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Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža Pezinok II. v
spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom a Národnou trans-
fúznou službou vás pozývajú na

,
ktorá sa uskutoční dňa

na Holubyho uli-
ci v Pezinku pri príležitosti 800.
výročia prvej písomnej zmienky
o Pezinku.

Na každého darcu čaká malé
prekvapenie.

PEZINSKÚ KVAPKU KRVI
26. mája

2008 od 8.00 do 11.00 hod. v
Dome kultúry

MS SČK Pezinok II.

V stredu 7. mája sa uskutoč-
nia v našom meste okresné
oslavy 63. výročia oslobodenia
Slovenska a ukončenia 2. sve-
tovej vojny. Mesto Pezinok, ako
spoluorganizátor osláv pozýva
všetkých občanov na stretnutie
pri Pamätníku oslobodenia na
Mladoboleslavskej ulici, ktoré
sa uskutoční o 15. hodine.

(OSVaM)

Azda najdlhšie oficiálne partner-
ské kontakty medzi slovenským a
českým mestom sú medzi Pezin-
kom a Mladou Boleslavou. Trvajú
takmer šesťdesiat rokov, už viacero
generácií obyvateľov oboch miest
nachádza v nich nefalšovaný zmy-
sel a obohatenie.

Začiatkom apríla sa konali v Pe-
zinku Dni Mladej Boleslavi. Tieto
každoročné podujatia sa konajú
striedavo v obidvoch mestách. Ich
organizačnými gestormi sú Pezin-
ské kultúrne centrum a akciová spo-
ločnosť Kultúra Mladej Boleslavi.
Partnerské mesto sa tentoraz v Pe-
zinku prezentovalo výstavou Bože-
ny Klavíkovej (keramické obrazy),
speváckym súborom Boleslav, det-

skou dance party Zdeňka Vranov-
ského, divadelnou komédiou 1+1=3
v podaní divadelného súboru Větry
a koncertom rockovej skupiny
W.I.X. s Lubošem Odhánělem.

Mesto Pezinok a Pezinské kul-
túrne centrum pripravili pre hostí
zaujímavý program. Uskutočnili sa
podujatia študentských parlamen-
tov, návštevy keramičky Renáty
Hermysovej v Grinave, Malokarpat-
skej knižnice, Mestského múzea,
Galérie v Schaubmarovom mlyne,
prehliadka mesta so sprievodcami,
vystúpenie a beseda s členkami FS
Obstrléze. Primátori oboch miest
Raduan Nwelati a Oliver Solga vy-
užili stretnutie na výmenu skúse-
ností z práce samopráv. (mo)

Hoci silný tlak občanov, občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta a Mesta Pezinok za po-
moci slovenských médií priniesol pozastavenie roz-
hodnutia o výstavbe ďalšej veľkej skládky odpadov
v Novej jame v Pezinku, štátne orgány o definitív-
nom zrušení výstavby stále nerozhodli.

Boj preto pokračuje. V utorok 22. apríla sa usku-
točnil na námestí koncert proti skládke. Bohatý pro-
gram, ale predovšetkým prejavy nesúhlasu pritiahli
na protestnú akciu, aj keď pršalo, stovky občanov.
Opäť povedali rozhodné NIE nezmyselnej stavbe a
odkázali kompetentným, že v boji chcú pokračovať
až do konca. (mo)



vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na predaj nehnuteľnosti v
k.ú. Grinava (areál Grünfeldu).
Ide o stavby a pozemky o celko-
vej výmere 10826 m .

17 500 000 Sk

14. 5. 2008 do
13.00 hod.

Súťaž – predaj nehnuteľnosti v
Grünfelde. NEOTVÁRAŤ!

www.pe-
zinok.sk
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Súčasťou ponuky musí byť aj
podnikateľský investičný zámer s
účelom využitia pre potreby ces-
tovného ruchu, vinohradníctva a
vinárstva.

Minimálna cena je stanovená na
. Súťažné návrhy

(návrhy kúpnych zmlúv) treba do-
ručiť písomne v zapečatenej obál-
ke v termíne do

na adresu: Mestský
úrad v Pezinku, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, resp. osobne
do podateľne s označením hesla:

Bližšie informácie vo veciach
organizačných a právnych poskyt-
ne: Mgr. Miroslav Šebesta, pred-
nosta MsÚ v Pezinku, tel. č.
033/6901 110, e-mail: sebesta.mi-
roslav@msupezinok.sk, Ing. Pa-
trícia Jauschová, asistentka pred-
nostu, tel. č. 033/6901 111, e-mail:
jauschova.patricia@msupezinok.
sk, Mgr. Renata Gottschallová,
vedúca právneho oddelenia, tel.č.
033/6901 121, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk. Bliž-
šie informácie vo veciach technic-
kých poskytne: Ing. Ivan Dubek,
vedúci odd. správy majetku, tel. č.
033/6901 170, e-mail: dubek.
ivan@msupezinok.sk.

Úplné znenie súťažných pod-
mienok je zverejnené na

.

vyhlasuje

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme na obsadenie miesta

s týmito predpokladmi a požia-
davkami:

Mesto Pezi-
nok

vedúci odde-
lenia styku s verejnosťou, médiami
a projektového riadenia

vy-
sokoškolské vzdelanie

ja-
zykové znalosti (NJ, AJ), bezúhon-
nosť, riadiace a organizačné schop-
nosti, znalosť práce s PC, verbálne,
písomné a interpersonálne komuni

VÝBEROVÉ KONANIE

1. zamestnávateľ:

2. funkcia ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním:

3. kvalifikačné predpoklady:

4. iné kritériá a požiadavky:

vedúceho oddelenia styku s ve-
rejnosťou, médiami a projekto-

vého riadenia,

kačné schopnosti, prax v oblasti
projektového riadenia a PR výho-
dou

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukončenom
vzdelaní, odpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spolu
s požadovanými dokladmi zasielajte
poštou alebo prineste osobne

na adresu: Mesto Pezi-
nok, Radničné nám. č. 7, 902 14
Pezinok, s uvedením hesla:

Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na výbe-
rové konanie, ktoré sa uskutoční v
budove MsÚ v Pezinku, Radničné
nám. č. 7, 1. poschodie, č. dv. 12,
dňa v čase od hod.

Bližšie informácie poskytne pred-
nosta MsÚ, tel. č.: 033/6901 110.

5. požadované doklady:

6. dátum a miesto podania žia-
dosti o účasťna VK:

do
25. 4.2008

6. 5. 2008 14.00

„VK –
VOSVMPR“.

Ku Dňu učiteľov nám predstavi-
telia mesta pripravili príjemné pre-
kvapenie, pozvali nás na diva-
delné predstavenie. Ďakujem za
všetkých učiteľov na dôchodku za
to, že na nás nezabúdajú.

R. Šmahovská

Útvar hlavnej kontrolórky vyko-
nal previerku bilancie majetku
mesta Pezinok za rok 2007. Mesto
v minulom roku predalo majetok
za 13 913 635 Sk a získalo maje-
tok za 49 679 722 Sk, čo znamená
kladnú bilanciu v sume 35 766 087
Sk. Úspešný výsledok bilancie sa
týkal nadobudnutia a zhodnotenia
majetku a to budov, stavieb a po-
zemkov. (OSVaM)

Na svojom februárovom zasa-
daní schválili poslanci Bratislav-
ského samosprávneho kraja okrem
iného aj Všeobecne záväzné naria-
denie BSK, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť územného plánu
veľkého územného celku Bratislav-
ský kraj. Tento dokument je vý-
znamný pre Pezinok práve pri
tvorbe nového ÚPN mesta, ale aj
preto, že sa zaoberá konkrétnym
územím mesta. V prvej časti sú to
záväzné regulatívy územného roz-
voja okresu Pezinok (malokarpat-
ský funkčný celok), podpora územ-
ného rozvoja v zásade sídelných

rozvojových osí pri doteraz uplatňo-
vanom radiálnom systéme v smere
malokarpatskom cez Pezinok –
Modru na Trnavu. V oblasti rozvoja
rekreácie a cestovného ruchu sa
hovorí o chránených územiach
(CHKO Malé Karpaty), kde sa ne-
majú rozširovať zastavané územia
a nemajú sa zakladať nové lokality.

Jedným z najdôležitejších roz-
hodnutí je vylúčenie urbanistických
zásahov na vinohradníckych plo-
chách vo vinohradníckych oblas-
tiach na svahoch Malých Karpát,
ktoré v záujme zachovania prírod-
ného, kultúrneho a historického

dedičstva môžu byť využívané len
ako vinice v zmysle príslušných
právnych predpisov. Veľmi dôležitá
je skutočnosť, že sa do ÚP BSK
dostal Obchvat II/502 kat C11,5/70
Pezinok-Vinosady-Modra, ktorý je
zahrnutý v kapitole verejnopros-
pešné stavby spolu s riešením hor-
ského priechodu Pezinská Baba. V
oblasti rozvoja nadradenej technic-
kej infraštruktúry je navrhované vý-
hľadovo riešiť zneškodňovanie od-
padov skládkovaním v kraji najmä
výstavbou regionálnych veľkoka-
pacitných skládok odpadov. Nikde
v dokumente sa však nespomína
Nová jama v Pezinku!

, poslanec BSKOliver Solga

Pred časom hladinu verejnej mien-
ky obyvateľov Silvánovej a Muškáto-
vej ulice rozvírila výstavba bytového
domu Paegas na hranici obytnej a
priemyselnej zóny. Mestské zastupi-
teľstvo rozhodlo o odpredaji po-
zemku spoločnosti Vista Real, ktorá
tu začala s výstavbou bytového do-
mu, čo vyvolalo vlnu nevôle obyva-
teľov najbližších okolitých stavieb.
Nasledovalo niekoľko konaní a roz-
hodnutí, ktoré riešil aj nadriadený
orgán pezinského Stavebného úra-
du a to KSÚ v Bratislave.

Krajský stavebný úrad dňa 3.
apríla 2008 doručil všetkým zúčast-
neným stranám svoje rozhodnutie, v
ktorom konštatuje, že Stavebný úrad
v Pezinku, Mesto ani primátor nepo-
chybili vo vydávaní rozhodnutí a ne-
porušili stavebný ani iný zákon. V
rozhodnutí sa píše: V roku 2005 ne-
bolo nutné spracovanie žiadnej cel-
kovej štúdie a priveľmi blízka vý-
stavba pri bytových domoch nepre-
káža ani Regionálnemu úradu verej-
ného zdravotníctva. KSÚ v Brati-
slave podrobne preskúmal občanmi
napadnuté rozhodnutie a jeho vý

sledkom je konštatovanie, že nie je
splnený ani jeden dôvod na obnove-
nie konania a rovnako nebolo zis-
tené také porušenie zákona, ktoré
by odôvodňovalo zmenu alebo zru-
šenie rozhodnutia mimo odvola-
cieho konania. Projektová doku-
mentácia predložená k stavebnému
konaniu spĺňa podmienky právoplat-
ného územného rozhodnutia. Kpred-
loženému návrhu sa vyjadrili všetky
dotknuté orgány a správcovia sietí,
ich podmienky boli zapracované do
podmienok stavebného povolenia,
ktoré sú pre stavebníka záväzné a
ich dodržanie sa skúma v kolaudač-
nom konaní. KSÚ dospel k záveru,
že návrh poskytol dostatočný pod-
klad pre konanie a rozhodnutie vo
veci, prvostupňový správny orgán
(Stavebný úrad v Pezinku) postupo-
val v konaní s príslušnými právnymi
predpismi, zabezpečil dodržanie
všeobecných technických požiada-
viek na výstavbu, zabezpečil stano-

viská dotknutých orgánov a aj v
ostatných krokoch konal v súlade so
zákonom.

Pozitívnym rozhodnutím je ajmeto-
dické usmernenie Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja týka-
júce sa pripravovanej stavby v loka-
lite Zelený dvor na Muškáte. Tuobča-
nia – účastníci konania poukazovali
na porušenie zákona vo veci do-
ručovania verejnou vyhláškou (zo
dňa 21. 2. 2005 a 28. 8. 2007).
Podľa nich malo byť doručenie do
vlastných rúk (jednalo sa o cca 200
zásielok). Ministerstvo dalo za
pravdu Stavebnému úradu v Pe-
zinku a konštatovalo, že pri doručení
oznámenia začatia konania, rozhod-
nutia atď. stavebný úrad postupoval
v súlade so zákonom.

A do tretice pozitívne a dôležité
rozhodnutie v prospech nášho Sta-
vebného úradu, ktoré vydalo Minis-
terstvo výstavby a dotýka sa vý-
stavby dvoch bytových domov a poly

funkčných priestorov na Hrnčiarskej
ulici (spol. Bytostav) a byty pri
Zámku na Mladoboleslavskej ulici
(spol. EBP Factoring). Ministerstvo
zrušilo rozhodnutia Krajského úradu
v Bratislave, ktorý pred časom z
vlastného podnetu zrušil právo-
platné rozhodnutiu Stavebného úra-
du. MV a RR SR potvrdilo, že vý-
stavba nie je v rozpore s územným
plánom mesta a je v danom území
prípustná. Potvrdilo tiež, že rozhod-
nutia z roku 1997 a 1998 sú právo-
platné (vydal ich vtedajší Okresný
úrad, ktorý dal súhlas na 7-podlažnú
budovu bytov pri Zámku) a plynú z
nich právne účinky ako pre stavební-
ka, tak ajpre Stavebný úrad a KSÚ.

Všetky tri rozhodnutia štátnych
orgánov sú pre Mesto dôležité naj-
mä preto, že potvrdili kompetentnosť
a odbornosť rozhodnutí Stavebného
úradu v Pezinku, ich súlad so záko-
nom a jednoznačne vyvracajú aké-
koľvek jeho porušenie . (OSVaM)



Doteraz sa v našom meste so-
bášilo tradične v obradných sie-
ňach na Mestskom úrade alebo v
Starej radnici. Snúbenci však mali
niekedy záujem, aby sa ich sobáš
konal v inej historickej budove
alebo v súkromí v obvode Matrič-
ného úradu. Mestské zastupiteľ-
stvo na základe týchto požiada-
viek schválilo podmienky na so

Mestské zastupiteľstvo sa na
poslednom zasadnutí zaobe-
ralo sobášnymi aktami.

bášne obrady mimo tradičných
miest. Termín a miesto sobáša
treba najskôr dohodnúť s matrič-
ným úradom, o vhodnosti nového
sobášneho miesta rozhodne na
najbližšej operatívnej porade pri-
mátor.

Za sobáš mimo úradne určenej
miestnosti žiadateľ zaplatí 3 tisíc
korún. Mesto Pezinok zabezpečí
pre snúbencov recitátorov (ak o to
požiadajú) a dopravu pre sobášia-
ceho a matrikárku.

Sobášny akt mimo obradnej sie-
ne umožňuje zákon o rodine z
roku 2005. Podľa neho o konkrét-
nom mieste rozhoduje matričný
úrad. Musí ísť o vhodné a dôstojné
miesto.

Pre informáciu budúci manželia
za netradičné miesto obradu v
Kremnici zaplatia 5000, v bratis-
lavskom Starom Meste a Poprade
7000 a vo Zvolene desaťtisíc ko-
rún.

(mo)

My, predstavitelia samosprávy –
signatári tohto kódexu, realizujúci
svoje aktivity na území mesta Pezi-
nok, prehlasujeme, že:
– vážime si pravdivosť, čestnosť,

principiálnosť, rovnosť, transparent-
nosť a spolupatričnosť;
– dodržiavanie zákonov a všeo-

becne záväzných nariadení je pre
nás samozrejmosťou;
– ctíme si pravidlá etického správa-
nia, ktoré sú pre nás základnými
princípmi pri každodennej samo-
správnejčinnosti;
– záleží nám na dobrých vzťahoch
s verejnosťou, s našimi občanmi a
celým naším okolím, pretože si uve-
domujeme, že iba v zdravom pro-
stredí môže byť aj naša činnosť
úspešná;
– veríme, že úspešná implementá-
cia meny euro napomôže rýchlejší
rast slovenského hospodárstva a
zlepšovanie konkurencieschopnos-
ti.

Aby sme našim občanom uľahčili

ich adaptáciu na euro a orientáciu v
novom menovom systéme, zaväzu-
jeme sa, že:
– nezneužijeme proces zavádzania
eura na neodôvodnené cenové po-
hyby našich všeobecne záväzných
nariadení a cenových výmerov na
úseku miestnych daní a poplatkov,
poplatkov za služby, platieb za pre-
nájmy priestorov, poplatky v sociál-
nej, školskej aďalších oblastiach;

– zavedieme systém duálneho
oceňovania všetkých cien platieb a
iných hodnôt v čo najkratšom ter-
míne po zverejnení pevného vý-
menného kurzu Národnou bankou
Slovenska;
– prepočty cien z národnej meny na
euro budeme vykonávať dôkladne a
s maximálnou možnou presnosťou;
– všetkými informačnými spôsobmi
(na mestskom úrade, v mestských
novinách Pezinčan, TV Pezinok, na
informačných stojanoch) budeme
viditeľne zobrazovať oficiálny vý-
menný kurz;

– zapojíme sa do neformálnych
vzdelávacích aktivít, v ktorých obča-
nom vysvetlíme, aké zmeny ich v
súvislosti so zavedením eura čakajú
a ktorým aspektom bude treba veno-
vať zvýšenú pozornosť;
– upravíme všetky všeobecne zá-

väzné nariadenia, interné smernice,
formuláre a tlačivá aby v nich boli
uvedené dvojité ceny, pričom zobra-
zíme konvenčný kurz;
– na všetkých pracoviskách Mesta

Pezinok a inštitúciách zriadených
Mestom Pezinok zabezpečíme do-
statočný objem hotovosti v euro,
aby sme napomohli čo najhladší
priebeh výmeny peňazí počas duál-
neho obehu.

K uvedenému sa zaväzujeme
dobrovoľne s cieľom podporiť eu-
rointegračné procesy Slovenskej
republiky vrátane kampane pod
heslom ,,Každý cent sa ráta".
V Pezinku 10. marca 2008

Mgr. Oliver Solga
primátor

vyhlasuje obchodnú verejnú
súťaž na predaj budovy na Ho-
lubyho ul. 53 v Pezinku, s. č. 73,
vrátane príslušenstva a po-
zemku parc. č. 4600 zast. plochy
o výmere 829 m .

7 600 000 Sk

13. 5. 2008 do 15.00 hod.

Súťaž – predaj bu-
dovy na Holubyho 53. NEOTVÁ-
RAŤ!

www.pe-
zinok.sk
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Stavba, s. č. 73 je národnou kul-
túrnou pamiatkou. Minimálna ce-
na je stanovená na .
Súťažné návrhy (návrhy kúpnych
zmlúv) treba doručiť písomne v
zapečatenej obálke v termíne do

na adre-
su: Mestský úrad v Pezinku, Rad-
ničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok,
resp. osobne do podateľne s ozna-
čením hesla:

Bližšie informácie vo veciach
organizačných a právnych poskyt-
ne: Mgr. Miroslav Šebesta, pred-
nosta MsÚ v Pezinku, tel. č.
033/6901 110, e-mail: sebesta.mi-
roslav@msupezinok.sk, Ing. Pa-
trícia Jauschová, asistentka pred-
nostu, tel. č. 033/6901 111, e-mail:
jauschova.patricia@msupezinok.
sk, Mgr. Renata Gottschallová, ve-
dúca právneho oddelenia, tel. č.
033/6901 121, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk. Bliž-
šie informácie vo veciach technic-
kých poskytne: Ing. Ivan Dubek,
vedúci odd. správy majetku, tel. č.
033/6901 170, e-mail: dubek.
ivan@msupezinok.sk.

Úplné znenie súťažných pod-
mienok je zverejnené na

.

Piaty poslanecký deň v roku
2008 sa uskutoční v prvú stredu –
7. mája od 16.00 do 18.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

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

Mesto Pezi-
nok aj v tomto
roku pripravilo

. Usku-
toční sa v stre-

du 14. mája 2008 v budove Mestského úradu na
Radničnom nám. č. 7. Podujatie sa koná pri príleži-
tosti 800. výročia prvej zmienky o Pezinku.

–
– Petra Pospechová, riaditeľka Mest-

ského múzea;
–

– Jozef Motešický, Malokarpatské múzeum;
–

– Peter Wittgrúber, Mestské
múzeum;

–

– Milan Oravec, súčasný šéfredaktor ča-
sopisu Pezinčan;

–

Deň otvore-
ných dverí na
M e s t s k o m
úrade

Program:
8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

14.00 hod.

15.00 hod.

Ako fungovala pezinská samospráva
voľakedy

Významné osobnosti z histórie Pezinka

Najvýznamnejšie udalosti v 800-
ročnej histórii Pezinka

Stretnutie bývalých i súčasných dopi-
sovateľov, členov redakčných rád a sympatizantov
časopisu Pezinčan pri príležitosti 40. výročia jeho
existencie

Hodina otázok a odpovedí s primáto

rom Pezinka

Predstavenie nového Programu hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja mesta

Aktuálne otázky odpadového hospo-
dárstva v Pezinku

– Oliver Solga, primátor mesta Pezi-
nok;

–
– Peter

Tremboš, spracovateľPHSR;
–

– beseda s občanmi na tému od-
padov v meste: skládka, problematika komunál-
neho odpadu – poplatky, separovanie aďalšie aktu-
álne témy z oblasti životného prostredia – Oliver
Solga, primátor, Miloš Bačák, vedúci odd. životného
prostredia MsÚ, Zuzana Čaputová a Jaroslav Pav-
lovič, aktivisti občianskej iniciatívy Skládka nepatrí
do mesta.

Kolektívnych účastníkov (najmä zo škôl) prosíme,
aby sa z kapacitných dôvodov prihlásili vopred na
Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, refe-
rát vzťahov k verejnosti č. dv. 9, tel. 6901 102, e-
mail: eva.lupova@msupezinok.sk.

– výstavka muzeálnych exponátov súvisiacich s
prácou mestskej samosprávy v minulosti – zo zbie-
rok Malokarpatského múzea v Pezinku;
– anketa zameraná na zisťovanie názorov Pezinča-
nov na top udalosti, osobnosti a pamiatky Pezinka –
vyhlásenie výsledkov a vylosovanie výhercov.

16.00 hod.

17.00 hod.

Sprievodné podujatia:

(EL)

V utorok 8. apríla prijal primátor v
Obradnej sieni mesta účastníkov
Európskej konferencie Friendship
Force 2008, ktorá sa konala na
Slovensku pod záštitou eurokomi-
sára Jána Figeľa. (OSVaM)



Členovia Poľovníckeho združe-
nia Leštiny v rámci jarného sčítania
zveri urobili zber odpadkov poho-
dených turistami v poľovnom revíri.
Vyzbierali asi 150 kilogramov od-
padkov, najmä PET fliaš, igelito-
vých tašiek, kelimkov a i. Odpad
bol na náklady mesta odvezený na
skládku na Dubovej. (mb)

Začína jar, príroda sa prebúdza k
životu.Človeku sa žiada vybehnúť
do lesa. No len čo sa odlepíte od
poslednej ulice mesta, namiesto
snežienok vás popri ceste víta
jedno smetisko za druhým.

Len nedávno o nás vedelo celé
Slovensko, akí sme my, Pezinča-
nia, strašne ekologickí. S nadše-
ním sme vyšli do ulíc a vyzeralo to
ako naozaj. Teda, že nám naozaj
záleží na prostredí, v ktorom žije-
me.Azrazu mi to príde, že my

POSTREH ČITATEĽKY

vlastne nechceme jedno veľké
smetisko, ale každý svoje vlastné
– najlepšie niekde pri ceste do vi-
nohradov alebo pri potoku.

Viete, mala som možnosť po-
budnúť nejaký čas u príbuzných
vo Švajčiarsku. Nedá sa nevšim-
núť si, ako si Švajčiari vážia svoje
životné prostredie. Napríklad – v
meste nájdete len zopár odpadko-
vých košov, ale zato po zemi niet

žiadneho neporiadku. U nás je to
presne naopak.

Aj tam ľudia bývajú v panelá-
koch, no pred nimi sú mäkučké
trávniky a deti po nich behajú bo-
sé. Neobávajú sa, že sa porania,
lebo nikoho nenapadne vyhadzo-
vať do trávy či kríkov rozbité fľaše
alebo iný odpad.

Je to také jednoduché. Všetko je
to len a len o našom zmýšľaní.
Ozaj, čo my vlastne chceme?

Jana Virgovičová

V mesiacoch marec – jún 2008
prebieha v Pezinku a okolí preven-
tívny program s názvom Póla radí
deťom, ktorý realizuje Okresné
riaditeľstvo PZ Bratislava-okolie.
Určený je pre deti predškolského
veku a deti 1. ročníka základnej
školy. Jeho cieľom je naučiť deti
primeraným návykom bezpeč-
ného správania z oblasti dopravy
a zvládnuť bez prítomnosti dospe-
lej osoby kritické situácie, v kto-
rých sa môžu ocitnúť v bežnom
živote. (vk)

Podľa štatistických údajov naj-
viac požiarov vzniká v jarných a
letných mesiacoch. V jarnom ob-
dobí začínajú práce v záhradách, v
okolí chát a občania častejšie cho-
dia do lesov a do prírody. Takmer
všetky požiare, ktoré vznikli v les-
ných porastoch a prírodnom pro-
stredí, zapríčinili občania svojou
neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
Vlani vzniklo na území okresov
Pezinok a Senec 5 požiarov v les-
ných porastoch, ďalších 114 bolo
zapríčinených najmä nekontrolo-
vaným spaľovaním na voľných
priestranstvách.

K nízkemu počtu požiarov v le-
soch prispeli zrejme i kontroly
príslušníkov Okresného riadi-
teľstva HaZZ v Pezinku na
miestach zvýšeného nebezpečen-
stva vzniku požiarov. Vo viacerých
prípadoch ukladali i blokové poku-
ty.

Aby sme predišli vzniku požiarov,
mali by sme pri spaľovaní odpadu
z viníc a záhrad zabezpečiť okolie
ohniska pred rozšírením požiaru,
spaľovať v menších množstvách,
zabezpečiť stály dozor, mať po
ruke dostatočné množstvo vody.
Najbezpečnejšie je však tento od-
pad odviezť do kontajnera alebo
na miesto, ktoré určí mesto.

Požiarmi vznikajú často veľké
škody. Spôsobenie požiaru je poru-
šením platných právnych predpi-
sov, čo môže byť kvalifikované ako
priestupok, vo vážnejších prípa-
doch aj ako trestnýčin.

mjr. Ing. Eva Orlická

Na poslaneckom dni 5. marca v
mestskej časti Grinava predniesol
svoju sťažnosť občan Walter Bun-
čák. Kritizuje vodorovné značenie
a úzky chodník v niektorých úse-
koch na ceste II/502 v Grinave.
Napríklad pri jeho dome či pri
Evanjelickom kostole na Mysle-
nickej ulici je krajnica vyznačená
až na chodníku.
Ďalej uviedol, že v niektorých

úsekoch sú vytvorené odstavné
miesta, kde to vôbec nie je potreb-
né. Problém je tu prejsť chodcom
po chodníku a vyjsť autom na
cestu. Vodorovné značenie, sys-
tém ,,húsenková dráha" považuje
za nezmyselné a absurdné. Neob

stojí ani dôvod, že je to kvôli spo-
maleniu rýchlosti na tejto ceste,
pretože denne tu dochádza ku
kolíziám vozidiel, značenie počas
dažďa a za tmy je prinajmenšom
neprehľadné a neviditeľné. Tam,
kde sa označenie krajnice stretá s
chodníkom, je to nebezpečné pre
chodcov i cyklistov.

S touto sťažnosťou sa stotožnili
aj ďalší prítomní občania i poslan-
ci. Pri úprave dopravného znače-
nia na ceste II/502 sa vôbec ne-
brali do úvahy ich pripomienky.
Autor značenia Ing. Frešo z Bratis-
lavského samosprávneho kraja na
otázky občanov vždy len odpove-
dal, že inak sa to nedá, je to novin-

ka, uvidíme, ako sa to osvedčí.
Žiaľ, prax ukazuje, že zmeny sa
neosvedčili. Ako príklad uvádza-
meďalší nezmysel a skomplikova-
nie života občanom pri výjazde z
ulice Vinice v smere na Mysle-
nickú ulicu do Pezinka. Vodiči po-
tom hľadajú náhradné riešenia,
ktoré nie sú v súlade s dopravnými
predpismi.

Žiadame preto zodpovedných
pracovníkov Mesta Pezinok, aby
tieto požiadavky a pripomienky
tlmočili kompetentným na BSK v
Bratislave a zjednali nápravu.

a , poslanci
za mestskú časťGrinava

Drahomír Šmahovský
PhDr. Zita Joklová

Rada by som sa spýtala kompetentných, ako lep-
šie triediť odpad. Bývame v rodinnom dome a radi sa
zapájame do triedenia odpadu. Podľa zoznamu, uve-
deného v Kalendári rozvozu ako aj na www.pezinok.
sk, jednoznačne však neviem rozlíšiť, kam patria
plastové kelímky od jogurtov, tvarohov, smotany...
Teda moja dilema je samozrejme medzi plastami a
netriedeným odpadom. Pretože na týchto kelimkoch
je uvedené PS (čo je pravdepodobne polystyrén) a v
uvedenom návode je 1 PP a PET fľaše.Aak patria do
plastov, treba ich umývať? Lebo sa tam píše, že ne-
majú byť znečistené. Nie je mi tiež jasné, či fľaše od

šampónov, práškov, kečupu a čistiacich prostriedkov
treba umývaťalebo nie.

Moja posledná otázka je, či treba odstraňovať zo
sklenených fliaš pliešky okolo hrdla ak sú tam a či
treba dávať dolu kovové vrchnáky. Ja predpokla-
dám, že áno, opakovane som ale videla dávať fľaše
do kontajnera aj s týmito kovovými súčasťami. Ešte
by ma zaujímalo, či je to naozaj tak, že rodinné domy
zbierajú plasty a papier do jednej nádoby? Kto to po-
tomďalej triedi?

O odpovede sme požiadali firmu Petmas – Ekos
s.r.o., ktorá odpady v našom meste vyváža a triedi.
Zástupca firmy nám napísal:

Daniela Miklovičová

Ivan Horváth

(red.)

– Plas-
tové obaly od jogurtov momentálne nezbierame.
Keďže sa však situácia v zhodnocovaní plastov dyna-
micky rozvíja, predpokladáme, že v priebehu nie-
koľkých mesiacov sa vyrieši aj táto otázka a k zberu
plastových kelimkov pristúpime, o čom budeme in-
formovať. V tom prípade bude potrebné prázdne
obaly od mliečnych výrobkov umyť, najmä z hygie-
nického hľadiska.
– Je vhodné, ak sa prázdne obaly vypláchnu vodou,
najmä ak ide o fľaše od kečupu, príp. iných potravín.
– Zo sklenených fliaš nie je potrebné odstraňovať

drobné pliešky ani kovové vrchnáky.
– Áno, plasty aj papier sa zbierajú spoločne do jed-
nej nádoby. Tieto vyseparované suroviny sa od-
vážajú na triediacu linku, kde sa ručne dotrieďujú a
oddeľujú – papier sa triedi na biely (kancelársky),
farebný (noviny, časopisy, letáky) a kartónové obaly;
plasty sa triedia na PET fľaše (zvlášť číre, modré,
zelené), fólie a ostatné plasty podľa druhov. Vytrie-
dené suroviny sa následne oddelene lisujú do balí-
kov.

Zlisované PET fľaše podľa farieb na dvore firmy
Petmas – Ekos. Foto (mo)



Nevým jako vy, ale já sem mal
dycky s tehoto nášho Pe-
zinčana pocit, že je to taký hu-
moristický plátek. Pamatám si
velice dobre, ket sem sa jako
študent gymnázia dočítal o no-
vých chodnýkoch v mesce,
keré skúr jak scihly výst v Pe-
zinčanovi, už boli aj rozkopané,
lebo negdo nečo nedomyslel.
Smály zme sa šeličemu. Budo-
vatelskému zápalu, socialistic-
kému internacionalyzmu, inter-
nacionalistickému socializmu,
súdruhom, súdruškám a aj tej
velykej vážnosci s kerú sa
dycky braly a do dnešného dna
berú. Scelo to len trocha nad-
hledu a cynyzmu. Celý tento
plátek je vlastne jako také do-
máce zvýratko. Né, žádna svy-
na, žádna zabíjačka, any vý-
sluška, neny to any slépka, čo
by znášala zlaté vajcá. Najskúr
je to kočka, ale taká na okrasu,
kerá nechytá myši. Na zamys-
lený tam teho nygdy moc nebo-
lo. Šak any neny prečo, lebo
Pezinčan, aspon podla mojeho
mýnená, má funkciu predešec-
kým oznamovacú a informač-
nú. A já sem len rát, že si zacho-
váva aj tú srandistickú. Lebo
srandy je f poslednej dobe ve-
lyce porýtko. Jako tot napríklat f
posledném čísle. Na jednej
strane vysvetluje náš primátor,
že prečo nejde uverejnyt šecky
kritické články f plném rozsahu
(lebo jednoducho neny dosci
mýsta), ale hnet na strane dal-
šej je možné uverejnyt lyst pany
Jedličkovej v originále aj v pre-
pise zároven, lebo v ném žáda
zvýšit primátorúf plat (chvály
neny nygdy dost). No neny toto
do popuku? No a ešče k temu tá
anketa! To majú fakt rozhodo-
vat ludé, či rosšírit formát, alebo
skrácit periodycitu? No čo uš je
totok za profesionalyta!? Kedy
uš konečne nečo rozhodne ten
(či tá?), čo to má celé pot pal-
cem? Hádam sa skoro dočká-
me. Ale ruku do ohna za to ne-
dám. Aby teho šeckého nebolo
málo, primátor píše aj o hanly-
vém označený „konšeli“, no fuj,
aš mi zdvyhlo žalúdek! Len sem
si spomenul, na vinobráný ´99
(múj posledný Bakchus), kdze
sa šeci radný s tehoto oslovená
tešily a smály sa temu spolu s
ftedajším richtárem. No, ale to
bolo ešče minulé storočí. A vú-
bec, čo to tu já, gdohový kým
placený pisálek škrábem za
sprostosci. Šak na temto
mýsce mohly byt najmén tri
chvály na meský úrat a aspon
dve na nekeho konkrétneho.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

V noci z 31. 3. na 1. 4. 2008, vypu-
kol požiar v bytovom dome v Gle-
jovke, ktorý obývali naši rómski spo-
luobčania. Budova bola požiarom
značne poškodená, je neobýva-
teľná, a tak sme sa primátora Oli-
vera Solgu opýtali, ako bude Mesto
tento problém riešiť:

,,Požiar bol nahlásený o 1.45
hod., okamžite som prišiel na
miesto požiaru, kde už boli hasiči,
polícia a zdravotná služba. Sedem
ľudí bolo prevezených do nemoc-
níc, jednalo sa o problémy s dýcha-
ním. Nikto nebol vážne zranený.
Rómovia opustili svoje príbytky bez
riadneho oblečenia, bez topánok,
viacerí aj bez dokladov a najnutnej-
ších vecí. Zabezpečil som okamžité
zvolanie Krízového štábu mesta a
môj syn koordinoval odvoz najmen-
ších detí a matiek taxislužbou do
ZŠ Fándlyho. Do polhodiny sme
mali autobus, ktorý odviezol ostat-
ných do telocvične, kde boli ubyto-
vaní jeden deň. Zabezpečili sme im
oblečenie, topánky, lieky a potravi-
ny. Mesto všetkým dospelým, ktorí
majú trvalý pobyt v meste, vyplatilo
1000 Sk (deťom 500 Sk) na zakú-
penie najnutnejších vecí. Ešte v
pondelok boli presťahovaní do ZŠ
Orešie v Grinave a to do telocvične
a materskej školy. Bol im tiež na
Rozálke postavený vykurovaný
stan, ale ten v noci opustili. Okam-

žite reagoval predseda Bra-
tislavského samosprávneho
kraja Vladimír Bajan, ktorý
ponúkol prechodné ubyto-
vanie v ubytovni na Drevár-
skej ulici. Tento objekt sme
však vyhodnotili ako nevy-
hovujúci, pretože je odpo-
jený od všetkých energií a
zdevastovaný. V piatok 4.
apríla boli Rómovia presťa-
hovaní do bývalej jedálne na
Holubyho ulici. V priebehu
21. – 25. apríla by sa mali na-
sťahovať do unimobuniek v Glejov-
ke (len tí, ktorí majú v Pezinku trvalý
pobyt), tu by mali bývať až do defini-
tívneho riešenia, ktoré koordinuje-
me so splnomocnenkyňou vlády
pani Botošovou. V pondelok 7. 4.
ich osobne navštívila a vyjadrila
Mestu veľké uznanie za rýchlu a
účinnú pomoc. Informovala o mož-
nostiach Úradu vlády vo vzťahu k
tejto mimoriadnej udalosti.

Okrem pravidelného riešenia
problému Krízovým štábom mesta
sa navrhovanými opatreniami zao-
berala aj mestská rada (2. 4.) a
mestské zastupiteľstvo (10. 4.),
ktoré schválilo finančné prostriedky
vo výške 500 tisíc Sk na najnutnej-
šiu pomoc a schválilo krátkodobé i
definitívne riešenie problému býva-
nia postihnutých.

Chcel by som na tomto mieste

poďakovať všetkým tým, ktorí po-
máhali riešiť vzniknutú situáciu,
zmiernili jej následky, a aj tým, ktorí
mali pochopenie pre kroky Mesta a
prejavili ľudskú solidaritu. Sú to rov-
nako moji kolegovia (najmä p. Du-
bek, p. Minarovičová, p. Kunák, p.
Farbula a ďalší), ako aj riaditelia
spomínaných škôl (p. Janoga, p.
Macháček, p. Nogová). Poďakova-
nie tiež patrí príslušníkom Mestskej
polície a Okresného a Obvodného
oddelenia PZ SR, členom Rýchlej
záchrannej pomoci, a najmä
hasičom a záchranárom z Pezinka,
Malaciek, Senca a Bratislavy (za
všetkých aspoň poďakovanie p.
riaditeľovi Moťovskému). Nedá sa
tu vymenovať všetkých, iste na to
ešte bude príležitosť. Zatiaľ aspoň
takto, na stránkach vášho časopisu
a nech mi odpustia, ak som na nie-
koho zabudol." (r)

Bytovka po požiari. Foto (mo)

Na likvidácii požiaru v Glejovke
sa podieľalo 28 príslušníkov Ha-
sičského a záchranného zboru z
hasičských staníc Pezinok, Se-
nec, Bratislava a Záchrannej bri-
gády Malacky.

V plnej miere sa prejavila dobrá
spolupráca medzi jednotlivými
záchranárskymi zložkami – hasič-
mi, zdravotníkmi, mestskou a štát-
nou políciou, ale i primátorom a
orgánmi mesta.

Ako nám povedal riaditeľ OR
HaZZ v Pezinku pplk. Ing. Emil
Moťovský, pri zásahu sa stretli s ne-
zvyklou reakciou na ich záchranár-
sku činnosť. Hasiči po príchode na
miesto boli prítomnými Rómami na-
pádaní a ohrozovaní nožmi. Počas
hasebných prác hádzali do nich ka-
mene, pričom jeden z hasičov bol
zasiahnutý. Dôvodom vraj bolo, že
nedobre hasia. Z toho dôvodu mu-
seli požiadať o asistenciu polície.

Podľa riaditeľa požiar bol nesko-
ro ohlasovaný na ohlasovňu po-
žiarov. Jednoznačne bolo preuká-
zané, že privolanie pomoci hasi-
čov bolo vykonané až v treťom
štádiu rozšírenia požiaru.

Preto všetky zúčastnené zložky
si zaslúžia poďakovanie za kva-
litne a profesionálne odvedenú
prácu pri likvidácii rozsiahleho
ohňa.

(em, mo)



Chceš urobiť niečo prospešné
pre komunitu alebo mesto, v kto-
rom žiješ? Si tvorivý, nebojíš sa
nových skúseností a máš nejaký
zaujímavý nápad na projekt, ktorý
by si chcel realizovať? Tak potom
sme pre teba my, skupinka mla-
dých dobrovoľníkov. Voláme sa

z
nadácie Revia.

Stačí, ak do 11. mája vyplníš náš
formulár a budeš zaradený do vý-
berového kola. Ide o projekty ve-
rejnoprospešného charakteru a
cieľová skupina by mali byť deti a
mládež. Projekt môže byť podpo-
rený najviac vo výške 10 tisíc ko-
rún.

Ak máš záujem o projekt alebo
akékoľvek otázky, obráť sa na nás
na adresu .

Projekt Mladí filantropiďakuje za
podporu Malokarpatskej komunit-
nej nadácii Revia a Nadácii SPP.

Filfrineds – mladí filantropi

Zuzana Sroková

filfriends@gmail.com

Na 13. ročník Vínnych trhov v
Pezinku prihlásili výrobcovia vín
507 vzoriek. Odborní degustátori
hdnotili 299 bielych, 197 červe-
ných, 11 sektov, 2 tokajské a 27
ružových vín. Spolu udelili desať
zlatých, 120 strieborných a 351
bronzových medailí.

Najlepšie hodnotenými vínami s
prestížnym ocenením Šampión sa
stali:

–
:

, Víno Mrva-
&Stanko, s.r.o.,Trnava;

–
:

, VILLA
Vino Rača, a.s., Bratislava-Rača;

– :

, Juraj Zá-
pražný, Vinosady;

–
:

,
Víno Mrva&Stanko, Trnava;

–
:

, VZ Topoľčianky;
– : neudelené;
– :

,
Hubert J.E. Sereď.
Ďalšie hlavné ocenenia:
–

(za najlepšie hodno-
tené akostné víno s prívlastkom, s
dokladom o pôvode hrozna alebo
zatriedení hrozna zo Slovenska):

kat. 1 Víno biele, tiché, suché
,,Š1"

kat. 2 Víno biele, tiché, ostatné
,,Š2"

kat. 3 Víno ružové, tiché, ,,Š3"

kat. 4 Víno červené tiché, suché,
,,Š4"

kat. 5 Víno červené tiché,
ostatné ,,Š5"

kat. 6 Víno tokajské
kat. 7 Víno šumivé ,,Š7"

vz. č. 136, Chardonnay,
VzH, ročník 2007

vz. č. 282, Rizling rýnsky,
slamený zber, r. 2006

vz. č. 326, Cabernet Sauvignon,
rosé, NZ, ročník 2007

vz. č. 468, Cabernet Sau-
vignon, BV, barrique, r. 2006

vz. č. 300, Fran-
kovka modrá, slam., ročník
2007

vz. č.
502, Johan E. Hubert, r. 2004

Cena ministra pôdohospo-
dárstva SR

Hodnotenie vín v degustačných komisiách. Foto (mo)

vz. č. 376 Dunaj, r. 2007
vz. č. 468

Cabernet Sauvignon, BV, barri-
que, r. 2006

Cena primátora mesta Pezinok

vz. č. 60, Rizling
vlašský, NZ, r. 2007

Cena Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov

vz. č. 78, Rizling
vlašský, r. 2007

Cena Regionálnej poľnohos-
podárskej a potravinárskej ko-
mory

, Víno
Masaryk, s.r.o. Skalica,

, Víno Mrva&Stanko
Trnava;
–
(za najlepšie hodnotené víno od
pezinského výrobcu, vyrobené z
hrozna pezinského vinohradníc-
keho rajónu):

, Janoušek,
Pezinok;
–

(najlep-
šie hodnotený Rizling vlašský bez
rozdielu ročníka):

, Nové vinařství,
Měřín,Česká republika;
–

(za najlepšie hodnotené víno

s dokladom o pôvode hrozna alebo
zatriedení vína, z hrozna Malokar-
patskej vinohradníckej oblasti):

, Víno Masa-
ryk, Skalica;
– (najlepšie hodno-

tené víno biele z produkcie r. 2007):
,

GFK s.r.o., Pezinok;
, Vitis

Pezinok, s.r.o. Pezinok;
–

(za najlepšiu ko-
lekciu vín z Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti – hodnotí sa 5
najlepších vín od jedného vystavo-
vateľa pôsobiaceho v Malokarpat-
skej vinárskej oblasti a z hrozna
tejto oblasti): Spoločnosť VPS,
s.r.o., Pavelka-Sobolič, Pezinok.

vz.
č. 376, Dunaj, r. 2007

Cena EVIRS

vz. č. 200, Sauvignon, r. 2007
vz. č. 283,

Rizling rýnsky, ĽZ, r. 2007

Cena Združenia malokarpat-
ská vínna cesta

Ľubomír Janečka

UNICEF Slovensko organizuje aj
v tomto roku celoslovenskú finan-
čnú zbierku

. Uskutoční sa štvrtýkrát
v termíne od .

Cieľom zbierky bude vyzbierať
finančné prostriedky na realizáciu
projektov UNICEF v Ugande.
Sústreďujeme sa najmä na pomoc
osirelým deťom, ktorých rodičia
zomreli v dôsledku vírusu HIV/
AIDS. Deti sa tak stávajú hlavami
rodín, preberajú na seba úlohu
rodičov a zodpovednosť za svojich
mladších súrodencov.

Dobrovoľníci UNICEF so zber-
nými pokladničkami budú robiť
zbierku v pezinských uliciach a na
vybraných podujatiach v meste.

Týždeň modrého
gombíka

19. do 25. mája 2008

(mk)

Do škôl v týchto dňoch prichádza
výzva, aby sa deti zapojili do pro-
jektu .

Deti môžu napísať o svojich dob-
rých skutkoch, za ktoré sa pova-
žujú nielen veľké činy ako zá-
chrana života, ale i každodenné
drobné skutky vykonané s dobrým

Detský čin roka 2008

úmyslom pomôcť, potešiť, prekva-
piť, darovať lásku... Písať môžu i o
činoch svojich rovesníkov, ktorých
si všimli a myslia si, že by mali byť
ocenené. Veľkú váhu majú kolek-
tívne dobré skutky, na ktorých sa
deti spoločne dohodnú a zrealizujú.
Správu o dobrých skutkoch môžu

deti zasielať do 30. júna 2008 na
adresu:

(tel./fax 02/ 5441 8246, pop-
pins@stonline.sk).

Ocenenia v šiestich kategóriách
budú deťom odovzdané v závere
roka na slávnostnom vyhlásení v
Bratislave.

Detský čin roka, agentúra
poppins, Kubániho 16, 811 04 Bra-
tislava

(r)

Lampy verejného osvetlenia sú takmer v celom
meste zapínané a vypínané automaticky foto-
bunkou. Na území Pezinka je ich päť, každá pre
samostatný obvod. Sú nastavené na určitú in-
tenzitu, teda nie je rozhodujúci čas, ale intenzita
svetla. Nakoľko by súčasným zapnutím všetkých
obvodov došlo k preťaženiu elektrickej siete,
ovládacie zariadenie vydáva impulz do jednotli-
vých svetelných rozvodov postupne. Súčasne je
systém nastavený tak, aby nedochádzalo k zby-
točnému plytvaniu elektrickou energiou. Len dva
obvody sú zapínané a vypínané časovými spí-
načmi, ktoré sa musia pravidelne mechanicky
prestavovať. Aj tieto budú v budúcnosti nahra-
dené fotobunkami. Ing. Miloš Bačák

Minister životného prostredia a medziná-
rodná ochranárska organizácia Greenpeace
vyhlasujú pri príležitosti Dňa Zeme výzvu

. Cieľom akcie je prispieť k
odstráneniu odpadov nachádzajúcich sa v
našom okolí. Ide najmä o drobný odpad, ktorý
nezodpovední ľudia vyhadzujú v okolí ciest.
Druhým cieľom je dosiahnuť výchovný efekt
smerom k občanom Slovenska, predovšetkým
k mladej generácii, aby svojím správaním ne-
spôsobovali škody na životnom prostredí.

Aj vy môžete na Obvodnom úrade životného
prostredia v Pezinku, ul. M. R. Štefánika 10,
oznámiť nálezy drobných ,,čiernych skládok"
odpadu v okolí ciest a príjazdov do obcí a
miest. Obvodný úrad začne konanie k odstrá-
neniu týchto odpadov.

Vy-
čistime si Slovensko

(rra)

Regionálna rozvojová agentúra Senec-
Pezinok zopakovala výborné umiestnenia z
minulých rokov, keď po tretíkrát získala prven-
stvo v súťaži o najúspešnejšiu regionálnu roz-
vojovú agentúru na Slovensku.

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo výstavby a regi-
onálneho rozvoja (MVRR) SR, ktoré ohodno-
tilo RRA Senec-Pezinok ako najlepšiu spo-
medzi 45 regionálnych rozvojových agentúr
zaradených do integrovanej siete regionálnych
agentúr MVRR SR. Prvé miesto získala za čin-
nosť, ktorú vykonáva. Jej hlavným poslaním je
poskytovať odbornú pomoc pri tvorbe regionál-
nych plánov a projektov obciam a mestám z
Bratislavského kraja. Okrem toho poskytuje
odborné konzultácie o možnostiach čerpania
finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fon-
dov a iniciatív EÚ a inéčinnosti. (BSK)



Oznamujeme, že Peter Sandt-
ner sa pričinil o zriadenie interne-
tovej stránky www.cajla.estranky.
sk, na ktorej sú uverejnené rôzne
oznamy a zaujímavosti. Sú tu tiež
články, ktoré autor publikoval v
rôznych médiách.

Dňa 28. marca 2008 sme sa v
Kapucínskom kostole rozlúčili s 88-
ročným Vladimírom Milkom. Po-
hrebnému obradu predsedal pro-
vinciál kapucínov P. Fidél Pagáč za
koncelebrácie viacerých kňazov.

Pána Milka poznali Pezinčania z
pôsobenia najmä v duchovnej čin-
nosti, ktorej sa venoval dlhé roky.

Pochádzal z Lysej pod Makytou.
Vyrastal v ťažkých rodinných pome-
roch, preto ho vychovával strýko, u
ktorého sa vyučil mlynárskemu a
kamenárskemu remeslu. Prelom v
jeho živote znamenali ľudové misie
v roku 1936, počas ktorých zažil
duchovné obrátenie. Vtedy zacítil v
sebe kňazské a misionárske povo-
lanie, ktoré však nemohol realizo-
vať, pretože nemal maturitu a pro-
striedky na štúdium. Presťahoval
sa do Pezinka, kde sa oženil s Joze-
fínou Andelovou, s ktorou vychoval
sedem detí.

Najskôr pracoval ako mlynár v
Králikovom mlyne na Rázusovej
ulici, potom sa zamestnal ako
hlavný kancelársky oficiant na Mi-
nisterstve financií, neskôr na
Okresnom úrade v Pezinku. Po
prvých previerkach bol prepustený
a uplatnil sa ako kamenár. Celých
21 rokov pracoval ako petrogra-
fický asistent v Geologickom
ústave v Bratislave a sedem rokov
na Prírodovedeckej fakulte – ka-
tedre mineralógie.

V 40. rokoch sa zapojil do laic-
kého apoštolátu v Pezinku a spo-
lupracoval s Ústrednou katolíckou
kanceláriou. Bol členom cirkev-
ného zboru, organizoval púte.
Usporiadal prvý letecký deň v Pe-
zinku. Zapojil sa do divadelného
krúžku Poverello, ktorý pôsobil v
Kapucínskom kláštore.

V ťažkých 50. rokoch sa V. Milko
staral o Kalváriu a Kaplnku sv. Ro-
zálie a spolupracoval s donom
Františkom Revesom, ktorý orga-
nizoval tajné prechody duchov-
ných cez hranice. Ako kamenár
opravil viaceré historické pamiat-
ky v Pezinku a okolí. Na pezin-

skom cintoríne postavil desiatky
pomníkov kňazom a rehoľníkom,
ktorí zomreli v Charitnom domove.

Po politickom uvoľnení v roku
1969 za pomoci pátra Alojza za-
ložil v Pezinku Tretí rád sv. Františ-
ka, usporiadal festival duchov-
ného spevu Sakrosong 69 a eku-
menické stretnutia katolíkov a
evanjelikov. Pričinil sa o to, aby bol
cirkvi vrátený Kultúrny dom a Or-
lovňa. Po prevzatí tu zriadili Kres-
ťanský dom, kde V. Milko pripravo-
val rôzne podujatia. Bol tiež pri
zrode Okresného centra KDH a
Združenia kresťanských dôchod-
cov, ktorého bol predsedom. Tiež
bol členom Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska.

V roku 2001 obnovil v Pezinku
Miestny klub Slovenského orla,
kde pracoval ako tajomník. V
tomto období organizoval pre Ró-
mov rôzne zájazdy. Ako prejav
vďaky mu udelili titulČestný Róm.

V roku 2006 sa mu splnil životný
sen, začal študovať teológiu na
Teologickej fakulte Trnavskej uni-
verzity, kde otvorili Univerzitu tre-
tieho veku. Štúdium zo zdravot-
ných dôvodov už nedokončil.

(krátené)
Inf.: Celý článok nájdete na www.
cajla.estranky.sk.

Peter Sandtner

Pobáda ma k slovám nežným
ten Deň sviatočný a blízky.
Nie je všedným, ani bežným,
ba nie ani zmyslom nízky.

Dovnútra sa hrdosť vtiera
ku cti matky – oprávnene.
To nie je dnes, ani včera,
že ma v srdci nosí denne.

Tak je, je tak – v duši dumám;
som ,,načistom", stopercentne,
mamulienku že len tu mám,
tiež podnetnú vždy decentne.

Je mi vzorom vkusným. Jasne.
Priezračná je, číra. Myslím:
láskavosť z nej zurčí hlasne
pri kontaktoch k ľuďom iným.

Optimizmus v plnej miere
lahodí a duní vo mne,
keď jej dávam v svojej viere
srdce moje – srdce skromné.

Jozef Aulitis



Už pätnásť rokov existuje v Pe-
zinku Športový strelecký klub. Od
svojho vzniku v r. 1993 viackrát
menil svoj názov a počet jeho čle-
nov narastal. Dnešný jeho názov
je Športový strelecký klub BA 012
Pezinok – Stupy, ktorý má 32 čle-
nov. Hlavnou činnosťou je účasť
na pretekoch, športová a zá-
ujmová streľba, organizovanie
menších streleckých podujatí.

K najúspešnejším pretekárom
patria Jozef Guštafík, Ladislav
Duffala, Igor Ďurčo, Jozef Lysý a
Peter Horváth, ktorí vlani dosiahli
sľubné umiestnenie na majstrov

stvách Slovenska i pohárových
podujatiach na Slovensku a v Če-
chách.

Členovia klubu si vybudovali
športovú strelnicu v pezinskom
kameňolome, ktorú prevádzkujú
od januára 2005. Slúži ako neko-
merčné zariadenie a môže sa tu
strieľať z krátkych zbraní do ka-
libru 0,50, malokalibroviek a pre-
doviek.

Klub vedie sedemčlenná
správna rada, ktorej predsedom
je Jozef Guštafík. Kontakt na klub:
0908 021 779.

(mo)

vyhlasuje výberové konanie
na miesto

, s týmito požia-
davkami:

príslušníka Mestskej
polície Pezinok

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbor-
nosti:

Požadované osobné vlastnosti
a schopnosti:

.

Miesto podania žiadosti o
účasť na výberovom konaní:

Mesto Pezinok, Mestská polícia,
Radničné námestie 7, 902 01
Pezinok.

MESTO PEZI-
NOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok

príslušník mestskej polí-
cie

úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou

trestná
a občianska bezúhonnosť, vek
vyšší ako 21 rokov, osoba dušev-
ne a telesne spôsobilá na plnenie
úloh obecnej polície, vodičský
preukaz skupiny B

žiadosť o
prijatie do zamestnania a životo-
pis, doklad o ukončení štúdia, od-
pis z registra trestov nie starší ako
tri mesiace.

osvedčenie o odbornej spô-
sobilosti na výkon plnenia úloh
mestského policajta, zbrojný preu-
kaz na držanie zbrane a streliva na
výkon povolania, zamestnania
alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie,
schopnosť potlačiť impulzívnosť
konania v záťažových situá-
ciách

2. Prísna sebadisciplína, zodpo-
vednosť a kolegialita.

3. Kladný vzťah k práci, obeta-
vosť a iniciatíva pri plnení úloh .

žiadosti spolu s dokladmi zasielať
poštou alebo osobne na adresu:

oznamuje, že má voľné pracovné
miesto:

.
Ak máte o toto miesto záujem a

spĺňate nasledovné požiadavky:

,
zašlite svoj motivačný list so živo-
topisom poštou na adresu:

, prípadne prineste
osobne do podateľne MsÚ (na
prízemí) alebo pošlite elektronic-
kou poštou na adresu:

. Na pohovor budú po-
zvaní iba vybraní uchádzači.

REFERENT STAVEBNÉ-
HO ÚRADU

vysoká škola stavebného sme-
ru
práca s PC
prax vítaná
vodičský preukaz
bezúhonnosť

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

l

l
l
l
l

msu@msu-
pezinok.sk

V dňoch 13. – 15. júna sa uskutoč-
nia v Pezinku tradičné Keramické
trhy. V tomto roku to bude piaty roč-
ník.

Okrem samotných trhov, na ktoré
je už teraz prihlásených 80 kerami-
károv, bude pre návštevníkov pri-
pravený bohatý sprievodný prog-
ram. Ako nás informovala riaditeľka
Malokarpatského múzea Dr. Danka
Kopálová, opäť bude divácka súťaž
a súťaž o Cenu primátora, v ktorej
úlohou súťažiacich bude vytvoriť
čajník so šálkami a cukorničkou.
Pripravujú aj Detské keramické diel-
ne, vystúpenie rôznych skupín,
súťaž v točení na kruhu a modelo-
vaní z ruky.

Tohto roku bude zmena v umiest-
není stánkov, z dôvodu rekonštruk-
cie Kollárovej ulice budú tieto
umiestnené okrem Radničného ná-
mestia aj na ulici M. R. Štefánika.

Viac informácií prinesieme v bu-
dúcomčísle. (r)



Tuan Minh Ngo Van 26.2.
Sebastian Kiss 27.2.
Andrej Guľas 29.2.
Eva Mery Biháriová 2.3.
Santos Rafael 6.3.
David Remšík 8.3.
Sarah Tóthová 13.3.
Nina Halušková 14.3.
Michaela Egrecká 15.3.
Eliška Galovičová 16.3.
NelaAntalová 17.3.
Lívia Golkovská 18.3.
Tobias Kiš 19.3.
Lucia Pätoprstá 21.3.
Emma Šindlerová 21.3.
AlexandraČechová 24.3.
Nina Sládeková 26.3.

Ľudmila Littvová 51 r.
Žofia Máťušová 87 r.
Jozefína Tomašovičová 90 r.
Helena Vrchotová 86 r.
Gabriela Oslejová 72 r.
Vladimír Milko 87 r.
Dominik Klamo 81 r.
Terézia Dušeková 81 r.
Karolína Máneková 93 r.
Štefan Fischer 76 r.
Kornel Semeli 72 r.
Emília Cisárová 85 r.

Jaroslav Noga 31.3.
Elena Gregorová 6.4.
Ing. Ján Satko, CSc. 8.4.
MUDr. Ivan Satko 8.4.
Alexander Bolek 9.4.
IvanAksamit 13.4.
Jaroslav Popluhár 13.4.
Rafael Tóth 18.4.
Juraj Guštafík 23.4.
Agneša Krčmárová 23.4.

70-roční

Ing. Peter Miklenčič a Ing. Zuzana
Kanková
Pavol Koleno a Katarína Pavelko-
vá

Terézia Everlingová 24.4.
Vladimír Slimák 26.4.

Eduard Slamka 1.4.
Ing. Ján Tomko 2.4.
Vojtech Tančár 9.4.
Ján Zhorelický 9.4.
Anna Kanková 12.4.
Karol Košťál 23.4.
Katarína Somorovská 26.4.
Gabriela Šušolová 26.4.
Rudolf Géc 28.4.
Anna Mužlayová 29.4.

František Franko 1.4.
Josef Šimurda 2.4.
KatarínaRozmušová 3.4.
Zlatica Macháčová 23.4.
Vilma Nogová 24.4.
Gizela Krausová 27.4.
Emma Suchoňová 29.4.

Bohumil Federl 20.4.
Jaroslav Kakalík 25.4.
Helena Orbayová 27.4.

Anna Kováčechová 20.4.

ŠtefániaRomanová 19.4.

Pavel Spusta 5.4.

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročná

93-ročná

94-ročný

Tvoje boľavé srdiečko prestalo biť,
ale ty si ešte chcel žiť. Na rozlúčku
nebol už čas, tvoj odchod zabolel
všetkých nás.
Dňa 29. 3. 2008 sme
si pripomenuli 1. vý-
ročie úmrtia môjho
manžela

.
Dňa 28. 4. 2008 by
sa bol dožil 80 ro-
kov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Vďaka.
Manželka Anna so synom Mariánom,
Milka a Maruška Březíková s rodinou.

Jozefa SCHÔNA

Dňa 31. 3. 2008uply-
nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
mamička a babička

.
S láskou a úctou spomínajú manžel
a dcéry s rodinami.

Veronika
WITTGRUBEROVÁ

Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 4. 2008 uply-
nuli smutné 2 roky,
odkedy nás náhle
opustil náš drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
Za tichú spomienku

všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje
manželka Emílias rodinou.

Dominik RUŽA

Dňa 14. 4. 2008 uply-
nuli 4 roky čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec

.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra a

synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichúspomienku.

Eduard ŠVARC

Dňa 19. 4. 2008 uplynuli 4 roky, čo
nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás
opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn Ma-
rian.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Dňa 14. 2. 2008 uply-
nul práve jeden rok,
čo nás navždy opus-
tila drahá

.
S láskou spomínajú
manžel Jozef, dcéra Alena a syn
Jozef s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Mária
KOLESÁROVÁ

Dňa 19. apríla 2008
uplynul rok, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá

,
rod. Binovská.
S láskou spomínajú dcéra Jozefína
s manželom, vnúčatá a pravnúča-
tá. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Veronika
DILISTIJANOVÁ

Dňa 21. 4. 2008 sme
si pripomenuli 1.
výročie úmrtia

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.

S láskou a úctou spomína man-
želka a deti s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Juraja PESSLA

Kto živýmchýba, žije. M. Rúfus
Dňa 28. apríla 2008
si pripomíname ne-
dožitých 60 rokov
manžela, otca a
strýka

.
S láskou spomínajú
manželka s rodinou

a celá ostatná rodina.

Jozefa SOBOLIČA

V mesiaci marec sme si pripome-
nuli 30. výročie od smrti nášho dra-
hého otca

a 29. apríla 17 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mamička

,
rod. Šteruská.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Augustína SLAMKU

Kristína SLAMKOVÁ

Je to neuveriteľných
15 rokov, čo od nás
12. 5. 1993 odišiel
navždy a bez rozlúč-
ky manžel, otec a
dobrý kamarát

.
Toho roku by sme boli oslávili se-
demdesiatiny. Takto Ti môžme len
na hrob kvietok dať, zapáliť sviecu
a ticho spomínať. Manželka, deti,
nevesta a vnúčatá.

Pavol HARADZIN

Dňa 13. mája pred
30 rokmi nás opustil
vo veku 56 rokov
náš otec

.
Spomíname s lás-
kou.

PhDr. Peter VAŇKO

Dňa 13. 4. 2008 uply-
nulo prvé výročie od
smrti môjho milova-
ného manžela

.
S nesmiernou bo-

lesťou v srdci, ale s láskou a modlit-
bou, úctou a veľkou vďakou na
neho spomínajú manželka Irena,
syn Peter s manželkou, dcéra Mo-
nika s manželom, vnučky Adrika a
Vaneska.

Ivana
MORAVČÍKA

Len kytičku kvetov Ti na hrob
môžeme dať, tichú modlitbu odrie-
kať as láskou na Teba spomínať.

Dňa 19. 5. uplynie
20 rokov, čo nás
opusti l mi lovaný
manžel, otec a ded-
ko

.
S láskou a úctou
spomína manželka

Veronika, dcéra Ľubica, syn Ján s
rodinami a ostatná rodina.

Ing. Ján SLIMÁK

Stíchol dvor, záhrada, dom, už ne-
počuť jeho kroky v ňom. Zmĺkli
ústa, srdiečko prestalo biť, ale náš
manžel a otec ostáva v našich srd-
ciach žiť.
Dňa 13. 4. 2008
sme si pripomenuli
druhé výročie, čo
nás navždy opustil
manžel a otec

a 3. 5. 2008 jeho
nedožitých 60 rokov.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú
manželka Eva, synovia Juraj, Mar-
tin a Ján. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosíme, tichú spomien-
ku.Ďakujeme.

Juraj
KOVAČOVSKÝ

Dňa 11. 4. 2008 uply-
nul rok od smrti
manžela a otca

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Manželka Oľga a deti Milan a Ka-
tarína.

Milana VAVRA



Dňa 21. 2. 2008
sme odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého zos-
nulého

.
Ďakujeme za preja-

venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, deti a ostatná smútiaca
rodina.

Vladimíra NOGU

Ako z Tvojich očí žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota, tak budeš nám
chýbať do konca života.

Dňa 10. 3. 2008 sme
sa navždy rozlúčili s
naším drahým man-
želoma otcom

.
Ďakujeme všetkým
za kvetinové dary a

slová útechy, ktorými ste pomohli
zmierniť náš zármutok. Manželka s
deťmi.

Ladislavom
BABALOM

Dňa 1. 5. 2008 sa
dožíva 85 rokov na-
ša drahá mamička

.

Blahoželajú synoviaAnton a Alojz s
manželkami, dcéra Jolana s man-
želom, sedem vnúčat s rodinami.
Deväť pravnúčat posiela sladké
bozky.

Jolana
KACERLOVÁ

Keď Ti čelo zdobia
vrásky, teš sa z na-

šej veľkej lásky. Veď každá chvíľa v
Tvojom náručí nám šťastie zaručí.

Dobrý človek nikdy neumiera v srd-
ciach tých, ktorí ho milovali.

Dňa 22. 4. 2008 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko

.
S láskou spomínajú

manželka Anna, dcéry Janka, Mar-
tinka s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.

Bohumil
KŘUPALA

Prvé zisťovanie sa robí v termíne
1. – 30. apríla 2008 a je zamerané
na príjmy a životné podmienky
domácností. Druhé sa koná v ter-
míne od 4. apríla do 6. júna 2008

Štatistický úrad Slovenskej
republiky uskutoční štatistické
zisťovania, do ktorých sú zapo-
jené aj vybrané domácnosti v
Pezinku.

so zameraním na informačné a
komunikačné technológie.

Vybrané domácnosti navštívia
poverení opytovatelia, ktorí sú
povinní sa preukázať osobitným
poverením na toto zisťovanie. Zís-
kané informácie a názory budú
spracované anonymne a budú
využité výlučne na štatistické úče-
ly. Ing. M. Šipková

Bratislavský samosprávny kraj,
Malokarpatská vínna cesta a Ma-
lokarpatské osvetové stredisko v
Modre organizujú v sobotu 24.
mája 2008

v malokarpatskom
regióne.

Otvorené pivnice na
sv. Urbana

(mo)

Politická strana SMER-SD si
dovoľuje pozvať občanov na kraj-
ské oslavy Sviatku práce, ktoré sa
uskutočnia 1. mája o 14.00 hod. v
Zámockom parku v Pezinku. O
dobrú náladu sa postará dychová
hudba Grinavanka. Príďte s nami
stráviť príjemné jarné popoludnie.

Okresná organizácia
SMER-SD

V dňoch 10. – 11. mája sa uskutočnia Medzinárodné automobilové pre-
teky amatérov open TATRY DONAU CUP 2008, ktorých trasa povedie aj
cez horský prechod Baba. Z toho dôvodu bude štátna cesta II/503 v
dňoch 10. a 11. 5. od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 hod. uzatvorená.
Prejazd bude umožnený len pravidelným autobusovým spojom a vozid-
lám bezpečnostných, zdravotných, hasičských a vojenských zložiek.

(mo)

Ministerstvo obrany SR – Regru-
tačné stredisko Bratislava odo-
vzdalo primátorovi mesta Pezinok
oficiálne poďakovanie za spolu-
prácu pri regrutácii do Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. Z
nášho mesta v ostatnom období
prejavilo záujem o štúdium a o
prácu v armáde dvanásť mladých
Pezinčanov. (OSVaM)

Srdečne vás pozývame v nedeľu
11. mája na oslavu

s hlavným mottom
.

Súčasťou programu sú tvorivé
dielne, hry a atrakcie pre deti, diva-
dielko, koncert R. Čanakyho a M.
Podhradskej i baladový koncert
speváčky Iky.

Podujatie sa uskutoční na ná-
dvorí Zámockého parku, začiatok
je o 15.00 hod.

Pri tejto príležitosti zároveň vy-
hlasujeme fotosúťaž

Dňa rodín a
sviatku matiek

MOJARODI

Doma som tam, kde ma ľúbia

NA. Fotografie označené kontakt-
nými údajmi je potrebné odovzdať
do 30. 4. 2008 v priestoroch Cen-
tra voľného času. Výstava fotogra-
fií bude prebiehať v druhom májo-
vom týždni v CVČ, vyhodnotenie
sa uskutoční na podujatí 11. mája.
Pre víťazov sú pripravené ceny v
podobe voľných vstupov na kul-
túrne podujatia.

Organizátori: CPR-Pezinok, Epi-
centrum-CVČ, Pezinské kultúrne
centrum a Mesto Pezinok. Gene-
rálny sponzor: Generalli.

Srdečne vás pozývame do no-
vých, väčších priestorov Mest-
ského informačného centra, ktoré
nájdete na prízemí v Dome kul-
túry, vedľa informátora. Otváracie
hodiny: 9.00 – 17.00,
9.00 – 12.00 hod.

Poskytujeme informácie o Pe-
zinku i Malokarpatskom regióne, o
ubytovacích a stravovacích zaria-
deniach, o doprave (autobusové a
vlakové poriadky), kopírovacie
služby, regionálnu tlač a rôzne
propagačné materiály, predaj su-
venírov a publikácií. Kontakt: in-
formacne.centrum@msupezinok.
sk, tel. 033/641 3933.

po-pia so

V dňoch 25. a 26. apríla sa usku-
toční v Pezinku najvýznamnejšie
vinárske podujatie roka –

. Na 13. ročníku me-
dzinárodnej súťaže výstavy a de-
gustácie vín v miestnom Dome
kultúry budú môcť návštevníci
ochutnať 507 vzoriek najkvalitnej-
ších slovenských a českých vín.
Verejná degustácia bude v piatok
25. 4. od 14. do 20. hod. a v sobotu
od 11. do 20. hod.

VÍNNE
TRHY 2008

(mo)

Dňa 1. mája 2008
uplynie 13 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, brat,
dedko

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. Manželka Jožka, dcéra Alenka,
syn Jaroslav s manželkou, vnúča-
tá, brat Alexander s rodinou, sestra
Mária s manželom a rodinou a
sestra Hilda s rodinou.

Jaroslav
MIHALOVIČ

Mestský úrad v Pezinku, Radničné nám. 7, č.dv. 9, tel. 033/6901 102,
e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk

pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Pezinku.

Ďakujeme za spoluprácu!

Ak chcete byť zaradení do žrebovania, vyplňte nasledovné políčka:
Meno:

Kontakt (bydlisko alebo telefón, kam môže organizátor oznámiť vý-
hru):

ANKETA

1. Uveďte, ktorú udalosť v histórii Pezinka považujete za najvýz-
namnejšiu?

2. Ktorú osobnosť z histórie Pezinka si najviac vážite?

3. Ktorú zachovalú historickú pamiatku v Pezinku považujete za
najzaujímavejšiu?

Vyplnené anketové lístky prosíme doručiť do 14. 5. 2008 na Mestský úrad v Pe-
zinku (do podateľne), kde sa uskutoční v rámci Dňa otvorených dverí o 14.00
hod. v zasadačke č. 12 verejné žrebovanie. Traja vyžrebovaní respondenti do-
stanú tričká s logom Pezinka.

Dychová hudba Grinavanka vás pozýva na 9. Grinavský majáles spo-
jený s kultúrnym programom a tombolou. Uskutoční sa v sobotu 24.
mája 2008 o 20.00 hod. v Judo hale na ulici 1. mája v Pezinku. Rezervá-
cia vstupeniek do 19. mája na tel. č. 0902 354 180.



Študentský parlament v spolupráci s Mestom Pezinok, Centrom
voľného času a Gymnáziom v Pezinku usporiadali 4. apríla 2. ročník Tur-
naja v stolnom futbale. Zúčastnilo sa na ňom 21 dvojčlenných tímov,
medzi ktorými boli súťažiaci z Mladej Boleslavi, Senice a Modry. Víťazi
dostali pohár so šerpou a nápisom Víťaz turnaja.

– 1. Dominik Sasko/Miroslava
Feketová, 2. Patrik Semančík/Rudo Burdan, 3. Peter Kocourek/Filip
Lichtneker, – 1. Lukáš Lucký/Milan
Michalec, 2. Juraj Ondruš/Tomáš Ižo, 3. Vanda Švarcová/Lucia Vacho-
vá.

Výsledky: kategória Základné školy

kategória stredné a vysoké školy

Kristína Mizeráková

Okolo stolov, kde sa hralo, bolo rušno. Foto (mo)

Medzinárodná výstava vín Vina-
lies Internationales Paris, ktorá je
pravdepodobne najväčšou na
svete, priniesla úspech aj sloven-
ským vínam. Medzi najlepších
tisíc vín sveta bolo zaradených aj
sedem našich. V kategórii zlatých
uspeli firma Mrva&Stanko, dve
strieborné získala firma Matyšák.

(OSVM)

Aj na Slovensku je už štandard-
né, že Mestský úrad, Mestské za-
stupiteľstvo alebo primátor majú
svojho hovorcu, tlačového tajom-
níka alebo oddelenie pre styk s
médiami, cez ktoré dávajú infor-
mácie a stanoviská nielen svojim
spoluobčanom, ale aj médiám s
celoslovenskou pôsobnosťou.
Mestské zastupiteľstvo rozhodlo,
že túto úlohu bude plniťOddelenie
pre styk s verejnosťou, médiami a
projektového riadenia. Vedením
oddelenia od 1. apríla bola pove-
rená PhDr. Ibolya Thurzová. Člán-
ky, ktoré sú stanoviskom mesta
budú v médiách označené znač-
kou OSVM. Okrem toho každý pra-
covník môže publikovať a poskyto-
vať informácie pod svojím menom
alebo redakčnou značkou. Články
primátora sú podpísané jeho me-
nom alebo značkou OS.

Redakcia časopisu Pezinčan,
rovnako ako Televízia Pezinok,
zodpovedá za svoju prácu Mest-
skému zastupiteľstvu, ktoré ju hod-
notí každoročne (naposledy 28.
marca t.r.). Mestské zastupiteľstvo
nezriadilo redakčné rady, hoci mu
to tlačový zákon dovoľuje, do
práce redakcií nijako nezasahuje.
Samotné Mesto pre svoju potrebu
využíva maximálne tri z dvanástich
strán Pezinčana mesačne. Za ob-
sah televízneho vysielanie zodpo-
vedá riaditeľ, ktorý pravidelne, naj-
mä vo veciach ekonomických a
technických komunikuje s Dozor-
nou radou, ktorá je totožná s Mest-
skou radou. (OSVM)

Je už päťročnou tradíciou, že v predvečer
Dňa učiteľov pozýva primátor mesta do
Domu kultúry pedagógov všetkých pezin-
ských škôl na divadelné predstavenie a po
predstavení na čašu vína, pri ktorej odmení
aj niekoľkých učiteľov na návrh vedenia
škôl. Tohtoročné divadelné predstavenie

, okrem toho, že
potešilo vtipom a dobrou zábavou, mohlo
byť svojím názvom aj stručnou definíciou
učiteľského povolania. Hlavnou postavou
bol herec Ľubo Roman, ktorý spolu so svo-
jimi kolegyňami po predstavení prišiel medzi
učiteľov a vyjadril im svoj obdiv a úctu.

Ocenení boli títo učitelia škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta: Mgr. Mária Bys-
troňová, Mgr. Božena Mizerová, PaedDr.
Jana Virgovičová, Danica Tyková a Jana
Zámečníková .Srdečne blahoželáme.

Mesto Pezinok si i týmto spôsobom každo-
ročne pripomína vykonávateľov povolania,
ktorých činnosť namiesto prácou možno
nazvať výstižnejšie poslaním. Kiežby sme si
všetci ich význam pripomínali a ich pôsobe-
nie dostatočne oceňovali aj zvyšných 364
dní v roku.

No, nie je to jednoduché

(OS)

Časopis Žurnál priniesol minulý mesiac hodnotenie miest
podľa štyroch kritérií. Naše mesto sa umiestnilo na 25. mieste
v rámci celého Slovenska. Hodnotilo sa zavedenie separova-
ného zberu, miera nezamestnanosti, priemerný plat a bez-
pečnosť podľa štatistiky Okresných oddelení PZ SR. Najlep-
šie boli hodnotené mestá Malacky, Skalica, Žilina a Bratislava.
Pezinok je po Bratislave druhé mesto na Slovensku s najniž-
šou mierou nezamestnanosti (2,6 %)., najbezpečnejšie mestá
sú Gelnica a Spišská Nová Ves (koeficient 88, Pezinok 59).
Priemerná mzda v Malackách je 24 498 Sk, v Pezinku 19 756
Sk. Jediný údaj, o ktorom možno polemizovať, sa týka zave-
denia separovaného zberu, za ktorý získal Pezinok 43 bodov,
pričom Skalica maximum, teda 65 bodov. Pezinok zaviedol
separovaný zber už v roku 1992, Skalica až neskôr. Pa-
mätáme si totiž, ako u nás boli Skaličania, podobne ako
mnohé iné slovenské mestá, na skusy, keďže Pezinok bol jed-
ným z prvých miest na Slovensku, ktoré zaviedli celoplošné
separovanie odpadu. Otázna je tiež bezpečnosť, v ktorej sme
získali rovnaké ohodnotenie ako prvé Malacky, pričom štatis-
tika OO PZ SR hodnotí Pezinok oveľa pozitívnejšie ako
okresy Malacky a Senec. Napriek tomu si myslíme, že redak-
cia urobila kus náročnej a zaujímavej práce pre porovnávanie
aspoň niekoľkých ukazovateľov. A dokázala, že naše mesto si
medzi 69 hodnotenými mestami nestojí najhoršie. (OSVM)



Žijú spolu v Pezinku 29 rokov.
Zoznámili sa v Brne na vysokej
škole. Manželmi sú 32 rokov. Majú
spolu dve deti – 29-ročnú Ivanku a
25-ročného Romana.

Miloš sa v Pezinku nestretol,
okrem skutočne mála prípadov,
ktoré by sa dali zrátať na prstoch
jednej ruky, s prejavmi národnost-
nej netolerancie napriek tomu, že
hovorí dodnes po česky a vo svo-
jom povolaní vo verejnej správe
prichádza intenzívne do styku s
ľuďmi.

Slovenské reálie boli pre čes-
kého novopezinčana plné novi-
niek. Príchod do Pezinka priniesol
do jeho života viacero význam-
ných zmien. Vyrastal v úplne inom
kraji a až tu spoznal ako sa v sku-
točnosti rodí víno a aká je za ním
práca. Zvykať si tiež musel na
nové náboženské prostredie a
rodinné tradície s tým spojené.
Novinkou bol pre neho tunajší ži-
votný štýl – kým v jeho rodisku na-
pr. ľudia viac využívajú voľný čas
na oddych a kultúru, na Slovensku
je bežné tráviť ho najmä ,,na mal-
te" a prácou v záhrade. Hoci už
terajšia mladá generácia sa aj u
nás správa inak. No a pokiaľ ide o
odlišnosti v stravovaní, tak pán
Bačák si priniesol z Čiech do slo-
venského prostredia rybaciu po-
lievku na Vianoce, zvykol si na
bryndzové halušky. Kým spo-
čiatku mu vyslovene smrdeli, teraz
patria k jeho najobľúbenejším jed-
lám.

Stranu pripravila
Eva Lupová

Pezinok bol odjakživa kozmopolitným mestom. V harmónii tu žili po stáročia popri Slovákoch Nemci,
Maďari,Česi, Židia... Aj keďdnes tvoria Slováci v Pezinku 90-percentnú väčšinu, výnimkou nie sú oby-
vatelia iných národností a kultúr. Dôkazom toho, že tento aspekt nemusí byťprekážkou pokojného spo-
lunažívania, sú aj osobné skúsenosti členov národnostne zmiešaných rodín žijúcich v súčasnosti v
Pezinku.

Nguyen Huy Qvan a Anna Nguyenová (Vietnamec a Slovenka)
Žijú spolu v Pezinku 27 rokov.

Zoznámili sa na vtedajšej slobo-
dárni Drevokombinátu, kam prišiel
Qvan ako tlmočník vietnamskej
skupiny. Manželmi sú osemnásť
rokov. Majú spolu dve deti – 27-
ročnú Luciu a 18-ročného Mareka.

Qvan nemá zlé skúsenosti zo
spolužitia v Pezinku. Cíti, že je v
meste akceptovaný, možno aj
vďaka jeho veľmi dobrým komuni-
kačným schopnostiam, charizme a
životnej filozofii, že nikdy nie je tak
zle, aby nemohlo byť horšie.
Čo sa týka jeho osobných skúse-

ností s inou kultúrou, tvrdí, že ta-
kéto spolužitie predpokladá predo-
všetkým hlboký cit a obojstrannú
toleranciu. Veľmi si váži, že je
rešpektovaný aj zo strany rodiny
svojej partnerky a okolia. Podarilo

Zoznámili sa v roku 1986 v kanad-
skom Toronte, kde navštevovali
jazykovú školu. Zosobášili sa v roku
1991 v Trenčianskych Tepliciach a
po svadbe prišiel nečakane návrh,
aby postavili na Slovensku rodinný
dom. Mali záujem usadiť sa pri Bra-
tislave. Vybrali si Pezinok. Mesto a
prostredie sa im veľmi páči. Man-
želku teší aj to, že ako Japonka
nežije v meste sama. Podarilo sa im
pritiahnuť do Pezinka ešte ďalšie
dve zmiešané rodiny, kde sú man-
želkami tiež Japonky. Chcelo by to
možno ešte nejakého silného ja-
ponského investora. Majú spolu
dve deti – 14-ročnú Katarínu a 12-
ročnú Karin. Veľmi ju potešila náv-
števa vtedy ešte slobodnej japon-
skej princeznej Sajako v Pezinku.

Čo ich najviac trápi je slovenské
školstvo. Manželka ako bývalá
pracovníčka Ministerstva školstva
v Tokiu (pracovala tam 17 rokov,
ku koncu ako inšpektorka) je zhro-
zená čo sa tu na školách odohrá-
va. Školstvo ako jediná inštitúcia
nebolo od revolúcie schopné
prejsť reformou. Myslí si, že prob-
lém je v starom manažmente, kto-
rý so svojimi metódami už nie je
schopný sa nikde inde uplatniť.
Podľa nich dochádza k degenerá-
cii jednej celej generácie. Mladí
ľudia odchádzajú do zahraničia,
čo je na škodu celej krajine.
Hlavný problém vidia na základ-
ných školách v správaní sa žiakov,
ale aj v odbornom prístupe učiteľa
k žiakovi. Momentálnu situáciu v

Pezinku ale aj na Slovensku pova-
žujú za alarmujúcu. Chýba tu
osobná zodpovednosť a niekedy
aj vlastné tvorivé myslenie. Už
nestačí, že mi niekto niečo len
predpíše alebo nariadi, čo bez-
hlavo plníme. Kto si to môže po-
rovnať, nech to porovná s inými
krajinami.

Manželka rozpráva s deťmi po
japonsky, manžel po slovensky,
manželia medzi sebou po anglic-
ky. Niekedy, samozrejme vzniknú
aj komunikačné nedorozumenia,
ktoré sa však snažia spoločne rie-
šiť. Dôležité je, že sa majú radi a
čas ukáže, čo prinesie budúcnosť.
Manželka každý rok nejaký čas
pobudne v Japonsku, niekedy tam
ide celá rodina.

Karol Polanský a jeho manželka z Japonska

Pezinok je miestom ich trvalého
bydliska od roku 1988. Poznajú sa
však už 27 rokov, ešte z čias vyso-
koškolského štúdia. Majú dvoch
synov – 22-ročného Davida a 17-
ročného Javera.

Rauf si na život v Pezinku zvykol
bez problémov, najmä vďaka tomu,
že hovorí veľmi dobre po slovensky.

V porovnaní s rodiskom mu na
Slovensku chýba napríklad ve-
černý a nočný život. V Azerbaj-
džane je zvykom vyjsť si s rodinou

alebo priateľmi okolo 19. hodiny
do ulíc, kým tu sú už v tomto čase
skoro všetci doma. Oslavujú i svoj
nový rok, ktorý v Azerbajdžane
volajú Novruz. Slávia ho 21. mar-
ca. Rozdiely registruje Rauf aj v
stravovaní. Jedlá z jeho domoviny
sa mu zdajú chuťovo výraznejšie
a zdravšie, obsahujú viac zele-
niny a ovocia. Niektoré špeciality
naučil variť aj slovenskú manžel-
ku, napr. dolmu (mleté mäso v
hroznovom liste), či šašlík. Pred-

nosť pred kávou dostáva u nich
klasický čaj. S vierovyznaním
Rauf nemá problémy, je toho názo-
ru, že boh je len jeden a existujúce
rozdiely sú vecou len pomenova-
nia.

Geografickú vzdialenosť medzi
terajším bydliskom a svojou domo-
vinou vníma relatívne, vďaka in-
ternetu a iným vymoženostiam
modernej techniky sa môže kedy-
koľvek spojiť so svojimi a sledovať
čo je u nich nové.

Rauf a Alena Gusejnovci (Azerbajdžanec a Slovenka)

sa mu do-
konca za-
viesť vo svo-
jej najbližšej
rodine sväte-
nie tradič-
ných v iet-
n a m s k ý c h
s v i a t k o v ,
napr. nového
l u n á rn eh o
roka a pripo-
mínanie si
smrti svojich
predkov. Nie-
len v rámci
Dňa pamiatky zosnulých (v no-
vembri), ako to robí v Pezinku väč-
šina, ale vždy aj v deň, kedy sa na-
vždy s blízkym rozlúčili. Uctievajú
si tieto pamätné dni individuálnymi

pietnymi aktami, ktorých súčasťou
je spoločná návšteva cintorína,
následné posedenie doma pričaji,
modlitby a spomínanie na nebož-
tíka pri vonných tyčinkách.



Basketbal:

Volejbal:

Futbal:

26.4. MBK Pezinok – Nitra
3.5. MBK Pezinok – Nitra

26.4. VTC Pezinok – UKF Nitra

27.4. GFC Grinava – Svätý Jur
27.4. Limbach – Zohor
27.4. OŠK Sl. Grob – Jablonové

30.4. PŠC Pezinok – SFM Senec

4.5. Viničné – Gajary
4.5. Baník Pezinok – Láb

11.5. PŠC Pezinok – Vrbové

11.5. GFC Grinava – Blatné
11.5. Limbach – Jakubov
11.5. OŠK Sl. Grob – Pl. Štvrtok

18.5. Viničné – Limbach
18.5. Baník Pezinok – Igram

25.5. PŠC Pezinok – Vráble
25.5. GFC Grinava –Čunovo
25.5. Limbach – Veľké Leváre
25.5. OŠK Sl. Grob – Viničné

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 16.30 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

V Stupave sa v sobotu 5. apríla
konalo 6. kolo Pohára federácie v
karate. Borci z Karate-kickbox
klubu Pezinok nesklamali a získali
niekoľko medailových umiestnení:

(kumite
žiaci do 150 cm),

(kumite žiaci do
165 cm), (kumite
žiačky do 165 cm),

kumite žiaci nad 150
cm), (kata žiačky,
od 4. kyu).

1. miesto – Juraj Holan
2. miesto –

Adam Borovský
Kamila Hozová

3. miesto –
Matúš Káčer

Kamila Hozová
(kt)

Počas tretieho marcového ví-
kendu sa v rakúskom Kufsteine
uskutočnil Európsky pohár v kick-
boxe, na ktorom sa zúčastnili aj
desiati pretekári z Karate-kickbox
klubu Pezinok. V konkurencii pre-
tekárov z 24 krajín Európy sa naj-
viac darilo Svatave Špánikovej v
kategórii ženy light kontakt do 60
kg a Michalovi Sedláčkovi v kate-
górii muži light kontakt do 89 kg,
ktorí skončili na 3. mieste. Ostat-
ným našim pretekárom sa darilo
menej a skončili svoje účinkovanie
v druhom a treťom kole. (mh)

n

n

n

Stolnotenisový klub, ktorý
vediete, urobil vlani pozoru-
hodné pokroky. Také, že si ho
začala všímať celoslovenská
konkurencia...

Napriek tomu bez výsledkov
by motivácia nebola...

Hovorí sa o vás, že máte

,,Samozrejme nás to teší, ale ešte
väčšmi ako medailové umiestnenia
z turnajov u nás i v zahraničí ma
teší fakt, že v posledných 2-3
rokoch sme sa poriadne rozrástli a
začali sme budovať základy profe-
sionálneho stolného tenisu v na-
šom meste. Dnes je nás takmer 80
a z toho polovica sú deti."

,,Určite, no našťastie dobrých vý-
sledkov bolo vlani veľa. Začnem
stolnotenisovými mužskými súťa-
žami: naše A družstvo bez prehry
vyhralo III.ligu a postúpilo do dru-
hej, C družstvo skončilo vo IV.lige
tretie a D družstvo, ktoré tvoria deti,
vyhralo mužskú šiestu ligu a postú-
pilo do piatej. Výborne si počínali
naše deti vo svojich súťažiach –
družstvo mladších žiakov bolo na
Majstrovstvách kraja druhé a starší
žiaci dokonca tieto majstrovstvá
vyhrali a prebojovali sa na Maj-
strovstvá Slovenska družstiev. Aj
družstvo dorastencov postúpilo do
barážových bojov o účasť v naj-
vyššej slovenskej dorasteneckej
súťaži – 1.lige dorastencov. Naj-
mladší žiak, Adam Brat, pre-
svedčivo zvíťazil v seriáli štyroch
turnajov Bratislavského a Trnav-
ského kraja a v rámci Slovenska bol
vlani na treťom mieste rebríčka.
Postupne sa začne radiť do sloven-
skej reprezentácie. Najmladší žiaci
naposledy bojovali na majstrov-
stvách Bratislavského a Trnavské-
ho kraja a priniesli spolu osem me-
dailí, jednu zlatú, päť strieborných a
dve bronzové. Dvaja naši hráči, Ján
Alexy a Marek Šikula sa v rámci
Slovenska prebojovali do prvej šest-
nástky v kategórii starších žiakov.
Úspechov naozaj pribúda..."

Rozhovor s hlavným trénerom pezinského stolnotenisového klubu ZŠ Na bielenisku, Doc. Ing. Pavlom Alexym, PhD.

Hlavný tréner Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD. s tromi
hráčmi klubu, ocenenými v rámci výberu desiatich
najlepších športovcov Pezinka za rok 2007. Zľava:
JánAlexy, Adam Brat a Marek Šikula.

úžasnú trpezli-
vosť v práci s
najmenšími deť-
mi...

Je prelom apríla a mája. Čo
čaká najlepších mladých pezin-
ských stolných tenistov?

Na bielenisku sa počas apríla
búralo a tiež to má veľa spoločné
so stolným tenisom...

,,Či je úžasná to
neviem, ale bez
trpezlivosti v práci
s najmenšími by
sa nedala tvoriť
budúcnosť klubu.
Po celom Sloven-
sku napríklad ob-
divujú Pezinskú
školskú ligu. Exis-
tuje už tretí rok a v
tomto ročníku je
na súpiskách škôl
z Pezinka a okoli-
tých obcí presne
191 hráčov. To
číslo už vyráža dych. Na jednej
strane to znamená veľa organizá-
torskej práce i pomoci mesta Pezi-
nok, na druhej však vieme, že
práve takýmto spôsobom objavu-
jeme talenty, ktoré o dva-tri roky
môžu byť v slovenskej stolnoteni-
sovej špičke v najmladších kate-
góriách. A keby aj neboli, tak sme
dali v meste možnosť športovať
takmer dvesto deťom!"

,,V prvom rade majstrovstvá Slo-
venska v jednotlivých kategóriách.
Všetky budú v máji. Z našich
hráčov už majú istú účasť Ján
Alexy, Marek Šikula, Adam Brat a
Matúš Sklenár a ďalší traja majú
reálnu šancu si účasť ešte vybojo-
vať. Päť detí sa prebojovalo do kraj-
ských vrcholných turnajov TOP 8.
Ján Alexy a Adam Brat dokonca v
dvoch vekových kategóriách sú-
časne."

,,Práve teraz dokončievame re-
konštrukciu priestorov školy na stálu
stolnotenisovú bezbariérovú halu.
Tá bude znamenať ďalšie nové mož-

n

n

meste. Onedlho budeme mať azda
najlepšie tréningové možnosti pre
deti ale aj dospelých na Slovensku.
V spolupráci s vedením ZŠ Na bie-
lenisku otvárame v septembri špor-
tovú piatu triedu aj so zameraním
na stolný tenis. Ešte stále je mož-
nosť prihlásiť deti na vstupné testy.
Určite budeme môcť očakávať vý-
konnostný rast našich hráčov.
Okrem toho, spojili sme sily s teles-
ne postihnutými športovcami a za-
čali sme spoluprácu so Slovenským
paralympijským výborom. Predpo-
kladáme, že v Pezinku vznikne aj
športové tréningové stredisko te-
lesne postihnutých športovcov.

Tešíme sa, že náš klub našiel po-
chopenie i konkrétnu pomoc v mest-
ských orgánoch i vo vedení základ-
nej školy, na ktorej pôsobíme. Verí-
me, že túto pomoc dokážeme zú-
ročiť i v prospech nášho mesta. 10.
mája bude Na bielenisku prvý celo-
slovenský oficiálny turnaj – Maj-
strovstvá Slovenska družstiev star-
ších žiakov, ktorého usporiadaním
nás po prvý raz poveril Slovenský
stolnotenisový zväz.

Postupne určite pribudnú ďalšie
celoslovenské i zahraničné poduja-
tia a tie budú svetu hovoriť, že Pezi-
nok to so športovaním najmä mla-
dých ľudí naozaj myslí vážne. (lb)

Na marcových majstrovstvách Slovenska doras-
tencov v džude, ktoré sa konali vo Vranove nad
Topľou, zažiarili pezinskí džudisti.

nenašla vo váhovej kategórii do 44 kg pre-
možiteľku a obhájila svoje minuloročné prvenstvo.
Darilo sa aj , ktorý vo váhe do
45 kg získal striebro. V rovnakej váhovej kategórii
získal bronz .

Počas prvého aprílového víkendu sa v pezinskej
Judo hale uskutočnili majstrovstvá SR juniorov.Aj tu
sa presadili mladé pezinské nádeje. Vo váhovej kate-
górii do 81 kg sa v boji o titul stretli dvaja domáci pre-
tekári – a . Lepšie si
počínal Čupka, ktorý zdolal svojho oddielového ko-
legu na wazari. Vo váhe do 90 kg vybojoval bron

Michaela Kuchá-
reková

Patrikovi Švábekovi

JakubKlamo

Matej Čupka Adam Uherek

zovú medailu ďalší domáci borec
. Aj na tomto šampionáte sa presadila

, ktorá v kategórii do 48 kg obsa-
dila druhú priečku.

V Judo hale to naplno žilo aj v druhý aprílový ví-
kend. Konala sa tam Medzinárodná veľká cena Pe-
zinka v džude. Zúčastnilo sa na nej 246 detí zo
šiestich krajín, ktoré štartovali v troch vekových kate-
góriách (mini deti – od 6 do 10 rokov, mladší žiaci –
od 11 do 12 rokov a starší žiaci – 13 až 14 roční).
Mladé pezinské nádeje dosiahli tieto výsledky:

(mini, do 38 kg),
(ml. žiaci, do 50 kg) a (st. žiaci,

do 42 kg), 3. miesto – (mini, do 22 kg) a
(st. žiaci, do 50 kg).

Michal Kukum-
berg Micha-
ela Kucháreková

1.
miesto – Andrej Naňo Tomáš Šte-
tiar Patrik Švábek

Matúš Fitoš
Róbert Hotový (jcp)

Basketbalisti SKANSKA Pezi-
nok vyhrali dlhodobú časť basket-
balovej extraligy mužov a sú jedi-
ným mužstvom, ktoré ani raz ne-
prehralo na domácej palubovke. V
sobotu 26. apríla začína play off,
štvrťfinálovým súperom Pezinka
bude BK Nitra. Hrá sa na tri
víťazné zápasy. (pr)



V rámci cyklu Vý-
znamná osobnosť
Pezinka sa usku-
točn i lo koncom
marca druhé stret-
nutie s osobnos-
ťou, ktorá sa vý-
znamne zapísala
do dejín Pezinka.
Tentoraz sme spo-

mínali na herca a
komika

(12. 11.
1927 – 27. 3.
1971).

Jozef Hanúsek aj napriek tomu, že sa dožil po-
merne krátkeho veku (zomrel ako 44-ročný), svoj
herecký talent uplatnil v širokej umeleckejčinnosti.

Po skončení štúdia divadelnej vedy na FFUK v Bra-
tislave účinkoval ako herec v Dedinskom divadle, bol
členom hereckého súboru bratislavského rozhlasu.
Od roku 1958 až do svojej smrti pôsobil v známom
súbore Tatra-revue, kde naplno prezentoval svoje
kabaretné nadanie. Hral v mnohých slovenských
filmoch a televíznych inscenáciách. Bol známym ko-
mikom so zmyslom pre ľudový dedinský humor, z

Jozefa Ha-
núska

V

čoho vzišla i utešená postava ,
ktorej bol tvorcom i interpretom. Vždy si našielčas na
nácvik divadla s pezinskými ochotníkmi a samo-
zrejme rád si s nimi i zahral. Ochotníci ho prijímali s
otvorenou náručou, lebo prinášal so sebou pohodu a
veľa neopakovateľných humorných príhod, na ktoré
dodnes spomínajú. Tiež bol jedným zo zakladateľov
ačlenom bývalej estrádnej skupiny, ktorá pôsobila pri
Dome osvety v Pezinku pod názvom

.
Na spomienkovom stretnutí v Malej sále Domu kul-

túry medzi početnými návštevníkmi boli aj manželka
J. Hanúska – Ružena a dcéra Jana. Obe sa podelili o
životné zážitky s milovaným a blízkym človekom.
Počas večera, ktorý moderovala Ingrid Noskovičová,
na umelca pospomínali aj jeho kolegovia z Tatra-
revue – Maja Velšicová a Jaroslav Ďuríček, z Pe-
zinčanov – Eduard Benčurík, Jozef Nosáľ, Mária Ko-
nečná a Peter Ronec. Pri predstavovaní umelca boli
použité nahrávky Slovenského rozhlasu a fotografie
z domáceho archívu.

Strýca z Majcichova

Veselí pezinskí
pavúci

Text a foto (mo)

Moderátorka večera Ingrid Noskovičová v rozho-
vore s manželkou J. Hanúska – Ruženou Ha-
núskovou.

Yu Hsi (druhý sprava)

Dňa 2. apríla zavítal do Pezinka
so svojím sprievodom taiwanský
básnik, prozaik, fotograf a filozof
Yu Hsi. Hostí v historickej Starej
radnici prijal primátor Oliver Solga,
potom sa zúčastnili v Dome kul-
túry na besede s pezinskými stre-
doškolákmi.

Návšteva Yu Hsi na Slovensku
sa uskutočnila pri príležitosti vyda-
nia jeho prvej zbierky v slovenčine
pod názvom Cesta a odovzdania
Ceny Jána Smreka. Yu Hsi je auto-
rom 42 kníh poézie a prózy a 16
multimediálnych hier. Za svoje
dielo dostal viac ako 40 ocenení.
Je knižným vydavateľom, produ-
kuje CD a DVD, organizuje veľké
koncerty. Na Taiwane je preziden-
tom Spoločnosti modernej poézie.

Organizátorom návštevy v Pe-
zinku bola Malokarpatská knižni-
ca. (mo)

Áno, už je to 20 rokov, čo sa v
posledný júnový víkend môžete
zabávať, ale aj plakať,či zamyslieť
sa na medzinárodnom divadel-
nom festivale Cibulák. Už dvad-
siatykrát sa tohto roku zídeme pri
oslave netradičného divadla, zá-
bavy a radosti. Za tie roky ste
mohli vidieť a mnohí z vás aj videli
vyše 150 divadiel a viac ako 200
predstavení. Medzičasom mnohí
z vás podobne ako náš Cibulák
stihli dospieť. Aby sme predišli
informačným šumom, zmätkom a
drobným nedorozumeniam, chce-
me vás vopred informovať o no-
vinkách a zmenách, ktoré sme pre
vás pripravili.

Jednou z najdôležitejších je ča-
sový posun. Cibulák bude síce
tradične v posledný júnový víkend,

ale nie tak ako v predošlých roční-
koch v piatok a sobotu, či štvrtok,
piatok a sobotu, ale tohto roku po
prvý raz v

. Presný dátum je
.

Ďalšou zmenou je program, z
ktorého sme vyradili večerné kon-
certy hudobných skupín. Zvažo-
vali a dumali sme okolo toho sku-
točne veľa a vážne a namiesto
hudby vám ponúkneme viacej di-
vadla a nočné predstavenia. Tak
ako každý rok budeme venovať
veľa divadelného priestoru a času
deťom. Hoci divadlo PIKI tohto
roku na Cibuláku nevystúpi, ich
dramatické a režisérske postupy
si budete môcť vychutnať v iných
predstaveniach, ktoré nám sami
doporučili. Ďalšou pochúťkou pre

piatok, sobotu a ne-
deľu 27. – 29.
júna 2008

deti ale aj dospelých bude naj-
mladší z najstaršieho bábkar-
ského rodu – Tóno Anderle z Ban-
skej Bystrice s jeho tradičným
Gašparkovým divadlom. Pre deti
máme nachystaných aj veľa ďal-
ších prekvapení, preto sme kona-
nie festivalu rozšírili o nedeľné
dopoludnie. Samozrejme, že pre-
kvapenia nechystáme len pre naj-
menších divákov a ich rodičov, ale
aj pre milovníkov divadla v stred-
nom a vyššom veku. S mnohými
divadlami sme ešte v jednaní,
preto nechcem prezrádzať ich me-
ná, či názvy predstavení. Určite
vás však poteší pohybovo-taneč-
no-ohňová show, či nové predsta-
venia z exotického zahraničia.
Veľký dôraz kladieme prirodzene
na pouličné divadlá, ktoré budete
môcť tohto roku stretnúť oveľa
častejšie ako tomu bolo v minulos-
ti.

Čítajte pozorne nasledujúce
čísla Pezinčana, sledujte pravi-
delne našu stránku www.cibu-
lak.sk, a dozviete sa tie najčer-
stvejšie informácie z našej dielne.

Verím, že sa na Cibuláku stret-
neme. MonikaČárska

Vynikajúca slovenská grafička Katarína Vavrová predstavila v rámci
veľtrhu CONECO obsažnú publikáciu svojho umeleckého diela. Podu-
jatie sa konalo v Expo Clube Incheba 1. apríla. Výpravná monografia
našej spoluobčianky bude svojím obsahom i kvalitou iste kandidovať na
knihu roka. Blahoželáme.

Galéria PROKOP, Potočná 5,
Pezinok pozýva na výstavu dvoch
zreštaurovaných sôch Pieta a Kris-
tus trpiteľ, ktoré pochádzajú z
dielne neznámych autorov a boli
vytvorené v 1. polovici 18. sto-
ročia. Diela sú majetkom Rímsko-
katolíckeho farského úradu v Pe-
zinku.

Nenechajte si ujsť túto vzácnu
príležitosť vidieť sochy z bezpro-
strednej blízkosti a nadýchať sa
atmosféry a energie, ktorá z nich
vyžaruje. Výstava potrvá do 11.
mája 2008, otvorené denne okrem
pondelka. (nap)

Foto (mo)

V nedeľu 27. apríla o 15.00
hod. sa uskutoční v GIU v Schaub-
marovom mlyne kurátorský výklad
Kataríny Čiernej k výstave Ľudo-
víta Fullu a Štefana Meliša.

l
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(piatok) o 17.00 hod. v Mini-
galérii –

;
(piatok) o 18.00 hod. v Malej

sále –
;

(sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – –
finálový večer okresnej súťaže.
Organizátori: Model Agency NMH
Top Models, Pezinské kultúrne
centrum a Mesto Pezinok;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

;
(utorok) o 18.00 hod. v Malej

sále –

;
(streda – sobota) –

2. 5.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA
2. 5.

KONCERT POPULÁRNEJ
HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA

3. 5.
MISS PEZINOK

4. 5.

6. 5.

7. – 10. 5. AD

AHOJ, ROZPRÁV-
KA

Umelecká
agentúra ELMA

800 – VÝZNAMNÁ OSOB-
NOSŤPEZINKA–ĽUDOVÍT MOL-
NÁR

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Účinkuje

s hrou

– vedec, hydrológ, publicista,
pedagóg, zakladateľ festivaluAUC
( 7. 5. 1998)

Žabí princ

U

UNA CORDA

13. 5.
ZÁHADNÁ IRMA

15. 5.
NEZABUDNÚŤ

17. – 18. 5.
ORBIS HARMONIAE – SVET
HARMÓNIE

– VII. ročník festi-
valu chrámových zborov;

(utorok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – –
divadelné predstavenie divadla
Kalich z Prahy v cykle Pozývame
vás do divadla. Účinkujú: Jana
Paulová, Pavel Zedníček;

(štvrtok) o 10.00 hod. v Saló-
niku – – beseda
so žiakmi ZŠ a SŠ s členmi Zväzu
protifašistického odboja;

(sobota – nedeľa) –

– prednášky, alterna-
tívna medicína, meditácie, ma-
sáže, integrálna jóga, chiroprakti-
ká, shia-tsu a iné zaujímavé du-
chovné a liečiteľské postupy k zdra-
vému životu. Organizátori: Jiří Vitá-

(sobota) o 10.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– krajská prehliadka spe-
váckych súborov pod záštitou pri-
mátora Mesta Pezinok Mgr. Oli-
vera Solgu. Hlavný organizátor:
Krajská organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska;

10. 5.
SENIORI SPIE-

VAJÚ

Výstava:

Stále expozície:

Miroslav Barták – Kreslený hu-
mor.

Zo zeme, Z ateliérov
Sakrálna plastika

Výstavu kresieb českého ka-
rikaturistu predstavuje Mestské
múzeum v spolupráci s Veľvysla-
nectvom ČR. Výstava potrvá do
15. 5. 2008.

– Jozef Fran-
ko.

Kreatívne sobotné popoludnie –
MAĽBANA SKLO
17. 5.

14. 5.
2008

Deň detí

Na leto ponúka tieto prímestské
tábory:

(sobota) od 14.00 do 19.00
hod. si príďte vyčarovať prekrásne
predmety zo skla a farieb. Cena 300
Sk. Prihlásiť sa môžete do

.

Pozývame všetky deti do ríše hier
a súťaží a bábkového divadielka. V
sobotu 31. 5. 2008 od 15.00 do
18.00 hod. v Zámockom parku je pre
vás pripravené veľké detské dobro-
družstvo. Malých oslávencov čaká
sladká odmena.Tešíme sa na vás.

30. 6. – 4. 7. Majstri mode

lári (pre deti od 8 do 18 r., 1000 Sk);
30. 6. – 11. 7. Dobrodružstvá s Pino-
kiom (od 7 do 13 r., 2000 Sk); 14. 7.
– 18. 7. Tanečné leto (od 7 do 10 r.,
1000 Sk); 21. 7. – 25. 7. Bonbó(t)nik
(od 7 do 10 r., 1000 Sk); 28. 7. – 1. 8.
Športovci (od 7 do 12 r., 1000 Sk);
4. 8. – 8. 8. Koksákovo (od 7 do 13 r.,
1000 Sk); 11. 8. – 16. 8. Remeselníci
(od 9 do 15 r., 2000 Sk); 18. 8. –
22. 8. Dúhová mozaika (od 9 do 15
r., 1000 Sk); 25. 8. – 28. 8. Centri-
fuga (od 7 do 12 r., 1000 Sk); 25. 8. –
28. 8. Majstri modelári (od 8 do 18 r.,
1000 Sk).

Prihlasovanie od pondelka do
štvrtka od13.00 do 17.30 hod. vEPI-
centre – Centre voľného času

(cvč)

v
Zámockom parku, tel. 033/641
2020, 0911 402 021,

.
www.epicent-

rum.org

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

loš, Mgr. Daria Fehérová a Pezin-
ské kultúrne centrum;

(pondelok) o 18.00 hod. v
Malej sále –

– prednáška Veroniky Čer-
nej;

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

– koncert v Klube
mladých;

(sobota) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále –

– premiéra predsta-
venia OZ RADOSŤ;

(nedeľa) o 14.30 hod. vo
Veľkej sále –

– 10. ročník
celomestskej súťaže v speve.
Hlavný organizátor: Únia žien Slo-
venska MO Pezinok;

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

;
(sobota) o 15.00 hod. v Zá-

mockom parku – –
veľká detská show. Hry, súťaže,
zábava. Organizátori: Pezinské
kultúrne centrum, CVČ – EPIcent-
rum, Grafit Milan Grell, Mesto Pezi-
nok. V prípade nepriaznivého
počasia v Dome kultúry Pezinok.

19. 5.
BUDHIZMUS NA ZÁ-

PADE

23. 5.
PROTAXIS a

ČISTÝ KANÁL

24. 5.
SVADBY, SVADBY,

SVADBATÉ

25. 5.
PEZINOK SPIEVA –

SPIEVAJTE S NAMI

30. 5.
ABSOLVENT-

SKÝ KONCERT ZUŠ E. SU-
CHOŇA
31. 5.

DEŇ DETÍ

VÝSTAVA:

PRÍRODNÉ KINO –
AMFITEÁTER

2. 5. – 5. 6. VÝSTAVA ŽIAKOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA

KINO DOMU KULTÚRY

2. a 4. O život ČR
6. – 7. Rambo: Do pekla a späť

USA
9. Zmeškaný hovor USA

10. – 11. Svatba na bitevnímpoli
ČR

14. Jahodové víno POL, SR
15. FK: Najlepšíšportovec

storočia HOL, ŠVE
16. – 18. Let´s Dance 2: Street

dance USA
17. – 18. Horton USA
20. – 21. Mačacie zlato USA

23. FK: Občan Havel ČR
24. – 25. Prísľuby z východu USA
27. – 28. Zbohom, bejby USA

29. FK: Persepolis FRA
30. Paríž FRA

31. – 1. Muzika SR

(len 17.00 h.)

(21.00 hod.)

Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!

Výstava Miroslava Bartáka.


