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V sobotu 21. marca 2009 sa
uskutočnia voľby prezidenta Slo-
venskej republiky. Podľa roz-
hodnutia primátora mesta v
zmysle zákona č. 46/1999 Z. Z. v
Pezinku budeme voliť v 17 vo-
lebných okrskoch. Voľby sa
budú konať v čase od 7.00 do
22.00 hodiny.
Ďalšie informácie nájdete na 8.

strane.

Zákon NR SR č. 8/2008 Z.z. o
cestnej premávke zmenil a doplnil
okrem iných zákonov aj zákon o
obecnej polícii. S účinnosťou od 1.
februára 2009 sa mestskej polícii
novelou zákona upravil rozsah
priestupkov na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, kto-

ré je oprávnená riešiť. V rámci zá-
kladných úloh mestská polícia ob-
jasňuje priestupky, prejednáva
ich v blokovom konaní, ako aj
priestupky proti bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky spácha-
né neuposlúchnutím pokynu vy-
plývajúceho z dopravnej značky
zákaz zástavenia, zákaz státia,
zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer
jazdy, príkázaný smer obchádza-
nia, vyhradené parkovisko, obytná
zóna, pešia zóna, školská zóna,
zóna s dopravným obmedzením a
parkovisko a zo všeobecnej úpra-
vy cestnej premávky upravenej v
zákone o cestnej premávke, kto-
rou sa zakazuje zastavenie, státie
a vjazd vozidiel. V zmysle uve-
deného mestská polícia môže
okrem neuposlúchnutí pokynov
vyplývajúcich z vyššie taxatívne
uvedených dopravných značení
od februára 2009 riešiť aj také po-
rušenia ustanovení zákona o cest-
nej premávke, akými sú napríklad
nedovolené zastavenie a státie
motorového vozidla v neprehľad-
nej zákrute a v jej tesnej blízkosti;
na priechode pre chodcov; na kri-
žovatke, na pripájacom alebo od-
bočovacom pruhu; na zastávke
vozidla pravidelnej verejnej dopra-
vy osôb; na železničnom priecestí;

v podjazde a v tuneli; na mieste,
kde by vozidlo zakrývalo zvislú ale-
bo vodorovnú dopravnú značku;
na vnútornom jazdnom pruhu; na
cestičke pre cyklistov; pred
vjazdom na cestu z miesta mimo
cesty alebo na vyhradenom parko-
visku, ak nejde o vozidlo pre ktoré
je parkovisko vyhradené; na plate-
nom parkovisku, ak vozidlo nemá
zaplatený poplatok za parkovanie;
na moste; na chodníku okrem prí-
padov uvedených v zákone; na kru-
hovom objazde; na cestnej zeleni
a inej verejne prístupnej zeleni; na
ostrovčekoch a deliacich pásoch;
na iných miestach, kde zastavenie
alebo státie môže ohroziť bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premáv-
ky, alebo obmedziť jazdu vozidiel;
osobitne na miestach vjazdov ale-
bo výjazdov z pozemkov, vjazdov
a výjazdov z objektov určených na
zásobovanie alebo parkovacích
miest.

Mestská polícia je povinná za-
kročiť podľa svojich možností a
schopností v medziach zákona o
obecnej polícii a iných všeobec-
ne záväzných právnych predpi-
sov, prípadne vykonať iné nevy-
hnutné opatrenia, ak je dôvod-
né podozrenie, že bol spácha-
ný alebo je páchaný trestný čin,
priestupok, iný správny delikt ale-

bo iným spôsobom rušený verejný
poriadok.

V prípade, že mestská polícia
pri plnení svojich úloh zistí, že
vodič spáchal priestupkok proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, je oprávnená v zmys-
le zákona zastaviť vozidlo. Ďalej
je oprávnená použiť technický
prostriedok na zabránenie odjaz-
du motorového vozidla ako donu-
covací prostriedok. Účelom tohto
obmedzujúceho úkonu je zabrániť
odjazdu vodičom motorového vozi-
dla po tom, ako došlo k spáchaniu
priestupku z dôvodu jeho objasne-
nia a prípadného prejednania v
blokovom konaní. Za spáchanie
priestupku musí mestská polícia
páchateľovi uložiť pokutu v blo-
kovom konaní do 60 €. Ak sa
priestupok neprejedná na mies-
te pokutou, priestupok prejedná
orgán Policajného zboru. Ten, mô-
že za spáchaný piestupok uložiť
páchateľovi pokutu až do výšky
100 €. V prípade riešenia pries-
tupkov proti bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky podľa
nového zákona o cestnej pre-
mávke nie je prípustný spôsob do-
riešenia priestupku – napomenu-
tím.

náčelník Mestskej polície Pezinok
Mgr. Ľudovít Farbula

Do ulíc mesta prišla typická zima

Mestský úrad zabezpečil prijí-
manie platieb aj prostredníctvom
platobných kariet. Platobný termi-
nál je umiestnený v hlavnej poklad-
ni na prízemí. Platiťmožno kartami
MasterCard, Maestro, VISA, VISA
Electron a Diners Club Internatio-
nal. Pri realizácii platby je nutné
uviesť aj titul platby – variabilný
symbol rozhodnutia alebo platob-
ného výmeru, resp. iný údaj na iden-
tifikáciu platby. Bez týchto údajov
nebude možné platbu prijať. (JS)



Tretí poslanecký deň v roku
2009 sa uskutoční v stredu 4. mar-
ca od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupiteľ-
stva sa stretnú s občanmi v miest-
nosti č. 19 na prvom poschodí.
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 Gri-
nave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (ZS)

Mestská polícia v Pezinku otvo-
rila 11. februára svoje nové pries-
tory určené na prevenciu kriminali-
ty, ktoré budú slúžiť aj ako školiace
a poradenské centrum.

Pezinčania budú môcť využí-
vať poradenskú činnosť z rôznych
oblastí prevencie kriminality. V sú-
časnosti je už k dispozícii program
zameraný pre stredoškolskú a vy-
sokoškolskú mládež. Mestská polí-
cia získala pre účely centra v minu-
lom roku finančné prostriedky vo
výške 6 638,78 € (200 tis. Sk).

Na slávnostnom otvorení
priestorov sa zúčastnili členovia
sekreteriátu Rady vlády SR pre

V piatok 13. februára zasadalo
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku.
Medziiným sa poslanci zaoberali
aj troma horúcimi témami:

Mesto Pezinok vzhľadom na
komplexnosť problematiky a na
základe dobrých skúseností pre-
dĺžilo zmluvu s advokátskou kan-
celáriou

, ktorá Mesto zastupuje. Pro-
blematika skládky je úzko prepoje-
ná s územným plánom mesta.
Keďže budovanie skládky v Novej
jame nie je podľa nás v súlade s
platným územným plánom mesta
a niektoré štátne orgány spochyb-
ňujú uznesenia Mestského zastu-
piteľstva z roku 1996, ktorými bol
územný plán mesta Pezinok
schválený. Pre Mesto Pezinok je
preto okrem obhajovania svojho
postavenia v kauze „Skládka“ rov-
nako dôležité obhájiť svoj územný
plán. Advokátska kancelária Mes-
to teda zastupuje v dvoch rovi

Mesto Pezinok v kauze „Sklád-
ka odpadov“

Zelemová a Stankovian-
ska

nách: vo veci podania opravných
prostriedkov a zastupovania v ko-
naní o umiestnení skládky a v kona-
ní o územnom pláne mesta. Potom
ako v decembri minulého roku Kraj-
ský súd v Bratislave zamietol žalo-
bu Mesta Pezinok, sme v januári
2009 podali odvolanie na Najvyšší
súd SR. Paralelne prebiehala v po-
sledných týždňoch kontrola zame-
raná na nakladanie s komunálnym
a drobným stavebným odpadom
v meste Pezinok, ktorú na pod-
net polície vykonala Slovenská in-
špekcia životného prostredia.

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo nájom pozemku spoločnosti
IRI AGROFOREST, a.s. v katas-
trálnom území Pezinok - Rozálka.
Ide o nájom na 10 rokov. Účelom
nájmu je realizácia investičného
zámeru, vybudovanie oplotenia a
novej jazdiarne parkúrového areá-
lu s tribúnou. Tieto aktivity sú v
súlade so zámerom mesta podpo

Nájom pozemku spoločnosti IRI
AGROFOREST a.s.

rovať rozvoj agroturistiky, rekreá-
cie, cestovného ruchu a športu.
Mestské zastupiteľstvo zároveň
schválilo návrh zmeny územného
plánu v celej lokalite Rozálky z pô-
vodnej funkcie – výstavba rodin-
ných a bytových domov na nové
využitie šport a rekreácia.

Mesto Pezinok plánuje zaviesť
spoplatnenie parkovania v centre
mesta prostredníctvom parkova-
cích automatov. Za účelom správy
parkovacieho systému a prevádz-
kovania parkovísk Mestské zastu-
piteľstvo schválilo založenie ob-
chodnej spoločnosti Mestská spo-
ločnosť Pezinok, s.r.o. Na novo-
vzniknutú spoločnosť budú po-
stupne v priebehu tohto roka pre-
vádzané všetky činnosti a pred-
mety podnikania z Mestského úra-
du a iných spoločností mesta Pezi-
nok.

Spoplatnenie parkovania v cen-
tre mesta a s tým súvisiaci ná-
vrh na založenie novej obchod-
nej spoločnosti

(MA)

Prvý muž veľvyslanectva USA
na Slovensku charge d‘affaires
pán Keith Eddins so svojím sprie-
vodom prišiel na oficiálnu návšte-
vu Pezinka. V obradnej sieni na
radnici hostí za účasti vedúcich
pracovníkov Mesta privítal primá-
tor Oliver Solga. V príhovore ich
oboznámil s históriou i súčaťou
Pezinka a tiež vzťahmi medzi
občanmi mesta a USA. V ďalšej
časti podrobne informoval o boji
občanov a Mesta proti skládke v
Novej jame, o krokoch, ktoré
mesto robí a pripravuje aj do bu-
dúcnosti. K. Eddins vyjadril Pe-
zinčanom podporu a upozornil
na skutočnosť, že i nový prezi

dennt USA Barack Obama po-
chádza z prostredia občianskych
aktivít a iniciatív, ktoré sú legi-
tímnym prejavom a zárukou de-
mokratickej spoločnosti.

Na záver ná-
vštevy sa stretol
s predstaviteľmi
občianskej inici-
atívy Skládka ne-
patrí do mesta a
prezrel si výsta-
vu fotografií z pro-
testných podujatí
na Radničnom
námestí. Návšte-
va, ktorej veľkú
pozornosť veno

K. Eddins (vstrede)
s primátorom O. Solgom

vali aj slovenské médiá, bola vý-
znamná i tým, že sa nestávačas-
to, aby veľvyslanectvo USA preja-
vilo záujem o udalosť regionálne-
ho či mestského významu. (ra)

prevenciu kriminality Ing. Jozef
Halcin, Ing. Daniela Stábová a
Mária Hanáková. Počas svojej ná-
vštevy vysoko vyzdvihli prácu na-
šej mestskej polície a osobitne pre-
vencie kriminality. Súčasne vyjad-
rili poďakovanie primátorovi za je-
ho prínos na vytvorení podmienok
bezpečnosti v meste, ktorá spĺňa
európske normy tzv. bezpečných
miest EÚ. Vyjadrili taktiež názor,
že projekt pezinskej MsP „Po-
znaním k hodnotnému životu“ bu-
de tento rok nominovaný na naj-
lepší na Slovensku.

koordinátor prevencie kriminality
inšp. Miroslav Schlesinger

Mesto Pezinok začalo v zmys-
le paragrafu 17 a 30 stavebného
zákona obstarávať nový územný
plán na zabezpečenie koordino-
vaného rozvoja územia v súlade s
potrebami umiestnenia navrhova-
ných rozvojových zámerov a zo-
súladenia všetkých činností na
území vyvolaných nadmernými
aktivitami výstavby, ovplyvňujúci-
mi najmä urbanistické, územno-
technické a enviromentálne vzťa-
hy na území mesta.

Proces obstarávania pozostá-
va z týchto etáp spracovania ÚPN:
prípravné práce na získanie pod-
kladov, vypracovanie prieskumov
a rozborov, vypracovanie zadania
na riešenie ÚPN a jeho prerokova-
nie, zabezpečenie vypracova-
nia strategických dokumentov
(EIA, Generel dopravy, CMZ), vy-
pracovanie súborného stanoviska
a návrhu ÚPN, jeho prerokovanie,
schválenie v Mestskom zastupi-
teľstve a nakoniec vypracovanie
čistopisu územného plánu. Pred-
pokladá sa ,že proces obstaráva-
nia ÚPN bude trvať cca 1,5 roka.
Vo výberovom konaní na zhotovi-
teľa ÚPN bola vybraná spoločnosť
AUREX z Bratislavy. O postupe
prác bude verejnosť informovaná
v mestských médiách a tiež for-
mou verejného zhromaždenia ob-
čanov. (ra)

Zhromaždenie delegátov Kraj-
skej zložky Bratislava Slovenskej
živnostenskej komory sa uskutoč-
nilo v Pezinku 12. februára pri prí-
ležitosti 10. výročia jej založenia.
Okrem pracovného programu, na
ktorom sa bilancovala bohatá čin-
nosťbola aj časť slávnostná, na kto-
rej boli udelené ocenenia tým jed-
notlivcom, ktorí sa najviac zaslúžili
o vznik a fungovanie živnostenskej
komory, ako i spoluprácu s touto
inštitúciou. Jedným zo štyroch oce-
nených zlatou medajlou bol aj pe-
zinský primátor Oliver Solga. (ra)

Podpísaním protokolu 9. feb-
ruára skončila kontrola zamera-
ná na nakladanie s komunálnym
a drobným stavebným odpadom
v meste Pezinok, ktorú na pod-
net polície vykonala Slovenská
inšpekcia životného prostredia –
IŽP Nitra. Pri plnení povinností
pri nakladaní s odpadmi neboli
zistené žiadne závažné nedo-
statky. Konštatované formálne
nedostatky v preambule zmluvy,
ktoré nemajú vplyv na jej plnenie
boli bezodkladne odstránené.
Kontrola bola zameraná najmä
na zmluvy týkajúce sa Skládky
Dubová, s.r.o., na ktorú Pezinok
v súčasnosti ukladá svoj komu-
nálny odpad. (ra)



Mestu Pezinok boli úspešne
schválené dva projekty. Jedným je
projekt nadácie Pontis s názvom

vo výške 3303 €
(99.506 Sk). Začiatok jeho realizá-
cie je plánovaný na apríl 2009.
Pozdĺž potoka Saulak bude vysa-
dených 25 nových stromov. Dru-
hým schváleným projektom je
„Detské dopravné ihrisko“ v areáli
MŠ Za hradbami. Tento je kofinan-
covaný z nadácie Allianz, celkový
rozpočet projektu je 13.227 € (400
tis. Sk).

Zeleň pre Saharu

(MA)

Lekárka Bratislavského samo-
správneho kraja MUDr. Oľga Vese-
lá, CSc. poverila organizovaním
lekárskej služby prvej pomoci
(LSPP) v Pezinku týchto organizá-
torov:

Poliklinika Pezi-
nok, Hollého 2, Pezinok, spádové
územie: okres Pezinok

pracovné dni
16.00-8.00 hod., piatok 14.00-
8.00 hod., sobota, nedeľa, dni pra-
covného voľna – nepretržite.

Poliklinika Pezi-
nok, Hollého 2, Pezinok, spádové
územie: okres Pezinok

pracovné dni
15.30-7.30 hod., sobota, nedeľa,
dni pracovného voľna – nepretrži-
te.

NT – PED, s.r.o. Hollého 2, Pezi-
nok, LSPP ambulantná, náv-
števná a výjazdová
LSPP pre dospelých
Miesto výkonu:

Prevádzkový čas:

LSPP pre deti
Miesto výkonu:

Prevádzkový čas:

(bsk)

Aj šestnásty ročník celomest-
skej ankety Najlepšia predajňa
roka má už svojich víťazov. Minu-
loročné výsledky slávnostne vy-
hlásili 18. februára v Obradnej sie-
ni Mestského úradu.

Hodnotenie organizátori za-
bezpečili formou dotazovania med-
zi obyvateľmi. Tentoraz mala anke-
ta tri kategórie:

,
a

Najúspešnejších účastníkov
súťaže prijal a ceny im odovzdal
viceprimátor Ing. JánČech.

V prvej kategórii –
najviac hlasov už po štvrtý

raz získala COOP Jednota Brati-
slava na Svätoplukovej ulici. Na
druhom mieste sa umiestnil Real
Market, Ulica gen. Pekníka 1, a tre-
ťom 101 Drogérie, Ul. M. R. Štefá-
nika.

V druhej kategórii –
, zvíťazil hy

tradičné predaj-
ne hypermarkety a supermar-
kety stravovacie zariadenia.

tradičné pre-
dajne

hypermar-
kety a supermarkety

permarket Hypernova, pred dote-
rajším štvornásobným víťazom
Tesco a supermarketom Billa.

V tretej kategórii – s
, opäť zvíťazila reš-

taurácia Lalia, Holubyho ul., pred

travovacie
zariadenia

reštauráciou Preš, Kollárova ul. a
Gurman, Bratislavská ul.

Anketa, ktorej hlavným cieľom
je prispievať k skvalitňovaniu slu-
žieb obyvateľom, bude pokračo-
vať aj v tomto roku. (mo,zs)

Hypernova zvíťazila v kategórii hypermarketov Foto (mo)

1993 1994
1995

1996 1997
1998

1999
2000

– Očná optika, Holubyho ul., – NONSTOP,
Kollárova ul., – LUKULUS, Ul. M. R. Štefánika a
Radničné nám., – GRAFIT, Radničné nám.,
– BAGETA, Ul. M. R. Štefánika, – Očná optika,
Radničné nám., – supermarket JEDNOTA, Svä-
toplukova ul., – supermarket JEDNOTA, Sväto-
plukova ul., – supermarket JEDNOTA, Svätoplu-
kova ul., – hodinárstvo HOFI, Holubyho ul.,
– Lahôdky u Katky, Kollárova ul., – Lahôdky u Kat-
ky, Kollárova ul. a hypermarket TESCO, – La-
hôdky u Katky, Kollárova ul. a hypermarket TESCO,

– Lahôdky u Katky, Kollárova ul. a hypermarket
TESCO, – Bageta ul. M. R. Štefánika, hypermar-
ket TESCO, RýchločistiareňCombi, Holubyho ul.

2001
2002 2003

2004
2005

2006
2007

podľa ust. § 5 ods. 13 písm. a) zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov, v spojitosti s ust.
§ 3 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva
školstva SR č. 306/2008 Z. z. o ma-
terských školách s odkazom na
ust. § 59 ods. 1 zákona č. 245/
2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

- vyplnenú prihlášku s potvrdením
lekára o zdravotnom stave dieťaťa
a jeho spôsobilosti navštevovaťMŠ
(tlačivá prihlášky sú k dispozícii vo
všetkých MŠ, na MsÚ v Kancelárii
prvého kontaktu, na www.pezinok.
sk)
- ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami,

sa pre školský rok
2009/2010 bude konať v mater-
ských školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Pezinok
dňa 13. marca 2009 v čase od
8,00. 17,00 h.
Zákonný zástupca dieťaťa pred-
loží nasledovné dokumenty:

predloží zákonný zástupca aj vyja-
drenie príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a prevencie
- rodný list dieťaťa
- občiansky preukaz zákonného
zástupcu dieťaťa

- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou do-
chádzkou a dieťa s dodatočne od-
loženou povinnou školskou do-
chádzkou

- trvalý pobyt v meste Pezinok
(Uznesenie MsZ č.1-50/2008
ods. b)
- dieťa v kalendárnom roku prijatia
dovŕši najmenej 3 roky
- rodičia dieťaťa sú zamestnaní
(odporúča sa predložiť potvrdenie
od zamestnávateľa)
- o dieťa sa stará osamelý rodič
- dieťa zo sociálne slabej rodiny,
na základe odporučenia Odd. škol-
stva a sociálnych vecí MsÚ v Pe-
zinku

Podmienky na prijatie dieťaťa
do MŠ:

Ďalšie podmienky prijatia
dieťaťa do MŠ:

Mesto Pezinok aj tohto roku, už
tradične pri príležitosti Dňa učiteľov,
ocení všetkých pezinských učiteľov
za ich náročnú prácu a trpezlivosť
malým darčekom. Tridsiateho mar-
ca bude hľadisko v Dome kultúry
patriť len im. Špeciálne pre učiteľov
je totiž pripravené divadelné pred-
stavenie Večer
vyvrcholí stretnutím s primátorom
mesta Oliverom Solgom, ktorý pri
tejto príležitosti odovzdá ocenenia
vybraným učiteľom.

„Všetko o ženách“.

(Z.S)

Malokarpatský banícky spolok
zorganizoval v Pezinku oslavu pri
príležitosti 70-tich narodenín Ing.
Jaroslava Malchárka, predsedu
Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska. Oslávenec za-
svätil celý svoj bohatý život baníc-
tvu na rôznych postoch, ktoré za-
stával bezmála päťdesiat rokov.
Dodnes je iniciátorom a organizá-
torom mnohých baníckych podu-
jatí, medzi ktoré patria i tie v na-
šom meste, napríklad prvé stret-
nutie zástupcov banských miest a
spolkov na minuloročnom Vino-
braní. (ra)

Ocenenie pre reštauráciu Preš

V minulom roku bola v Pezinča-
novi zverejnená požiadavka na
podporu aktivít mesta v súvislosti
s kauzou „Skládka odpadov“. Tie-
to aktivity podporili deviati sponzo-
ri v celkovej sume 41100,- Sk
(1 364,27€). Jednotlivé príspevky
boli vo výške od 500,- Sk do
20 000,- Sk. Celkové výdavky mes-
ta na zabezpečenie aktivít s touto
kauzou, napr. dopravu, zapožiča-
nie tribún, ozvučenie, tlač plagá-
tov a ďalšie drobné výdavky pred-
stavovali vlani sumu 109 643,60
Sk (3 639,50 €). Vďaka sponzor-
ským prostriedkom bol rozpočet
mesta zaťažený v tejto položke
iba v sume 68 643,60 Sk.

V prípade záujmu o ďalšiu pod-
poru týchto aktivít, je možné po-
sielať sponzorské príspevky na č.
účtu 6602006001/5600 Mesto Pe-
zinok s uvedením VS 7777. O po-
užití prostriedkov budeme obyva-
teľov mesta priebežne informovať.
Ešte raz ďakujeme všetkým spon-
zorom ! (J.S.)



Poznáte rómske dieťa, ktoré vy-
niká v škole, v oblasti umenia ale-
bo športu a jeho rodina nemá do-
statok peňazí na to, aby podporila
jeho rozvoj? Prihláste sa do konca
marca na talentové skúšky, ktoré
organizuje Občianske združenie
Divé maky. Tento rok dostane šan-
cu až 50 nových talentov.

Kontakt: e-mail:
, poštou – Divé maky,

Štefánikova 12, 811 05 Bratislava.
Viac informácií získate na www.di-
vemaky.sk alebo na telefónnom
čísle: 02/52444074.

divemaky@di-
vemaky.sk

(ko)

V stredu 4. marca od 8.00
do 12.00 hod. sa uskutoční v
Dome kultúry na Holubyho ul.
v Pezinku odber krvi od bez-
príspevkových darcov. So se-
bou si prineste kartu poisten-
ca a občiansky preukaz. (mb)

Televízia PEZINOK vysiela
okrem káblovej siete UPC aj pro-
stredníctvom terestriálneho vysie-
lača. Jej vysielanie si môžete nala-
diť na 55. kanáli. Stačí vám k tomu
širokopásmová anténa, ktorú na-
smerujete na sídlisko Sever. (pb)

Organizátor XV. Plesu farnosti
Pezinok František Féder nám oz-
námil, že čistý výťažok z tohto po-
dujatia bol 1005 eur (30.276,63
Sk), ktorý bol 6. februára odovzda-
ný Rímskokatolíckemu farskému
úradu. Peniaze budú použité na
opravu Farského kostola. (mo)

Nedá sa nereagovať na článok
v

minulom čísle.
To, v akom stave sa nachádzajú

odpadové nádoby, v nemalej mie-
re závisí od nás samotných. My
ich máme na sídlisku medzi pane-
lákmi jedenásť. Platíme dosť, ale
ako odpad odkladáme? Kartóno-
vé krabice, akokoľvek veľké,
hádžeme do kontajnerov nerozo-

Cez sviatky nevyvážali odpad
brané, čím zaberajú veľa miesta.
Vrecká s odpadkami neposúva-
me hlbšie do nádoby, nezaviaza-
né ostanú na vrchu a potom ich
vietor roznáša po okolí. Aj to sa
stáva, že nádoby sú takmer prázd-
ne, dotyčnému sa ich nechce ani
otvoriť a nezaviazané vrecká ne-
chá na zemi. A nemusia byť ani
sviatky a na sídlisku máme sme-
tisko... (em)

„REGIONFEMME ženy vzdela-
nie podnikanie“ je názov nového
projektu cezhraničnej spolupráce,
ktorého implementáciu tento me-
siac začala Bratislavská regionál-
na komora SOPK spoločne s part-
nerskými organizáciami Platfor-
mou Žena v hospodárstve pri Hos-
podárskej komore Viedeň a Zdru-
žením žien v podnikaní. Mesto Pe-
zinok v minulosti v spolupráci s
SOPK realizovalo projekt

. Nový pro-
jekt naň nadväzuje a preto veríme,
že spolupráca s SOPK a podpora
podnikateľov bude naďalej pokra-
čovať. Práve sa rozbiehajúci pro-
jekt bude trvať štyri roky. Ekono-
micky aktívnym ženám bude v rám-
ci jeho aktivít ponúknutá bezplat-
ná účasť na seminároch s ra-
kúskymi a slovenskými lektormi.
Orientované budú na zvýšenie ma-
nažérskych schopností a zručnos-
tí zameraných špeciálne na ženy.
Ponúknu tiež praktické informácie
o cezhraničnom poskytovaní slu-
žieb a predaji tovaru, založení po-
bočky alebo firmy v Rakúsku. Bu-
dú organizované stretnutia s ra-

Susedia
si navzájom pomáhajú

kúskymi podnikateľkami, na kto-
rých si účastníčky budú vymieňať
skúsenosti pri podnikaní a nadvä-
zovať nové kontakty. Ďalej budú v
rámci projektu ponúkané jazykové
kurzy nemčiny pre začiatočníčky a
pokročilé a poradenstvo sloven-
ským podnikateľkám v slovenčine
na Hospodárskej komore Viedeň
pri začiatkoch podnikania v Ra-
kúsku.

Všetky služby budú v rámci pro-
jektu poskytované podnikateľkám
a manažérkam bezplatne. Nie je
potrebná znalosť nemčiny. Učeb-
né texty budú preložené do slo-
venčiny a na všetkých podujatiach
bude prítomná tlmočníčka. Verí-
me, že takéto rozsiahle možnosti
podpory využije čo možno najviac
pezinských podnikateliek.

V prípade záujmu o spomína-
né kurzy a semináre prosím kon-
taktujte Mgr. Moniku Adamekovú,
vedúcu oddelenia styku s verej-
nosťou, médiami a projektové-
ho riadenia na MsÚ Pezinok,
tel.: 033 6901106, e-mail: adame-
kova.monika@msupezinok.sk.

(MA)

Začiatok marca je
obdobie, kedy sa
mnohé spoloč-
nosti, organizá-
cie, firmy rozho-
dujú, či a kam da-
rovať 2% zo svo-
jich daní. Pokiaľ

chcete pomôcť vylepšiť podmien-
ky života na lokálnej úrovni, po-
dieľať sa pri otváraní nových mož-
ností, využiť príležitosti, ktoré pri-
nášame pre tých, ktorí chcú meniť
veci k lepšiemu,

.
Spájame tých, ktorí chcú podať

pomocnú ruku s tými, ktorí vedia,
ako niečo vylepšiť, no nemajú na
to dostatok finančných zdrojov.
Zároveň sami ovplyvníte, kam va-
še financie poputujú, pretože nadá-
cia Revia rešpektuje priania dar-
cov, zhodujúce sa s jej poslaním.
Pridajte sa k tým, vďaka ktorým už
niekoľko rokov môže rozkvitať regi-
ón. Informácie i tlačivá nájdete na

a telefónnych čís-
lach 0905960797, 033/6413011.

Sídlo: 902 01 Pezinok,
Moyzesova 26

Právna forma: nadácia
IČO: 36070181

darujte 2% z da-
ní pre rôzne aktivity prostred-
níctvom Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie REVIA

Revia Malokarpatská
komunitná nadácia

www.revia.sk

Cez tzv. „dlhý týždeň“, v čase od
2. do 6. marca v dobe od 8.00 do
18.00 hod. vrátane obednej
prestávky si bude možné vyz-
dvihnúť na mestskom úrade (2.
posch.) platobné výmery poplatku
za komunálne odpady pre fyzické
osoby (občania bývajúci v rodin-
ných a bytových domoch a vlastní-
ci a užívatelia chát). Poplatok bu-
de možné tiež zaplatiť v pokladni
mestského úradu v hotovosti ale-
bo prostredníctvom POS TERMI-
NÁLU platobnými kartami. (JS)

Pezinok je okresné mesto, cent-
rum malokarpatskej vinárskej ob-
lasti, mesto s mnohými pamiatkami
a širokou ponukou pohostinských
zariadení. Nečudo, že už viac ro-
kov registrujeme veľkú snahu o roz-
voj turistického ruchu. Radi by sme
videli u nás viacej turistov, ktorých
každoročne lákame k nám aj na
veľtrhoch CR u nás i v zahraničí.

Sme pripravení na prílev turis-
tov? Spokojnosť návštevníkov a
ich záujem prísť aj druhý raz, závi-
sí od viacerých činiteľov. Zastav-
me sa tentoraz, možno pre nieko-
ho banálnej veci, pri možnosti za-
kúpiť si pohľadnicu nášho mesta.
Turisti ju často zháňajú, chcú ju
poslať príbuzným či známym ale-
bo kúpiť si ju pre seba, aby mohli
spomínať. Majú ju kde kúpiť?

Hľadali sme ju na viacerých
miestach, aby sme sa presvedčili
ako sme na tom. Najprv sme za-
mierili do Mestského informačné-
ho centra v Dome kultúry, ktoré by
malo mať azda najširšiu ponuku.
Našli sme tu štyri druhy pohľadníc
Pezinka s fotografiami Jána Štrbu.

Sú pekné, aj keď si myslíme, že by
ich mohlo byť viac. Chýbajú nám
zábery s vinárskou tematikou, prí-
rodou. Mohli by byť tiež už novšie,
tieto sú v predaji dva-tri roky.

V predajniach a stánkoch firmy
Fant sme našli jeden, najviac, dva
druhy pohľadníc, ktoré vydali oni
sami. Mali vraj viac druhov, ale ich
už vypredali. Tie čo zostali sa nám
veľmi nepáčili.

Sklamaní sme odišli z papier-
nictva Grafit na Holubyho ulici. Nie-
kedy tu mali ozaj bohatý výber
pohľadníc, vieme, že ich dokonca
vydali tiež sami. Teraz sme v pre-
dajni nenašli ani jednu.

Nikde sme nenašli ani pohľad-
nice propagujúce krásy a pamiat-
ky celej malokarpatskej oblasti.
S takouto ponukou turisti ozaj
nemôžu byť spokojní.

Náš miniprieskum nemal za
úlohu kritizovať. Nedopadol však
najlepšie. Ukázal, že v tomto sme-
re máme čo zlepšovať. Do letnej
sezóny zostáva ešte dosť času,
aby sa situácia zlepšila. Treba za-
čať urýchlene konať. (mo)



Zraky mnohých obyvateľov, pohybujúcich sa
po Holubyho ulici, sa upierajú na rozostava-
ný objekt vedľa bývalej základnej školy. O stav-
be bolo doposiaľ veľmi málo informácií, preto
sme sa zaujímali, čo sa tam stavia. Informá-
cie nám poskytol PhDr. Milan Grell, konateľ spo-
ločnosti GRAFIT STAV s.r.o., ktorá je vlastní-
kom objektu.

ko slúžiť na komerčné účely, s dôrazom na
služby. Tretie a štvrté podlažie je určené na bý-
vanie. Bude tu štrnásť bytov. Táto časť bude
prístupná len pre vlastníkov bytov. Súčasťou
stavby je parcela v zadnej časti, ktorá bude slú-
žiť ako parkovisko.“

Predpokladané ukončenie výstavby na jeseň
budúceho roku. (mo)

„Ide o polyfunkčný štvorposchodový dom. V
suteréne bude parkovisko so 17 miestami, piv-
ničné boxy a technické zázemie objektu. Na pr-
vom nadzemnom podlaží, takmer na 800 m
budú priestory na komerčné využitie. Pre-
vádzky budú mať vstup pre zákazníkov z ulice,
zásobovanie je riešené zo zadnej časti domu.
Druhé nadzemné podlažie (665 ) má rovna-

2

m2

Zákon č. 582/2004 Z.z. v znení
zmien a doplnkov ustanovuje dru-
hy miestnych daní a miestneho
poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady. Zároveň
určuje správcovi určiť sadzby jed-
notlivých daní, spôsoby vyberania
daní, prípadné oslobodenia a ďal-
šie náležitosti.

V meste Pezinok o miestnych
daniach a poplatkoch pojednáva
všeobecne záväzné nariadenie č.
21/2004 v znení zmien a dopln-
kov. Jeho znenie je uverejnené na
stránke . Publiko-
vané je pod číslom VZN 1/2008 a
novely VZN 6/2008 a 10/2008.

Podľa neho sa na území nášho
mesta ukladajú tieto miestne da-
ne:

- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného prie-
stranstva,

- daň za ubytovanie,

www.Pezinok.sk

- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prí-
stroje a miestny poplatok za ko-
munálne odpady a drobné sta-
vebné odpady.

V uplynulých dňoch boli doručo-
vané občanom poštové poukážky
na zaplatenie .

Predmetom tejto dane je pes po
dovŕšení šiestich mesiacov, o kto-
rého sa stará fyzická alebo práv-
nická osoba. Negatívne sa vy-
medzuje predmet dane, keď psi
nemajú majiteľov, a sú umiestnení
v útulku, alebo sú využívaní na ve-
decké a výskumné účely a ktorí
pomáhajú nevidomým osobám a
občanom s ťažkým zdravotným
postihnutím.

Daňovníkom je a za psa platí
vlastník psa alebo v prípade, že sa
nedá určiť vlastník psa, daň platí

Bližšie o miestnej dani za psa

dane za psa

držiteľ psa a to vždy v mieste kde
sa pes chová, t.j. celé územie mes-
ta Pezinok. Daňovník psa má po-
vinnosť písomne oznámiť vznik
ako aj zánik daňovej povinnosti
Mestskému úradu v Pezinku v le-
hote do 30 dní od vzniku, resp. zá-
niku daňovej povinnosti. Eviden-
cia o psoch, ktoré sa nachádza-
jú na území mesta, sa vedie pod-
ľa zákona č. 282/2002 Z .z., kto-
rým sa upravujú podmienky drža-
nia psov.

Po oznámení všetkých identifi-
kačných údajov je daňovníkovi vy-
daná pre psa registračná známka.
Daňovník je povinný zabezpečiť,
aby pes túto známku nosil. V prí-
pade straty je povinnosť to ohlásiť
do 15 dní správcovi dane.

Na území mesta Pezinok je sta-
novená základná sadzba za psa
vo výške 8,298 EUR ročne. Za
psov ktorí sú umiestnení v obyt-
nom dome, v ktorom sú najmenej

4 bytové jednotky je sadzba
29,874 EUR ročne. Podľa etické-
ho kódexu Mesta Pezinok sa vý-
sledná suma miestnej dane zao-
krúhľuje na dve desatinné miesta
vždy nadol t.j. v prospech daňov-
níka.

Daň za psa je ročná a zdaňova-
cím obdobím je kalendárny rok. Pri
ohlásení daňovej povinnosti sa vy-
rubí táto daň platobným výmerom,
ktorý je splatný do 15 dní odo dňa
nadobudnatia právoplatnosti. V
ďalších zdaňovacích obdobiach je
daň splatná bez vyrubenia a to vž-
dy do 31. januára príslušného
roka. Daňovníkom mesta Pezinok
sú zasielané poštové poukážky s
predtlačenou sumou daňovej po-
vinnosti. Daň je možné zaplatiť v
hotovosti do pokladne na mest-
skom úrade, bezhotovostným spô-
sobom, alebo priamym vkladom
na účet uvedený v poštovnej pou-
kážke.Ak daňová povinnosť vznik-
ne v priebehu zdaňovacieho ob-
dobia, vyrubí sa pomernáčasť da-
ne.

Občania, ktorí dovŕšili v priebe-
hu zdaňovacieho obdobia 62 ro-
kov a vlastnia psa, budú v nasle-
dujúcom zdaňovacom období od
platenia tejto dane oslobodení. Ak
občan vlastní viacej psov, oslobo-
denie sa vzťahuje len na jedného
psa. Od dane sú oslobodení drži-
telia zvláštnych psov, podľa oso-
bitného predpisu, na základe pí-
somnej žiadosti s uvedením dôvo-
du.

Sankcia za oneskorené zaplate-
nie dane je sankčný úrok z dlžnej
sumy vo výške štvornásobku zá-
kladnej úrokovej sadzby Európ-
skej centrálnej banky platnej v deň
vzniku daňového nedoplatku.

(JS)



V januári sa usku-
točnila výročná
členská schôdza
Základnej organi-
zácie Slovenské-
ho zväzu protifa-

šistických bojovníkov v Pezinku.
Členovia organizácie hodnotili svo-
ju činnosť a prijali úlohy pre budú-
ce obdobie.

Za najväčší úspech považujú
zostavenie a vydanie Zborníka
spomienok k 60. výročiu SNP a
protifašistického odboja. Na jeho
vydaní má najväčšiu zásluhu au-
tor Peter Wittgrúber a členovia re-
dakčnej rady Ing. Ľudovít Šušol a
Mária Markeová.

Na knihu prispeli darcovia: Mgr.
Oliver Solga, Ing. JánČech, Mesto
Svätý Jur, Obec Limbach, Obec Slo-
venský Grob. Za pomoc patrí poďa-
kovanie tiež Ing. Vojtechovi Gott-
schállovi (Bageta), MUDR. Ľubo-
mírovi Šušolovi (Poliklinika SA-
NUS), Petrovi Mašurovi (Petmas),
Ing. Ľubomírovi Košťálovi, Ing. Já-
novi Manovi (Pezinské tehelne),
Ing. Jánovi Chvíľovi (JŠ servis), Ho-
telu Limbach, Tatiáne Sučanskej a
Miroslavovi Gavalcovi z Limbachu.

Keďže prvé vydanie zborníka
bolo veľmi rýchlo rozobrané, pri-
pravili jeho druhé vydanie. Znovu
im ochotne pomohli O. Solga, V.
Gottschall, T. Sučanská, Ing. Peter
Majtán (Mesto Modra), Achberger
(Obec Vinosady) a Nadácia Revia.

Výbor SZPB ďakuje tiež spon-
zorom, ktorí prispeli na VČS a bu-
dúcu činnosť. Medzi najdôležitej-
šie úlohy bude patriťpríprava semi-
nára k 65. výročiu smrti gen. Karo-
la Pekníka a Náučného chodníka
Po stopách II. svetovej vojny v oko-
lí Pezinka. (mm)

Keď v roku 1992 Mirko Pisárik
napísal pieseň, v ktorej sa spieva,
že Pezinok je známe mesto po ce-
lom svete, iste netušil, že o pár
rokov to bude pravda.

Pezinok sa preslávil nielen
vďaka dobrému vínu, ale aj vďaka
obyvateľom. ktorí v ňom žijú.

Taktiež aj prostredníctvom me-
dzinárodnej organizácie Friend-
ship Force, ktorú v r. 1977 založil
bývalý americký prezident Jimmy
Carter. Organizácia má od roku
1992 svoje zastúpenie aj na Slo-
vensku. Pezinok odvtedy za jej po-
moci na pár dní navštívili desiatky
ľudí zo 45 klubov z rôznych konti-
nentov sveta. Bolo to vďaka hosti-
teľským rodinám Lipárovcov, Jed-
ličkovcov, Krátkych, Wagnerovcov,
Kakalíkovcov. Medzi drobnými
darčekmi, ktoré si od nás odnášajú,
nikdy nechýba prospekt Pezinka a
drobná keramika.

V dňoch 16. - 18. januára 2009
zasadal v Pezinku Európsky po-
radný výbor Firendship Force, čo
nie je náhoda. Pri tejto príležitosti

prišli pozdraviť účastníkov konfe-
rencie ajčlenovia Folklórneho diva-
dla Radosť. Vystúpenie sa im
veľmi páčilo. Spomienky naň si od-
nášali všetci vo svojich srdciach,
ale aj vo fotoaparátoch. Po vystú-
pení nás ubezpečovali, že ich ná-

všteva v Pezinku nebola posledná.
Dvere do úspešného cestova-

teľského klubu Friendship Force
sú otvorené aj preďalšie pohostin-
né pezinské rodiny.

Viac informácií o FFC na http://c-
ba.offsite.sk Alžbeta Jedličková

Svet nás spoznáva
Prostredníctvom medzinárodnej organizácie Friendship Force

prichádzajú do Pezinka desiatky ľudí z rôznych krajín a kontinentov

Spoločná fotografia z januárovej návštevyčlenov FFC

Zdroj: Evidencia obyvateľstva MsÚ

– v minulom roku vzrástol počet
obyvateľov o 133 osôb;
– narodilo sa najviac detí (263)
za posledných desať rokov;
– vlani sa narodilo o 88 osôb viac
ako zomrelo;
– prisťahovalo sa o 38 osôb viac
ako sa odsťahovalo;

viac ľudí
zomrelo len v roku 2007 – 182.

– zomrelo (175) viac osôb ako je
päťročný priemer (170);

Stavba pred ko-
laudáciou

Podľa denníka SME Inšpek-
torát životného prostredia v Bra-
tislave začal s kolaudáciou
skládky odpadov v Novej jame.
Riaditeľ inšpektorátu Miroslav
Held potvrdil, že ak bude všetko
v poriadku, skládka sa môže
skolaudovať a začať prevádzko-
vať.

Majiteľ skládky Ján Man star-
ší povedal, že s prevádzkova-
ním skládky začnú ihneď po-
tom.

Zosuv pôdy
Na nedokončenej skládke od-

padov v Novej jame došlo v sobo-
tu 21. februára k zosuvu pôdy.
Zasypalo cestu, časť objektov a
bol poškodený plot.

Deň predtým uvoľnená hlina
vo výkope zasypala robotníka. K
jeho vyslobodzovaniu bola privo-
laná jednotka Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranné-
ho zboru a Rýchla zdravotná
služba. Postihnutý pracovník utr-
pel ľahké zranenia, ošetrený bol
v nemocnici. (r)

Zákonnosť povolenia skládky
posúdi Najvyšší súd, ktorý však
už verdikt pred kolaudáciou asi
nevydá.

Na Najvyššom súde je odvo-
lanie aktivistov iniciatívy Skládka
nepatrí do mesta i Mesta Pezi-
nok proti rozhodnutiu krajského
súdu, ktorý v decembri ich žalo-
bu proti povoleniu skládky in-
špektorátom zamietol.

Ak Najvyšší súd posúdi povo-
lenie stavby za nezákonné, vráti
vec inšpekcii. Tá môže rozhod-
núť o dodatočnom povolení stav-
by alebo jej odstránení. (r)

Rok Narodení Prisťahovaní Zomrelí Odsťahovaní Celkový počet Medziročné
obyvateľov porovnanie

2004 201 412 170 365

2005 252 465 155 373

2006 207 494 166 493

2007 255 536 182 311

2008 263 509 175 471 22 616 + 133

21 954 + 78

22 143 + 189

22 185 + 42

22 483 + 298



V piatok 23. januára sa pri prí-
ležitosti Týždňa modlitieb za jed-
notu kresťanov a 40. výročia prvé-
ho ekumenického stretnutia kato-
líkov a evanjelikov v Pezinku kona-
la v kapucínskom Kostole Najsvä-
tejšej Trojice v Pezinku ekumenic-
ká bohoslužba.

Bohoslužbe predsedali du-
chovní z Pezinka: dekan Evanje-
lickej bohosloveckej fakulty Uni-
verzity Komenského Mgr. Ondrej
Prostredník, PhD., ktorý žije v Pe-
zinku, evanjelická zborová farárka
Mgr. Helena Benková, gvardián
kapucínskeho kláštora brat Mgr.
Ladislav Tkáčik OFMCap, PhD.,
správca kapucínskeho kostola P.
Stanislav Kučák OFMCap, rím-
skokatolícky farár vdp. Ján Ragula
a rímskokatolícky kaplán vdp. Jo-
zef Slezák.

Prvé ekumenické stretnutia ka-
tolíkov a evanjelikov v Pezinku sa
začali v roku 1969, pričom išlo o
jedny z prvých. Ale aj predtým
príslušníci oboch konfesií navzá-
jom veľmi dobre vychádzali.
Svedčí o tom pravidelná účasť
dcér biskupa a nemeckého evan-
jelického farára v Pezinku Johan

nesa Scherera na májových po-
božnostiach v katolíckom farskom
kostole. Rady si totiž prišli vypočuť
mariánske piesne vo vynikajúcom
podaní cirkevného spevokolu pod
vedením národného umelca Euge-
na Suchoňa. Zásluhy o zorgani-
zovanie prvého ekumenického
stretnutia v Pezinku mali vtedaj-
ší rímskokatolícky dekan – farár
ThLic. Jozef Mitošinka a evanjelic-
ký zborový farár prof. ThDr. Ka-
rol Gábriš, aj skupina katolíc-
kych laikov pod vedením ne-
únavného aktivistu Vladimíra Mil-
ka.

V tomto čase politického
uvoľnenia pokračovala tradícia
spoločných stretnutí naďalej. Už o
niekoľko dní sa konala ekumenic-
ká spomienková slávnosť pri prí-
ležitosti 1100. výročia smrti sv.
Cyrila, ktorej sa zúčastnili obaja
farári a tí istí účinkujúci s duchov-
nými piesňami. Tretím ekumenic-
kým podujatím v roku 1969 bol fes-
tival duchovného spevu a hudby
Sakrosong, ktorý sa konal v ka-
pucínskom kostole a vystúpili v
ňom so svojim spevom viacerí
veriaci z Pezinka či už sólovým,

alebo zborovým spevom. Na festi-
vale sa opäť svorne zúčastnili oba-
ja farári.

Toto obdobie ukončilo januáro-
vé ekumenické stretnutie v roku
1970. Tentoraz sa však konalo v
priestoroch divadelnej sály ka-
pucínskeho kláštora tzv. Útulne.
Vtedy sa zrodila myšlienka strie-
davo navštevovať katolícke a
evanjelické priestory. Táto myš-
lienka sa mohla naplno zrealizo-
vať až v 90-tych rokoch, keď sa ka

Pezinskí veriaci rímsko-katolíckeho vyznania
privítali vo svojej farnosti nového pána farára. Od
1. februára sa ním z poverenia biskupského úra-
du stal Mgr. Ján Ragula.

Nový správca pe-
zinskej farnosti sa naro-
dil 27. 12. 1970. Po-
chádza zo Senice. Za
kňaza bol vysvätený
21. 5. 1994. Doteraz
pôsobil v týchto farnos-
tiach: kaplán – 1994
Levice, 1995 Skalica,
1996 Bratislava – Naj-
sv. Trojice, administrá-
tor farnosti – 1997 Dvor-

níky nad Váhom, 2006 Gbely (školský dekan).
Nový duchovný sa na začiatku pôsobenia v Pe-

zinku oficiálne stretol s primátorom Oliverom Sol-
gom, ktorý ho srdečne privítal a zaželal mu v me-
ne Pezinčanov úspešné účinkovanie v našej far-
nosti. (mo)

V cajlanskom Klube dôchodcov sa
uskutočnilo 31. januára výročné valné
zhromaždenie Klubu mestských sprie-
vodcov, na ktorom hodnotili svoju vla-
ňajšiučinnosť.

Správa o činnosti podrobne zhodnotila
prácu členov na úseku sprievodcovskej a
tlmočníckej činnosti. Netradične čítanú
správu dopĺňal obrazový audiovizuálny
program.
Členovia klubu, okrem sprevádzania

turistov spolupracovali bez nároku na od-
menu pri organizovaní kultúrnych, spo-
ločenských a športových podujatí v rámci
jubilejného roku 800. výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste.

V správe bola kladne hodnotená spolu-
práca s múzeami a galériami v meste, oso-
bitne s Pezinským kultúrnym centrom.
V spolupráci s Malokarpatským baníckym
spolkom sa členovia klubu podieľali na
organizovaní vychádzky na Banskom
náučnom chodníku, zúčastnili sa Sala-
mandrových dní v Banskej Štiavnici a na
1. stretnutí baníckych miest v Pezinku.
Dobrú spoluprácu majú so združením

pezinských vinohradníkov a vinárov, Ma-
lokarpatskou knižnicou, športovými klub-
mi, klubmi dôchodcov. Venujú sa tiež mlá-
deži, navštevujú školy, kde besedujú so
žiakmi.

V rámci klubu sa zaoberajú vlastným
vzdelávaním. Zapojili sa do štúdia na Uni-
verzite tretieho veku, kde Doc. Ing Wittlin-
ger PhD. pôsobí ako lektor a v súčasnosti
ako vedúci tohto vzdelávania.

Úzku spoluprácu majú s Mestom Pezi-
nok. Členovia klubu sa podieľajú na spre-
vádzaní hostí po meste, zúčastňovali sa
tiež prezentácií Pezinka na veľtrhoch ces-
tovného ruchu.

Na valnom zhromaždení odovzdal
predseda klubu Peter Ronec ocenenia za-
kladajúcim a najaktívnejším členom klubu.
Ďakovný list prevzali: Ing. E. Lupová,
E. Slezáková, M. Konečná, A. Rösslerová,
E. Wengová, MUDr. P. Weis, Mgr. S. Pá-
tek, P. Sandtner, Ing. F. Wágner a V. Witt-
linger.

Na záver si členovia spoločne pozreli
kroniku klubu a besedovali o svojej čin-
nosti. Peter Ronec

tolíci a evanjelici každoročne v
rámci Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov zúčastňovali ekume-
nickej bohoslužby striedavo v kato-
líckom a evanjelickom kostole. Po-
sledná takáto bohoslužba sa kona-
la v roku 2001 v evanjelickom kos-
tole.

Tradícia spoločných boho-
služieb sa opäť obnovila v januári
2008, keď sa konala v evanjelic-
kom kostole.

Peter Sandtner



V sobotu 21. marca 2009 sa
uskutočnia voľby prezidenta
SR. V Pezinku sa bude voliť v 17
okrskoch v čase od 7.00 do
22.00 hodiny. Volebné miest-
nosti budú na týchto miestach:

Volebný okrsok č. 1
Mestský

úrad, Radničné nám. 7/I.posch
č. dv. 12

Volebný okrsok č. 3
Gymnázium,

Senecká 2

Volebný okrsok č. 4
Základná

umelecká škola, Trnavská 1

Volebný okrsok č. 5
Klub dô-

chodcov, Sládkovičova 1

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radnič-
né nám., Potočná, Farská, Mladobole-
slavská, Mýtna, Š. Polkorába, Fortna

ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Les-
nická, Natalin dvor, Šancova, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládko-
vičova, Šenkvická cesta, Panholec, Ru

Volebná miestnosť:
Volebný okrsok č. 2

Školská jedá-
leň, Kollárova 1/A

landská, Hroznová, Veltlínska

ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafariko-
va, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova,
Švermova, Markušova, gen. Svobodu,
kpt. Jaroša, gen. Peknika, F.P. Drobiše-
va

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzo-
vova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy,
Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod
kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice,
Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona
Sandtnera

ulice: L. Novomeského

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenis-
ku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne,
Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Pod-
horská, Fajgalská cesta, Hasičská, Ro-
zálka, Panský chodník, Vinohradnícka
cesta

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Volebný okrsok č. 6
Materská ško-

la ul. gen. Pekníka 2

Volebný okrsok č. 7
Klub dô-

chodcov, Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Materská ško-

la, Svätoplukova 51

Volebný okrsok č. 9
Základná ško-

la, Kupeckého 74

Volebný okrsok č. 10
Základná ško-

la, Na bielenisku 2

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebný okrsok č.11
Základná ško-

la, Na bielenisku 2

Volebný okrsok č. 12
Materská ško-

la, Vajanského 16

Volebný okrsok č. 13
Klub dô-

chodcov, Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 14
Školský

klub, Fándlyho 11

Volebný okrsok č. 15
Stredné od-

borné učilište, Komenského 27

Volebný okrsok č. 16
Materská ško-

la, Bystrická 1

Volebný okrsok č. 17
Základná ško-

la, Orešie 2

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

Volebná miestnosť:

ulice: Svätoplukova 6-51

ulice: Vajanského, Hviezdoslavova,
SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

ulice : Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

ulice : Mierová, 1.mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

ulice: Majakovského, Gorkého, Puški-
nova, Tolstého, Saulakova, Komenské-
ho, Nerudova, Okružná, Kataríny
Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta
Rajtera

ulice : Bystrická, Bratislavská 108-130

ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Druž-
stevná, Grobská cesta, Hečkova, Hur-
banova, Jána Raka, Krkavec, Limbaš-
ská cesta, Matuškova, Myslenická, No-

vá, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vini-
ce, Železničná, Glejovka, Černicová,
Liesková, Mlynárska, Za panskou zá-
hradou, Nezábudková, Ružová, Púpa-
vová, Ulica Jamnických, Pri mlyne

Upozornenie pre voličov
Voličské zoznamy sú k dispo-

zícii k nahliadnutiu

Preukazovanie totožnosti

4. apríla 2009

a vykonaniu
zmien, prípadne vydávania vo-
ličského preukazu na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné ná-
mestie 7 v kancelárií č. 21 /príze-
mie/.

Zmeny je možné vykonať do
20. marca 2009.

Voliči, ktorí v čase volieb ne-
budú prítomní v mieste svojho trva-
lého bydliska môžu si na Mest-
skom úrade vyžiadať voličský preu-
kaz. S voličských preukazom mô-
žu voliť v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na celom území Sloven-
skej republiky.

Podľa právnych predpisov SR
majú právo voliť občania Sloven-
skej republiky, ktorí v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a zdržiavajú
sa v deň volieb na území Sloven-
skej republiky.

V prípade nezvolenia preziden-
ta v prvom kole, uskutoční sa dru-
hé kolo voľby dňa .



Spolok priateľov dobrého vína
Grinavský hrozen tento rok poria-
da už 3. ročník ochutnávky grinav-
ských vín. Na tejto nezvyčajnej a
jedinečnej výstave vystavujú svo-
je vína obyvatelia historickej časti
Grinava.

Samozrejme na ochutnávke bu-
dú vítaní všetci záujemcovia a mi-
lovníci tohto ušľachtilého nápoja,
ktorí budú mať možnosť ochutnať
viac ako 120 vzoriek bielych a
červených vín od asi dvadsiatich
miestnych obyvateľov.

Orga-
nizátori ochutnávky sa už teraz te-
šia na všetkých návštevníkov,
ktorí svojou účasťou podporia ich
myšlienku o zachovanie vinárskej
tradície v našej Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti.

Srdečne vás pozývame na túto
tradičnú ochutnávku.

Samotná ochutnávka sa usku-
toční v sobotu 18. apríla 2009 o
14.00 hod. v priestoroch Základ-
nej školy Orešie v Grinave.

Jozef Krasňanský

Členovia a funkcionári Dobro-
voľného hasičského zboru (DHZ)
Pezinok-mesto, ktorý patrí medzi
najväčšie,najstaršie i najaktívnej-
šie organizácie v okrese Pezinok-
Senec sa stretli 4. januára na
svojom výročnom zasadnutí, aby
vyhodnotili svoju činnosť za rok
2008.Rokovanie viedol predseda
DHZ, dlhoročný funkcionár DPO
SR Gabriel Guštafík.V úvode pri-
vítal prezidenta Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR JUDr. Jozefa
Minárika, primátora mesta, Mgr.
O. Solgu ,riaditeľa OR HaZZ plk.
Ing. E. Moťovského a pplk. Mgr. V.
Bartoša i podpredsedu UV DPO
Pezinok-Senec vrchného inšpek-
tora DPO Petra Roneca. Potom si
spoločne uctili pamiatku zosnu-
lých členovAlžbetyAulitisovej,An-
gely Schmidlovej , Jozefa Federa
a Emila Fišera , ktorí zomreli v uply

nulom roku. Správu o činnosti
predniesol člen výboru Pavol Čaj-
kovič. Zhodnotila prácu členov i
funkcionárov na úseku prevencie ,
odbornej prípravy, represie , spo-
ločensko-osvetovej činnosti v mes-
te a tiež kriticky poukázala na pro-
blémy. Osobitne kladne bola hod-
notená spolupráca s Mestom Pezi-
nok, ktoré trvale podporuje čin-
nosť dobrovoľníkov hasičov.
Členovia DHZ Pezinok-mesto

sa zúčastňovali na viacerých podu-
jatiach organizovaných OR HaZZ
Pezinok. Spolupráca medzi obo-
ma zložkami je tiež dobrá. Kladne
bola hodnotená práca vykonaná
členmi DHZ pri údržbe a opravách
techniky, hasičskej zbrojnice, vý-
zbroje a výstroja kde odpracovali
množstvo hodín bez nároku na od-
menu. Pravidelne navštevujú zá-
kladnú školu, kde pracujú s mlá

dežou,ktorú sa snažia získať pre
prácu v DPO. Veľmi dobrá je tiež
spolupráca s ostatnými DHZ v
okrese a tiež v zahraničí.

V správe bolo konštatované,
že je potrebné zvýšiť aktivitu na
úseku prevencie pred požiarmi.

Veliteľ DHZ Peter Mikuš spo-
ločne s Ladislavom Binderom po-
výšili členov DHZ – R. Adamčíka ,
M. Hranickú , D. Večerovú a Mgr.
L. Večeru a odovzdali im ocene-
nia, ako dlhoročným členom pri ich
životnom jubileu . Ďakovné listy
obdržali J. Guštafíková , K. Klamo,
M. Čech , M. Polakovič, D. Čajko-
vič, Z. Hrnčírová a Z. Voleková. Na
výročnej členskej schôdzi bol
predložený na schválenie návrh
plánu činnosti DHZ na rok 2009 a
návrh rozpočtu na rok 2009.

V rámci diskusie sa mohli prí-
tomní členovia vyjadriť k predlože

ným dokumentom. Rokovanie
pozdravil aj prezident DPO SR J.
Minárik , ktorý poďakoval členom i
funkcionárom za ich prácu v pros-
pech DPO SR i svojich spoluobča-
nov. Primátor O. Solga vo svojom
vystúpení prisľúbil pomoc i podpo-
ru mesta v roku 2009. Vrchný in-
špektor DPO SR P. Ronec poďa-
koval členom za prácu na úseku
prevencie pred požiarmi a tiež pri-
pomenul 85.výročie založenia
hasičskej tlače na Slovensku. E.
Moťovský kladne hodnotil dobrú
prácu DHZ i spoluprácu s OR
HaZZ a informoval tiež o činnosti
OR HaZZ Pezinok. V diskusii vy-
stúpil tiež V. Bartoš, ktorý informo-
val o zásahovej činnosti v roku
2008. Po schválení uznesenia po-
kračovala neformálna beseda o
činnosti a plánoch do budúcnosti.

Peter Ronec

V sobotu 14. februára malo v na-
šom meste premiéru nové vinár-
ske podujatie – Pezinské vínne
pivnice. Popri každoročnom Vino-
braní, Vínnych trhoch, Dňoch otvo-
rených pivníc je to ďalšia vinárska
aktivita pre verejnosť.

O usporiadaní lokálnej pezin-
skej koštovky vín priamo v pivni-
ciach a prevádzkach vinárov sa
uvažovalo už pred pár rokmi v
Združení pezinských vinohradní-
kov a vinárov, ale realizácia sa stá-
le odkladala. Definitívne rozhod-
nutie padlo vlani v polovici novem-
bra. Na organizáciu sa podu-
jali dvaja pracovníci Malokar-
patského múzea –

a . Založili
občianske združenie Museum Vi-
norum, ktoré sa stalo hlavným or-
ganizátorom Pezinských vínnych
pivníc.

„

Ľubomír Ja-
nečka Martin Hrubala

Niežeby sme nemali dosť inej
roboty, ale v Pezinku chýbala lo-
kálna degustácia vín. V jej organi-
zovaní nás niektorí susedia pred-
behli. Máme síce každoročne dve
podujatia otvorených pivníc na Ma-
lokarpatskej vínnej ceste, ale keď-
že je od Bratislavy po Trnavu aj sto
pivníc, ochutnávači si vyberajú,

obyčajne u nás navštívia dve-tri
najbližšie a pokračujú po trase ďa-
lej. My sme chceli, aby návštevníci
mohli navštíviť viacej našich piv-
níc, i tie ktoré sú mimo centra
mesta,“ povedal námĽ. Janečka.

Najskôr sondovali, koľkí vinári
sa chcú do tejto akcie zapojiť. Oslo

Napriek tomu, že bolo chladnej-
šie počasie a padal sneh, návštev-
níci prišli. Niektorí si priviedli svo-
jich partnerov, iní vodičov čo ich
odvezú domov. Počet návštevní-
kov sa tak ešte zvýšil. Podľa inter-
netových objednávok záujem o
podujatie mali aj ľudia zo vzdiale-

vili všetkých členov združenia a
boli milo prekvapení, že sa ich
prihlásilo 30. Boli medzi nimi veľkí i
malí producenti vín. Svoje pivnice
a prevádzky chcelo otvoriť 24 viná-
rov, čo predstihlo aj ich najoptimis-
tickejšie predpoklady. Organizáto-
ri sa zhodli, že najideálnejší počet
návštevníkov by bol 800 - 900, nie
viac, aby pivnice neboli príliš pre-
plnené. Predali 600 vstupeniek,
ďalších 250 rozdali na účely pro-
pagácie a prezentácie poduja-
tia.

nejších miest, napríklad z Košíc,
Banskej Bystrice, Žiliny, Liptov-
ského Mikuláša.

Naši vinári pripravili pre ochut-
návačov asi 300 odrodových vín.
Ponúkali predovšetkým mladé mi-
nuloročné vína, ale niektorí labuž-
níci sa zaujímali aj o vína starších
ročníkov.

„Potešilo nás, že od návštevní-
kov sme počuli prevažne pochval-
né slová. Páčilo sa im u nás, vína
im chutili, viacerí prisľúbili, že prí-
du aj o rok. Sme radi, že sa nám

podarilo naplniť náš cieľ – spropa-
govať výrobcov a naše pezinské
vína. Myslíme si, že spokojní boli
aj vinári. To je pre nás organizáto-
rov tiež dôležité, aby sme v tejto
spoločnej aktivite mohli pokračo-
vať aj v budúcich rokoch. Budeme
premýšľať, čo by sme mohli ešte
vylepšiť. Možno predĺžime aj dobu
trvania akcie. O tom sa ale musí-
me ešte poradiť so všetkými zain-
teresovanými,“ dodal na záver Ľ.
Janečka. (mo)



Štefan Javorka 2.1.
Simona Holeková 4.1.
Maximilián Mičko 6.1.
Martin Fiala 7.1.
Radovan Rajchl 7.1.
Ema Čurillová 11.1.
Hana Baranovičová 12.1.
Tereza Baranovičová 12.1.
Michal Horvat 14.1.
Sofia Svačinová 15.1.
Tomáš Štellár 16.1.
Zoja Vachová 16.1.
Jaroslav Ragač 16.1.
Nicolas Chalupianský 16.1.
Patrícia Balážiová 17.1.
Patrícia Kramárová 20.1.
Lenka Schaubmarová 22.1.
Antonio Lupták 25.1.
Ema Hupková 25.1.
Ela Hupková 25.1.
Dominik Danek 26.1.
Miriam Farnbauerová 27.1.
Sára Mrázová 28.1.
Patrik Vandriak 30.1.

Oto Cséry aAlena Jančeková

Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 28. februára
2008 uplynie 7 bo-
lestných rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, svokor a
deduško

staviteľ .
Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Mária a syno-
via s rodinami.

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Dňa 10. 2. uplynuli 2
roky čo nás opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
S úctou a láskou spo-
mínajú manželka a
dcéry s rodinami.

Jozef ZÁRUBA

Dňa 15. 2. uplynul
rok, čo nás navždy
opustil

.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Vladimír NOGA

František Virgovič 63.r.
Peter Axamit 28.r.
Jaroslav Noga 70.r.
Peter Stríž 54.r.
Ján Červeňanský 75.r.
Ľudovít Krčik 61.r.
Imrich Plško 51.r.
Alojzia Slováčková 97.r.
Ján Tóth 72.r.
Michal Slaboň 20.r.
Ján Berák 81.r.
Helena Jelemenská 83.r.
Štefan Ondrovič 85.r.
Bedrich Guštafík 33.r.
Václav Pospíšil 77.r.
Florián Harmady 83.r.
Magdaléna Vydrová 80.r.
Jozef Čemez 55.r.
Ján Federl 82.r.
MUDr. Ivan Dobrovoda 79.r.
Zita Tomašovičová 74.r.
RNDr. Galina Vlčeková 80.r.
Jozef Liška 85.r.
Helena Dobrovodová 77.r.
Gabriela Tomašovičová 54.r.
Agneša Mrázová 89.r.

70-roční
Štefan Hollan 3.2.
Ján Fraňo 7.2.

Jozefa Valachovičová 8.2.
Drahoslava Noskovičová 9.2.
Emil Červenka 10.2.
Alexander Tešovič 11.2.
Elena Filková 14.2.
Elena Skovajsová 16.2.
Božena Mrkevčíková 22.2.
Štefania Kerkešová 24.2.
Viera Beňovská 24.2.
Viola Dvorská 25.2.
Matej Okresa 25.2.
Kamil Horínek 25.2.
Marta Leschingerová 37.2.

Valéria Fakundínyová 9.2.
Stanislav Bauer 11.2.
Anna Axamítová 17.2.
Eduard Kinder 18.2.
Helena Vernerová 23.2.
Katarína Esterleová 25.2.
Ľubica Hanusková 25.2.
Pavel Jačianský 28.2.

75-roční

80-roční

85-roční

Ján Kips 5.2.
Emília Satková 6.2.
Rozália Žaliová 7.2.

Jozefína Šipošová 16.2.
Jozefa Slimáková 18.2.
Mária Borišová 23.2.

Ladislav Lichtneker 2.2.
Mária Pukančíková 2.2.
Agáta Peťková 4.2.
Jozef Radič 15.2.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne ju naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy
stekajú. Osud jej nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich srdciach
bude stále žiť.
Dňa 8. 3. 2009 uply-
nú 3 roky, čo nás
náhle opustila naša
milovaná manželka,
mamička, svokra,
babka, sestra a šva-
grina

.
S láskou a bolesťou v srdci spomí-
najú manžel, dcéra s rodinou a
sestra s rodinou. Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
Ďakuje dcéra Mária.

Štefánia KADLIČKOVÁ

Dňa 14. 2. uplynulo
15 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel,
otec, dedko a pra-
dedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu prosím tichú spomien-
ku. S láskou spomína manželka,
dcéry Elenka a Beatka s rodinami a
ostatná rodina.

Róbert
PULLMANN

Odišli potichúčky,
bez rozlúčky. My ich
však v srdciach stále
máme, s láskou na
nich spomíname.
Dňa 7. 3. 2009 uply-
nie 15 rokov od úmr-
tia našej milovanej
mamičky a babičky

a dňa 8. 2. 2009 uplynulo 11 rokov
od úmrtia nášho otecka a dedka

Jozefky SUCHÁREKOVEJ

Mateja
SUCHÁREKA

z Grinavy. S láskou na
nich spomína dcéra
Mária, syn Milan, ne-
vesta Oľga, vnúčatá a
sestra Štefánia.

Dožila si sa prekrásnej chvíle, pre-
šla si životom predlhé míle. Prešla si
krajinou bolestí, lásky, dovoľ nám
pohladiť postriebrené vlásky. Z tvo-
jej lásky, srdca, dlaní, vždy k nám
prúdi šťastia tok. Nech Ti i po našom
prianí Boh žehná každý krok.

Dňa 2. 2. 2009 sa
dožila krásnych 85.
narodenín naša dra-
há mama, babička a
prababička

Všetko najlepšie zo
srdca a lásky praje dcéra Oľga s
manželom, vnuk Kajo, vnučka Olin-
ka a pravnuci Olinka, Kajuško a Bo-
risko jej posielajú veľkú pusu.

Mária
PUKANČÍKOVÁ.

Dňa 17. 2. 2009 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec

.
S láskou spomína
manželka a synovia
s rodinami.

Jozef SCHNIRTCZ

S hlbokým žiaľom oznamujeme
všetkým známym, že nás dňa 15.
1. 2009 náhle opustila naša milo-
vaná manželka, mamička a ba-
bička

Smútiaca rodina.

Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.

Neplačte, že som
odišla, ten kľud a
mier mi prajte, len
večné svetlo spo-
mienky mi stále za-
chovajte.

Dňa 14. 2. 2009 uply-
nuli už dva roky, čo
nás opustila naša
najdrahšia

Za tichú spomienku
všetkým, ktorí neza-
budli a spomenú si na túto vzácnu
ženu, ďakuje manžel Jozef, dcéra
Alena a syn Jozef s rodinami.

Mária
KOLESÁROVÁ

Tak tíško odišla duša
tvoja, že nestihla si
povedať ani zbohom
rodina moja.
Dňa 25. 2. 2009 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
milovaná mamička,

manželka vo veku 47 rokov
.

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím s nami tichú spomienku. Man-
žel Ondrej, synovia Andrej, Michal
a ostatná smútiaca rodina.

Marta PULŠČÁKOVÁ

Deň 4. marec je naj-
smutnejším dňom
nášho života. Pripo-
menieme si 2. výro-
čie úmrtia nášho mi-
lovaného syna, otca
a brata

.

V spomienkach navždy zostaneš u
svojej matky, otca, brata, sestier a
dcérky Barborky. Kto ste ho poznali
spomínajte spolu s nami.

Igorka MLÝNKA
Najväčšia láska na svete zomiera,
keď syn oči navždy zaviera. Tá
rana v srdci navždy ostáva a veľmi
bolí. Nikdy sa nezahojí. Aj keď nie
si medzi nami, v spomienkach stále
žiješ s nami.

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

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spo-
mienku. Spomínajú
manželka a dcéry s
rodinami.

Karol HAJMASSY.

Naša mamička, ba-
bička

sa 23. februára do-
žila 80 rokov. K to-
muto sviatku jej pra-
jeme hlavne veľa
zdravia a lásky. Sy-
novia Ján a Pavol s manželkou Edi-
tou a vnúčatá Zuzana a Martin.

Mária BORIŠOVÁ

Spomienka na Teba nikdy nevy-
mizne zo sŕdc tých, ktoríŤa milovali

a sú Ti vďační za
lásku a obetavosť.
Dňa 28. 2. 2009 uply-
nie rok, čo nás opustil

Spomíname s láskou
a úctou, manželka a
deti.

Ladislav BABALA.

Dňa 14. 3. uplynie
rok, čo nás navždy
opustila naša dobrá
a starostlivá mama a
babka

.
S láskou v srdci spo-
mínajú deti a vnúčatá.

Júlia
NOSKOVIČOVÁ



Za G. Vlčekovou
Piateho februára zomrela vo

veku 80-tich rokov pani
Pezinčania

ju poznali najmä ako osobnosť,
ktorá celý svoj profesionálny život
zasvätila geológii a pokračovala
tak v rodinnej tradícii. Poznali sme
ju však aj ako zanietenú propagá-
torku skautského hnutia. Mnohí z
nás vedeli, že pochádzala z vý-
znamnej ruskej rodiny, ktorá po-
dobne ako mnohé iné, musela po
októbrovej revolúcii emigrovať zo
sovietského Ruska. Rodina An-
drusovová dala vede a najmä geo-
lógii mnohé významné osobnosti.
Takou osobnosťou bol i otec pani
Galiny akademik Dimitrij Andru-
sov, zakladateľ dnešného Geolo-
gického ústavu Dionýza Štúra v
Bratislave. Niekoľkí z nás vedeli aj
to, že bola pravnučkou slávneho
nemeckého obchodníka a arche-
ológa Heinricha Schliemanna, ob-
javiteľa Tróje.

V prvom rade však bola pani
Galina Vlčeková vzácny a múdry
človek. Nám, čo sme ju poznali
počas tých mnoho rokov, ktoré
prežila v Pezinku, bude navždy
chýbať.Česť jej pamiatke.

primátor mesta

RNDr. Ga-
lina Vlčeková, CSc.

Mgr. Oliver Solga

V rámci prezentácie Pezinka
na výstave cestovného ruchu GO
a REGIONTOUR 2009 v Brne (v
dňoch 15.-18.1.2009) sme vyko-
nali anketový prieskum medzi jej
návštevníkmi. Hlavným zámerom
prieskumu bolo overiť si, ako naši
západní susedia vnímajú propa-
gáciu Pezinka. Snažili sme sa do-
zvedieť odkiaľ potenciálni návštev-
níci najčastejšie čerpajú informá-
cie o meste, aby sme vedeli ná-
sledne efektívne využiť finančné
prostriedky určené na propagáciu.

Jednoznačne najväčší záujem
vo všetkých vekových skupinách
bol o tlačené propagačné materiá-
ly. Respondenti uviedli, že ich naj-
viac zaujímajú tlačoviny bohaté na

fotografie, ilustrované mapy, ka-
lendáre, pohľadnice, mapy cy-
klotrás... Na druhom mieste ako
zdroj informácií uvádzali web
stránku. Na otázku, či by upred-
nostnili propagačné materiály, kto-
rými ich oslovujeme v ich rodnom
jazyku, viac ako 95% opýtaných
sa vyjadrilo, že nemajú so sloven-
činou problém. Respondentom
najviac chýbala kompletná ponu-
ka informácií o možnostiach uby-
tovania, stravovania, kultúrneho
vyžitia, zaujímavostí v blízkom
okolí, vrátane informácií o cenách.
Žiadané boli i mapky mesta a cyk-
listických trás.

Na otázku čo prvé si predsta-
víte, keď sa povie Pezinok, sa väč

šina odpovedí točila okolo vína,
vinárstva, vinobrania, tradi čnej
gastronómie a basketbalu. Stre-
dobodom záujmu českých turistov
sú však aj dejiny a historické pa-
miatky. Našou snahou bude, aby
sa nám podarilo do Pezinka prilá-
kať čo možno najviac českých
návštevníkov.

V dňoch 7. a 8. februára malo
mesto Pezinok zastúpenie aj na
medzinárodnej výstave cestovné-
ho ruchu Holiday World v Prahe.
Okrem informačného servisu po-
núklo návštevníkom veľtrhu aj
ochutnávku vín, ktoré predstavil
someliér priamo z Národného saló-
na vín a veľký úspech mala pravá
pezinská fyzulnačka. (MA)

Dňa 15. 2. 2009 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 94 rokov náš-
ho otca a dedka

.
Vincenta

ČAJKOVIČA

Tá rana v srdci veľmi
bolí a zabudnúť nám
nedovolí.
Dňa 22. 2. 2009 uply-
nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila naša
milovaná mamička,
babička a prababička

.
S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
jej s nami tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Brigitka BALÁŽOVÁ

Do bibliografie Mestského
múzea v Pezinku pribudol v uply-
nulých dňoch nový titul kniha s
názvom Bránami mesta Životopis
starého domu. Publikácia približu-
je urbanistický vývoj Pezinka, jeho
uličnej štruktúry a zmien, ktorými v
priebehu storočí prešli. Ťažiskom
práce sú poznatky o 137 súkrom-
ných budovách vo vnútornom mes-
te, t. j. v priestore ohraničenom
mestským opevnením a tvorenom
dnešnými ulicami M. R. Štefánika,
Holubyho, Kollárova, Farská a Po-
točná. Informácie sú rozdelené do
samostatných kapitol, kopírujú-
cich dnešnú uličnú štruktúru vnú-
torného mesta. Jednotlivé časti
približujú históriu príslušnej ulice,
dokumentujú jej premeny vrátane
zmien názvov. Následne sa kapi-
toly venujú domom príslušnej uli-
ce, ich histórii, architektúre, zme-
nám vlastníckych vzťahov, rodin-
ným väzbám a obchodnej činnos-
ti. Informácie sa vždy viažu na rodi

nu vlastníka popisovaného objek-
tu. Opis jednotlivých domov sa
opiera predovšetkým o zistenia
archívneho výskumu a čerpá naj-
mä z bohatých archívnych pra-
meňov daňových registrov z 18.
-20. storočia, listín, matričných zá-
pisov, testamentov a administra-
tívnych spisov. S ich využitím sa
autori pokúsili podať plastický ob-
raz mesta, vytváraného každo-
dennými príbehmi rodín, ktoré v

ňom stáročia žili, obraz spletitých
rodinných a rodinno-obchodných
vzťahov. 276 stranovú publikáciu
dopĺňajú kresby starého Pezinka,
jeho častí, vonkajších pohľadov
na domy a ich interiérov.

Bránami mesta Životopis sta-
rého domu je možné zakúpiť v
Mestskom múzeu v Pezinku ale-
bo v Mestskom informačnom cen-
tre.

(pp)

Výstavy:
Pezin-

ský jarný literárny festival: Lite-
rárne v Pezinku, literárne o Pe-
zinku.

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

MESTSKÉ MÚZEUM

10. 3. 2009, 17.00 hod. –

Otvorenie výstavy pribli-
žujúcej prácu literárne činných
Pezinčanov ako aj literatúru venu-
júcu sa Pezinku a jeho osobnos-
tiam.

– expozície archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

,
tel.: 033/641 23 06
e-mail: muzeumpk@pezinsko.sk

Ďakujem všetkým priateľom a zná-
mym, ktorí 5. 2. 2009 odprevadili na
poslednej ceste našu drahú

Ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kveti-
nové dary. Dcéry Len-
ka, Ruženka, Editka,
Beatka a ostatná rodi-
na.

Magdalénu
VYDROVÚ.

Dňa 6. 2. 2009 uply-
nuli dva roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a
dedko

S láskou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Jozef
WITTGRÚBER.

Autori knihy Petra Pospechová
a Peter Wittgrúber.

Radosť lyžiarom a starosť cestárom a vodičom prinieslo februárové
počasie. Zima ukázala drsnejšiu tvár. Mrazy a množstvo snehu spôsobili
dopravné kalamity. Foto (mo)



V rámci osláv partnerskej spo-
lupráce Pezinka a Mladej Bole-
slavi sa prezentuje naše mesto
v dňoch 26. a 27. marca u na-
šich západných susedov. Ges-
torom kultúrneho programu je
Pezinské kultúrne centrum. Mla-
doboleslavčanom ponúkne štyri
podujatia. Vo štvrtok 26. 3. sa
uskutoční vernisáž výstavy Pet-
ra Uchnára a Nani Furiya –

(Galéria Tem-
pl). Na druhý deň divadlo HAAF
v KS Svět uvedie rozprávku

Podvečer bu-
de v DPS koncertovať Funny
Fellows a večer v Dome kultúry
sa predstaví Pro Taxxis.

Ilustrácie a grafika

Ako
Tóno hľadal tóny.

(kc)

V tomto roku
si pripomíname
60. výročie part-
nerstva medzi
Mladou Bolesla-
vou a Pezinkom.
Priateľské vzťa-
hy medzi našimi

mestami vznikli po II. svetovej voj-
ne. Vtedy boli nadviazané viaceré
družobné kontakty medzi českými
a slovenskými mestami, málokto-
ré však vydržali dodnes. To preto,
že v našom prípade neboli vzá-
jomné kontakty formálne, aj keď v
niektorých krátkych obdobiach sa
to tak javilo. Nespolupracovali len
politické špičky, ale aj samotní ob-
čania prostredníctvom kultúrnych
a športových aktivít. Kontakty nad-
viazalli školy, podnikatelia, seniori.
Vzniklo aj veľa osobných pria-
teľstiev, navštevovali sa i celé rodi-
ny. Prehĺbilo sa vzájomné spozná-
vanie oboch národov Čechov a
Slovákov.

Podnetom pre vznik partner-
ských vzťahov bola aj skutočnosť,
že po Bielohorskej porážke v ro-
ku 1620 sa Horné Uhorsko a naj-
mä oblasť nášho regiónu stala
útočiskom českých exulantov. Tak
sa z Mladej Boleslavi v roku 1666
presťahovala do Pezinka rodi-
na tkáča Kupeckého a v roku
1667 sa narodil jeden z najvý-
znamnejších európskych baroko

vých portrétistov – maliar Ján Ku-
pecký.

Mladá Boleslav s takmer 43
tis. obyvateľmi je významným cen-
trom dolného Pojizeria. Je tomu
viac než tisíc rokov, čo na skalna-
tom výbežku nad sútokom rieky
Jizery a potoka Klenice vzniklo dre-
vené hradište a neskôr stredoveký
hrad. Ten sa stal centrom rozsiah-
leho správneho celku boleslav-
ského kraja. Priľahlá tržná osada
bola v roku 1334 prenesená z pod-
hradia na vrchol kopca severne od
hradu a dala základ neskoršiemu
mestu. Od konca 15. storočia do
žačiatku 17. storočia bolo mesto
významným centrom Jednoty brat-
ské, čo sa priaznivo prejavilo v
školstve, architektúre a úrovni spo-
ločenského života.

Za tridsaťročnej vojny mesto
opakovane dobyli Švédi. Nasle-
dujúce dve storočia bola Boleslav
typickým provinčným mestom.

Novú dynamiku priniesol až
koniec 18. storočia a 19. storočie,
kedy v meste i v okolí boli búrlivo
zakladané manufaktúry a prvé
továrne. Dejiny tej najznámejšej
mladoboleslavskej automobilky
sa začali písať v roku 1895, kedy
turnovský mechanik Laurin a mla-
doboleslavský kníhkupec Kle-
ment, obaja nadšení cyklisti, otvá-
rajú dielňú na výrobu bicyk-
lov. Roku 1899 si dvojica trúfla la

na skonštruovanie prvého mo-
tocykla. Odtiaľ je potom už len
krôčik k tradícii automobilovej výro-
by, ktorá v roku 2005 dosiahla sto-
ročné trvanie. Dnes zamestnáva
automobilka dvadsaťtisíc ľudí.
Značka Škoda, ktorá nahradila pô-
vodné označenie firemných vý-
robkov Laurin a Klement v roku
1925, je od 1991 súčasťou nad-
národného koncernu Volkswa-
gen.

Viac než tisícročná história o-
zdobila tvár mesta množstvom je-
dinečných pamiatok, ktoré roz-
hodne stojí za to poznať.

V Mladej Boleslavi majú Pe-
zinskú ulicu, prepája Smetanovu
ulicu s triedou Václava Klementa.
V Pezinku je zas Mladoboleslav-
ská ulica, v centre mesta pri do-
moch, ktoré projektovali architekti
z partnerského mesta. (mo)



Obvodný úrad životného prostredia v Pezinku so sídlom na Ulici
M. R. Štefánika 10 je orgánom špecializovanej miestnej štátnej sprá-
vy na úseku životného prostredia.

Obvodný úrad vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné
prostredie vo svojom územnom obvode v okrese Pezinok. Okrem
mesta Pezinok aj v ostatných mestách a obciach nášho okresu.
V prvom stupni vykonáva štát-
nu správu starostlivosti o život-
né prostredie podľa osobitných
predpisov na úseku:

Obvodný úrad plní ďalej tieto
úlohy:

- vodného hospodárstva, ochrany
akosti a množstva vôd a ich racio-
nálneho využívania;
- verejných vodovodov a verej-
ných kanalizácií
- rybárstva s výnimkou hospodár-
skeho chovu rýb
- ochrany ovzdušia a ochrany ozó-
novej vrstvy Zeme
-odpadového hospodárstva
-ochrany prírody a krajiny
-ochrany a regulácie obchodu s
ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rast-
lín
-prevencie závažných priemysel-
ných havárií
-posudzovania vplyvov na životné
prostredie
-integrovanej prevencie a kontroly
znečisťovania životného prostre-
dia
-ochrany pred povodňami.

- vykonáva v druhom stupni štátnu
správu starostlivosti o životné pro-
stredie vo veciach, v ktorých v
správnom konaní v prvom stupni
koná obec;
- poskytuje obciam odbornú po-
moc pri aplikácii právnych predpi-
sov, podľa ktorých obec plní úlohu

štátnej správy starostlivosti o ži-
votné prostredie,
- obciam poskytuje na požiadanie
údaje o evidencii, ak ide o údaje,
ktoré sa jej týkajú,
- kontroluje výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie
uskutočňovanej obcami,
- upozorňuje obce na nedostatky,
ktoré zistí v ich činnosti pri výkone
štátnej správy v starostlivosti o ži-
votné prostredie,
- kontroluje výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie v
súlade s týmto zákonom.

Obvodný úrad vo svojej územ-
nej pôsobnosti pri výkone svojej
činnosti spolupracuje so Sloven-
skou inšpekciou životného pro-
stredia, s inými štátnymi orgánmi,
organizáciami a orgánmi územ-
nej samosprávy a s občianskymi
združeniami pôsobiacimi vo ve-
ciach starostlivosti o životné pro-
stredie.

1. Úsek štátnej vodnej správy
2. Úsek štátnej správy ochrany
ovzdušia
3. Úsek štátnej správy ochrany prí-
rody a krajiny
4. Úsek štátnej správy odpadové-
ho hospodárstva

7.30 – 17.00

Úseky, fungujúce v rámci OU ŽP
v Pezinku:

Stránkové hodiny pre verejnosť
Pondelok:

Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

Kontakt:

Telefón:

Fax:

E-mail:

Zaujímavosti:

Podľa:
spracovala: (ZS)

Na stav životného prostredia v
Pezinku sme sa spýtali pred-
nostu OU ŽP v Pezinku, JUDr.
Justína Sedláka:

Nestránkový deň
7.30 – 16.00
Nestránkový deň
7.30 – 12.00

Obvodný úrad životného prostre-
dia v Pezinku, M. R. Štefánika 10,
902 01 Pezinok

033 / 641 11 81
033 / 641 23 40
033 / 641 21 57

033 / 641 20 72

Svetový deň mokradí: 2. február
Svetový deň vody: 22. marca
Deň zeme: 22. apríl
Svetový deň životného prostredia:
5. jún
Medzinárodný deň ochrany ozó-
novej vrstvy: 16. september

1.Čo vás trápi v oblasti životného
prostredia v Pezinku? Pozorujete
v katastri mesta nejaké aktivity váž-
ne poškodzujúce životné prostre-
die, na ktoré chcete upozorniť?

info@pk.ouzp.sk

http://www.pk.ouzp.sk

„V poslednom čase bolo našim
úradom a hlavne úsekom štát-
nej správy odpadového hospo-
dárstva riešených viacero prípa-
dov výskytu nelegálnych skládok

komunálnych a drobných staveb-
ných odpadov väčšieho rozsa-
hu. Na základe oznámenia fy-
zických alebo právnických osôb
musíme vykonávať miestne ob-
hliadky v teréne s následným vy-
hotovením fotodokumentácie a
riešením v súlade so zákonom o
odpadoch. Preventívnym charak-
terom je udelenie pokút za poru-
šenie a nedodržiavanie platnej
legislatívy v oblasti odpadového
hospodárstva..“

„Obvodný úrad životného pros-
tredia bol zriadený na základe
nadobudnutia účinnosti zákona
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostre-
die a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení zákona č.
205/2004 Z. z. o zhromažďovaní,
uschovávaní a šírení informácií
o životnom prostredí. Občan sa
teda môže na nás obrátiť so všet-
kým, čo súvisí alebo je spájané
so životným prostredím. Ob-
čanom a klientom poskytujeme v
plnom rozsahu základné informá-
cie súvisiace s jednotlivými úsek-
mi nášho úradu, t. j. prijímanie
podaní a následne vydávanie vy-
jadrení a rozhodnutí. Takisto evi-
dujeme podanie sťažností, petí-
cií a žiadostí o poskytnutie infor-
mácií.

2. S akými problémami sa na vás
môžu obrátiť bežní občania? Aké
služby poskytuje úrad pre nich?

“ (ZS)

Obvodný úrad životného prostredia

Oddelenie životného prostredia MsÚ Pezinok

Oddelenie životného prostredia
na MsÚ v Pezinku zabezpečuje
nasledovné činnosti:
- vypracovanie a aktualizáciu pro-
gramu odpadového hospodárstva
(POH) mesta;
- vypracovanie písomných pripo-
mienok k POH okresu;
- vyjadrenia k predkladaným POH
podnikateľských subjektov;
- vydáva súhlas na prevádzkova-
nie zariadenia na zneškodňovanie
odpadov a zhodnocovanie odpa-
dov;
- rieši priestupky v zmysle zákona
o odpadoch (fyzické osoby);
- likvidáciu divokých skládok;
- kontrolu dodržiavania povinností
prevádzkovateľov malých zdrojov

znečisťovania ovzdušia;
- vydávanie súhlasov na po-
voľovanie stavieb malých zdrojov
znečisťovania ovzdušia vrátane
ich zmien a na ich užívanie;
- ukladá prevádzkovateľom ma-
lých zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia opatrenia na nápravu;
- vlajkovú výzdobu a údržbu a roz-
miestňovanie tribúny;
- vydávanie rybárskych lístkov a
vedie evidenciu;
- evidenciu psov a vydávanie iden-
tifikačných známok;
- evidenciu a údržbu jestvujúcich
detských ihrísk (DI), realizáciu no-
vých DI;
- evidenciu včelstiev;
- vydávanie súhlasov na výrub dre

vín a krovitých porastov na sú-
kromných pozemkoch;
- prijíma oznámenia o havarijných
výruboch;
- ukladá vykonanie primeranej ná-
hradnej výsadby alebo zaplatenie
finančnej náhrady za povolený vý-
rub drevín;
- vedie evidenciu pozemkov vhod-
ných na náhradnú výsadbu;
- správu verejných priestranstiev,
udeľovanie súhlasov k ich osobit-
nému užívaniu (prenosné rekla-
my, verejné priestranstvá iné);
- ochranu verejného poriadku a
práva na odpočinok;
- správu a údržbu miestnych komu-
nikácií (opravy výtlkov, chodníkov,
vodorovného a zvislého doprav-
ného značenia;
- vydáva rozhodnutia na zvláštne
užívanie miestnych komunikácií

(MK), uzávierky MK, stanoviská
na zriadenie vjazdov, a určuje do-
pravné značenie v meste;
- údržbu verejného osvetlenia;
- preveruje podnety a sťažnosti
občanov.

, vedúca od-
delenia, tel. 6901150, e-mail:

, referent, tel.
6901151, e-mail:

, referent,
tel. 6901153, e-mail:

, referent,
tel. 6901153, e-mail:

Kontakty:
Renáta Klimentová

Ing. Miloš Bačák

Ing. Oľga Moťovská

Ing. Jana Gubániová

Spracovala: Renáta Klimentová

kli-
mentova.renata@msupezinok.sk

bacak.mi-
los@msupezinok.sk

motovska.ol-
ga@msupezinok.sk

gubanio-
va.jana@msupezinok.sk



BASKETBAL (extraliga muži)
Nadstavbová časť

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

18.3.

25.3.

Pezinok – BK AX SPU
Nitra
Pezinok – Astrum Le-
vice

HÁDZANÁ (I. liga muži)

Pezinok – Považská
Bystrica

1.3.
15.3

Pezinok – Topoľčany
.

Len niekoľko dní nás delí od
otvorenia 4. ročníka už tradičné-
ho Pezinského plaveckého mara-
tónu. Dvadsaťštyrihodinové non
stop plávanie v Mestskej plavárni
v Pezinku odštartuje v piatok,

primátor mesta, Oliver Sol-
ga. Prvými plavcami budú členo-
via Plaveckého klubu Pezinok, kto-
rých následne začnú štafetovým
spôsobom striedať ďalšie stovky
plaveckých nadšencov z Pezinka
a okolia.

Pezinčania, rezervujte si teda
začiatok prvého marcového ví

6.
marca

Slovenský stolnotenisový zväz,
Mesto Pezinok a ŠK Mostex Rača
usporiadali v našom meste 13.
februára 9. ročník stolnotenisové-
ho turnaja osobností. Zástupcovia
z oblasti politiky, diplomacie, pod-
nikania, médií a samosprávy zo-
hrali v Dome kultúry množstvo zau-
jímavých zápasov a všetci vysoko
hodnotili športovú i spoločenskú
úroveň tohto turnaja.

Jedinou nešťastnou udalosťou
bolo zranenie ruky po páde minis-
tra spravodlivosti Štefana Harabí

na, ktorý patril medzi favoritov tur-
naja.

Podujatia sa zúčastnilo okolo
šesťdesiat hráčov. Vo svojich kate-
góriách zvíťazili: ,
bývalý veľvyslanec SR,

, Stará Ľubovňa,
starosta Gem. Poloma, ,

, Slovenský rozhlas.
Poďakovanie patrí najmä zá-

stupcom nášho stolnotenisového
oddielu, ktorí s touto myšlienkou
prišli a pomohli ju zrealizovať prá-
ve v Pezinku.

Jozef Mikloško
Ondrej Ha-

ky Ján Chanás
Djumic

Martin Šeďo

(ra,mo)

Bývalý veľvyslanec (na fotografii s raketou) Jozef Mikloško vyhral v
kategórii štátnych úradníkov a diplomatov. Foto (mo)

V nedeľu 1.
februára vo Final Four v Levi-
ciach porazili domácu Astrum
90:88. O tesnom víťazstve roz-
hodol Američan Williams v po-

slednej sekunde zápasu. Pre našich hráčov sa zá-
pas nevyvíjal najlepšie, rozhodli až v dramatickej
koncovke.

Pezinok bol favoritom turnaja, obhajoval minulo-
ročné prvenstvo,čo sa mu aj podarilo. Je to už štvrté
víťazstvo Pezinka v tejto súťaži.

Basketbalisti AB Cosmetics
Pezinok sa stali víťazmi Slo-
venského pohára.

AB Cosmetics Pezinok –Astrum Levice 90:88

Doterajší víťazi Slovenského pohára:

(r)

(22:31, 24:22, 14:17, 30:18)
Najviac bodov za Pezinok: Williams 35, Snopko 18,
Whiby 10 TH: 16/12 – 25/19, fauly: 22-19, trojky:
10-11

1999/2000
Slovakofarma Pezinok, 2000/2001 Chemosvit Svit,
2001/2002 Slovakofarma Pezinok, 2002/2003 Inter
Bratislava, 2003/2004 Chemosvit Svit, 2004/2005
Chemosvit Svit, 2005/2006 04 AC LB Spišská No-
vá ves, 2006/2007 E. S. O. Lučenec, 2007/2008
Skanska Pezinok, 2008/2009 AB Cosmetics Pezi-
nok.

kendu, vezmite si plavky a dobrú
náladu a príďte medzi nás do Mest-
skej plavárne. Jej brány sa otvoria
v piatok napoludnie. Ukončenie
pretekov a vyhlásenie výsledkov
je naplánované na sobotu 7. mar-
ca o 12.30 hod.

vyhradili organizá-
tori nasledovné hodiny:

Ak nechcete plávať, príďte sa
aspoň zabaviť. V piatok je ťa-

Pre verejnosť

6. marca: 12.00 – 13.00, 21.00 –
22.00 hod.
7.marca: 4.00 – 6.00, 10.30 –
12.00 hod.

hákom duel medzi Pezinkom
a jeho maďarským partnerským
mestom Mosonmagyarovar. Mla-
dí plavci skočia do bazéna o 18.00
a v hodinovom dueli budú súťa-
žiť v počte zaplávaných dĺžok
a v najrýchlejšom zaplávanom ča-
se.

A nakoniec ešte jeden ťahák:
pri bazéne bude v piatok počas
pretekov vyhrávať skupina

.
Tak čo, presvedčili sme vás?

Ak áno, stretneme sa v plavárni.

ARI-
ON

(ZS)

Veľmi pekný úspech na medzi-
národnom turnaji v stolnom tenise
v Budapešti zaznamenal repre-
zentant PezinkaAdam Brat. V kon-
kurencii najlepších hráčov Európy
v kategórii najladších žiakov sa
umiestnil v osmičke najlepších.

V základnej skupine postupne
po veľmi dobrom výkone porazil
reprezentantov Rumunska a Ma-
ďarska, vo štvrťfinále Belgicka. V
boji o postup do semifinále pod-
ľahol Poliakovi.

V nedeľu 8. februára na dru-
hom bodovacom turnaji Bratislav-
sko-Trnavského regiónu v Malac-
kách bol vo svojej kategórii naj-
úspešnejším hráčom. (st)



Dňa 9. mája 2009 sa uskutoční
v Dome kultúry v Pezinku

pod názvom

Pozývame vás na toto poduja-
tie, ak vystupujete v krojoch, bez
tanca, nie ste spevokol a v progra-
me spomínate na svoju mladosť a
zvyky rozprávaním a spevom.
Prihláste sa v Klube dôchodcov na
Hrnčiarskej ul. č. 44 v Pezinku.
Kontakt: Folklórny súbor Obstrlé-
ze, Mgr. Milada Krejčová, tel.
033/640 2117, 0904 136 533.
Prihláseným pošleme bližšie poky-
ny.

2. roč-
ník Prehliadky folklórnych súbo-
rov seniorov Malokarpatskej ob-
lasti a okolia Slnko
v nás.

(mk)

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,
či ste z neba spadli, či ste v háji rástli.
Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,
ale nás mládenci a dievčence našli.

Túto malú skladbičku sme si osvojili ako znelku,
ktorá sa už dva roky ozýva v malom salóniku v pezin-
skom Dome kultúry.

Autormi podujatia Spievanky sú Eva Wengová a
Ján Veselý. Ich zámerom bolo, spolčiť zábavychti-
vých seniorov a nielen ich, aby si zaspievali svoje
obľúbené pesničky, pripomínajúce ich mladosť, zare-
citovali básničky, vypočuli si vtipy a v príjemnej nála-
de nadviazali na nové priateľstvá.

Nevšedný zážitok z vianočných spievaniek si od-
niesli všetci prítomní. Nechýbali blikotajúce sviečky
na vianočnom stromčeku, krásne ozdobené stoly
plné koláčikov a rôznych dobrôt. K tomu vianočný
program speváckeho súboru Šafráni pod vedením
Márie Turňovej, pekný vinš Helenky Skovajsovej či
obľúbená pieseň Janka Lunáka – Ave Mária. Pani
Miluška Chmelárová nám predniesla krásnu a dojí-
mavú Vianočnú modlitbu, ktorú zložil jej manžel Oto
Chmelár.

Nie menej zaujímavé bolo aj novoročné posede-
nie, na ktorom okrem dobrej nálady, krásnych ľudo-
vých pesničiek a hovoreného slova, si všetci navzá-
jom zablahoželali.

Je vidno, že Spievanky sa uchytili a našli si trvalé
miesto v kultúrnom živote nášho mesta.

Touto cestou by sme chceli poďakovať Pezinské-
mu kultúrnemu centru a osobne riaditeľke Ing. Ingrid
Noskovičovej za poskytnutie priestorov. Ďakuje-
me TV Pezinok, riaditeľovi Petrovi Bittnerovi, kame-
ramanom a moderátorke Zuzane Sandtnerovej za
propagáciu podujatia, rovnako tiež redakcii Pezin-
čan.

Poďakovanie si zaslúžia aj účastníci podujatia,
vďaka ich záujmu budú Spievanky pokračovať aj v
treťom roku svojej existencie.

Radi privítame medzi nami aj vás. Keď viete hrať
na nejaký hudobný nástroj, prineste si ho so sebou.
Spoločne prežijeme krásne chvíle a dobrou náladou
si spríjemníme jeseň života. Ján Veselý

Stretávajú sa ľudia čo radi spievajú Foto (mo)

Marec si na Slovensku už roky
pripomíname ako Mesiac knihy.
Naši českí susedia ho vymenili za
mesiac internetu. Keď siahneme
do histórie, tento mesiac sa viaže
k nášmu národnému buditeľovi
Matejovi Hrebendovi.

Aj v tomto roku v marci Malo-
karpatská knižnica pripravila podu-
jatia, ktorými sa usilujeme spestriť
program detským aj dospelým čita-
teľom i širokej verejnosti. V odde-
lení pre deti počas celého mesiaca
prebieha výtvarná a literárna sú-
ťaž na tému: Ako by sme si žili na
dedine. Súťaž bude vyhodnotená
a víťazom sa ujde pekná odmena.

sa koná 2. kolo
súťaže o titul Kráľovský rozpráv-
kár pod názvom Príď medzi nás
rozprávočka, rozžiar všetkým
deťom očká..., je to súťaž medzi
pezinskými ZŠ o najlepšieho roz-
právkára. Súťaž prebieha celý me-
siac a víťazného rozprávkara
nájdeme a „dekorujeme“ až v aprí-
li, kedy sa uskutoční medziškolské
kolo tejto súťaže.

Spomienka na Milana Rúfusa.
o 10.00 hod. si spoloč-

ne so žiakmi ZŠ Kupeckého za-
spomíname na nášho veľkého bás-
nika. Jeho verše, ktoré s takou lás-
kou písal najmä pre deti, zarecitu-
je známa pezinská recitátorka p.
Hájiková.

o 10.00 hod. sa deti
stretnú v knižnici s Veronikou Šiku

10. marca

13. marca

20. marca

lovou na besede o jej knižke To
mlieko má horúčku. V posledný
marcový týždeň sa už po 10. krát
koná Týždeň slovenských knižníc
/TSK/ – celoslovenská akcia, kto-
rou slovenské knižnice pripomí-
najú, že aj v informačnej spoloč-
nosti sú knihy dôležitým médiom a
informačným prameňom. Knižni-
ce ako významné kultúrno-vzde-
lávacie inštitúcie sa verejnosti
predstavujú širokým spektrom svo-
jich aktivít v zmysle motta „Kniž-
nice pre všetkých“. Každoročne sa
do tejto celoslovenskej akcie zapá-
ja aj pezinská knižnica s progra-
mom pre deti aj dospelých.

o 10.00 hod. pripra-
vujeme slávnostné vyhlásenie ab-
solútnych víťazov Literárnej a výt-
varnej súťaže za rok 2008. Okrem
víťazov budú zaujímaví aj hostia,
pretože zúčastnené deti si rady
vypočujú pochvalné aj kritické slo-
vá odborníkov na ich práce. V poro-
te zasadnú známe slovenské au-
torky Veronika Šikulová a Denisa
Fulmeková pre literárnu časť a vý-
tvarníci žijúci v Pezinku Peter Uch-
nár s manželkou Nanou Furiya pre
výtvarnú časť.

o 10.00 hod. sa det-
ským čitateľom predstavia hostia z
našej družobnej mladoboleslav-
skej knižnice predstavením „Jak
vzniká pohádka“. Akciou chcú na-
še české kolegyne prispieť k 60.
výročiu družobných kontaktov

23. marca

25. marca

šich dvoch miest Pezinka a Mla-
dej Boleslavi. Zároveň si „otes-
tujeme“ znalosť češtiny u našich
detí, lebo české knihy sa čítajú stá-
le.

Sprievodnými akciami počas
Týždňa slovenských knižníc od
23. do 28. marca budú: slávnostné
zápisy predškolákov, bezplatný
zápis čitateľov do 15 rokov, od-
púšťanie pokút za upomienky.

Pre dospelých čitateľov a širo-
kú pezinskú verejnosť pripravuje-
me na marec prvý

. Podujatie kniž-
nica organizuje v spolupráci s
Mestským múzeom v Pezinku a
Pezinským kultúrnym centrom

Pezinský jarný
literárny festival

de to cyklus autorských besied a
stretnutí s osobnosťami literárne-
ho života v Pezinku, výstava histo-
rických literárnych dokumentov
pezinských osobností v Mestskom
múzeu a veľká burza kníh v Pezin-
skom kultúrnom centre. Podujatie
potrvá počas celého mesiaca mar-
ca a podrobnejšie informácie k tej-
to akcii uverejníme priebežne.

Knižničný fond aj tentoraz dopl-
níme o nové tituly kníh zaujíma-
vé bestsellery pre relax ako aj od-
bornú literatúru k štúdiu a vzdelá-
vaniu.

riaditeľka Malokarpatskej
knižnice v Pezinku

Mgr. Anna Gašparovičová

V rámci marca Mesiaca knihy pripravila Malokarpatská knižnica v
Pezinku už tradične niekoľko veľmi zaujímavých podujatí. Tento rok
sa k jej aktivitám pripojili aj ďalšie dve pezinské kultúrne inštitúcie Pe-
zinské kultúrne centrum a Mestské múzeum v Pezinku. Pod hla-
vičkou Pezinského jarného literárneho festivalu organizujú spoločný

. Cieľom akcie je zhromaždiť v jeden deň na jednom
mieste knihy a ich fanúšikov. Preto ak máte tituly, ktoré už ťažko
hľadajú miesto vo vašej domácej knižnici a ktoré vám je ľúto vyhodiť,
prineste ich v nedeľu 1. marca do Domu kultúry. Spolu s publiká-
ciami darovanými a zhromaždenými do piatku 27. februára v Malo-
karpatskej knižnici, Pezinskom kultúrnom centre a Mestskom múzeu
budú v deň „veľtrhu“ pre prípadných záujemcov k dispozícii za sym-
bolickú sumu. Výťažok z podujatia poputuje na obnovu knižného fon-
du Malokarpatskej knižnice.

Podujatie sa uskutoční v nedeľu 1. marca v
priestoroch Estrádnej sály Domu kultúry. Začiatok o 10.00 hod. Teší-
me sa!

Malý knižný veľtrh

Malý knižný veľtrh

Organizátori
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Kultúrne programy na marec 2009

1.3.

MALÝ KNIŽNÝ VEĽ-
TRH

4.3.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT
7.3.

Tanečná
súťaž o pohár PKC.

8.3.
REPETE NÁ-

VRATY.

9.3.
VERNISÁŽ

13.3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL.

18.3.
TRAGÉDIA PEZIN-

SKÝCH ŽIDOV V PAMÄTI OBY-
VATEĽOV MESTA

(nedeľa) o 10.00 h v
spoločenskej sále DK –

– spolupráca Malo-
karpatskej knižnice, Mestského
múzea a PKC

(streda) o 9.00 h vo veľkej
sále DK –

– pre žiakov ZŠ a SŠ
(sobota) o 10.00 h v spo-

ločenskej sále DK –
V spolupráci

s TC Charizma
(nedeľa) o 19.00 h v spo-

ločenskej sále DK –
Hudobno-zábavný prog-

ram Martina Jakubca. Zabez-
pečuje: Agentúra Jakubec Pro-
duction

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii DK – – výstavy
Jasminka Nadaskić-Djordjević a
Željko Radović (Srbsko)

(piatok) o 9.00 h vo veľkej
sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ

(streda) o 17.00 h v malej
sále DK –

– Spomien-
kový večer s autorkou rovnomen-
nej publikácie PhDr. Františkou

Čechovou, PhD. a pozvanými
osobnosťami (pokračovanie cyklu
Žije medzi nami)

(piatok) o 20.00 h v spo-
ločenskej sále –

– zabezpečuje Agentúra
Tarkay

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – –
pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou. Dnes:ČINČIN –
účinkuje: Divadlo PIKI

(utorok) o 17.00 h v salóniku
DK – – večer pre kaž-
dého, kto má rád peknú pesničku.

(streda) o 10.30 h vo veľkej
sále DK –
– hudobného centra pre ZŠ a SŠ

(piatok) o 18.00 h. v spo-
ločenskej sále –

(sobota) o 9.00 h v spo-
ločenskej sále

(pondelok) o 19.00 h vo
veľkej a spoločenskej sále DK –

–

(utorok) o 14.30 h. v spo-
ločenskej sále –

.

20.3.
KONCERT SKU-

PINY HT

22.3.
AHOJ ROZPRÁVKA

24.3.
SPIEVANKY

25.3.
VÝCHOVNÝ KONCERT

27.3.
JARNÝ KON-

CERT ZUŠ E. Suchoňa
28.3.

DK – OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PE-
ZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI
– IV. ročník
30.3.

DEŇ UČITEĽOV divadelné
predstavenie VŠETKO O ŽE-
NÁCH v podaní Divadla AP-
POLO z Bratislavy PRE VEREJ-
NOSŤNEPREDAJNÉ!

31.3.
Výročná schô-

dza Jednoty dôchodcov

KINO DOMU KULTÚRY
1. Yes Man USA
3. Underworld: Vzbura Ly-

kanov USA
4.-5. Výmena USA
6.-8. Nestyda ČR

10.-11. Tango s komármi SR
12. Fk: Umierajúce zviera

USA
13. Blesk USA

14.- 15. Blesk USA
o 17.00 a 19.00 h.

17.-18. Ako sa zbaviť priateľov a
zostať úplne sám USA

19.-20. RockNrolla USA
21.-22. Vicky Cristina Barcelona

Špa, USA
24.-25. Podivuhodný prípad

Benjamina Buttona USA
26. Fk: Karamazovi ČR
27. Fk: Venkovský učitel ČR

28.-29. Príbeh o zúfalčekovi
o 17.00 h. USA

28.-29. Rolling Stones USA,VB
31. Valkýra USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!
Pezinské kultúrne centrum:
033/641 2093, 033/641 3949
e-mail: kcpezinok@kcpezinok.sk

1.3. (nedeľa) o 16.00 hod. –
– Nedeľný

ateliér pre rodiny s deťmi. Črepník
so škriatkom je omnoho zaují-
mavejší a veselší. Príďte si na-
maľovať črepníky a vyrobiť kveti-
nového škriatka.
15.3. (nedeľa) o 16.00 hod. –

– Bábkové
predstavenie pre deti v podaní sú-
boru Strigy, pomôže rodičom vyrie-
šiť otázku, prečo ešte nemajú do-
ma psíka. Cez príbeh Olinky a
Vladka ukáže deťom aká je to zod-
povednosť starať sa o zvieratko.

KVE-
TINOVÝ ŠKRIATOK

MA-
MA, KÚP MI PSÍKA

Kontakt: 033/6404035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria
insitného umenia, Cajlanská 255,
Pezinok – Cajla.

Košikárstvo

Jarné tvorivé dielne
pre deti a ich rodičov

EURÓPA V ŠKOLE
56. ročník medzinárodného

projektu/súťaže

Chcete si cez sviat-
ky položiť veľko-
nočný košík na sto-
lík, urobiť jarný ven-

ček a pochváliť sa svojej návšte-
ve, aké ste šikovné? Pozývame
vás na ďalší kurz košikárstva, kto-
rý sa bude konať dňa 14. marca od
14.00 – 19.00 h. v Centre voľného
času Pezinok. Cena: 10 € (301,26
Sk)

Blíži sa jar a my, vám a vašim de-
ťom, chceme priblížiť krásy jarnej
prírody. Zároveň vás chceme
naučiť a potešiť s výrobkami, ktoré
si 20. marca od 14.00 – 18.00 h.,
môžete vyrobiť a zároveň nimi
skrášliť detskú izbičku.

Dňa 26. 2. sa v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
Pezinok stretla porota pedagógov,

aby vyhodnotila výtvarné a literár-
ne práce žiakov, ktorí sa pod vede-
ním svojich pedagógov zapojili do
medzinárodného projektu/súťaže
EURÓPAV ŠKOLE.

Keďže EPIcentrum je okresným
garantom tejto súťaže, jej pokra-
čovaním bude dňa 6. 3. o 13.00 h..
výstava víťazných prác spojená s
odovzdávaním cien a diplomov.

Výtvarné a literárne práce, ktoré
nesú v sebe motto „Heuréka! Ná-
pady pre Európu“ budú vystavené
v priestoroch EPIcentra.

Veľká noc sa blíži, vyrobte si
kraslicu a obdarujte ňou svojich
šibačov. Zároveň sa zdokonalíte v
technikách, ktoré už dávno viete a
naučíme vás veľa nových techník,
ktoré ste ešte ani nevideli. Príďte
28. marca o 14.00 h. do Centra
voľného času v Zámockom parku.
Prineste si 5 ks výdušok. Cena
10 € (301,26 Sk). Prihlásiť sa je
možné do 25. marca.

Prihlášky v Centre voľného ča-
su, Zámocký park, Pezinok na tel.
č. 033/6412020, 911 402 021. In-
formácie tiež na internetovej
stránke www.epicentrum.org

KRASLICE

Pezinské kultúrne centrum pri-
pravuje na pondelok 27. apríla di-
vadelnú komédiu RYBA V TROJ-
KE. Účinkovať budú známi herci –
Zdena Studenková, Mária Kráľo-
vičová a Jozef Vajda. Vstupenky
budú v predpredaji u informátora v
Dome kultúry. (kc)

Tradičný detský karneval v Dome kultúry voviedol deti do roz-
právkového sveta, v ktorom vládol kráľ a kúzelnými trikmi uchvacoval
ozajstný kúzelník.

Na valentín-
sku sobotu
zaľúbencov
a návštevní-
kov obchod-
ného centra
Plus svojimi
pesničkami
pozdravi la
s p e v á č k a
Ivana Poláč-
ková.
Foto (mo)

Z februárových podujatí

...


