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Od 15. januára tohto roku bolo spoplatnené par-
kovanie v centre mesta .Rozhodlo o tom Mestské za-
stupiteľstvo v októbri, čím sa má vyriešiť dlhodobo
kritizovaný stav s nedostatkom parkovacích miest
pre občanov, ktorí v priebehu dňa navštevujú úrady a
obchody v centre mesta. Parkovacie plochy predtým
využívali na celodenné parkovanie najmä občania z
okrajových častí mesta .Spoplatnených bolo 68 par-
kovacích miest na Radničnom námestí – na parko-
visku v strede námestia, ďalej pred domami č. 1, 3, 5,
9 a pred obchodným domom Billa. Prevádzkova-
teľom plateného parkoviska je Pezinská mestská
spoločnosť, s.r.o. Na dodržiavanie nariadenia dohli-
ada mestská polícia, vodičov, ktorí za parkovanie ne-
zaplatia, môže sankcionovať až do výšky 60 eur.

Zóna spoplatneného parkovania je označená do-
pravnou značkou. Vodiči majú k dispozícii dva samo-
obslužné automaty, na ktorých je nalepený návod na
použitie a prevádzkový poriadok. Minimálny popla-
tok za parkovanie na 1,5 hodiny je 50 centov. Pri pla-
tení môžu byť použité mince v hodnote 10 , 20 a 50
centov alebo 1 a 2 euro. Automat mince nevydáva. V
prípade, že vhodíte jednoeurovú mincu, prístroj vám
dá parkovací lístok na 3 hodiny.

Parkovanie je spoplatnené výhradne v pracovných
dňoch – pondelok až piatok od 8. do 17. hodiny. (mo)

Samoobslužný automat na
parkovacie lístky pred budo-
vou mestského úradu. Ďalší
je na rohu Radničného ná-
mestia a Kollárovej ulice.

Tak, ako už informovali celoslo-
venské médiá pezinskú skládku
znova vyšetruje polícia. Tentokrát
za údajnú kamufláž, ktorej sa mal
dopustiť majiteľ skládky, ktorý ju
previedol na firmu Westminster
Brothers. Táto to oznámila nielen
verejnosti, ale aj Inšpektorátu ži-
votného prostredia. Následne všet-
ky úrady, vrátane Ministerstva ži-
votného prostredia komunikovali s

touto firmou. Keď Ministerstvo ži-
votného prostredia nariadilo po
siedmich mesiacoch zastaviť vý-
stavbu, Manovci i WB tvrdili, že k
prevodu práv nikdy nedošlo, a to i
napriek medializovaným slovám
Jána Mana, že „od výstavby sklád-
ky upúšťame a celý projekt sme
odovzdali tretej osobe.”

V súčasnosti sa skládka v No-
vej jame napĺňa odpadom, pre-

tože v októbri Ústavný súd poza-
stavil rozhodnutie Najvyššieho
súdu SR a vyhovel tak majiteľom,
ktorí sa domáhali ochrany svojich“
dob-romyseľne nadobudnutých
práv k skládke”.

O rekordne rýchlom rozhodnutí
Ústavného súdu všetky médiá in-
formovali, jeho obsah však Pe-
zinčanom sprístupnený nebol.

(ra)

Na pov innos t i občanov
ohľadom dane z nehnuteľnosti a
poplatkov za komunálny odpad
sme sa spýtali vedúcej ekonomic-
kého oddelenia Mestského úradu
v Pe-zinku

.
Ing. Janky Sandtne-

rovej

Pani vedúca, čo by mal ob-
čan-daňovník vedieť?
l

- Pokiaľ daňovník nadobudol do
vlastníctva alebo mu zaniklo vlast-
níctvo k nehnuteľnosti do 31. de-
cembra zdaňovacieho obdobia,
ktorým je kalendárny rok, je práv-
nická alebo fyzická osoba povin-
ná túto zmenu ohlásiť správcovi
dane – mestskému úradu, do 30
dní od dátumu, kedy táto skutoč-
nosť nastala. Takže termín na po-
sledné zmeny je do 30. januára.

Keďže termín pripadá na sobotu,
presúva sa na 1. februára 2010.
Taktiež občania poplatníci poplat-
ku za komunálny odpad, ktorí
majú v meste trvalý pobyt, ale sa
tu viac ako tri mesiace nepretržite
nezdržiavajú, môžu požiadať o
oslobodenie od poplatku, k čomu
je potrebné doložiť: ak pracujú v
zahraničí – kópiu pracovnej zmlu-
vy, ak študujú v zahraničí – potvr-
denie o návšteve školy, ak majú
prechodný pobyt v inej obci v SR –
tak potvrdenie príslušnej obce o
zaplatení poplatku za komunálny
odpad.

l Aké sú sadzby daní z nehnu-
teľnosti a poplatky za komunál-
ny odpad?
- Sadzby daní z nehnuteľností a

všetkých poplatkov na rok 2010
zostávajú nezmenené – sú na
úrovni roku 2009. Tieto sú pred-
metom VZN č. 7/2009, ktoré
možno nájsť na internetovej strán-
ke mesta.

l

l

Kto je oslobodený od daní z
nehnuteľnosti a poplatkov za
komunálny odpad?

Kedy sa budú vyhotovovať
a odovzdávať platobné výme-
ry ?

- Od daní z nehnuteľnosti a poplat-
kov za odpad sú oslobodení obča-
nia, ktorí sa nachádzajú v hmotnej
núdzi a tento stav v zmysle zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi preukážu.

- Platobné výmery sa začnú vyho-

tovovať okamžite po zapracovaní
všetkých zmien v oblasti daní a
poplatkov za komunálny odpad.
Mesto aj v tomto roku bude platob-
né výmery pre fyzické osoby bý-
vajúce v bytových a rodinných do-
moch a vlastníkom a užívateľom
chát odovzdávať proti podpisu pria-
mo na mestskom úrade počas tzv.
„dlhého týždňa“ v čase od 8. do 12.
marca 2010. (r)



Kancelária prvého kontaktu a
podateľňa, ktoré sú hlavným kon-
taktným bodom styku s občanmi,
majú od 11. januára 2010 rozšíre-
né úradné hodiny aj cez obed.
Teda i v čase, keď je na Mestskom
úrade obedná prestávka, budú
môcť občania na tomto mieste
získať potrebné informácie či po-
dať svoje žiadosti. (msú)

Nový predseda Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) Pa-
vol Frešo chce napriek nepriazni-
vej finančnej situácii na rok 2010
zabezpečiť bezproblémové fungo-
vanie škôl, nemocníc a domovov
sociálnych služieb patriacich pod
kraj. „Výpadok daňových príjmov v
roku 2010 bude viac ako 10 per-
cent, ale budeme intenzívne pra-
covať na tom, aby to obyvatelia
kraja nepocítili,“ vyhlásil Frešo.

Pár dní po nástupe do funkcie
sa nový župan dohodol s vedúcimi
predstaviteľmi odborovej organi-
zácie na prvých zmenách v orga-
nizačnej štruktúre úradu BSK.
Zmenami sa racionalizuje fungo

vanie úradu, zefektívni sa jeho vý-
kon a rušia sa niektoré vedúce
pracovné pozície.

„Cieľom je zaviesť na úrade
manažérsky prístup a riadne hos-
podárenie,“ konštatoval Frešo.
Súčasťou úsporných opatrení na
úrade BSK je aj zrušenie nad-
štandardného odstupného pre
vedúcich zamestnancov.

V spolupráci s odbormi pripra-
vuje predseda BSK zároveň novú
kolektívnu zmluvu, ktorá bude zo-
hľadňovať možnosti úradu v čase
krízy. „Som presvedčený o tom, že
krízu v roku 2010 zdoláme tvrdou
prácou a rozumným šetrením,“
dodal Frešo. (rch)

predá formou obchodnej verejnej
súťaže spoluvlastnícky podiel na
budove na ul.

vo veľkosti 2091,81 m , aj s
príslušným pozemkom.

Z hľadiska územného plánu Mes-
ta Pezinok je táto plocha pred-
nostne určená pre funkcie zá-
kladnej a vyššej vybavenosti ko-
merčného zamerania, avšak
podľa doplnkovej a prípustnej
funkcie je možné budovu využiť
napríklad na účely skupinového
bývania, resp. prechodného uby-
tovania.
Minimálna kúpna cena je stano-
vená vo výške
(slovom: Jedenmilión eur), t. j.
30 126 000,- Sk.
Znenie podmienok obchodnej
verejnej súťaže si môžete pozrieť
na , prípadne si
ich vyžiadať poštou na adrese:
Mesto Pezinok, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok, na
mailovej adrese:

, alebo osobne na sekreta-
riáte prednostu MsÚ (1. posch.,
č. dv. 3).

M. R. Štefánika č.
10

1 000 000,- €
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www.pezinok.sk

msu@msupezi-
nok.sk

Prvý poslanecký deň v roku
2010 sa uskutoční

na
Mestskom úrade v Pezinku.
Poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19 na prvom poscho-
dí. Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či so
žiadosťami o vysvetlenie rozhod-
nutí pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň budú poslanec-
ké dni aj v historických častiach
Cajla a Grinava. Na Cajle v Klube
na Cajlanskej ul. č. 95 od 17. do
18. hod. a v Grinave v Integrova-
nom klube na Štúrovej ulici od 18.
do 19. hod.

v stredu 3.
februára od 16. do 18.00 hod.

(ZS)
V ROKU 2010 PRIPRAVUJE

NA PREDAJ
- rodinný dom s. č. 1647 Za drá-
hou 19 v Pezinku s pozemkami
vo výmere 3.202 m2
- pozemky na ulici Za dráhou,
parc. č. 2875 zast. plochy a ná-
dvoria, parc. č. 2876/1 záhrada,
spolu vo výmere 1.750 m2
- administratívnu budovu na
ulici M. R. Štefánika 10 v Pezin-
ku, vrátane príslušenstva a
pozemkov
- 2 garáže s pozemkami na Tr-
navskej ulici v Pezinku
- nehnuteľnosť na Cajlanskej
103 v Pezinku, stavba s.č. 1820
Podmienky obchodných verej-
ných súťaží budú schvaľované v
MsZ v Pezinku. Bližšie informá-
cie poskytne majetkovoprávne
oddelenie MsÚ v Pezinku (Mgr.
Renata Gottschallová, vedúca,
tel. č.: 033/6901 121, 033/6901
123, e-mail:

).
renata.gottschallo-

va@msupezinok.sk

V polovici decembra nás na
podnet veľvyslanectva Francúz-
skej republiky na Slovensku nav-
štívili vzácni hostia z francúzske-
ho mestečka Vertou. Viceprimátor
Francois le Mabec a pracovníci
mestského úradu Anthony Ouv-
rard a Geraldine Mancea predsta-
vili svoje mesto a zaujímali sa o
život v našom meste. (ra)

Hodinu po polnoci 1. januára sa zišli Pezinčania na Radničnom ná-
mestí, aby spoločne privítali nový rok 2010. Najskôr sa im z tribúnky
pred mestským úradom prihovoril a zaželal úspešný rok primátor mes-
ta Oliver Solga, potom sa mohli spoločne pokochať na pestrofarebnom
ohňostroji. Atmosféra bola tradične príjemná a srdečná, ľudia mali
bližšie k sebe a navzájom si želali šťastný nadchádzajúci rok. (mo)

V tzv. DLHOM TÝŽDNI od 8. do 12. marca 2010 si budú môcť občania
naraz prevziať na Mestskom úrade v Pezinku platobné výmery za daň z
nehnuteľnosti aj za komunálny odpad. Zároveň budú k dispozícii tri pra-
coviská pokladničných priečinkov. Úhrady platieb môžu občania realizo-
vať v hotovosti alebo prostredníctvom platobných kariet cez POS termi-
nál v priamo v pokladni.

Počas „dlhého týždňa“ budú pracovníčky ekonomického oddelenia –
referátov príslušných daní a poplatkov a troch pokladní k dispozícii den-
ne od 7.30 do 18.00 hod. nepretržite, t. j. aj počas obedných prestávok.

Týmto Mesto sleduje úsporné opatrenia na poštovnom, preto žiada-
me občanov o ústretovosť, aby využili tento „dlhý týždeň“ a prišli si osob-
ne vyzdvihnúť platobné výmery a v rámci možností hneď aj zaplatili daň
za nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad. Za pochopenie ďaku-
jeme.

vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Janka Sandtnerová

Na mimoriadnom Valnom zhro-
maždení Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti 14. januára bol za
člena dozornej rady BVS zvolený
pezinský primátor Oliver Solga.
Členstvo v DR, podľa jeho slov,
vníma nielen ako šancu urobiť pre
Pezinok a okres v tejto oblasti ešte
viac ako doteraz, ale i ako ocene-
nie jeho doterajšej osobnej anga-
žovanosti najmä pri budovaní pod-
karpatského kanalizačného zbe-
rača a odkanalizovania grinavskej
časti mesta. (ra)

Keďže dom s pozemkom na
Sládkovičovej 1 v Pezinku, v kto-
rom sídlil Klub dôchodcov, bol pre-
daný a 18.12. 2009 odovzdaný no-
vému vlastníkovi a priestory na Kol-
lárovej 1, v ktorých bude nové sídlo
klubu, sú ešte v rekonštrukcii,
dočasne bude činnosť prebiehať v
provizorných priestoroch.

Dočasné sídlo klubu od 1.
februára 2010 bude v Dome kult-
úry, miestnosť na prízemí. Priesto-
ry budú k dispozícii v pracovných
dňoch od 15.00 do 18.00 hod. Ďal-
šie informácie o činnosti klubu po
jeho presťahovaní poskytne ved-
úca Katarína Esterlová.

Predpokladaný termín ukonče-
nia rekonštrucie objektu na Kollá-
rovej 1 je 30.4. 2010. (msú)



Zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2010/2011 sa bude ko-
nať na základných školách v Pe-
zinku v zmysle § 20 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelá-
vaní (školský zákon) a všeobecné-
ho záväzného nariadenia Mesta
Pezinok č. 13/2008 o určení mies-
ta a času zápisu na plnenie povin-
nej školskej dochádzky

- školský obvod - ulice:
1.mája, Bernolákova, Bratislav-
ská, Bystrická, Drevárska, Fajgal-
ská cesta, Fándlyho, Fraňa Král'a,
Gorkého, Hviezdoslavova, Ko-
menského, Kukučínova, Majakov-
ského, Mierová, Nerudova,
Obrancov mieru, Puškinova, Sau-
laková, SNP od čísla 23 vyššie,
Tolstého, Vajanského, Za koníčko-
m;

- školský obvod
- ulice: Farská, Fortna, Gogoľova,
Hasičská, Hollého, Holubyho, Hr-
nčiarska, Jesenského, Kalinčiako-
va, Kollárova, Krížna, Kupeckého,
Kutuzovova, Kuzmányho, Radnič-
né námestie, M.R.Štefánika, Malo-
karpatská, Meisslova, Mladobole-
slavská, Moyzesova, Mýtna,
Potočná, Rázusova, Reisinger,
Richarda Rétiho, Schaubmarova,
SNP č. 1 - 22, Suvorovova, Sväto-
plukova, Šancová, Št. Polkorába,
Tehelná, Vinohradnícka cesta, Za
hradbami, Záhradná, Zámocká,
Zigmundíkova;

v dňoch
11. a 12. februára 2010 od 15.00
h. do 18.00 h.
Zápis do škôl odporúčam usku-
točniť v zmysle Všeobecného
záväzného nariadenia Mesta Pe-
zinok č. 12/2007 nasledovne;

Základná škola v Pezinku, Fán-
dlyho 11

Základná škola v Pezinku, Ku-
peckého ulica 74

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku 2 - školský obvod - uli-
ce: Baba, Banícka, Bottova, Caj-
lanská, Dobšinského, dona Sandt-
nera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.-
P.Drobiševa, gen. Pekníka, gen.
Svobodu, Hroznová, Javorová,
Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaro-

ša, Kučišdorfská dolina, L. Novo-
meského, Lesnícka, Malacká
cesta, Markušova, Muškátová, Na
bielenisku, Nálepkova, Natalin
dvor, Panholec, Pod kalváriou,
Pod lipou, Rulandská, Sama Cha-
lupku, Senecká, Silvánová, Slád-
kovičova, Slnečná, Stupy, Šafári-
kova, Šenkvická cesta, Švermova,
Topol'ová, Trnavská, Záhumenice,
Zumberská;

- školský
obvod - ulice: Cintorínska, Černi-
cová, D. Virgoviča, Družstevná,
Eugena Suchoňa, Glejovka, Grob-
ská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Kamenice, Kataríny
Franklovej, Krkavec, Leitne, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajtera,
Matúškova, Mlynárska, Myslenic-
ká, Nová, Obchodná, Okružná,

Základná škola s materskou ško-
lou v Pezinku, Orešie 3

Projekt Mestskej polície Pezi-
nok pod názvom Poznaním k hod-
notnému životu, ktorý vytvoril pre
naše mesto nový koordinátor pre-
vencie kriminality hneď po svojom
nástupe do zamestnania v roku
2007, získal ďalší úspech na med-
zinárodnej úrovni. Konkrétne v
medzinárodnej súťaži o Európ-
sku cenu za prevenciu kriminality
2009 – European Crime Preventi-
on Award 2009, ktorú každoročne
vyhlasuje Európska sieť pre pre-
venciu kriminality (EUCPN).

Náš projekt súťažil v kategórii
„Najlepšia prax“ v decembri v
Štokholme. Témou tohtoročnej
súťaže bola prevencia kriminality
a viktimizácie (nespravodlivé za-
obchádzanie) medzi deťmi a mlá-
dežou; súčasné a budúce výzvy –
škola, kybernetický svet a verbo-
vanie do zločineckých skupín.
Medzi veľkou konkurenciou sa na
z á k l a -
de úspešnej prezentácie umiestnil
medzi 15 najlepšími projektmi v
EÚ.

Koordinátor prevencie krimina-
lity MsP Pezinok tak opäť repre-
zentoval nielen naše mesto, ale
aj Slovenskú republiku. Od roku
2007 je to už druhý raz, kedy sa
náš projekt presadil medzi
špičkou najlepších projektov a
uspel vo veľkej konkurencii.

Ďakujeme všetkým, ktorí pod-
porujú aktivity zamerané na pre-
venciu kriminality v našom meste.

Mestská polícia

Mestská polícia v Pezinku upo-
zorňuje občanov a majiteľov ob-
chodných prevádzok a služieb, že
v našom meste sa pohybujú špe-
kulanti, tzv. rozmieňači, ktorí svoji-
mi fintami okrádajú občanov pri
rozmieňaní peňazí. Taktiež vás
prosíme, pokiaľ zistíte pohyb ta-
kýchto ľudí, aby ste to okamžite
nahlásili na tel č. 159 (MsP) alebo
158 (oddelenie PZ).

Mestská polícia,
oddelenie prevencie kriminality

Členovia Združenia miest a ob-
cí Malokarpatského regiónu na
svojom zasadaní, ktoré sa usku-
točnilo v predvianočnom čase v
Modre, iniciovali podnet adresova-
ný novému predsedovi BSK Pav-
lovi Frešovi. Požiadali ho, aby v
pripravovanom novom územnom
pláne Bratislavského kraja bola
skládka odpadov v pezinskej No-
vej jame zaradená do ÚP ako
skládka regionálneho charakteru.
S predsedom BSK sa v tejto veci
stretli aj osobne v piatok 15. januá-
ra, dve hodiny predtým, ako sa
Pavol Frešo stretol s primátorom
Pezinka Oliverom Solgom. Na
stretnutí predseda BSK starostom
pripomenul svoj dlhotrvajúci odpor
voči skládke v Pezinku, ktorý opa-
kovane prezentoval aj ako posla-
nec Národnej rady. Upozornil ich
tiež na skutočnosť, že o skládke

majú v prvom rade rozhodovať oby-
vatelia Pezinka a vedenie mesta
na čele s primátorom. V tomto du-
chu zazneli argumenty jednej i dru-
hej strany aj vo vysielaní Sloven-
ského rozhlasu.

K celej kauze sa vyjadril aj pri-
mátor Pezinka Oliver Solga: „Dosť
dobre nechápem primátora Sväté-
ho Jura a niekoľkých starostov oko-
litých obcí a ich nekompetentnú
aktivitu, ktorou chcú inému mestu
a jeho obyvateľom nanútiť skládku
odpadov, ktorú údajne oni nevy-
hnutne potrebujú. Neviem si dosť
dobre predstaviť, že by sme my,
Pezinčania, žiadali v ich obci po-
staviť napr. kafi lériu alebo
spaľovňu, a to len preto, že by nám
to vyhovovalo. Na druhej strane
som rád, že Modra,Limbach a niek-
toré ďalšie obce odmietli ponuky
prevádzkovateľa skládky, a to až

do definitívneho rozhodnutia štát-
nych orgánov. Svätý Jur, Viničné a
Slovenský Grob na takéto rozhod-
nutie nečakali, a tak neakceptujú
rozhodnutie Najvyššieho súdu SR,
ktorý rozhodol o začatí nového
schvaľovacieho procesu s tým, že
ten predchádzajúci bol nezákon-
ný.

Chcem tiež pripomenúť istý
druh prirodzenej solidarity, ktorá
by medzi samosprávami mala fun-
govať, pretože v podobnej situácii
zlých rozhodnutí štátnych inštitúcií
sa môžu ocitnúť v budúcnosti ich
občania a ony samy.

Ako podpredseda komisie , kto-
rá bude nový územný plán BSK pri-
pravovať, urobím všetko pre to,
aby sa Nová jama nedostala do
spomínaného územného plánu a
nestala sa skládkou pre Bratislavu
a široké okolie.” (ra)

Orešie, Podhorská, Podkarpatská,
Pri mlyne, Slnečné údolie, Štúro-
va, Talihov dvor, Trnková, Vincúr-
ska, Vinice, Viničianska cesta, Za
dráhou, Za panskou záhradou,
Železničná.

Zákonný zástupca diet'at'a je
povinný prihlásiť dieťa, ktoré k j

31.8.2010 dosiahne vek 6 rokov
na plnenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole. Zá-
konnú povinnosť zapísať dieťa
do základnej školy na Sloven-
sku má každý rodič, ktorý je
občanom SR a aj jeho dieťa má
slovenské občianstvo, bez
ohľadu na to, kde žije. V prípade,
že dieťa má dvojité občianstvo,
rodič tak urobiť' nemusí, pokiaľ
nav-števuje školu v danom štáte
podľa jeho legislatívy.

Pri zápise je zákonný zástupca
povinný predložiť platný obči-
ansky preukaz alebo identifikač-
nú kartu a rodný list diet'at'a. V
prípade zdravotne postihnutého
diet'at'a treba predložiť aj do-
klad o jeho zdravotnom postih-
nutí. Mgr. Oliver SOLGA

primátor



V Pezinčanovi sme si prečítali
správu o úspechu, ktorý získalo
naše mesto v celoslovenskej
súťaži ako jedno z najkrajších
miest. Obyvatelia Pezinka sú hrdí
na svoje mesto a sú radi, keď sa
skrášľuje. Platí to najmä o centre
mesta, kde išlo v posledných
rokoch aj najviac investícií. S tým
možno ale súhlasiť, lebo tam príde
najviac návštevníkov a turistov, a
podľa námestia sa častokrát po-
sudzuje celé mesto.

Máme však aj tienisté, boľavé
miesta, ktoré peší možno ani nepo-
strehnú. Mohli by o tom hovoriť

Ani sme sa nenazdali a prišli
najkrajšie sviatky roka – Vianoce,
ktoré charakterizuje ľudskosť.
Ľudskosť je rozmerom srdca. Pre-
sahuje priestor a čas. Je šťastím a
zázračným darom.

Jedným z týchto darov bola i
pozvánka na stretnutie Grinavča-
nov pri vianočnom stromčeku, kto-
ré organizovala občianska iniciatí-
va a poslanci za túto miestnu časť.
Predvianočnú atmosféru navodil
rozsvietený vianočný stromček.
Mikuláš s čertom rozdávali deťom
darčeky, spevácka skupina Jajoba
spievala koledy, deti z materskej
a základnej školy recitovali a spie-
vali a dychová hudba Grinavanka
hrala vianočné melódie. Na sto-
loch rozvoniavala kapustnica, va-
rené víno a čaj.

Táto vianočná nálada pokračo

Po návrate z dovolenky sme
našli v redakčnej schránke a v e-
mailovej pošte desiatky vianoč-
ných a novoročných pozdravov od
našich čitateľov, spolupracovní-
kov, inštitúcií a organizácií, s kto-
rými spolupracujeme. Zo všetkých
sme mali úprimnú radosť.

Ďakujeme, milí priatelia, za va-
še pekné priania a nesmierne si
vážime vašu priazeň.

Želáme aj vám šťastný a ús-
pešný nový rok. Redakcia

Cajlanský richtár Emanuel Pe-
nák ďakuje Mestu Pezinok za zak-
úpenie osvetlenia na vianočný
strom pre mestskú časť Cajla.
Poďakovanie patrí aj Ľubomírovi
Čechovi za inštaláciu osvetlenia.

Osvetlenie z ktorého mali obča-
nia, najmä však deti, radosť, bude
slúžiť v budúcich rokoch. (ep)

Štatistický úrad Slovenskej
republiky oznamuje,že usku-
točňuje výberové zisťovanie o
výdavkoch a príjmoch súkrom-
ných domácností – štatistiku ro-
dinných účtov. Cieľom tohto
zisťovania je získať informácie o
hospodárení domácností, ktoré sú
využívané predovšetkým na ana-
lýzy životnej úrovne.

V roku 2010 na Slovensku bude
do zisťovania zaradených 6208
domácností, medzi nimi aj domác-
nosti v meste Pezinok. Vybrané
domácnosti navštívi zamestnanec
Štatistického úradu SR – praco-
visko Bratislava, ktorý je povinný
sa v domácnostiach preukázať
osobitným poverením spolu so
služobným preukazom. Všetky in-
formácie, ktoré mu v rámci tohto
zisťovania domácnosti poskytnú,
budú anonymné a použité výluč-
ne na štatistické účely. Ochranu
dôverných údajov upravuje zákon
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatisti-
ke a za ich ochranu zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej repub-
liky. (mš)

Vo štvrtok 18. februára od
8.00 do 12.00 hodiny sa uskutoč-
ní v malom salóniku v Dome kult-
úry v Pezinku, Holubyho 42, od-
ber krvi od dobrovoľných darcov.
Treba si priniesť preukaz darcu
krvi, občiansky preukaz a kar-
tičku poistenca. Matej Be-
l a n

Odber krvi

hlavne motoristi. Stav povrchov
niektorých našich mestských ko-
munikácií je doslova otrasný. Také
cesty už nie sú ani na dedinách.
Všimnite si napríklad Malokar-
patskú ulicu, Ulicu SNP, vnútor-
né komunikácie na najväčšom
sídlisku Sever, ale i ďalšie, po
ktorých prejdú denne stovky vozi-
diel.

Viem, že v súčasnej dobe v
súvislosti s hospodárskou krízou
má problémy i naša samospráva,
ale na riešenie tohto vážneho pro-
blému, ktorý nie je nový a vedenie
mesta ho už roky tlačí pred sebou,

by sa mali nájsť neodkladne pro-
striedky. Pochopiteľne, nedá sa
urobiť všetko naraz, hoci by to bolo
ideálne, ale každý rok by sa mali
aspoň jeden – dva kilometre ciest
urobiť.

Tento rok budú voľby primátora
a poslancov mestského zastupi-
teľstva a my, voliči, by sme si mali
všímať a voliť kandidátov, ktorí
majú vo svojich volebných progra-
moch medzi prioritami zahrnuté
riešenie opráv ciest a všeobecne
riešenie problémov dopravy v na-
šom meste.

(pn)

vala aj na Štedrý deň, keď dievča-
tá zo speváckej skupiny Breza
spievali po domoch vianočné kole-
dy a pred polnočnou omšou na
ulici znel zvuk trúbky Jožka Kra-
jčoviča s melódiou najkrajšej a
dojímavej vianočnej piesne Tichá
noc. Uskutočnilo sa tiež vianočné
posedenie seniorov a návštevy
pripútaných na lôžku, ktorým odo-
vzdali darčeky.

Tieto krásne chvíle čara Vianoc
pripravili naši obetaví spoluobča-
nia, ktorým nechýba ochota ľudí
spájať a napĺňať láskou a ra-
dosťou. Lewis Carroll na túto tému
napísal: Jedno z najkrajších a
najväčších tajomstiev života je, že
len to, čo robíme pre druhých nao-
zaj za niečo stojí.

Za všetko úprimne ďakujeme.
Rozália Šmahovská

V bratislavskej Inchebe sa v dňoch 21. – 24. januára uskutočnila popu-
lárna a navštevovaná prehliadka slovenských miest a regiónov a cestov-
ných kancelárií. Mesto Pezinok po prvýkrát nemalo svoj vlastný stánok,
pretože už pred časom prijalo ponuku Bratislavského samosprávneho
kraja prezentovať kraj a jednotlivé mestá ako jeden celok. V expozícii
nám bol nakoniec vyhradený jeden stolík na propagačné materiály, mož-
nosť prezentovať jedného vinára, súbor Obstrléze, gastronomický festi-
val Fyzulnačka a niekoľko ďalších podujatí. Pozitívne bolo snáď len to,
že táto naša účasť bola bezplatná. Zlá koncepcia zvolená bývalým vede-
ním BSK je zároveň poučením, že v budúcnosti by sme sa mali prezen-
tovať opäť samostatne, čo bude pre Pezinok rozhodne lepšie. (ra)



V januári nám zima pri bohatej snehovej nádielke ponúkla aj
takéto obrázky, ktoré sú už pomaly vzácnosťou. Foto (mo)

– zastavané územie: 603 ha
– orná pôda: 1135 ha
– lesné pozemky: 3947 ha
– vinice: 826 ha
– sady: 3 ha
– trvalé trávnaté porasty: 295 ha
– vodné plochy: 85 ha
– záhrady: 80 ha
– ostatné plochy: 305 ha
– dĺžka miestnych komunikácií: 51 km
– dĺžka chodníkov: 52 km
– nadmorská výška: 156 m
– najvyššie miesto (Čertov kopec): 752 m

(zdroj: www.mesto pezinok)

V ostatnom čísle mesačníka Pezinčan
bol uverejnený článok s názvom Boj o
poľovný revír, podpísaný značkou (ra). Au-
tor sa v článku vyjadruje k priebehu mest-
ských zastupiteľstiev uskutočnených v júni
a septembri 2009, na ktorých sa rozhodo-
valo o prenájme mestského poľovného prá-
va na nasledujúcich desať rokov.

Nikomu nebránime v prejavení vlastné-
ho názoru, ani hodnotiaceho úsudku. Veľmi
nás však mrzí, že v článku odzneli neprav-
divé a zavádzajúce informácie na adresu
Poľovného združenia Lesagro, a to bez to-
ho, aby sme mohli na ne reagovať.
Sprístupnenie priestoru zainteresovaným
stranám je minimálne elementárnou sluš-
nosťou, ak nie priam základom novinárskej
etiky. A tú rešpektoval, v spomínanom
príspevku, aj redaktor denníka Nový čas,
ktorý poskytol priestor rovnako zástupcom
poľovného združenia Lesagro, ako aj pri-
mátorovi mesta Oliverovi Solgovi. Žiaľ, re-
dakcia Pezinčana, prípadne šéfredaktor,
takýto krok neurobili. Pokúšame sa to uro-
biť teraz a touto formou.

Vyhlasujeme, že členovia poľovného
združenia Lesagro primátora ani ostatných

zástupcov mesta v žiadnom prípade neo-
sočovali. Naďalej sa však domnievame, že
v prípade prenájmu mestského poľovného
práva nebol dodržaný zákonný postup a po
splnení stanovených podmienok všetkými
troma subjektmi, ktoré sa o tento poľovný
revír uchádzali, nebola akceptovaná naj-
vyššia cenová ponuka, ktorú predložilo PZ
Lesagro. Preto sme sa obrátili na Mesto Pe-
zinok o prešetrenie postupu primátora pri
predmetnom hlasovaní na pôde Mestské-
ho zastupiteľstva v Pezinku 26.9.2009.
V zmysle zákona o prokuratúre bola po po-
súdení táto žiadosť postúpená Okresnej
prokuratúre v Pezinku.

Nespochybňujeme oprávnenosť OZ Leš-
tiny, ani OZ Karpaty uchádzať sa o poľov-
ný revír mesta Pezinok. Toto právo má
však v zmysle zákona každá fyzická i práv-
nická osoba v Slovenskej republike, ktorá
spĺňa zákonom stanovené podmienky.
PZ Lesagro tieto podmienky splnilo a ne-
akceptácia najvyššej cenovej cenovej po-
nuky zo strany mesta v nás navodzuje
dojem neobjektívneho a netransparentné-
ho postupu.

Poľovnícke združenie LESAGRO

Rok 2010 bol vyhlásený za Rok
kresťanskej kultúry. Úlohou
kresťanských i svetských organi-
zácií a inštitúcií bude preto v tomto
období viac ako inokedy prezento-
vať kultúrne počiny a umelecké die-
la spojené s kresťanstvom. Mesto
Pezinok spolu s predstaviteľmi ka-
tolíckej a evanjelickej cirkvi pri-
pravujú celý rad podujatí spoje-
ných s našou t i s í c ročnou
kresťanskou tradíciou, ale aj s do-
mácim príspevkom do tohto jedi-
nečného fenoménu. V priebehu
tohto roka sa chystá niekoľko kon-
certov, výstav a tiež napr. vydanie
knihy poézie pezinského rodáka
saleziánskeho kňaza Dona Sandt-
nera, večery poézie, premietanie
dokumentárnych filmov a mnoho
ďalších podujatí, o ktorých budeme
ešte informovať. Zároveň bude
možné prispieť aj brigádnickou čin-
nosťou pri oprave pezinskej a caj-
lanskej kalvárie, ako i pri úprave
okolia kaplnky sv. Rozálie. Pripra-
vuje sa tiež osadenie pamätnej ta-
bule pripomínajúcej prejazd pá-
peža Jána Pavla II. naším mestom
v r o k u 2 0 0 3 .
( r a )

Som hrdý, že na rozdiel od
iných miest mesto Pezinok zauja-
lo aktívny postoj k dopravnej vý-
chove. Vybudovanie dopravného
ihriska Za hradbami a rozbeh pro-
jektu prevenčných aktivít Mestskej
polície, zameraný na bezpečný
pohyb detí v cestnej premávke,
vytvára podmienky na elimináciu
dopravných nehôd, ktorých účas-
tníkmi by boli naše deti.

Ostatnou aktivitou na území

nášho mesta boli prednášky pre
deti prvého stupňa ZŠ Kupeckého,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 25. a
27. októbra 2009. Prednášky boli
zamerané na uplatňovanie zásad
bezpečného správania sa v cest-
nej premávke a to ako chodec,
korčuliar, cyklista a spolujazdec.
Organizačne obe prednášky za-
bezpečoval Obvodný úrad pre
cestnú dopravu a pozemné komu-
nikácie v Pezinku v spolupráci s

Autoškolou LEDIX Pezinok s r.o.
Projekt je podporovaný Európskou
úniou.

Na záver mi dovoľte, aby som
v mene nás, rodičov, vyjadril vďa-
ku všetkým, ktorí zabezpečujú
dopravnú výchovu, prevenciu a
ochranu našich detí. Ďakujeme,
že chránite našu budúcnosť.

, predseda
Rodičovského združenia
Roman Mács



Malokarpatská komunitná na-
dácia REVIA vyzbierala počas tra-
dičného charitatívneho bazáru a
živého orloja počas Vianočných
trhov v Pezinku 620 eur na vybu-
dovanie bezbariérových vstupov v
našom meste. Vyzbierané finan-
cie sú výťažkom z predaja domá-
cich vianočných koláčov z dielne
dobrovoľníčok nadácie REVIA.

Okrem samotnej zbierky nadá-
cia REVIA chcela prostredníc-
tvom tradičných i menej tradič-
ných postáv živého orloja v arkieri
Starej radnice na Radničnom ná-
mestí popriať Pezinčanom a náv-
števníkom Vianočných trhov prí-
jemné prežitie vianočných sviat-
kov. (vv)

V dňoch 11. a 12. februára sa
uskutoční v našom meste zápis
detí do prvého ročníka pre školský
rok 2011/2012. Naša škola – Zá-
kladná škola Na bielenisku 2 nebu-
de výnimkou a už teraz sa tešíme
na všetky deti a ich rodičov.

Ak máte doma nadpriemerne
šikovného predškoláka, tak vás
možno zaujme naša ponuka: bud-
úci školský rok už po šiestykrát
otvárame prvú triedu pre mimoria-
dne nadané a talentované deti.

Informácie o našej škole i tých-
to triedach nájdete na našej webo-
vej stránke www.zsnabielenis-
ku.sk, alebo vám ju ochotne po-
skytneme priamo u nás v škole.
Preto pozývame všetkých rodičov
budúcich prvákov a ich deti na
návštevu našej školy – kedy-
koľvek sa môžete prísť pozrieť na
vyučovanie, prezrieť si školu, po-
rozprávať sa s pani učiteľkami...
Tešíme sa na vás. (MM)

Na záver zimného semestra tretieho roku svojho pôsobenia
navštívili v decembri 2009 poslucháči Akadémie tretieho
veku (ATV) v Pezinku pozoruhodnú výstavu renesančných
umelcov Od Botticelliho po Tiziana v Budapešti. Prvýkrát sa
stalo, že autobus bol plný do posledného miesta a niekoľkí

záujemcovia sa na túto exkurziu už nedostali.
V stredu 3. februára o 16. hodine sa v Malej sále Domu kultúry otvára

letný semester ATV. Odznejú informácie o pripravovanej promócii, semi-
nároch a exkurziách, novinkách a zámeroch pre celý kalendárny rok,
čiže aj pre štvrtý rok činnosti od septembra 2010.

Vítaní sú preto nielen zapísaní poslucháči, ale všetci záujemcovia
o podujatia ATV – nielen semináre, ale i exkurzie po Slovensku i za hra-
nice.

Všetky informácie sú priebežne zverejňované na výveske Mestského
úradu, kde tiež možno podávať ústne i písomné návrhy a pripomienky.

. koordinátor ATVDoc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD

Dobrovoľný hasičský zbor Pezi-
nok, ktorý je najstaršou spoločen-
skou organizáciou v meste, si v
minulom roku dôstojne pripome-
nul 135. výročie založenia. V uply-
nulých dňoch sa zišli členovia orga-
nizácie, aby zhodnotili svoju celo-
ročnú prácu a vytýčili si úlohy na
rok 2010.

Na ich výročnej členskej schôd-
zi sa zúčastnili prezident DPO SR
JUDr. Jozef Minárik, primátor
mesta Mgr. Oliver Solga, riaditeľ
OR HaZZ plk. Ing. Emil Moťovský,
podpredseda UV DPO Pezinok –
Senec Peter Ronec a ďalší.

Rokovanie otvoril a správu očin-
nosti predniesol predseda DHZ
Gabriel Guštafík. Vo výročnej sprá-
ve sa konštatovalo, že od posled-
nej VČS zaznamenali úbytok čle-
nov, z dôvodov odsťahovania sa a
úmrtí. Hlavnou činnosťou organi-
zácie boli aktivity na úseku preven-
tívno-výchovnej práce, práce s mlá-
dežou, pomoci mestu a starostli-
vosti o staršíchčlenov a jubilantov.
Kladne bola hodnotená spoluprá-
ca a pomoc mesta a Okresného
riaditeľstva Hasičského a Záchran-
ného zboru Pezinok. V jubilejnom

roku usporiadali výstavy, súťaže
grafických prác žiakov základných
škôl, prezentácie s hasičskou tema-
tikou pri príležitosti sviatku sv. Flo-
riána a Dňa detí, ktorých sa zú-
častnili stovky občanov. Dobre bo-
la hodnotená brigádnická činnosť
na historickej zbrojnici a pri údržbe
techniky, členovia sa podieľali tiež
na darcovstve krvi a zúčastňovali
sa športových súťaží v hasičskom
športe. Pezinskí dobrovoľní hasiči
spolupracujú s inými DHZ v rámci
okresu i v zahraničí.

Primátor O.Solga vo svojom vy-
stúpení poďakoval členom dobro-
voľnej požiarnej ochrany za po-
moc mestu, za vykonávanie pre-
ventívnej činnosti a asistenčné
služby. Prisľúbil, že mesto im aj
naďalej bude pomáhať. Prezident
DPO SR JUDr. Minárik vyzdvihol
činnosť organizácie a poďakoval
členom a ich rodinám za dlhoroč-
nú záslužnú prácu. Pochvalne o
spolupráci sa vyjadril aj riaditeľ pro-
fesionálneho HaZZ plk. Moťovský,
ktorý spomenul niektoré spoločné
akcie. Pplk. Bartoš a pplk. Rybárik
z OR HaZZ informovali o stave
požiarovosti, príčinách vzniku po-

žiarov a špeciálnych službách.
Podpredseda UV DPO P. Ronec
poďakoval za preventívnu čin-
nosť, informoval o novej publikácii
Hasičský rok 2010 a vyzdvihol, že
v Pezinku. sa odoberá najviac
výtlačkov časopisu Požiarnik.

Pokladník DHZ Ján Slaný kon-
štatoval, že rok 2009 skončili s plu-
sovým stavom v hospodárení.
Predsedníčka revíznej komisie
Mgr. Z. Antalová prehlásila, že
všetky účtovné operácie boli vyko-
nané bez závad.

Predseda DHZ G. Guštafík odo-
vzdal ďakovné listy členom O.Sol-
govi, R. Turanskému, M. Fleisch-
hackerovi st., Mgr, Večerovi, P. Mi-
kušovi, R. Adamčíkovi st., R. Biz-
nárovi, R. Ondrovičovi, M.Aulitiso-
vej, M. Hradickej, J. a F. Féderov-
com a M. Čechovi. Prítomní si mi-
nútou ticha uctili pamiatku zo-
snulých členov v minulom roku:
D. Čajkoviča, M. Pullmanovej a
V. Schmidla.

Na záver sa uskutočnilo spo-
ločenské posedenie a bol premiet-
nutý audiovizuálny program z vla-
ňajších podujatí.

Peter Ronec

Mestská polícia žiada občanov
o spoluprácu pri nájdení fotoapa-
rátu, ktorý bol stratený v noci z 18.
na 19. januára na sídlisku Sever
(Suvorovova ul). Čestný nálezca
dostane odmenu. Kontaktovať
nás môžete na č. 033/ 69010182.

(msp)

Na základe spoločnej iniciatívy
Svetovej rady cirkví a Pápežskej
rady na podporu jedno ty
kresťanov sa v dňoch 18. – 25.
januára uskutočnil Týždeň modli-
tieb za jednotu kresťanov. V piatok
22. januára sa v Dolnom kostole
Božského Spasiteľa uskutočnila
spoločná ekumenická bohosluž-
ba.

Ani sviatočné vianočné obdo-
bie nezabránilo vyčíňaniu vanda-
lov v našom meste. Tentokrát sa
obeťou ich nepochopiteľnej a od-
súdeniahodnej „realizácie“ stala
pezinská kalvária. Cez mrežu kap-
lnky sa im podarilo železnou tyčou
strhnúť drevený kríž a poškodiť
výtvarnú výzdobu Kristovho hro-
bu. Všetko nasvedčovalo tomu, že
v kaplnke chceli založiť požiar,
pravdepodobne za pomoci tolué-
nu, ktorého obal tam zanechali. Aj
touto cestou prosíme občanov o
informácie, ktoré by smerovali k
odhaleniu páchateľov alebo k pred-
chádzaniu takýchto vandalských
prejavov. (ra)

Záverom minulého roka sa usku-
točnilo tradičné a obľúbené celo-
mestské podujatie – Vianočné trhy.
Konalo sa v centre mesta na Rad-
ničnom námestí, počas troch dní
od piatku do nedele. V stánkoch sa
predával vianočný a darčekový to-
var, nechýbalo ani občerstvenie a
jedlá. Uskutočnili sa aj viaceré kult-
úrne programy, Vianočný charita-
tívny bazár a Vianočný orloj.

Škoda, že v čase trhov vládlo
chladné počasie, ľudia v stánkoch
mrzli, čo značne ovplyvnilo aj ne-
deľňajší program. Na tretí deň už
prišlo len veľmi málo predávajúci-
ch, čo návštevníci aj oprávnene
kritizovali.

Nedeľa na trhoch bývala však
aj v predchádzajúcich rokoch, čo

sa týka účasti pre-
dávajúcich, ale aj
kupujúcich, vždy
slabšia. Organi-
zátori by sa mali z
toho poučiť. Asi je
lepšie robiť iba
dvojdenné podu-
jatie (v piatok a
sobotu), predava-
čom prevažne z
radov malovýrob-
cov, to zrejme viac vyhovuje. Sa-
mozrejme, každý z nich chce
predať, čo najviac svojich výrob-
kov, ale treba uznať, že stáť za pul-
tom tri dni, často bez nejakého vý-
raznejšieho efektu a ešte v nepri-
aznivom počasí, nie je nič príjem-
né.

Napriek tomu všetci predávajú-
ci, účinkujúci i organizátori si zasl-
úžia uznanie a poďakovanie, že si
našli v tom predvianočnom zhone
čas a ponúkli občanom svoje služ-
by a priniesli im krásnu vianočnú
atmosféru.

(mo)



Čas plynie rovnako pre každé-
ho a ani my, skauti, nie sme výnim-
kou. Starý rok sa skončil a máme
tu rok nový. Rok plný nových oča-
kávaní, tvrdej práce, ale aj samo-
zrejme nových zážitkov a dobro-
družstiev. Čo nás teda čaká a ne-
minie?

V prvom rade tábor, ktorý je asi
najznámejšou tvárou skautingu.
Veď čo by to bolo za skautov, ktorí
by nechodili na tábory, ktoré sú
vyvrcholením skautskej činnosti.
Tak prečo si nespraviť rovno dva?
Na prvom, jarnom, strávime šesť
dní na našej chate Bozin v Krpáčo-
ve v Nízkých Tatrách. Letný tábor,
ktorý trvá 10 dní, kde mladší skauti
s nami zistia, aké je to spať v sta-
ne, ako si založiť oheň, spievanie
pri táborákoch, stavanie viaza-
ných stavieb, ako sa nestratiť na
výlete a získajú hromadu spomie-
nok na príjemne strávené leto s
priateľmi. Mimo
iné chystáme už
ďalšie akcie, či je
to už tradičná
mestská skautská
hra Bozin, Deň
narcisov, Šarkani-
áda, Svetlonos,
splavy, upratova-
nie Kučišdorfskej
doliny, expedície
do zahraničia,

výpravy do prírody a mnohé ďalšie
dobrodružstvá, ktoré sme doteraz
spolu nezažili.

Pri pohľade do budúcnosti však
nesmieme zabúdať občas sa ob-
zrieť do minulosti. A tak by sme
vám radi poďakovali za vašu pod-
poru na Vianočných trhoch a pri
rozdávaní Betlehemského svetla.
Taktiež by sme radi poďakovali
nadácii REVIAa firme DISI za pod-
poru projektu Podsadové stany.
Vďaka projektu nám do táborové-
ho vybavenia pribudli dva pod-
sadové stany.

Ak by ste mali záujem sa s nami
stretnúť a dozvedieť sa o nás
niečo viac, spoznať sám seba,
pracovať na sebe, radi vás privíta-
me v našej Klubovni na Cajlanskej
ulici 88 v Pezinku, každý piatok od
17. do 18.30 hod. Tešíme sa na
vás

Skauti zo 61.zboru

Dlho očakávaná a dávno iniciovaná kniha, či skôr
brožúra nazvaná Malý nárečový slovník starej pe-
zinčiny je na svete. Zozbierala, zostavila a vydala ho
pani Valéria L. Fakundinyová a vyšiel len nedávno.
Obsahuje stovky zabudnutých, ale i stále živých slov
našich predkov, rodičov i starých rodičov. Obsahuje
slová, na ktoré si i my, mladší Pezinčania, spomí-
name alebo ich lovíme z tmy zabudnutia. Oživujeme
si ich, hľadáme ich význam, ale i korene v iných
nárečiach či jazykových kultúrach.

Zostavovateľka pani Fakundinyová odviedla
záslužný kus práce a pevne verím, že táto knižka
bude nielen prvou lastovičkou, ale i inšpiráciou, aby

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
zorganizovala v rámci projektu

ďalšie stretnutie pod názvom
. Fórum vytvorilo priestor pre

výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov medzi
bulharskými zástupcami podnikateľského sektora a
zástupcami Pezinského klubu podnikateľov, Sloven-
skej živnostenskej komory a SOPK. Projekt je finan-
covaný z regionálneho operačného programu Bul-
harska a realizuje sa od roku 2009 v spolupráci s Regi-
onálnou agentúrou Senec – Pezinok a Mestom Pezi-
nok , ktorí sú partnermi projektu.

Bulharskí podnikatelia počas pobytu na Slovensku
mali možnosť oboznámiť sa s podnikateľskou klímou
u nás, možnosťou podnikania alebo založenia si spo-
ločných podnikov so slovenskými firmami. Navštívili
aj výrobnú prevádzku pekárne Bageta a počas stret-
nutia im boli predstavení ďalší naši úspešní podnika-
telia.

Pazardjik – trvalo
udržateľné mesto Malé
hospodárske fórum

V súčasnosti sa čoraz väčší
počet návštevníkov a turistov
mesta Pezinok informuje o mož-
nostiach cykloturistiky v našom
regióne. Cyklotrasy sa stávajú žia-
daným turistickým artiklom a preto
sa samospráva mesta rozhodla
podporiť prípravu projektovej
dokumentácie pre projekt s
názvom „Cyklotrasou za krásami
Pezinka“. Zámerom projektu je
realizácia cyklotrasy smerom od
Slovenského Grobu, pozdĺž
obchodného centra Mólo cez
Dubový vŕšok až k rekreačnej
oblasti Rozálka v náväznosti na
vybudovaný Vinohradnícky chod-
ník. Momentálne prebieha prípra-
va projektovej dokumentácie,
ktorá bude jednou z nevyhnutných
príloh k žiadosti o nenávratný fina-
nčný príspevok po zverejnení
výzvy na Regeneráciu sídiel v
rámci Operačného programu Bra-
tislavský kraj. Vybudovaný cyklo-
chodník v budúcnosti podporí roz-
manitosť cestovného ruchu v Pe-
zinku a rozšíri možnosti aktívneho
trávenia voľného času.

projektový manažér
Ing. Monika Krnáčová

sme v mapovaní starej pezinčiny pokračovali. Dúfam,
že čoskoro na rad prídu aj naše typické pesničky,
povesti a spomienky na skoro zabudnuté postavy a
postavičky starého Pezinka. Na záver aspoň
niekoľko slov z predslovu autorky: “Mnohí dnešní
Pezinčania tieto svojské výrazy už nepoznajú, sú pre
nich slangové a neraz i smiešne. Starší obyvatelia ich
však v hovorovom styku dodnes používajú, tak ako to
bolo zvykom v rodinách, v ktorých žili a vyrastali. Nuž
zasmejte sa, poučte alebo obohaťte svoj pezinský
slovník. V úradnom jazyku však používajte našu
krásnu spisovnú slovenčinu, ktorú ste sa naučili v
školách.” Osa

Koncom februára sa uskutoční ďalšie pracovné
stretnutie, tentoraz na bulharskej pôde, kde sa bude
diskutovať o konkrétnych možnostiach spolupráce.

(ľp)

Návšteva v Bagete



Ani rok 2009 sa veľmi nelíšil od
tých predchádzajúcich. Príslušníci
Okresného riaditeľstva hasičské-
ho a záchranného zboru zasaho-
vali pri 247 požiaroch, 436 tech-
nických zásahoch, 18 ekologic-
kých udalostiach, zúčastnili sa 17
cvičení ale aj v 56 prípadoch jed-
notka vyšla zbytočne kvôli planým
poplachom. Pri požiaroch vznikla
škoda 664 723 €, ale rýchlym a
účinným zásahom boli uchrá

Napriek snahe príslušníkov
oddelenia požiarnej prevencie OR
HaZZ v Pezinku, ktorí niekoľkokrát
vyzývali občanov prostredníctvom
obecných a mestských rozhlasov ,
miestnych časopisov a TV Pezi-
nok, aby nezakladali oheň v príro-
de a nevypaľovali porasty, práve
toto bolo najčastejšou príčinou po-
žiarov. Rok 2009 sa v počte požia-
rov v prírodnom prostredí veľmi
nelíšil od predchádzajúcich rokov.
Veľká pozornosť bola venovaná
preventívnym opatreniam k za-
bezpečeniu ochrany lesov pred

nené
hodnoty vo výške 1 325 908 €.
Príslušníci hasičských jednotiek v
Pezinku a v Senci profesionálnym
zásahom zachránili 328 osôb
(PK 138, SC 190). Pri požiaroch
neboli usmrtené osoby a 9 osôb
bolo zachránených.

požiarmi o čom svedčí i nízky
počet lesných požiarov (3). Po-
merne vysoký podiel majú požiare
budov pre bývanie a ubytovanie.
Požiarov v týchto objektov je stále
viac a je to problém celosloven-
ský, preto Prezídium HaZZ SR v
spolupráci s Dobrovoľnou požiar-
nou ochranou vydalo preventívno-
výchovnú a informačnú príručku

Príručka bola prostred-
níctvom správcovských spoloč-
ností distribuovaná do väčšiny
domácností.

Pri všetkých udalostiach, pri
ktorých zasahovali príslušníci,
museli vykonávať rôzne druhy
štandardných činností, čo nazna-
čuje neustále narastanie intenzity
prác pri jednotlivých zásahoch,
fyzickej a psychickej záťaže v zdra-
viu škodlivom prostredí. Aby
príslušníci pohotovejšie zdolávali
takúto záťaž, absolvovali v priebe-
hu roka niekoľko taktických cviče-
ní (únik ropných látok v spolupráci
s Transpetrolom, a. s., likvidácia
požiaru veľkokapacitného sklado-
vacieho objektu, záchrana a eva-
kuácia osôb pri požiari veľkého
obchodného centra – OC Hyper-
nova, účasť na taktickom cvičení
SND v Bratislave, úniku ropnej

„Bývate bezpečne? U vás horieť
nemusí!“

látky na vodnej hladine, záchra-
na osôb na zamrznutých vodných
plochách, potápanie pod ľadom a
pod.) a zvyšovali si fyzickú zdat-
nosť fyzickou prípravou.

Dôležitou činnosťou okresného
riaditeľstva je požiarna prevencia.
Na oddelení požiarnej prevencie
pracuje päť príslušníkov, ktorí vy-
konávajú kontrolnú činnosť u práv-
nických a podnikajúcich fyzických
osôb, v obciach vo veciach zvere-
ného výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi, po-
sudzujú dokumentáciu stavieb z
hľadiska požiarnej bezpečnosti,
zúčastňujú sa kolaudačných ko-
naní a vykonávajú preventívno
-výchovnú činnosť. Za obdobie
roka vykonali príslušníci oddele-
nia požiarnej prevencie spolu 262
protipožiarnych kontrol, pri kto-
rých bolo zistených 1823 nedos-
tatkov. Za porušenie predpisov o
ochrane pred požiarmi bolo ulože-
ných päť pokút právnickým a fy-
zickým osobám – podnikateľom,
tri blokové pokút občanom a rieše-
ných bolo 5 priestupkov.

Prajeme všetkým občanom do
nového roka všetko dobré a aby
sme sa počas neho stretávali pri prí-
jemnejších udalostiach ako sú požia-
re a iné nehody. pplk. Ing. Orlická

Koncom minulého roka sa
udeľovali významné ocenenia
Ceny Nadácie Tatra banky za ume-
lecké činy roka. Medzi ocenenými
v kategórii mladých tvorcov bol aj
Pezinčan, spisovateľ a scénarista

.
Slovenský syndikát novinárov

udeľoval v polovici januára svoje
novinárske ocenenia za rok 2009.
Jednu z cien získal aj redaktor
Slovenskej televízie
za reportážne snímky zo života
pezinských Rómov žijúcich v Gle-
jovke.

Peter Pavlac

Jozef Šivák

(ra)

V tomto roku sa uskutočnil už 9.
ročník benefičných koncertov pod
názvom Cesty k sebe, ktoré majú
za cieľ podporiť deťi so psychic-
kými poruchami. Počas druhého
januárového víkendu sa konali
koncerty v Modre a Pezinku. V
pezinskom Kapucínskom kostole
pri tejto príležitosti vystúpil baro-
kový súbor Solamente Naturali
z Bratislavy a domáci chrámový

zbor Ad Una Corda. Výťažok z
koncertu 1013 eur bol odovzdaný
Klinike detskej psychiatrie v Brati-
slave. (r)



Dobrovoľnícke občianske
združenie LIONS KLUB BOZIN
Pezinok oznamuje, že finančné
pros-triedky získané z dobro-
voľníckych akcií v roku 2009 boli
prerozdelené pre školské a
výchovne subjekty v našom okre-
se. Finančné dary v sume tisíc eur
boli odovzdané Základnej spoje-
nej špeciálnej škole v Pezinku a
Domovu sociálnych služieb Mere-
ma v Modre.

Finančné prostriedky Lions
klub získal z varenia tradičného
vianočného punču na Vianočných
trhoch v Pezinku. Členovia klubu
chcú aj touto cestou poďakovať za
priazeň a prejavenú spolupatrič-
nosť organizáciám i jednotlivcom,
ktorí na tento účel prispeli.

Lions klub Bozin Pezinok
poskytol v lionskom roku 2008-
2009 finančné prostriedky Zá-
kladnej špeciálnej škole v Pezinku
2407 eur (spoločne s grantom

Základnej škole na Hálkovej ul, v
Bratislave 50 eur a zrakovo postih-
nutému Ľubomírovi Ťažkému zo
Šenkvíc 300 eur. Klub rozdelil a
daroval partnerským školám a
sociálnym zariadeniam spolu viac
ako 4089 eur. Prostredníctvom čle-
nov Lions klubu bol sprostredko-
vaný grant SPP 900 eur špeciálnej
škole a boli zabezpečené donač-
né dary – kovovýrobky pre zaria-
denia na športové aktivity 850 eur

Na najbližšom zasadnutí prero-
kujeme ďalšie použitie peňažných
výťažkov z dobročinných akcií pre
vybrané osoby v regióne a bude-
me sa zaoberať celosvetovou lion-
skou výzvou na poskytnutie finan-
čnej pomoci pre obete zemetrase-
nia na Haiti.

Členovia klubu veria, že sa
stretnú vo väčšom počte s občan-
mi na Benefičnom koncerte v máji
tohto roku.

prezident klubu
Milan Martinovič

Folklórne divadlo RADOSŤ uve-
die v sobotu 27. februára v Dome
kultúry premiéru spevohry v troch
dejstvách Takí sme boli. Do hry,
ktorú naštudoval a režíruje Dr.
Kamil Baxa, jej aktéri vkladajú celé
svoje srdce. Je plná veselých pre-
káračiek a láskavého humoru, kto-
rý sa nevyhýba ani im samotným.
Spomienky na vznik a začiatky
súboru, na mladosť a na dávne
lásky v nich oživujú krásne sloven-
ské pesničky, ktoré si vtedy spie-
vali a vyprovokujú ich k nápadu,
ako ich zachovať pre mladé gene-
rácie, ktoré už majú celkom iný
hudobný vkus a slovenský folklór

poznajú len veľmi málo, ak vôbec.
Cestovanie aktérov po Sloven-

sku prostredníctvom ľudovej
piesne letmo načiera do ľudovej
klenotnice jednotlivých regiónov,
až nakoniec v nich prevládne túžba
po domove, po Pezinku a samo-
zrejme našom dobrom vínku.

Stručný obsah spevohry Takí
sme boli, ako aj sympatické herec-
ké i spevácke výkony hercov
– amatérov, sú prísľubom príjem-
nej zábavy. Príďte sa na nich
pozrieť, určite neoľutujete.

Premiéra spevohry Takí sme
boli sa uskutoční v Malej sále Do-
mu kultúry o 19. hodine. (fdr)

Mestské múzeum v Pezinku a Slovenské národné múzeum –
Archeologické múzeum v Bratislave pozývajú na výstavu STARŠIA
DOBA ŽELEZNÁ – HALŠTATSKÁ NA JUHOZÁPADNOM SLO-
VENSKU. Vernisáž výstavy bude 29. januára o 17. hod. v Mestskom
múzeu v Starej radnici. (msm)

Nácvik
novej hry



Ľudmila Palanová 83 r.
Peter Báťka 90 r.
Robert Keleberc 57 r.
Valeria Minichová 85 r.
Božena Mudrochová 83 r.
Cecília Majtánová 80 r.
Viera Lišková 64 r.
Jozefína Benčuriková 71 r.
Mária Gaštanová 83 r.
ĽubomírAndel 63 r.
Gizela Krausová 83 r.
Oľga Pukančíková 65 r.
Ernestína Slováčková 87 r.
Mária Grellová 71 r.
Ľudovít Held 75 r.
Mária Klimeková 76 r.
Ľuboš Gažik 20 r.
Adela Demovičová 97 r.
Ľubica Janečková 79 r.
Matilda Pätoprstá 81 r.

70-roční
Anna Kostková 1.1.
Anna Janošťáková 6.1.
Jiří Jirka 6.1.
Mária Stážayová 6.1.
Mária Geršičová 7.1.
Terézia Fischerová 8.1.

JUDr. Ondrej Mular ík a JUDr. Ive
ta Willantová Peter Kuna a Kata
rína Witteková Tom š ulen a
Zuzana Vojtušová

č

Č

-
-

á
•

•

Sarah Eduarda Theresia Wonka 16.11.
Lenka Obuchová 20.11.
Laura Obuchová 20.11.
Eliška Tordayová 23.11.
Nicolas Lupták 1.12.
Michaela Loulová 3.12.
Zoja Opetová 6.12.
Denis Idešic 8.12.
Tatiana Urbaneková 10.12.
Tomáš Juran 12.12.
Dávid Pukančík 12.12.
Zuzana Krekáňová 15.12.
Samuel Škvarko 16.12.
Aurélia Mezeiová 17.12.
Šimon Makara 17.12.
Milan Neuvirt 20.12.
Paulína Michaela Luptáková 21.12.
Peter Benčík 23.12.
Peter Miklenčič 25.12.
Kiera Karcol 25.12.
Michal Struhár 25.12.
Nela Točeková 26.12.
Sebastian Práger 26.12.
Marko Rudolf Baláž 28.12.
Simona Mozolová 31.12.

Smútime, no necháme Ťa tíško
spať, čo bolo súdené, muselo sa
stať. Dňa 3. januára
2010 uplynuli 3 roky
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a starý otec

.
S láskou a bolesťou v
srdci spomínajú manželka, deti, vn-
účatá a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku!

Karol LISÝ

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť a
my už len so spo-
mienkou musíme žiť.
Dňa 8. 1. 2010 uply-
nulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka, mama a babka

S láskou spomínajú manžel a dcéry
s rodinami.

ELENA LOIPERSBERGEROVÁ.

Tak náhle odišla duša tvoja, nestihol
si povedať ani zbohom, rodina mo-
ja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že
tvoja duša všade s nami chodí a pán

Boh, až príde čas,
nás znovu spojí.
Dňa 2. 1. 2009 uply-
nul rok od úmrtia ma-
nžela a otca

.
Manželka, syn Ján a

dcéra Ingrid s rodinami.

Jána BARINYHO

Dňa 22. 1. 2010
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
matka a babka

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

Hermínka
SKOVAJSOVÁ

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne ju naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.
Osud jej nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdcia bude stále žiť.
Dňa 9. 12. 2009 uplynul rok,čo nás
náhle opustila naša milovaná ma-
nželka, mamička, sestra a švagriná

S láskou a bolesťou v
srdci spomínajú ma-
ma Anna, manžel Du-
šan, dcéra Klaudia,
syn Dušan, sestry a
ostatná smútiaca rodina.

IvetkaDOKTORÍKOVÁ
rod. Prizbulová.

Dňa 16. 12. 2009
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý, milovaný
syn, otec, brat

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2010 uply-
nulo 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý

.
S láskou spomína ma-
nželka, deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Jaroslav ŠINDLER

Dominik Ramšík 9.1.
Jaroslav Diviak 15.1.
Anna Kudlejová 23.1.
Ľudovít Kavjak 23.1.
Amália Hupková 27.1.
Mária Hozenštoková 30.1.
Pavlina Maderičová 30.1.

Alžbeta Follrichová 7.1.
Alžbeta Satková 11.1.
Ludevit Demovič 14.1.
Anna Tyková 16.1.
Agnesa Biznárová 19.1.
Edita Tyková 23.1.
Anna Doliňuková 29.1.

Františka Sandtnerová 1.1.
Michal Matolek 4.1.
Martin Moticzák 7.1.
Anna Kapcová 15.1.
Richard Svrček 15.1.
Helena Žilinská 17.1.
Mária Šebeňová 25.1.

Ernestína Švarcová 4.1.
Františka Horváthová 13.1.

Júlia Vicenová 22.1.

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

Jozef Singhoffer 4.1.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročná

91-roční

93-ročný

So slzami v očiach a
smútkom v srdci
sme si dňa 29. 12.
2009 pripomenuli
22. výročie smrti
nášho milovaného

.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry a synovia s rodinami.

Jozefa REI-
CHBAUERA

Dňa 14.1.2010 sme
si pripomenuli 20. vý-
ročie smrti nášho milo-
vaného otca a dedka

z Cajle.

So žiaľom v srdci spomínajú syno-
via Michal, Stanislav, Marian, Mi-
lan, Dušan a dcéra Eva s rodinami.

Michala JURIŠA
Neplačte a

nechajte ma v kľude
spať, i bez sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s vami byť, ne-
bolo lieku, aby som mohol ďalej žiť.

Dňa 10.1.2010 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie smrti

.
S láskou spomínajú
manžel, synovia s
rodinami a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosíme, tichú spomienku.

Agneše
TRNKOVEJ

Stíchlo srdce utíchol
hlas, miloval život,
miloval nás. Dňa 24.
12. 2009 odišiel na-
vždy od nás manžel,
otec, švagor

.
Ďakujeme všetkým
príbuzným a známym, ktorí odpre-
vadili nášho drahého na poslednej
ceste. Ďakujeme za prejavenú sús-
trasť a kvetinové dary. Manželka
Terézia, synoviaĽubomír a Ján.

Ľubomír ANDEL

Dňa 18. 1. 2010 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie od smrti nášho
manžela, otca, ded-
ka, pradedka

Štefana STAŇA
a dňa 16. 12. 2009

uplynul rok, čo nás opustila naša
drahá dcéra, sestra a manželka

S láskou na nich spo-
mína celá rodina. Za
t ichú spomienku
všetkým, ktorí ste ich
poznali, ďakujeme.

Helenka
KUBRICKÁ.

Dňa 14. 12. 2009 sme
sa navždy rozlúčili s
našou drahou mamou,
babkou a prababkou

ktorá zomrela 11. 12.
2009 vo veku 90 rokov. Ďakujeme
všetkým príbuzným a známym, ktorí
sa s ňou prišli rozlúčiť na jej posled-
nej ceste. Dcéra, vnučky s rodinami.

Genovévou
AKAYOVOU

Dňa 17. 1. 2010 uply-
nulo 15 rokov čo nás
navždy opustila naša
drahá manželka,
babka a prababka
Anna KRČÍKOVÁ.

Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku. S
láskou spomína manžel, deti s rodi-
nami.

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 21. 2. 2010 sme
si pripomenuli ne-
dožité 62. narode-
niny a 11. júna si pri-
pomenieme 3. vý-
ročie smrti milova-
ného

.
S láskou a bolesťou v srdci spomí-
najú priateľka Jana s rodinou a deti
Robo, Rado a Janka s rodinami.

Janka BEĎAČA

15. 1. 2010 sme si
pripomenuli 64. ne-
dožité narodeniny
náš-ho drahého

.
Na hrob prikladáme
zopár ruží a s láskou
spomíname. Matka, manželka, deti
a súrodenci s rodinami.

Ivana PESSELA

Dňa 30. 1. 2010 uplynie
5 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý

a 1. 2. 2010 si pripo-
menieme jeho ne-
dožité 70. narodeni-
ny. S láskou a úctou spomínajú ma-
nželka, deti s rodinami, sestra, brat
a ostatná rodina.

Vladimír KLIMO

Dňa 30. 12. 2009
uplynul rok čo nás
opustil náš drahý
otec a dedko

.
Spomínajú dcéry a
ostatná rodina.

Jozef JAJCAJ



Jedenásteho januára sme sa
na mestskom cintoríne posledný-
krát rozlúčili so známou Pezin-
čankou Máriou Grellovou. Ob-
čania ju poznali z dlhoročného
pôsobenia na národnom výbore,
kde pracovala na úseku Zboru
pre občianske záležitosti. Organi-
začne zabezpečovala vítanie de-
tí do života, občianske rozlúčky
so zomretými, slávnostné prija-
tia jubilantov a mnohé ďalšie
akcie ZPOZ-u. Ani po odchode do
dôchodku sa nevytratila z ve-
rejného života. Veľmi aktívne pra-
covala vo folklórnom divadle Ra-
dosť, kde spolu s ostatnými člen-

mi nacvičila viacero predstavení, s ktorými sa prezentovali na rôznych
celomestských a klubových podujatiach.

Zákerná choroba ju nečakane vytrhla z aktívneho plnohodnotného
seniorského života. Správa o jej náhlej smrti priniesla smútok do sŕdc
mnohých Pezinčanov, ktorým bude veľmi chýbať jej úsmev, vzácna
veselá nálada a životný optimizmus, ktorý tak často okolo seba roz-
dávala. Česť jej pamiatke! (mo)

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym,
ktorí dňa 11. 1. odprevadili na poslednej ceste našu
drahú zosnulú

Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Syn
Milan a dcéra Betka s rodinami.

Máriu GRELLOVÚ

V priestoroch Zá-
kladnej školy Orešie
sa konalo 14. januára
obvodné kolo súťaže
v prednese sloven-
skej povesti –

J. C. Hron-
ského. Tento ročník
sa tešil mimoriadne-
m u z á u j m u , d o
súťaže sa prihlásilo
dvanásť škôl s 22
recitátormi v troch
kategó-riách.

Súťažné popolud-
nie prebiehalo v prí-
jemnej atmosfére.
Pre zúčastnených bolo pripravené i malé občerstvenie, aby bola prípad-
ná tréma malých recitátorov trochu znesiteľnejšia.

: 1. miesto – Laura Vavrová, ZŠ Viničné, 2. miesto – Adriana
Klamová, ZŠ Vištuk, 3. miesto – Viktória Rusnáková, ZŠ s MŠ Sloven-
ský Grob;

1. Tereza Fedora Homzová, ZŠ s MŠ Budmerice, 2. Roma-
na Sejčová, ZŠ Viničné, 3. Karolína Judiaková, ZŠ s MŠ Orešie, Pezi-
nok;

1. Vladimíra Kurucová, Gymnázium Pezinok, 2. Henrich
Huďo, ZŠ Šenkvice, 3. Natália Pinkavová,
ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok.

Víťazi v jednotlivých kategóriách budú reprezentovať náš obvod v
krajskom kole Šalianskeho Maťka. ,

predsedníčka obvodného kola

Šalian-
sky Maťko

VÝSLEDKY
1. kategória

2. kategória:

3. kategória:

Mgr. Eva Jaššová

Vážení spoluobčania, milí pria-
telia, dovoľte nám touto cestou
poďakovať za vašu priazeň v roku
2009. Osobitne ďakujeme tým z
vás, ktorí finančne či nefinančne
podporujú našu činnosť a naše úsi-
lie o lepšiu správu verejných vecí,
spríjemnenie a zjednodušenie ži-
vota našich zdravotne ťažko pos-
tihnutých spoluobčanov, či rôzne
aktivity na poli kultúry.

Ďakujeme aj všetkým známym
či aj anonymným darcom, ktorí
počas Vianočných trhov navštívili
stánok Malokarpatskej komunitnej
nadácie REVIAa v rámci Vianoč

ného bazáru podporili náš projekt.
Ako ste sa mohli dočítať už v

minulom čísle Pezinčana, začalo
občianske združenie 5 P projekt
Pezinok bez bariér, počas ktorého
budeme odstraňovať bariéry a pre-
kážky, ktoré si určia vozičkári. V
prvej fáze projektu sa nám podari-
lo sprístupniť kostol Premenenia
Pána (Dolný kostol), Malú sálu
Domu kultúry a vyrovnať 20 met-
rov zdemolovaného chodníka. V
súčasnej dobe pracujeme na od-
stránení bariér v Malokarpatskej
knižnici a po vylosovaní príde na
ďalšie bariéry.

Ak sa vám tento projekt páči a
chceli by ste pomôcť, prihláste sa
na tel. 0904155528; ak chcete
prispieť finančne môžete prevo-
dom z účtu alebo vkladom na účet
2662740023/1100 (TAB) či daro-
vaním 2 % dane. Údaje o prijí-
mateľovi, ktoré potrebujete uviesť
do daňového priznania: IČO
(identifikačné číslo prijímateľa):
37927787, právna forma: občian-
ske združenie,obchodné meno: 5
P, sídlo: Bratislavská 92, 90201
Pezinok. Ďakujeme.

OZ 5 P
Monika Čárska,

Nové desaťročie, ktorého prvé dni preží-
vame, je príležitosťou nielen na bilancova-
nie, ale aj na jednoduchú analýzu demogra-
fického prehľadu a informovanie sa o situácii
v našom meste. Z podrobnej tabuľky, ktorú
uverejňujeme vyplýva, že počet obyvateľov
nášho mesta sa za uplynulé desaťročie zvý-
šil len o necelú tisícku obyvateľov (930) ale-
bo, že záujem prisťahovať sa do nášho
mesta bol výraznejší od roku 2005.

Príjemné je tiež konštatovanie, že práve v
ostatných rokoch (tiež od roku 2005) sa rodí
stále viacej malých Pezinčanov, skoro o stov-
ku viacej ako na začiatku desaťročia.

K počtu obyvateľov treba dodať, že v šta-
tistike sú len tí s prihláseným trvalým poby-
tom, fyzicky je obyvateľov mesta o niekoľko
stoviek, možno aj tisícok viac. (ra)

Demografický prehľad o počte obyvateľov v Pezinku
Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Narodené deti

183

174

174

203

201

252

207

238

263

254

Prisťahovanie

333

378

423

326

412

465

494

536

509

457

Odsťahovanie

312

353

430

367

365

373

493

311

471

385

Úmrtia

175

153

162

183

170

155

166

178

175

166

Počet obyvateľov k 31.12.

21 846

21 892

21 897

21 876

21 954

22 143

22 185

22 470

22 616

22 776



Rok uplynul ako voda a v
Pezinku sa opäť všetko chystá na
podujat ie

. Orga-
nizátorov, občianske združenie
Museum vinorum, milo prekvapil a
veľmi potešil ve ľký záujem
verejnosti o túto akciu v minulom
roku, a tak sa rozhodli spolu s
Malokarpatským múzeom, Mes-
tom Pezinok a Združením pe-
zinských vinohradníkov a vinárov
(ZPVV) zorganizovať jej pokračo-
vanie v podobe druhého ročníka.
Ten sa uskutoční

. Najlepší pezinskí vinári,
členovia ZPVV a pozvaní hostia,
najmä z okolitých obcí, otvoria
svoje pivnice, prevádzky a hos-
ťujúce stanovištia, aby ste mohli

Pezinské vínne
pivnice 2010 (PVP 2010)

v sobotu, 13.
februára, v čase od 12.00 do
21.00 h

degustovať nové vína ročníka
2009, rovnako ako aj staršie vínne
moky. Mladé vínka už budú sto-
čené a predsa len o niečo vyško-
lenejšie. Získate tak počas jed-
ného popoludnia krásny prehľad o
bohatosti a jedinečnosti pezin-
ského „terroir“. Záujemcov o kva-
litné vína určite poteší, že ponuka
bude ešte bohatšia ako v pred-
chádzajúcom, už beztak nabitom
roku. Bez toho, že by bolo

úmyslom organizátorov zvyšovať
ponuku, sa v približne 27 piv-
niciach a zastávkach predstaví
niečo cez 34 vinárov. Počas po-
dujatia môžete vína aj výhodne
nakúpiť priamo od výrobcov.

Vstupenka na podujatie stojí
25,- €. Jej súčasťou je originálny
degustačný pohárik s logom podu-
jatia, taška na jeho odloženie,
sprievodca degustárora s mapou
jednotlivých zastávok v meste a
dva bonusové lístky v hodnote á
5,- € (spolu 10,- €) na kúpu ľu-
bovoľného vína. Všetci návštev-
níci s platnou vstupenkou majú
možnosť bezplatne ochutnať
vzorky všetkých ponúkaných vín.
Vinárov nájdete v širšom centre
mesta, preprava dopravnými
prostriedkami preto nie je veľmi

potrebná. Ponúka sa vám tak
možnosť spojiť vínnu turistiku s
prehliadkou nášho vinohradnícke-
ho mesta a ochutnávkou miest-
nych gastronomických špecialít.
Pozvite preto priateľov, obchod-
ných partnerov, dobrých zná-
mych či rodinných príslušníkov a
prežite popoludnie pred sviatkom
sv. Valentína trochu originálnejšie.
Pretože kapacita pivníc je obme-
dzená, do predaja bol daný len
limitovaný počet vstupeniek.
Bližšie informácie o rezervácii a
kúpe vstupeniek nájdete na

, resp. na tel. čísle
0911 400 495. Využite preto túto
možnosť a zakúpte si vstupenku
čo najskôr. Do videnia v sobotu
13. februára. Tešíme sa na stret-
nutie!

www.pvp.sk

Martin Hrubala

Časopis VINOTÉKA vyhlásil
rebríček dvanástich najúspešnej-
ších vinárstiev roka 2009 na Slo-
vensku. Podkladom pre hodnote-
nie boli výsledky z vybraných do-
mácich a zahraničných výstav. Do
úvahy sa brali medailové umiest-
nenia na týchto súťažných výsta-
vách v roku 2009: Concours Mon-
dial de Bruxelles, Vinalies Inter-
nationales Paris, Vinitaly, awc-
vienna, Chardonnay du Monde a
Muscats du Monde. Zo sloven-
ských výstav sa započítavali body
iba z tých najvýznamnejších vý-
stav: Vino Tirnavia, Vitis Aurea
Modra, Vínne trhy Pezinok,Aroví-
no Nitra, Muvina Prešov, Festival
Frankovky modrej Rača, Sieň slá-
vy malokarpatských vín a Vino-
Fórum Trenčín a umiestnenie v
Národnom salóne vín.

Keďže nie všetky výstavy majú
rovnakú váhu bol vytvorený všeo-
becný kľúč, ktorý bral do úvahy

špecifiká jednotli-
vých výstav. Zlatá
medaila zo zahra-
ničnej výstavy bola
ocenená 5 bodmi,
strieborná 3 bodmi.
Akákoľvek medaila
z Vinitaly je za 5 bo-
dov, diplom Gran
Menzione za 3 bo-
dy. Medaily zo slo-
venských výstav bo-
li ocenené nasle-
dovne: Zlatá me-li
daila 3 body, strieborná jeden
bod. V prípade zisku titulu šam-
pióna bolo udelených 5 bodov, v
prípade, že šampiónom bolo víno
so striebornou medailou, 3 body.
Vína, ktoré sa dostali do Národ-
ného salónu vín, boli ocenené 4
bodmi.

Ako sa ukázalo pri zostavovaní
rebríčka, najväčšiu váhu zo za-
hraničných výstav mala vieden

ská awc, z domácich Vínne trhy
Pezinok a Národný salón vín.

Titul Najúspešnejšie vinárstvo
roka 2009 získala pezinská spo-
ločnosť VÍNO MATYŠÁK. Na dru-
hom mieste sa umiestnila spoloč-
nosť VÍNO NITRA a na treťom VÍ-
NO MRVA & STANKO. Spoloč-
nosti Víno Matyšák sa v minulom
roku mimoriadne darilo, získala
viacero titulov šampióna na na-

šich výstavách a veľkú medailovú
žatvu mala aj zahraničí. Najús-
pešnejším vínom tohto producen-
ta bol Rizling rýnsky 2009, nesko-
rýzber,z radu PrestigeGold. (mo)

Víno Matyšák 145 bodov
Víno Nitra 110 b.
Víno Mrva & Stanko 97 b.
Janoušek 74 b.
Karpatská perla 72 b.
VZ Topoľčianky 68 b.
Mavin – Martin Pomfy 66 b
Tokaj & co 63 b.
PD Mojmírovce 56 b.
Vins Vinosady 51 b.
Žitavské vinice 50 b.
Vinkor – Ján Vršek 45 b.

(Zdroj Vinotéka)

V chýrnej rakúskej vinárskej
reštaurácii Floh neďaleko Viedne
sa uskutočnil tretí Európsky vinár-
sky pohár. Kvalitu vín hodnotilo
stočlenné publikum pri konzumá-
cii jedál z rakúskej kuchyne. V
priebehu večere sa podávalo päť
chodov labužníckych jedál, pri
každom z nich sa ochutnávali tri
vína – jedno rakúske, druhé talian-
ske a tretie slovenské. Degustá-
cia bola anonymná, hostia rozho-
dovali na základe toho, ako im
vína sadli k pokrmom.

Ako prvé sa podávali kuracie
prsia pošírované v bylinkovom čaji

a pečená kuracia pralinka. Zo
slovenských vín ako prvý na rad
prišiel Tramín červený spoločnosti
Víno Matyšák, ktorý sa hodnotia-
cim páčil a zaradili ho na druhé
miesto. Na prvé dali domáce Bur-
gundské biele a na tretie toskán-
ske cuvée.

Pri druhom jedle sa situácia
opakovala. Rakúšania neomylne
spoznali svoj wagramský Riesling
Bruuthal, na druhé miesto zaradili
Chardonnay slovenskej vinárskej
firmy Mrva & Stanko a na tretie
ružovú toskánsku Fattoria di Rig-
nana.

V treťom kole pri servírovaní
opečeného chrbta zo srnca sa
podávali tri červené vína. Najviac
bodov na prekvapenie všetkých
získal slovenský Dornfelder fir-
my Mrva & Stanko. V ďalšom ko-
le chutila aj Frankovka modrá
ročník 2007 dvojice vinárov Ti-
bor Melečky a Zsolt S to zo Stre-
kova.

Na záver šesťhodinového de-
gustačného maratónu sa podáva-
lo supertoskánske cuvée Castel-
lo di Rampola zložené Cabernetu,
Sangiovese a Merlotu, rakúske
sladké ľadové Veltlínske zelené

ö

a polosladký Rizling 2004 zo
Chateau Belá. Rakúšanom, ktorí
sú neuveriteľní patrioti, najviac
chutilo ich sladké ľadové, naše
barokové od Petrecha z Belej bo-
lo druhé a tretia priečka opäť
zostala Talianom.

Slovenské vína získali teda
jednu zlatú, tri strieborné a jednu
bronzovú medailu. Pre Rakúša-
nov boli naše vynikajúce vína oči-
vidne veľkým prekvapením, nie-
ktorí museli poopraviť svoj názor,
pretože pred súťažou im veľmi
neverili.

(mo)

Peter Matyšák

Dvanástka najúspešnejších
vinárstiev



PONUKA PRIESTOROV
NA PRENÁJOM

Mesto Pezinok a Pezinské kultúr-
ne centrum ponúka na prenájom
voľné nebytové priestory v Dome
kultúry Pezinok, a to nasledovne:

DK Pe-
zinok o rozlohe 31,5 m s
prístupom cez hlavný vchod vhod-
ný na kancelárske účely.

v DK Pezi-
nok o rozlohe 14,6 m s prístupom
zo zadnej časti (ako TV Pezinok)
vhodný na kozmetiku, manikúru-
pedikúru, masážne cetrum
(s vodou).
Váš záujem prosíme spolu so žia-
dosťou doručiť na sekretariát Do-
mu kultúry Pezinok, kde sa môže-
te podrobnejšie informovať o pod-
mienkach prenájmu.
Po výberovom konaní bude vy-
bratému záujemcovi spracovaná
zmluva o prenájme majetkovo-
-právnym oddelením MsÚ Pezi-
nok.

Priestor na 1. poschodí

Priestor na prízemí

2

2

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

(MŠ:
Bystrická 1, gen. Pekníka 2, Svä-
toplukova 51, Vajanského 16, Za
hradbami1, Záhradná 34)

(Orešie 3)

žiadosti na prijatie detí do ma-
terských škôl

a do ZŠ
s MŠ

v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Pezinok

na šk. r.
2010/2010 sa budú prijímaťdňa

18. marca 2010 na Mestskom
úrade

8,00 h. – 11,00
h. a 14,00 h. – 17,00 h

Zákonný zástupca dieťaťa pred-
loží nasledovné dokumenty:

„Žiadosť na
prijatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie do materskej
školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Pezinok na šk. rok
2010/2011“

, Radničné nám. č. 7, Pezi-
nok, v zasadacej sieni č. 12 na 1.
poschodí,

.

- vyplnený formulár

, na ktorom lekár po-
tvrdí zdravotný stav dieťaťa a jeho
spôsobilosť navštevovať MŠ,
dvojmo (originál a 1 kópiu). For-
muláre
„žiadosti“ sú k dispozícii od 1. 2.

v čase

2010 vo všetkých MŠ, na MsÚ v
Kancelárii prvého kontaktu, na

. Na žiadosti rodič
môže uviesť viac materských škôl.
-ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami,
predloží zákonný zástupca aj vyja-
drenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a pre-
vencie
- rodný list dieťaťa (k nahliadnu-
tiu)
- občiansky preukaz zákonného
zástupcu dieťaťa

- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou dou a

www.pezinok.sk

Podmienky na prijatie dieťaťa
do MŠ:

chádzkou a dieťa s dodatočne od-
loženou povinnou školskou do-
chádzkou

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

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa
do MŠ:

(msú)

oznamuje, že má voľné
pracovné miesto

REFERENT
STAVEBNÉHO ÚRADU

Ak máte o toto miesto záujem
a spĺňate nasledovné požia-
davky:

Mestský úrad
Radničné nám. 7
902 01 Pezinok

- vysoká škola stavebného zame-
rania

- práca s PC
- prax a znalosť územia vítané
- vodičský preukaz- bezúhonnosť
zašlite svoj motivačný list so živo-
topisom do 20. 2. 2010 poštou na
adresu:

prípadne prineste osobne do po-
dateľne MsÚ (na prízemí), alebo
pošlite elektronickou poštou na
adresu: .
Možný nástup 1. 3. 2010. Na po-
hovor budú pozvaní iba vybraní
uchádzači.

msu@msupezinok.sk

Na poslednom vlaňajšom roko-
vaní Mestského zastupiteľstva 11.
decembra bol uznesením č. 1
– 228/2009 schválený rozpočet
mesta na rok 2010 ako aj viacroč-
ný (nezáväzný) rozpočet na roky
2010, 2011 a 2012.

Okrem rozpočtu zostaveného v
štruktúre na rozpočet bežný, ka-
pitálový a finančné operácie v
členení na funkčnú klasifikáciu sa
zostavoval aj programový roz-
počet. Programové rozpočtovanie
je systém založený na plánovaní
úloh a aktivít mesta v nadväznosti
na ich priority a alokovanie dispo-
nibilných rozpočtových zdrojov do
programov, s dôrazom na výsled-
ky a efektívnosť a vynakladanie
rozpočtových prostriedkov.

Na základe viacerých posla-
neckých návrhov bol predložený
návrh rozpočtu upravovaný a
schválený ako vyrovnaný. Keďže
z dôvodov výpadku podielových
daní počas roku 2009 sa museli
pozastaviť niektoré investičné ak-
cie, bola schválená pripomienka
o prednostnom realizovaní inves-
tičných akcií z roku 2009, keď
bude známa predbežná informá-
cia o výške výsledku rozpočtové-
ho hospodárenia za rok 2009.

Konkrétnejší rozpis rozpočtu
Mesta Pezinok podľa funkčnej kla-
sifikácie je uverejnený na stránke
www.pezinok.sk v navigácii „sa-
mospráva“.
vedúca ekonomického oddelenia

Janka Sandtnerová

Celkové príjmy

Celkové výdavky

- v tom: bežné príjmy
kapitálové príjmy
fin. operácie

- v tom: bežné výdavky
kapitálové výdavky
fin. operácie

16 689 575

16 689 575

11 182 987
5 462 332

44 256

11 228 585
5 285 811

175 179

67,0 %

68,2 %

32,7 %
0,3 %

31,7 %
0,1 %

Schválený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2010 (vEURO)

Plánovanie, manažment, orgány mesta a kontrola
Propagácia a marketing
Interné služby
Služby občanom
Bezpečnosť
Odpadové hospodárstvo
Komunikácie
Doprava
Vzdelávanie
Šport
Kultúra
Prostredie pre život
Sociálna starostlivosť
Bývanie
Administratíva
Finančné výdavkové operácie

Bežné a kapitálové výdavky spolu

23,92 %
1,28 %
4,91 %
1,25 %
4,58 %
6,67 %
4,74 %
0,06 %

30,23 %
3,12 %
2,35 %
4,02 %
4,68 %
0,14 %
7,00 %
1,05 %

100 %

Podiel bežných a kapitálových výdavkov podľa programov:

Po januárovom prvom Plese Malokarpatských
vinárov a Plese Gymnázia Pezinok, vo februári pleso-
vá sezóna v našom meste pokračuje dvomi veľkými
tradičnými akciami – XVI. REPREZENTAČNÝM PLE-
SOM PODNIKATEĽOV MESTA PEZINKA (6. 2.) a
XVI. PLESOM FARNOSTI PEZINOK ( 2.2.).Obe po-
dujatia sa uskutočnia v priestoroch nášho Domu kult-
ú r y . ( r )

Pozvánky
l

l

v Pezinku pozýva 2. februára o
10.30 hod. na besedu s básnikom Jozefom Mihalkovičom pri
príležitosti jeho 75. výročia narodenia.

vás srdečne pozýva v
utorok 16. februára na „Babskú zábavu“, tradičnú fašiangovú
slávnosť, ktorá bude otvorená o 15. hod. na priestranstve pri
soche sv Jána, potom bude pokračovať vo viacúčelovej hale
na ihrisku v Dubovej. Usporiadatelia pripravili kultúrny prog-
ram, tombolu a tradičné pochovanie basy.

Malokarpatská knižnica

Cech roduverných Dubovaniek

(r)



STOLNÝ TENIS
Pezinská školská liga – Via-
nočný turnaj:
najmladší žiaci

ml. žiačky

ml. žiaci
st. žiačky a dor.

st. žiaci a dor.

IV. ročník Štefanského turnaja
o Putovný pohár primátora Pe-
zinka

dospelí
dosp. ne-

registrovaní
telesne pos-

tihnutí športovci
st. žiaci a dor.

ml.
a najml. žiaci

Majstrovstvá Bratislavského
kraja starších a žiakov a žia-
čok:

K. Žigová

– 1. Daniel Vitek
(ZŠ Na bielenisku), –
Valentína Cviková (ZŠ Fándly-
ho), – 1. Peter Habšuda
(ZŠ Orešie), –
1. Martina Klučiková (ZŠ Na bie-
lenisku), – 1. Ján
Alexy (Gymnázium);

(zúčastnilo sa 103 prete-
károv):

registrovaní – 1. Peter
Šereda (TTC Caen),

– 1. Jaroslav Vitá-
loš ml. (Pezinok),

– 1. Attila Čer-
nák (Hronovce), –
1. Matúš Sklenár (Pezinok),

– 1. Dávid Ja-
kubec (Pezinok);

naši chlapci v zložení – Mi-
loš Dugovič, Edo Košický, Matúš
Sklenár, Adam Brat, zvíťazili a
vybojovali si účasť na majstrov-
stvách Slovenska.

BASKETBAL (extraliga muži)

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

Hrá sa o 18.00 hod.
v Hale SOU na
Komenského 30

Hrá sa o 16.00 hod.
v Hale SOU na
Komenského 27

3.2.
24.2.

3.3.

14.2.
7.3.

14.2.

Pezinok – SPU Nitra
Pezinok – Banská Bys-
trica
Pezinok – Inter Bratisla-
va

Pezinok – Žilina
Pezinok – Nové Mesto
nad Váhom

Pezinok – Bojnice

VOLEJBAL (extraliga ženy)

HÁDZANÁ (1. liga, muži)

Pezinskí šachisti
bojujú o prvú ligu. V
sobotu 9. januára
nastúpili proti mod-
ranskému béčku,
nad ktorým zvíťazili

6:2. O deň neskôr ich čakal do-
teraz neporazený súper Dunajská
Streda B. Naše družstvo nastúpilo
v najsilnejšom zložení a zvíťazilo
5,5:2,5. Stretnutia za Pezinok vy-
hrali:Niki Varholáková, Ján Hartl,
Ivan Jánoš, Milan Beleš, remizo-
vali: Róbert Tibenský, Emil Kle-
manič, Silvio Michal. Hlavným roz-
hodcom bol Jozef Pták

Pezinčanov čakajú ešte štyria
súperi. Jedným z nich je Osuské,
ktoré taktiež bojuje o prvé miesto.
Ich však čaká ešte silná Dunajská
Streda.

Ostatné pezinské družstvá si
vedú tiež celkom dobre. Béčko v 3.
lige sa nachádza v strede tabuľky ,

céčko v piatej lige bojuje o prven-
stvo a E a D družstvá sú tiež v
bezpečných vodách v strede ta-
buľky. Veľkým prínosom sa stá-
vajú mladí šachisti Marek Féder,
Peter Mĺkvik a Ján Mrkvík, ktorí po
spoločných tréningoch s Róber-
tom Tibenským začínajú vyhrávať
už aj s lepšími súpermi.

Pezinských šachistov stále trá-
pi nedostatok financií, najmä na
výchovu mladých talentov, ktorí
potrebujú kvalitného trénera. Aj
prvé družstvo po postupe do 1. ligy
bude mať vyššie náklady na
cestovné, diéty, trénera a aspoň
na dva kvalitné turnaje. Mladý
predseda klubu Tibor Pobuda
spolu s ostatnými členmi výboru
sa snažia o to, aby rodisko sve-
tovo uznávaného šachistu Richar-
da Rétiho bolo známe nielen bas-
ketbalom, ale aj šachom.

Jozef Pták

!

Druhý marcový víkend bude
Mestská plaváreň v Pezinku už po
piaty raz vyhradená populárnemu
plaveckému maratónu. Dvad-
saťštyrihodinové non-stop pláva-
nie odštartuje v piatok 12. marca o
12. hodine primátor Pezinka Mgr.
Oliver Solga a primátor Modry Ing.
Peter Majtán. Ukončenie pretekov
je v sobotu o 12 hodine, vyhláse-
nie víťazov o 12.30h. Podujatia sa
zúčastnia športuchtiví jednotlivci,
školy, športové kluby a organizá-
cie z obidvoch miest. Do plaveckej
štafety sa môžu zapojiť aj občania
obidvoch miest, ktorí bližšie infor-
mácie získajú od pána Hidašiho
na tel.čísle O917 273 711.

Pezinčania a Modrania, rezer-
vujte si teda úvod druhého marco-
vého víkendu na Plavecký mara-
tón a príďte si nielen zaplávať , ale
sa aj zabaviť do príjemného pros-
tredia. Pre všetkých účastníkov
nebudú chýbať drobné darčeky, a
hodnotné ceny pre víťazov jednot-
livých kategórii. Súťažiť sa bu-de v
kategóriách najrýchlejší plavec
(muži, ženy, deti do 10 rokov, mlá-
dež do 18 rokov, dospelí), na-
jmladší a najstarší účastník, naj-
početnejšia rodina a najoriginál-
nejšie plavky. Vstup do plavárne
počas maratónu je, samozrejme,
pre všetkých záujemcov bezplat-
ný. Riaditeľom pretekov je Ing.
Slavomír Fuňa, organizátorom
Mesto Pezinok a MPS Pezinok.
( r a )

V nedeľu 17. januára začal tra-
dičný zimný turnaj seniorov vo fut-
bale, ktorý organizuje Bratislavský
futbalový zväz. Hrá sa sedem kôl,
štartuje 24 tímov, rozdelených do
troch skupín. Zápasy sa hrajú na
dvoch ihriskách s umelým povr-
chom – v Bratislave na Mladej Gar-
de, Rapide a v Senci na Montostroji.

Z pezinských tímov na turnaji
štartuje len PŠC, ktorý hrá v C- sku-
pine v Senci. Tvorí ju osem muž-
stiev (Kráľová p/S, Lozorno, Vinič-
né, Blatné, Pezinok, Zohor,Modra,
Slov. Grob). Hrá sa jednokolovým

systémom každý s každým. Keď-
že ide o prípravu v stretnutí môže
byť vystriedaných sedem hráčov
(6+1), aby sa ich do hry dostalo čo
najviac. Môžu sa skúšať aj posily.

Víťazné tímy zo skupín a najlep-
šie mužstvo z druhých miest budú
hrať semifinále o postup do finálo-
vého súboja. Najlepší strelec turna-
ja získa kopačky od denníka SME.
Vyhlásená bola aj súťaž fair play.

PŠC v prvom kole hral s Vi-
ničným, s ktorým vyhral 5:1 ( góly
za Pezinok: Gemčúr 3, Kakovič,
Klúčik). (mo)

Po víťazstve basketbalistov AB
Cosmetics Pezinok v 29. kole ex-
traligy mužov na horúcej pôde v
Prievidzi (78:73), natiahli zverenci
trénera Františka Róna víťaznú
šnúru už na obdivuhodných pät-
násť zápasov. Naposledy prehrali
11. novembra v Handlovej. Od to-
ho času nenašli premožiteľa. Po-
stupne vyhrali zápasy: doma – s
Banskou Bystricou 87:67, s Inte-
rom 93:65, Prievidzou 105:84, so
Svitom 124:56, Žilinou 102:63,
Handlovou 85:84, so Spišskou No-
vou Vsou 110:77, Levicami 70:60,
vonku – v Sp. N. Vsi 76:63, v Levi-
ciach 89:74, v Komárne 74:66, v
Nitre 107:82, v Banskej Bystrici
73:71, na Interi 101:76, v Prievidzi
78:73. V čase, keď čítate tieto riad-
ky, je už známy výsledok domáce-
ho zápasu s Komárnom, ktorý sa
hral po našej uzávierke a mohol
počet víťazných zápasov ešte roz-
šíriť.

Našim basketbalistom sa teda v
najvyššej slovenskej súťaži darí,
aj keď niektoré zápasy im nevyšli
úplne podľa ich predstáv a vtedy
trošku ponapínali nervy svojim fan-
úšikom. Máme na mysli tesné
víťazstvá s Banskou Bystricou a
Handlovou.Ale taký je šport, nie

vždy sa darí, a taktiež treba uznať
kvalitu súperov, ktorí tiež už dispo-
nujú výbornými hráčmi, prevažne
legionármi.

Basketbal preto stále priťahuje
do hľadiska stovky divákov, čo
platí aj u nás v Pezinku. Výnimkou
nie sú ale ani väčšie návštevy. Na-
príklad naši basketbalisti v Prievi-
dzi museli domácim len závidieť
skvelú dvojtisícovú divácku kulisu,
s ohromným povzbudzovaním a
choreami. Prievidžania ale zas
mohli závidieť basketbal, aký pro,

dukujú naši chlapci. Príďte sa o
tom presvedčiť, v stredu 3. februá-
ra, v šlágri kola hrá Pezinok s
ma js t r om BK SPU Ni t r a !

OLD BOYS Pezinok vás po-
zývajú na futbalový turnaj, kto-
rý sa uskutoční v sobotu 20.
februára v Športovej hale na Ko-
menského ulici v Pezinku. Zači-
atok je o 9.00 hodine. Na turnaji
sa zúčastní osem muž-stiev.
Príďte chlapcov v dramatických
zápoleniach povzbudiť a v prí-
jemnej atmosfére prežiť pekný
deň. Organizátori turnaja sa te-
šia na vašu účasť. (jč)

Basketbalový klub Pezinok z po-
verenia Slovenskej basketbalovej
asociácie usporiada v dňoch
12. - 14. februára

. Počas troch
dní budú môcť fanúšikovia v Špor-
tovej hale na Komenského ulici v
Pezinku vidieť v akcii osem najlep-
ších extraligových družstiev.
Družstvo Pezinka, ako minuloročný
víťaz, sa bude snažiť obhájiť prven-
stvo a získať už tretí triumf v rade

BK SPU Nitra – BK Inter Bra-
tislava

MBK Baník
Handlová – ŠKP Banská Bystrica

BK 04 LB Sp. Nová Ves – BC
Prievidza

Semifinále I. Semifiná-
le II.

FINÁLE

FINÁLE SLO-
VENSKÉHO POHÁRA V BAS-
KETBALE MUŽOV

12.00
14.30 AB Cosmetics Pezi-

nok – BK Svit 17.00

19.30

17.30 20.00

17.00

Program:
Piatok 12. februára

Sobota 13. februára

Nedeľa 14. februára



Slovenské kiná, a zrejme je to
aj inde vo vyspelejšom svete,
prežívajú v súčasnosti ťažké
časy. Konkurujú im vo veľkom
televízie a internet. Záplava al-
ternatívnych programov a ešte k
tomu pohodlie, človek nemusí
vôbec vytiahnuť nohy z domu a
nič ho to ani nestojí. Naviac je tu
kríza, v dôsledku čoho myseľ
mnohých zamestnávajú iné ve-
ci. Boli sme zvedaví, ako sa darí
v tejto situácii nášmu kinu, ktoré
prevádzkuje mestské zariade-
nie Pezinské kultúrne centrum.
Zhovárali sme sa s vedúcim
kina Timotejom Matiaškom.

Povedzte nám teda, chodia
ľudia v Pezinku do kina?

Vyššia návštevnosť je len v
Pezinku, alebo je to všeobecne
na celom Slovensku?

Čomu to pripisujete?

l

l

l

– Chodia. Napriek súčasnej zloži-
tej situácii sme vlani dokonca
zaznamenali oproti predchádzajú-
cemu roku nárast návštevnosti o
1900 divákov. Do nášho kina
počas uplynulých dvanástich mesi-
acov prišlo 28 630 návštevníkov. S
takýmto výsledkom som za dané-
ho stavu, samozrejme, spokojný.
Pravdu povediac, nečakal som to.

– Celoslovenské výsledky ešte za-
tiaľ nie sú známe, ale podľa toho
čo sa hovorí a píše, lepšie výsled-
ky v návštevnosti majú aj iní.

– Jednoznačne je to vďaka kvalit-
nejším filmom. Taktiež to potvrdzu-
je, že kiná majú stále svojich priaz-
nivcov, ktorí na dobrý film prídu.
Obetujú svoje pohodlie i peniaze,
klasické filmové plátno a atmosfé

ru v kine upred-
nostnia pred obra-
zovkou.

– Medzi najúspeš-
nejšie, čo sa tý-
ka návštevnosti,
patrili americké
f i l m y : D o b a
ľadová 3: Úsvit
dinosaurov (2285
náv-števníkov),
Harry Potter a
Polovičný princ (2078), Vo štvorici
po opici (1440), Madagaskar 2
( 1 0 6 3 ) .
V prvej päťke na štvrtej pozícii
skončil slovenský film Bratislavafil-
m, ktorý si pozrelo 1129 divákov.
Väčší divácky záujem sme očaká-
vali od poľsko-slovenskej snímky
Jánošík, ktorá prilákala do
hľadiska len 622 divákov a skonči-
la na konci prvej desiatky najú-
spešnejších filmov.

– Nedá sa hovoriť o jednom dis-
tribútorovi, napríklad v minulom
roku sme spolupracovali s desiati-
mi. Ide o väčšie i menšie spoloč-
nosti, z niektorých sme mali len
jeden-dva filmy. So všetkými však
máme korektné vzťahy. V našej
práci je to dôležité. My máme záu-
jem čo najskôr získať kvalitné fil-
my, distribútori očakávajú od nás
dodržanie distribučných termínov
a samozrejme zabezpečiť na pred-
staveniach čo najväčšiu účasť
divákov. Aj pre nás je však dôleži-
té, aké sú tržby, lebo zisk sa de-

l

l

Ktoré filmy boli
v minulom roku
vo vašom kine
ťahákmi?

Akú máte spoluprácu s distri-
bučnou spoločnosťou?

té, aké sú tržby, lebo zisk sa de-
lí medzi distribútorom a majiteľom
kina.

– To je pravda. Proti tomuto nič
neurobíme. Okrem toho, že tam
môžu vidieť filmy skôr, tieto kiná
nám konkurujú aj s kvalitnejším
vybavením a službami. U nás má
však návštevník, okrem toho, že je
doma, výhodu v nižšom vstup-
nom, pokiaľ v premiérovom kine v
Bratislave zaplatí za vstupenku
6 eur, u nás je to 2,5 eura. Napo-
kon ten čas, ktorý prebehne do
premietania v našom kine, nie je
až taký dlhý.

l

l

Vašou nevýhodou môže byť
blízkosť hlavného mesta, kde sa
do väčších kín filmy dostávajú
skôr, mnohí Pezinčania tam pra-
cujú a študujú, môžu ísť do kina
tam...

Na úspešnosti kina sa podieľa
aj letné kino, kde premietate od
júna do augusta. Predstavenia
v amfiteátri boli tradične viac
navštevované...

– To platí aj dnes. Napríklad vlani
na 92 predstaveniach v letnom
kine sme mali účasť 13 897 di-
vákov a v kine v Dome kultúry
ich bolo na 246 predstaveniach 14
733. Minulý rok ešte nie je vyhod-
notený, ale v roku 2008 bolo naše
letné kino najúspešnejšie na Slo-
vensku. Mali sme najvyššiu účasť
spomedzi 21 týchto kín.

– Filmový klub v Pezinku vznikol v
roku 1995, teda má už pätnásť
rokov. V súčasnosti má 60 členov.
Ročné členské je tri eurá, pričom
preukaz platí v celej republike.
U nás má člen výhodu nižšieho
vstupného o jedno euro, nečleno-
via platia bežné vstupné 2,5 eura.
Premietame dvakrát do mesiaca.
Filmy uvádzané v rámci Filmového
klubu sú určené pre náročnejšieho
diváka, zastúpenie majú staršie i
novšie filmy celosvetovej produk-
cie. V minulom roku na 23 predsta-
veniach bolo 541 návštevníkov.

– Nielen pezinské, ale všetky kiná
na Slovensku čaká v najbližších 4
až 5 rokoch digitalizácia. Éra kla-
sického 35 mm filmu a súčasná
forma distribúcie má skončiť. Filmy
na premietanie od distribútorov sa
budú posielať novým spôsobom –
cez internet. Na premietanie budú
potrebné nové premietačky a zrej-
me aj ďalšie zariadenia. Nebude
to lacná záležitosť. Menšie kiná,
ktorých je väčšina, budú mať zrej-
me problémy. Tie čakajú aj nás,
pomôcť bude musieť mesto.

l

l

Ako sa darí Filmovému klubu,
ktorý každoročne organizujete?

Čo čaká pezinské kino v naj-
bližších rokoch?

( m o )

Vedúci kina Timotej Matiaško

Pezinské kultúrne centrum v
Pezinku, Holubyho 42, otvára v
roku 2010 astronomický a SCI-FI
krúžok. Je určený všetkým záu-
jemcom o vesmír a mimozemské
civilizácie od 7 do 99 rokov. Popri
teórii je v programe pozorovanie
Slnka, Mesiaca, Marsu, Jupitera,
Saturna a hviezdnej oblohy astro-
nomickými ďalekohľadmi a náv-
števa hvezdárne alebo planetá-
ria.

Astronomický krúžok bude otvo-
rený v utorok 2. februára 2010 o
17.30 hod. v Dome kultúry, miest-
nosť č. 119 a potrvá do 27. 4.2010.
Poplatok za 11 dvojhodinových
stretnutí je 9,13 € (275 Sk), ktorý
treba zaplatiť najneskôr pri otvore-
ní 2. februára. Krúžok povedie Ing.
Dobrovoda, č.tel. 033/ 647 4800 +
SMS. (ľd)

V Minigalérii Domu kultúry sa
18. januára uskutočnila vernisáž
výstavy obrazov amatérskeho
maliara (1951).
Jeho tvorbu predstavila riaditeľ-ka
Pezinského kultúrneho cen-
tra Ingrid Noskovičová a riadi-
teľ Hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku Emi l
Moťovský.

Peter Hargaš je rodák z Brati-
slavy, žije v Rači. Krátky čas býval
aj v Pezinku. Kresliť a maľovať
začal už v detstve, v čom ho pod-
poroval otec. Po základnej vojen-
skej službe, kde sa tiež venoval
maľovaniu, nastúpil ako hasič v
Bratislave. Tvoril aj neskôr, keď
pôsobil vo funkcii krajského riadi-
teľa HaZZ. V roku 2003 sa stal
členom Ateliéru neprofesionál-
nych umelcov pod vedením akad.

Petra Hargaša

maliarky Kataríny Kuzmovej. Zú-
častňoval sa súťaží a maliarskych
kurzov. V roku 2009 sa zúčastnil
XI. ročníka súťaže Premio Inter-
nationale D´ Arte San Crispino,
kde získal cenu poroty. Tvorivé

aktivity prezentoval na početných
výstavách na Slovensku i zahra-
ničí.

Výstavu v Dome kultúry si môže-
te pozrieť do polovice februára.

(mo)
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Kultúrne programy na február 2010 KINO DOMU KULTÚRY

2.-3. Babylon A. D. Fra, USA
4.-5. Ctihodný občan USA

6. Alvin a Chipmunkovia 2
17.00 h USA

6.-7. Alvin a Chipmunkovia 2
USA

9.-10. Problémy v raji USA
11.-12. Líštičky SR, ČR, IR
13.-14. Avatar USA
16.-17. SAW VI USA, VB

18. Fk: Hranica SR
19.-21. Sherlock Holmes

VB, USA
20.-21. Planéta 51 17.00 h

VB, ŠPA
23.-24. Môj život v ruinách USA

25. Fk: Keď sa muž vracia do-
mov Dán, Šve

26.-28. Fame: Cesta za slávou
USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

4. 2. – Najkrajšia fa-
šiangová maska –
vyhodnotenie súťa-
že

5. 2. – Futbalový turnaj – klubo-
vňa v Centre voľného času

6. 2. – DECOUPAGE – Kreatívna
sobota pre mládež a dospelých

12. 2. – Valentínska party – klu-
bovňa v Centre voľného času

19. 2. – „Fanky šou“ – klubovňa
v Centre voľného času

20. 2. – RYTMIA 2010 – pre-
hliadka moderných tancov 3.

ročník

Vyhodnotenie súťaže
o najkrajšiu fašiangovú masku. Zú-
častniť sa môžu deti zo školských
klubov.

Od 14.00 do 17.00hod v prístavbe
Centra voľného času. Príďte zobu-
diť naše kalčeto.

Stačí servítka, lepidlo, trošku fantá-
zie všetko spojiť v jedno a ozdoba
do bytu je urobená. Príďte do Cent-
ra voľného času od 14.00 do 19.00
hod. Vstupné: 10 €

Od 14.00 do 17.00hod v prístavbe
cen t ra vo ľného času . Pre
zaľúbených aj nezáľúbených.

Od 14.00 do 17.00hod v prístavbe
Centra voľného času. Pre všet-
kých, čo majú radi sladké.

V estrádnej sále Domu kultúry o
16.00 hod. Pozývame všetkých fan-
úšikov na festival moderného tan-
ca. Predstavia sa vám súbory rôz-
nych tanečných žánrov: hip hop,
disco, showdance, roztlieskavačky

z Pezinka, Bratislavy, Modry, Sen-
ca a z Trnavy. Organizátor: Cent-
rum voľného času Pezinok. Partne-
ri: Pezinské kultúrne centrum a RE-
VIA – Malokarpatská komunitná
nada“ a firma DISI z projektu Klub
darcov.

V Centre voľného času o 13.00
hod. si deti prevezmú ceny.

Od 14.00 do 17.00hod v prístavbe
centra voľného času. Air hockey
vás pozýva na turnaj.

Nové náušnice a iné čačky-mačky
pre vás a vaše kamošky. Technikou
pocínovania z korálok a polodraho-
kamov. Príďte do Centra voľného
času od 14.00 do 19.00 hod. Vstup-
né: 10 €

Centrum voľného času otvára v
tomto školskom roku tieto nové kr-
úžky: Predškoláči-
k, hip hop, tanečníček.

moderné tance,mažoretky,
modelári, angličtina hrou, bubny

brušné
tance, keramika (dospelí).

Pripravujeme
pre deti vo

veku 7-13 rokov.

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na

telefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.

Pre školkárov:
Pre ško-

lákov:

Pre dospelých a mládež:

jarný prímestský
tábor od 1. 3. do 5. 3.

www.epicentrum.org

26. 2. – Vyhodnotenie Európa v
škole

26. 2. – Hokejový turnaj – klu-
bovňa v Centre voľného času

27. 2. – Šperky – Kreatívna so-
bota pre mládež a dospelých

Prihlasovanie na krúžky

– „Môže existovať ostrov
blahobytu v mori chudoby?

Sme na jednej lodi.“

31.1. (nedeľa) o 15.00 hod. –
– Pozý-

vame do mlyna malých i veľkých.
Masky si tu vyrobíte, ešte sa aj za-
bavíte a potom si zapapkáte.

14.2. (nedeľa) o 15.00 hod. –
– Príďte ku

nám do mlyna, je Valentínska ne-
deľa. Nielen pre zamilovaných,
nemilovaných, odmilovaných a mi-
lovaných. Všetci si môžete vyrobiť
krásne srdiečko a darovať ho nie-
komu blízkemu.

033/6404035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria in-
sitného umenia (Schaubmarov
mlyn), Cajlanská 255, Pezinok.

FAŠI-
ANGOVÁ VESELICA

VA-
LENTÍNSKA NEDEĽA

TEŠÍME SA NA VÁS
Kontakt:

3.2.
Otvo-

renie letného semes-
tra AKADÉMIE TRE-
TIEHO VEKU

6.2.
XVI. REPRE-

ZENTAČNÝ PLES PODNIKA-
TEĽOV MESTA PEZINOK.

12.2.
XVI. PLES

FARNOSTI PEZINOK.

15.2.
SÓLO PRE DVOCH

HLUCHÝCH.

(streda) o 16.00 h v
malej sále DK –

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

Hlavný organizátor: KPMP
(piatok) o 19.00 h v spo-

ločenskej sále DK –
Hlavný

organizátor: p. František Féder,
rel.: 0905/342 261

(pondelok) o 19.30 h v ma-
lej sále DK –

Skvelá komédia o
manželstve, medových týždňoch,
ale aj o tom, čo sa stane, keď vám

do izby začne padať sneh a láska
sa zmení na stereotyp a rutinu. V
hlavných úlohách: Lucia Rózsa
Hurajová a Marek Majeský. Tech-
nika, spoluúčinkujúci: Martin Jan-
kovič. Réžia: Jozef Krasula.

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

– Spoločenská zá-
bava spojená s ľudovými tradíci-
ami a programom. Organizátori:
FS OBSTRLÉZE a Únia žien Pezi-
nok

(štvrtok) o 16.00 h v saló-
niku DK – – Mi-
moriadna prednáška Akadémie
tretieho veku Pezinok i pre verej-
nosť

(pondelok) o 17.00 h v mini

Pred-
stavenie sa uskutoční v rámci
nového cyklu „MALÉ, ALE MI-
LÉ“. VHODNÉ AKO DARČEK
KU DŇU SV.VALENTÍNA.

16.2.
POCHOVÁ-

VANIE BASY

18.2.
DEJINY HUDBY

22.2.

galérii DK – –
Vernisáž výstavy fotografií k X.
výročiu ukončenia bombardova-
nia Srbska (Novi Sad a okolie)

(utorok) o 17.00 h v saló-
niku DK – – Večer
pre každého, kto má rád peknú
pesničku

(štvrtok) o 17.30 h v malej
sále DK –

– Spomíname
na významnú osobnosť Pezinka a
prezentácia jeho najnovšej knihy
za prítomnosti ilustrátora Milana
Stana.

(sobota) o 19.00 h v malej
sále DK – – Pre-
miéra spevohry FOLKLÓRNEHO
DIVADLARADOSŤ

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

. Účinkuje: Divadlo PIKI

NEZABUDNIME

23.2.
SPIEVANKY

25.2.
JOZEF NOSÁĽ: VE-

SELÉ OMRVINKY

Podujatie sa uskutoční v
rámci cyklu: „ŽIL MEDZI NAMI“

27.2.
TAKÍ SME BOLI

28.2.
AHOJ ROZPRÁVKA –

DNES: „O DEVIATICH MESIAČI-
KOCH

Už len do 31. januára pre-
zentuje Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku umelecké die-
la Jany Cepkovej (emaily) a
Blanky Cepkovej (emaily a ob-
jekty). Návštevníci sa majú mož-
nosť oboznámiť nielen s výtvar-
nými prácami oboch autoriek,
ale spoznať i náročnosť a zása-
dy práce s touto starobylou vý-
tvarnou technikou.

Výstava bude v polovici feb-
ruára prenesená a opäť
sprístupnená v Literárnom a
vlastivednom múzeu vo Svätom
J u r e .


