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V piatok 1. januára o 1.00 hod.
sa uskutoční na Radničnom ná-
mestí tradičné novoročné stret-
nutie Pezinčanov, na ktoré vás
srdečne pozývame.

Spoločne oslávime príchod no-
vého roku 2010 a pripomenieme si
Deň vzniku Slovenskej republiky.

Oslava začne hymnou SR, po-
tom sa účastníkom prihovorí pri-
mátor mesta. Program vyvrcholí
ohňostrojom.

Organizátori pripravili pre účast-
níkov drobné občerstvenie. (ra)

Mestské zastupiteľstvo v Pezin-
ku zasadalo poslednýkrát v tomto
roku v piatok 11. decembra. Na-
jdôležitejším bodom rokovania bo-
lo schválenie rozpočtu na budúci
rok. Po búrlivej diskusii a množstve
návrhov z radov poslancov bol roz-
počet nakoniec schválený ako vy-
rovnaný vo výške 16 689 575 eur,
čo predstavuje 503 miliónov korún.

Boli schválené tiež rozpočty
príspevkových organizácií mesta
a mestských eseročiek.

Poslanci vzali na vedomie sprá-
vu o činnosti primátora. O jeho od-
mene sa nehlasovalo, keďže sa jej

už na začiatku vzdal v prospech
odmien zamestnancov úradu,
ktorí odviedli prácu mimo rámca
svojich pracovných povinností a v
prospech terénnej opatrovateľskej
služby. Odmeny sa rovnako vzdal
aj viceprimátor. Odmena v plnej
výške bola odsúhlasená len hlav-
nej kontrolórke.

Poslanci zobrali na vedomie
tiež informácie o vybudovaní ka-
ranténnej stanice na odchyt túla-
vých psov v areáli MPS na Dubo-
vom vŕšku, ktorú bude odborne
vykonávať občianske združenie
„Pes v núdzi“. (ra)

Niekoľko mesiacov prebiehala
na portáli slovakregion.sk súťaž o
najkrajšie slovenské mesto a
obec. Hlasovali nielen Slováci,
ale aj ľudia zo zahraničia. Celko-
ve odoslali takmer 800 tisíc hla-
sov. Naše mesto sa umiestni-
lo na krásnom druhom mieste,
hneď za Skalicou. Pezinok získal
27 072 hlasov.

V súčasnosti sa pripravuje
slávnostné odovzdávanie ocene-
ní a vyhlásenie ďalšieho ročníka.
Tento úspech Pezinčanov iste
poteší. (ra)

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania,

dovoľujem si vám, tak ako kaž-
doročne v tomto čase, zaželať
príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a tiež pokoj, pohodu
a lásku v kruhu vašich najbliž-
ších. V nadchádzajúcom roku
2010 želám každému z vás dni
naplnené radosťou, zdravím
a úspechmi.

Oliver Solga
primátor Pezinka

Ústavný súd Slovenskej repub-
liky rozhodol v súvislosti s pezin-
skou skládkou v Novej jame, že Pe-
zinčania, ktorí žiadali sprístupne-
nie informácií o októbrovom roz-
hodnutí ÚS nie sú účastníkmi ko-
nania. Už na protestnom mítingu
12. novembra požiadalo súd vy-
še 1200 nespokojných obyvateľov
mesta o sprístupnenie tejto infor-
mácie, aby bolo jasné na základe
akého rozhodnutia sa vozí odpad
do Pezinka. Senát ÚS rozhodol, že
sťažnosť sťažovateľa – staviteľa
skládky prijíma naďalšie konanie a
zároveň odkladá vykonateľnosť
rozhodnutia Najvyššieho súdu, kto-
rý skládku v máji t. r. zastavil.

Predsedníčka ÚS SR Ivetta Ma-
cejková v stanovisku uvádza, že

procesné rozhodnutia ÚS sa v súla-
de s osobitnými právnymi predpis-
mi doručujú len účastníkom kona-
nia. Podľa jej slov je len obchodná
spoločnosť Ekologická skládka
a.s. účastníkom konania. Podľa
agentúry SITA, ktorá má stanovis-
ko k dispozícii, sú zo sprístupnenia
na základe zákona o slobodnom
prístupe k informáciám výslovne
vylúčené informácie, ktoré sa tý-
kajú rozhodovacejčinnosti súdov a
takým je aj predmetné uznesenie,
ktoré je procesným rozhodnutím
Ústavného súdu.

Na základe tohto uznesenia sa
však začal odpad do Pezinka voziť,
tak si totiž rozhodnutie ÚS SR vy-
svetlil prevádzkovateľ skládky. Voči
tomuto neprotestuje ani Inšpekcia

životného prostredia ani podpred-
seda vlády Miroslav Čaplovič, ktorý
pred časom verejne hovoril o za-
stavení skládky. Od konca októbra
tak do Pezinka opäť prúdia stov-
ky ton odpadu. Prekvapujúca je aj
rýchlosť s akou Ústavný súd konal,
keď v priebehu jedného mesiaca
rozhodol o prijatí na ďalšie konanie
a o pozastavení účinnosti rozhod-
nutia Najvyššieho súdu SR. Obvy-
kle mu takéto rozhodovanie v iných
kauzách trvá mesiace až roky.

„Nesprístupnenie rozhodnutia,
ktoré ovplyvňuje životy 22-tisíc oby-
vateľov mesta nie je v súlade s prin-
cípmi právneho štátu“ konštatuje
Zuzana Aimaq-Fialová, z Via Iuris,
ktoré poskytuje právnu pomoc Pe-
zinčanom. (ra)



V dňoch 21. – 24. januára 2010
sa uskutoční v bratislavskej Inche-
be 16. ročník medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF SLO-
VAKIATOUR. Na veľtrhu, ktorý je
jedným z najvýznamnejších podu-
jatí tohto druhu v regióne Strednej
Európy, budú zastúpené všetky ty-
py subjektov s cestovným ruchom
súvisiace. Usporiadatelia majú po-
tvrdenú účasť vyše 400 vystavo-
vateľov zo Slovenska a zo zahra-
ničia. Záujem prezentovať sa

prejavili všetky regióny Sloven-
ska. Ich expozície poskytnú infor-
mácie o zaujímavostiach, historic-
kých pamiatkach,prírodných krá-
sach a možnostiach ubytovania.

Mesto Pezinok bude mať svoje
zastúpenie v spoločnej expozí-
cii Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Okrem našich zástupcov
tu budú k dispozícii propagačné
materiály a publikácie. Výrazne
tiež prispejeme do spoločného kul-
túrneho programu. (ra, mo)

Koncom tohto roka dôjde k zjed-
nosmerneniu ul. SNP. V súvislosti
s tým bude riešená aj doprava na
uliciach Majakovského, Hviezdos-
lavova a Fraňa Kráľa. Predpokla-
daným výsledkom dopravného
riešenia ulice SNP je zníženie poč-
tu vozidiel tranzitujúcich týmto úze-
mím a zníženie rýchlosti pre pre-
chádzajúce vozidlá.

Do 22. decembra príde k týmto
zmenám:
- ulica SNP bude zjednosmernená
v smere od Okružnej ulice ( od Sau-
laku) až po Kupeckého ulicu
- ulica Majakovského bude zjed-
nosmernená od križovatky s uli-
cou Fraňa Kráľa až po križovatku s
ulicou SNP
- ulica Fraňa Kráľa bude slúžiť ako
jednosmerná jednoprúdová komu-
nikácia v smere jazdy od ulice
SNP na Majakovského
- Hviezdoslavova ulica bude slúžiť
ako jednosmerná jednopruhová
komunikácia v smere jazdy od uli-
ce Majakovského po ulicu SNP
-príjazd na Gorkého ulicu bude v
smere jazdy od Bratislavy cez
ulicu SNP zabezpečený po znovu-
otvorenej komunikácii pozdĺž areá-
lu bývalého Osanu do sídliska Sta-
rý dvor
- vytvorí sa zóna so zákazom
vjazdu nákladnej dopravy nad 3,5
t s výnimkou vozidiel zásobovania

a dopravnej obsluhy – všetky
vjazdy do lokality budú označené
príslušným dopravným značením;
jedná sa o ulice Fajgalská cesta,
Malokarpatská, Majakovského,
Tolstého, Š.Polkorába, Okružná,
Komenského, Fraňa Kráľa, Miero-
vá, Bernolákova od 1. mája a Hr-
nčiarska;

Z dôvodu minimalizácie kolíz-
nych bodov v riešenej lokalite je
plánované v roku 2010 vykonanie
následných zmien v dopravnom
značení v priamej náväznosti na
uskutočnené zmeny:
- zjednosmernenie Saulakovej uli-
ce s vjazdom od ulice SNP
- zjednosmernenie Puškinovej ulice
v smere jazdy od SNP k Tolstého
- zjednosmernenie časti ulice Fra-
ňa Kráľa v úseku medzi ulicou
SNP a Tolstého v smere od Tolsté-
ho k SNP
- zjednosmernenie Hviezdoslavo-
vej ulice v smere od SNP po Mie-
rovú.

Predpokladaný termín realizácie
dopravných zmien je 22. 12. 2009.

Dlhotrvajúce sťažnosti obyva-
teľov Ulice SNP na neúnosnú dop-
ravnú záťaž viedli k tomu, že sa
problémami začalo zaoberať vede-
nie mesta i dopravný inžinier Poli-
cajného zboru SR. Mesto dalo vy-
hotoviť monitoring, ktorý potvrdil,
že v čase rannej a popoludňajšej

špičky po tejto ulici prejde 700 –
900 automobilov za hodinu. Naj-
optimálnejším riešením sa preto
javilo zjednosmernenie tejto ulice,
čo bolo aj požiadavkou obyvate-
ľov. Okrem toho sa súbežne pri-
kročilo aj k riešeniu okolitých ulíc
ich zjednosmernením a niektorými
ďalšími opatreniami.

Faktom je, že túto ulicu
zaťažovali najmä autá idúce od
Modry a krátiace si cestu cez pre-
mostenie Saulaku a Okružnú
ulicu. Navrhovatelia tohto riešenia
sú si vedomí toho, že zjednosmer-
nenie Ulice SNP bude viesť k za-
husteniu dopravy v priľahlých ulici-
ach, ale aj k
rozptylu automobilov a k hľadaniu
iných trás. Do akej miery to kde bu-
de, ukáže až čas. Je pochopiteľ-
né, že nie všetci obyvatelia okoli-
tých ulíc budú toto riešenie prijí-
mať pozitívne, treba však hľadať
kompromis, aby postihnutí do-
pravnou záťažou neboli len oby-
vatelia Ulice SNP, a tiež hľadať ta-
ké riešenia, ktoré by zložitú do-
pravnú situáciu v meste aspoň v
optimálnej miere rozložili do prija-
teľnej podoby.

Preto žiadame občanov dot-
knutých častí o pochopenie. Sme
pripravení po čase toto riešenie
prehodnotiť a radi tiež privítame
pripomienky a návrhy zo strany
občanov. (OŽP)

Je tu zimné obdobie a s ním aj
možné problémy so snehom či
poľadovicou na chodníkoch a ko-
munikáciách. Chceli by sme vám,
vážení občania, podnikatelia, maji-
telia nehnuteľností pripomenúť
povinnosti, ktoré vám vyplývajú zo
Všeobecne záväzného nariadenia
mesta ohľadom zimnej údržby.

Postarajte sa o pravidelnú a
včasnú údržbu chodníkov (odpra-
távan ie snehu, posyp pr i
poľadovici) pred vašimi nehnu-
teľnosťami, aby nedošlo k zrane-
niam chodcov a iných užívateľov
komunikácií. Spoločnými silami
zvládnime nás-trahy zimy, ktorá
niekedy dokáže zaskočiť a
nečakane skomplikovať náš život.

Prvý poslanecký deň v novom
roku 2010 sa uskutoční v stredu
13.januára od 16. do 18.00 hod.
na Mestskom úrade v Pezinku. Po-
slanci mestského zastupiteľstva
sa stretnú s občanmi v miestnosti
č. 19 na prvom poschodí. Možno
sa na nich obrátiť s podnetmi, pri-
pomienkami, otázkami týkajúcimi
sa života v meste či so žiadosťami
o vysvetlenie rozhodnutí pezin-
skej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Klubu Cajlanov na Caj-
lanskej 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)

V tomto roku je na Radnič-
nom námestí nádherný vianočný
strom. Pezinčanom ho k najkraj-
ším sviatkom roka daroval Eduard
Hacker zo Zigmundíkovej ulice.
Jedlička rástla pred jeho domom,
ale jej korene už začali narúšať
inžinierske siete, preto ju bolo nut-
né vyrezať. Mesto Pezinok aj v me-
ne obyvateľov za darovaný strom
ďakuje. Foto

Pezinská mestská spoloč-
nosť, s.r.o. so sídlom na Hollého
ul. č. 2 (bývalá Poliklinika) ďaku-
je Ing. Štefanovi Novákovi za
darovanie použitého invalidné-
ho vozíka pre imobilných a sta-
rých občanov – pacientov.
Vďaka nemu sa budú môcť paci-
enti jednoduchšie prepraviť k
najbližšiemu výťahu v areáli po-
l i k l i n i k y.

Ing. Juraj Pátek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Napriek hospodárskej kríze,
ktorá sa výrazne dotkla nielen
občanov, ale aj samospráv, Mesto
Pezinok pokračovalo aj v druhej
polovici tohto roka vo výstavbe a
rekonštrukcii niektorých komuni-
kácií, v budovaní ihrísk a oprave
školských zariadení.

Jednou z najväčších akcií je-
sene bola rekonštrukcia chodní-
kov a výstavba nových parkovísk
na sídlisku Muškát popri hlavnej
ceste od začiatku Ulice gen. Pek-
níka až po koniec Trnavskej ulice.
Chodníky v dĺžke 350 bežných me-
trov (763 m2, 12 parkovacích
miest a 225 m2 vnútorných komu-
nikácií) ale aj niekoľko telies verej-
ného osvetlenia stálo spolu 99
5020 eur (cca 3 mil. Sk). Pribudlo

aj niekoľko sto m2 trávnikov. K spo-
kojnosti tejto časti mesta už snáď
chýba len väčší počet parkova-
cích miest, nový asfalt vnútroblo-
kových komunikácií a ihrisko pre
odrastenejšiu mládež.

Rekonštrukciou prešla aj časť
Meisslovej ulice, kde bol starý as-
falt nahradený zámkovou dlažbou
a boli tu osadené kvetináče so stro-
mami. Nový je aj bezbariérový pre-
chod k Bille. Všetky práce boli fi-
nancované spoločnosťou, ktorá v
týchto miestach kládla nové optic-
ké siete.

V tej istej dobe boli dobudované
a vyasfaltované chodníky na Moy-
zesovej ulici, ktorých podstatná
časť bola rekonštruovaná spolu s
novými parkoviskami ešte v minuo

lom roku. Práce boli na čas preru-
šené v súvislosti s realizovanou
nadstavbou rožného bytového do-
mu. Vnútro tohto sídliska už špatí
len rad garáží, z ktorých niektoré
sú neudržiavané celé roky. (ra)

Chodník
na Trnavskej ulici



Riaditeľstvo Základnej školy,
Kupeckého 74 v Pezinku srdečne
pozýva budúcich prváčikov a ich
rodičov v sobotu 16. januára 2010
od 15.00 do 18.00 hod. na Deň ot-
vorených dverí.

Príďte prežiť spoločne s nami
netradičné sobotné popoludnie.
Ukážeme vám priestory, kde
môže vaše dieťa tráviť ďalšie roky.

Tešia sa na vás učitelia a vede-
nie školy. (zš)

V sobotu 28. novembra sa usku-
točnilo v našom kraji druhé kolo
volieb do Bratislavského samo-
správneho kraja, v ktorom sme vo-
lili predsedu. Do druhého kola post-
úpili dvaja najúspešnejší kandidáti
z prvého kola – Pavol Frešo a Vla-
dimír Bajan.

Volieb v Bratislavskom kraji sa
celkovo zúčastnilo 110 138 voli-
čov, čo je 20,18 percent. Zaujíma-
vosťou je, že v druhom kole sa vo-
lieb zúčastnilo viac voličov ako v
prvom kole (19,46%). Suverén-
nym víťazom sa stal kandidát koa-
lície SDKÚ-DS, KDH, OKS, SMK
a SaS – Pavol FREŠO, ktorého
volilo 60 163 voličov ( 60,50 %).
Nezávislý kandidát s podporou ko-
alície SMER, HZDS, SZS, HZD -
Vladimír Bajan získal 39,49 % hla-
sov. Bajan vyhral tesne len v
dvoch z 18 volebných obvodov.

Vo volebnom obvode č.12 ( za-
hrňuje Pezinok, Svätý Jur, Sloven-
ský Grob, Viničné, Limbach)

Freša volilo 2857 voličov (61,28
percent). Nebol úspešný iba v Slo-
venskom Grobe, kde získal Bajan
66 % hlasov, ale zúčastnilo sa tu
volieb najmenej voličov (13 %).
Víťaz volieb získal najviac hlasov
v Pezinku (18,1 %) a Limbachu
(17,4). V obvode č. 12 sa zúčastni-
lo volieb 17,14 % voličov.

V Pezinku jasne vyhral Pavol
Frešo. Získal 65 percent hlasov,
keď zvíťazil vo všetkých sedem-
nástich volebných okrskoch. K ur-
nám prišlo 18,1 percent voličov, čo
je len o desatinku menej ako v pr-
vom kole.

V Bratislavskom samospráv-
nom kraji, ako jedinom na Sloven-
sku, bude župan z radov opozície
a taktiež v 44-člennom Zastupi-
teľstve BSK bude mať väčšinu koa-
lícia SDKÚ-DS, KDH, OKS, SMK
a SaS, ktorá získala 26 kresiel. V
ďalších siedmich slovenských kra-
joch zvíťazili kandidáti na predse-
du podporovaní vládnou koalí- kra-

ciou, ktorá má tiež väčšinu v zas-
tupiteľstvách (okrem Nitrianskeho
kraja, kde zvoleného župana a
kandidátov na poslancov podpo-
rovali spolu Smer, SDKÚ a KDH).

Ustanovujúce zasadnutie nové-
ho Zastupiteĺstva BSK a sľub župa-
na sa uskutoční 23. decembra.

(mo)

Počet zapísaných voličov
Účasť voličov na voľbách
Volebná účasť v percentách
Počet hlasov pre Bajana
Počet hlasov pre Freša

18 571
3 362
18,1
1 157 (35%)
2 180 (65%)

Údaj
Mesto/obec

Pezinok

Poznámka: 30 odovzdaných hlasov bolo neplatných pre nesprávne vyplnený hlasovací lístok.

Svätý Jur Slov. Grob Viničné Limbach Spolu

4 192
664
15,8
318 (48%)
344 (52%)

1 746
227
13
149 (66%)
78 (34%)

1 593
219
13,7
105 (48%)
114 (52%)

1 261
220
17,4
76 (35%)
141 (65%)

27 363
4 692
17,14
1 805 (39%)
2 857 (61%)

Slávnostný galavečer venova-
ný vyhodnoteniu projektu Sloven-
sko bez bariér sa uskutočnil 7. de-
cembra v novej budove Sloven-
ského národného divadla. Mesto
Pezinok bolo ocenené za najkom-
plexnejší program pomoci teles-
ne postihnutým. Vybudovanie no-
vých bezbariérových chodníkov a
ciest, ktoré majú aj navádzacie prv-
ky pre nevidiacich, hydraulická plo-
šina a výťahy v budove na Radnič-
nom nám. č.9, v ktorej je okrem iné-
ho sídlo Sociálnej poisťovne a vy-
danie Handimapy stačilo na oce-
nenie, ktoré Pezinok získal už po
tretíkrát za ostatných sedem ro-
kov.

Ocenenie v SND prevzal osob-
ne primátor mesta Oliver Solga.
Záznam zo slávnostného gala-
večera bude odvysielaný na STV
2 v stredu 23. decembra.

Hladinu verejnej mienky v uply-
nulých dňoch v našom meste roz-
vírilo predĺženie nájomnej zmluvy
s poľovníckym združením Leštiny.
Po desiatich rokoch spravovania
revíru, ktoré každoročne hodnotili
Mestské zastupiteľstvo a zo strany
poslancov neboli vznesené nikdy
žiadne pripomienky, bol na roko-
vanie MsZ 26. júna predložený ná-
vrh na predĺženie zmluvy oďalších
desať rokov. Tento návrh neprešiel
o jeden hlas a následne bolo dopo-
ručené zaoberať sa zmluvou až po
prijatí novely zákona, ktorá po no-
vom rieši aj nájmy a výkon
poľovného práva.

Primátor písomne oslovil
združenia, aby podali svoje ná-
v r h y
a to nielen na výšku nájmu, ale
doložili aj víziu starostlivosti o revír
do budúcnosti a členskú základ-
ňu. Medzitým mesto ako majorit-
ný vlastník (68 percent) dostalo
informáciu od druhého najväč-
šieho vlastníka, Štátnych lesov,

ktorý doporučil uzavrieť zmluvu
s Poľovníckym združením Leš-
tiny.

Na nasledujúcom MsZ boli pí-
somné návrhy troch združení pred-
ložené. Najvyššiu cenu dalo
združenie OZ Karpaty a to 13 tis.
eur (má 7 členov). Druhé PZ
Lesagro ponúklo desaťnásobok
dovtedajšej sumy, teda 10 115 eur
(má 6 členov) a nakoniec Lešti-
ny ponúkli 10 950 eur (majú 25 čle-
nov).

Priamo na MsZ predseda PZ
Lesagro Ing. Pavelka navýšil ceno-
vú ponuku na 17 tis. eur. Ostatní
dvaja odmietli dať vyššiu cenu,
pričom predseda PZ Leštiny upo-
zornil, že cenu by mohol navýšiť
až po odsúhlasení členskou zá-
kladňou. Primátor, ktorý podľa zá-
kona rozhoduje o poradí v akom
sa hlasuje, dal ako o prvom návrhu
hlasovať o ponuke PZ Leštiny. Ná-
vrh bol schválený väčšinou prí-
tomných poslancov, pričom si po-
slanci boli vedomí, že v tomto prí-

pade nemusí rozhodovať len naj-
vyššia ponúknutá cena, ale aj kva-
lita výkonu poľovného práva a do-
terajšie výsledky alebo referencie.

Od tohto okamihu sa objavilo
na verejnosti a dokonca aj v celo-
štátnej tlači osočovanie primátora
zo strany PZ Lesagro, že prenajal
revír za nevýhodných podmienok,
neinformoval dostatočne poslan-
cov a dopustil sa podpisom zmlu-
vy nehospodárneho nakladania s
majetkom mesta. To všetko aj na-
priek skutočnosti, že o prenájme
rozhodlo hlasovaním Mestské za-
stupiteľstvo.

PZ Lesagro podalo 10. novem-
bra mestskému zastupiteľstvu pod-
net na prešetrenie postupu primá-
tora, resp. zákonnosti prijatého
uznesenia MsZ zo dňa 11. sep-
tembra 2009. Nezávisle od roz-
hodnutia MsZ 11. decembra poži-
adal primátor už na predchádzajú-
com zasadnutí mestskej rady, aby
správnosť a zákonný postup jeho
rozhodnutia posúdil prokurátor.

Mestské zastupiteľstvo sa opa-
kovane zaoberalo aj prevádzko-
vým poriadkom pre zónu platené-
ho parkovania v centre mesta na
Radničnom námestí. Prevádzko-
vateľom tohto parkoviska bude Pe-
zinská mestská spoločnosť s r.o.,
ktorá sa pretransformovala z Mest-
ského zdravotníckeho strediska.
Spoplatnenie bude zabezpečené
dvomi samoobslužnými automat-
mi. Parkovisko bude v prevádzke
v pracovných dňoch – pondelok až
piatok od 8.00 do 17.00 hod. Po-
platok je stanovený na 50 centov
za 1,5 hod. (Porovnateľné mestá
majú väčšinou poplatok 1 euro za
hodinu.) Skušobná prevádzková
doba začne 4. januára, plná pre-
vádzka bude spustená 15. januára
2010. (ra)

ľ
v pracov-

ných dňoch

-

Kancelária prvého kontaktu na
Mestskom úrade v Pezinku (na prí-
zemí v avo) bude ob anom
prístupná nepretržite

od 7.30 do 16.00
(v stredu do 17.00 a v piatok do
15.00 hod.) Týmto sa od 1. ja
nuára ruší doterajšia prestávka na
obed, ktorá bola v ase od 11.30
do 12.30 hod.

č

č
(ra)



Lions klub BOZIN Pezinok na
záver dobrovoľníckych aktivít v roku
2009 si vás dovoľuje pozvať na tra-
dičný vianočný punč na Vianočných
trhoch v dňoch 18.-20. decembra.
Členovia klubu vám ho ponúknu v
stánku na Radničnom námestí.

Príďte sa v rámci trojdennej bene-
fičnej akcie a v návale radostných
starostí zastaviť a ochutnať vynikajú-
ci nápoj. V tomto roku umožňujeme
aj odber punču k vianočnému stolu.

Celý výťažok dobročinnej akcie
bude venovaný Základnej špeciál-
nej škole v Pezinku a Domovu soci-
álnych služieb Merema v Modre.
O sume získanej z tejto akcie bude-
me informovať. Lions klub Bozin

V mene rady, členov ZO SZTP č.
123 a občanov mesta Pezinok vy-
slovujeme nespokojnosť s formou
uverejnenia článku o Posedení pri
hudbe v č. 11/2009.

Naša ZO SZTP Vám dodala
príspevok o akcii včas a požiadala o
uverejnenie celého znenia príspe-
vku. Vy ste rozhodli, že o posedení
budete informovať, ale neuviedli ste
menovite nikoho, kto nám túto ak-
ciu pomohol zorganizovať.

Už aj v minulosti sa stávalo, že
ste nám článok o Posedení pri hud-
be neuverejnili celý. Chýbali mená
tých, ktorí nám Posedenie pomohli
zorganizovať. Váš argument bol
vždy ten, že sa tam mená nezmes-
tili, vraj kvôli nedostatku miesta.

Vieme, že máte právo príspevky
krátiť, redakčne upraviť alebo aj
príspevok neuverejniť. Ako členo-
via ZO a občania mesta Pezinok
máme právo sa tiež vyjadriť k práci
šéfredaktora mesačníka Pezinčan.
Zastávame názor, že neuverejne-
nie mien všetkých, ktorí nám po-
mohli zorganizovať Posedenie pri
hudbe, nebolo z nedostatku miesta.

Čo tak uverejniťmenšiu reklamu
vedľa nášho článku, pridať mená a
článok by bol kompletný. Ak to ne-
šlo a musela byť, možno bolo rieše-
nie na strane 8. Fotografie o Vino-
braní 2009 sú pekné aj v č. 11, ale
nezmestil by sa v dolnej časti stra-
ny aj náš celý článok o Posedení pri
hudbe, ktorý by hovoril o aktuálnom
dianí v meste Pezinok?

Touto cestou Vás pán šéfredak-
tor vyzývame o uverejnenie tohto
článku v č. 12 Pezinčana a o odpo-
veď rade, členom ZO a občanom
mesta Pezinok na internetovom
fóre , prečo
nebol náš článok uverejnený v ce-
lom rozsahu, t. j. prečo chýbajú me-
ná tých, ktorí nám pomohli zorgani-
zovaťPosedenie pri hudbe.

Za ZO SZTP č.123 Pezinok
Predseda a podpredseda

www.pezinoknahlas.sk

Štefan Šutta a Jozef Veverka

Odpoveďšéfredaktora:
Chcel by som vysvetliť dôvod

prečo sme neuverejnili časť príspe-
vku ZO SZTP o Posedení pri hud-
be.

Pred niekoľkými rokmi nám v
redakcii začali pribúdať príspevky
zo škôl, spoločenských organizá-
cií, klubov a spolkov o jednorázo-
vých podujatiach (tanečné zábavy,
plesy, karnevaly, posedenia) s
poďakovaniami za ceny do tomboly
a rôznych súťaží, s dlhočiznými
zoznamami darcov, ktorí na tento
účel organizátorom prispeli. Niek-
toré sme aj uverejnili, ale čitatelia
nám to vytýkali, či nemáme čo iné
dávať do novín. Dali sme im za prav-
du, dlhé zoznamy firiem sú ozaj ne-
zaujímavé a obsahom pre čitateľa
„prázdne“. Rozhodli sme sa , že s
týmto skončíme. Nech si usporia-
datelia hľadajú inú formu poďako-
vania. Ešte sme sa dohodli, že po-
kiaľ bude niekto na takýchto pre-
zentáciach sponzorov trvať, jedine
formou inzercie, čo bude pri takom-
to príspevku uvedené.

Toto sa začalo uplatňovať, orga-
nizátori to pochopili a ozaj našli
vhodný spôsob, ako sa za drobné
sponzorské dary do tomboly a sú-
ťaží odvďačiť. Niektorí poďakovali
darcom priamo na podujatí, iní im
napísali ďakovné listy.

Jedinou organizáciou, ktorá sa s
tým nevie po niekoľko rokov vyspo-
riadať (aj napriek viacerým upozor-
neniam) je ZO SZTP. Dokumentuje
to aj posledný príspevok do Pe-
zinčana od tohto organizátora. Je v
ňom pár riadkov o uskutočnenom
podujatí (počet účastníkov, hos-
tia, hudba, večera, poďakovanie za
služby a za pomoc pri organizova-
ní) a nasleduje zoznam 80 spon-
zorov, ktorí dali ceny do tomboly.
Zaberajú 50 tlačiarenských riad-
kov. Všetko ostatné sme uverejnili.
Sponzorom sme poďakovali spo-
ločne.

a

To bol teda dôvod prečo sme ne-
uverejnili celý príspevok.

Som presvedčený, že väčšina
čitateľov s nami súhlasí. Do redak-
cie dostávame pravidelne niekoľko
titulov mestských a regionálnych
novín, ktoré dosť pozorne sledu-
jem a môžem povedať, že v žiad-
nych z nich som nenašiel zoznamy
tombolových sponzorov.

Ešte k dvom pripomienkam, kto-
ré sú v liste šéfredaktorovi. Čo sa
týka inzercie len na vysvetlenie:
túto musíme zabezpečovať, pre-
tože nám to záväzne a v predpísa-
nej výške stanovuje rozpočet
mesta. A pokiaľ ide o fotografie z
Vinobrania, tie mali byť už v minu-
lom čísle, žiaľ, museli ustúpiť pred
i n z e r t n ý m i
materiálmi k regionálnym voľbám.
Aj keď neskôr, predsa sme ich za-
radili, lebo fotografie patria všeo-
becne k najsledovanejším mate-
riálom v novinách a v tomto prípa-
de sme predpokladali, že budú aj
účinnou propagáciou najväčšieho
podujatia v našom meste.

Milan Oravec

Akadémia tretieho veku (ATV) skončila zimný semester tretieho roku
svojho pôsobenia. V jeho priebehu sa poslucháči zúčastňovali nielen na
seminároch, ale boli aj na exkurzii v atómovej elektrárni Mochovce a na
jubilejnej výstave „Rodinné striebro“ v Trnavskom múzeu.

Letný semester sa otvorí
a 28. apríla 2010 budú promócie druhých

absolventov.
O všetkých podujatiach ATV budeme včas informovať a novinky mož-

no tiež sledovaťna výveske Mestského úradu.

v stredu 3. februára 2010 v malej sále Pe-
zinského kultúrneho centra

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD., koordinátor ATV

Na exkurzii v Mochovciach

V Klube dôchodcov na Hrnčiar-
skej ulici sa uskutočnila beseda s
vrchným inšpektorom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR a lektorom z
oblasti požiarnej ochrany Petrom
Roncom a koordinátorom Akadé-
mie tretieho veku v Pezinku Doc.
Ing. Viktorom Wittlingerom, Csc.

V prvej časti besedy P.Ronec
informoval prítomných o ochrane
pred požiarmi a histórii hasičstva.
Pripomenul tiež významné výročie
– 135 rokov od založenia Dobro-
voľného hasičského zboru v Pe-
zinku. Taktiež bol uvedený audio-
vizuálny program o vývoji požiar-
nej ochrany u nás i vo svete.

V druhej časti besedy V. Wittlin-
ger informoval o činnosti Akadé-
mie tretieho veku a o plánoch do
budúcnosti. Na záver zaujímavej
besedy sa rozvinula živá diskusia
a obaja lektori odpovedali na otáz-
ky poslucháčov . (pr)

Na magistráte v Košiciach sa
10. decembra uskutočnilo zasada-
nie prezídia Únie miest Slovenska,
ktoré prerokovalo aktuálne problé-
my mestských samospráv – ekono-
mickú situáciu.

Dôležitým bodom rokovania, kto-
rého sa zúčastnil i primátor Pezinka
Oliver Solga, bolo aj vyjadrenie sta-
novísk k novelám a navrhovaným
zákonom, ktoré sa dotýkajú sta-
vebného zákona a životného pro-
stredia. (ra)

Príbeh jednej akvizície – taký
názov nesie výstava venovaná ar-
chitektonickej tvorbe v Piešťanoch
v druhej polovici 20. storočia. K vý-
stave, ktorá trvala dva mesiace,
bol vydaný aj katalóg. Na výstave
boli prezentované, okrem iného, aj
tri plastické modely riešenia histo-
rického centra Pezinka zo sedem-
desiatych rokov, ktoré vytvorili prá-
ve architekti z Piešťan. (ra)



Na nedávnom oceňovaní dar-
cov krvi prevzal najvyššie ocene-
nie – plaketu MUDr. Jána Kňazo-
vického. Dostal ju za 113 bezplat-
ných odberov.

Štyridsaťdvaročný
je rodákom z Báhoňa. Do

Pezinka sa prisťahoval pred 24
rokmi. Pracuje na železnici ako
správca strojov na technickom od-
delení v rušňovom depe. Prvýkrát
krv daroval pred šestnástimi rok-
mi. Chystal sa na tú chvíľu vyše
roka. Kolegovia chodili na odbery,
volali ho, aby išiel aj on, ale spoči-
atku trošku váhal. Chcel vedieť, čo
ho čaká. Nakoniec sa odhod-
lal a bolo to celkom príjemné. Viac
rokov chodil spolu s kolegami, ne-
skôr začal chodiť sám. Prvých
šesť odberov bolo bežných , pri
ktorých sa odoberá zvyčajne polli-
tra krvi. Potom ho oslovila primár-
ka s návrhom, či by nechcel vyskú-
šať odber krvných doštičiek. Ide o
náročnejší a zdĺhavejší odber, dar-
ca sa na transfúznej stanici pri od-
bere zdrží 100 až 120 minút. Napi-
chujú sa obidve ruky, z jednej ide
krv do prístroja riadeného počíta

Andrej Pet-
hö

čom, kde sa separujú jednotlivé
zložky krvi a odoberajú krvinky ale-
bo doštičky, ostatok sa vracia späť
do druhej ruky. Takéto odbery sa
robia aj osemkrát za rok, výhradne

však na požiadanie transfúznej
stanice.

V súvislosti s odbermi prešiel
už štyrmi špecializovaným praco-
viskami v Bratislave. Začal na Par-
tizánskej, potom sa transfúzna sta-
nica sťahovala do Petržalky, odtiaľ
na Kramáre a nakoniec do Ruži-
nova.

Odbery sa robia na telefonickú
pozvánku, zavolajú mu spravidla
iba deň predtým. Nevie, komu je
jeho krv určená, príjemca je ano-
nymný. Sú to však väčšinou onko-
logickí pacienti a deti.

Z toho, že daruje krv má Andrej
Pethö príjemný pocit. Ako každé-
ho darcu aj jeho najviac hreje ve-
domie, že pomáha pri záchrane
ľudského života. Pokiaľ je zdra-
vý a môže krv ešte darovať, bu-
de v darcovstve pokračovať. Mys-
lí si, že každý zdravý človek, by
mal aspoň raz skúsiť darovať
krv.

Poteší ho vždy, keď sa mu po-
darí získať nového darcu. Na dru-
hej strane je smutný z toho,že na
niektorých pracoviskách neu-
možňujú svojim zamestnancom
zúčastňovať sa na odberoch krvi.
Mrzí ho aj to, že darcovstvo dnes
nemá takmer žiadne spoločenské
uznanie, darca nemá veľa výhod
ani v samotnom zdravotníctve.
Verí, že sa to raz zmení, pretože
naše zdravotníctvo sa bez bez-
príspevkových darcov ani v bud-
ú c n o s t i n e z a o b í d e .
(mo)

Marihuana, ktorá je pri prvých
kontaktoch najčastejšie distribuo-
vanou drogou medzi mladými, bý-
va „podradnejšia“, nemá taký ob-
sah THC ako tá kvalitná. Preto väč-
šina konzumentov oponuje, že to,
čo uvádzajú iné zdroje (polícia, le-
kári a pod.) nie je pravda. Práve
táto skutočnosť vyhovuje dílerom,
aby postupne získavali čoraz väč-
šie množstvo konzumentov najmä
medzi mladistvými.Až následne je
ponúkaná silnejšia marihuana, prí-
padne iné tvrdšie drogy.

Na marihuanu vzniká najprv
psychická závislosť. Ale ani tá nie
je zanedbateľná, nakoľko spôso-
buje postupne stratu krátkodobej
pamäti, ochudobnenie slovnej zá-
soby, zníženie IQ, nezáujem o
vlastnú budúcnosť a zvlášť typický
pre užívateľa je konzumný štýl ži-
vota. Uzavretie sa do marihuano-
vej partie má za následok úpadok
až stratu osobnosti konzumenta,
čo následne prerastá do fyzickej
závislosti. Potom nasleduje po-
stupné zhoršovanie zdravotného
stavu, prechod na tvrdé drogy a
páchanie rôznej trestnej činnosti .
Výnimkou nie je ani psychické a
fyzické napádanie rodičov.

Negatívne účinky v zdravotnom
stave konzumentov marihuany sa
prejavia podľa toho, aký obsah
THC majú jednotlivé dávky tejto
drogy, ďalej v závislosti od intenzi-
ty jej konzumácie a zdravotného
stavu užívateľa drogy.

Najviac ohrozené skupiny sú
deti, mladiství a osoby, ktoré majú
oslabený imunitný systém, diabe-
tici, osoby s oslabeným srdco-
vocievnym systémom, poruchami
krvného tlaku a pod.

Nebezpečné sú aj kombinácie s
inými drogami, a taktiež kombiná-
cia marihuany s alkoholom. (ms)

STOP DROGÁM!

Pravidelne každý
rok sa koná sláv-
nostné odovzdá-
vanie ocenení za-
s l ú ž i l ý m b e z-
príspevkovým dar-

com krvi z nášho okresu. V tomto
roku sa slávnosť uskutočnila 25.
novembra v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Z Pezinka boli ocenení títo dar-
covia:

– (113 od-
berov),

(40 odberov ) –

plaketa prof. MUDr. Jána Kňazo-
vického

zlatá plaketa prof. MUDr. Jána
Janského

strieborná plaketa J. Janského

bronzová plaketa J. Janského

Andrej Pethö

Michal
Baláček, Branislav Trojan, Ing.
Jozef Danišovič, Ing. Miroslav
Brodňan, Jozef Geršič, Róbert
Runa,

(20 odberov) – Petra Pospe-
chová, Ing. Jozef Kollár, Ing.
Marián Šipoš, Jana Mareková,
Igor Kapec, František Janošti-
ak, Ing. Peter Škovran,

(10 odberov) –

Oceneným blahoželá-
me a ďakujeme za dobročinnú
humánnu činnosť.

Mária Nemcová,
Mgr. Dušan Bernát, Jozef Po-
pluhár, Filip Majevský, Jaro-
slav Šarmír, Mária Marušico-
vá, Elena Pokopcová, Iveta
Gschwandtnerová, Jozefína
Klimová.

Ocenenia odovzdali
, predseda Miestneho spol-

ku Červeného kríža v Pezinku,
, poslankyňa

mestského zastupiteľstva a
, členka pred-

sedníctva MS SČK (držiteľka
medaily J. Kňazovického).

Matej
Belan

PhDr. Zita Joklová
Jo-

zefína Mravcová

(mo)

Vážení čitatelia

Redakcia

,
ďakujeme vám za priazeň, ktorú
ste nám venovali počas celého
roka. Sme radi, že môžeme byť
vašimi spoločníkmi a sprostredk-
úvať vám informácie o živote v
našom meste.

O pár dní prehrnieme ďalší list
v knihe života a privítame nový
rok. Želáme vám, aby bol pre vás
úspešný a šťastný.

Ďakujeme všetkým našim spo-
lupracovníkom, dopisovateľom,
obchodným partnerom a pracov-
níkom tlačiarne Petit Press za vyni-
kajúcu spoluprácu v uplynulom ro-
ku. Aj vďaka vám sa nám darí na-
pĺňať naše poslanie. Očakávame,
že naša dobrá spolupráca bude
pokračovať aj v nastávajúcom
roku. Veľa úspechov a pohody že-
lá

Redakcia Pezinčana

V budúcom roku vyjde Pe-
zinčan v týchto termínoch:

. Prípad-
nú zmenu termínu vydania včas
oznámime.

29.
januára, 26. februára, 26. mar-
ca, 30. apríla, 28. mája, 25. jú-
na, 30. júla, 27. augusta, 17.
septembra, 29. októbra, 26. no-
vembra, 17. decembra

(red.)

Slovenská televízia 10. de-
cembra odvysielala pôvodný tele-
vízny film Smrť ministra. Je to
film o živote, odsúdení a poprave
ministra zahraničných veci Vladi-
míra Clementisa.Autorom náme-
tu a scenára je Ľuboš Jurík, réžia
Miroslav Košický, v hlavnej úlohe
sa predstavil Ján Króner. (r)

V Dome kultúry v Pezinku bola
8. decembra otvorená výstava foto-
grafií ASTROFOTO Františka Er-
bena a kolektívu autorov z príleži-
tosti Medzinárodného roku ast-
ronómie. Zaujímavú výstavu v mi-
nigalérii si môžete pozrieť do 31.
januára 2010. (r)



Občianske združenie MU-
SEUM VINORUM pripravuje v spo-
lupráci s Mestom Pezinok, Malo-
karpatským múzeom v Pezinku a
Združením pezinských vinohrad-
níkov a vinárov 2. ročník poduja-
tia

. V sobotu
budú mať

návštevníci unikátnu príležitosť

.
Pezinskí vinári, členovia Združe-
nia pezinských vinohradníkov a

PEZINSKÉ VÍNNE PIVNICE
2010 13. februára v ča-
se od 12.00 do 21.00

degustovať a spoznať najlepšie
vína z Pezinka a blízkeho okolia

vinárov a pozvaní hostia v tento
deň otvoria

. Všetkých vinárov nájdete
v širšom centre mesta. Vínnu tu-
ristiku môžete spojiť s príjemnou
prehliadkou nášho vinohradnícke-
ho mesta a ochutnávkou miest-
nych gastronomických špecialít.

Vstupenkou na podujatie v hod

svoje pivnice a pre-
vádzky

Začiatkom decembra sa pri príležitosti Medziná-
rodného dňa zdravotne postihnutých už po siedmy-
krát uskutočnila slávnostná akadémia NÁŠ DEŇ. To-
to podujatie, ktorého hlavným organizátorom je Mes-
to Pezinok, má za cieľ poukázať na život telesne a
duševne postihnutých, ich záujmy, radosti i starosti, a
je to tiež príležitosť poďako-
vať sa všetkým tým, ktorí sa
o hendikepovaných spolu-
občanov obetavo starajú.

V prvej časti programu sa
prítomným prihovoril primá-
tor mesta Oliver Solga. In-
formoval tiež o aktivitách
mesta, ktoré sa robia v pros-
pech zdravotne postihnu-
tých. Potom bol premietnutý
dokumentárny film TV Pezi-
nok o problémoch vozíčka-
rov pri zdolávaní bariér, ktoré im bránia v pohybe na
komunikáciách a v prístupe do verejných budov –
úradov, obchodov, pohostinských a zábavných zaria-
dení a i. V rámci kultúrneho programu vystúpili Folk-
lórne divadlo Radosť, tanečná skupina Hany z CVČ a
deti zo Spojenej základnej školy, Komenského ul..

V závere akadémie ocenili ľudí, ktorí sa príkladne
starajú o zdravotne postihnutých občanov.
Ocenenie Náš človek v tomto roku prevzali:

– venuje sa výchove a vzdeláva-
niu žiakov viac ako 33 rokov. Svoje bohaté pedago
Katarína Vršková

gické skúsenosti odovzdáva deťom s mentálnym
postihnutím ako vychovávateľka v Školskom klube
detí pri Spojenej škole v Pezinku. Svoje skúsenosti
odovzdáva svojim kolegom ako dlhoročná vedúca
metodického združenia školského klubu detí.

– venuje sa dobrovoľníckej práci pre
Zväz diabetikov Slovenska
už od založenia Základnej
organizácie v Pezinku. Je
spoluautorkou rôznych re-
kondičných pobytov pre čle-
nov ZDS.
Napomáha pri osvete a ak-
tívnym prístupom rozširuje
členskú základňu organizá-
cie.

– ako
úplne nevidiaca sa zapá-
ja do spoločenského života

mnohými aktivitami v rámci rôznych spolkov a
združení. Okrem bohatých dobrovoľníckych aktivít
má vo svojom rodinnom dome zriadený vlastný ma-
sérsky salón.

Ocenenia za Mesto Pezinok odovzdali Mgr. Rená-
ta Minarovičová a Ing. Zuzana Somorovská.

Sprievodným podujatím bolo meranie hladiny cuk-
ru v krvi a meranie tlaku, ktoré zabezpečili členovia
Miestnej organizácie Zväzu diabetikov Slovenska.

Program moderoval Lajo Slimák.

Anna Nogová

Božena Krajčíriková

(mo)

Božena Krajčíriková Katarína Vršková

Ocenenie preberá Anna Nogová Účinkujúce deti zo Spoločnej základnej školy

note bude v
š tý love j taške
vložený originálny
degustačný po-
hárik s logom po-
dujatia, vínny pas
s mapou jednotli-
vých zastávok v
meste, dva bonu-
sové lístky v hod-
note á na kúpu
ľubovoľného vína

25 €

5 €

a
. Počas podujatia

môžete aj výhodne nakúpiť vína
priamo od výrobcov.

Bližšie informácie nájdete na
a tel.:

Srdečne všetkých
pozývame a tešíme sa na vašu
účasť.

možnosťochutnať všetky pon-
úkané vína

0911 250 270,
0905 666 924

Ľ. Janečka

www.pvp.sk

Fond Tesco spolu so Sloven-
skou humanitnou radou a Sloven-
ským výborom UNICEF nás infor-
movali o verejnej finančnej zbierke
uskutočňovanej v Tesco ob-
chodoch na celom Slovensku. Za
prvých 11 dní (od 26. novembra do
6. decembra) sa do prenosných
kasičiek vybralo 52 466 € (takmer
milión 580 tisíc korún). Najúspeš-
nejšie boli neziskové organizácie
v Tesco obchodoch v Žiline, Pezin-
ku, Brezne, Poprade, Dunajskej
Strede a v Bratislave Lamači.

V Hypermarkete Tesco Pezi-
nok, kde organizuje zbierku Špe-
ciálna základná škola Pezinok,
sa cez dva víkendy vyzbieralo
2915,30 € ( 87.826,32 Sk), čo je
jeden z najúspešnejších výsled-
kov v celej zbierke. Potvrdzuje to,
tak ako v minulosti, že Pezinčania
sú štedrí k ľuďom, ktorí sa ocitli v
núdzi a potrebujú pomoc.

Vyzbierané finančné prostried-
ky budú použité na nákup didaktic-
kých, kompenzačných a multime-
diálnych pomôcok pre Špeciálnu
základnú školu Pezinok

Verejná finančná zbierka po-
kračuje až do 23. decembra 2009,
výhradne v hypermarkete Tesco.

(red.)

V markízackej relácii Paľba bo-
la 8. decembra odvysielaná infor-
mácia o podvodoch, ktoré vykoná-
vajú vyberači príspevkov na det-
skú onkológiu. Pochybní vyberači
pôsobia veľmi dôveryhodne, majú
pokladničku, dokonca aj oprávne-
nie vykonávať zbierku. Využívajú
dobročinnosť a citlivosť ľudí, pri-
tom prichádzajú ľahko k nekontro-
lovateľným ziskom. Ako v relácii
potvrdila prezidentka ligy proti ra-
kovine na Slovensku MUDr. Eva
Siracká ide o obohacovanie sa is-
tej skupiny ľudí, peniaze končia v
pochybných organizáciách, ktoré
boj proti rakovine nepodporujú a
ani inak ťažko chorým nepomá-
hajú. Uviedla, že LPR robí jedinú
celoštátnu zbierku Deň narcisov, o
ktorej aj v našich novinách vždy
informujeme.

Redaktori sa na takéto zbierky
a či im niekto poskytuje finan-
čné prostriedky, pýtali aj priamo
v nemocniciach, ale odpoveď zne-
la: nie.

Aj v našom meste často vidieť
takýchto vyberačov, napríklad v ob-
chodnom centre Plus. Pýtal som sa
jedného z nich, pre koho to vyberá,
povedal mi, že pre istú organizáciu
z Topoľčian (?).Viac o zbierke neve-
del povedať nič. Keď som povedal,
že dám preveriť jeho oprávnenie
políciou, ihneď zmizol a už sa tam
neukázal. Natíska sa otázka, či by
sa ozaj o takéto zbierky nemala vi-
ac zaujímaťaj polícia?

A čo môžeme urobiť, my ob-
čania? Nepodporujme takéto neo-
hlásené zbierky, na ktorých sa
niekto priživuje. (mo)



Pezinské deti aj tento rok navštívil Mikuláš.
Prišiel na viacerých miestach. Najvä čší
záujem bol samozrejme o toho, ktorý prišiel v
sobotu 5. decembra na Radničné námestie.
Prišli ho privítať stovky detí s rodičmi.

Sústredili sa okolo tribúnky, iba pár metrov
od vianočného stromu. Po privítaní primá-
torom pódium patrilo najskôr dvom čertom
a anjelovi, ktorí prekáračkami medzi sebou,
ale aj uvádzaním viacerých hudobných a
tanečných vystúpení zvyšovali napätie u de-
tí do krajnosti. Tie sa nakoniec dočkali, hlav-
ná postava večera – Mikuláš na pódium
predsa v samom závere prišiel. Rozsvietil za
veľkého jasotu vianočný strom a prostred-

níctvom sobíkov odovzdal deťom sladkosti.
V programe, ktorý pripravilo Mesto Pezi-

nok a Pezinské kultúrne centrum učinkovali
tanečný súbor z Centra voľného času a spe-
váčky Ivana Poláčková a Marianna Sýkorová.

Navštívili sme tiež zaujímavé mikulášske
podujatie v obchodnom centre Mólo. Deti sa
tu zabávali, súťažili, spievali, recitovali. V roli
organizátora všetkých aktivít sa predstavil
čert. Na dianie sa prizerali Mikuláš a anjel,
ktorí zároveň deti obdarúvali cukrovinkami.
Medzi prítomnými sa pohybovali aj obľúbené
postavičky Pat a Mat. Deti mohli využiť
prítomnosť maliarky na bezplatné maľovanie
na tvár. (mo)

Stretnutie s deťmi na Radničnom námestí... ... a v obchodnom centre Mólo. Foto autor



V týchto sviatočných dňoch si
pripomíname jednu dôležitú uda-
losť, ktorá sa odohrala v našom
meste pred dvadsiatimi rokmi.

Dňa 24. decembra 1989, keď u
nás zvíťazila Nežná revolúcia, v
našom meste sa konala zbierka
potravín a liekov pre trpiacich
občanov v Rumunsku, kde zúrila
občianska vojna. V tom čase tam
bolo veľmi veľa ranených a obetí,
hlavne v oblasti Temešváru. V Pe-
zinku prebiehala zbierka na po-
moc postihnutým. Občania mesta,
aj susedných dedín prinášali
potraviny, lieky, prikrývky a iné ve-
ci. Zhromažďovalo sa to v Starej
radnici.

Na podnet primátora Ing. Pes-
sla a vedenia mesta boli prizvaní
na pomoc pri tejto charitatívnej ak-
cii ďalší ľudia. Zozbierané veci bo-
lo treba dopraviť do Rumunska.
Tiež vďaka Františkovi Debnárovi,
ktorý riadil aviu, sa vydali na cestu,
pritom vôbec nevedeli čo ich vo
vojnou postihnutej krajine čaká.
Na cestu sa vybrali páni Pessel,
Hacaj, Čečetka, Slimák, F. Féder,
F. Šafár, Greguš, Tahotný, Šimo

novič, Debnár (ospravedlňujem sa
tým, ktorých som nemenoval). Zá-
znam s videokamerou z tejto akcie
som robil ja, autor tohto článku.
Videozáznam z tejto akcie nie je k
dispozícii, ale mám prísľub z Nad-
laku, že nám ho pošlú. Pokúsim
sa preto popísať túto akciu slo-
vom.

Cesta do Rumunska prebieha-
la pokojne, autobus a avia nocou
ukrajovali kilometre cez Maďar-
sko. Pohonné hmoty sme tam čer-
pali zadarmo. Na maďarsko-ru-
munské hranice sme dorazili oko-
lo 11.hodiny. V pohraničnej dedine
Maco (MR) sme sa zastavili v
miestnej škole, kde sa zhroma-
žďovali zbierky z viacerých štátov.
V telocvični boli deky, potraviny,
lieky. Keď sme videli, že potraviny
sa tam už kazili, rozhodli sme sa,
že budeme pokračovať až do Te-
mešváru, kde sa najviac bojovalo
a kde ľudia najviac trpeli. Rozhodli
sme sa tak aj napriek tomu, že
nás od nebezpečnej cesty odho-
várali.

Po ceste stáli kolóny vozidiel,
my sme však išli stále ďalej. Neve

deli sme, čo nás čaká, ale chceli
sme lieky dopraviť do miesta urče-
nia. Asi dva kilometre od mesta
Arad sme museli zastaviť. V tesnej
blízkosti (asi 100 m) sa strhla
prestrelka medzi povstalcami a
vojakmi miestnych kasární. Na
pokyn francúzskych dobro-
voľníkov Červeného kríža sme sa
museli vydať na cestu naspäť. Bo-

lo nám veľmi ľúto, že sme neprišli
do cieľa.

Cestou naspäť nás zastavovali
miestni občania, hlavne deti, pýtali
od nás jesť a piť. Rozdávali sme
chlieb, paštéty, malinovky a iné
veci. Všetci, čo sme boli v konvoji
sme mali slzy v očiach. Toľko hlad-
ných ľudí sme ešte nevideli, a to
boli sviatky mieru a pokoja...

Vianoce patria medzi na-
jobľúbenejšie a najživšie sviatky
roka. V agrárnych kultúrach bol
zimný slnovrat chápaný ako
kľúčový moment kozmicko-
prírodného cyklu, nakoľko slnko
získava na sile. Názov je odvode-
ný zo starogermánskeho označe-
nia tzv. „svätých nocí“, ktoré bývali
k o n c o m r o k a –
Weihnachten – nebol to jednoden-
ný sviatok, ale trval dlhšie, čo platí
aj dnes – do 6. januára. Na Slo-
vensku sú zachytené i iné názvy -
Kračún (najkratší deň v roku), Do-
hviezdny večer (Liptov), Štedrý
večer, Svätý večer, Gody, Hody
(severovýchod Slovenska).

Pri týchto významných sviat-
koch môžeme sledovať niekoľko
zložiek, ktoré sa navrstvovali. Naj-
staršou je solárna funkcia, kedy sa
oslavovali ako dni, kedy víťazilo
znovuzrodené slnko nad tmou a
temnotou.

Najbohatšou vrstvou je agrár-
no-vegetačno-prosperitná, s kto-
rou súvisí fakt, že tieto sviatky naj-
skôr pripadli na jar, až neskôr sa
preniesli do zimného obdobia. S
jarným termínom súvisel zvyk pri-
nášania snopov do kútov izby, roz-
hadzovanie plodín (napodobňo-
vanie sejby) či prítomnosť chleba
a koláčov na stole počas celých
sviatkov. Zvyšky zo štedrove-
černých jedál dával gazda do-
bytku alebo ich hádzal do stud-

ne.Aj texty vianočných vinšov
sa venovali verbálnej agrárnej má-
gii.

Domy sa ozdobovali zelenými
vetvičkami, ktoré sa zdobili a dáva-
li nad okná alebo na strop. Symbo-
lizovali sviežosť a rast. Vetvičky až
v 19. storočí nahradil vianočný
stromček, ktorý má svoj pôvod v
Nemecku v 16. storočí. Z Nemec-
ka sa rozšíril nielen do Európy, ale
prostredníctvom migrácie aj do
Ameriky. Najskôr si našiel svoje
miesto v mestách, potom na dedi-
ne u neroľníckeho obyvateľstva (u
učiteľov, kňazov, notárov) a nako-
niec u roľníckeho obyvateľstva.
Stromček sa spočiatku taktiež
vešal zo stropu a mal rovnakú funk-
ciu ako zelená vetvička. Dnes táto
funkcia zanikla a nahradila ju re-
prezentatívna a estetická funkcia.
Vianočný stromček je v súčasnosti
symbolom Vianoc.

Treťou vrstvou vianočných svi-
atkov je kult predkov – teda
uctenie si mŕtvych členov rodiny. V
niektorých domácnostiach sa pres-
tieralo na sviatočný stôl o jedno
miesto na viac, inde sa nesmelo
zametať, aby nevymietli duše pred-
kov. Dodnes sa v mnohých do-
mácnostiach začína štedrovečer-
ná večera modlitbou za mŕtvych
predkov.

Hodovanie, návštevy, posiela-
nie darov a blahoželania sú po-
zostatkami rímskych novoročných

slávností. Rovnako tak aj ochran-
né praktiky – okiadzanie, robenie
hluku (dnes spojené s ohňostroj-
mi), jedenie cesnaku a robenie
krížov cesnakom na dverách. Pre
zabezpečenie zdravia sa dávalo
pod stôl železo, na ktoré si členo-
via rodiny položili nohy. K spoloč-
nému stolu sa schádzala celá rodi-
na i so služobníctvom, čím do-
chádzalo k dočasnému zrovno-
právneniu všetkých sociálnych vrs-
tiev a členov rodiny. Okolo stola sa
dávala reťaz, ktorá symbolizovala
súdržnosť a uzavretosť rodiny.
Tiež bolo zvykom sa spoločne po-
deliť o vianočnú oblátku.

Okrem ochranných praktík tre-
ba spomenúť určovanie udalostí v
ďalšom roku prostredníctvom veš-
tenia. Veštilo sa zdravie, svadba aj
smrť, úroda aďalšie dôležité medz-
níky v rodine i hospodárstve.
Dodnes je známe a v mnohých do-
mácnostiach praktizované rozkra-
jovanie jablka pri štedrovečernom
stole. Gazda vertikálne prekrojil
jablko a ak pri tom jadrá nepoško-
dil, veštba bola pozitívna. Ak boli
poškodené alebo jablko bolo čer-
vivé, veštilo to chorobu či smrť. Po-
dobne sa veštilo aj z orechov.

Kresťanstvo prispelo k vytvore-
niu ďalšej vrstvy Vianoc ich poňa-
tím ako sviatkov na pamiatku naro-
denia Ježiša Krista. Môžeme tu
vidieť súvislosť so spomínanou
solárnou funkciou – na svet prišlo

niečo nové, dobré a končí sa obdo-
bie temnoty. Z tejto vrstvy vznikli
zvyky spievania kresťanských ko-
lied, držanie pôstu a návšteva pol-
nočnej omše.

Pod vplyvom protestantizmu
získali Vianoce rodinný charakter
a začali byť chápané ako sviatky
lásky k blížnemu a sviatky rodiny,
s čím súviseli i prejavy dobročin-
nosti a charity. Okrem kostola sa
nepatrilo zdržiavať sa mimo do-
mov a väčšina návštev pripadla na
druhý sviatok vianočný. V tento
deň sa konala a dodnes sa i koná
prvá zábava po advente.

Poslednou vrstvou, ktorú je tre-
ba spomenúť je komerčno-kon-
zumná funkcia. Viac nakupujeme
a konzumujeme nielen materiál-
nych vecí ale i umeleckých preja-
vov.

Vianoce sa v rurálnom prostre-
dí dodnes nezaobídu bez koledo-
vania, ktoré má predkresťanský
pôvod a cirkev ich adaptovala. Ko-
ledníci obchádzajú domy s pria-
ním prosperity. Koledovať nesmeli
staré ženy, ale mladí, zdraví
chlapci, pričom dievčatá spievali
pod oknami. Za koledovanie do-
stali odmenu.

S vianočným obdobím sa viaže
množstvo zvykov, ktoré si každá
doba prispôsobuje a používa z
nich práve tie, ktoré sú pre ňu naj-
vyhovujúcejšie.

Miroslava Kišoňová

Po krátkej prestávke sme muse-
li postupovať rýchlejšie ďalej. Pred
náš autobus sa postavil ozbrojený
povstalec s pancierovou päsťou
a hrozil nám streľbou. Aj keď sme
mali na konvoji vlajku Červeného
kríža, neveril nám, myslel si, že
sme asi provokatéri. So slzami v
očiach sme odchádzali s nalože-
nými vecami naspäť. Po spoločnej
porade sme sa rozhodli, že náklad
vyložíme na nejakej fare. Najbliž-
šie mesto a fara bola v Nadlaku.
Tam nás čakalo strašne veľa ľudí.
Boli šťastní, že sme veci vykladali
u nich. Veľmi milo nás privítal farár
Dušan Sajak, predstavitelia mes-
ta, spisovateľ Ondrej Štefanko. Na
fare sme sa umyli, zajedli vianoč-
ného pečiva a vydali sme sa na
cestu domov.

V Nadlaku som bol od toho ča-
su viackrát – s dychovkou, Mati-
cou slovenskou. Sú tam veľmi sr-
deční a milí ľudia, vždy sme sa u
nich cítili príjemne. Sú nám po-
dnes veľmi vďační, čo sme pre
nich urobili. V ich kostole bola na
našu počesť odslúžená i omša.

Ing. Rudolf Čajkovič



Na jeseň tohto roku sa v Pezin-
ku úspešne rozbehol spoločný pro-
jekt Občianskeho združenia 5P,
mesta Pezinok a REVIE – Malo-
karpatskej komunitnej nadácie s
názvom . Je-
ho cieľom je napomôcť zrušeniu
viacerých bariér v meste a tak aj
integráciu zdravotne ťažko postih-
nutých občanov do spoločnosti. Tí
majú prirodzene snahu zvládnuť
čo najviac vecí sami bez toho, aby
zaťažovali svoje okolie. Svoje byty
či domy väčšinou majú prispôso-
bené vlastným potrebám, ísť však
na vychádzku, do kina, zabaviť sa
do spoločnosti, navštíviť nejaký
úrad, obchod či kostol je už pre
nich veľkým problémom. Bariéry
sú, žiaľ, stále na každom kroku. A
netýkajú sa len ZŤP občanov, ale
napríklad aj mamičiek s kočíkmi či

„Mesto bez bariér“

starších invalidných občanov s po-
hybovými problémami. Nositeľom
myšlienky projektu je Lajo Slimák
z OZ 5P, ktorý predstavil plánova-
né aktivity verejnosti prvýkrát na
podujatí organizovanom
mestom Pezinok pri príležitosti
Medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých. Spolupráca vyššie
uvedených troch subjektov už pri-
niesla svoje ovocie v podobe
dvoch nových bezbariérových
prístupov – drevených nájazdo-
vých plošín do Dolného kostola a
Malej sály v Dome kultúry, ktoré
boli osadené začiatkom decembra
2009. Finančne ich vybudovanie
podporilo OZ 5P a REVIA – Malo-
karpatská komunitná nadácia v
rámci svojho projektu Klub darcov,
do ktorého venovala firma DISI –
Development In Slovak Invest

Náš deň

ments, s.r.o. Pezinok peniaze úče-
lovo viazané na odstraňovanie ba-
riér v meste Pezinok.

V blízkej budúcnosti vytvorí OZ
5P a Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Pezinok v spolu-
práci s miestnym zväzom invali-
dov adresár vozíčkarov a ZŤP
občanov z Pezinka. Tí z nich, ktorí
prejavia záujem podieľať sa na rea-
lizácii projektu, budú pomáhať pri
výbere najväčších bariér vo svoj-
om okolí. Označené bariéry sa po-
tom budú konzultovať so Staveb-
ným úradom a na základe vypra-
covanej projektovej dokumentácie
a finančných možností budú po-
stupne odstraňované.

Prispieť k tomu, aby bol Pezi-
nok bez bariér, môže každý z nás
už na blížiacich sa Vianočných tr-
hoch. V piatok 18. decembra od

15.00 bude totiž nadácia REVIA
organizovať tradičný Charitatívny
bazár a výťažok z predaja vianoč-
ných dobrôt bude určený práve na
účel likvidácie bariér v Pezinku.

Ak vás projekt zaujal a chcete
sa akýmkoľvek spôsobom zapojiť
či podporiť projekt, môžete využiť
niektorý z nasledovných kontak-
tov:

, Mgr. Re-
nata Minarovičová, 033 6901 130,

, Bratislavská 92, Pezinok,
033 642 31 79, 0905 239 409,
0904 155 528, ,
č. účtu: Tatrabanka: 2662740023
/1100.

Oddelenie školstva a sociál-
nych vecí MsÚ Pezinok

5P, občianske združenie, Lajo
Slimák

(ZS)

renata.minarovicova@msupezi-
nok.sk

oz5p@centrum.sk

V sobotu 7. novembra sa usku-
točnil v Judo Aréne v Pezinku 3.
ročník športovo-charitatívnej ak-
cie pod názvom Večer bojových
umení mesta Pezinok. Zúčastnilo
sa ho vyše dvesto divákov. V pro-
grame boli vystúpenia džudistov z
1. JPC Pezinok a príslušníkov
Mestskej polície. Potlesk si získa-
li súboje samurajov, bojové kata
so skutočným samurajským me-

čom, zápas v podaní najmladšie-
ho majstra SR Kóketsu Kishi Dó
(Cesta šľachetného rytiera), stre-
doveký šerm, sebaobrana bez
meča proti ozbrojeným útočníkom
a iné.

Každé vystúpenie sprevádza-
né pôsobivou hudbou, malo svoje
čaro, ktoré vytvorilo pestrú mozai-
ku tohto večera plného bojových
umení. Na záver dostali návštev

níci príležitosť odfotografovať sa
so zbraňami a v ústroji vystupujú-
cich. Deti dostali drobné darčeky
od sponzorov. V publiku sa našli
sponzori, vďaka ktorým boli pod-
porené decembrové mikulášske
programy.

Vydarené podujatie splnilo svoj
cieľ, a tak niet pochýb, že sa v bud-
úcom roku, opäť v novembri, usku-
toční jeho ďalší ročník. (ms)

Mestská polícia Pezinok a Obči-
anske združenie Spoločne proti kri-
minalite usporiadali už tretí ročník
Mikulášskej akcie. Na nákup darče-
kov použili finančné prostriedky, kto-
ré získali z podujatia Večer bojových
umení. Mikuláš z mestskej polície
navštívil deti v Spojenej škole na Ko-
menského ulici, v ZŠ Fándlyho a se-
niorov v Dome dôchodcov na Hrnči-
arskej ulici. V rámci akcie obdaroval
700 detí a dospelých (ms)



Jozef Mezei 87 r.
František Figura 77 r.
Jozef Vikidal 88 r.
Rudolf Kopál 63 r.
Irena Turanská 55 r.
František Riman 70 r.

70-roční

75-roční

Jozef Švorc 2.12.
Anton Straka 3.12.
Milan Strokendl 3.12.
StanislavAndel 6.12.
Vojtech Prepík 14.12.
Genovéva Horváthová 16.12.
Štefánia Moravčíková 18.12.
Božena Tyková 21.12.
Ing. Teodor Deák 21.12.
Štefan Noga 22.12.

Rudolf Tyko 1.12.
Rozalia Majtánová 2.12.
Terézia Géryová 4.12.
Elena Kvaková 4.12.
Ignác Viola 8.12.

Dňa 31. decembra
bude tomu už 19 r.
čo nás navždy opus-
tila moja milovaná
vnučka, dcérka

S láskou spomína
na ňu otec, babička, krstný otec s
rodinou. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Editka
CEHLÁROVÁ.

Dňa 17. 12. 2009
uplynuli štyri roky,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
nželka, mamička a
babička

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
jej s nami tichú spomienku. Manžel
Michal, dcéra Mária a syn Peter s
rodinami.

Helenka
VOZÁROVÁ.

Ladislav Kolarovič a Miloslava Zá-
mečníková František Janoš a
Magdaléna Chudá Milan Hurtoš
a Kamila Slimáková Ing. Marek
Juhás a Ing. Silvia Tručková Mar-
cel Pútec a Lucia Háová Peter
Šafr a Soňa Ruttmárová Ján Dzu-
rovčin a Jana Macková Róbert
Knapp a Martina Oswaldová

•
•

•
•

•
•

•

Mia Machyniaková 8.11.
Jakub Nagy 9.11.
Alžbeta Selecká 13.11.
Dominika Zerzaňová 15.11.
Nela Kišová 24.11.
Kristína K r á 25.11.
Dominik Dugovič 25.11.
Samuel Hlavanda 27.11.
Lea Pilková 27.11.
Juraj Rudolf Sekera 27.11.
Nela Dobrotková 29.11.
SofiaČasnochová 30.11.
Zoja Opetová 6.12.

ö möcziov

Dňa 17. 12. 2009
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú synovia,
dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

Florián HASON

Dňa 6. 12. sme si pri-
pomenuli nedožité
90. narodeniny našej
dobrejmamya babky

.
S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Júlie
NOSKOVIČOVEJ

Dňa 23. 11. 2009
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš milujúci ma-
nžel, otec a dedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu prosím tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Mikuláš
MARCIŠIN

Pred 10. rokmi nás
navždy opustil milo-
vaný otec a dedko

z Grinavy. S láskou a
úctou spomínajú dcé-
ra Eva s Martinom.

Rudolf MARKE

S láskou spomíname na našich
zosnulých rodičov

Dobrý človek nikdy neumiera v srd-
ciach tých, ktorí ho mali radi. Dcéry
a syn s rodinami.

Ladislava a Irenu LEDECKÝCH.

V tomto roku uply-
nulo 32 rokov od
smrti nášho otca

a 30 rokov od smrti
matky

Kto ste ich poznali
venujte im tichú spo-
mienku. Spomínajú
dcéra Mária syn Šte-
fan a ostatná rodina.

Štefana
CHOVANCA

Berty
CHOVANCOVEJ.

V novembri uply-
nulo 19 rokov od
smrti našej drahej

a v januári uplynie
15 rokov od smrti
nášho drahého

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Spomí-
najú dcéra Katarína
s rodinou a rod. Ma-
toleková.

Ireny
SKOVAJSOVEJ

Jána SKOVAJSU.

Dňa 29.12. uplynú 2
roky, čo nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec, svokor
a dedko

.
Za tichú spomienku

všetkým, ktorí ste ho poznali, ďa-
kuje manželka a dcéry s rodinami.

Milan Jergl

Dňa 18. 12. 2009
sme si pripomenuli
13 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opustil
náš syn, otec a brat

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

Marcel VAGAČ

Dňa 12. 12. 2009
uplynuli 3 roky, čo
nás náhle, nečaka-
ne opustil manžel,
otec, dedko

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Man-
želka, synovia s rodinami.

Milan MAŤUS

Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienka-
mi. Dňa 3. 12. 2009 sme si pripome-
nuli 5. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S
láskou a úctou spo-
mínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a
Mirka s rodinami a
ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Dňa 12. 1. je 20. vý-
ročie úmrtia nášho
drahého

z Pezinka. Spomína
syn Pavel s rodinou.

Jána ANDELA

Dňa 19. 1. 2010 si
pripomíname 5. vý-
ročie, kedy nás náhle
opustila naša drahá
manželka, mama a
babka

S láskou spomína manžel, deti, vn-
účatá a ostatná rodina.

Irena SYNÁKOVÁ.

S láskou spomíname
na

ktorá odišla do ne-
bíčka 2. 12. 2008. Veľ-
mi nám všetkým naša dobrá mama,
babička, sestra a manželka chýba.
Venujme jej spolu tichú spomienku.

Martušku
PISARIKOVÚ

rod. Slamkovú,

Dňa 8. 12. 2009
sme si pripomenuli
4. výročie od úmrtia
nášho manžela, ot-
ca, svokra, dedka

.
S láskou spomína-
jú manželka, syn a
dcéry s rodinami, súrodenci a pria-
telia. Kto ste ho, poznali venujte mu
prosím tichú spomienku.

Karola MUNKU

Veronika Polková 9.12.
Karolína Axamitová 11.12.
Olga Kosková 20.12.
Karol Janek 21.12.
Michal Bilský 22.12.
Marta Macháčková 23.12.
Lýdia Grúberová 24.12.
Mária Haberlová 24.12.
Mária Urbanová 26.12.

Ján Hrončo 7.12.
Ľudovít Vaško 13.12.
Agneša Nestarcová 28.12.

Helena Béberová 4.12.
Katarína Trginová 12.12.
Júlia Majbová 19.12.

Anna Ježková 13.12.

Helena Venghová 4.12.
Mária Krasňanská 7.12.
Marta Čechová 26.12.

Mária Petrovičová 1.12.

Adela Demovičová 2.12.

80-roční

85-roční

90-ročná

91-roční

92-ročná

97-ročná

Stíchlo srdce utíchol
hlas miloval život milo-
val nás. Dňa 9. 12.
2009 odišiel
od nás manžel, otec,
brat, švagor, ujo

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina. Od-
počívaj v pokoji.

navždy

Róbert
KELEBERC.



Keď niekto v Pezinku vysloví
meno Ivan, mnohým sa pred oča-
mi vyjaví videokamera s ktorou sa
už dlhé roky po meste pohybuje
sympatický, čiernovlasý, usmie-
vavý muž . Je tiež
úspešným fotografom.

Pôvodným povolaním strojár,
ktorý je však mužom mnohých
záľub. Jednou z najväčších je
hudba. Skôr narodení Pezinčania
si iste radi spomínajú na príjemné
popoludnia či večery, keď si mohli
posedieť alebo zatancovaťpri dob-
rej hudbe, ktorú produkovala zná-
ma hudobná skupina Vokál Index.
Je potešiteľné, že po mnohých
rokoch skupinu, v ktorej bol tiež
sólistom, predstavil svojim fanúši-
kom pod novým názvom Staré tie-
ne. S touto skupinou sa Ivan Mach
predstavil i prednedávnom v deň
svojich 60. narodenín v útulnom
bare „U Švarca“. Jeho umenie oce-
nili prítomní mohutným aplauzom.

Ďalšou jeho láskou je rybárče-
nie.Aj tu je mimoriadne úspešný.

Ivan Mach
V jeho súkromnej zbierke sú uni-
kátne úlovky, ktoré mu mnohí závi-
dia. Je aktívnym členom zväzu ry-
bárov. Okrem toho je tiež členom
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru. V základnej organizácii pri
SOU Pezinok
sa zapája do
činnosti spolu
s manželkou
Evou.

Ivan Mach je
autorom mno-
hých v ideo-
filmov z promó-
cií, svadieb,
m a t u r i t n ý c h
večierkov, na-
rodeninových
osláv a iných.
Nie všetci vedi-
a, že spracoval
mnohé vi-

deoprogramy pre rôzne inštitú-
cie a súkromné firmy. Za jeho akti-
vity v hasičstve mu prezident
DPO SR JUDr. Jozef Minárik udelil
zväzovú medailu Za príkladnú
prácu.

Ku gratulantom pri príležitosti
životného jubilea sa pridávajú dob-
rovoľní i profesionálni hasiči.

Peter Ronec

IVAN MACH

Z príležitosti 2. vý-
ročia úmrtia našej
drahej mamy

a 15. výročia úmrtia
nášho drahého otca

,
s láskou spomínajú
dcéra Vierka, zať
Ján, vnuk Rastislav
s manželkou, vnuč-
ka Michaela, prav-
nučka Nicolka.

Paulíny
GLOZNEKOVEJ

Eduarda
GLOZNEKA

Ťažko je bez Teba, smutno je nám
všetkým, už nič nie je také, ako bolo
predtým. Už niet návratu, ani náde-
je, len cesta k hrobu nás k Tebe
zavedie. V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišiel si od nás, my ostali sme
v žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, čo ťa milovali.
Dňa 6. 12. 2009 si
pripomíname ne-
dožité 30. narode-
niny a 25. 12. 2009
1. výročie smrti milo-
vaného

z Pezinka. S láskou a bolesťou v
srdci spomínajú mama a bratia.

Juraja
KOVAČOVSKÉHO

Dňa 21. 10. 2009
uplynul rok, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná mamič-
ka, babička a praba-
bička

.
S láskou v srdci spo-

mínajú dcéry, Ľudmila a Mária a
vnuk Alexander s rodinou.

Mária TRNKOVÁ Po troch rokoch usporiadal Ma-
lokarpatský banícky spolok opäť
Svätobarborský šachtág, spo-
ločenské podujatie vychádzajúce
z baníckych tradícií. Tentoraz mal
aj prívlastok „regionálny“, lebo boli
do neho zahrnuté banícke spolky
z regiónu Malých Karpát a to Per-
mon Marianka a Bratislavský ba-
nícky cech.

Úvod sobotného večera 5. de-
cembra, kedy sa podujatie usku-
točnilo, sa niesol v duchovnej rovi-
ne. Pezinskí duchovní vysvätili so-
chu sv. Klementa, ktorý je popri sv.
Barbore ďalším patrónom baní-
kov, nakoľko počas vyhnanstva
(1. storočie) sám pracoval v mra-
morových kameňolomoch.

Ďalšia časť slávnosti prebieha-
la v tradičných ukážkach banícke-
ho šachtágu: svätením dupláku,
skokom cez kožu a pivným súboj

om. Dialo sa to za spevu baníc-
kych piesní.

Šiesty Svätobarborský šachtág
poctili svojou účasťou popri primá-
torovi mesta aj hostia z viacerých
organizácií a spoločností ako i pria-
telia z baníckych spolkov z Ban

Klub Venuša v Pezinku ďakuje
všetkým spolupracovníkom, dob-
rovoľníkom a sponzorom za veľmi
dobrú spoluprácu v uplynulom
roku.

Prajeme vám i našim spolu-
občanom príjemné prežitie via-
nočných sviatkov, pevné zdravie,
veľa pekných chvíľ v kruhu svojich
rodín a priateľov a v novom roku
2010 veľa osobných a pracovných
úspechov. Anna Štilhammerová

vedúca klubu Venuša

skej Štiavnice, Kremnice, Handlo-
vej, Marianky a Bratislavy.

Touto akciou Malokarpatský
banícky spolok napĺňa jeden z bo-
dov svojho poslania – zachováva-
nie baníckych tradícií v meste Pe-
zinok. Jozef Mišuta, MBS

Základná umelecká škola Euge-
na Suchoňa pripravila v decembri
dve veľké akcie – 10.12. s názvom
Vianoce sa prezentoval tanečno-
dramatický odbor (foto je z tohto
podujatia) a 16.12. svoje schop-
nosti predviedli žiaci hudobného
odboru. Obe vystúpenia detí od-
menili prítomní mohutným potles-
kom, čím zároveň vyjadrili uznanie
pedagógom, ktorí sa im starostlivo
venujú.

Vydarenú prezentáciu záujmo-
vo-umeleckej činnosti v predvia-
nočnom čase predviedli aj deti z
Centra voľného času. Potvrdili, že
aj v tomto mestskom zariadení
majú široký priestor na svoju reali-
záciu a rozvoj svojich schopností

(mo)

V piatok 12. februára 2010 sa
uskutoční v Dome kultúry 16. Ples
Farnosti Pezinok. Do tanca a na
počúvanie budú hrať dychová hud-
ba Boršičanka, Proxima a Buka-
sový masív. Vstupné: 12 a 10 eur,
večera 6 eur. Vstupenky si mož-
no zakúpiť v predpredaji u Františ-
ka Fédera, Farská 7, tel .
0905342261, e-mail: .

Zisk z podujatia bude venovaný
na opravu Farského kostola.

fff@rsb.sk

(ff)



zomrela v decembri 1749 a podľa
vlastnej žiadosti bola, rovnako ako
jej manžel, pochovaná v kapucín-
skom kostole.

Z daňových súpisov nie je
zrejmé, akým spôsobom Ján
Najmar ako vykonávateľ posled-
nej vôle Anny Márie Schmidt na-
ložil s nehnuteľnosťou, na dome
však v pomerne krátkom časovom
období registrujeme viacero rôz-

nych, často sa striedajúcich osôb,
medzi prvými bol František Müller,
tiež kúpeľník, ktorého Anna Mária
spomína aj vo svojom testamente
v súvislosti s poskytnutou
pôžičkou.

Najneskôr v roku 1773 sa situá-
cia s nehnuteľnosťou vyjasni-
la, dvojtretinový podiel získal ko-
váč a zámočnícky majster Anton
Laixenberger, zvyšnú tretinu Kriš-
tof Muri. Dom sa tým rozdelil na
dva samostatné objekty, stojace
za sebou - č. 84 a 85.

Pred rokom 1789 sa vlastníkom
nehnuteľnosti stal chirurg Ján Ka-
šický, ktorý si tu zriadil svoju prax.
Zapojil sa aj do verejného života,
pôsobil ako senátor. Ján bol dva-
krát ženatý, jeho prvou manželkou
bola Barbora Ott, s ktorou mal 4
deti Jána, Štefana, Ka-tarínu a
Annu. Po Barborinej smrti si v roku
1792 zobral 19 ročnú Annu Mayer.
S ňou mal dvoch synov, Františka
a Ignáca. Svoj majetok odkázal
deťom a manželke, dom so zaria-
denou chirurgickou pracovňou od-
kázal najstaršiemu synovi Jánovi.
Ján Kašický st. zomrel v auguste
1809 a jeho syn zdedený majetok
pravdepodobne predal. Aj ďalší
majiteľ Peter Jor-dan, ktorý sa stal

–

miestnym meš-ťanom v roku
1804, bol chirurgom. Pochádzal z
rodiny bratislavského obchodníka
s potravinami Michala Jordana a
Kataríny Hiermann. Po Petrovej
smrti zdedila dom jeho vdova, o
ktorej, žiaľ, nemáme žiadne bližšie
informácie.

Nasledujúci vlastník, mlynár-
sky majster Jozef Strapák, spojil
80 rokov rozdelené susediace do-

my 84 a 85 opäť do jedného. Jo-
zef, syn Mateja Strapáka, bol za
pezinského mešťana prijatý v roku
1848 ako 41 ročný. Možno v súvis-
losti s hypotékou a zárukou vo for-
me nehnuteľnosti, zmenila tá-
to opäť majiteľa. V roku 1864
požiadal Jozef Strapák o hypo-
tekárnu pôžičku zo sirotskej po-
kladnice vo výške 748 zlatých.
Bola mu mestom poskytnutá s pod-
mienkou uvalenia vecného bre-
mena v prospech sirotskej poklad-
nice až do jej splatenia. Už v roku
1869 evidujeme na č. 84 nových
daňovníkov, Teréziu a Jána Stan-
ček.

Leopold Berger, syn Jakuba a
Janky Erber, bol obchodníkom s
plodinami z Častej a jeho žia-
dosti o prijatie do zväzku mesta
Pezinok bolo vyhovené v roku
1871. V roku 1904 postúpil polo-
vicu nehnuteľnosti svojmu bratovi
Adolfovi a jeho manželke Leo-
poldíne Müller. Bergerovci vlast-
nili dom na námestí do roku 1915,
keď ho získal Štefan Künczel.
V tom čase sa tu nachádzal hos-
tinec Václava Stecha, ktorý v roku
1923 prevzal práve Künczel.

(upravená ukážka z knihy
Bránami mesta)

Dom stojaci dodnes na Radnič-
nom námestí, v súčasnosti pod
číslom popisným 5 susediaci s
budovou Mestského úradu, je „po-
tomkom“ nehnuteľnosti, ktorej ma-
jiteľov vieme identifikovať až do
18. storočia. V starých daňových
súpisoch je dom evidovaný ako
číslo 84 vo vnútornom meste, teda
v priestore ohraničenom mest-
ským opevnením.

1720-1745 - Ján Juraj Schmid
1745-1748 - vdova Jána Juraja

Schmidta
1751/1752 - František Müller
1758-1766 - viacerí majitelia
1773-1782 - Anton Laixenberger
1789-1809 - Ján Kašický
1814-1835 - Peter Jordan
1839-1845 - vdova Petra

Jordana
1852-1865 - Jozef Strapak
1869-1875 - Terézia a Ján

Stanček
1880-1910 - Leopold Berger
1915-1936 Štefan Künczel

Najstarší dnes známy majiteľ
Ján Juraj Schmidt bol tribúnom
ľudu, senátorom a kúpeľníkom. V
roku 1715 sa zosobášil s vdovou
Martina Froloviča Annou Máriou
Pavlovič, ktorá bola sestrou ostri-
homského kanonika Jána Pavlo-
viča. Pravdepodobne pochádzal z
Viedne, kde žili aj jeho súrodenci,
sestra Terézia i brat Jozef a ich ro-
diny. Ján Juraj zomrel v lete 1745
a dom spolu s kúpeľom prevzala
jeho manželka, ktorá sama do spo-
ločného majetku i manželovho re-
mesla investovala.Anna Mária od-
kázala celý svoj majetok cirkvi -
kostolom a kláštorom v Pezinku,
Skalici, Malackách, Marianke,
Bratislave, príbuzným manželo-
vých i svojich súrodencov a chu-
dobným. Okrem iného odkázala
kaplnke sv. Sebastiána a Rocha
30 zl. a na sochu Panny Márie, kto-
rá mala byť postavená na námestí
pred dolným kostolom 100 zl. Ak
by táto suma nestačila, mali sa pro-
striedky doložiť z jej majetku tak,
aby sa vyhotovila dúkladna a sta-
tečná statua . Sochár vyhotovil
naozaj dôkladné dielo baroková
Immaculata je dodnes súčasťou
Mariánskeho stĺpa na námestí.
Majetok, ktorý zostane po vybave-
ní všetkých testamentárnych odka-
zov, zverila pezinskému farárovi
Jánovi Najmarovi. Dala mu právo
ako vykonávateľovi poslednej vôle
naložiť s ním slobodne podľa
vlastného uváženia.Anna Mária

-

„
“

–

Dom, o ktorom sa píše, je ozančený krížikom



Už v minulých číslach nášho me-
sačníka sme informovali, že mesto
Pezinok dostalo od Obvodného
úradu životného prostredia v Pe-
zinku pokutu 10 tisíc euro za
spaľovanie haluzoviny a révoviny
na mestskom pozemku v Dolnej
tehelni. Mesto argumentovalo, že
malo povolenie od Hasičského a
záchranného zboru, ktorý určuje
podmienky spaľovania. Žiaľ, je rea-
litou, že tieto dva zákony sú posta-
vené proti sebe na našu obhajobu
treba však uviesť, že rovnako ako
Pezinok postupovali a postupujú aj
iné mestá (Vysoké Tatry, Pre-šov,
Trenčín) a im pokuta vyrubená ne-
bola.

Mesto spaľovalo drevnú hmotu
za dodržiavania všetkých bezpeč-
nostných protipožiarnych predpi-
sov. K spaľovaniu sme pristúpili aj
preto, že likvidácia štiepkovaním
by stála viac ako 20 tisíc eur (600
tisíc korún). Podľa slov primátora
je zarážajúca výška pokuty, ktorá
je nad hranicou viac ako polovice
zákonom stanovenej sumy a tiež
nebo l i zoh ľadnené ž iadne
poľahčujúce okolnosti (napr. že sa
jednalo najmä o odpad vyproduko-
vaný a uložený sem obyvateľmi).
Absurdné je aj to, že pokutu vyrubil
štátny úrad, ktorý sídli v mestskej
budove a za prenajaté priestory
platí sotva tretinový nájom.

Keďže mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj predmetného po-
zemku, muselo Mesto prikročiť k
následnej likvidácii zbytkov drev-
nej hmoty štiepkovaním, ktorá bu-
de stáť približne 5 tisíc eur. (ra)

Spoločnosť Pezinské tehelne
a.s. oslovili 25. novembra primáto-
rov a starostov nášho regiónu s
ponukou služieb, ktoré predsta-
vujú zneškodňovanie komunálne-
ho a objemového odpadu na
skládke Nová jama v Pezinku.V
ponuke sa uvádza, že podľa ich
zistení by boli ceny pre obyvateľa
zhruba o 40 percent nižšie než ce-
ny konkurencie, teda že obce
usporia približne 6,60 eura na jed-
ného obyvateľa ročne. V úspore
nie je započítaný rozdiel v cene za
dopravu.

Odborní pracovníci mesta ana-
lyzovali ponuku a zistili nasledov-
né skutočnosti: Komunálny odpad
(z ktorého sú už vytriedené a vyse-
parované položky ako sklo, pa-
pier, plasty a pod.) by bol lacnejší o
6,7 percenta ako dnešný poplatok

na skládke na Dubovej. Objemový
odpad (predstavuje najmä jarný a
jesenný zber a hradí ho Mesto zo
svojho rozpočtu – neplatia ho
občania) by bol lacnejší o 18,2 per-
centa. Zmluva by mala svoju účin-
nosť do 31.12.2010, po tomto ter-
míne by bola každoročne obnovo-
vaná Dodatkom a zvýšená o ročnú
mieru inflácie, ak by sa nedohodlo
inak. Na margo tejto ponuky treba
konštatovať, že o uzatvorení akej-
koľvek zmluvy by muselo rozho-
dovať Mestské zastupiteľstvo a
výber by musel prebiehať formou
verejnej súťaže.

Mesto Pezinok má k dnešnému
dňu uzavretú riadnu zmluvu so
skládkou v obci Dubová až do roku
2013. Táto zmluva má pevne sta-

Stanovisko mesta:

novenú cenu, ktorá sa počas doby
nájmu nenavyšuje ani o cent. Pe-
zinčania akceptujú túto cenu a
z nej vyplývajúci poplatok, ktorý,
každoročne platia za odpad. Mes-
to Pezinok preto nemá dôvod túto
zmluvu prehodnocovať alebo ru-
šiť. Navyše je tu odmietavý postoj
a neustály záujem tisícov obča-
nov, občianskych aktivistov i vede-
nia mesta neakceptovať skládku v
Novej jame, proti ktorej bojujeme
už niekoľko rokov. Opakovane po-
ukazujeme na skutočnosť, že vy-
danie povolení a rozhodnutí štát-
nymi úradmi na prevádzku sklád-
ky nebolo v súlade s VZN mesta
Pezinok a právnymi štandardami.
Skládka v Novej jame nie je rieše-
ním pre Pezinok a okolie, ale svo-
jou kapacitou a objemom najmä
riešením pre cudzích producentov

Aj v tomto roku Mesto Pezinok
pokračovalo v overených anke-
tách a prieskumoch názorov obča-
nov mesta. Poslednou tohtoroč-
nou bola súťaž o Najkrajšiu zeleň.
Už po štrnástykrát sa hodnotila
najkrajšia výzdoba v nasledov-
ných kategóriách: 1. Okno a bal-
kón, 2. Predzáhradka, 3. Verej-
nosti prístupná budova ( prevádz-
ka služieb, zdravotnícke zariade-
nie, škola, úrad a pod.).

Oficiálne vyhlásenie výsledkov
súťaže sa uskutočnilo 16. decem-
bra. Pri tejto príležitosti boli najlep-
ším odovzdané ocenenia a primá-
tor Oliver Solga im poďakoval za
skrášľovanie životného prostredi-
a.

Aj na základe tipov Pezinčanov
si ocenenie za najkrajšiu zeleň a
kvetinovú výzdobu odniesli:

–
víťaz: Katarína Šidová, Záhradná
11, čestné uznanie: Marta Túmo-
vá, Obrancov mieru 46;

–
víťaz: Zuzana Krištúfková, Trnav-
ská 5;

– víťaz:
Vladimír Flaškár, Kollárova 16 (ce-
lá budova: 2 prevádzky – nové mä-
siarstvo a odevy), čestné uznanie:
Tomáš Pitoňák, Radničné nám. -
Reštaurácia Radnica.

Kategória OKNO, BALKÓN

Kategória PREDZÁHRADKA

Kategória PREVÁDZKA

(ZS)



Pretekári Karate – kickbox klu-
bu Pezinok sa v sobotu 5. decem-
bra zúčastnili tradičného Mikuláš-
skeho turnaja v Hurbanove. Aj
tentoraz potvrdili svoje kvality a v
silnej konkurencii pretekárov z Bu-
dapešti vybojovali pekné umies-
tnenia.

– 1. miesto
(kat.- 160 cm, 12-14 r), 2.

(-161 cm, 12-
14 r.), 3.
(-170 cm, 12-14 r.), 4.

(-140 cm, 10-11 r.)
– 2. (12-14

r., od 4. kyu), 3.
(6-8 r., 8-5 kyu).

Kumite Kamila Hozo-
vá Da-
niela Šiandorová

Martin Tomaškovič
Matúš Ma-

saryk
Kata Kamila Hozová

Vladimír Ratkov-
ský (kt)

V dňoch 24. a 25.
októbra sa uskutoč-
nili v rakúskom Inns-
brucku medzinárod-
né plavecké preteky
Alpen meeting. Z Pe-

zinka sa pretekov zúčastnilo tri-
násť plavcov. Niektorým sa poda-
rilo v silnej konkurencii vyplávať aj
medailové miesta. Najväčší
úspech dosiahla Simonka Miču-
dová (1998), ktorá získala tri strie-
borné medaily a v dvoch disciplí-
nach si vybojovala štvrté miesto.
Kamila Poláková (1998) získa-
la jednu bronzovú medailu a v
dvoch disciplínach bola štvrtá. Jar-
ko Fleischacker a Jožko Hrom-
ník získali bronzové medaily a

Katka Marušicová skončila štvrtá.
Začiatkom novembra sa v Ma-

lackách a Bratislave konali plavec-
ké preteky žiakov Bratislavské-
ho kraja. Naši plavci opäť obhájili
tradičné dobré postavenie – až se-
dem z nich získalo medaily.
Umiestnenie: S. Mičudová – 2 zla-
té, 3 strieborné, 2 bronzové me-
daily, K. Poláková – 1 zlatá, 2 strie-
borné, 1 bronzová, Zuzka Pšená-
ková – 3 strieborné, l bronzová, K.
Marušicová – 1 strieborná, 2 bron-
zové, Martinka Verešvárska – 1
bronzová, Samuel Kebis – 1 strie-
borná, 2 bronzové, Jurko Polák – 1
bronzová. Naši plavci si vybojovali
postup na zimné majstrovstvá Slo-
venska.

Dňa 14. novembra sa konali v
Malackách jesenné majstrovstvá
talentovanej mládeže Bratislav-
ského kraja. V súťaži najmladších
plavcov sa z nášho klubu najlep-
šie umiestnil Timotej Mičuda
(2001), ktorý si disciplínach 50 m
a 100 m znak vybojoval zlatú
medailu a na100 m prsia skončil
tretí. Vynikajúco sa umiestnil aj
Danko Štetiar, ktorý si vyplával
dve bronzové medaily (50 m
znak, 50 m voľný spôsob) a Re-
beka Rusnáková získala tretie
miesto.

Našim mladým plavcom bla-
hoželáme a trénerom ďakujeme
za skvelú prípravu.

Miroslava Verešvárska

Staršia generácia deklaruje, že
futbal na Slovensku už nie je taký
populárny, ako v minulosti. Jeho
historickú obrodu nám urobili naši
reprezentanti, keď postúpili na
Majstrovstvá sveta v roku 2010 do
JužnejAfriky.

Aj mnohí naši žiaci získavajú
svoje vzory v Hamšíkovi, Škr-
teľovi, Stochovi a Weissovi ml. Aj
pri nedávnom kvalifikačnom žiac-
kom halovom turnaji sme sa pre-
svedčili, že v Pezinku a okolí je
veľa talentovaných mladých futba-
listov. Výrazný úspech zazname-
nali mladší žiaci zo Základnej ško-
ly Orešie Pezinok , keď zvíťazili
nad rovesníkmi z Budmeríc 7:1 a
ZŠ Modra Štúrova 7:0 Vo finále
remizovali s družstvom Svätého
Jura 4:4 a vďaka lepšiemu skóre si
vybojovali titul Majster okresu Pezi-
nok. Zabezpečili si tak postup do
krajského kola. (VCH)

Stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku v
Pezinku usporiada
4. ročník Štefanské-
ho turnaja v stolnom

tenise o putovný pohár mesta Pezi-
nok pod záštitou primátora Olivera
Solgu. Podujatie sa uskutoční v
sobotu 26. decembra v telocvični a
v stolnotenisovej hale ZŠ Na biele-
nisku.

Podľa časového plánu prezen-
tácia bude od 7.30 do 8.30, rozlo-
sovanie 8.30 – 9.30, otvorenie
súťaží o 9.30 h. Štartovať môžu
registrovaní, neregistrovaní a rek-
reační hráči v týchto kategóriách:
A – registrovaní (hráči všetkých
líg), B – registrovaní, ktorí nepo-
stúpia zo základných skupín z
prvej kategórie, C – neregistrova-
ní, D – telesne postihnutí, E – star-
ší žiaci a dorast (nar. 1992 a mlad-
ší), F – najmladší a mladší žiaci
(nar. 1997 a mladší). Vo všetkých
kategóriách sa hrá len súťaž dvoj-
hier. Štartovné: 3,5 € (zahrňuje
občerstvenie – párky + nealko).
Hráči umiestnení na 1. - 3. mieste
získajú diplomy, medaile, darče-
kové balíčky, poháre, mená
víťazov v kat. A a C budú vyryté do
putovných pohárov. Bližšie infor-
mácie: P. Alexy, tel. 0907 755 416.

V sobotu 12. de-
cembra žila športo-
vá hala na Komen-
ského futbalom. Po
prvýkrát sa tu bojo-
valo o Pohár primá-

tora mesta Pezinok. Desať- a jede-
násťroční futbalisti z domáceho
PŠC, Malaciek, Lozorna a dve
družstvá z partnerského Moson-
magyaróváru bojovali s plným na-
sadením a naši dokazovali , že
súčasná slovenská reprezentácia
bude mať o desať rokov dôstoj-
ných pokračovateľov. Vďaka patrí
funkcionárom PŠC, rodičom, ktorí
to všetko vymysleli, zorganizovali
a perfektne zrealizoval, ako aj
početným fanúšikom, ktorí urobili
skvelú kulisu. Primátor mesta na
záver odovzdal ceny, ktoré si za
prvé miesta odniesli domáci Pe-
zinčania a naši maďarskí partneri,
od ktorých sme zároveň dostali
pozvanie na podobný turnaj k nim
vo februári. Všetci prítomní vyjad-
rili záujem na tom, aby toto podu-
jatie malo svoje pokračovanie a
stalo sa tradíciou. (ra)

Minulé mesiace sa niesli aj v
znamení rokovaní o obnovení ale-
bo uzatvorení zmlúv s jednotli-
vými športovými klubmi. Išlo o fut-
balové oddiely v Grinave, na Cajle
a rokovania boli aj s PŠC a VTC v
Pezinku. Zároveň boli obnovené a
zrevidované štatúty a prevádzko-
vé poriadky týchto klubov a jednot-
livých štadiónov a športovísk.
Športový areál na Komenské-
ho ulici si rozdelili a zobrali do dlho-
dobého prenájmu a správy Volej-
balový a tenisový klub a Pezin-
ský športový klub – futbalový
oddiel. Výsledkom rokovaní bo-
lo sprehľadnenie a zefektívnenie
výkonných, organizačných i eko-
nomických podmienok fungo-
vania klubov vo vzťahu k Mestu
a doterajšiemu správcovi areálu

– Mestskému podniku služieb.
Mesto Pezinok, ktoré na roko-

vaniach zastupoval primátor, de-
klarovalo že chce i naďalej vše-
možne podporovať rozvoj športu v
meste a to nielen každoročným
udeľovaním „grantov“, ale aj opra-
vami a údržbou svojho majetku,
teda budov, oplotenia a plôch. V
tomto roku preto uvoľnilo na opra-
vu futbalového štadióna na Ko-
menského ulici vyše 30 tisíc eur,
ďalších vyše 10 tis. eur dostal klub
na činnosť a približne za 28 tis. eur
boli uhradené náklady na pre-
vádzku a energie. Mesto v bud-
úcom roku ráta pre PŠC s približne
rovnakými sumami na podporu
futbalu, pričom zároveň podporí
aj futbalové kluby v Grinave a na
Cajle. (ra)

BASKETBAL (extraliga muži)

Hrá sa o 18.00 hod.
v Hale SOU na
Komenského 27

19.12.
6.1.

13.1.
20.1.
27.1.

Pezinok – Žilina
Pezinok – Handlová
Pezinok – Sp. Nová Ves
Pezinok – Levice
Pezinok – Komárno

V sobotu 12. decem-
bra sa uskutočnil v
Interhale na bratis-
lavských Pasien-
koch exhibičný zá-
pas hviezd naj-
vyššej slovenskej

basketbalovej súťaže mužov Zá-
pad – Východ. Výber Západu vy-
hral 120:110 (66:52). Vo víťaznom
družstve, ktoré viedol tréner Nitry
Ľubomír Urban, hrali traja hráčiAB-
Cosmetics Pezinok – David
Jackson, Yemi Nicholson a Dušan
Snopko. Prví dva patrili k najlep

ším strelcom – David dosiahol 17
a Yemi 16 bodov.

Cez prestávku sa uskutočnili
súťaže zručnosti. Najlepším troj-
károm sa stal americký legionár
Gregory Lee Immink z ŠKP Ban-
ská Bystrica. V smečiarskej sú-
ťaži dominoval pezinský hráč
David Jackson, ktorý pred dvoma
tisíckami divákov ukázal svoje
ozajstné majstrovstvo. Vo finále
zdolal Branislava Brliťa, taktiež
hráča AB Cosmetics (ten do zá-
pasu však nazasiahol).

(mo)

BasketbalistiAB Cosmetics Pezinok v 21. kole extraligy
mužov vyhrali na palubovke majstra BK SPU Nitra
107:82 (48:39). Štvrtiny: 22:22, 26:17, 31:17, 28:26. Za
AB Cosmetics bodovali: Nicholson 23, Majoroš 20 /4/,
Jackson 17 /2/, Miloševič 11./1/, (Snopko 8 /2/, Lukja-
nec 6 /1/, Brliť 3 /1/, Urland 2). Na šláger kola sa prišlo

pozrieť 550 divákov. Pezinčania hrali uvoľnene a s prehľadom. Naj-
väčšieho rivala v boji o titul poriadne zaskočili a vrátili mu prehru z 10.
kola, keď s ním doma prehrali. (mo)

D Jackson



Na jedličke sviečky svietia,
v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje,
žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží
zdravie, šťastie, pokoj boží.
Novoročný prípitok
nech vám dodá veľa síl,
aby žiaľ vás neťažil.
Nech sa smútky, trápenia
na radosť premenia,
nech vás bolesť nezraní,
to je naším želaním.

Spolok DH Cajlané
Predseda František Féder

Malokarpatské múzeum za-
počalo tohto roku projekt s názvom
Múzejné okienko. Projekt je urče-
ný pre širokú verejnosť, obyva-
teľov Pezinka ako aj návštevníkov
nášho mesta. Cieľom projektu je
informovanie verejnosti o význam-
ných sviatkoch, výročných udalos-
tiach, či známych osobnostiach
Malokarpatského regiónu. Pros-
tredníctvom cyti-lightu, umiestne-
ného pred budovou múzea na ulici
M. R. Štefánika, za výraznej pod-
pory mesta a primátora Mgr. Olive-
ra Solgu tak od novembra 2009
múzeum poskytuje občanom
stručné fakty podchycujúce význa-
čné dni. Tieto údaje sú popri pí

somnej informácii doplnené o
množstvo príslušného obrazového
materiálu, či dokreslené predmet-
mi, ktoré spolu dotvárajú jednotný
kompaktný celok. Snahou Malo-
karpatského múzea je pomocou
netradičnej inštalácie zaujať oko-
loidúceho diváka, oboznámiť ho
n i e l e n s f a k t a m i t e j
-ktorej udalosti, ale vizuálnym pre-
vedeným upútať jeho pozornosť

V novembri si tak vďaka roz-
behnutému projektu Múzejného
okienka mohli mnohí Pezinčania
všimnúť pripomienku venovanú
20. výročiu 17. novembra, či aktu-
álne v dnešných dňoch zmienku o
Advente a adventných sviatkoch.

od záštitou primá-
tora mesta a s podpo-
rou spoločnosti CO-
RAgeo sa uskutočnil
6. decembra v Dome
kultúry slávnostný kon-
cert vianočných piesní
pod názvom Zrodilo sa
svetlo v podaní Mariá-
na Banga a Alexandry
Bangovej. Vyše dve-
sto divákov sa tešilo z
krásneho hlasu nevidi-
aceho rómskeho spe-
váka, ktorý nedávno
vydal pod gesciou ná-
rodného umelca Petra
Dvorského svoje prvé
cédečko.

P

(ra)

Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom vy-
hlasujú

. Do súťaže sa môžu za-
pojiť žiaci pezinských základných
a študenti stredných škôl alebo tí,
ktorí majú v Pezinku trvalé bydlis-
ko. Súťažné práce nie sú obmed-
zené žánrovo, musia byť pôvod-
né, môžu mať pôvod v písomných
školských prácach.

Podmienkou zaradenia do hod-
notenia je doručenie (osobne ale-
bo poštou) súťažných prác v troch
na počítači písaných exemplároch
v slovenskom jazyku do 31. 3.

18. ročník literárnej
súťaže O cenu primátora mesta
Pezinok

Vo štvrtok 3. decembra sa v
Martine uskutočnilo vyhlásenie
výsledkov 6. ročníka celosloven-
skej súťaže Slovenská kronika
2009 o najlepšiu kroniku, mono-
grafiu a kultúrnohistorický materiál
obce a mesta. Súťaž zorganizova-
lo Národné osvetové centrum v
spolupráci so Slovenskou národ-
nou knižnicou, Slovenským ná-
rodným múzeom, Slovenským ná-
rodným archívom, Slovenskou ge-
nealogicko-heraldickou spoloč-
nosťou a ďalšími odbornými inštit-
úciami. Súťažné materiály posud-
zovala 16 členná odborná porota a
medzi viac ako 200 zaslanými ti-
tulmi zaujala aj publikácia Mest-
ského múzea v Pezinku

. Kniha autorov P. Pospecho-
vej a P. Wittgrúbera získala čestné
uznanie v kategórii kultúrnohisto-
rická publikácia o kultúrnom de-
dičstve mesta a regiónu. Prostred-
níctvom grafického štúdia Impalex
Jely Pálešovej mal Pezinok v
súťaži až trojnásobné zastúpenie.
Okrem zmienenej práce Mestské-
ho múzea aj v podobe reprezenta-
tívnej knihy
a monografie

, ktorá sa stala víťazom
kategórie vedeckopopularizačná
monografia.

Bránami
mesta – Životopis starého do-
mu

Pezinok 1208 – 2008
Bernolákovo – deji-

ny obce

(pp)

2010 na adresu: Pezinské kultúr-
ne centrum, Holubyho 42, 902 01
Pezinok.

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

notí osobitne v každej kategó-
rii ZŠ a SŠ v žánroch poézia a pró-
za. Novou kategóriou (osobitne
pre ZŠ i SŠ) je short story (krát-
ky príbeh). Téma je ľubovoľná,
podmienkou je, že súťažný prí-
beh môže mať maximálne 100
slov.

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

Organizačne súťaž zabez-
pečuje Daniela Debnárová z Pe-
zinského kultúrneho centra, Ho-
lubyho 42, tel. 033/6413933.

(ZS)

Naše mesto sa stalo dejiskom odo-
vzdávania tohtoročnej Ceny Vojtecha
Zamarovského za literatúru faktu. Pri
tejto príležitosti prišli do Pezinka
takmer štyri desiatky slovenských a če-
s-kých spisovateľov, ktorých v Obrad-
nej sieni MsÚ prijal primátor mesta. V
príhovore ich informoval o histórii a
súčasnosti nášho mesta.

Slávnostné odovzdávanie ocenení
sa konalo v hoteli Vinársky dom. V tomto
roku cenu získali Pezinčan Ľuboš Jurík
a český spisovateľDušan Uhlíř. (mo)
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Kultúrne programy na január 2010

KINO DOMU KULTÚRY

2.-3. Vianočná koleda USA
5.-6. Rozorvané objatia Špa

7. Súmrak USA
8.-10. Twilight Saga: Nov USA
8.-9. Biela smrť USA

12.-13. Zastaneš a neprežiješ 2
USA

14. Fk: Tulpan Kazach
15.-17. Avatar USA

19. Láska na druhý pohľad
USA

20.-21. Paranormal Activity USA
22.-24. 2 Bobule ČR

23. Astro Boy 17.00 h Fra
26.-27. Uloviťmiliardára ČR

28. Fk: 35 panákov rumu
Fr,Nem

29.-31. Zombieland USA
Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

9.1.

PLES MALO-
KARPATSKÝCH VI-
NÁROV.

11.1.
Peter HARGAŠ:

„MESTO“.

17.1.
AHOJ ROZPRÁVKA

23.1.
PLES GYM-

NÁZIAPEZINOK.
28.1.

ŽIJE MEDZI NAMI

29.1.
SPIEVANKY

(sobota) o 19.00 v
spoločenskej sále
DK–

Hlavný ga-
rant: Malokarpatská vínna cesta a
Agentúra KALYPSO.

(pondelok) o 17.00 h v Mini-
galérii DK. –

Vernisáž výstavy obra-
zov (akryl – olej)

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK – .
Dnes: KOCÚR V ČIŽMÁCH. Účin-
kuje: Divadielko BUM-BÁC. Cyk-
lus rozprávok s detskou súťažou.

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

(štvrtok) o 17.30 h v salóniku
DK – . Nový
cyklus stretnutí s významnou osob-
nosťou Pezinka.

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

31.1.
DETSKÝ

ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL.

(nedeľa) o 15.30 h v spo-
ločenskej sále DK –

Karneval detí v maskách s progra-
mom. Pezinské kultúrne centrum
v spolupráci s CVČ.

11. 1. – Najkrajšia
fašiangová maska

15.1. – Zimné radovánky – klu-
bovňa v Centre voľného času

16.1. – Rozprávková Sobota

22.1. – Snežné záprahy
– klubovňa v Centre

voľného času

23.1. – Zázračná FIMo hmota
– Kreatívna Sobota pre mládež

a dospelých

29.1. – Ľadové variácie – klubo-
vňa v Centre voľného času

Vyhlásenie súťaže o
najkrajšiu fašiangovú
masku. Zúčastniť sa

môžu deti zo školských klubov.

Od 14.00 do 17.00 hod v prístavbe
centra voľného času. Deti si môžu
prísť vyplniť hrami svoj voľný čas.

Rozprávkové popoludnie pre de-
tičky. Deti si môžu pozrieť divadiel-
ko a aj samy sa zahrať na hercov.

Od 14.00 do 17.00 hod v prístavbe
centra voľného času. Deti si môžu
prísť vyplniť hrami svoj voľný čas.

Ak máte veľa tvorivých nápadov.
Príďte si vyrobiť zaujímavé šperky
a doplnky do Centra voľného času
od 14.00 do 19.00 hod Vstupné:
12€ (361,51Sk).

Od 14.00 do 17.00 hod v prístavbe
centra voľného času. Deti si môžu
prísť vyplniť hrami svoj voľný čas.

21.1. – DISCO
– pre násť-ročných

30.1. – Rozprávkový karneval

Tá správna zábava, hudba a tanec
od 17.00 hod v prístavbe CVČ.

Pozývame všetky deti, ktoré budú
mať masky o 15.00 hod do DK na
tradičný každoročný karneval.
Organizátori: Pezinské kultúrne
centrum, Centrum voľného času.

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na

telefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.
Pokojné prežitie vianočných sviat-
kov a úspešný vstup do nového
roka vám želajú pracovníci Centra
voľného času.

www.epicentrum.org

VÝSTAVY

Stále expozície:

HALŠTAT

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– kultúra staršej doby
železnej v archeologických nále-
zoch. Výstava pripravená v spolu-
práci s Archeologickým múzeom
Slovenského národného múzea v
Bratislave

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

ný 200. výročiu úmrtia sláv-
neho hudobného skladateľa Fran-
za Josepha Haydna. V Starej rad-
nici sme mali možnosť započúvať
sa do krehkých tónov cemballa v
podaní Petra Guľasa (mimocho-
dom Pezinčana) a basového spe-
vu Jaroslava Pehala. Na margo
tohto večera možno jednoducho a
stručne konštatovať, že to bol kon-
cert, na aký tak skoro nezabudne-
me. (ra)

Pezinské kultúrne centrum pri-
pravilo adventný koncert venova-

Spisovateľ Július Balco vydal ne-
dávno vo vydavateľstve Regent kni-
hu nazvanú Žlté ruže. Táto rozsahom
neveľká, ale pútavá kniha s tajomnou
atmosférou a nekaždodennými
ľudskými príbehmi bola vydaná aj s
fi-nančným prispením mesta
Pezinok.

Sedem kníh Ľuboša Juríka. Nie
jednu, ale hneď sedem kníh pod spo-
ločným názvom Krimipríbehy re-
portéra AZ vydal spisovateľ a publi-
cista Ľuboš Jurík a v každej knihe sú
navyše dva samostatné detektívne
príbehy. Knihy v sympatickom formá-
te a balení môžu byť aj dobrým ty-

V nedeľu 6. decemb-
ra sa uskutočnilo v
Dome odborov Istro-
polis v Bratislave finá-
le súťaže MISS UNI-
VERSITY 2009. Zas-
túpenie v ňom malo
aj naše mesto – s čís-
lom 2 súťažila Pezinčanka 19-
ročná . Naša
kráska bola mimoriadne úspešná
a súťaž vyhrala. Slovenská televí-
zia pripravila zo súťaže záznam,
ktorý odvysielala 12.decembra.

Elena Kuznecovová

(mo)


