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Jarné prebúdzanie v prírode                                                                                                         Foto (mo)

Deò matiek
Aj v tomto roku pezinské kultúr-

ne organizácie a školy nezabudli 
na Deò matiek. S de�mi pripravili 
milé programy, ktorými chcú poïa-
kova� mamièkám za ich celoroènú 
starostlivos� a materinskú lásku.

V Centre vo¾ného èasu spojili 
oslavy Dòa matiek s 50. výroèím 
založenia Domu detí. Pripravili 
program plný tanèekov, pesnièiek, 
pozvali zaujímavých hostí. Nebu-
dú chýba� dielnièky, divadielko, 
hry (laná, kolotoè, malá trampolí-
na, drevené hraèky, ryby...), ma-
¾ovanie na tvár. Bude k dispozícii 
bufet s obèerstvením. Oslavy sa 
uskutoènia v nede¾u 10. mája od 
15. hodiny v Zámockom parku.

Galéria insitného umenia v 
Schaubmarovom mlyne v nede¾u 
10. mája od 16. hod. organizuje 
tvorivé dielne pre deti pod názvom 
Mamièke najkrajší kvietok dám... 
Mamièky budú pri príležitosti svoj-
ho sviatku obdarované vlastno-
ruène zhotoveným darèekom od 
svojich ratolestí.

Základná umelecká škola pri-
pravila pre mamièky na 14. mája o 
15.00 hod. v Dome kultúry Kveti-
nový koncert. Úèinkova� budú naj-
menší žiaci školy z hudobného, 
dramatického a taneèného odbo-
ru. Deti z výtvarného odboru sa 
budú podie¾a� na výzdobe. Prog-
ram bude symbolickým nežným 
detským a úprimným bozkom a 
poïakovaním mamièkám.     (mo)

Mesto Pezinok v rámci jarného 
upratovania zabezpeèí v dòoch 
8.– 10. mája rozmiestnenie 25 ve¾-
kokapacitných kontajnerov, ktoré 
budú urèené na zber ve¾ko-
objemového odpadu z domácnos-
tí.

Chceme pripomenú�, že nebez-
peèné odpady do kontajnerov ne-
patria, na ich zber treba využi�  
Zberné miesto nebezpeèných od-
padov na Šenkvickej ul. è. 12, v 
sídle firmy Petmas. Ide o vyradené 
elektrické a elektronické zariade-
nia – práèky, chladnièky, malé a 
ve¾ké domáce spotrebièe,  nebez-
peèné drevo obsahujúce látky, od-
pady zo stavieb a demolácií obsa-

hujúce PCB, kyseliny, zásady, fo-
tochemické látky, pesticídy ale aj 
pneumatiky. Do kontajnerov ne-
ukladajte ani révu a konáre, uložte 
ich pri kontajneri. Tento odpad bu-
de odvezený osobitne.

Upozoròujeme, že kontajnery 
slúžia iba obyvate¾om Pezinka, 
nie sú urèené fyzickým osobám – 
podnikate¾om a právnickým oso-
bám, ktoré si musia zapezpeèi� 
likvidáciu všetkých odpadov na 
vlastné náklady. Veríme, že sa ne-
bude opakova� situácia z minulos-
ti, keï rozmiestnené kontajnery 
zneužívali rôzne stavebné firmy, 
dokonca aj z okolia Pezinka, ktoré 
sem zvážali odpad urèený na 

skládku. V dôsledku nedisciplino-
vanosti niektorých subjektov Mes-
to Pezinok zaplatilo za likvidáciu a 
uloženie odpadu skoro o 4 milióny 
Sk viac. Tieto peniaze mohli by� 
využité na užitoènejšie a prospeš-
nejšie veci pre všetkých obèanov.

Zaráža nás tiež postup niekto-
rých obyvate¾ov pri výmene byto-
vých jadier a vykonávaní iných by-
tových a domových rekonštrukcií, 
z ktorých odpad konèí pri kontaj-
neroch. Je nepochopite¾né, že ob-
èan zaplatí za tieto práce sto i viac 
tisíc korún, ale nie je schopný za-
plati� ani nie tisíc korún za odvoz 
tohto odpadu na skládku.
                                            (OŽP) 

V dòoch 8. – 10. mája celomestské jarné upratovanie

Najvyšší súd pozastavil prevádzku pezinskej skládky
Najvyšší súd Slovenskej repu-

bliky pozastavil prevádzku sklád-
ky odpadu v Pezinku. Informovali 
o tom televízie a správy tlaèových 
agentúr v piatok 17. apríla.

Najvyšší súd SR odložil vykona-
te¾nos� rozhodnutia Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia – 
ústredia zo dòa 18. 8. 2008 v spo-
jení s rozhodnutím Slovenskej in-
špekcie životného prostredia, in-
špektorátu životného prostredia, 

inšpektorátu životného prostredia 
zo dòa 22. júna 2008, do rozhod-
nutia vo veci samej. V praxi to zna-
mená, že prevádzkovate¾ nemôže 
na skládku v Novej jame odklada� 
odpad. Je to iste pozitívna správa 
pre všetkých Pezinèanov, ktorí ve-
dú dlhý boj proti vybudovaniu 
skládky odpadu len nieko¾ko sto 
metrov od ¾udských obydlí a cen-
tra mesta.

Všetci dobre vieme, že toto roz-

hodnutie Najvyššieho súdu ešte 
neznamená koneèné ví�azstvo 
Pezinèanov a definitívny zákaz 
skládky, ale iste je pozitívnym sig-
nálo pre odporcov skládky a náde-
jou, že štátne orgány koneène bu-
dú bra� do úvahy oprávnené po-
žiadavky obèanov na zdravé život-
né prostredie a zdravie obèanov.                                         
(ra)

Ïalšie materiály o skládke nájdete na 
8. a 13. strane.  
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Nebezpeèné odpady na zberné miesto vo dvore firmy Petmas na 
Šenkvickej ulici možno bezplatne prinies� v pracovné dni od 7.00 
do 16.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 18.00 hod.

Obèania Pezinka sem môžu vozi� napríklad žiarivky, oleje, farby, le-
pidlá, lieèivá, rozpúš�adlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticí-
dy, detergenty, batérie, akumulátory, elektrické spotrebièe, nebezpeèný 
odpad zo stavieb, atï.

Podnikatelia sú povinní zabezpeèi� likvidáciu nebezpeèného odpadu 
na vlastné náklady.                                                                        (MsÚ)

Nebezpeèné odpady možno prinies� na dvor Petmasu

Klub fotopublicistov Slovenské-
ho syndikátu novinárov vyhodnotil 
2. roèník sú�aže o Najkrajšiu knihu 
a propagaèný materiál o Sloven-
sku za rok 2008. V kategórii Knihy 
o mestách sa na 3. mieste umiest-
nila reprezentaèná obrazová pub-
likácia pod názvom Pezinok 1208 
– 2008. Knihu v minulom roku pri 
príležitosti 800. výroèia prvej pí-
somnej zmienky o Pezinku vydalo 
Mesto Pezinok. Autormi knihy sú: 
René Bílik (textová èas�), Ján Štr-
ba (fotografie), Jela Pálešová (di-
zajn).

Pre tých, èo si chcú knihu kúpi�, 
oznamujeme, že je ešte v predaji v 
Mestskom informaènom centre v 
Dome kultúry.                        (mo)

Ocenená kniha

ako zriaïovate¾ materských škôl 
v Pezinku týmto v zmysle usta-
novenia § 4 zákona è. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov s odkazom na ustanovenie 
§ 5 zákona è. 552/2003 Z. z. o 
výkone práce vo verejnom záuj-
me vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie funkcie riadite¾ov 
materských škôl:

MŠ, Bystrická 1, Pezinok
MŠ, gen. Pekníka, Pezinok
MŠ, Svätoplukova 51, Pezinok
MŠ, Vajanského 16, Pezinok
MŠ, Záhradná 34, Pezinok

za týchto podmienok:

Zamestnávate¾: Mesto Pezi-
nok, Radnièné nám. è. 7, 902 14  
Pezinok

Funkcia: riadite¾/ka materskej 
školy

Kvalifikaèné predpoklady: 
- odborná a pedagogická spôso-
bilos� požadovaná na stupeò a 
odbor vzdelania pre príslušný 
druh a typ školy ustanovená oso-
bitným predpisom
- najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe

Iné kritériá a požiadavky:
- práca s PC (Word, Excel)
- riadiace a organizaèné schop-
nosti

- komunikaèné predpoklady
- obèianska bezúhonnos�

Požadované doklady:
- prihláška
- návrh koncepcie rozvoja školy, 
školského zariadenia

- profesijný životopis
- overené doklady o ukonèení 
vzdelania

- výpis z registra trestov nie star-
ší ako tri mesiace 

Dátum a miesto podania pri-
hlášky a úèas� na výberovom 
konaní: Prihlášku s dokladmi je 
potrebné zasla� poštou alebo 
osobne doruèi� v zalepenej obál-
ke (so spätnou adresou a uve-
dením kontaktu  telefón alebo e-
mail) v termíne do 29.4.2009 o 
11.00 hod., na adresu: Mestský 
úrad Pezinok, Radnièné nám. è. 
7, 902 14  Pezinok s oznaèením 
obálky:

„VÝBEROVÉ KONANIE + ná-
zov a adresa materskej školy, v 
ktorej sa uchádzate o funkciu“.

Na výberové konanie – pohovor, 
bude každý uchádzaè, ktorý spl-
ní vyššie uvedené podmienky, 
pozvaný písomne, a to po uzá-
vierke výberového konania (po 
29.4.2009).

MESTO PEZINOK

Mesto Pezinok vynaložilo na in-
vestièné akcie v školských zaria-
deniach v minulom roku 5,9 milió-
na korún. Investície smerovali pre-
dovšetkým do rekonštrukcií bu-
dov.

V zriaïovate¾skej pôsobnosti 
mesta sú štyri základné školy, se-
dem materských škôl a jedna ma-
terská škola pri základnej škole 
(Orešie).                                (mo)

Investície do škôl

Podpora aktívneho využívania vo¾ného èasu detí a mládeže
Mesto Pezinok v snahe podpo-

rova� aktívne prežívanie vo¾ného 
èasu detí a mládeže a rozvoj rek-
reaèného športu má aj v tomto ro-
ku naplánované viaceré investiè-
né aktivity týkajúce sa detských a 
športových ihrísk.

V súèasnosti dokonèujeme det-
ské ihrisko na Suvorovovej ulici 
na sídlisku Sever. S rekonštruk-
ciou sa zaèalo ešte v minulom ro-
ku na podnet rodièov zo sídliska. 
Vïaka finanènej podpore mesta 
boli osadené lavièky, hojdaèky, 
smetné koše a upravilo sa piesko-
visko. V najbližšej dobe by mala 
pribudnú� ešte lezecká stena a dre-
vený hrad pre deti.Žia¾, opä� zaú-
radovali vandali a krátko po úpra-
ve ihriska na jeseò minulého ro-
ka znièili novo osadené drevené 
koníky na pružine. Mesto Pezi-
nok investovalo do úpravy tohto 
ihriska zo svojich zdrojov celkom 
9 958,20 € (300 tis. Sk).

V procese prípravy je revitalizá-
cia plochy vonkajšieho futbalo-
vého ihriska v areáli Základnej 
školy Na bielenisku, ktoré je v 
súèasnosti v zlom technickom sta-
ve a neumožòuje vykonáva� špor-
tové aktivity. Prvým krokom bude 
odstránenie jestvujúceho zaburi-
neného povrchu ihriska o rozme-
roch 49 x 75 m, vyrovnanie terénu 
a vysadenie nového trávnika. Prá-
ce by sa mali zaèa� v mesiaci júl a 
predpokladaný termín ukonèenia 
úprav futbalového ihriska je au-
gust 2009. Celkový rozpoèet pro-
jektu je 7 715 € (232 400 Sk). Nový 

školský športový areál budú môc� 
využíva� žiaci všetkých základ-
ných škôl v Pezinku, obyvatelia 
mesta, hlavne mestskej èasti Pezi-
nok Sever, sídliska Muškát èi èle-
novia TJ Baník Pezinok.

Projekt Obnov svoje ihrisko je 
spolufinancovaný z nadaèného 
fondu Západoslovenskej energeti-
ky v rámci grantového programu 
Pozitívna energia pre šport 2009 
Nadácie Pontis. Mesto získalo z 
nadácie finanèný príspevok vo výš-
ke 6 429 € (193 680,10 Sk), v rám-
ci ktorého budú zrealizované zem-
né práce a vysadený nový trávnik. 

Do tretice dostanú malí Pezin-
èania od mesta aj úplne nové do-
pravné ihrisko, ktoré by malo 
by� v prevádzke už pred letnými 
prázdninami. Na vybudovanie do-
pravného ihriska mesto Pezinok 
vyèlenilo plochu v areáli Mater-
skej školy Za hradbami. 

Cie¾om tejto investície je podne-
cova� a zvyšova� záujem žiakov o 
dopravnú výchovu, overova� vedo-
mosti a schopnosti detí v uplatòo-
vaní pravidiel cestnej premávky, 
bezpeènosti cestnej premávky a v 
technike jazdy, ako aj znižova� do-
pravnú nehodovos� detí. Tento pro-
jekt podporuje aj Mestská polícia,, 
ktorá je pripravená aktívne partici-
pova� na dopravnej výchove detí. 
Dopravné ihrisko bude dostupné 
pre všetky pezinské materské ško-
ly a pre žiakov I. stupòa základ-
ných škôl.

Celkový rozpoèet je 13 277,57 € 
(400 tis. Sk). Mesto Pezinok vyèle-

nilo finanèné zdroje najmä na úpra-
vu povrchu asfaltovej plochy na-
chádzajúcej sa v areáli materskej 
školy. Projekt dopravného ihriska 
kofinancuje Nadácia Allianz v su-
me 6 638, 78 € (200 tis. Sk),  
prostredníctvom ktorej budú zakú-
pené a osadené dopravné znaèky 
a vïaka finanènej podpore REVIE  
Malokarpatskej komunitnej nadá-
cie (331,94 €, t. j. 10 tis. Sk) bude 
zabezpeèené vybavenie ihriska  
bicyklami a trojkolkami. V druhej 
etape bude v tejto materskej škole 
vybudované nové detské ihrisko, 
rekonštruované lavièky a uprave-
né plochy na hranie.               (ZS)

Piaty poslanecký deò v roku 
2009 sa uskutoèní v stredu 6. mája 
od 16. do 18.00 hod. na Mestskom 
úrade v Pezinku. Poslanci mest-
ského zastupite¾stva Alžbeta Šipo-
šová a Medard Feder sa stretnú s 
obèanmi v miestnosti è. 19 na pr-
vom poschodí. Možno sa na nich 
obráti� s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v 
meste èi so žiados�ami o vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej sa-
mosprávy.

V rovnaký deò sa budú kona� 
poslanecké dni aj v historických 
èastiach Cajla a Grinava. Na Cajle 
v budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. è. 
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)

Poslanecký deò

Konfederácia politických väz-
òov Slovenska zorganizovala 18. 
apríla v Pezinku 10. roèník Dòa 
nespravodlivo stíhaných, ktorý sa 
konal pri príležitosti rovnomenné-
ho pamätného dòa v SR. Spo-
mienková slávnos� bola venovaná 
pamiatke zrušenia mužských kláš-
torov v noci z 13. na 14. apríla 
1950. Vzácnymi hos�ami poduja-
tia boli trnavský biskup J. E. Mons. 
Ján Orosch, patriarcha gréckoka-
tolíckej cirkvi  J. E. Mons. Peter 
Rusnák, bývalý politický väzeò An-
ton Srholec a ïalší.Za primátora 
pozdravné posolstvo predniesol 
Mgr. Adam Solga.                    (ra)

Spomienka 
na stíhaných
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Stalo sa už tradíciou, že záslužná a trpezlivá práca 

uèite¾ov s de�mi každoroène nachádza uznanie a 

ocenenie aj u predstavite¾ov mesta.

V rámci celomestských osláv Dòa uèite¾ov sa usku-

toènilo 30. marca v Dome kultúry divadelné predsta-

venie Všetko o ženách v podaní divadla Appolo z Bra-

tislavy. Po òom sa konalo prijatie pedagogických pra-

covníkov primátorom mesta a malé pohostenie. Pri 

tejto príležitosti odovzdal Mgr. Oliver Solga vyzna-

menania desiatim uèite¾om zo škôl v zriaïovate¾-

skej pôsobnosti Mesta Pezinok. Ocenení boli: Mgr. 

Art. Magdaléna Milèíková (ZUŠ), Mgr. Eva Taráb-

ková (ZŠ Kupeckého), Mgr. Milan Janoga (ZŠ Fánd-

lyho), Mgr. Viola Nováková (ZŠ Fándlyho), Mgr. 

Ingrid Jurèová (ZŠ Na bielenisklu), Mgr. Marta Nem-

cová (ZŠ a MŠ Orešie), Marta Kišoòová (MŠ Bystric-

Ocenenie z rúk primátora preberá Viola Nová-
ková

ká), Božena Zajíèková (MŠ Holubyho), Eva Maïaro-

vá (MŠ Záhradná), Anna Kucháreková (ZŠ Za hrad-

bami).                                                                (mo)

Ocenení uèitelia

Vo¾by prezidenta Slovenskej republiky

V sobotu 4. apríla sme v druhom 
kole volili prezidenta Slovenskej 
republiky. Stal sa ním doterajší pre-
zident Ivan Gašparoviè, keï získal 
55,5 percent hlasov (1 234 787). 
Druhú kandidátku Ivetu Radièo-
vú volilo 44,5 percent volièov 
(988 808). Celkove sa volieb zú-
èastnilo 51,7 percent zapísaných 
volièov.

V Bratislavskom kraji, podobne 
ako v prvom kole, vyhrala I. Radi-
èová, ktorá získala 61,2 percent 
hlasov. I. Gašparovièa volilo 38,8 
percent volièov. Z ôsmich okresov 
v kraji vyhral v dvoch (Pezinok, Ma-
lacky).

V okrese Pezinok sa zúèastnilo 
volieb 56,80 percent zapísaných 
volièov. I. Gašparoviè získal 55,03 
percent I. Radièová 44,97 percent 
hlasov. Novozvolený prezident vy-
hral vo všetkých mestách a ob-
ciach okrem Modry. Tu zví�azila 
I. Radièová, volilo ju 52,42 percent 
volièov. Najvyššia volebná úèas� 
bola v Limbachu (70,86 percent) 
a v Píle (65,04 percent).

V Pezinku prišlo k urnám 55,39 
percent volièov (10 287), èo je o 
7,79 percent viac ako v prvom ko-
le. I. Gašparovièa volilo 50,45 per-
cent, I. Radièovú 49,55 percent 
volièov. Medzi oboma kandidátmi 
bol rozdiel len 92 hlasov (v 1. kole 
81 hlasov). I. Gašparoviè vyhral v 
deviatich a I. Radièová v ôsmich 
okrskoch. Ví�az volieb získal naj-
viac hlasov v Grinave a na sídlisku 
Juh. Na Cajle vyhral o dva hlasy. 
Najvyššia volebná úèas� bola v 
okrsku è. 13 (Za hradbami, Hrn-
èiarska) a 6 (Muškát I., Jilemnické-
ho, Jiráskova, Šafárikova, Gogo-
¾ova, Trnavská). Najmenej ¾udí vo-
lilo v okrsku è. 10 (Suvorovova, 
Svätoplukova è. 1, 2) – 47,10 per-
cent.

Vo¾by v našom meste prebehli v 
k¾udnej atmosfére, bez rušivých 
momentov.                            (mo)

V Pezinku tesné 
ví�azstvo
Ivana Gašparovièa

v y h l a s u j e 

obchodnú verejnú sú�až

na predaj nehnute¾ností – ro-

dinného domu s pozemkami 

nachádzajúcich sa Za dráhou 

è.19 v k. ú. Pezinok, vo vlast-

níctve mesta pod¾a LV è. 4234 

a LV è. 1752 vedených Katas-

trálnym úradom v Bratislave 

Správou katastra v Pezinku.

Minimálna kúpna cena je stano-

vená vo výške 225 718,64 eur,  

t. j. 6 800 000,00 Sk.

Sú�ažné návrhy (návrhy kúp-

nych zmlúv) treba doruèi� pí-

somne v zapeèatenej obálke so 

spätnou adresou v termíne do 

15. 5. 2009 do 11.00 hod. na 

adresu: Mestský úrad Pezinok, 

Radnièné nám. è. 7, 902 14 Pezi-

nok, s oznaèením hesla:

„SÚ�AŽ – predaj domu Za drá-

hou 19“   N E O T V Á R A � !

Podmienky obchodnej verejnej 

sú�aže si môžete pozrie� na 

stránke www.pezinok.sk alebo 

sa obráti� na právne oddelenie 

MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata 

Gottschallová, vedúca právne-

ho oddelenia, tel. è.: 033/6901 

121, e-mail: gottschallova.rena-

ta@msupezinok.sk).

MESTO PEZINOK

MESTO PEZINOK
v y h l a s u j e 

VÝBEROVÉ KONANIE 

na prenájom 

nebytových priestorov a pri¾ah-

lého pozemku na Bernolákovej 

ulici è. 23 v Pezinku, konkrétne:

dom súpisné èíslo 1493, na 

parc. è. 4238 o podlahovej 

ploche cca 140,26 m

pri¾ahlý pozemok par. è. 4237, 

druh vinice o výmere 337 m

Žiadosti treba doruèi� písomne,  

v zapeèatenej obálke so spät-

nou adresou v termíne do 7. 5. 

2009 do 11.00 hod. na adresu: 

Mestský úrad Pezinok, Radniè-

né nám. è. 7, 902 14 Pezinok, s 

oznaèením hesla:

„VK  Bernolákova 23 “

Podmienky obchodnej verej-

nej sú�aže si môžete pozrie� na 

stránke www.pezinok.sk alebo 

sa obráti� na právne oddelenie 

MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata 

Gottschallová, vedúca právne-

ho oddelenia, tel. è.: 033/6901 

121, e-mail: gottschallova.rena-

ta@msupezinok.sk).

2

2

Obèania Pezinka si 1. apríla pripomenuli 64. výroèie 
oslobodenia mesta. Spomienky sa zúèastnili predstavi-
telia mesta na èele s primátorom Oliverom Solgom, èle-
novia Zväzu protifašistických bojovníkov, zástupcovia 
niektorých organizácií a inštitúcií a obèania mesta. Vzác-
nymi hos�ami boli radca – ve¾vyslanec Ve¾vyslanectva 
Ruskej federácie a SR Genadij Askaldovich a vojenský 
atašé Alexander Jakumin. Hlavný príhovor predniesol 
èestný predseda ZPB ¼udovít Šušol. K prítomným sa pri-
hovoril aj G. Askaldovich a O. Solga.                        (mo)

Pripomenuli si výroèie oslobodenia
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Mestské zastupite¾stvo schváli-
lo dotácie pre sociálnu oblas� v ro-
ku 2009:

Únia nevidiacich a slabozra-
kých – 166 € (èinnos� organizá-
cie), Združenie abstinentov – 166 
€ (relaxaèno-motivaèný pobyt), 
ZO Zväzu diabetikov – 332 € (re-
kondièný pobyt), OZ Dotyk – 266 € 
(rekondièno-rehabilitaèný pobyt), 
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých – 664 € (aktivity èlenov), Pax 
Christi Slovakia – 498 € (letný det-
ský tábor), MO Jednota dôchod-
cov Slovenska – 398 € (rekreaè-
no-poznávací zájazd), Klub Venu-
ša – 166 € (celoslovenské stretnu-
tie Dni vïaky), MS Slov. Èervené-
ho kríža – 498 € (èinnos� spolku), 
Centrum pre  rodinu – 996 € (Ro-
dinná univerzita), Združ. na po-
moc ¾uïom s mentálnym postih-
nutím – 498 € (èinnos� združenia), 
MK Slovenského Orla – 332 € (pre-
vádzkové náklady v budove na 
Cajlanskej ul. è. 88). Rozdelených 
bolo 4980 €, rezerva 3318 €.

Dotácie z rozpoètu mesta
pre sociálnu oblas�

tieto budú použité výluène na šta-
tistické údaje.

Štatictický úrad SR oznamuje, 
že od 8. 4. do 25. 5. realizuje v Pez-
inku tiež štatistické zis�ovanie o 
informaèných a komunikaèných 
technológiách v domácnosti. Zis-
�ované budú údaje za desa� sa-
mostatne hospodáriacich domác-
ností, ktoré navštívia poverení opy-
tovatelia.

Bližšie informácie o štátnom zis-
�ovaní sú vo vyhláške ŠÚ SR 
è.416/2008 Z. z. a je ich možné zís-
ka� aj na e-mailovej adrese 
ks.ba@statistics.sk               (mš)

Štatistické zis�ovanie

Klub podnikate¾ov mesta Pezi-
nok mal valnú hromadu. Okrem 
èlenov klubu sa jej zúèastnili pri-
mátor Pezinka Oliver Solga, vice-
primátor a poslanec NR SR Ján 
Èech, zástupcovia bánk a iní hos-
tia.

Prítomní èlenovia KPMP zo-
brali na vedomie správu o èin-
nosti za predchádzajúci rok a 
správu revíznej komisie o hospo-
dárení. Schválili zmeny v stano-
vách a zvolili nové predstaven-
stvo a revíznu komisiu. Novým 
predsedom klubu sa stal Ing. Vi-
liam Friè.

Pri príležitosti 15. výroèia klubu 
sa predstavenstvo rozhodlo pod-
pori� pätnás� rodín s �ažkými ži-
votnými podmienkami, odkáza-

nými na pomoc. Výber sociálne 
odkázaných spoluobèanov urobí 
Sociálne oddelenie Mestského 
úradu. Symbolický šek na celko-
vú sumu 1500 eur na zasadnutí 
prevzal primátor O. Solga.

Pomoc sociálne slabším spo-
luobèanom KPMP neposkytuje 
prvý raz. Každoroène zo svojej 
èinnosti, najmä Plesu podnikate-
¾ov, venujú finanènú pomoc Hes-
tii Pezinok, Domovu dôchodcov 
na Bratislavskej ulici, nadácii Re-
via a vybraným telesne postihnu-
tým obèanom.

Ïalšou aktivitou klubu bude 
podujatie pod názvom Pezinský 
kotel na Radniènom námestí, kto-
ré v spolupráci s Mestom Pezi-
nok usporiadajú 20. júna.    (mo)

Klub podnikate¾ov pomáha slabším

Zahrajte si s Reviou
Èloveèe, nehnevaj sa!

Už po druhý raz patrí 
na Slovensku jeden z 
týždòov (12.-18. má-
ja) v roku podujatiu s 
názvom Deò komu-
nitných nadácií, po-
èas ktorého nadácie 

prezentujú svoju èinnos�.
V Malokarpatskom regióne bu-

de 13. máj patri� nadácii Revia. 
Tentokrát pre obyvate¾ov a náv-
števníkov Pezinka pripravila zná-
mu spoloèenskú hru Èloveèe, ne-
hnevaj sa! v životnej ve¾kosti. Kaž-
dý, kto má záujem pohra� sa a vys-
kúša� si túto spoloèenskú hru v no-
vej nezvyèajnej hráèskej pozícii – 
v úlohe figúrky, nech sa príde s na-
mi zabavi� na Radnièné námestie 
v Pezinku. Prihlášky do hry prijí-
mame na telefónnom èísle 0905 
960 797.  REVIA – Malokarpatská

 komunitná nadácia

Na výzvu primátora 
mesta Olivera Solgu, 
aby sa obèania 18. aprí-
la zapojili do jarného 
upratovania v Kuèišdorf-
skej doline, sa prihlásilo 
sto ¾udí. Boli medzi nimi 
skauti, trampi, chatári, 
pracovníci MsÚ a MPS, 
ale aj celé rodiny s de�-
mi.

Vyzbieralo sa neuveri-
te¾ných pä� vrchovato naložených 
ve¾kokapacitných kontajnerov. 
Úèastníci akcie neveriaco krútili 
hlavami nad tým, èo ¾udia dokážu 
doviez� do hôr a ešte k tomu v 
rekreaènej oblasti. Našlo sa tu 
ozaj všetko od obleèenia, nábytku, 
pneumatík, fliaš až po porceláno-
vý riad a staré knihy. Èo je však 
pod¾a primátora, ktorý sa osobne 
akcie zúèastnil, najdôležitejšie, že 
väèšina z nás sa správa k prírode 
pozitívne a mnohí sú dokonca 
ochotní obetova� svoj vo¾ný èas a 
prís� pomôc�. A to dokonca v ta-
kom množstve, ako tomu bolo na 
tejto brigáde.

Príjemné bolo aj závereèné po-
sedenie a malé obèerstvenie na 

terase hotela Carmin, kde sa podá-
val vynikajúci guláš, ktorý pripravili 
mestskí policajti.

Na margo tohto podujatia mož-
no vyèísli� hodnotu vykonanej prá-
ce sumou viac ako 1200 eur, kto-
ré by Mesto muselo zaplati� za 
èistenie, ak by si na to objednalo 
súkromnú firmu. Podobné akcie 
prebiehali v tom èase aj rekreaè-
nej oblasti Leitne a na sídlisku Se-
ver.

Z podnetu viacerých prítom-
ných na brigáde v Kuèišdorfskej 
doline sa dohodli na pokraèovaní 
brigád, ktoré zbavia prírodu v okolí 
Pezinka odpadu a špiny. Najbliž-
šie by mala prís� na rad èierna 
skládka no Dubovom vàšku.     (ra)

Nazbierali pä� kontajnerov odpadu
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Na 11. roèní-
ku prehliad-
k y  t v o r b y  
slovenských 
l o k á l n y c h  
t e l e v í z i í  

WORKSHOP získala TV 
PEZINOK 1. miesto v kategórii 
reklama za spot Hydrant od au-
torov Bittner, Kujoviè, Šteinec-
ker, Žvásta. Copywriter a reži-
sér spotu Peter Bittner zároveò 
obdržal Cenu Literárneho fon-
du za autorský nápad. TV Pezi-
nok patrí spomedzi 53 sloven-
ských lokálnych televízií zdru-
žených v LOToSe druhé miesto 
v poète ocenení. Za jedenás� 
rokov získala 14 cien za tvorbu 
v  rôznych  ka tegór iách .               

Opä� s ocenením

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky uskutoèòuje zis�ovanie o 
príjmoch a životných podmien-
kach domácností, ktoré je sú-
èas�ou európskych štatistických 
zis�ovaní.

Zis�ovanie prebehne vo viac 
ako 300 obciach na Slovensku, 
taktiež v Pezinku. Opytovatelia sú 
povinní preukáza� sa osobitným 
poverením a odovzdajú domác-
nostiam písomnú informáciu o úèe-
le zis�ovania. Osobám bez pove-
renia a dokladu totožnosti údaje 
neposkytujte. Poskytnuté informá-
cie pre ŠÚ SR budú anonymné a 

Lietajúci koberec – prímestský 
tábor (6.-10. júla), vek: 7-12 rokov;
Kremienok a Chocholúšik – prí-
mestský tábor (13.-17. júla), vek: 
pre deti, ktoré nastupujú do 1. trie-
dy ZŠ;
Remeselník – pobytový stanový 
tábor (20.-25 júla), vek 9-15 r.;
Kokso mix – prímestský tábor 
(27.-31. júla), vek 7-13 r.;
Športovci – prímestský tábor (3.-
7. augusta), vek: 7-13 r.;
Túlavé topánky – prímestský tá-
bor (10.-14. augusta), vek: 7-10 r.;
Taneèné leto – prímestský tábor 
(17.-21. augusta), vek: 7-10r. len 
pre dievèatá;
Kolotoè nápadov – prímestský 
tábor (24.-28. augusta), vek: 8
-13 r.;

Prihlási� sa môžete osobne od 
pondelka do štvrtka od 13.00 do 
17.30 h v Epicentre – Centre vo¾-
ného èasu v Zámockom parku v 
Pezinku. Bližšie informácie na tel. 
è.: 033/641 20 20, 0911 40 20 21, 
epicentrum.pezinok@gmail.com 
alebo www.epicentrum.org

Fantastické leto!
Ponuka táborov Centra vo¾ného
èasu Pezinok
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Firma IRI AGROFEST a. s. za-
èína realizova� v Areáli zdravia 
Rozálka rozvojové zámery. Sú 
koncipované v najmodernejších 
európskych architektonických a 
enviromentálnych trendoch.

Projekt ráta naïalej s prítom-
nos�ou koní, možnos�ami re-
kreaèného jazdenia, jazdeckou 
školou a novým prvkom – hipote-
rapiou. Silným záujmom spoloè-
nosti je vytvori� rekreaèno-oddy-
chový komplex nielen pre turistov 
a pasantov prechádzajúcich mes-
tom, ale predovšetkým  pre obèa-
nov Pezinka a pri¾ahlých sídiel.

Komplex má pozostáva� z ve-
rejnosti dostupného kultivované-
ho zeleného priestoru so systé-
mom oddychových zón a chod-
níkov s citlivým umiestnením hote-
la vyššej kategórie a celkovou 
štruktúrou wellnes prevádzok a 
služieb. Projekt myslí na rekreaè-
ných športovcov. Budú tu kryté 
a otvorené tenisové dvorce a 
ïalšie zelené plochy na príle-
žitostný šport, jogging, luko-
stre¾bu, deti tu nájdu minizoo, dets-
té ihrisko, priestory pre šport a or-
ganizovanie vo¾noèasových
aktivít. Za touto hotelovou štruk-
túrou sa bude nachádza� ve¾ká 

integrovaná viacúèelová jazdec-
ká hala s mašta¾ami, ktoré bu-
dú komunikova� s novovybudo-
vaným europarkúrom a ïalšou 
menšou jazdeckou plochou pre 
drezúrne tréningy a westerno-
vé jazdenie. Obidve plochy bu-
de prede¾ova� tribúna na sede-
nie v strede s rozhodcovskou vežo-
u. Z maštalí a haly sa bude môc� 
priamo vychádza� do výbehov.

Projekt dopåòa infraštruktúru 
mesta i širšej lokality.

Už v tomto roku sa v Areáli zdra-

via uskutoènia zaujímavé podu-
jatia. V máji (29. - 31.) to bude vý-
stava arabských koní, v auguste 
(29. - 31.) Slovenský pohár vo vy-
trvalostnom jazdení s medziná-
rodnou úèas�ou a western a ro-
deo show, v septembri sa bude 
kona� tradièné podujatie – 33. roè-
ník medzinárodných pretekov v 
parkúrovom skákaní Malokarpat-
ský strapec. V októbri jazdeckú 
sezónu ukonèí Hubertova jaz-
da.                                         (mo)

Rozvojové zámery v Areáli zdravia

Nový rekreaèno-oddychový komplex akceptuje okolitú prírodu.
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Ob¾úbená a v posledných týž-
dòoch preferovaná šrotovacia ak-
cia sa nám úspešne skonèila. Mno-
hí z vás už jazdia na nových ško-
dovkách a postupne spoznávajú 
všetky obyèaje svojich vozidiel. U 
niektorých doznieva ešte povestná 
posledná nolstalgia za vašimi sta-
rými vozidlami, na ktoré sa vám 
viažu milé spomienky. Veï práve 
na tej vašej peknej èervenej 
„stodvadsiatke“ ste sa možno prvý- 

krát odviezli za svojou životnou lás-
kou alebo na modrom „žiguláku“ ste 
sa dopravili na svoj sobáš . Ktovie!

Lákavá ponuka nových vozidiel 
však nekonèí. Pod oznaèením ICE + 
sa ukrýva bohatá ponuka výbav u 
všetkých modelov ŠKODA. Neustá-
le sa týmto navyšuje komfortná a i 
bezpeènostná výbava za prijate¾né 
ceny, resp. mnohé komponenty 
dostanete u nás v KARIREAL SLO-
VAKIA, a.s. úplne zdarma.

Pre už stálych majite¾ov vozidiel 
ŠKODA servis v spolupráci s odde-
lením náhradných dielcov a príslu-
šenstva pripravil mnoho zaujíma-
vých akcií pred prichádzajúcou 
teplou letnou sezónou. Kompletné 
vyèistenie klimatizácie, èistenie pali-

vového systému pre benzínové a 
naftové motory, aktivovanie a mon-
táž denného svietenia, kompletné 
ošetrenie interiéru a exteriéru vo-
zidla s originál autokozmetikou 
Škoda, zapožièiavanie strešných 
nosièov a boxov. Úplnou novinkou 
je u nás rozšírenie od�ahovej služ-
by osobných vozidiel o od�ah moto-
cyklov.

A keï už by vás niè nenadchlo, 
èo sa mi až tak nezdá ...máme u 
nás ve¾mi dobrú kávièku, pri ktorej 
si môžeme kedyko¾vek posedie�. 
Želáme vám pekné slneèné dni 
plné inšpirácie a pozitívnej nálady.
Dovidenia, dopoèutia, doèítania

Váš predajca Škoda, 
KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 

Èo nové na Novej ulici...
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Mesto Pezinok sa zapojilo do 
ve¾kého environmentálneho pro-
jektu s celoslovenskou pôsobnos-
�ou, ktorý je zameraný na separá-
ciu a recykláciu použitých prenos-
ných batérií a akumulátorov. Ide o 
batérie a akumulátory z fotoapará-
tov, notebookov, MP3 a CD pre-
hrávaèov, mobilných telefónov, 
svetelných zdrojov, ruèných vysá-
vaèov, bezdrôtových elektrických 
nástrojov a pod. Správnou sepa-
ráciou je možné zníži� výskyt tohto 
nebezpeèného odpadu v komu-
nálnom odpade a tým aj zníži� rizi-
ko ohrozenia životného prostredia 
a zdravia èloveka. 

Do separácie sú zatia¾ zapojené 
štyri pezinské základné školy (ZŠ 
Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku, ZŠ 
Kupeckého a ZŠ Orešie), v kto-
rých boli umiestnené špeciálne 
recykloboxy na tento druh odpa-
du. Separova� baterky a akumulá-
tory samozrejme môže aj pezin-
ská verejnos�. Boxy nájdete na vi-
dite¾nom oznaèenom mieste aj na 
Mestskom úrade v Pezinku a na 
Mestskej polícii. Zber už prebieha 
a jeho trvanie zatia¾ nie je èasovo 
obmedzené. Koneèným spraco-
vate¾om tohto odpadu je spo-
loènos� AKU-TRANS s.r.o. Nitra, 
ktorá zabezpeèí zber a odvoz vy-
separovaných použitých prenos-
ných batérií a akumulátorov.

Baterky urèite nepatria do koša, 
preto neèakajte a využite možnos-
�, ktorú Mesto v oblasti nakladania 
s odpadmi a ochrany životného 
prostredia ponúka.        (ZS)

Zaèala recyklácia
batérií a akumulátorov

Folklórne divadlo Ra-

dos� uviedlo v Dome kul-

túry reprízované predsta-

venie Svadby, svadby, 

svadbaté. Vystúpenie ma-

lo aj tentoraz úspech. Te-

matické folklórne pásmo 

a pekné pesnièky v režijnej úprave Karola Baxu si získali srdcia 

prítomných divákov a viacerí si s pezinskými amatérskymi hercami 

aj zaspievali.                                                                                (mo)

Vystúpenie 
plné radosti

Pezinské kultúrne centrum uspo-
riada 9. mája o 18. hodine v Dome 
kultúry pod záštitou festivalu Me-
diawave podujatie ETHNO DEÒ. 
Lákadlom budú skupiny Artyum 
trio (Altaj-Rusko), Fláre Beás Ban-
da (Maïarsko), Khariman (Vý-
chodný Turkestan – Èína) a Sari-
kamis (Kurdistan – Turecko). V sa-
lóniku sa budú nepretržite premie-
ta� filmy Best Films of Mediawave 
a na wokshopoch sa nauèíte tre-
bárs hrdelný spev. Okrem toho ve-
¾a rozprávania, tancovania, spo-
znávania...                              (IN) 

ETHNO deò

Veselý deò plný atrakcií a zába-
vy s¾ubujú de�om k ich sviatku or-
ganizátori – Pezinské kultúrne cen-
trum, Centrum vo¾ného èasu, 
GRAFIT – Milan Grell a Mesto Pez-
inok. Celomestské podujatie, na 
ktoré pezinské deti pozývame, sa 
uskutoèní v sobotu 30. mája o 15. 
hodine v Zámockom parku.

Pôjde o ve¾kú detskú šou s hra-
mi, sú�ažami a zábavou.

Nájdi si svoj zlatý k¾úè a otvor 
ním zlatú bránu – èo �a za òou èa-
ká? Tak ako v každej rozprávke je 
vrece plné prekvapení a sa-
mozrejme sladká odmena alebo 
iný zaujímavý darèek, ktorý si deti 
môžu vymeni� za získané zlaté k¾ú-
èe. Pre všetky deti sa park, ako 
každý rok, premení na zakliatu ho-
ru. Budú pre nich pripravené sta-
novištia, kde získaním èarovného 
k¾úèa môžu prejs� cez zázraènú 
bránu ïalej.                (organ.DD)

Veselý deò detí
v Zámockom parku
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Malokarpatský banícky spolok si v tomto roku pripomína 670 rokov 
od prvej písomnej zmienky o �ažbe drahých kovov v pezinskom chotá-
ri. Pri tejto príležitosti a v záujme zachovania, èo najviac poznatkov a 
pamiatok na baníctvo v tejto oblasti, prosíme touto cestou všetkých, 
ktorí opatrujú pamiatky na svojich otcov, dedov èi pradedov alebo iných 
príbuzných, aby ich zapožièali MBS. Jedná sa o fotografie, èi iné drob-
né predmety súvisiace s prácou v Rudných baniach alebo v Rudnom 
prieskume. Materiály skopírujeme a vrátime pôvodným majite¾om.

Veríme, že s vašou pomocou dáme dohromady a zachováme pre 
budúcnos� èas� baníckej minulosti, ktorá úž odchádza do nenávratna. 
V uvedenej veci sa nakontaktujte na Jozefa Mišutu, tel. 0904 400 876.

Zároveò dávame do pozornosti širokej verejnosti, že v rámci spo-
mienky na 670. výroèie baníctva v Pezinku, bude uskutoènený cyklus 
prednášok: história baníctva, minerály Malých Karpát, spôsoby raze-
nia banských diel a dobývanie v pezinských baniach. Viac informácií 
na plagátoch.                                                                       (JM–MBS)

Zachránime kúsok histórie

V utorok 31. marca sa uskutoè-
nila v Dome kultúry výroèná schô-
dza Miestnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Zúèastnilo 
sa jej takmer dvesto èlenov, medzi 
ktorých prišiel i primátor mesta Oli-
ver Solga.

Miestna organizácia JDS ma 
270 èlenov. Vedie ju sedemèlenný 
výbor. Úzko spolupracujú s tunaj-
šími klubmi dôchodcov, Okresným 

výborom JDS a Mestom Pezinok.
Hlavným poslaním organizácie 

na republikovej úrovni je zastupo-
vanie seniorov a presadzovanie 
ich záujmov. Jednota dôchodcov 
Slovenska je èlenom európskych 
organizácií ESO a EURAG.

Èinnos� pezinskej organizácie 
je zameraná na organizovanie rôz-
nych podujatí a aktivít. Najväèším 
podujatím, ktoré pripravili v minu-

lom roku , boli Okresné športové 
hry seniorov. Organizovali ich pia-
tykrát v spolupráci s Okresným vý-
borom. Zúèastnilo sa ich 78 prete-
károv, Pezinok reprezentovalo 23 
seniorov. Aktívne sa podie¾ali tiež 
na príprave 1. Medzinárodných 
športových hier, ktoré v októbri pri-
pravilo Mesto Pezinok. Pretekali 
seniori z parnerských miest Mladá 
Boleslav, Izola, Neusiedl am See, 
Pezinok, vrátane zástupcov Mod-
ry a Svätého Jura.

Aktívni sú v kultúrno-spoloèen-
skej oblasti. Zúèastòujú sa diva-
delných predstavení, výstav, 
rekreaèných pobytov, poznáva-
cích zájazdov a rôznych iných 
podujatí. Èlenovia JDS navštevu-
jú tiež Akadémiu tretieho veku v 
Pezinku. Prví absolventi ukonèia 
štú-dium v tomto roku.

Pestrú èinnos� výbor organizá-
cie pod vedením novej predsed-
níèky Evy Zouzalíkovej pripravuje 
aj na budúci rok 2009. Chcú 
prispie� k tomu, aby sa seniori udr-
žiavali v aktivite a zdravom život-
nom štýle.                         (mo)

Jednota dôchodcov hodnotila èinnos�

Z rokovania MO Jednoty dôchodcov                                 Foto (mo)

V stredu 29. apríla o 15. hodi-
ne budú ma� prví absolventi Aka-
démie tretieho veku slávnostnú 
promóciu vo ve¾kej sále Domu 
kultúry – teda nie v malej sále, 
ako bolo oznámené v marcovom 
èísle Pezinèana. Kapacita malej 
sály by pre 68 absolventov asi 
nestaèila, keïže viacerí vyjadrili 
želanie pozva� svojich partnero-
v, deti, vnukov a známych a mno-
hí by možno museli stá�.

Príïte zablahožela� príbuz-
ným a známym, ktorí sa rozhodli, 
že sa budú riadi� odkazom Soló-
na, jedného zo siedmich gréc-
kych mudrcov: Hoci stárnem – 
stále sa uèím.
Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.

koordinátor ATV

Seniori budú 
ma� promóciu

V oznámení o zaèatí obstaráva-
nia Územného plánu mesta Pezi-
nok v minulom èísle (3. strana) je 
chybné telefónne èíslo na kon-
taktnú osobu. Správne má by�: 
033/6901148.                      (msú)

Oprava

Vážená pani riadite¾ka,
Mgr. Elena Jurèíková

Nie je bežné, aby Vám kole-
govia, Vaši podriadení, písali 
listy, ale zopár z nás sa rozhodlo 
touto formou vyslovi� poïakova-
nie za Vašu prácu, za Váš prí-
stup k nám, spolupracovní-kom.

Vaše otvorené a príjemné 
správanie, pochopenie a po-
mocná ruka, ochota vypoèu�, 
poradi� a pomôc� nielen v pra-
covnej sfére, ale i v súkromí, 
Vaša angažovanos� v mest-
ských záležitostiach a pritom 
Vám vlastná skromnos� a ve¾ké 
srdce otvorené pre každého si 
zaslúžia, aby sme Vám takto 
otvorene a verejne vyslovili ve¾-
ké ÏAKUJEME.

Spoloène dúfame, že i Vy ste 
s našou prácou spokojná a že 
naša dennodenná spolupráca 
bude naïalej na prospech našej 
mládeže, ktorej sa snažíme da� 
len to najlepšie.              
Vaši zamestnanci: Denisa 
Dvorská, Ladislav Hošták, 
Ján Krchnák, ¼ubomír Šimo-
noviè a ïalší.

In
ze
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ia

V modranskej športovej hale sa 

28. marca uskutoènil pod záštitou 

prezidenta republiky 9. roèník vý-

stavy vín Vitis Aurea. Podujatie ma-

lo ve¾mi dobrú úroveò a ocenenia 

sa ušli i Pezinèanom. Šampiónom 

v kategórii biele tiché suché vína 

sa stal Rizling rýnsky spoloènosti 

Víno Matyšák. Dve ceny si od-

niesla aj Karpatská perla zo Šen-

kvíc, ktorej majite¾om je Pezinèan 

L a d i s l a v  Š e b o .                                

Vitis Aurea v Modre

Deò narcisov je už tra-

diène dòom boja proti ra-

kovine. V tomto roku to bol 

už 13. roèník, konal sa 17. 

apríla na celom území Slo-

venska.

V našom meste zbierku 

zastrešoval klub Venuša 

so sídlom v Pezinku. Za 

pomoci spolupracovníkov 

– študentov stredných 

škôl ponúkali v uliciach 

mesta kvietok narcisu ako pozor-

nos� pri získavaní finanèných da-

rov do pokladnièiek.

V uliciach Pezinka sa vyzbieralo 

2505,11 eur, celkový výnos zo 

zbierky bol 5 594,11 eur. V celko-

vej sume sú zahrnuté aj peniaze 

vyzbierané v okolitých obciach – 

v Slovenskom Grobe, Limbachu, 

Senci (Èervený kríž), Viniènom, 

ako i v základných školách v Pez-

inku a v spomenutých obciach a 

v pezinskej Obchodnej akadémii.

Anna Štilhammerová

vedúca klubu Venuša

Na Deò narcisov sa vyzbieralo 5500 eur

Dobrovo¾níci v uliciach Pezinka
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Klub Kres�anskodemokratické-

ho hnutia v Pezinku usporiadal 2. 

apríla v priestoroch Domu kultúry 

výroènú schôdzu, na ktorej si do 

èela zvolili Ing. ¼udmilu Vodnáko-

vú. Vzácnym hos�om hodnotiacej 

schôdze bol bývalý ve¾vyslanec 

SR v Taliansku Dr. Jozef Mikloško.

(ra)

Výroèná schôdza KDH

Nadácia REVIA oznamuje, že 
15. mája 2009 sa uzatvára 2. gran-
tové kolo. Elektronickú žiados� 
o grant treba posla� na adresu 
revia@revia.sk. Návrhy projektov 
možno osobne konzultova� do 
12. 5. 2009. Viac informácií na 
www.revia.sk.                     (revia)

Uzávierka žiadostí
o granty

Zaèiatkom mesiaca marca za-
èalo Mesto Pezinok s distribúciou 
platobných výmerov a výberom 
poplatkov za komunálny odpad a 
dane z nehnute¾ností.

U dane z nehnute¾ností bolo vy-
daných 9600 platobných výme-
rov, u poplatkov za komunálny od-
pad 8500 výmerov. Poèas tzv. 
„dlhých týždòov“ na mestskom ú-
rade mali obèania možnos� osob-
ne si prevzia� a uhradi� daò pria-
mo v pokladnici MsÚ. Pracovníè-
ky finanèného oddelenia boli k 
dispozícii platcom každý deò ne-
pretržite od 8. do 18. hodiny. V prí-

pade poplatkov za komunálny od-
pad zaèala predåžená pracovná 
doba 2. marca a u dane z nehnu-
te¾ností 23. marca.

Mesto ïakuje obèanom za tr-
pezlivos� a za to, že využili spô-
sob osobného prevzatia platob-
ného výmeru a úhrady dane. Vïa-
ka tomu sme v rozpoète mesta v 
èase krízy na poštovnom ušetrili 
pä�tisíc eur.

Platobné výmery, ktoré nebo-
li poèas dlhého týždòa vyzdvih-
nuté, budú distribuované mest-
ským kuriérom, prièom obèania 
budú môc� dane uhradi� naïalej 

v hotovosti alebo platobnou kar-
tou v pokladnici MsÚ èi bezho-
tovostným prevodom z úètu. Vïa-
ka využitiu kuriérov namiesto 
pošty mesto ušetrí ïalších 10 ti-
síc eur.

S doterajším výberom daní mož-
no vyjadri� spokojnos�. U dane 
z nehnute¾nosti bolo k 9. 4. 2009 
uhradených 37 percent daní, èo 
znamená, že do rozpoètu mes-
ta pribudlo 555 603 € (16,7 mil. 
Sk), z oèakávanej sumy 1 484 702 
€ (44 mil. Sk). U komunálnych 
odpadoch je platenie nasledov-
né:

- u fyzických osôb je predpis 597 
183 € (18 mil. Sk), uhradených bo-
lo 324 778 € (9,8 mil. Sk), èo pred-
stavuje 54 percent,
- u právnických osôb je predpis 
348 254 € (10,5 mil. Sk), uhrade-
ných bolo 97 022 € (2,9 mil. Sk), 
èo je 28 percent,
- u chát je plnenie najvyššie, z cel-
kovej predpísanej sumy 14 830 € 
(447 tis. Sk) bolo uhradených 10 
595 € (319 tis. Sk), èo predstavuje 
72 percent.

Peniaze z daní budú zhodnote-
né formou finanèných úložiek na 
bankových úètoch mesta.      (ZS)

Osobným prebraním platobných výmerov ušetrili obyvatelia 
mestu na poštovnom pä�tisíc eur

Dovo¾ujeme si vás pozva� 
na oslavy 1. mája v Zámockom 
parku v Pezinku v èase od 
14.00 do 17.00 hod. O dobrú 
náladu sa postará dychová 
hudba Grinavanka. Obèer-
stvenie je zabezpeèené. Pre 
deti je pripravená atrakcia – 
nafukovací medveï.        (pw)

Oslavy 1. mája

Ten kto si nechal ujs� pezinský 

festival Kapustnica prišiel o ve¾a. 

Vynikajúca atmosféra už poèas 

varenia, nos štekliace vône jedi-

neènej pochú�ky, akú dokážu vy-

kúzli� iba varešky ozajstných ku-

chárskych majstrov. Bolo zaují-

mavé sledova�, aké „špécie“ sú-

�ažiaci vhadzovali do kotlov, aby 

ich delikatesa nemala páru. 

Okrem základnej suroviny ka-

pusty, nemohli chýba� chutné 

mäská, klobásky, rôzne koreniny, 

niektorí prilievali víno a iné chu� 

zlepšujúce ingrediencie.

Do sú�aže sa zapojilo sedem-

nás� družstiev, každé bolo nieèím 

originálne. Ich jedlá prišli ochut-

na� stovky návštevníkov z Pezin-

ka a okolitých obcí. Odborná poro-

ta rozhodla o troch najlepších vý-

robkoch. Ví�azstvo z jubilejného 

piateho roèníka si odnieslo domá-

ce družstvo Božské telá. Na dru-

hom mieste sa umiestnili Kuchtíci 

– romantici z východného Sloven-

ska a na tre�om  Víno Krasòanský 

z Èukarskej Paty. Cenu primátora 

pod¾a hlasovania návštevníkov 

získali Fajnšmekri z Pezinka.

Súèas�ou podujatia boli 3. maj-

strovstvá Slovenska v gú¾aní su-

da. Pod doh¾adom Igora Svítoka 

zo Slovenských rekordov mali sú-

�ažiaci gú¾a� drevený barikový 

sud s objemom 225 litrov vo verti-

kálnej polohe na 20-metrovom 

úseku. Z desiatky mužov sa naj-

viac darilo Ladislavovi Sandtnero-

vi, ktorý èasom 11,11 sekundy o 

18 stotín vylepšil doterajší slo-

venský rekord. Spomedzi štyroch 

Kapustové delikatesy šteklili nosy ochutnávaèom
žien si prvenstvo vybojovala Vla-

dimíra Slimáková s èasom 27,81 

sekundy.

Pre návštevníkov festivalu bol 

pripravený aj kultúrny program, 

ktorý vyvrcholil koncertom skupi-

ny, Alojz.                                (mo)
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Pezinok sa bráni dezinformáciám riadite¾a IŽP Bratislava Ing. M. Helda 
Riadite¾ Inšpektorátu životné-

ho prostredia Bratislava Ing. Miro-
slav Held  dòa 27. marca 2009 
zverejnil v médiách informácie 
o nakladaní s odpadom v Pezinku 
a o zmluvách medzi spoloènos-
�ou Skládka Dubová, s.r.o. a Mes-
tom Pezinok. Na základe týchto 
informácií podal primátor Pezinka 
Mgr. Oliver Solga na Ing. Mirosla-
va Helda trestné oznámenie vo 
veci ohovárania. O bližšie infor-
mácie sme požiadali priamo pri-
mátora:

Riadite¾ IŽP Bratislava Ing. M. 
Held obvinil Mesto Pezinok z poru-
šenia zákona pri nakladaní s od-
padmi pod¾a neho tým, že: „Mesto 
Pezinok odpad „papierovo“ posú-
valo cez spoloènos� Skládka Du-
bová,s.r.o. na skládku odpadov 
prevádzkovanú spoloènos�ou 
Skládka odpadov  Dubová s.r.o., 
ale s rozdielnými cenami.“ Ing. 
Held v tomto tvrdení vedome kla-
mal a hrubo zavádzal verejnos�, 
pretože Mesto Pezinok má od 
1.7.2008 riadnu zmluvu so spoloè-

nos�ou Skládka Dubová, s.r.o., s 
pevne stanovenou sumou , ktorá 
je až do dnešného dòa prísne dodr-
žiavaná. Túto skutoènos� potvrdili 
aj štátne orgány, ktoré vykonali 
podrobnú kontrolu  zmlúv a faktúr. 
Je zarážajúce, že M. Held ešte 
skôr ako sa uskutoènilo ústne po-
jednávanie na IŽP v Nitre (bolo až 
7. apríla 2009) tvrdil, že „ za toto 
nezákonné konanie inšpektorát 
uloží Mestu Pezinok pokutu do výš-
ky 16 596 eur“. Podobne tvrdil, že 
Skládke Dubová ten istý inšpekto-
rát uloží pokutu do výšky 6 638 
eur, prièom musel vedie�, že tejto 
firme už bola pokuta uložená a 
to rovných 300 eur. Hovorí o po-
kutách napriek tomu, že prvým 
štandardným krokom pri ústnom 
pojednávaní je opatrenie na ná-
pravu, ktoré sme  okamžite vy-
konali. Až potom má nasledova� 
finanèná sankcia. Ïalej hovorí o 
zvýšených výdavkoch obèanov 
mesta na zneškodòovanie odpa-
dov v cene 1 120 000 Sk, prièom 
vie, že cena za uloženie odpa-

dov do Dubovej bola pevne sta-
novená už pri verejnej  sú�aži v 
minulom roku a dodnes sa ne-
zmenila ani o cent. Práve naopak, 
mesto Pezinok dnes platí menej 
ako keï zmluvu nemalo a v obdo-
bí od 1.11. 2007 do 30.6. 2008 pla-
tilo za tonu odpadu o 50 Sk viac. 
Od 1.7.2008, kedy sme zmlu-
vu uzavreli, je cena za tonu odpa-
du 720  Sk plus 19 percent DPH, 
teda spolu 856, 80 Sk. Koneèná 
cena aj s poplatkom obci Dubová 
je 1006,80 Sk. Len pre porov-
nanie: obec Vinièné, ktorá nemá 
dlhodobú zmluvu, platí za sklád-
kovanie v Dubovej 1186,30 Sk za 
tonu. 

Svojím vyjadrením M. Held po-
škodil dobrú poves� Mesta Pezi-
nok, vedome uvádzal nepravdivé 
informácie, èím znižoval dôvery-
hodnos� Mesta a mòa ako primá-
tora v oèiach obèanov mesta i slo-
venskej verejnosti. 

Na základe uvedených skutoè-
ností som podal na Ing. Miroslava 
Helda trestné oznámenie za oho-

váranie. Vyzval som ho tiež na ve-
rejnú diskusiu, aby pred obèanmi 
Pezinka preukázal, kde èerpal pod-
klady pre svoje tvrdenia a pre su-
my, ktoré uvádza.

Spolu s obèanmi mesta vní-
mam  poèínanie M. Helda ako po-
kraèovanie diskreditaènej kampa-
ne namierenej proti Mestu Pezi-
nok a mojej osobe, a tiež ako akt 
pomsty za to, že sa obèania Pezin-
ka postavili proti rozhodnutiam 
štátnych orgánov, vrátane ním ve-
deného Inšpektorátu životného 
prostredia, ktoré nerešpektovali 
naše ústavné právo na zdravé ži-
votné prostredie a dodržiavanie 
našich všeobecne záväzných na-
riadení.

Chcel by som tiež upozorni� na 
prebiehajúce policajné vyšetrova-
nie, ktoré vedie Úrad boja proti ko-
rupcii v Banskej Bystrici a kde je 
mesto Pezinok jasne uvádzané 
ako poškodené. Keïže vyšetrova-
nie ešte nebolo ukonèené, ïalej 
sa k tejto téme nebudem vyjadro-
va�.                                         (ra)

Vyberáme z vyhlásenia spoloènosti Skládka Dubová, s. r. o. 
Spoloènos� Skládka Dubová, 

s.r.o. a Skládka odpadov Dubová, 
s.r.o. požiadala redakciu o zverej-
nenie svojho stanoviska, keïže 
kontroly vykonané štátnymi or-
gánmi sa priamo dotýkajú aj Mes-
ta Pezinok a jeho zmluvy na ukla-
danie odpadov. 

Z vyhlásenia vyberáme:
Predovšetkým nie je pravdivá 

prezentovaná informácia, že na-
ša spoloènos� Skládka Dubová, 
s. r. o. nebola oprávnená naklada� 
s odpadom. Táto spoloènos� má 
od svojho vzniku  dòa 23. 5. 2008 
živnostenské oprávnenie v oblasti 
nakladania s iným ako nebezpeè-

ným odpadom. Jedinou málo zá-
važnou povinnos�ou, ktorú spo-
loènos� Skládka Dubová poza-
budla splni� a ktorá jej bola zo stra-
ny SIŽP vytknutá , bola povinnos� 
zaregistrova� sa na príslušnom 
obvodnom úrade životného pros-
tredia. Registrácia však , ako to 
vyplýva aj z príslušných zákonov 
nie je podmienkou pre zaèatie vý-
konu predmetných èinností a teda 
ani podmienkou pre vznik opráv-
nenia na ich vykonávanie.

Ïalej je zarážajúce, že SIŽP 
Bratislava oficiálne pre médiá vy-
jadruje svoje názory a stanoviská 
aj k verejnej sú�aži, zmluvným 

vz�ahom a k výške ceny za ukla-
danie komunálneho odpadu na-
priek tomu, že následne  vyhlasu-
je, že tieto záležitosti nie je opráv-
nená prešetrova�. SIŽP Bratislava 
týmito svojimi vyjadreniami váž-
nym spôsobom prekroèila svoju 
právomoc a kompetencie a mala 
by si zachova� nestrannos� a neu-
tralitu štátnej odbornej inštitúcie.

Úplne nepravdivé a zavádzajú-
ce je aj tvrdenie SIŽP Bratislava, 
že v dôsledku verejnej sú�aže a 
uzavretia zmluvy s novou spoloè-
nos�ou Skládka Dubová, s.r.o. do-
šlo k zvýšeniu výdavkov Mesta Pe-
zinok a jeho obyvate¾ov na zne-

škodòovaní komunálneho odpadu 
približne o 1.120.000,-Sk

Z uvedeného jednoznaène vy-
plýva, že Mesto Pezinok po usku-
toènení verejnej sú�aže a uzatvo-
rení zmluvy o uložení odpadu so 
Skládkou Dubová s.r.o. zneškod-
òuje svoj komunálny odpad za ce-
nu o 50.- Sk za tonu nižšiu, ako bo-
la cena pred uskutoènením sú�a-
že, a teda dochádza k šetreniu fi-
nanèných prostriedkov Mesta Pez-
inok a jeho obyvate¾ov, èo pri roè-
nej produkcii komunálneho odpa-
du v Pezinku v objeme približne 
8 000 ton predstavuje úsporu cca 
400.000.- Sk roène.                 (ra)

V rámci projektu Zeleò pre 
Saharu 7. apríla vysadili 25 ku-
sov drevín (lipa, hrab, èerešòa) 
medzi hypermarketom Tesco a 
potokom Saulak. O vyèistenie 
plochy od odpadkov, odstráne-
nie buriny a úpravu terénu sa 
prièinili skauti z pezinského od-
dielu Modrý oblak. Projekt bol 
finanène podporený sumou 
3300 eur nadáciou Pontis, na-
daèným fondom Tesco Stores 
SR, a. s., a bol spolufinancova-
ný Mestom Pezinok.

Cie¾om projektu bolo vysadi� 
nové stromy, vytvori� estetic-
kejšie a zdravšie prostredie, 
podnieti� mladšiu generáciu k 
starostlivosti o zeleò a zároveò 
upravi� okolie domov.        (MK)

Vysadili stromy Medziskládka v Dolnej tehelni sa likviduje
Èitatelia nás upozornili na 

skládku odpadu v lokalite Dolná 

tehelòa a chcú vedie�, aký bude jej 

ïalší osud. Prinášame informáciu 

Odboru životného prostredia MsÚ 

Pezinok:

Skládka haluziny a révoviny v 

Dolnej tehelni vznikla v roku 2006 

a bola povolená ako medziskládka 

Obvodným úradom životného 

prostredia. Slúžila na prechodné 

ukladanie po jarnom orezávaní 

stromov a vinohradov pre Mesto 

Pezinok a bezplatne aj pre obèa-

nov. Bolo to v èase, kedy zaèalo 

plati� nové nariadenie o zákaze 

uklada� tento druh odpadu na 

skládky komunálneho odpadu. 

Drevná hmota bola raz do roka me-

chanicky zoštiepkovaná a využitá 

na kurivo. Od zaèiatku tohto roku 

však má Mesto zmluvu s Regio-

nálnymi cestami Bratislava a tak 

haluzinu vozí do areálu OSC na 

Malackej ceste, kde ju následne 

štiepkujú. Z toho dôvodu Mesto 

pristúpilo k likvidácii skládky v Dol-

nej Tehelni a už v decembri vyèle-

nilo na to fi-nanèné prostriedky. V 

s ú è a s n o s t i  

prebieha likvidácia skládky a re-

kultivácia pozemku, ktorý je majet-

kom mesta a využije sa na iný úèe-

l. 

Najväèším problémom poèas 

trvania medziskládky však bola 

nedisciplinovanos� niektorých oby-

vate¾ov, ktorí na túto skládku drev-

nej hmoty zaèali postupne vozi� 

stavebný a rôzny iný odpad. Do-

konca ani areál blízkeho jazera, 

ktoré je rybárskym revírom a vzác-

nym prírodným prostredím , nebol 

ušetrený od toho, aby svoj odpad 

(zeminu, tehly, PET-flaše, sklo, 

bytové zariadenie, sanitu a pod.) 

nevozili a ilegálne neukladali v je-

ho blízkosti. Zarážajúcejšie je to 

už aj preto, že práve Pezinèania 

sú v povedomí celého Slovenska 

vnímaní ako bojovníci za zdravé a 

èisté životné prostredie. Boli by 

sme radi, keby aj v každodennom 

živote naši spoluobèania dokazo-

vali, že nie sme barbari a že nám 

naše životné prostredie nie je ¾a-

hostajné.
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V èase, keï vychá-
dza aprílové èíslo 
Pezinèana, sa koná 
v Pezinku naše naj-
známejšie vinárske 

prezentaèné podujatie – Vínne tr-
hy Pezinok 2009 (VTP). V tomto 
roku už po štrnástykrát.

Organizátori Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov a 
Mesto Pezinok prijali na tohtoroè-
nú sú�ažnú výstavu 466 vzoriek 
vín, z toho 298 bielych, 31 typu 
rosé, 126 èervených a 11 sektov. 
O najvyššie ocenenia sa uchádza-
lo 46 odrodových vín. Degustaèné 
komisie udelili 42 zlatých a 115 
strieborných medailí. Najvyššie 
ocenenie Šampión získalo šes� 
vín a výrobcov.

Najkvalitnejšie vína na Vínnych 
trhoch Pezinok 2009, ocenené titu-
lom Šampión:
- kategória 1 – Víno biele, tiché, 
suché, do 4 g zv. cukru: Chardo-
nay, neskorý zber, r. 2008, Vino-
hradníctvo a vinárstvo Skovaj-
sa Pezinok;
- kat. 2 – Víno biele, tiché, polosu-
ché, polosladké, od 4 do 45 g 
cukru:  Jeruzalem Ormož-
Traminer, r. 2008, Ormož, Slo-
vinsko;
- kat. 3 – Víno biele tiché, sladké, 

nad 45 g cukru: Chardonay, ¼V, r. 
2007, Vinag, D.D., Maribor, Slo-
vinsko;
- kat. 4 – Víno ružové, tiché, bez 
rozdielu zvyškového cukru: Ca-
bernet Sauvignon, rosé, AOV, r. 
2008, Víno Mrva & Stanko, s. r. o. 
Trnava;
- kat. 5 – Víno èervené, tiché, bez 
rozdielu zvyškového 
cukru: Cabernet Sau-
vignon, barrique, BV, 
r. 2006, Víno Mrva & 
Stanko, s. r. o. Trnava;
- kat. 6 – Tokajské vína: 
neudelené
- kat. 7 – Šumivé vína: 
Hubert club brut, Hu-
bert J. E., s. r. o. Se-
reï.

Ïalšie ocenenia:
- Cena ministra pôdo-
hospodárstva SR: To-
kajská výberová esen-
cia, r. 1999, Tokaj & 
CO, s. r. o., Malá Tàòa, 
Alibernet, barrique, 
AOV, r. 2006, J. M. Vinárstvo, Do-
¾any;
- Cena regionálnej po¾nohospo-
dárskej a potravinárskej komo-
ry: Dornfelder, AOV, r. 2007, 
Sadloò Michal – vinárstvo, Lim-

bach;
- Cena primátora mesta Pezinok 
(najlepšie hodnotené víno od pez-
inského výrobcu a z hrozna pezin-
ského vinohradníckeho rajó-na): 
Rulandské biele, NZ, r. 2008, Vi-
nohradníctvo a vinár-stvo Sko-
vajsa, Pezinok;
- Cena Združenia pezinských 

Prestížne ocenenia vínam na VTP 2009

vinohradníkov a vinárov (najlep-
ší Rizling vlašský bez rozdielu 
roèníka): Rizling vlašský, NZ, 
r. 2008, Janoušek, s. r. o. Pezi-
nok;
- Cena EVIRS (najlepšie víno bie-

Najúspešnejší pezinský vinár na tohtoroèných 
VTP  – Milan Skovajsa                      Foto (mo)

le z produkcie r. 2008): Ruland-
ské biele, NZ, r. 2008, Víno Mrva 
& Stanko, s. r. o. Trnava;
- Cena Združenia Malokarpat-
ská vínna cesta (najlepšia kolek-
cia piatich vín od jedného výrobcu 
z malokarpatskej vinárskej oblas-
ti): Vinohradníctvo a vinárstvo 
Skovajsa Milan, Kupeckého 73, 
Pezinok.

Tohtoroèná sú�ažná výstava naj-
lepších vín potvrdila, že stále naj-
silnejším hráèom na slovenskom 
vinárskom poli, berúc do úvahy 
kvalitu, je firma Víno Mrva & Stan-
ko, s. r. o. Trnava. Získali dvoch 
Šampiónov, Cenu EVIRS a mali 
najvyššie hodnotenú kolekciu pia-
tich vín.

Novinkou na vínnych trhoch boli 
vysoko hodnotené slovinské biele 
vína, ktoré získali dvoch šampió-
nov.

Najúspešnejším pezinským vi-
nárom na VTP 2009 sa stal Milan 
Skovajsa. Získal jedného Šampió-
na, Cenu primátora Pezinka a Ce-
nu Združenia Malokarpatská vín-
na cesta (za kolekciu vín). Úspech 
tohto mladého vinára nebol vôbec 
náhodný, kvalitu svojich produk-
tov potvrdzuje už viac rokov. Jeho 
vína nájdete aj v stovke najlepších 
vín v Národnom salóne vín Slo-



10 / SPOLOÈENSKÁ KRONIKA

Sebastián Olah                   1.3.

Karolína Panisová              3.3.

Dominika Keráková         6.3.

Michaela Macková          8.3.

Dominik Tanáè           10.3.

Kristína Rusnáková     11.3.

Ferdinand Poš                     11.3.

Tatiana Balážová             12.3.

Daniel Federl              15.3.

Lívia Èernáková           17.3.

Nikolas Gálik             17.3.

Heda Anna Chatrnuch      17.3.

Bruno Hasoò                18.3.

Tomáš Mifkoviè             18.3.

Jakub Noga                    18.3.

Kristína Treuerová            24.3.

Alexandra Kostelanèíková     28.3.

SPOMÍNAME

Andrey Alexandrovitch Kozhanov a 

Veronika Oslejová • Marek Zabadal 

a Mária Sandtnerová

Dobroslav Èajkoviè                  65 r.
Júlia Èechová                          84 r.
O¾ga Krišková                          64 r.
Valéria Štepánová                   49 r.
Emília Slušná                           60 r.
Peter Huntár                            47 r.
Ján Jurèík                                58 r.
Alojz Šilhár                               51 r.
Mária Kolariková                      94 r.
¼udmila Zifcsáková                  79 r.
Ján Fataláš                              30 r.
Anton Vittek                             40 r.
Gizela Kralovièová                   83 r.
Ing. Jozef Nosá¾                       63 r.
Ing. Marián Melišík                   55 r.

                     70-roèní
Václav Kohút                      4.4.
Marta Sucháòová               5.4.
O¾ga Èervenková            11.4.
Mária Radová                 12.4.
Vojtech Halan                13.4. 
Emília Chmelárová           19.4.
Fridrich Gyurisch            29.4.
Anežka Mindová        29.4.

 75-roèní
Veronika Nevedelová              3.4.
Vlasta Kikušová          5.4.
Anna Vašková          10.4.
Jaroslav Ondrejkoviè       17.4.
Marianna Brunovská     24.4.

80-roèní
Anna Kostelanèíková             3.4.
Cyril Klamo                   4.4.
Anton Ptaèin                     11.4.
Irma Gašparovièová           13.4.
Rudolf Biznár                14.4.
František Veselý         17.4.
Mudr. Xénia Vejborová         29.3.
Jozef Polka                19.4.
Božena Križanová         20.4.
Hedviga Za�ková          22.4.

85-roèní
Mária Burešová             1.4.
Hedviga Mojžišová            9.4.
František Gavenèiak        12.4.
Mária Brišková            26.4.

92-roèná
Anna Kováèechová             20.4.

94-roèná
Štefánia Romanová             19.4.

95-roèný
Pavel Spusta                5.4.

Kto v srdci žije, ne-
zomiera.
Dòa 29. 4. uplynie 
30 rokov, èo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, 
svokor a dedko

Viliam NOGA
Sláskou spomínajú manželka a 
deti s rodinami, Prosím venujte mu 
s nami tichú spomienku.

Dòa 13. 4. 2009 uply-
nul rok èo nás navždy 
opustil náš drahý syn, 
otec, dedko

Vladimír BREZÍK
z Pezinka. S láskou 
spomínajú rodièia a 
brat Stanislav, dcéry 

Julka, Vladka, Marianka s rodinami.

Dòa 19. 4. 2009 uplynulo 5 rokov, 
èo nás opustil milovaný otec 

Imrich ŠIROKÝ 
a 17. 4. 2009 uplynuli 4 roky, èo nás 
opustila milovaná mama 

O¾ga ŠIROKÁ.
S úctou a láskou spomína syn Ma-
rian.

Dòa 20. 4. 2009 uply-
nul rok, èo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec 
a dedko
Jozef POKOPEC.

S láskou spomína 
manželka Anna a 

synovia s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku.

Dòa 11. apríla 2009 
uplynulo dlhých 33 
r o k o v  è o  n á s  
navždy opustil náš 
drahý otecko

Rudolf 
BENÈURIK.

Bol to Pezinèan. 
Kto ste ho poznali venujte mu pro-
sím tichú spomienku. Ïakujeme, 
dcéry s rodinami.

Dòa 1. 5. 2009 uply-
nie 20 rokov, èo nás 
navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a 
dedko

Otto DEMOVIÈ.
S láskou spomínajú 
manželka a deti s 
rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

10. mája 2009 uply-
nie rok èo nás 
navždy opustil

Jaroslav 
KRAMPL.

Spomíname a neza-
búdame. Manželka 
a ostatná smútiaca rodina.

Odišli potichúèky bez rozlúèky. My 
ich však v srdciach  stále máme, s 

láskou na nich spo-
míname. Dòa 14. 4. 
2009 uplynulo 5 ro-
kov od úmrtia môjho 
manžela, otecka, 
dedka a pradedka 
Eduarda ŠVARCA

a dòa 16. 4. uplynul 
rok od úmrtia môjho 
syna 

Vladimíra 
ŠVARCA.

S láskou na nich spo-
mínajú – matka, súro-
denci, deti a ostatná 

smútiaca rodina.

Dòa 11. 3. 2009 sme 
si pripomenuli 10. 
výroèie úmrtia nášho 
drahého otca a 
dedka

Františka 
FOLTANOVIÈA.

Spomíname so smút-
kom v srdci. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Dòa 4. 4. 2009 sme 
si pripomenuli nedo-
žitých 71. rokov na-
šej drahej mamy a 
babky 

Heleny 
FOLTANOVIÈOVEJ
Spomíname so smút-

kom v srdci. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Dòa 13. 4. 2009 
uplynulo 30 rokov 
èo nás navždy opus-
til vo veku 33 rokov 
náš milovaný
Milan DEMOVIÈ.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, 

tichú spomienku. Manželka a deti s 
rodinami.

Kto v srdci žije, nezo-
miera! Dòa 30. 4. 
2009 uplynie rok, èo 
nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
otec a starý otec

František 
TOMAŠKOVIÈ.

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Eva, dcéra Monika, synovia 
Dušan a ¼uboš s rodinami. Ïaku-
jem všetkým, ktorí mu spolu s nami 
venujú tichú spomienku.

Dobrý èlovek nikdy 
neumiera v srdciach 
tých, ktorí ho milova-
li. Dòa 22. 4. 2009 
uplynulo 5 rokov, èo 
nás navždy opustil 
náš drahý manžel, 
otec, dedko

Bohumil KØUPALA.
S láskou spomínajú manželka An-
na, dcéry Janka, Martinka s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina. 
Ïakujeme všetkým, ktorí nezabudli 
a spomínajú spolu s nami.

Dòa 1. 5. uplynie 10 
rokov èo nás opustil 
náš drahý 

Milan SATKO
S úctou a láskou 
spomína smútiaca 
rodina.

Osud nikdy nevráti, èo nám vzal,
ostali len spomienky a žia¾.

   Dòa 31. 3. 2009 
uplynulo 25 rokov, 
èo nás navždy opus-
til náš otec, dedko, 
pradedko
     Peter POLÁK 
z Pezinka. Kto ste 
ho poznali, venujte 

mu, prosím, tichú spomienku. 
Dcéry Jozefína Klaèanová, syn 
Štefan Polák s rodinami.

Dòa 22. 4. 2009 uplynul rok èo nás 
navždy opustila naša milovaná ma-
mièka, babièka a prababièka

Emília 
BIELIKOVÁ. 

S láskou spomína-
me a ïakujeme všet-
kým ktorí nezabudli 
a venujú jej s nami 
tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Dòa 13. 4. 2009 uply-
nulo druhé výroèie 
od smrti môjho milo-
vaného manžela

Ivana 
MORAVÈÍKA. 

S nesmiernou boles-
�ou v srdci, ale s láskou a modlit-
bou, úctou a veènou vïakou na 
neho spomínajú manželka Irena, 
syn Peter s manželkou, dcéra Mo-
nika s manželom, vnuèky Adrika a 
Vaneska. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.
„Dobrý èlovek nikdy neumiera v 
srdciach tých, ktorí ho milovali.“

Vždy si všetkým 
pomáhala, na seba 
si zabúdala, odišla 
si, už niè �a nebolí 
naše srdce neza-
búda stále k tebe 
láskou horí.
Dòa 31. marca uply-

nulo 8 rokov, èo nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, ma-
mièka a babièka

Veronika WITTGRUBEROVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú man-
žel Jozef, dcéry Vierka a ¼ubka, 
za�ovia Marek, Ivan a vnúèatá Rad-
ko, Dominika a Veronika.
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Adela Banášová je jednou z tvárí tohtoroènej finanènej zbierky pre de-

ti Hodina de�om. Pred zbierkou došlo k stávke, že sa nepodarí vyzbiera� 

10 miliónov korún (331 939,19 eura). Stávku, rovnako ako ostatní známi 

¾udia z akcie, prehrala; vyzbieraná suma ku koncu marca prevýšila 504 

tisíc eur (vyše 15 miliónov Sk). Zbierka pokra-

èuje ešte do konca roka.

Adela s¾úbila, že v prípade prehry bude stá� 

tri hodiny vo výklade. K naplneniu jej s¾ubu do-

šlo v piatok 27. marca v Pezinku vo výklade 

obchodu United Colours of Benetton na Rad-

niènom námestí. Figurínu robila od 12. do 15. 

hodiny, za ten èas sa pre deti vyzbieralo 150 

eur.

Získané prostriedky sa každý rok rozde¾ujú 

de�om cez grantový program Hodina de�om.

                                              Text a foto (mo) Adela plní s¾ub zo stávky

Adela vo výklade v Pezinku

Pri prepisovaní èlánku Ako som 

prežil prechod frontu v apríli 1945 

(bol uverejnený v minulom èísle) 

sme urobili chybu.

Pezinský lekár sa volal Dr. Šmo-

groviè, nie Dr. Šimonoviè ako bolo 

uvedené.

Autorovi èlánku i èitate¾om sa 

ospravedlòujeme.         Redakcia

Oprava

Basketbalisti AB Cosmetics Pezi-

nok v semifinálovej sérii play-off v 

extralige majú za súpera BK 04 AC 

LB Spišská Nová Ves. 

V èase uzávierky bol stav na zá-

pasy 2:0 pre Pezinok. Hrá sa na tri 

ví�azné zápasy. Ví�az série postú-

pi do finále, porazený bude hra� o 

3. miesto. Kedy sa hrá: prípadný 

piaty semifinálový zápas – 29. 

apríla v Pezinku, v prípade po-

stupu do finále (hrá sa na 3 ví-

�azné zápasy) prvý duel v sérii 

bude 2. mája v Pezinku, keï budú 

hra� Pezinèania o tretie miesto, 

(hrá sa tiež na 3 ví�azné zápasy) 

prvý súboj bude 3. mája v Pezinku.   

                                              (mo)

Obhája titul?

V dòoch 26.-27. marca sa usku-
toènili Dni Pezinka v Mladej Bo-
leslavi.

Prvý deò zaèal vernisážou ilus-
trácií a vo¾nej tvorby manželov 
Nany Furiya a Petra Uchnára.

Na druhý deò primátori Mladej 
Boleslavi a Pezinka – MUDr. Ra-
duan Nwelati a Mgr. Oliver Solga, 
podpísali spoloènú deklaráciu o 
pokraèovaní 60-roèného partner-
stva našich miest. Pri tejto príleži-
tosti zaspievali èlenky spevácke-
ho zboru Boleslav okrem iných 
skladieb aj pieseò Aká si mi krás-
na. V príhovore primátori zdôraz-
nili význam partnerstva, ktoré nie 
je formálne, nako¾ko ¾udia oboch 
miest sa pravidelne stretávajú. 
Dôkazom toho je aj nedávna 
návšteva pezinských gymnazis-
tov v Gymnáziu J. Pekaøe a 
návšteva zástupcov Centra vo¾né-
ho èasu v Pezinku na mladobo-
leslavskom festivale detských a 

mládežníckych divadelných súbo-
rov.

Súèas�ou Dní Pezinka v Mladej 
Boleslavi bolo detské predstave-
nie Ako Tóno h¾adal tóny v podaní 
Divadla HAAF.

Druhý deò napoludnie pricesto-
vala do Mladej Boleslavi väèšia 
èas� pezinskej delegácie. Jej èle-

novia najprv absolvovali prehliad-
ku partnerského mesta. Potom 
navštívili výstavku ruèných prác s 
tematikou Ve¾kej noci a zúèastni-
li sa vyhodnotenia literárnej sú-
�aže seniorov, v ktorej uspela aj 
Pezinèanka Kamila Némethová. 
Program pokraèoval koncertom 
kapely Funny Fellows a Zuzany 
Haasovej, ktorej lídrom je Pezin-
èan Roman Feder. Koncert mal 
ve¾ký úspech, ktorý pokraèoval aj 
na veèernom festivale Jazzové 
jaro.

Podveèer sa uskutoènilo stret-
nutie zástupcov Akadémie tre-
tieho veku a vo¾ného èasu. Veèer 
program vyvrcholil závereèným 
koncertom mladej pezinskej sku-
piny Pro Taxxis.

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Primátori pri podpise zmluvy

Primátor mesta Oliver Solga ïa-
kuje všetkým úèastníkom Dní Pez-
inka v Mladej Boleslavi, ktorí sa 
prièinili, že podujatie bolo mimo-
riadne úspešné. Vïaka patrí naj-
mä úèinkujúcim, ktorých vystúpe-
nia sa stretli s ve¾kým ohlasom u 
mladoboleslavskej kultúrnej verej-
nosti i v médiách.                     (ra)

Primátor ïakuje
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Pezinok – mesto priate¾ské
k životnému prostrediu

História separovaného zberu v Pezinku

Po zvážení všetkých špecifík 
tuhého komunálneho odpadu (T-
KO) v meste bolo rozhodnuté ove-
rovací pokus sústredi� na separá-
ciu papiera, skla, bioodpadu a zvy-
škového odpadu. Prebiehal v ob-
dobí od 15. 2. do 25. 8.1992. Zú-
èastnilo sa ho 1228 domácností, 
èo predstavovalo 3728 obyvate¾o-
v. V máji 1992 bol pokus rozšírený 
o ïalších  269 domácností. Celko-
vo teda experiment zameraný na 
triedenie jednotlivých zložiek odpa-
dov (papier, bioodpad, sklo a 
ostatný netriedený odpad) prebie-
hal v 1497 domácnostiach, èo bolo 
približne 4550 obyvate¾ov. 

Pri overovacom pokuse boli  zís-
kané praktické skúsenosti a po-
strehy, ako napríklad:
- správne dimenzovanie nádob v 
lokalitách s viacpodlažnou zá-
stavbou
- vhodné zostavovanie sady ná-
dob v rodinnej zástavbe
- výber vhodného druhu nádoby 
na biologický odpad

Ïalším, hoci negatívnym, po-
znatkom bola vynaliezavos� oby-
vate¾ov použi� nádoby z kvalitných 
materiálov na iné úèely a z toho 
dôvodu boli poèas trvania pokusu 
zaznamenané prípady odcudze-
nia v poète cca 50 kusov 240 l ná-
dob.

V priebehu roka 1993 bolo tie-
denie TKO zavedené v celom 
meste. V marci boli zabezpeèené 
nádoby na triedený zber pre do-
mácnosti, technickú aj obèiansku 

Snaha vytvori� a zavies� moder-
ný odpadový systém redukujúci 
objem komunálnych odpadov 
viedla Mesto Pezinok k rozhodnu-
tiu postupne zavies� v meste sepa-
rovaný zber komunálneho odpadu 
triedením priamo v domácnosti. 
Po spracovaní Štúdie hospodáre-
nia a likvidácie odpadov pre mesto 
Pezinok bolo rozhodnuté zabez-
peèi� overovací pokus triedeného 
separovaného zberu vo vybra-
ných  lokalitách mesta. Na overo-
vacom pokuse sa podie¾ali odbor-
ní garanti: 
1/ firma SSI SCHÄFER  FRITZ 
SCHÄFER GmbH, jedna z najväè-
ších európskych a svetových fi-
riem, zabezpeèujúca výrobu a do-
dávku širokého sortimentu nádob 
na komunálny, priemyselný a ne-
bezpeèný odpad;
2/ firma BRANTER WALTER Gm-
bH, jedna z najväèších firiem v Ra-
kúsku zabezpeèujúca komplexné 
služby odpadového hospodárstva 
nielen v Rakúsku, ale aj v NSR a 
Luxembursku;
3/ firma PETMAS s. r. o., svojimi 
pracovníkmi, zapožièanými nádo-
bami na separovaný zber ako aj 
špecializovaným vozidlom zabez-
peèovala všetky èinnosti s overo-
vacím pokusom;
4/ spoloènos� KOVOPROJEKT 
BRATISLAVA  ekologické stavby 
spol. s r.o., bola poverená spraco-
vaním overovacieho pokusu sepa-
rovaného zberu a jeho vyhodnote-
ním.

vybavenos� a väèšinu živností. 
Mesto v tom èase pružne reago-

valo na povinnos� nového zákona 
o odpadoch z roku 1991, ktorý 
ukladal všetkým pôvodcom pred-
nostne odpady triedi� a využi� ich 
ako zdroj druhotných surovín ale-
bo energie.  Celá koncepcia  sys-
tému likvidácie odpadov od obèa-
nov bola založená na zabezpeèe-
ní toho, aby sa na skládku dostalo 
iba to, èo nie je možné využi� ako 
druhotnú surovinu.

V súèasnosti sa v Pezinku triedi 
komunálny odpad na zložky: pa-
pier, sklo, bioodpad, plasty a ne-
triedený odpad.  Od roku 1993 do 
roku 2003 sa separoval biologický 
odpad na celom území mesta. V 
roku 2004 prišlo k zrušeniu triede-
nia biologického odpadu na sídlis-
kách, obyvatelia bytových domov 
neboli ochotní, teda schopní triedi-
�. Na základe dlhodobých sledo-
vaní sa preukázala úplná neefek-
tívnos� vytrieïovania tejto zložky. 
Zrušením kontajnerov na biood-
pad sa odstránil problém šíriaceho 
sa zápachu z dlho nevysypaných 
kontajnerov. Triedenie biologické-
ho odpadu sa ponechalo iba v ro-
dinných domoch, kde obyvatelia k 
triedeniu pristupujú ve¾mi zodpo-
vedne. Zaèiatkom roka 2004 sa 
zaèalo s triedením plastov a pri-
budli aj nebezpeèné odpady.

Renáta Klimentová,
ved. odd. životného prostredia

Už v minulých èíslach  Pezinèa-
na sme pezinskú verejnos� infor-
movali, že Mesto Pezinok sa odvo-
lalo proti rozhodnutiu Krajského 
súdu v Bratislave na Najvyšší súd 
SR. Medzitým Krajská prokuratú-
ra podala žalobu vo veci nesúladu 
VZN o záväzných èastiach ÚPN 
na Krajský súd v Bratislave. Týka 
sa to ÚPN z roku 1996 a VZN z ro-
ku 1997, ako i všetkých zmien a 
doplnkov ÚPN, ktoré Mesto dote-
raz realizovalo. 

V èase, keï na skládke v Novej 
jame prebiehala kolaudácia, došlo 
v objekte k zosuvom pôdy, ktoré 
údajne ohrozili aj teleso skládky. 
Na základe týchto informácií si 
Mesto dalo urobi� odborný geo-
technický posudok, ktorý jasne po-
tvrdil spomínané zosuvy  a ná-
sledné poškodenia v èastiach, kto-
ré sú súèas�ou telesa skládky ako 
i retenènej nádrže a boli konštato-
vané i riziká ïalších zosuvov. Na-
priek tomu bola Inšpektorátom ži-
votného prostredia ( riadite¾ Ing. 
M.Held) skládka skolaudovaná a v 
súèasnosti sú, podla slov staros-
tov okolitých obcí, pripravené na 
podpis zmluvy na ukladanie komu-
nálneho odpadu na skládke v No-
vej jame.                                  (ra)

Informácie
o skládke

Mesto Pezinok a redakcia Pez-
inèana vyhlasujú 14. roèník celo-
mestskej sú�aže o najkrajšiu zele-
ò. Opä� sa bude sú�aži� v troch ka-
tegóriách: 1. okno, balkón, 2. 
predzáhradka, 3. verejnosti prí-
stupná budova (prevádzka slu-
žieb, zdravotnícke zariadenie, ško-
la, úrad a iné). Už teraz možno po-
dáva� tipy odbornej komisii (pred-
sedníèkou je Ing. Jana Gubánio-
vá, Mestský úrad v Pezinku, tel. 
033/6901 153, gubaniova.ja-
na@msupezinok.sk), ktorá moni-
toruje kandidátov od jari do októb-
rového vyhodnotenia sú�aže.    

Sú�až o najkrajšiu zeleò

Vyhodnotenie triedenia komunálneho odpadu v tonách  z 1100 l kontajnerov a 240 l nádob (bez odpadu 
z rekreaèných oblastí, kde sa netriedi), bioodpad  iba od obyvate¾ov rodinných domov. 

Rok Papier Sklo Bioodpad Plasty NO Vytriedené   Zvyšný 
spolu               netriede- 
                          ný odpad

1995 109,10 76,70 682,00 867,80 4699,80

1996 110,90 67,30 722,50 900,70 4233,00

1997 129,20 107,20 709,60 946,00 4854,90

1998 151,20 51,80 754,50 957,50 4856,70

1999 131,00 72,20 818,60 1026,90 5210,60

2000 103,80 88,30 763,50 955,60 4607,90

2001 112,49 61,90 793,10 967,54 4655,50

2002 108,90 79,60 903,20 1091,70 5151,20

2003 131,05 50,10 888,20 1069,35 5392,90

2004 171,40 24,64 879,12 8,87 4,85 1088,88 5528,90

2005 170,70 39,16 964,02 20,45 11,28 1205,61 5575,35

2006 181,01 16,55 932,47 20,47 19,11 1169,61 5640,05

2007 205,76 37,91 964,64 51,87 20,54 1280,72 6004,15
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Vyhlásenie majstrov Slovenskej 
republiky v amatérskych prete-
koch automobilov do vrchu – seriál 
Tatry Donau Cup, za rok 2008 sa 
uskutoènilo 19. marca v Banskej 
Bystrici. Na tomto podujatí poèas 
celej sezóny štartovali v rôznych 
triedach aj siedmi jazdci z Autoklu-
bu Pezinok. Najúspešnejšími v 
skupine El-2000 boli: Pavol Jajcaj 
(obsadil 1. miesto a stal sa maj-
strom SR), Lukáš Koník (2. mies-
to) a Dušan Nosál (3. miesto).

(AP)

Majster SR z Pezinka

Mestské zastupite¾stvo schváli-
lo dotácie z mestského rozpoètu 
na športovú èinnos� v roku 2009:

Klub orientaèného behu Sokol 
Pezinok – 4 212 € (na èinnos� klu-
bu), OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na 
bielenisku – 7 128 € (èinnos� klu-
bu, Štefanský turnaj o putovný po-
hár primátora, dobudovanie stol-
notenisovej herne), Minifutbalový 
klub Nový život – 663 € (memoriál 
M. Bacigála), ŠK hádzanej Agro-
karpaty – 7097 € (èinnos� klubu), 
1. JUDO CLUB – 5087 € (èinnos� 
klubu) AŠK, oddiel bežeckého ly-
žovania 2864 € (èinnos� oddielu, 
údržba a prevádzka bežeckého 
areálu na Babe), Karate – kickbox 
klub – 4888 € (èinnos� klubu), Mlá-
dežnícky basketbalový klub – 
17811 € (extraliga muži a CEBL), 
Jednota dôchodcov Slovenska 
165 € (športové hry seniorov),Klub 
šachu – 240 € (èinnos� klubu, me-
moriál R. Rétiho), GFC Grinava – 
6704 € (èinnos� klubu), Plavecký 
klub – 2094 € (èinnos� klubu), I. 
stolnotenisový klub Slovkarpatia – 
1592 € (èinnos� klubu), TJ Baník – 
6025 € (èinnos� klubu, osadenie 
lapaèov lôpt), Taneèné centrum 
Charizma – 2244 € (èinnos� klu-
bu), MaSK – 2992 € (èinnos� klu-
bu), Pétanque Club Spiders – 523 
€ (èinnos� klubu), Pezinský mode-
lársky klub – 936 € (èinnos� klubu), 
Volejbal Tenis Club – 4268 € (èin-
nos� - volejbal), Slovenský skau-
ting 331 € (na èinnos�), Softbalový 
klub – 538 € (èinnos� klubu). Roz-
delených bolo 78 402 €, v rezer-
ve primátora zostalo 21 180 €.

Schválené dotácie
na športovú èinnos�

V rakúskom Walschsee sa v 
dòoch 27. – 29. marca uskutoènil 
Európsky pohár v kickboxe. Na 
podujatí štartovalo 1285 preteká-
rov z 22 krajín Európy. Sú�ažilo sa 
v kategóriách semi, light a full con-
tact. Pezinský Karate – kickbox 
klub reprezentovali Svatava Špá-
niková, Zuzana Gregušová, Mi-
chal Sedláèek, Michal Greguš, Ma-
rek Mistrík, Miloš Mihály a Matej 
Dugoviè. V silnej konurencii si vied-
li dobre. Z. Gregušová v kategórii 
light contact ženy do 55 kg získala 
druhé niesto. Rovnako úspešne si 
poèínali vo full contacte mužov 
M. Sedláèek (kat. muži do 91 kg) a 
M. Mistrík (muži do 86 kg), ktorí 
prehrali až vo finále a obsadili dru-
hé miesta. Tretiu prieèku si vybojo-
val vo full contact muži do 71 kg 
M. Mihály. Ostatným Pezinèanom 
sa už tak nedarilo, skonèili v dru-
hom èi tre�om kole.                (mh)

Úspešne 
v Európskom pohári

Cez posledný marcový víkend sa uskutoènil v rakús-

kom Schwechate 9. roèník Memoriálu Ottokara Havlika v 

plávaní. Pretekov sa zúèastnili mladí plavci z Rakúska, 

Maïarska a Slovenska.

Štartovalo i pätnás� detí z Pezinka. Najlepšie z nich si 

viedla Simona Mièudová (1998), ktorá v polohovom preteku na 100 m 

bola piata a na 100 m znak šiesta. Z najmladších plavcov potešil Jarko 

Fleischhacker (1999), ktorý v disciplíne vo¾ný spôsob na 200 m si vyplá-

val siedmu prieèku. Zuzka Brocková (2000) na 50 m vo¾ný spôsob bola 

šiesta a na 50 m znak siedma.

Deti mali možnos� si vyskúša� atmosféru medzinárodných pretekov.  

Miroslava Verešvárska

Mladí plavci na pretekoch v Rakúsku

V piatok 3. apríla vyhlásili v 
Obradnej sieni Mestského úradu 
najlepších pezinských športovcov 
roka 2008 v kategóriách jednot-
livcov a kolektívov. Slávnostného 
aktu odovzdania ocenení sa 
okrem športovcov a funkcionárov 
klubov zúèastnili primátor mesta 
Oliver Solga, zástupcovia Komisie 
športu pri Mestskom zastupite¾-
stve a miestne médiá.

Poradie, na základe predlože-
ných hodnotení klubov, urèila Ko-
misia športu.

V kategórii seniorov – jednotliv-
cov sa na prvých troch miestach 
umiestnili pretekári Karate-kick-
box klubu. Ví�azkou sa stala Zuza-
na Gregušová, ktorá mala vlani 
mimoriadne úspešnú sezónu – zís-
kala bronzovú medailu na Maj-
strovstvách Európy, 2. miesto v 
Európskom pohári a bola prvá na 
Majstrovstvách Slovenska. Druhá 
v poradí skonèila Svatava Špáni-
ková, ktorá získala pre Slovensko 
6. miesto na ME a druhé v Európ-
skom pohári. Tretiu prieèku obsa-
dil Michal Sedláèek, dvanásty z 
ME, ví�az Svetového pohára a 
dvojnásobný ví�az MSR. Desiatku 
najlepších doplnili (bez poradia): 
Michal Fraòo (orientaèná cyklis-
tika), Alexandra Horáková (kick-
box), Martin Tománek (judo), Ka-
rol Alföldy (judo), Miloš Mihály 
(kickbox), Marek Bystrík (kick-
box), Matej Vinohradský (judo).

V kategórii seniorov – kolektí-
vov sa na prvom mieste umiestnil 
MBK Pezinok. Druhé miesto urèili 
Karate – Kickbox klubu a tretie 
Judo clubu.

V juniorskej kategórii – jed-
notlivci, prvú prieèku obsadil kick-
boxer Branislav Putec, ktorý zís-
kal 9. miesto na Majstrovstvách 
sveta a 1. a 3. miesto na MSR. Dru-
há skonèila Lenka Jablonovská, 
viacnásobná majsterka Sloven-
ska v orientaènom behu, a tretia 
mladá plavkyòa Simona Mièudo-
vá (trikrát 1. miesto na medziná-
rodných pretekoch v Paríži).Ïalší 
bez poradia: Adam Uherek (ju-
do), Juraj Holan (karate-kumite), 

Vyhlásili najlepších športovcov 
minulého roka

Michaela Kuchare-
ková (judo), Adam 
Brat (stolný tenis), 
Kamila Hozová (ka-
rate-kumite), Manh 
Le Duck (karate
-kumite).

Medzi juniorský-
mi kolektívmi na pr-
vé miesto zaradili 
Karate-k ickbox 
klub a na druhé 
družstvo starších 
žiakov v stolnom 
tenise. Tretie mies-
to nebolo urèené.
                        (mo)

Primátor Oliver Solga zablahoželal 
úspešným športovcom a poïakoval 
im za vzornú reprezentáciu mesta

Ocenenie pre 
Svatavu Špánikovú
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Mestské zastupite¾stvo schváli-
lo dotácie z rozpoètu mesta pre 
oblas� kultúry v roku 2009:

ZUŠ E. Suchoòa – 664 € (festi-
val E. Suchoòa – 8. roèník), Spo-
lok DH Grinavanka – 830 € (èin-
nos� DH), Folklórna skupina Ob-
strléze – 266 € (folklórna prehliad-
ka Slnko v nás), Obèianska inicia-
tíva Grinava – 332 € (organiz. 
miestnych tradícií), Spolok DH Caj-
lané – 2656 € (festival Dychovky v 
preši, nákup nástrojov pre DH), 
OZ PezinROCK – 498 € (festival 
PezinROCK), Július Balco – 664 € 
(vydanie románu Žlté ruže), An-
drej Balco – 332 € (knižná publiká-

Dotácie z mestského rozpoètu pre oblas� kultúry

Na celoslovenskej detskej hus-
¾ovej interpretaènej sú�aži Schnei-
derova Trnava 27. marca repre-
zentoval Základnú umeleckú ško-
lu Eugena Suchoòa a mesto Pezi-
nok 9-roèný huslista Adam Bere-
ník z triedy Mgr. ¼ubomíry Záhrad-
níkovej. V tvrdej konkurencii v pr-
vej kategórii vybojoval zlaté pás-
mo a tým aj možnos� vystúpi� na 
tohtoroènom Festivale Eugena 
Suchoòa v Pezinku. Srdeène bla-
hoželáme a prajeme ve¾a ïalších 
úspechov.        Zuzana Andelová

Zlato do Pezinka

cia Domésticas), ZO Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
– 498 € (èinnos� ZO), Cirkevný 
zbor ECAV – 332 € (tematický zá-
jazd pre deti, pomôcky do dielne), 
MO Živeny – 332 € (tematický zá-
jazd, prednášková èinnos�), Únia 
žien – 498 € (Spievajte s nami, 
Deò matiek, Žena za volantom), 
Dobrovo¾ný hasièský zbor – 66 € 
(sú�až grafických prác žiakov), 
Jednota dôchodcov v Grinave – 
232 € (èinnos� organizácie), Spe-
vácka skupina Jajoba – 100 € (èin-
nos� skupiny), Malokarpatský ba-
nícky spolok – 332 € (na èinnos�), 
Malokarpatská knižnica – 647 € 

(podujatia pre deti, projekt Jak 
vznika pohádka), Museum Vinofó-
rum – 664€ (projekt Pezinské vín-
ne pivnice), OZ P. D. F. – 498 € (po-
viedka Dino Buzatti), Malokarpat-
ské múzeum – 996€ (Keramické 
trhy), Branislav Poláèek – 166 € 
(projekt Grafiti v amfiteátri), OZ 
Rados� pri PKC – 332 € (kroje 
pre èlenov súboru), OZ Odkaz 
Štefana Prokopa – 664 € (projekt 
Zanecha� stopu), Ateliér PK – 
332 € (Bienále plastiky malého for-
mátu).

Rozdelených bolo 12 931 €, 
rezerva 3668 €.                         (r)

Veci èo spájajú ¾udí
Na Kvetnú nede¾u 5.apríla  sa 

uskutoènila prvá a posledná pre-
miéra divadelného predstavenia 
Pašiových hier u kapucínov v Pez-
inku. Námet èerpaný zo Sväté-
ho písma tvorcovia šikovne pre-
mostili so súèasnos�ou. Tak boli 
diváci nútení zamyslie� sa nad 
hriechmi dnešnej doby ako vojny, 
totalitné režimy, potraty, homose-
xualita a iné zvrátenosti, na ktoré 
nás Ježiš upozoròuje a za ktoré 
nakoniec sám zomrel. Námet, sce-
nár a réžiu vytvorili Maryn Hor-
váthová a Mia Gašparovièová s 
odbornou spoluprácou kapucí-
na Stana Kuèáka. Pre stvárnenie 
hlavnej postavy Ježiša si vybrali 
Mateja Brauna, ktorý túto úlohu 
zahral skvele a  vnútorne i navo-

nok sa s òou dokonale stotožnil. 
Dramatizujúce stvárnenie klasic-
kých pašiových postáv vkusne 
doplnili taneèné výkony „hriechov“ 
a troch ziel, ktoré sporadicky pre-
tkávali pokušeniami celé predsta-
venie. Vynikajú-
ce výkony podalo 
aj 50 úèinkujú-
cich hercov, kos-
tyméri, maskéri, 
kulisári, osvet-
¾ovaèi  a zvukári.  
Spoloèná tvorba 
nás ve¾mi oboha-
tila ¾udsky i du-
chovne. Odporú-
èame rozvinú� 
podobné aktivity 
v každej farnosti. 

Nie je to prechádzka ružovou zá-
hradou, no nakoniec prinesie ve-
¾a ovocia. Fotografie z predsta-
venia si môžete pozrie� na na-
šej webovej stránke www.kapu-
cini.sk                      (Stano a Mia)

Herci stváròujuci sedem hlavných hriechov

Veèer a noc plná hier, prekva-
pení, sú�aží a „nocovanie“ v kniž-
nici. Všetko sa to rozbehlo veèer 3. 
apríla o 18,00 hodine. Nebola to 
noc hocijaká, bola venovaná ve¾-
kému krá¾ovi rozprávkarov - Han-
sovi Christiánovi Andersenovi. Prí-
pravy v knižnici trvali dlho, aby sa 
malé „andersenèatá“ cítili rozpráv-
kovo a odniesli si èo najviac zážit-
kov. A èo všetko vlastne deti poèas 
tejto noci v knižnici robili? Bolo to-
ho neúrekom. 

Pri príchode každé die�a dosta-
lo èarovný balíèek so sladkos�ami, 
múdrou sovou a listinou na zbiera-
nie autogramov. Potom museli uro-
bi� prvú skúšku – prejs� èarovnou 
pavuèinou do „krajiny Anderseno-
vo“. Ïalšou úlohou bolo uhádnu� 
pod¾a obrázkov názvy Anderseno-
vých rozprávok, èo deti hravo 
zvládli a ukázali, že vo svete roz-
právok sa naozaj vyznajú. Aby sa 
však „Noc“ mohla skutoène zaèa�, 
museli deti aj dospelí zloži� prísa-
hu Andersenèiat a na túto noc si 
zvoli� rozprávkové meno. Potom 
už len posledná skúška – prelet na 
èarodejnej metle nad „anderse-
novským ohòom“. Keï sme sa vrá-
tili do rozprávkovej krajiny, našli 
sme tu spa� chlapca. Ako však vy-

svitlo, chlapec nespal, len spomí-
nal. Bol to totiž malý Hans Chris-
tián Andersen. Porozprával de�om 
o svojom detstve a uviedol prvého 
hos�a veèera Milana Richtera, zná-
meho „andersenológa“ a prekla-
date¾a Andersenových rozprávok. 
Teta spisovate¾ka Vierka Valacho-
vièová - Ryšavá tiež so sebou pri-
niesla kus rozprávkového sveta a 
zo srdca ho odovzdala de�om. No 
nielen rozprávky boli pokladom 
tejto noci. Vïaka nášmu milému 
„permoníkovi“ Jirkovi Vitálošovi, si 
deti na pamiatku tejto noci vyryžo-
vali zlato aj iné vzácne kamene. 
Po namáhavej èinnosti sa s rados-
�ou obèerstvili v „Bare u Anderse-
na“. Èarodejné elixíry uja Jožka 
mali ve¾ký úspech. Poèas noci nás 
navštívil Hans Christián po druhý-
krát, no už ako ve¾ký chlapec. Roz-
prával de�om zážitky zo štúdií a 
svojich ciest a aby sme v knižnici 
naòho v dobrom spomínali, prinie-
sol zo svojho putovania malièký 
stromèek, ktorý sme si spoloène 
zasadili ako „Rozprávkovník An-
dersenov“. Pred deviatou hodinou 
veèer nás navštívil rozhlasový re-
daktor Štefan Janák a vïaka ne-
mu sa naša „Noc s Andesrsenom“ 
dostala do živého vysielania Slo-

venského rozhlasu. Tesne pred 
polnocou rozprávková babièka 
Anièka de�om preèítala rozprávky 
na dobrú noc. Okolo jednej po pol-
noci sa deti uložili na svoje kari-
matky medzi regály s knihami. 
Niektoré zaspali hneï ako bábät-
ká, no mnohým od vzrušenia dlho 
rozprávkový spánok neprichádza-
l. Ráno deti prebudila vôòa èerst-
vých šišiek od pána Gottschalla z 
Bagety. Ani pomocníci neostali 
hladní, „dobre padla“ pizza z reš-
taurácie Lalia. Partnerom noci s 
Andersenom bolo vydavate¾stvo 
Slovart, ktoré venovalo každej za-
pojenej knižnici knižný dar. 

Po chutných raòajkách pani ria-
dite¾ka slávnostne ukonèila Noc s 
Andersenom. Poèas noci nechýba-
li zábavné hry a sú�aže, na ktorých 
si deti vysú�ažili bubuláky. No a rá-
no prišiel èas na ich míòanie na roz-
právkovej „Andersenovej burze“. A 
po burze zazvonil zvonec.... a pre 
deti si prišli ich rodièia. A veru mno-
hým sa domov ve¾mi nechcelo.

Èo poveda� na záver? Nikomu 
sa niè zlé nestalo, všetko dopadlo 
tak, ako malo. Veï i die�a i dospelí 
dobre vedia, že každá správna roz-
právka má š�astný koniec...

Viera Blanáriková, Jana Issiali

Noc s Andersenom v Malokarpatskej knižnici

Seniori v partnerskom meste 
Mladá Boleslav aj v tomto roku vy-
hlásili literárnu sú�až pre seniorov, 
tentoraz pod názvom Náš deduš-
ko automobil, alebo ako sa kedysi 
cestovalo. Téma je zadefinovaná 
široko – od dopravných prostried-
kov 20. storoèia vo všeobecnosti 
až po „premiestòovanie sa po svo-
jich“. Do sú�aže bude zahrnutá 
každá esej, poviedka alebo roz-
právanie, ktoré budú doruèené do 
31. 7. 2009 na Oddelenie styku s 
verejnos�ou MsÚ v Pezinku.

V minuloroènej sú�aži získala 
ocenenie Pezinèanka Kamila Né-
methová.                               (MA)

Literárna sú�až
pre seniorov

Fašiang v uliciach
Èlenovia Základnej organizácie 

Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Grinave usporiadali 3. roèník podu-
jatia Fašiang v uliciach, prièom 
hlavní aktéri boli v maskách. Tým-
to spôsobom opä� potešili a zaba-
vili spoluobèanov, ktorí si mohli za-
tancova� a zaspieva� si.        (am)

Únia miest Slovenska, mest-
ská organizácia Pezinok, uspo-
riada v nede¾u 6. júna o 15.00 
hod. v Dome kultúry 11. roèník 
celomestskej speváckej sú�aže 
PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE 
S NAMI.

Prihlási� do sú�aže sa môžu záu-
jemcovia v rôznych vekových ka-
tegóriách. Pokia¾ je spev vaším 
koníèkom a chcete sa ním prezen-
tova�, neváhajte a prihláste sa èo 
najskôr na tel. è. 0910 517 856 ale-
bo osobne v kancelárii cestovnej 
agentúry Eurosand v Dome kul-
túry v Pezinku.                       (mo)

Známa bratislavská galéria Mi-
chalský dvor v mesiaci apríli hosti-
la pezinského grafika a maliara 
Igora Piaèka. Vernisáž sa usku-
toènila 2. apríla.                       (ra)

Výstava I. Piaèku

Prihláste sa
na spevácku sú�až
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KULTÚRNE CENTRUM
PEZINSKÉ

Kultúrne programy na máj 2009

2.5. (sobota) o 19.00 h 

vo ve¾kej sále DK – 

MISS PEZINOK – finá-

lový ceèer okresnej sú-

�aže.

     8.5. (piatok) o 11.00 h v spoloèen-

skej sále  DK – MAJSTROVSTVÁ 

SLOVENSKA VO FITNESS DETÍ  

  9.5. (sobota) o 15.00 h vo ve¾kej 

sále DK – SLNKO V NÁS. II roèník 

prehliadky folklórnych súborov 

seniorov Malokarpatského regió-

nu. Hlavný garant: Folklórna sku-

pina Obstrléze

  14.5. (štvrtok) o 18.00 h v malej 

sále DK – DEÒ MATIEK ZUŠ E. 

SUCHOÒA

  15.5.  (piatok) o 19.00 h v malej 

sále DK – KONCERT V KLU-

BE MLADÝCH – THIERY AND 

FRIENDS

  16.5. (sobota) o 10.00 h v spolo-

èenskej sále DK – SENIORI SPIE-

VAJÚ – Krajská prehliadka spe-

váckych súborov pod záštitou pri-

mátora mesta Pezinok Mgr. Oli-

vera Solgu. Hlavný garant: Kraj-

ská organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska

  17.5. (nede¾a) o 16.00 h vo ve¾kej 

sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. 

Pokraèovanie cyklu rozprávok s 

detskou sú�ažou

  21.5. (štvrtok) o 17.30 h v saló-

niku – ŽIJE MEDZI NAMI– Stret-

nutie s významnou žijúcou osob-

nos�ou Pezinka

  23.-24.5. (sobota, nede¾a) – 

ORBIS HARMONIAE – Dni zdra-

vého života. Hlavný garant: Dárja 

Fehérová. (priestory DK)

  27.5. (streda) o 18.00 h v malej 

sále DK – METÓDY DOBÝVANIA 

RÚD V LOKALITE MALOKAR-

PATSKÉHO REGIÓNU – pred-

náška. Hlavný garant: Malokarpat-

ský banícky spolok

 28.5. (štvrtok) o 18.00 h. v saló-

niku DK –  SPIEVANKY. Veèer pre 

každého, kto má rád peknú pes-

nièku. Vedie: Eva Wengová a Ján 

Veselý

 29.5. (piatok) o 18.00 h v spolo-

èenskej sále DK – ABSOLVENT-

SKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHO-

ÒA.

KINO DOMU KULTÚRY

         3. Marley a ja             USA
     5.-6. Pokoj v duši        SR
         7. Fk: Kulièky                ÈR
           9. Monštrá vs. Votrelci USA

len o 19.00 h.
       10. Monštrá vs. Votrelci USA

o 17.00 a 19.00 h.
 12.-13. Verejný nepriate¾ è. 1  
                                               FRA
       14. Fk: René                   ÈR
15.- 17. Kuriér 3             FRA
 19.-20. Verejný nepriate¾ è. 1:

Epilóg                     USA
        21. Fk: Ukrutne š�astní  Dán
          23. Blesk    o 17.00 h.    USA
  22-24. Milionár z chatrèe

        VB, USA
 26.-27. Núdzový východ     USA
       28. Fk: Che Guevara Revo-

lúcia               FRA, Špa
 29.-31. Spoveï nákupnej ma-

niaèky               USA

Zaèiatok predstavení je o 19.00 h., 
pokia¾ nie je uvedené inak. ZMENA 
PROGRAMU VYHRADENÁ!

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

 

EPICENTRUM
Centrum vo¾ného èasu

Kreatívne sobotné 

popoludnia pre 

dospelých a mlá-

dež od 13 rokov

ŠPERKY

BATIKOVANIE a SAVOVANIE 

 – Príïte sa poteši�, vyro-

bi� si zvláštnou technikou pocíno-

vania prsteò, naušnice a iné mód-

ne doplnky, ktorými skrášlite se-

ba alebo niekoho z vášho okolia 

krásnym darèekom. Prihlási� sa  

je možné do 29. 4. telefonicky ale-

bo osobne v CVÈ. Kurz bude 2. 

mája od 14.00 do 19.00 hod. Cena 

10 €.

– 

Savo pozná každý z nás ako de-

zinfekèný prostriedok na èistenie, 

ale my ho vieme využi� aj inak. 

Chcete s nami s farbou a savovou 

technikou vyrobi� doplnky do do-

mácnosti? Príïte 16. mája o 14.00 

hod. do Centra vo¾ného èasu v 

Zámockom parku. Kurz bude 

do 19.00 hod. Prihlási� sa možno 

na tel. è. 0911402021 alebo 

033/6412020. Cena 10 €. Bližšie 

informácie na www.epicen-

trum.org

Ak sa chcete podeli� s nami o ra-

dos� z vášho zvieratka, prineste 

nám do 30. apríla 2009 fotografiu, 

na ktorej je váš domáci miláèik. Fo-

tografie budú vystavené v Centre 

vo¾ného èasu v Pezinku a najkraj-

šie odmeníme poèas podujatia 

Deò matiek (10. mája).

Sú�až o najkrajšiu fotografiu

MESTSKÉ MÚZEUM

VÝSTAVY
Literárne v Pezinku, literárne 
o Pezinku – výstava, ktorá 
chce priblíži� prácu literárne 
èinných Pezinèanov, ako aj lite-
ratúru venovanú Pezinku a jeho 
osobnostiam v minulosti i sú-
èasnosti potrvá do 30. 4. 2009

Stále expozície:
ZO ZEME – expozície archeológie 
Pezinka a blízkeho okolia

SAKRÁLNA PLASTIKA – Jozef 
Franko
Otvorené: utorok – piatok: 10.00 – 
18.00, sobota 10.00 – 16.00

GALÉRIA
INSITNÉHO UMENIA

10.5. (nede¾a) o 16.00 hod. – MA-
MIÈKE NAJKRAJŠÍ KVIETOK 
DÁM – Tvorivá dielòa len pre deti.
Bližšie v èlánku K sviatku matiek 
na 1. strane.
31.5. (nede¾a) o 16.00 hod. – 
DNES SA IBA HRÁME – MDD v 
Schaubmarovom mlyne – hry, po-
sedenie a dobrá nálada. Vstupné 
1€.

Èerpali inšpiráciu
V dòoch 1. a 2. apríla sa riadi-

te¾ka Centra vo¾ného èasu 
Zuzana Majerníková spolu s ko-
legyòou Tamarou Grancovou, 
vedúcou divadelného krúžku, 
zúèastnili Divadelného festivalu 
Pána Pipa. Zároveò navštívili 
partnerský Dom detí a mládeže, 
zoznámili sa s jeho èinnos�ou a 
vo¾noèasovými aktivitami pre 
deti a mládež a pozreli si jed-
notlivé pracoviská DDM v 
meste. Výsledkom bolo nadvia-
zanie spolupráce a dohoda o 
s p o l o è n ý c h  a k t i v i t á c h .                   
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