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Aj v tomto roku príde medzi
pezinské deti Mikuláš. Stane sa to
v sobotu 6. decembra o 17.00 hodi-
ne na Radničnom námestí. Miku-
láš prinesie deťúrencom tradične
peknú rozprávku, ale aj krásne
pesničky Ivanky Poláčkovej a drob-
né sladkosti. Nakoniec rozsvieti
mestský vianočný stromček.
Pre deti, ktoré sa boja čerta, má-
me tiež dobrú správu: organizátori
z Pezinského kultúrneho centra
ho v tomto roku nepozvali. (mo)

Dlhý boj Pezinčanov proti
skládke v Novej jame stále ne-
končí. Na stavbe, vzdialenej len
250 m od prvých obydlí, sa pracu-
je. Ministerstvo životného prostre-
dia ani po 70 dňoch nepreskúmalo
zákonnosť povolenia skládky. Po
protestoch doma v Pezinku za
veľkej účasti občanov prišli na
rad ďalšie formy nesúhlasu v Bra-
tislave.

V pondelok 3. novembra začal
a stále ešte pokračuje protest Pe-
zinčanov a aktivistov pre Minister-
stvom životného prostredia na
Námestí Ľudovíta Štúra v Bratisla-
ve. Podporiť ich chodia aj význam-
ní umelci, politici (ich zoznam ná-
jdete na 9. strane) i radoví okolo-
idúci občania. Pezinčania sú pri-
pravení aj napriek nepriaznivému
počasiu vydržať pred minister-
stvom až do vydania predbežného
opatrenia alebo úplného zastave-
nia budovania skládky.

Aktivisti Občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta uzavreli
petičnú akciu, ktorej text spolu s
8000 podpismi posielajú do
Európskeho parlamentu. Petícia
má upozorniť na protizákonné roz-
hodnutie Krajského stavebného
úradu v Bratislave a Slovenskej
inšpekcie životného prostredia,
ktoré skládku v meste povolili.
Európsky parlament nemôže roz-

hodnutie zrušiť, ale môže vydať
stanovisko, že došlo k porušeniu
noriem.

Pezinskí aktivisti a Mesto Pezi-
nok sa obrátili otvoreným listom aj
na premiéra Róberta Fica, ktorého
žiadajú, aby sa zasadil o skoré
vyriešenie kauzy.

Dňa 4. decembra 2008 začne
o skládke rozhodovať Krajský súd
v Bratislave.

Na nezákonný postup a zdĺha-
vé riešenie v kauze „Pezinská
skládka“ mala upozorniť aj de-
monštrácia 25. novembra pred
Úradom vlády v Bratislave. Pri tri-

búne s transparentom Skládka ne-
patrí do mesta sa zišlo zhruba 500
ľudí. Vypočuli si príhovory aktivis-
tov občianskej iniciatívy Jaroslava
Pavloviča, Zuzany Čaputovej a
primátora Olivera Solgu. Vystúpili
aj niektorí hostia. Z ich úst odzneli
slová uznania, vďaky a povzbu-
denia Pezinčanom za to, že v boji
o pravdu sa nevzdávajú. Prišiel i
hovorca Ministerstva ŽP Peter
Višváder, ktorý oznámil, že minis-
ter vydal predbežné opatrenie,
ktorým dočasne zastavil práce na
skládke. Viac informácií prinesie-
me v budúcom čísle. (mo)

Štart Občianskej štafety pre Ministerstvom životného prostredia
v Bratislave za účasti ministra Jána Chrbeta. oto (mo)F

Podnikatelia aj občania môžu
prispieť finančným príspevkom
na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s protestnými akciami
Mesta Pezinok proti výstavbe
skládky. Finančné príspevky po-
sielajte na č. účtu Mesta Pezinok
6602006001/5600, KS 0308,
VS 7777 a v správe pre prijíma-
teľa treba uviesť heslo SKLÁD-
KA. O použití prostriedkov budú
občania informovaní.

Demonštrácia pred Úradom vlády
25. novembra.



Asfaltovanie novej cesty
na Moyzesovej ulici.

Firma Duvystav Pezinok začiatkom novembra realizovala stavebné
práce za 2,5 milióna korún na Moyzesovej ulici. Vybudovali tu novú
asfaltovú cestu, chodníky so zámkovou dlažbou a parkovacie plochy.
Financovanie bolo zabezpečené z rozpočtu mesta. Text a foto (mo)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme
na obsadenie miesta vedúceho
oddelenia styku s verejnosťou,
médiami a projektového riade-
nia,

I. zamestnávateľ:
II. funkcia ktorá sa obsadzuje vý-
berovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

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

do 8.12.2008

17.12.2008
15.00

„VK VOSVMPR“

s týmito predpokladmi a po-
žiadavkami:

Mesto Pezinok

vedúci odde-
lenia styku s verejnosťou, média-
mi a projektového riadenia

vy-
sokoškolské vzdelanie

jazy-
kové znalosti (NJ, AJ), bezúhon-
nosť, riadiace a organizačné
schopnosti, znalosť práce s PC,
flexibilita, komunikatívnosť, prax v
oblasti projektového riadenia a PR
výhodou

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukonče-
nom vzdelaní, výpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spo-
lu s požadovanými dokladmi za-
sielajte poštou alebo prineste
osobne na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla:
Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na vý-
berové konanie, ktoré sa uskutoč-
ní v budove MsÚ v Pezinku, Rad-
ničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv.
12, dňa v čase od

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

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme
na obsadenie miesta vedúceho
oddelenia výstavby a územné-
ho plánovania,

I. zamestnávateľ:
II. funkcia ktorá sa obsadzuje vý-
berovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

V. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

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

8. 12. 2008

17. 12. 2008
13.00

s týmito predpo-
kladmi a požiadavkami:

Mesto Pezinok

vedúci odde-
lenia výstavby a územného pláno-
vania

vy-
sokoškolské vzdelanie stavebná
fakulta STU,
vítané skúsenosti v oblasti inves-
tičnej činnosti
I bez-
úhonnosť, riadiace a organizačné
schopnosti

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukonče-
nom vzdelaní, výpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spo-
lu s požadovanými dokladmi za-
sielajte poštou alebo prineste
osobne do na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla:
Uchádzači, ktorí splnia uvedené
predpoklady, budú pozvaní na vý-
berové konanie, ktoré sa uskutoč-
ní v budove MsÚ v Pezinku, Rad-
ničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv.
12, dňa v čase od

hod.

„VK VOV“

Mesto sa každý rok na jar a na
jeseň musí popasovať so zberom
veľkoobjemového odpadu a biolo-
gického odpadu. Ľudia na to ča-
kajú, veď je to príležitosť vyčistiť si
záhradky, dvory, pivnice, pričom
veľkokapacitný kontajner je v dosa-
hu. A keď je plný nevadí, vedľa
kontajnera je miesta dosť... Zrazu
uprostred zberu a ešte aj dlho po
ňom mesto vyzerá ako jedna veľká
skládka.

A tak mesto v dobrej vôli urobilo
na jar namiesto jedného zberu dva.
A výsledok? Stále viac a viac nepo-
riadku. Čísla hovoria jednoznačne:
V roku 2007 sa vyzbieralo počas
dvoch zberov 656 t odpadu, jeho
vývoz stál takmer 1,1 milióna ko-
rún. V roku 2008 sa počas troch
zberov vyzbieralo
už 1200 t odpadu,
náklady boli nece-
lé 3 milióny. Tento
rok teda stál zber
veľkoobjemové-
ho odpadu tak-
mer o dva milióny
korún viac, ako
minulý rok. I to je
jeden z dôvodov,
prečo sa zvýšil
poplatok za od-
pad.

Mesto stále hľadá riešenie, ktoré
zabezpečí občanom miesto na
uloženie nepotrebného odpadu,
vrátane bioodpadu (réva, konáre
zo stromov), pričom chce vylúčiť
možnosť zneužívania kontajne-
rov pôvodcami odpadu zo sused-
ných obcí, prípadne firmami a sa-
mozrejme za menej peňazí. Ako
najvhodnejšie sa javí zriadenie
tzv. zberného dvora, ktorý bude
k dispozícii občanom po celý rok.
Keď sa myšlienka pretaví do kon-
krétnej podoby, budeme vás o tom
informovať. Zároveň začne prísnej-
ší postih a vyššie pokuty za zakla-
danie „čiernych“ skládok a vývoz
odpadu mimo miest na to urče-
ných.

(OM-OŽP)

Prichádza zimné obdobie a s
ním zrejme aj problémy so sne-
hom či poľadovicou na chodní-
koch a komunikáciách. Chceli by
sme vám, vážení občania, podni-
katelia, správcovia nehnuteľností
pripomenúť povinnosti, ktoré vám
vyplývajú zo Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta ohľadom zim-
nej údržby.

Vyvarujete sa zbytočných pro-
blémov, ktoré môžu nastať pri zra-
není chodcov a užívateľov komu-
nikácií, pri nezabezpečení od-
hŕňania snehu a posypu chodní-
kov v okolí vašich objektov. (r)

Dvanásty (decembrový) poslanecký deň v roku 2008 sa uskutoční
v prvú stredu v mesiaci 3.decembra od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci mestského zastupiteľstva
sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19. Možno sa na nich obrátiť s
podnetmi, pripomienkami, otázkami týkajúcimi sa života
v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

V rovnaký deň sa budú konať poslanecké dni aj v historických čas-
tiach 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 Grinave v Integrovanom klube na Štúrovej ulici od 18.00 do
19.00 hod. (EL)

Desaťročia chátrajúci objekt ma-
jera Grünfeld na Limbašskej ceste
v Grinave, ktorý získalo mesto do
svojho majetku v roku 2003, bol od-
predaný v minulom mesiaci za su-
mu 16,6 milióna korún (531000 €).
Majiteľom sa stala súkromná spo-
ločnosť, ktorá tu vybuduje gas-
tronomicko-vinárske zariadenie
spojené s ubytovaním a ďalšími
službami. Zmluvnou podmienkou
zostala povinnosť pre nového maji-
teľa zachovať a zreštaurovať histo-
rický objekt starého majera. (ra)

V januárovom čísle Pezinčana
prinesieme vyhodnotenie prvej
polovice volebného obdobia, ktoré
končí v decembri t. r. (r)

V tomto roku začína pilotný pro-
jekt sociálnej pomoci, ktorý reali-
zuje Sociálne oddelenie MsÚ v Pe-
zinku. Je zameraný na ľudí bez do-
mova a občanov v hmotnej núdzi.
Títo ľudia môžu prísť do Nocľahár-
ne na Bratislavskej ulici, kde im na
požiadanie poskytnú zimné ob-
lečenie a obuv. Veci si možno vyb-
rať denne v pondelok až piatok od
10,15 do 11,15 hod. alebo po
17.00 hod.

Mesto Pezinok sa zároveňobra-
cia s prosbou na občanov, ktorí
majú nepotrebné čisté zimné šat-
svo, aby ho v určenom čase pri-
niesli do Nocľahárne. (msú)

Kopa odpadu mimo kontajnera



Mesto Pezinok získalo z Vyše-
gradského fondu (program ma-
lých projektov) grant na vytvorenie

. Prostredníc-
tvom v nej vystavených fotografií
sa budú môcť Pezinčania „popre-
chádzať“ po piatich partnerských
mestách Mladej Boleslavi (Česká
republika), Mosonmagyaróvári
(Maďarsko), Neusiedl am See
(Rakúsko), Izole (Slovinsko), An-
drychówe (Poľsko) a domácom
Pezinku. Sídlom tohto nového
„kultúrneho stánku“ sa od 18. de-
cembra stane nedávno zrekon-
štruovaná Kollárova ulica. V tento
deň sa o 15.00 hod. uskutoční sláv-
nostné otvorenie Pouličnej galé-
rie, na ktoré sú pozvaní nielen
autori projektu a fotografií z jed-
notlivých partnerských miest, ale
aj široká verejnosť.

Pouličnej galérie

(EL)

V stredu 10. decembra o 15.00
hod. sa na Mestskom úrade v Pe-
zinku v zasadačke č. 12 uskutoční
stretnutie subjektov cestovného
ruchu pôsobiacich v Pezinku, kto-
ré možno označiť prívlastkami tra-
dičné, koncoročné a hodnotia-
ce. Prvú a druhú charakteristi-
ku potvrdzuje skutočnosť, že sa
koná vždy v decembri už vyše de-
sať rokov a tretia súvisí s celko-
vým zameraním tohto podujatia.
Jeho cieľom je totiž bilancovať
uplynulý rok z hľadiska úrovne
služieb cestovného ruchu v Pezin-
ku a okolí. Reč bude aj o nových
zámeroch jednotlivých subjektov
cestovného ruchu v budúcnosti.
Na stretnutí sú vítaní nielen zá

V stredu 3. decembra sa usku-
toční stretnutie bývalých i budú-
cich účastníkov tradičného pezin-
ského CYKLOMARATÓNU. V za-
sadačke č. 12 o 17.00 hod. na
Mestskom úrade v Pezinku budú
prostredníctvom fotografií spomí-
nať na uplynulý ročník a zároveň
sa dohodnú o cieli a podmienkach
budúcoročného podujatia. (EL)

Predaj vianočného tovaru (via-
nočné pečivo, kvetinové aranžmá-
ny, ľudovo-umelecké výrobky, ob-
látky, med, varené víno, občer-
stvenie a pod.) bude zabezpečo-
vaný v stánkoch.

Sprievodnými podujatiami budú
kultúrny program, Vianočný bazár,
Vianočný orloj a Vianočné dielne.

Kultúrne programy sa uskutoč-
nia na pódiu na Radničnom ná-
mestí vo štvrtok a piatok od 16.00
hod. a v sobotu od 10.00 hod.

Mesto Pezinok, Pezinské kul-
túrne centrum a REVIA – Malo-
karpatská komunitná nadácia
pozývajú na tradičné pezinské
VIANOČNÉ TRHY, ktoré sa usku-
točnia v dňoch 18. – 20. decem-
bra (štvrtok, piatok a sobotu) na
Radničnom námestí.

Riaditeľky kultúrnych inštitúcií v
Pezinku pripravili v piatok od 16.
do 18. hod. dobročinný Vianočný
bazár. Výťažok z predaja vlastno-
ručne napečených dobrôt pôjde
na podporu aktivít Občianskeho

združenia Centrum
pre rodinu Pezinok.

Pozornos ť ná-
vštevníkov trhov,
podobne ako v
minulých rokoch,
bude iste pútať živý
Vianočný orloj v ok-
nách ľavého krídla
Starej radnice. Pa-
noptikum bude v in-
terpretácii divadel-
ného zoskupenia
Desky a uskutoční
sa v piatok o 16.00,
17.00 a 18.00 hod.

Pre deti a rodičov pripravilo Epi-
centrum – Centrum voľného času
Vianočné dielne, ktoré sa uskutoč-
nia od 14.00 do 17.00 hod. priamo
CVČ v Zámockom parku. (mo)

stupcovia primárnej ponuky
(múzeí, galérií, organizátori rôz-
nych festivalov a iných podujatí,
či aktivít zaujímavých pre turis-
tov napr. remeselných dielní,
Lyžiarskeho oddielu Baba, organi-
zátori športových podujatí), ubyto-
vacích a stravovacích zariadení,
médií, inštitúcií a záujmových
združení súvisiacich s cestovným
ruchom (Mestského informačné-
ho centra, Komisie cestovného
ruchu, Združenia pezinských vi-
nohradníkov a vinárov, Klubu
mestských sprievodcov), ale aj
ďalší, ktorí majú záujem pomôcť
tomu, aby bol Pezinok dobrým
hostiteľom pre všetkých návštev-
níkov. (EL)

Mesto Pezinok organizuje 6.
výročné stretnutie zdravotne po-
stihnutých pod názvom NÁŠ DEŇ.
Podujatie sa uskutoční v piatok 5.
decembra o 14.00 hod. v Dome
kultúry. Vstup je voľný.

V úvode slávnostnej akadémie
sa k účastníkom prihovorí primá-
tor mesta Mgr. Oliver Solga. Na-
sledovať budú kultúrne programy
detí zo Základnej umeleckej ško-
ly E. Suchoňa, Hestie, Epicentra
– Centra voľného času v Pezin-
ku a pacientov z Kliniky drogo-
vých závislostí Psychiatrickej ne-
mocnice Philippa Pinela. Premiet

nutý bude tiež dokument TV Pezi-
nok o živote zdravotne postihnu-
tých.

Súčasťou programu akadémie
bude i ocenenie ľudí, ktorí sa sta-
rajú o hendikepovaných spolu-
občanov.

Sprievodnými podujatiami od
13. hodiny bude meranie hladiny
cukru v krvi členmi Zväzu diabeti-
kov Slovenska a výstavka prác
klientov zariadenia sociálnych slu-
žieb Hestia a pacientov z ergote-
rapeutickej dielne Psychiatrickej
nemocnice P. Pinela v Pezinku.

(mo)

Správa katastra Pezinok, ako
vecne príslušný správny orgán
na konanie v zmysle ust. § 3 ods.
2 zákona NR SR č. 180/1995 Z.
z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k po-
zemkom v znení neskorších pred

zemkoch v ich užívaní a o práv-
nych vzťahoch k nim, ktoré sú im
známe z doterajšieho vysporia-
dania právnych vzťahov k týmto
pozemkom.

Viac informácií na adrese:
Mestský úrad v Pezinku, Radnič-
né nám. č. 7, e-mail:

, tel.:
033/ 6901120.

solgova.ja-
roslava@msupezinok.sk

(msú)

pisov (ďalej len zákon), v
zmysle § 5 zákona konanie o obno-
ve evidencie niektorých pozem-
kov a právnych vzťahov k nim v

s
určeným operátom: operátom po-
zemkového katastra. Na základe
toho vyzýva vlastníkov, nájomcov
pozemkov a iné oprávnené osoby,
aby poskytli a doplnili údaje o po

začína

katastrálnom území Grinava

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom
nebytových priestorov nachádzajú-
cich sa v k.ú. Pezinok, v budove na
Mladoboleslavskej ulici č. 7 v Pezin-
ku budova bývalej Starej požiarnej
zbrojnice, súpisné číslo 1139, na
parc. č. 5048, podľa LV č. 4668 vede-
nom Katastrálnym úradom v Bra-
tislave Správou katastra v Pezinku:
nebytové priestory o podlahovej
ploche 201,60 m

Podmienky:

mi-
nimálna výška nájmu je 2.800,-
Sk/m /rok

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

Výberové
konanie NP Stará požiarna zbroj-
nica.

dňa 11. 12.
2008 o 11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga
primátor Mesta Pezinok

1. Podanie písomnej prihlášky do výbe-
rového konania, ktorá musí obsaho-
vať tieto náležitosti ako hlavné kritériá
výberu:
a)
b) - uviesť formou
sadzby nájomného Sk/m /rok. Ponu-
ka nájomného by mala byť na úrovni
sadzieb uplatňovaných v súčasnosti v
centrálnej zóne mesta Pezinok;

(92,94 €), s právom prena-
jímateľa každoročne zvýšiť nájom za
prenajaté priestory o ročnú mieru inflá-
cie zodpovedajúcu oficiálne zverejne-
nému percentu inflácie na Slovensku
za predchádzajúci kalendárny rok. Pre-
vádzkové náklady, nie sú súčasťou
nájmu.
c) uchádzača
na zamýšľané aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priesto-
rov je možná po vzájomnej dohode s
povereným zástupcom prenajímateľa,
ktorým je Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č.t. 033/69011
70.
3. Prihlášku doručte na adresu:

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

4. Lehota na podávanie prihlášok do
výberového konania končí

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy a
zrušiť výberové konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti
7. Prípadnú zmenu podmienok výbe-
rového konania zverejní organizátor
rovnakým spôsobom ako jeho vyhlá-
senie a písomne s tým oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.
8. Výberového konania sa nemôže
zúčastniť subjekt, na majetok ktorého
bol vyhlásený konkurz alebo bol za-
mietnutý návrh na vyhlásenie konkur-
zu pre jeho nemajetnosť, je v likvidácii
alebo má nevysporiadané záväzky
voči Mestu Pezinok.
9. Účastníci súťaže majú možnosť ob-
rátiť sa vo veci:
a) vykonania obhliadky nebytových
priestorov: Ing. Ivan Dubek, ved. odd.
správy majetku MsÚ, č.t. 033/690
1170, e-mail:

obhliadky sa budú uskutočňo-
vaťpo vzájomnej dohode,
b) organizačných: Mgr. Gottschallovú,
ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.
t. 033/6901121, e-mail:

.

účel nájmu
ponuka nájomného

doklady o spôsobilosti

dubek.ivan@msupezi-
nok.sk;

gottschallova-
.renata@msupezinok.sk

2

2

2



Nie je zvláštnosťou, že pri
okrúhlych výročiach si býva-
lí žiaci a študenti zorgani-
zujú stretnutia, na ktorých si
vedno so svojimi niekdajší-
mi učiteľmi zaspomínajú na
školské časy. Do kategórie
vzácnejších možno zaradi ť
informáciu, ktorú nám do re-
dakcie priniesol Rudolf Čajko-
vič.

Ako bývalí ôsmaci dvoch
tried základnej školy na Se-
neckej ulici (v súčasnosti už
gymnázium) sa stretli po 50
rokoch. Niektorí sa, žiaľ, tejto
chvíle nedožili. Na nich si spo-
menuli minútou ticha. S pote-
šením privítali medzi sebou

učiteľa Jána Bodu. Pospomínali
na pekné chvíle, šibalstvá či prvé
lásky, informovali sa o rodinách i
dôchodcovských záujmoch.

Boli to krásne a vzácne chvíle,

miestami možno nostalgické pri
pomyslení na zapĺňajúce sa strán-
ky knihy života. Azda preto si pri
lúčení najviaci priali zdravie a
šťastie. (fč)

Nový chodník pre Grinavča-
nov je tu. Vieme, že stál veľa ner-
vov, vybavovačiek ľudí, ktorí sa
snažili o jeho vybudovanie, aby sa
zvýšila bezpečnosť občanov.

Vďaka. Po chodníku budú
môcť bezpečne kráčať mamy s
kočíkmi, mladí, deti, seniori.

Za vďačných Grinavčanov
.

Ro-
zália Šmahovská

Naše mesto žije bohatým kul-
túrnym a spoločenským životom.
Niekedy sa stane, že sú u nás aj
2-3 kultúrno-spoločenské akcie a
musím sa rozhodnúť, ktorú z nich
uprednostním, pretože časovo ko-
lidujú.

V nedeľu 9. novembra som sa
tešila na benefičný koncert oper-
nej speváčky Mgr. Márie Turňovej,
o ktorom som sa náhodou dozvela
iba dva dni vopred z vývesky v na-
šom klube dôchodcov na Sládko-
vičovej ulici. Koncert predčil moje
očakávania, hoci poznám spevác-
ke kvality hlavnej aktérky. Zazneli
krásne Dvořákove Bibl ické
piesne, ária Rusalky z rovnomen

nej opery A. Dvořáka, ária Toscy z
Pucciniho opery Tosca, Schuber-
tove piesne, piesne Mikuláša
Schneidera Trnavského a iné.

Všetko to krásne umocňovala ešte
atmosféra kostola. Všetci prítomní
sme mali nevšedný pocit duševnej

pohody a neskutočný zážitok, kto-
rý doznieva v nás aj po niekoľkých
dňoch. Že to tak skutočne bolo,
sme dali najavo potleskom a stan-
ding ovation sa neujde každému
hercovi či spevákovi hocikedy.

Jedinú chybu, ktorú som vytkla,
bola nedostatočná propagácia.
Nikde v meste som nevidela toto
podujatie spropagované, len na
nástenke pred kostolom. Škoda,
že sa takéto podujatia nedostatoč-
ne propagujú. Pri väčšej propagá-
cii sme mohli pozvať svojich pria-
teľov z blízkeho okolia a suma na
opravu kostola, pre ktorú sa toto
podujatie uskutočnilo, mohla byť
väčšia. Alžbeta Jedničková

TESCO v spolupráci so Slo-
venskou humanitnou radou a Špe-
ciálnou základnou školou v Pezin-
ku opäť organizujú už 5. ročník via-
nočnej charitatívnej zbierky

. Zbierka sa bu-
de konať v nepredajných priesto-
roch hypermarketu Tesco Pezinok
v termínoch:

.
Vyzbierané peniaze chceme

použiť na nákup špecifických a
multimediálnych pomôcok, ktoré
by u žiakov Špeciálnej základnej
školy zvýšili informatívnu gramot-
nosť a možnosť lepšieho zarade-
nia do pracovného pomeru ako aj
do intaktnej populácie..

Prispieť môžete tromi spôsob-
mi:
1. vhodením finančného sponzor-
ského príspevku do prenosnej po-
kladničky našich dobrovoľníkov;
2. zakúpením čokoládového duká-
tika v hodnote 19,90 Sk na konto
našej školy;
3. zakúpením dámskych hygienic-
kých potrieb firmy Procter&Gam-
ble - 1 Sk z každého balenia pôjde
na konto našej školy.

Je len na vašom rozhodnutí,
akým spôsobom a akou finančnou
sumou prispejete pre naše deti.
Tie vám už teraz úprimne ďakujú a
pre každého darcu vyrobili pekný
darček. Pomôžte spolu s nami.

Po-
môžte spolu s nami

27. – 30. 11., 4. 12. –
7. 12., 18. 12. – 21. 12. 2008

Špeciálna základná škola
Pezinok

V jubilejnom roku Eugena Su-
choňa 2008 sa aj naša pezinská
Základná umelecká škola, ktorá
nesie čestný názov Eugena Su-
choňa, zapojila do osláv 100. vý-
ročia jeho narodenia. 17. októbra
sme pripravili pre pezinskú verej-
nosť dve pekné a zaujímavé podu-
jatia.

V popoludňajších hodinách sa
konal v pezinskom Dome kultúry
seminár, zameraný na symboliku
v tvorbe E. Suchoňa, osobitne v
orchestrálnych variáciách

. Seminár viedla muziko-
logička Oľga Danášová z Hudob-
nej katedry Pedagogickej fakulty
UK v Bratislave. Metamorfózy
sme si mali možnosť vypočuť v
klavírnej verzii, v nádhernej su-
gestívnej interpretácii Kate řiny
Honovej, doktorandky VŠMU v
Bratislave.

Večer sme usporiadali sláv-
nostný koncert k pocte majstra
Suchoňa, konaný pod záštitou

Meta-
morfózy

Mesta Pezinok. Program bol
zostavený z tvorby E. Suchoňa.
Vypočuli sme si výber z Obrázkov
zo Slovenska, krásne úpravy slo-
venských ľudových piesní pre
spev a klavír, Arietu z Mladej suity
s passacagliou a na čo sme naj-
viac pyšní – podarilo sa nám so
žiakmi naštudovať aj niekoľko Su-
choňových prvotín – komorné
skladby, ktoré napísal počas svo-
jich mladých rokov prežitých v Pe-
zinku.

Koncertu sa zúčastnila aj dcé-
ra majstra Eugena Suchoňa pani
Danica Suchoňová-Štilichová s
manželom, ktorá nám s neskrýva-
ným dojatím poďakovala, zvlášť
za skladbu Valse lento, ktorá mala
„svetovú premiéru“ a ktorú aj ona
počula po prvý raz.

Vďaka Mestu Pezinok, pezin-
skému kultúrnemu centru a všet-
kým, ktorí nám pomohli pri realizá-
cii tohto projektu.

Zuzana Andelová

Triedenie odpadu je hádam
najmenej, čo môže občan urobiť
pre svoje okolie. Bohužiaľ, napriek
snahe a ochote ľudí, je určité
množstvo vytriedeného odpadu (a
tým aj snaha ľudí) znehodnotená.
A to tým, že je nedostatok nádob
na plast. Jednoducho odpadky
ostávajú pri kontajneroch a pri
zlom počasí lietajú po celom okolí.
Našťastie nejde o veľké množ-
stvá.

Ide o to, že firma, čo odváža
odpad, berie najskôr netriedený
odpad až potom triedený. Triede-
ný odpad, čo sa nezmestil do ná-
dob a ostal pri kontajneroch, končí
vlastne v netriedenom. Keď k to-
mu prirátam aj ten odpad, čo sa
nezmestí do nádob a ľudia ho po-
tom hodia tam, kde je miesto, tak
je to už celkom slušná kôpka, čo
končí tam, kde nemusela.

Kontroluje vôbec niekto stav a
množstvo nádob a okolia okolo
nich? Je to škoda, lebo zčasti za
znehodnotené životné prostredie
si môžeme sami. Milan Chabada

(ra)

V novej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave sa
7. novembra uskutočnila slávnost-
ná obnovená pemiéra opery Svä-
topluk, ktorej autorom bol náš ro-
dák Eugen Suchoň. Výpravné
predstavenie, plné skvelých hla-
sov, ale najmä hudby, pôsobivej
scény a krásnych kostýmov reží-
roval Juraj Jakubisko.



Chcel ju znásilniť

Kradol v dome

22-ročná žena z Pezinka sa
cez televízny teletext zoznámila
s 34-ročným Ladislavom z Ga-
lanty. Na druhej schôdzke boli v
Modre, kde ju okolo 21.30 h pre-
hovoril, aby išli do Hotela Modra,
vraj porozprávať sa a lepšie sa
spoznať. Nápadník sa ju však
pokúsil znásilniť. Vyšetrovateľ
úradu justičnej a kriminálnej polí-
cie stíha Ladislava C. ako obvi-
neného za sexuálne znásilnenie,
za čo si môže posedieť za
mrežami až 10 rokov.

Vyšetrovateľ vzniesol obvine-
ie proti 43-ročnému Ukrajincovi
Hryhoriymu D. za prečin krádeže
a porušovanie domovej slobody.
Obvinený mal neoprávnene vnik-
núť do rodinného domu v Pezin-
ku a odtiaľ odcudziť fotoaparát a
mobilný telefón v hodnote 5 tisíc
korún. Za uvedený skutok mu
hrozí trest odňatia slobody až na
dva roky.

Na poludnie 5. novembra za-
kročila polícia proti agresívnemu
mužovi na Muškátovej ulici. Išlo
o 32-ročného muža, ktorý na bal-
kóne bytu na 3. poschodí vykri-
koval a vyhrážal sa, že keď sa
niekto k nemu priblíži, skočí dole.
Na miesto sa dostali záchranári,
hasiči a pracovníci kriminálnej
polície. Muža sa podarilo spacifi-
kovať a bol prevezený do Pinelo-
vej nemocnice v Pezinku. Zrane-
ný nebol.

Chcel spáchať
samovraždu

V marci 2008 bolo na Minister-
stve vnútra SR zaregistrované no-
vé občianske združenie Rozálka
Sever. Toto združenie sa obracia
na všetkých vlastníkov pozemkov
v lokalite Rozálka Sever s cieľom
pripraviť územie pre ďalšie využi-
tie ako stavebné pozemky. Táto
lokalita sa nachádza za sídliskom
Sever a je určená zospodu ulicou
dona Sandtnera, resp. troma byto-
vými domami spoločnosti BA Buil-
ding, zhora ulicou Schaubmaro-
vou, približne na úrovni Schaub-
marovho mlyna. Po dĺžke ju z jed-
nej strany určuje koryto potoka
Saulak a z druhej strany sú to zá-
hrady vlastníkov domov na Caj-
lanskej ulici.

Zámerom združenia je združiť
čo najväčší počet vlastníkov pre
spoločnú prípravu a realizáciu vý-
stavby inžinierskych sietí, ciest a
verejného osvetlenia, keďže celá
táto lokalita je v územnom pláne
mesta určená na individuálnu byto-
vú výstavbu. Bližšie podrobnosti
riešenia územia však určí urbanis-
tická štúdia územia. Časť vlastní-
kov pozemkov, ktorí sú členmi
združenia, sa rozhodli zadať ta-

kúto štúdiu, lebo majú záujem na
tom, aby boli ich pozemky využité
na stavebné účely.

Aby sa však mohli realizovať
všetky kroky k využitiu tohto úze-
mia, je potrebné, aby sa v tomto
procese angažovali všetci vlastní-
ci pozemkov a to bez ohľadu na
veľkosť svojho vlastníctva, prípad-
ne spoluvlastníckych podielov.

Predsedom združenia je Ing.
Ján Matuský, ktorý aj zvoláva
a vedie stretnutia členov združe-
nia. Momentálne je v združení
prihlásených 21 členov, väčšinu
z nich tvoria obyvatelia Cajle,
resp. potomkovia Cajlanov. Za dô-
ležité považujeme aj to, že za čle-
na sa ako vlastník pozemku v tej-
to lokalite prihlásilo aj Mesto Pe-
zinok, keď poslanci MsZ v júni
2008 schválili pristúpenie k zdru-
ženiu.

Zástupcovia združenia komu-
nikujú so zástupcami investorov,
ktorí majú záujem nielen odkupo-
vať pozemky, ale aj realizovať kon-
krétne projekty.

Vyzývame preto všetkých
vlastníkov, ktorí vedia svoje právo
preukázať buď listom vlastníctva,

výpisom z pozemkovej knihy ale-
bo ako dedičia pôvodných vlastní-
kov, aby sa ohlásili a vyslovili svoj
názor, ako chcú naložiť so svojimi
pozemkami.

Ing. Ján Matuský, tel. 0907 737
642, mail :
Ing. arch. Martin Stohl, tel. 0915/
912 711, mail :

,
Mestský úrad v Pezinku

Kontakty :

Peter Štetka

jmatusky@yahoo.com

m.stohl@chello.sk

V piatok 7. novembra sa v Judo
hale uskutočnil druhý ročník chari-
tatívneho Večera bojových umení
mesta Pezinok. Akciu, jedinú svoj-
ho druhu na Slovensku, opäť pri-
pravili Občianske združenie – spo-
ločne proti kriminalite a 1. Judo
Club Pezinok. Tentoraz však pri
zabezpečovaní programov výraz-
ne prispeli aj naši mestskí policajti,
ktorí predviedli vynikajúce ukážky
sebaobrany. Program videlo

približne 250 návštevníkov, boli v
ňom bojové umenia samurajov,
techniky sebaobrany aikidó, zá-
pasníkov MMA, Sambo a K-1 štý-
ly, obohatené o ukážky boja s rôz-
nymi zbraňami. Ukážku profe-
sionality opäť predviedli nielen
starší džudisti svojou exhibíciou,
ale aj ich malí zverenci. Finančný
výťažok z akcie organizátori opäť
venujú na prevenčné programy
pre deti a seniorov v Pezinku. (ms)

Týždeň boja proti rakovine

Deň jabĺk

Aj v tomto roku Liga proti rako-
vine usporiadala celoslovenskú
akciu
(20.–24. októbra). Vyvrcholením
bol .

V našom meste akciu organizo-
val Klub VENUŠAPezinok v spolu-
práci s partnermi: Gymnázium, Ob-
chodná akadémia a Stredné od-
borné učilište, Komenského ul. Pe-
zinok. Študenti rozdávali v uliciach
bezplatne jablká a letáčiky na té

Kniha je počas Via-
noc dar najčastejší,
dar najobľúbenejší,
možno dar najkrajší.
Radi ju čítame, radi
ju dávame, pretože
knihou nikdy nič ne-
pokazíme. Podľa niektorých je
darovanie knihy už príliš všedné,
pre iných sviatočné. Napriek tomu
niektoré deti z nášho okolia ne-
majú, žiaľ, veľa príležitostí byť kni-
hou obdarované. V rodinách je po-
trebné uprednostniť iné veci. Na-
dácia Revia vie o takýchto de-

mu: .
Boj proti rakovine, na ktorý je

upriamená činnosť LPR spočíva
hlavne v prevencii a psychosociál-
nej pomoci pacientom i všetkým
obyvateľom našej vlasti. Práve čo-
raz väčšia infotmovanosť o choro-
be znalosť problému je veľmi dô-
ležitá v predchádzaní prepuknutia
choroby u každého jedinca. Fakto-
rov a možných príčin vzniku rakovi-
ny je veľa. Práve jedným z nich je
obezita a nesprávna výživa ľudí,
hlavne v našej populácii detí a mlá-
deže.

Obezita a zdravá výživa Aj rozdávané letáčiky priblížili
túto problematiku vo veľmi dobrej
forme.

Aby akcia mohla prebehnúť čo
najefektívnejšie, snažili sme sa o
získanie sponzorov na poskytnutie
jabĺk. Ocenili sme ich snahu a ocho-
tu, pretože sa nám podarilo získať
pekné množstvo tohto ovocia. Po-
mohli nám: , Dobšinského
ul. a , František
Slamka, Pezinok.
Srdečná vďaka!

vedúca klubu Venuša

Ján Veis
firma OVOZEL

Anna Štilhamerová

ťoch.

Stačí ak

zájdete do kníhkupectva a zakúpi-
te knihu so záložkou, kde je napí-
sané meno a vek dieťaťa, ktorému
má patriť. V januári prostredníc-
tvom nadácie Revia nájde každá
knižka svojho malého majiteľa.

Spolu s nadáciou REVIA a
kníhkupectvom MODUL v Pe-
zinku môžete zabezpečiť jedné-
mu z týchto detí vlastnú knihu,
po ktorej túži. od 1. de-
cembra do 31. decembra 2008

Ďakujeme za splnené detské
želanie.

Veronika Veverková

Kníhkupectvo Modul na Ulici M.
R. Štefánika 16 (otvorené: po
– pia 9.00 -18.00 so 9.00 - 12.00)



Možno ste si všimli, možno nie,
ale v sobotu 4. októbra sa v uli-
ciach Pezinka pohyboval väčší
počet skautov. Dôvod? skautská
mestská hra. Túto súťaž organi-
zujú skauti zo 61. zboru Modrý ob-
lak a toto bol jej piaty ročník.

Bozin sa v skautských kruhoch
teší veľkej obľube a je známy
takmer po celom Slovensku. Vďa-
ka tomu sa na našej akcii schá-
dzajú skauti z rôznych miest, na-
príklad z Bratislavy, Trnavy, Pieš-
ťan, Prievidze alebo Žiliny.

Bozin však nie je iba obyčajná
hra. Týmto spôsobom chceme,
aby čoraz viac ľudí spoznávalo na-
še mesto, jeho pamiatky, históriu,
možnosti. Zároveň sa však snaží-
me upútať záujem širšej verejnosti
a predstaviť skauting. Ak by sa ta-
káto možnosť vyskytla, určite vás
budeme o nej informovať. Dovte-
dy sa na vás tešíme v našej klu-
bovni na Cajlanskej ulici č. 88.

Radoslav Šafár

Občianske združenie MUSE-
UM VINORUM založené pri Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku pri-
pravuje na 14. februára podujatie

. Jedná sa o tradičný Deň ot-
vorených pivníc, ktorý organizujú
viaceré vinárske obce na Sloven-
sku.

Pokiaľ máte záujem, aby vás
organizátori zaradili do zoznamu
pivníc, ktoré budú návštevníkom k
dispozícii, prihláste sa na tel. č.
0911 250 270 – Ľ. Janečka, 0905
666 924 – M. Hrubala, muzeum-
pezinok@nextra.sk. Tu dostanete
tiež bližšie informácie o novom vi-
nárskom podujatí.

PEZINSKÉ VÍNNE PIVNICE
2009
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132
140
140
144
147
149
155
161
164
168
180
162
170
168
168
154
162
144
153
151
144
135
117
94
94
80
98
68
53
71
51
56
48
37
35
30
33
32
32
22
30
28
19
21
15
6

15
43

134
112
126
120
110
82
82
74
91
90
81

103
107
103
125
152
133
159
153
159
160
166
170
183
192
160
188
184
256
196
212
193
225
212
202
185
204
153
144
138
154
168
179
186
156
182
194
176
159
177
179
193
180
158
185
188
184
148
146
142
128
114
109
90
74
91
75
80
74
74
63
72
55
73
57
62
46
59
44
56
50
47
40
32
30
94

266
213
259
225
226
171
182
171
171
185
178
219
211
221
249
289
263
292
316
334
321
348
357
345
394
368
381
370
487
392
428
414
441
399
398
361
366
321
276
278
294
312
326
335
311
343
358
344
339
339
349
361
348
312
347
332
337
299
290
277
245
208
203
170
172
159
128
151
125
130
111
109
90

103
90
94
78
81
74
84
69
68
55
38
45
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Vek muži ženy spolu
Pohlavie

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil v
októbri údaje o vekovom zložení obyvateľstva v Bra-
tislavskom kraji.

Podľa správy žilo, v našom kraji k 31. 12. 2007
610 850 obyvateľov. Priemerný vek dosiahol 39,71
roka. U mužov 37,98, u žien 41,27 roka. Najnižší prie-
merný vek mali obyvatelia okresov Senec (37,79
roka) a Pezinok (38,15 roka). Index starnutia, vyja-
drený ako podiel počtu obyvateľov v produktívnom a
preproduktívnom veku, dosiahol v kraji 170,49 per-
centuálneho bodu. Relatívne priaznivá veková
skladba obyvateľstva bola v okresoch Senec a Ma-
lacky s indexom starnutia 126,84 a 128,27 (okres Pe-
zinok 132,28).
Zaujímali nás tieto údaje aj za mesto Pezinok. Poda-
rilo sa nám ich získať od spracovateľa ŠÚ SR, praco-
visko Bratislava.

V Pezinku, podľa tohto zdroja, k 31. 12. 2007
žilo 21 656 obyvateľov, z toho 10 414 mužov
(48%) a 11 242 žien (52%). Mladistvých vo veku
0 – 14 rokov bolo 3147 (podľa pohlavia: 1 607
muži, 1540 ženy). Mužov vo veku 15 – 59 rokov bo

lo 7 579, žien 15 – 54 ročných 7 105. Vo vekovej
skupine mužov 60 a viacročných bolo 1 228 a žien
55 a viacročných 2 597. Priemerný vek obyva-
teľov Pezinka bol 37,53 (u mužov 36,42 u žien
38,64). Index starnutia u mužov je 76,42 a u žien
168,64 percentuálneho bodu.

(mo)

V okrese Pezinok žije 57 164 obyvateľov, z čoho
je 27 662 mužov a 29 502 žien. Priemerný vek obyva-
teľov je 38,15 roka (muži 36,50, ženy 39,70). Index
starnutia: 82,57 muži, 185,40 ženy.

* 85 a viac

V tomto roku po devia-
ty raz sa uskutočnilo
vinárske podujatie
Deň otvorených pivníc
na Malokarpatskej vín-
nej ceste. Pre verej-
nosť bolo otvorených
rekordných 101 piv-
níc, v ktorých 150 viná-
rov ponúkalo asi tisíc
vzoriek vín. Vína de-
gustovalo 4500 milov-
níkov skvostného ná-
poja z hrozna z malo-
karpatských strání.
Malokarpatská vínna
cesta je dlhá 50 kilo-
metrov a jej súčasťou
je 36 miest a obcí Bra-
tislavského a Trnav-
ského kraja. (mo)

Tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína sa uskutočnilo
11. novembra v Mestskej vinotéke na Radničnom námestí. Organizá-
tori zo Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov pozvali naň svo-
jich členov a hostí. Posviacku prinesených vín vykonali pezinskí du-
chovní Helena Benková a Zdenko Sitka. Spolu s nimi sa k prítomným
prihovoril i primátor mesta Oliver Solga, predsedníčka ZPVV Oľga
Bejdáková a Lajo Slimák. Na záver si vinári navzájom ochutnali toh-
toročné produkty. (mo)

Aj v uliciach Pezinka sme mohli stret-
núť uchutnávačov vín so zelenými vre-
cúškami, pohárikmi a orientačnými ma-
pami. Foto autor



Nastáva zimné obdobie , ktoré
je i vykurovacím obdobím v na-
šich domácnostiach.

Profesionálni hasiči v Pezinku
odporúčajú všetkým užívateľom
tepelných a vykurovacích telies
prekontrolovať pred vykurovacím
obdobím funkčnosť spotrebičov,
dymovodov i komínov. Inštaláciu
nových tepelných a vykurova-
cích telies je potrebné realizovať
podľa návodu výrobcu a montáž
by mala urobiť osoba na tieto úko-
ny oprávnená. Pri prevádzkova-
ní palivových a elektrotepelných
spotrebičov sa nesmú v ich tesnej
blízkosti ukladať horľavé látky, kto-
ré by sa mohli vznietiť a zapríčini-
li by požiar. Je potrebné, aby sme
zvažovali ako postupovať i pri do-
pĺňaní kvapalných palív do spotre-
biča, a to takým spôsobom, že od-
stavíme spotrebič, ktorý je vy-
chladnutý a postupujeme podľa
návodu od výrobcu. Popol z pali-
vového spotrebiča ukladáme vždy
do nádoby, ktorá je nehorľavá.
Pri umiestnení spotrebiča na tuhé
palivo ako je krb, kachle, sporák
si musíme uvedomiť, že podlaha
pod týmito spotrebičmi ako i pred
spotrebičom musí byťnehorľa-

vá. V prípade, ak máme horľavú
podlahu, musíme umiestniť pod
spotrebič podložku z nehorľavého
materiálu tak, aby presahovala z
každej strany 40 cm a pred spo-
trebičom musí presahovať 80 cm.
Nesmieme zabúdať ani na dymo-
vody a komínové telesá, ktoré tiež
v nemalej miere spôsobujú po-
žiare.

Komínové teleso musí byť vy-
hotovené ako viacvrstvové s komí-
novou vložkou, je potrebné udržia-
vať ho v dobrom technickom sta-
ve. Pri kontrole je potrebné pre-
zrieť i otvory na kontrolu a čistenie
v komíne, ktoré musia byť uzatvá-
rateľné z nehorľavých staveb-
ných materiálov. Sopúchy, na kto-
ré nie sú pripojené spotrebiče, mu-
sia byť uzatvorené upchávkou z
nehorľavého materiálu. Pri spotre-
bičoch na tuhé palivo je dôležité i
umiestnenie lapača iskier na komí-
novom telese.

Podľa platných predpisov uží-
vateľ palivových spotrebičov je po-
vinný zabezpečiť čistenie a kon-
trolu komínov v určených leho-
tách. Komínové teleso na ktoré
je pripojený palivový spotrebič
do 50 kW:

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komí-
na pripojené spotrebiče na tuhé
alebo na plynné palivo
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do ko-
mína pripojené spotrebiče na plyn-
né palivá a ak ide o komín bez
vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do ko-
mína pripojené spotrebiče na plyn-
né palivá a ak ide o komín s
vložkou.

Ak sú na komínové teleso pri-
pojené spotrebiče s celkovým vý-
konom nad 50 kW, je potrebné ko-
mín čistiť a kontrolovať raz za:
a) dva mesiace , ak sú do komína
pripojené spotrebiče na tuhé pali-
vo alebo spotrebiče na kvapalné
palivá

b) šesťmesiacov, ak sú do komína
pripojené spotrebiče na plynné pa-
livá.

Okresné riaditeľstvo Hasičské-
ho a záchranného zboru v Pezinku
vám praje spokojné prežitie zim-
ného obdobia a aby sme sa stretá-
vali iba pri príjemných príležitos-
tiach.

OR HaZZ v Pezinku
kpt. Jarmila Baňárová

V Pezinku sa 13. novembra
uskutočnilo pracovné stretnutie
primátorov a starostov Mikroregió-
nu Pezinok. Okrem prijatia nových
členov (Šenkvice, Modra, Svätý
Jur) riešili cyklochodníky spájajú-
ce jednotlivé obce, spoločné podu-
jatia v roku 2009 a nevyhli sa ani
vyjasňovaniu stanovísk a postojov
ku kauze skládky Nová jama.

Primátor Pezinka Oliver Solga
opätovne odmietol ponuku vstúpiť
do Združenia miest a obcí Malo-
karpatského regiónu, pokiaľ ne-
budú splnené požiadavky nášho
mesta, formulované pri registrácii
tohto združenia. (ra)

Obec Viničné, podobne ako Pe-
zinok, si v tomto roku pripomí-
na 800. výročie prvej písomnej
zmienky. V novom spoločenskom
dome Aréna pripravili bohatý kul-
túrno-spoločenský program pre
svojich obyvateľov i pre početných
hostí. Súčasťou programu bolo aj
niekoľko výstav a spomienkových
podujatí.

Za mesto Pezinok sa osláv zú-
častnili primátor a poslanec BSK
Oliver Solga a viceprimátor a po-
slanec NR SR JánČech. (ra)



Primátor mesta Oliver Solga s
predstaviteľmi občianskej iniciatí-
vy Skládka nepatrí do mesta za-
slali 13. novembra otvorený list
predsedovi vlády SR Róbertovi
Ficovi, v ktorom poukazujú na
prieťahy v konaní Ministerstva ži-
votného prostredia, ktoré požiada-
li už pred dvoma mesiacmi o vyda-
nie predbežného opatrenia na za-
stavenie stavby. Petíciou, ktorú
podpísalo viac ako osem tisíc
občanov, sme žiadali premiéra,
aby sa zasadil za rýchle a spra-
vodlivé riešenie pezinskej skládky.

Na niekoľkých rokovaniach u

ministra životného prostredia Jána
Chrbeta sa hovorilo aj o ponuke vy-
budovať v našom meste zariadenie
s plazmovým reaktorom, ktorý by
komunálny odpad bezozbytku spá-
lil. Táto technológia však v Európe
nie je známa a nedostatok informá-
cií o nej vedie predstaviteĺov mesta
k opatrnému postoju k tejto ponu-
ke.

Napriek tomu primátor prijal po-
nuku podnikateľa M. Kočnera i mi-
nistra životného prostredia, aby pri-
šli tento podnikateĺský zámer pre-
zentovať na zasadnutie Mestského
zastupiteľstva v Pezinku. (ra)

Účastníci kurzu Environmentalistika a ekológia Akadé-
mie tretieho veku navštívili 20. novembraAtómovú elektrá-
reň v Jaslovských Bohuniciach. Dozvedeli sa mnoho fak-
tov o výstavbe, prevádzke a bezpečnostných opatreniach
v jadrových elektrárňach, ako aj o ich perspektívach.

Po úvodných informáciách a filme si prezreli strojovňu s turbínami,
generátormi a ďalšími zariadeniami, blokovú dozorňu (velín) a previezli
sa po areáli, pričom napr. pohľad zblízka na 120 m vysoké chladiace
veže bol veľmi pôsobivý. Dostali tiež zaujímavé propagačné materiály,
napr. ukážku 5 gramovej tabletky oxidu uraničitého, aké sa vkladajú do
palivových článkov. V reaktore sa z valčeka s priemerom ceruzky s
dĺžkou asi 1 cm získa toľko energie, ako zo 400 kg čierneho uhlia.

Účastníci sa dozvedeli aj mnoho ďalších zaujímavostí, napr. že jadro-
vá elektráreň nielenže nezamoruje okolie spalinami a popolčekom, ale
aj rádioaktívne zamorenie okolia je oveľa nižšie ako z klasickej elektrár-
ne spaľujúcej uhlie, pretože aj uhlie obsahuje rádioaktívne látky, ktoré po
spálení unikajú do ovzdušia.

O exkurziu bol nevšedný záujem a bola veľmi vydarená najmä vďaka
ochote a vysokej profesionálnej úrovni sprievodcov JAVYS (Jadrovej a
vyraďovacej spoločnosti, a.s.).Ďalšia exkurzia frekventantov kurzu Envi-
ronmentalistika a ekológiaAkadémie tretieho veku v Pezinku sa plánuje
na jar budúceho roku na vodné dielo Gabčíkovo. V roku 2009 prejde
Akadémia tretieho veku niektorými organizačnými zmenami a môžu sa
zvážiťpodobné akcie aj pre iné kurzy, prípadne niektoré spoločné.

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.

Pezinskí seniori v Atomovej elektrárni v
Jaslovských Bohuniciach.

Protest proti budovaniu skládky v
Pezinku v rámci Občianskej štafety
pred Ministerstvom životného prostre-
dia v Bratislave do 21. 11. podporili:

– speváčka,
– spevák,

– speváčka,
– komunálny politik, D

– spisovateľ, kazateľ,
– sochár, – primá-

tor Pezinka, – hudob-
ný skladateľ a dirigent,
– riaditeľ Greenpeace Slovensko,

– výkonná riaditeľka
Aliancie Fair-play, –
poslanec NR SR, – pred-
seda OKS, – vinár,

– akademik, predseda Spo-
ločnosti pre trvalo udržateľný život,

– Centrum pre fi-
lantropiu, – konateľ
OZ Klub Strážov, –
OZ Nádej, – herec,

– Priatelia zeme
CEPA, – riaditeľ Kon-
zervatívneho inštitútu M. R. Štefáni-
ka, – spisovateľ a tex-
tár, – spisovateľ a
textár, – primátor Mod-
ry, – prokonzul
Európskeho vinárskeho rytierskeho
stavu, – speváčka,

– Greenpeace,

– Greenpea-
ce, – Priatelia ze-
me SPZ, – herečka,

– poradca ministra
ŽP ČR, – fotograf,

– novinárka, –
fotograf, – herec,

– novinárka,
– vizážistka, – spe-

vák, – spevák,
ml. – herec,

Zuzana Homolová
Adam Briestenský Mar-
cela Laiferová Ján Bu-
daj aniel Pas-
tirčák Fero Gul-
dan Oliver Solga

Anton Popovič
Juraj Rizman

Zuzana Wienk
Pavol Frešo

Peter Zajac
Ján Hacaj Miku-

láš Huba

Boris Strečanský
Juraj Smatana

Eliška Pätoprstá
Robert Roth Bar-

bora Černušáková
Ondrej Dostál

Ján Štrasser
Tomáš Janovic

Peter Majtán
František Slezák

Natália Hatalová
Martin Hojsík Kateři-
na Věntusová, Karel Polanecký,
Katerína Bartovičová

Eva Bednáriková
Zuzana Fialová

Ladislav Hegyi
Ján Štrba Tina

Černá Martin Črep
Marcel Nemec Len-

ka Moravčíková Klára
Surdusová Laský

Robo Grigorov Ma-
rián Labuda Oskár Ró

za Pavol Hammel
Robo Opatovský

Kristína Farkašovská
Danica Jurčová Boris
Farkaš Patrik Lančarič

Ľubica Kolková
Peter Pavlac

Ján Tupý

Lucia Szabová
Peter Nováčik

Edo Chmelár

Henrieta Mickovičová
Erik Peťovský Ivana Poláč-
ková p. Balážová

Alexander Vág-
ner Pavol Širo-
ký Michal
Kaščák Slávka Halčá-
ková Silvia Tetöová

Petra Polnišová
Marián Gaišberg Ľubica
Trubíniová
Danica Jurčová Viliam
Klimáček Zuzana Mistrí-
ková Alexander
Bárta Juraj Kemka
Adam Solga Zora Bútoro-
vá Martin Bútora

Soňa Müllerová
Ľubomír Piktor a Katarína

Aulitisová Iveta Mala-
chovská Martin Ma-
lachovský Kristí-
na Farkašová Tomáš Hor-
váth Alena Heribanová

Laco Lučenič
Eva Kovačechová, Zuzana

Fialová, Pavol Žilinčík
Gabriela

Dzúriková Róbert Jakab
Ladislav Hrušovský

Lukáš Latinák Marián
Miezga

– hudobník, – spe-
vák, – spevák,

– herečka,
– herečka,

– herec, –
režisér, – starostka
Devína, – dramaturg
SND, – starosta Kočoviec,
členovia predsedníctva Strany zele-
ných, – Greenpeace,

– OZ Brečtan Nové
Mesto n/Váhom, – vy-
sokoškolský pedagóg, publicista,

– herečka,
– herec,

– speváčka, – pri-
mátorka Kremnice,

– združenie Slatinka,
– OZ Za matku zem,

– hudobník,
– herečka, – he-

rečka, – herečka,
– herec,

– občianska aktivistka,
– herečka,

– režisér,
– dramaturgička,
– herec, – herec,

– novinár,
– sociologička, –

sociológ, – moderá-
torka,

– Divadlo PIKI,
– moderátorka,

– operný spevák,
– herečka,

– herec, –
moderátorka, – hu-
dobník,

– VIA IURIS,
centrum pre práva občana,

– herečka,
– herec, – he-
rec, – herec,

Herec.

Iveta Malachovská – moderátor-
ka a Martin Malachovský – oper-
ný spevák

Petra Polnišová – herečka

Kateřina Věntusová Greenpea-
ce Slovensko



Pavlína Šemetková 3.10.
Christian Lukáš Davis 7.10.
Ľubomír Melišík 7.10.
Laura Leporisová 9.10.
Bianka Dobák 10.10.

Barbora Hrachovská 11.10.
Zoja Slamková 13.10.
Julián Jánošovský 13.10.
Viktor Džoganík 17.10.
Rebeka Václavová 18.10.
Sarah Gašparovičová 19.10.
Agáta Vajsábelová 23.10.
Nina Solárová 25.10.
Tamara Sybilová 26.10.
Soňa Bučková 28.10.

Laura Valachovič 11.10.

Júlia Michalovičová 74 r.
Gabriela Paštinská 53 r.
Ing. Stanislav Satko 71 r.
Mária Trnková 86 r.
Etela Holá 86 r.
ŠtefanAdler 67 r.
Mikuláš Jurčo 96 r.
Alena Kabušová 43 r.
Ľudevít Valachovič 81 r.
Rudolf Lindtner 67 r.
Anna Guštafíková 83 r.
Teodor Záhorský 86 r.
Jozef Liška 80 r.
Margita Krausová 84 r.
Jozef Valentovič 85 r.
Mária Miklenčičová 54 r.

Daniel Dorčák a Katarína Selecká
Ing. Michal Vantruba a Ing. Silvia
Töröková Ing. Zdenko Baštek a
Mgr. Kristína Kubiňáková Ing. Mi-
lan Mošad a Mgr. Mariana Ondre-
jičková Tomáš Hrustič a Ľudmila
Plachá Juraj Pajong a Lucia Jac-
kuláková Ing. Roman König a Ing.
Jana Jánošová Erik Granec a Má-
ria Noskovičová Ing. Dávid Cífer-
ský a Mgr. Katarína Kráľovičová
Antonín Němec a Veronika Blaže

•

•
•

•
•

•
•
•

•

70-roční
Viera Fridrichová 2.11.
Rudolf Strezenický 3.11.
Anna Šoltová 3.11.
Jozefína Machalová 5.11.

ková Igor Kamačai a Mgr. Ivana
Repová Ing. Pavol Jandura a Ing.
Zuzana Urminská Ján Schmidt a
Andrea Šupalová Štefan Toráč a
Martina Belková Ing. Ján Gnojčák
a Jana Rusnáková

•
•

•
•

•

Naša drahá mamič-
ka

dňa 8. 10. by sa
dožila 100 rokov.
Kto ste ju poznali
venujte jej tichú spo-

mienku. Ďakujeme, dcéry s rodi-
nami.

Terézia
BENČURÍKOVÁ

Odišla si tíško a niet
ťa medzi nami, v
srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 19. 10. 2008
uplynulo 5 rokov čo
nás navždy opustila
naša drahá a milo-

vaná

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku. Syn
Pavel s rodinou.

Elena ANDELOVÁ

Dňa 10. 11. 2008
uplynulo 6 rokov od-
vtedy, čo nás opustil
náš drahý

S láskou spomína
manželka, dcéra,
syn, sestra, brat a
ostatná rodina.

Jozef SUCHÁREK

Dňa 8. 12. 2008
uplynú 3 roky, čo
nás opustil náš dra-
hý, manžel, otec,
dedko, brat, svokor

.
S láskou a bôľom
spomínajú man-
želka, syn, dcéry a vnúčatá, Nikol-
ka, Šimonko, Erik, Riško a Julian.

Karol MUNKA

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani ná-
deje, len cesta k hrobu nás k tebe
zavedie. V neznámy svet odišiel si
späť, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 14. 11. si pripo-
míname 2. výročie
smrti nášho milova-
ného otca a man-
žela

.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Dňa 14. 11. 2006
uplynulo 6 rokov od
smrti drahej mamy a
babky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Ďakujeme všetkým,
ktorí 3. 10. 2008 od-
prevadili na posled-
nej ceste nášho dra-
hého zosnulého

.
Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Mama Jozefína, sestra Ľubka a
ostatná rodina. Ďakujeme tiež spo-
lupracovníkom z Tesca za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.

Jozefa
STOJKOVIČA

Dňa 17. 10. 2008
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša milovaná
mama, babka a ses-
tra

S láskou spomína dcéra Oľga s
rodinou, syn Peter s rodinou a ses-
tra Marta s rodinou.

Oľga
ORGONÍKOVÁ

Dňa 2. decembra
2008 uplynie rok
odo dňa, keď odišla
do večnosti naša
mamička, babička a
prababička.

.
Spomíname na ňu s
veľkou láskou.

Pavla VAŇKOVÁ

Ďakujeme všetkým,
ktorí 21. 10. 2008
odprevadili na po-
slednej ceste našu
drahú zosnulú

Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Dcéra Ľudmila, Mária, vnuk Ale-
xander a ostatná rodina.

Máriu
TRNKOVÚ

Ďakujeme všetkým
priateľom a zná-
mym, ktorí 2. 10.
2008 odprevadili na
poslednej ceste
nášho drahého

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka a syno-
via s rodinami.

Karola
KOŠŤÁLA

Dňa 27. 11. 2008
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustila
naša drahá mamič-
ka, babička

.
S láskou spomínajú

manžel Štefan, dcéry, synovia s
rodinami, sestra Jenka a ostatná
rodina.

Zdenka
MARŠOVÁ

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí dňa 7. 7.
2008 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého zosnulého

Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Eduarda JANÍČKA

Stíchol dvor, záhra-
da, dom, už nepočuť
jeho kroky v ňom.
Zmĺkli ústa, srdiečko
prestalo biť, ale man-
žel a otec ostáva v
našich srdciach ďalej
žiť.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli 29.
10. 2008 rozlúčiť s našim drahým

taktiež ďakujeme za kvetinové dary
a prejavy sústrasti. Manželka Eva a
deti s rodinami.

Štefanom ADLEROM

Len to najkrajšie, čo život môže
dať, chceme ti pri tvojom 75-roč-
nom jubileu zaželať. Nech slza bo-
lesti ti tvár nikdy nezmáča, žiaľ a
smútok nech sa ti chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a
dobrota, sú náplňou ďalších rokov
tvojho života.
10. 10. 08 sa dožila
75. nar.

želajú syn Milan a
dcéra Gabriela s ro-
dinami.

Mária SABOVÁ

Dňa 14. 10. sme si
pripomenuli nedoži-
té 80-te narodeniny
našej mamy, babky,
sestry, svokry

a 11. výročie úmrtia. S láskou
spomínajú deti a sestra.

Heleny
TANČÁROVEJ

rod. Slezákovej

Dňa 12. 12. 2008
uplynuli 2 roky, čo
nás nečakane opus-
til

Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku. Spomí-

najú manželka a synovia s rodina-
mi.

Milan MAŤUS

Mária Peřinová 7.11.
Jozefína Benčuriková 9.11.
Irena Mikesová 14.11.
Rozália Maličká 15.11.
Ing. Štefan Farkaš 23.11.

Ján Benkovský 9.11.

Marta Pivková 22.11.

75-roční

80-roční

85-roční

Ing. Engelbert Tanglmayer 3.11.
Ema Krivošíková 4.11.
Pavel Hruška 8.11.
Mária Krausová 17.11.
Mária Klimeková 19.11.
Katarína Nogová 22.11.
Eleonóra Hajková 23.11.
Irena Fischerová 24.11.
Július Goga 25.11.
Justína Guštafíková 30.10.

Alžbeta Pospechová 2.11.
Šarlota Šuhajová 2.11.
Irenka Kovačovská 5.11.
Katarína Ďurianová 10.11.
Ondrej Sabadoš 11.11.
Ľudovít Horváth 12.11.
Margita Vazanová 15.11.

Eduard Benčurík 2.11.
Karolína Šišková 2.11.
Emília Ružová 6.11.
Milan Babala 12.11.
Gizela Rischerová 19.11.

90-roční

93-ročná



dôležitým medzi-
skladom medi
medzi Banskou
Bystricou a trhmi
v Stredomorí a v
Nemecku.

Hrad prešiel
viacerými sta-
vebnými úprava-
mi. Vybudovali
sa vysoko za-
klenuté pivnice,
ktoré sa trámo-
vými stropmi dali

tornej línie obranného pevnostné-
ho systému Uhorského kráľov-
stva.

V roku 1523 získal hrad Alexej
Turzo. Za vlády bratov Fuggerov-
cov od roku 1535 sa mal stať

HradČervený Kameň je národ-
nou kultúrnou pamiatkou a zara-
ďuje sa medzi najväčšie turistic-
ké atrakcie západného Sloven-
ska. Hrad postavili asi v 30. rokoch
13. storočia. Do 16. storočia tu stál
starší stredoveký hrad, založe-
ný vdovou po kráľovi Přemyslovi
Otakarovi I. Bol súčasťou vnú-

Ak čakáte návštevu a chcete
pre ňu pripraviť zaujímavý prog-
ram, nezabudnite okrem pezin-
ských historických pamiatok uká-
zať hradČervený Kameň.

prehradiť na viacpodlažný pries-
tor. Tieto pivnice dlhé 72 m a vy-
soké 9 m sú najväčšie v stred-
nej Európe. Až do roku 1945
bol hrad sídlom Pálfiovcov. Čer-
vený kameň vo svojej dobe

HRAD ÈERVENÝ KAMEÒ

predstavoval jednu z najmoder-
nejších renesančných stavieb.

Expozíciu hradu tvoria zbierky
historického nábytku, výtvarných
diel, zbraní, porcelánu, keramiky,
bohatá štuková a fresková výz-
doba interiérov. Súčasťou sú aj
priestory hradnej kaplnky, lekárne,
knižnice a rytierskej sály. Sprís-
tupnená je aj zreštaurovaná SAL-
LA TERENA (zimná záhrada).
Hradnú obrazáreň tvoria unikátne
umelecko-historické diela, pre-
hliadkou ktorých si môžete sprí-
jemniť čakanie na vstup do hrad-
nej expozície.

Krásnym miestom na oddych
je tiež nádvorie hradu s fontá-
nou, ktorú zdobí erb rodu Pálfiov-
cov. (r)

Pezinok bol vybraný do celo-
európskeho prieskumu s názvom

2008.
Prieskum prebieha súbežne v 24
krajinách Európy a má za cieľ po-
môcť pochopiť, aké názory, pred-
stavy a presvedčenie majú ľudia v
rôznych európskych krajinách.

Externí spolupracovníci – anke-
tári GfK Slovakia, navštívia ná-
hodne vybrané domácnosti, kde
získané informácie zaznamenajú
do dotazníka. Informácie, ktoré
respondenti poskytnú, budú pova-
žované za prísne dôverné a v žiad-
nom prípade sa nebudú spájať s
menom ani adresou osoby, ktorá
ich poskytla.

Prieskum bude prebiehať v me-
siacoch november 2008 až febru-
ár 2009. Anketári sa musia preu-
kázať anketárskym preukazom i
osobitným sprievodným listom.

Bližšie informácie získate u pro-
jektovej manažérky GfK Dany Ko-
secovej (tel. 02/573 712 16, e-
mail: )
alebo na teletexte Slovenskej tele-
vízie okruhu Dvojka a Trojka (číslo
stránky 733) a internetovej strán-
ke: .

Európska sociálna sonda

dana.kosecova@gfk.com

www.gfk.sk (rk)

Chytil ma motív miznúceho Pezin-
ka ... Na každom kroku objavujem
krásu starého Pezinka... koľko
krásnych klenieb, klepadiel, pô-
vodných dverí a oblokov, koľko asi
zaujímavých krovov, ktoré sú pre
mňa neprístupné. Tento môj záu-
jem nie je daný tým, že som bol his-
torikom, ale tým, že dačo nená-
vratne mizne, čo nikto nezachycu-
je pre budúcich. Ani fotografiou,
ani kresbou, ani zameraním...

(6. december 1962,
pracovný denník A. Piffla)

Alfred Piffl (1907 Kerhatice nad
Orlicí † 1972 Bratislava) bol vý-
znamným československým ar-
chitektom, historikom, kunsthisto-
rikom, vysokoškolským pedagó-
gom, výtvarníkom. Po druhej sve-
tovej vojne zakotvil na Slovensku,
získal miesto profesora dejín ar-
chitektúry na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave. Na
bratislavskej technike pôsobil 10
rokov. Stal sa prvým dekanom Fa-
kulty dejín architektúry a pozem-
ného staviteľstva. Ako pedagóg
uvádzal do výučby svoje pokroko-
vé myšlienky, výklad učiva zväčša
sprevádzal vlastnými kresbami a
prednášky dopĺňal vychádzkami
po stavebno-historických pamiat-
kach Bratislavy a exkurziami mi-
mo Bratislavy. Piffl je autorom via-
cerých skrípt k dejinám architek-
túry, ktoré pri výučbe využívali aj
ďalšie vysoké školy.

Počas svojho pôsobenia v Bra-
tislave mapoval a zameriaval bra-
tislavské Podhradie, určené na
zbúranie, od druhej polovice roka
1953 viedol tím rekonštruujúci rui-
nu Bratislavského hradu. V augus-
te 1957 bol zaistený a odsúdený
na dva a pol roka väzenia za po-
kus o verejné poburovanie a oho-
váranie spriatelenej mocnosti.
Trest si odpykával v nápravnom
ústave v Příbrami a následne na

pražskom Pankráci. Dokonca aj
vo väzení zúročil svojej bohaté od-
borné vedomosti a široký profesio-
nálny záber. Podieľal sa na prípra-
ve rozsiahlej „1. celoštátnej výsta-
vy archívnych prameňov“ na Praž-
skom hrade, pracoval na projekte
rekonštrukcie kláštora barnabitiek
v Prahe.

Po návrate z väzenia pracoval
ako robotník a brigádnik v Bratisla-
ve a Senci. Zo Senca, kde vysoko-
školský pedagóg pracoval na vý-
stavbe kultúrneho domu, si Piffla
vyžiadal Okresný stavebný podnik
v Pezinku. Po troch rokoch sa vrá-
til do Bratislavy. V druhej polovici
60-tych rokov mu bolo dovolené
vrátiť sa k práci, ktorá bola ťažis-
kovou pred jeho odsúdením. Zapo-
jil sa do archeologických výsku-
mov v súvislosti s výstavbou brati-
slavského Nového mosta, po-
dieľal sa na výskumoch antickej
Gerulaty v Rusovciach, pracoval
na archeologickom a architekto-
nicko-historickom výskume hradu
Devín.

Dr. Piffl celé roky zbieral materi-
ály pre riešenie množstva vedec-
kých problémov - od čistej mate-
matiky cez deskriptívnu geomet-
riu, historickú architektúru, dejiny
umenia, archeológiu. Mal zvláštne
nadanie na riešenie rekonštrukcií
historických stavieb po technickej i
technologickej stránke. Neustále
pracoval, študoval, nevedel za-

háľať a nevedel odpočívať. Jeho
podobou odpočinku bola zmena
náplne práce. Túto prácu, rozdele-
nú na ďalších 20 rokov, prerušila v
júni 1972 náhla smrť.

Do Pezinka nastúpil Alfred Piffl
1. decembra 1961 a zostal tu do
konca roka 1964. Počas tunajšie-
ho pôsobenia stihol popri svojich
pracovných povinnostiach a rôz-
nych mimopracovných aktivitách
(vyučovanie na Podnikovej nižšej
priemyselnej škole stavebnej pri
OSP) zachytiť a zdokumentovať
na obrázkoch mesto a premeny,
ktorými v tom čase prechádzalo.
Búranie historického centra, žán-
rové obrázky inšpirované Pezin-
kom, jeho zákutiami a okolím spra-
coval v niekoľkých súboroch. Naj-
väčší z nich, 119 kresieb meniace-
ho sa mesta, je dnes súčasťou
zbierky Malokarpatského múzea.
Ďalšie práce, fotodokumentácia a
najmä pracovné a osobné denníky
s množstvom poznámok a perli-
čiek z „pezinského“ obdobia sú kle-
notom rodiny Pifflovcov. Z týchto
materiálov je vyskladaná moza-
ika, približujúca Pezinok a jeho
zmeny očami a rukou Alfreda Pif-
fla.

Výstava pripravená Mestským
múzeom v spolupráci s Malokar-
patským múzeom a synmi dr. Piffla
je inštalovaná vo výstavných pries-
toroch Múzea v Starej radnici.(pp)

V tomto roku si Pezinok pri mnohých príležitostiach pripomína 800.
výročie prvej písomnej zmienky. Výročie sa stalo pre mesto príležitosťou
na zorganizovanie odborného podujatia, na ktorom by odborníci viace-
rých spoločensko-vedných disciplín priblížili odbornej i laickej verejnosti
najnovšie poznatky z dejín mesta v rôznych historických obdobiach a z
rôznych pohľadov. Konferenciu s názvom Bozen ... Pezinok 1208 2008
sa uskutoční 5. decembra 2008 v Malej sále domu kultúry. V celodennom
programe odznie 18 prednášok zameraných na archeológiu, numizmati-
ku, historickú geografiu, osobnosti mesta a samozrejme históriu.

V Mestskom múzeu otvorili výstavu významného architekta a historika

Začiatkom mesiaca bola zjed-
nosmernená premávka na uli-
ciach Kukučínova, Zigmundíkova
a Kuzmányho. Po Kukučínovej a
Kuzmányho sa jazdí smerom na-
hor a po Zigmundíkovej nadol.
Zmeny boli urobené z dôvodov
zvýšenia bezpečnosti a riešenia
dlhodobých problémov s parkova-
ním.

Ani po dvoch týždňoch čo bola
doprava presmerovaná niektorí
vodiči zmeny nezaregistrovali a
jazdia v protismere. Vyzývame
ich, aby dodržiavali dopravné zna-
čenie, pretože môže prísť k ne-
bezpečným kolíziám. (mo)



Rastúci záujem o materské ško-
ly prináša so sebou aj rad problé-
mov, ktoré majú dopad na roz-
počet mesta. Hlavným problémom
pri rozširovaní kapacity je nedo-
statok priestorov, vhodných objek-
tov a meniace sa podmienky hy-
gienikov.

Po kontrolách Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva bo-
la znížená kapacita niektorých
predškolských zariadení. Znížil sa
počet detí v triedach a museli sa
rozširovať priestory na spanie, na
hranie i plocha hygienických zaria-
dení. Tak sa stalo napríklad, že v
Materskej škole na Vajanského
ulici sa znížil počet detí zo 120 na
70. Prirodzene sa teda znižuje aj
možnosť prijať v budúcom škol-
skom roku väčší počet detí. Napä

tá situácia je aj v ostatných MŠ,
ktoré sú v počte detí na hranici ma-
xima.

Vedenie mesta preto na stretnu-
tí s riaditeľkami MŠ dňa 20. 11.
2008 informovalo o ďalších kro-
koch, ktoré chce podniknúť na sta-
bilizáciu situácie. V prvom rade
urobí prieskum možností rozširo-
vania kapacít v jestvujúcich MŠ
formou prístavby alebo nadstavby
budov. Vytypuje vhodné pozemky
v meste na výstavbu úplne novej
MŠ a pripraví materiál pre Mest-
ské zastupiteľstvo aj s finančným
dopadom na rozpočet Mesta. Sme
tiež pripravení rokovať s prípad-
ným investorom, ktorý by mal záu-
jem vybudovať novú MŠ, podobne
ako tomu bolo v prípade súkrom-
ných či cirkevných MŠ. (ra)

Za výdatnej finančnej pomoci mesta, ale aj vďaka obetavosti pe-
dagógov a rodičov vznikla na Základnej škole na Kupeckého ulici no-
vá telocvičňa modernej gymnastiky. Slávnostne ju otvorili 19. no-
vembra prestrihnutím pásky primátorom mesta Oliverom Solgom a
riaditeľkou školy Vierou Radičovou. (ra)



Mediácia je v zmysle zák.č. 420/2004 Z.z. výhodný a moderný
spôsob riešenia konfliktov mimosúdnou cestou, šetrí čas a finančné
náklady, môže predísť dlhodobým súdnym sporom, môže prispieť k
zlepšeniu vzťahov medzi partnermi. Predpokladom úspechu je ochota
sporných strán uzavrieť prijateľnú dohodu, ktorá za podmienok
ustanovených zákonom je právne vymáhateľná.

– Rodinnú, resp. rodinnoprávnu
oblasť: rodinné a partnerské spo-
ry, starostlivosť o deti, styk s deťmi
po rozvode, vysporiadanie bezpo-
dielového spoluvlastníctva man-
želov (bližšie rozobraté nižšie)

– školskú mediáciu: spory medzi
rodinou a školou, učiteľom a žia-
kom (bližšie rozobraté nižšie),

– občianskoprávnu oblasť: sused-
ské spory, majetkové spory, de-
dičstvo, spory zo zmlúv, komunit-
né spory,

– pracovnoprávnu oblasť: spory z
pracovného pomeru, z kolektív-
nych zmlúv a pod.

– obchodno-záväzkovú oblas ť:
dodávateľsko-odberateľské vzťa-
hy, spoluvlastnícke vzťahy, iné fi-
remné či vnútrofiremné vzťahy,
finančné operácie.

Mediátor

Niečo viac o rodinnoprávnej
a školskej mediácii:

Rodinná/rodinnoprávna me-
diácia

je fyzická osoba, ktorá je
certifikovaná ministerstvom spra-
vodlivosti a pomáha obom stra-
nám vyjednaťurovnanie sporu.

je najviac využívaná, na-
koľko sa dotýka nášho každoden-
ného života. Môžeme ju rozde-
liť na manželskú, rodinnú/rozvo-
dovú.
– v oblasti manželskej mediácie
ide najmä o konflikty, ktoré vzni-
kajú medzi partnermi z dôvodu pra-
covnej vyťaženosti a stresu, roz-
dielu pováh, pohľadu na život, neo-
chotu tolerovať závažné osobné,
morálne zlyhanie partnera a ne-
vhodnej komunikácie, ktorá má za
následok zvyšovanie napätia vo
vzťahu. V mediačnej dohode sa
taxatívne určia pravidlá fungova-
nia manželov.

– rodinná/rozvodová mediácia o
rozvode manželov môže rozhod-
núť len súd. Je dobré, ak mediač-
né konanie prebehne pred samot-
ným rozvodom, čo urýchľuje celý

rozvod. Rodinná mediácia má za
úlohu stabilizovať a optimalizovať
rodinné prostredie, najmä vzťahy
rodičov a detí, aby sa práve deti
nestavali „vazalmi“ svojich rodičov
a aby konflikty boli pre nich čo naj-
menej traumatizujúce. Počas me-
diácie je dobré, ak sa rodičia do-
hodnú na zverení dieťaťa do sta-
rostlivosti jedné-
ho z rodičov, na
výške výživného
pre dieťa a na
kontakte s die-
ťaťom.Ďalej me-
diáciou môžeme
riešiť aj vyporia-
danie bezpodie-
lového spolu-
vlastníctva man-
želov, zvýšenie
výživného na
dieťa atď. Pri roz-
vode treba mať
vždy na pamäti,
že aj keď prestá-
vame byť man-
želmi, rodičmi
zostávame celý
život.

Školská mediácia

učiteľom a žiakom a žiakmi na-
vzájom

ponúka rie-
šenia konfliktov v škole, ktoré sa
stávajú každodennou realitou.
Spor môže nastať medzi učiteľom
a školou. Dnes čoraz častejším
javom je spor medzi rodičom a ško-
lou/učiteľom. Tieto konflikty sú rie-
šené profesionálnym mediátorom.

Konflikty môžu nastať i medzi

. Práve takéto spory sa
dajú riešiť tzv. peer mediáciou (ro-
vesnícka mediácia).

Vo vyspelých štátoch sa táto for-
ma riešenia konfliktov stáva pre-
venciou a životnou filozofiou školy.
Deti sa na názorných príkladoch a
modelových situáciách učia riešiť
vlastné konflikty nenásilne a s po-
korou. Zisťujú, že úspech v živote
nespočíva v bezohľadnosti, agre-
sivite, dominantnosti, ale v pocho-
pení prežívania toho druhého,
oboznámením sa s jeho stano-

Mediácia rieši:

Kto je mediátor?

Školská mediácia

Už od roku 2005 sú súčasťou
komunikačnej stratégie Pezinka
marketingové kampane, zamera-
né na budovanie imidžu mesta. V
roku 2003 začali projektom

, v rámci ktorého bolo
vytvorené aj základné logo – štyli-
zovaný domček, ktorý sa, vždy
vhodne modifikovaný, používal aj
priďalších kampaniach. V roku

Za čis-
tejší Pezinok

2005 to bola
, v roku 2006 ...

, v roku 2007 ...
a v roku 2008 ...k rodi-

ne. V roku 2009 by mal byť Pe-
zinok prezentovaný ako ...

.
Logo a obsah kampane budú uve-
rejnené v januárovom čísle Pe-
zinčana.

Pezinok - mesto pria-
teľské k deťom k se-
niorom k zdravotne
postihnutým

mesto
priateľské k životnému prostrediu

(EL)

gom. Odôvodnenie že „moje die-
ťa nie je žiadne béčko“ či „doba
je ťažká“ a „vyhrávajú len tí najlep-
ší“ je žiaľ realitou. Práve rovesníc-
ka mediácia a teda samotní žiaci,
ktorí buď dobrovoľne, alebo od-

viskom a postojom. Samozrejme
všetky formy a techniky musia byť
prispôsobené a musia zodpove-
dať chápaniu a veku detí.

Bohužiaľ u nás
zatiaľ nemá veľkú tradíciu. Dieťa
je veľakrát stavané do pozície pre-
dátora, ktorý musí byť úspešný a
cieľ dosiahnuť bez ohľadu na
iných. Práve vlastní rodičia si mno-
hokrát uspokojujú svoje túžby cez
hodnotový rebríček svojich detí.
Neskôr sa to prejaví v šikanovaní
spolužiakov, v agresívnom a bez-
ohľadnom správaní voči pedagó-

školská mediácia

porúčaním od svojich spolužiakov
a pedagógov chcú absolvovať ta-
kýto program môžu napomôcť pri
riešení konfliktov. A to na rozdiel
od prázdnych rečí paragrafov, vý-
strah či zákazov posúva správa-
nie a komunikáciu našich detí na
úroveň slušnosti, spravodlivosti,
mravnosti, kvalitných medzi-
ľudských vzťahov, vzájomnej úcty
a rešpektu, ktoré si žiaci, študenti
a neskôr rodičia prinášajú do kaž-
dodenného života.

Mohli by sme povedať, že čím
viac ľudí bude mať zručnosti v rie-
šení konfliktov, tým je väčšia prav-
depodobnosť, že konflikty, aj keď
ich bude rovnako veľa ako dnes,
sa budú riešiť efektívnejšie a bez
zbytočného ubližovania okoliu.

Mgr. Jarmila Poláková
0903 758 957

Ing. Henrieta Štánerová
0903 477 775

Kontaktná adresa:
Mediačná kancelária

Holubyho 35

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Pe-
zinku pripravila 15. novembra tradičné kultúrno-spoločenské podujatie
Posedenie pri hudbe. O podujatie bol veľký záujem nielen pre srdečnú
atmosféru a bohatú tombolu, ale aj pre veľmi dobrú prácu organizátorov.
Podujatie podporilo i Mesto a svojou účasťou aj primátor. (ra)



BASKETBAL (extraliga muži)
Pezinok – Timisoara
(CEBL)

hrá sa o 18.00 hod.
VOLEJBAL (extraliga ženy)

HÁDZANÁ (1. liga muži)

2.12.

6.12. Pezinok – Handlová
20.12. Pezinok – Nitra

.12. Pezinok – Žiar nad Hro-
nom

13.12. Pezinok – UKF Nitra

29.11. Pezinok – Bojnice

Začiatkom októbra začala no-
vá šachová sezóna. Pezinské A
družstvo v úvodnom stretnutí na-
stúpilo proti Lokomotíve B Trnava,
s ktorou vyhralo 6,5 : 1,5 b. V dru-
hom zápase body získali: Róbert
Tíbenský, Miroslav Maslík, Jan
Hartl a Silvio Michal.

Pozývame vás na tréningy do
Klubu šachu, ktoré sa konajú rov-
nako ako zápasy v Dome dôchod-
cov na Hrnčiarskej ulici č. 44.
Môžete si tu zahrať, ale aj posilniť
pezinské šachové družstvá.

Jozef Pták

Cestovná kancelária IRBIS v
spolupráci s Mestom Pezinok zor-
ganizovala 19. októbra v Kučiš-
dorfskej doline prvý ročník pre-
tekov – Horský beh – Memoriál
Ivana Prokopa. Dve súťažné trasy
boli dlhé 10 a 19 km, viedli lesmi
Malých Karpát. V kategórii muži
do 50 rokov zvíťazil Peter Dečo z
ŠK Impulz Bratislava s časom
1:28:05. Najrýchlejšia zo žien bola
Katarína Bibzová z Modry, ktorá
zabehla 10 km trasu za 59 minút
34 sekúnd. Medzi mužmi-veterán-

mi mal najlepší čas Belo Kováč
(1:02:42). Andrea Walterová bola
najrýchlejšia zo žien, ktoré súťažili
na 19 km trase.

Memoriál je venovaný pezin-
skému horolezcovi Ivanovi Proko-
povi, ktorý absolvoval množstvo
lezeckých a turistických výstupov
v Alpách, na Pamíre i v Južnej
Amerike. V októbri 2006 sa zú-
častnil výpravy na Tilicho Peak v
Himalájach (7134m), z ktorej sa už
nevrátil. Zahynul 14. 10. 2006.

(pk)

V hlavnom meste Francúzska Paríži sa v dňoch
11. a 12. októbra uskutočnili medzinárodné plavecké
preteky European swiming meeting za účasti mladých
plavcov zo Španielska, Francúzska, Belgicka, Česka,
Rumunska, Slovinska a Slovenska. Slovensko a Pe-
zinský plavecký klub reprezentovala malá skupinka
našich plavcov: Simona Mičudová, Samuel Kebis,

Zuzana Pšenáková a Katarína Poláková. Mladí plavci potvrdili, že sa u
nás rodia skutočné talenty.

Najúspešnejšou bola (10), ktorá v troch disciplí-
nach vybojovala zlatú medailu (50 m znak, 100 m znak, 200 m znak) a v
jednej striebornú (100 m voľný spôsob). Dve strieborné medaily (50 m
prsia, 200 m prsia) si priniesol (14) a dve bronzové (50 m
prsia, 200 m prsia) (13). obsadila 6.
a 7. miesto (100 m znak, 200 m znak).
Mladým plavcom gratulujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy. Ďaku-
jeme všetkým trénerom, najmä N. Kúdelovej za profesionálne vedenie
plaveckého klubu.

Simonka Mičudová

Samuel Kebis
Zuzka Pšenáková Katka Poláková

Miroslava Verešvárska

Začiatkom novembra sa kona-
lo v Prievidzi II. kolo Pohára fede-
rácie v karate mládeže. Zúčastnili
sa ho aj mladí pezinskí pretekári,
ktorí si počínali úspešne, hlavne
dievčatá sa postarali o pekné výs-
ledky.

Družstvo dievčat sa v kategórii
kata umiestnilo na druhom mieste.
V kumite (športový zápas) dievča-
tá dosiahli tieto výsledky: žiačky
12-13 r. do 155 cm – 2. miesto

, 3.
, kumite žiačky 12-13

r. nad 155 cm – 2. .
Umiestnenie chlapcov: kumite
juniori do 52 kg – 2. miesto

, juniori do 73 kg –
3. .

III kolo Slovenského pohára v
kickboxe sa uskutočnilo 8. novem-
bra v Senici. Výsledky: dievčatá
semi contact do 57 kg – 1.

, dievčatá light contact
– 3. Katarína Gajdová, chlapci se-
mi contact do 47 kg – . 2.

, light contact – 3. Juraj Holan,
semi contact a light contact do 57
kg – 3. , semi contact
do 55 kg – 1. ,
2. , semi
contact ženy do 60 kg – 1.

, ženy semi contact
– 2. Zuzana Gregušová, 4. Ale-
xandra Horáková, ženy full con-
tact do 56 kg – 1. Alexandra Horá-
ková, 2. Zuzana Gregušová, semi
contact a full contact do 75 kg
– 3. .

Da-
niela Šiandorová Kristína
Uherčíková

Ivana Bláhová

Martin
Tomaškovič

Lukáš Granec

Katarí-
na Gajdová

Juraj Ho-
lan

Braňo Putec
Zuzana Gregušová

Alexandra Horáková
Svata-

va Špániková

Miloš Mihál (mh)

V utorok 11. novembra zasadal
Prípravný výbor Pezinskej hokej-
balovej ligy. Na základe záujmu
mládeže o tento šport a podpory
vedenia mesta pri rozširovaní po-
nuky voľnočasových aktivít, bude
po takmer dvadsiatich rokoch ob-
novená mestská hokejbalová liga.
Ponuku členstva v organizačnom
výbore prijal aj primátor mesta Oli-
ver Solga.

„Masovo rekreačné športy, kto-
ré združujú veľké množstvo ľudí,
robia nášmu mestu len dobrú re-
klamu.Ak sú v správnom čase pod-
porené, tak ako v minulosti stolný
tenis či rekreačné plávanie, vý-
sledky na seba nenechajú dlho
čakať. V budúcom roku je naším
plánom práve investícia do skate-
parku a vybudovanie hokejbalové-
ho ihriska. Hokej s loptičkou, tento

sídliskový šport, potrebuje v na-
šom meste dôstojný stánok. Dob-
re si pamätám 80-te roky, kedy
bolo len v rámci tohto športu orga-
nizovaných takmer 600 hráčov a
podobný potenciál odhadujem aj
na dnes,“ povedal na organizač-
nom výbore pezinský primátor.

Mesto pripravuje v roku 2009
úpravu viacúčelovej športovej plo-
chy na školskom dvore ZŠ Fándly-
ho, ktorá bude vyhovovať para-
metrom Slovenskej hokejbalovej
únie. Bude vybavená novým asfal-
tovým povrchom, oblými hokejba-
lovými mantinelmi, stožiarovým
osvetlením a digitálnou výsledko-
vou tabuľou. Následne podĺa roz-
počtových možností vzniknú tri-
búny pre divákov a príslušné záze-
mie ako kryté striedačky, trestná
lavica a box časomeračov. Plocha

bude viacúčelová, určená taktiež
pre minifutbal tzv. bágo a volejbal.
V čase vyučovania bude využíva-
ná žiakmi Základnej školy.

Prípravný výbor zabezpečí
propagáciu športu na základných
školách, výber aktivistov z radov
mládeže, prihlášku a registráciu
hráčov v troch kategóriách:

(1998/2000),
(1997/1993),

(od 16 rokov). Dokončenie
stavebnej časti a spustenie súťaží
je je plánované na september
2009.

V prípade záujmu pomôcť
akýmkoľvek spôsobom pri prípra-
ve a organizácii tohto zámeru na-
kontaktujte sa na tel. č. 0908 757
576 (Ľ. Košťál) resp. sa možno
obrátiť priamo na primátora
mesta.

žiacka
prípravka doraste-
necká liga mužská
liga

(mb)

Po odohraní
13 kôl jesennej
časti majstrov-
ských futbalo-
vých súťaží III. a
IV. ligy nasleduje
zimná prestáv-

ka. Hráči si oddýchnu, ale ozaj len
krátko, pretože v januári už začína
príprava na jarnú časť.

Prestávka všetkým trom našim
účastníkom – PŠC, GFC Grinava,
Baník – príde ozaj vhod, aby mohli
zmobilizovať svoje sily. Dôvodom
je zaostávanie za predsezónnymi
očakávaniami. PŠC a GFC hrajú
v III. lige. Od prvého po vypadnutí
z II. ligy sa očakávalo, že v nižšej
súťaži bude bojovať o čelo ta-
buľky. Zisk 22 bodov so skóre 23:8

stačí iba na 6. priečku, so stratou
deväť bodov na lídra Dunajskú
Lužnú. Zle na tom je GFC. V minu-
lo ročníku ako nováčik skončil
šiesty, nik nečakal, že po jeseni
bude so skóre 8:32 na samom dne
tabuľky. Grinavčanom sa bude
veru ťažko manko doháňať a bez
zásadnejších zmien v kádri to asi
nepôjde.

Dobre rozbehnutý cajlanský
Baník po suverénnom víťazstve v
V. lige mal tiež vyššie ambície ako
polčasové 11. miesto. V jesennej
časti získal 11 bodov (3 víťazstvá,
3 remízy, 7 prehier).

Azda futbaloví fanúšikovia z
nášho mesta budú mať viac ra-
dosti po bilancii celého ročníka.

(mo)

Za účasti 152 súťažiacich zača-
la 10. novembra Pezinská školská
liga v stolnom tenise. V 1. bodova-
com turnaji boli najúspešnejší:

– 1. Martin Žigo
(ZŠ Fándlyho), – 1.
Adam Brat (ZŠ Na bielenisku),

– 1. Marek
Šikula (ZŠ Na bielenisku),

– 1. Martina Klúčiková
(ZŠ Na Bielenisku),

– 1. Adriana Krupanová (ZŠ
Kupeckého).

najmladší žiaci
mladší žiaci

starší žiaci a dorast
mlad-

šie žiačky
staršie žiač-

ky
(pž)

V sobotu 25. októbra sa uskutočnil
v Kežmarku 2. turnaj Slovenského
pohára najmladších žiakov v stol-
nom tenise. Veľmi dobre Pezinok
reprezentoval Adam Brat, ktorý
turnaj vyhral. Po dvoch turnajoch
je lídrom súťaže. (pž))



Slovenská národná galéria,
Galéria insitného umenia v Pezin-
ku, vás pozýva na vianočnú výsta-
vu POČUL SOM SPIEVAŤ ANJE-
LA... (reflexie motívu anjela v slo-
venskom výtvarnom umení). Vý-
stavu otvoria v sobotu 29. novem-
bra o 16.00 hod. v Schaubmaro-
vom mlyne na Cajlanskej ulici a
môžete si ju pozrieť do 31. januára
2009. Galéria je otvorená denne
okrem pondelka od 10.00 do
17.00hod. (mo)

Po dvoch rokoch rekonštruk-
čných prác je Malokarpatské mú-
zeum od utorka 18.11.2008 v polo-
vičnom profile sprístupnené
pre verejnosť. Za využitia finan-
cií z eurofondov a zriaďovateľa
múzea, Bratislavského samo-
správneho kraja, prešla budova
múzea a pivníc kompletnou rekon-
štrukciou. Bude sa profilovať ako
regionálne múzeum so silným ak-
centom na vinohradníctvo, vi-
nárstvo a najmä víno. Práve víno
je stredobodom pozornosti, pre-
tože ono je cieľom snahy viná-
ra a výsledným produktom, o kto-
rý sa návštevník zaujíma naj-
viac.

V tomto roku sa pracovníkom
múzea podarilo dotvoriť a pre ve-
rejnosť otvoriť pivničnú časť. Nová
pivničná expozícia je zameraná
na predstavenie vinohradníctva a
vinárstva v regióne Malých Karpát
s využitím multimédii ako moder-
ného komunikačného prostriedku
pre ľudí našej doby. Po konzultá-
ciách s odborníkmi bola uplatnená
šetrná aplikácia moderných dizaj-
nových prvkov v starobylých piv-
ničných priestoroch, ale len v prí-
padoch, kde to nenarúšalo atmo-
sféru a charakter priestoru.

Snahou tvorcov je zapojiť do
prehliadky viacero zmyslov ná-
vštevníka za pomoci svetla, zvuó-

ku, vôní, chutí a interaktívnej čin-
nosti. Unikátom v slovenských
podmienkach bude tzv. arómabar,
kde sa budú dať cítiť vône, charak-
teristické pre tunajšie vína. Expo-
zícia zahŕňa najväčšiu zbierku vi-
nohradníckych lisov v strednej
Európe. Súčasťou expozície je v
cene vstupenky započítaná ochut-
návka vybraného pohára vína.
Ľudia chcú stále vo väčšej miere
spoznávať krajinu cez víno a
gastronómiu danej oblasti, preto
dúfame, že naša ponuka zaujme a
prispeje k rozvoju vínneho turizmu
v našom regióne.

Malokarpatské múzeum
Martin Hrubala

VSTÚPTE, DO PIVNICE! Slávnostné otvorenie
novej expozície v Malokarpatskom múzeu.

Novinkou madzi exponátmi je tzv. arómabar,
z ktorého cítiť charakteristické vône vín.

MESTSKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM PEZINOK nájdete
v Dome kultúry na Holubyho ul.
č. 42. Otvorené: pondelok –
piatok 9.00 – 17.00, sobota
9.00 – 12.00 hod. Tel.: 033/640
6989, 033/641 3933. E-mail:
informacne.centrum@msupe-
zinok.sk, micpezinok@gmail
-com, www.kcpezinok.sk. (r)

V tomto školskom roku navšte-
vuje Základnú umeleckú školu E.
Suchoňa v Pezinku 430 žiakov
z nášho mesta, ale aj blízkeho oko-
lia. Žiaľ, aj tentoraz sú vyučovacie
priestory roztrieštené na troch rôz-
nych miestach. Výtvarníci sú v bý-
valej ZŠ na Holubyho ul., taneč-
níci, literárnodramatický odbor a
časť hudobníkov sú v ZŠ Na biele-
nisku, riaditeľstvo a zvyšná časť
hudobníkov na Trnavskej ulici. A
práve o riešení tejto situácie sme
hovorili s primátorom Mgr. Olive

rom Solgom na spoločnom stret-
nutí s učiteľmi a rodičmi dňa 28.
októbra.

Potešila nás informácia a prí-
sľub zo strany Mesta, vybudovať
prístavbu vedľa existujúcej budo-
vy na Trnavskej ulici. Prístavba by
vyriešila problémy dochádzania
na rôzne miesta výučby, bezpeč-
nosť detí pri presúvaní, ochranu
materiálneho vybavenia školy, vy-
hovujúcejšie prostredie so zo-
hľadnením špecifických potrieb
jednotlivých odborov a nástrojov

(akustika, osvetlenie, estetika pro-
stredia).

Ako pán primátor prisľúbil, rie-
šenie priestorov pre ZUŠ (náklady
sa odhadujú na 15 mil. Sk) ako jed-
na z priorít Mesta spolu s výva-
rovňou a vybavením pre hasičov)
je podmienené predajom časti bu-
dovy na Štefánikovej 10. Pevne
veríme, že tento plán bude možné
čo najskôr realizovať na prospech
detí a kultúry v Pezinku.

Za radu rodičov
Zuzana Bereníková

P o z ý v a m e
vás na jubilej-
ný XV. Ples
Farnosti Pezi-
nok, ktorý sa
uskutoční 30.
januára 2009

v Dome kultúry v Pezinku. Za-
čiatok o 19.00 hod. Do tanca
a na počúvanie budú hrať:

,

Ples otvoria bratislavské
mažoretky . Vstupné v
hlavnej sále 350 Sk (11,61 €),
vo foyeri 300 Sk (9,95 €). Veče-
ru si možno objednať v cene
165 Sk (5,47 €)

Vstupenky a lístky na veče-
ru si možno zakúpiť u Františka
Fédera od 1. decembra za ko-
runy a od 5. januára 2009 už
len za eurá na adrese: Farská
7, Pezinok. Informácie a objed-
návky: tel. 0905 342 261,
e-mail .

Kúpou vstupenky, tombolo-
vých lístkov a občerstvenia v
bufete na akcii prispejete na
opravu nášho Farského kosto-
la.

Dy-
chová hudba Drietomanka
hudobná skupina Senátor a
country kapela Bukasový ma-
sív.

Tina

fff@rsb.sk

(ff)

Pozvánka

V priestoroch Minigalérie Domu kultúry v
Pezinku bola inštalovaná výstava fotografií
Milana Grella z dvojtýždennej atraktívnej ces-
ty doAntarktídy. Na vyše 50 nádherných foto-
grafiách je zachytená pozoruhodná príroda s
obrovskými ľadovcami, ale aj kúpannie v zá-
toke Pendulum, svet zvierat – tučniaky, tule-
ne, vtáctvo, obrovské medúzy. Výstavu si
môžete pozrieť do 5. decembra. (mo)

VÝSTAVA
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Kultúrne programy na december 2008

NÁVRAT DO KRAJINY – výstava
obrazov, ktoré vytvorilo päť mla-
dých výtvarníkov na maliarskom
sympóziu v Malej Frankovej. Vý-
stava potrvá do konca roka. Otvo

5.12.

Vianočná slávnosť
CVČ

8.12.
Vernisáž výstavy

SVETLO V HLBINÁCH

11.12.
800“ Významná osob-

nosť Pezinka – KAROL GÁBRIŠ

12.12.
BLUESOVÉ VIANOCE

13.12.
ADVENTNÝ KON-

CERT

zo súkromnej zbierky Jo-
zefa Osvalda. V spolupráci s Malo-
karpatským baníckym spolkom.

evanjelický farár, teológ, preklada-
teľ, publicista(† 26.12.1998)

oncert bluesových kapiel
vanj.

a. v. kostole
PRESSBURGER QUAR-

TETT z diel Eugena Suchoňa a
J.W.Mozarta

12.12.
VENČEK TŠ

Gymnázium

(piatok) o 17.00 h
v spoločenskej sále –

o 18.00 h v spo-
ločenskej sále –

(piatok) o 19.00 h v malej
sále – –
k

(sobota) o 16.00 h v e
–

–

(pondelok) o 17.00 h. v mini-
galérii –

– Banské
lampy

(štvrtok) o 17.00 h v malej
sále –„

(piatok)

(nedeľa) o 16.00 h vo
veľkej sále –
–

(streda) o 18.00 h v malej
sále – – t

(piatok) o 10.00 h vo veľ-
kej sále –

–

(piatok) o 17.00 h v saló-
niku – –

(sobota) o 18.00 h v spo-
ločenskej sále –

–

(sobota) o 9.00 h –

14.12.
AHOJ ROZPRÁVKA

Vianočný kon-
cert ZUŠ E.Suchoňa

17.12.
Vianoce

19.12
STUDENÝ PRÍBEH O

HORÚCEJ LÁSKE

19.12
VIANOČNÉ SPIEVANKY

20.12
VYHODNO-

TENIE ŠPORTOVEJ SEZÓ-
NY

27.12 ZIMNÝ
PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Dnes:
Účinkuje: Divadlo

LUDUS Bratislava

anečno-drama-
turgický večer ZUŠ E.Suchoňa

Divadelné
predstavenie pre študentov Ob-
chodnej akadémie v podaní Di-
vadla na kolesách

Večer pre každého, kto má rád
peknú pesničku. Vedie Eva Wen-
gová a Ján Veselý.

Malý softbalový klub Pezi-
nok

– Orga-
nizované podujatie pre deti, ktoré
trávia zimné prázdniny v Pezinku

VYŠLA HVIEZDA NAD
BETLEHEMOM

VÝSTAVY
ALFRÉD PIFFL A
JEHO PEZINOK –
Pezinok očami a

rukou významného českosloven-
ského architekta, historika a vyso-
koškolského pedagóga, ktorý v 1.
polovici 60-tych rokov minulého
storočia strávil časť profesionálnej
kariéry v Pezinku.

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– expozície archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

utorok – piatok: 10.00 –
18.00, sobota 10.00 – 16.00
MESTSKÉ MÚZEUM,
tel.: 033/641 23 06
e-mail: muzeumpk@pezinsko.sk

rené každý deň od 14.00 do 17.00
hod., okrem pondelka.

033/641 11 66, 0915 815
712. V Galérii Prokop je možná
návšteva i mimo otváracích ho-
dín, po dohovore najmenej deň
dopredu.

Kontakt:

Vianočná slávnosť

Kreatívna sobota v Centre
voľného času – Drôtikovanie

Príďte v piatok
dňa 5. decembra o
17.00 hod. do Domu
kultúry v Pezinku,

kde sa vám vo vianočnej atmos-
fére predstavia deti z krúžkov z
pezinského Centra voľného času.
Dostanete sa s nami do vianočnej
nálady a vaše deti vám dajú naj-
krajší darček...

Doma navarené a upratané?
A neviete, aký darček dať svojim
blízkym? Príďte sa inšpirovať na
jedno z ďalších tvorivých popolud-
ní. Odhodíte starosti celého
týždňa za hlavu a zároveň si vyro-
bíte niečo pekné pre seba... V so-
botu 13. decembra od 14.00 –
19.00 vás naučíme čarovať s drô-
tom. Vykúzliť si môžete šperky či
svietniky, ktorými môžete okrášliť
seba alebo ich využiť na darčeky.

Techniku drôtikovania zvládnete
za päť hodín v príjemnej atmosfére
za 300 Sk, (9,96 €). Prihlásiť sa
môžete osobne v EPIcentre – Cen-
tre voľného času v Zámockom par-
ku, Pezinok alebo na tel. č.:
033/641 20 20, 0911/402 021.

Potešiť svojiich blízkych pod via-
nočným stromčekom je túžba kaž-
dého z nás. Doprajme im teda
tento radostný pocit z darovania
darčekov! V piatok 19. decembra
od 14.00 do 18.00 hodiny v Centre
voľného času v Zámockom parku v
Pezinku čakajú na deti tvorivé diel-
ne, kde si môžu darčeky vlastno-
ručne vyrobiť. Vo vianočnej atmo-
sfére jednoduchými technikami
vykúzlia nielen darčeky, ale aj via-
nočné ozdoby. Vstupné dobro-
voľné. Bližšie informácie v Centre
voľného času a na internetovej
stránke www.epicentrum.org.

Vianočné tvorivé
dielne pre deti

Želáme vám krásne prežitie via-
nočných sviatkov a šťastný
nový rok. (CVČ)

KINO DOMU KULTÚRY

2.-3. Bathory SR,ČR
4. Fk: Korytnačky môžu lie-

tať Iran, Irak
5. Across the Universe

USA
6.-7. Noci v Rodanthe USA

9.-10. Vtedy v Brugách
VB, Belgicko

11. Fk: Svätá hora
MEX, USA

12.-14. Oko dravca USA
13. Kung Fu Panda USA

17.00 h.
16.-17. Temný rytier USA

18. Fk: 4 mesiace, 3 týždne
a 2 dni RUM

19.-21.. High School Musical 3:
Posledný rok USA

27.. Vesmírni opičiaci USA
17.00 h.

27.-28. Bobule ČR

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

Pezinské kultúrne centrum:
033/641 2093, 033/641 3949
e-mail: kcpezinok@kcpezinok.sk


