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Ministerstvo životného prost-
redia aj napriek veĺkému odporu
Pezinčanov rozhodlo, že sklád-
ka v Novej jame, neďaleko ich
obydlí, sa môže dostavať. Pred-
tým v tejto veci rozhodoval aj
Krajský súd v Bratislave, ktorý
zamietol žalobu pezinských akti-
vistov Skládka nepatrí do mesta
a Mesta Pezinok proti spornému
rozhodnutiu Inšpekcie životného
prostredia.

Proti rozhodnutiu Krajského
súdu sa Pezinčania v januári
tohto roku odvolali na Najvyšší
súd.

Ak zavážanie skládky neza-
staví Najvyšší súd, možno ešte
namietať porušenie svojich
ústavných práv na Ústavnom
súde a potom na Európskom
súde pre ľudské práva. (r)

Partnerské mestá Pezinok a
Mladá Boleslav si vo februári tohto
roku spoločne pripomenú vzácne
jubileum a to 60. výročie podpísa-
nia zmluvy o parnerstve a spolu-
práci. Pri tejto príležitosti obidve
mestá chystajú niekoľko spoloč-
ných podujatí a stretnutí, na kto-
rých budú prezentovať nielen his-
tóriu, ale aj súčasné dianie v obi-
dvoch mestách. (ra)

Pezinský stánok na tohtoročnom Slovakiatoure Foto (mo)

Ani na jubilejnom 15. ročníku
Medzinárodného veľtrhu cestov-
ného ruchu ITF Slovakiatour v Bra-
tislave nechýbala samostatná pre-
zentácia mesta Pezinok a jeho šty-
roch partnerských miest (Mladá
Boleslav, Neusiedl am See, Mo-
sonmagyaróvár, Izola). V dňoch
22. – 25. januára sme vo výstav-
ných priestoroch Incheby spolu s
889 vystavovateľmi z 35 krajín sve-
ta predstavili bohatú ponuku ces-
tovného ruchu.

Veríme, že návštevníkov
veľtrhu oslovil aj sprievodný prog-

ram – Duo Life (Marián Mráz a
Martin Hodál) či harmonikár Ján
Veselý. Pozvánkou na Keramické
trhy boli ukážky točenia na kera-
mickom kruhu keramikárom
Michalom Renčkom z SOU Ko-
menského a úspech mala aj pravá
pezinská fyzulnačka, ktorú ponú-
kal Paľo Boriš, hlavný organizátor
Fyzulnačky, medzinárodnej
súťaže vo varení fazuľovej po-
lievky.

Ani jeden deň v našom stánku
nechýbali chutné regionálne
gastronomické špeciality, pripra-

vené študentmi SOU Komenské-
ho a samozrejme úspech mala i
prezentácia pezinských (Milan
Skovajsa, Peter Borik a Pavol Bo-
riš) a slovinských vinárov (Mirko
Blaževič).

Za pomoc ďakujeme Klubu
mestských sprievodcov, študen-
tom Obchodnej akadémie, Zlatko-
vi Blaževičovi – veľvyslancovi slo-
vinskej Izoly, ktorí počas štyroch
dní zabezpečovali servis a taktiež
študentom SOU Komenského za
perfektnú starostlivosť o hostí na-
šej expozície. (zs)

Na zrekonštruovanej Kolláro-
vej ulici bola inštalovaná pouličná
galéria, ktorú tvorí šesť trojpane-
lov s fotografiami. Na každom z
panelov sa osobitne predstavuje
jedno mesto – okrem Pezinka i päť
partnerských miest – Mladá Bole-
slav, Mosonmagyaróvár, Neusiedl
am See, Izola aAndrychów.

Projekt bol financovaný z pro-
striedkov Vyšegrádskeho fondu.

(mo)



Druhý poslanecký deň v roku
2009 sa uskutoční v prvú stredu v
mesiaci 4. februára od 16.00 do
18.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Vybraní poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú s
občanmi v miestnosti č. 19. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Psychologicko-peda-
gogickej 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)

predáva tieto nehnuteľnosti
- administratívnu budovu v
centre mesta na ulici M. R. Šte-
fánika č. 10 v Pezinku,

- rekreačnú chatu v Jánskej
doline,

- chatu situovanú na atraktív-
nom mieste, v rekreačnej ob-
lasti Kučišdorfská dolina

- 6 prefabrikovaných garáží

,

vrátane
príslušenstva a pozemkov vo
veľmi dobrom technickom sta-
ve. Minimálna kúpna cena je sta-
novená vo výške 1 626 502 eur,
t. j. 49 000 000,- Sk,

2,5 km od obce Liptov-
ský Ján, s možnosťou športové-
ho vyžitia, v zime zasnežovaná
zjazdovka, v lete termálne kúpa-
lisko. Minimálna kúpna cena je
stanovená vo výške 18 256,66
eur, t. j. 550 000,- Sk,

, cha-
ta je napojená na verejnú elek-
trickú sieť a vodovod. Mini-
málna kúpna cena je stanove-
ná vo výške 17 592,78 eur , t. j.
530 000,- Sk,

na betónovom základe vrátane
pozemkov, nachádzajúcich sa
na Trnavskej ulici v Pezinku. Mi-
nimálna kúpna cena jednej ga-
ráže s príslušenstvom a pozem-
kom je stanovená vo výške
5.642,97 eur t.j. 170.000,00
Sk.
Podmienky obchodných verej-
ných súťaží si môžete pozrieť
na stránke ale-
bo sa obrátiť na právne oddele-
nie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata
Gottschallová, vedúca právne-
ho oddelenia, tel. č.: 033/6901
121, e-mail: gottschallova.rena-
ta@msupezinok.sk).

www.pezinok.sk

V druhú januárovú nedeĺu, 11. januára, sa uskutočnil v rakúskom part-
nerskom meste Neusiedl am See . Už po druhýkrát
sa ho zúčastnila delegácia z Pezinka vedená primátorom mesta Olive-
rom Solgom. Koncert interpretáciou Haydnovho orchestra symbolicky
otvoril jubilejný rok 2009, v ktorom si Neusiedl am See pripomína 800.
výročie prvej písomnej zmienky o meste. V programe odzneli najmä die-
la J. Straussa a vyvrcholili presláveným valčíkom Na krásnom modrom
Dunaji.

Novoročný koncert

(EL)

(mo)

Mesačník BOLESLAVAN v tohtoročnom prvom čísle prináša celo-
stránkový materiál o šesťdesiatročných vzťahoch medzi mestami Pezi-
nok a Mladá Boleslav. V článku Jozefa Donáta je obsiahnutá história a
prítomnosť nášho mesta a fakty o vzájomnom partnerstve. Textová časť
je doplnená fotografiami.

V našich novinách o priateľských vzťahoch oboch miest budeme pí-
sať vo februárovom čísle.

Pezinok si aj tohto roku pripomenie Svetový deň sprievodcov cestov-
ného ruchu, ktorý sa slávi 21. februára. V tento deň sa o 10.00 hod. usku-
toční v Mestskom múzeu v Starej radnici podujatie s názvom Rozpráva-
nia o Pezinku a jeho domoch. Jeho cieľom je priblížiť súčasníkom známe
i menej známe poznatky z histórie rôznych budov v meste. Vstup pre ve-
rejnosť je voľný. (EL)

(ra)

Hospodárske noviny priniesli
13. novembra 2008 rozsiahlejší
rozhovor s predsedom Bratislav-
ského samosprávneho kraja Vla-
dimírom Bajanom pod názvom
Najväčším problémom je infra-
štruktúra, v ktorom okrem iného
hovoril aj o zamýšľaných investí-
ciách do rozvoja cestnej siete. Ne-
zabudol ani na riešenie katastro-
fálnej dopravnej situácie pod Malý-
mi Karpatmi a píše: „Smerom na
Pezinok je nutné vybudovať ob-
chvat, ktorý si vyžiada asi jednu
miliardu korún. Momentálne je to v
štádiu projektových príprav.“

Z aktuálnych informácii vieme,
že projekt obchvatu Pezinka, Vino-
sadov a Modry je v štádiu územné-
ho konania.

Prečítali sme si

Po odchode na dôchodok ve-
dúcej Stavebného oddelenia MsÚ
Ing. Valérie Jančovičovej nastúpi-
la po konkurznom konaní na túto
funkciu od 1.1.2009 Ing.Arch. Bro-
nislava Doláková. Oddelenie styku
s verejnosťou, médiami a projekto-
vého riadenia má tiež od začiatku
roka novú vedúcu. Po odchode

PhDr. Ibolye Thurzovej jeňou Mgr.
Monika Adameková. Po odchode
do dôchodku bývalej pracovníčky
Tamary Synákovej nastúpila na re-
ferát Štátneho fondu rozvoja býva-
nia Bc. Ľubica Mezeiová. Do dô-
chodku odchádza aj Ing. Eva Lupo-
vá CSc. a na jej miesto nastúpi
Mgr. Zuzana Somorovská. (ra)

(ra)

Na pozvanie predsedu vlády
SR Roberta Fica sa 8.januára pri-
mátor mesta Oliver Solga a vice-
primátor Ján Čech zúčastnili sláv-
nostného podujatia

v novej budove
Slovenského národného divadla.

Dovidenia ko-
runa, vitaj euro!

(ra)

Pravidelné dvojminútové pre-
skúšanie sirén v meste, ktoré sa
používajú na vyrozumenie obyva-
teľov pri mimoriadnych udalos-
tiach, sa uskutoční na pravé po-
ludnie v dňoch 9. 1., 13. 2., 13. 3.,
17. 4., 15. 5., 12. 6., 19. 7., 14. 8.,
11. 9., 9. 10., 13. 11. a 11. 12.
2009.

(ra)

Ministerstvo kultúry SR na ná-
vrh Pamiatkového úradu zrušilo
národnú kultúrnu pamiatku Vino-
hradnícky dom na Holubyho ulici
č. 67. Vo vyjadrení sa píše, že
„zostávajúce konštrukcie sú na-
toľko narušené, že nie je možné
zachovať originálnu hmotu, čo po-
važujeme za zánik pamiatkových
hodnôt, pre ktoré bol predmetný
objekt vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku.“

Dom bol neobývaný od konca
osemdesiatych rokov a špatil cen-
trum mesta najmä neudržiavanou
rozpadajúcou sa fasádou.

Na Fajgalskej ceste, v lokalite Dubový vŕšok, bola v minulom mesiaci
pri vstupe do viníc zaregistrovaná čierna skládka stavebnej sute, ale aj
iného odpadu. Pri šetrení Mestskou políciou boli zaistené usvedčujúce
materiály smerujúce ku konkrétnej osobe. Prosíme občanov, ktorí by ma-
li viacej informácií alebo boli svedkami vývozu a nelegálneho uloženia,
prípadne si všimli nákladné automobily či iné skutočnosti, vedúce k
usvedčeniu páchateľa, aby ich nahlásili na Mestskú políciu. Skladba sta-
vebnej sute nasvedčuje, že pochádza z búraniska starých domov buď v
centre mesta alebo z okolia Pezinka. (ra)

Mesto Pezinok v spolupráci
s Plaveckým oddielom a Mest-
skou plavárňou pozývajú pla-
veckých nadšencov z Pezinka a
okolia na 4. ročník Plaveckého
maratónu, ktorý sa uskutoční 6.
a 7. marca 2009 v Mestskej pla-
várni v Pezinku. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na Mestskom
úrade v Pezinku č. dv. 9, tel.
033/6901102, e-mail:

.

somorov-
ska.zuzana@msupezinok.sk

(EL)
Vo vode vás čaká pohoda i zábava Foto (mo)



Mesto Pezinok vydalo . Sú v ňom zahr-
nuté desiatky spoločenských, kultúrnych a športových akcií, ktoré budú
v Pezinku organizovať kultúrne, školské, záujmové a spoločenské orga-
nizácie.

K najväčším podujatiam budú patriť Vinobranie, Keramické trhy, Vín-
ne trhy, festivaly Kapustnica a Fyzulnačka, Kultúrne leto, Dychovky v pre-
ši a ďalšie. V bohatej ponuke chýbajú tradičné podujatia Cibulák a Etno-
festival. Pripravujú sa festivalík pouličného divadla (19.-20.6.) a etnopo-
dujatie Jeden svet.

Kalendár podujatí v tlačenej forme získate bezplatne v Informačnom
centre v Dome kultúry. Aktualizovaný ho budeme pravidelne uverejňo-
vať aj našich novinách.

Kalendár podujatí na rok 2009

(mo)

Dr. Milan
Melník, DrSC.

(mo)

Kandidát na prezidenta Slo-
venskej republiky prof.

(kandiduje za
HZDS) z vlastnej iniciatívy navští-
vil dňa 9. januára primátora mesta
Mgr. Olivera Solgu. Témou ich
stretnutia bola skládka odpadov v
Pezinku.

O problém s pezinskou sklád-
kou sa predtým zaujímali aj prezi-
dentskí kandidáti Ivan Gašparovič
a Iveta Radičová.

21. marca 2009

4. apríla

6. júna 2009
(mo)

Predseda parlamentu Pavol
Paška vyhlásil 8. januára termín
prvého kola volieb prezidenta na

. Prípadné druhé
kolo by sa uskutočnilo o dva týžd-
ne – .

Známy je aj termín volieb po-
slancov Európskeho parlamentu,
ktoré sa uskutočnia .

Zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2009/2010 sa bude
konať na základných školách v Pe-
zinku v zmysle § 20 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a všeobec-
ného záväzného nariadenia Mes-
ta Pezinok č. 13/2008 o určení
miesta a času zápisu na plnenie
povinnej školskej dochádzky

Zápis do škôl odporúčam uskutoč-
niť v zmysle všeobecného záväz-
ného nariadenia Mesta Pezinok č.
12/2007

- školský obvod - ulice:

- školský obvod
- ulice:

v dňoch 12. a 13. februára
2009 od 15.00 h. do 18,00 h.

Základná škola v Pezinku, Fán-
dlyho 11

Základná škola v Pezinku, Ku-
peckého ulica 74

1.mája, Bernolákova, Bratislavská,
Bystrická, Drevárska, Fajgalská ces-
ta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Gorkého,
Hviezdoslavova, Komenského, Kuku-
čínova, Majakovského, Mierová, Neru-
dova, Obrancov mieru, Puškinova, Sau-
laková, SNP od čísla 23 vyššie, Tolsté-
ho, Vajanského, Za koníčkom;

Farská, Fortna, Gogoľova, Ha-
sičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska,
Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova,

Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Kuz-
mányho Radničné námestie, M.R.Šte-
fánika, Malokarpatská, Meisslova, Mla-
doboleslavská, Moyzesova, Mýtna,
Potočná, Rázusova, Reisinger, Richar-
da Rétiho, Schaubmarova, SNP č. 1-
22, Suvorovova, Svätoplukova, Šan-
cová, Št. Polkorába, Tehelná, Vino-
hradnícka cesta, Za hradbami, Záhrad-
ná, Zámocká, Zigmundíkova;

Baba, Banícka, Bottova, Cajlan-
ská, Dobšinského, Dona Sandtnera,
Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa,
gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hrozno-
vá, Javorová, Jilemnického, Jiráskova,
kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L.No-
vomeského, Lesnícka, Malacká cesta,
Markušova, Muškátová, Na bielenisku,
Nálepkova, Natalin dvor, Panholec,
Pod kalváriou, Pod lipou, Rulandská,
Sama Chalupku, Senecká, Silvánová,
Sládkovičova, Slnečná, Stupy, Šafári-
kova, Šenkvická cesta, Švermova, To-
poľová, Trnavská, Záhumenice, Zum-
berská;

Cintorínska, Černi-
cová, D. Virgoviča, Družstevná, Euge-
na Suchoňa, Glejovka, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Ka-

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku 2

Základná škola s materskou
školou v Pezinku, Orešie 3

- školský obvod - uli-
ce:

- škol-
ský obvod - ulice:

menice, Kataríny Franklovej, Krkavec,
Leitne, Limbašská cesta, Ľudovíta Raj-
tera, Matúškova, Mlynárska, Myslenic-
ká, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie,
Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne,
Slnečné údolie, Štúrova, Talihov dvor,
Trnková, Vincúrska, Vinice, Viničian-
ska cesta, Za dráhou, Za panskou zá-
hradou, Železničná.

Zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31.
8. 2009 dosiahne vek šesť rokov,
na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole. Zákon-
nú povinnosť zapísať dieťa do zá-
kladnej školy na Slovensku má
každý rodič, ktorý je občanom SR
a aj jeho dieťa má slovenské ob-
čianstvo, bez ohľadu na to, kde ži-
je. V prípade, že dieťa má dvojité
občianstvo, rodič tak urobiť nemu-
sí, pokiaľ navštevuje školu v da-
nom štáte podľa jeho legislatívy.

Pri zápise je zákonný zástupca
povinný predložiť platný občian-
sky preukaz alebo identifikačnú
kartu a rodný list dieťaťa. V prípa-
de zdravotne postihnutého die-
ťaťa treba predložiť aj doklad o je-
ho zdravotnom postihnutí.

Mgr. Oliver SOLGA
primátor

ako zriaďovateľ Školskej je-
dálne pri Materskej škole Va-
janského 16 Pezinok, týmto v
zmysle ustanovenia § 5 záko-
na č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
vyhlasuje

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Dátum a miesto podania žia-
dosti a účasť na výberovom
konaní:

6. 2.
2009 o 11.00 hod.,

výberové konanie
za týchto podmienok:

Mesto Pezi-
nok, Radničné nám. č. 7, 902
14 Pezinok

vedúca Školskej je-
dálne pri Materskej škole Va-
janského 16 v Pezinku

stredná odborná škola s maturi-
tou, zdravotný preukaz

prá-
ca s PC (Word, Excel), najme-
nej 3 roky praxe, riadiace a orga-
nizačné schopnosti, komuni-
kačné predpoklady, občianska
bezúhonnosť

žia-
dosť, profesijný životopis, ove-
rené doklady o ukončení vzde-
lania, výpis z registra trestov
nie starší ako tri mesiace.

Žiadosť s dokladmi je
potrebné zaslať poštou alebo
osobne doručiť v zalepenej
obálke (so spätnou adresou a
uvedením kontaktu telefón ale-
bo e-mail) v termíne do

na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radnič-
né nám. č. 7, 902 14 Pezinok s
označením obálky:
„VÝBEROVÉ KONANIE ve-
dúca ŠJ pri MŠ Vajanského 16
Pezinok“.

Keď som pred niekoľkýmií týždňami dostal
pozvanie na priateľské narodeninové stretnutie,
chvíľu mi trvalo, než som si uvedomil, že ide o ne-
všednú a výnimočnú udalosť. Pozval ma človek,
ktorého si nesmierne vážim a pozval ma pri prí-
ležitosti, ktorá je priam neuveriteĺná. Predovšet-
kým kvôli vitalite a životnej sile jubilanta. Tá akosi
prekrýva úctyhodný vek barda. Je to však tak.

Ing. Michal Valachovič, známy pezinský vino-
hradník a vinár, aktívny člen Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov, nositeľ francúz-
skeho ocenenia – titulu Grand Couseiller Vin de
Bordeaux i ocenenia za celoživotný prínos pre
vinárstvo a vinohradníctvo v Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti, sa dožil osemdesiatich rokov.

Nech mi preto ešte raz dovolí, aby som mu,
tentoraz aj v mene Komisie pre vinohradníctvo a
vinárstvo pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku,
zaželal pevné zdravie a pohodu. A čosi aj nám
ostatným: nech ešte dlho trvá možnosť stretávať

sa a počúvať zážitky, skúsenosti i rady Miška Va-
lachoviča.

predseda Komisie pre vinohradníctvo
a vinárstvo pri MsZ v Pezinku

doc. PaeDr. René Bílik, CSc.

Ing. M. Valachovič (vpravo)
s francúzskym vyznamenaním

Knihy, ktoré zakúpili občania
Pezinka deťom v rámci projektu

, sú už u
svojich majiteľov. Prostredníc-
tvom nadácie Revia a Knihkupec-
tva Modul v Pezinku bolo obdaro-
vaných 92 detí knihami v celkovej
hodnote 690,90 € (20 814 Sk).
Medzi zakúpenými publikáciami
boli nielen rozprávkové knihy, ale
aj encyklopédie, poviedky, bájky a
iné.

Otvor srdce, daruj knihu

Veronika Veverková



Ako občan Pezinka som pohoršený nad nečinnosťou úradov pri
zabezpečení vývozu odpadov počas uplynulých sviatkov. Na druhý
sviatok vianočný som vynášal odpad do kontajnera a bol som nemilo pre-
kvapený a znechutený, v akom stave sa nachádzali nádoby na odpad.
Všetky boli preplnené, ľudia museli odpad hádzať vedľa nich. Myslím
si, že platíme dosť peňazí za tieto služby, aby aspoň cez sviatky sme
nemali okolie bytoviek ako smetisko. Je to taký problém zriadiť službu
na odvoz odpadov počas sviatkov, keď vieme. že sa ich vyprodukuje
oveľa viac? Cez bežný týždeň sa vyvážajú smeti dvakrát, teraz cez sviat-
ky iba raz. Mário Horváth

Skauti zo 61. zboru Modrý oblak
Pezinok priniesli 23. decembra do
nášho mesta Betlehemské svetlo.
Obyvatelia si ho mohli odpáliť na
Radničnom námestí. Okrem toho
skauti svetlo z rodiska Ježiša Kris-
ta rozniesli aj do Kláštora, Dolné-
ho kostola, Domova sociálnej sta-
rostlivosti a do okolitých obcí. (kh)

K zaujímavým návštevníkom
nášho mesta na sklonku minulého
roka patrila skupina Mexičanov,
ktorí navštívili Pezinok v rámci sve-
tového klubu Friendship Force (Si-
la priateľstva). Klub má organizač-
né zložky aj na Slovensku. Bol za-
ložený na báze priateľstva a stre-
távania sa ľudí z celého sveta.

Mexičania počas európskeho
pobytu navštívili na Slovensku Bra-
tislavu, Piešťany a ďalšie mestá.
Jednodenný pobyt v Pezinku orga-
nizovala členka klubuAlžbeta Jed-
ličková. Hostia s mestským sprie-
vodcom Petrom Roncom si pozre-
li historické jadro mesta, Mest-
ské múzeum, Malokarpatské
múzeum, kostoly, Zámocký park,
pamätníky obetiam vojny. Navští-
vili tiež gastronomické zariade-
nia, kde ochutnali slovenské jedlá,
nápoje a samozrejme pezinské
vína.

Hostí z mexickej Tolucy pozdra-
vil aj primátor mesta Oliver Solga,
čo prijali s potešením.

Dozvedeli sme sa, že ich mesto
je vzdialené 50 km od Mexico-City

a má 1 mil. obyvateľov.
V Pezinku sa im páčilo, pekné

spomienky si odniesli i zo stretnutí
s našimi ľudmi.

Peter Ronec

(r)

Obyvatelia bytoviek Za dráhou
nás upozornili na znečisťovanie
verejnej komunikácie Za dráhou
silnými autami a stavebnými me-
chanizmami. V liste uvádzajú, že
znečistenie nikto neuprace a tak
prechádzajúce autá blato a špinu
roznášajú po celom úseku.

V letných mesiacoch počas ví-
kendov sa sem chodilo mnoho
ľudí korčuľovať, teraz je ulica špi-
navá, zablatená a neatraktívna na
tiché prechádzky. Pýtajú sa: Ko-
mu patrí spomínaná komuniká-
cia? Kto je za tento stav zodpo-
vedný?Takto to vyzeralo v sobotu 13. decembra

Pri vybavovaní dokladov, výpi-
sov, odpisov, potvrdení, osvedče-
ní a v ďalších prípadoch, kde sa
platia správne a súdne poplatky
formou kolkových známok, po 17.
januári 2009 môžu občania použí-
vať len euro kolkové známky na-
miesto doterajších korunových.

Nepoužité korunové kolkové
známky bude ich distribútor –

odkupovať v
eurách za ich nominálnu hodnotu,
len po overení ich pravosti, do kon-
ca roka 2009.

Kolkovými známkami sa môžu
platiť správne poplatky, len ak v
jednotlivom prípade neprevyšujú
sumu 300 euro. Pri vyšších su-
mách možno platiť v hotovosti do
pokladnice správneho orgánu,
poštovým poukazom na účet
správneho orgánu alebo prevo-
dom z účtu v banke.

V súvislosti so zavedením eu-
ra na Slovensku došlo k súbež-
nému zavedeniu euro kolko-
vých známok.

Slo-
venská pošta, a. s.

(mo)

– oddelenie prevencie, Caj-
lanská 95, Pezinok otvára cyklus
pre žiakov 5. a 6. ročníkov základ-
ných škôl, ktorí majú problémy so
správaním v školskom alebo ro-
dinnom prostredí (záškoláctvo,
konflikty, agresivita, fajčenie a
iné). Počas týchto stretnutí sa bu-
deme venovať rôznym skupino-
vým aktivitám a budú sa konať pra-
videlne v našom centre.

Rodičia, ktorí máte záujem o bliž-
šie informácie, kontaktujte nás čo
najskôr na tel. č. 033/6404388 ale-
bo na e-mailovej adrese:

Termín prvého stretnutia bude
upresnený.

Centrum psychologicko-pe-
dagogického poradenstva a pre-
vencie

(les)

cvapp-
pezinok@seznam.cz.

Po nedeľnej predpoludňajšej sv.
omši 18. januára sa v Dolnom
kostole pezinskí veriaci rímsko
-katolíckeho vierovyznania roz-
lúčili so svojim farárom vdp. Zden-
kom Sitkom, ktorý po viac ako ôs-
mich rokoch z Pezinka odchádza
na farnosť do Gbelov. Poďakovali
mu za bohatú duchovnú, pasto-
račnú i organizačnú činnosť a za-
želali mu na novom pôsobisku ve-
ľa zdravia, úspechov a Božej mi-
losti.

V piatok 16. januára sa s pánom
farárom oficiálne rozlúčil v mene
všetkých Pezinčanov aj primátor
mesta Oliver Solga. (ra)

Aj v tomto roku sa uskutočnila
na Slovensku vianočná finančná
zbierka ,
ktorej organizátormi už po siedmy-
krát boli spoločnosť Tesco Stores
SR a Slovenská humanitná rada.

V 50 obchodoch Tesco na celom
Slovensku sa konala zbierka do
prenosných urien a vo všetkých 69
obchodoch spoločnosti aj predaj
vybraných výrobkov, čím sa získa-
la rekordná suma 4 544 789 Sk
(150 860 €). Zbierku organizovali
aj v Hypermarkete Tesco Pezinok.

Pomôžte spolu s nami

Počas štyroch víkendov sa vy-
zbieralo 192 589 Sk. Je to štvrtá
najvyššia suma vyzbieraná v Tes-
co obchodoch na Slovensku. Viac
sa získalo iba v Bratislave, Žiline a
Nitre. Svedčí to o ozajstnej do-
bročinnosti a spolupatričnosti Pe-
zinčanov.

V rámci projektu sa na zbierke v
našom meste podieľala Špeciálna
základná škola Pezinok, ktorá zís-
kané prostriedky použije na vylep-
šenie učebných priestorov a ná-
kup školských pomôcok. (mo)

Módna agentúra Runway v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym cent-
rom a Mestom Pezinok usporiadajú
4. ročník súťaže MISS okresu Pezi-
nok 2009. Kasting a semifinále sa
bude konať v sobotu 7. februára o
10.00 v Dome kultúry.

Prihlásiť sa môžu záujemkyne
slobodné, bezdetné, vo veku 14 až
23 rokov, výška nad 168 cm. So
sebou si treba priniesť plavky a lo-
dičky. (r)

MISS PEZINOK 2009



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)

Zamestnanci Oddelenia
školstva a sociálnych vecí MsÚ
Pezinok sa v priebehu roka stre-
távajú s jednotlivcami či rodina-
mi, ktorí sa ocitnú v núdzi. Naj-
mä finančnej. Ak majú nárok na
príspevok v zmysle zákona o
hmotnej núdzi, finančnú pomoc
poskytneme. Sú však aj takí,
ktorí nárok na príspevok nema-
jú. Preto sme radi, že každý rok
môžeme pomôcť aj ostatným z
fondu pána viceprimátora Ing.
Jána Čecha.

Tento rok bola finančná po-
moc použitá na pomoc jednot-
livcom (náhradné ubytovanie),
rodinám s deťmi (nákup potra-
vín), zdravotne postihnutým a
seniorom (nákup zdravotných
pomôcok).Aj vďaka tejto pomo-
ci tento rok mohli niektoré pe-
zinské deti, ktoré sú umiestne-
né v detských domovoch, strá-
viť vianočné sviatky s rodičmi.

vedúca OŠaSV
Mgr. Renáta Minarovičová

Legislatívnymi zmenami v ob-
lasti miestnych daní a poplatkov
(článok X. zákona č. 465/2008
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa aj
zákon č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady) a v súvislosti s
ustanoveniami generálneho záko-
na a vykonávacej vyhlášky MF SR
č. 75/2008 Z. z. ktorou sa upravili
pravidlá vykazovania peňažných
údajov a postup pri prepočtoch
peňažných údajov v súvislosti s
prechodom zo slovenskej meny
na menu euro vydalo Mesto Pezi-
nok Všeobecne záväzné nariade-
nie č. 10/2008, kde boli všetky
sadzby daní a poplatkov upravené
iba prepočtom z Sk na euro a to
smerom na dve desatinné miesta
na najbližší eurocent nadol. Mesto
sa k tomuto zaviazalo v etickom
kódexe, v ktorom garantovalo, že
nezneužije prechod na novú menu
na zvyšovanie sadzieb daní a po-
platkov. To znamená, že úhrady za
platobné výmery vygenerované
na rok 2009 v prepočte na euro ne-
budú vyššie oproti rovnakým úhra-
dám v roku 2008. Podobne ak Mes-
to vyrubí v r. 2009 daň spätne za
obdobia pred 1. 1. 2009 , resp. bu-
de vracať miestnu daň, poplatok
alebo ich pomernú časť, ktoré boli
zaplatené pred 1. 1. 2009, budú
tieto sumy zaokrúhlené podľa oso-
bitných predpisov v prospech da-
ňovníkov.

Nové priznania na daň z nehnu-
teľností podávajú len tie osoby (fy-
zické i právnické), ktoré sa k dátu-
mu 1. januára 2009 stali novými
daňovníkmi alebo tie osoby, u kto-
rých nastali oproti roku 2008 zme-
ny takých skutočností, ktoré sú roz-
hodujúce pri vyrubení dane (na-
príklad zmena kultúry pozemku,
zmena výmery nehnuteľnosti a

pod.). Povinnosť je do 31.januára
2009.

Mesto nebude vyrubovať ani
vyberať daň z nehnuteľností nižšiu
ako 3 eura (90,378 Sk). Tak ako v
minulom roku od dane z pozem-
kov a dane zo stavieb a dane z by-
tov sú oslobodení tí občania, ktorí
preukážu hmotnú núdzu v zmysle
zákona č. 599/2003 Z. z. v pl. zne-
ní.

Nové
sa po

zapracovaní všetkých nahláse-
ných úprav a zmien od daňovní-
kov budú postupne generovať v
priebehu mesiacov február a ma-
rec. Posledný ucelený marcový
týždeň, t. j. od si
budú môcť občania Mesta Pezi-
nok vyzdvihnúť platné platobné
výmery priamo na mestskom úra-
de v predĺžených stránkových ho-
dinách od 8.00 do 18.00 h vrátane
obednej prestávky a daň aj zapla-
tiť.

Platobné výmery k dani za psa
(formou poštových poukážok), k
dani za predajné automaty a nevý-
herné hracie prístroje budú rozpo-
sielané v týchto dňoch. Splatné sú
do 31.januára 2009. Sadzby jed-
notlivých daní oproti roku 2008
upravované neboli a sumy k úhra-
de budú prepočítané konverzným
kurzom so zaokrúhlením v pro-
spech poplatníka.

sa pre podnikateľov
vo forme dohôd o využívaní a vyúč-
tovaní množstvového zberu sa ge-
nerujú a priebežne budú rozosiela-
né. Platobné výmery za komunál-
ne odpady pre fyzické osoby
t. j. občanov v rodinných a byto-

vých domoch a vlastníkov a užíva

platobné výmery k daniam
z nehnuteľností na rok 2009

23. – 27.3.2009,

Platobné výmery poplatkov za
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady

teľov chát, budú k dispozícii prvý
marcový týždeň t. j.

na Mestskom úrade s mož-
nosťou poplatok zaplatiť aj v mest-
skej pokladni. V roku 2009 je zme-
na: platobný výmer na poplatok
pre fyzické osoby sa nebude vydá-
vať na každý polrok zvlášť, ale jed-
norazovo na celý rok. Pri sumách
vyšších ako 66,38 eura (1999,76
Sk) pre poplatníka (napr. keď je po-
platník jeden člen za rodinu) je po-
platok splatný v splátkach. Všetky
sadzby poplatkov za komunálny
odpad zostali zachované z roku
2008 a upravili sa konverzným kur-
zom na euro. Sumy úhrad budú za-
okrúhlené v prospech poplatníkov.

Miestne dane a poplatky tvoria
významnú časť príjmovej časti roz-
počtu Mesta Pezinok. Financujú
sa z nich v plnom rozsahu poplat-
ky za vývoz a uskladnenie komu-
nálneho odpadu, čistenie mesta
ako aj náklady v oblasti školstva,
sociálnych vecí, kultúry a ostatné
náklady samosprávy. Všetci po-
platníci majú daňovú povinnosť v
oblasti daní a poplatkov vyrubenú
rozhodnutím platobným výme-
rom, ktorý musí byť preukazateľne
doručený. Platobná disciplína má
v Pezinku zvyšujúcu sa úroveň a
verím, že vynutiteľnosť platobnej
povinnosti formou exekučných titu-
lov sa bude minimalizovať.

Vážení spoluobčania, tým, že si
osobne vyzdvihnete platobné vý-
mery k daniam z nehnuteľnosti a k
poplatkom za komunálne odpady
v čase tzv. „dlhého týždňa“ ušetrí-
te mestu viac ako pol milióna ko-
rún (16,6 tis. euro) na poštovnom,
ktoré môžu byť použité napríklad
aj na opravu chodníka pred vaším
domom.

,
vedúca finančného oddelenia

od 2. 3.-6. 3.
2009

Ing. Janka Sandtnerová

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v spolupráci s
Národnou transfúznou stanicou
Bratislava a Pezinským kultúr-
nym centrom vás pozývajú na
odber krvi, ktorý sa uskutoční v
stredu 4. marca od 8.00 do
12.00 h v Dome kultúry na Ho-
lubyho ulici v Pezinku.

So sebou si treba priniesť kar-
tu poistenca a občiansky preu-
kaz. Vítaní sú všetci pravidelní
darcovia, ale aj prvodarcovia.

Matej Belan



Mesto Pezinok leží v srdci sta-
robylej Malokarpatskej vinohrad-
níckej oblasti, z ktorej vína už od
stredoveku patrili k tým najlepším
v širokom okolí. Svoje výsadné
postavenie si tieto vína udržia-
vajú dodnes, dôkazom čoho je
množstvo ocenení a medailí, ktoré
zbierajú v ťažkej konkurencii vín
nielen zo Slovenska, ale aj z celej
Európy. Sú jedinečné pre svoj ty-
pický charakter a originálne pod-
mienky, kde sa rodia. Práve kom-
binácia osobitného zloženia pô-
dy, výnimočnosti polohy, ojedine-
lej mikroklímy a rukopisu vinára je
tým, prečo sú

v čase
od 12.00 do 21.00 hod. bude mať
široká verejnosť unikátnu príleži-
tosť degustovať a

, členov Združenia pezinských

vína z Pezinka a je-
ho okolia originálne a nenapo-
dobiteľné.

V sobotu 14. februára

spoznať vína
od najlepších pezinských viná-
rov

Pezinské vínne pivnice 2009
Začína sa písať história nového vinárskeho podujatia

vinohradníkov a vinárov a pozva-
ných hostí, ktorí v tento deň otvo

ria svojich a
prevádzok. Mladé vína budú vyčí-
rené, vyzreté a v dobrej kondícii,
staršie ročníky na vrchole svojich
síl.

Kúpou vstupenky na podujatie
získate v štýlovej taške vložený
originálny degusta čný pohárik,
vínny pas s mapou jednotlivých
zastávok v meste, dva bonusové
lístky na kúpu ľubovoľného vína

dvadsaťdva pivníc

a
. Počas podu-

jatia môžete aj výhodne nakúpiť
vína priamo od výrobcu.

a jeho blízkom oko-
lí. Návštevníkom tak odpadá prob-
lém dopravy a zdĺhavého presúva-
nia medzi jednotlivými stano-
višťami. Môžete tak spojiť vínnu
turistiku s príjemnou prehliadkou
vinohradníckeho mesta a ochut-
návkou miestnych gastronomic-
kých špecialít.

Cena vstupenky je 20 €
(602,52 Sk), rezervácia možná od
12. 12. 2008 e-mailom na:

, resp. na tel. číslach
033/641 2057, 0911 400 495. Bliž-
šie informácie nájdete na:

. Dovidenia vo februári, pria-
telia!

Občianske združenie
MUSEUM VINORUM

možnosť ochutnať všetky po-
núkané vzorky vín

Všetkých vinárov nájdete v
centre mesta

Martin Hrubala

preda-
j@pvp.sk

www.p-
vp.sk

Vlani mali profesionálni hasiči z
hasičských staníc v Pezinku a Sen-
ci (obe sú súčasťou Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku) 817 vý-
jazdov. V Pezinku z 351 výjazdov
bolo 132 k požiarom a 173 k do-
pravným nehodám a iným technic-
kým zásahom. Hasiči zasahovali
aj pri ekologických udalostiach.

Pri požiaroch bola usmrtená jed-
na osoba a osem bolo zranených.
Dopravné nehody a iné technické
havárie si vyžiadali oveľa krutejšiu
daň, zomrelo pri nich 21 osôb.

Aj napriek rýchlym a účinným
zásahom, vznikli pri požiaroch ško-
dy na majetku 35 miliónov korún.
Hasiči zachránili hodnoty za vyše
152 mil. Sk.

Najviac výjazdov mali k požia-
rom v súvislosti s vypaľovaním
trávnatých, krovitých a lesných po-
rastov. Zvýšil sa aj počet výjazdov
k dopravným nehodám, najmä na
diaľnici Bratislava – Trnava.

Hasiči sa teda nenudili. I tak
mali štyridsať výjazdov kvôli pla-
ným poplachom. Niektorí ľudia,
žiaľ aj deti, zo žartu alebo z dlhej
chvíle oznámia hasičom klamlivú,
zavádzajúcu informáciu, pričom si
neuvedomia, že v tej chvíli môže
byť človek niekde inde ozaj v núd-
zi. V prípade odhalenia hrozí tým-
to „vtipkárom“ nemalá pokuta.

Súčasťou práce Oddelenia pre-
vencie OR HaZZ je vykonávať kon-
trolnú činnosť u právnických i fy-
zických osôb. Vyjadrujú sa aj k do-

V rámci celoslovenskej škol-
skej výstavy JUVYR v Bratislave
sa uskutočnil 11. ročník Medziná-
rodného veľtrhu cvičných firiem.
Zúčastnilo sa ho 66 domácich a 44
zahraničných (Rakúsko, Česká
republika, Fínsko,Maďarsko, Poľ-
sko a Rumunsko) cvičných firiem.
Hodnotil sa ceľkový vzhĺad stán

ku, komunikácia a vystupovanie
žiakov, katalóg a elektronické pre-
zentácie.

Súťaže sa zúčastnili aj cvičné
firmy Obchodnej akadémie v Pe-
zinku. Je známe, že na tejto škole
venujú cvičným firmám veľkú po-
zornosť. Potvrdilo sa to aj v tohto-
ročnej konfrontácii na medziná

rodnej úrovni.
Víťazom súťaže sa stala firma

,
ktorá získala aj druhé miesto v ka-
tegórii najlepší stánok. Úspešná
bola i cvičná firma

Grand z tejto školy, ktorá sa
umiestnila na druhom mieste.

EXTRA Watour z OA Pezinok

Horský ho-
tel

(mo)

kumentácii stavieb z hľadiska po-
žiarnej bezpečnosti, zabezpečujú
preventívno-výchovnú činnosť a
riešia priestupky.

V minulom roku bolo vykona-
ných 285 protipožiarnych kontrol,
pri ktorých bolo zistených 3261 ne-
dostatkov. Majiteľom objektov s
najzávažnejšímií nedostatkami
bolo uložených 10 pokút v celko-
vej sume 108 tisíc Sk.

V oblasti preventívno-vý-
chovnej činnosti OR HaZZ za-
pezpečilo rôzne akcie pre deti, mlá-
dež a verejnosť. Okrem toho orga-
nizovali súťaže v hasičskom špor-
te, ukážky hasičskej techniky a
hasiči sa zúčastňovali besied na
školách.

pplk. Ing. Eva Orlická

(ra)

Prvú januárovú nedeľu sa
stretli členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru Pezinok – mesto
na svojej výročnej schôdzi v Dome
kultúry. Za účasti prezidenta DHZ
na Slovensku Jozefa Minárika a
primátora Olivera Solgu hodnotili
svoju bohatú činnosť v oblasti pro-
fesnej, športovej i spoločenskej za
rok 2008.

Nedávno prijatá novela Trest-
ného zákona sprísnila vjazd do le-
sov motorovými vozidlami, motor-
kami, štvorkolkami a podobne. Od-
teraz je nepovolený vjazd trest-
ným činom a nie priestupkom, za
ktorý ste doteraz mohli dostať ma-
ximálne päťtisícovú pokutu. Poru-
šenie zákona môžu kontrolovať
členovia lesnej stráže, lesníci aj
polícia. Dúfajme , že konečne od-
zvoní najmä motorkárom, ktorí pla-
šili lesnú zver a svojou bezohlad-
nosťou ohrozovali turistov. (ra)

Inštitút pre ekonomické a so-
ciálne reformy zverejnil Výsledky
HESO , teda hodnotenie ekono-
mických a sociálnych opatrení za
tretí štvrťrok 2008, z ktorého jasne
vyplýva, že hrozba štátnej regulá-
cie cien v energetike a povolenie
výstavby skládky odpadov v Pe-
zinku sú najškodlivejšími opatre-
niami, ktoré štátne orgány v tomto
čase urobili. Štyridsať špičkových
odborníkov z rôznych oblasti ve-
deckého , podnikateľského i spo-
ločenského života konštatovalo:
„učebnicový príklad ignorovania
názoru verejnosti štátnymi orgán-
mi typický pre nedemokratické
režimy“ a „ jasné účelové rozhod-
nutie šité na mieru staviteľom
skládky“. Celú správu nájdete na
www.ineko.sk (ra)

Populárny týždenník Život pri-
niesol vo svojom prvom tohoroč-
nom čísle výsledky ankety nazva-
nej . Čest-
ná druhá priečka v kategórii Vzo-
stupy sa ušla aj pezinským aktivis-
tom bojujúcim proti skládke v No-
vej jame. V odôvodnení sa píše: „
Občiansky protest

s lídrami Zuzanou Ča-
putovou a Oliverom Solgom doká-
zal neuveriteľne vyburcovať nie-
len Pezinčanov, ale aj slovenskú
verejnú mienku. To sa už dávno ni-
jakým aktivistom nepodarilo.“
Prvú priečku obsadil Igor Barát,
splnomocnenec vlády pre zavede-
nie eura a tretiu priečku zaujal mi-
nister zahraničných vecí Ján Ku-
biš.

Vzostupy a pády 2008

(ra)

Skládka nepat-
rí do mesta



Realizovali sme výstavbu 10 mestských
bytov ( areál MŠ Za hradbami), výstavba 40
nových bytov je pripravená na Malokarpatskej
ulici ( v súčasnosti je požiadané o vydanie sta-
vebného povolenia).

Vybudovali sme parkoviská, chodníky, kon-
tajnerové stanovištia, verejnú zeleň a garáže
(ul. Malokarpatská, Moyzesova, Mladobole-
slavská, Kollárova Novomestského a iné).

Mesto podporilo nadstavbu podkrovných
bytov nad plochými strechami, najmä na síd-
liskách, aby si občania mohli riešiť problémy
bývania i skvalitnenie opláštenia budov.

Mesto úspešne zrekonštruovalo historickú
mestskú budovu na Radničnom námestí 9 v
hodnote 60 mil. Sk (1 991 635 eur), komerčné
nájmy už umožňujú splácať bankový úver.

Bolo vydané stavebné povolenie na tzv.
Mestský dom na Holubyho č. 22, rekonštruk-
cia je zastavená pre nemožnosť získať grant z
finančnej pomoci EÚ pre Bratislavský kraj.

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva po-
kračuje len v obmedzenej miere pre nedosta-
tok finančných prostriedkov a odpájanie niek-
torých bytoviek od centrálnych zdrojov, keďže
im to nový zákon umožňuje.

K dnešnému dňu je vybraný zhotoviteľ no-
vého územného plánu. Návrh nového ÚPN bol
pripomienkovaný občanmi , odbornou verej-
nosťou i poslancami. Do neho bude zapraco-
vaný aj generel dopravy a plán centrálnej mest-
skej zóny.

Koncepcia rozvoja mesta a jeho jednotli-
vých oblastí sú schvaľované a vyhodnocova-
né v Mestskom zastupiteľstve každoroč-
ne.

Bezpečnostný kamerový systém je prie-
bežne rozširovaný na ďalšie časti mesta ( pri-
budol monitoring Kollárovej ul. ,kruhovej križo-
vatky pri Kláštore a pred Zámkom).

Vybudovali sa nové parkoviská na Kolláro-
vej, Suvorovovej a Moyzesovej ulici, rozosta-
vané je nové parkovisko s rampou za Domom
kultúry.

Miestna komunikácia medzi ul. SNP a Faj-
galskou cestou nebude realizovaná pre nedo-
statok finančných prostriedkov a najmä ne-
možnosť vysporiadať súkromné pozemky.

Mestská minibusová doprava zatiaľ reali

Mesto naďalej spolupracuje s BSK a Do-
pravoprojektom na príprave výstavby cestné-
ho obchvatu, v súčasnosti je projekt v štádiu
územného konania.

Priebežne sa zlepšuje kvalita mestských
komunikácií, ciest a chodníkov, budujú sa no-
vé asfaltové povrchy a chodníky zo zámkovej
dlažby. Zimná údržba je dostatočná aj vďaka
priaznivým poveternostným podmienkam.

V decembri minulého roku uplynuli dva roky od volieb do mestskej sa-
mosprávy a od nástupu nového zastupiteľského zboru. Polovica volebného
obdobia, v ktorej sa práve teraz nachádzame, je príležitosťou na bilancovanie,
ale i informovanie občanov mesta o realizácii volebného programu, o tom, čo sa
podarilo doteraz urobiť a tiež o tom, čo sa pripravuje v nadchádzajúcom
dvojročnom období. Napriek tomu,že podobne ako Televízia Pezinok aj časopis
Pezinčan pravidelne informuje o tomto dianí, prinášame dnes podrobnejšiu
bilanciu uplynulého obdobia. Odpočet je rozdelený podľa jednotlivých oblastí a
kapitol, tak ako ho schválilo Mestské zastupiteľstvo vo svojom programovom
vyhlásení pred dvoma rokmi a ako bolo aj uverejnené v časopise Pezinčan č. 2
a 3 v roku 2007.

Rozvoj,
bývanie,
výstavba

zovaná nebola, pripravuje sa aj alternatívne
riešenie.

Dlhodobá koncepcia dopravy v meste bude
súčasťou nového Územného plánu.

Prepojenie ulíc Okružná a SNP je zrealizo-
vané a slúži ako tzv. severný obchvat.

Podkarpatský kanalizačný zberač z Pezin-
ka do Vrakune je pred kolaudáciou, na de-
saťročia vyrieši problémy mesta so splaško-
vou vodou.

Budovanie kanalizácie v Grinave je ohro-
zené zastavením všetkých investičných prác
zo strany BVS.

Separovanie a odvoz odpadov je zabez-
pečené na skládku Dubová, poplatky pre
občanov sú stabilizované. Pripravuje sa vý-
stavba separačného dvora.

Adekvátnymi prostriedkami, spolu s občan-
mi a občianskymi aktivistami, bojujeme proti
výstavbe skládky v Novej jame.

Výsadba stromov sa uskutočňuje priebež

Doprava

Životné prostredie

ne, pripravená je generálna revitalizácia Zá-
mockého parku.

Okolie Železničnej stanice až po svetelnú
križovatku na Holubyho ulici bude rekonštruo-
vané už tento rok.

Dom smútku je v štádiu vyhotovenia projek-
tovej dokumentácie a jeho výstavba bude ak-
tuálna až po vysporiadaní pozemkov na rozší-
renie cintorína.

Najväčšia stavba realizovaná v tomto volebnom období – rekonštrukcia mestskej
budovy na Radničnom námestí 9



Fungovanie Mestského úradu je na
štandardnej úrovni, personálne stabilizované
a funkčné. Prísľub o bezplatnom pripojení
občanov na internet zatiaľ realizovaný nebol.
Informovanosť obyvateľov o dianí v meste je
dostatočná formou mestských médií, verej-
ných zhromaždení i poslaneckých dní.

Najmä v minulom roku sa zvýšil dôraz na
informovanosť občanov a akceptáciu ich ná-
zorov na riešenia navrhované Mestom a to for-
mou verejných prerokovaní. Formoval sa aj
kolektív dobrovoľných poradcov odborníkov
na jednotlivé oblasti, tzv. Rada starších.

Spolupráca s cirkevnými inštitúciami a ob-
čianskymi združeniami je na veľmi dobrej úrov-
ni.

Verejné osvetlenie je postupne rekonštruo-
vané a do praxe sú zavádzané úsporné tech-
nológie. Audit a pasportizácia reklamných za-
riadení prebieha, z toho dôvodu bolo napr. za-
stavené ďalšie osádzania bilboardov v meste.

Bolo realizovamé vybudovanie fontány a
osadenie sochy prešiarov ako jedného zo sym-
bolov mesta.

Mesto pripraví v najbližšej možnej dobe pro-
jekt domova dôchodcov, ku ktorému nás zavä-
zuje nový zákon z konca roku 2008.

Všestranná je aj podpora činnosti Klubov
dôchodcov ( zriadili sme nový KD na Cajle, pri-
pravuje sa rekonštrukcia na Kollárovej ul.) ,
podpora spoločenských a neziskových organi-
zácií a občianských združení.

V maximálnej možnej miere sú budované
bezbariérové vstupy do mestských budov (hyd-
raulické plošiny a výťahy), ako aj bezbariérové
vstupy na chodníky a cesty, označenia pre ne-
vidomých a podobne. Mesto vydalo handi
-mapu, usporadúva stretnutia občanov.

Mesto priebežne rieši pomoc sociálne odká-
zaným rodinám i jednotlivcom. Mnohé podu-
jatia sú zamerané na podporu rodiny a výcho-
vu v rodine ( celoročné podujatia Mesto pria-
teľské seniorom a Mesto priateľské rodine a
ďalšie). Mestské sociálne zariadenia pracujú
na kvalitnej úrovni.

Mesto postupne rekonštruuje budovu Mest-
ského zdravotníckeho zariadenia a vybudova-
lo tzv. malú polikliniku na Kollárovej ulici.

V dostatočnej miere, v rámci možností, kto-
ré Mesto má, je podporovaný rozvoj podnika-
nia, služieb a najmä cestovného ruchu. Pod-
porované sú v súlade s Kategorizáciou podni-
kateľských aktivít, ktoré schválilo MsZ.

Programový rozpočet je už samozrejmou
súčasťou nakladania s financiami Mesta. Kaž

Sociálna starostlivosť
a zdravotníctvo

Samospráva
a Mestský úrad

Ekonomika

doročne schvaľovaný rozpočet je dlhodobo
konzultovaný a pripomienkovaný poslancami
aj odbornými komisiami.

S majetkom Mesta je nakladané v súlade
so zákonom, maximálne efektívne, odpredáva
sa len nevyužiteľný majetok a nakupujú sa
nehnuteľnosti (najmä pozemky) s prihliadnu-
tím na ich budúcu využiteľnosť ( napr. areál Du-
bový vŕšok), rekonštruujú sa mestské budovy
s perspektívou návratnosti investícií prenáj-
mom priestorov. Za všetko hovorí prebytok
hospodárenia za rok 2007, ktorý dosiahol 53
mil. Sk (1 759 277 eur) a tiež stabilné ekono-
mické prostredie a daňové zaťaženie obyva-
teľov.

Každoročne sa rekonštruujú a moderni-
zujú školské budovy a zariadenia v takej miere
ako to dovoľujú finančné prostriedky.

Po ukončení funkčného obdobia študent-
ského parlamentu sa formuje nový stredo-
školský parlament v intenciách SP Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

Veľká pozornosť je venovaná výchove,
vzdelávaniu a využívaniu voľného času mlá-
deže vo všetkých oblastiach. Z toho dôvodu
Mesto mnohomiliónovými čiastkami financuje
mimoškolské zariadenia ( ZUŠ, CVČ, a iné),
športoviská, kultúrno spoločenské zariadenia
(PKC, kluby) , súbory a podujatia.

Generálna rekonštrukcia amfiteátra bude
pokračovať v budúcom roku.

Oprava hradieb prebieha každoročne
podľa množstva schválených finančných pro-
striedkov.

Vybudovať umelú ľadovú plochu sa zatiaľ
nepodarilo,v tomto smere prebehlo niekoľko
perspektívnych rokovaní o získaní prostried-
kov na jej vybudovanie. Mesto však, v súčas-
nej globálnej ekonomickej situácii nevidí šan-
cu na jej financovanie a náklady na jej pre-
vádzku (cca 50 mil. korún, každoročná pre-
vádzka okolo 5 mil. Sk)

Konkrétna podpora športu v meste sa dá
vyčísliť sumou viac ako 9 mil. Sk (298 745 €), z
toho 3 mil. Sk (99 581 €) sú priamo v rozpočte
vyčlenené na grantový systém podpory klu-
bov i jednotlivcov. O príspevkoch rozhoduje
odborná komisia a MsZ.

Finančne Mesto podporilo výstavbu pries-
torov pre stolný tenis ( ZŠ Bielenisko) a ume-
leckú gymnastiku ( ZŠ Kupeckého), ďalej dve
nové futbalové ihriská s umelým trávnikom a
osvetlením v Pezinku a na Cajle. Vybudovanie
nových priestorov pre Hasičský dobrovoľný
zbor je v štádiu príprav, jeho realizácia závisí
od naplnenia finančných predpokladov z pre-
daja budovy na ul. M.R.Štefánika 10 v tomto
roku ( podobne ako prístavba budovy ZUŠ, mo-
dernej vývarovne pre dôchodcov a ďalších ak-
cií).

V tomto roku je na rade aj rozšírenie a mo-
dernizácia skateparku a výstavba hokejbalo-
vého ihriska ( ZŠ Fándlyho).

Zámer získať športovú halu na Komenské-
ho ulici do majetku mesta realizovaný nebude ,
pretože BSK nemá v úmysle túto nehnu-
teľnosť odpredať.

Rovnako nebude pokračovať II. etapa re-
konštrukcie športového areálu na Komenské-
ho ul. (futbalový areál) z finančných prostried-
kov EÚ, pretože bratislavský kraj nie je v tejto
oblasti oprávnený žiadateľ.

Školstvo,
kultúra

a pamiatky

Šport

Kollárova ulica po rekonštrukcii



Zábavné centrum a diskotéka v blízkosti
nákupných centier na Sahare by mali byť vybu-
dované do konca volebného obdobia.

Detské ihriská sú budované a opravované
priebežne, s dôrazom na sídliská.

Nové cyklochodníky neboli vybudované
žiadne a to pre nedostatok financií a nevyspo-
riadané pozemky.

Organizovanie festivalov, trhov a spoločen-
ských podujatí je oblasť, v ktorej mesto dosa-
huje nadštandardné postavenie aj v rámci Slo-
venska.

Vybudovanie nového oplotenia cintorína
bude realizované v tomto roku spolu s parko-
vacími miestami.

Klub dôchodcov je vybudovaný a úspešne
pracuje spolu s občianskym združením a po-
slancami MsZ.

Malá predajňa potravín realizovaná nebola
pre nezáujem podnikateľov o túto aktivitu.

Riešenie problémov „ náhradnej“ dopravy
sa pripravuje veľmi obtiažne pre finančnú ná-
ročnosť projektu. Nahradiť by ju mal tzv. so-
ciálny taxík.

Splašková kanalizácia vybudovaná v tomto
volebnom období nebude, pretože reguláciou
(zmrazením) cien vodného a stočného BVS
zastavila pokračovanie výstavby Podkarpat-
ského kanalizačného zberača a jeho napojení.

Chodník do nákupného centra bol vybudo-
vaný, rovnako ako parkovisko pri cintoríne. Po-
darilo sa tiež (spolu s BSK) doriešiť bezpeč-
nosť dopravy na Myslenickej ulici.

Budovanie ďalších chodníkov a komuniká-
cii ( napr. Vinice), závisí od finančných pro-
striedkov a vysporiadania súkromných po-
zemkov, rovnako ako pokračovanie budovania
chodníka popri Limbašskej ceste.

Rekreácia
a cestovný ruch

Historická časť
Cajla

Historická časť
Grinava

Nová cesta, chod-
níky a parkoviská
na Mladobole-
slavskej ulici

Novovybudovaná
cesta a chodníky
na Moyzesovej
ulici

Seniori na Cajle
sa potešili nové-
m u k l u b u
dôchodcov v ich
mestskejčasti

Chodník medzi
Limbašskou ces-
tou a nákupnými
strediskami v lo-
kalite Sahara.

Z priestorových dôvodov nebolo možné v
hodnotení uviesť všetky realizované akcie a
činnosti, či zámery pre nastávajúce dva roky
volebného obdobia. V prípade záujmu vás bu-
de o nich osobne informovať primátor alebo
zodpovední pracovníci Mestského úradu v Pe-
zinku.



Oliver Solga: Za plusy považujem všetky
body programového vyhlásenia MsZ, ktoré sa
nám doteraz podarilo splniť, ale aj to, čo sme
urobili navyše a vo vyhlásení to nebolo.
Dôležité je preto prijatie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
rovnako ako 50-miliónový hospodársky
prebytok. Tešia ma nové byty, nová tvár budov
a mnohých častí mesta, prosperujúce firmy,
najnižšia nezamestnanosť,ale napríklad aj
novovzniknuté športové kluby s bohatou
mládežníckou základňou a úspechmi, nové

otázky pre:

Ako by ste charakterizovali najpodstatnejšie plusy prvej polovice volebného obdobia?

haly a ihriská, bohatá činnosť klubov dôchodcov , nové umelecké
podujatia a spolky. Rovnako ma však tešia aj veci „nehmotné“, najmä
jednotný postoj občanov v boji proti skládke, hrdosť na svoje mesto,
záujem ľudí, ktorí sa stále častejšie do mesta sťahujú a začleňujú sa
do mestského organizmu. Tiež ma teší tvorivosť, iniciatíva a
obetavosť mnohých mojich spoluobčanov. Mohol by som hovoriť veľa
o kultúrnom a spoločenskom živote , pre ktorý je Pezinok
vyhľadávaný a známy široko-ďaleko, o medzinárodnej spolupráci,
úspešnej prezentácii mesta doma i v zahraničí. Nemalo by sa
zabúdať ani na stále lepšie víno, ktorým by sa malo prípíjať hlavne na
zdravie nás všetkých.

René Bílik: Pozitívom je nepochybne
stabilita mestskej ekonomiky, plnenie všetkých
kľúčových bodov programového vyhlásenia
mestského zastupiteľstva a solídna úroveň
fungovania mestskej samosprávy a občianskej
demokracie v meste. Za potešiteľnú pokladám
aj veľmi dobrú úroveň prezentácie mesta
navonok, v rámci Slovenskej republiky i v
zahraničí. Svedčí to o zodpovednom a
uvážlivom prístupe a postupe mestskej

reprezentácie (primátora, viceprimátora, mestského úradu), ako aj o
dobrej spolupráci mesta so záujmovými skupinami občanov a s
profesijnými organizáciami, ktoré v meste pôsobia.

Ktoré sú jeho mínusy?

pesimistické. Som presvedčený, že ešte ani jeden primátor a ani
jedna samospráva v novodobých dejinách mesta nemuseli riešiť v
priebehu niekoľkých rokov také problémy, ako bol súd so
spoločnosťou Terra 2000 o viac ako 50 mil. korún, dlhodobý boj proti
obrovskej skládke odpadov budovanej blízko centra či problém s
rómskou komutitou, ktorá prišla o strechu nad hlavou.
Veľmi by som si preto osobne želal, aby tá druhá polovica volebného
obdobia bola aspoň o niečo pokojnejšia a úspešnejšia.

O. Solga: Tých je tiež , žiaľ, stále dosť. Sú to tie, čo trápia
každého občana i samosprávu. Napríklad zvyšujúce sa ceny energií,
tovarov a služieb. Nemožnosť čerpať finančné prostriedky z grantov
EÚ pre Bratislavský kraj, ktorého je náš okres a mesto súčasťou.
Prenos kompetencií zo štátu na mestá , ale bez dostatočného
finančného krytia. V súčasnosti však aj globálna hospodárska kríza,
ktorej následky dnes ani netušíme. Z domácich negatív tiež to, že
znova nebude odkanalizovaná Grinava a postavený zimný štadión a
mnohé ďalšie. Mohol by som pokračovať, ale bolo by to dosť

zároveň naivne zabudli, že ignorancia štátu voči samosprávnej
pôsobnosti miest a obcí je úderom aj do tváre ich vlastnej suverenity.
To ma, priznám sa, šokovalo.

Ďalším mínusom je deštrukčná atmosféra, ktorá sa vďaka
nezvládnutej volebnej prehre jedného z primátorských kandidátov z
ostatných volieb, objavila v práci mestského zastupiteľstva. Som v
mestskej samospráve už od roku 1994, ale s takou mierou neprajnosti
a svojvoľného narábania s faktami som sa ešte nestretol. Preto sa
veľmi teším, že sme sa prehupli do záverečnej polovice uplatňovania
nášho mandátu a že už pomaly dovidím na jeho koniec ...

R. Bílik: Fungovanie samosprávy ovplyvňuje aj prostredie, v
ktorom sa výkon samosprávnych kompetencií uskutočňuje. Z tohto
uhla pohľadu pokladám za najväčší paradox tohto volebného
obdobia nízku mieru solidarity okolitých obcí najbližších susedov
mesta Pezinok (Vinosady, Svätý Jur, Viničné ...) - s mestom vo
chvíli, keď orgány štátnej správy hrubým a nevídaným spôsobom
ignorovali originálne právomoci mestskej samosprávy. Myslím na
nerešpektovanie stále platného územného plánu Mesta Pezinok
Ministerstvom životného prostredia SR a jemu podriadeným
miestnymi úradmi štátnej správy v kauze pezinskej skládky.
Starostovia týchto obcí a primátor susedného mesta egoisticky a



Nino Borovský 6.11.

Ela Budinská 26.11.

Karolína Matúšková 6.12.
Michal Pastucha 7.12.
Oliver Gregor Janáč 10.12.

Amália Nahálková 16.12.
Jakub Kostolanský 16.12.
Laura Orsághová 17.12.
Viktória Flekáčová 17.12.
Tamara Miškovská 20.12.

Andrej Samuel Brocka 23.12.
Katarína Petrinová
Jakub Hollan 25.12.
Daniel Ondrejko 27.12.

Vanessa Csicsóová 28.12.

Agáta Vilimová 23.11.

Ladislav Maďar 3.12.
Ingrid Mikovičová 5.12.

Zara Mária Hlavenová 15.12.
Svätozár Martinovský 11.12.

Artur Buday 20.12.
Daniela Bohušová 22.12.

23.12.

Alexandra Csicsóová 28.12.

Nikol Pilátová 30.12.
Oliver Samuel Ivaničko 2.1.

Rastislav Horáček a Marcela Vav-
rinčíková • Rastislav Kuliška a Mgr.
Zdenka Hanušová

Dňa 13. januára
2009 uplynulo 10
rokov čo nás navždy
opustil náš otec, ded-
ko a pradedko

Dňa 18. 2. 2009 si
pripomenieme jeho

nedožité 86. narodeniny. Ďakuje-
me všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku. S úctou na neho spo-
mína dcéra a smútiaca rodina.

František VARGA

Tak ako z očí mu
žiarila dobrota, bu-
de nám chýbať do
konca života.
Dňa 3. januára 2009
oplynuli 2 roky, čo
nás opustil náš dra-
hý manžel, otec a starý otec

.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Terézia, dcéry Vierka, Alen-
ka a syn Kajo s rodinami. Pripája sa
švagriná Agi s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku.

Karol LISÝ

Kto v srdci žije, nezo-
miera!
Dňa 29. 12. 2008
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, dedko, brat,
švagor

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

Milan JERGL

Dňa 22. 1. 2009
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
matka, babka

.
S láskou spomína manžel, syn s
rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme všetkým.

Hermínka
SKOVAJSOVÁ

Tak tíško odišla duša
tvoja, že nestihol si
povedať ani zbohom
rodina moja.
Dňa 6. 1. 2009 uply-
nulo 10 rokov, čo nás
opustil milovaný man-
žel, otec a dedko

So smútkom a láskou spomínajú
manželka a deti s rod.

Ing. Milan MATIS.

10. 1. 2009 uplynulo
10 rokov, čo nás
nečakane opustila
naša milovaná dcé-
ra, sestra, matka,
manželka

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.

Katarína TYKOVÁ

Dňa 26. 12. 2008
uplynul rok, čo nás
opustil

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Spomí-
najú manželka a
dcéry s rodinami.

Karol HAMASSY

Dňa 9. 1. 2009 uply-
nulo 10. výročie od
úmrtia môjho man-
žela, otca, dedka

Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým
známym.

Emila NESTARCA

Dňa 9. 1. 2009 uply-
nulo 5 rokov, čo sme
sa navždy rozlúčili s
naším drahým

.
S láskou spomína
brat Anton s rodi-

nou. Venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

Štefanom
DEMOVIČOM

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí
dňa 3. 12. 2008 od-
prevadili na posled-
nej ceste našu dra-
hú zosnulú

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Zitku CIPRUŠOVÚ

Dňa 5. 1. 2009 uply-
nulo 20 rokov od
smrti manžela

z Pezinka. Prosím,
kto ste ho poznali
venujte mu tichú spo-
mienku. Spomína
manželka Oľga s rodinou.

Jozefa KRAUSA

Ďakujeme všetkým
priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 17.
12. 2008 odpreva-
dili na poslednej
ceste nášho drahé-
ho zosnulého

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Manželka Ľud-
mila, synovia Milan a Ivan s rodina-
mi, sestra, brat a ostatná smútiaca
rodina.

Milana GRÉGRA

Dňa 17. januára
2009 uplynulo 5
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, ded-
ko a pradedko

.
S láskou spomínajú manželka, syn
a dcéra s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Ján NOVÁK

Dňa 1.12. 2008 by sa
bol dožil krásnych 30.
narodenín náš drahý
syn, brat a strýko

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú mama, sest-
ra s manželom, Dávid a Samko.

Branislav
BENDŽÁK

Neplačte, nechajte
ma tíško spať, čo mi bolo súdené
muselo sa stať.

Odišla si tíško a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomienka-
mi.
Dňa 12. 1. 2009 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy, bez slovka
rozlúčenia opustila
naša milovaná dcé-
ra, sestra a krstná
mama

S láskou a bôlom v srdci spomínajú
mama, sestra s manželom, krstné
deti Dávid a Samuel. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

IVETKA BENDŽÁKOVÁ

Dňa 19. 2. 2009 si
pripomíname 15.
výroč ie tragickej
smrti našej drahej
dcéry

S láskou a bôlom v
srdci spomínajú rodičia a brat s rodi-
nou. Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Silvie
BELANSKEJ

Dňa 17. 1. 2009 uply-
nulo 10 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

S láskou, vďakou a
úctou spomínajú manželka Eva,
syn Ľubomír a dcéra Bronislava s
rodinami.

Ing. Jaromír
ŠŤASTNÝ

Róbert Moravčík 47.r.
Emília Pilková 70.r.
Vlasta Reingráberová 46.r.
Jozef Hutár 55.r.
Iveta Doktoríková 45.r.
Milan Grégr 81.r.
Alžbeta Valentová 85.r.
Anna Bažíková 83.r.
Gabriela Karlovská 80.r.
Ivan Kostka 84.r.
Jozef Popluhár 75.r.
Lýdia Strapáková 84.r.
Augustín Teplanský 88.r.
Anna Trginová 85.r.
Juraj Kovačovský 29.r.
Anna Waclavová 89.r.
Jozef Jajcaj 90.r.
Ján Bariny 66.r.
Viktória Kovačičová 90.r.
Marta Fraňová 87.r.

70-roční
Ružena Cíferská 2.1.
Blažena Zárubová 7.1.
František Riman 9.1.
Mária Horváthová 12.1.
Anna Lajošová 14.1.
Ludmila Pátková 15.1.

Mária Maťusová 18.1.
Marcela Olosová 19.1.
Terézia Guštafiková 21.1.
Anna Tomašovičová 25.1.
Štefan Šindler 26.1.
Helena Slezáková 27.1.
Cecília Leporisová 29.1.
Štefánia Kilhofová 29.1.
Zuzana Skovajsová 30.1.

Ján Barančík 14.1.
Ján Ďuriš 21.1.
Ružena Kemanová 27.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Ferdinand Kalina 7.1.

75-roční

80-roční

85-roční

Ing. Ján Súčan 8.1.
Jozef Jankovič 20.1.
Pavol Laco 26.1.

Júlia Šmidlová 4.1.
Štefan Orlický 6.1.
Amália Strapáková 6.1.
Michal Valachovič 10.11.

JozefínaAxamitová 6.1.
Elena Kapcová 14.1.
Irena Wendelingová 20.1.
Ľudmila Nogová 21.1.
Ján Blažek 30.1.

90-roční

92-ročný

94-ročný

Dňa 8. 2. 2009 uply-
nie 5 rokov, čo nás
opustil náš drahý

.

Najbližšia rodina, priatelia a známi.

Severín
SANDTNER

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



Informačné kampane sú súčasťou komunikačnej stratégie mesta
Pezinok už od roku 2003. Tá aktuálna, pre rok 2009 bude zameraná
na oblasť životného prostredia. Jej ťažiskom bude opäť osobitná
stránka v časopise Pezinčan identifikovaná vlastným logom dom-
čekom s kvetinou, ktorého autorkou je už od prvej kampane Eva
Machyniaková. Čomu bude venovaná pozornosť na tejto stránke po
celý rok hovorí harmonogram:

- január najdôležitejšie materiály
definujúce, resp. upravujúce
vzťah mesta k životnému prostre-
diu (ŽP) - Programové vyhlásenie
Mestského zastupiteľstva na vo-
lebné obdobie r. 2006-2010, Prog-
ram hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Pezinok, všeobec-
ne záväzné nariadenia

- február

- marec

- orgány a inštitúcie rele-
vantné k ŽP sídliace v Pezinku,
ich náplň, kompetencie, kontakt
(MsÚ oddelenie životného pro-
stredia, Inšpektor ŽP, Obvodný
úrad ŽP, inšpektor ŽP)

- občianske združenia,
nadácie a iné inštitúcie, ktoré sa
dobrovoľne venujú starostlivosti o

ŽP (skauti, OZ Skládka nepatrí do
mesta, Revia, Slovenskí orli, ško-
ly....)

– história separovaného
zberu v Pezinku

– súčasný stav (štatistiky) v
oblasti separovaného zberu, prob-
lémy a zámery do budúcnosti,
predstavenie projektu Zberného
dvora

– divoké skládky a projekty
skautov

– verejná zeleň – koľko stojí,
jej problémy, rady, návrhy, mož-
nosti zlepšenia

– ekonomika starostli-
vosti o ŽP v meste

– prieskum názorov

- apríl

- máj

- jún

- júl

- august

- september

V stredu 4.
februára začína
v Základnej ško-
le na Fándlyho
ulici letný se-
mester Akadé-
mie tretieho ve-

ku (ATV) pre obidva ročníky. Prvý
ročník bude mať ako doteraz vždy
prvú hodinu spoločné prednášky
pre všetky odbory, druhú v témach
špecializácií Dejiny umenia, Počí-
tače a Environmentalistika a eko-
lógia.

Pre druhý ročník v odboroch
História, Poľnohospodárstvo a

Psychológia bude tento semes-
ter už záverečným. Frekventan-
ti do 1. apríla vypracujú písom-
nú záverečnú správu, ktorú budú
potom o dva týždne obhajovať.
Úspešní absolventi budú mať 29.
apríla o 15. hodine slávnostnú pro-
móciu v obradnej sieni Mestské-
ho úradu na Radničnom námes-
tí 7.

Pre budúcnosť sa pripravujú
niektoré ďalšie novinky, napr. orga-
nizovanie exkurzií. Tie sa v niekto-
rých odboroch už uskutočnili aj v
minulosti a stretli sa s veľkým zá-
ujmom (napr. doAtómovej elek

trárne v Jaslovských Bohuni-
ciach). Ukazuje sa, že sú vhod-
ným doplnkom nielen praktickej
časti výučby, ale i vítaným spo-
ločenským spestrením.

ATV zatiaľ nemá právnu sub-
jektivitu, je organizovaná pod
záštitou a v rámci Mestského úra-
du v Pezinku. Za koordinátora pre
rok 2009 bol určený doc. Wittlin-
ger, ktorý vedie študijný odbor
Environmentalistika a ekológia.
Aj ostatné odbory majú organizač-
ných vedúcich, ktorí budú opera-
tívne informovať, tlmočiť požia-
davky a pomáhať pri organizá-i

cii podujatí. V budúcnosti je možná
aj iná forma ATV a jej ďalšie roz-
širovanie, prípadne zmeny po-
dľa získaných skúseností a po-
žiadaviek seniorov z Pezinka a
o-kolia.

Celoživotné vzdelávanie, ktoré
podporujú aj programy Európskej
únie, má nepochybne zmysel, kto-
rý vystihuje aj stále aktuálny citát
rakúskej spisovateľky Ebner-
Eschenbachovej: "Človek zostáva
mladým, pokiaľ je ešte schopný
učiť sa, získavať nové vlastnosti a
znášať názory ostatných".
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.

- budeme pokračovať v aktívnej
spolupráci s Bratislavskou vodá-
renskou spoločnosťou (BVS) pri
budovaní veľkého Podkarpatské-
ho kanalizačného zberača z Pe-
zinka do Vrakune
- presadíme vybudovanie splaš-
kovej kanalizácie v Grinave, ako
jeho druhej etapy
- zabezpečíme efektívne separo-
vanie odpadu a jeho skládkovanie
mimo mesta (po uzavretí Starej
jamy), vybudujeme nové zberné
miesta
- nedovolíme, aby sa v Pezinku
vybudovala v Novej jame skládka
odpadu
- budeme pokračovať vo výsadbe
stromov a rozširovaní plôch verej-
nej zelene, pristúpime ku koncep-
čnému budovaniu biokoridorov pri
potoku Saulak
- budeme pokračovať, spolu s BVS,
v začatej rekonštrukcii vodovodnej
a kanalizačnej siete
- dohliadneme na bezpečné uza-
tvorenie skládky Stará jama

- zadefinujeme a pripravíme lokali-
ty pre náhradnú výsadbu a plán
parkových úprav
- upravíme okolie Železničnej sta-
nice a skultúrnime vstup do mesta
na Holubyho ul.
- vybudujeme nový Dom smútku
na cintoríne v Pezinku

- chrániť územie mesta pred nega-
tívnymi následkami prírodných
procesov
- sanovať nelegálne skládky a sta-
ré enviromentálne záťaže
- zabezpečiť dostatok zelene, kva-
litné sadovnícke úpravy a údržbu
- znížiť zaťaženie životného pro-
stredia
- vytvoriť komplexný monitorovací

Zámery týkajúce sa životné-
ho prostredia, ktoré obsahuje
Program hospodárskeho a soci-
álneho rozvoja mesta Pezinok:

Pre obyvateľov mesta zabez-
pečiť kvalitné životné prostredie

systém kvality životného prostre-
dia, stanoviť limity jeho zaťaženia
a prijať zodpovedajúce opatrenia

- motivovať podnikateľské subjek-
ty a občanov k znižovaniu produk-
cie odpadov, k hospodárnemu a
environmentálne vhodnému na-
kladaniu s odpadom

- formulovať a realizovať environ-
mentálnu politiku mesta
- vytvoriť kvalitnú informačnú bázu
a legislatívne nástroje pre rozho-
dovanie
- rozvoj mesta presadzovať v
súčinnosti s indikátormi
- podporovať rozvoj miestnej eko-
nomiky

Optimalizovať hospodárenie s
odpadom

Vykonávaťenvironmentálny ma-
nažment, implementovať princípy
trvale udržateľného rozvoja (TUR)
do enviromentálnej politiky mesta

Zvýšiť environmentálne vedo-
mie verejnosti
- podporovať vzdelávanie a vý-
chovu verejnosti v environmenál-
nej oblasti

-možno ich nájsť na
(v časti samospráva,

všeobecne záväzné nariadenia):
- VZN č. 5/2004 o nakladaní s ko-
munálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi - v znení ne-
skorších noviel
- VZN č. 21/2004 o miestnych da-
niach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady naposledy VZN č.
10/2008
- VZN č. 10/2003 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia
- VZN č. 1/2002 o verejnom po-
riadku
- VZN č. 1/2003 o niektorých pod-
mienkach držania psov.

Všeobecne záväzné nariade-
nia (VZN) mesta Pezinok, upra-
vujúce oblasť životného prost-
redia www.-
pezinok.sk

Zámery samosprávy mesta Pezinok v oblasti životného prostredia vyplývajúce z Programového vyhlásenia
Mestského zastupiteľstva na obdobie rokov 2008-2010:

občanov na starostlivosť o ŽP
zapojenie občanov do

starostlivosti o ŽP, súťaž o Najkraj-
šiu zelenú výzdobu

– skúsenosti so sta-
rostlivosťou o ŽP z našich partner-
ských miest, resp. zahraničia

– vyhodnotenie kam-
pane

- október

- november

- december

–



BASKETBAL (extraliga muži)
Nadstavbová časť

VOLEJBAL (extraliga ženy)

hrá sa o 18.00 hod.
v Hale SOU na Ko-
menského ulici

hrá sa o 16.00 hod.
v Hale SOU na Ko-
menského ulici

7.2.

14.2.

21.2.

18.3.

25.3.

Pezinok – BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves
Pezinok – HBK Prievi-
dza
Pezinok – ŠKP Banská
Bystrica
Pezinok – BK AX SPU
Nitra
Pezinok – Astrum Le-
vice

14.2.

15.2.
1.3.

VTC Strojár – VK Ra-
čianska

Pezinok – Modra
Pezinok – Topoľčany

HÁDZANÁ (I. liga muži)

Pezinskí šachisti usporiadali na záver roka .
Zúčastnilo sa ho šestnásť hráčov z Pezinka a blízkeho okolia, z
Bratislavy a Trenčína. Podujatie malo veľmi dobrú úroveň. Víťazkou sa
stala . Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav
Kleman, tretí bol Ján Hartl z KŠ Pezinok.Aj piate a šieste miesto obsadili
Pezinčania Ivan Syrový a Miroslav Maslík. Medzi juniormi dominoval

, druhý skončil Peter Mlkvík.
Za usporiadanie turnaja si pochvalu zaslúžia Silvio Michal a Karol

Pospíchal.
podpredseda KŠ Pezinok

Bleskový turnaj v šachu

Veronika Machalová

Marek Feder

Jozef Pták

Na Pezinskej Babe
sa konali v dňoch
17. a 18. januára
Medzinárodné Maj-
strovstvá Sloven-
skej republiky v ly-

žiarskom orientačnom behu. Uspo-
riadateľom podujatia bol Amatér-
sky športový klub Pezinok. Zú-
častnili sa ho pretekári zo Sloven-
ska, Rumunska a Českej repub-
liky.

V prvý deň na krátkej trati štar-
tovalo 80 pretekárov. V hlavnej ka-
tegórii M19 zvíťazil Rostislav Na-
vrátil z Vazka Bratislava. Bronzo

vú medailu si vybojoval
zo Sokola Pezinok. Hlavnú ka-

tegóriu žien vyhrala Rumunka Mo-
nicaAuer.

V nedeľu boli na programe šta-
fety, v ktorých si opäť skvele viedli
pretekári z domáceho Sokola. Tro-
jica , a

. skončila na pek-
nom treťom mieste.

Úspešné výsledky pezinských
pretekárov ešte v kategórii W45
potvrdili a

(obe Sokol Pezinok), kto-
ré získali strieborné medaile.

Matej Pil-
ka

Matej Pilka Michal Fraňo
Peter Fraňo ml

Soňa Kavecká Marie
Fraňová

Medard Feder

(ra)

Po niekoľkých rokoch odmlky
sa 16. decembra 2008 uskutočnila
v Športovej hale na bratislavských
Pasienkoch basketbalová exhibí-
cia ALL STARS basketbalovej
extraligy 2008 / 2009. Medzi naj-
lepšími hráčmi boli aj traja Pe-
zinčania a to Lorenzo Williams,
Andrej Lukjanec a Dušan Snopko.
Najmä L. Williams bavil divákov
skvelými kúskami v súťaži smečia-
rov, za ktoré získal od rozhodcov
plný počet bodov a od divákov búr-
livé ovácie.

Slovenský stolnotenisový
zväz, Mesto Pezinok a ŠK Mos-
tex Rača pozývajú všetkých zá-
ujemcov o stolný tenis na

, ktorý sa uskutoční
13. februára od 16 . do 19. h. v
Spoločenskej sále Domu kul-
túry. Turnaja sa zúčastnia zá-
stupcovia diplomatického zbo-
ru na Slovensku, primátori, zá-
stupcovia médií a ďalšie osob-
nosti verejného života. Turnaj
sa v našom meste koná po prvý-
krát.

8. roč-
ník stolnotenisového turnaja
osobností

(ra)

Pezinčania už dlhší čas úspeš-
ne pôsobia v AŠK Inter Bratislava,
ktorý zastrešuje Klub vodného ly-
žovania. Azda k najúspešnejším
pretekárom v tomto športe v uply-
nulých rokoch patril Matej Kunert,
ktorý dominoval nielen na Sloven-
sku, ale aj na medzinárodnej úrov-
ni.

Začiatkom tohto roka sme s po-
tešením zaregistrovali, že ďalší
pezinský vodný lyžiar svojimi vý-
konmi vyčnieva nad ostatnými. Je
ním mladý talentovaný pretekár

Marek Mlynek

(mo)

, najlepší z Klubu
vodného lyžovania Interu. V dňoch
7.-11. januára reprezentoval Slo-
vensko na Majstrovstvách sveta
juniorov v lyžovaní za člnom v Pe-
ru.

Na Bujama Lacus Lakes neďa-
leko Limy v kombinácii dosiahol 9.
miesto a v slalome dokonca 7.
priečku. Marek nebol so svojím
výkonom v skokoch veľmi spokoj-
ný, priznal že bol dosť nervózny.
Inokedy dokáže skočiť o 3-4 metre
viac.

Hoci v našom kraji v tomto ob-
dobí takmer snehu niet, pár kilo-
metrov od Pezinka – na Babe (585
m n. m.) sa lyžuje. Je to vďaka tech-
nickému snehu, ktorý prevádzko-
vateľ vlekov Lyžiarsky klub Pezi-
nok vyrába.

Cez posledný víkend bola k dis-
pozícii 45 centimetrová vrstva sne-
hu, podmienky na lyžovanie boli
veľmi dobré. Počas dňa od 9.00 do
16.00 h. boli v prevádzke štyri vle-
ky (VL 500, Poma H-60, VL 1000 a
Poma P) a na večerné lyžovanie
dva (VL 500 a EPV 300). Denné
lyžovanie je možné počas celého
týždňa, večerné (17.00-21.00) uto-
rok-sobota.

Ceny vstupeniek sú: na celý
deň – 15 € dospelí, 9 € deti, na ve-
černé lyžovanie (osobitný lístok) –
11€ dospelí, 7 € deti. Existuje mož

nosť zakúpenia vstupeniek i na
kratšiu dobu, v takom prípade je
cena nižšia.

Aktuálne informácie o sneho-
vých podmienkach získate na tel.
odkazovači 033/2312. (mo)



Celoročný cyklus Významná osobnosť Pezinka,
ktorý pre verejnosť pripravilo Pezinské kultúrne cent-
rum Pezinok, ukončila spomienka na

, evanjelického farára, teológa, prekla-
dateĺa a publicistu.

Karol Gábriš sa narodil 2. 2. 1919 v Polúdzke. Zo-
mrel 26. decembra 1998 v Bratislave, kde je aj po-
chovaný.

Teológiu vyštudoval v Bratislave. Po skončení
zostal na fakulte ako asistent. V roku 1942 získal titul

prof. ThDr. Ka-
rola Gábriša

Tradičný novoročný koncert
chrámového zboru Ad una corda a
jeho hostí sa uskutočnil v nedeľu
11. januára v Kláštornom kostole.
Podujatie nazvané
je benefičným podujatím, ktorého
výťažok slúži na podporu liečenia
detských psychických ochorení.
V tomto roku bol spojený aj s vý-
stavou detských výtvarných prác
v Dome kultúry.

Cesty k sebe

(ra)

Koniec roka priniesol v bohatej
knižnej ponuke aj dve knihy pezin-
ských autorov, a to Ľudovíta „La-
ja“ Slimáka, ktorý vydal zbierku

a básnickú
zbierku od poeta
– bezdomovca Alexandra Kováča.
Slimákova kniha sa skladá z uve-
rejnených aj nepublikovaných
stĺpčekov, ktoré písal pravidelne
pre časopis Pezinčan v domácom
nárečí pod názvom

.

Stĺpky 2004 -2008
Hudba metafor

Stĺpek po na-
šem (ra)

ThDr. V roku 1950 sa stal profesorom. Bol viacero
období dekanom na SEBF a EBF UK.

Ako farár pôsobil v Cirkevnom zbore Pezinok 37
rokov (1959 – 1996). Niekoľko volebných období bol
seniorom Bratislavského seniorátu. Ako teológ sa
takmer celý život venoval postave apoštola Pavla.

Bol významným odborníkom v oblasti novozmluv-
nej teológie, napísal komentáre ku všetkým spisom
Novej zmluvy. Podieľal sa na evanjelickom preklade
Biblie do modernej Slovenčiny (1978), bol predse-
dom komisie pre ekumenický preklad Biblie pre Novú
zmluvu, členom generálneho presbyterstva, objavi-
teľ gréckeho rukopisu štyroch evanjelií z 10. st. Co-
dex Maurocordatianus.

Princípy etiky apoštola Pav-
la (1941), Manželstvo v listoch apoštola Pavla Galat-
ským (1946), List apoštola Pavla Galatským (1950),
Apoštolskí otcovia (1955), Zjavenie Jána (1977),
Úvod do Novej zmluvy (1980), Z Jeruzalema do Ríma
(1983), Ježišove reči na vrchu (1990), Apokryfy, Mi-
mokanonické spisy Starej Zmluvy podľa Septuaginty
(1990), Ježišove podobenstvá I., II. (1990, 1991),
Dejiny novozmluvnej doby (1994), Jubileum, ktoré je
výzvou (1994), Teológia Novej zmluvy, Ježišova teo-
lógia (1995), Kristus (Mesiáš) Ježiš (1995), Prvý list
Petrov. Preklad a výklad (1996).

Svoje kňazské pôsobenie v Pezinku ukončil 20.
augusta 1996.

Na spomienkovom stretnutí 11. decembra 2008 v
Dome kultúry v Pezinku sa zúčastnili syn Peter
Gábriš, evanjelická farárka v Pezinku Helena Benko-
vá, dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Ondrej
Prostredník a ďalší hostia, evanjelici z Cirkevného
zboru z Pezinka a Viničného, priatelia a známi.

Výber z bibliografie:

Podľa knihy Z dejín pezinských evanjelikov
(autorka H. Benková) upravil (mo)

Koncom roka 2008 usporiadalo Mesto Pezinok v spolupráci s Mest-
ským múzeom historickú konferenciu, venovanú dejinám mesta Pezi-
nok. Príspevky archeológov, pamiatkarov a historikov priniesli najnovšie
poznatky o histórii mesta a jeho blízkeho okolia, prípadne o osobnostia-
ch, ktoré tu žili. Všetky sa stali súčasťou zborníka Pezinok... Bozen
1208-2008 (131 strán formátu A4), ktorý si môžete zakúpiť v Mestskom
múzeu v Pezinku. Obsah zborníka:

Dejiny Pezinka od praveku po formovanie sa uhorského štátu, Dve
stredoveké fortifikácie v Pezinku, časť Cajla, Nové poznatky o historickej
urbanizácii mesta Pezinok, Kostol a kláštor kapucínov v Pezinku, Strate-
ný poklad zlatých mincí zo 17. storočia z Pezinka, Od Lazara po katas-
trálne mapovanie na konci 19. storočia, Literárne aktivity Michala Se-
miana, Pezinok a jeho majitelia v 13. a 14. storočí, Pezinok v 15. storočí,
Z počiatkov vinohradníctva a vinárstva starého Pezinka, Pezinok a Trna-
va vo vzájomných vzťahoch v minulosti, Znaky a erby pezinských richtá-
rov, Mestské elity v Pezinku v ranom novoveku, Z dejín rehole kapucínov
v Pezinku v 17. a 18. storočí, Fara a farské hospodárenie v Pezinku v 18.
storočí, Pezinok počas I. svetovej vojny, Karol Pekník ako dôstojník slo-
venskej armády 1939-1944. (pw)

V Rockbare u Švarca aj v tomto
roku pokračuje koncertný projekt
MUSICMANIA. Nadšenci hudby
sa môžu tešiť na tieto koncerty: 5.
februára – , 19. februá-
ra – , , 12.
marca – , 26. marca –

, 26. apríla –
.

Staré tiene
FEELME Ika Kraicová

Čisté tvary
Jenesession Šva-
blast, Dogma Inc (pb)



PEZINČAN Šéfredaktor: Grafická úprava: Jazyková úprava:
Adresa redakcie . Telefón/fax e-mail:

Internet Evidenčné číslo:
Vytlačil: Uzávierka: Vyšlo: NEPREDAJNÉ!

Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 27. februára 2009.

- mesačník, vydáva mesto Pezinok. Milan Oravec. Peter Brunovský. Magdaléna
Steinerová. : Holubyho č. 42, (Dom kultúry), 902 01 Pezinok : 033/641 34 35. pezincan@msupezinok.sk

: http://pezincan.pezinok.sk MK SR EV 593/08. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj
neuverejniť! Petit Press, a.s. Bratislava, z dodaných tlačových predlôh. 21.1. 2009. 30.1. 2009.

Kultúrne programy na február 2008

7.2.
Casting

na MISS PEZINOK
2009

7.2.
XV. Reprezen-

tačný ples podnikateľov mesta
Pezinok

9.2.
Vernisáž výstavy fo-

tografií Roberta Melichera –
OBYČAJNÉ.
13.2.

Turnaj osob-
ností v stolnom tenise

15.2.
Detský roz-

právkový karneval – SOĽ NAD
ZLATO.

17.2.
K.L.B. TRIO

19.2.
Detský jarný prázdninový výlet

(sobota) o 10.00 h v
malej sále DK –

(sobota) o 19.00 h v spolo-
čenskej sále DK –

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

Potrvá do 7. 3.
(piatok) o 16.00 h v spo-

ločenskej sále DK –
– IX. roč-

ník
(nedeľa) o 15.30 h v spo-

ločenskej sále DK –

Karneval detí v maskách
s programom. V spolupráci s CVČ.

(utorok) o 19.00 h v malej
sále DK – – koncert
vynikajúcich jazzových muzikan-
tov z Maďarska

(štvrtok) o 8.00 h exteriér –

20.2.
Koncert

BLACK SABATH REVI-
VAL, TRANSYLVÁN-
SKE OBEDY
22.2.

Ahoj rozprávka

Ufúľaná rozprávka

25.2.
HONZA NED-

VĚD s kapelou.

26.2.
Žije medzi nami

27.2.
SPIEVANKY

28.2.
RYTMIA

Prehliadka súborov moderného
tanca

VÝSTAVY:
9.2. – 7.3 „OBYČAJNÉ“

(piatok) o 19.00 h v spo-
ločenskej sále DK – 1.
kapela:

2. kapela:

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – – cyk-
lus rozprávok s detskou súťažou.
Dnes: . Účin-
kuje: Divadlo Žihadlo

(streda) o 19.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

Koncert známeho
českého pesničkára. Zabezpečuje
Umelecká agentúra eŠ 77

(štvrtok) o 17.30 h v salóniku
DK – – stretnutie
s významnou žijúcou osobnosťou
Pezinka

(piatok) o 17.00 h v salóniku
DK – – Večer pre kaž-
dého, kto má rád peknú pesničku.
Vedú: Eva Wengová a Ján Veselý

(sobota) o 16.00 h v spo-
ločenskej sále DK – –

. Hlavný organizátor: CVČ

. Výstava
fotografií Róberta Melichera

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

1. Karanténa USA
3.-4. 96 hodín Fra

5. Mamma Mia! USA
6.-8. Ženy USA

10.-11. Kráľova priazeň USA
12. Fk: Paranoid Park

Fra, USA
13.- 15. Sex Drive USA

14. Niko a cesta ku
hviezdam Fin
o 17.00 h.

17. Disaster Movie USA
18.-19. Deti noci ČR
20.-22. Súmrak USA
24.-25. Pokoj v duši SR

26. Fk: Umenie plakať Dan
27. High School Musical 3

USA
28. Wall-E USA

o 17.00 h.
28. Yes Man USA

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

8.2. (nedeľa) o 15.00 hod. –

Nedeľný ateliér
pre rodiny s deťmi. Tvorivé dielne,
v ktorých si môžete vyrobiť darček
pre svoju milovanú osobu a osôb-
ku.

SRDCE NA DLANI – Deň svä-
tého Valentína.

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

Karneval – roz-
právka

Jarný prímestský tábor

Kreatívna Sobota pre dospe-
lých a mládež v Centre

voľného času: Decoupage.

Na známosť sa dá-
va, že dňa 15. 2.
2009 o 15.30 pozý-

vame všetky princezné, princov,
ježibaby, kovbojov, bojovníkov,
lienky, včielky... všetky postavičky
z rozprávok na veľký rozprávkový
karneval, ktorý sa bude konať v
Kultúrnom centre v Pezinku. Príďte
sa s nami zabaviť a zatancovať si.

A už je to tu, prázdniny. Od 16. 2.
do 20. 2. 2009 sa bude konať jarný
prímestský tábor plný zábavy, dob-
rodružstiev, akcií, súťaží. Stačí, ak
máš od 7-13 rokov, vieš sa zabá-
vať a si za každú srandu a my ti
zaručíme, že s nami sa nudiť nebu-
deš. Prihlásiť sa je možné osobne
v Centre voľného času v Pezinku.
Tábor je obmedzený počtom detí.
Cena: 40 €, 1205 Sk.

V sobotu 21. 2. 2009 od 14.00 do
19.00 by sme vás radi naučili ser-
vítkovú techniku, s ktorou môžete
ozdobovať kvetináče, všetky do

plnky do domácnosti, predmety
rôznych povrchov. Prídete na to,
že je to veľmi ľahké a obľúbite si
túto techniku. Prihlásiť sa je možné
do 18. 2. 2009 v Centre voľného
času v Zámockom parku alebo na
tel.č.: 033/641 20 20, 0911/ 402
021. cena: 10 €

Dňa 28. 2. 2009 v Dome kultúry
v Pezinku od 14.00 hod budú
praskať dosky na tanečných work-
shopoch( brušné tance, flamengo,
černošské tance, aerobic) neskôr
o 16.00 hod. to roztočia tanečné
súbory z Pezinka a okolia na
prehliadke moderných tancov
Rytmia 2009. Od 17.30 hod. po-
núkame bonbónik: koncert hu-
dobnej skupiny. A to všetko za
dobrovoľné vstupné. Bližšie infor-
mácie na t. č. 033/641 20 20 alebo
0911/ 402 021

Ak ešte nechodíš na nijaký krú-
žok, prihlás sa na bubny. Na afric-
kých a indonézskych bubnoch ťa
naučíme hrať. A čo k tomu potrebu-
ješ? Stačí mať trošku rytmus a
bubny ti zapožičiame. Krúžky pre-
biehajú: pondelok od 17.00 – 18.00
deti a 18.00 – 19.00 dospelí Bližšie
informácie na t.č.: 0911/ 402 021
alebo na 033/641 20 20

V rytme „ s RYTMIOU“

Pondelkové bubnovanie


