aby bol štátnymi
orgánmi akceptovaný Územný plán
mesta tak, ako bol schválený po-
slancami Mestského zastupiteľstva
v rámci zmien a doplnkov v r. 2002,
a aby bolo akceptované aj rozhod-

nutie MsZ z januára 2005, ktorým
odmietli preklasifikovať lokalitu No-
vej jamy na skládku odpadov;

– nesúhlasíme s vybudovaním
skládky odpadov, ktorá by mala
svojou blízkosťou k obytným zó-
nam dokázateľne negatívne vplyvy
na zdravie obyvateľov mesta a oko-
lia, na životné prostredie a riešila by
najmä problém uloženia odpadu z
Bratislavy;

– schvaľujeme a podporujeme
právne úkony, ktoré doteraz urobili

predstavitelia Mesta a vyjadrujeme
im plnú podporu pri realizácii ďal-
ších nevyhnutných krokov vedú-
cich k zabráneniu legalizácie a vy-
budovaniu skládky;
– v plnej miere podporujeme ob-
čiansku iniciatívu a angažovanosť
občanov Pezinka vystupujúcich
proti skládke odpadov.

primátor mesta Pezinok

Poslanci Mestského
zastupiteľstva v Pezinku
Mgr. Oliver Solga

V piatok 15. februára sa v Pe-
zinku uskutočnilo zhromaždenie
občanov na protest proti vybudo-
vaniu skládky v tzv. Novej jame,
necelých 300 m od obytnej zóny.
Zhromaždenie organizovali čle-
novia pezinskej občianskej inici-
atívy Skládka nepatrí do mesta v
úzkej spolupráci s Mestom Pezi-
nok. Na Radničné námestie
prišlo 5075 občanov, ktorí svojím
podpisom podporili výzvu pred-
sedovi vlády SR (text výzvy pri-
nášame na 8. strane).

Zhromaždenie okrem Pezinča-
nov podporili zástupcovia envi-
ronmentálnych organizácií z ce-
lého Slovenska, občania okoli-
tých obcí, poslanci Národnej rady
SR. Podujatie presiahlo regio-
nálny rozmer, vďaka podpore
médií sa stalo celoslovenským
protestom proti svojvôli úradní-
kov, posolstvom politikom, aby
rešpektovali zákonné práva sa-
mosprávy na rozhodovanie o
vlastnom území. Organizátori
ďakujú všetkým prítomným obča-
nom za podporu, aktívne a kul-
túrne prejavy, ktoré prispeli k vyni-
kajúcej atmosfére. Ďakujeme aj
hudobníkom a spevákom, štu-
dentom, podnikateľom, Mestu
Pezinok, Mestu Modra, hasičom,
Červenému krížu, zástupcom
mimovládnych organizácií, cirkví
a všetkým organizáciám a jed-
notlivcom, ktorí sa obetavo a ne-
zištne podieľali na príprave a prie-
behu podujatia.

za občiansku iniciatívu

Jaroslav Pavlovič
Skládka nepatrí do mesta



vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytových priestorov nachá-
dzajúcich sa v zrekonštruovanej
budove na Radničnom nám. č. 9 v
Pezinku, súpisné číslo 41, na parc.
č. 4662/1, 4662/2 zast. plochy a
nádvoria, podľa LV č. 4234 v k.ú.
Pezinok, s predpokladaným termí-
nom začatia nájmu dňom 1. 9. 2008
(definitívny termín začatia nájmu
bude daný momentom odovzdania
budovy do užívania po jej rekon-
štrukcii). Konkrétne sa jedná o tie-
to priestory:

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 119, 120

spolu o výmere 91,16 m ,
– miestnosť č. 126

o výmere 21,13 m ,
– miestnosť č. 127, 128

spolu o výmere 93,36 m .
2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

– miestnosť č. 214 21,39 m ,

(predajňa
65,42 m , sklad 25,74 m ),

(predajňa)

(sklad 26,13
m , predajňa 67,23 m )

o výmere
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– miestnosť č. 215 23,12 m ,
– miestnosť č. 216 43,16 m ,
– miestnosť č. 218 25,68 m ,
– miestnosť č. 219 45,25 m ,
– miestnosť č. 225 30,67 m ,
– miestnosť č. 229 60,55 m ,
– miestnosť č. 230 56,66 m ,

3. NADZEMNÉ PODLAŽIE
– miestnosť č. 304 31,52 m ,
– miestnosť č. 305 33,06 m ,
– miestnosť č. 306 48,60 m ,
– miestnosť č. 307 40,32 m ,
– miestnosť č. 314 33,88 m ,
– miestnosť č. 319 65,37 m ,
– miestnosť č. 320 59,00 m .

Podmienky:

minimálna výška nájmu je

o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere

Vo všetkých prípadoch ide o kancelárie.

o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere
o výmere

Vo všetkých prípadoch ide o kancelárie.

1. Podanie písomnej prihlášky do
výberového konania, ktorá musí obsa-
hovať tieto náležitosti ako hlavné kri-
tériá výberu:
a) účel nájmu
b) ponuka nájomného – uviesť for-
mou sadzby nájomného Sk/m /rok.
Ponuka nájomného by mala byť na
úrovni sadzieb uplatňovaných v
súčasnosti v centrálnej zóne mesta
Pezinok;
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3000 Sk/m /rok

Mestský úrad, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok

Výberové konanie – NP
Radničné 9.

dňa 31.
3.2008 o 11.00 hod.

2 (prevádzkové nákla-
dy nie sú súčasťou nájmu)
c) doklady o spôsobilosti uchádzača
na zamýšľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priesto-

rov je možná po vzájomnej dohode s
povereným zástupcom prenajíma-
teľa, ktorým je Ing. Ivan Dubek, ved.
odd. správy majetku MsÚ, č. t. 033/
6901 170.

3. Prihlášku doručte na adresu:

alebo osobne do
podateľne Mestského úradu v Pe-
zinku (prízemie budovy, č. dv. 15), v
uzavretej obálke, na ktorej bude uve-
dené meno, priezvisko a adresa
uchádzača (resp. názov a adresa
právnickej osoby) a výrazné označe-
nie heslom:

4. Lehota na podávanie prihlášok do
výberového konania končí

5. Uchádzači, ktorí podali platnú
prihlášku do výberového konania,
môžu byť prizvaní na osobný pohovor
s výberovou komisiou.

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy
a zrušiť výberové konanie.

7. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.
8. Prípadnú zmenu podmienok výbe-

rového konania zverejní organizátor
rovnakým spôsobom ako jeho vyhlá-
senie a písomne s tým oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.
9. Na výberovom konaní sa nemôže

zúčastniť subjekt, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz alebo bol za-
mietnutý návrh na vyhlásenie kon-
kurzu pre jeho nemajetnosť, je v likvi-
dácii, alebo má nevysporiadané zá-
väzky voči Mestu Pezinok.

10. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
a)vykonania obhliadky nebytových
priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č. t. 033/6901
170, e-mail: dubek.ivan@msupezi-
nok.sk,, obhliadky sa budú usku-
točňovať po vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Renáta Gott-
schallová, ved. práv. odd., organizátor
súťaže,č. t. 033/6901121, e-mail: gott-
schallova.renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga

V piatok 15. februára sa uskutoč-
nilo riadne zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku. O tomto
rokovaní sme sa pozhovárali s
primátorom Oliverom Solgom.
l

l

Pán primátor, o ktorých
dôležitých bodoch ste rokova-
li?

Na programe bola aj ,,horú-
ca" téma – zvyšovanie platu pri-
mátorovi a viceprimátorovi...

,,Myslím si, že v týchto dňoch bo-
la pre nás, Pezinčanov, vôbec naj-
dôležitejšia téma budovania
skládky odpadov v Novej jame. K
tomuto mestské zastupite ľstvo
prijalo jednomyseľné nesúhlasné
stanovisko (pozn. redakcie – uve-
rejňujeme ho na 1. str.). Poslanci
schválili tiež veľmi dôležitý mate-
riál – Program hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta, ktorý
nám otvára dvere k čerpaniu euro-
fondov.Ďalej sme vyhodnotili kon-
cepciu cestovného ruchu a komu-
nikačnú stratégiu mesta. Dôleži-
tým bodom bolo aj schválenie fi-
nančných príspevkov na šport,
kultúru a sociálnu starostlivosť vo
výške 4 miliónov. Poslanci vzali na
vedomie informáciu o tzv. nepria-
mej podpore, ktorá sa viaže na
uhrádzanie energií, údržbu špor-
tovísk, cenu vstupného na plavár-
ni, na podujatia Pezinského kultúr-
neho centra, bezplatné zapožičia-
vanie priestorov a iné. Táto suma
sa dá vyčísliť už v desiatkach mi-
liónov korún."

,,Nerobí mi problém odpovedať
ani na túto tému. Nemám čo skrý-
vať. Plat primátora sa vypočítava
zo zákona podľa počtu obyva-
teľov. V našom prípade je to 7. pla

tová stupnica, mesačná mzda pri-
mátora je 3,21 násobkom mzdy
zamestnanca v národnom hospo-
dárstve. Toto sa každý rok mení.
Poslanci môžu svojím rozhodnu-
tím plat primátora zvýšiť až na dvoj-
násobok, v prípade viceprimátora
maximálne o 50 percent. Ja som
ho mal, tak ako môj predchodca,
po celých päť rokov primátorova-
nia navýšený o 50 percent a teraz
po prvýkrát bol návrh na zvýšenie
na 80 percent, vzhľadom na veľmi
dobré výsledky, ktoré Mesto dosa-
huje pod mojim vedením vo všet-
kých oblastiach, s prihliadnutím na
výsledky kontroly Najvyššieho
kontrolného úradu. Tento návrh
poslanci zamietli, zvýšili plat len
viceprimátorovi. Dvakrát do roka
mi ešte poslanci môžu schváliť
polročnú odmenu – jej výška zá-
visí od ich rozhodnutia. Ale k tomu
najdôležitejšiemu a to je výška
platu primátora. Na môj bankový
účet mi chodí mesačne 61 tisíc
korún, výplatnú pásku môžem na
požiadanie predložiť. Pracujem
však ,,šesť týždňov" v mesiaci,
mám 90 – 100 hodín nadčasov.
Pracujem vo večerných hodinách,
v sobotu a nedeľu sú podujatia, na
ktorých musím byť. Ostatné ,,vý-
hody", riziká a zodpovednosť rad-
šej nespomínam. Ubezpečil som
poslancov, že nie som milionár,
ani som si počas svojho primáto-
rovania nepostavil dom, nezískal
pozemok ani byt, ani žiadne iné
výhody. Ani nikto z mojej rodiny.
Nemám žiadne iné zdroje príjmov
alebo účasť na nejakom podnika-
ní. Takže to, či je môj plat malý,
veľký alebo úmerný vykonanej

práci nechám na posúdenie
ľuďom, nech si urobia vlastný ná-
zor."

,,Na tomto sídlisku ide o dva
hlavné problémy. Je to dostavba
bytového domu Zelený dvor (trvá
od roku 1998) a novostavba byto-
vého domu Pegas na Silvánovej
ulici. Obidve stavby sú síce legál-
ne, ale budú ovplyvňovať kvalitu
bývania a vyvolajú ďalšie pro-
blémy s parkovaním a iné. Obidve
stavby, v štádiu záväzných roz-
hodnutí, už nemožno zastaviť ani
zrušiť. Obyvatelia Muškátu II. to
ani nežiadajú. Chcú však, aby
bola vypracovaná štúdia a do nej
boli zapracované všetky ich požia-
davky a jasne určené regulatívy.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo,

lPrerokovali ste aj petíciu oby-
vateľov Muškátu, ktorých zá-
stupcovia sa na zasadnutí
osobne zúčastnili.

že tak urobí a dalo pracovníkom
mestského úradu úlohu objednať
vypracovanie štúdie. V obidvoch
prípadoch však v minulosti MsZ
rozhodlo o odpredaji pozemkov
pod stavbami a poznalo účel pre-
daja. Stavby boli prerokované aj v
Komisii územného rozvoja a v
tomto štádiu nikto neprotestoval.
Je chybou, že nedošlo aj zo strany
poslancov ku komunikácii s ob-
čanmi, a tak nemohli byť akcepto-
vané ich pripomienky. Je to pre
mňa osobne a iste aj pre poslan-
cov poučenie do budúcnosti. Odte-
raz budeme vždy, aj cez váš časo-
pis, informovať občanov o chysta-
nej výstavbe a žiadať ich vyjadre-
nie. Som však rád, že nebolo doká-
zané žiadne porušenie zákonov z
mojej strany, ani zo strany Staveb-
ného úradu, tak ako sa tieto ne-
pravdivé tvrdenia objavovali na
PK-nete." (mo)

V roku 2007 sme zaznamenali v Pezinku nárast počtu obyvateľov v po-
rovnaní s predchádzajúcim rokom o 298 osôb. Narodilo sa 255 detí a zo-
mrelo 182 osôb. Do mesta sa prisťahovalo (oficiálne prihlásení na evi-
dencii obyvateľstva) 536 osôb a odhlásilo sa 311 osôb. K 31. 12. 2007 mal
Pezinok 22 483 obyvateľov. Viac na strane 6. (mo)

V prvom marcovom týždni, t.j. od 3. do 7. marca 2008 si môžu občania
vyzdvihnúť na Mestskom úrade včase od 8.00 do 18.00 (aj počas obednej
prestávky) platobné výmery za komunálny odpad a tento poplatok aj ihneď
zaplatiť. Obyvatelia miestnejčasti Cajla si môžu okrem uvedených dní pla-
tobné výmery vyzdvihnúť aj v utorok 4. marca a štvrtok 6. marca včase od
18.00 do 21.00 hod. v priestoroch na Cajlanskej ul.č. 95. V miestnej časti
Grinava to bude v utorok 4. marca a štvrtok 6. marca od 18.00 do 21.00
hod. v miestnom klube dôchodcov. Nevyzdvihnuté platobné výbery budú
následne doručované mestskýmkuriérom alebo zasielané poštou. (FO)



V posledný marcový štvrtkový
večer sa uskutoční v Dome kultúry
celomestská slávnosť ku Dňu uči-
teľov. Jej súčasťou bude diva-
delné predstavenie

Túto typickú fran-
cúzsku komédiu uvidia pozvaní
hostia v interpretácii divadla West
pod režisérskou taktovkou Ľuba
Romana. Pri tejto príležitosti odo-
vzdá primátor mesta Oliver Solga
výročné ceny trom pezinským pe-
dagógom.

No, nie je to
jednoduché...

(EL)

Školské zariadenie Dátum zápisu Čas zápisu

MŠ Bystrická 1 11. 3. 2008 12.00 – 15.00 hod.

MŠ Holubyho 49 11. 3. 2008 13.00 – 17.00 hod.

MŠ gen. Pekníka 2

MŠ Svätoplukova 51

MŠ Vajanského 16

MŠ Za hradbami 1

MŠ Záhradná 34

ZŠ s MŠ Orešie

11. 3. 2008 10.00 – 17.00 hod.

11. 3. 2008 10.00 – 17.00 hod.

11. 3. 2008 13.00 – 17.00 hod.

11. 3. 2008 13.00 – 17.00 hod.

11. 3. 2008 10.00 – 16.00 hod.

11. 3. 2008 8.00 – 16.00 hod.

Podľa § 7 Vyhlášky č. 353/1994
Z.z. o predškolských zariadeniach
v znení neskorších predpisov a
nariadení prijíma deti do mater-
skej školy riaditeľ materskej školy
na základe prihlášky. K prihláške
musí byť pripojené potvrdenie o
zdravotnom stave dieťaťa.

Miesto a čas podania prihlášky
do MŠ je daný v nasledovnej ta-
buľke:

Prihlášky do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok na školský rok
2008/09 sa podávajú 11. marca
2008.

Vážení občania, počas jarného
upratovania a jarných prác Mesto
Pezinok zabezpečilo 22 ks veľko-
kapacitných kontajnerov, ktoré bu-
dú rozostavené v dvoch termí-
noch:

. Stanovištia ich
uloženia budú vyznačené na map-
ke v úradných tabuliach a na inter-
netovej stránke mesta Pezinok,
alebo sa informujte na Mestskom
úrade na oddelení životného pro-
stredia, tel. č. 6901 150.

Do kontajnerov nedávajte odpad
s obsahom škodlivín napr. žiariv-
ky, farby, batérie a akumulátory,
elektrické a elektronické zariade

3. až 9. marca a druhý raz
19. až 25. mája

nia, kyseliny, rozpúšťadlá, foto-
chemické látky a podobne. Na ce-
loročný zber odpadu s obsahom
škodlivín vám slúži zberné miesto
na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle
firmy Petmas.

Medzi bioodpad nepatrí drevo la-
kované, morené alebo inak upra-
vené, napr. starý nábytok. Je to
veľkoobjemový odpad patriaci do
kontajnerov.

Dôrazne žiadame občanov,
aby do kontajnerov nedávali
biologický odpad. Révy a ko-
náre sa nesmú ukladať na
skládku. Tento odpad uložte na
voľnú plochu ku kontajnerom.

(OM-OŽP)

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku na svojom za-
sadnutí 15. februára 2008 vyho-
veli protestu prokurátora, ktorým
napadol Všeobecne záväzné na-
riadenie č. 5/2000 o úprave vstupu
do vinohradov v čase dozrievania
a zberu hrozna. Prokurátor v odô-
vodnení uvádza, že záväzné na-
riadenie, ktorým bol vyhlasovaný
zákaz vstupu do vinohradov v
čase dozrievania hrozna a obera-
čiek, považuje nad rámec normo-
tvornej právomoci, ktorá sa
priznáva obci.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
VZN č. 3/2008, ktorým zrušilo na-
padnuté VZN č. 5/2000. (mo)

Vzhľadom na to, že v poslednom
čase sa niekoľkokrát objavili neob-
jektívne informácie o neúmernom
zvýšení daní v našom meste, do-
voľujeme si vám predložiť tabuľku
zvyšovania daní v rámci Sloven-
skej republiky k 1. 1. 2008. Obča-
nov v Pezinku sa dotklo zvýšenie
dane u rodinných domov z doteraj-
ších 7 na 8 Sk a bytových domov
zo 6 na 7 Sk. Denník Pravda zve-
rejnil tabuľku, z ktorej jasne vyplý-
va, že mesto Pezinok zvýšilo dane
v porovnaní s inými mestami len
mierne (v prípade RD o 14,2 a BD
o 16,6 percent). Ktoré mestá naj-
viac zvýšili dane z nehnuteľnosti:

5,87
Sk/m . (od 9 do
12 Sk/m ) majú: Košice, Bratisla-
va-všetky mestské časti, Prešov.

(od 2 do 4 Sk/m )
majú: Gelnica, Sobrance, Medzi-
laborce, Bytča, Banská Štiavnica,
Malacky, Nové Zámky, Považská
Bystrica.

1. Senica +100%
2. Veľký Krtíš +100%
3. Trebišov +86%
4. Trenčín +75%
5. Trnava +75%
6. Košice +50%
7. Dunajská Streda +43%
8. Poprad +43%
9. Sabinov +38%

10. Myjava +33%

5,91
Sk/m . Najvyššie dane (od 8 do 12
Sk/m ) majú: Bratislava, Prešov,
Piešťany, Košice, Pezinok.

(od 1,50 do 4 Sk/m )
majú: Tvrdošín, Sobrance, Gelni-
ca, Medzilaborce, Bánovce nad
Bebravou, Krupina, Bytča, Ná-
mestovo, Banská Bystrica, Nové
Zámky, Považská Bystrica.

1. Piešťany +100%
2. Košice +43%
3. Dunajská Streda +43%
4. Poprad +43%
5. Nové Mesto n/V +43%
6. Trebišov +40%
7. Sabinov +38%
8. Banská Bystrica +33%
9. Veľký Krtíš +33%

10. Levoča +25%

Daň z bytov

Daň za rodinné domy

Priemerná výška dane
Najvyššie dane

Najnižšie dane

Obec zmena

Priemerná výška dane

Naj-
nižšie dane

Obec zmena

(OSVaM)

2

2

2

x

x

2

2

2

rast dane oproti vlaňajšku

PAPIER BIO ODPAD SKLO PLASTY NEBEZPEČNÉ ZMESOVÝ
ODPADY NETR. ODPAD

Rodinné Sídliská Rodinné Sídliská Rodinné Sídliská Zberné miesto Sídliská
domy domy + RD domy nebez. odpadov + RD

170,25 t 35,51 t 964,64 t 37,91 t 41,,37 t 10,50 t 20,54 t 6004,15 t

V roku 2007 každý občan Pezinka vyprodukoval
priemerne 267 kg netriedeného odpadu. Obyvatelia
vytriedili 56,9 kg separátov na osobu (papier + sklo +
plasty + bioodpad + nebezpečný odpad). Veľký po-
diel na triedení majú obyvatelia rodinných domov,
ktorí na rozdiel od obyvateľov bytových domov, trie

dia aj bioodpad. K triedeniu prispeli aj základné školy,
ktoré vytriedili 198,163 t papiera a 7,593 t plastov (nie
sú zahrnuté v štatistike). Mesto požiadalo o príspe-
vok z Recyklačného fondu, ktorý bude použitý na
zníženie nákladov odpadového hospodárstva.

(OM-OŽP)

Tretí poslanecký deň v tomto
roku sa uskutoční v stredu 5.
marca od 16. do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku.
Vybraní poslanci mestského
zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otáz-
kami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vy

svetlenie rozhodnutí pezinskej
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 Psy-
chologicko-pedagogickej po-
radne na Cajlanskej ul. č. 95 od
17.00 do 18.00 hod. (EL)

Liga pre duševné zdravie nám
zaslala ďakovný list za účasť na
Dni nezábudiek. V Pezinku sa vy-
zbieralo 13 364 korún. Na získa-
vaní finančných prostriedkov sa
zúčastnili OZ Dotyk, Gymnázium,
SOU a Materské centrum MaMa-
TaTaJa. (OSVaM)



Človek sa namáha, aby v
láske a potomstve, v profesii a
spoločenskom prostredí reali-
zoval svoj vysnený život, čo sa
mu často nepodarí.

Pani poštárke Táni Ťažkej sa
to darí. Roznáša poštu v našej
mestskej časti Grinava. Dokáže
ľudí potešiť úsmevom, dobrým
slovom, úctou k ľuďom, ale aj
krásnym, výnimočným posto-
jom. Odprevádza občanov na
poslednej ceste životom s ky-
tičkou na rozlúčku. Je to milé a
obdivuhodné. Patrí jej srdečné
poďakovanie.

Rozália Šmahovská

Máš od 15 do 26 rokov, voľný
čas, energiu a chuť urobiť niečo v
prospech seba a mladých? Ak
áno, hľadáme práve teba do tímu

. Ide o dobro-
voľnícky projekt, ktorý realizuje
Revia – Malokarpatská komunitná
nadácia v partnerstve s Nadáciou
SPP.

Budeš mať šancu ovplyvňovať
veci, ktoré ťa v tvojom meste štvú
a chcel by si ich zmeniť. Zároveň
môžeš rozhodovať o finančnej
podpore a pomáhať pri realizácii
mládežníckych projektov.

Ak máš záujem pridať sa alebo
máš akékoľvek otázky, stačí ak to
dáš do 29. 2. 2008 vedieť a zavo-
láš na tel. č. 641 3011 alebo napí-
šeš na . Tešíme sa
na teba.

Mladých filantropov

revia@revia.sk
Katarína Frnová

Odvekú múdrosť, že doma nie je
nikto prorokom mi vždy pripomínal
môj sused, priateľ a dlhodobý kole-
ga, dokonca aj šéf a dobrý človek
Ing. Vladimír Nosáľ. Pracovali sme
spolu dvadsať rokov najprv v
Československom a potom v Slo-
venskom rozhlase, kde boli mož-
nosti šíriť dobré meno nášho mesta
a ľudí v ňom žijúcich. Som hlboko
presvedčená, že toto sme obaja aj
s Vladkom robili, hoci to nebolo ani
v tomto storočí, ani za tejto vlády a
konšelov. Žiaľ, Vladkovi nemôžem
povedať, že mal pravdu, lebo mi-
nulý mesiac to bolo už jedenásť
rokov, čo nie je medzi nami.

Po prečítaní listu v Pezinčanovi
č.12/2007, pod ktorým je podpísa-
ná pani Šoltová z Muškátovej uli-
ce, som sa zamyslela nad etikou a
súdnosťou niektorých ľudí. Váže-
ná pani, som veľmi rada, že pán
poslanec vám pomohol a dievčatá
na Mestskom úrade boli milé a

ochotné vyjsť vám v ústrety, ale to
je ich povinnosť, veď poslancov
ste volili aj vy a spomínané pra-
covníčky na ich miesta iste sta-
rostlivo vyberali, aby spĺňali všetky
požiadavky.

Vy bývate v Pezinku od roku
2005. Ja som sa tu narodila a žijem
tu celý svoj život vyše pol storočia,
moja matka bývala v Pezinku 75
rokov a môj otec tu býva 68 rokov a
mohla by som načrieť aj hlbšie do
histórie. Vždy sme si uctievali hod-
noty a prácu našich poslancov a
vytvárali toto mesto a príkladom
toho je môj otec Vladimír Milko.

To však neznamená, že by som
nemala alebo nesmela kritizovať
prácu predstaviteľov mesta a pou-
kazovať na nedostatky. Veď aj
umelci, spisovatelia, autori drama-
tických diel, filmári, architekti atď.
sa podrobujú kritike, ktorá smeruje
ku skvalitneniu ich tvorby. Na to sú
ľudia, ktorým sa vraví recenzenti.

Kritické výpovede majú svoje
miesto v médiách i na stránkach
lokálnych novín a časopisov, veď
bez nich by niektoré skĺzli do po-
lohy novín jedného človeka.

Pezinok mal a má nemálo ľudí,
ktorým záleží na tomto meste aj
keď sa nepredvádzajú a nezdôraz-
ňujú svoju jedinečnosť. Pezinok si
nezaslúži, aby jeho vedenie roz-
deľovalo ľudí na tých, čo pracujú
pod Mestom a na tých, čo pracujú
pod inými inštitúciami. Veď všetci
títo ľudia žijú v tomto meste a vytvá-
rajú tu určité hodnoty. Len ma mrzí,
že Mesto si vytvorí z mocenskej
pozície VZN, ako to bolo v prípade
prideľovania bytov, a
odsunie na okraj našich stredo-
školských učiteľov. Hlboko si vážim
učiteľov a nerobím medzi nimi roz-
diely, všetci majú svoje hodnoty,
ako majú svoje hodnoty primátor aj
poslanci, z ktorých niektorí však
pozabudli na etiku a charakter.

učiteľských

Dostalo sa mi už upozornenia,
že redakcia Pezinčana nebude
uverejňovať kritické dlhé články,
ale tomu sa mi nechce ani veriť,
veď to by bol jasný návrat k prakti-
kám predošlého režimu, keď v mé-
diách dobre vedeli, čo je to cenzú-
ra.

Chcela by som ešte poslancov
Mesta požiadať o vydanie VZN o
zabezpečení slušného priestoro-
vého bývania v obytných domoch,
či už je to Za hradbami alebo na
Muškáte, aby sa nepovoľovala
výstavba bytoviek alebo rodin-
ných domov v ich tesnej blízkosti,
ako je to Za Hradbami 34. Chcela
by som vedieť, kto dal povolenie
na výstavbu rodinného domu asi 6
metrov od tejto bytovky. Nemá vari
Mesto architekta? Chce z nás by-
tovkárov urobiť poslušné sýkorky,
obstavať nás, znehodnotiť pekný
priestor pre zhruba 100 rodín?

Jana Zelenáková

Po uverejnení článku Hľadajme
riešenie pre ,,kočovnú" ZUŠ, ktorý
v mene Rady školy ZUŠ E. Su-
choňa napísal Juraj Štohl, sme
čakali, či bude nejaká reakcia zo
strany Mesta alebo občanov. Pote-
šilo nás, že reakcia zo strany
Mesta prišla, tým skôr, že obsaho-
vala pre nás pozitívnu správu –
Mesto s prístavbou budovy na Tr-
navskej ulici ráta a rysujú sa aj pe-
niaze z predaja budovy na ul. M.
R. Štefánika. Radi vstúpime do
verejnej diskusie o riešení priesto-
rových problémov našej školy –
budeme sa uchádzať o možnosť
využiť reláciu Téma v TV Pezinok.
Aktuálne máme pris ľúbené aj
stretnutie s pánom primátorom.

Nápad informovať verejnosť o
priestorových problémoch ZUŠ sa
zrodil na ostatnom zasadnutí
Rady školy za účasti vedenia
školy i niektorých pedagógov. Ne-
chceli sme verejnosť zaťažovať
výpočtom priestorov, ktoré sme od
r. 1993 vystriedali. Aby však v
očiach verejnosti nevznikol dojem,
že tento problém neadekvátne
,,nafukujeme", uvádzame zopár
údajov:
V šk. r. 1992/93 ZUŠ fungovala v
Starej radnici a na Kollárovej ulici,
v r. 1993/94 v nových priestoroch –
hudobný odbor (HO) na Trnavskej
ul., dve triedy HO, výtvarný odbor
(VO), tanečný odbor (TO) a literár-
no-dramatický odbor (LDO) na
Cajlanskej ul. K 30. 6. 1994 sme
dostali na Cajlanskej ul. výpoveď.
V r. 1994/95 boli HO, VO a LDO na
Bernolákovej ul., TO fungoval v
nevyhovujúcom priestore ZŠ Ku-
peckého. V r. 1995/96 bol TO
presťahovaný na Bernolákovu ul.,

folklórny súbor Jarina do CVČ,
jedna klavírna trieda do Domu kul-
túry, neskôr bola presťahovaná do
Kresťanského domu. V r. 2003/
2004 bol TO presťahovaný do MŠ
Za hradbami. V roku 2004/2005
bol TO presťahovaný do ZŠ Ho-
lubyho. V r. 2005/2006 sme dostali
výpoveď z Bernolákovej ul. aj z
Kresťanského domu. VO a štyri
triedy HO boli presťahované na
Cajlanskú ulicu. V r. 2007/2008
sme dostali výpoveď z Cajlanskej
ul. – VO bol presťahovaný do býva-
lej ZŠ Holubyho (dve triedy), HO
na ZŠ Na bielenisku (do riadnych
vyučovacích tried ZŠ) a jedna
trieda na Trnavskú ul. TO bol
presťahovaný do telocvične ZŠ
Na bielenisku. Všetky tieto sťaho-
vania a následné nevyhnutné
úpravy priestorov nás stáli okrem
iného nemalé peniaze.

Je len prirodzené, že na tieto
časté sťahovania prišli aj nega-
tívne reakcie zo strany rodičov a
detí. Usilovali sme sa teda hľadať
riešenie. Optimálnym riešením sa
nám javila zo strany Mesta už spo-
mínaná prístavba budovy na Tr-
navskej ul., ktorá je svojou polo-
hou vyhovujúca na všetky školy v
Pezinku. Prišli sme teda s konkrét-
nym návrhom riešenia. Ing. arch.
Jozef Andel zadarmo vypracoval
štúdiu prístavby. Hrubý cenový
prepočet bol odhadovaný na 15 –
20 mil. Sk. Túto sumu sme však
neplánovali žiadať v plnej výške
od Mesta. Chceli sme sa pokúsiť
získať peniaze z eurofondov s
tým, že Mesto by bolo zaťažené
sumou asi 6 mil. (k tomuto kroku
nás posmelila skutočnosť, že v
Ivanke pri Dunaji v súčasnosti pre-

bieha rozsiahla rekonštrukcia
ZUŠ s využitím eurofondov).

Keďže sme boli zo strany Mesta
upozornení, že získať finančné
prostriedky z eurofondov na tento
účel nebude reálne, je samozrej-
mé, že musíme ísť do kompromis-
ného riešenia a rešpektovať mož-
nosti Mesta. Sme si vedomí a vá-
žime si, že Mesto Pezinok sa stalo
naším zriaďovateľom.

Zo spomínanej sumy 7,4 mil. Sk,
ktoré Mesto dalo v tomto školskom
roku ZUŠ E. Suchoňa, predsta-
vuje asi 6,6 mil. Sk platy a odvody
zamestnancom (ZUŠ má 25 za-
mestnancov).

Sme vďační Mestu za možnosť
využívať priestory Pezinského
kultúrneho centra na prezentáciu
práce našich žiakov. PKC však
nemá vhodné priestory, ktoré by
boli k dispozícii na každodenné
vyučovanie.

ZUŠ E. Suchoňa je prvou a jedi-
nou plne organizovanou ZUŠ v
Pezinku. Svoje kvality už nie-
koľkokrát potvrdila na celonárod-
ných súťažiach, VO aj na medzi-
národnej úrovni. Mnohí z našich
bývalých žiakov sa dnes profesio-
nálne venujú umeniu.

Veríme, že aj v budúcnosti bu-
deme napĺňať očakávania verej-
nosti a poskytneme kvalitné ume-
lecké vzdelanie našim žiakom (v
súčasnosti má ZUŠ 400 žiakov).
Chceme aj naďalej okrem vlast-
ných podujatí poskytovať kultúrny
program na rôzne podujatia mes-
ta, organizácií, klubov, inštitúcií,
na vernisáže a iné.

Vedenie a kolektív učiteľov
ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku



Dze sú tý časy, ket zme sa f
škole učily, že najúžasnejší den,
jaký táto krajina zažila bol
petadvacáty február 1948, prá-
da hnet po sédmem novembri
1917, ale to naščascí nebolo u
nás a uš len málo ludzí si to pa-
matalo. Jako tá diktatúra prole-
tarijátu vypadala, to uš si pama-
tajú vácerý. Jeden múj velyce
dobrý známy f časoch normaly-
zácije povedzel: „keby zme
pryjaly Maršalúf plán, neskaj
zme tu mohly mat Semyramy-
dyne záhrady. Mal pravdu, ale
nedalo sa. Tak zme vyše štyri-
cet rokú trpely za to, že zme vy-
hrály vojnu. Já vým, že dúchotci
a presvečený bolševici si rádzi
spomenú na mléko za dve
koruny a rošky po štyricet halý-
ru, ale uš nespomenú nástupný
plat inžinýra, a to, že okrem tých
roškú a mléka v opchodze o
moc výcej any nebolo. Nevým,
čím to je, že nekerý ludé lúba
bolševika furt, tak jako ich to
učily f škole súdrušky učitelky.
Možno je to tým, že sa o šecko
vedzely postarat a nám stačilo
len chodzit do roboty (gdo
nechodzil, bol prýživnýk!), ne-
chodzit do kostela, držat hubu a
pravydelne sa zúčastnovat
prvomájových manyfestácijí.
Nat šeckým držal ochrannú
ruku Ústredný výbor za výdat-
nej pomoci eštébé, kerá jako
dobre výme vlézla úplne šadze,
do fabrýk a úradú, do škól,
armády, do cirkví aj diplomacie,
do opchodu aj do umená. Pre
istotu opsadzily aj SZM a KSČ,
čo keby náhodú nejaký vnú-
torný neprýtel... Po revolúciji
nygdo z nych nevyšel skrátka.
Prečo aj, šak informácie sú
najcenejší opchodný artykl. Tak
isto jako aj f Česku, velyce
fryško zabúdame. Klydne bes
mihnucá oka ich znova volýme,
ot meského zastupitelstva aš po
parlament, úplne šadze. No a
ony sa potom len usmývajú a
usmývajú, aš majú naras vačinu
šecko opsadzá a ty úsmevy sa
zmená na škodoradostný rehot.
Ne, né, nebude to deset, alebo
dvacet rokú, ale štyricet, prav-
depodobne aj výcej, kým bu-
deme slušná krajina. Slušná
krajina neznamená byt v EÚ,
alebo NATO, dokonca any šen-
gen z nás slušnú krajinu neuro-
bý. Slušná krajina je taká, gdze
si ludé váža jeden druhého ale
nadešecko zákon. Krajina,
gdze o vysokých postoch roz-
hoduje odbornost a kvalyta člo-
veka, né známosci a stranýcka
prýslušnost. Krajina, gdze ludé
žijú rádzi.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

24-hodinová non-stop plavecká štafeta

V piatok 8. februára na pravé
poludnie odštartovali primátori
miest v Pezinku Oliver Solga a v
Dolnom Kubíne Ivan Budiak 24-
hodinovú plaveckú štafetu. Po
prvýkrát išlo o duel dvoch miest v
takomto maratóne. Cieľom po-
kusu bolo získať čo najviac účast-
níkov, ktorí po registrácii museli
odplávať najmenej jednu dĺžku 25-
metrového bazéna. Podmienkou
platnosti tohto rekordu bolo tiež
nepretržité plávanie vo vyhrade-
nej plaveckej dráhe.

V Pezinku sa konal tento rekord
už po tretíkrát a jeho organizáto-
rom bol Študentský parlament
mesta. V roku 2007 sa na podujatí
zúčastnilo 454 účastníkov, ktorí
odplávali 66 650 m. V Dolnom Ku-
bíne sa pustili do tohto rekordu po
prvýkrát minulý rok a zapojilo sa do
tejto netradičnej dvadsaťštyriho-
dinovky 389 plavcov, ktorí si na
svoje konto pripísali 76 450 m.

povedal nám
zo Slovenských rekordov.

V sobotu na obed to bolo jasné,
presvedčil o tom aj mohutný prejav
radosti všetkých prítomných na
mestskej plavárni na oficiálnom
vyhlásení výsledkov. Vavrín víťaz-
stva a certifikát z Knihy sloven-
ských rekordov získal Pezinok,
ktorý vyšiel z duelu víťazne a po-
lepšil si oproti roku 2007 o 179
účastníkov a tiež v odplávanej
vzdialenosti o 1525 metrov. Certifi-
kát odovzdal Igor Svítok primáto-
rovi mesta Oliverovi Solgovi.

,,Prvé hodiny v piatok svedčili o
veľkom záujme verejnosti v oboch
mestách. Lepší plavci si pridali aj
viacej plavieb a v nočných hodi-
nách sa začalo ukazovať, že ví-
ťazom duelu sa stane skúsenejší
Pezinok. Do plaveckého rekordu
sa tu zapojilo nakoniec 633 účast-
níkov. V Dolnom Kubíne ich bolo
menej – 528," Igor
Svítok

Štafetu odštartoval primátor Oliver Solga.
Dolnokubínčania sa síce ukázali

ako zdatnejší plavci a vylepšili svoj
rekord v odplávanej vzdialenosti o
600 metrov a oproti Pezinku boli
lepší o 8875 metrov, no v dueli zao-
stali.

Pezinok – Alfréd
Bollard (91 rokov), Dolný Kubín –
Ján Haško (71 rokov).

Pezinok – Te-
rezka Verešvárska, Dolný Kubín –
Tomáš Buša (obaja ročník 2002).

V Pezinku vyhodnotili aj NAJ
originálnejšie plavky, NAJ nápadi-
tejšie plavky, NAJ obetavejšieho
účastníka, NAJ početnejšiu rodi

Najstarší plavci:

Najmladší plavci:

nu, NAJ rozvetvenejšiu rodinu a
tiež najrýchlejších plavcov v šty-
roch kategóriách.

Najrýchlejší plavci na 50 metrov
voľný spôsob:

dievča – Romana
Masárová 55,80 sek., chlapec –
Adam Brat 43,30 s.;
dievča – Natália Zemková 31,12
s., chlapec – Jakub Chalabala
29,41 s., žena – Klau-
dia Salmenová 34,26 s., muž –
Jozef Šimo 27,57 s.;

žena – Božena Mizerová 1
min. 5,44 s., muž – Rudolf Teplan-
ský 42,30 sek.

do 10 rokov:

do 18 rokov:

do 50 rokov:

nad 50
rokov:

Anna Križanová

Úspešná pretekárka plavecké-
ho klubu Natália Zemková štar-
tovala ako prvá.

Do štafety sa zapojilo aj veľa
občanov, niektorí absolvovali
viacero plavieb.



Mesto Pezinok v spolupráci so
Študentským parlamentom, Pe-
zinským kultúrnym centrom a Slo-
venským zväzom hádankárov a
krížovkárov usporiadalo

.
Zo 40 prihlásených záujemcov

sa zúčastnilo 33 vo veku 10 až 71
rokov. Okrem Pezinčanov prišli
riešitelia z Vinosadov, Viničného,
Limbachu, Svätého Jura, Bratisla-
vy, Budmeríc, Vranova nad Topľou
a Košíc.

Súťaž, ktorú odštartovala pred-
sedníčka ŠP Kristína Mizeráková,
pozostávala zo štyroch kôl. Sú-
ťažiaci postupne riešili klasické
sudoku 6x6, mexické sudoku 5x5,
diagonálne sudoku 7x7, klasické
sudoku 9x9. Prvé dve kolá absol-
vovali všetci súťažiaci, doďalších

2. ročník
majstrovstiev Pezinka v riešení
sudoku

kôl postúpili tí,
ktorí z celkového
poč tu štyroch
bodov získa l i
aspoň dva. V
treťom a štvrtom
kole bolo možné
za úspešné vy-
riešenie získať 6
bodov. O vysokej
kvalite súťažia-
cich svedčí fakt,
že až sedem z
nich získalo maxi-
málny počet bo-
dov (10).

– 1. Simona Sandtnerová 10 b
(s.p. 9), 2. Andrea Slováková 10 b
(s.p. 19), 3. Nátan Slovák 9 b,

– 1. František
Ivančo 10 b (s.p. 2), 2. Martin s.p.

Výsledky: kategória študentov

kate-
gória dospelých

Krebs 10 b (s.p. 6), 3. Slavomír
Lenhardt 10 b (s.p. 12).

Víťazi oboch kategórií budú re-
prezentovať Pezinok na majstrov-
stvách Slovenska v riešení sudo-
ku, ktoré sa budú konať 23. fe-
bruára v Žiline. Viera Tóthová

Mestská polícia v Pezinku urobila
nedávno dotazníkový prieskum na
školách, ktorým zisťovala záujem o
svoje preventívne programy na
úseku kriminality. Na otázky v do-
tazníku odpovedali riaditelia dva-
nástich pezinských škôl (5 základ-
ných, 4 materské, 2 stredné od-
borné učilištia, gymnázium).

O pokračovanie novej formy pre

ventívnych programov MsP, ktoré
ocenili aj účastníci vlaňajšej konfe-
rencie Európskej únie ((EUCPN) v
Lisabone, prejavili záujem všetky
školy. Riaditelia škôl ocenili aj akti-
vity nového koordinátora preven-
cie. Vyzdvihli vysokú odbornú úro-
veň jeho prednášok a ich vhodné
využitie vo vyučovacom procese.
Potvrdili tiež zlepšenie informova-

nosti žiakov a učiteľov v danej pro-
blematike.

Zaujímavým faktom je, že pre-
venciu kriminality pre pezinské
školy najviac zabezpečuje mest-
ská polícia. Príslušníci oddelenia
prevencie v súčasnosti realizujú
bezpečnostné programy pre ma-
terské školy a pripravujú nové pred-
nášky pre ostatné školy. (msp)

Rok Narodení Prisťahovaní Zomrelí Odsťahovaní Celkový počet Medziročné
obyvateľov porovnanie

2003 203 326 183 367 21 876 - 48

2004 201 412 170 365 21 954 + 78

2005 252 465 155 373 22 143 + 189

2006 207 494 166 493 22 185 + 42

2007 255 536 182 311 22 483 + 298

– v minulom roku vzrástol počet oby-
vateľov o 298 osôb, čo je najväčší
medziročný nárast za posledných
desať rokov;
– za desať rokov (od roku 1998) sa
zvýšil počet obyvateľov o 761 osôb;
– vlani sa narodilo v Pezinku 255

detí,čo je najväčší nárast za posled-
ných desať rokov;
– v minulom roku sa prisťahovalo do
nášho mesta najviac ľudí (536) od
roku 1998, odsťahovalo sa najme-
nej ľudí (311) od roku 2000;
– vlani sa narodilo o 73 osôb viac

ako zomrelo, za uplynulých desať
rokov sa to stalo iba raz, v roku 2005
bol nárast 97 osôb.

Mestu Pezinok bolo ratingovou
agentúrou EUROPEAN RATING
AGENCY, a.s. opäť priradené dlho-
dobé ratingové hodnotenie v kate-
górii transakcií v slovenských koru-
nách (stabilný výhľad). V
kategórii transakcií v cudzích me-
nách bolo mestu priradené ratin-
gové hodnotenie (stabilný
výhľad). Krátkodobé ratingové
hodnotenie mesta Pezinok je ,
čo je najlepšie možné krátkodobé
hodnotenie pre subjekty dosahu-
júce dlhodobé ratingové hodnote-
nie BBB-. Podľa zdôvodnenia ra-
tingu mesto má v súčasnosti pri-
pravený strategický dokument –
plán hospodárskeho a sociálneho
rozvoja, v ktorom zohľadňuje a

BBB-

BB+

S2

definuje svoje rozvojové aktivity
do roku 2013. Finančné hospodá-
renie mesta je stabilné, aj keď
mesto priebežne čerpá komerčné
ako aj zvýhodnené úvery, zadĺže-
nosť mesta dosahuje bezpečné
hodnoty. Mesto Pezinok svoje roz-
vojové aktivity financuje z viace-
rých zdrojov, pričom zámerom je v
najvyššej miere využiť nenávratné
zdroje financovania.

vedúca finančného odd. MsÚ
Ing. Janka Sandtnerová

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku za stranu
SMER-SD kategoricky odmietajú
populistické a absurdné obvine-
nie z klientelizmu, ktoré sa na ich
adresu objavujú v súvislosti so
skládkou odpadu v našom meste.

Odmietame akékoľvek pod-
súvanie politiky do riešenia tohto
starého, takmer šesťročného
problému. Tento problém vznikol
vtedy, keď strana SMER-SD ne-
bola ani vo vláde a ani v mest-
skom zastupiteľstve nemala taký
počet poslancov. Poslanci za
stranu SMER-SD jednoznačne
podporili a podporujú programové
vyhlásenie mestského zastupi-
teľstva, v ktorom sa jasne dekla-
ruje, že sme proti vybudovaniu
skládky v Novej jame. Trváme na
tom, že vzniknutá situácia musí
byť riešená v zmysle platných zá-
konných noriem a za aktívnej
účasti vedenia nášho mesta.

Poslanci za stranu SMER-SD



Zaujímalo nás, koľko ľudí si po-
zrie a prečíta mestské noviny Pe-
zinčan na internete (http://pezin-
can.pezinok.sk). Informáciu nám
poskytol správca počítačovej siete
na mestskom úrade

:
Alexander

Pravda

To znamená, že Pezinčana si

,,Denne si web stránku Pezinča-
na pozrie okolo 250 návštevníkov.
Najviac prístupov – nad 300, je naj-
mä v dňoch pondelok až streda, bez
ohľadu na to, či je začiatok alebo
koniec mesiaca. Najmenšia náv-
števnosť je cez víkendy a sviatky."
l

každý mesiac na internete pozrie
vyše sedemtisíc ľudí. Kde všade
čítajú naše noviny?

(mo)

,,Na web stránku Pezinčana
okrem Slovákov radi chodia aj náv-
števníci z iných krajín. Napríklad z
Českej republiky, USA, Rakúska,
Nemecka, Veľkej Británie, Fran-
cúzska, Austrálie, Oceánie a iných.
Najväčší rozmach návštevnosti
nastal v roku 2007 po zmene gra-
fiky a možnosti fulltextového vyhľa-
dávania. Dovtedy bola priemerná
denná návštevnosť 50 – 60 prístu-
pov denne."

Aj v tomto roku Mesto Pezinok
organizovalo celomestskú anketu
Najlepšia predajňa roka v Pezinku.
Bolo to už pätnástykrát, čo si naj-
lepších vyberali priamo občania.
Do hodnotenia sa zapojilo 82 re-
spondentov, títo mali na anketový
lístok uviesť predajňu či prevádzku,
ktorú považujú za najlepšiu. Súťaž
mala prvý raz štyri kategórie, k dote-
rajším dvom (malé predajne, su-
permarkety) pribudli prevádzky
služieb a prevádzky verejného stra-
vovania. Cieľom celomestskej an-
kety je oceniť snahu o skvalitňova-
nie služieb obyvateľstvu.

V 1. kategórii –
, najviac hlasov získala Bageta

na ul. M. R. Štefánika. Ďalšie v
poradí: 2. Potraviny CBA, ul. 1.
mája, 3. Knihkupectvo Modul, ul.
M. R. Štefánika, Papiernictvo
Grell, Holubyho ul., Drogéria DM v
Obchodnom centre Plus.

V 2. kategórii –
, už po štvrtýkrát zvíťazil

Hypermarket Tesco. Ďalšie pora-
die: 2. Supermarket Billa, 3. Hy-
permarket Hypernova.

V 3. kategórii –
, najviac hlasov získala

Rýchločistiareň Combi na Hoiéru

klasické predaj-
ne

super a hyper-
markety

prevádzky
služieb

lubyho ul. (pri Dolnom kostole).
Druhá priečka patrí Fotoateliéru
na Radničnom námestí (Axamito-
vá), tretia Kaderníctvu Eva a Mest-
skému informačnému
stredisku.

V 4. kategórii –

, prvenstvo zís-
kala reštaurácia Lalia,
Holubyho ul. Ďalšie pora-
die: 2. reštaurácia U Ma

pre-
vádzky verejného stra-
vovania

gistra, ul. M. R. Štefánika, 3. La-
hôdky u Katky, ul. M. R. Štefánika.

(mo)



Formou Dňa otvorených dverí predstavia študenti SOU na Komen-
ského ulici v Pezinku 18. marca (od 9.00 do 17.00 hod. svoju školu a to
najlepšie, čo sa v nej naučili. Skutočnosti, že podujatie sa uskutoční
tesne pred veľkonočnými sviatkami, bude zodpovedať aj program. Popri
súťaži formou ankety , predajnej
výstavke veľkonočných špecialít a nápojov (vrátane veľkonočných ba-
rančekov) vyrobených študentami gastronomických odborov, budú náv-
števníkom k dispozícii aj kadernícke služby (za polovičnú cenu). Štu-
denti školy chystajú i veľkonočnú výzdobu školy a powerpointovú pre-
zentáciu. Celý hapening je súčasťou projektu .

O najzaujímavejšiu veľkonočnú tabuľu

Otvorený región (EL)

Ani sme sa nenazdali, je tu feb-
ruár, a naše Spievanky oslavujú
prvé výročie svojho vzniku.

Autormi tohto projektu sú Eva Wen-
gová a Ján Veselý. Podnetom na
jeho realizáciu bola túžba umožniť
ľuďom, ktorí majú radi ľudové pes-
ničky, aby si ich mohli zaspievať a

potešiť si nimi srdiečka. Našťastie
pani riaditeľka Pezinského kultúr-
neho centra Ing. Ingrid Noskovičová
má pochopenie aj pre tieto akcie a
dala nám možnosť stretávať sa pra-
videlne koncom mesiaca v malom
salóniku Domu kultúry a zaspievať si
pesničky, ktoré sa pomaly vytrácajú

z médií. Na našich posedeniach má
svoje miesto aj poézia a dobré vtipy.
Postupne sa k mojej heligónke pri-
dávali aj ďalší muzikanti, ako naprí-
klad hrou na akordeón Jožko Be-
ničák, country muzika

– Darinka Kontárová a Ferko
Mezey – gitara, Peťo Vlkolinský –
kontrabas. Na klarinete nám občas
príde zahrať Mirko Pisárik a na tam-
burínu Ivan Šmahovský. Všetci títo
muzikanti dokážu účastníkov rozve-
seliť, rozospievať, rozosmiať a roz-
tancovať. Pekným slovom i bás-
ničkou nás potešuje Anička Šavaro-
vá. Svojím viachlasným spevom nás
príjemne prekvapili speváčky zo Zá-
kladnej umeleckej školy Eugena
Suchoňa v Pezinku. Zdá sa, že Spie-
vanky si našli svoje miesto v kultúr-

Trampské
zvony

nom živote Pezinka. Je potešujúce,
že sa k nám pridávajú ďalší účastní-
ci, a to aj z mladšej generácie. Medzi
našich skalných, ktorí nevynechajú
žiadne posedenie a dopredu sa tešia
na ďalšie stretnutie, patria p. Vittko-
vá, Klempová, Orosová, Slámková,
Šťastná,Adámková a mnohíďalší.

Hoci je náš Salónik malý, zmestí
sa nás tam veľa. Preto radi medzi
nami privítame ďalších muzikan-
tov a priateľov peknej pesničky.

Oznamy o termíne stretnutí sú
pravidelne uverejňované v Pezinča-
novi alebo týždeň pred podujatím
na výveske pred Domom kultúry.
Na záver želám Spievankám veľa
úspechov doďalších rokov.

Ján Veselý

Text výzvy predsedovi vlády
SR Róbertovi Ficovi, ktorý v pia-
tok 15. februára 2008 na Radnič-
nom námestí podporilo 5075
občanov:
Vážený pán predseda vlády,
hlboko nás znepokojuje arogan-
cia, s akou niektoré orgány štátnej
správy vnucujú Pezinku súkromný
záujem. Proti našej vôli a proti-
právne umiestňujú do mesta ob-
rovskú skládku odpadov. Pre veľ-
kú väčšinu nás, Pezinčanov, je to
jedna z najväčších hrozieb, ktorú
jednoznačne odmietame.

Dôvodom nášho postoja je
obava o naše zdravie. Štatistiky o

špecifických druhoch onkologic-
kých ochorení v Pezinskom okre-
se sú už dnes alarmujúce. Štyri-
dsať rokov bola v blízkosti mesta
prevádzkovaná nelegálna skládka
s miliónmi ton odpadu, vrátane ne-
bezpečného. V prípade vybudo-
vania ďalšej skládky by sa nega-
tívny dopad na naše zdravie zná-
sobil. Postup kompetentných orgá-
nov vnímame ako hrubú nespra-
vodlivosť. Samospráva nášho
mesta vyjadrila pred rokmi svoj
postoj v územnom pláne, v ktorom
skládku zakázala. Kompetentné
orgány náš územný plán ignorujú.

Teraz sa rozhoduje o osude náš-

ho mesta. My, dolupodpísaní obča-
nia žiadame, aby zostalo vino-
hradníckym mestom s osemsto-
ročnou tradíciou a nie zapáchajú-
cou perifériou Bratislavy, navždy
zničenou smetiskami. Nechceme
nič viac, ako dodržiavanie záko-
nov. Nechceme iba nezmyselne a
predčasne umierať.
Vážený pán predseda vlády,
obraciame sa na Vás ako na naj-
vyššieho predstaviteľa výkonnej
moci a žiadame Vás o zabezpeče-
nie dôslednej kontroly kompetent-
ných orgánov v pôsobnosti Minis-
terstva výstavby a regionálneho
rozvoja SR a Ministerstva životti a

ného prostredia SR v tejto kauze.
Žiadame o dodržanie zákonnosti a
teda rešpektovanie našej vôle vy-
jadrenej samosprávou mesta Pe-
zinka, ktorá ďalšiu skládku v mes-
te zakázala.

Aj na januárových
Spievankách bolo veselo.



Šimon Izák Oláh 10.12.
Matúš Slejzák 16.12.
Alexandra Horáčková 19.12.
Vanessa Bútorová 20.12.
Kristián Poláček 20.12.
Oskar Lin 25.12.
Marek Frčka 26.12.
Nikola Muráriková 26.12.
Paulína Procházková 31.12.
Samuel Procházka 31.12.
Hana Mitošinková 5.1.
Viktória Barcajová 7.1.
Adem Useini 7.1.
Oliver Kasa 8.1.
Marek Mrva 8.1.
Michal Bunčák 10.1.
Jakub Kušniar 10.1.
Sára Pätoprstá 11.1.
Sophia MiaŇaňková 13.1.
Vanessa Kočí 15.1.
Simona Soukupová 17.1.
Alexandra Žáčiková 17.1.
Karolína Nagyová 28.1.

Ladislav Uličný 79 r.
Vít Brunovský 78 r.
Pavlína Glozneková 78 r.
Valéria Hujbertová 91 r.
Milan Jergl 60 r.
Helena Paulíniová 83 r.
Ján Hrdina 88 r.
Irena Vavrová 73 r.
Júlia Oravcová 82 r.
Margita Jandová 73 r.
Ing. JánČierny, CSc. 78 r.
PhDr. Katarína Zábudlá 56 r.

Ján Kalnický 1.2.
Viera Kuňáková 2.2.
Jozef Zápražný 10.2.

70-roční

Daniel Mešo a Katarína Kelecová

Alexander Juriš 12.2.
Lujza Gajdošíková 13.2.
Eduard Horváth 13.2.
Gabriela Kojnoková 17.2.
Mária Orošová 17.2.
Zoltán Nagy 20.2.
Ján Majerčík 25.2.
Irena Virgovičová 28.2.

Jozef Fridrich 5.2.
Ľudmila Noskovičová 18.2.
Jaroslav Hoššo 20.2.
Gerhard Kadlečík 23.2.
JánČerveňanský 24.2.
Ružena Súčanová 28.2.

Ján Kelecsenyi 1.2.
Štefan Líška 6.2.
Imrich Kormoš 8.2.
Eleonóra Hlinkovičová 19.2.
Anna Markovičová 22.2.
Alžbeta Federlová 27.2.

Helena Thierová 7.2.
Anna Trginová 12.2.

Ľudmila Hankerová 28.2.

75-roční

80-roční

85-ročné

92-ročná

V uplynulých dňoch
sme si pripomenuli
okrúh le výroč i e
smrti nášho drahé-
ho otca a dedka

.

Dcéry Irma, Valika a Anka s rodina-
mi.

Štefana STRNISKA
Už 50 rokov spíš

večným snom, tmavý hrob je Ti do-
movom. Nič viac ti už nemôžeme
dať, len kyticu kvetov na hrob a s
láskou spomínať.

Dňa 5. januára 2008
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho otca, svokra
a dedka

.
S láskou spomínajú

synovia s rodinami.

Jozefa KANKU

Dňa 5. 1. 2008 sme
si pripomenuli 20.
výročie úmrtia našej
drahej mamy a sta-
rej mamy

.
S láskou spomínajú synovia Juraj a
Dušan s rodinami.

Júlie
ZBUDILOVEJ

Dňa 8. 1. 2008 sme
si pripomenuli 9 ro-
kov od úmrtia otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Vincenta
ČAJKOVIČA

Dňa 14. januára
2008 sme si pripo-
menuli 5. výročie
úmrtia nášho man-
žela, otca a dedka

.
S láskou spomína manželka, dcéra
a synovia s rodinami.

Benjamína
KOPÁČIKA

Dňa 19. 1. 2008 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie, kedy nás na-
vždy opustila naša
milovaná manžel-
ka, mamka a babka

.
S láskou a úctou

spomínajú manžel, deti s rodinami
ako i ostatná smútiaca rodina.

Irena SYNÁKOVÁ

Dňa 20. 1. 2008 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný syn,
manžel, otec, dedko

a zároveň sme si 21.
1. 2008 pripomenuli jeho nedožité
60. narodeniny.
S láskou spomína milovaná rodina.

Ivan KOSTEREC

Je taká chvíľa. Skončí sa život, zač-
ne spomienka na teba. Vytryskne
zo srdca ako utajený prameň a roz-
lieva sa do dní.
Dňa 25. januára
2008 uplynulo 25
rokov od smrti

.
S láskou spomínajú
manželka s deťmi a
sestra s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Ing. Dušana
HALÁKA

Dňa 28. 1. 2008 uply-
nulo 20 rokov, čo od
nás navždy odišla
naša drahá a milo-
vaná mama a babka

.

Dcéry Ľudmila, Gabriela, syn Ján s
rodinami.

Anna
ZMAJKOVIČOVÁ

Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť
nám nedovolí. Smrť prišla nečaka-
ne, nestihli sme Jej už nič povedať.
Môžeme len kytičku kvetov na hrob
dať, s láskou, úctou a veľkou vďa-
kou naŇu spomínať.

Dňa 2. 2. 2008 sme
si pripomenuli prvé
výročie úmrtia dra-
hého otca a brata

.
S láskou spomína
syn s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.

Ľubomíra
DURIŠA

Dňa 10. 2. 2008
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

.
S láskou a úctou
spomína manželka,
dcéry s rodinami a

ostatná smútiaca rodina.

Jozefa ZÁRUBU

Dňa 17. februára
2008 uplynulo 20 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš manžel,
otec, svokor, starý
otec a prastarý otec

.
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku. Manželka a
dcéry s rodinami.

Eduard VYDRA

Dňa 19. 2. 2008 sme
si pripomenuli 14.
výroč ie tragickej
smrti našej drahej
dcéry

.
S láskou a bôľom v

srdci spomínajú rodičia a brat s rodi-
nou.

Silvie
BELANSKEJ

Aj keď nie si medzi nami, denne
žiješ v srdciach s nami.

Dňa 22. 2. 2008 uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná man-
želka, mamička, ba-
bička a prababička

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

Brigitka
BALÁŽOVÁ

Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob
môžeme dať, spokojný spánok ti
priať, modlitbu tichú odriekať a s
bolesťou v srdci na teba spomínať.
Dňa 8. 3. 2008
uplynú 2 roky, čo
nás náhle opustila
naša milovaná man-
želka, mamička,
svokra, babka, ses-
tra a švagriná

.
S láskou a bolesťou v srdci spomí-
najú manžel, dcéra Mária s rodi-
nou, sestra Štvrtecká s rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím tichú spomienku.

Štefánia
KADLÍČKOVÁ

Dňa 31. 12. 2007
sme si pripomenuli
17 rokov od smrti
naše j dcérky a
vnučky

.
S láskou spomínajú otec, babička a
ostatná rodina.

Editky
CEHLÁROVEJ

Dňa 2. 2. 2008 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý otec a dedko

.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.

Ján PONIŠT

Dňa 8. 2. 2008 uply-
nuli štyri roky, čo nás
opustil náš drahý

.

S láskou spomínajú a za tichú spo-
mienku ďakujú manželka, deti a
ostatná rodina.

Severín
SANDTNER

V krásnych spo-
mienkach si, Sevo,
stále s nami!



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

Dňa 28. februára
2008 uplynie 6 bo-
lestných rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, svokor a
deduško
staviteľ

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

Stanislav
MIŠKOVSKÝ

Dňa 6. 3. 2008 si pri-
pomenieme smutné
1. výročie nečaka-
ného odchodu náš-
ho drahého

.

Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami. Milka s rodi-
nou.

Mirka KOLLÁRA
To, že sa rana zaho-
jí, je len klamné zdanie, v srdci nám
bolesť zostala a tiché spomínanie.

Ďakujeme všetkým,
ktorí 4. 1. 2008 od-
prevadili na posled-
nej ceste nášho dra-
hého zosnulého

.
Ďakujeme za preja-

venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka Marta, dcéry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

Milana JERGLA

Dňa 2. 2. 2008 sa
dožíva významného
životného jubilea –
84 rokov

.
Do ďalších rokov
života veľa zdravia,

šťastia a spokojnosti jej zo srdca
želajú vnuk Karol s rodinou.

Mária
PUKANČÍKOVÁ

Ospravedlňujem sa pani Kveto-
slave Dubovskej za chybnú infor-
máciu v Spoločenskej kronike v
rubrike Opustili nás. V minulom
čísle Pezinčana bolo jej meno uve-
dené medzi zomrelými, čo sa neza-
kladá na pravde. Chyba sa stala
mojím nedopatrením, za čo sa
ešte raz ospravedlňujem. Pani
Dubovskej želám veľa zdravia a
ešte dlhé roky života.

Evidencia obyvateľstva
Alena Šindlerová

Dňa 9. 2. 2008 uply-
nulo 8 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
mamička a babička

,
rod. Kothajová.

S láskou spomínajú manžel Cyril a
deti s rodinami.

Anastázia
BOHUNOVÁ

Jeden z najdôležitejších dátumov
14.storočia v dejinách Pezinka je
iste prvá písomná zmienka o exis-
tencii zlatého baníctva v chotári
dnešného mesta. 24. júna 1339
vydáva uhorský kráľ Karol Róbert
z Anjou Petrovi a
Šebušovi, synom
grófa Abraháma
zo Svätého Jura
a Pezinka právo
otvárať na ich po-
zemkoch bane na
zlato, striebro a iné kovy s pod-
mienkou, že z vyťaženého výnosu
zlata budú odvádzať kráľovskému
dvoru urburu (daň) vo výške 15-tiny
výnosu. Udelené právo sa vzťa-
hovalo na miesta, kde mal predtým
právo ťažby majster Móric (Mauri-
cius). Z textu listiny vyplýva viacero
zaujímavých skutočností. Grófi zo
Svätého Jura a Pezinka sa po spiš-
ských Rikolfovcoch stali druhým
šľachtickým rodom na Slovensku s
právom ťažby drahých kovov,
dovtedy výhradným monopolom
panovníka. V listine sa tiež spo-
mína lokalita Zumberg ako jedno z
miest, kde kráľ povoľuje banské
podnikanie. A do tretice je z doku-
mentu jasné, že v tom čase sa v
pezinskom chotári zlato, prípadne
iné drahé kovy, už ťažili prostred-
níctvom (kráľovského) ťažiara ma-
gistra Mórica. Počiatky jeho pôso-
benia v oblasti Pezinka niektorí
historici datujú do roku 1310.

Výsadná listina kráľa Karola Ró-
berta a následné kroky pezinského
grófa Šebuša narazili na odpor
Konnusa (Koňuša), správcu krá-
ľovských baní v chotári Mhyru, kto-
rý tvrdil, že pezinské zlaté bane
patria k bratislavským kráľovským
majetkom. 13. júla 1339 vyslal pre-

to kráľ komisiu, aby situáciu pre-
skúmala. Tá vydala rozhodnutie,
že pezinské zlaté bane sa nachá-
dzajú na majetkoch grófov zo Sv.
Jura a Pezinka. Týmto však spor
neskončil, práve naopak. Vyhrotil

sa až do ozbrojených zrážok,
počas ktorých Koňušovi ľudia za-
bili niekoľko poddaných grófa Še-
buša a spustošili mlyn (banskú stu-
pu?) na potoku, ktorý tvoril hranicu
oboch pozemkov. S týmto obdo-
bím pravdepodobne súvisí aj vý-
stavba drevozemného opevnenia
na vrchu Starý zámok nad Pinelo-
vou nemocnicou, ktorým sa gróf
Šebuš pokúšal chrániť prístup k
svojmu územiu kontrolou starej
cesty z dediny Zumberg (Sum-
berg, Sonnenberg) na Slnečné
údolie. Posledné prieskumy tu loka-
lizovali stredoveké osídlenie, dato-
vané mincami do 14.storočia, kto-
ré mohlo súvisieť práve s existen-
ciou banskej osady Mhyr. Len nie-
koľko mesiacov po prvej písomnej
zmienke o baníctve v Pezinku, 1.
novembra 1339, reaguje kráľ Karol
Róbert naďalší podnet, týkajúci sa
baní grófa Šebuša v pezinskom
chotári a to na sťažnosť, že gróf
neoprávnene vyberá mýto na ces-
tách, vedúcich na Zumberg. Dôle-
žitou informáciou je listina zo 7. no-
vembra 1339, ktorou sedmohrad-
ský vojvoda Tomáš Szechényi pri-
súdil sporný mlyn na Zumbergu
pezinským grófom proti nároku
miestnych baníkov. Problémy sahu

medzi kráľovskými ťažiarmi a pe-
zinskými grófmi mohlo vyvolať roz-
dielne chápanie obsahu výsadnej
listiny oboma stranami Z topogra-
fického hľadiska by bol prirodze-
nou hranicou medzi grófskymi ma-

jetkami a úze-
mím krá ľov-
ských ťažiarov
pravdepodobne
spomínaný po-
tok s banským
mlynom. Avšak

priestor Zumbergu ako oblasti stre-
dovekej banskej ťažby musíme
vnímať ako rozsiahlejšie územie
ohraničené Cajlanským a Limbaš-
ským potokom, ktoré samotné boli
zlatonosné. Kráľovskí ťažiari z
Mhyru i grófi zo Svätého Jura a
Pezinka sa pokúšali ovládnuť celý
zlatonosný priestor a vytlačiť z
neho konkurenciu. Samozrejme,
že v tomto spore mali navrch grófi
zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí
ho napokon aj vyhrali, o čom
svedčí ďalšia listina zo 4. februára
1365, ktorou kráľ Ľudovít II. potvrd-
zuje Jánovi a Mikulášovi, synom
Šebuša z Pezinka, právo naťažbu
zlata na Zumbergu a taktiež sku-
točnosť, že meno dediny Mhyr sa
po roku 1339 vytráca. Koňušovi
ťažiari možno vstúpili do služieb
pezinských a svätojurských grófov,
možno odišli do iných banských
oblastí. To však nemení nič na sku-
točnosti, že rokom 1339 začína
jedna z kapitol dejín Pezinka – kapi-
tola pezinského baníctva, ktoré tu
so zopár prestávkami pretrvalo po
celé stáročia a nezmazateľne sa
vrylo do historického odkazu náš-
ho mesta.

Mestské múzeum v Pezinku

.

Peter Wittgrúber

Z HISTÓRIE PEZINKA

Dňa 6. 2. 2008 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a
dedko

z Pezinka.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Man-
želka a dcéry s rodinami.

Jozef
WITTGRÚBER

Predseda Gabriel Guštafík pri čítaní správy o činnosti.

V nedeľu 20. januára sa usku-
točnila v Dome kultúry výročná
členská schôdza dobrovoľných
hasičov z Dobrovoľného hasič-
ského zboru Pezinok-mesto.

Správu o činnosti organizácie
predniesol predseda Gabriel
Guštafík. Hosťami rokovania boli
primátor mesta Oliver Solga, zá-
stupcovia profesionálnych ha-

sičov, vyšších zväzových orgánov
a iní.
Činnosť organizácie sa orientuje

na vykonávanie preventívnych
protipožiarnych kontrol, účasť na
hasičských športových súťažiach,
starostlivosť o výstroj, prípravu
rôznych podujatí pre verejnosť a
účasť na mestských podujatiach.

Súčasťou programu bolo odo-
vzdávanie ocenení dlhoročným
členom a funkcionárom a gratulá-
cie jubilantom. Ďakovné listy pre-
vzali: Ján Guštafík, Karol Kova-
čovský, Eduard Gschwandtner,
Rudolf Adamčík st., Rudolf Ondro-
vič a Pavol Slaný st.

Peter Ronec



Ešte pred letnou turistickou sezó-
nou, v mesiacoch máj a jún, čaká
Kollárovu ulicu v centre mesta re-
konštrukcia. Mestu sa podarilo zís-
kať na jej obnovu takmer 4 milióny
korún z eurofondov. Podmienkou
na schválenie projektu pre Mesto
Pezinok bolo podieľať sa na finan-
covaní tejto stavby piatimi percen-
tami, s čím sa v tohtoročnom mest-
skom rozpočte už uvažovalo.

Rozsah rekonštrukcie je daný
výškou investičných prostriedkov.
Projekt nezahŕňa úpravu cestnej
komunikácie, tá zostane v nezme-
nenom stave so 6 metrovou šírkou.
Nový povrch obojstranne dostanú
chodníky – budú mať dlažbu čer-
venej farby, ako je to pred zrekon-
štruovanou rožnou budovou v
smere od Radničného námestia.
Novinkou budú skľudňovacie
miesta, situované medzi vozovkou
a chodníkmi. Budú mať dlažbu še-
dej farby, teda odlišnú než aká
bude na chodníkoch, a bezbarié-
rový prístup. S tým sa ráta aj pre
vstupy do domov na celej Kolláro-
vej ulici. V oddychových miestach
budú umiestnené lavičky a stredne
vzrastlé stromy v kontajneroch. Pri
väčších podujatiach, ako sú Vino-
branie a Keramické trhy, sa budú
môcť tieto plochy využívať na
umiestnenie stánkov.

Pripravované zmeny si vynútia
zníženie počtu parkovacích miest.
Z doterajších 38 ich zostane len 20,
čo je najväčším mínusom tohto
projektu.Avšak pri skľudňovaní

centrálnej mestskej zóny sa ta-
kýmto zásahom nevyhneme. Pô-
vodný návrh dopravného inžiniera
bol zmeniť smerovanie dopravy s
vjazdom od Radničného námestia
a vyústením na Moyzesovu ulicu.
Od tejto zmeny sa napokon upusti-
lo, premávka zostáva jednosmer-
ná, s príjazdom od Moyzesovej
ulice.

Ako nás informovala vedúca od-
delenia výstavby mestského úradu
Ing. Valéria Jančovičová, s realizá-
ciou stavby na Kollárovej ulici sa
začne v máji. Tomuto bude pred-
chádzať výber zhotoviteľa stavby,

ktorého vyberú na základe najvý-
hodnejšej cenovej ponuky. Pri sa-
motnej rekonštrukcii sa bude po-
stupovať tak, aby sa minimalizo-
valo obmedzenie podmienok pre
činnosť obchodných prevádzok na
tejto ulici. Z toho dôvodu sa nebudú
práce vykonávať naraz na obi-
dvoch stranách ulice, ale najskôr
na jednej, potom na druhej strane.
Z tej strany ulice, na ktorej sa mo-
mentálne nebude robiť, bude
možné obchody zásobovať. Pre
bežnú premávku bude však celá
ulica po celýčas rekonštrukcie uza-
tvorená. (mo)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytového priestoru nachádzajú-
ceho sa v administratívnej budove
na Radničnom nám. 7 v Pezinku,
súpisné číslo 44, na parc. č. 4663/2,
zast. plocha a nádvorie, podľa LV č.
4234 v k.ú. Pezinok, s predpoklada-
ným termínom začatia nájmu dňom
1. 3. 2008. Konkrétne sa jedná o
priestor na prízemí budovy s
výhľadom na Radničné nám.:
– miestnosť č. 113 o vý-
mere 22,80 m .
Podmienky:

mini-
málna výška nájmu je 3000 Sk/m /rok

Mest-
ský úrad, Radničné nám. 7, 902 14
Pezinok

Výberové konanie
– NP Radničné 7;

dňa 29. 2.
2008 o 11.00 hod.;

Mgr. Oliver Solga

(kancelária),

1. Podanie písomnej prihlášky do vý-
berového konania, ktorá musí obsaho-
vať tieto náležitosti ako hlavné kritériá
výberu:
a) účel nájmu,
b) ponuka nájomného – uviesť formou
sadzby nájomného Sk/m /rok. Ponuka
nájomného by mala byť na úrovni sa-
dzieb uplatňovaných v súčasnosti v
centrálnej zóne mesta Pezinok;

(prevádzkové náklady, nie sú súčasťou
nájmu),
c) doklady o spôsobilosti uchádzača na
zamýšľané aktivity;

2. Obhliadka prenajímaného priestoru
je možná po vzájomnej dohode s pove-
reným zástupcom prenajímateľa, kto-
rým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd. správy
majetku MsÚ, č.t. 033/ 6901 170;

3. Prihlášku doručte na adresu:

alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku (prízemie
budovy, č. dv. 15), v uzavretej obálke,
na ktorej bude uvedené meno, priezvis-
ko a adresa uchádzača (resp. názov a
adresa právnickej osoby) a výrazné
označenie heslom:

4. Lehota na podávanie prihlášok do
výberového konania končí

5. Uchádzači, ktorí podali platnú
prihlášku do výberového konania, môžu
byť prizvaní na osobný pohovor s výbe-
rovou komisiou;

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy a
zrušiť výberové konanie;

7. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti;

8. Prípadnú zmenu podmienok výbe-
rového konania zverejní organizátor
rovnakým spôsobom ako jeho vyhláse-
nie a písomne s tým oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť;

9. Na výberovom konaní sa nemôže
zúčastniť subjekt, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz alebo bol zamiet-
nutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
jeho nemajetnosť, je v likvidácii, alebo
má nevysporiadané záväzky voči
Mestu Pezinok;

10. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veci:
a) vykonania obhliadky nebytových
priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č. t. 033/ 6901
170, e-mail: dubek.ivan@msupezi-
nok.sk; obhliadky sa budú uskutočňo-
vaťpo vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Renáta Gott-
schallová, ved. práv. odd., organizátor
súťaže, č.t. 033/6901121, e-mail: gott-
schallova.renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok
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Materské centrum MaMaTa-
TaJa organizuje v dňoch 29. 2. –
3. 3. 2008 Burzu detského oša-
tenia a ostatných potrieb. Burza
sa uskutoční v zasadačke za
Bagetou, ul. M. R. Štefánika 10.
Zber bude: 29. februára od 9.00
do 17.00 hod., predaj: 1. marca
od 9.00 do 17.00 hod., vyzdvih-
nutie nepredaných vecí: 3. 3. od
9.00 do 11.00 a od 15.00 do
18.00 hod. Prosíme predávajú-
cich, aby priniesli veci označené
značkou, poradovým číslom a
cenou. Upozorňujeme na sťaže-
ný prístup s kočíkmi.Ak potrebu-
jete pri vstupe pomôcť, zavolajte
nám na 0907 327 057.

V priebehu marca otvárame
hudobnú aktivitu pre deti od 4
mesiacov do 4 rokov pod náz-
vom Robik a prvé krôčiky k hud-
be. Deti sú rozdelené do skupi-
niek podľa veku. Predpokladaný
termín: pondelok dopoludnia.

Viac informácií na
. Prihlasovanie

na:
, 0911 668 033.

www.hu-
dobnaskola.sk

mamatataja@pezinskrodi-
ny.sk



Mesto Pezinok je bohaté na významné osobnosti. Viaceré z nich boli dokonca v príbuzen-
skom vzťahu. Takýmito rodinami, z ktorých vyšlo veľa osobností, boli najmä rodiny Jamnic-
kých, Zigmundíkovcov, Bartovcov, ale ajďalšie. Pokúsime sa stručne spomenúť aspoň niek-
toré. Osobnosti u ktorých nie je uvedené miesto narodenia, sú rodákmi z Pezinka.

Zigmundíkovci

Jamnickí

(1. 4. 1846 – 28.
2. 1938) sa narodil vo Vrbovom.
Do Pezinka prišiel ako učiteľ v
roku 1896. Pri vyučovaní používal
vlastnoručne napísané učebnice.
Bol všestranný. Mal veľké hudob-
né nadanie, bol dirigentom spevo-
kolu, organistom v Kapucínskom
kostole, huslistom a tenoristom v
divadelných spolkoch. Venoval sa
tiež astronómii, pričom zostrojil
,,Tellurium" – zemestroj, ako
učebnú pomôcku pre znázornenie
obehu Zeme okolo Slnka.

(1886 – 13. 10. 1946) bol synom
Jána Zigmundíka. Tiež si zvolil
učiteľské povolanie a pôsobil ako
riaditeľ školy. Bol spolužiakom
Milana Rastislava Štefánika, ktorý
sa ako mladý študent cez prázd-
niny zdržiaval v rodine Zigmundí-
kovcov. Tam sa zaľúbil do sestry
Aurela Hieronyma, učiteľky

. Daroval jej
rôzne vzácne dary, aj z Tahiti. Alž-
beta dlho opatrovala kvet, ktorý
odpadol z venca na Štefánikovej
rakve pri pohrebnom sprievode.

(8. 1. 1840 –
11. 2. 1908) sa narodil v Liptovskej
Kokave a do Pezinka prišiel ako
advokát. Svojimi radami pomáhal
aj prostému ľudu. Spolu s J. Zig-
mundíkom bol zakladajúcim čle-
nom Matice Slovenskej. Pôsobil
ako dlhoročný zborový dozorca v
evanjelickom cirkevnom zbore v
Modre-Kráľovej.

(4. 5. 1878 –
11. 2. 1952) bol synom Petra Jam-
nického, po ktorom prevzal advo-
kátsku kanceláriu i funkciu do-
zorcu v Kráľovej. Po roku 1918 sa
stal prvým slovenským mešťa-
nostom Pezinka, neskôr pôsobil
ako komárňanský župan a senio-
rálny dozorca evanjelického brati-
slavského seniorátu.

(16. 7. 1882 –
18. 7. 1972) bol diplomovaným
banským inžinierom. Vo voľnom
čase sa zaujímal o dejiny Pezinka,
o ktorých sa veľa dozvedel od
Františka Meissla. Zachovali sa v
Kronike mesta Pezinka, ktorú napí-
sal F. Jamnický, avšak zostala v
rukopise. Zaslúžil sa o obnovenie
pezinského múzea.

Ján Zigmundík

Aurel Hieronym Zigmundík

Alž-
bety Zigmundíkovej

Peter Jamnický

Otakar Jamnický

Fedor Jamnický

(7. 12. 1910 –
25. 5. 2000) bol tiež advokátom,
ale možno ho nazvať aj polyhisto-
rom. Vďaka svojmu pestrému ži-
votu bol svedkom mnohých vý-
znamných udalostí. Svoje spo-
mienky zachytil v knihe Oprášené
histórie.

(3. 1. 1876 –
2. 9. 1957) sa narodil vo Viedni. Do
Pezinka prišiel v roku 1899 k ses-
tre svojej manželky Sidónie. Bol
umeleckým maliarom. Vymaľoval
viacero kostolov a je autorom via-
cerých obrazov. V Pezinku vy-
maľoval kostol kapucínov, strop
starej radnice a historickú sálu v
Zámku. V kreslení bola nadaná aj
jeho dcéra Mária (1901 – 1928),
ktorá však zomrela mladá.

(3. 7. 1906 –
3. 11. 1980) bol synom A. Bartu a
tiež pracoval ako umelecký maliar
a reštaurátor. Vymaľoval viacero
kostolov a je autorom mnohých
obrazov, ale aj kostolných dekorá-
cií. V Pezinku maľoval v kostole v
Grinave, Farskom kostole a v Ka-
pucínskom kostole. Spolu s otcom
vymaľovali Dolný kostol, strop far-
skej kancelárie a salóniky na po-
schodí Zámku. Jeho dcéra

je rehoľnou sestrou sale-
ziánkou.

(22. 1. 1799 –
19. 9. 1885) sa narodil v Myjave a
v Pezinku pôsobil ako evanjelický
zborový farár. Vydal viacero svo-
jich duchovných piesní a dve
agendy – pohrebnú a na ostatné
bohoslužobné výkony.

(1835 – 1870) bol synom Jána
Mockovčáka. Takisto bol evanje-
lickým farárom, náboženským
spisovateľom a prekladateľom.
Písal v maďarčine.

(29. 8.
1846 – 11. 4. 1897) bol tiež synom
Jána Mockovčáka. Aj on si zvolil
povolanie evanjelického duchov-
ného. Pôsobil ako banskobyst-
rický senior, vydal viacero ná-
boženských publikácií.

(25. 3.
1836 – 15. 6. 1923) pochádzal z
Lubiny a do Pezinka prišiel na od-

Aristid Jamnický

Augustín Barta st.

Augustín Barta ml.

Mária
Bartová

Ján Mockovčák

Henrich Karol Mockovčák

Ján Teodor Mockovčák

Jozef Ľudovít Holuby

Bartovci

Mockovčákovci

Žarnovickí

počinok k dcére Božene, vydatej
za Júliusa Žarnovického. J. Ho-
luby bol evanjelickým farárom v
Zemianskom Podhradí, kde sa
venoval botanickej činnosti, v kto-
rej pokračoval aj v Pezinku. Je au-
torom troch herbárov a viacerých
publikácií, z ktorých sú pre Pezi-
nok dôležité najmä Črty z histórie
mesta Pezinka.

(2. 4. 1853 –
1. 5. 1917) sa narodil v Lazoch pod
Makytou. Pôsobil ako evanjelický
farár v Pezinku a bratislavský kon-
senior. Bol národovcom a je auto-
rom náboženskej poézie a viace-
rých článkov. Našiel Komenského
Informatórium školy materskej,
ktoré rozšíril medzi slovenskými
vzdelancami.

(25. 7. 1887 –
11. 4. 1959) bol synom Júliusa
Žarnovického a po ňom nastúpil aj
na miesto pezinského evanjelic-
kého farára a bratislavského seni-
ora. Okrem náboženskej literatúry
písal aj divadelné hry, z ktorých
jednu, Na letovisku, uviedli členo-
via SND v roku 1933 v Bratislave i
v Pezinku.

(24. 4. 1890 –
20. 12. 1965) bol synom Júliusa a
bratom Milana Žarnovického. Pô-
sobil ako lekár-dermatológ a der-
matovenerológ a neskôr ako pri-
már v Trnave. Spracoval životo-
pisy rodiny Holubyovcov.

Z ďalších osobností Pezinka,
ktoré boli v príbuzenskom pome-
re, uvediem aspoň týchto: lekár-
nik, historik, múzejník a pezinský
aktivista (9. 1.
1837 – 28. 1. 1934) a jeho syn ma-
liar-karikaturista
(1. 8. 1867 – ?), astronóm

(26. 7. 1932 – 21. 3. 1993) a
jeho brat tajne vysvätený kňaz a
väzeň pre vieru
(24. 10. 1922 – 7. 1. 2001) a ich
synovec , vysoko-
školský pedagóg, ktorého za
kňaza vysvätil pápež Ján Pavol II.
a bratanci (29. 8.
1930 – 7. 8. 1999) – saleziánsky
kňaz a misionár v Austrálii a

(2. 7. 1932) – salezián-
sky kňaz, univerzitný profesor a
sprievodca pútnikov po Ríme. Iste
medzi významné pezinské rodiny
možno zaradiť šľachtické rody
Pálffyovcov a grófov zo Svätého
Jura a Pezinka.

Július Žarnovický

Milan Žarnovický

Pavol Žarnovický

František Meissel

August Meissel
Ján

Štohl

Augustín Štohl

Stanislav Stohl

Alfonz Šilhár

Šte-
fan Šilhár

Peter Sandtner

V budúcom čísle bude
tématická strana
zameraná na slávne
pezinské rodiny zo
súčasnosti.



Basketbal:

Volejbal:

Futbal:

Hádzaná:

27.2. MBK Pezinok – Levice
1.3. MBK Pezinok – Spišská

Nová Ves
8.3. MBK Pezinok – Svit

19.3. MBK Pezinok – Inter BA
26.3. MBK Pezinok – Prievidza

24.2. VTC Pezinok – Žilina

23.3. PŠC Pezinok – Púchov

24.2. ŠKH Pezinok – Bojnice
9.3. ŠKH Pezinok – Levoča

V Púchove sa v sobotu 2. februá-
ra konalo 2. kolo pohára SFKBU v
karate. Štartovalo na ňom vyše
200 pretekárov z 20 klubov, medzi
nimi aj borci z Karate kickbox
klubu Pezinok, ktorí sa prezento-
vali vo výbornej forme. Dôkazom
toho sú aj dosiahnuté výsledky:

– 1. miesto ku-
mite (12-13 rokov, do 150 cm) a 2.
miesto kata (od 4. kyu),

– 2. miesto kumite
(10-11 rokov, do 150 cm),

– 3. miesto kumite
(10-11 rokov, do 150 cm),

– 3. miesto kumite (10-11
rokov, do 150 cm), –
kumite (12-13 rokov, nad 155 cm),

– 3. miesto ku-
mite (12-13 rokov, do 165 cm).
Pezinčanom sa darilo aj v druž-
stvách: žiačky v kata obsadili 2.
miesto (Kamila Hozová, Daniela
Šiandorová a Kristína Uherčíko-
vá) a žiaci v kumite taktiež 2.
miesto (Adam Borovský, Juraj Ho-
lan, Manh Le Duc).

Kamila Hozová

Daniela
Šiandorová

Kristína
Uherčíková

Manh
Le Duc

Juraj Holan

Adam Borovský

(kt)

Rok 2007 bol pre pezinský pla-
vecký klub úspešný. Je v ňom už
vyše sto plavcov, máte desať oddie-
lov podľa výkonnosti. Čo vás z tohto
pohľadu vlani najviac potešilo?
–

Pezinský plavecký klub jestvuje
už tretí rok. Tie deti, ktoré boli na za-
čiatku a vytrvali, dnes patria k slo-
venskému štandardu z hľadiska vý-
konnosti, ba niektoré z nich ešte
vyššie...
–

l

l

Samozrejme, práve ten záujem
detí a tiež obeta rodičov pre šport
ako plávanie. Čoraz viac z nich si
uvedomuje, že tu nejde len a len o
to, aby sa ich deti naučili plávať, ale
aj o to, aby plávali pravidelne pre
svoje zdravie. Žiaľ, v súčasnosti už
nevieme zabezpečiť, aby v našom
klube plávali všetky deti, ktorých ro-
dičia by to chceli. Napriek tomu, že
cez pracovný týždeň trénujeme den-
ne, ďalej sa rozširovať nevieme, le-
bo, pochopiteľne, plávať chce aj ve-
rejnosť. Ale tak či tak, vyše sto detí v
našom klube, o tom sme pred ča-
som ani len nesnívali...

Ak spomeniem najväčšie úspechy
v roku 2007, bola to účasť Samuela
Kebisa na letných majstrovstvách
Slovenska starších žiakov v Dolnom
Kubíne a účasť troch dievčat, Si-
mony Šintalovej, Zuzany Pšenáko-
vej a Natálie Zemkovej na majstrov-
stvách Slovenska mladších žiakov v
Spišskej Novej Vsi. Potešilo ma nie-
len to, že si vybojovali nomináciu na
vrcholné slovenské podujatie, ale aj
to, že všetkým sa podarilo umiestniť
sa v prvej desiatke. A to už nie je
malý úspech. Veľkú radosť Pezin-
skému plaveckému klubu robia aj
naši menší plavci Simona Mičudová
a Adam Brat, ktorí vlani vystúpili na
stupne víťazov na neoficiálnych
majstrovstvách SR v Handlovej v
kategórii detí narodených v roku
1998. Ich výkony patria k prvým
veľkým úspechom nášho klubu na
Slovensku.

Koncom vlaňajšieho roka vycesto-
vala mini výprava z Pezinka do Inn-
sbrucku a to v zložení Romana Ba-
ričičová, Zuzana Pšenáková a Natá-
lia Zemková. Preteky v Rakúsku boli
na získavanie skúseností, no o to
viac sme boli prekvapení, keďNatá

lia Zemková získala bronz na 400 m
voľným spôsobom.

Áno, podmienky neboli optimálne,
hľadalo sa riešenie, ktoré by bolo
prijateľné pre obe strany. Nakoniec
úsilie rodičov, množstvo sedení s
vedením plavárne a nakoniec aj pod-
pora Mesta pomohli k tomu, že dnes
už trénujeme aj v raňajších hodinách
– v utorok a štvrtok od 6.00 – 7.00.

V prvej polovici minulého roka
nemal plavecký klub uspokojivé pod-
mienky na tréningy, no potom sa to
zmenilo. Ako ste presvedčili kompe-
tetných, že dnes už naši najlepší
plavci môžu trénovať denne a pravi-
delne aj ráno, teda dvojfázovo?
–

l

Trénerka Mgr. Naďa Kúdelová so svojimi zverencami.

Aký cieľ si váš plavecký klub dal
na tento rok v práci s deťmi i s najlep-
šími plavcami?
–

Napriek rastúcej pomoci zo
strany Mesta Pezinok a rodičov detí
vášho plaveckého oddielu aj v tomto
roku bude potrebná podpora spon-
zorov a samozrejme všetkých tých,

l

l

Aj naše najmenšie deti už sa-
mozrejme vedia plávať. Teraz sa
usilujeme, aby sa im plávanie stalo
zábavou a pritom si zvykali na syste-
matickosť v tréningoch. Nielen kvôli
súťaženiu, ale najmä pre ich zdravý
vývoj. A naši pretekári? Na prvom
mieste zdokonaľujeme plaveckú
techniku vo všetkých plaveckých
štýloch, zvlášť štarty a obrátky. Ak by
sme sa porovnali s ostatnými pla-
veckými klubmi na Slovensku,
máme veľkú nevýhodu v tom, že na
pezinskej plavárni chýbajú štartové
bloky a zástavky nad bazénom. Ale
aj tento problém už riešime Musíme
zabezpečiť kvalitné podmienky na
trénovanie.

ktorí sa rozhodnú pomôcť pezin-
ským plavcom darom 2% zo svojich
daní....
– V prvom rade sa chcem poďako-
vať rodičom detí a primátorovi mesta
Pezinok za podporu na vianočných
klubových pretekoch. Ceníme si
každú pomoc aj od sponzorov a sa-
mozrejme budeme nesmierne radi,
keď sa Pezinčania rozhodnú daro-
vať nášmu klubu a teda svojim
deťom 2% z daní. Zatelefonujte nám
na číslo 0907 682 987, radi vám tla-
čivá na požiadanie doručíme. Alebo
sa pozrite na našu webovú stránku
www.pkpk.sk a potrebné tlačivá si
odtiaľ stiahnite.

Prvé tohtoročné medzinárodné
preteky absolvovali najmladší pezin-
skí plavci na prelome januára a
februára v Brne. Bolo tam vyše tristo
súťažiacich a úplne nezvyčajný bol
počet štartujúcich v jednotlivých pla-
veckých disciplínach. Napríklad v
znakovej päťdesiatke u chlapcov, aj
u dievčat štartovalo vyše 60 preteká-
rov. Napriek tomu naši najlepší sa
nestratili: Simona Mičudová bola v
znaku a prsiach 8. a 10. aAdam Brat
v znaku a motýliku 11. Aké hlavné
plavecké podujatia ste naplánovali
na prvú polovicu tohto roka?
–

l

Aj tento polrok väčšiu časť pre-
tekov absolvujeme v rámci Sloven-
ska. Dôležité pre nás budú krajské
majstrovstvá žiakov, ktoré sú kvalifi-
kačnými pretekmi na letné majstrov-
stvá Slovenska.

Nabrať skúsenosti by sme chceli aj
na pretekoch v zahraničí. V tomto
polroku sa vyberieme s najlepšími
do Schwechatu a Viedne. Verím, že
úspechov bude čoraz viac.... (lb)

Hoci do začiatku 2. futbalovej ligy, skupina západ
ostáva ešte pár týždňov, v PŠC Pezinok sa tvrdo pra-
cuje na čo najlepšej príprave na jarnú časť súťaže. Inak
tomu ani nemohlo byť, veď posledné miesto po polovici
súťaže so ziskom len 8 bodov je aj pre nováčika chu-
dobným vysvedčením. V klube skončil ako hráč i vo
funkcii predsedu Vladimír Kinder, ktorý prijal ponuku
pracovať v Slovane Bratislava, kde sa stal trénerom B

mužstva. Ostal však vo výbore klubu. Dočasne pove-
rený vedením klubu je Juraj Markovič. Do záchranár-
skych prác povedie PŠC v jarnej časti skúsený Ladislav
Hudec, ktorý nahradil Petra Kučerku. Ten sa stal mana-
žérom klubu. Najvýraznejšou hráčskou posilou by sa
mal stať Jaroslav Kamenský, ktorý odohral skoro stovku
extraligových súbojov. Prvý jarný domáci zápas odo-
hrajú hráči PŠC v nedeľu 23. marca s Púchovom. (pr)

Komisia športu pri Mestskom
zastupite ľstve v Pezinku aj
tento rok organizuje anketu
Športovec roka. Členovia komi-
sie vyzvali pezinské športové
kluby, aby im doručili svoje pod-
nety a oznamy o svojich úspe-
choch v minulom roku. Na zá-
klade týchto podnetov bolo
určené poradie v štyroch kate-
góriách – jednotlivci seniori,
jednotlivci juniori, družstvá se-
niori a družstvá juniori. Najlep-
ších pezinských jednotlivcov a
kolektívy za rok 2007 slávnost-
ne vyhlásia vo štvrtok 6. marca
o 16.00 hodine na Mestskom
úrade v Pezinku. (pr)



V stredu 23. ja-
nuára sa uskutoč-
nilo úvodné podu-
jatie z cyklu

, ktoré pri
príležitosti 800.
výročia prvej pí-
somnej zmienky o
Pezinku bude po
celý rok v mesač-
ných intervaloch
organizovať Pe-
zinské kultúrne
centrum. Prvou osobnosťou, ktorú sme si pripome-
nuli, bol redaktor a humorista
(6. 11. 1941 – 12. 1. 1997).

Vý-
znamná osobnosť
Pezinka

Ing. Vladimír Nosáľ
V

Vladimír Nosáľ vyštudoval Vysokú školu poľ-
nohospodársku v Brne a žurnalistiku na UK v Brati-
slave. V roku 1968 na základe konkurzu nastúpil do
Slovenského rozhlasu do redakcie spravodajstva.
Pôsobil ako parlamentný spravodajca. Neskôr pre-
šiel do redakcie zábavy. Bol úspešným autorom roz-
hlasových hier, napísal stovky humoristicko-sa-
tirických pásiem.Autorsky sa podieľal na obľúbených
Bielikovcoch a písal pre Echo a Echo rádio. Známa je
jeho spolupráca s ľudovým rozprávačom Milanom
Mlsnom alias Strýcom Marcinom, ktorému písal sce-
náre monológov. Vydal knihy (v
spoluautorstve s bratom Jozefom Nosáľom) a

, o spoločných humorných
zážitkoch. Bol vydavateľom zábavného magazínu
Praktik, aktívne pôsobil v kultúrnej sfére v rodnom
Pezinku, predovšetkým ako scenárista a konferen-
ciér spoločensko-zábavných programov, ale aj ako
divadelný ochotník a spoluorganizátor koncertov
dychových hudieb.

Na spomienkové podujatie prišli desiatky občanov.
Boli medzi nimi najbližší príbuzní – brat Jozef, man-
želka Jarmila, syn Peter, hostia – výtvarník Milan Stano,
herec Ivan Krivosudský aďalší. V programe okrem osob-
ných spomienok odzneli ukážky z rozhlasových relácií.
Podujatie moderovala riaditeľka Pezinského kultúrneho
centra Ingrid Noskovičová.

Pezinské obstrléze
Milan

Mlsna alias Strýco Marcin

Anna Križanová

Herec Ivan Krivosudský číta z knihy Vladimíra
Nosáľa.

Sprava: Ingrid Noskovičová, Jozef Nosáľ, Milan
Stano. Foto: M. Oravec, archív

Organizátor XIV. ročníka Plesu
farnosti Pezinok František Féder
nám oznámil, že výťažok z podu-
jatia bol vyše 42 tisíc korún. Tieto
prostriedky boli odovzdané Rím-
skokatolíckemu farskému úradu a
budú použité na opravu Farského
kostola. (red.)

Po januárovej premiére (13. 1.),
kedy festivalový autobus odviezol
42 Pezinčanov na novoročný kon-
cert do partnerského rakúskeho
mesta Neusiedl am See, bude
jeho druhá jazda smerovať opač-
ne – do Pezinka. V sobotu 23.
februára privezie rakúskych záu-
jemcov o našu kultúru na Etnofes-
tival. Tretia cesta povedie zase na
juh – do partnerského mesta Neu-
siedl am See, kde sa uskutoční 8.
marca klavírny večer. Bližšie infor-
mácie o tomto podujatí, vrátane
podmienok účasti možno nájsť na
www.pknet.sk/infofest.

Všetky cesty festivalového auto-
busu ako aj ďalších sedem pripra-
vovaných (do konca júna 2008) sú
súčasťou spoločného projektu
Revie – malokarpatskej komunit-
nej nadácie a mesta Pezinka

financovaného
z programu cezhraničnej spolu-
práce Slovensko-Rakúsko Inter-
reg IIIA.

Fes-
tivaly ako prostriedok rozvoja kul-
túrneho cestovného ruchu v pri-
hraničnom regióne

(EL)

Občianske združenie Inklúzia
Bratislava presťahovalo svoju po-
bočku s názvom Komunitné infor-
mačno-poradenské centrum Pod-
porný kruh do Mestského zdravot-
níckeho strediska na Hollého ulici
č. 2 v Pezinku (2. posch., oproti
výťahu).

Každý deň v čase od 8.00 do
15.00 hod. (v stredu až do 17.00
hod.) sú pre vás k dispozícii pra-
covníci centra (Jozef Veverka,
Eva Michalcová), ktorí vám veľmi
ochotne poradia a pomôžu. V uto-
rok a štvrtok v poobedňajších hodi-
nách budú k dispozícii odborníci v
rámci špeciálneho poradenstva –
logopéd, psychológ a iní.

Tel. kontakt: 033/641 2444, 45,
46, kl. 128.

V týchto dňoch nám posielajú miestne organizácie
a združenia žiadosti o uverejnenie oznamov o mož-
nosti darovania 2% dane na ich činnosť. Všetky ob-
sahujú podrobné zdôvodnenie a ubezpečenie, že
darované peniaze budú zmysluplne využité. Nie je v
našich možnostiach tieto žiadosti v plnom rozsahu
uverejniť, preto uvádzame aspoň stručné informá-
cie. Keďmôžete, prispejte týmto organizáciam:

(pripravuje skvelé
kultúrne podujatia, najmä Cibulák), Bratislavská 92,
902 01 Pezinok, IČO 356 072 71. Viac informácií na
www.cibulak.sk.

(rodinné aktivity a
činnosťMC MamaTataJa). Tel. 0911 668 033, www.-
pezinskerodiny.sk.

, Bratislavská 92, 902 01 Pezinok (na čin-
nosť, momentálne sa angažuje na realizácii sochy
Imriška Šipku), tel. 642 3179, oz5p@centrum.sk.
Darujte prostredníctvom REVIE – Malokarpatskej
komunitnej nadácie, sídlo Moyzesova 26, 902 01
Pezinok, IČO: 36070181.

Občianske združenie P.R.D.

Centrum pre rodinu Pezinok

O.Z. 5P

(r)

Kinosála

Malá sála

Ako študovaťa pracovať
vAustrálii

Koncert a rozhovory o
didgeridoo

Salónik
Aotearoa – krajina

dlhého bieleho oblaku
Vínna turistika vAustrálii

Estrádna sála

(pohyblivé obrázky):
15.00 Harvie Krumpet –Adam Elliot/Austrália,

2003, 22 min.
15.40 Big Mike – Hakan Berthas, Hanna Heilborn/

Sweden, 2004, 58 min.
17.00 Rozaliin príbeh (Rosalie´s Journey) – Warwick

Thornton/Austrália, 2003, 26 min.
17.40 V epicentre (At the Epicentre) – Ruhi Hamid/

UK, 2005, 48 min.

(pohyblivé i statické obrázky a trochu hudby):
15.30 Radoslav Danek –

18.00 Ondřej Smeykal –

(statické obrázky):
16.15 Jaroslav ,,Jairo" Kapšo –

18.00 František Slezák –
(hudba sveta):

19.30 Holotropic dance – didgeridoo, bubny, gitary,
flauty, ženský spev a k tomu ešte žinglovanie

20.30 Polemic – koncert
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(nedeľa) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– v spoluprá-
ci s TC Charizma;

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

;
(pondelok) o 17.00 hod. v

Minigalérii –
– vernisáž vý-

stavy. V spolupráci s redakciou
časopisu Pezinčan a Malokarpat-
skou knižnicou. Výstava potrvá do
1. apríla 2008;

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

(streda) o 9.00 hod. v Malej
sále – –
prehliadka tvorivosti detí MŠ;

(piatok) o 10.30 hod. vo
Veľkej sále –

– muzikál pre ZŠ v
podaní ZUŠ J. Kresánka Bratisla-
va;

(sobota) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále – –
večer bluegrassu s hlavným
hosťom . Hlavný
organizátor: Agentúra Velvet Mu-
sic;

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

– hlavný
organizátor: Dobrovoľný hasičský
zbor Pezinok;

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

– herec, komik, kaba-
retný umelec ( 27. 3. 1971);

(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– divadelná komédia v

2. 3.
TANEČNÁ SÚ-

ŤAŽ O POHÁR PKC

7. 3.
KONFLIKT A

HOSŤ

10. 3.
Z HISTÓRIE ČASO-

PISU PEZINČAN

11. 3.
BUDHIZMUS

12. 3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL

14. 3.
VLK A ČERVENÁ

ČIAPOČKA

22. 3.
BLUE VELVET NIGHT

23. 3.
HASIČSKÁ ŠI-

BAČKOVÁ ZÁBAVA

26. 3.
800 – VÝZNAMNÁ

OSOBNOSŤ PEZINKA – JOZEF
HANÚSEK

27. 3.
NO, NIE JE TO JED-

NODUCHÉ

– punkový koncert v cykle
Koncert v Klube mladých

WATER FLOW

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Účinkuje

s hrou
;

16. 3.
AHOJ, ROZPRÁV-

KA
Divadlo PI-

RAŇA Ako vodníkovi vy-
schol rybník

U

podaní Divadla WEST. V hlavných
úlohách Ľubo Roman, Karin Hay-
du a ďalší pri príležitosti Dňa uči-
teľov. PRE VEREJNOSŤ NEPRE-
DAJNÉ!;

(piatok) o 9.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– hlavný
garant: Združenie vinohradníkov a
vinárov Pezinok;

(piatok) o 17.00 hod. v Saló-
niku – – večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku;

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

– koncert v cykle

do 8. 3. – Jožin-
ko, dieťa svojich rodičov a iné kari-
katúry.

3. – 5.4.
.

28. 3.
DEGUSTÁCIA K

VÍNNYM TRHOM 2008

28. 3.
SPIEVANKY

29. 3.
SHARKS AND

BUTTERFLY

JOZEF SCHEK

Dni Mladej Boleslavi v
Pezinku

Koncert v Klube mladých.
VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY

1. – 2. Chuť lásky USA
4. – 5. Súkromná vojna pána

Wilsona USA
6. FK: Import/export RAK

7. – 9. P.S. Milujemťa USA
8. Ratatouille: Dobrú chuť

USA
11. Gympl ČR

12. – 13. Denník pestúnky USA
14. – 16. Asterix a olympijské hry

FRA
18. – 19. Sweeney Todd:Čertovský

holič USA
20. FK: Red road VB

21. – 23. Začarovaní USA
25. – 26. Táto krajina nie je pre

starých USA
28. – 30. Jumper USA

29. Tajomstvo Robinsonov-
cov USA

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

(len o 17.00 hod.)

(len o 17.00 hod.)

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Stále expozície:
Zo zeme

Z ateliérov

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– pezinskí autori v

EURÓPA V ŠKOLE

6. 3.

Jarné tvorivé dielne
pre deti a ich rodičov

7. 3.

– 55. ročník
medzinárodného projektu/súťaže

(štvrtok) o 13.00 hod. bude
otvorená výstava víťazných výtvar-
ných a literárnych prác, spojená s
odovzdávaním cien a diplomov;

(piatok) od 14.00 – 18.00 hod.
vás naučíme vyrobiť si výrobky,

ktorými si môžete skrášliť detskú
izbičku;

(sobota) od 14.00 do 19.00
hod. sa môžete zdokonaliť v techni-
kách výroby kraslíc. Prineste si so
sebou päť výduškov. Cena: 300 Sk.
Prihlásiť sa môžete do 12. 3. 2008.
Bližšie informácie:

Kreatívne sobotné
popoludnie – KRASLICE

15. 3.

EPIcentrum –
Centrum voľného času

(cvč)

v Zá-
mockom parku, tel. 033/641 2020,
0911 402 021,

.
www.epicent-

rum.org

Klub sprievodcov v spolupráci s Mestským múzeom organizujú v sobotu
23. februára pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov prehliadku Mest-
ského múzea v Pezinku spojenú s odborným výkladom. Zraz je o 15.00
hod. pred Starou radnicou. Podujatie je prístupné aj pre verejnosť. (EL)

16. 3.
MAĽUJEME VEĽKONOČNÉ VA-
JÍČKA

(nedeľa) o 16.00 hod. –

– malé aj veľké dievčatá,
nekupujte veľkonočné vajíčka!
Príďte si ich vlastnoručne vyrobiť.
Chlapci ocenia vašu námahu a my
sa potešíme vašej návšteve v mly-
ne.

Slovenská národná galéria v Bra-
tislave, Galéria insitného umenia v
Pezinku a Vlastivedné múzeum v

zbierke Mestského múzea
– Jozef Franko.

utorok – piatok: 10.00 –
18.00 hod., sobota: 10.00 – 16.00
hod.
Mestské múzeum, Stará radnica,
tel. 033/641 2306.

Sakrálna plastika
Otvorené:

Považskej Bystrici pozývajú na
výstavu

– výber z ilustrácií a
sôch podľa slovenských ľudových
rozprávok, ktoré zozbieral Pavol
Dobšinský zo zbierok Slovenskej
národnej galérie a Vlastivedného
múzea. Výstava bude otvorená do
4. mája 2008.

TROJRUŽA, LOMIDRE-
VO, JANKO HRAŠKO... V TVOR-
BE ĽUDOVÍTA FULLU A ŠTE-
FANA MELIŠA

Kontakt: 033/6404 035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria in-
sitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok.


