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Ani poslednému mesiacu v
roku sa nevyhla stupňujúca sa
kauza budovania skládky odpa-
dov v Novej jame. Už v prvé de-
cembrové dni sa občania dozve-
deli šokujúcu správu, že americká
firma Westminster Brothers na če-
le s Marianom Kočnerom pri vý-
stavbe skládky nikdy nefigurovala
a že teda jediným vlastníkom a sta-
vebníkom je pezinská firma Ekolo-
gická skládka a.s. vedená Ing. J.
Manom. Z toho jednoznačne vy-
plýva, že boli dlhodobo zavádzané
médiá, občania, minister ŽP i sám
premiér !!!

Na demonštrácii 25.11.pred
Úradom vlády SR sa Pezinčania
dozvedeli, že MŽP SR vydalo
predbežné opatrenie na zastave-
nie výstavby skládky, ktoré však
nebolo doručené ešte ani v deň

súdneho pojednávania, keďže bo-
lo zaslané do USAfirme WB. Nako-
niec zbytočne, lebo ako sa ukáza-
lo, americká firma so skládkou nič
nemala ?! Vo štvrtok 4. 12. sa usku-
točnilo na Krajskom súde prvé ( aj
posledné) pojednávanie, na kto-
rom predsedkyňa senátu zamietla
žalobu Mesta i občianskej iniciatí-
vy Skládka nepatrí do mesta v pl-
nom rozsahu. Paradoxne , žalova-
ná strana, teda Inšpektorát život-
ného prostredia, ktorý vydal integ-
rované povolenie na výstavbu
skládky, ani nebol prítomný. V zdô-
vodnení si Pezinčania v súdnej sie-
ni vypočuli staré známe konštato-
vania, že náš Územný plán je ne-
platný, VZN zrušil Ústavný súd,
skládka je v územnom pláne BSK,
atď...A to všetko i napriek tomu, že
v spise i mimo neho sa nachá-

dzajú doklady svedčiace o pravom
opaku.

Mesto Pezinok i predstavite-
lia občianskej iniciatívy sa, pri-
rodzene , proti rozsudku odvolajú
na Najvyšší súd a zvažujú podnik-
núť aj ďalšie právne kroky. Dnes je
však situácia taká, že ak MŽP zru-
ší na základe vyjadrenia súdu svo-
je predbežné opatrenie, nič nebrá-
ni tomu , aby sa skládka legálne
dokončila, skolaudovala a začala
sa zavážať odpadom. Toto súdne
rozhodnutie vyvolalo priam búrku
nevôle nielen v Pezinku, ale po ce-
lom Slovensku. Budovanie sklád-
ky odpadov v Novej jame preto nie
je už len problém Pezinčanov, ale
celého Slovenska, ktoré túto kau-
zu pozorne sleduje a vyjadruje
nám svoju podporu.
Ďalšie materiály na 9. strane (ra)

Vážení spoluobèa-

nia, milí Pezinèania,

želám vám pokojné

a radostné vianoèné

sviatky v kruhu va-

šich najbližších a v

novom roku 2009

ve¾a zdravia a úspe-

chov v práci i v ro-

dinnom živote.

Oliver Solga
primátor

želá redakcia

Vo štvrtok 1. januára o 1.00
hod. sa uskutoční na Radničnom
námestí Novoročné stretnutie
Pezinčanov na ktoré vás srdeč-
ne pozývame.

Spoločne oslávime príchod
roku 2009 a pripomenieme si
Deň vzniku Slovenskej repub-
liky.

Oslava začne hymnou SR,

následne sa účastníkom priho-
vorí primátor mesta. Oslava vy-
vrcholí ohňostrojom.

Organizátori pripravili pre
účastníkov drobné občerstve-
nie, ponúknu im varené víno a
teplý čaj. (ra)

Z výstavy Počul som spievať anjelov v Schaubmarovom mlyne. Foto (mo)



Prvý (januárový) poslanecký
deň v roku 2009 sa uskutoční v
prvú stredu v mesiaci 7.1.2009 od
16. do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
mestského zastupiteľstva sa stret-
nú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnet-
mi, pripomienkami, otázkami tý-
kajúcimi sa života v meste či so žia-
dosťami o vysvetlenie rozhodnutí
pezinskej samosprávy.

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
Grinave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (EL)

Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom vy-
hlasujú 17. ročník literárnej súťaže
O cenu primátora mesta Pezinok.

Do súťaže sa môžu zapojiť žia-
ci základných škôl a študenti
stredných škôl na území mesta
alebo tí, ktorí majú v Pezinku trva-
lé bydlisko. Súťažné práce nie sú
obmedzené žánrovo, musia byť
pôvodné, môžu mať pôvod v pí-
somných školských prácach.

Podmienkou zaradenia do hod-
notenia je doručenie (osobne ale-
bo poštou) súťažných prác v troch
na počítači písaných exemplároch
v slovenskom jazyku do 31.3.2009
na adresu: Pezinské kultúrne cen-

trum, Holubyho 42, 902 01 Pezi-
nok.

Súťaž je anonymná, pri kaž-
dom texte treba uviesť namiesto
mena a adresy heslo. V priloženej
zalepenej obálke, označenej rov-
nakým heslom, sa uvedie meno
autora, jeho adresa, dátum naro-
denia a škola, ktorú navštevuje.
Stredoškoláci dopíšu k heslu sym-
bol „SŠ“, žiaci základných škôl
symbol „ZŠ“. Obálky s heslami
budú otvorené až po vyhodnotení
súťaže. Súťažné práce bude hod-
notiť odborná porota vymenovaná
primátorom mesta. Súťaž sa hod-
notí osobitne v každej kategórii ZŠ
a SŠ v žánroch poézia a próza.

Pre 17. ročník je vyhlásená no-
vá kategória (osobitne pre ZŠ i
SŠ) short story (krátky príbeh). Té-
ma je ľubovolná, podmienkou je,
že súťažný príbeh môže byť napí-
saný maximálne zo 100 slov.

Všetky vyhodnotené súťažné
práce budú odmenené vecnou ce-
nou. Najlepšie práce budú uverej-
nené v mesačníku Pezinčan.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže sa uskutoční v stredu 27.
5. 2009 v obradnej sieni Mestské-
ho úradu. Oranizačným zabezpe-
čením súťaže je poverená Daniela
Debnárová z Pezinského kultúr-
neho centra, Holubyho 42, tel.
033/6413933. (EL)

Nadácia Revia na nedávnom
výročnom stretnutí s dobro-
voľníkmi, darcami a partnermi odo-
vzdala ocenenie Mestu Pezinok a
osobne primátorovi Oliverovi Sol-
govi za spoluprácu a prínos v rám-
ci dobrovoľníctva. (mo)

Primátor mesta Oliver Solga pre-
berá ďakovný list od správkyne
nadácie Revia Drahoslavy Fin-
kovej. Foto Revia

Najdôležitejším bodom roko-
vania Mestského zastupiteĺstva v
Pezinku, ktoré sa uskutočnilo 12.
decembra, bolo prerokovanie a
schválenie rozpočtu na rok 2009 a
programového rozpočtu na roky
2010 a 2011. Predpokladané príj-
my v budúcom roku sú 474,902
mil. Sk (15,764 mil. eúr), z toho
bežné výdavky 236,937 mil Sk.
(10,852 mil. eúr) a kapitálové
127,155 mil. Sk (4,220 mil. eúr).
Predpokladané výdavky: 485,392
mil. Sk (16,112 mil. eúr), z toho

bežné výdavky 326,937 mil. Sk
(10,852 mil. eúr) a kapitálové
147,332 mil. Sk (4,890 mil. eúr).
Rozdiel 11,300 mil. Sk bude vykry-
tý z predpokladaného prebytku z
tohto roku z rezervného fondu.

Súčasťou rozpočtu sú aj plá-
nované investičné akcie v sume
22 mil. Sk, z tých najdôležitejších
spomenieme: parkovisko na Seve-
re, parkoviská a chodník na Muš-
káte, rekonštrukcia komplexu od
železničnej stanice do centra mes-
ta a mnohéďalšie. Nezanedba

teľnými položkami vo výdavkovej
časti sú aj kapitoly základných a
materských škôl, ktoré predsta-
vujú 132 mil. Sk, zber a likvidá-
cia odpadu 31 mil., údržba komu-
nikácií 27 mil., verejná zeleň a cin-
torínske služby 22 mil., soc. sta-
rostlivosť 21 mil. Sk a mnohé ďal-
šie.

Schválený rozpočet bude
prístupný na vebovej stránke mes-
ta a podrobnejšie sa mu budeme
venovať aj na stránkach Pezinča-
na. (ra)

Od 1. decembra 2008 bola
upravená cena vstupného v Mest-
skej plavárni na 60 Sk (dospelí) a
40 Sk (deti a študenti). Úmerne k
tomu sa predĺžil pobyt na plavárni
z jednej na jeden a pol hodiny.

Kolégium primátora rozhodlo,
že 1. januára 2009 budú mať obča-
nia Pezinka, ktorí sú držiteľmi preu-
kazu Zdravotne ťažko postihnutá
osoba, vstup do Mestskej plavár-
ne zadarmo. Je to ďalší pozitívny
krok v sociálnej politike mesta,
smerujúci k uľahčeniu života zne-
výhodneným skupinám obyva-
teľov. (ra)

Obyvateľom Záhradnej ulice bola 10. decembra na Mestskom úrade
v Pezinku odprezentovaná štúdia generálnej rekonštrukcie ich ulice. Tra-
ja architekti predstavili riešenie, ktoré zahŕňa cestu, chodníky, parkovis-
ká, verejnú zeleň, ale i kanalizáciu a ostatné inžinierske siete.

Vyše šesťdesiat prítomných občanov malo možnosť predniesť svoje
požiadavky a návrhy, ktoré budú zapracované aj do projektovej doku-
mentácie pre stavebné povolenie. (ra)

Mestská polícia prišla s novou
službou pre občanov. V nočných
hodinách pravidelne vykonáva
kontrolu uzamykania vchodových
dverí v bytových domoch. Touto
preventívnou činnosťou chce za-
medziť krádežiam v spoločných
priestoroch a pivniciach, ale i pre-
spávaniu bezdomovcov. Občania
boli o celej akcii informovaní for-
mou letáku. (ra)

Od januára bude platiť zmena v
parkovaní za budovou Domu kul-
túry na Holubyho ulici. Pri vstupe
na parkovisko bude rampa na
diaľkové ovládanie, ktorá zabez-
pečí za poplatok vstup automobi-
lom prevádzok v Dome kultúry a
prevádzok z Ulice M. R. Štefánika,
ktoré majú zásobovanie od PKC a
tam žijúcim občanom. Rekonštruo-
vaný bude aj celý priestor za Do-
mom kultúry, technické vstupy do
budovy a vznikne tiež dvadsať no-
vých parkovacích miest.. (ra)

SpoločnosťMárius Pedersen a
Ecorec predložili projekt separo-
vania a zhodnocovania plastov
(okrem PET-fliaš ) pre občanov
nášho mesta, zatiaľ len vo vybra-
ných častiach. Pôjde o obaly z čis-
tiacich prostriedkov, šampónov,
rôzne fólie, plastové nádoby, ale aj
plastové obaly z potravín( napr.z
mliečnych výrobkov) a podobne.
Organizátor akcie poskytne obča-
nom plastové vrecia a kalendár
odvozov. O začatí projektu bude-
me podrobne informovať. (ra)

Vedľa futbalového ihriska TJ Baník na Cajlanskej ulici bolo vybudova-
né miniihrisko s umelým trávnikom, ktoré realizovala stavebná firma
Skansis. Ihrisko má rozmery 18 x 33m, so štyrmi svetelnými stožiar-
mi, čo umožní jeho využívanie aj vo večerných hodinách. Náklady na
vybudovanie diela boli vyše dva milióny korún, z toho 1,2 mil. bol grant
z Nadácie SPP. (mo)



Tohto roku strom na tradičnú
vianočnú výzdobu na námestie
darovala občianka Helena Mare-
cová z Ulice gen. Pekníka. Jed-
ličku mala vysadenú v predzá-
hradke rodinného domu, vyrástla
však už do osemmetrovej výšky a
začala jej prekážať.

Mesto Pezinok aj v mene obča-
nov ďakuje za dar, ktorý v centre
mesta dotvára atmosféru Vianoc.

(mo)

Z hĺadiska marketingových aktivít sa začiatok roka už tradične ne-
sie v duchu prezentácií mesta na výstavách cestovného ruchu. V roku
2009 budeme mať zastúpenie:
– v dňoch 15.-18. januára na medzinárodnom veľtrhu cestovného ru-
chu Go/Regiontour v Brne (v stánku Bratislavského samosprávneho
kraja bude mať Malokarpatský región samostatný pult, Deň Pezinka
bude 16. a 17. januára);
– v dňoch 22.-25. januára na medzinárodnom veĺtrhu cestovného ru-
chu Slovakiatour v bratislavskej Inchebe – v samostatnom stánkuč.
402Av hale B2. Pezinok bude vystavovať v expozícii s plochou 24m s
partnerskými mestami Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár, Neusiedel
am See a Izola.
– v dňoch 5.-8. februára na Medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Holiday World v Prahe – aj tu sa v rámci stánku Bratislavského samo-
správneho kraja predstaví Pezinok. Táto prezentácia bude premié-
rovou skúsenosťou a cennou príležitosťou pre „získanie“ českých
klientov. (EL)
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stredníctvom fotografií a textu Pezi-
nok a jeho päť partnerských miest
– Mladú Boleslav, Mosonmagyaró-
vár, Neusiedl am See, Izolu a An-
drychów. Projekt podporil Vyše-
gradský fond. Viac informácií pri-
nesieme v budúcomčísle. (EL)

V prvý deň tohtoročných Via-
nočných trhov dostal Pezinok origi-
nálny darček – k štyrom stálym ga-
lériám resp. výstavným priesto-
rom pribudol piaty. Je ním pouličná
galéria na Kollárovej ulici. Tvorí ju
6 trojpanelov prezentujúcich pro

a propagačný materiál
(v slovenči-

ne, nemčine a angličtine) sú nové
„tituly“, ktoré vydalo mesto Pezi-
nok na prahu nového roka ako uni-
verzálne pozvánky na návštevu
nášho mesta. Oba materiály sú k
dispozícii bezplatne v Mestskom
informačnom centre na Holubyho
ul. 42.

Kalendár podujatí v Pezinku na
rok 2009
Pezinok žije celý rok

(EL)

V rámci Nášho dňa – tradičného podujatia organizovaného pri príleži-
tosti svetového dňa zdravotne postihnutých, ktorý sa uskutočnil v Dome
kultúry 5. decembra, udelilo Mesto Pezinok štyri ocenenia. Nositeľmi soš-
ky anjela s titulom „Náščlovek“ za prácu so zdravotne postihnutými, sa za
rok 2008 stali: , , a

.
Martin Polkoráb Oliver Solga Ján Šindler Ladislav

Vyberal (ra)

Tradičný adventný koncert pod
záštitou primátora sa uskutočnil
13. decembra v Evanjelickom kos-
tole. Krásu hudby a príjemné za-
stavenie sa v predvianočnom zho-
ne nám sprostredkoval bratislav-
ský Pressburger Quartett. V maj-
strovskej interpretácii zazneli tóny
nášho rodáka Eugena Suchoňa,
ale aj Ilju Zelienku a na záver kla-
sický barokový repertoár. Spon-
zorsky tento krásny koncert pod-
porila spoločnosťCORAgeo. (ra)

Mestské zastupiteľstvo na od-
porúčanie názvoslovnej komisie
schválilo pomenovanie nových
ulíc v meste. Už realizovaná vý-
stavba na Limbašskej ceste pone-
sie historický názov

, vnútroblokové ulice
budú , a

. Na túto lokalitu bude
nadväzovať smerom na Limbach

. Nová výstav-
ba bytových domov za železnič-
nou traťou bude tiež niesť historic-
ký názov lokality . Ces-
ta vedúca od konca Kupeckého
ulice až po rybník ( Areál zdravia
IRI) ponesie názov ,
podľa kaplnky sv. Rozálie. Cesta
vedúca od posledného bytového
domu na Suvorovovej ulici až po
Krížnu ulicu ponesie rovnako his-
torický názov .
Na sídlisku Muškát pribudne v no-
vej časti .

Za panskou
záhradou

Nezábudková Ružová
Púpavová

Ulica Jamnických

Mahulanka

Rozálka

Panský chodník

Veltlínska ulica (ra)

Mesto v snahe uvoľniť pre obča-
nov ďalšie parkovacie miesta v
centre mesta zrušilo jestvujúce
parkovacie miesta pre taxisližbu
pre Zámkom a 11 miest pred ob-
chodným centrom Billa. Jediné vy-
hradené stanovište pre taxíky
(8 miest) bude na Meislovej ulici,
od rohu ul. M. R. Štefánika po roh
na Záhradnej ulici. Navrhované
miesta pred Domom kultúry boli
zamietnuté dopravným inžinierom
PZ SR.

Na mestskom zastupiteľstve
bola aj informácia o pripravova-
nom riešení parkovania v centre
(Radničné nám., Kollárova ul., Uli-
ca M. R. Štefánoika) sa zíde už v
januári a následne predloží návrh
riešenia Mestskému zastupi-
teľstvu. Tento návrh budú môcť
pripomienkovať aj občania na ve-
rejnom zhromaždení. (ra)

Mestská polícia v Pezinku zača-
la 16. decembra v ZŠ Kupeckého
ul. nový prevenčný program zame-
raný na dopravnú výchovu pre žia-
kov prvého stupňa základných
škôl. Ako jeden z mála realizova-
ných projektov bude zameraný na
bezpečnosť detí na cestách na Slo-
vensku. Aktuálne poznatky z tejto
oblasti budú autori konzultovať s
odborníkmi na základe skúseností
z tejto oblasti. (ms)

Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí schválilo
predaj rekreačných chát v Liptovskom Jáne a v Kučišdorfskej doline.
Obe zariadenia sa využívali na rekreáciu zamestnancov Mesta Pe-
zinok. Keďže prevádzka a údržba týchto objektov značne zaťažuje mest-
ský rozpočet, Mesto sa rozhodlo ich zbaviť.

Predaj bude uskutočnený formou obchodnej verejnej súťaže. (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku v rámci svojej kompetencie
prijalo Všeobecne záväzné naria-
denie č.9/2008 o úprave podmie-
nok predaja, podávania a požíva-
nia alkoholických nápojov na úze-
mí mesta.

V odôvodnených prípadoch pri
jednorázových akciách celomest-
ského charakteru môže v rámci
správneho konania rozhodnúť pri-
mátor.

Obmedzenia, ktoré vyplývajú
zo zákona NR SR č.219/1996 Z. z.
nie sú týmto VZN dotknuté.

Plné znenie VZN nájdete na
internetovej stránke Mesta Pezi-
nok (www.pezinok.sk) alebo bude
prístupné na Mestskom úrade v
Pezinku.

V zmysle tohto nariadenia sa
zakazuje predávať, podávať ale-
bo inak umožňovať požíva-
nie alkoholických nápojov po-
hostinským spôsobom v predaj-
niach potravín alebo obdobných
maloobchodných prevádzkach.

Na všetkých verejne prístup-
ných miestach intravilánu mes-
ta Pezinok sa v dňoch pondelok
až nedeľa v čase od 5.00 hod. do
3.00 hodiny nasledujúceho dňa
zakazuje podávať alebo poží-
vať alkoholické nápoje, okrem
kalendárnych dní 31. 12. a 1. 1.
príslušného roku.

(mo)

ponuke budú malokarpatské vína
a miestne tradičné špeciality.

V zariadeniach Accomodation
pension a Senior pension bude 40
dvojlôžkových izieb, vínna pivnica,
vinárne, reštaurácia, bary, bowling,
squash, spoločenské priestory, 79
malometrážnych bytov pre senio-
rov, lekár, rehabilitácie, bazén, wel-
lnes. K dispozícii bude 76 parkova-
cích miest. (mo)

Ako sme informovali v minulom
čísle Mesto Pezinok predalo objekt
majera Grünfeld v katastrálnom
území Grinava obchodnej spo-
ločnosti LC s.r.o. Limbach za 16,6
mil. Sk.

LC Limbach je rodinná firma
Lackovcov, ktorá tu chce vybudo-
vať hotelové zariadenie, ktoré bu-
de poskytovať ubytovacie a pohos-
tinské služby na vysokej úrovni. V



Štatistický úrad SR uskutočňu-
je výberové zisťovanie o výdav-
koch a príjmoch súkromných do-
mácností. Cieľom zisťovania je
získať informácie o hospodárení
domácností, ktoré budú využité na
analýzy životnej úrovne.

Zisťovanie sa bude vykonávať
od novembra 2008 do konca roka
2009.

Vybrané domácnosti navštívi
zamestnanec ŠÚSR, ktorý sa
preukáže osobitným poverením a
služobným preukazom.

Všetky informácie budú ano-
nymné a použité výlučne na štatis-
tické účely. (mš)

V sobotu 6. decembra prišiel medzi pezinské
deti Mikuláš. Priniesol darčeky – programy míma
Vlada, speváčky Ivany Poláčkovej, rozsvietil mest-
ský vianočný strom a rozdal sladkosti.Asistovali mu
anjel, čert (na prekvapenie detí predsa prišiel, ale
bol veľmi dobrý) a sobíkovia. Program, v úvode kto-
rého sa deťom prihovoril aj primátor mesta Oliver
Solga, pripravilo Pezinské kultúrne centrum a Mes-
to Pezinok.

Čas Vianoc a príchod nového
roka je predo dvermi. Toto jedno z
najkrajších období roka prináša do
našich rodín sviatočnú atmosféru
pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte
preto aj nám, aby sme vám zaže-
lali ich príjemné prežitie v kru-
hu svojich najbližších. Zároveň si
vám dovoľujeme dať niekoľko dob-
rých rád, aby sme tieto najkraj-
šie sviatky roka prežili v pokoji a
pohode.

Nezabúdajme počas sviatkov
na naše deti.Snažme sa im čo naj-
viac venovať a popri tom dohliad-
nime, aby pri svojich hrách nespô-
sobili ujmu sebe alebo niekomu
inému. Naše obchody a trhy sú pre-
sýtené najrozličnejšími druhmi de-
lobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet,
bengálskych ohňov, ohnivých fon-
tán a podobných ohňostrojných
telies. Sú pomerne ľahko dostup-
né v predaji a mnohokrát ich aj my,
sami rodičia, deťom zadova-
žujeme. Tieto telesá sú pri neod-
bornej manipulácii veľmi nebez-
pečné a dokážu pri nedodržaní
bezpečnostných opatrení

spôsobiť ujmu na zdraví či
požiar bytu, domu, alebo iných
priestorov.

Aj tento rok ako každý pred-
chádzajúci budú nad vašou bez-
pečnosťou aj počas celých sviat-
kov bdieť profesionálni hasiči
záchranári, na ktorých sa v prípa-
de núdze alebo ohrozenia mô-
žete s dôverou obrátiť na t. č.
150, alebo t. č. integrovaného
záchranného systému 112. Verí-
me však, že ich pomoc potrebovať
nebudete.

veľmi
ľahko

Kolektív príslušníkov odde-
lenia požiarnej prevencie

OR HaZZ v Pezinku

Milí Pezinčania, dovoľte mi v mene rodín, ktorým sme tento rok akým-
koľvek spôsobom pomohli, potešili a povzbudili, z celého srdca sa poďa-
kovať všetkým dobrovoľníkom. Hoc ich práca a čas sa dá ťažko ohodno-
tiť, ďakujem im za obetavú, často i náročnú odbornú prácu v prospech
rodín, ktorú mnohí odviedli bez nároku na odmenu. Tiežďakujem za spo-
luprácu Mestu Pezinok, p. primátorovi Oliverovi Solgovi a p. Renáte Mi-
narovičovej,. Za duchovné vedenie, povzbudenie i podporu ďakujem p.
farárovi Zdenkovi Sitkovi. Vďaka patrí aj všetkým sponzorom, KN Revia i
redakcii časopisu Pezinčan.

Vám, milí Pezinčania, tiež ďakujem za akúkoľvek podporu či prejave-
nú sympatiu.

Do nového roku 2009 vám všetkým zo srdca želám čistú radosť a po-
koj prežívaný vo vašich rodinách.

Pretože: „Ak ešte zostal na zemi kúsok raja, tak v dobrej rodine“ (konf.
2006)

Martina Šipošová – štatutár
Centrum pre rodinu – Pezinok, o.z.

V budúcom roku vyjde mesač-
ník Pezinčan v týchto termínoch:

Prípadnú zmenu termínu vyda-
nia včas oznámime.

30. januára, 27. februára, 27.
marca, 24. apríla, 29. mája, 26.
júna, 24. júla, 21. augusta, 11.
septembra, 30. októbra, 27. no-
vembra a 18. decembra.

(red)

Nadácia Revia ďakuje všetkým
spolupracovníkom, darcom a dob-
rovoľníkom za celoročnú spolu-
prácu a podporu a praje všetkým
príjemné a pokojné prežitie via-
nočných sviatkov.

Nadácia Revia

Ďakujeme všetkým dopisovateľom, spolupracov-
níkom a obchodným partnerom za spoluprácu a
priazeň v uplynulom roku. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.
Želáme vám príjemné prežitie Vianočných sviat-
kov a šťastný nový rok 2009.

Hypermarket TESCO v Pezinku bude
cez nastávajúce sviatky otvorený nasle-
dovne: – nonstop,

– do 12.00 hod.,
zatvorené, – 8.00 –
22.00, 6.00 – 22.00,

– 6.00 – 17.00,
– zatvorené, – 7.00 –

22.00.

19.-23. decembra
24. decembra 25. 12. –

26. decembra
27.-30. decembra

31. decembra 1. januá-
ra 2. januára

(hrn)

Rozsiahlu Mikulášsku akciu pripravilo aj Odde-
lenie prevencie kriminality Mestskej polície. Jeho
príslušníci navštívili vyše tisíc detí a seniorov v Pe-
zinku. Sladkosti, ktorými Mikuláš obdarúval, boli
zakúpené z výťažku II. charitatívneho Večera bojo-
vých umení mesta Pezinok.

Mikuláš so sprievodom navštívil Špeciálnu zá-
kladnú školu, Materskú školu Za hradbami, Cirkev-
nú MŠ, Základnú školu na Fándlyho ulici a Dom
dôchodcov na Hrnčiarskej ulici. (mo)

(mo).

Občianske združenie Priatelia diva-
dla a filmu zorganizovalo v Dome kultúry
v Pezinku prehliadku filmov a divadel-
ných predstavení pod názvom JEDEN
SVET.

V priebehu dvoch novembrových
večerov boli premietnuté filmy o život-
ných problémoch v Afrike i v iných kraji-
nách, predstavilo sa Divadlo na kole-
sách a účastníci besedovali s Henri-
chom Krejčom o putovaní poAfrike.

Podujatie, pripravené skupinou mla-
dých ľudí, má ambíciu nájsť si trvalé
miesto v bohatom kultúrnom živote
mesta.

Mestská polícia v Pezinku zača-
la v septembri tohto roku realizo-
vať pilotný projekt – Kurz seba-
obrany pre seniorov. Zámerom bo-
lo poskytnúť našim seniorom bez-
pečie vlastným pričinením.

Do prvej fázy kurzu sebaobrany
vybrali osem seniorov, ktorí v prie-
behu troch mesiacov absolvovali
najprv teoretickú a následne prak-
tickú časť. Osvojili si pritom bez-
pečnostné zásady, ktoré treba do-
držiavať na nebezpečných
miestach, pri stretávaní s nezná

mymi osobami a taktiež ako sa za-
chovať v rôznych stresových situ-
áciach.

Absolventi sa naučili viaceré
účinné a pritom nenáročné seba-
obranné techniky, vyskúšali si aj
tréning podľa východných bojo-
vých umení, osvojili si tiež zásady
správneho dýchania a držania te-
la. Popritom získali nové pria-
teľstvá a zažili aj viaceré veselé
chvíle pri cvičení s inštruktormi se-
baobrany.

(mo)



V pondelok 3. novembra poli-
cajti stáli na priechodoch pre chod-
cov na Seneckej ulici v Pezinku,
ale i v ďalších mestách, a zamerali
sa na zvýšenie bezpečnosti detí
pri ceste do školy a zo školy a na
vyššiu ohľaduplnosť vodičov k de-
ťom ako účastníkom cestnej pre-
mávky.

Kampaň Aby deti nezomierali
sa realizuje v spolupráci s Det-
ským fondom Slovenskej republi-
ky. Viedla k nej skutočnosť, že roč-
ne na našich cestách zomiera
dvesto detí a mladistvých v dôs-
ledku úrazov pri dopravných neho-
dách. Z okolitých krajín je situácia
na Slovensku najhoršia.

Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru Bratislava-okolie
pripravilo preventívnu doprav-
nú akciu v rámci projektu „Aby
deti nezomierali – zníženie det-
skej úrazovosti“.

(vk)

Študenti pezinského gymnázia
sa aj tohto roku zapojili do európ-
skej súťaže Euroscola 2009. Ku
kľúčovým aktivitám projektu patri-
li: besedy so seniormi, v rámci kto-
rých vysvetľovali seniorom pre-
chod slovenskej koruny na euro.
11. decembra prebehol hapening
s prednáškou europoslanca Ser-
geja Kozlíka a štátnej tajomníč-
ky Ministerstva zahraničných ve-
cí SR Diany Štrofovej, primátora
mesta Pezinok Olivera Solgu a Ju-
raja Rizmana, riaditeľa Greenpea-
ce na Slovensku (12. decembra o
klimatických zmenách), a v nepo-
slednom rade charitatívny stánok
na vianočných trhoch v rámci kto-
rého robili gymnazisti osvetu pro-
stredníctvom letákov a eurome-
dovníkov k vstupu Slovenska do
eurozóny.

Ako zaboduje pezinský projekt
v celoslovenskom hodnotení sa
dozvieme v januári. Očakávania
pezinských gymnazistov sú nema-
lé, pretože v ostatných dvoch roč-
níkoch odišli vždy s vavrínmi ví-
ťazstva (v roku 2007 skončili prví a
v roku 2008 druhí). (EL)

V stredu 26. novembra sa
uskutočnilo v Obradnej sieni
Mestského úradu v Pezinku
slávnostné odovzdávanie oce-
není bezpríspevkovým darcom
krvi. Na slávnosť boli pozvaní
darcovia z celého okresu.

Z Pezinka ocenili 21 darcov.
Za 80 odberov diamantovú
Janského plaketu získal

. Zlatú plaketu (40
odberov) obdržali:

. Strieborná
plaketa (20 odberov):

. Bronzo-
vá plaketa (10 odberov):

Jozef
Krasňanský

Igor Noga
a Ľubomír Durdala

Ľubomír
Tahotný, Roman Guštafík,
Ľubomír Drdacký, Peter Bie-
lik, Anna Hrachovská

Marta
Kucejová, Martin Horák, Re-
náta Polčicová, Viera Čermá-
ková, Ľubica Tureňová, Ján
Burčák, Jozef Monček, Zden-
ka Mathesová, Barbora Se-
kerešová, Daniela Heribano

vá, Martin Guštafík, Maroš
Rajnoch a Martina Švorco-
vá

(mo)

.
Ocenenia odovzdali riadi-

teľka Územného spolku SČK
Bratislava-okolie Mária Halá-
sová, primátor Pezinka Oliver
Solga a predseda MO SČK Pe-
zinok Matej Belan.

Medzi pezinskými dobro-
voľnými darcami krvi je rekordér-
ka. Najvzácnejšiu tekutinu pre ži-
vot človeka darovala stokrát.

sa môže po-
chváliť bilanciou, ktorú dosiahne
ozaj len veľmi málo dobrovoľných
darcov. Nielen medzi ženami, ale
aj mužmi.

Prvýkrát krv darovala, keď ma-
la osemnásť. Ešte chodila do ško-
ly. Odvtedy sa stala pravidelnou
darkyňou. Zvyčajne to znamená,
zúčastňovať sa organizovaných
odberov, spravidla tri razy do roka.
Stalo sa však, že jej telefonovali
priamo z transfúzky alebo nemoc-
nice, keď mali akútny nedostatok
krvi jej skupiny alebo pri havá-
riách. Vtedy ide doslova o boj s
časom. Niekedy ju požiadali o po-
moc aj známi, aby darovala krv
pre niekoho z ich rodiny. Keď
mohla, vždy krv darovala. Keď ne-
mohla osobne, niekoho narýchlo
zohnala.

„Je to dobrý pocit, keď môže
človek pomôcť druhému. Aspoň ja
to tak cítim. Viem, že krv je pre ži-
vot nenahraditeľná. Zdraví ľudia
by mali odkázaným na takúto po-
moc pomáhať. Nakoniec nikdy
neviete, či krv nebudete potrebo-
vať práve vy,“ vraví Jožka Mravco

Jožka Mravcová

vá. „ Mrzí ma však, že hoci tak čas-
to pomáham iným, vlastnému
mužovi som pomôcť nemohla.
Pred štyrmi rokmi zomrel práve
pre rýchlu stratu krvi,“ dodáva.

Dosiahla stovku odberov. Na

jedenkrát sa odoberá pol litra krvi,
vedno už teda darovala 50 litrov.
Či ešte v darcovstve bude pokra-
čovať? Odpoveď znie; keď bude
zdravá, určite áno.

Za darcovstvo krvi získala všet-
ky Janského plakety, už je drži-
teľkou aj medaily Dr. Kňazovické-
ho, ktorá sa ženám udeľuje za 80 .

odberov. Aj primátor mesta ocenil
jej humánnu činnosť v roku 2004
udelením pamätnej plakety.

Väčšiu časť aktívneho života
spája s tehelňami. Takmer tridsať
rokov pôsobila na podnikovom ýro-

riaditeĺstve ako odby-
tárka a dispečerka
výroby. Keď sa pod-
nik rozpadol, nejaký
čas pracovala na
vrátnici. Teraz pre-
dáva v novinovom
stánku.

Hoci nečakane
stratila životného
partnera, stále má
pre koho žiť. Nachá-
dza pomoc a oporu u
svojich najbližších i
ona sa pre nich roz-
dáva. Radosť má z
dvoch dcér, ktoré
majú usporiadané
rodiny. Najviac ra-

dosti má však z troch vnučiek, kto-
ré má nadovšetko rada.

Taká je naša rekordérka–dar-
kyňa krvi Jožka Mravcová. Má ši-
ročizné srdce pre svojich i pre
iných. A hoci tých, čo im pomáha
mnohoraz nepozná, dáva im to
najdrahšie bez nároku na odmenu
a rada. (mo)

Liga pre duševné zdravie SR
ďakuje za podporu celoslovenskej
zbierky počas Dní nazábudiek
2008. Spoločne sa na celom Slo-
vensku vyzbieralo vyše 2,5 milió-
na korún. Do tejto aktivity sa už tra-
dične zapojili aj Pezinčania. (ra)



Bratislavský samosprávny
kraj vyzýva lekárov – špecia-
listov, aby neodmietali vyšet-
riť pacientov z dôvodu rajoni-
zácie, ktorý je v ich prípade ne-
opodstatnený a nemá oporu v
žiadnom predpise.
Na Bratislavský samosprávny
kraj sa v poslednom čase obra-
cajú rozhorčení pacienti, ktorých
odmietajú ošetriť odborní lekári –
ortopédi, dermatovenerológovia
a podobne – s odôvodnením, že
daný pacient nepatrí do ich am-
bulancie podľa rajonizácie. Tá sa
však, podĺa platných právnych
predpisov, vzťahuje len na všeo

Desiate narodeniny oslávila TV
Pezinok ďalšími úspechmi. Na
prehliadke česko-slovenskej tele-
víznej tvorby KAFKA v Kopřivnici
získal spot „Profil“ od autorov Bitt-
ner, Kujovič, Vagač, Ilavský tretie
miesto v kategórii reklama.

Dňa 21. novembra boli v Dol-
nom Kubíne vyhlásené výsledky
6. ročníka celoslovenskej súťaže v
tvorbe audiovizuálnych diel s pro-
tidrogovou tematikou. TV Pezinok
obsadila 2. miesto so spotom
„Hydrant“ (autori: Bittner, Kujovič,
Šteinecker, Vagač, Žvásta). (pb)

becných lekárov pre deti a do-
rast, stomatológov a gynekoló-
gov. Odmietanie pacientov zo
strany iných lekárov – špecialis-
tov z tohto dôvodu je preto ne-
prípustné. V prípade, že sa pa-
cient s takouto situáciou stret-
ne, môže kontaktovať odbor
zdravotníctva Úradu BSK na tel.
č. 02/48264 922, resp. mailom
na anna.mosatova@region
-bsk.sk.

Takýto postup odborných le-
károv následne prešetríme a v
prípade opodstatneného poda-
nia prijmeme príslušné opatre-
nia. (mp)

Už viac ako pätnásť rokov bý-
vam s rodinou v Pezinku, ale eš-
te stále sa nemôžem celkom po-
važovať za Pezinčana: hovorie-
vam, že som Bratislavčan, ktorý
žije v Pezinku. Vyrastal som a
dlho som žil na Poľnej ulici v Bra-
tislave, vedľa Medickej záhrady
a pri Ondrejskom cintoríne, kedy-
si to bola periféria, dnes centrum
mesta. Takmer všetky moje
knižky sú o tomto prostredí, stále
sa tam rád vraciam, aj keď je tam
všetko inak. Ale aj v Pezinku je
všetko inak: keď sme sa sem
presťahovali, ulice boli ešte ti-
ché, doprava ako-tak fungovala.
Do Pezinka a jeho okolia sa
sťahujú tisícky ľudí z hlavného
mesta a z útulného a rázovitého
mestečka sa stáva veľký obytný
komplex, pomaly predmestie
Bratislavy. Trpí tým doprava, bý-
vanie, životné prostredie, kvalita
života. Nehovoriac o nešťastnej
skládke, ktorá sa stala synony-
mom štátom posväteného gang-
sterstva.Ale aj tak je Pezinok jed-
no z najkrajších miest, ktoré som
poznal a poznal som toho dosť.
Malebné uličky, historické pa-
miatky, príjemné kaviarničky, piv-
nice, nádherný park, veniec vino-
hradov, krásna príroda Malých
Karpát. Našli sme si tu skvelých
priateľov a ja som sa naučil piť
vynikajúce víno. Tak ako všetci
obyvatelia Pezinka aj ja verím,
že sa podarí dokončiť renovácie
budov, opraviť cesty a chodníky,
vysadiť veľa zelene. Všetkým
nám to stojí za to, veďPezinok je
mesto, kde sa oplatí žiť.

Ľuboš Jurík, nar. 14. 9. 1947 v No-
vých Zámkoch, slovenský spisova-
teľ, politológ a šéfredaktor časopi-
su Euroreport Plus. Študoval na
Filozofickej fakulte Univerzity Ko-
menského v Bratislave. Pôsobil
ako redaktor týždenníka Nové slo-
vo, v rokoch 1992-1997 bol hovor-
com predsedu NR SR Ivana Gašpa-
roviča.
Venuje sa písaniu prózy (romány,
novely, poviedky) ako aj esejí a roz-
hovorov. Je tiež autorom divadelnej
hry a viacerých televíznych scená-
rov.

Je držiteľom mestského vyzna-
menania Cena Jozefa Ľudovíta Ho-
lubyho (2007).

Začiatkom decembra bolo v
Klube dôchodcov na Cajlanskej
ulici oveľa rušnejšie ako inokedy.
Uskutočnili sa tu dve celouličné
mikulášske podujatia.

V sobotu 5. decembra pozval
do klubu cajlanský „richtár“ Zdeno
Čech deti z celej ulice. Mikuláš ich
obdaroval sladkosťami a ovocím.
Pripravili im aj občerstvenie so zá-
kuskami, rodičia si pochutili na va-
renom vínku. Poďakovanie za pek-
nú akciu patrí najmä richtárovi Z.
Čechovi, ktorý financoval darčeky
i pohostenie. Mikuláš so svojím
sprievodom potom chodil aj po ro-
dinách.

Pondelok 7. decembra pri prí-
ležitosti prvého výročia založenia
klubu priestory nášho stánku za-
plnili dôchodcovia. Privítali medzi

sebou bývalého televízneho tvor-
cu, spisovateľa, novinára Dr. Joze-
fa Vranku, primátora mesta Olive-
ra Solgu, poslanca mestského
zastupiteľstva Františka Varechu
a predsedu Spolku Cajlanov Mila-
na Pavelku. J. Vranka porozprával
o svojej knihe

(o Jozefovi Murgašovi), ktorá
má už tretie vydanie. Vďaka šted-
rým sponzorom mohli túto zaují-
mavú knihu dostať všetci zúčast-
není ako mikulášsky darček.

Na organizácii podujatia sa po-
dieľala vedúca klubu Viktória Já-
chymová.

predsedníčka Samosprávy
klubu dôchodcov na Cajle

Z doliny prerástol
hory

Eva Slezáková

Významné jubileum, 225. vý-
ročie posvätenia chrámu, si 30.
novembra pripomenuli veriaci
evanjelického cirkevného a. v. zbo-
ru v Pezinku. Slávnostné služby
Božie celebroval generálny biskup
ECAV Miloš Klátik. Prítomný bol
senior Bratislavského seniorátu
Boris Mišina a ďalší vzácni hostia.
Súčasťou dôstojných osláv bolo
aj pripomenutie bohatej histórie
cirkevného zboru a vystúpenie de-
tí. Osláv sa zúčastnili a pozdravy
predniesli aj primátor mesta Oliver
Solga a farár rímskokatolíckej far-
nosti Zdenko Sitka. (ra)

V utorok 9. decembra pod záštitou ministra zahraničných vecí Jána
Kubiša sa uskutočnila v Palugyayovom paláci slávnostná degustácia
slovenských vín. Na pozvanie prezidenta Zväzu výrobcov hrozna a vína
na Slovensku Ľubomíra Viteka sa jej okrem niektorých pezinských viná-
rov zúčastnil aj primátor Oliver Solga. (ra)



Uvoľnená nála-
da, tóny komor-
nej hudby, ús-
mevy na tvá-
rach i takto by
sme mohli opí-
sať posledný
stredajší no-
vembrový ve-

čer v pezinskej mestskej vinotéke.
V útulnom prostredí privítala nadá-
cia Revia svojich dobrovoľníkov,
darcov, partnerov, priateľov, filan-
tropov, aby sa im aspoň takýmto,
už tradičným, spôsobom poďako-
vala za partnerstvo a spoluprácu.
Správkyňa nadácie Drahoslava
Finková privítala hostí krátkym
príhovorom, v ktorom sa poďako-
vala za ich pomoc, podporu a záro-
veň ich ocenila obrazmi od detí a
symbolickými poďakovaniami.
Atmosféru večera ešte znásobilo
vystúpenie žiakov základnej ume-
leckej školy. Tóny známych skla-
dieb v ich podaní vyvolali u hostí
nadšenie a zaslúžili si obrovský
potlesk. Večer pokračoval otvore-
nými rozhovormi medzi hosťami,
v rámci ktorých si zaspomínali aj
na svoje začiatky v rámci filantro-
pie:

:

:

Eva Šišková

Marcela Hajtmánková

„Ja som z rodiny
filantropov, podporovateľov dru-
hých. Možno povedať, že som to
dostala do vienka. Dokonca aj keď
sa prerušila podnikateľská činnosť
v tejto spoločnosti, mojim starým
rodičom chodili ľudia ďakovať za
to, že im pomohli. Ako dospelá
som pôsobila v Bratislave v jednej
stredne veľkej organizácii a ako
aktívny človek som tam organizo-
vala aj pred revolúciou, charitatív-
nu sociálnu pomoc. Čiže pre mňa
filantropia, dobrovoľníctvo nebolo
nič nové. Bola to súčasť môjho ži-
vota a stále je. Ja mám svoj vlast-
ný fond a nadáciu Revia som po-
žiadala o jeho správu. Volá sa
Fond dobrej babičky. Ďalší mne
blízky je Klub darcov, kde ako ta-
jomníčka podnikateľov mesta Pezi-
nok som asi veľmi významne po-
mohla oživeniu celej myšlienky a
podporovala som aktivity občian-
skeho združenia Sami-Sebe aj na-
dácii Revia i v čase, kedy tomu,
povedzme ,nie všetci rozumeli.“

„Ho-
vorí sa, že každý človek nemá šan-
cu byť filantropom, takže keď ju
dostane, mal by sa jej chytiť a mal
by vedieť dávať. Keď človeku v

podstate nič nechýba, je zdravý a
spokojný, zastávam ten názor, že
by mal pomáhať tým, ktorí to
šťastie nemajú. Filantropia pre
mňa znamená pomoc človeka člo-
veku a to nielen po finančnej strán-
ke, ale aj po stránke ako je spolu-
patričnosť, psychická podpora,
podpora sebavedomia i podpora
už len v tom, čo ľudia robia. Už
počas vysokej školy som bola hu-
manitne orientovaná. Vôbec pre
mňa nehralo veľkú rolu rozhodo-
vať sa či pomáhať, nepomáhať,
keďže som celú vysokú školu po-
máhala ako dobrovoľníčka. Štu-
dovala som v Nitre a tam som sa
dostala do kontaktu s filozofiou ko-
munitných nadácií. Tá myšlienka
so mnou ide už niekoľko rokov, dá
sa povedať, že už niekoľko desia-
tok rokov. Takže keďma požiadala
nadácia Revia o spoluprácu, vô-
bec som nerozmýšľala nad tým,
že by som povedala nie. Tá myš-
lienka mi je blízka už len tým, že
ľudia si sami svojpomocne po-
môžu vyriešiť nejaký problém, kto-
rý vidia vo svojom okolí, takže to
málo financií, ktorými sa môže
prispieť pre realizovanie projektov,
je niekedy veľmi veľa.“

:Tatiana Sroková

Veronika Veverková

„Vlastne je-
den z prvých projektov, ktoré Revia
schvaľovala bol aj môj projekt. Tak
som sa k nadácii Revia dostala. Asi
je to o spoločnom vnímaní. Ja
som človek, ktorý má veľa snov a
pár z nich sa mi podarilo uskutoč-
niť. Myslím si, že tak by to malo byť.
Mali by sme dať možnosť aj ďal-
ším, aby mohli svoje sny uskutoč-
niť. A mne v tom hlavne v začiat-
koch pomohla práve nadácia Re-
via. A tým, že je táto nadácia pre
mňa veľmi čitateľná a poznám všet-
ky aktivity od jej začiatku, nero-
bí mi problém podporiť ju. Ja dlhé
roky pracujem ako učiteľka a teda
som dosť naklonená rôznym det-
ským, mládežníckym a edukač-
ným projektom, takže vždy ma za
srdiečko chytia práve tieto aktivity,
ktoré robia s deťmi. V poslednom
čase bolo aj mnoho projektov, kto-
ré pracovali s ľuďmi, ktorí sú trošku
na okraji spoločnosti, napríklad pre
duševné choroby atď. Pomôcť
ľuďom, ktorí takto trpia často nie
vlastnou vinou zaradiť sa späť do
spoločnosti a užívať si život ako sa
len dá, tak to je oblasť, ktorá mňa
veľmi oslovuje.“



Važení spoluobčania,
oslovujem Vás, napriek mojim

pochybnostiam o tom, či je téma
násilia vhodná na predvianočný
stôl. Nedá mi však o nej mlčať, le-
bo v súčasnosti je táto téma tu, aj
napriek nášmu nesúhlasu, nášmu
odporu. Je dôležité proti násiliu
bojovať, otvorene ho pomenúvať,
lebo ak budú slušní ľudia pri jeho
páchaní mlčať, bude eskalovať,
až nekontrolovane ovládne všetky
zložky nášho života. O akom násilí
to hovorím? Mám na mysli násilie
páchané na Pezinčanoch výstav-
bou skládky v Novej jame v Pezin-
ku. Vnucovanie ďalšieho smetiska
len 280 m od prvých obydlí, v roz-
pore s našim územným plánom,
nielen prevádzkovateľom, ale do-
konca samotnými orgánmi štátu,
považujem za násilie, ktorého ve-
rejná forma a agresivita nemajú
obdobu nielen v novodobej histórii
Pezinka. Považujem za neuveri-
teľné, že sa tak deje v spoločnos-
ti, ktorá sa označuje za právny a
demokratický štát. Slovo násilie
podľa môjho názoru najlepšie vyja-
druje stav, keď sa politickou a fi-
nančnou mocou presadzuje zá-
mer proti vôli občanov mesta aj
jeho volených zástupcov.

Iba stručne pripomeniem zá-
kladné dôležité skutočnosti z kau-
zy z ostatného obdobia. Dňa 18.
augusta potvrdilo ústredie Sloven-
skej inšpekcie životného prostre-
dia prvostupňové integrované po-
volenie, ktoré vo februári vydal
Inšpektorát v Bratislave. SIŽP tak
povolila výstavbu skládky, napriek
jej rozporu s územným plánom.
Občianska iniciatíva „Skládka ne-
patrí do mesta“ a Mesto Pezinok
napadli rozhodnutie SIŽP žaloba-
mi na súde a dali sme aj podnet na
mimoodvolacie konanie na Minis-
terstvo životného prostredia SR. V
súčasnosti sú teda dva kompe-
tentné orgány, ktoré môžu výstav-
bu skládky zvrátiť. Ministerstvo
namiesto toho, aby posúdilo zá-
konnosť rozhodnutí vydaných
inšpekciou, začalo organizovať
obchodné rokovania Mesta a obča-
nov s M. Kočnerom, zástupcom

firmy WESTMINSTER BRO-
THERS INC., ktorá sa sama ozna-
čila za prevádzkovateľa skládky
na základe zmluvy s predchádza-
júcim prevádzkovateľom, spoloč-
nosťou Ekologická skládka a.s. Pri
rokovaniach vyjadril samotný mi-
nister Chrbet podporu nielen vybu-
dovaniu skládky v Novej jame, ale
dokonca novej spaľovni na starej
skládke. M. Kočner sľuboval Pe-
zinčanom neuveriteľné finančné
výhody, ak budú s rozšíreným zá-
merom súhlasiť. Medzitým minis-
ter pomaličky čítal údajne 1500
stranový spis, ktorý považoval za
veľmi zložitý na to, aby zastavil pre-
biehajúcu výstavbu. Keďže zjavne
namiesto plnenia povinností mi-
nister vystupoval takmer ako ob-
chodný zástupca spoločnosti a
Pezinčania nenaleteli fantáziám

M. Kočnera, zahájili sme 3.11.
pred MŽP SR občiansku štafetu,
ako prejav našej nespokojnosti.
Denne sme demonštrovali vyše 3
týždňov, potom nám došla trpezli-
vosť a zorganizovali sme demon-
štráciu pred úradom vlády dňa
25.11. Aj štafetu, aj demonštráciu
verejne podporili mnohé osobnos-
ti verejného života aj jednotlivci
nielen z Pezinka, ale celého Slo-
venska. V deň demonštrácie MŽP
SR vyhlásilo do médií, že vydalo
predbežné opatrenie, ktorým za-
stavuje výstavbu skládky. Demon-
štráciu sme uskutočnili pod hes-
lom „Nenecháme sa umlčať“, lebo
sme tušili ďalší podfuk a úradníci
nás nesklamali. Vyhlásením za-
stavenia výstavby došlo okamžite
k odvolaniu M. Kočnera, asi aby
nebolo komu doručiť rozhodnutie.
Ministerstvo šlo pre istotu s bub-
nom na zajace. Medzitým Krajský
súd vytýčil pojednávanie na 4.12.
Pri nahliadnutí do spisu na súde
sme zistili, že dňa 26.11. doložili
spoločnosti WESTMINSTER
BROTHERS INC. a Ekologická
skládka a. s. vyjadrenia o tom, že
prevádzkovateľom skládky nie je
WESTMINSTER BROTHERS
INC., ale zjednodušene poveda-
né, že ním bola aj je spoločnosť
Ekologická skládka a. s. Klamstvo

sme zverejnili na tlačovej konfe-
rencii deň pred súdnym pojedná-
vaním.

Celé súdne pojednávanie ne-
viem označiť inými slovami, ako
divadlo a fraška. Predsedkyňa se-
nátu JUDr. Valašiková bola zjavne
zaujatá už od počiatku. Právne
zástupkyne iniciatívy a mesta do-
slova očiernila pri predkladaní vec-
ných dôkazov o platnosti nášho
územného plánu a o klamstvách
pri zmene prevádzkovateľa a po-
čas pojednávania 4x bezdôvod-
ne tvrdila, že zavádzajú verejnosť.
Nepochybujem, že ten, kto zavád-
zal, bola samotná sudkyňa. Roz-
hodnutie súdu, že zamieta našu
žalobu bolo však prekvapením nie-
len pre prítomných Pezinčanov
ale aj zástupcov médií.

Rozsudok stále nie je právoplat-
ný, po jeho doručení sa odvoláme
na najvyšší súd. Súčasne sme
zaslali dôkazy o klamstvách pri
zmene prevádzkovateľa aj MŽP
SR, ktoré sa stále pokúša doručiť
rozhodnutie o zastavení prác do
Ameriky a žiadame, aby bezod-
kladne zastavilo práce na skládke,
ale nielen spoločnosti WESTMIN-
STERS BROTHERS, ale aj Ekolo-
gickej skládke a. s. ako aj firme,
ktorá práce na stavbe realizuje.
Uvidíme, ako dlho bude trvať mi-
nistrovi čítanie nových dôkazov.
Zároveň sme zaslali petíciu na par

lament EU a zvažujeme aj ďalšie
formy sťažnosti orgánom EU.

Po spoločnej porade s primáto-
rom vám môžem prehlásiť, že boj
proti násiliu nevzdávame z viace-
rých dôvodov. Ten prvý je jednodu-
chý: tak primitívnu a nenáročnú
stavbu, akou je skládka, možno v
prípade dovolania sa spravodli-
vosti veľmi jednoducho a kedy-
koľvek odstrániť. Druhý dôvod je
ten, že čím ďalej boj postupuje,
tým viac rozpletáme pavučinu
vzťahov jednotlivých aktérov.
Dnes je zrejmé že do hry o skládku
sa opäť vrátila Ekologická skládka
a. s., ktorá je cez Jána Mana ml.
priamo prepojená s vládnou stra-
nou SMER. Som presvedčený, že
kauza Pezinskej skládky dokazu-
je, že najvyššie orgány verejnej
moci sú prepojené s developermi
cez úradníkov, prokurátorov, sud-
cov a politikov. Čím dlhšie v boji
vytrváme, tým jednoznačnejšie tú-
to pavučinu odhalíme. Pred 19-
timi rokmi bola VEREJNOSŤPRO-
TI NÁSILIU. Dnes sme svedkami
ako štátne orgány, ktoré nás majú
chrániť pred podvodníkmi, pá-
chajú NÁSILIE PROTI VEREJ-
NOSTI. A to nedopustíme, vytrvá-
me, lebo ani dnešní politici tu ne-
budú naveky a som presvedčený,
že za svoje skutky raz budú všetci
aktéri tejto kauzy znášať dôsledky.

Ing. Jaroslav Pavlovič

Rovnako ako mesto Pezinok aj zástupcovia občianskej iniciatívy
Skládka nepatrí do mesta prijali rozhodnutie súdu so sklamaním. A to
najmä preto, že sa nevysporiadalo s právnymi argumentmi, ktoré boli
súdu predložené. Naopak v odôvodnení výroku rozsudku odzneli infor-
mácie, ktoré sú v rozpore so skutočnosťami doloženými v spise. Samot-
ný fakt, že pár dní pred pojednávaním došlo k novému prehláseniu firmy
Westminster Brothers, Inc., že nikdy nevstúpila do práv Ekologickej
skládky a.s. bolo podľa nášho názoru novým a významným dôvodom na
zrušenie rozhodnutia. Táto americká firma vo februári doručila do spisu
prehlásenie, odvolávajúc sa pri tom na osobitnú zmluvu a firma Ekologic-
ká skládka zhodne vyhlasovala, že práva previedla. Správny orgán nám
potvrdil, že prevod práv má preverený a následne s touto firmou konal.
Konalo s nimi aj Ministerstvo ŽP a dokonca aj súd prizval firmu Westmin-
ster Brothers do súdneho konania. Obe firmy teda vo februári tvrdili nie-
čo, čo teraz popreli. Je to podľa nás nielen významný právny, ale aj mo-
rálny dôvod na nepovolenie skládky v prospech týchto subjektov. Po do-
ručení rozsudku sa voči nemu určite odvoláme. Mgr. ZuzanaČaputová

Som rád , priatelia, že nemlčí-
te. Dnes sa viac ako inokedy uka-
zuje, že jednotlivé prejavy zla, aro-
gancie, potláčania ľudských práv,
korupcie, nekultúrnosti a nekom-
petentnosti sú len čiastočkami ob-
rovskej systémovej poruchy. Je to
priam epidémia životu nebezpeč

ného egoizmu a násilia hraničia-
ceho s terorizmom, šialenstva, s
ktorým sa stretávame od Devína,
cez Bratislavu, Pezinok, Považ-
skú Bystricu, Žilinu, Šútovo, Tatry,
Spišskú Novú Ves až po Koši-
ce, Trebišov a Strážske. Stretáva-
me sa s tým na všetkých hierar

chických úrovniach, zväčša tam,
kde sú nablízku moc a peniaze.
Našťastie sú aj výnimky, ako ste
napríklad vy na pezinskej radnici a
v jej okolí.

Systémovej poruche treba če-
liť systémovo a využívať na to všet-
ky legálne a nenásilné nástroje!
Veľmi účinnou obrannou reakciou
proti epidémii zla, arogancie a
hlúposti je sieťovanie aktivít a vzá-

jomná solidarita, podpora podob-
ne postihnutých podobne postih-
nutým. Nie často , ale zopárkrát
boli v novodobých dejinách Slo-
venska hviezdne chvíle, keď sme
sa dokázali kolektívne vzoprieť
zlu. Opäť je načase pokúsiť sa o
niečo podobné. Vašu aktivitu chá-
pem ako dôležitý krok správnym
smerom.

Prof. Mikuláš Huba



Jakub Kulík 2.11.
Matúš Masaryk 2.11.
Liliana Matiašková 2.11.
Sofia Wölfová 3.11.
Benjamín Libant 4.11.

Juraj Jonáš 7.11.
Mario Roman 14.11.
Hana Šmondrková 15.11.
Šimon Miškolci 17.11.
Ema Hollánová 19.11.
Alexandra Kadlecová 20.11.
Filip Schvarc 22.11.
Zoja Neupauerová 23.11.
Tomáš Kapec
Jasmína Fabiankovičová 25.11.

Marcel Piljar 6.11.

24.11.

Simona Kintlerová 25.11.
Zoja Ostrožlíková 27.11.
Adriana Horváthová 30.11.

Ján Nespala 58 r.
Stanislav Tahotný 68 r.
Zuzana Bažíková 60 r.
Jozef Čiňák 31 r.
Florian Minárik 89 r.
Emília Čierna 65 r.
Jozef Čížik 56 r.
Zita Ciprušová 84 r.
Marta Pisariková 61 r.

Vladimír Martin a Daniela Rentko-
vá Pavol Hasoň a Diana Haviaro-
vá Marcel Kosec a Nikoleta Kote-
sová Pavol Janoga a Edita Šrá-
meková Mgr. Martin Ruman a Ive-
ta Kovačičová Marek Mosný a
Zdenka Hornáčková Marián Fa

•
•

•
•

•
•

70-roční
Štefánia Nagyová 1.12.
Jaroslava Wagnerová 4.12.
Viliam Krajčovič 6.12.
Pavlína Pavelková 8.12.
Štefan Uherek 10.12.
Emília Ptačinová 11.12.
Pavlína Stankovičová 14.12.
Ján Klačan 18.12.
Juraj Bacigál 19.12.

bok a Zuzana Paulová Bc. Ján
Horváth a Lucia Goldschmidtová
Pavol Vanček a Zuzana Jedličko-
vá Michal Kvinta a Alena Báno-
czayová Vladimír Doliak a Katarí-
na Petrovská

•
•

•
•

Dňa 13. decembra
2008 uplynulo 10 ro-
kov od smrti

So smútkom v duši
spomínajú manžel-
ka a dcéry s rodina-
mi. Tí ktorí ste ho

poznali venujte mu prosím tichú
spomienku.

Vojtecha BAUERA

Dňa 1. 1. 2009 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s na-
mi venujú tichú spomienku. Man-
želka, syn a dcéra s rodinami.

Marián GALGÓCI

Dňa 2.12. 2008 uply-
nulo 9 rokov, čo nás
opustil náš drahý
otec a dedko

.
S láskou spomína
dcéra Eva a vnuk
Martin.

Rudolf MARKE

Dňa 16. 12. 2008
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý, milovaný
syn, otec, brat a
manžel

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

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2008 uply-
nie 7 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý

.
S láskou spomína
manželka, deti s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Jaroslav ŠINDLER

Dňa 3. 12. 2008 sme
si pripomenuli 4. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú
manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka
s rodinami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA
Mal som Vás všetkých rád a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď
musel som Vás opustiť. Neplačte,
nechajte ma tíško spať, čo mi bolo
súdené, muselo sa stať. Tak tíško
odišla duša moja, nestihol som pove-
daťani zbohom, rodina moja.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom
a známym, ktorí sa
dňa 8. 11. 2008 prišli
navždy rozlúčiť s na-
šim drahým zosnu-
lým.

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Ďakujeme tiež pá-
novi farárovi Zdenkovi Sitkovi za
dôstojnú smútočnú rozlúčku. Man-
želka, dcéra a syn s rodinami. Ni-
kdy nezabudneme.

Jánom NESPALOM

Dňa 18. 12. 2008
sme si pripomenuli
12 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opustil
náš syn, otec a brat

z Pezinka. Spomína-
jú rodičia, deti Marcelko, Monika a
ostatná rodina.

Marcel VAGAČ

Dňa 16. 11. 2008 by
sa bola dožila krás-
neho životného jubi-
lea 85 rokov, naša
drahá mamička, ba-
bička, prababička

.
S bolesťou a láskou v srdci spomí-
najú synovia Ján a Jaroslav s rodi-
nami a ostatná rodina.

Margita
LEHOTOVÁ

Nezomrel ten, kto žije v našich srd-
ciach.

Dňa 17. 12. 2008
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú synovia,
dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

Florián HASON

Stíchlo srdce, utíchol hlas, miloval
život, miloval nás.
Ostáva nám na hrob
kytičku dať a so žia-
ľom spomínať. Dňa
18. 12. uplynul rok
od chvíle, keď nás
navždy opustil

.
V spomienkach navždy ťa máme, s
bolesťou v srdci spomíname. Man-
želka a deti s rodinami.

Štefan JURÁK

Ďakujeme všetkým
priateľom a zná-
mym ktorí sa prišli
10. 11. rozlúčiť s na-
šou mamičkou

Smútiaca rodina.

Margitou
KRAUSOVOU.

Dňa 7. 12. 2008 uply-
nulo 10. rokov od
úmrtia našej drahej
zosnulej

S láskou spomínajú
manžel a deti s rodi-
nami.

Heleny
SLEZÁKOVEJ

Dňa 27. 12. 2008
uplynie rok čo nás
navždy opustila na-
ša matka

S láskou a úctou spo-
mína dcéra Viera s
manželom, vnučka Michaela, vnuk
Rastislav s manželkou a pravnučka
Nikolka.

Paulína
GLOZNEKOVÁ

So slzami v očiach a
smútkom v srdci sme
si 16. 12. 2008 pripo-
menuli 1. výročie
úmrtia

Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú mat-
ka, syn Tibor, neter Lucia a ostatná
smútiaca rodina.

Ľubice
ČEVOROVEJ

Dňa 11. 12. 2008
uplynul rok čo nás
opustil manžel otec
a dedko

Kto ste ho poznali
venujte mu prosím
tichú spomienku.

Ivan ZÁPRAŽNÝ

Terézia Nemcová 20.12.
Vladimír Savinský 29.12.
Margita Kožušková 30.12.

Mária Demovičová 19.12.
Eva Malešicová 19.12.
Anna Neuová 30.12.
Anna Stará 30.12.

Helena Venghová 4.12.
Mária Krasňanská 7.12.
Viktória Kovačičová 22.12.
Marta Čechová 26.12.

Štefan Sobolič 16.12.

Adela Demovičová 2.12.

75-roční

80-roční

85-roční

Nárcissa Čechová 22.12.
Mária Ernestová 22.12.
Ladislav Halama 23.12.
Jozefa Boďová 26.12.

Anton Hanúsek 2.12.
Gabriela Karlovská 5.12.
Ing. Rudolf Zámečník 9.12.
Ligia Beberová 9.12.
Bernardína Jablonická 12.12.
František Michalička 18.12.

Bedrich Šafár 31.12.

Emil Sobota 5.12.
Bohumila Poľanská 17.12.
Anna Maťašovská 18.12.
Božena Kunertová 23.12.

90-roční

94-ročný

96-ročná

Dňa 30. 1. 2009 uply-
nie päť bolestných
rokov odo dňa, keď
nás vo veku 30 ro-
kov opusti l syn,
vnuk, krstný syn, sy-
novec náš

.
Spomienky na neho stále bolia a
sú stále živé. Veď sa hovorí, že člo-
vek nezomrie pokiaľ žije v srdciach
tých, čo ho ľúbia. Spomíname: ro-
dičia, babička, krstní rodičia a os-
tatná rodina.

Roman
BLAHUŠIAK

Dotĺklo srdce. ktoré nás milovalo,
zamdleli ruky, ktoré pre nás toľko
vykonali. Ďakujeme všetkým za

kvetinové dary pre
môjho manžela, ot-
ca a dedka

ktorý nás opustil po
ťažkej a dlhej cho-
robe dňa 14. 10.
2008 vo veku 70

rokov. Ďakuje manželka Kamila,
syn Roman a dcéra Milota s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Dezidera NÉMETA



Múzeum sa po postupnom roz-
širovaní môže pochváliť najväč-
šou zbierkou vinohradníckych li-
sov v strednej Európe. Prvýkrát
boli pivnice múzea sprístupnené
verejnosti ako výstavný priestor v
roku 1978, teraz – po tridsiatich

Občania Pezinka a návštevníci
mesta môžu opäť navštíviť zre-
konštruované pivničné priestory
Malokarpatského múzea na Ulici
M. R. Štefánika.

rokoch – ich po rekonštrukcii otvo-
rili znovu. Zbierkový fond v pivni-
ciach obsahuje predmety, ktoré
používali pri tzv. zelených prácach
vo vinohrade ako aj predmety, kto-
ré slúžili vinohradníkom a vinárom
v pivniciach. K najväčším uniká-
tom patrí najväčší lis v zbierkach
múzea – tzv. kladový lis, ktorý bol
vyrobený v roku 1608, pochádza
zo Sv. Jura a jeho dĺžka je 702 cm.
Rekonštruovaný bol čiastočne v
18. storočí a následne v r. 2007.
Všetky zbierky pochádzajú z bra-
tislavského regiónu, ich spoloč-
ným menovateľom je víno a ľudia.

(kk)

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

V októbri sme si pripomenuli
90. výročie vzniku Českosloven-
skej republiky, prvého spoločného
štátneho útvaru Čechov a Slová-
kov. 28. a 29. október 1918 patria
z pohľadu politických dejín Slo-
venska bezpochyby k najvýznam-
nejším dátumom našej histórie.
Znamenali však len začiatok dlho-
dobejšieho procesu formovania
nového štátu a začleňovania
miest a obcí doň.

Slovenské politické elity v Pe-
zinku, reprezentované Jamnic-
kým, Žarnovickým, Zigmundíkom
či Holubym boli od začiatku I. sve-
tovej vojny tvrdo eliminované nie-
len zákonmi platnými vo vojnovom
stave, ale aj promaďarsky oriento-
vanými predstaviteľmi spoločen-
ského a ekonomického života v
meste, reprezentovanými najmä
židovskými obchodníkmi a pod-
nikateľmi. Až ku koncu vojny sa
začína situácia prudko meni ť.
Prostredníctvom Samuela Zocha
a Ferdinanda Jurigu sa aj do na-
šej oblasti dostávajú informácie
o krokoch Čechov a Slovákov
v odboji.

Odhliadnuc
od ich aktivít
môžeme vznik
ČSR v našom
meste spájať
skôr so spon-
tánnym výbu-
chom pezinskej
chudoby, ktorý
však zapadol
do celosloven-
ského kontextu
posledných dní
rakúsko-uhor-
skej monarchie.
Ani v našom
meste sa pre

vrat, rovnako ako v ďalších mes-
tách a obciach Slovenska, neza-
obišiel bez rabovačiek. Veľa oby-
vateľov Cajly sa aktívne zúčastnilo
v noci z 2. na 3. novembra 1918
rabovačky obchodov a domov. 3.
novembra 1918 nad ránom vypuk-
la v obci rabovačka, ktorá postihla
predovšetkým miestneho obchod-
níka Wappensteina a ktorá sa po-
stupne preniesla aj do Pezinka.
Jej iniciátormi boli najmä vojaci,
ktorí sa vrátili z ruského zajatia a
príslušníci tzv. zelených kádrov,
vojenských dezertérov, ukrývajú-
cich sa v pezinských lesoch a vino-
hradoch. Národná stráž, ktorá sa v
Pezinku utvorila na druhý deň
(4.11.) sa snažila obnoviť poriadok
a dvoch organizátorov rabovačky
zastrelila. Priamo v meste boli vy-
rabované domy a obchody viace-
rých židovských obchodníkov a
obyvateľov. Boli medzi nimi naprí-
klad Gabriel Goldsteir, Bernát
Fuchs, či Bernát Wertheimer, ale
aj byty dr. Gustáva Neumanna ale-
bo dr. Karola Mayera.

Československý vojenský od-
diel vstúpil prvýkrát do Pezinka až

12. novembra 1918, no nebol ešte
taký silný, aby dokázal 5.decem-
bra 1918 zabrániť vstupu ma-
ďarskej vojenskej jednotky do
Grinavy. Tá už 8.12.1918 z obce
ustúpila pred blížiacimi sa česko-
slovenskými jednotkami.

14. decembra sa pod vede-
ním Milana Žarnovického usku-
točnilo prvé zasadnutie 65-člen-
nej Národnej rady v Pezinku. V
rámci Slovenska išlo azda o jediný
politický orgán, ktorý paritne za-
stupoval záujmy Slovákov aj Nem-
cov. Národná rada v Pezinku
rešpektovala Slovenskú národnú
radu v Martine ako svoj nadria-
dený orgán. Jej najvýznamnej-
šími predstaviteľmi boli Ján Zig-
mundík, dr. Otakar Jamnický a Mi-
lan Žarnovický. Už 3. februára
1919 bola Národná rada v Pezinku
rozhodnutím bratislavského župa-
na rozpustená a okamžite vznikla
47-členná obnovená mestská ra-
da v Pezinku, ktorá sa postupne
začlenila do územnosprávneho
systému vznikajúcej Českoslo-
venskej republiky.

Peter Wittgrúber

Odišla si náhle, ne-
čakane, na rozlúčku
nebol čas, tvoj od-
chod zabolel všet-
kých nás.
Dňa 28. 11. 2008
uplynuli 3 roky čo
nás opustila drahá
mamička

z Viničného. S láskou spomína
dcéra Ľudmila s rodinou.

Ľudmila OPAVSKÁ rod. Frázová

Dňa 8. 12. 2008 sme
si pripomenuli ne-
dožité 97. narode-
niny nášho starého
otca

ktorý nás opustil 28.
10. 2008. Kto ste ho

poznali venujte mu prosím tichú
spomienku.

Mikuláša JURČU

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

Dňa 21. 12. 2008 si
pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého otca a deda

S úctou spomínajú
dcéry Paulína a
Marta s rodinami.

Ladislava
ULIČNÉHO

Dňa 29. 11. 2008
sme si pripomenuli 7
rokov od smrti môj-
ho manžela, otca,
deda a pradeda

S láskou spomína
me.

Jozefa KILHOFA

Dňa 10. 11. 2008
uplynuli 3 roky od
smrti môjho man-
žela

S láskou spomínajú
aj deti Gabika a Lu-
káško.

Antona ŠLAPKU



Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
č. 123 (ZO SZTP) Pezinok uspo-
riadala 15. novembra tradičné po-
dujatie Posedenie pri hudbe. Zú-
častnilo sa ho 190 členov a ich ro-
dinných príslušníkov z Pezinka,
Modry, Šenkvíc, Lozorna a Tomá-
šova. O dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina Merytan. Chut-
nú večeru pod vedením vedúcej
kuchyne Evy Marcinekovej pripra-
vili kuchárky SOU Komenského
ul. Obsluhovali študenti I. a II. roč-
níka nadstavbového štúdia odbo-
ru spoločného stravovania.

Najnapínavejšou časťou veče-
ra bolo losovanie tomboly. Tohto
roku do nej prispeli: 101 Drogérie
Senica, Elektrolux BA, Coop Jed-
nota BA, Stavebniny Turay Častá,
Kraft Food Slovakia BA, Makro
BA, Mesto Pezinok, Salón Adri,
Agrofox Pezinok, Pekáreň Častá,
Víno Hacaj, Víno Pavelka, Víno
Matyšák, Ozon BA, Actavis BA,
Stanislav Kováč Bernolákovo,
Obuv Emília Pezinok, Laco, Svie-
tidlá Paxiánová, Stavkvet, Shop -
Móda, štýl, Jama, Olmed - zdra-
votnícke potreby, Cityfarma - Me-
dovka, Murat, Čalúnnictvo J.
Pessl, Kvetinárstvo Milka, Očná
optika HV, Stolárik Modra, Tupper-
ware - Zako BA, Helmut Wimmer -

Austria, Fotopoly Pezinok, Tanský
pečiatky, Fa Tarábek a spol., Kve-
tinárstvo Maja, Autoservis Diviak,
Colormont, Lekáreň Pharmácia
Modra, PD Grinava, PD Šenkvice,
Cacaotica Pezinok, Mestský pod-
nik služieb Pezinok, Mária Slaná,
Roman Červenka, Pavol Hranic-
ký, Rudolf Uherčík Báhoň, Jaro-
slav Hubinský, Jozef Štepán Vino-
sady, Tibor Gloznek Vinosady, Ka-
rol Kulifaj Vinosady, Ján Janušík
Limbach, Vuvan Khai (Filip), Jana
Kupová, Zora Kaisová, Miroslav
Kucej, p. Hrčková, ZO SZTP Lo-
zorno, ZO Šenkvice, ZO Modra,
ZO Tomášov.Ďakujeme!

Veľké poďakovanie za pomoc
pri organizovaní podujatia patrí
riaditeľke SOU Mgr. Elene Jurčí-
kovej.

Pozvanie prijal a v krátkom prí-
hovore účastníkov pozdravil pri-
mátor mesta Mgr. Oliver Solga.

Všetci zúčastnení veria, že sa
Posedenie pri hudbe uskutoční aj
v budúcom roku. Chceme doká-
zať, že aj napriek zdravotnému sta-
vu sa môžeme príjemne zabávať
a zabudnúť na chvíľu na každo-
denné starosti a zdravotné ťažko-
sti. Tie určite trápia každého z nás.
Ešte razďakujeme.

podpredseda ZO SZTP č. 123
Jozef Veverka

kvapení, ktorý prostredníctvom
Klubu darcov finančne podporila
nadácia Revia.

Študenti z tercie a kvarty pri-
pravili zaujímavé prezentácie o
nositeľoch Nobelovej ceny, o plá-
novaných experimentoch v naj-
väčšom urýchľovači častíc v
Cerne a na chvíľu, aspoň pros-
tredníctvom videa, si mohli vy-
skúšať beztiažový stav. Tradič-
ne najväčšiemu záujmu sa však
tešili fyzikálne hračky a experi-
menty.

,
Gymnázium Pezinok

Tatiana Sroková

Ministerstvo školstva organizu-
je každoročne v posledné novem-
brové dni Týždeň vedy a techniky
na Slovensku. Nadväzuje na
Európsky týždeň vedy a techniky,
ktorý vyhlasuje Európska komisia
a uskutočňuje sa vo všetkých člen-
ských krajinách EÚ. Prvý ročník sa
uskutočnil v roku 2004.

Jedným z jeho hlavných cieľov
je zvýšiť záujem mladej generácie
o vedu a techniku a štúdium týchto
disciplín.

Na pezinskom gymnáziu, kde
sa akcia tiež konala, pripravili pre
študentov Týždeň fyzikálnych pre

V Základnej škole s materskou
školou Pezinok, Orešie mali v de-
cembri milú slávnosť. V prítom-
nosti riaditeľa školy a učiteľov odo-
vzdal vrchný inšpektor
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR Peter Ronec
žiačke

diplom a vecnú
cenu za víťazstvo v celo-
štátnej súťaži Požiarna
ochrana očami detí 2008
v kategórii mladších žia-
kov.

Okrem toho predseda
preventívnej komisie ÚV

Dominike Virgo-
vičovej

DPO Pezinsko-Seneckého pre-
mietol audiovizuálny program s
hasičskou tematikou a odpovedal
na otázky detí. (pr)



Uverejňujeme odpovede Pe-
zinčanov rôznych vekových
kategórií, ktorým bola v rám-
ci ankety položená otázka
uvedená v titulku:

Názory detí
Moju rodinu mám rád. Aj oni

mňa. To je moja mama a ocino,
brat Maťko, babka Janka a ešte
náš pes Ben.
– My sme malá rodina. Chcela by
som ešte jednu sestru s dlhými
vlasmi, aby som ju mohla česať a
sa s ňou hrať. My sme spolu stále,
aj na Vianoce.
– Je dobré mať rodinu, ale niekedy
aj zlé, lebo sa stále do mňa niekto
stará. Aj keď nechcem. Ale sa mi
páči, že mi naši dajú, keď niečo
potrebujem a nemusím byť v noci
sama doma.
– Rodina – to je, že sa všetci rov-
nako voláme a že spolu večeriame
a pozeráme spolu telku.

Názory ľudí
v produktívnom veku

– Ja si bez mojej rodiny neviem
svoj život ani predstaviť. Niekedy
máme síce v rodine všelijaké pro-
blémy, ale obyčajne si navzájom
pomáhame a je to fajn, keď sa
môže človek o niekoho blízkeho
oprieť v núdzi.
– Rodina je pre mňa všetko na ce-
lom svete, rodina je na prvom mies-
te.
– Ja mám radšej svojich priateľov
ako rodinu. Rodinu som dostala
od osudu, či sa mi niekto z nej páči
alebo nie, no priateľov si vyberám
podľa svojich predstáv.
– Rodina je pre mňa pevný bod,
okolo ktorého sa krúti celý môj
svet.
– Vážim si to, že mám dobrú rodi-
nu. V okolí vidím, aké je to peklo,
keď to v rodine nefunguje.
– Boli sme dobrá rodina, ale po
smrti rodičov sme sa nevedeli do-
hodnúť na dedičstve a už je po ro-
dine.

– Som hrdý na svoju rodinu. Ro-
bím si záznamy o predkoch a bu-
dem rád, keď v tom bude pokra-
čovať môj syn alebo vnúčatá.
Nech sú aj oni hrdí. Podľa mňa je
dôležité, aby mal človek dobrý
grunt.
– Rodina znamená pre mňa mo-
rálnu podporu, teplo domova,
miesto, kam sa človek môže hoci-
kedy vrátiť.
– Pre mňa znamená rodina záze-
mie, pocit istoty, sú to ľudia, o kto-
rých sa môžem oprieť vždy, keď je
zle.
– Aj keď som sa v rodine sklamala,
neprestala som v ňu veriť.

– Dobrá rodina je raj, rozhádaná
peklo.
– Rodina je miesto, kde hľadá-
me pomoc, útechu i radu ako
žiť. Rodina, kde je všetko v poriad-
ku, prispieva k rozvoju komunity,
štátu, spoločenstva i celého ľudst-
va a je garanciou ďalšieho roz-
voja.

Názory seniorov

Teta Agáta Štohlová – takto
sme ju familiárne volali, sa narodi-
la 18. 12. 1908 na Cajle. Tu začala
chodiť i do základnej školy. Práve
z tohto obdobia si s veĺkou úctou
spomínala na pani učiteľku Zig-
mundíkovú, ktorá pochádzala zo
známej vlasteneckej rodiny Jána
Zigmundíka.

Po skončení základnej školy
ako osemnásťročná klope na brá-
nu kláštora v susednom Rakúsku
v Euchgrabene, kde majú mater-
ský dom misijné sestry Františ-
kánky Máriine, ktoré pripravovali
mladé kandidátky na prácu v mi-
siách, konkrétne pre Filipíny.

Po krátkom predstavení ju prijí-
majú sestričky medzi seba. Nastu-
puje do školy, kde začína intenzív-
ne štúdium nemčiny a ostatných
odborných predmetov, ktoré sú
potrebné pre prácu misionárky. Po
roku štúdia pozorné oči novic-
majsterky vidia, že Agátka pri jem-
ných ručných prácach nevykazuje
také dobré výsledky ako pri ostat-
ných predmetoch. Tu sa zistí, že
Agátka nemá dobrý zrak. Po rôz-
nych odborných vyšetreniach na
viedenskej očnej klinike dostáva
18 dioptrické okuliare a rozhodnu-
tie o tom, že nemôže pokračovať v
štúdiách, pretože práca misionár-
ky je veľmi náročná na telesné
zdravie. A tak domov na Sloven-
sko utrápená. Čo robiť
ďalej? Neostala však znechutená
a zatrpknutá. Púšťa sa do práce s
mládežou.

prichádza

Najskôr zakladá telovýchovnú
jednotu Orol, kde pôsobila ako jed-
nateľka, cvičiteľka i cvičenka, aby

tu v nasledujúcich rokoch ba de-
saťročiach rozprúdila čulý kultúr-
ny život. V roku 1933 na Pribino-
vých oslavách účinkuje i veľká
skupina cvičencov z Cajle pod
vedenímAgátky Štohlovej. Za vyni-
kajúce vystúpenie s národopis-
ným pásmom dostáva celá skupi-
na bezplatný trojdenný pobyt v
Nitre.

Založila Divadelný krúžok Fer-
ka Urbánka. Nacvičovala mnohé
divadelné hry, spoločensko-kul-
túrne večierky a verejné akadé-
mie. Dnes už ťažko niekto spočíta,
koľko divadelných hier nacvičila,
ale s istotou môžeme povedať, že
ich bolo niekoľko desiatok.

Aby herci boli pripravení i po od-
bornej stránke, organizuje kurz
javiskovej reči, ktorý vedie skúse

ný herec z Národného divadla.
Výsledky sa skoro ukážu, keď caj-
lanskí divadelníci získajú v Tur-
čianskom Martine 2. cenu za reali-
záciu hry Žena. Nasledujú ďalšie
divadelné súťaže a hlavne každé
Vianoce a Veľká noc boli spestre-
né divadelnými hrami a akadémia-
mi. Vychovala dve generácie mla-
dých hercov.

V roku 1940 bola iniciátorkou
výstavby cajlanskej kalvárie. Ako
dlhoročná pracovníčka štátnych
železníc rada cestovala. Tohto ces-
tovania si užila najmä v rokoch
1950-1968. Keď počas barbarskej
noci v roku 1950 boli zlikvidované
všetky mužské a neskôr i ženské
rehole a vytvárali sa internačné
kláštory, Agátka cestuje po repub-
like z jedného konca na druhý. Pri-
náša vďaka obetavosti Cajlanov,
pomoc vo forme jedla a teplej bie-
lizne. Hlavne roznáša písomné
správy, aby sa jednotliví predsta-
vení mohli spojiť z rozptýlenými
rehoľníkmi a rehoĺníčkami. Jej mi-
sijné územie bolo od Ašu po Čop.
Koncentračné tábory boli vytvore-
né na odľahlých miestach, kde sa
ťažko cestovalo, ba veľa ráz aj nie-
koľko kilometrov kráčala pešo le-
som s batohom ako turistka.

Rok 1968 prináša určité zmeny
v organizácii cirkevného a najmä
rehoľného života. Rehoľníci a re-
hoľníčky sú roztrúsené po celom
pohraničí vČechách, vo viacerých
domoch na Slovensku – bolo treba
podpisovať , pretožerôzne petície

sa jednalo o vrátenie rehoľných
domov. Znovu sadá do vlaku a ces-
tuje krížom-krážom po republike
ako akási konšpiračná spojka.

Počas normalizácie postupne
opúšťa cajlanské kultúrne dianie,
na ktorom sa po dlhé roky aktívne
zúčastňovala jedinečným a neo-
pakovateľným spôsobom. Totalit-
ná ideológia bola v príkrom rozpo-
re s jej kresťanskými ideálmi. Od
osvetovej činnosti sa však neve-
dela natrvalo odlúčiť, a tak počas
dlhých zimných večerov v súkrom-
ných domoch sa stretávala s deť-
mi a mládežou. Tieto spoločné
večery mali aj nábožensko-du-
chovnú náplň.

Ak dnes, stručne hodnotíme
zásluhy Agátky Štohlovej v kultúr-
nej oblasti, v prvom rade nás mu-
sí prekvapiť to, ako si vedela zís-
kať nielen mládež, ale i dospelých
občanov Cajly. Veď to bola cel-
kom jednoduchá žena, robotníč-
ka, avšak až neuveriteľne ščíta-
ná a inteligentná. Bola to čistá,
humánne založená osobnosť, kto-
rá sa vedela rozdávať. A preto
na tetu Agátku spomínajú dneš-
né a dlho budú spomínať aj na-
sledujúce cajlanské generácie.
Len škoda, že sa pre ňu neušlo
kúsok miesta v knihe Dejiny Pe-
zinka.

10. januára 1994 sa stal cajlan-
ský cintorín miestom poslednej
rozlúčky s Agátkou Štohlovou, vý-
znamnou kultúrno-osvetovou pra-
covníčkou Cajle. Stanislav Pátek

– Niekedy je to ťažké starať sa
o rodinu, aby bolo všetko pri po-
riadku. Niekto sa aj stará a deti sa
mu nepodaria, ale má ich aj tak
rád. A keď majú radi ony jeho a na
starobu mu pomáhajú, tak sa dá
všetko vydržať.

anketu vyhodnotila E.L.



BASKETBAL (extraliga muži)

Pezinok – Prievidza

20.12. Pezinok – Nitra
10.1. Pezinok – Spišská N.Ves
21.1.

(Slovenský pohár)
24.1. Pezinok – Banská Byst-

rica
hrá sa o 18.00 hod.

Začiatkom decembra sa usku-
točnil v Hurbanove 9. ročník Miku-
lášskeho turnaja detí a mládeže v
karate. Karate kick box klub Pezi-
nok obhajoval prvenstvo z minulé-
ho roka, čo sa našim mladým pre-
tekárom aj podarilo. O dobré
umiestnenie klubu sa pričinili:

(1. miesto, kat. kata
dievčatá, 12-14 r.),

(2. miesto, kat. kata dievč.
12-14 r.), (3.
miesto, kat. kata dievč. 12-14 r.),

(3. miesto, kata
chlapci, 18-18 r.),

(3. miesto, kata
družstvá, 12-14 r.), kumite dievča-
tá 12-14 r. – 1. , 2.

, 3. , kumi-
te chlapci 15-18 r. – 2.

, 3.

Iva-
na Blahová

Adriana Gru-
sová

Kristína Uherčíková

Lukáš Granec
Manh Le Duc,

Daniela Šiandorová, Kristína
Uherčíková

D. Šiandorová
A. Grusová I. Blahová

Peter Voš-
tiar Lukáš Granec.

Karol Tahotný

Pretekári Klubu orien-
tačného behu Sokol
Pezinok sa v ostat-
ných mesiacoch zú-
častnili viacerých pre-
tekov v orientačnom
behu a cyklistike.

Koncom októbra sa uskutočnili
Majstrovstvá Európy v orientačnej
cyklistike v Litve, ktorých sa zú-
častnil . Na strednej
trati skončil na 44. a v šprinte na
42. mieste. Veľmi peknú 12. prieč-
ku si vybojovala slovenská štafeta
v zložení – –

.
Cez prvý októbrový víkend sa

konali preteky dvojíc v orientačnej
cyklistike MA-KA-DO (Malé kar-
patské družstvo). Centrum pre-
tekov bolo v Rači, no jazdilo sa v
terénoch pri Bratislave, Svätom
Juri, Borinke, Stupave, a Záhor-
skej Bystrici. Pretekári mali sťa-
žené podmienky: bolo chladno,
trať bola rozmočená po nočnom
daždi. Radosť nám urobili

a , ktorí v
kategórii muž+žena na 180 mi-
nútovej trati obsadili 2. miesto.
Na rovnakej trati, ale v kategórii
muž+muž, hneď za víťazmi
skončili a

Michal Fraňo

Fraňo Trnovec Pa-
prčka

Ján
Zedníček Hanka Krejčí

Michal Pavelek Daniel

Holler
Matej Pilka Marcel Klabník

Michal Toma-
šovič Jakub Jánoška

M. Fraňo
M. Pilka M. Tomašovič M.
Pavelek Ivan Butaš J.
Zedníček Milan Beleš

Peter Fraňo Ma-
rie Fraňová Soňa Kavecká

Tibor Fedor Ju-
raj Bodo Jozef Fedor

Katarína Fedorová

Marián Spišiak Valéria
Dikejová S. Kavecká

Ivan Oravec
Darina Poláčková

Barbora Pijá-
ková Lenka Jablonovská

. Na 300minútovke domino-
vali a ,
tretie miesto získali

a .
Po pretekoch boli vyhlásené

celkové výsledky Slovenského po-
hára v orientačnej cyklistike za rok
2008. Umiestnenie našich: hlavná
kategória – M19: 1. , 3.

, 7. , 14.
, 18. , 25.

, M40: 9. ,
M 50: 3. , W40: 2.

, 3. .
V Jozefkovom údolí vo Svä-

tom Juri sa uskutočnili 12. októb-
ra Majstrovstvá oblasti Západ v
orientačnom behu. Z Pezinčanov
zvíťazili: (M10R),

(M10R),
(M45),
(W21). Druhú priečku si vybojovali

(M21),
(W35) a

(W50), tretiu – (M50)
a (W50).

V dňoch 18.-19. októbra sa ko-
nali Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v orientačnom behu
jednotlivcov a štafiet v Plešivci. V
kategórii jednotlivcov sa majstra-
mi Slovenska stali

(W14),

(W18) a (W50), dru-
hý skončil (M14)
a tretí (M55). V ka-
tegórii štafiet sa našim nedarilo. V
kategórii W18 chybovala Barbora
Pijáková, stratu sa dievčatám ne-
podarilo dohnať a boli diskvalifiko-
vané. U mužov (M45) mali šancu
na medailu Pavol Kebis-Vladimír
Piják-Milan Beleš, ale P. Kebisa na
prvom úseku kontrolné stanovište
nestihlo zaregistrovať... Nasledo-
vala diskvalifikácia. Do cieľa dora-
zili štafety M21 (M. Tomašovič,
Lukáš Poláček, Martin Spišiak),
OPEN (Jana Mižúrová, Eva Pijá-
ková, Jakub Dikej) a M14 (Šimon
Mižúr, Martin Jonáš, Samuel Ke-
bis), ale medaily z toho neboli.

Prvú novembrovú nedeľu sa
konalo štvorstretnutie v orientač-
nom behu Bratislavskej župy (SK),
Burgenlandu (A), Vas a Sopron
-Gyor (H) na Piesku. Víťazi kate-
górií: M14 – , M19B –

, W18-B ,
W55- . 2. miesto:
M19A– , M19B –

, M45 –
, M55 – , W18 –

, 3. miesto: M12 –
, m18 – ,

m45 – .

Eva Pijáková
Samuel Kebis

Vladimír Piják

S. Kebis M.
Tomašovič B. Pijáková

Soňa Kavecká
František Libant

Pavol Poláček ml. J. Pi-
ják V. Piják Katarí-
na Hrašnová
Juraj Bodo Jakub Dikej

P. Kebis M. Tomašovič

Petanque Club Spiders Pezi-
nok usporiadal turnaj trojíc v pe-
tanque. Zúčastnilo sa ho 28 tímov
zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny a
Rakúska. Celkovým víťazom sa
stal tím z Bratislavy v zložení Vla-
dimír Michalka, Anton Majerčík,
Peter Fratric. Na druhom mieste
sa umiestnil prezident slovenskej
federácie petanque spolu s pria-
teľmi z Čiech a na treťom tím Pe-
zinka v zložení Milan Sobolič, Lu-
boš Hlavena a Michal Sobolič. (ds)

3.
ročník Štefanského turnaja v
stolnom tenise

Štartovné Ča-
sový plán

Na druhý sviatok vianočný 26.
decembra sa uskutoční v stolnote-
nisovej hale ZŠ Na bielenisku

o putovný pohár
mesta Pezinok pod záštitou pri-
mátora Olivera Solgu.

Turnaja sa môžu zúčastniť re-
gistrovaní, neregistrovaní i rekreač-
ní hráči, ktorí chcú stráviť príjemné
chvíle pri obľúbenom športe.

: 100 Sk/osoba.
: 7.30 – 8.30 hod. pre-

zentácia, 8.30 – 9.00 hod. rozloso

vanie, 9.00 hod. otvorenie turnaja
a začiatok súťaží.

: kategória A – registro-
vaní hráči (zúčastniť sa môžu
hráči všetkých líg), kategória B
– neregistrovaní hráči, kategória
C – telesne postihnutí hráči, kate-
gória D – starší žiaci a dorast (na-
rodení 1991 a mladší), kategória
E – najmladší a mladší žiaci (na-
rodení 1996 a mladší). Vo všet-
kých kategóriách sa hrá len súťaž
dvojhier. Hráči umiestnení na 1.
– 3. mieste získajú diplomy, me-

Súťaže

daily, darčekové balíčky, poháre
+ mená víťazov (v kategórii A a B
budú vyryté do putovných pohá-
rov).

: v štartovnom je
1x občerstvenie (párky + nealko).
Počas turnaja bude k dispozícii
bufet.

: OZ stolnoteni-
sový klub ZŠ Na bielenisku, Pezi-
nok, Mesto Pezinok, http://www.
stkpk.sk/

: P. Alexy, tel. 0907
755 416.

Občerstvenie

Usporiadateľ

Informácie
(mb)

Družstvo Základnej
školy Na bielenisku, v
zložení

, ,
a

vyhralo majstrovstvá kraja
družstiev základných škôl v stol-
nom tenise. V stolnotenisovej hale
v Rači 3. decembra postupne zdo-
lalo všetkých súperov a vo finále
zvíťazilo nad Ivankou pri Dunaji
4:0. Prvé miesto im zabezpečilo

Marek Šiku-
la Lukáš Košický
Ján Cipro Adam

Brat

postup na majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa budú konať 6. – 7. má-
ja 2009 v Kalinove.
Pekný úspech dosiahla aj dvojica
JánAlexy a Martin Zaťko (STK Pe-
zinok) vo štvorhre 4. decembra v
krajskom kole SCOOLCUP,
súťaže stredných škôl kde obsadi-
la 3. miesto.

Úspešným mladým stolným
tenistom gratulujeme a ďakujeme
im za vzornú reprezentáciu. (mb)

Správne u PŠC má byť
5. miesto, skóre

25:8, 25 bodov

(mo)

V minulom čísle Pezinčana
sme uverejnili hodnotenie jesen-
nej časti futbalových súťaží, v kto-
rých účinkujú pezinské tímy –
PŠC, GFC a Baník.

U PŠC sme uviedli údaje: 6.
miesto, 22 bodov a skóre 23:8. Vy-
chádzali sme z tabuľky, ktorú sme
našli na internetovej stránke jed-
ného klubu, ktorý je účastníkom
III. ligy. To preto, lebo tieto informá-
cie na stránke Bratislavského fut-
balového zväzu, ktorý riadi súťaž,
sme vôbec nenašli.

Funkcionári PŠC nás upozor-
nili, že tieto údaje sú nesprávne.

(podľa
tabulky zo SME):

. Na lídra súťaže
Bernolákovo stráca PŠC len 4 bo-
dy, čo mu zachováva ešte šancu
stať sa celkovým víťazom.

Chybné boli aj údaje 4. ligy. Ba-
ník je síce na 11. mieste, ale zís-
kal 13 bodov (3 výhry, 4 remízy, 6
prehier).

Za chyby sa ospravedlňujeme.

Dobrovoľný hasičský zbor v Pe-
zinku zorganizoval už 7. ročník mi-
nifutbalového turnaja o Putovný
pohár záchranárov. Uskutočnil sa
13. decembra v športovej hale ZŠ
v Modre. Víťazom turnaja sa stalo
družstvo DHZ Pezinok, na druhom
mieste bolo OO Policajného zbo-
ru Bratislava III., na treťom BS
Slovnaft. Hralo sa o nový putov-
ný pohár, pretože ten prvý si natr-
valo, po trojnásobnom víťazstve,
odniesli príslušníci PZ SR z Pezin-
ka. (ra)

V Pezinskej JudoArene sa 13. decembra uskutočnilo športové poduja-
tie DeňGladiátora III.

Jeho súčasťou boli historicky prvé Medzinárodné majstrovstvá Sloven-
ska tímov v grapplingu.

V zápasoch podľa pravidiel K–1, Combat Sambo, MMA a v zápase o
Majstra Slovenska v grapplingu vo váhovej kategórii –84 kg zvíťazil Michal
Kukumberg z Judo Clubu Pezinok.

Na podujatí, ktoré nemá na Slovensku obdobu, bolo viacero vyso-
kokvalitných zápasov v rôznych druhoch bojových umení, ktoré sa tešili
diváckej priazni. (ps)



Dňa 30. januára 2009 sa usku-
toční v Dome kultúry v Pezinku ju-
bilejný XV. Ples farnosti Pezinok.
Do tanca a na počúvanie budú
hrať: DH Drietomanka, hud. skupi-
na Senátor a country kapela Buka-
sový masív. Vstupné: 350 Sk
(11,61 €) hlavná sála, 300 Sk (9,95
€) foyer. Informácie a objednávky:
0905 342 261, e-mail fff@rsb.sk

(ff)

Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav krátky. Prežite chvíle via-
nočné v radosti a láske spoločne. Novoročný prípitok nech vám je na
úžitok, nech vám dodá veľa síl, aby žiaĺ vás neťažil. Nech sa smútky,
trápenia na radosti premenia, nech vás bolesť nezradí, to je našim
želaním. Nech vás v novom roku stretnú na každom kroku iba príjem-
né veci, aké si prajeme všetci. František Féder.

Spolok DH Cajlané

K začiatku roka patrí tradične
plesová sezóna. V našom meste
už po pätnásty raz k nej prispeje

ktorý usporiada Klub podni-
kateľov mesta Pezinok. Termín
plesu je stanovený na sobotu 7.
februára 2009 v priestoroch Domu
kultúry. Informácie vám podá Ro-
land Koncz, tel. 0903 658 565. Re-
zervácie aj na e-mail:

Srdečne vás pozýva Predsta-
venstvo KMPM. Info na

Reprezentačný ples podnika-
teľov,

(eš)

pezinok@-
regionpartner.sk

www.-
pkbiz.sk

Z príležitosti tohtoročného veľ-
kého jubilea Pezinka pripravila his-
torička Františka Čechová publi-
káciu s názvom

. Kniha je priere-
zom vývinu židovskej komunity od
najstarších čias po súčasnosť. Bu-
de dostupná v Mestskom infor-
mačnom centre Pezinka a v kníh-
kupectvách. Publikácia vyšla za
finančnej podpory Malokarpatskej
komunitnej nadácie Revia, Mesta
Pezinok a pani Evy Šiškovej.

Tragédia pezin-
ských Židov v pamäti obyva-
teľov Pezinka

(r)

Kapela je známa oso-
bitým spracovaním filmových tém.
V súčasnosti pripravuje pre svo-
jich fanúšikov koncertné turné pod
názvom

. Úvodné vystúpenie v novej
zostave a s novými songami spolu
s českou formáciou Wohnout sa
uskutočnilo 28. novembra v bratis-
lavskom klube Randal.
Ďalšou koncertnou zastávkou

bude Minikvas na Štefana 26. de-
cembra v Kultúrnom dome v Mod-
re. Okrem Feelme sa predstavia
Tuko, Karpina a Piijem. Začiatok o
19.00 hod.

Po šiestich rokoch vzájomne
inšpirujúcej spolupráce došlo po-
čas tohtoročného leta k zmenám
obsadenia kapely. Autor konceptu

,
bubeník , sa rozho-
dol pokračovať s novými hudob-
níkmi. Pre bolo, je a vždy
bude dôležité okrem muzikality aj
nadšenie a vysielanie na podob-
nej frekvencii. Post gitaristu prijal
Johny Štefeček (ex-Diadem, Intro-
vyrts). Súčasťou FEELME sa stal
nie jeden, ale hneď dvaja basmani
– (Richard Mül-
ler, 3+1, Peter Cardarelli) a

(Karpatskí pastieri).
Kapela vznikla tak ako veľa vecí

– náhodou. Idea v Petrovej hlave
niekedy v roku 1999. Stretnutie s
ľuďmi, ktorí to pochopili, v januári
2002 (všetko má vraj svoj čas).
Prvý jam s Tomasom, druhá skúš-
ka s jeho bratom Lacom a Feelme
sú na svete, na plátne, na pódiu...

FEELME

Petter Bittner

Viktor Higvéghy
Rišo

Molnár

Episode II. tour 2008/
2009

Feelme – music from the movies

Feelme

Trio posadnuté myšlienkou spra-
covať filmové témy trochu netra-
dičným spôsobom sa zatvorilo do
skúšobne v Pezinku. Za veľmi krát-
ky čas vznikol ucelený koncertný
program

zahŕňajúci viac ako 21
filmových tém (napr. Das Boot,
Knight Rider, Lost In Space, Ja-
mes Bond, Pulp Fiction...). V ok-
tóbri 2004 je časť zachytená na
rovnomennom promo live video-
CD. Skladby majú danú svoju zá-
kladnú štruktúru a aranže, avšak
dosť veľký priestor je ponechaný
improvizácii priamo na pódiu.
Napriek tomu, že väčšinou ide o
známe melódie, kapela ich upra-
vila do neobvyklých verzií, v kto-
rých sa objavujú prvky metalu,
funku, fusion... Pre milovníkov ška-
tuliek – inštrumentálny crosso-
ver.

V auguste 2005 vznikla v štúdiu
Exponent nahrávka singlu

, ku ktorej bol na-
točený live videoclip.

K skupine patrí neodmysliteľne
živé hranie v kluboch, filmových

„21 st CENTURY
SONGS“

„PF
(Pulp Fiction)“

kluboch a na festivaloch (Hodo-
kvas, Cibulák, Revište, Tasov, Me-
dzinárodný filmový festival Brati-
slava). K najväčším koncertným
zážitkom určite patrí live perfor-
mance k nemému filmu Upír Nos-
feratu na festivale Hodokvas
2002. Organizátori Medzinárod-
ného filmového festivalu v Karlo-
vych Varoch v roku 2005 vybrali
kapelu Feelme, aby tento festival
svojím koncertom otvorila. 6. júna
2006 sa skupina v Bratislave pred-
stavila ako support fínskej legendy
Apocalyptica. Z tohto koncertu
vzniklo DVD „CINEMANIA“, ktoré
obsahuje aj videoprojekciu. 19.
novembra 2006 kapela hrala v di-
vadle Aréna pred Glennom Hug-
hesom (ex-Deep Purple).

FEELME absolvovali v roku
2007 CINEMANIATOUR, ktoré za-
hŕňalo 21 koncertov a boli sú-
časťou R‘ N‘ B HODOKVAS TOUR
2007. Na rok 2008 bolo naplánova-
né MOVIESPACE TOUR. Koncert
na medzinárodnom divadelnom
festivale Cibulák bol posledným vy-
stúpením v pôvodnej zostave. (pb)

V novembri cyklus Vý-
znamná osobnosť Pezin-
ka, ktorý po celý rok pri-
pravuje Pezinské kultúr-
ne centrum, pokračoval
desiatym spomienkovým
stretnutím. Tentoraz Pe-
zinčania spomínali na
učiteľa a vinohradníka

(1. 1.
1926 – † 28. 11. 2000).

Medzi účastníkmi slávnostného večera boli najbližší
príbuzní – manželka Ernestína a synovia Ján a Vladi-
mír.

Vladimír Hacaj sa narodil v Okoči, okres Dunajská
Streda, kde jeho otec pôsobil ako železničiar. Jeho
rodina však pochádzala z Cajle. Snažili sa dostať do
Pezinka, čo sa im aj podarilo. Navštevoval Pedago-
gickú akadémiu v Modre. Keď mal osemnásť rokov,
zomrel mu otec. Musel prerušiť štúdium a venovať sa
obrábaniu vinohradu. Školu dokončil dodatočne.

Vladimíra Hacaja

Celý život pracoval ako učiteľ. V období združstev-
ňovania sa zastal malých roľníkov, stal sa preto poli-
ticky nepohodlným. Začali ho prekladať po rôznych
školách. Najskôr do Trstíc, potom do Častej, na Caj-
lu, 11-ročnú Strednú školu v Pezinku (terajšie gymná-
zium), potom zas do Dolian a nakoniec do Osobitnej
školy (dnes Špeciálna škola) v Pezinku. Odtiaľ odišiel
do dôchodku.

V dôchodku ešte občas zastupoval v ZŠ Vinosady.
Dva roky pracoval v Malokarpatskej knižnici, poboč-
ka Cajla.

V roku 1989 patril medzi zakladajúcich členov Ve-
rejnosti proti násiliu (VPN), neskôr medzi aktívnych
členov Kresťanského demokratického hnutia v Pe-
zinku.

Jeho veľkou záľubou bol šport. Aktívne pôsobil vo
futbalovom oddieli na Cajle, kde zastával post ta-
jomníka. Zaujímal sa aj o letectvo. Zozbieral podkla-
dy o amerických letcoch, ktorých zajali v 2. svetovej
vojne.

Viac rokov bol členom redakčnej rady Pezinčana,
do ktorého aj iniciatívne prispieval.

Venoval sa vinohradníctvu a vinárstvu, bol dobrým
znalcom vo vinárskej praxi. Podieľal sa na zakladaní
rodinnej firmy HACAJ, ktorú spravujú jeho synovia
Ján a Vladimír (obaja absolventi Chemicko-
technologickej fakulty SVŠT Bratislava, odbor kvas-
ná chémia a bioinžinierstvo). (mo)
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Kultúrne programy na december 2008

11.1.

VERNISÁŽ

21.1.
SPIEVANKY

24.1.
PLES GYMNÁ-

ZIAPEZINOK
25.1.

AHOJ ROZPRÁVKA

(nedeľa) o 17.00 h
v m i n i g a l é r i i –

– výsta-
va prác detí Kliniky det-
skej psychológie.

(streda) o 17.00 h v salóniku
– – večer pre každé-
ho, kto má rád peknú pesnič-
ku. Vedie: Eva Wengová a Ján
Veselý. .

(sobota) o 19.00 h v spo-
ločenskej sále –

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále – – Cyk

lus rozprávok s detskou súťažou
Dnes: PUTOVANIE ROZPRÁV-
KOVOM. Účinkuje: Divadielko
BABENA

(streda) o 17.30 h v saló-
niku – – Nový
cyklus stretnutí s významnou žijú-
cou osobnosťou Pezinka

(piatok) o 19.00 h v spo-
ločenskej sále –

– Hlavný orga-
nizátor: František Féder, tel.: 0905
342 261

do 8. 1.

28.1.
ŽIJE MEDZI NAMI

30.1.
XV. PLES FAR-

NOSTI PEZINOK

SVETLO V HLBINÁCH

VÝSTAV PRÁC DETÍ KLINIKY
DETSKEJ PSYCHOLÓGIE

VÝSTAVY

VÝSTAVY
ALFRÉD PIFFL A
JEHO PEZINOK –
motív miznúceho

Pezinka na kresbách architekta,
historika, výtvarníka a vysoko-
školského pedagóga, ktorý v 1. po-
lovici 60. r. minulého storočia strá-
vil časť profesionálnej kariéry v
Pezinku a ceruzou zachytil je-
ho premeny. Výstava potrvá do
31. 1. 2009.

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

KINO DOMU KULTÚRY

2.-3.-4. Zakázané kráľovstvo
USA

6. Malé oslavy SR,ČR
7.-8. Quantum of Solance

USA
9.-11. Pavučina lží USA

13.-14. Rallye smrti USA
15. Fk: Darjeeling s ručením

obmedzením USA
16. Madagaskar 2 USA

17.-18. Madagaskar 2 USA
17.00 a 19.00 h.

20.-21. Deň kedy sa zastavila
Zem USA

22. Absurdistan USA
23.-25. Austrália USA
27.-28. Sirotinec USA

29. Fk: Slepé lásky SR
30. Vianoce na štvrtú USA

31.-1. Quarantine USA
31. Lovecká sezóna 2 USA

o 17.00 h.

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

18.1. (nedeľa) o 15.00 hod. –

– Nedeľný ateliér pre rodiny s
deťmi. Tvorivé dielne na anjelskú
tému, inšpirované výstavou

25.1. (nedeľa) o 16.00 hod. –
– Kurá

AN-
JELI ZLETELI Z NEBÍČKA NA
ZEM

KU-
RÁTOR PREDSTAVUJE

Počul
som spievaťanjela.

torka Galérie insitného umenia
pani KatarínaČierna urobí v rámci
sprievodných podujatí k výstavám
odborný výklad k výstave

ktorá potrvá
do 31. 1. 2009.

033/6404035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria
insitného umenia (Schaubmarov
mlyn), Cajlanská 255, Pezinok.

Počul
som spievať anjela,

Kontakt:

V pondelok 8. decembra sa
uskutočnila v minigalérii Pezin-
ského kultúrneho centra vernisáž
výstavy nazvanej Svetlo v hlbi-
nách. Jej organizátorom je Malo-
karpatský banícky spolok spolu s
PKC.

Výstava prezentuje zbierku ban-
ských svietidiel používaných v rud-
nom i uhoľnom baníctve na Slo-
vensku i v zahraničí. Pozoruhod-
nosťou je najstarší exponát
zbierky – takmer dvetisícročný ole-
jový rímsky kahanec z obdobia,
keď rímska ríša siahala až k Duna

ju. Pochádza z Rumunska. Zaují-
mavá je aj mosadzná lampa, vyro-
bená v kremnickej mincovni a v
roku 1922 darovaná prezidentovi
T. G. Masarykovi. Najväčšou lam-
pou je akumulátorová lampa,
používaná v nórskych uhoľných
baniach za polárnym kruhom, zís-
kaná na Lofotoch.

Všetky vystavené exponáty sú
zo súkromnej zbierky Jozefa
Osvalda z Banskej Štiavnice a záu-
jemcovia si ich môžu ešte poz-
rieťdo 7. januára 2009.

Jozef Mišuta

Dvetisícročný olejový rímsky kahanec


