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Mestská rada sa 6. marca zao-
berala systémom parkovania v
centre mesta. Mesto chce riešiť
nedostatok voľných miest v cent-
rálnej zóne počas úradných hodín
úradov a inštitúcií, ktoré tu sídlia.
Hlavným zámerom je umožniť kli-
entom nájsť pred úradmi voľné par-
kovacie miesto a krátkodobo za-
parkovať. Jedným z riešení je vy-
tlačiť celodenne zaparkované au-
tá na okolité ulice, čo však môže
skomplikovať dopravu mimo cent-
ra. Preto treba situáciu riešiť zod-
povedne a komplexne dopravným
prieskumom i poučením sa z po-
dobných riešení v iných sloven-
ských mestách. Prieskum by mal
prebehnúť v štyroch oblastiach:
1. prieskum dynamickej dopravy –
zaťaženosť komunikácií, počet
vozidiel prechádzajúcich cez cent-
rum;
2. prieskum statickej dopravy – vy-
užitie parkovacích miest v závis-
losti na skladbe užívateľov v čase
a množstve, účinnosť systému re-
gulácie parkovania;
3. preprava tovaru a osôb – záso-
bovanie a taxíky;
4. urbanistický prieskum – nároky
na parkovanie obyvateľov v cent-
rálnej zóne.

Na základe takejto analýzy sa
následne navrhne systém riešenia
parkovacej politiky mesta. (MA)

V sobotu 21. marca sa uskutoč-
nili na Slovensku voľby prezidenta
SR. Voliči si mohli vyberať spo-
medzi siedmich kandidátov. Z nich
najviac hlasov získali doterajší pre-
zident Ivan Gašparovič (s podpo-
rou vládnych strán Smeru a Slo-
venskej národnej strany) a Iveta
Radičová (s podporou SDKÚ,
KDH, SMK). Celkove sa volieb zú-
častnilo 43,63 percent oprávne-
ných voličov. Za Gašparoviča hla-
sovalo 876 061 voličov (43,7 per-

cent), za Radičovú 713 738 (38,1
percent).

Keďže žiaden z kandidátov ne-
získal potrebných 50 percent hla-
sov, uskutoční sa druhé kolo vo-
lieb v termíne . Postupujú
doň dvaja kandidáti, ktorí získali
najviac hlasov v prvom kole.

S prekvapením najvyššia voleb-
ná účasť bola v Bratislavskom kra-
ji, kde k urnám prišlo 47,9 percent
zapísaných voličov.

Okres Pezinok mal druhú naj-

4. apríla

vyššiu účasť spomedzi 79 okresov
Slovenska. Volieb sa zúčastnilo
48,78 percent oprávnených vo-
ličov. Gašparovič tu získal 47,4
percent a Radičová 39,5 percent
hlasov.

. Rozdiel teda len 81
hlasov.

Zo 17 obcí okresu bola naj-
vyššia volebná účasť v Limbachu
(63,56 percent), v Píle (55 per-
cent) a vo Vinosadoch (53,77 per-
cent). Najmenej voličov k urnám
prišlo v Jablonci (45,14 percent)
a v Štefanovej (45,02 percent).
Najväčší počet hlasov v percen-
tách I. Gašparovič získal v Sloven-
skom Grobe (62,34), I. Radičová v
Modre (44,88). Vo svojom bydlis-
ku – Limbachu, I. Gašparovič zís-
kal 55,30 percent hlasov, I. Ra-
dičovú tam volilo 36,53 percent
voličov.

V meste Pezinok sa volieb zú-
častnilo 8797 voličov (47,60
percent), z nich 50 odovzdalo
neplatné hlasovacie lístky. U
prvých dvoch kandidátov boli
získané hlasy mimoriadne vy-
rovnané. Víťaz I. Gašparovič
získal 3882 hlasov, I. Radičová
3801 hlasov

Druhé kolo volieb v Pezinku
sa uskutoční v sobotu 4. apríla
od 7.00 do 22.00 hodiny. Volebné
miestnosti budú na tých istých
miestach ako v prvom kole. (mo)

Pán primátor, celosvetová
hospodárska kríza zasiahla aj
Slovensko. Zaznamenávame
obmedzenia výroby, dokonca
úplný krach fabrík, prepúšťanie
pracovníkov. Do veľkých pro-
blémov sa dostali aj niektoré na-
še mestá a obce. Situácia jedno-
značne velí: šetriť. V akom sta-
ve je hospodárenie Mesta Pezi-
nok, robíte aj vy nejaké ekono-
mické obmedzenia?
– Je samozrejmé, že celosvetová
hospodárska kríza, ktorá dopadla
aj na Slovensko, zasiahla i samo-
správy miest a obcí. Už v januári
tohto roka som pracovníkov Mest-
ského úradu informoval o opatre-
niach, ktoré treba urobiť, aby kríza
nespôsobila skolabovanie niekto-

rých činností Mesta. Je úplnou sa-
mozrejmosťou, že každý primátor
začína od seba a ja nie som
výnimkou. Budem o tom verejnosť
informovať. Čo sa týka rozpočtu,
v prvej etape je to šetrenie o 10
percent vo všetkých kapitolách,
okrem školstva, sociálnej staros-
tlivosti a grantovej podpory v ob-
lasti kultúry, športu a sociálnej
pomoci. Už doteraz sme ušetrili
niekoľko tisíc eur (státisíce korún)
na výdavkoch na propagáciu, re-
konštrukciu budov, nákup zaria-
dení a na platoch. Nasledovať bu-
de aj znižovanie pracovných
miest, kumulovanie funkcií a zní-
ženie objednávok na služby tzv.
„dohodárov“. Som si vedomý, že
tieto opatrenia ani zďaleka nevy-

kryjú straty, ktoré spôsobí kríza,
a preto po predložení výsledkov
hospodárenia za rok 2008 navrh-
nem Mestskému zastupiteľstvu aj
ďalšie opatrenia. V žiadnom prípa-
de nedopustím, aby sa kríza dot-
kla základných funkcií a úloh sa-
mosprávy. V meste musí fungovať
školstvo i zdravotníctvo, musí sa
svietiť, vyvážať odpad, fungovať
úrad i mestská polícia, všetko to,
čo nám vyplýva zo zákona. A ve-
rím, že aj naďalej bude fungovať
nadstavba, teda spoločenský ži-
vot, kultúra a šport. O všetkých
opatreniach na elemináciu dopa-
dov krízy na naše mesto budem
občanov pravidelne informovať
a som, prirodzene, prístupný aj
pripomienkam a návrhom zo
strany občanov. Budem im za to
vďačný. (mo)

Spýtali sme sa primátora Olivera Solgu



podľa ust. § 281 a nasl. Ob-
chodného zákonníka

Minimálna kúpna cena jednej
garáže s príslušenstvom a po-
zemkom je stanovená vo výške

, t. j. 170.000,00
Sk, konverzný kurz: 1 euro
=30,1260 Sk.
Súťažné návrhy (návrhy kúp-
nych zmlúv) treba doručiť pí-
somne v zapečatenej obálke so
spätnou adresou

na
adresu: Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezi-
nok s označením hesla:

si môžete pozrieť na
stránke www.pezinok.sk alebo
sa obrátiť na právne oddelenie
MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata
Gottschallová, vedúca právne-
ho oddelenia, tel. č.: 033/6901
121, e-mail: gottschallova.rena-
ta@msupezinok.sk).

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

na predaj 5 garáží aj s pozem-
kami nachádzajúcich sa v
k. ú. Pezinok, na Trnavskej uli-
ci v Pezinku vo vlastníctve
mesta podľa LV č. 4234 vede-
nom Katastrálnym úradom v
Bratislave, Správou katastra
v Pezinku.

5.642,97 eur

v termíne do
31.3.2009 do 11.00 hod.

„SÚŤAŽ predaj garáží Trnav-
ská“ NEOTVÁRAŤ!
Podmienky obchodnej verej-
nej súťaže

V rámci pilotnej výzvy na pred-
kladanie žiadostí z

bola
Mestu Pezinok Ministerstvom vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR
schválená žiadosť o nenávratný
finančný príspevok zo zdrojov EÚ
na projekt

v sume 717 451,36 eur
(21 613 939,72 Sk).

Plánovaná revitalizácia parku
zahŕňa výstavbu nového detského
ihriska, ktoré je navrhnuté ako
gazdovský dvor so zvieratkami a
riešené ako zostava drevených
konštrukcií a stavieb. Na vyčlene-
nej ploche bude medzi objektom

a detským
ihriskom umiestnená plocha s hra-
cím poľom pre spoločenskú hru
mlyn so sedením. Medzi chodní-
kom a oplotením bude realizovaná
lanová dráha vhodná pre väčšie
deti a v severozápadnej časti za
CVČ voliéra pre chov pávov.

Do Zámockého parku taktiež
pribudne nový mobiliár: lavičky,
odpadkové koše, dva altánky, z
ktorých jeden bude umiestnený v
areáli detského ihriska a ďalší na
lúke pri jazere.

Okrem týchto aktivít sú v projek

Operačného
programu Bratislavský kraj opat-
renie 1. 1 Regenerácia sídiel

Revitalizácia zelenej
pamiatky – Zámocký park Pe-
zinok

Centra voľného času
te plánované výruby a výsadby dre-
vín, rekonštrukcia verejného osvet-
lenia, úprava verejného priestran-
stva v predpolí parku riešená výme-
nou súčasnej asfaltovej plochy za
plochu z prírodného kameňa, cel-
ková rekonštrukcia a úprava bre-
hov jazera, zlepšenie prístupnosti
k jazeru navrhované zrealizovaním
dvoch drevených mól.

Termín začiatku realizácie prác
je indikatívne určený na septem-
ber 2009 a predchádzať mu bude
výber dodávateľa, ktorý bude rea

lizovať práce v rámci revitalizácie
parku.

Park po realizácii navrhnutých
prác naplní ambície mesta a zá-
mer v Programe hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Pezi-
nok, zvýši úroveň možnosti tráve-
nia voľného času občanov všet-
kých vekových kategórií, zatrak-
tívni doterajší priestor parku a po-
zdvihne historický kolorit mesta.

projektový manažér
Mesta Pezinok

Ing. Monika Krnáčová

Ceny tepla poskytovaného Pod-
nikom bytových služieb s.r.o. v Pe-
zinku narástli aj v tomto roku.Čo je
príčinou?

Systém funguje tak, že sa pred-
pokladá určité množstvo odobraté-
ho tepla. Najväčším problémom je,
že sa mnohí odberatelia v minulosti
odpojili a stále sa odpájajú. Zriaďu-
jú si vlastné kotolne v bytových do-
moch alebo i v jednotlivých bytoch.
Situácia sa dá porovnať s prípa-
dom, keď máme kúpený autobus s
kapacitou 45 miest a vysielame ho

na cesty, ale vozí sa v ňom len pár
ľudí. Náklady na vodiča, na opotre-
bovanie autobusu ako i spotreba na
kilometer sú rovnaké bez ohľadu na
počet prevážaných ľudí. PBS bola
pripravená na plne obsadený auto-
bus. Cena tepla odráža náklady po-
zostávajúce z fixnej a variabilnej
zložky. Variabilná zložka to sú spo-
trebované energie (voda, plyn, elek-
trická energia) i tá pri nižších odbe-
roch úmerne klesá. Fixná zložka
(náklady na zariadenia, najmä me-
racie a odberové, splácanie úveru

na zariadenia, náklady na revízne
správy, náklady na odstraňovanie
závad zistených v revíznych sprá-
vach, kominárske, elektrikárske a
plynové správy, platy zamestnan-
cov, dane a iné poplatky) však zo-
stáva stále vysoká a rozpočítava sa
na stále menší počet odberateľov.
Celková cena tepla pre odberateľa
teda prirodzene rastie. Na záver
treba však konštatovať, že každú
výšku poplatku posudzuje a schva-
ľuje ÚRSO, teda Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví. (MA)

Štvrtý poslanecký deň v roku
2009 sa uskutoční v stredu 1.aprí-
la od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19 na prvom poscho-
dí. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej 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. (ZS)

Dvadsiaty prvý apríl 2009 bu-
de na Mestskom úrade v Pezin-
ku patriť tradičnému Dňu otvore-
ných dverí. V diskusii s primáto-
rom mesta a poslancami MsZ sa
stretnú študenti pezinského
Gymnázia a Obchodnej akadé-
mie. V čase od 17.00 do 19.00
hod. budú zástupcovia mesta
pripravení odpovedať na otázky
občanov. So svojimi pripomien-
kami a podnetmi sa môžete na
nich osobne obrátiť na MsÚ v
Pezinku, miestnosť č. 19. (ZS)

Mesto Pezinok získalo grant z
nadácie Pontis na revitalizáciu fut-
balového ihriska v Základnej škole
na Bielenisku. V rámci grantu bu-
dú osadené bránky, lavičky, zreali-
zované zemné práce a vysadený
nový trávnik. Celkový rozpočet pro-
jektu je 7 715 Eur (232 400Sk).
Práce by sa mali začať na budúci
mesiac. (MA)

Mesto Pezinok vyčlenilo na tento rok 3.300 € na podporu mikrogran-
tov z oblasti CR. Komisia CR pri MsZ odporučila podporiť jeden projekt
maximálnou výškou 700 € a uprednostní projekty aktívneho cestovného
ruchu, ktoré majú trvalo udržateľný charakter. Uzávierka prijímania žia-
dostí na mikroprojekty je 30.apríla 2009. Projekty musia byť vyúčtované
do 20.decembra 2009.

Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na Oddelení vzťahov s
verejnosťou, médiami a projektového riadenia. Kontaktná osoba: Zuza-
na Somorovská, 033 690 11 02, somorovska.zuzana@msupezinok.sk.

(ZS)

Vedenie mesta zobralo na vedomie informáciu v časopise Pezinčan
č. 2 o nedostatku pohľadníc Pezinka a urobilo nasledujúce opatrenie: Do
začiatku letnej turistickej sezóny vydá Mesto sadu ôsmich pohľadníc,
pexeso pre deti a novú, aktualizovanú turistickú mapu mesta. Ostatné
vydavateľské aktivity ( nástenný kalendár na rok 2010, katalógy, publiká-
cie a reklamno-informačné zariadenia) sa budú odvíjať od reálnej eko-
nomickej situácie. (ra)



Mestská polícia
vyhodnotila avizo-
vaný prieskum na
dvoch stredných,
piatich základných
školách (vrátane

Špeciálnej ZŠ) a siedmich mater-
ských školách v Pezinku. Zamera-
ný bol na zhodnotenie úrovne pre-
venčných programov mestskej po-
lície, ale aj na príslušníkov odd.
prevencie kriminality, ktorí progra-
my realizujú. Okrem toho dostali
školy možnosť vyjadriť sa k zhod-
noteniu práce mestskej polície z
ich pohľadu.

Z prieskumu sme vybrali nasle-
dovné informácie: všetky školy
uviedli stopercentnú spokojnosť s
úrovňou i realizáciou prevenčných
programov. Súčasne rovnako hod-
notili profesionalitu preventistov
tak po stránke odbornej ako aj v
prístupe k deťom. Deti a žiaci pod-

ľa prieskumov hodnotia tieto pro-
gramy i samotných preventistov
pozitívne na všetkých školách.
Významným ukazovateľom pred-
nášok a besied je ich prínos k zlep-
šovaniu informovanosti žiakov a
učiteľov. Aj z toho dôvodu školy v
prieskumoch veľmi často uvádzali
nevyhnutnosť pokračovať v pre-
vencii na školách, ktorú realizuje
mestská polícia. Celkové hodno-
tenie práce našich mestských poli-
cajtov dosiahlo v roku 2008 sto-
percentnú spokojnosť od všet-
kých, ktorí sa do prieskumu za-
pojili.

Na záver dodávame, že vzhľa-
dom k úspešnosti prevenčno-bez-
pečnostnej akcie pod názvom
„ “, bude akcia v
dohľadnej dobe pokračovať v no-
vej, vylepšenej podobe. O podrob-
nostiach vás budeme bližšie infor-
movať neskôr.

Bezpečný vchod

M. Schlesinger

Oznámenie o začatí
obstarávania Územného

plánu mesta Pezinok

oznámenie

ÚZEMNÉHO PLÁNU
MESTA PEZINOK

Mgr. Oliver Solga

verejná vyhláška

Mesto Pezinok ako orgán
územného plánovania v zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku v
znení neskorších predpisov (sta-
vebný zákon) v súlade s ustano-
vením § 19b ods. 1 a) zverejňu-
je

o začatí prípravných prác
na obstarávaní

Obstarávateľskú činnosť v
zmysle § 2a stavebného záko-
na zabezpečuje Bibiána Pirše-
lová - odborne spôsobilá osoba
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD,
reg. č. 019, Dukelská 43, 900 01
Modra, kontakt : 0902 561 473.

V súlade so zákonom č.
523/2003 Z. z. o verejnom ob-
starávaní je spracovateľom
predmetnej dokumentácie AU-
REX, spol. s r.o. (spracovateľ),
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bra-
tislava, Ing. arch. Vojtech Hrdi-
na, PhD., tel. +421 2 54 789
502, e-mail: aurex@aurex.sk,
autorizovaný architekt SKA, re-
gistračné číslo 0967AA0230

Územný plán mesta Pezinok,
bude obstarávaný a následne
spracovaný v nasledovných fá-
zach v súlade s §19a zákona č.
50/1976 Zb v platnom znení:

Prípravné práce
Prieskumy a rozbory
Spracovanie zadania a jeho
prerokovanie
Spracovanie konceptu rieše-
nia ÚPN mesta Pezinok a je-
ho prerokovanie
Spracovanie návrhu ÚPN
mesta Pezinok a jeho prero-
kovanie
Spracovanie konečného návr-
hu ÚPN mesta Pezinok pre
schválenie
Vyhlásenie záväznej časti
ÚPN mesta Pezinok a ulože-
nie dokumentácie

Vaše námety, požiadavky a
podklady môžete zaslať do 15
dní od zverejnenia tohto ozná-
menia na adresu Mesto Pezi-
nok, Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. č.7, 902 14 Pezi-
nok s označením „ÚPN mesta
Pezinok“.

primátor mesta

Kontaktná osoba Mesta Pezi-
nok: Ing. Iveta Szabová, č.tel.
022/6901 148

Mesto Pezinok v snahe skva-
litniť služby obyvateľom v oblasti
ochrany životného prostredia roz-
šírilo možnosť voziť nebezpečný
odpad bezplatne na Dvor nebez-
pečného odpadu vo firme Petmas.
Od soboty 4.apríla 2009 bude fun-
govať zberné miesto na Šenkvic-
kej 12, v sídle firmy Petmas s.r.o.,
okrem bežných pracovných dní od
7,00 do 16,00 hod. aj v sobotu od
8.00 do 18.00 hod. Občania Pe-
zinka sem môžu voziť napríklad
žiarivky, oleje, farby, lepidlá, lieči-
vá, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, de-
tergenty, batérie, akumulátory,
elektrické spotrebiče, nebezpečný
odpad zo stavieb, atď. Podnika-
telia sú povinní zabezpečiť likvi-
dáciu nebezpečného odpadu na
vlastné náklady. (MA)

V dňoch 5. a 6. februára sa v
Liptovskom Hrádku uskutočnila 7.
konferencia Združenia informati-
kov samospráv Slovenska. Konfe-
rencie sa zúčastnilo takmer 70 in-
formatikov z celého Slovenska.
Mesto Pezinok zastupoval Ale-
xander Pravda, ktorý získal tretie
miesto v súťaži vyhlásenej Zdru-
žením informatikov Slovenska

za Bra-
tislavský kraj.

Najlepší informatik samospráv
Slovenska za rok 2008

(MA)

Každoročne sa v mesiaci ma-
rec koná zápis do materských
škôl. Ten tohtoročný je odlišný
najmä v tom, že záujem o umiest-
nenie do škôl je podstatne vyšší,
než je počet voľných miest. No-
vým školským zákonom a vy-
hláškou o požiadavkách na za-
riadenie pre deti sa znížil v na-
šich zariadeniach maximálny
počet detí v triede.

Aj preto riaditeľky mater-
ských škôl, v zmysle vyhlášky o
materských školách, upravili
kritériá prijímania. Sú rodičia,
ktorí ich označili za neférové či
až diskriminačné. Jedna skupi-
na rodičov sa snažila diskuto-
vať a hľadať riešenie. Druhá
skupina prišla s krikom, nepri-
pravená na komunikáciu. Tretia
skupina rodičov je ticho. Je spo-
kojná, pretože spĺňajú kritériá a ich
deti budú prijaté do škôl. To zna-
mená, že buď majú dieťa predško-
láka, alebo má dieťa už 3 roky, ro-
dičia sú zamestnaní a majú trvalý
pobyt v meste Pezinok. Kritérium
trvalý pobyt bol, je a asi aj bude naj-
viac kritizovaný. A prečo sa trva-
lý pobyt stal kritériom? Mesto Pe-
zinok sa snaží podporovať mladé

rodiny rôznym spôsobom. Naprí-
klad aj tým, že sa niekoľko ro-
kov nezvyšovali poplatky v ma-
terských školách. V roku 2008 sa
zvýšil poplatok za odpad (ktorý
neplatia ľudia bez trvalého poby-

tu). V tom čase mestské zastupi-
teľstvo schválilo aj výšku prís-
pevku na čiastočnú úhradu vý-
davkov za pobyt dieťaťa v ma-
terskej škole na 10 % zo sumy ži-
votného minima na nezaopatrené

Vlani v decembri a v januári toh-
to roka sa uskutočnila anketa zame-
raná na zisťovanie názorov obča-
nov na spoluprácu s partnerskými
mestami. Anketu iniciovala Komi-
sia cestovného ruchu pri MsZ. Zú-
častnilo sa je 77 respondentov
podľa rôzneho vekového a sociál-
neho zloženia.

Na otázku či navštívili niektoré
partnerské mesto respondenti od-
povedali: 32 Mladú Boleslav, 18
Neusiedel am See, 15 Moson-
magyaróvár, 3 Izolu, 9 nenavštívili
žiadne.

Za rozšírenie počtu partner-
ských miest sa vyslovilo 53 opýta-
ných. Ako dôvod rozšírenia uvied-
li: spoznávanie iných kultúr, spolu

práca medzi mestami, iné kontak-
ty, spoznávanie ľudí, výmena skú-
seností pri rozvoji miest.

Čo prináša spolupráca s part-
nerskými mestami? Tu už boli od-
povede rôznorodé. Z nich preva-
žovalo rozvíjanie kultúry, priateľ-
stvá, rozvoj cestovného ruchu. Me-
dzi ďalšími môžeme spomenúť:
nové informácie, zviditeľnenie mes-
ta či dobrú spoluprácu s priateľmi.

Súčasťou ankety bolo aj vyžre-
bovanie výhercov o drobné darče-
ky. Výhercami sú: Anna Balcová,
Záhradná 3, Martin Žigo, Mierová
10, Dominika Kollárová, 1. mája 6.
Ceny si môžu prevziať na MsÚ v
Pezinku, č. dverí 9.

Roman Farkaš

dieťa (čo predstavuje sumu
8,16€), pričom zákon určuje ma-
ximálnu výšku 12,24 €. Teda roz-
diel medzi maximálnym prís-
pevkom na stravovanie a tým, kto-
ré určilo Mestské zastupiteľ-

stvo predstavuje za mesiac
4,60 € v prospech rodiča. Kri-
tériom, že rodičia dieťaťa sú
zamestnaní, napĺňame článok
18 ods. 3 Dohovoru o prá-
vach dieťaťa, v ktorom je uve-
dené, že štáty, ktoré sú zmluv-
nou stranou Dohovoru, robia
všetky potrebné opatrenia na
to, aby sa zabezpečilo právo
detí pracujúcich rodičov využí-
vať služby a zariadenia staros-
tlivosti o deti, ktoré sú pre ne
určené.
Vieme, že neuspokojíme po-

žiadavky všetkých rodičov, že sa
vyplavia na povrch najmä emó-
cie. Dúfame však, že neprevýšia
racionálny pohľad na tento pro-
blém. (RM)



Vážení občania, v prípade,
že ste nedostali do schránky Pe-
zinčana, oznámte nám to na ad-
resu: Redakcia Pezinčan, Ho-
lubyho 42, 902 01 Pezinok, e-
mail: pezinca@msupezinok.sk,
tel. č. 033/641 34 35.

Pri reklamácii uveďte meno,
presnú adresu a vaše tel. číslo,
aby sme si mohli overiť odstrá-
nenie nedostatku.

Mesačník Pezinčan, by ste
mali dostať do schránky najne-
skôr do troch dní od termínu vy-
dania.

Redakcia
Ďalšie čísla vyjdú: 24. apríla,
29. mája, 26. júna, 24. júla, 21.
augusta, 11. septembra, 30.
októbra, 27. novembra, 18. de-
cembra

Klub športovej kynológie v Pe-
zinku vás pozýva do svojich radov.
Svojho psa naučíte aspoň základ-
nej poslušnosti. Výcvik prebieha
na cvičisku na Fajgalskej ceste (o-
proti motokárskemu areálu na
Dubovom vŕšku) v zimnom období
v sobotu (15.00 – 16.00 h) a ne-
deľu (10.00 – 11.00 h), v lete podľa
dohody.

Ďalšie aktivity:
– možnosť individuálneho výcvi-

ku v dohodnutom rozsahu aj v
týždni
príprava a vykonávanie odbor-
ných skúšok všetkých stupňov

pri výcviku športujete spolu so
psom, čím si upevňujete kondí-
ciu a vzájomný vzťah a dôveru.

–

– uskutočňovanie odborných skú-
šok všetkých stupňov priamo
na cvičisku (členovia majú zľa-
vu na štartovnom)

– vzájomné poradenstvo pri vý-
cviku a chove

– kontrola dodržiavania pred-
písaného očkovania

–

Iveta Pijáková

Od minulého roka prechádza
detské ihrisko na Suvorovovej uli-
ci (sídlisko Sever) veľkou rekon-
štrukciou. Do tohto procesu sa
môžete zapojiť aj vy. Pomôžte vy-
lepšiť voľnočasové podmienky pre
vaše deti. Podporte modernizáciu
tohto ihriska, aby sa už v tomto
roku mohli deti hrať na novom, bez-
pečnom a čistom mieste, v blíz-
kosti svojho ihriska.

Vlani vďaka finančnému prís-
pevku Mesta Pezinok tam už pri-
budla klasická prevažovačka a la-
vičky. Malokarpatská komunitná
nadácia Revia poskytla na za-
kúpenie prvku do ihriska prís-
pevok 232 € (7 tis. Sk), spolu s fir-
mou , do kto-
rého môžete prispieť finančnou
čiastkou na dokončenie moderni-
zácie tohto ihriska. Celkový prí-
spevok, ktorý vytvoria občania,
prispením do fondu, bude znáso-
bený rovnakou sumou od firmy
Vista Real a to až do výšky 1350 €
(40 670 Sk).

Vista Real deťom

Na jar tohto roku v rámci medzi-
sektorovej spolupráce mesta
Pezinok, podnikateľského subjek-
tu a nadácie tak bude môcť prejsť
pôvodné vybavenie ihriska ďalšou
rekonštrukciou a pribudne tam dre-
vený domček, lezecká stena a dve
strunové prevažovačky. Je aj na
vás, do akej miery bude vynovenie
ihriska úspešné.

Prostredníctvom nadácie Re-
via alebo iniciátoriek projektu pani
Kátlovskej a pani Sagálovej môže-
te prispieť do fondu Vista Real
deťom finančnou čiastkou na
číslo účtu:

Dúfame, že vďaka vašej pomo-
ci sa už tento rok budú môcť deti
hrať na úplne vynovenom ihrisku.

Ďalšie informácie nájdete na
stránke www.revia.sk alebo na te-
lefónnych číslach 0905 960 797,
0903 772 919, 0905 611 838.

6660281001/5600, va-
riabilný symbol 400 alebo
2660740003/1100 variabilný
symbol 400.

(revia)

Združenie vinohradníkov a vi-
nárov vo Vinosadoch usporiada v
sobotu 18. apríla, v čase od 12.00
do 21.00 hod. vinárske podujatie z
Pivnice do pivnice. Pri putovaní za
vínom bude 15 miestnych vinárov
hostiť návštevníkov v 13 pivni-
ciach. Cena vytupenky je 18 €
(vrátane degustačného pohárika,
mapky so zoznamom pivníc a
kupónom na nákup vína v hodno-
te 8 €. (ma)

Spolok priateĺov dobrého vína
vás pozýva na

3. ročník ochutnávky grinavských
vín. Podujatie sa uskutoční

. Dve desiatky
miestnych vinárov ponúknu náv-
števníkom viac ako 120 vzoriek
bielych a červených vín.

Grinavský hrozen

v so-
botu 18. apríla od 14.00 hod. v
priestoroch Základnej školy
Orešie v Grinave

(jk)

Televízia Pezinok má opäť ďalšie novinky. Prvou je spustenie novej
webstránky, na ktorej nájdete aktuálne správy, videosprávy a archív relá-
cie Týždeň.

Denne aktualizované správy nájdete na stránke www.tvpezinok.sk.
Nová relácia Týždeň je pridaná vždy v utorok. Postupne bude archív do-
pĺňaný staršími vydaniami. Na stránke by mali už čoskoro pribudnúť aj
ďalšie dôležité informácie a zaujímavosti.

Okrem internetu môžete TV PEZINOK sledovať prostredníctvom káb-
lových rozvodov UPC a taktiež terestriálne na 55. kanáli.

Podľa slov riaditeľa , ďalšou novinkou je seriál vznika-
júci v spolupráci s Malokarpatským múzeom. Seriál nesie názov Kro-
nika písaná vo vinici. Formou autentických výpovedí bude približovať
dôležité udalosti, ktoré sa v minulosti odohrali v našom meste v oblasti
vinohradníctva.

Scenár pripravuje odborný pracovník Martin Hrubala. Pilotnáčasť je
plánovaná na mesiac apríl.

Petra Bittnera

(tv)

V sobotu 14. marca sa uskutoč-
nila v kostole Povýšenia sv. kríža
na Cajle Svätá omša pri príležitosti
100. výročia narodenia a 15. vý-
ročia úmrtia cajlanskej rodáčky
Agáty Štohlovej.

Hlavným celebrantom a kaza-
teľom bol ThDr. Stanislav Šilhár,
PhD., prasynovec A. Štohlovej,
farár v Devíne, koncelebroval don
Štefan Šilhár SDB. (ps)

V stredu 4. marca sa uskutočnil v Dome
kultúry odber krvi od dobrovoľných darcov.
Prišlo ich 90, krv darovalo 71. Odvahu na-
bralo aj 22 prvodarcov, medzi ktorými boli
tiež študenti dvoch stredných škôl – Gym-
názia a Stredného odborného učilišťa.

Akcia sa uskutočnila pod názvom Pe-
zinská kvapka krvi. Bol to jej druhý ročník a
tento rok sa konala pri príležitosti 90. vý-
ročia založenia Československého Červe-
ného kríža (6. 2. 1919).

Počas trvania odberu bola inštalovaná
výstavka fotografií z činnosti Slovenského
Červeného kríža. Každý z darcov dostal ma-
lú odmenu.

Poďakovanie organizátorov patrí Pezin-
skému kultúrnemu centru za poskytnutie
priestorov, Národnej transfúznej službe
Bratislava a členom ČK – Jozefíne Mrav-
covej, Renáte Petrášovej, Jane Kupovej,
Márii Nemcovej a Matejovi Belanovi, ktorí
pomáhali pri odbere. Ďalší odber v Pezinku
bude v júli. (mb)

Od 1. januára 2009 došlo k zme-
ne názvu Miestneho spolku
Slovenského Červeného kríža Pe-
zinok II. na

. Nová e-mailová adresa:

Miestny spolok Slo-
venského Červeného kríža Pe-
zinok

(mb)redcross.pk@gmail.com

Foto: (mo)



Tento mesiac som mal v pláne
písať o niečom úplne inom a tak tro-
chu vám načrtnúť, ako skvelo sa
jazdí na novej Octavii 1.4 TSI 90kW,
ako som cestoval do Tatier, akú
úchvatnú spotrebu som mal a ako
pozoruhodne sa auto na ceste sprá-
va. No ale toto vám asi poviem len

tak osobne, keď vás stretnem... i keď
mnohým som to už aj asi rozprával.

Dnes téma číslo 1 u nás v KARI-
REAL SLOVAKIA v Pezinku je per-
fektná a snáď aj neopakovateľná po-
nuka vozidiel ŠKODAs využitím „šro-
tovného“. Mnohí ste nás za posledné
dni už aj navštívili a vymenili svoje
autíčka za nové, lepšie a dokonalej-
šie kúsky. Je to v celku jednoduché.

Stačí prísť len k nám a my za vás
všetko zabezpečíme. Poskytneme
vám všetky služby spojené s likvidá-
ciou vášho starého auta a po-
núkneme nové so všetkými možný-
mi zľavami. Základná Fabia za 5
999 €, resp. za 2 996 € pri financo-
vaní cez špeciálny produkt už nie je
dnes fikcia ale normálna realita.

Preto využite tieto chvíle a objed-
najte si nové vozidlo čo najskôr...
vyberte si model, výbavu, farbu... a
potom už len vyčkajte, kým váš no-
vý člen rodiny nebude skrášľovať
výhľad z okna vašich domovov.
Fajn na celej veci je najmä i to, že je
možnosť výberu a máte šancu
vlastniť to, čo ste si vysnívali. I keď
ponuka vozidiel je momentálne
oklieštená... NEVADÍ! Nové ško-
dovky objednávame práve pre vás.

Tešíme sa na vás všetkých, čo
vlastníte staršie auto a i na vás, čo
hľadáte nové možnosti prepravy
pre vaše rodiny a firmy.

Dovidenia, dopočutia, dočítania
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Pezinok – www.karireal.sk

Manželia Kebisovci s deťmi ako najpočetnej-
šia plavecká rodina

Do plaveckej štafety sa zapojilo 509 plavcov Cenu si prevzal aj najmladší účastník, štvorroč-
ný Tomáško Zedníček

Riaditeľ podujatia Slavomír Fuňa
a Zuzana Somorovská

Na tohtoročnom štvr-
tom ročníku 24-ho-
dinovej plaveckej šta-
fety sa podieľalo 509
aktérov. Plavci pre-
plávali 2384 d ĺžok
bazéna, čo predsta-
vuje 59600 metrov.
Je to síce menej ako
v predchádzajúcich
dvoch rokoch, keď išlo o sloven-
ské rekordy, ale podujatie splnilo
svoj hlavný cieľ – zapojiť Pezinča-
nov do športovania. Medzi účast-
níkmi boli najmladší, ale aj seniori,
ktorí sa všeobecne aktívne zapá-
jajú do diania v našom meste. Ani
tentoraz nechýbal najstarší účast-
ník 92-ročný Alfréd Bollard z Mod-
ry. Ešte aj v tomto pokročilom veku
si trúfol preplávať bazén a dokázal
sebe i iným, že športovať sa dá aj v
starobe.

Súčasťou podujatia bol plavec-
ký duel Pezinok – Mosonmagya-
róvár. Mladí plavci z oboch miest
súťažili, kto viac prepláva v v hodi-
novom štafetovom plávaní. Pe-
zinčania si pripísali na svoje konto
154 dĺžok, pokiaľ ich rovesníci z
maďarského partnerského mesta
97.

Organizačné zabezpečenie po-
dujatia bolo predovšetkým na ple-
ciach hlavných organizátorov –
riaditeľa Mestského podniku
služieb a šéfa celej akcie Slavomí-
ra Fuňu a pracovníčky mestského
úradu Zuzany Somorovskej, ktorá
prevzala organizátorskú štafetu
od doterajšej zanietenej organizá-
torky Evy Lupovej. Obaja sa zhos-
tili svojich funkcií veľmi dobre. Svo-
jou účasťou i priazňou podujatie i
tentoraz podporil primátor mesta

Oliver Solga. Bol pri jeho štarte a
nechýbal ani na záverečnom hod-
notení. O dobrú náladu sa posta-
rali hudobníci z Arionu, skvelým
spôsobom zabávali návštevníkov
vo vstupnej hale mestskej plavár-
ne.

Poďakovanie patrí všetkým
účastníkom, ktorí sa aktívne zapo-
jili do podujatia a prispeli k jeho
úspešnému priebehu. Znovu sa
potvrdilo, že Pezinčania majú plá-
vanie radi. Aj preto si myslíme, že

sa v budúcom roku celkom isto
uskutoční jubilejný piaty ročník šta-
fetového plávania.

plavkyňa do
10 rokov – Zuzana Brocková, pla-
vec do 10 r. – Tomáš Ružič, plav-
kyňa do 18 r. – Gabriela Lalinská,
plavec do 18 r. – Samuel Kebis,
plavkyňa do 50 r. – Monika Rou-
bičková, plavec do 50 r. – Jozef
Šimo, plavkyňa nad 50 r. – Kamila
Németová, plavec nad 50 r. – Ru-
dolf Teplanský.

– rod. Ke-
bisová z Pezinka

– Alfréd Bollard
(92 r.)

– Tomáš Zed-
níček (4), Pezinok.

foto: autor

Najrýchlejší plavci:

Najpočetnejšia rodina

Najstarší plavec

Najmladší plavec
Milan Oravec

V pezinskom okrese bolo v janu-
ári tohto roka evidovaných 995 ne-
zamestnaných (3,32 percent) z
radov obyvateľstva v produktív-
nom veku. V dôsledku hospodár-
skej krízy sa počet nezamestna-
ných stále zvyšuje. Začiatkom mar-
ca pribudloďalších 71 ľudí bez prá-
ce. Okrem toho aj firma Vitis na-
hlásila na Úrad práce v Pezinku,
že rozviaže pracovný pomer zo 64
pracovníkmi. (mo)

REKLAMA



Základná organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Pezinku úprimne ďakuje

, bý-
valému predse-
dovi a súčasné-
mu čestnému
predsedovi ZO
za jeho záslužnú
činnosť, ktorú
vykonával viac
ako tridsať ro-
kov.

Pod jeho vedením sa naša ZO v
hodnotení činnosti Oblastným vý-
borom a Ústrednou radou SZPB
dostala na popredné miesta v rám-
ci celej republiky.

Nový výbor ZO verí, že Ľ. Šušol
aj vo funkciičestného predsedu bu-
de odovzdávať svoje bohaté skú-
senosti mladšímčlenom a že aj na-
ďalej bude udržiavať s členmi orga-
nizácie družné vzťahy.

plk. Ing. Ľudovítovi Šušolovi

JUDr. Dušan Vilim
predseda ZO SZPB v Pezinku

S veršom ba-
níckej hymny v
roku 2002 spo-
luzakladal Malo-
karpatský ba-
nícky spolok v
Pezinku

, ktorý
až do r. 2009
vykonával funk-
ciu predsedu.

Na výročnej schôdzi 17. februá-
ra sa funkcie pre zaneprázdnenie
vzdal. Pri tejto príležitosti mu Rada
spolku ďakuje za jeho profesionál-
nu činnosť, vďaka ktorej je Malo-
karpatský banícky spolok v rámci
16 spolkov, cechov a bratstiev na
Slovensku hodnotený ako jeden z
najlepších. Aktivity spolku presiah-
li hranice Pezinka, Slovenskej re-
publiky a dostali sa až do zahra-
ničia.

Rada spolku verí, že J. Mišuta i
napriek svojmu zaneprázdneniu
bude aj ako radovýčlen spolku vyví-
jať činorodú činnosť a pomôže ju
udržať aspoň na tej úrovni ako, do-
teraz.

Jozef
Mišuta

JUDr. Dušan Vilim
člen rady spolku

Na začiatku let-
ného semestra
vyplňovali účas-
tníci obidvoch
ročníkov Akadé-
mie tretieho ve-
ku (ATV) dotaz-
ník, v ktorom
hodnotili doterajší priebeh a vyja-
drovali želania pre budúcnosť.

Zo 62 vyplnených dotazníkov
asi dve tretiny hodnotilo doterajší
priebeh známkou 1 (je to výborné
– veľmi sa mi to páčilo), traja znám-
kou 3 (dobre, ale nie celkom podľa
mojich predstáv). Hodnotenie 4
(slabé – je to pre mňa sklamanie)
nezakrúžkoval nikto.

V ankete bola tiež otázka:

, na ktorú odpove-
dali takmer všetci, že “áno“, na-
priek upozorneniu, že náklady nie
sú v rozpočteATV plánované. Naj-
väčší záujem bol o návrh na
dvojdňovú exkurziu do Nízkych
Tatier s návštevou prečerpávacej
vodnej elektrárne Čierny Váh a lo-
kality Vlkolínec, zapísanej v
zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO. Len o pár hla-
sov menej získala exkurzia do part-
nerského mesta Neusiedel am

„Zúčastnili by ste sa v budúcnosti
na exkurziách?“

See a do prírodnej rezervácie Jur-
ský Šúr, tesne za nimi bola návšte-
va Gabčíkova a Mosonmagyaró-
váru. Viacerí zakrúžkovali aj viac
lokalít. Možnosti realizácie sa skú-
majú a budú závisieť najmä od ko-
nečného počtu prihlásených, pre-
tože napr. cena za dopravu je rov-
naká, či bude autobus plný alebo
poloprázdny. V takom prípade by
sme pribrali rodinných príslušní-
kov, prípadne ďalších záujemcov,
prednosť by však samozrejme ma-
li frekventantiATV.

Keďže 29. apríla bude mať ATV
už prvých absolventov (promócia
bude v malej sále Domu kultúry),
bola v dotazníku aj otázka:

. Okrem pia-
tich všetci odpovedali „áno“ a na
doplnkovú otázku:

dve tretiny upred-
nostnili doterajšie dva roky, ostatní
sú za jednoročné kurzy.

V súčasnosti sa podľa záujmu
zisťujú možnosti otvorenia nových
kurzov od septembra. Ukazuje sa,
že opätovne bude možné otvoriť
kurz počítačov, o ktorý je najväč-
ší záujem, avšak počet účastní-
kov je limitovaný kapacitou učeb-
ne 15 osôb. Nasledoval záujem

„Chceli
by ste po skončení naďalej pokra-
čovať v štúdiu v ATV?“

„Aké trvanie by
mal mať kurz?“

o kurzy (pravde-
podobne dvojročný) a

(jednoročný – súbež-
ný s druhým ročníkom kurzu

. Návr-
hov bolo viac, niektoré aj na pokra-
čovanie doterajších kurzov, reali-
zácia však závisí od organizač-
ných a finančných možností.

O všetkých novinkách budú
účastníci priebežne informovaní
na výveske každú druhú stredu pri
prezentácii vo vestibule školy na
Fándlyho ulici. Otázky a návrhy
možno telefonovať na Mestský
úrad, administrátorke B. Štefe-
kovej (033/ 6901130), prípadne
ju osobne navštíviť na prízemí,
č. dverí P8 (priestory bývalej
pošty).

Ukazuje sa, že zámer zriadiť
Akadémiu tretieho veku sa stretol
s pozitívnym ohlasom seniorov a
veríme, že sa bude ďalej rozvíjať a
zlepšovať. Napríklad v čase vyjde-
nia tohto čísla Pezinčana sa zú-
častňujeme na Dňoch Pezinka v
Mladej Boleslavi, kde majú „Uni-
verzitu 3. veku a voĺného času se-
niorov“ a nepochybne nám radi
odovzdajú svoje skúsenosti.

koordinátor ATV

„Prírodné liečivá“
„Životné

prostredie“
„En-

viromentalistika a ekológia“

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD

V symbolický deň 21.8.2009 sa
v priestoroch Malokarpatského
múzea v Pezinku uskutoční výsta-
va a beseda na tému: Pezinok v
ére „socialistického realizmu.“ Cie-
ľom akcie je snaha zachytiť a pri-
pomenúť návštevníkovi atmosféru
komunizmu, nekriticky a objektív-
ne zhodnotiť a priblížiť obdobie,
ktoré je nespochybniteľnou sú-
časťou našich dejín. Teraz – dvad-
sať rokov od nežnej revolúcie – na-
dišiel vhodný čas (seba) reflexie
tejto epochy. Aj keď väčšina z nás
strávila nezanedbateľnú časť svoj-
ho veku

, nová generácia mladých
ľudí stráca kontakt a povedomie o
tomto úseku našich dejín. O úse-
ku, keď sme takmer všetci komu-
nizmus vstrebali až do špiku kostí,
prijali snáď i nedobrovoľne jeho
zákonitosti a naučili sa i pri všet

s víziou „svetlej budúc-
nosti“

kých obmedzeniach šťastne žiť.
Časová os besedy a výstavy

plánuje zmapovať obdobie rokov
1949-1989, teda štyridsaťročnú
etapu budovania, stagnácie, agó-
nie a nakoniec pádu komunizmu v
našom meste. Zameria sa nielen
na zmeny, ich dopad na naše mes-
to, ktoré so sebou režim komu-
nizmu priniesol, ale pomocou výpo-
vedí a osobných skúseností pa-
mätníkov priblíži osudy a príbehy
obyvateľov Pezinka. Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku preto prosí
a vyzýva občanov mesta na spolu-
prácuči už formou zapožičania ale-
bo poskytnutia dobových materiá-
lov, fotografií príp. iných dokumen-
tov typických pre danú éru. Kon-
taktné osoby: Mgr. Lucia Burdová
a Mirka Kišoňová Malokarpatské
múzeum v Pezinku, M. R. Štefáni-
ka 4. Tel.: +421 33 641 20 57.

V piatok 17. apríla sa po
trinástykrát uskutoční v
celej Slovenskej repub-
like verejná finančná
zbierka DEŇ NARCI-
SOV 2009. Bude sa ko-

nať aj v Pezinku v čase od 8.00 do
18.00 hodiny.

Anna Štilhamerová

Deň narcisov je jediná zbierka,
ktorú vykonáva Liga proti rakovine
SR na celom území Slovenska. V
tomto roku upozorňuje na obezitu
obyvateľstva, hlavne detskú obe-
zitu.

V našom meste budú v uliciach
trojice označených dobrovoľníkov s
pokladničkami, ktoré budú zapeča-
tené a označené logom Liga proti
rakovine a Deň narcisov.

Veríme, že občania Pezinka i
okolitých obcí, kde bude zbierka
tiež organizovaná, preukážu aj ten-
toraz svoju dobročinnosť a solidari-
tu a prispejú do zbierky. Všetkým
darcom vopred ďakujeme.

Z prostriedkov vyzbieraných v
minulých rokoch v našom regióne
sa prispelo:
– v roku 2007 dostalo Stredisko opa-
trovateľskej služby mesta Pezinka
100 tis. Sk na zriadenie izby pre
krátkodobé opatrovanie onkologic-
kých pacientov a 40 tis. Sk Charita
Modra na zakúpenie dekubitných
matracov, infúznych súprav a kyslí-
kového prenosného prístroja;
– v roku 2008 dostala 50 tis. Sk Cha-
rita Modra na zakúpenie dvoch po-
lohovateľných postelí a 20 tis. Hi-
larko Pezinok na zakúpenie pre-
nosného kyslíkového prístroja.

vedúca klubu Venuša

Ekumenický svetový deň modli-
tieb sa uskutočnil v Evanjelickom
a. v. 3. marca. Vznikol na
podnet kresťanských žien z Pa-
puy Novej Guiney a v Pezinku sa
ho zúčastnili a prihovorili sa prí-
tomným veriacim predstavitelia
katolíckej a evanjelickej cirkvi,
predstavitelia Rádu bratov kapu-
cínov a primátor mesta Pezinok.

kostole

(ra)



V jarnom období začínajú prá-
ce v záhradkách, v okolí chát obča-
nia častejšie chodia do lesov a prí-
rody. Toto obdobie prináša riziko
vzniku a šírenia požiarov v prírod-
nom prostredí. Takmer všetky po-
žiare, ktoré vznikli v lesných po-
rastoch a prírodnom prostredí, za-
príčinili občania svojou neopatr-
nosťou a nedbanlivosťou. V pred-
chádzajúcom roku na území okre-
sov Pezinok a Senec vznikli tri
požiare v lesných porastoch, ale v
ostatnom prírodnom prostredí bo-
lo zaznamenaných 63 požiarov,
ktoré boli zapríčinené najmä ne-
kontrolovaným spaľovaním na
voľných priestranstvách, zaklada-
ním ohňov v prírode a pri vy-
paľovaní porastov.

Len málokto si uvedomuje, že

spaľovanie odpadu, trávy či zakla-
danie ohňa v prírode môže spô-
sobiť ohrozenie života alebo po-
škodenie majetku vlastného alebo
spoluobčanov. Často občania vy-
konávajú tieto práce v čase, keď je
najväčší predpoklad vzniku a šíre-
nia požiarov, pričom neurobia pr-
votné preventívne opatrenia, a to
najmä zabezpečenie okolia ohnis-
ka pred prenosom požiaru, poma-
lé spaľovanie, stály dozor pri spa-
ľovaní a prostriedky určené na lik-
vidáciu požiaru.

Aj napriek dlhotrvajúcemu
dažďu si vás pri jarných prácach v
záhradách a vinohradoch dovoľu-
jeme upozorniť na dodržiavanie
základných zásad pri spaľovaní
odpadov a zakladaní ohňa v príro-
de tak, aby nemohlo dôjsť k rozší

reniu ohňa mimo vyhradený a pri-
pravený priestor. Najbezpečnejšie
z hľadiska požiarov však je od-
viezť odpad do kontajnerov alebo
na skládku.

Spôsobenie požiaru je poru-
šením platných právnych predpi-
sov, čo môže byť kvalifikované od
priestupku až po trestný čin.
Okresné riaditeľstvo v tejto súvis-
losti riešilo vlani päť priestupkov,
pri ktorých bola uložená pokuta
spolu vo výške 2 200,- Sk (66,27
€) a sedem občanov bolo rieše-
ných v blokovom konaní (pokuta
spolu vo výške 4 200,- Sk t. j.
126,52 €). Dúfame, že naše upo-
zornenie bude pochopené s poro-
zumením.

OR HaZZ v Pezinku
pplk. Ing. Eva Orlická

·

·

·

Mesto Pezinok do termínu uzá-
vierky tohto čísla Pezinčana ešte
neobdržalo rozhodnutie o ukonče-
ní kolaudačného konania a o za-
čiatku prevádzky novej skládky
odpadov.

Slovenská inšpekcia životného
prostredia, Inšpektorát Bratislava
oznámil 3. marca, že stavba sklád-
ky v Novej jame bola skolaudova-
ná. Vlastník stavby Ekologická
skládka, a. s., môže skládku začať
okamžite prevádzkovať.

Krajská prokuratúra v Bratisla-
ve podala žalobu vo veci nesúladu
všeobecne záväzného nariadenia

o záväzných častiach ÚPN na Kraj-
ský súd v Bratislave. Týka sa to
Územného plánu mesta Pezinok z
roku 1996 a všeobecne záväzné-
ho nariadenia z roku 1997, ako i
všetkých zmien a doplnkov ÚPN,
ktoré mesto realizovalo od roku
1996, vrátane zmien a doplnkov z
roku 2002, v ktorom poslanci Mest-
ského zastupiteľstva zmenili funk-
čné využitie územia novej jamy zo
skládky na biogenózu (čím prak-
ticky znemožnili skládku vybudo-
vať).

V súčasnosti vykonáva Úrad
pre verejné obstarávanie hĺbkovú
·

kontrolu zmlúv týkajúcich sa
skládkovania pezinského domo-
vého odpadu na skládke v Dubo-
vej uzatvorených v roku 2007 a
2008. Je to už tretia kontrola tohto
druhu v posledných troch mesia-
coch.

Mesto Pezinok a občianska ini-
ciatíva Skládka nepatrí do mesta
pripravujú verejné zhromaždenie
občanov v Dome kultúry, na kto-
rom chcú informovať o krokoch,
ktoré podnikli v ostatnom čase a
kde budú prezentovať nové sku-
točnosti v kauze skládky v Novej
jame. (ra)

·

Vo štvrtok 26. februára zavítal do Pezinka expremiér a
predseda najväčšej opozičnej strany SDKÚ Mikuláš Dzu-
rinda. Sprevádzali ho ďalší stranícki kolegovia. Témou
stretnutia s občanmi v Dome kultúry bolo riešenie
súčasnej hospodárskej krízy a skládka odpadov v Pezin-
ku. M. Dzurinda podporil Pezinčanov v spravodlivom boji
proti novej skládke odpadov a prehlásil, že problém ana-
lyzoval s právnikmi a keď sa naskytne možnosť, prispeje
k jej zrušeniu. (mo)

Prezídium Únie miest Sloven-
ska sa stretlo 13. marca v Trenčí-
ne a na programe malo tému, kto-
rá hýbe našou súčasnosťou: dopa-
dy hospodárskej krízy na samo-
správu miest a na občanov. Pri-
mátori sa navzájom informovali o
doterajších krokoch vedúcich k
šetreniu finančných prostriedkov a
porovnávali ich efektivitu ako aj
trvalú udržateľnosť rozpočtov
miest v tomto roku. Zaznela aj kriti-
ka na adresu vlády, ktorá prenáša
na mestá ďalšie úlohy, avšak bez
nevyhnutného finančného krytia.
Rapídne sa, napríklad, znížil me-
sačný prísun podielových daní,
ktoré tvoria jeden zo základných
pilierov ekonomickej stability
miest. Prezídium tiež odmietlo ná-
vrh novely zákona č.369/1991, kto-
rý je základným právnym pilierom
samosprávneho fungovania v na-
šej republike. Táto novela by vý-
razne zasahovala do práv samo-
správy a citeľne by ich oklieš-
ťovala. Vedenie ÚMS, keďže nebo-
lo prizvané do poradného orgánu
vlády SR pre riešenie hospodár-
skej krízy, sa rozhodlo, že sformu-
je vlastný poradný zbor odborní-
kov a zástupcov miest, ktorý sa
bude venovať systematicky tejto
problematike a hľadať východis-
ká prijateľné pre mestskú samo-
správu.

člen prezídia ÚMS
Mgr. Oliver Solga

Pezinský Lions club na svojom
marcovom zasadaní rozdeľoval
finančné prostriedky , ktoré získal
predajom vianočného punču na
minuloročných Vianočných trhoch.
Čiastku 333 eur (približne 10 ti-
síc korún ) dostane Špeciálna ZŠ
v Pezinku a rovnakú sumu sociál-
ne zariadenie Merema v Modre.
Na mesiac jún pripravuje klub be-
nefičný koncert a Deň detí. (ra)



Klub Cajlanov
nedávno udelil
titul Čestný občan
Cajle piatim
zaslúžilým
občanom a
rodákom. Z rúk
predsedu Milana
Pavelku ocenenie
prevzali:

(žije v
USA).

,
,
a

.
Text a foto

Kamila
Strelková

Stanislav
Pátek Štefan
Šilhár Oliver
Solga Peter
Sandtner

(mo)
Čestnými občanmi Cajle sa stali aj spisovateľka
Kamila Strelková a PhDr. Štefan Šilhár, PhD.SDB

Študenti pezinského Gymná-
zia navštívili v dňoch 18.-20. mar-
ca partnerské Gymnázium J. Peka-
ře v Mladej Boleslavi. So svojím
kultúrnym programom vystúpili na
slávnostnej akadémii pri príleži

tosti Dňa učiteľov. Ich vystúpenie
sa stretlo s veľkým úspechom.

Táto návšteva položila základy
budúcej spolupráce v rámci Vy-
šehradskej štvorky s partnerskou
školou z Poľskej republiky. (ra)

Regrutačné stredisko ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky Brati-
slava zorganizovalo pre žiakov Zá-
kladnej školy na Fándlyho ulici stret-
nutie s profesionálnymi vojakmi.

Dôvodom návštevy bolo poďa-
kovanie žiakom tejto školy, ktorí
vytvorili nádherné vianočné poz-
dravy a pohľadnice pre sloven-
ských vojakov pôsobiacich v za-
hraničných misiách.

Prostredníctvom tlačového od-
delenia komunikačného odboru
žiaci poslali svoje kresby aj s ver-
šíkmi a venovaniami tiež voja-
kom pôsobiacich vo vojenskej ope-
rácii ISAF v Afganistane. Osobne
im ich odovzdal minister obrany
Jaroslav Baška. V misii pôsobili
aj kapitán František Mihalovič
a vojak Marek Lehotský, ktorí sa

prišli žiakom pezinskej školy poďa-
kovať.

Veliteľ ženijnej roty F. Mihalovič
počas krátkej prezentácie premie-
tol piatakom film a priblížil hlavné
úlohy, povinnosti a život v Afga-
nistane , nielen pre profe-
sionálnych vojakov, ale i miestne
obyvateľstvo. Žiaci zahrnuli hostí
množstvom otázok, týkajúcich sa
osobných pocitov pri plnení životu
nebezpečných úloh, možnosti spo-
jenia s rodinnými príslušníkmi a
voľného času. Veľký záujem bol o
skúšanie nepriestrelnej maskáčo-
vej vesty, kevlarovej prilby a mí-
nohľadačky.

Prítomný bol aj nový náčelník
regrutačného strediska kpt. Ing.
Zsolt Nagy, ktorý sa na záver stre-
tol s primátorom.

náročný

(mb, mo)

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom a Mestom Pezinok srdečne pozývajú všetkých
čitateľov Pezinčana a milovníkov kvalitných odrodových vín na 14. roč-
ník podujatia .

Prestížna degustácia najlepších vín z celého Slovenska, Moravy a
samozrejme aj našich pezinských, sa uskutoční už tradične v priesto-
roch Domu kultúry v dňoch 24. a 25. apríla (piatok a sobota).

Slávnostné otvorenie bude v piatok o 14.00 hodine a po odovzdaní
najvyšších ocenení a šampiónov v jednotlivých kategóriach vín, bude
voľná degustácia pre širokú verejnosť do 21. hodiny. V sobotu, 25. aprí-
la, bude ochutnávka pokračovať od 12.00 do 21.00 hod. Organizačný
výbor VTP 2009 sa teší na vašu účasť.

VÍNNE TRHY PEZINOK 2009

(VTP)



V Obchodnej akadémii na Myslenickej ulici sa uskutočnil 11. februára
Deň otvorených dverí. Bol určený žiakom, ktorí majú záujem o štúdium
na tejto škole, rodičom, výchovným poradcom a učiteľom základných
škôl.

Návštevníci mohli získať informácie o vyučovaní jednotlivých pred-
metov, o školskom vzdelávacom programe, o obsahu a forme prijímacie-
ho konania, mimoškolskej činnosti a i. Mohli si pozrieť priestory školy,
vrátane odborných učební.

Súčasťou akcie bol Veľtrh školských cvičných firiem. Predstavili sa
firmy, extraWatour, Galan, Fiat Motor, Sunset, Regional, Prosit, Horský
hotel Grand, Hotel Karpatia a Royal. (mo)

Po ročnej prestávke sa opäť
uskutoční v Pezinku festival Ka-
pustnica. Bude mať malé jubile-
um, je to už piaty ročník. Organizá-
tormi sú VINO GALLERY, Mesto
Pezinok a Pezinské kultúrne cen-
trum.

Ako nás informoval hlavný or-
ganizátor Milan Bejdák, podujatie
sa bude konať v sobotu 4. apríla
na Radničnom námestí. Očaká-
vajú sa asi dve desiatky sú-
ťažiacich. Pokiaľ má ešte niekto
záujem prihlásiť sa do súťaže,
môže tak urobiť mailom na adre-
su: vinogallery@centrum.cz, ale-
bo na číslo tel. 0905 431 329.

Súťažiť budú trojčlenné druž-
stvá. Podmienkou je priniesť si 50

litrovú kotlinu, suroviny na prípra-
vu asi 40 litrov kapustnice (surovi-
ny treba z hygienických dôvodov
dopredu umyť a pokrájať), vare-
chu, naberačku a logo družstva.
Organizátor zabezpečí pre všet-
kých súťažiacich víno, pracovný
stôl, lavicu, drevo na kúrenie,
chlieb, servítky, misky a lyžice.

Prezentácia súťažných druž-
stiev bude o 9.00 hod., variť sa zač-
ne o 10.00 hod. Ochutnávka ka-
pustnice je naplánovaná na 13.00
hod. Pre šampióna je pripravená
cena (tlačiareň), ktorú venoval
partner festivalu – firma Lexmark.
Najlepší z laickej súťaže získa Ce-
nu primátora. Ocenení budú i ďalší
súťažiaci.

Po vyhlásení výsledkov sa
uskutoční na Radničnom námes-
tí koncert skupiny Alojz a na ná-
dvorí VINO GALLERY v Turec-
kom dome ochutnávka 30 dru-
hov ružových vín zo Slovenska a
Moravy. Súčasťou podujatia bu-
dú III. Majstrovstvá Slovenska v

gúľaní suda na čas, s pokusom
o vytvorenie slovenského rekor-
du.

Pre návštevníkov bude k dis-
pozícii bufet s nápojmi a jedlami a
predaj pamiatkových predmetov v
stánkoch Cechu ľudových reme-
siel. (mo)



Lukáš Polaštík 26.1.
Petra Košťálová 27.1.
Júlia Pullmanová 29.1.

Michaela Molnárová 15.2.

Lenka Slejzáková 17.2.

Ester Bieliková 3.2.
Michal Miškerik 4.3.
Maximilián Mičko 6.2.
Adriána Filípková 9.2.
Andrej Rácz 12.2.
Erich Majerčák 13.2.
Hana Šipošová 14.2.
Dávid Jandura 14.2.
Vanesa Hašáková 15.2.

Lenka Konvalinová 17.2.

Tomáš Mrázik 19.2.
Nella Lackovičová 20.2.
Oliver Kúdela 23.2.
Šimon Kuňák 23.2.
Daniel Šimonovič 23.2.
Filip Hanker 25.2.
Lukáš Prídala 25.2.
Andrej Havlík 26.2.

Martin Klokner a Zuzana Boženíko-
vá • Milan Leššo a Kristína Belzáro-
vá • Patrik Kretter a Petra Glozne-
ková • Ing. Tomáš Marczell a Viera
Zúbeková

Lýdia Maleková 75.r.
Janka Minarovičová 80.r.
Mária Šarmírová 72.r.
Marián Guštafík 61.r.
Viliam Buri 64.r.
Anna Pudišová 81.r.

70-roční
Miloslav Šmahovský 1.3.
Milan Strokendl 12.3.
Božena Pecníková 12.3.
Magdalena Králová 12.3.
Mária Demovičová 12.3.
Mária Skovajsová 13.3.
Mária Kulifajová 14.3.
Viktor Palkovič 25.3.

Marie Zhorelická 26.3.
Jaroslav Ženiš 29.3.
Veronika Kováčiková 31.3.
Antonín Hvíla 31.3.

Jozef Slezák 21.3.
Júlia Ondrovičová 25.3.
Alena Miklošovičová 27.3.
Elena Polakovičová 31.3.

Juraj Dzvonik 30.3.

Ľudmila Hankerová 28.2.
Alžbeta Machová 26.3.

Gizela Schvarcová 28.3.

75-roční

80-roční

85-roční

Ján Doboš 1.3.
Teodor Karašinský 9.3.
Jozef Pátek 18.3.

Milan Maxian 10.3.
Ervin Polakovič 29.3.
Františka Wavrinská 29.3.

Antónia Slížová 3.3.
Jozefína Klátiková 16.3.
Jozefa Nemcová 18.3.

92-ročný

93-roční

95-ročná

Dňa 20. marca uply-
nuli dva roky od
smrti môjho milova-
ného manžela

S láskou spomína
manželka Irena.

Juliana
MAŤUSA.

Tak náhle odišla duša tvoja, ne-
stihol si povedať ani zbohom rodi-
na, moja. Jediná nádej našu bolesť
hojí, že tvoja duša všade s nami
chodí a pán Boh, až príde čas, nás
znovu spojí.

Dňa 15. 3. 2009
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia,
kedy nás navždy
opustil náš milova-
ný manžel, otec a
deduško

S láskou spomínajú
manželka Mária, dcéra a syn Marián
s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Štefan BEDECS.

Dňa 21. 3. 2009
uplynulo 10 rokov
čo nás navždy opus-
til náš milovaný
manžel, otec, syn

So smút-
kom a láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Peter RARIGA.
Dotĺklo Tvoje srdce,
stíchol Tvoj hlas, ale
spomienky na Teba

zostávajú navždy v nás.

Tá rana v srdci veľmi bolí a zabud-
núť nám nedovolí.

Dňa 22. 2. 2009 uply-
nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná mamič-
ka, babička a praba-
bička

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

Brigitka
BALÁŽOVÁ

Dňa 1. 3. 2009 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý otec, svokor a
deduško

.

Dcéry s manželmi, vnúčatá Dávid-
ko, Miško, Zuzanka a ostatná rodi-
na.

Pavol AULITIS
Veľký smútok a žiaľ
v srdci máme, s úc-

tou a láskou na teba spomíname.

Dňa 25. marca
2008 dotĺklo otcov-
ské srdce

z Pezinka, rodáka z
Lysej pod Makytou,
ktorý by sa bol 28.
marca 2009 dožil
89 rokov. Aj po roku
na neho s láskou a úctou spomína
šesť dcér a syn s rodinami. Nech ho
nebeský otec odmení večnou bla-
ženosťou.

Vladimíra MILKU

Dňa 27. 2. 2009
uplynulo 6 rokov od
smrti

Emílie
LUDVIGOVEJ.

S láskou spomí-
na sestra Juliana s
manželom a krstné

deti Gustáv a Vladimír s rodinami.

Kto v srdci žije, nezo-
miera!
Dňa 7. 4. 2009 uply-
nú smutné 3 roky,
odkedy nás náhle
opustil náš drahý
manžel, otec a ded-
ko

.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli, ďakuje manželka Emília
s rodinou.

Dominik RUŽA

Ďakujeme všetkým
príbuzným, známym
a priateľom, ktorí
dňa 15. 1. 2009 od-
prevadili na posled-
nej ceste nášho dra-
hého zosnulého

Ďakujeme za prejavenú sús-
trasť a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Jána TÓTHA.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, pria-
teľom a známym,
ktorí dňa 12. 2.
2009 odprevadili na
poslednej ceste na-
šu drahú zosnulú

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manžel Ján, dcéra
Katka s rodinou a ostatná smútiaca
rodina.

Gabrielu
TOMAŠOVIČOVÚ

Dňa 30. 3. 2009
uplynú 2 roky od
smrti manžela, otca
a dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka Ruže-
na, syn Andrej, dcéra Lenka s rodi-
nou a vnučka Ivanka.

Daniela BURDANA

Dňa 28. 3. 2009 s
bolesťou v srdci si
pripomíname 2. vý-
ročie úmrtia môjho
manžela

S úctou a láskou na
teba spomína manželka Anka, Ma-
rián Milka a Maruška Březíková s
rodinou. Ktorí ste ho poznali venuj-
te mu tichú spomienku. Vďaka
vám.

Jozefa
Schöna.

Dňa 14. 3. uplynulo
20 rokov, čo nás
navždy opust i la
naša dobrá a sta-
rostlivá mama a
babka

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

Júlia
NOSKOVIČOVÁ

Dňa 3. 4. 2009 uply-
nie 5 rokov čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná mama,
babka a prababka

S láskou spomínajú
synovia a dcéry s rodinami.

Anna
FISCHEROVÁ.

Dňa 30. 3. 2009
uplynie 12 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý otec,
dedko a pradedko

S ústou a láskou
spomína dcéra a
syn s rodinami.

Ján BELANSKÝ

Dňa 17. 3. 2009 uply-
nulo 20 rokov od úmr-
tia našej drahej
mamy a babky

a dňa 2. 4. 2009 uply-
nulo 21 rokov od úmr-

tia nášho drahého brata

S úctou a láskou spo-
mína jú dcé ry a
sestry Paulína a
Marta s rodinami.
Kto ste ich poznali,
prosíme, venujte im
tichú spomienku.
Ďakuje Paulína.

Ginetty ULIČNEJ
rod. Federlová

Ladislava ULIČNÉHO.
Dňa 13. 3. 2009
uplynul rok, čo nás
navždy opustil vo
veku 64 rokov náš
drahý manžel, ocko
a deduško

Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina.

MUDr. Peter
GAÁL.



Mesto Pezinok a Pezinské kul-
túrne centrum usporiadali 18. mar-
ca výnimočné a mimoriadne podu-
jatie. Bol to spomienkový večer
pod názvom Tragédia pezinských
Židov v pamäti obyvateľov mesta.
Pripomenul smutnú a tragickú uda-
losť spred sedemdesiatich rokov,
keď v Pezinku začali represálie
voči židovským spoluobčanom, a
to už niekoľko dní po vzniku Slo-
venského štátu, ktoré neskôr vyvr-
cholili zhabaním ich majetku, ari-
záciou, deportáciou do koncen-
tračných táborov a fyzickou likvidá-
ciou. Dominantnou udalosťou ve-
čera bola prezentácia knihy Fran-
tišky Čechovej s rovnomenným
názvom. Medzi vzácnymi hosťami

ský majetok, robili nadprácu a pod-
porovali zlo v mene zvrátenej ideo-
lógie.

Vysokého uznania sa dostalo
spomínanej knihe a jej autorke,
ktorá zozbierala tieto spomienky a
umožnila aj nám, ktorí sme tú tra-
gickú dobu našťastie nezažili, do-
zvedieť sa niečo o našej nedávnej
histórii a o účasti našich spolu-
občanov na nej. Bol to poučný
večer plný varovania pred zlom ,
ktoré je aj dnes medzi nami a v po-
dobe neofašizmu a extrémizmu
dvíha hlavu. Je na každom z nás,
aby sme neboli voči nemu hluchí a
slepí, ako mnohí naši predkovia
pred 70-timi rokmi.

(ra)

boli aj profesori pán Traubner a
pán Mešťan, no najvzácnejšie boli
svedectvá priamych účastníkov,
ktorí spomínali nielen na tragický
18. marec, ale aj na dni, ktoré po
ňom nasledovali. Spomínali sa uda-
losti a mená, statočnosť i zbabe-
losť a nechýbali ani slzy dojatia.
Hovorilo sa o hŕstke Židov zachrá-
nených vďaka statočnosti nie-
koľkých ľudí, ozajstných kresťa-
nov, ktorí ich ukrývali aj za cenu
nasadenia vlastných životov. Ho-
vorilo sa o mlčiacej väčšine, hlu-
chej a slepej k tomu, čo sa okolo
nej dialo. A hovorilo sa aj o tých,
ktorí poslušne a dobrovoľne kola-
borovali s klérofašistickým reži-
mom, arizovali – „zaberali“ židov

otázky pre:2
Ako by ste charakterizovali najpodstatnejšie plusy prvej polovice volebného obdobia?

MsZ o zámere využitia územnej zóny Rozálka z
bytovej výstavby na športové a rekreačné využitie,
čo znamená, že v tomto území by v budúcnosti mo-
hol vyrásť viacúčelový športový a rekreačný areál ta-
kých parametrov, ktoré budú zodpovedať úrovni do-
by a technickým vymoženostiam.

Samozrejme volebný program sa dotýka aj Cajly,
kde som poslancom. Za najväčší plus v tomto voleb-
nom období považujem založenie a činnosť Občian-
skeho združenia Klubu Cajlanov, ktoré má viacero
zložiek a najmä športovci a dôchodcovia resp.
dôchodkyne svojou aktivitou obnovujú spoločenský
život Cajle. Spolu s Petrom Sandtnerom sa členovia
KC pričinili aj o vydanie knižnej publikácie Cajla.

Pokračovať treba v rekonštrukcii tepelného hos-
podárstva.

Je veľa toho, čo treba zlepšovať. Váhaním či od-
sunutím riešenia sa problémy ešte zväčšujú. Z mínu-
sov sa dá ísť aj do plusov a som rád, že sme našli už
dohodu v riešení statickej dopravy v centre mesta a v
blízkej budúcnosti sa dopracujeme k funkčnému par-
kovaciemu systému.

Mínusy sú aj v iných oblastiach, nemali by nám
slúžiť ako výhovorky, prečo sa to nedá, prečo to
nejde, ale naopak mali by nás povzbudiť k vyššej akti-
vite, k hľadaniu nových riešení.

Toto mesto a jeho občania si to zaslúžia. Napo-
kon, nás poslancov posudzujú podľa činov a nie
podľa slov.

Z môjho pohľadu za najpodstatnejšie pozitíva po-
važujem zadanie vypracovania nového územného
plánu mesta Pezinok s posúdením všetkých pripo-
mienok a požiadaviek od občanov a organizácií. Mes-
to tento proces zabezpečuje odborne spôsobilou oso-
bou, ktorá by mala zobrať do úvahy všetky fakty, pod-
mienky a požiadavky tak, aby výsledkom bola taká
územnoplánovacia dokumentácia, ktorá bude kom-
plexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie územia, zosúladiac záujmy a činnosti
ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie, eko-
logickú stabilitu a stanoví regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného využívania.

Takisto za plus hodnotím rozhodnutie poslancov

Ktoré sú jeho mínusy?

Veľa, čo nám treba naprávať, sme zdedili z minu-
lých období. Od slabej až neexistujúcej infraštruktúry
v niektorých častiach až po prenos právomocí zo stra-
ny štátu bez adekvátneho finančného krytia. Je to vi-
dieť najmä v infraštruktúre dopravy (komunikácie,
parkoviská, chodníky...), rozvoji bývania ako aj život-
ného prostredia.

Nedostatočne, vzhľadom na chýbajúce finančné
krytie, postupuje výstavba nových komunikácií, par-
kovísk, chodníkov, koridorov pre cyklistov ako aj údrž-
ba existujúcich.

Je najvyšší čas pustiť sa do technického auditu
verejného osvetlenia a následne jeho rekonštrukcie.
V niektorých mestských častiach ho už nemožno ani
nazvať verejným osvetlením.



Niektoré udalosti zostávajú v
pamäti človeka dlhé roky a javia
sa, akoby sa odohrali len predne-
dávnom. Mal som šestnásť rokov,
vek teenegera, žiadne skúsenosti,
nebojácny, zvedavý a nebezpeč-
ne smelý.

Z internátu nás poslali domov.
Doma sme sa museli hlásiť na
mestskom úrade, aby sme chodili
kopať zákopy, delostrelecké bun-
kre. Každé ráno i v nedeľu prísne
zisťovali našu prítomnosť, aby ma-
li prehľad, či niekto neutiekol do
hôr k zbytkom partizánov.

Pezinok má strategickú polohu,
vedie tu cesta cez Malé Karpaty a
stratégovia tu plánovali dlhodobé
zdržanie frontu. Na okrajoch lesa
boli vybudované veľké delostre-
lecké bunkre, 3,5 až 4 m hlboké
priekopy. Spojovacie zákopy s
priestormi pre guľomety lemovali
Pezinok od Grinavy až po Kučiš-
dorf (Vinosady). Pri cestách boli
zakopané malé betónové, guliam
podobné skruže pre osamelých
strelcov s protipancierovými päs-
ťami (panzerfaustami) Toto všetko
vyvolávalo v mysliach obyvateľov
obavy, ako prechod frontu dopad-
ne. V šopách alebo v pivniciach si
ľudia robili úkryty, do ktorých si dá-
vali to najnutnejšie – gelety masti,
múku, údené mäso a cennosti. Naj-
väčšie obavy z frontu mali obyva-
telia nemeckej národnosti (asi
17% obyvateľov) u ktorých čakali
na front iba ženy s malými deťmi.
Väčšina mužov musela narukovať
a vyššie ročníky nemeckých ško-
lákov presunuli do ríše.

Rádio Bratislava hlásilo, že voj-
ská sa elasticky odpútavajú od ne-
priateľa do vopred pripravených
pozícií. Londýn informoval o ur-
putných bojoch na Dukle a v Buda-
pešti (tam zahynul aj výborný pe-
zinský lekár Dr. Šimonovič). Keď
boje v Budapešti skončili, v neča-
kane krátkom čase sa front posu-
nul až k nám. 31. marca 1945 ve-
čer s veľkým lomozom a kopaním
do brány k nám priviedol ubytova-
teľ maďarskej armády troch voja-
kov, ktorí tvorili obsluhu ťažkého
guľometu s upozornením, že ak sa
niektorému z nich niečo stane na-
šim pričinením, budeme postave-
ní pred frontový súd. Po dvoch-
troch džbánoch sa mama dozve-
dela, že jeden je Maďar z Kecske-
methu a dvaja sú rumunskí Nemci.

Celú noc sa po ulici presúvalo
na konských povozoch maďarské
vojsko. Presun sa zrýchlil ráno,
keď vyhadzovali z vozov ťažký ná-
klad. „Naši“ už o štvrtej hodine rá-
no plnili guľometné pásy. O šiestej
som ich našiel v potoku na Zá-
mockej ulici, kde mali guľomet na-
mierený na Rázusovu ulicu. O de-
viatej nastalo ticho, smelší obyva-
telia išli do kostola alebo z kostola,
ale vojaci sa stratili. O desiatej

presne mierenou ranou z ľahkého
dela zo Šenkvickej cesty trafili do
ciferníku vežových hodín na far-
skom kostole. Viac výstrelov nebo-
lo počuť. Zvedavosť mi nedala a
otvoril som dvere na bráne, z poto-
ka vyskočil zablatený rozviedčik,
ktorý okrem automatu mal iba poľ-
nú flašku. Pod pitvorom sa vyzve-
dal, čo sa tu deje, zástavkami zaký-
val a ponúkol ma napiť sa z fľaše.

Ešte dnes cítim zápach cukrovej
repy, z ktorej bola pálenka vypále-
ná. Totiž 1,5 roka som býval na in-
ternáte s ukrajinským chlapcom,
ktorý utiekol Nemcom z transportu
a ukrajinskí emigranti mu platili in-
ternát i školu. On sa učil po sloven-
sky, ja zase opačne. Prieskumník
videl v sklade dreva Študijnej zá-
kladiny na ľavom konci Kupecké-
ho ulice dvoch nemeckých dôstoj-
níkov, ktorí prišli z kasární zistiť,
aký je stav. Vôbec po sebe ne-
strieľali, ale o dvadsať minút boli
kasárne v plameňoch, telefónne
ústredne a vysielačky vyhodili ná-
ložami do vzduchu.

Táto znalosť jazyka sa mi stala
takmer osudnou. Rozviedčik infor-
moval o tom poručíka, ktorý si pri-
šiel pre mňa. Chodili sme po do-
moch a zbierali mužov, s ktorými
sme išli do vinohradov, kde v hlbo-
kých cestách pod stromami bolo
tisíce vojakov s odtrhnutými výlož-
kami a bielou zástavou. Horthyov-
sko-nyilasovských vojakov opusti-
la veľká láska k Hitlerovi a krátko
po opustení maďarskej hranice
(bola 800 – 1000 m za Viničným
smerom na Senec) sa armáda
vzdala. Každému z nás vyprázdni-
li voz a za každý voz štyri kone. Za
nami išli tisícky vojakov. Dôstojníci
a šikovnejší vojaci prosili o civilný
odev a dávali za staré šaty zlaté
retiazky alebo hodinky.

Vozy s koňmi sme odovzdali pri
Kresťanskom dome ukrajinským
vojakom. Ako odmenu sme dostali
škatule čokolády a cigariet z ne

meckého proviantného skladu. Pri
šenku u Lipára ma stretol vojenský
policajt, ktorý si myslel, že krad-
nem. Dal mi zaucho. Škatule mi
padli, vojak mi zobral pušku a mal
som po hrdinskom čine. Poručík
doviedol dvoch prieskumníkov a
požiadal ma, aby som im ukázal,
kde je Limbach.Keď sme prišli na
Dubový vŕšok, začali Nemci zo zá-
kopu paľbu. V jarku, ktorý bol do
polovice plný studenej vody, som
sa cítil ako vo vani s teplou vodou.
Jeden z prieskumníkov ma po Sau-

Spomienky Michala Valachovica

loku odprevadil do bezpečia, od-
kiaľ som behom šiel domov. V Lim-
bachu bola hŕstka nemeckých voja-
kov, asi rekonvalescentov, ktorí
mali chrániť obyvateľstvo pred par-
tizánmi.

V pondelok z miestneho úradu
organizovali chlapov, z každého
domu mal ísť jeden muž. Nakoľko
otcovi praskol žalúdočný vred, mu-
sel som ísť ja. Nakladali sme letec-
ké bomby vážiace od 10 do 50 kg,
ktoré boli uskladnené pred Zám-
kom v parku. Naložili sme asi dva-
násť nákladných áut zn. Studeba-
ker. To, že sa odviezli ihneď v pon-
delok, bolo veľké šťastie, lebo na
druhý deň nemecké letectvo bom-
bardovalo Rázusovu ulicu a nece-
lých 100 metrov od skladu bômb v
pivnici rodinného domu zabila
bomba niekoľkých obyvateľov
vrátane môjho spolužiakaA. H. Ne-
viem si predstaviť, čo by urobil z
Pezinka výbuch asi 15 – 18 tisíc
kilogramov leteckých bômb. Dvory
rodinných domov sa zaplnili vojen-
skými povozmi, na každom voze
boli 3 - 4 vojaci ako druhý sled fron-
tu. Hoci mali od maršala Malinov-
ského, veliteľa II. ukrajinského
frontu prísne zakázané rabovať a
znásilňovať, stalo sa dosť poruše-
ní tohto zákazu. Vojaci hľadali v
zásuvkách kríň, stolov „germá-
nov“, hlavne však kradli hodinky
resp. bicykle. Ženy mali 3 – 4 týž-
dne obmedzený pohyb po meste.

V stredu a vo štvrtok sme hľadali
v lese a vo vinohradoch mŕtvych. S
ukrajinskými sme mali málo práce,

vložili ich do truhiel a naložili na
voz. Horšie to bolo s nemeckými a
inými vojakmi, ktorým sme museli
vykopať hrob, zobrať identifikačné
karty a cennosti, tieto vložiť do
vrecúšok z parafínového materiá-
lu, dvaja sme to museli podpísať,
zapečatiť a odovzdať. Naša partia
mala úsek ľavej strany cesty sme-
rom na Pezinskú Babu. Prvého
sme našli pri potoku pod terajším
kameňolomom, bol to mladý dôs-
tojník nemeckej armády. Tesne
pod Babou, na ceste v oblasti zva-
nej Biele mechy, bolo zhorených
päť obrnených transportérov, kto-
ré išli v nedeľu v noci až z Břeclavi.
Pod Babou ich zapálili ukrajinskí
vojaci molotovovým kokteilom. Iba
pliešky z opaskov z nápisom „Gott
mit uns“ prezradilo koľko vojakov
zhorelo do tla.

Ďalšie dni sme pásli kravy, ktoré
frontové jednotky hnali ako provi-
ant. Aj v čase prechodu frontu sa
našla ľudská spodina, ktorá si ne-
bola vedomá, že front nepozná
súd, obhajcov, ani väzenie, že je
tam jednoduché riešenie, stlačiť
kohútik automatu. Tak skončil ži-
vot mladého úspešného staviteľa
na Holubyho ulici, ku ktorému sa
išla skryť jedna obyvateľka ne-
meckej národnosti. Spoluobyvate-
lia po nej kričali a ukazovali voja-
kom, že je Nemka. Vojaci po tom,
čo majiteľ domu pred nimi zamkol
bránu, automatmi rozstrieľali nie-
len bránu, ale smrteľne zranili aj
jeho. Tak isto ohovorili a udali iné-
ho obyvateľa nemeckej národnos-
ti. Ukrajinský vojak ho postavil v
pivnici k stene a keď ho chcel za-
streliť, vošiel jeho velitel, streľbu
zarazil a vojaka pokarhal s tým, že
keby dotyčný bol fašista bol by na
druhej strane frontu a nie doma a
bez zbrane. Nemecký občan z to-
ho utrpel nervový šok a oslepol.

Po určitom čase treba hodnotiť
prechod frontu ako výnimočne po-
kojný, nesplnili sa predtuchy, ktoré
vyvolávala príprava na zadržanie
frontu v oblasti Pezinka. Zamedzi-
la tomu kapitulácia maďarskej ar-
mády, blízky koniec vojny, vysile-
nie nemeckej armády na iných
frontoch. Prispela k tomu i dobrá
disciplína vojakov II. Ukrajinského
frontu, zloženého z veľkého počtu
trestancov snažiacich sa o amne-
stiu. Na nešťastie pre obyvateľov
susednej Modry bol prechod fron-
tu cez ich mesto komplikovanejší.
Obyvatelia celého mesta sa muse-
li vysťahovať a dočasne uvoľniť
svoje obydlia pre štáb maršala Ma-
linovského. On sám býval v rovno-
šate bežného dôstojníka za kosto-
lom v Šenkviciach.

Isté je že každý občan Pezinka
mal svoje zážitky a že počet obetí
bol vyšší v ďalších dňoch čo za-
príčinila rozstratená munícia.
Ospravedlňujem sa rodinným
príslušníkom padlých, ktorým som
týmito spomienkami vrátil smútok
do ich rodín.

Nemecký tank s ruskými vojakmi na Cajle



NADÁCIA REVIA – životné prostredie nám nie je ľahostajné

Regionálne trampské združenie – Pezinok

spolupričinením obyvateľov by-
tovky. V roku 2000 sa nadácia za-
pojila do osvety v rámci separácie
komunálneho odpadu a bola pri
tom i v minulosti, keď mesto Pezi-
nok ako vôbec prvé na Slovensku
zavádzalo toto triedenie odpadu.
O dva roky neskôr v rámci eko-
kampane pri
vyhlásení súťaže v separovaní od-
padu spolupracovala na tom, aby
žiaci základných a stredných škôl
boli do nej priamo zapojení, zvidi-
teľňovala pozitívne príklady ekolo-
gického zmýšľania a snažila sa
zlepšiť spolunažívanie majiteľov
zvierat s ostatnými obyvateľmi. V
tomto období už vznikli, aj s finan-
čným prispením a pomocou na-
dácie REVIA, náučné chodníky v
Pezinku, Svätom Jure, či malé par-
ky vo Vajnoroch a Modre. Nadácia
sa podieľala na výcviku mladých
environmentálnych aktivistov, vy-
čistení kameňolomu v Harmónii,
vyčistení verejných priestranstiev
v mestách a obciach regiónu a ča-
som pribudnutých ďalších nových

Za čistejší Pezinok

od začiatku svoj-
ho pôsobenia každoročne iniciuje
a podporuje aktivity napomáhajú-
ce k ochrane životného prostredia.
Už 12 rokov sa snaží o to, aby
ľudia z Pezinka, ale i celého malo-
karpatského regiónu, ktorým eko-
lógia nie je ľahostajná a vedia, ako
sa starať o zlepšenie životného
prostredia, mohli svoje nápady a
ciele preniesťdo reality.

V rokoch 1997 až 1999 v rámci
grantových kôl podporila nadácia
REVIA takmer 50 projektov v cel-
kovej hodnote približne 14 110 €
(425 250,- Sk), ktoré sa zameria-
vali na skrášľenie okolia rodinných
domov a obytných budov na sídlis-
kách, ale aj na výstavbu detských
ihrísk. V poslednom roku minulé-
ho tisícročia sa k tomu pridali aj
vlastné aktivity nadácie, ako je na-
príklad projekt s názvom Glejovka,
kde bolo upravené okolie róm-
skych obydlí. Akcia sa uskutočnila
pod vedením mesta, nadácie a

REVIA – Malokarpatská ko-
munitná nadácia

detských ihriskách. REVIA podpo-
rovala kampaň za životné prostre-
die či kampaň Ekomesto, organi-
záciu akcie , výsta-
vu spojenú s kampaňou o kom-
postovaní v záhrade, divadelné
predstavenie s ekologickou tema-
tikou vo Svätom Jure, no pomohla
aj pri výstavbe niekoľkých relaxač-
ných plôch pri základných školách
v Pezinku a úprave priestranstva v
Grinavskej záhrade. V rámci Eko-
kampane v roku 2003 podporila
benefičný koncert s myšlienkou
starostlivosti o životné prostredie.
Nadácia REVIA podporila rozširo-
vanie vedomostí žiakov základnej
školy o ročných obdobiach v pro-
jekte . Počas
dvojročného projektu

bol vytvorený
náučný chodník a vyrobené nové
lavičky. Okrem toho v roku 2006
podporila výstavbu eko pieskovis-
ka v priestoroch škôlky vo Vinosa-
doch. Doposiaľ poslednou veľkou
aktivitou nadácie REVIA v oblasti
životného prostredia bol minulo-

Slávnosti lesa

Mladý meteorológ
Druhý dych

pre Zámocký park

ročný projekt Za čistejší Saulak,
do ktorého sa zapojilo viac než
240 ekologicky zmýšľajúcich dob-
rovoľníkov. Z 4,5 kilometrového
úseku okolia pezinského potoka
Saulak vďaka nim zmizlo približne
700 kilogramov odpadu.

Nadácia REVIA v spolupráci s
viacerými subjektami sa aktívne
podieľa na kultivovaní ekologické-
ho myslenia a konania ľudí v mes-
te Pezinok a v okolitých obciach
regiónu. Neustále prispieva k ší-
reniu povedomia o tom, že je po-
trebné, aby každý z nás preberal
vlastnú zodpovednosť a podieľal
sa na rozhodovaní o vzhľade mes-
ta a stave životného prostredia v
ňom.

REVIA Malokarpatská
komunitná nadácia

Veronika Veverková,

Občianske združenie Regionál-
ne trampské združenie (RTZ-P)
Pezinok vzniklo 17.12.2004. Ciele
združenia sú nasledovné:
1. ochrana a tvorba životného
prostredia, organizovanie brigád
spojených s čistením prírody, údrž-
ba turistických chodníkov,
2. zachovanie prírodných a kultúr-
nych hodnôt,
3. organizovanie trampských
stretnutí,
4. informovanie občanov o prírod-
nom bohatstve Malokarpatského
regiónu, zachovanie tradícií tram-
pingu,
5. organizovanie trampských kul-
túrnych podujatí,
6. podpora športu detí, mládeže a
občanov zdravotne postihnutých,
7. rozvíjanie aktivít združenia s
cieľom podpory a zviditeľnenia
trampingu.

Ako je zrejmé z našich cieľov,
orientujeme sa aj na ochranu prí-
rody. Každoročne od roku 2005
organizujeme rôzne brigády napr.
zber smetia v Malých Karpatoch.
Pri každom zbere smetí účastníci
brigády (nielen trampi) tra-
sy frekventovaných turistických

vyčistili

značiek alebo ciest v malokarpat-
ských dolinách a vyzbieralo sa
vždy viac ako 500 kg odpadu. Na-
še združenie organizuje aj brigády
zamerané na obnovu studničiek.
Tento rok by sme radi aj s podpo-
rou mesta Pezinok zrealizovali pro-
jekt, ktorý sa týka práve obnovy a
záchrany studničiek v mestských
lesoch.

Občania Malokarpatského re-
giónu majú možnosť dozvedieť sa
niečo o prírodnom bohatstve
počas „Blatošlapu“. Pri príprave
nám ide o to, aby účastníci vedeli
viac o trase, ktorou prechádzajú,
zároveň aby navštívili zaujímavé a
krásne miesta. V Malých Karpa-
toch a aj v okolí Pezinka sú chrá-
nené územia, rastú tu vzácne rast-
liny a žijú ohrozené živočíchy. Tou-
to formou chceme trampom a ve-
rejnosti tieto krásy predstavi ť.
„Blatošlap“ sa koná každoročne
vždy tretiu októbrovú sobotu v
roku a sprievodcom je odborník vo
vopred určenej téme týkajúcej sa
nášho regiónu. V roku 2005 sme
účastníkov „Blatošlapu“ obozná-
mili s maloplošnými chránenými
územiami ako sú PP Limbašská
vyvieračka, NPR Nad Šenkárkou

a PR Zlatá studnička. O rok neskôr
sa dozvedeli viac o prírodných po-
meroch Malých Karpát, zvlášť v
okolí Pezinka a pre tieto účely bol
vydaný aj Prírodovedný sprievod-
ca. V roku 2006 a 2007 bol témou
„Blatošlapu“ Banský náučný chod-
ník.

Ďalšou našou aktivitou je „Mar-
cový pochod“. Je to prechádzka z
Pezinskej Baby cez Slnečné údo-
lie do Pezinka, ktorá sa koná pra-
videlne v prvú marcovú sobotu.
Vždy takto odštartujeme naše pô-
sobenie v prebúdzajúcich sa malo-
karpatských lesoch. „Marcový po-
chod“ sa už konal aj tento rok. Zú-
častnilo sa ho 40 ľudí, ktorí majú
radi prírodu a neodradil ich ani
dážď.

Regionálne trampské združe-
nie Pezinok získava finančné pro-
striedky na organizovanie brigád a
ostatných akcií zo sponzorských
darov. Združenie je zaregistrova-
né aj v zozname prijímateľov 2% z
daní. Ďalšie informácie o nás náj-
dete na našej webovej stránke
www.rtzp.sk.

Regionálne trampské
združenie - Pezinok

RNDr. Lucia Budinská

Čistenie Kučišdorfskej
doliny

Pri príležitosti Dňa Zeme,
ktorý si pripomenieme 22. aprí-
la, organizuje Mesto Pezinok
v sobotu 18.apríla za pomoci
dobrovoľníkov a pracovníkov
MsÚ na čele s primátorom čis-
tenie Kučišdorfskej doliny. Bu-
deme radi, ak sa k nám pridajú
ďalší dobrovoľníci, a preto tou-
to cestou vyzývame rôzne or-
ganizácie a inštitúcie, ako aj
športové kluby a školskú mlá-
dež , aby sa prihlásili na sekre-
tariáte primátora č. t. 6 901
101. Pracovné pomôcky, od-
voz odpadu i občerstvenie za-
bezpečí Mestský úrad. Zraz
účastníkov bude o 9. hodine
pri prvom kontajnerovom sta-
novišti prvá odbočka z hlav-
nej cesty k chatám. Poďme
spolu urobiť niečo konkrétne
pre životné prostredie i pre
nás všetkých. (ZS)



V nedeľu 1. marca sa na dobre pripravených tratiach
uskutočnili na Pezinskej Babe preteky v behu na lyžiach
Malokarpatská Biela stopa. Poriadateľom 3. ročníka bol
Amatérsky športový klub Pezinok. Preteky boli určené
pre širokú verejnosť, najmä pre lyžiarov amatérov. Cel-
kove sa ich v dvanástich kategóriach zúčastnilo 50 pre-

tekárov. Najmladšou účastníčkou bola iba 4-ročná z
Bratislavy.

V hlavnej kategórii – muži na 20 km – zvíťazil z Brati-
slavy pred Pezinčanom zo Sokola Pezinok. V kategórii

obsadil z AŠK Pezinok
druhé miesto.

Klárka Bérešová

Róbert Béreš
Matejom Pilkom

muži nad 40 rokov na 10 km Ľubomír Drahoš
Medard Féder

Pezinok sa môže
pochváliť aj mla-
dými nádejnými
lyžiarmi. Športový
oddiel Patagónia v
sezóne 2008/2009

pripravil do súťaží v zjazdovom
lyžovaní štyri deti, ktoré reprezen-
tovali klub LK Baba Pezinok.

Štartovali v Slovenskom pohári,
ktorý pozostával z desiatich indivi-
duálnych pretekov a vyvrcholil vo
finále v Jasnej v dňoch 14. a 15.
marca. Z Pezinčanov v Jasnej do-
siahol najlepšie výsledky v kate-
górii mladší predžiak

(r. 2000), ktorý zajazdil
v disciplíne skicross čas 0:55,45
a získal pekné druhé miesto. Cel-
kové umiestnenie v Slovenskom

Marián
Miklušek

pohári potešilo celý kolektív, keď-
že Marián dosiahol 585 bodov a
obsadil 5. miesto (zo 60 preteká-
rov).

Lukáš Csáder (2001) v skicros-
se dosiahol čas 0:59,75 a skončil
na 8. mieste (celkove v SP 19.)
Kristína Michálková v obrovskom
slalome obsadila v Jasnej 20.
miesto, rovnako sa umiestnila cel-
kove v SP. Natália Miklušeková v
skicrosse obsadila 23. miesto, cel-
kove v SP 40. priečka.

Mladým pretekárom gratuluje-
me. Zároveň by sme chceli poďa-
kovať trénerovi lyžovania Štefano-
vi Džadoňovi a stredisku LK Baba
Pezinok, že poskytujú dobré pod-
mienky našim malým športovcom.

Žaneta Csáderová

V zápase extraligy basketba-
listov AB COSMETICS Pezinok
–AX SPU Nitra išlo o veľa. Pe-
zinčania sa mohli v prípade ví-
ťazstva dostať do čela tabuľky.
Hostia mali pred zápasom na do-
mácich bodový náskok, po pre-
hre mohli oň prísť. A tak sa aj sta-
lo. Očakával sa ťažký zápas a s
tesným výsledkom. Nitrančania
však počas celého duelu proti
dobre rozbehnutému súperovi
zaostávali, boli mu celkom prí-
jemným súperom. Plné hľadisko
si bezstresový priebeh užívalo a
dočkalo sa aj očakávanej stovky.

(42:19, 60:42, 80:53). Trojky: 11-
5. Štvrtiny: 42:19, 18:23, 20:11,
25:18. 550 divákov.

PEZINOK – NITRA 105:71

Text a foto (mo)

V apríli sa už tradične koná Beh
mesta Pezinok. V tomto roku už
31. ročník sa uskutoční vo štvrtok
23. 4. Organizátori Klub orientač-
ného behu a Centrum voľného ča-
su vybrali trate v Zámockom par-
ku. Budú mať dĺžku 3000, 1500, a
800 metrov. Sú určené pre žiakov
základných a stredných škôl.

Prihlásiť sa možno najneskôr 30
minút pred štartom pretekov
(14.00 hod.). Víťazi budú ocenení.

(mo)

Na majstrovstvách kraja druž-
stiev mladších žiakov v stolnom
tenise v Moste pri Bratislave štar-
tovali chlapci STK Pezinok –
Adam Brat, Eduard Košický a Ma-
túš Sklenár. Stali sa víťazmi, čím si
zabezpečili účasť na májových
majstrovstvách Slovenska.

V sobotu 14. marca STK Pezi-
nok organizoval Slovenský pohár
mládeže mladších žiakov v stol-
nom tenise. Podujatia sa zúčast-
nilo 90 chlapcov z celého Slo-
venska. Umiestnenie Pezinča-
nov: 15. miesto Brat, 17. – 24.
miesto Sklenár a Košický. (kž)

BASKETBAL (extraliga muži)
AB COSMETICS Pezinok

hrá play off. V čase uzávierky
neboli známi súperi ani

termíny zápasov
VOLEJBAL (extraliga ženy)

4.4. Pezinok – UKF Nitra

HÁDZANÁ (I. liga muži)

FUTBAL (III. liga seniori)

.19.4

29.3.

Pezinok – Trebišov
hrá sa o 14.00 h v Hale
SOU na Komenského ul.

PŠC Pezinok – Lozorno
o 15.00 h

5.4.

12.4.

19.4.

26.4.

Grinava – Blatné
o 16.30 h
Grinava – Reca
o 16.30 h
PŠC Pezinok – Jablo-
nec o 17.00 h
Grinava – Stupava
o 17.00 h



dospelí D STT

dospelí D
LAT

do-
spelí C STT

dospelí C LAT

seniori I D STT

Tanečný klub Charizma uspo-
riadal 7. marca v Dome kultúry Ta-
nečnú súťaž o pohár Pezinského
kultúrneho centra. V kategóriách
detí, juniorov a seniorov v latinsko-
amerických a štandardných tan-
coch súťažilo 91 tanečných párov.
Výsledky

(8 párov): 1. mies-
to Ivan Vajcík – Kristína Palatická
(KST Petan Pezinok),

(10): P. Tencer – A. Rum-
pelová (KTŠ Tyrnavia Trnava),

(12): 1. P. Kukliš –
I. Čirková (Extra Dance Team
Bratislava), 3. Denis Geschwand-
tner – Petra Šedibová (KST Petan
Pezinok), (8): 1.
Michal Belan (KST Petan Pe-
zinok) – Katarína Porubcová (In-
terklub Madit Bratislava), 2. I. Vaj-
cík – K. Palatická (KST Petan
Pezinok), (4): P.

Dekánek – E. Dekánková (Gala
Dance Club Bratislava),

(4): P. Dekánek – E. Dekán-
ková (Bratislava)
(5): P. Minárik – E. Mináriková
(Dance Art Bratislava),

(4): P. Minárik – E. Mináriková
(Bratislava), (11): A.

seniori I
D LAT

seniori II STT

seniori II
LAT

Hobby deti

Házi – K. Somogyiová (Dansovia
Bratislava), (19):
Š. Chudý – R. Vičíková (Dance Art
Bratislava),
(3): M. Belák – E. Rácová (TŠK
Viva Nové zámky),

(3): M. Belák – E. Rácová (N.
Zámky).

Hobby juniori

Hobby seniori STT

Hobby seniori
LAT

(mo)

V EPIcentre – Centre voľného
času sa začiatkom marca konalo
slávnostné odovzdávanie diplo-
mov žiakom víťazných prác z
okresného kola medzinárodnej
súťaže . Zo 170
prác porota vybrala tie najlepšie,
ktoré postúpili do celoslovenské-
ho kola. Deti z Pezinka sa umiest-
nili nasledovne:

kat. 6-9 roční: 3. miesto
(ZŠ a MŠ Orešie) kat.

10-12 roční: 2. miesto
(ZŠ Fándlyho), 3.-4.

miesto (ZŠ
Kupeckého ul.),
(ZŠ Kupeckého) kat. 13-15 roční:
2. (ZŠ Orešie).

kat. 6-9 roční:
(ZŠ Fándlyho), kat. 10-12 roční: 3.

(ZŠ Orešie),
kat. 13-15 roční: 1.

(ZŠ Na Bielenisku),
čestné uznanie:
(ZŠ Orešie), (ZŠ
Fándlyho), (ZŠ
Fándlyho).

Európa v škole

Literárnačasť
Štefan

Klučovský
Kristína

Pečalová
Frederik Piačka

Marek Murárik

Erik Šafár
Umeleckáčasť

Lucia Farkašová

Katarína Pečivová
Veronika

Blahovská
Adam Habšuda

Patrik Válek
Terézia Tomková

(cvč)

V sobotu 14. mar-
ca bol Klub Caj-
lanov primalý na
počet ľudí, kto-
rí prišli na pre-
zentáciu knihy
Petra Sandtnera
CAJLA. Medzi ú-
častníkmi bol pri-

mátor mesta, predstavitelia Klu-
bu Cajlanov, duchovní a ďalší hos-
tia.

Knihu uviedol autor Peter Sand-
tner. Má tri časti: Z histórie Cajly,
Pamiatky Cajly a Život na Cajle.
Nie je to vyčerpávajúca monogra-
fia o bývalej samostatnej obci, ale
skôr zbierka autorových publiko-
vaných a nepublikovaných člán-
kov, ktoré načrtávajú život na Caj-
le v minulosti. Všíma si ľudovú kul-
túru, cirkevné slávnosti, zvyky, di-
vadelnú činnosť, významné osob-
nosti.

Kniha Cajla vyšla vďaka pod-
pore viacerých sponzorov. Dostať
ju kúpiť v Mestskom informač-
nom centre v Dome kultúry, v
Klube Cajlanov na Cajlanskej ul.
č. 95.

Súčasťou prezentácie Sand-
tnerovej knihy bolo vystúpenie sú-
boru Šafráni s pásmom cajlan-
ských zvykov, prezentácia cajlan-
ských krojov a udelenie titulu Čes-
tný občan Cajle. Text a foto (mo)

Pezinok reprezentovala už po
tretíkrát na III. Majstrovstvách
Slovenska v sudoku v Žiline Simo-
na Sandtnerová. Zo 173 súťažia-
cich sa umiestnila v prvom hlav-
nom kole na 11. mieste. Celkovo
skončila 48. (ZS)

Malokarpatská knižnica, okrem
toho, že sa podieľala na výstave
kníh v Mestskom múzeu, pripravi-
la v marci aj niekoľko podujatí, kto-
ré boli venované knihe a čita-
teľom. Ako prvá bola 2.3. beseda
so spisovateľmi Júliusom Balcom,
Ľubošom Juríkom, Veronikou Šiku-
lovou, Evou Šiškovou a Vierou Va-
lachovičovou- Ryšavou. V Starej
radnici 10.3. besedovali autori ve-
deckej literatúry René Bílik, Anton
Eliáš, Ján Čech a Františka Če-
chová, a 16.3. sa v knižnici pred-
stavili výtvarní umelci Júlia Piač-
ková, Igor Piačka a historik ume-
nia Oliver Solga. Stretnutia s au-
tormi kníh pokračujú ešte 23. a 30.
marca. Okrem spomínaných akcií
pripravila Malokarpatská knižnica
aj niekoľko stretnutí s autormi pre
deti a mládež. Cieľom týchto podu-
jatí je potreba uvedomenie si dô-
ležitosti literatúry a nezastupiteľ-
ného miesta knihy v našom živote.

(ra)

V nitrianskej galérii Akcent vy-
stavuje známa slovenská insitná
maliarka Dana Poláková so svo-
jou dcérou Zuzanou, ktorá sa v
súčasnosti venuje najmä maľbe.
Výstava má výstižný názov Duali-
ty a potrvá do 31. marca. (ra)

Spoločnosť Prometheus – zdru-
ženie svetských humanistov Klub
Pezinok, venovala pri príležitosti
Mesiaca knihy Malokarpatskej kniž-
nici dve knihy –

a .
Klub pomáha uskutočniť zbier-

ku drobných mincí pre zrakovo po-
stihnuté deti v Levoči. Pre tento
účel boli rozmiestnené tri poklad-
ničky, ktoré sa nachádzajú na poš-
te v obchodnom centre Plus na Ho-
lubyho ul., pri novom stánku na Uli-
ci 1. mája a v Lekárni U svätého
Tadeáša na Holubyho ul.

O ďalších aktivitách klubu sa
dozviete na internetovej stránke
www.prometheus–pez inok. -
estranky.sk. Tu nájdete aj pokyny
a formuláre na poukázanie 2% z
daní.

Antológia moder-
ného ateizmu Polemika o viere

(mm)

Príjemným spestre-
ním kultúrneho života v
našom meste sa stal
chrámový koncert v Dol-
nom kostole 10. marca.
Mohli sme si pozrieť
dva kvalitné americké
spevácke zbory – Scho-
la Cantorum a Cham-
ber Orchester z Univer-
zity Richmond vo Virgí-
nii. V repertoári, pripra-
venom špeciálne pre
toto koncertné turné,
bola európska a ame-
rická hudba. Hosťujúce
spevácke zbory sa ňou
predviedli tiež v Prahe a
Budapešti.

Novú knihu o Cajle pochválil aj primátor Oliver Solga
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Kultúrne programy na apríl 2009

1.4.
CINEA-

MA

5.4. DI-
VADELNÉ KONFRONTÁCIE

6.4. VER-
NISÁŽ VÝSTAVY.

7.4.
BUDDHIZMUS VO SVETE.

9.4.
DEANA DEDÁKOVÁ –

VEĽKONOČNÝ KONCERT
12.4.

HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.

16.4.
NOVODOBO SO

SHAKESPEAROM

18.4.
DEŇ NESPRAVOD-

LIVO SÚDENÝCH

18.4.
HOT DANCE

DUEL VIII. ročník.

19.4
SVADBY, SVADBY, SVAD

(streda) o 9.00 h v
malej sále DK –

– krajská súťaž fil-
movej neprofesionálnej

tvorby. Hlavný garant MOS Modra
(nedeľa) o 9.00 h v DK –

–
krajská prehliadka divadla dospe-
lých. Hlavný garant MOS Modra

(pondelok) o 17.00 h –
Michal Bútor:

Čína ľavým okom – fotografia.
(utorok) o 18.00 h v salóniku

DK –
Prednáška: úvod do Buddhizmu

(štvrtok) o 18.30 h v malej
sále DK –

(nedeľa) o 20.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

Hlavný
garant: Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok

(štvrtok) o 9.00 h v malej
sále DK –

– Súťaž v
prednese v anglickom jazyku pre
ZŠ a SŠ

(sobota) o 9.00 h v malej
sále DK –

– hlavný
garant: Oblastná organizácia
KPVS

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

– Organizátori:
Agentúra HAASART, Old Time
Band, Funny Fellows, Pezinské
kultúrne centrum

. (nedeľa) o 18.00 h v malej
sále –

BATÉ

20.4.
VERNISÁŽ VÝSTAVY –

MARKO GERBI: „FI-PK“

23.4.
AJ PÁN GOETHE BY

MAL RADOSŤ

24.4.
RODINNÝ KONCERT ZUŠ

E. SUCHOŇAPEZINOK
24-25.4.

VÍNNE TRHY PEZINOK 2009

26.4.
AHOJ ROZPRÁVKA

DRÁČIK

27.4.
RYBAV TROJKE

28.4.
SPIEVANKY

29.4.
PROMÓCIE AKADÉ-

MIE TRETIEHO VEKU
30.4.

ŽIJE MEDZI NAMI

PRIPRAVUJEME
2.5. MISS OKRESU

PEZINOK

– Predstavenie s piesňami v
podaní FD Radosť

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii –

(Talian-
sko)

(štvrtok) o 9.00 h v malej
sále DK –

– súťaž v prednese
v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ

(piatok) o 18.00 h. v malej
sále –

(piatok - sobota) –
–

Organizátori: Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov,
Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne
centrum

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

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej
sále DK – – Diva-
delná komédia v podaní Zdeny Stu-
denkovej, Márie Kráľovičovej,
Zuzany Kocúrikovej a Jozefa Vajdu.

(utorok) o 17.00 h v salóniku
– – Večer pre každé-
ho, kto má rád peknú pesničku.
Vedie: Eva Wengová a Ján Veselý

(streda) o 15.00 h v malej
sále DK –

(štvrtok) o 18.00 h v salóniku
– – Stretnutie s
významnou žijúcou osobnosťou
Pezinka

o 19.00 h.

KINO DOMU KULTÚRY
1. Valkýra USA

2.-3. Repo: Genetická opera
USA

4.-5. Súmrak USA
7.-8. Strážcovia ČR

9. Fk: Hank a Mike Kanada
10.-12. Sneženky a machři ČR
14.-15. Nie je z teba až tak paf

USA
16.- 17. Po prečítaní spáľte USA
18.-19. Spirit USA

18. Madagaskar 2 USA
21.-22. Sedem životov USA

23. Fk: Po svadbe USA
24- 26. Líbáš jako Bůh ČR

25. Cesta na mesiac 3D
USA, Belg

28.-29. Ružový panter 2 USA
30. Marley a ja 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

Prihlasovanie do
letných táborov

Od 1. apríla sa začí-
na prihlasovanie do

letných táborov Centra voľného
času v Pezinku. Ponuku nájdete
na www.epicentrum.org. Prihlásiť
sa je možné iba osobne v Centre
voľného času v Zámockom parku
od pondelka do štvrtka od 13.00
do 17.30 hod. Bližšie informácie
dostanete na tel. č. 0911/402 021,
033/641 20 20 alebo na webovej
stránke centra.

Prihláste sa na krúžok
Ak ste svoje dieťa neprihlásili na
krúžok a mali by ste záujem, môže-
te tak ešte urobiť. Máme ešte
voľné miesta:

- pre deti od 10 do
13 rokov. Výučba angličtiny hravou
formou pre mierne pokročilých v ma-
lých skupinkách. Prihlásiť sa je mož-
né v Centre voľného času v Zá-
mockom parku Pezinok.

- pre deti od 7 rokov.
Výroba šperkov z korálikov, drôti-
kov, mušieľ, prírodných materiá-
lov, plieškov.
Bližšie informácie na t. č. 0911 402
021 alebo 033/641 20 20, www.e-
picentrum.org.

Angličtina hrou

Šperkárstvo

Jednou zo základných úloh kultúrneho rozvoja mesta je prezentácia
kultúr iných národov. Pezinku sa to darí v oblasti hudby , divadla ale aj vý-
tvarného umenia. Výsledkom tohto je aj nedávna výstava dvoch srb-
ských fotografov v Dome kultúry. Vernisáž fotografií Željka Radoviča a
Jasminky Nadaškič- Djordjevič, ktorá bola aj osobne prítomná, poctil svo-
jou návštevou aj veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku J.E. pán
Danko Prokič. V príjemnej atmosfére, za účasti početného publika, sa
hovorilo nielen o fotografii, ale aj o tom, čo nás so Srbskom a jeho obyva-
teľmi spája a aká je každodenná prítomnosť a smerovanie tejto krajiny.
Primátor Pezinka Oliver Solga zdôraznil vo svojom príhovore úlohu kul-
túrneho dialógu a výmeny umeleckých hodnôt najmä medzi slovanskými
krajinami, historickú blízkosť srbského a slovenského národa a vyjadril
tiež našu morálnu podporu obyvateľom Srbska v ich neľahkej medziná-
rodno-politickej situácii.

VÝSTAVY
Literárne v Pezinku, literárne
o Pezinku

Stále expozície:

– výstava, ktorá
chce priblížiť prácu literárne
činných Pezinčanov, ako aj lite-
ratúru venovanú Pezinku a jeho
osobnostiam v minulosti i sú-
časnosti potrvá do 30. 4.

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

Prostredníctvom aktuálnej vý-
stavy je v priestoroch Mestského
múzea možné bližšie spoznať lite-
rárne osobnosti, ktorých spoloč-
ným menovateľom je Pezinok.

Výstava predstavuje tituly minu-
lých i súčasných autorov, ktorí sa
narodili, istú etapu svojho života
pôsobili, žili či dnes žijú v Pezinku.
Časť výstavy je venovaná „starším“
autorom a dielam 18.-19. storočia,
vzácnym originálom, z ktorých via-
ceré zapožičala na výstavu Sloven-
ská národná knižnica. Nájdeme
medzi nimi možno menej známe
mená spisovateľov spätých s mes-
tom – kazateľov a učiteľov Michala
Semiana, Jána Grossa, Samuela
Stromského, ale aj známejších –
Jozefa Ľudovíta Holubyho a Jána
Zigmundíka.

Druhá časť výstavy je pripravená
formou malejčitárne. V nej je možné
diela najmä súčasných literárne čin-
ných Pezinčanov prelistovať, čítať,
študovať. Výber je skutočne široký -
poézia, beletria, detská, odborná i
umelecká literatúra. Desiatky kníh,
desiatky autorov pripomínajú bo-
hatú literárnu minulosť i literárny
dnešok nášho mesta. Knihy, príjem-
ne šuštiaci papier a vôňa tlačiaren-
skej farby, zážitok, ktorý nespro-
stredkuje žiadne iné médium. (pp)


