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V sobotu 8. marca sa v katedrále
Dómu sv. Martina v Bratislave usku-
točnila inaugurácia nového bratislav-
ského arcibiskupa metropolitu Mons.
Stanislava Zvolenského. Na sláv-
nostnej bohoslužbe pri príležitosti
zriadenia historicky prvej bratislav-
skej arcidiecézy a uvedenia jej pr-
vého arcibiskupa – metropolitu sa na
pozvanie arcibiskupského úradu
zúčastnil aj primátor mesta Pezinok
Oliver Solga a farár Pezinského de-
kanátu vdp. Zdenko Sitka. Na ná-
slednej slávnostnej recepcii sa pri-
mátor po prvýkrát stretol s Jeho Ex-

celenciou Mons. Stanislavom Zvo-
lenským, ktorému v mene občanov
Pezinka zablahoželal k pápežskému
menovaniu a uvedeniu do funkcie a
pozval ho na oficiálnu návštevu
nášho mesta. Zároveň aj, pri osob-
nom stretnutí, poďakoval bývalému
arcibiskupovi metropolitovi Jánovi
Sokolovi za dvadsaťročnú duchovnú
činnosť a obetavú prácu v prospech
našej farnosti, ale i v prospech
kresťanov Slovenska, ako i za jeho
pozitívny osobný vzťah k nášmu
mestu. (OSVaM)

Viac na strane 8.

Súčasťou sociálneho programu mesta je slávnostné prijímanie jubilantov predstaviteľmi mesta. Na stretnutia
raz za štvrťroka sú na radnicu pozývaní seniori, ktorí dosiahli vek 80, 85, 90 a viac ako 90 rokov. Posledné prija-
tie jubilantov primátorom Oliverom Solgom sa uskutočnilo 18. marca. Foto. (mo)

Malokarpatská knižnica v Pezinku sa už po deviatykrát
zapojila do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských
knižníc, ktorý sa tradične koná pri príležitosti Mesiaca
knihy – v marci. Tento rok prebiehal od 10. do 16. marca.

Aj tentoraz pracovníčky knižnice pripravili početné
podujatia pre verejnosť, študentov a detských čita-
teľov. Týždeň začal 1. kolom súťaže o titul Kráľovský
rozprávkar. V pondelok vo večerných hodinách sa
uskutočnila vernisáž výstavy Z histórie časopisu Pe-
zinčan, ktorý už 40 rokov mapuje život a dianie v mes-
te. Na druhý deň sa študenti pezinského gymnázia

stretli s významnou osobnosťou literárnej vedy a pe-
dagógom doc. Dr. René Bílikom, CSc. Malí čitatelia
spoznali spisovateľku Petru Feriancovú a oboznámili
sa s vydavateľstvom Slovart. V stredu prebehlo vy-
hodnotenie celoročnej Literárnej a výtvarnej súťaže a
súťaže Kritik roka. Vo štvrtok deti besedovali so spi-
sovateľom Júliusom Balcom o jeho najnovšej knihe
Strigôňov školský rok ako aj iných knižkách. Na zá-
ver sa s deťmi stretla autorka Betka Palacková a spi-
sovateľ Ľuboš Jurík besedoval so študentmi Ob-
chodnej akadémie o knihe Slovenský bigbít. (kk)

Mesiac apríl už tradične patrí
najprestížnejšiemu súťažnému
vinárskemu podujatiu na Sloven-
sku – Vínnym trhom v Pezinku. V
tomto roku už po trinásty raz ho
usporiadajú Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov v
spolupráci s Mestom Pezinok.

Ako nám povedala predsed-
níčka organizačného výboru Ing.
Oľga Bejdáková, v tomto roku
bolo do súťažnej degustácie
prihlásených 486 vzoriek vín od
101 slovenských a českých pro-
ducentov.

Slávnostné vyhlásenie a ocene-
nie šampiónov v jednotlivých kate-
góriách bude v piatok 25. apríla o
13.00 hod. v mieste konania VT v
Dome kultúry. Potom bude do
20.00 hod. verejná degustácia. V
sobotu ochutnávka začína o
11.00 a končí o 20.00 hod.

Organizátori sa tešia na vašu
návštevu. (mo)



Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku na svojom ostat-
nom zasadaní prerokovali aj pod-
nikateľský zámer spoločnosti Vista
real a Real Businnes v lokalite Moy-
zesova ulica (pred tzv. novou Sli-
máčkou). Schválili tiež predaj po-
zemku vo výmere 956 m na vybu-
dovanie parkoviska za rekordnú
sumu 4000 Sk/m . Zámerom spo-
ločnosti Vista real je na vlastnom
pozemku, ktorý mimochodom ni-
kdy nepatril Mestu, pred budovou
bývalých Západoslovenských te-
helní (dnes Allianz), vybudovať
objekt nazvaný Panoráma cent-
rum. Tento bol už pred niekoľkými
rokmi prezentovaný aj verejnosti.
Druhá spoločnosť, ktorá vlastní
budovu tzv. novej Slimáčky, bude
objekt nadstavovať o dve podlažia.
Dnes je pred týmto objektom ne-
udržiavaný rozjazdený trávnik.
Mesto sa snaží získať aj ďalšiu
(menšiu) časť tohto pozemku, na
ktorom bola v minulosti záhradná
reštaurácia Srdiečko. Jedná sa o
zhruba 200 m v majetku štátu.
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Pri tejto príležitosti chceme vy-
vrátiť tvrdenie, ktoré sa objavilo v
jednom médiu, že MsZ predajom
pozemku konalo proti občanom.
Už v roku 2003 dalo Mesto vypra-
covať štúdiu tohto parkoviska, na
ktorom malo byť 32 parkovacích
miest. Štúdia nebola realizovaná
práve pre nevysporiadané majet-
koprávne vzťahy. Zatiaľ tam bude
až do vysporiadania spomínaného
pozemku 24 parkovacích miest,
ktoré budú verejne prístupné a
zaplatia ich investori, ktorí prevzali
aj projekt z roku 2003.
Ďalším nedorozumením je tvrde-

nie, že sa uberú parkovacie miesta
na Kollárovej ulici pri jej generálnej
rekonštrukcii, na ktorú sme získali
peniaze Európskej únie. Jej revita-
lizácia bude v prospech občanov,
bude tam viac miesta pre zeleň a
oddych, menej pre autá. Tento
krok však vedie, podobne ako ob-
medzenie parkovania na Štefáni-
kovej ulici v minulom roku, k reduk-
cii automobilovej dopravy v centre
smerom k vybudovaniu pešej zóny

v strede mesta. Nemožno však už
dnes úplne vylúčiť automobily z
Kollárovej ulice, pretože by sme
zamedzili zásobovaniu početných
prevádzok.

K výhradám čitateľa, ktorý spo-
chybňuje vybudovanie veľkopre-
dajne Billa v starom hoteli Grand
len stručne: celé 90-te roky strašila
v centre mesta hrdzavým plotom
oplotená šedá, nefunkčná budova
zastaraného hotela, ktorú majiteľ
nechcel rekonštruovať. Predchád-
zajúci i súčasný primátor iniciovali
rekonštrukciu a využitie tohto ob-
jektu Billou, ako i vybudovanie par-
kovísk v okolí na náklady tejto fir-
my. Dnešný stav občanom vyho-
vuje a v minulom roku tento ob-
chod získal druhé miesto v ankete
Najlepšia predajňa roka.

V prípade nejasností alebo zá-
ujmu o vysvetlenie vzťahov a rôz-
nych javov týkajúcich sa správy
mesta sa môžu občania obrátiť na
svojich poslancov alebo predstavi-
teľov mesta, od ktorých dostanú
požadované informácie. (OSVaM)

Prezídium Únie miest Slovenska na svojom riadnom zasadaní 29.
februára v Nitre prijalo na podnet člena prezídia a primátora mesta Pezi-
nok komuniké, ktoré sa zaoberalo aj problémom skládky v Pezinku. Vy-
slovilo podporu vedeniu a obyvateľom mesta a odmietlo nerešpektova-
nie všeobecne záväzných nariadení mesta niektorými štátnymi úradmi.
Toto komuniké bolo následne poskytnuté aj médiám. (OSVaM)

Sme radi, že 6. marca v médiách
z úst primátora Bratislavy Andreja
Ďurkovského zaznelo rozhodné
konštatovanie o tom, že Bratislava
nepotrebuje skládku odpadov v
Pezinku a svoj problém s ulože-
ním komunálneho odpadu rieši
tak, aby nebol na úkor obyvateľov
Pezinka.

Jeho slová boli reakciou na kon-
štatovanie premiéra vlády SR Ro-
berta Fica o záujmoch Bratislavy
skládkovať svoj odpad v Pezinku.
Je namieste konštatovať, že pod-
stata problému, ktorého sa dotkol
premiér vo svojom vystúpení v
televízii TA 3, spočíva v konaní
Inšpektorátu životného prostredia
i Krajského stavebného úradu,
ktorí opakovane argumentovali,
že skládka odpadov v Novej jame
v Pezinku je jediným možným rie-
šením problému ukladania odpa-
dov Bratislavy. Podľa nich je vybu-
dovanie skládky súčasťou mno-
hých zámerov a štúdií Bratislav-
ského kraja (dnes BSK). O tomto
boli rovnako opakovane pre-
sviedčaní (zavádzaní) poslanci
NR SR vo výbore, ministri aj pán
premiér, rovnako aj občania mesta
a ekologickí aktivisti.

Už i vzhľadom na korektné vzťa-
hy a obojstranne prospešnú spo-
luprácu Bratislavy a Pezinka je na
škodu, že primátor Bratislavy ne-
bol informovaný a nemal možnosť
už v predchádzajúcom období
reagovať na výroky štátnych úrad-
níkov dotýkajúcich sa Bratislavy.
Bolo by sa predišlo mnohým ne-
pravdivým informáciám, ktorých
podstata je v podnikateľskom zá-
mere pezinskej firmy, ktorá vybu-
dovanie skládky v Pezinku inicio-
vala a ktorej, podľa našej mienky,
vychádzali štátni úradníci až ne-
štandardne v ústrety, pričom uvád-
zali ako argument práve domi-
nantný záujem Bratislavy. Nezod-
povedaná však zostáva otázka či
skôr konštatovanie, že aj v súčas-
nosti sa škvára z bratislavskej
spaľovne vozí do Pezinka na uzat-
vorenú skládku v Starej jame. Do-
kedy?

Na záver vyjadrujeme presved-
čenie, že vzniknutá situácia nena-
ruší kolegiálne vzťahy oboch pri-
mátorov, ako i spoluprácu oboch
miest v budúcnosti. (OSVaM)

V sobotu 8. marca sa primátori
Bratislavy a Pezinka stretli v Bratis-
lave, kde hovorili o situácii ohľadne
skládky. Primátor Bratislavy potvrdil
svoje odmietavé stanovisko riešiť
problém bratislavského odpadu
skládkovaním v pezinskej Novej
jame a ubezpečil primátora Pezinka
o svojej podpore. (OSVaM)

Pri nedávnom zápise detí do
prvých ročníkov pezinských zá-
kladných škôl bolo zapísaných 233
žiakov (133 chlapcov, 100 dievčat).
Najviac prváčikov bude v ZŠ Ku-
peckého – 95. Ďalej v ZŠ Fándlyho
93, Na bielenisku 33 a v ZŠ Orešie
12. Štvrtina budúcich prvákov ne-
býva v Pezinku. Odklad nástupu do
školy dostalo 21 detí. (vt)

V zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 4/2003 majú
vlastníci pozemkov a stavieb na
území mesta Pezinka povin-
nosť vykonať každoročne od
posledného marcového týždňa
do 30. apríla celoplošnú derati-
záciu.

(ku)

Pokiaľ ste ju ešte neurobili,
túto povinnosť vám pripomíname.

Vlastníci nehnuteľností sú povin-
ní: udržiavať nehnuteľnosti v čis-
tote podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov, odstraňovať
z nich odpady, ktoré môžu byť zdro-
jom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Vlastník malej nehnuteľnosti (rod.
dom, chata) môže deratizáciu vy-
konať aj sám, ale musí sa pri kon-
trole preukázať dokladom o ná-
kupe deratizačného prípravku.

Kontrolu plnenia povinností vy-
koná Mesto prostredníctvom kom-
petentných pracovníkov MsÚ v
spolupráci so štátnym okresným
hygienikom.

Finančné oddelenie opäť vy-
chádza v ústrety občanom. V pr-
vom aprílovom týždni, t.j. od 31.
marca do 7. apríla, budú pracov-
níčky referátu miestnych daní a
pokladne k dispozícii občanom
počas celého týždňa v čase od
8.00 hod. do 18.00 hod. aj počas
obednej prestávky. Občania si
vtedy môžu vyzdvihnúť platobný
výmer k dani z nehnuteľnosti a
ihneďdaň zaplatiť v pokladni mest-
ského úradu. Navyše v utorok a

štvrtok v tom týždni od 18.00 do
20.00 hod. sa budú platobné vý-
mery vydávať v Klube dôchodcov
v Grinave (pre časť Grinava) a v
budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. č.
95 (pre časť Cajla a sídlisko Se-
ver). Tu bude možnosť zaplatiť aj
daň. Nevyzdvihnuté platobné vý-
mery budú následne doručované
poštou formou doručenky do vlast-
ných rúk alebo doručované mest-
ským kuriérom. (FO MsÚ)

Na pripome-
nutie 800. vý-
ročia prvej pí-
s o m n e j
z m i e n k y o
Pezinku vy-
dalo Mesto
Pezinok fa-
rebné plagáty
s pohľadom
na centrum

mesta v noci.Autorom fotografie je
Ján Štrba. Súčasťou plagátu je aj
špeciálny jubilejný logotyp z dielne

Ivana Čaputu. Plagáty sú nielen
upútavkou na spomínané výročie
či jednotiacim, resp. identifikač-
ným znakom všetkých udalostí a
osláv poriadaných v meste po celý
rok, ale aj vkusným dekoračným
prvkom vhodným na výlepové plo-
chy, do výkladných skríň, vitrín, na
dvere, panely, výzdobu rôznych
verejných priestranstiev a iné. Kto
má záujem použiť ich na podobné
účely, môže si ich vyzdvihnúť bez-
platne na Mestskom úrade v Pe-
zinku, č. dv. 9. (EL)



V minulom čísle sme písali o
rekonštrukcii Kollárovej ulice,
ktorá bude prebiehať v máji a jú-
ni. Pokračuje tiež rekonštrukcia
objektu na Radničnom námestí
9. Plánované sú však aj ďalšie
stavebné akcie.

Ešte do Vinobrania by mala byť
zrealizovaná rekonštrukcia Mla-
doboleslavskej ulice. Bude po-
zostávať z výstavby novej komu-
nikácie, chodníka a parkovacích
miest. V súčasnosti sa vybavujú
povolenia stavby a vysporiadanie
pozemkov, ktorých vlastníkom je
Rád kapucínov.

Vypracúva sa projektová doku-
mentácia na rozšírenie verejného
osvetlenia na Bielenisku, popri

škole a potoku Saulak. Táto komu-
nikácia je značne využívaná pe-
šími a chýba tu nočné osvetlenie.

Pripravené je rozšírenie verej-
ného osvetlenia na Bokesovej
ulici od jestvujúcej domovej zá-
stavby po štátnu cestu II/503.
Stavba má byť realizovaná ešte
do leta.

Tento rok bude vypracovaná pro-
jektová dokumentácia na rekon-
štrukciu Záhradnej ulice a vý-
stavbu parkovísk na Bratislavskej
ulici. V prvom prípade sa uvažuje s
budovaním komunikácie, chodní-
ka, parkovísk a kontajnerových
stanovíšť. V druhom sa riešia oboj-
stranné parkoviská na Bratislav-
skej ulici pri sídlisku Juh.

Dopracúva sa tiež projektová
dokumentácia na parkovisko na
ulici L. Novomeského (sídlisko
Sever) a výstavbu vstupnej komu-
nikácie do sídliska na Moyzeso-
vej ulici s prepojením na novovy-
budovanú cestu.

V tomto roku má byť vybudo-
vaný prepojovací chodník v Gri-
nave smerom od Limbašskej
cesty po čerpaciu stanicu pri ná-
kupných strediskách v lokalite
Sahara. K realizácii stavby je ne-
vyhnutný záber pozemku – jab-
loňového sadu, ktorý obhospo-
daruje grinavské Vinohradnícke
vinárske družstvo podielnikov
Karpaty. (mo)

Na pôde Mest-
ského úradu sa 20.
februára uskutoč-
nilo slávnostné vy-
hlásenie výsled-
kov celomestskej
ankety Najlepšia
p r e d a jňa r o k a
2007 v Pezinku.
Ocenenia zástup-
com najúspešnej-
ších predajní a pre-
vádzok odovzdal
primátor Oliver
Solga. Podrobné
výsledky ankety
sme priniesli v mi-
nulom čísle. Na spoločnej fotografii sú ocenení s primátorom mesta. Foto (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
15. februára 2008 schválilo prí-
spevky z mestského rozpočtu na
rok 2008 na šport, kultúru a sociál-
nu starostlivosť. O dotáciu prejavilo
záujem 71 organizácií, klubov a
jednotlivcov, ktorí požadovali sumu
vyše 9,5 mil. Sk. Podpora predsta-
vuje 3,75 mil. Sk, z toho na šport 3
mil., kultúru 500 tis. a sociálnu po-
moc 250 tisíc Sk.Časť z týchto pro-
striedkov ostáva zatiaľ na účte
mesta ako rezerva. Schválené dotá-
cie:

– na čin-
nosť šachového klubu ,

– na činnosť stolnoteniso-
vého klubu ,

– na činnosť klubu ,
– na čin-

nosť ,
– na čin-

nosť . ,
– na

činnosť oddielu ,
– na činnosť

,

Šport
Klub šachu Pezinok, OZ

7 tis. Sk OZ
Stolnotenisový klub ZŠ Na biele-
nisku

126 tis. Sk Športový
klub hádzanej Agrokarpaty Pezi-
nok 195 tis. Sk
Plavecký klub Pezinok

53 tis. Sk Klub orientačné-
ho behu Sokol Pezinok

128 tis Sk AŠK Pezinok –
všetky oddiely (cyklistika)

67 tis. Sk GFC
Grinava (futbal) 209
tis. Sk Pezinský športový club-

futbalový klub 612
tis. Sk Mládežnícky basketba-
lový klub Pezinok

571 tis. Sk Volejbal Tenis
Club Pezinok 141 tis.
Sk MaSK Pezinok (softball)

123 tis. Sk TJ Baník
Pezinok (futbal)
173 tis. Sk OZ Stolnotenisový
klub ZŠ Na bielenisku

15 tis. Sk Minifut-
balový klub NOVÝ ŽIVOT Pezi-
nok
25 tis. Sk Jednota dôchodcov
Slovenska MO Pezinok

3 tis. Sk ŠK
Power Factory Pezinok (kulturis-
tika)

10 tis. Sk Mládežnícky basketba-
lový klub Pezinok

200 tis.
Sk Svatava Špániková (kickbox)

5 tis.
Sk Ing. Jaroslav Kováčik

10 tis. Sk

– na činnosť
,

– pre extraligu
muži ,

– na činnosť
, – na

činnosť klubu ,
– na činnosť klubu

,
– na Šte-

fanský turnaj o putovný pohár pri-
mátora mesta ,

– na memoriál Milana Bacigála
,

– na 5.
športové hry seniorov ,

– na usporiadanie celosloven-
skej súťaže v kondičnej kulturistike

,
– basketbalová

pyramída v MBK Pezinok-prina-
vrátenie basketbalu do škôl

,
– na nákup športových potrieb

, – na
európsky pohár a majstrovstvá
sveta v šport. lezení pre Jakuba a
Dominiku .

Kultúra
OZ P.R.D.

10 tis. Sk OZ P.R.D.
70 tis. Sk

OZ Pezinské rozprávkové divad-
lo 20 tis. Sk
Spolok DH Grinavanka

20 tis. Sk Malo-
karpatská knižnica v Pezinku

15 tis. Sk Spo-
lok DH Cajlané

50 tis. Sk Malokar-
patské múzeum v Pezinku

50 tis. Sk
Sociálna starostlivosť
Jozef Poláček – Združenie absti-
nentov SR 5
tis. Sk Slovenský zväz telesne
postihnutých
20 tis. Sk OZ DOTYK

7 tis. Sk ZO
Zväz diabetikov 5 tis.
Sk Jednota dôchodcov Sloven-
ska MO Pezinok

12 tis. Sk Klub
VENUŠA Pezinok

5 tis. Sk
PAX CHRISTI SLOVAKIA

– na vydanie knihy
Okénko pezinčiny ze strýcem La-
jem , – na 20.
ročník festivalu Cibulák ,

– na Etnofestival 2008 ,
– na čin-

nosť v roku 2008 ,
–

na nákup literatúry ,
– na 8. ročník

medz. festivalu malých DH Dy-
chovky v preši ,

– na
Keramické trhy 2008 .

– na motivačný pobyt
,

– na aktivity členov
, – rekondič-

no-rehabilitačný pobyt ,
– na činnosť

,
– na rekreačno-

poznávací pobyt ,
– celoslov. stret-

nutie Dni vďaky Terchová ,
– na

letný detský tábor ,
– propa-

gácia svojpomoc. skupiny na po-
moc rodine v kríze ,

– na činnosť
spolku ,

– participácia
na projekte Mesto priateľské rodi-
nám ,

– na činnosť ,

– na činnosť .

10 tis. Sk Spo-
ločenstvo Plameň lásky

7 tis. Sk
Miestny spolok Slov. červeného
kríža Pezinok II.

10 tis. Sk Centrum pre
rodinu MaMaTaTaJa

38 tis. Sk Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym postih-
nutím 15 tis. Sk Únia
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska 5 tis. Sk

Na 16. ročníku súťaže o

mesto Pezinok bodovalo hneď
dva razy.

vydaný pri príležitosti
800. výročia prvej písomnej
zmienky o Pezinku, z autorskej
dielne fotografa Jána Štrbu a gra-
fického štúdia Impalex, ziskal
cenu redakcie Obecných novín a
prospekt vydaný
samosprávou Mesta Pezinka si v
kategórii F odniesol zo súťaže
tretie miesto.

Najkraj-
šie kalendáre Slovenska 2008

Nástenný kalendár Pezi-
nok 2008

Pezinok 2008

(EL)

Pred vstupom do eurozóny čaká
aj Mesto Pezinok niekoľko zloži-
tých krokov. S prípravami na zave-
denie eura sa začalo už v uplynu-
lom roku. Zavedením eura sa
ovplyvnia legislatívne normy
mesta, zmluvné vzťahy, ekono-
mická aj hospodársko-admini-
stratívna oblasť. Mesto Pezinok
sa pripravuje aj na informačnú
kampaň o zavedení eura medzi
občanmi. Na mestskom úrade
bola zriadená skupina eurotímu
zodpovedná za prípravu a hladké
zavedenie eura. Mesto Pezinok
sa prihlásilo k etickému kódexu,
ktorého úplné znenie uverejníme
v budúcom čísle. (JS)



V priestoroch Základnej školy
Pezinok, Orešie sa v sobotu 29.
marca (14.00 – 20.00 hod.) usku-
toční výstava vín pod názvom

. O dobrú
náladu sa postará Dychová hudba
Grinavanka.

Gri-
navská ochutnávka vín

(dš) Križovatka Hrnčiarska – Št. Polkorába. Foto (mo)

Už dlhší čas ma kvári a znepoko-
juje označenie prednosti na uli-
ciach Št. Polkorába – Hrnčiarska.
Prednosť prechodu tu majú vozid-
lá na priamej ceste. Tá býva však
obsadením vyťažená – podľa bež-
nej praxe – na necelých päť per-
cent, kým v smere cez križovatku
Št. Polkorába – Hrnčiarska treba
rešpektovať označenie STOP. A to
vôbec nie je praktické, nakoľko
,,hlavný ťah" vozidiel vedie práve
križovaním týchto ulíc. Tých je
teda viac ako 95%. Rozhodne účel-
nejšie by bolo, keby absolútna väč-
šina užívateľov tohoto priestoru
ciest mala prirodzene a logicky
zdôvodnenú prednosť pri precho-
de z jednej ulíc na druhú.

Obdobne analogická situácia
nastáva aj na susednej križovatke
ulíc Za hradbami a Hrnčiarskej.

Pozitivne riešenie tejto situácie

by určite prospelo k spokojnosti
užívateľov ciest. (ja)

Stanovisko Mestského
úradu a ODI v Pezinku:
,,Súčasné dopravné značenie na

uliciach Hrnčiarska, Št. Polkorába
a Za hradbami bolo na podnet
občana konzultované s doprav-
ným inžinierom ODI v Pezinku.
Podľa nášho názoru by nebolo

vhodné meniť prednosť v jazde na
uvedených uliciach, pretože z
hľadiska nehodovosti je vhodnej-
šie, na tzv. ,,téčkových" križovat-
kách priamy ťah zachovať ako
hlavný a pripájané cesty ako
vedľajšie. Z tohto dôvodu so zme-
nou dopravného značenia neuva-
žujeme."

Ing. Miloš Bačák

LIST ÈITATE¼A

Chceli by sme vás informovať o
aktuálnych skutočnostiach na cin-
toríne v Pezinku.

V súčasnosti došlo k vyčerpaniu
všetkých voľných hrobových miest
na tomto cintoríne. Žiadame obča-
nov, aby túto skutočnosť akcepto-
vali. Správa cintorínov ubezpečuje,
že nedisponuje voľnými hrobovými
miestami a nemá ani dosah na prí-
padné rozšírenie pezinského cin-
torína. Je nedôstojné a zbytočné
robiť nátlak na pracovníkov Správy
cintorínov, spochybňovať ich infor-
mácie (čestnosť konania) a vyvolá-
vať obojstranne stresujúce situácie
pri vybavovaní pohrebov. V súčas-
nosti je možné prenajať si hrobové
miesto na cintorínoch na Cajle a v
Grinave.

Zároveň chceme požiadať obča-
nov, aby venovali zvýšenú pozor-
nosť Prevádzkovému poriadku po-
hrebísk v meste Pezinok, ktorý je

platný od 25. septembra 2006 a
zapracováva vo svojich ustanove-
niach zákon č. 470/2005 Zb. z. o
pohrebníctve. Prevádzkový poria-
dok je k nahliadnutiu v kancelárii
Správy cintorínov a na vývesných
tabuliach na cintorínoch. Viacerí
občania si osvojili, že na všetky
úpravy (úpravy hrobov, stavebné
práce, požiadavky na úpravu ze-
lene a iné) je potrebné vyžiadať si
súhlas správcu, prípadne sa infor-
movať, ako postupovať pri svojich
zámeroch. Tým serióznym obča-
nom, ktorí takto konajú, touto ces-
touďakujeme.

Problematickou však zostáva ne-
dostatočná informovanosť pri pre-
chode práv k nájmu hrobového
miesta (hlava V. prevádzkového
poriadku). Pri vybavovaní pohrebov
je potrebné, aby nájomca hrobu
predložil nájomnú zmluvu, prípadne
doklad o zaplatení nájmu a občian-

sky preukaz pre overenie jeho to-
tožnosti. V prípade, že nájomca
hrobu zomrel, je nevyhnutné, aby
sa pozostalí dohodli, na koho prejde
nájom hrobu. Po predložení sú-
hlasu rodinných príslušníkov bude
vykonaná zmena v evidencii hrobo-
vých miest. Vzhľadom na nedosta-
tok hrobových miest registrujeme
zvýšený záujem o prevody prenáj-
mov hrobov a je preto v záujme všet-
kých zúčastnených, aby akcepto-
vali tieto pokyny.

Občanom odporúčame, aby si
preverili, či vlastnia nájomné zmluvy
k hrobom, ktoré majú v nájme. V
opačnom prípade musia požiadať o
vyhotovenie nových v kancelárii
Správy cintorínov v Dome smútku v
Pezinku. Informácie poskytujeme aj
telefonicky na č. 033/641 1045.

Správa cintorínov

Ing. Michal Belan,
Ing. HanaČechová

Reagujem na posledný odstavec
článku Jany Zelenákovej

v minulom čísle
Pezinčana. Veľmi by ma zaujímal
postoj pisateľky k problému pred
30 rokmi, keď vyvlastnili obyva-
teľom Hrnčiarskej a Bernolákovej
ulice záhrady a desaťmetrov od ich
domov postavili činžiaky. Ak mys-
líme obaja na rovnakú novostavbu,
tak tá je umiestnená v záhrade ro-
dinného domu a nechápem aký

tento
doma zaberá. Mimochodom, výraz
– obstavať 4 – 7 poschodové čin-
žiaky rodinnými domami – už patrí
do čierneho humoru.

Hrnčiarska ul.

Doma nie
je nikto prorokom

,,pekný priestor bytovkárov"

S. Valko,

Ad: Doma nie je nikto
prorokom (č. 2/2008)

Problém akútneho nedostatku hrobových miest na cintoríne v centre
mesta rieši vedenie mesta už niekoľko rokov. Aby sme sa vyhli jeho ob-
medzenej prevádzke alebo dokonca zatvoreniu, podnikli sme niekoľko
opatrení vedúcich k rozšíreniu jestvujúceho cintorína. Od Slovenského
pozemkového fondu sme odkúpili časť pozemku na území bývalého
lesného závodu vo výmere 1,4 ha. Odkúpili sme tiež rodinný dom na
Seneckej ulici spolu s veľkým sadom. Medzitým však nadobudol prá-
voplatnosť nový zákon, ktorý určuje, že hrobové miesta ako i stavby,
musia byť od ľudských obydlí vzdialené minimálne 50 metrov. Keďže
tieto parametre spĺňa len časť nadobudnutých pozemkov, rokujeme o
kúpe ďalších pozemkov pri trati, v rozlohe asi 1,2 hektára, ktoré sú aj v
územnom pláne určené na rozšírenie cintorína. Súčasťou tohto rozší-
reného areálu by mal byť aj nový Dom smútku, objekt správy cintorína a
záchytné parkovisko. Zaoberáme sa aj vytipovaním lokality na zriade-
nie nového cintorína. Zatiaľ sa na spomínanom cintoríne pochováva len
do rodinných hrobov alebo na mestských cintorínoch v grinavskej a caj-
lanskej časti mesta. (OSVaM)

Nikdy sme netvrdili, že nebu-
deme uverejňovať kritické články
aj keď budú dlhšie, musia byť však
vecné. Skutočnosťou však je, že
materiálu do každého čísla je troj-
násobok a nikto si nemôže nároko-
vať periodicitu a rozsah o aký po-
žiada. Len samotná redakcia, kto-
rá sa zodpovedá Mestskému za-
stupiteľstvu, má právo ale i zodpo-
vednosť rozhodovať o obsahu a
dbať na vyváženosť príspevkov.
Prirovnávať činnosť redakcie k
praktikám bývalého režimu je ne-
miestne už i preto, že pisateľka
článku dostala opakovane taký
priestor o aký požiadala. Nepriná-
leží mi ako zástupcovi vydavateľa
časopisu Pezinčan vyjadrovať sa k
hanlivým označeniam poslancov
ako „konšelov“, dovolím si však
aspoň jednu poznámku na margo
slov pani Zelenákovej: Autorka
článku pani Šoltová ani v náznaku
nepolemizuje s autorkou článku o
práve kritizovať predstaviteľov
mesta, ani ich nespomína. Pani
Šoltová píše len a len o svojej opa-
kovanej pozitívnej skúsenosti. Nik-
de nespomína žiadneho poslanca,
píše o pracovníkoch Mestského
úradu. A na záver mi nedá, aby
som nekonštatoval fakt, že mediál-
ne a iné výpady pani Zelenákovej
proti poslancom a vedeniu mesta
začali až vtedy, keď jej dcére nebol
pridelený mestský byt.

Oliver Solga

Štvrtý (aprílový) poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční 2. apríla od
16. do 18. 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, pripo-
mienkami, otázkami týkajúcimi sa
života v meste či so žiadosťami o
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy. V rovnaký deň sa budú
konať poslanecké dni aj v historic-
kých častiach Grinava a Cajla. V
Grinave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18. do 19. hod. a na
Cajle v budove Psychologicko-
pedagogickej poradne na Cajlan-
skej ul. č. 95 od 17. do 18. hod. (EL)



Pretčasné velkonočné svátky
máme ščastlyvo za sebú, tri dny
obžerstva (u nekeho aj štyri) a
opilstva zme zdánlyvo bes újmy
prežily a prečkaly. Šibat a oblévat
neskaj chodzá uš len výny-
mečné individualyty, alebo prí-
slušnýci folklórnych súború, ket
dónde točit telka. Alebo vám sa
ty televýzne noviny pozdávaly?
Na svece nám ludom okrem tej
chvýlky času, čo zme tu, nepatrí
nyšt. Je pravda, že sa tu celý
život naháname a plahočíme za
nečím, any porádne nevýme za
čím, lýtame na aftákoch, né
podla pravidél, ale čo to dá,
každý mosí byt onečo lepší, jako
ten druhý, a ten zmysel, to
duchovno, to, gvúlyva čemu
žijeme, to nám nejako unyká.
Veznyte si len týtok svátky,
vypráva sa o tém, jako keby to
bola nejaká bájka, alebo legen-
da, ale to bola skutečná událost!
To sa naozaj stalo! Alebo to uš
fakt nykeho nezaujímá? Dobre
teda, ale u mna je Velká noc
spojená s pokorú a pokánym, tak
to skúsim aspon sám. Zrovnaj
sem si spomenul na stĺpek, kerý
sem písal nekedy any né pret
rokem a kydal sem tam na Žiga
Pálfyho, že čo tá Skalyca s neho
aj má a tak dálej. Teras bych sa
mu scel verejno ospravedlnyt a
požádat ho o otpuscený, lebo
akurát fčúl mám pocit, že má z
neho hodne. A nevyprávam len o
hokeji, to Skalyčané a nekerý,
kerým sa nečáži čítat noviny
velyce dobre vedzá. Žigo je
predešeckým človek a otýc a to
je jeho najvačá výhra v živoce.
Ale zároven aj ščascí na svece.
Já sem to síce nygdy nezažil, asi
mi to any nebude doprýte, ale
potomstvo je parádna vec. Ale
myslím si, že tý nervy a
ponáhlaný sú neny zrovna tý
najlepšé veci, keré by zme im
maly zanechat. Priznajte sa,
kolký z vás zebraly dzeci na
prútky? Já vým, ešče neny jar, f
Tatrách hodne snežilo, na Spiši
dokonca nemaly eletriku, no ale
kolký to aspon plánovaly? Né
tak, že naložit dzeci do auta,
dovést pot vŕbu, narezat prútky,
hodzit do auta a fičat domú do
tepla k televýzoru. Myslel sem
zebrat dzeci za ruku, urobit si
prechácku do chotára, povyprá-
vat sa a vrácit sa báraj zmoknutý
domú. Alebo sem naivný
romantyk? Veru, ket tak kukám
okolo seba, tak pravdepodobne
áno. Ináč, fšimly ste si jaký je
Pezinek populárny? Hlavne
nekeré xychty na nekerých
štátnych úradoch, f tém zme
pedbehly uš aj tý Píščany...

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

(majiteľZoroslav Kollár) . Originálny nápoj na báze hroz-
nového muštu namiešal tím výskumníkov v Komplexnom výskumnom
ústave vinárskom a vinohradníckom, pod vedením doc. Farkaša. S
jeho výrobou začal Vinársky závod Pezinok v roku 1974.

Výroba Viney sa v lete presunie z Pezinka do Rajeckej Lesnej v
Žilinskom okrese. Nový výrobca chce Vineu dodávať predovšetkým
na slovenský a český trh.

Koncern Kofola 20. februára oznámil, že kúpil od Vitisu Pezinok
značku Vinea

(mo)

Na oddelenie výstavby mesta
Pezinok sa obrátila spoločnosť
Vitis Pezinok, ktorá je majiteľom
objektu pálenice na Šancovej ulici.
Informovala o svojich zámeroch
premiestniť odtiaľto výrobu do
svojho areálu na ulici Za dráhou,
objekty zbúrať a na ich mieste po-
staviť v súlade s územným plánom
nízkopodlažné bytové domy. Tento

zámer a predložená štúdia bola s
kladným výsledkom prerokovaná
aj v Komisii územného rozvoja.
Mesto prijalo správu o likvidácii
pálenice s potešením, pretože sa
tak vyriešia dlhoročné sťažnosti
obyvateľov okolitých nehnute ľ-
ností na túto prevádzku. Oďalších
postupoch investora budeme obča-
nov informovať. (OSVaM)

Aj v tomto roku organizuje Liga
proti rakovine na území Slovenska v
poradí už 12. ročník verejnej finan-
čnej zbierky Deň narcisov na pod-
poru programov prevencie, včasnej
diagnostiky a liečby rakoviny. V na-
šom meste s hlavným organizáto-
rom spolupracuje Klub Venuša.

Verejná finančná zbierka sa usku-
toční 11. apríla v čase od 9.00 do
17.00 hodiny. V uliciach mesta a
prihlásených susedných obciach
budú chodiť dobrovoľníci označení
šerpou s evidenčným číslom a zna-
kom LPR SR ako aj nápisom Deň
narcisov 2008. Finančné príspevky
sú dobrovoľné a v ľubovoľnej výške.
Za príspevky vopred ďakujeme. (aš)

Ad: Z rokovania februárového mestského zastupiteľstva (Pezinčan č. 2/2008)

Prečítala som si v Pezinčanovi článok
, medziiným

aj tému zvyšovania platu primátorovi a viceprimáto-
rovi. Bola som udivená hlasovaním poslancov (vi-
dela som to aj v televízii) pri zvyšovaní platu primáto-
rovi.

Náš primátor si nezaslúži zvýšenie platu? Mnoho
občanov okolitých miest a dedín, dokonca veľa mo-
jich známych z Bratislavy, nám ho závidí. Všetci vi-
deli, ako len nedávno bojoval spolu s nami občanmi
proti skládke odpadu v meste. Naše mesto prekvitá
a to, že opäť získalo vysoké ratingové ohodnotenie,
tiež nie je náhoda. Čo urobil zlé, resp. neurobil pre
mesto a nás občanov náš primátor? Odpovie mi
niekto z poslancov?

občianka Pezinka

Z rokovania
februárového mestského zastupiteľstva

Alžbeta Jedličková

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska organi-
zuje v Pezinku každý prvý pondelok v mesiaci od 8.00 do 12.00 hod.

. Miesto: Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok. Tel. 0905
477 973, 02/654 20798, e-mail: unss.bratislava@unss.sk. Vopred sa
treba telefonicky objednať.

PO-
RADENSKÝ DEŇ

(unss)



Vážení občania mesta Pezinok, s
úprimnou sympatiou sledujeme
váš boj o zdravšie životné prostre-
die, ktoré je vlastne bojom za
právo nás všetkých na rozhodo-
vaní o veciach verejných a v pros-
pech občana. Plne podporujeme
vaše stanovisko, že skládka ne-
patrí do blízkosti obytných zón a
už vôbec nie do blízkosti centra
Pezinka, ktorý je historicky cen-
trom celého nášho regiónu.

Pevne veríme, že kompetentné
orgány a naši zástupcovia v parla-
mente a vo vláde budú nápomocní
vyriešeniu tohto problému v pros-
pech občanov Pezinka, ktorí svoju
vôľu dali najavo rozhodným a pre
nás všetkých inšpirujúcim spôso-
bom. Podľa rozhovorov s občanmi
obce Dubová má vaša iniciatíva aj
ich podporu, a to nielen pasívnu,
ale aj aktívnu, ktorú viacerí preja-
vili účasťou na zhromaždení proti
skládke.

V celom meste Pezinok je cítiť
prudké zvýšenie občianskej spo-
lupatričnosti a občianskeho pove-
domia. Pezinčania obdivuhodným
spôsobom vyjadrili svoje názory a
zaktivizovali sa. Prosíme vás, aby
ste vytrvali vo svojom úsilí a do-
tiahli ho do konca. Využite energiu
tohto vášho boja za zdravšie ži-
votné prostredie a ukážte celému
nášmu regiónu a Slovensku, že sa

dá riešiť problém odpadového hos-
podárstva mesta bez extrémneho
zaťažovania životného prostredia,
zhoršovania kvality bývania oby-
vateľov regiónu a s minimálnym
dopadom na občana.

Sledujeme rôzne diskusné fóra,
kde téma obec Dubová a Skládka
odpadov Dubová s.r.o. v jej ka-
tastri tiež viackrát rezonovala a nie
práve pozitívne s množstvom ne-
zodpovedaných otázok. Na sklád-
ku v obci Dubová sa vozí váš od-
pad. Jej kapacita vydrží pri tomto
tempe ukladania už len tri – štyri
roky. Naši občania tiež nie sú nad-
šení následkami rozhodnutí uro-
bených v minulých obdobiach či
už na úrovni obce, okresu, kraja.
Treba riešiť tento veľký problém s
odpadmi.

Teraz mnohých napadnú otázky:

čo je za týmito slovami..., čo tým
sledujú..., nie je to útok na naše
záujmy..., aká je to politika... a tak
ďalej. Nehľadajte skryté významy
tohto listu!

Vďaka vášmu tlaku dozrel čas,
aby sme sa pokúsili nájsť výcho-
disko z problému, aby sme sa
prestali hrať na vlastných pie-
sočkoch (mestských, obecných,
podnikateľských, politických) a
využili niektorú zo spoločných plat-
foriem (Združenie miest a obcí
Malokarpatského regiónu alebo
niektorú existujúcu občiansku ini-
ciatívu) na komunikáciu a návrhy
reálnych riešení.

Držíme vám palce, a keďže ste
povedali , čakáme či sami alebo
spoločne povieme aj .

(krátené)

A
B

Starosta a poslanci
obce Dubová

Vážený pán primátor,
v nadväznosti na Váš list, ktorý ste
mi zaslali dňa 7. marca 2008, si
Vás dovoľujem ubezpečiť, že
Hlavné mesto SR Bratislava sa
nepodieľa na problémoch, ktoré
vznikli ohľadne skládky v Novej
jame v Pezinku.

Osobne som rád, že môžeme
spoločne konštatovať veľmi dobré
vzťahy a vzájomne prospešnú
spoluprácu medzi Hlavným mes-
tom SR Bratislavou a mestom Pe-
zinok. Zároveň nepochybujem, že
tomu bude takto aj v budúcnosti.

Vo Vašom liste, vážený pán pri-
mátor, ste však naznačili existen-
ciu problému ohľadne vývozu
škváry mestskej spoločnosti OLO
a.s. V tejto súvislosti Vás chcem
informovať o dôležitých skutoč-
nostiach, ktoré neznamenajú, že
Hlavné mesto SR Bratislava po-
trebuje vyvážať odpad do Pezin-
ka.

Škváru (katalógové číslo
190112) odvážame na skládku
Pezinské tehelne, a.s. na základe
zmluvy medzi spoločnosťou OLO
a.s. a Pezinskými tehelňami uza-
vretej od 1. 11. 2007 do dovezenia
47 466 t (t.j. 61 706 m ), čo je cca
1,5 ročná produkcia OLO a.s. Prí-
lohou zmluvy je aj rozhodnutie
Obvodného úradu životného pro-
stredia v Pezinku č. ŽP/ODP-
/2005/948/32/Sch, ktorým sa
schvaľuje projektová dokumentá-
cia na uzavretie, rekultiváciu a
monitorovanie skládky odpadov
po jej uzavretí.

V zmysle uvedenej zmluvy a
rozhodnutia Obvodného úradu
životného prostredia v Pezinku
plní škvára úlohy plynovej plošnej
drenáže na odvedenie priesako-
vých vôd. V tomto prípade sa teda
nejedná o režim skládkovania
odpadu, ale naopak ide o jeho
využitie ako materiálu pri uzatvá-
raní skládky. Uvedený postup jed-
noznačne slúži na uzavretie a re-
kultiváciu skládky, čo je v záujme
mesta Pezinok.

Chcem preto na záver zdôraz-
níť, že Hlavné mesto SR Brati-
slava má zabezpečenú likvidáciu
odpadu, zároveň pripravujeme
zvýšenie kapacity našej spaľovne
a akékoľvek vťahovanie Hlav-
ného mesta SR Bratislavy do pro-
blému skládky v Pezinku je vykon-
štruované a nezodpovedá realite.

primátor
Hlavné mesto SR Bratislava

3

AndrejĎurkovský

Na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle
firmy Petmas s.r.o., je v prevádzke
zariadenie na zber odpadov, tzv.
Zberné miesto nebezpečných odpa-
dov a komunálnych odpadov. Zberné
miesto slúži na zber jednotlivých
zložiek odpadu s obsahom škodlivín,
ktoré sú ich pôvodcovia povinní vy-
trieďovať z komunálnych odpadov a
zabezpečiť ich dočasné uloženie. To
znamená, že po vytriedení druhot-
ných surovín (papiera, skla a biolo-
gického odpadu) sú občania povinní
vytriediť z komunálnych odpadov aj
nebezpečné odpady a až potom ko-
munálny odpad daťdo nádob.

Do komunálnych odpadov by sa
nemali dostať nebezpečné odpa-
dy, napr. žiarivky, oleje a tuky, far-
by, tlačiarenské farby, lepidlá, živi-
ce, liečivá, batérie a akumulátory,
vyradené elektrické a elektronické
zariadenia (malé a veľké domáce
spotrebiče, napr. chladničky, mraz-
ničky, práčky, mikrovlnné rúry, tele-
vízory, rádiá, videokamery, video-
rekordéry, hi-fi systémy, el. sporá-
ky, osobné počítače, notebooky,
tlačiarne, kopírovacie zariadenia,
elektrické radiátory, vysávače,
žehličky...), drevo obsahujúce ne-
bezpečné látky, odpady zo stavieb

a demolácií obsahujúce PCB, roz-
púšťadlá, kyseliny, zásady, foto-
chemické látky, pesticídy, deter-
genty (pracie prášky).

Systém zberu nebezpečných
odpadov je donáškovým spôso-
bom od pôvodcu na zberné mies-
to. Zberné miesto slúži všetkým
občanom Pezinka s výnimkou fy-
zických osôb – podnikateľov a
právnických osôb, ktorí si musia
zabezpečiť likvidáciu nebezpeč-
ných odpadov na vlastné náklady.
Informácie o zbernom mieste
môžete získať u prevádzkovateľa
na tel. č. 645 2312. (OŽP)

Popri 800. výročí prvej písomnej zmienky o
Pezinku si naše mesto tento rok pripomína i
100. výročie narodenia pezinského rodáka, hu-
dobného skladateľa Eugena Suchoňa. Hlavný

rámec osláv tohto jubilea tvorí 7. ročník festivalu
chrámových zborov Ad Una Corda s názvom Cum
Laude Maestro – Na chválu majstra (7. – 11. mája) a
Spomienka na Eugena Suchoňa (17. októbra),
ktorá vyvrcholí koncertom žiakov základných ume-
leckých škôl zostaveným z diel Eugena Suchoňa.

Kým májové podujatie sa uskutoční v réžii Pax
Christi, garantom jesenného bude Základná ume-
lecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku.

Bližšie informácie o programe osláv storočnice v
Pezinku možno nájsť na www.auc.sk, www.zuspe-
zinok.sk a www.pezinok.sk, resp. celoslovenských
na www.hc.sk.

(EL)



Druhý februárový týždeň sa usku-
točnila prezentácia cvičných fi-
riem, ktoré pôsobia v Obchodnej
akadémii v Pezinku. Tento ročník
bol už deviaty a prezentovalo sa na
ňom deväť cvičných firiem –

.
Každá z cvičných firiem mala

pripravenú prezentáciu, v ktorej

Hotel
Karpatia, Galan, Fiat, CK Sunset,
Royal, Prosit, CK extra Watour, CK
Regional a Horský hotel Grand

predstavila svoje produkty či
služby. Pozreli si ich učitelia, štu-
denti, ale aj mnoho cudzích ná-
vštevníkov. Medzi hosťami bola aj
Marta Marušincová zo Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania –
Slovenského centra cvičných fi-
riem, ktorá bola uchvátená a nad-
šená šikovnosťou žiakov. Páčili sa
jej najmä firmy zamerané na náš
vinohradnícky región a Slovensko.

Prítomný bol aj bývalý študent
školy Mgr. Tomáš Sodoma, ktorý
bol nadšený prezentáciou tretia-
kov. Vychválil ich a trošku zaspo-
mínal na svoje študentskéčasy.

Cvičné firmy v Obchodnej akadé-
mii v Pezinku sa pripravili tentoraz
na prezentáciu zodpovedne. Uvi-
díme, čím nás prekvapia na budúci
rok.

Zuzana Drinková

Vážení rodičia, máte doma bu-
dúceho prváčika a uvažujete o od-
klade školskej dochádzky? Riadi-
teľstvo ZŠ Kupeckého 74 v Pe-
zinku ponúka vášmu dieťaťu od 1.
septembra 2008 nultý ročník, s
ktorým máme už tri roky veľmi
dobré skúsenosti.

Je určený pre deti, ktoré k 1. sep-
tembru dosiahli vek 6 rokov, majú z
rôznych dôvodov (logopedické,
zdravotné problémy, sociálna či
telesná nezrelosť) odloženú škol-
skú dochádzku a absolvovali od-
borné psychologické vyšetrenie.

Úlohou nultého ročníka je naučiť
dieťa základy matematiky, rozvíjať
jeho tvorivosť, reč a slovnú záso-
bu, naučiť dieťa spolupracovať so
spolužiakmi, komunikovať s do-
spelými. To znamená, rozvíjať
dieťa po osobnostnej, sociálnej a
telesnej stránke a tým zabezpečiť
jeho plynulý prechod do 1. ročníka.

V prípade nedostatočne rozvinu-
tých schopností dieťaťa zabez-
pečíme spoluprácu s logope-
dičkou. Popoludňajšie hodiny
môže vaše dieťa tráviť školskom
klube detí.

Podrobnejšie informácie vám
poskytneme na tel. č. 033/640
3768 alebo priamo na riaditeľstve
školy.

riaditeľka školy
Mgr. Viera Radičová

Vážení rodičia, Základná škola
Na bielenisku 2 v Pezinku otvára v
školskom roku 2008/2009 pre 5.
ročník športovú triedu so zamera-
ním na stolný tenis, volejbal (diev-
čatá) a karate-kickbox.

Trieda je určená pre žiakov, ktorí
radi cvičia, skáču, behajú, špor-
tujú. Žiakom poskytneme: päť ho-
dín športovej prípravy týždenne
zameraných na vybraný šport
získanie špeciálnych pohybových
zručností kompenzačné cviče-
nia a posilňovanie nevyužitých
svalov účasť na súťažiach
kvalifikovaných trénerov a uči-
teľov neštandardné športové
vyžitie – posilňovňa, sauna, lyžo-
vanie, plávanie... výučbu zvole-
ného cudzieho jazyka a prácu s
počítačom mimoškolskú čin-
nosť v klube ŠKD a krúžkoch.

Aby mohol byť žiak zaradený do
športovej triedy, musí absolvovať
špeciálne testy. Testovanie sa
uskutoční do 20. mája 2008 u nás
v škole. Prihlášku a ďalšie infor-
mácie získate na internetovej
stránke školy www.zsnabielenis-
ku.sk, priamo u nás v škole alebo
na tel. č. 033/640 4729.

riaditeľ
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Mgr.Ľubomír Štiglic

Svätý Otec Benedikt XVI. v
dňoch 30. januára a 14. februára
zreorganizoval katolícke biskup-
stvá na Slovensku. Zmena sa týka
aj územia Pezinka, nakoľko od
týchto dní patria do dvoch nových
diecéz a dostal dvoch nových ordi-
nárov (správcov diecéz).

Dňa 30. januára bola zriadená
Bratislavská gréckokatolícka epar-
chia a za jej eparchu bol menovaný
doterajší bratislavský farár

. Katedrálou sa stal
Farský kostol Povýšenia sv. Kríža.

Dňa 14. februára bola zriadená
Bratislavská rímskokatolícka arci-
diecéza a za jej arcibiskupa-me-
tropolitu bol vymenovaný doterajší
bratislavsko-trnavský pomocný
biskup

Mons.
Peter Rusnák

Mons. Stanislav Zvolen

ský. Katedrálou sa stala doterajšia
Konkatedrála sv. Martina.

V súvislosti s menovaním oboch
ordinárov spomeniem aj ich vzťah
k Pezinku. Obaja chodievali ešte
ako bohoslovci z kňazského semi-
nára v Bratislave pravidelne cez
víkendy pomáhať sestrám vin-
centkám do Charitného domova v
Pezinku. Bolo to ešte pred prijatím
kňazskej vysviacky (S. Zvolenský
bol ordinovaný 13. 6. 1982 a P.
Rusnák 16. 6. 1987). Stanislav
Zvolenský bol jedným z bohoslov-
cov, ktorí pomáhali direktorovi
Charitného domova donovi Fran-
tiškovi Kollárovi SDB pri stavbe
novej budovy CHD. Rehoľné
sestry, ktoré v tom čase pracovali

Mons. Peter Rusnák

ako ošetrovateľky v CHD si na
oboch biskupov spomínajú a že-
lajú im veľa Božieho požehnania v
ich novom poslaní.

Peter Sandtner

V prvú aprílovú sobotu (5. 4.) vycestuje z Pezinka do Neusiedl am See
druhý festivalový autobus, ktorý odvezie milovníkov klasickej hudby na
koncert Dionýzovho kvarteta, ktorý sa uskutoční v objekte ,,Haus im
puls". Pred ním si však budú môcť účastníci pozrieť módnu šou a absol-
vovať prehliadku mesta so sprievodcom. Odchod autobusu je o 15.30
hod. spred pezinského Zámku. Predpokladaný návrat je okolo 23.00
hod. Preprava autobusom je bezplatná.

Vzhľadom na kapacitu autobusu (45 miest) je potrebné sa vopred
prihlásiť na Mestskom úrade v Pezinku, č. dv. 9, resp. na tel. č. 033/6901
102 alebo elektronicky na adrese eva.lupova@msupezinok.sk. Viac
informácií o projekte, ktorého garantom je Revia – Malokarpatská komu-
nitná nadácia a je financovaný z programu Interreg IIIA, nájdete na
www.pknet.sk. (EL)

Druhý ročník turnaja v stolnom
futbale sa uskutoční v piatok 4.
apríla 2008 v pezinskom Gymná-
ziu. Podujatie začína o 15.00 hod.
a môžu sa na ňom zúčastniť dvoj-
členné tímy vo veku od 14 do 25
rokov. Prihlásiť sa treba do 1.
apríla na sppk@zoznam.sk alebo
priamo u niektorého člena pezin-
ského Študentského parlamentu
na jednotlivých školách v meste.

Organizátori majú avízo, že
prídu aj súťažiaci zo Senice a Mla-
dej Boleslavi. (EL)

Revia – Malokarpatská komu-
nitná nadácia sa obracia na vás:
venujte 2% dane. Nadácia je nezá-
vislou organizáciou a finančne pod-
poruje dobrovoľnícke projekty v
Malokarpatskom regióne.

Svoje aktivity zameriava na deti,
mládež, dospelých aj seniorov, na
obyvateľov miest aj obcí, na zdra-
vých aj tých, ktorým starosti so zdra-
vím neumožňujú žiť ako ostatným.
S vami, aktívnymi obyvateľmi, usku-
točňuje dobré a zmysluplné veci v
mieste, kde žijeme.

Viac informácií na www.revia.sk.

Pezinskí orienťáci si v minulom roku vybudovali nové klubové pries-
tory v susedstve amfiteátra. Klub s takmer šesťdesiatročnou tradíciou
tak získal vlastný stánok, ktorý členovia často využívajú. Začiatkom
marca sa tu uskutočnilo stretnutie troch generácií orientačných bež-
cov, medzi ktorými boli aj zakladatelia tohto športu v Pezinku. Cieľom
stretnutia bolo pospomínať a porozprávať sa, súčasníci chceli tiež
svojim predchodcom priblížiť terajšiu svojučinnosť. Foto (mo)



Sophia Vavrinská 9.1.
Tamara Paula Filipčíková 24.1.
Veronika Vöröšová 28.1.
Hugo Viktor Baláž 3.2.
Zuzana Muráriková 3.2.
Filip Slabý 4.2.
Tomáš Janiga 5.2.
Samuel Šandor 6.2.
Nina Nogová 8.2.
Gabriel Šarmír 8.2.
Adrian Boďa 9.2.
Tamara Miškovská 9.2.
Andrej Fencl 12.2.
Nicole Strnisková 14.2.
Vanessa Tengeriová 14.2.
Vanesa Nagyová 23.2.
Romana Mozolová 28.2.
Natália Loulová 29.2.
Dominika Strezenická 29.2.
Nina Pálková 3.3.

Mária Petrášová 83 r.
Margita Šimovičová 86 r.
Jozefa Vraždová 68 r.
Dana Mikovičová 47 r.
Vladimír Noga 57 r.
Anežka Pekáreková 49 r.
Ondrej Biznár 90 r.
Jozefa Lenoráková 86 r.
Viera Šimeková 64 r.
Margita Slimáková 85 r.
Mária Tiková 81 r.
Ing. Michal Puškár 58 r.
Marta Pulščáková 47 r.
Margaréta Tisoňová 81 r.
Ladislav Babala 49 r.
Anna Dugová 96 r.
Alojzia Pešková 87 r.
Elena Prizbulová 75 r.
Ing. Jozef Legény 51 r.
Rudolf Wendeling 80 r.
Josef Kořenek 48 r.

MUDr. Judita Šlesaríková 1.3.
Školastika Pastuchová 3.3.
Ján Sárközi 4.3.
Jana Hotová 7.3.

70-roční

Stanislav Hilka a Tatiana Pigulová
Peter Pindják a Ivana Mezeiová
MUDr. Ivan Krupa a Aranka Jude-
xová
Ivo Trávniček a Mgr. Andrea Stra-
ková
Peter Tomaček a Iveta Krajňáková

Štefan Dugovič 20.3.
Mária Klamová 23.3.
Ing. Vojtech Kovačič 27.3.
Eva Weissová 27.3.

Tibor Slávik 2.3.
Matilda Noskovičová 4.3.
Ing. Tomáš Kaňa 7.3.
Elena Kopecká 21.3.
Gabriel Pilka 28.3.

Mária Okonová 13.3.
Anton Stražay 16.3.
Mária Kelemenová 20.3.
Ľudmila Cirkovská 23.3.
Mária Fišerová 24.3.
Pavla Blažeková 30.3.

Alžbeta Valentová 4.3.
Jozefína Lackovičová 9.3.
Františka Nováková 9.3.
Jozef Liška 17.3.
Ján Slimák 19.3.
Ing. Ján Sedláček 21.3.
Marta Dvořáková 22.3.
Mária Vinohradská 24.3.
Anna Horváthová 29.3.

Juraj Dzvoník 30.3.

Alžbeta Machová 26.3.

Gizela Schvarcová 28.3.

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročný

92-ročná

94-ročná

Dňa 6. 2. 2008 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša mama, babka a
prababka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, s nami tichú spomienku.

Emília
KARŠAYOVÁ

Dňa 13. 2. 2008
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho milovaného
manžela, otca, ded-
ka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, s nami tichú spomienku. Man-
želka, dcéra a synovia s rodinami.

Vendelína
MURÁRIKA

Dňa 17. 2. 2008 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel a otec

.
S láskou spomína
manželka a synovia
s rodinami.

Jozef SCHNIRTCZ

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

Dňa 20. 2. 2008 uply-
nul 1 rok, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama a
babka

.
S láskou spomínajú
synovia Vladimír,

Roman a Július s rodinami.

Anna MEZEIOVÁ

Dňa 22. 2. 2008
sme si pripomenuli
3. výročie od smrti
našej drahej dcérky
a manželky

.
S láskou spomínajú manžel, mama
a ostatná smútiaca rodina.

Ľudmily
CEHLÁROVEJ

Dňa 27. 2. 2008 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
po ťažkej chorobe
opustila naša drahá
manželka, mamička
a babička

,
rod. Galbová.
So smútkom v srdci,
s vďakou a láskou na ňu spomínajú
manžel, dcéra, syn s rodinami ako
aj ostatní príbuzní.

Valéria BODOVÁ

Dňa 1. 3. 2008 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
svokor a deduško

.

Manželka, dcéry s manželmi, vnú-
čatá Dávidko, Miško, Zuzanka a
ostatná rodina.

Pavol AULITIS
Veľký smútok a žiaľ
v srdci máme, s úc-

tou a láskou na teba spomíname.

Dňa 3. 3. 2008 uply-
nulo smutných 5 ro-
kov, čo navždy odi-
šiel

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka a deti s
rodinami.

Ivan
PÄTOPRSTÝ st

Dňa 9. 3. 2008 uplynulo 11 rokov od
smrti nášho otca

z Cajle.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Dcéry a syn s rodina-
mi.

Emanuela ŠEBORU

Dňa 13. 3. 2008
sme si pripomenuli
nedožitých 50 rokov
nášho brata

.
S láskou spomínajú
súrodenci s rodinami.

Jozefa
NOSKOVIČA

Odišiel si od nás, my zostali sme
sami, no navždy ostaneš v
srdciach tých, ktorí ťa milovali.

Dňa 15. 3. 2008
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
manžela, otca i de-
duška

S láskou spomínajú
manželka, dcéra a

syn s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Štefana BEDECSA.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milova-
li, klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti
otec za všetkých nás.
Dňa 15. marca 2008
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš manžel a otec

zo Slovenského
Grobu.
S láskou spomínajú
manželka Cecília, deti Marián, Da-
no, Luboš a Jozef s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Ján BOLGÁČ

Dňa 16. 3. 2008 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
mama a babička

.
S láskou spomínajú
manžel Ján a deti s rodinami.

Žofia JANÁSOVÁ

Dňa 20. 3. 2008
uplynulo prvé vý-
ročie od smrti môjho
milovaného man-
žela

.
S láskou spomína
manželka Irena.

Juliana MAŤUSA

Dňa 21. 3. 2008
sme si pripomenuli
10. výročie náhlej
smrti

z Pezinka.
S láskou spomínajú

deti Patrik, Monika, manželka a
sestra s rodinou.

Viliama
HRDLIČKU

Dňa 21. 3. 2008 uply-
nul rok, čo po ťažkej
chorobe dot ĺk lo
srdce mojej drahej
manželky, starostli-
vej mamičky a milu-
júcej babičky

(Horváthovej).
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. S láskou
a bôľom spomína manžel, dcéra a
vnučka.

Emílie DATKOVEJ

Dňa 21. 3. 2008 uply-
nulo 15 rokov, odke-
dy nás predišiel do
večnosti náš drahý
manžel a otec

– astronóm z Pezin-
ka.
S láskou a modlitbou na neho spo-
mína celá rodina.

Dr. Ján ŠTOHL

Dňa 30. 3. 2008 uply-
nie rok od smrti
manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka Ruže-
na, syn Andrej, dcéra Lenka s rodi-
nou a vnučka Ivanka.

Daniela BURDANA



Dňa 4. 3. 2008 sa
dožila krásneho ži-
votného jubilea 85
rokov krstná

.
K tomuto výročiu jej

želáme veľa zdravia, šťastia, život-
ného optimizmu a rodinnej pohody.
Anka a deti.

Alžbeta
VALENTOVÁ

Ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 13. 2. 2008
odprevadili na po-
slednej ceste našu
drahú zosnulú

.
Ďakujeme tiež za

prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Osobitné poďakovanie patrí pánovi
farárovi Zdenkovi Sitkovi. Smútiaca
rodina.

Jozefu VRAŽDOVÚ

Dňa 2. apríla 2008
uplynie 6 rokov od
úmrtia nášho milo-
vaného manžela, ot-
ca a dedka

.
S láskou spomínajú

manželka Cilka, dcéra Vierka a
vnuk Matúš.

Ernesta MAJTÁNA

Po krátkych cestách chodili sme
spolu, na dlhú cestu, z ktorej niet
návratu, odišiel sám, hoci tak veľmi
chcel ostať s nami.

Dňa 27. 3. 2008 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý a milovaný

.
S nesmiernou bo-
lesťou v srdci, ale s
láskou, úctou a veľ-

kou vďakou na neho spomínajú
manželka Gabriela, syn Eduard,
dcéra Ivana s rodinou.

Ivan TICHÝ

Dňa 23. 3. 2008 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

na ktorého s láskou
spomína celá rodina.

Ľudovíta
GUŠTAFÍKA.

Odišiel si náhle, nečakane, na roz-
lúčku si nám nedal čas, tvoj odchod
zabolel a bolí celý čas. Tá rana v
srdci sa už nezahojí aj keď prejde
dlhý čas, lebo tí čo ťa mali radi budú
denne na teba spomínať.

Deň 4. marec je naj-
smutnejším dňom
nášho života. Pripo-
menuli sme si 1.
výročie úmrtia náš-
ho milovaného sy-
na, otca a brata

.
S láskou spomínajú rodičia, dcér-
ka, súrodenci a celá rodina.

Igorka MLÝNKA

Dňa 31. januára sa uskutočnil krst
knihy Nezabudnúť... zborníka spo-
mienok na II. svetovú vojnu, SNP a
protifašistický odboj. Slávnostný
akt uvedenia vykonali primátor
mesta Mgr. Oliver Solga a pred-
seda Základnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistických
bojovníkov Ing. Ľudovít Šušol.

Autormi knihy sú Ľudovít Šušol,
Mária Markeová a Peter Wittgrú

ber, ktorý je tiež zostavovateľom.
Zborník (138 strán) sa rodil vyše
dvoch rokov a obsahuje informácie
o vojnových udalostiach a protifa-
šistickom odboji v Pezinku a okolí,
medailóny a spomienky členov ZO
SZPB na protifašistický odboj, SNP
a iné. Kniha vyšla vďaka sponzo-
rom – mestám a obciam Pezinok,
Svätý Jur, Limbach a Slovenský
Grob, poslancovi NR SR Ing. Já-

novi Čechovi, firmám Petmas, Pro-
sanus, Pezinské tehelne, JŠ ser-
vis, hotel Limbach a Bageta.

Hlavným cieľom zborníka je
uchovať spomienky priamych
účastníkov bojov, keďže statoční
bojovníci už odchádzajú do nená-
vratna. Knihu dostanú všetky ško-
ly, aby ju pedagógovia využívali pri
dopĺňaní regionálnych dejín.

Mária Markeová

Rok 1425 je ďalším významným
dátumom v 800-ročných dejinách
nášho mesta – predovšetkým z
pohľadu stredoveku. V uvedenom
roku bol Pezinok už viac ako 200
rokov súčasťou
rozsiahlych ma-
jetkov rodu grófov
zo Svätého Jura
a Pezinka. V roku
1401 začalo v
pezinskej vetve
rodu delenie ma-
jetkov, ktoré po mnohých sporoch
skončilo až o 28 rokov neskôr.
Sporné strany riešili svoje záležitosti
pred krajinskými úradmi, o čom sa
nám dochovali aj písomné doklady.
V roku 1425 bolo po sérii jednaní
pred krajinským sudcom rozhod-
nuté o rozdelení hradu a mestečka
Pezinok medzi bratov Juraja a Miku-
láša. Deľbu uskutočnila ešte v tom
istom roku bratislavská kapitula.
Vďaka správe o delení, ktorá obsa-
huje pomerne podrobný opis hradu,
ako aj niekoľko zaujímavých topo-
grafických detailov, dnes môžeme
vytvoriť čiastočnú rekonštrukciu
stredovekého mestečka.

Vieme, že v Pezinku stál v čase
riešenia sporov farský kostol Panny
Márie, špitál sv. Ducha, fara, dom
správcu špitálu, dom zvonára a
škola – objekty, ktoré boli z delenia
vyňaté. Samotná deľba začala od
vonkajšieho mostu hradu a pokra-
čovala stredom ulice, zvanej Hrad-
ná alebo Trhová južným smerom,
až k trhovisku. Odtiaľ sa pokračo-
valo na západ k potoku, pretekajú-
cemu mestečkom a po jeho prúde
až na koniec mesta. Západnú polo-
vicu mesta prisúdili grófovi Miku-
lášovi. Východnú časť, spolu s
veľkým domom na hornom konci
Garbiarskej ulice, zvaným „Perg-
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hauz“, pripadol grófovi Jurajovi.
Predmetom delenia sa stala aj ulica
zvaná Záhradná – jej severnú časť
dostal Mikuláš, južnú pririekli Jura-
jovi. Zaujímavým dokladom o roz

sahu mestečka je údaj o 317 usad-
lostiach jobagionov, čo je na danú
dobu pomerne veľký počet.

Prenesené do dnešných dní –
farský kostol je stále farským kosto-
lom. Špitál sv. Ducha už nestojí.
Nachádzal sa na dolnom konci mes-
tečka, slúžil chorým a nemajetným
niekoľko storočí. Dnes je na jeho
mieste areál a budova bývalej zá-
kladnej školy Holubyho. Spomí-
naná fara nie je tou dnešnou roz-
siahlou budovou na Farskej ulici.
Jedná sa o jej predchodkyňu sto-
jacu pôvodne v priestore farskej
záhrady. V jej blízkosti sa nachá-
dzala aj zmieňovaná (stará) škola.
Žiaľ, dom správcu špitálu, ani zvo-
nára nevieme bližšie identifikovať –
je logické, aby stáli v blízkosti objek-
tov, ktorým slúžili. Vonkajší most
hradu môžeme predpokladať nie-
kde v priestore dnešného parko-
viska pred Zámockou vinárňou.
Trhová ulica je dnešnou ulicou
M. R. Štefánika. Na mieste stredo-
vekého trhoviska máme dnes Rad-
ničné námestie a pod ním potok,
ktorý, ako sme uviedli vyššie, pre-
tekal a dodnes preteká mestečkom.
Garbiarska ulica, vymedzená na
hornom konci „Perghauzom“ je z
dnešného pohľadu spodná časť
Holubyho ulice s dominantnou rož

nou budovou – „Radničným 9“. Zá-
hradnú ulicu môžeme stotožniť s
dnešnou Zámockou. Jej starý a isto
mnohým známy názov Pangort je
skomoleninou nemeckého Baum-
garten, teda Zá-hradná. Prečo sa aj

táto, po-merne
odľahlá ulica,
stala predme-
tom delenia, nie
je celkom jasné.
Je možné, že
tvori la akési
hospodárske

zázemie hradu, ktorý bol tiež
súčasťou deľby.

Nebolo zvykom vyhotovovať k
podobným dokumentom spresňujú-
ce „obrazové prílohy“. Stredoveká
podoba nášho mesta je teda skôr
otázkou predpokladov, interpretácií,
a možno tak trochu fantázie. Staršie
názory o urbanistickom vývoji na-
značovali, že bol vtedy len akousi
„veľkou drevenou dedinou“ so zo-
pár reprezentatívnymi kamennými
stavbami. Pamiatkové a archeolo-
gické výskumy posledných rokov
však túto teóriu riadne „naštrbili“. Na
základe spomínaných výskumov
môžeme skonštatovať, že v 14.,
resp. 15. storočí stáli už kamenné
meštianske domy v širšom pries-
tore dnešného Radničného námes-
tia – na mieste Malokarpatského
múzea a Radnice na Štefánikovej
ulici, „Tureckého domu“ a „Kruši-
čovej kúrie“ na námestí a azda aj na
Holubyho ulici 22. V každom prí-
pade je opis mestečka z roku 1425
nielen najstarším, ale aj jediným
pred pohromami 15. storočia, ktoré
výrazne zmenili nielen demogra-
fickú štruktúru, ale aj samotný archi-
tektonický vzhľad Pezinka.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Z pohľadu histórie je päť rokov
okamih, z pohľadu ľudského veku
je to významná životná etapa. Tak
je tomu aj z pohľadu inštitúcie,
akou je Mestské múzeum. Možno
ešte nie je čas na bilancovanie, ale
len na pripomenutie bohatej čin-
nosti, dosiahnutých úspechov a
nezastupiteľnosti v palete pezin-
ských kultúrnych, vzdelávacích a
spoločenských organizácií. Návrh
na zriadenie múzea aj s jeho kon

cepciou predložil do Mestského
zastupiteľstva súčasný primátor
už v roku 2002. Viedli ho k tomu
nielen aktuálne možnosti a pries-
tory novorekonštruovanej Starej
radnice, ale najmä absencia inšti-
túcie, ktorá by sa venovala bohatej
histórii mesta, jej výskumu a popu-
larizácii. Mestské múzeum dnes
plní všetky atribúty porovna-
teľných múzeí a galérií na Sloven-
sku a zhromažďuje zbierkové

fondy značnej hodnoty. Svoju čin-
nosť začalo 1. marca 2003 a od tej
doby má dvoch profesionálnych
pracovníkov – riaditeľku Petru Po-
spechovú a odborného pracov-
níka Petra Wittgrúbera. Okrem
toho má aj mnoho ochotných spo-
lupracovníkov a najmä množstvo
návštevníkov z domova i zahra-
ničia. Preto im aj do druhej polo-
vice desaťročnice želáme veľa
úspechov a rovnaké nasadenie a
záujem o naše dejiny, aké mali po
celých predchádzajúcich päť ro-
kov svojej činnosti. (r)



Hoci pezinský Kalendár podujatí
na rok 2008 avizuje na 5. apríla fes-
tival Kapustnica, tohtoročný piaty
ročník sa neuskutoční. Hlavný orga-
nizátor Milan Bejdák ohlásil,
vzhľadom na kolíziu tohto projektu
s jeho inými pracovnými povin-
nosťami pre tento rok prestávku. O
to viac sa všetci môžeme tešiť na
pokračovanie tradície na budúci rok
v prvú aprílovú sobotu. Nech žije
Kapustnica 2009. (EL)

Mesto Pezinok a Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov vás pozý-
vajú na oslavy 63. výročia oslobo-
denia Pezinka, ktoré sa uskutoč-
nia v utorok 1. apríla o 15.00 hod.
Zraz účastníkov je pred Zámkom v
parku.

Program: Hymna SR, slávnost-
ný príhovor, položenie vencov a
kytíc k pamätníkom. (OSVaM)

Mariášový Klub Pezinok pozýva
všetkých priaznivcov mariášu na
tretí ročník Otvorených majstrov-
stiev okresu Pezinok vo volenom
mariáši, ktorý sa uskutoční v so-
botu 5. apríla v Spoločenskej sále
Domu kultúry na Holubyho ulici v
Pezinku. Hrať sa bude hra ,,pod
sto, nad sto", 50-halierový, červeň
drahší. Turnaj je vypísaný na päť
kôl po 50 minút. Zápis do turnaja
sa uskutoční od 7.45 do 9.15 hod.
Zápisné: 300 Sk. V cene zápis-
ného sú raňajky, obed a olovrant.

Pre najúspešnejších hráčov sú
pripravené ceny. Pre víťaza titul
Majstra Pezinka a 10 tisíc Sk, za
druhé miesto 5 tis. Sk a za tretie
miesto 2 tis. Sk. Úspešní hráči v
ďalších poradiach dostanú vecné
ceny.

Michal Pitoňák,
Jaroslav Chrapko

všeobecne ľudí, ktorí sa nehlásia k
žiadnemu náboženstvu. Ďaku-
jeme za vašu podporu.

Môžete nám i napísať na e-mail:
humanistipk@pobox.sk.

združenie svetských humanistov
Klub Pezinok

SpoločnosťPrometheus –

vždy v marci, prispievať zaujíma-
vou a niekedy aj kontroverznou
knihou.

V januári sa naši členovia zú-
častnili na bezpríspevkovom dar-
covstve krvi, ktoré organizoval
Miestny spolok SČK Pezinok II.
Dohodli sme sa na všeobecnej
spolupráci a na tom, že spoločne
požiadame MsÚ Pezinok o zno-
vuzriadenie mestských propagač-
ných skriniek, prostredníctvom
ktorých by sme sa chceli prihová-
rať občanom Pezinka, pravidelne
informovať o našich aktivitách a
zámeroch. V tejto súvislosti vyzý-
vame iďalšie občianske združenia
pôsobiace v meste, ak majú záu-
jem o takéto skrinky a chcú sa pri-
dať k žiadosti, nech nás kontaktujú
na tel. čísle 643 1135 alebo 0903
245 171.

Záleží nám aj na životnom pros-
tredí a tak sa náš klub pridal aj k
protestnej akcii Skládka nepatrí do
mesta. O našich ďalších aktivitách
a všeobecne o nás sa dozviete aj
na internetovej stránke www.pro-
metheus-pezinok.estranky.sk. Tu
nájdete aj pokyny a formuláre na
poukázanie 2 % z vašich daní Spo-
ločnosti Prometheus, ktorá iba
vďaka vašej podpore bude môcť aj
naďalej hájiť záujmy občanov hu-
manistov, ateistov, agnostikov a

V marci 2008 pri príležitosti Me-
siaca knihy venovala Spoločnosť
Prometheus – združenie svet-
ských humanistov Klub Pezinok –
viazané tri ročníky časopisu Pro-
metheus Malokarpatskej knižnici.

Naše občianske združenie vy-
dáva tento časopis od roku 2005 a
jeho cieľom je ponúknuť informá-
cie, názory, úvahy i zaujímavosti z
iného pohľadu, než aký dnes pre-
vláda v našej spoločnosti. V jed-
notlivých číslach sa venuje témam
občianskej spoločnosti, ľudských
práv, svetskému humanizmu,
vzťahu medzi cirkvou a štátom,
vedou a náboženstvom. Prináša
aktuálne informácie z domova,
Európy a zo sveta, rozhovory so
zaujímavými osobnosťami, rub-
riky o histórii, vede, literatúre a
náboženstve.

Klub sa rozhodol, že z darovania
kníh miestnej knižnici spraví tradí-
ciu a bude jej aj v budúcich rokoch,

Vinári z nášho partnerského mesta Neusiedl am See pozývajú pezin-
ských nielen výrobcov, ale aj milovníkov vína na svoje jarné ,,otvorené piv-
nice", ktoré sa uskutočnia v sobotu 19. apríla 2008 v poobedňajších a
večerných hodinách.

Účastníci si budú môcť vychutnať vzorky od desiatky domácich producen-
tov priamo v ich prevádzkach. Účasť pre Pezinčanov (vrátane dopravy) je
bezplatná. Treba sa však prihlásiť vopred na Mestskom úrade v Pezinku, č.
dv. 9, tel. 033/6901 102 alebo prostredníctvom e-mailu eva.lupova@msu-
pezinok.sk, pretože počet účastníkov je limitovaný kapacitou autobusu.

Podujatie je financované zo zdrojov EÚ v rámci spoločného projektu Re-
vie – Malokarpatskej komunitnej nadácie a Mesta Pezinok – Múzy nás spá-
jajú. (EL)



Kolorit a duch každého mesta je
tvorený predovšetkým jeho obyva-
teľmi. Nositeľmi konkrétnych mien
a priezvisk. Tie nám dokážu pove-
dať veľa o pôvode a demografickej
štruktúre ľudí, žijúcich v každom
meste či obci Slovenska. Ak ne-
rátame rod grófov zo Svätého Jura
a Pezinka, poznáme najstaršie
pezinské rodiny zo 16. storočia.
Už v roku 1511 sa spomína rodina
pezinského mešťana Jobsta Ortt-
lieba. Z rovnakého roku máme aj
meno prvého známeho pezin-
ského richtára Pavla Habela. Rov-
nako mená rodov, ktorých prísluš-
níci tu žili a pôsobili v 17. – 18.sto-
ročí prinášajú zaujímavé informá-
cie predovšetkým o etnickom pô-
vode Pezinčanov. Najmä v súvis-
losti s pôsobením v mestskej
správe vystupujú mená ako Am-
mon, Auer, Auróra, Ausser, Čech,
Duchoň, Illenpeck, Jančovič, Käs-
tenhoffer, Matthias, Payer, Porub-
ský, Reinischer, Tabrer, Wernhard,
Wieser či Wolf. Aj z ich krátkeho
výpočtu je zrejmé, že prevahu v
tom období mali najmä nemecké
rody, medzi ktoré z času na čas
prenikli rody slovenského resp.
českéhoči chorvátskeho pôvodu.

Koncom 18., ale najmä v 19.sto-
ročí sa situácia radikálne mení.
Mnohé pôvodné nemecké (aj
šľachtické) rody vymreli, ďalšie sa
orientovali na vinohradníctvo do
takej miery, že s príchodom viace-
rých vinohradníckych kríz koncom
18., v priebehu 19. a najmä začiat-
kom 20.storočia (epidémia fyloxé-
ry), ktoré spôsobili pokles odbytu

pezinských a všeobecne malokar-
patských vín, schudobneli a pre-
stali v živote mesta zohrávať vý-
znamnú úlohu. Do popredia sa
dostávajú príslušníci židovskej
komunity, ktorí sa presadzujú naj-
mä v obchode. Išlo najmä o rodiny
Adler, Diamant, Eissele, Köhn,
Jellínek, König, Löwy, Sproncz,
Weiss a Wilhelm. Z nich sa prísluš-
níci rodov Eissele, Adler a Köhn
výrazne presadili aj v mestskej
správe.

So vznikom Československej
republiky prichádza k prvej zo zá-
sadných demografických zmien
20.storočia, ktoré zasiahli nielen
územie Pezinka, ale celého Malo-
karpatského regiónu. Z miest a
obcí Slovenska odchádzajú prí-
slušníci maďarského, resp. poma-
ďarčeného etnika, pôsobiaci naj-
mä v úradníckych funkciách. V
Pezinku to bol napríklad mešťa-
nosta Ján Széman. Počas trvania
I. ČSR si významné postavenie v
mestskej komunite udržali najmä
židovskí obchodníci, ktorí naprí-
klad v istom období vlastnili pod-
statnú časť nehnuteľností v pries-
tore dnešného Radničného ná-
mestia.

Po určitom období stagnácie sa
opäť začína výraznejšie presad-
zovať nemecké etnikum. Do po-
predia sa v meste dostávajú rodiny
Berger, Brunner, Haden, Holleit-
ner, Kautny, Lichner, Lindt, Ludvig,
Mikan, Piringer, Richter, Schaub-
mar, Schlegl, Steger, Steberl, Tau-
binger či Wawrinsky, ktoré po-
stupne preberajú postavenie žir

dovských rodín v oblasti obchodu,
najmä obchodu s vínom. Časť ne-
meckých rodín mesto v priebehu
druhej svetovej vojny a najmä po
jej skončení opustila. Dobrovoľne,
či nasilu. Niektoré však v Pezinku
zostali. Išlo najmä o rodiny Adam-
čík, Everling, Feder (Federl),
Fischer, Gross, Gschwandtner,
Hanusek, Kadlečík, Kern, Kinder,
Krupa, Loipersberger, Poizl,
Sandtner, Šmíd (Schmidt), Šmo-
grovič, Šefčík, Tuma, Weinberger,
Wittgrúber či Wolfshörndl (Vino-
hradský), ktorých potomkovia sa v
priebehu nasledujúcich desaťročí
poslovenčili a dodnes žijú medzi
nami.

Mnohé zo súčasných pezinských
rodín majú korene v hlbokej minu-
losti a ich existenciu v našom
meste môžeme rátať nielen na de-
saťročia. Ich príslušníci sa prejavo-
vali a dodnes prejavujú v mnohých
oblastiach života Ide o rodiny Ben-
čúrik, Bunčák, Čech, Demovič,
Dubek, Farkaš, Feder, Greguš,
Guštafík, Kovačovský, Matiašov-
ský, Nagy, Noga, Nosál, Pátek,
Slimák, Sobota, Solga, Šmíd, Sko-
vajsa, Slezák, Šípoš, alebo Zbudi-
la. Niektoré rodiny sú v miestnej
komunite určitým spôsobom „za-
škatuľkované“, práve na základe
pôsobenia ich členov v minulosti,
alebo pôvodu. Tak môžeme v Pe-
zinku hovoriť o obchodníckej ro-
dine Šmogrovičovcov, mlynár-
skych rodinách Bunčákovcov a
Strapákovcov. Demovičovci, No-
govci, Lipárovci, či Bendovci budú
pre mnohých Pezinčanov možno

navždy hostinskí, Guštafíkovci,
Hanuskovci, Wolfshörndlovci, a
Gschwandtnerovci zasa vinohrad-
níci. Šipošovci a Federovci muzi-
kanti a hudobníci, Kovačovskí
zasa huncokári. Azda naveky,
nech by bývali kdekoľvek, budú
Sobotovci, Hlavinovci, Pátkovci či
Solgovci Cajlané, tak ako Krasňan-
skí, Šmahovskí, Klamovci či Sat-
kovci zostanú vždy Grinavané.

Aj z tohto krátkeho príspevku je
zrejmé, že nielen reprezentatívne
budovy, výsadné listiny, či vý-
znamné osobnosti tvoria dejiny
nášho mesta. Práve naopak. Kaž-
dodenný život konkrétnych Pe-
zinčanov, ich práca a pôsobenie
kedysi písali minulosť mesta a
dnes tvoria jeho prítomnosť a naj-
mä budúcnosť.

Mestské múzeum v Pezinku

Petra Pospechová
Peter Wittgrúber

– pod
týmto názvom v spolupráci s
Centrom pre rodinu a Návratom
pripravujeme stretnutie s tými,
ktorí chcú získať informácie o
formách náhradnej rodinnej sta-
rostlivosti, prípadne aké sú mož-
nosti pomôcť opusteným deťom.
Informácie môžete získať nielen
od odborníkov z danej proble-
matiky, ale pozvali sme aj pestú-
nov či profesionálnych rodičov.
Stretnutia sa uskutočnia 4. apríla
2008 v Materskej škole na Svä-
toplukovej ulici a 11. apríla v Ma-
terskej škole na ulici gen. Pekní-
ka, vždy o 16.30 hod.

Ste sami?Či nie ste sami? I tak
môžem bývať s vami!

(RM)

Inklúzia je podľa Veľkého slovníka cudzích slov
vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný tiež
slovami podmnožina, resp. uzavrenina v bunke ob-
sahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické
krištalické látky či ako cudzorodá hmota v hornine
alebo v neraste.

je však aj občianske združenie, ktoré
usporiadalo 21. februára v Pezinku záverečnú kon-
ferenciu v rámci projektu

.
Na tejto konferencii sa prezentovali výsledky terén-
nych vzdelávacích aktivít, Handy mapa, aké sú mož-
nosti pracovných príležitostí pre občanov so zdra-
votným postihnutím v regióne, ktoré prezentovali
nielen zástupcovia Úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny Pezinok, ale aj samotní zamestnávatelia z
chránených dielní, či rodinní príslušníci zdravotne
postihnutých.

Vyvrcholením konferencie bola prehliadka pries-
torov Komunitného informačno-poradenského cent

Inklúzia

EQUAL Systém podpor-
ného prostredia pre občanov so zdravotným postih-
nutím v modeli sociálnej inklúzie – Podporný kruh

Základná škola s Materskou školou v Pezinku na
Oreší sa stane v pondelok 14. apríla o 14.00 hod.
miestom otvorenia nevšednej výstavy fotografií pod
názvom . Dve autorky Ibolya Thur-
zová a Alžbeta Strapáková v rámci nej ponúknu svoj
pohľad na našich spoluobčanov.

Kým dielka prvej majú umelecký charakter, druhá
sa prostredníctvom svojich fotografií zamerala na
zdokumentovanie bežného života a najdôležitejších
udalostí zo života tejto minority v ostatných rokoch.
Súčasťou vernisáže bude aj vystúpenie rómskeho
detského tanečného súboru pod vedením lektoriek
z EPIcentra – Centra voľného času v Pezinku. Vý-
stava potrvá do 21. mája.

Pezinskí Rómovia

(EL)

ra, ktoré sa nachádza na 2. poschodí Mestského
zdravotného strediska v Pezinku a ponúka pora-
denstvo pre zdravotne postihnutých občanov.

(OSVaM)



Basketbal:

Volejbal:

Futbal:

Hádzaná:

2.4. MBK Pezinok – Dolný Kubín
12.4. MBK Pezinok – Košice
19.4. MBK Pezinok – Lučenec

12.4. VTC Pezinok – Podbrezová

30.3. GFC Grinava – Stupava
30.3. Viničné – Jakubov
30.3. Limbach – Kostolište
30.3. Baník Pezinok – Závod

6.4. PŠC Pezinok – Nové Mesto
nad Váhom,

6.4. OŠK Slov. Grob – Limbach

13.4. GFC Grinava – Lamač
13.4. OŠK Slov. Grob – Kostolište
13.4. Limbach – Studienka
13.4. Baník Pezinok – Budmerice

20.4. PŠC Pezinok – Nemšová

20.4. Viničné – Záhorská Ves

30.3. ŠKH Pezinok – Košice B

hrá sa o 15.00 hod.

15.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

Štvrté kolo Slovenského pohára v
kickboxe sa konalo v sobotu 16. 2.
v Lučenci. V disciplíne light kontakt
štartovali aj siedmi Pezinčania, kto-
rí dosiahli tieto výsledky: 1. miesto
– (do 55 kg),

(do 60 kg),
(do 89 kg), 2. miesto

– (do 79 kg),
(do 89 kg), 3.

miesto – (do 69 kg).
Z. Gregušová, S. Špániková, M.

Sedláček a P. Ondruška už majú po
tomto kole zabezpečenú účasť na
majstrovstvách Slovenska v disci-
plíne light kontakt.

Zuzana Gregušová
Svatava Špániková
Marek Mistrík

Peter Ondruška Mi-
chal Sedláček

Miloš Mihály

(mh)

V treťom kole Slovenského po-
hára v karate 17. februára v Ban-
skej Bystrici sa darilo aj pezinským
zástupcom. V silnej celoslovenskej
konkurencii získali tieto úspechy:

– 1. miesto ku-
mite žiaci 12-13 r.,

– 2. miesto kumite žiačky 10-
11 r., – 2. miesto
kata 10-13 r. a 2. miesto kumite
žiačky 12-13 r., – 2.
miesto kumite žiaci 10-11 r.,

– 3. miesto kumite
žiačky 12-13 r., –
3. miesto kumite žiačky 10-11 r.,

(Grusová,
Šiandorová, Uherčíková).

Rovnako úspešne sa darilo kara-
tistom aj na 4. kole Pohára federá-
cie karate v Šali v sobotu 8. marca.
Víťazstvá tu získali:
(kumite žiaci 12-13 r., do 150 cm),

(kumite žiačky 12-
13 r., do 155 cm) a

(kumite žiaci 12-13 r., do 165
cm).

Adam Borovský
Daniela Šiando-

rová
Kamila Hozová

Matúš Káčer
Kris-

tína Uherčíková
Adriana Grusová

družstvo kata žiačky

Juraj Holan

Kamila Hozová
Adam Borov-

ský
(kt)

V Obradnej sieni Mestského
úradu v Pezinku vyhlásili vo štvr-
tok 6. marca najlepších športov-
cov a kolektívy nášho mesta za
rok 2007. Milé podujatie usporia-
dala, ako je už tradíciou, Komisia
športu pri Mestskom zastupi-
teľstve v Pezinku. Ocenenia špor-
tovcom odovzdávali primátor Oli-
ver Solga a predseda komisie
Justín Sedlák.

Najlepšou športovkyňou Pe-
zinka za rok 2007 sa stala kickbo-
xerka , kto-
rej najväčšími úspechmi v minu-
lom roku boli dve prvé miesta na
majstrovstvách Slovenska a 8.
miesto na majstrovstvách sveta.
Druhé miesto obsadil tiež kickbo-
xer , ktorý bol
rovnako dvojnásobným maj-
strom Slovenska a na MS obsadil
9. miesto. Minuloročný najlepší
junior, džudista ob-
sadil 3. miesto, čím bol ocenený
jeho titul majstra Slovenska i
účasť na MS a ME.

(bez poradia):
(džudo), (džudo),

(orientačná cyklis-
tika), (kara-
te), (kara-
te), (džudo),

Svatava Špániková

Michal Sedláček

Milan Randl,

Karol Alföldy
Matej Čupka

Michal Fraňo
Zuzana Gregušová

Alexandra Horáková
Pavol Jurčík Matej

Ďalší ocenení v kategórii senio-
rov

Prijatie najlepších športovcov uplynulého roku.

Pilka Šte-
fan Turza

1. MBK Pezi-
nok, 2. Judo club Pezinok, 3.
VTC Pezinok

Miloš Mihály

Richard Chrappa

Juraj Holan

(orientačná cyklistika) a
(raketový modelár).

.
Medzi juniormi zvíťazil opäť kick-

boxer , ktorý obsadil
na ME 8. miesto a na ME 2. a 3.
miesto. Druhým oceneným sa stal

, orientačný
cyklista, ktorý bol 20. na ME a zís-
kal titul majstra SR. Tretím najlep-
ším juniorom v uplynulom roku bol
vyhlásený , ktorý sa
venuje karate aj kickboxu. V roku

Kolektívy – seniori:

2007 získal titul majstra SR v ka-
rate a dve 2. miesta v kickboxe.

(bez poradia): (stolný
tenis), (karate),

(karate),
(stolný tenis),

(orientačný beh),
(karate),

(stolný tenis),
(orientačný beh).

Ďalší ocenení v kategórii juniorov

Kolektívy – juniori:

Ján Alexy
Ivana Blahová

Adam Borovský Adam
Brat Lenka Jablo-
novská Brani-
slav Pútec Marek Ši-
kula Romana Štr-
bová

1. Karate
klub, 2. MBK Pezinok, 3. Klub
orientačného behu Sokol.

(pr)

Pezinskí džudisti sa vynikajúco predviedli na Veče-
re bojových umení začiatkom marca v bratislavskej
hale na Pasienkoch. Dynamickými technikami, vý-
bušnými akrobatickými prvkami, ale aj skvelou ta-
nečnou choreografiou prekvapili a ohúrili divákov i
odbornú verejnosť. , jeden z pre-
tekárov klubu, nám o exhibícii povedal:

.

Jozef Tománek ml.

(mk)

Snažíme sa
na exhibíciách predviesť najnáročnejšie a najefektív-
nejšie techniky a skĺbiť ich s príjemnou choreografiou
čo sa nám, myslím, darí. Našim hlavným cieľom je
však dostať sa na olympijské hry do Pekingu

Softballový klub MaSK Pezinok usporiadal v sobotu 8.
marca v Spoločenskom dome vo Viničnom halový turnaj
pre žiacku kategóriu. Štartovalo na ňom sedem druž-
stiev prevažne z nášho regiónu, spestrením bola účasť
žiakov z Topoľčian a Ostravy. Pre zúčastnené družstvá
bol turnaj určite príjemnou zmenou v tomto období a tiež
naladením na blížiacu sa sezónu. Zároveň bol pre mla-
dých športovcov možnosťou načerpať nové herné skú-
senosti. Víťazom turnaja sa po celodenných bojoch
stalo družstvo z Ostravy pred Topoľčanmi a Apollo Brati-
slavaA. MaSK Pezinok obsadil 7. priečku. (bs)

Z posledného 16. miesta vstú-
pili futbalisti PŠC Pezinok do jar-
nej časti sezóny 2. futbalovej ligy,
skupina západ. Boj o záchranu
začali na pôde Topoľčian remízou
0:0, bod zo súperovho ihriska je
isto povzbudzujúci.

Príprava na jarnú časť sa začala
15. januára a prebehla v domá-
cich podmienkach; na tréningy
využívali umelú trávu v Národnom
tréningovom centre v Senci i pe-
zinské miniihrisko s umelou trá-
vou. Po tréneroch P. Kučerkovi a
V. Kinderovi prevzal družstvo od
4. februára skúsený kormidelník
Ladislav Hudec.

Pezinčania odohrali desať prí-
pravných zápasov so striedavými
výsledkami. Trénerom sa najviac

pozdávali výkony v zápasoch proti
Admire Viedeň a Dunajskej Stre-
de, v ktorých družstvo zvíťazilo.

Samozrejme, že posledné mies-
to v tabuľke nenechalo funkcioná-
rov PŠC ľahostajnými a snažili sa
posilniť družstvo, aby sa v nároč-
nej súťaži udržalo. Z jesenného
kádra odišlo desať hráčov – Kin-
der, Sedliaček, Kulifaj, Marek, No-
vák, Gyurász, Hrnek, Cintula, Frát-
rič a Rybár. Na ich miesta prišlo
deväť nových hráčov – Heriban,
Novotný (obaja návrat z hosťova-
nia), Farkaš (z Rakúska), Kuna
(zo Solčian), Genčúr (z Dun. Stre-
dy), Kováčik (z Interu Bratislava),
Rožník (FC Senec), Kamenský
(hosťovanie z AS Trenčín) a Pas-
tva (z Tatabánye). V kádri je teda

momentálne sedem hráčov, ktorí
majú skúsenosti z najvyššej futba-
lovej súťaže.

Tajomník PŠC Dušan Berzedi
nám o jarnej časti povedal: ,,Cie-
ľom klubu je pritiahnuť náročného
pezinského diváka na štadión a
samozrejme zachrániť sa v 2. lige.
Bude to veľmi náročné, ale je v
silách posilneného kádra tento
cieľ splniť. Jarná časť bude veľmi
ťažká, ako po stránke organizač-
nej, tak finančnej, lebo 2. liga je
kvalitná súťaž, mužstvá sú dobre
finančne zabezpečené a bude
zložité sa im vyrovnať. Budeme
musieť spojiť všetky sily a schop-
nosti, aby sme naše ciele, ktoré
sme si dali, splnili."

(pr)



Slovenská národná galéria – Galé-
ria insitného umenia, Pezinok –
Schaubmarov mlyn, vypisuje vý-
tvarnú súťaž pre deti od 5 do 15
rokov. Téma:

(technika
– neobmedzená, formát – neob-
medzený). Súťaž sa viaže na
súčasnú výstavu v Schaubmaro-
vom mlyne

v tvorbe Ľudovíta
Fullu, ktorá potrvá do 4. mája 2008.

Práce preberáme osobne v SNG
– Galéria insitného umenia alebo
poštou na adrese Cajlanská 255,
902 01 Pezinok. Najlepšie práce
budú vystavené a odmenené v ne-
deľu 27. apríla 2008 o 16.00 hod.
priamo v Schaubmarovom mlyne.

ilustrácie k rozpráv-
kam Pavla Dobšinského

(iž)

Trojruža, Lomidrevo,
Janko Hraško...

Akademická maliarka a grafička
pani Katarína Vavrová získala vý-
znamné ocenenie – Cenu ministra
kultúry SR za svoju originálnu a pô-
sobivú umeleckú tvorbu, ktorá jej
priniesla okrem iného mnohé domá-
ce i zahraničné ocenenia. Autorke,
ktorá žije a tvorí v Pezinku, zároveň
vyšla aj reprezentačná publikácia o
jej výtvarnej tvorbe. Blahoželáme.

Oneskorene, ale o to srdečnejšie,
blahoželáme aj nášmu spoluobča-
novi, Ing. Júliusovi Oszlányimu, k
udeleniu Ceny sultána Qaboosa,
ktorú získal za multidisciplinárny
vedecký prístup k riešeniu problému
ochrany prírody. Pán Ing. Oszlányi je
nielen významný vedec, ale aj náš
expert a reprezentant Slovenska v
mnohých medzinárodných organi-
záciách a tiež dlhoročný riaditeľ
Ústavu krajinnej ekológie SAV.

A do tretice blahoželáme k 60-tke
Pezinčanovi Júliusovi Balcovi, spi-
sovateľovi a literárnemu redaktorovi.
Pri príležitosti jeho významného ži-
votného jubilea mu želáme veľa
zdravia, inšpirácie a elánu do písa-
nia takých krásnych kníh, akými bola
napr. jeho ostatná kniha poviedok.

(OS)

Nie je tomu tak dávno, čo sme
mali možnosť pozrieť si vystúpenie
folklórneho divadla Radosť, ktoré
sa vtedy u obecenstva stretlo s
veľkým ohlasom, a už jeho členo-
via opäť pod vedením PaedDr. Ka-
mila Baxu a Petra Varghu pripra-
vujú novú premiéru. Zašli sme sa
teda pozrieť na ich skúšku, dozve-
dieť sa niečo viac...

Na javisku stoly, stoličky, herci
sedia, chodia, v dialógu sa preká-
rajú. Počas celej skúšky nás v
hľadisku pohládzal láskavý humor
a nádherné ľudové piesne, iba
občas prerušované prísnym tónom
režisérov... ,,ešte raz... Majka, bolo
to mierne uspievané...Anulka, neo-
táčaj sa chrbtom k diváko-
vi...hlasnejšie...ideme ešte raz.."

A herci (seniori) opravujú svoje
chyby bez reptania hoc aj desiaty
raz...darmo, na premiére chcú odo-
vzdať zo seba divákom to najlep-
šie...

povedal o pripravovanej pre-
miére PaedDr. Kamil Baxa.

Treba povedať, že opäť ide o spe-
vohru, ktorá sa pre tento amatér-
sky súbor stáva už tradičným
žánrom. Názov pripravovanej spe-
vohry je

, ktorej scenár
napísali režiséri a pri výbere ľudo-
vých piesní im pomáhali aj členo-
via divadla.
Ďalšou charakteristickou črtou

,,Naším cieľom nebolo postaviť
vystúpenie pre divadelnú kritiku,
ale pre nášho diváka, aby sa cítil s
nami príjemne, aby sme ho vtiahli
do deja. Proste, aby sa diváci s
nami bavili, spievali a zároveň si
mohli pozrieť aj čo-to z histórie,
ako prebiehala v Pezinku svadba
kedysi. Zábava je prerušovaná
spomienkami babky na svoju svad-
bu, tú krásnu, v krojoch. Zo zvykov
sme vybrali tri krátke sekven-
cie...obliekanie nevesty, odobierku
nevesty a ženícha a to s piesňami,
ktoré sa vtedy na svadbách spie-
vali"

Na svadbe veselo, alebo
túžba každej ženy

tohto súboru, už tradičnou, je, že
nevystupujú iba seniori, ale reži-
sér spolupracuje s detskými a mlá-
dežníckymi talentami z Pezinka,
no prichádzajú aj mladí z Bratisla-
vy. A tak sme mali doteraz mož-
nosť vidieť herecké a spevácke
výkony aj Gabiky Pálovej, Sone
Šajermanovej, Martiny Kunovej,
Nicol Krenčeyovej, Juraja Hanu-
líka a Tomáša Václava, ktorých
talent už prekročil hranice mesta
Pezinok.

– spýtali sme sa
režiséra.

Ako sa vám pracuje s pezin-
skými seniormi?

Apodľa vás je?

,,Spočiatku to bola náročná prá-
ca, pretože sa učili všetko, čo sa
týka divadla a práce s hovoreným
slovom od samého začiatku. Asi
mám šťastie na ľudí, pretože s
nami zostali iba tí, ktorí chcú viac
ako len potlesk diváka za to, že
ako seniori dokázali vôbec vyjsť
na javisko. Majú odvahu sa s pro-
blémom popasovať, aby mohli
divákom ukázať, že na to majú, že
v nich čosi je a teda, že im je aj za
čo zatlieskať."

,,Podľa mňa áno. A nielen podľa
mňa. Tí, ktorí videli predchádzajú-
ce vystúpenia pri ,,popremiéro-
vých" rozhovoroch konštatovali,
že herecké i spevácke výkony se-
niorov rastú...takže skvelá per-
spektíva, nemyslíte? Máme aj
stúpencov našich vystúpení.
Priam nadšení sú členovia spe-
váckeho zboru z Miloslavova –
Alžbetin dvor, s ktorými spoluprá-
ca je v štádiu rokovaní. Som pre-
svedčený, že takýto druh divadla
je potrebný nielen v Pezinku, pre-
tože skôr narodené obecenstvo si
môže zaspomínať, zaspievať a
keďže s nami pracujú aj mladí,
postupne medzi divákmi vidieť aj
mladšie ročníky, takže si myslím,
že sme na dobrej ceste. Konečne,
dokazuje to potlesk divákov na
otvorenej scéne alebo opakovanie

záverečného klaňania. Sme radi,
že vďaka riaditeľke Pezinského
kultúrneho centra Ing. Ingrid Nos-
kovičovej patríme medzi prvé di-
vadlá, ktoré sa venujú folklóru a
spevohre."

,,Nie, pesničky
vychádzajú zo scenára. Pri jeho
koncipovaní sme vychádzali z rea-
lity. Na našej svadbe sa stretáva
rodina a priatelia z rôznych kútov
Slovenska, dokonca aj zo zahra-
ničia."

,,Baví nás to. Chceme doká-
zať, že napriek veku ešte nepat-
ríme do starého železa, no a po-
tom, naši režiséri nás neustále
presviedčajú, že to dokážeme, len
treba skúšaťa skúšať."

,,Nároční a prísni. Ale bez toho
by to zrejme nebolo to pravé ore-
chové,"

Druhý režisér, Peter Vargha, mi-
mochodom tiež z Bratislavy, rea-
guje s úsmevom:

,,Stačí, stačí", prerušuje skúšku
režisér a vyhlasuje krátku prestáv-
ku. Tú sme využili na rozhovor so
seniormi.

Unavené, ale so spokojným ús-
mevom takmer zborovo odpove-
dali:

zakončila členka súboru a
šéfka Občianskeho združenia, pri
ktorom Folklórne divadlo Radosť
vzniklo, Mgr. Mária Miškeríková.

Držme im teda palce, nech sa im
podarí všetko čo si predsavzali.
My sa o tom prídeme presvedčiť
na vlastné oči. Takže dovidenia na
premiére...a tá už klope na dvere.

Vo vašom prevedení sme tu už
mohli videť spevohry – Vínko,
vínko, tvrdý chlebík a Kraj ot-
cov, mám, kraj ty náš rodný. Ten-
toraz pôjde o svadbu – zábavu,
ale k nej patria aj piesne – pri-
rodzene folklór. To ste našli
toľko ľudových piesní z Pezin-
ka?

Dámy, prezraďte nám, prečo
toto všetko robíte?

A akí sú vlastne tí vaši režisé-
ri?

(pn)

K tradičným februárovým podujatiam v kultúrnom ka-
lendári mesta patrí Etnofestival. V tomto roku to bol už
šiesty ročník. Mottom festivalu, ktorého hlavným organi-
zátorom je Združenie Pezinské rozprávkové divadlo, je:
,,Festival o tom, ako spolu žiť."

Festival približuje návštevníkom vzdialené kultúry, cha-
rakterizuje špecifiká, problémy i radosti ľudí, ktorí tam žijú.

V tomto roku mal festival za úlohu predstaviť ďaleké
krajiny – Austráliu, Oceániu a Nový Zéland. Pre mnohých
z nás neznámy a rúškom tajomstva zastretý svet. Ten, kto
ho túžil spoznávať, mal k tomu jedinečnú príležitosť. Mo-
hol si pozrieť dokumentárne filmy, fotografie, počúvať zau-
jímavé rozprávanie cestovateľov, hudbu, ochutnať v ča-
jovni voňavý čaj.

Návštevníci sa aj tentoraz presvedčili, že Etnofestival
nestráca na príťažlivosti, aj keď forma prezentácie sa len
málo mení. Podujatie otvára dvere do nového, nepozna-
ného a zaujímavého sveta, ktorý sa vyplatí objavovať.

(mo)

Do 2. apríla 2008 si môžete pozrieť v Dome kultúry
výstavu Z histórie časopisu Pezinčan. Nájdete tu
aj prvé výtlačky najstarších mestských novín na
Slovensku, ktoré začali vychádzať pod terajším
názvom pred 40 rokmi. Výstavu pripravila Malo-
karpatská knižnica v spolupráci s redakciou Pe-
zinčan a Pezinským kultúrnym centrom.
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(štvrtok-piatok) –

Program: v
Minigalérii vernisáž výstavy –

, v Spo-
ločenskej sále

, v Malej
sále

– divadelná
komédia pre dospelých,

v Malej sále koncert
rockovej hudobnej skupiny

;
(piatok) o 18.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
;

(sobota) o 8.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– 3. ročník;
(streda) o 19.00 hod. v Spo

3. – 4. 4. DNI
MLADEJ BOLESLAVI V PEZIN-
KU. 3.4. o 17.00 hod.

4.4. o 10.00 hod.

4.4. o 16.00 hod.

4.4. o
20.00 hod.

4. 4.
KONCERT ZUŠ

E. SUCHOŇA
5. 4.

OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PE-
ZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI

9. 4.

Božena Klavíková – keramické
obrazy

Detská súťažná
dance party so Zdeňkom Vranov-
ským

Divadelní spolek VETRY –
Ray Cooney: 1+1=3

W.I.X.
s Lubošem Odhánělem

ločenskej sále –
–

trojkoncert hudobných skupín;
(piatok) o 19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
;

(sobota) o 15.00 hod. v Spo-
ločenskej sále – –
1. ročník prehliadky folklórnych
súborov seniorov Malokarpatské-
ho regiónu. Garant: Folklórna sku-
pina Obstrléze

(streda) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

– one woman show. Večer s
českou spisovateľkou, scénarist-
kou, publicistkou a vydavateľkou,
autorkou Banánových rybičiek,
Díky za každé nové ráno...;

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

LAVAGANCE,
PARA, KARPATSKÍ PASTIERI

11. 4.
VENČEK GYM-

NÁZIAPEZINOK
12. 4.

SLNKO V NÁS

16. 4.
HALINA PAWLOW-

SKÁ

17. 4.
800 – VÝZNAMNÁ

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Účinkuje

s hrou
;

13. 4.
AHOJ, ROZPRÁV-

KA
Stražanovo

bábkové divadlo Medov-
níkový domček

Výstava:
Miroslav Barták – Kreslený hu-
mor. Výstavu kresieb českého ka-
rikaturistu predstavuje Mestské
múzeum v spolupráci s Veľvysla-
nectvom ČR. Výstava potrvá do
15. 5. 2008.

Kreatívne sobotné popoludnie –
BATIKAASAVOVANIE
5. 4.

2. 4.
2008

Kreatívne sobotné

(sobota) od 14.00 do 19.00
hod. si môžete vylepšiť svoj šatník
s technikou savovania a batikova-
nia. Prihlásiť sa môžete do

. Cena 300 Sk.

popoludnie – Šperky
19. 4.

16. 4.
2008

EPIcentrum –

(Sobota) od 14.00 do 19.00
hod. sa príďte potešiť a vyrobiť si
prsteň, náušnice a iné módne do-
plnky pre seba či pre svojich zná-
mych. Prihlásiť sa môžete do

. Cena: 300 Sk.
Bližšie informácie:
Centrum voľného času

(cvč)

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

.
www.epicent-

rum.org

16. 3.
MAĽUJEME VEĽKONOČNÉ VA-
JÍČKA

(nedeľa) o 16.00 hod. –

– malé aj veľké dievčatá, ne-
kupujte veľkonočné vajíčka! Príďte si
ich vlastnoručne vyrobiť. Chlapci
ocenia vašu námahu a my sa pote-
šíme vašej návšteve v mlyne.
Slovenská národná galéria v Bratis-

lave, Galéria insitného umenia v Pe-
zinku a Vlastivedné múzeum v Po-

Stále expozície:
Zo zeme

Z ateliérov

Sakrálna plastika

Otvorené:

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– pezinskí autori v
zbierke Mestského múzea

– Jozef Fran-
ko.

utorok – piatok: 10.00
– 18.00 hod., sobota: 10.00 –
16.00 hod.

važskej Bystrici pozývajú na výstavu

– výber z ilustrácií a sôch podľa slo-
venských ľudových rozprávok, ktoré
zozbieral Pavol Dobšinský zo zbie-
rok Slovenskej národnej galérie a
Vlastivedného múzea. Výstava bu-
de otvorená do 4. mája 2008.

TROJRUŽA, LOMIDREVO, JAN-
KO HRAŠKO... V TVORBE ĽUDO-
VÍTA FULLU A ŠTEFANA MELIŠA

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

OSOBNOSŤ PEZINKA – MILAN
ŽARNOVICKÝ

18. 4.
800 – AJ PÁN GOETHE BY

MAL RADOSŤ

19. 4.
DEŇ NESPRAVODLIVO

STÍHANÝCH

19. 4.
7. HOT DANCE

DUEL 2008

24. 4.
NOVODOBO SO SHAKE-

SPEAROM

25. – 26. 4.
VÍNNE TRHY

PEZINOK 2008

29. 4.
SPIEVANKY

– autor divadel-
ných hier, publicista, evanjelický
farár ( ;

(piatok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– súťaž v predne-
se v nemeckom jazyku pre ZŠ a
SŠ;

(sobota) o 9.00 hod. v Malej
sále –

– garant: Oblastná
organizácia KPVS;

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

– organizátori: Old
Time Band Funny Fellows, Agen-
túra HAASART, Pezinské kultúrne
centrum;

(štvrtok) o 9.00 hod. v Malej
sále –

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

(piatok-sobota) v Spo-
ločenskej sále –

– organizátori:
Združenie pezinských vinohradní-
kov a vinárov, Mesto Pezinok a
Pezinské kultúrne centrum;

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

U 11. 4. 1959)

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

3. 4. – 1. 5.
– keramické obrazy.

3. 5.

BOŽENA KLAVÍ-
KOVÁ

MISS Pezinok

KINO DOMU KULTÚRY

1. – 2. Čierna krv USA
3. Once ÍR
4. Edith Piaf FRA,ČR
5. Arthur a Minimojovia

FRA
5. – 6. Václav ČR
8. – 9. Noc patrí nám USA

10. FK: Slepé lásky SR
11. – 13. Kronika rodu Spiderwic-

kov USA
15. 40 mm zúrivosti USA
17. FK: Diablova dielňa NEM

18. – 20. 10 000 pred Kristom USA
22. – 23. 27 šiat USA

24. FK: Kurz negatívneho
myslenia NÓR

25. Polčas rozpadu SR
26. – 27. Winx club TAL
26. – 27. Chyťte doktora ČR
29. – 30. Cloverfield USA

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

(o 17.00 h.)

(o 17.00 h.)

ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!


