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Pezinčan (27), najlepší slovenský
horský cyklista, pokračuje v dobývaní cenných
skalpov z mimoriadne populárnych juhoameric-
kých zjazdov. Po prvom skvelom víťazstve v Rio
de Janeiro to možno niektorí brali ako prekvapivý
výsledok, ale po ďalšom hviezdnom štarte v
kolumbijskom Manizalese už nikoho nenechal na
pochybách, že je jazdec svetovej triedy, s ktorým
treba vždy rátať. Potvrdil to aj na treťom juhoame-
rickom štarte v brazílskom Santose, kde dosiahol
senzačné tretie víťazstvo. Filip má ozaj skvelú for-
mu a divoké jazdy po schodoch v úzkych mest-
ských uličkách obľubuje. Ako sa vyjadril pre mé-
diá, v Santose štartoval po regenerácii v kúpeľoch
v Rajeckých Tepliciach. V deň štartu bolo v Brazílii
v tieni neuveriteľných 35 – 40 stupňov, čo dalo pre-
tekárom poriadne zabrať. Trať mu aj tentoraz
sedela, v úsekoch so schodmi využíval hodne ská-
kanie, do víťaznej jazdy dal všetko a nechýbalo
mu tiež potrebné športové šťastie.

Už po uzávierke sme sa dozvedeli, že Filip
vyhral aj štvrté preteky v čilskom Valparaiso

Filip Polc

(mo)Po víťaznej jazde v brazílskom Santose

Víťaz štyroch mestských zjazdov

V tieni kanadskej zimnej olympi-
ády sa uskutočnil záverečný turnaj
Slovenského pohára v basketbale
mužov. Jeho organizátorom bolAB
Cosmetics Pezinok, využil právo
usporiadať finále našej najvyššej
pohárovej súťaže ako jej vlaňajší
víťaz.

Najväčšími favoritmi boli domá-
ci basketbalisti, ktorí v tomto roční-
ku suverénne vedú extraligu, keď
neprehrali 19 zápasov v rade. Úlo-
hu favorita aj potvrdili, vo štvrť-
finale a semifinále porazili Svit a
Spišskú Novú Ves a vo finálovom
duel i vyhral i s úradujúc im

majstrom BK SPU Nitra o 23 bodo-
v. Zverenci nášho kormidelníka
Františka Róna boli aj v poslednom
vystúpení lepší vo všetkých her-
ných činnostiach a povzbudzovaní
skvelým obecenstvom na palubov-
ke dominovali počas celého zápa-
su. Pokračovanie na 14. s

Víťaz Slovenského pohára v basketbaleAB Cosmetics. Foto (mo)

Míting občanov proti skládke
s predstaviteľmi občianskej ini-
ciatívy (OI) Skládka nepatrí do
mesta a primátorom sa usku-
točnil 5. februára v Dome kultú-
ry v Pezinku. Stretnutie malo in-
formatívny charakter, občania
sa dozvedeli podrobnosti o roz-
hodnutí Ústavného súdu, o aktu-
álnych krokoch, ktoré OI pod-
nikla, o trestnom oznámení na
prevádzkovateľov skládky a
tiež o reakcii na list Pezinských
tehelní, ktorý bol uverejnený v
týždenníku Pezinsko (stanovis-
ko je uverejnené v plnom znení
na 6. strane).

Hosťom podujatia bol aj pod-
predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Martin Berta.
Vo svojom vystúpení ubezpečil,
že vedenie BSK nepodporí poži-
adavku niektorých starostov
okolitých obcí, aby skládka v No-
vej jame bola zaradená do nové-
ho územného plánu kraja. Od-
súdil aj nezákonne vydané sta-
noviská štátnych orgánov a
ubezpečil prítomných, že BSK
nebude konať proti vôli ob-
čanov Pezinka a predstaviteľov
mesta. (ra)



Je potešiteľné, že obyvatelia Pe-
zinka v porovnaní s minulými rokmi
triedia odpad čoraz zodpovednej-
šie. Nielen absolútne množstvo se-
parátov je od roku 1993 najväčšie
(2051 ,90 t pap ie ra , s k la ,
biologického odpadu, plastov a ne-
bezpečných odpadov). Množstvo
90,09 kg na jedného obyvateľa
je najlepší výsledok v histórii trie-
denia odpadu v Pezinku. V mi-
nulých rokoch prispeli k triede-
niu aj školy. Kvôli kríze si našli mi-
nulý rok odberateľov mimo Pezin-
ka.

Výsledky zberu jasne ukazujú,
že zberné miesto nebezpečných
odpadov na Šenkvickej ulici č. 12,
spravované firmou Petmas s. r. o.,
využíva čoraz viac občanov. Minu-
lý rok sem doniesli takmer 70 ton
nebezpečného odpadu a pneuma-
tík.

Na skládku do Dubovej sa od-
viezlo 6162,14 t zvyšného netrie-
deného odpadu z nádob pri rodin-
ných domoch a kontajnerov, t. j. ka-
ždý obyvateľ Pezinka vyproduko-
val za rok 266,39 t netriedeného
odpadu, čo je na úrovni predchád-
zajúcich rokov.

Objemného odpadu z vysýpa-
nia uličných košov, z jarného a je-
senného upratovania a z upra-
tovania nelegálnych skládok sa od-
viezlo na skládku do Dubovej v
množstve 970,74 t. Je to podstatne
menej ako v uplynulých rokoch (na-
pr. v r. 2008 to bolo 1646,44 t). Je to
najmä vďaka tomu, že jesenné
upratovanie sa robilo donáškovým
spôsobom na jedno miesto
s nepretržitým dozorom. Tým sa
zabránilo donášaniu odpadu fir-
mám a obyvateľom z iných obcí.

( OM-OŽP)

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

v centre
mesta na ul. M. R. Štefánika 1

miestnosť č. 113 o podlahovej
ploche 47,90 m

Podmienky:

„VK Stará rad-
nica miestnosť č. 113“

8. 3. 2010 o 15,00 hod.

Mgr. Oliver Solga

nebytového priestoru nachádzaj-
úceho sa v Pezinku na prízemí
budovy Starej Radnice

,
so vstupom z ul. M. R. Štefánika,
konkrétne:

Podanie písomnej žiadosti,
ktorá musí obsahovať:
účel nájmu
požadovaná minimálna výška
nájmu je 100 eur/m /rok
ponúknuté nájomné uvedené
formou sadzby „eur/m /rok“ v
ktorom nie sú zahrnuté pre-
vádzkové náklady
doklad o spôsobilosti uchá-
dzača na prezentované aktivi-
ty
Ohliadka prenajímaného pries-

toru je možná po vzájomnej doho-
de s povereným zástupcom pre-
najímateľa, ktorým je ref. správy
majetku MsÚ v Pezinku, č. t.
033/6901176.

Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. č.7, 902 14 Pezinok,
alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Pezinku v uzavre-
tej obálke, na ktorej bude uvede-
né meno, priezvisko a adresa
uchádzača (resp. názov a adresa
právnickej osoby), a výrazné oz-
načenie heslom

Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa

Vyhlasovateľ si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť všetky predlože-
né návrhy a zrušiť výberové kona-
nie.

Výsledok vyhlasovate ľ pí-
somne oznámi všetkým uchád-
za-čom, ktorí predložili žiadosti.

Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne o tom oboznámi aj
uchádzačov, ktorí do toho času
podali žiadosť.

Účastníci súťaže majú mož-
nosť obrátiť sa vo veci:

vykonania ohliadky nebyto-
vého priestoru na: Katarína Mi-
háliková, č. t. 033/6901176, obh-
liadka sa bude uskutočňovať po
vzájomnej dohode

organizačných na: Mgr. Gott-
schallovú, ved. majetkovopráv-
neho odd., organizátor súťaže, č. t.
033/6901121, e-mail:

.

primátor mesta Pezinok
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renata.gott-
schallova@msupezinok.sk

Už v zimných mesiacoch sa
začala úprava priestoru v okolí
kaplnky sv. Rozálie, hneď potom
čo firma Márius Pedersen uvoľnila
od mesta prenajatý pozemok. Boli
odstránené hrubé betóny a po-
zostatky zberného dvora. Práce
budú pokračovať na jar naveze-
ním zeminy, vysadením trávy a
stromov a vybudovaním chodní-
ka. V okolí kaplnky budú osadené
tiež lavičky a nainštalované verej-
né osvetlenie.

Mal by tak vzniknúť dôstojný
vstup do Areálu zdravia, na vino-
hradnícky náučný chodník a do vi-
nohradov na úpätí Malých Karpát.
V tejto lokalite by mal byť vybudo-
vaný aj nový cyklochodník, ktorý
povedie od kaplnky po Areál zdra-
via. (ra)

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom riadnom za-
sadaní zaoberalo aj schválením inves-
tičných akcií na tento rok.Aj napriek hospodárskej krí-
ze, ktorá zasiahla aj rozpočet nášho mesta, odsúhla-
silo na ne sumu 817 000 eur (čo je viac ako 24 mil kor-
ún). K tejto sume treba ešte pripočítať 475 000 eur
(bezmála 15 mil korún) na opravy a rekoštrukcie škôl.
Z najdôležitejších stavebných akcií, ktoré sa budú rea-
lizovať do konca tohto roka, spomenieme aspoň
prestrešenie a opravu Domu smútku na mestskom cin-
toríne, nové chodníky, cestu a verejnú zeleň na ul. Ho-
lubyho (od železničnej stanice po svetelnú križovatku,
nový chodník po celej dĺžke Jesenského ul., nové par

5. februára
kovisko a chodník na Suvorovovej 43 až 48, nový as-
falt na Svätoplukovej ulici 5 až 27 aďalšie.

Pripravuje sa aj vybudovanie dvoch nových det-
ských ihrísk na Starom dvore a Severe, ako aj do-
končenie ihriska v MŠ Za hradbami. Najväčšou inves-
tičnou akciou popri rekonštrukcii Zámockého parku
(678 000 eur), by mala byť generálna rekonštrukcia
Záhradnej ulice s novými parkoviskami, chodníkmi a
cestami, vrátane zelene a verejného osvetlenia za
približne 286 000 tis. eur z ERDF, z toho by sa mesto
podiaľalo čiastkou 14 000 eur. V súčasnosti má už
mesto pripravených niekoľko akcií v štádiu stavebné-
ho povolenia a výberu dodávateľov. (ra)

V najbližšej dobe mesto podnik-
ne prvé kroky k vybudovaniu chod-
níkov na Viničianskej a Šenkvickej
ceste. Vzhľadom na to, že v ostat-
ných rokoch práve v tejto časti mes-
ta pribudlo veľké množstvo firiem,
ktorých pracovníci chodia do za-
m e s t n a n i a p e š o a l e b o
na bicykloch, rozhodlo sa vede-nie
mesta spolu s predstaviteľ-

mi týchto prevádzok vybudovať
bezpečné chodníky a verejné o-
svetlenie. Projekt je v štádiu iden-
tifikácie vlastníkov pozemkov a
prípravy projektovej dokumentá-
cie. Vedenie mesta už rokovalo
o zlúčení finančných prostriedkov
a možnostiach získať financovanie
z grantov EÚ.

(ra)

S príchodom jari sa ľudia sna-
žia o skrášlenie svojich domovov.
Na uloženie všetkého nepotreb-
ného zo svojich domácností budú
môcťPezinčania opäť využiť zber-
né miesto na Dubovom vŕšku (bý-
valá motokárová drá-
ha). Pracovníci Mest-
ského podniku slu-
žieb budú usmerňo-
vať triedenie donese-
ného odpadu do pri-
pravených kontajne-
rov. Mesto v snahe
vyjsť v ústrety čo
najväčšiemu počtu
občanov pripravilo
dva termíny jarné-
ho upratovania: 24.
– 28. marca a o dva

mesiace neskôr 26. – 30. mája
2010

v čase
od 8. do 18. hodiny. Uskladne-
nie odpadu je bezplatné!

(OM-OŽP)

. Zberné miesto bude otvo-
rené v uvedených dňoch

V tzv. DLHOM TÝŽDNI od 8. do
12. marca 2010 si budú môcť obča-
nia naraz prevziať na Mestskom
úrade v Pezinku platobné výmery
za daň z nehnuteľnosti aj za komu-
nálny odpad. Zároveň budú k dis-
pozícii tri pracoviská pokladnič-
ných priečinkov. Úhrady platieb
môžu občania realizovať v hoto-
vosti alebo prostredníctvom plato-
bných kariet cez POS terminál
v priamo v pokladni.

Počas „dlhého týždňa“ budú
pracovníčky ekonomického odde-
lenia – referátov príslušných daní
a poplatkov a troch pokladní k
dispozícii denne od 7.30 do 18.00
hod. nepretržite, t. j. aj počas obed-
ných prestávok.

Týmto mesto sleduje úsporné
opatrenia na poštovnom, preto
žiadame občanov o ústretovosť,
aby využili tento „dlhý týždeň“ a
prišli si osobne vyzdvihnúť platob-
né výmery a v rámci možností
hneď aj zaplatili daň za nehnu-
teľnosti a poplatok za komunálny
odpad. Za pochopenieďakujeme.

vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Janka Sandtnerová



Mesto Pezinok – Školský
úrad, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok, informuje rodičov detí,
ktoré sú umiestnené v mater-
ských školách, na prerušenie
prevádzky v letnom, prázdnino-
vom období v roku 2010:

V dňoch 30. a 31. 8. 2010 budú
všetky materské školy zatvorené.

Rodičia dieťaťa, ktorého MŠ je
počas leta uzatvorená (v zmysle
ust. § 2 odst. 6 Vyhlášky MŠ SR č.
306/2008 o materskej škole v zne-
ní neskorších predpisov), môžu do
konca mája požiadať písomne ria-
diteľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na
časť letných prázdnin.
Kontakt: Mesto Pezinok – Škol-
ský úrad, tel.: 033/6901 1132,
e-mai: viera.tohtova@msupezi-
nok.sk

V roku 2009 bolo v centrálnej evi-
dencii na Mestskom úrade v Pezin-
ku zaevidovaných 68 sťažností. Z
nich 25 bolo posúdených ako opod-
statnených, 23 neopodstatnených
a 20 bolo odstúpených na vybave-
nie iným príslušným or-gánom a
organizáciám. Sedem sťažností
bolo opakovaných a tieto boli
vyhodnotené ako neopodstatnené.
Sťažnosti sa týkali su-sedských
v z ť a h o v , c h o v u z v i e -
rat, vývozu a uskladnenia odpa-
dov, životného prostredia, platenia
miestnych daní a poplatkov, pos-
tupu mestských policajtov a i.

V minulom roku bolo na mest-
skom úrade prijatých 6 petícií a 7
podnetov. Štyri petície prešetroval
útvar hlavnej kontrolórky a dve
oddelenie výstavby a územného
plánovania. Týkali sa obchodnej
siete a podnikania, budovania par-
kovísk, detských ihrísk a dopravnej
situácie na ulici SNP. Za podnety sa
označujú podania, ktoré nespĺňajú
náležitosti sťažnosti, svojim cha-
rakterom ide o žiadosti o vykonanie
nápravy, upozornenia, pripomien-
ky a pod. Tieto podania súviseli s
čistotou trávnikov, odchytom psov,
dopravným značením, nájomníkmi
mestských by-tov, platením daní a
poplatkov.

(mo)

Mestská polícia v Pezinku zača-
la koncom januára kurz sebaobra-
ny pre ženy, ktorý bude trvať do
apríla 2010. Pozostáva z teoretic-
kých poznatkov (prevencia na uli-
ci, v obchodoch, dopravných pros-
triedkoch ) a z praktických cvičení.
Prihlásených je desať žien, ktoré
začali hodinovou teoretickou prí-
pravou s hlavným inštruktorom
prevencie kriminality. Odozva
účastníčok na prvú kurzovú hodi-
nu bola veľmi pozitívna. Ďalšie, už
praktické cvičenia budú prebiehať
každý piatok v telocvični MsP.
Kurz zabezpečujú príslušníci
oddelenia prevencie kriminality,
ktorí zodpovedajú aj za odbornú
služobnú prípravu príslušníkov
mestskej polície. Jeho kvalita je
teda zaručená, o čom svedčí aj
podmienka absolvovať záverečnú
skúšku. Po úspešnej skúške dos-
tane každá z účastníčok kurzu ofi-
ciálny certifikát. (ms)

Prvý mesiac spoplatneného par-
koviska na Radničnom námestí
priniesol očakávané výsledky,
pričom dôležitejšou ako ekonomic-
ká stránka je skutočnosť, že je ko-
nečne kde zaparkovať s mož-
nosťou navštíviť početné úrady či
obchody v centre mesta. Skončilo
dlho kritizované celodenné bez-
platné parkovanie obyvateľov z
odľahlejších častí mesta.

Zavedenie nového systému ma-
lo, ako všetko na svete, svojich pri-
aznivcov i odporcov, ktorí žiadali
napr. medziobdobie, v ktorom by
mestská polícia nevyberala poku-
ty. Mesto Pezinok však urobilo v

predchádzajúcom období v infor-
movanosti obyvateľov veľa pre to,
aby systém mohol fungovať od pr-
vého dňa.

Veľkorysý postoj mesta je aj v
poplatku, ktorý je 50 centov na je-
den a pol hodiny (napr. v Štúrove je
to jedno euro na hodinu, podobne
aj v iných mestách.) K tejto sume
sme pristúpili i preto, že máme au-
tomaty, ktoré nevracajú mince. Na-
še sú na päť druhov mincí a to 10,
20 a 50 centov a jedno a dvoj- euro-
vé. Tridsať minút pred ukončením
doby spoplatneného parkovania,
teda o 16.30, už lístok nemusíte
mať. Parkovanie zdarma je aj v so-

botu, v nedeľu a v deň pracovného
pokoja či štátneho sviatku.

Za prvý mesiac prevádzky bolo
vybrané na parkovnom a pokutách
4100 eur. Potešiteľné je, že Pe-
zinčania si na tento systém rýchlo
zvykli, priestupkov sa dopúšťajú
najmä návštevníci mesta, ktorí do-
statočne nesledujú dopravné zna-
čenie.

Na záver treba konštatovať, že
bolo správne, keď mesto odmietlo
ponuku súkromných podnikate-
ľov, ktorí v minulosti ponúkali zave-
denie spoplatneného parkovania s
využitím vstupných rámp a ďalšie-
ho obmedzovania dopravy. (ra)

rokov, mládež do 18 rokov. Organi-
zátori Mesto Pezinok a Mesto Mod-
ra, v spolupráci s Mestským podni-
kom služieb – Mestskou plavárňou
a Plaveckým oddielom v Pezinku
ocenia okrem najrýchlejších plav-
cov tiež najstaršieho a najmlad-
šieho účastníka, najoriginálnejšie

Už len niekoľko dní zostáva do
konania najväčšieho plaveckého
podujatia v našom meste – 5. roč-
níka 24 – hodinovej non – stop pla-
veckej štafety. Uskutoční sa 12. a
13. marca v 25 metrovom bazéne
v Mestskej plavárni na Komenské-
ho ulici. Súčasťou tradičného po-
dujatia bude duel miest Pezinok a
Modra v piatok 12. marca od 18.
do 19. hodiny. Cieľom je zapojiť do
štafety čo najviac účastníkov z Pe-
zinka, Modry a okolia.

Každý zúčastnený plavec získa
Pamätný list. Súťažiť sa bude v ka-
tegóriách muži, ženy, deti do 10

plavky a najpočetnejšiu rodinu.
Pre zaujímavosť uvedieme vý-

sledky z minulých ročníkov: V roku
2006 sa plaveckej štafety zúčast-
nilo 348 plavcov, ktorí za 24 hodín
zaplávali vzdialenosť 62 kilomet-
rov. O rok neskôr plávalo 454
účastníkov a zaplávali 66 kilomet-
rov. V roku 2008 sa podujatia zú-
častnilo rekordných 633 plav-cov,
ktorí celkovo zaplávali 68 kilomet-
rov. Vlani sa aktívne zapojilo 509
plavcov, 25-metrový bazén
preplávali 2384-krát, čo znamena-
lo, že preplávali vzdialenosť 59 km
a 600 m.

Materská škola

MŠ Bystrická
MŠ gen. Pekníka 2
MŠ Svätoplukova51
MŠ Vajanského 16
MŠ Za hradbami 1,
alokované triedy na
Holubyho 4
MŠ Záhradná 34
ZŠ s MŠ Orešie 34

Prerušenie
prevádzky
v termíne
26.7. - 31.8.
19.7. - 31.8.
1.7. - 23.7.
1.7. - 13.8.
1.7. - 20.8.

12.7. - 31.8.
26.7. - 31.8.

V prvom čísle nového exkluzív-
neho časopisu Guest sa okrem iné-
ho dočítate aj o Pezinku. Článok
primátora Olivera Solgu o cestov-
nom ruchu, vinárstve a gastronómii
Pezinka a okolia dopĺňa množstvo
fotografií Jána Štrbu. (ra)

Prvé pracovné zasadanie po-
slancov Bratislavského samo-
správneho kraja sa uskutočnilo v
piatok 22. januára. Popri voľbe
troch podpredsedov a rozdelení
poslancov do komisií sa venova-
lo najmä riešeniu situácie, ktorá
vznikla okolo prevodov pozemkov
na výstavbu multifunkčnej športo-
vej haly v Bratislave – Petržalke.
Problém, ktorý bol medializovaný
už aj v minulosti, sa teraz dotýka
prenájmu majetku inej spoločnosti
a tiež nezvratných zmien, ktoré ve-
denie spoločnosti vykonalo už po
voľbách, v čase tesne pred zlože-
ním sľubu nového predsedu BSK
Pavla Freša. Jeho podmienkou je,
aby sa deväťhektárový pozemok v
cene 20 mil. eur vrátil bez záväz-
kov naspäť do majetku BSK. Pred

sedkyňa správnej rady a bývalá
podpredsedníčka BSK Monika Fla-
šíková – Beňová obhajovala svoj
doterajší postup ako nutný pre zís-
kanie finančných prostriedkov na
výstavbu objektov. Realita bola
však taká, že ak by BSK chcel
akýmkoľvek spôsobom narábať
so svojim majetkom, musel by mať
k tomu súhlas aj menšinového ak-
cionára, ktorý vlastní 7 percent ma-
jetku. Väčšina poslancov pouka-
zovala na fakt, že napriek tomu, že
nebol porušený zákon, bolo nee-
tické podpisovať zmluvy tesne
pred nástupom nového vedenia.
O rozhodnutiach nebol informova-
ný ani predseda dozornej rady M.
Ftáčnik.

Na rokovaní zazneli aj mnohé
kritické konštatovania na adresu
bývalého vedenia úradu vo veci ne-
odborného odovzania agendy úra-
du, nekompletnej dokumentácie a
neuhradených faktúr za rok 2009
vo výške 1 mil. eur. Poslanci boli
informovaní aj o znížení počtu pra-
covníkov BSK o päť percent.

Z našich zástupcov bol posla-
nec Oliver Solga zvolený za pod-
predsedu komisie pre regionálny
rozvoj, územné plánovanie a život-
né prostredie a poslanec René Bí-
lik do komisií pre školstvo, šport a
mládež, do komisie kultúry, komi-
sie európskych záležitostí, regio-
nálnej spolupráce a cestovného
ruchu a komisie mandátovej.

Ďalšie zasadanie zastupiteľstva
BSK bolo 26. februára, po uzávier-
ke tohto čísla. (r)



Sme skupinka priateľov, bývalých hádzanárov,
ktorí museli skončiť s aktívnou činnosťou v mužstve
mužov Pezinka, pretože príležitosť hrať dostávajú
iba tí, čo sú z Bratislavy alebo iného mesta. Ak by ste
sa prišli pozrieť na zápas l. ligy mužov, môžete sa iba
pousmiať, hrajú tam maximálne štyria Pezinčania,
ostatní sú z Bratislavy. Je zarážajúce, že sa už nehrá
pre zábavu, ale len s cieľom za každú cenu vyhrať.
Možno aj o čosi slabší hráči z tohto mesta už nedo-
stanú vôbec príležitosť.

Týmto by sme chceli vyzvaťmesto, aby veľmi dob-
re zvážilo na čo dáva peniaze, pretože je tu veľa špor-
tov, ktoré treba podporiť, kde

aktívne hrajú mladí chlapci a dievčatá z Pezinka.
A sponzori, budeme sa vám diviť, keď podporíte za
týchto podmienok pezinskú hádzanú.

Tento list posielajú priatelia chlapcov, ktorí chceli
športovať pre radosť a dnes ich nikto už nezavolá na
zápas či tréning a načo by tam vlastne aj boli, keď by
aj tak nehrali.

Dúfame, že mesto prinavráti možnosť hrať hádza-
nú predovšetkým Pezinčanom.

Ďakujeme, že sme mohli napísať svoj názor. Mož-
no sa niečo zmení a keď nie, tak sme sa o to aspoň
pokúsili.

Priatelia pezinskej hádzanej

Ťažko sa reaguje na anonyma.
Nespomínam si na hádzanárov,
ktorí „museli“ u nás skončiť s ak-
tívnym hraním hádzanej. Pravda
je, že za Pezinok hrajú chlapci z
Bratislavy, ale aj z Prešova, Micha-
loviec, Dubnice, Viničného. Stále
je to však málo na l. ligu, často hrá-
me zápasy či turnaje s minimom
hráčov. Všetci sú vysokoškoláci.
Väčšina z nich si na štúdium privy-
rába v rôznych zamestnaniach a k
tomu pristupujú aj ďalšie záujmy,
ktoré im bránia pravidelne tréno-
vať a hrať. Preto by sme len uvítali,
aby hráčov bolo viac. Vyzývame
sťažujúcich sa bývalých hádzaná-
rov (ak naozaj existujú), aby prišli
na tréning a môžu nastúpiť
už v najbližších zápasoch. Ešte lep-
šie by bolo, keby ich bolo
10-12, aby mohli vytvoriť od novej
sezóny družstvo do 2. ligy (mu-
sia si zabezpečiť však financova-
nie).

Tento rok na jeseň uplynie 50
rokov, čo pôsobím v pezinskej hád-
zanej ( hráč, tréner, funkcionár,
sponzor). Počas tohto obdobia u
nás hrali chlapci z Moravy,Čiech a

samozrejme zo Slovenska. Mnohí
si tu založili rodiny. Hosťujúci hráči
však nie sú len v hádzanej, je tomu
tak aj v basketbale, volejbale, fut-
bale a iných športoch. Bez „cudzej
ozdravnej krvi“ by sme iba ťažko
fungovali.

Pezinská hádzaná je amatér-
ska, ale v kategórii výkonnostného
športu. Hráči sú vedení nielen k mo-
rálno-vôlovým vlastnostiam, ale aj
k pravidelnosti v športovaní, k vý-
konnos t i a samozre jme k
víťazstvám, čo u rekreačného špor-
tu chýba. Tým nie je povedané, že
chlapci nehrajú z „pasie“, pre pote-
šenie a nechýba im ani radosť z
hry, jednoducho je to adrenalín. Na
získanie detí pre pravidelné špor-
tovanie (čo je v tejto dobe neľahké)
je bezpodmienečne nutné mať pre
nich vzory a víziu ďalšieho uplat-
nenia – liga musí byť.

Čo sa týka financovania, grant
mesta pokrýva len 20-25 percent
nákladov klubu (nájom haly SOU).
Ostatné výdavky ( napr. náklady
na celosvetový turnaj mládeže Pra-
gue cup sú 3 tisíc € ), spojené s čin-
nosťou klubu, sú pokrývané z prí

jmov z reklamy a z prenájmov, prí-
jmov za výchovu hráčov a vlast-
ných príspevkov a sponzorovania.

Ešte niečo k anonymným
sťažovateľom. Mám dostatok ži-
votných skúseností na to, aby som
vedel charakterizovať ľudí podľa
ich aktivít. Na jednej strane sú
ľudia konštruktívni, ktorí sú činní a
tvoria hodnoty podľa svojich mož-
ností. Na druhej strane sú ľudia
deštruktívni, ktorí nie sú schopní
nič vytvoriť, iba „ryjú a vyrývajú“.
Týchto je plno na webových strán-
kach, ale nič po nich nezostáva,
iba zloba a sústavná „múdrosť“,
ako by to oni robili, keby mohli. Tej-
to skupine dávam možnosť, príďte
medzi nás, aby ste vymazali úbo-
hosť vedenia pezinskej hádzanej.
Sme občianske združenie a potre-
bujeme vedúcich družstiev, tréne-
rov, zapisovateľov, hlásateľa aj ma-
nažéra. Navyše uvítame pomoc
právnika (sme v spore so štátom,
resp. KÚ životného prostredia kvôli
nášmu areálu pri Zámockom par-
ku).

Za hádzanársky klub
Ing. Milan Šimovič

V tomto roku sa uskutočnil už
34. ročník celosvetovej univerzit-
nej súťaže v programovaní. Zú-
častnilo sa jej vyše 22 tisíc študen-
tov z 1931 univerzít. Každá univer-
zita mala výberové kolo, kde si vy-
berali svojich reprezentantov. Vlani
v septembri až novembri prebehla
kvalifikácia. Do finále, ktoré sa
uskutočnilo začiatkom februára v
Číne, postúpilo 103 najlepších tí-
mov.

Dozvedeli sme sa, že v trojčlen-
nom tíme Štokholmskej Kráľovskej
technickej univerzity (KTH) súťažil
aj 24-ročný Pezinčan Lukáš Po-
láček. Umiestnili sa na 12. mieste.
P r v é š t y r i t í m y d o s t a l i
zlaté medaile, ďalších päť striebor-
né a štyri bronzové. Náš zástupca
dostal teda bronzovú medailu.

(r)

Mesto Pezinok prijme oka-
mžite do pracovného pomeru
brigádnika/čku na roznášanie
mesačníka Pezinčan v mestskej
časti Grinava. Vhodné pre štu-
dentov alebo dôchodcov. Bližšie
informácie získate v redakcii Pe-
zinčana, Holubyho 42 (Dom kult-
úry), Pezinok, tel. 033/ 641
3435, 0908 410305, e-mail: pe-
zincan@msupezinok.sk (r)

V dňoch 22. – 24. januára sa
uskutočnil v pezinskom hoteli Kri-
ser stredoeurópsky míting člen-
ských klubov medzinárodnej orga-
nizácie Sila priateľstva so sídlom v
Atlante, štát Georgia v USA. Hes-
lom celosvetového Friendship For-
ce (Sila priateľstva) je „Svet pria-
teľov je svetom mieru“. Ide teda o
posilňovanie celosvetového mie-
ru a dobrej vôle prostredníctvom
osobných priateľstiev.

Friendship Force bol založený
v roku 1977 Waynom Smithom a
svoju činnosť začal 1. marca za
spoluúčasti prezidenta Jimmyho
Cartera a jeho manželky. Títo za-
kladatelia predpokladali, že pria-
teľstvo medzi ľuďmi rozličných
národov, národností a kultúr obo-
hatí nielen ich osobne, ale najmä
prispeje k svetovému mieru. Od

roku 1977 sa členom celosvetovej
organizácie stalo viac ako pol mili-
óna dobrovoľníkov zo 60 krajín,
ktorí sa nazývajú vyslancami. Vys-
lanec sa v hostiteľskej rodine
zúčastňuje na rodinnom ako aj klu-
bovom živote. Vyslanec a hostiteľ
nemusia hovoriť rovnakým jazy-
kom, ani nemusia pochádzať z rov-
nakého kultúrneho a spoločen-
ského prostredia. Aj napriek tomu
si rozumejú, pretože sila pria-
teľstva prekoná všetky rozdiely.
Členovia tejto organizácie cestujú
ako vyslanci svojich krajín a ich kul-
túry do cudzej krajiny. Popri takto
nad-viazaných priateľstvách sa
stávajú bezvýznamnými všetky
rozdiely, či už jazykové, rasové,
náboženské , ako aj politické. Na
celom svete dnes jestvuje asi 400
členských klubov tejto organizá-

cie. Slovenský klub Sila pria-
teľstva vznikol v januári roku 1990
ako prvý v bývalom Českosloven-
sku. Všetci členovia mali bydlisko
v Bratislave alebo v jej blízkom
okolí, najmä v Pezinku.

Stredoeurópsky míting sa ko-
nal pod záštitou slovenskéhočlen-
ského klubu, ktorý ho zorganizoval
v spolupráci s ústredím v americ-
kej Atlante a jeho hosťami boli
zástupcovia členských klubov z
Prahy, Budapešti, Szekesfehérvá-
ru, Bukurešti a albánskej Tirany.
Prominentným hosťom mítingu bol
súčasný prezident celosvetovej
organizácie The Friendship Force
International pán George Brown .

Spestrením mítingu bolo vyst-
úpenie pezinského folklórneho di-
vadla Radosť.

viceprezidentka
Eva Frťalová

Slovensko triumfovalo v tradič-
nom súboji najlepších českých a
slovenských vinárov, keď dosiahlo
víťazstvo 3:1. Pezinok reprezento-
vali a cenné dva slovenské body
získali naši vinári Peter Rajnic, kto-
rý zvíťazil s Cabernetom Sau-
vignon a Roman Janoušek uspel s
Rizlingom vlašským. Blahoželá-
me. (ra)



Začiatkom roka slovenské mé-
diá priniesli informáciu o využívaní
fondov z Európskej únie na budo-
vanie miest a obcí v minulom a
tomto roku. Niektoré ma zaujali nie-
len kvôli výške grantov, ale i na
aký účel sú určené. Napríklad Mes-
to Holíč získalo na tento rok 697
tisíc eur (21 mil. Sk) na rozšírenie
zberného dvora. V Senci vlani vy-
užili z prostriedkov EÚ 338 tis. eur
(10 mil.Sk) na revitalizáciu Far-
ského námestia. Na tento rok zís-
kali 789 tis. eur (24 mil. Sk) na pro-
jekt Park oddychu mesta Senec –
revitalizácia mestskej oddychovej
zóny. Mesto Senica má na rok
2010 v rozpočte granty 2 703 169
€ na rekonštrukciu Námestia oslo

bodenia, Základnej umeleckej ško-
ly, ZŠ Sadová a iné. Malačania,
podľa informácií zverejnených na
internete, získali nenávratné fina-
nčné zdroje v objeme 20 mil. eur.

Zdá sa mi, že Pezinok nie je pri
získavaní grantov z Európskej
únie taký úspešný. Viem , že sme
využili pred dvomi rokmi asi 4 mil.
Sk (132 tis. eur) na rekonštrukciu
Kollárovej ulice a menšie sumy na
budovanie naučných a cyklistic-
kých chodníkov (niektoré sú už
zničené) a možno nejaké iné drob-
né stavby. Z Pezinčana sme sa
dozvedeli, že Mesto Pezinok sa
uchádza o granty na rekonštrukciu
Zámockého parku, Záhradnej uli-
ce a vinohradníckeho domu na Ho

lubyho ulici. Zostalo však okolo
toho akosi ticho. Je to vôbec ešte
aktuálne? Ako to, že iní majú už
schválené granty a v neporovna-
teľne väčších sumách?

Som Pezinčan, hrdý na svoje
mesto, pochopiteľne chcem, rov-
nako ako všetci jeho obyvatelia,
aby sa rozvíjalo a skrášľovalo.
Veľmi by som bol sklamaný, keby
sa získavaniu zdrojov z Európ-
skej únie zo strany mestských
úradníkov nevenovala žiadúca po-
zornosť, pretože aj v našom meste
máme kopu nedostatkov, ktoré tre-
ba aj za pomoci peňazí z únie rie-
šiť. Môžete uverejniť k tomuto sta-
novisko mesta? Občan Pezinka

Miestny spolok Červeného
kríža v Pezinku v spolupráci s Ná-
rodnou transfúznou stanicou Bra-
tislava a Pezinským kultúrnym cen-
trom zorganizoval 18. februára od-
ber krvi od bezpríspevkových dar-
cov krvi z Pezinka a okolitých obcí.
Akcia sa konala pod heslom Spolu
zachránime v rámci 15. ročníka
Valentínskej kvapky krvi. Krv prišlo
darovať 90 darcov, odber zo zdra-
votných dôvodov mohol byť usku-
točnený od 82. Medzi darcami bo-
lo veľa mladých ľudí, z nich 34 bolo
prvodarcov.

Každý darca, ktorý daroval krv,
bol odmenený kvapkou krvi, sym-
bolom jeho humánneho činu. Za
prejavenú ľudskosť a šľachetnosť
darcom krviďakujeme.

Krv darovali: Daniela Bauerová
(4-krát), Adrea Beňová(3), Patrí-
cia Bučeková (2), Monika Cífer-
ská (2), Pavol Cíferský (4), An-
drea Čontošová (5), Matej Dra-
hovský (2),Daniel Drdacký (2),
Ľubomír Durdala (45), Roman Far-
kaš (5), Renáta Gaštanová (4), Ive-
ra Gschwandtnerová (14), Lukáš
Hrúz (4), Katarína Hyllová (10),
Pavol Kadlec (16), Jozef Kittler
(2), Jozefína Klimová (11), Robert
Lacza (3), Mária Lederleitne-
rová (5), Alexander Lichtneker (2),
Mária Nemcová (11), Miloslav
Orságh (36),Jana Pätoprstá (8),
Ing. Katarína Rolková (7), Ri-

chard Rybanič (2), Renáta Sas-
ková (6), Dominika Slezáková (2),
Andrej Ščepán (2), Katarína Šte-
faničková (3), Dominika Števe-
ková (2), Erik Urge (3), Andrej Vin-
cene (2), Viera Krasňanská (15),
Eva Kubatková (2), Petra Tichá
(2), Ing. Gabriela Duffalová (3),
Ján Karas (24), Marta Jajcajová
(4), Alexander Kišš (16), Milan Vr-
bík (11), Peter Sabol (11), Andrej
Jančovič (5), Marián Lezo (3), Bc.
Marián Vojtek (8), prvodarcovia –
Matej Miškovský, Katarína Kna-
pová, Simona Provodovská, Bro-
nislava Havlíková, Michaela Sno-

hová, Marcel Frčo, Mário Klu-
vanec, Petra Lopašovská, Ma-
rek Kadlec, Richard Nagy, Igor
Tiko, Patrik Schneider, Peter Kuče-
riak, Marek Mlynek, Patrik Špa-
ňo, Jakub Novák, Petra Vlková,
Veronika Vlková, Andrea Rybáro-
vá, Lucia Takáčová, Lukáš Ora-
vec, Veronika Sasková, Marek Pe-
trík, Martin Hanúsek, Erik Klimo,
Marián Vinohradský, Peter Uhe-
rek, Martin Miškovič, Marek Safa-
rik, Radka Havelková, Ro-bert Ko-
pček, Martina Vincúrová, Zuzana
Krasňanská, Sandra Korenková.
( m o )

Napriek tomu, že Bratislavský
kraj môže čerpať len zhruba jedno
percento z celkového balíka finan-
cií, ktoré Európska únia Sloven-
sku poskytne, túto možnosť využí-
vame. O dvoch najväčších projek-
toch pravidelne informujeme – je
to rekonštrukcia Zámockého par-
ku a Záhradnej ulice. V prvom prí-
pade ide o 678 000 eur, v druhom
o 286 700 eur. Peniaze by sme
chceli získať aj na opravu domu na

Holubyho domu 22 (v objeme 2 mi-
l. eur), cyklochodníky, chodníky na
Viničnianskej a Šenkvickej ceste.
Najväčší objem finančných pro-
striedkov budeme žiadať v prípa-
de vyhlásenia výziev na kanalizá-
ciu v Grinave –zhruba 3 mil. eur.
Okrem toho projektová manažér-
ka mesta Ing. Monika Krnáčová
vypracovala viac ako desiatku tzv.
malých projektov do sumy 30 tisíc
eur (1 mil. Sk) a v mnohých prípa

doch sme boli úspešní. Často to
boli projekty mimo financovania
EÚ, práve pre spomínanú nemož-
nosť Bratislavského kraja čerpať z
fondov EÚ v takej miere ako zby-
tok Slovenska. V tejto súvislosti
treba upozorniť aj na skutočnosť,
že žiadny projekt nie je v plnej mie-
re hradený z peňazí EÚ, a tak mes-
to musí mať v rozpočte voľné zdro-
je na kofinancovanie a najmä dofi-
nancovanie tých častí projektu,

Stanovisko Mesta Pezinok
ktoré nie sú v oprávnených nákla-
dových položkách. Ako príklad
uvedieme práve kanalizáciu v Gri-
nave. Z peňazí EÚ môžete finan-
covať len splaškovú kanalizáciu
nie daždovú, čo v praxi znamená,
že ak by ste urobili súbežne obid-
ve, musí mesto z vlastných pro-
striedkov dofinancovať zhruba 50
percent, teda asi 2,5 mil. eur.

Oddelenie vzťahov
s verejnosťou

Centrum pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a prevencie,
oddelenie prevencie v Pezinku otvá-
ra novú RODIČOVSKÚ SKUPINU.
Pozývame všetkých rodičov, ktorí
chcú zlepšiť komunikáciu v rodine,
poradiť s výchovnými problémami,
inšpirovať sa nápadmi iných rodi-
čov, ale aj sa len uvoľniť a zabaviť.

Stretnutia sa budú konať každú
stredu o 17.00 hod. v priestoroch
oddelenia prevencie v Pezinku na
Cajlanskej ul. 95. Prvé stretnutie
sa uskutoční 10. marca 2010. Sku-
piny povedú psychologičky z odde-
lenia prevencie. Vítaní sú všetci
rodičia. Bližšie informácie na tel.
č. 033/ 640 4388. (ľl)

Chceli by ste pomôcť k vylepše-
niu kvality života vo svojom okolí?
Máte nápad, ako to urobiť, ale chý-
bajú vám na to finančné prostried-
ky? Nadácia REVIA i v tomto roku
poskytuje možnosť získať finančné
prostriedky na zlepšenie života vo
vašom okolí. Stačí, ak do

pošlete elektronickú žiadosť
o poskytnutie finančných prostried-
kov na adresu .

Elektronickú žiadosť a kritériá
spolu s pravidlami, podľa ktorých
nadácia REVIA schvaľuje pro-
jekty, nájdete na stránke

v časti grantový program
(naše aktivity-programy-grantový
program).

3. marca
2010

REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia

revia@revia.sk

www.-
revia.sk

Chýbajú ti v tvojom okolí aktivity,
či veci, ktoré sú zaujímavé pre teba i
tvojich kamarátov? Máš nápady,
ako rozbehnúť niečo nové? Ak si
cieľavedomý a spoľahlivý, chceš uro-
biť niečo v prospech seba i iných,
pridaj sa k Filfriends pri Malokarpat-
skej komunitnej nadácii REVIA.

Ak máš vek od 16 do 25 rokov
daj o sebe vedieť. Stačí, ak zavo-
láš do 19. marca 2010 na tel. č.
033/641 3011 alebo napíšeš mail
na . Staneš sa čle-
nom Filfriends – mladých filan-
tropov, budeš súčasťou projektu
známeho v západnej Európe ako
Youthbank.

revia@revia.sk

(REVIA)



ského zväzu protifašistických bo-
jovníkov v Pezinku pripravuje za
týmto účelom rôzne akcie, ktoré
poučia a zabavia. Zaujímavým po-
dujatím bude tiež náučný chodník
„Po stopách 2. svetovej vojny“, v
rámci ktorého budú účastníci spo-
znávať pamätné miesta bojov,
budú si môcť v lone krásnej prírody
zašportovať, zahrať bojové hry.
Usporiadame poznávací zájazd na
najvýznamnejšie pamätné miesta.
Pre deti sa uskutočnia rôzne kvízy,
vedomostné, literárne, recitačné,
výtvarné a športové súťaže, bese-
dy so spisovateľmi o knihách, kto-
ré pripomínajú vojnové udalosti.
Veľmi významne sa do osláv zapá-
ja Mesto Pezinok a pán primátor
Mgr. Oliver Solga, Pezinské kultúr-
ne centrum, Malokarpatská knižni-
ca, múzeá, Centrum voľného času

V tomto období si pripomíname
65. výročie oslobodenie našej vlas-
ti spod nadvlády fašizmu a
ukončenie 2. svetovej vojny. Pripo-
míname si udalosti, keď z východu
postupne prichádzala sloboda a
vytúžené dni mieru. Bez víťazstva
nad fašizmom by nebolo Sloven-
skej republiky a slovenského náro-
da.

V našom meste a okolí si vý-
ročie oslobodenia pripomenieme
1. apríla. Pezinok oslobodili vojská
II. ukrajinského frontu pod vede-
ním maršala Malinovského.

Sloboda bola vykúpená krvou
tisícov ľudí, predovšetkým v mla-
dom veku. Preto nesmieme zab-
údať a našim povojnovým generá-
ciám musíme tieto udalosti pripo-
mínať.

Základná organizácia Sloven

ako aj športové kluby. Veríme, že
sa do akcií zapoja aj školy v našom
meste a pedagógovia vzbudia o ne
u svojich žiakov a študentov patrič-
ný záujem.

Najlepšie literárne a výtvarné
práce postúpime redakcii Bojov-
ník, ktorá vyhlásila súťaž Cesty za
poznaním našej slávnej minulosti.
Víťazné práce budú postupne uve-
rejňované a odmenené. Vhodnou
témou sú spomienky a rozpráva-
nia príhod starých rodičov na voj-
nu, dojmy z prečítaných kníh, ale aj
radostný život detí a mladých ľudí
v mieri.

Veríme, že aj 65. výročie oslo-
bodenia, ktoré vyvrcholí 8. mája,
prispeje k lepšiemu poznaniu tohto
najvýznamnejšieho úseku najno-
vších dejín slovenského národa.
(mm)

Mesto Pezinok týmto reaguje
na informácie ohľadne prevádzko-
vania skládky odpadov v Novej ja-
me uverejnené v letáku, ktorý bol
vložený v regionálnom týždenníku
Pezinsko č.4 zo dňa 29. 1. 2010.

Predovšetkým je potrebné
zdôrazniť, že Mestu Pezinok nie je
zrejmé, z akého dôvodu je v spod-
nej časti tohto letáku uvedená spo-
ločnosťEKOLOGICKÁ SKLÁDKA,
a.s. Z jej správania totiž možno
usúdiť, že sa naďalej nepovažuje
za prevádzkovateľa skládky odpa-
dov, keďdňa 16.3.2008 údajne uza-
vrela so spoločnosťou BRICORP
DEVELOPMENT, s. r. o. zmluvu,
na základe ktorej sa mala táto spo-
ločnosť stať právnym nástupcom a
súčasne novým prevádzkova-
teľom skládky odpadov. Rovnako
to možno usúdiť aj zo správania
spoločnosti BRICORP DEVELOP-
MENT, s.r.o., ktorá s odkazom na
uvedenú zmluvu listom zo dňa
6. 11. 2009 oznámila Slovenskej
inšpekcii životného prostredia,
Inšpektorátu, ako aj príslušnému
orgánu, že od 28. 10. 2009 je no-
vým prevádzkovateľom skládky.

Ako vyplýva aj z tohto letáku v
súčasnosti je skládka odpadov v
Novej jame zavážaná odpadmi, t.j.
je prevádzkovaná. Podľa názoru
Mesta Pezinok je však prevádzko-
vanie skládky odpadov protizá-
konné, keďže na takúto činnosť
neexistuje zákonné povolenie. Pô-
vodné povolenie na prevádzkova-
nie skládky odpadov, ktoré vydala
Slovenská inšpekcia životného
prostredia – Inšpektorát a ktoré
následne potvrdila Slovenská
inšpekcia životného prostredia –
Ústredie, v konaní na druhom stup-
ni, bolo totiž právoplatne zrušené
rozsudkom Najvyššieho súdu Slo-
venskej republiky zo dňa 28. 5.
2009. Na základe ústavných

sťažností podaných spoločnosťou
Ekologická skládka, a. s. Ústavný
súd SR odložil vykonateľnosť toh-
to rozsudku, pričom týmto nebola
do t -knu tá jeho p rávop la t-
nosť.Práve v dôsledku pretrvávaj-
úcej právoplatnosti rozsudok Naj-
vyššieho súdu SR naďalej platí a
teda naďalej je zrušené povolenie
na prevádzkovanie skládky odpa-
dov v Novej jame. Na základe pô-
vodného povolenia by teda, podľa
nášho právneho názoru, bolo mož-
né prevádzkovať skládku odpadov
len v prípade, ak by bol rozsudok
Naj-vyššieho súdu SR právoplat-
ne zrušený Ústavným súdom SR,
čo sa však zatiaľnestalo.

Pokiaľ ide o sumu 17 558,17 eu-
r, uvedenú v letáku, ktorú zaplatila
spoločnosť BRICORP DEVELOP-
MENT, s. r. o. na bankový účet Mes-
ta Pezinok z dôvodu ukladania od-
padu na skládku odpadov, táto bo-
la obratom vrátená spoločnosti
BRICORP DEVELOPMENT, s.r.o.
Keďže podľa názoru Mesta Pe-
zinok spoločnosť Bricorp Develop-
ment, s.r.o., prevádzkuje skládku
odpadov v rozpore so zákonom,
prijatím takejto platby by sa Mesto
Pezinok neoprávnene obohatilo.

Taktiež je nepravdivé tvrdenie
v predmetnom letáku, že môže byť
v dôsledku vyššie uvedenej platby
vykonanej spoločnosťou Bricorp
Development, s. r. o. občanom od-
pustený poplatok za odvoz a likvi-
dáciu odpadu. Povinnosť poplatní-
ka platiťmiestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné
odpady vyplýva priamo zo zákona
č. 582/2004 Z. z. o miestnych dani-
ach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpi-
sov. Zákon oprávňuje obec, aby
všeobecne záväzným nariadením
upravila výnimočné prípady, v kto

rých takúto povinnosť poplatníkovi
odpustí. Nepripúšťa však, aby v
tomto prípade zaplatil za poplatní-
ka tento poplatok niekto iný.
O d d e l e n i e v z ť a h o v

s verejnosťou

Pezinčania nesúhlasiaci s pre-
vádzkou skládky odpadov v Novej
jame požiadali Ústavný súd, aby
ich pribral do konania. Súd im totiž
nesprístupnil rozhodnutie, na zá-
klade ktorého prevádzkovateľ už
tri mesiace skládku zaváža odpa-
dom. Zároveň Pezinčania koncom
januára požiadali Európsky parla-
ment, aby čo najskôr rozhodol o
ich petícii proti skládke. (ra)

„ P o s t o j P e-
zinčanov, ktorí
sa vzbúrili proti

výstavbe a prevádzkovaniu ďalšej
skládky odpadov v ich meste by sa
mal stať inšpiráciou pre obyva-
teľov iných menších miest. Pezin-
ský príklad je nasledovaniahodný
nielen pre vytrvalosť a nezlom-
nosť, s akou občania mesta bojujú
za svoj názor, ale najmä preto, že
už celkom na začiatku neostali
ľahostajní a nevšímaví k pripravo-
vanému zásahu do svojho životné-
ho priestoru. Existujú totiž aj také
mestá, ktoré zásadne a na de-
saťročia pretvárajú svoju podobu
bez toho, aby väčšina ich obyva-
teľov vedela o chystaných zme-
nách, čo je dôsledkom absolútne-
ho nezáujmu o udalosti, ktoré sa
odohrávajú za dverami ich bytov...“

(Peter Milčák,
denník Sme 1. 2. 2010)

Zmeny železničného
cestovného poriadku
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Železničná spoločnosť
Slovensko nám oznámila,
že od 7. marca 2010 bude

na trati Bratislava – Trnava
z dôvodu rekoštrukcie trate

zmenený cestovný poriadok.
Odchody vlakov

zo žel. stanice Pezinok:
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chov pávov. Do parku pribudnú no-
vé lavičky, odpadové koše a dva
altánky, jeden bude v areáli det-
ského ihriska a ďalší na lúke pri ja-
zere.

V projekte sú plánované výruby
a výsadby drevín, rekonštrukcia
verejného osvetlenia, úprava ve-
rejného priestranstva v predpolí
parku, kde bude asfalt vymenený
za prírodný kameň. Pripravuje sa
rekonštrukcia a úprava brehov ja-
zera, taktiež vybudovanie dvoch
drevených mól, ktoré umožnia lep-
ší prístup k vode.

Park po plánovanej rekonštruk-
cii bude atraktívnejší, zvýši mož-
nosti trávenia voľného času pre
občanov všetkých vekových ka-
tegórií a historický kolorit mes-
ta.

Zámocký park sa rozprestiera
na ploche 5 hektárov pri Zámku.
Jeho areál je pamiatkovo chráne-
ný. Založil ho v roku 1844 gróf
František Pálfy ako anglický park
n a p o c h ô d z k y, r y b a č k u ,
poľovačky a zábavy domáceho i
cudzieho panstva. Dnes slúži na
oddych obyvateľov a návštevní-
kov Pezinka.

Od 1. marca začína revi-
talizácia Zámockého par-
ku. Vyplýva to zo zmluvy,
ktorú Mesto Pezinok pod-
písalo s víťazom verejnej
súťaže na zhotoviteľa
stavby s firmou BATEA –
STAV, s.r.o. Hodnota die-
la, ktoré by malo byť rea-
lizované do februára
budúceho roku, je 570
tisíc eur bez DPH.

Plánovaná revitali-
zácia parku zahŕňa
výstavbu nového det-
ského ihriska v podo-
be gazdovského dvo-
ra so zvieratkami a
riešením ako zostava
drevených konštruk-
cií a stavieb. Na plo-

che medzi Centrom
voľného času a detským

ihriskom bude hracie po-
le pre spoločenskú hru

mlyn so sedením. Medzi
chodníkom a oplotením bu-

de umiestnená lanová dráha
vhodná pre väčšie deti. V se-
verozápadnej časti za CVČ
bude situovaná voliéra pre
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– hrad, – jazero, – centrum voľného času, persp. širšie služby, –
ihrisko pre deti predškolského a školského veku, – spevnená herná
plocha (napr. mlyn, šachovnica a pod), – klietky s pávmi, – lanová
dráha, – hlavná vstupná brána parku, – obnovenie bočného vstupu
do parku, – výbeh pre psov (doplnenie prvkov), – altánok „Včelín“ –
štylizovaná drobná architektúra, – dosadby porastov na vnútornom
obvode parku, – „Tanec stromov“ koncepčná výsadba kvitnúcich stro-
mov, – nástupná plocha – predpolie hradu s pódiom na hudobné a diva-
delné predstavenia, – hygienické zázemie (WC, prevádzkové záze-
mie), – vyhliadkové terasy s posedením na brehoch jazierka

Zámocký park
s novým riešením
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Na výročnej členskej schôdzi 17. februára si svoju celoročnú činnosť
pripomenuli členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku.
Svojich členov a hostí oboznámili s pripravovaným programom na rok
2010.

V stredu 17. februára sa v Historickej sieni Starej radnice uskutočnilo
zasadnutie Rady konzulátu Ordo Eqestris Vini Europae (III.periódy Rá-
du sv. Juraja) a Valné zhromaždenie Európskeho vinárskeho rytierskeho
stavu EVIRS.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov mala svoju výročnú členskú schôdzu 20.februára v priestoroch mest-
ského úradu. Hovorilo sa nielen o množstve podujatí, ktorých sa členo-
via ZO SZPB zúčastnili, ale najmä o príprave jubilejných osláv 65. vý-
ročia oslobodenia Pezinka a Slovenska a o oslavách SNP. V správe bola
vyzdvihnutá aj veľmi dobrá spolupráca s Mestom Pezinok.

Všetkých podujatí sa zúčastnil primátor mesta Oliver Solga a ďalší
hostia. (ra)

V skratke



Šport
Klub orientačného behu Sokol Pe-
zinok (na činnosť klubu) 5300 €,
Tanečné centrum Charizma (na
činnosť) 5173 €, FYC SLOVAKIA
(športovo-turistické podujatie FYC
Slovakia Cup) 1300 €, Stolnoteni-
sový klub ZŠ Na bielenisku 10 708
€ (na činnosť klubu 7858, na Šte-
fanský turnaj 700, na Pezinskú
školskú ligu 2150), MaSK Pezi-
nok (softball – prev. náklady a
technické vybavenie) 4893 €, Ka-
rate – Kickbox klub (na činnosť klu-
bu) 9755 €, AŠK Pezinok (na čin-
nosť: oddiel orientačného behu
1201, oddiel cyklistiky 2382, od-
diel bežeckého lyžovania 2000 +
Medzinárodné majstrovstvá SR v
lyžiarskom orientačnom behu
600) 6183 €, Športový klub hádza-
nej Agrokarpaty (na činnosť) 7753
€, PŠC Pezinok (futbal, na čin-
nosť a rekonštrukcia hracej a tré-
ningovej plochy) 9509 €, ZO Jed-
nota dôchodcov Slovenska (špor-
tové hry seniorov) 100 €, Minifut-
balový klub Nový život (Memoriál
M. Bacigála) 700 €, GFC Grinava
(na činnosť futbalového klubu)
3594 €, PÉTANQUE CLUB SPI-
DERS ( na činnosť klubu) 600 €,
MBK Pezinok (na činnosť basket-
balového klubu – mužská zložka
11925, na školskú basketbalovú
ligu a basketbalovú pyramídu
3900) 15 825 €, TJ Baník Pezinok
(na činnosť futbalového klubu)
5693 €, Pezinský modelársky klub
(na činnosť klubu) 2525 €, 1. stol-
notenisový klub SLOVKARPATIA
(na činnosť klubu) 2000 €, Klub ša-
chu Pezinok (na činnosť klubu

500, na Memoriál R. Rétiho 500)
1000 €.

Z celkovej sumy 99 582 € bolo
pridelených 83 626 € na podporu
športovej činnosti, 2000 € na budo-
vanie športovísk, 9950 € na špor-
tové projekty a podujatia a 4006 €
zostalo v rezerve primátora.

ZO Zväzu protifašistických bojov-
níkov (na činnosť) 500 €, MO Únie
žien Slovenska ( na súťaž Spievaj-
te s nami) 500 €, FS Obstrléze
(prehliadka folklórnych súborov
Slnko v nás) 300 €, Malokarpatský
banícky spolok (na činnosť spol-
ku) 500 €, Ing. Pavol Boriš na pro-
jekt Fyzulnačka 800 €, spevácka
skupina Jajoba (na materiálne vy-
bavenie a vystúpenia) 100 €, Spo-
lok Dychová hudba Grinavanka
(na činnosť – nákup materiálu)
1000 €, Občianska iniciatíva Gri-
nava (na miestne tradície) 350 €,
MO ŽIVENA (na činnosť) 300 €,
Spolok Dychová hudba Cajlané
(na 10. ročník festivalu Dychovky v
Preši) 2500 €, OZ MUSEUM VINO-
RUM (na podujatie Pezinské vín-
ne pivnice) 700 €, P.R.D.(Pezin-
ské rozprávkové divadlo na Etno-
festival) 1000 €, Malokarpatská
knižnica v Pezinku (na podujatia
pre deti) 700 €, Malokarpatské
múzeum v Pezinku (na Keramické
trhy) 1000 €, OZ Radosť (na pro-
gram Takí sme boli a činnosť) 400
€, OZ Odkaz Štefana Prokopa (na
projekt Zanechať stopu) 1000 €,
Občianske združenie „ô“ ( na pro-
jekt Večer improvizácie, súťaž v
krátkych divadelných scénkach)

Kultúra

400 €, Dobrovoľný hasičský zbor
pri SOU (na súťaž grafických prác
žiakov ZŠ – PO očami detí) 70 €,
Branislav Poláček (na projekt Graf-
fiti Jam) 200 €, Ad Una Corda (na
medzinárodný festival chrámo-
vých zborov) 2000 €. Rezerva pri-
mátora 2277 €. Celkove odsúhla-
sená suma na kultúru: 16 597 €.

Jozef Poláček (relaxačno-moti-
vačný pobyt) 150 €, ZO Zväz dia-
betikov Slovenska (na činnosť a
relaxačný pobyt) 300 €, Únia nevi-
diacich a slabozrakých (na čin-
nosť) 100 €, ZO Jednota dôchod-
cov Pezinok (na rekreačno-poz-
návací zájazd) 300 €, PAX CHRIS-
TI (na letný tábor pre deti) 500 €,
Občianske združenie 5P (na pro-
jekt Mesto bez bariér) 300 €, ZO
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých (na činnosť) 500 €, Miestny
klub Slovenského Orla (na klubo-
vú činnosť) 200 €, Miestny spolok
Červeného kríža (na činnosť)
300 €, Psychiatrická nemocnica
P. Pinela (na projektAktivizácia se-
niorov) 350 €, OZ DOTYK (na re-
laxačno – rehabilitačný pobyt)
200 €, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím (na čin-
nosť) 400 €, Centrum pre rodinu
(na podujatie Týždeň rodiny)
700 €, Klub Venuša (na činnosť)
100 €, Libuša Vrabková pre Spo-
ločnosť dcér kresťanskej lásky (na
pomoc ľuďom v hmotnej a sociál-
nej núdzi) 150 €, Mária Mlyneková
pre ZO JDS Grinava (na činnosť)
30 €. Rezerva primátora 1420 €.
Celková suma: 6000 €.

Sociálna pomoc

Vďaka pomoci a
dobrým srdciam
o b y v a t e ľ o v
nášho regiónu

darovala REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia v rámci projek-
tu Otvor srdce, daruj knihu 206
deťom z Pezinka, Trnavy,
Šenkvíc, Modry, Svätého Jura a
Vinosadov vysnívané knižky, ktoré
by inak nedostali.

Knižky dostalo zatiaľ najviac
detí zo sociálne slabších pomerov
za celé obdobie fungovania tohto
projektu. Vďaka spolupráci nadá-
cie Revia, knihkupectiev Artforum,
BeneLibri a Modul v Pezinku a v
Trnave a mediálnej podpore rádia
Expres ľudia darovali deťom
knižky v hodnote 1560,26 €.

Projekt prebiehal v novembri a
decembri v spomínaných knihku-
pectvách v Pezinku a Trnave. Oby-
vatelia zakupovali v predvianoč-
nom období knižky označené lo-
gom Otvor srdce, daruj knihu, me-
nom a vekom dieťaťa, ktoré v pre-
dajniach nechali a nadácia Revia v
priebehu decembra a januára za-
bezpečila ich distribúciu k vopred
vytipovaným majiteľom, žijúcim v
zlých sociálnych podmienkach.
Medzi zakúpenými knihami boli
slovníky, rozprávky, náučná lite-
ratúra, riekanky, poviedky, romány
a iné.

Počas trvania projektu daro-
vali obyvatelia regiónu deťom už
573 kníh v celkovej hodnote
4132,52 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa za-
pojili a pomohli splniť detské žela-
nia. (vv)



Je to už 5 rokov, čo sme sa roz-
hodli v Pezinku usporiadať mari-
ášový turnaj. Jeho „nultý ročník“ sa
konal v apríli 2005 v Spoločenskej
sále pezinského kulturáku a dá sa
s humornou nadsádzkou povedať,
že 45 „skalných“ účastníkov sa v
priestornej sále doslova stratilo.
Od tej chvíle prešiel istý čas a podu-
jatie, ktoré dnes zastrešuje Mari-
ášový klub Pezinok, sa roz-rástlo
na úroveň jedného z najobsadzo-
vanejších turnajov na Slovensku a
so svojimi 162 účastníkmi z roku
2008 drží neoficiálny rekord v poč-
te hráčov na regionálnom turnaji.
Prechod na euro vo vlaňajšom
roku znamenal síce mierny ústup s

pozícií, ale účasť 150 mariášistov
potvrdila obľúbenosť pezinského
podujatia medzi širokou mariášo-
vou verejnosťou.

Piaty ročník turnaja oficiálne na-
zvaného „

je na programe 20. marca v
Spoločenskej sále Domu kultúry
na Holubyho ulici v Pezinku. Hrať
sa bude hra „pod sto, nad sto", 5 –
centový, červeň drahší. Turnaj je
vypísaný na 5 kôl po 50 minút.

Pozývame všetkých hráčov a
priaznivcov tejto kráľovskej karto-
vej hry do domu kultúry. Zápis
do turnaja prebehne v čase od 7.45
– 9.15 priamo v spoločen-skej sále.

Otvorené majstrovstvá
okresu Pezinok vo volenom ma-
riáši“

Zápisné do turnaja je 12 €. V cene
zápisného sú raňajky, desiata,
obed , a o lovran t . A keď -
že sme mesto vinárov a vinohrad-
níkov, nejaké to „deco" sa tiež ná-
jde.

Najúspešnejších hráčov v turna-
ji čaká množstvo cien. Prví traja
budú ohodnotení finančne, preďal-
ších asi 60 hráčov budú pripravené
vecné ceny – balíčky s produktami
našich sponzorov, renomovaných
vinárskych firiem z Pezinka a okoli-
a.

Mariášový Klub Pezinok vznikol
už v roku 2004, na sklonku roku
2007 sa stal občianskym združe-
ním a bol zaregistrovaný u Sloven-
ského zväzu mariášových klubov.
Od začiatku roku 2008 reprezentu-
je naše mesto v celoslovenskej ma-

riášovej lige. V klube je registrova-
ných 16 hráčov, ktorí sa pravidelne
zúčastňujú turnajov v okolí, podu-
jatí Záhoráckej mariášovej ligy a
vlastných kontrolných turnajov, po-
riadaných v Klube dôchodcov na
Cajlanskej ulici.

Mariášový klub touto cestou ďa-
kuje sponzorom za doterajšiu spo-
luprácu, praje im vďalšej práci veľa
úspechov a teší sa na budúce, spo-
ločnými silami zorganizované po-
dujatia. Zároveňďakujeme aj vede-
niu a personálu Kultúrneho centra
v Pezinku, ich ústretovosti a ocho-
te, s ktorou nám pomáhajú robiť
náš turnaj. Vďaka patrí aj Jankovi
Halgašovi, Jankovi Semancovi,
Petre Orosziovej a mnohým ďal-
ším. Ing. Michal Pitoňák

Ing. Jaroslav Chrapko

Sedemčlenná delegácia čes-
kých poslancov, vedená Walte-
rom Bartošom, predsedom Výbo-
ru pre vedu, vzdelávanie, kultúru,
mládež a telovýchovu Parlamen-
tu Českej republiky, navštívila 17.
februára naše mesto. Hostí od
západných susedov sprevádzali
poslankyňa Národnej rady Ta-
tiana Rosová a radkyňa Veľvy-

Tajomník Rady vlády Slovenskej
republiky Ing. Jozef Halcin odovzdal
primátorovi mesta Mgr. Oliverovi Sol-
govi certifikát za úspešnú prezentá-
ciu národného projektu v súťaži o
Európsku cenu za prevenciu krimi-
nality 2009 v Štokholme. Tento pro-
jekt získal v národnej súťaži 2. mies-
to. (ra)

slanectva ČR v SR Olga Koller-
tová.

V historickej Starej radnici ich
privítal primátor mesta Oliver Sol-
ga, ktorý im priblížil históriu i
súčasnosť nášho mesta a tradič-
né česko – slovenské kultúrne
v z ť a h y, a k o i v i a c a k o
šesťdesiatročnú spoluprácu s
Mladou Boleslavou. Hostia ab-
solvovali prehliadku mesta, na-
vštívili Malokarpatské múzeum,
galérie Prokop a U troch ružičiek,
mestskú vínotéku a reštauráciu
Matyšák. (ra)

Návšteva
českých poslancov

Predstavitelia Ve ľvyslanectva
Francúzskej republiky na Sloven-
sku navštívili 18. februára primáto-
ra mesta Olivera Solgu za účelom
nadviazania intenzívnej spoluprá-
ce medzi Pezinkom a francúz-
skym mestom Vertou.

C i e ľo m r o k o v a n i a b o l o
spresnenie termínov stretnutí zá-
stupcov obidvoch miest v oblasti
samosprávy, školstva, kultúry a

športu. Samostatnou témou bola
výučba francúzštiny a možnosti
výmenných pobytov pre mládež.

Nadviazanie spolupráce
s Francúzmi

Ocenenie



Zita Klamová 80 r.
Ing. Vladimír Budinský 66 r.
JUDr. Dušan Dudák 59 r.
Katarína Falušiová 85 r.
Jozef Fridrich 76 r.
Gizela Krausová 81 r.
Marta Prokešová 62 r.
PhDr. Jozef Aulitis CSc. 74 r.
Jozef Radič 85 r.
Valeria Kováčiková 76 r.
Denis Petrakovič 14 r.
Rudolf Kern 54 r.
Anna Riapošová 44 r.
Ján Hamšík 74 r.
Marta Šáleková 73 r.
Jozef Hranický 64 r.

70-roční
Viera Strýčková 1.2.
Mária Kopáčiková 2.2.
Jozefína Hincová 3.2.
Jozef Held 4.2.
Ján Klas 5.2.
Viktória Viznerová 6.2.
Irena Moravčíková 7.2.
Jozef Schwammel 9.2.

Dňa 22. februára
bolo tomu už 5 r. že
nás navždy opustila
naša milovaná dcér-
ka

S láskou spomína na ňu mama,
manžel, brat s rodinou. Kto ste ju
poznali venujte jej tichú spomienku.

Ľudmila
CEHLÁROVÁ.

Tomáš Brezovský a Martina Bi-
zoňová •

• Ing. Martin Hudák a Mgr.
Kristína Trubenová • Martin Ha-
nuščin a Denisa Barcajová • Dušan
Švejda a Mária Bartová • Ľubomír

Pavol Valent a Anna Leš-
šová

Zuzana Nižnanová 17.12.
Lenka Fraňová 24.12.
Keira Karcol 25.12.
Petra Fenclová 28.12.
Alex Sandtner 3.1.
Hana Hrivnáková 4.1.
Natália Pastoreková 5.1.
Sára Horínková 7.1.
Jakub Stacho 7.1.
Daniel Masár 10.1.
Filip Babiš 10.1.
Samuel Schmidl 11.1.
Sára Slezáková 16.1.
Patrik Mihaľko 17.1.
Michal Figura 20.1.
Adam Sloboda 20.1.
Tomáš Jurík 22.1.
Barbora Šilhárová 22.1.
Samuel Kulifaj 23.1.
Dominika Fajnorová 24.1.
Jaroslav Šnajdar 29.1.
Liam Kormančík 2.2.
Dominik Kiripolský 3.2.

Nezomrel ten, kto os-
táva v srdci.
Dňa 25. 2. 2010 sme
si pripomenuli 5. vý-
ročie, čo nás opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku. Manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Jozef DURDOVANSKÝ

Dňa 6. 2. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila ma-
nželka, mama a
babka

.
S láskou spomína manžel Ján a
dcéra Katarína s rodinou.

Gabriela
TOMAŠOVIČOVÁ

Dňa 2. 2. 2010 uply-
nul rok čo nás na-
vždy opustila matka
a babka

.
S láskou spomínajú
syn Ján a vnučka

Katarína s rodinou. Kto ste ju po-
znali venujte jej tichú spomienku.

Zita
TOMAŠOVIČOVÁ

Jozefa Slezáková 11.2.
Mária Hágerová 12.2.
Mária Miškovská 14.2.
Martin Pilka 14.2.
Jozef Kaufmann 17.2.
Valéria Filipovičová 17.2.
Jozefína Okatá 18.2.
Ivan Koska 18.2.
Juraj Krasňanský 19.2.
Viktor Feder 20.2.
Veronika Sedláková 20.2.
Magda Gottschallová 26.2.
Eva Slezáková 27.2.
Jiří Tyahur 27.2.

Jolana Hančíková 6.2.
Helena Brnčíková 9.2.
Božena Fehérová 9.2.
Ladislav Zachar 9.2.
Daša Kujovičová 13.2.
Juliana Hummelová 25.2.
Ing. Ivan Slovák 26.2.

František Simon 5.2.
Viola Godovičová 5.2.
Jozefína Buchalíková 12.2.
Emília Nídelová 24.2.
Zita Miklenčičová 27.2.

Veléria Fraňová 3.2.
Ivan Gojler 11.2.
Žofia Gavenčiaková 12.2.
Rudolf Vlha 16.2.

Ľudmila Hankerová 28.2.

75-roční

80-roční

85-roční

94-ročná

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

.

Dňa 28. feb-
ruára 2010 uplynie 8
bolestných rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný ma-

nžel, otec, svokor, deduško a stavi-
teľ

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

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Dňa 15. 1. 2010 sme
si pripomenuli 11. vý-
ročie, kedy nás náh-
le opustil náš drahý
manžel, otec, dedko
a pradedko

.
S láskou spomína
manželka, synovia a dcéry s rodi-
nami.

Pavel ŠINKOVIC

Dňa 11. 2. 2010 uply-
nulo 19 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, dedko

.
Spomína manželka
a deti s rodinami.

Milan HRANICKÝ

S láskou stále spo-
míname na nášho
drahého manžela a
otca

od smrti ktorého
dňa 13. jan. 2010

uplynulo 10 rokov. Manželka Mária
a 3 synovia.

Rudolfa
GUŠTAFÍKA,

Dňa 10. 2. 2010
sme si pripomenuli
3. výročie od úmrtia
nášho drahého ma-
nžela, otca a dedka

.
S láskou spomí-
name a ďakujeme

všetkým, ktorí nezabudli a venujú
mu s nami tichú spomienku. Ma-
nželka, dcéry s rodinami a ostatná
rodina.

Jozefa ZÁRUBU

V srdciach tých, ktorí
ťa milovali, budeš
stále žiť. Ďakujeme
všetkým, ktorí dňa 12.
1. 2010 odprevadili na
poslednej ceste našu
drahú zosnulú

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Dcéra Alena, vn-
účatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

Zitku KLAMOVÚ
rod. Linkovú.

Odišla si tíško a niet
Ťa medzi nami,
v srdciach našich ži-
ješ spomienkami.
Dňa 11. 2. 2010 sme
si pripomenuli 10.
výročie, čo nás opus-
tila naša drahá ma-

nželka, mamička a babička

Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
sím spolu s nami tichú spomienku.
Manžel Cyril a deti s rodinami.

Anastázia BOHÚŇOVÁ,
rod. Kothajová.

Dňa 6. 2. uplynuli 3
roky, čo nás navždy
opustil

z Pezinka. S láskou
spomínajú manžel-
ka a dcéry s rodinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku.

Jozef
WITTGRÚBER

Ďakujeme všetkým
známym a príbuz-
ným, ktorí dňa 2. 1.
2010 odprevadili na
poslednej ceste na-
šu drahú zosnulú

Smútiaca rodina.

Ernestínu
SLOVÁČKOVÚ.

Dňa 17. 2. 2010 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec

.
S láskou spomína
manželka a synovia
s rodinami.

Jozef SCHNIRTCZ

Dňa 23. 2. 2010 sa
dožila naša drahá
mama a babka

83 rokov. Všetko
najlepšie, veľa zdra-
via a šťast ia a

božieho požehnania prajú synovia
s rodinami.

Mária
SCHNIRTCZOVÁ

Dňa 15. 1. 2010 uply-
nul rok čo nás náhle
opustila naša milo-
vaná manželka, ma-
mička a babička

Smútiaca rodina.

Alojzia
SLOVÁČKOVÁ

rod. Matejkovičová.
Tak tíško odišla duša tvoja, že ne-
stihla si povedať ani zbohom, ro-
dina moja.

Dňa 18. 2. 2010
sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
našej drahej ma-
mičky, babičky a
prababičky

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku. Deti s rodi-
nami.

Márie
ŠARMÍROVEJ.

Dňa 28. 3. 2010 si
pripomenieme 3.
výročie úmrtia môj-
ho manžela

S láskou spomína
manželka Anka a jej
syn Marián. Kto ste

ho poznali venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku.Ďakujeme.

Jozefa SCHÖNA.

Dňa 15. 2. 2010 sme
si s úctou pripome-
nuli nedožitých 95
rokov nášho dra-
hého otca a dedka

.
Vincenta

ČAJKOVIČA

Eva Santaiová • Pavol Pudmarčík a
AlžbetaĽuptáková



31. marca si Pezinok pripomí-
na 395. výročie udelenia tzv.
malého privilégia, ktoré získalo
po dlhoročnom zápase miest-
nych mešťanov o nadobudnu-
tie mestských slobôd. V čase feu-
dalizmu, kedy predstavovalo abso-
lútny vrchol mestskej slobody do-
siahnutie statusu slobodného
kráľovského mesta, bol jedinou
inštanciou a oporou mešťanov v
tomto boji panovník. Len on mohol
udeliť mestu práva a výsady, vďa-
ka ktorým sa mohlo vymaniť spod
poddanského stavu voči svojmu
zemepánovi a vďaka ktorým moh-
lo dosiahnuť vrchol vlastnej admi-
nistratívno-právnej suverenity.

Prvé známe výsady pridelené
Pezinku na popud miestnych feu-
dálnych majiteľov – grófov zo Svä-
tého Jura a Pezinka, pochádzajúce
z polovice 14. storočia spadali do
kategórie trhových výsad. Nebola
náhoda, že pezinskí grófi vyvíjali
enormné úsilie o pozdvihnutie svoj-
ho majetku a zveľadenia svojho
panstva. Rozvoj hospodárstva a
ekonomický vzostup vyhovoval to-
tiž aj samotným feudálnym maji-
teľom. No, ako sa hovorí každá
min-ca má dve strany. Ľud živiaci
sa prevažne vinohradníctvom a
dorábaním vína vítal možnosti,
ktoré mu privilégiá poskytovali. Veď
i prostredníctvom nich sa v našom
meste urýchlil proces utvárania
sebavedomej spoločnosti. Aj keď
Pezinok bol a nasledujúce štyri sto-
ročia aj zostal zemepanským mes-
tečkom grófov zo Svätého Jura a
Pezinka, bol si vedomý svojho
autonómneho právneho postaveni-
a. Vďaka snahe zemepánov, trho-
vým privilégiám z rokov 1376 a
1466 a vďaka snahe pezinských
mešťanov povedané slovami PhDr.
Jána Dubovského, „starý Bozin
práve v tomto storočí zanecháva
obdobie detských rokov a vstupuje
na cestu dospievania, cez obdobie
m e s t e č k a k s l o b o d n é m u
kráľovskému mestu.“ Avšak bola to
cesta dlhá a tŕnistá, po-pretkávaná
množstvom prekážok, ktoré
Pezinčania museli prekonať.

Po vymretí rodu grófov zo Svä-
tého Jura a Pezinka v roku 1543
zasiahlo toto územie v priebehu jed-
ného storočia toľko zmien ako ešte
nikdy predtým. Obyvatelia feudál-
neho mestečka, v ktorom sa pos-
tupom času vytvorila svojbytná sa-
mospráva si plne uvedomovali výz-
nam a hodnotu výsad, ktoré začias
pezinských grófov získali. Preto, po
tom čo, sa Pezinok ako súčasť
pozostalosti dostal do rúk panov-
níka, ktorý ho následne ponúkol do
zálohu viacerým veľmožom, často
nerešpektujúcim mestské práva,
začalo sa obdobie sprevádzané
zápasom mešťanov o potvrdenie a
udržanie pridelených privilégií .

Vrchol úsilia pezinských meš-
ťanov o rešpektovanie práv a uzna-
nie slobôd nastal po tom,čo sa Pe-
zinok s priľahlým panstvom a hra-
dom v poslednej tretine 16. storočia

dostal do zálohu uhorskému
veľmožovi Štefanovi Illesházymu,
manželovi Kataríny Pálfyovej. Ne-
rešpektovanie nadobudnutých pri-
vilégií a urbárom potvrdených po-
vinností ako aj spory vedené o sta-
novenie dávky z vína boli príčinou
zhoršenia vzťahu medzi obyva-
teľmi Pezinka a zemepánom. Tento
stav opätovne prinútil predstavi-
teľov mesta, aby hľadali pomoc u
panovníka. V prosbe, ktorú ná-
sledne Rudolfovi II. predostreli, žia-
dali, aby po vypršaní lehoty zrušil
záloh u Illesházyho, pričom sami
ponúkli záložnú sumu 141 000 zla-
tých. Zároveň vyjadrili nárok aj na
všetky príjmy z pezinskému pan-
stvu náležiacich majetkov a to po
dobu desiatich rokov. Kráľ spočiat-
ku s návrhom súhlasil a sľúbil, že
nikdy nedopustí, aby sa panstvo i
mestá odcudzili kráľovskej korune.
Preto mali Pezinok a Svätý Jur v
budúcnosti patriť vždy len kráľovi,
čo bol odrazový mostík k tomu aby
sa z oboch sídiel stali slobodné
kráľovské mestá. Pre Pezinok bola
však táto túžba po slobode draho
vykúpená. Veď len samotná zálož-
ná suma znamenala preň také fina-
nčné bremeno, že bolo nútené zob-
rať si pôžičky nielen od okolitých
miest, ale aj od vlastných
mešťanov. V roku 1600 na základe
svojho sľubu nariadil Rudolf II. Šte-
fanovi Illesházymu, aby po vyprša-
ní záložnej doby prinavrátil pezin-
ské a svätojurské panstvo korune.
No Illesházy odmietol vôľu panov-
níka splniť. Reakcia na odpor voči
danej požiadavke vyvrcholila v súd-
nom pojednávaní so Štefanom
Illesházym. Avšak pod vplyvom
vnútropolitickej situácie v krajine sa
sľubne vyvíjajúci proces zastavil.
Povstanie Štefana Bočkaya z roku
1604 skrížilo plány miestnemu oby-
vateľstvu. Illesházy, pridajúc sa na
stranu Štefana Bočkaya, dokázal
svojou politickou hrou do-siahnuť
výhodnú pozíciu. Tá mu zabez-
pečila dobré východisko k presade-
niu svojich požiadaviek, výsledkom
čoho bola skutočnosť, že po uza-
vretí Viedenského mieru v roku
1608 sa pezinské a svätojurské
panstvá spolu s obomi mestami
stali opäť záložným majetkom
Illesháyzho, ktoré mešťania stratili
bez akejkoľvek finančnej náhrady.
Illesházyho sebavedomie po tom-
to úspechu tak stúplo, že ešte v
tomto roku žiadal na zasadnutí
uhorského snemu, aby Pezinok
spolu so Svätým Jurom stratili ná-
rok na miesto a hlas v sneme,
pričom aj prípadné udelenie
kráľovských slobôd malo podliehať
vý-lučne vyjadreniu tejto stavov-
skej inštitúcie. Pezinok márne
vysielal urgencie a protesty sme-
rom k pa-novníkovi. Po smrti
Rudolfa II. sa celá vec len presúva-
l a a r i e š e n i e o s t á v a l o v
nedohľadne. Keď však v roku 1609
Illesházy umrel, vycítili pezinskí
mešťania novú príleži-tosť. Na neu-
stále naliehanie Pe-zinčanov povo-

lal nový uhorský pa-novník Matej II.
zástupcov oboch sporných strán,
no napriek prípravám sa problémy
ohľadom majetkovo-právneho
postavenia mes-tečka na najbliž-
šom sneme neprerokúvali. Situácia
sa zmenila po súdnom procese s
pozostalou vdovou a dedičkou po
Štefanovi Illes-házym Katarínou
Pálfyovou, keď sa v roku 1610
pezinskí mešťania opäť stali vlast-
níkmi pezinského panstva. Avšak
radosť z dosiahnutého stavu netr-
vala dlho. Vysoké dlhy Pezinka,
ktoré nebol schopný splácať, ako aj
tlak šľachty vo veci nezákonného
vlastnenia sporných šľachtických
majetkov si vynútili ďalší zásah
panovníka. V roku 1613 Matej II.
odňal mestu pezinské panstvo,
zaplatil polovicu dlhov s prísľubom
udelenia mestských privilégií. Pre-
chodný stav, v ktorom sa naše mes-
tečko po tom-to akte ocitlo, trval
takmer dva roky. Až rok 1615 pri-
niesol so sebou prísľub očakáva-
ných zmien. Práve v tomto roku
uhorský snem so sú-hlasom
Mateja II. potvrdil a schválil privilé-
giá, čím Pezinok dosiahol status
slobodného kráľovského mesteč-
ka. Dvadsaťpäť výsad, kto-ré boli
potvrdené snemom upravovali hos-
podársko-právne vzťahy, vrátane
regulácie vinohradníckych práv a
povinností, úpravu samo-správy a
s ňou súvisiacu adminis-tratívno-
súdnu pôsobnosť. Mes-tečko
mohlo vynášať vlastné štatúty
týkajúce sa vnútorných záležitostí
obce a v príp. potreby malo mož-
nosť dovolania sa na kráľovskom
personálnom súde. Zaujímavosťou
je potvrdenie zvykového práva pri
voľbe richtára a zás-tupcov mesta
pri, ktorej panovník vyjadril vôľu
„aby Nemci, Maďari, a Slováci bez
ohľadu na národnosť niektorého sa
volili na mestské úrady, pričom kaž-
doročne sa mali tieto voľby obno-
vovať.“ Pezinku bola naďalej povo-
lená sloboda od platenia mýta a
potvrdené už existujúce trhové pri-
vilégiá. Zároveň bol týmto krokom
definitívne odlúčený od pezinského
panstva, pričom sa presne defino-
vali chotárne hranice. Dedina Cajla
bola v rámci týchto opatrení spolu s
ďalšími susednými dedinami a usa-
dlosťami oddelená od mesta a
pridružená k hradu a pezinskému
panstvu. Tento nepochybne
významný krok pre naše mestečko
bol stupienkom k dosiahnutiu dlho
očakávaného cieľa. Pezinok nado-
budol týmto krokom práva slobod-
ného kráľovského mesta, aj keď
len s titulom mestečka, čo mu
umožňovalo okrem požívania
ostatných výsad aj výsadu povolá-
vania svojich vyslancov – ako prá-
voplat-ných zástupcov mesta na
uhorský snem, ako aj možnosť v
príp. potreby s následným povole-
ním panovníka, obohnať mesto
hradbami.

Mgr. Lucia Burdová

Spomienky na teba ostanú navždy
živé. Dňa 16. marca uplynie 5
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka a
mama

S láskou spomínajú
manžel, deti s rodi-

Žofia JANÁSOVÁ.

Dňa 28. 2. 2010 uplynie 10 smut-
ných rokov od chvíle, keď nás na-
vždy opustil bez
rozlúčky náš ma-
nžel, otec a dedko

z Grinavy. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomí-
najú s nami. Smúti-
aca rodina.

Jozef
KRASŇANSKÝ

Dňa 18.1. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama,babka

.
S láskou spomína-
me. Dcéry Beata,

Kveta, vnuci Janko s nevestou An-
gelikou a Danko.

Janka
Minarovičová

Dňa 22.2. 2010 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
drahá mama,babka,
prababka

.
S láskou spomínajú.
Dcéry s rodinami.

Julianna ROŠOVÁ

Odišiel si tíško a niet
ťa medzi nami, v
srdciach našich ži-
ješ spomienkami.
Dňa 1. 2. 2010 sme
si pripomenuli 1.
v ý r o č i e ú m r t i a
nášho drahého ma-
nžela, otca, dedka a pradedka

.
S láskou a úctou spomínajú ma-
nželka, dcéra a synovia s rodina-

Jána FEDERLU

Milovali sme ju a ona
milovala nás, tú
lásku v našich srdci-
ach nezničí ani čas.
Dňa 8. 3. 2010
uplynú 4 roky, čo nás
náhle opustila naša
milovaná manželka,
mamička, babka, sestra a švagrina

.
S láskou a bolesťou v srdci spo-
mína celá rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomien-
ku.

Štefánia KADLIČKOVÁ

Dobrý človek nikdy
neumiera v srdciach
tých, ktorí ho milo-
vali. Dňa 19. 3. 2010
uplynie 20 rokov od
smrti nášho drahé-
ho manžela, ocka a
deduška

.
S láskou a úctou spomínajú ma-
nželka a dcéry s rodinami.

Pavla RADIMÁKA



Prvý priamy kontakt
s futbalom zažil, keď
mal desať rokov. Bol
hráčom žiackeho,
dorasteneckého
i seniorského muž-
stva. Trénoval všetky
hráčske kategórie
v cajlanskom klube.
V súčasnosti sa venu-
je mladším žiakom

Reč je o Jozefovi Miškovskom,
ozajstnej legende cajlanského fut-
balu. Čerstvý sedemdesiatnik za-
svätil tomuto športu doslova celý
svoj život. Svojej najväčšej záľube
sa venuje od žiackeho veku, hral
za mužstvá všetkých kategórií.
Dlhé roky pôsobí ako tréner. Bol
tiež funkcionárom klubu, asi tri
roky vo funkcii predsedu. Celý
čas zostal verný jedinému klubu
– v rodnej Cajle.

- Samozrejme, že áno. Na futbalo-
vé ihrisko ma priviedol otec, keď
som mal desať rokov. To bolo ešte
to staré ihrisko pozdĺž cintorína.
Spomínam si, že v jednom rohu
hracej plochy stála Božia muka,
keďže sa nemohla odstrániť, hralo
sa okolo nej. K aktívnej hráčskej
činnosti ma priviedol starší brat
Stano. Chodil som spolu s ním na
ihrisko, on hral tiež za Cajlu. Do fut-
balu som bol od začiatku nesku-
točne zbláznený. Pritiahol som
k nemu aj bratov Vlada a Jána.

- Bol som celý čas verný jedinému
klubu, a to nášmu, cajlanskému.
Najskôr som hral za žiakov, potom
v doraste. Keď som mal 18 rokov,
prišiel za mnou miestny športový
činovník Ignác Miklenčič, či by
som nechcel trénovať žiakov. Sú-
hlasil som, chlapcom som sa veno-
val až do môjmu odchodu na zá-
kladnú vojenskú službu. Vtedy žia-
ci ešte nehrali súťaž, súperov na
priateľské zápasy sme si hľadali
v okolitých obciach.

- Na návrat som sa ozaj veľmi tešil.
O to bolo väčšie moje sklamanie,
keď som po príchode domov zistil,
že futbal tu skončil. Našťastie netr-
valo to dlho. Dali sme sa do hro-

l

l

l

Pamätáte sa na prvý kontakt
s futbalom?

Spomínali ste hráčsku ka-
riéru, v ktorých mužstvách ste
hrali?

Po vojne ste sa vrátili k fut-
balu?

mady viacerí nadšenci ako Vilo
Pavelka, Rudo Kinder, Vlado Kova-
čič, Jaro Ondrejkovič, Janko
Kováčik, Ludvik Demovič, brat Vla-
do Miškovský a činnosť sme oživili.
Hlavným iniciátorom bol Paľo Haj-
ko. Predtým dva roky robil v pezin-
skom klube, mal teda skúsenosti.
Vyjednával nám zápasy, zháňal
peniaze na dopravu, kúpil lopty,
staral sa o dresy. Hrali sme však
len priateľské zápasy v Limbachu,
Kučišdorfe, vo Viničnom či Grina-
ve. Na zápasy sme sa vozili na
nákladných autách.

- To bolo neskôr. Pomohol
nám Vlado Hacaj, ktorý
predtým tiež pôsobil v Pe-
zinku. Zostavili sme výbor
telovýchovnej jednoty, kto-
rej predsedom sa stal
Vilo Pavelka .Tréner-
mi boli Ludvo De-
movič a Vlado
Kovačič, ktorý sa
priženil z Cífera.
Ja som hral na
poste stopéra.
Bolo to dosť
ťažké obdobie.
Pe-niaze sme
získavali iba z
organizovania
zá-bav. Tá situ-
ácia sa zlepšila
až neskôr, keď
sa predsedom
stal môj brat Sta-
no. Robil na okre-
s e
a využívajúc je-
ho kontakty sme už
ľahšie zháňali finančné zdro-
je. Cez súťažnú prestávku sme
si dokonca mohli dovoliť zorga-
nizovať aj nejaký zájazd, kde
sa náš kolekt ív ešte viac
stmeľoval.

...

- Áno, nastala taká situácia, že
nečakane s trénerskou činnosťou
v seniorskom mužstve skončili L.
Demovič a V. Kovačič. V klube
chceli, aby som trénoval a zároveň
aj hral. To trvalo 3-4 roky. Potom
som si povedal, že takto sa to už
robiť nedá, bola to na mňa priveľká
záťaž. Starosti s tréningami, určo-
vanie zostavy a taktiky na zápas a
potom ešte byť vzorom na ihrisku
ako hráč... S hraním som preto
skončil. Mužstvo sme stále dobu-
dovávali. Z tohto obdobia je zaují-
mavý fakt, že sme dosiahli veľký
športový úspech. Po víťazstve u
veľkého rivala vo Vištuku, sme si
zabezpečili postup do vyššej
súťaže – 1.Atriedy.

l

l

Kedy ste začali hraťsúťaž?

Ale vy ste sa stali aj trénerom
áčka

l

l

l

Ako pokračovala vaša tréner-
ská dráha?

Ako vám chu-
til funkcionár-
sky chlebík?

Mnohí by už od roboty, ktorá
sa im nedarí, znechutene odišli.
To nebol ale váš prípad...

- Po postupe záťaž na mňa i
hráčov stále narastala. Narazili
sme na ťažších súperov, prišli pre-
hry.Často som kvôli ním nespával,
dlho do noci som premýšľal, kde
som urobil chybu. Trápilo ma to.
Prišiel som preto s návrhom, aby
bol realizačný tím rozšírený o asis-
tenta trénera. Považoval som za
dôležité poradiť sa s niekým o
zostave a iných veciach, ktoré súvi-
seli priamo s mužstvom. Keď pri-
šiel na Cajlu z Moravy Miro Při-
chystal, považoval som ho za naj-

vhodnejšieho kandidáta na svoj-
ho pomocníka. On bol však

tiež hráčom. Pomoc mi
prisľúbil, ale s tým, že
zodpovednosť pone-
siem ja. Po čase aj on
zavesil kopačky na kli-

nec. Keď ma zvolili za
predsedu TJ, on sa

stal hlavným tréne-
rom .

- Funkciu pred-

sedu som zastával tri roky. Znovu
ma to ale začalo ťahať k trénova-
niu. Využil som príležitosť, keď od
seniorov odišiel M. Přichystal. Ujal
som sa mužstva spolu s Janom
Stojkovičom. Nezotrval som však
v tejto pozícii dlho, generácia
hráčov, ktorých som kedysi pripra-
voval v mládežníckych kategóri-
ách už z mužstva odišla. Prišli noví
hráči, bolo medzi nimi už málo
Caj-lanov. Videl som, že srdcia
tých chlapcov už tak nebijú pre caj-
lanský futbal. Vzdal som to a
mužstva sa znovu ujal M. Přichys-
tal. Zostal som len členom výboru.

- Je to pravda, ja som futbal mal
natoľko rád, že by mi aktívna prá-
ca okolo neho veľmi chýbala. Ne-
chcel som sa ešte zmieriť s tým, že
by som už naň pozeral iba spoza
čiary. Ludvo Demovič, tiež jeden
z cajlanských futbalových fanati-
kov, trénoval vtedy žiakov. Na tré-

ningy mu chodilo aj 40 chlapcov,
taký veľký kolektív je ťažko zvlád-
nuteľný. Ponúkol som sa, že mu
pomôžem. Samozrejme to uvítal.
Môžem povedať, že od toho času
sa začalo jedno z mojich najkraj-
ších trénerských období. Práca s
mládežou mi robila a podnes robí
ohromnú radosť, napĺňa ma ne-
smiernym optimizmom, cítim, že
ma to robí mladším. Chlapci sa
veľmi snažia, aj keď nie všetci
majú na futbal talent, poctivo cho-
dia na tréningy, nehľadajú žiadne
výhovorky, nesklamú vás. Práci s
mládežou v cajlanskom klube sa
ak-tívne začali venovať moji
nasledovníci Martin Balážik, Miro
Při-chystal, Tomáš Hupka.

- Záujem o futbal je tu ozaj veľký,
možno aj preto, že je to jediný
šport v tejto časti mesta. Treba
však povedať, že to nie sú iba Caj-
lania, chodia k nám chlapci aj zo
susedných sídlisk Sever a Muš-
kát. Mám takú rokmi potvrdenú
osobnú skúsenosť, že najviac ta-
lentovaných detí na futbal sa rodí
na Muškáte.

- Hoci mám na chrbáte už sedem
krížikov, stále trénujem mladších
žiakov. Hráme okresnú súťaž. Tré-
nujeme dvakrát do týždňa, zápasy
sú v sobotu. Na tréningy sa vždy
starostlivo pripravujem, keďže
chcem maximálne využívať urče-
ný čas a naučiť chlapcov čo najvia-
c, prípravu si robím písomne . Teší
ma, že máme skvelých rodičov,
ktorí nám maximálne pomáhajú.
Zabezpečujú na svoje náklady
dopravu na zápasy, občerstvenie
pre hráčov a iné.

- Rôčky pribúdajú, čas sa zastaviť
prirodzene nedá, ale pokiaľ mi to
zdravie dovolí a vidím zmysel mo-
jej roboty, chcel by som sa jej ešte
venovať. Dúfam, že sa nenaplní
doberanie niektorých mojich
rovesníkov a kamarátov, že mňa
budú musieť z ihriska vyniesť.

l

l

l

Je až prekvapujúce, že na Caj-
le je taký veľký záujem chlapcov
o futbal…

Momentálne koho trénujete ?

Takže trénovanie detí vás ba-
ví, predpokladám, že od tejto
práce ešte neodchádzate …

Jožkovi Miškovskému, želáme
k jeho významnému životnému
jubileu ešte pevné zdravie, veľa
životného optimizmu a radosti z
výchovy mladých futbalistov. Ži-
vio, pán tréner!

Milan Oravec



Koncom minulého mesiaca sa
začala rodiť eko-mapa Bratislav-
ského kraja. Verejnosti bude pred-
stavená na Deň Zeme 22. apríla.
Pripravuje ju Ekoporadňa Živica v
spolupráci s IKEABratislava a Bra-
tislavskými novinami.Ďalšími part-
nermi projektu sú Mapa Slovakia a
spoločnosť Envipak. Eko-mapa
bude určená pre všetkých obyva-
teľov a návštevníkov, ktorí sa chcú
prakticky a vizuálne oboznámiť s
rôznymi službami, možnosťami,
ale aj krásami nášho kraja.

Návštevníci stránky www.eko-
mapa.sk si budú môcť na interak-
tívnej mape vyhľadať, kde sa v ich
okolí nachádzajú organizácie, pre-
dajne a služby, ktoré sa zaoberajú
životným prostredím a jeho ochra-
nou. Nájdete tu tiež cyklotrasy,
chránené územia, naučné chodní

V súvislosti so spomínanou mimoriadnou udalosťou na sídlisku Se-
ver chcem vyjadriťmoje osobné poďakovanie i poďakovanie obyvateľov
ohrozených bytoviek na Novomeského ulici za rýchlu a účinnú pomoc
riaditeľovi HaZZ v Pezinku Ing. Emilovi Moťovskému a jeho pracovní-
kom, ktorí sa na zásahu zúčastnili, ako aj veliteľovi DHZ Gabrielovi
Guštafíkovi a dobrovoľným hasičom. Naša vďaka patrí aj riaditeľovi fir-
my Petmas Ing. Petrovi Mašurovi a jeho ľuďom za rýchle zabezpečenie
techniky a obetavú prácu.

Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa, v ten večer to platilo viac ako na
sto percent. , primátorMgr. Oliver Solga

V sobotu 20. februára napolud-
nie voda z roztopeného snehu,
stekajúca z vinohradov a svahov
Malých Karpát spolu s dažďom
ohrozovali objekty Pinellovej ne-
mocnice. Pracovníci nemocnice si
vlastnými silami a mechanizmami
v priebehu niekoľkých hodín s pro-
blémami sami poradili.

Oveľa vážnejšiu situáciu zažili
obyvatelia na Novomeského ulici
na sídlisku Sever. Vo večerných
hodinách, voda vytvorila okolo ich
domu jazero a dostala sa aj do piv-
níc. Udalosť bola krátko po 19.
hodine nahlásená primátorovi. Ten

ky, chránené stromy a mnoho iné-
ho.

Spolutvorcom eko-mapy sa
môže stať každý. Každú pomoc,
nápady a podnety veľmi radi priví-
tame. Všetky tipy a námety možno
posielať do konca marca cez for-
mulár umiestnený na stránke
www.ekoporadna.sk/ eko -mapa.
Vhodné nápady budú zapracova-
né do eko-mapy. Zároveň budú
všetci, ktorí pošlú vhodný tip, zara-
dení do žrebovania o hodnotné ce-
ny. Výhercovia získajú poukážky
na nákup tovaru v obchodnom do-
me IKEABratislava a vecné ceny z
Nekonečného zoznamu spoloč-
nosti IKEA.

Slávnostná prezentácia eko-ma-
py, spolu s odovzdávaním cien vý-
hercom prebehne v OD IKEA Brati-
slava 22. apríla 2010. (zl,mk)

Podľa spresnených údajov sa
v Pezinku v roku 2009 narodilo
270 detí (128 chlapcov, 142 diev-
čat), čo je najviac za posledných
desať rokov. Podľa termínu naro-
denia sa najviac detí narodilo v
januári, septembri a v októbri (po
28), najmenej v apríli (14).

Najčastejšími menami u chlap-
cov sú Samuel (8), Tomáš (7),
Adam (7), u dievčat – Michaela
(7), Dominika (7), Kristína (7).Cel-
ková pestrosť mien u novoroden-
cov je široká, u chlapcov (128) je
57 rôznych mien, u dievčat (142)
až 73 mien. (mo)

sa prišiel na miesto pozrieť a za-
bezpečil potrebnú techniku a pra-
covníkov z firmy Petmas a
Hasičského a záchranného zboru,
ako i č lenov Dobrovo ľného
hasičského zboru. Nasledovalo vy-
čistenie kanála odvádzajúceho vo-
du z vinohradov od snehu a ľadu,
zahradenie poškodenej hrádze a
odčerpanie vody z umelo vytvore-
ného jazera. Záchranné práce po-
kračovali do neskorých nočných
hodín. K výraznejším škodám na
majetku obyvateľov práve vďaka
rýchlemu zásahu a účinným opat-
reniam nedošlo. (ra)

Aj napriek tomu, že pezinskí
basketbalisti AB Cosmetics majú v
najvyššej súťaži náročný športový
program, našli si čas v polovici ja-
nuára na návštevu domova sociál-
nych a opatrovateľských služieb
Hestia v Pezinku. Medzi klientov
domova sa chystali ešte pred Via-
nocami, ale nakoniec z dôvodu na-
husteného programu z toho zišlo.
O nič menšiu radosť chlapci a die-
včatá s mentálnym postihnutím
nemali ani z odloženej návštevy.

Prišli medzi nich viacerí hráči
extraligového družstva, tréner
František Rón a funkcionári klubu.
Potešili ich nielen svojou prítom-
nosťou, ale priniesli im aj drobné

darčeky – sladkosti, azda najväč-
šiu radosť im však urobili basket-
balové lopty, tričká a šály. Na dvore
v domove majú basketbalový kôš,
ale zatiaľ im chýbali lopty, teraz ho
už budú môcť využívať. Ako pove-
dal generálny manažér klubu
Justín Sedlák, dohodli sa tiež, že
niekedy obyvatelia Hestie zavítajú
aj na majstrovský zápas.

Bolo to veľmi užitočné stretnutie.
Basketbalisti mohli obdarovať a bliž-
šie spoznať ľudí s mentálnym po-
stihnutím a obyvatelia domova s ne-
skrývanou radosťou a úprimnosťou
sa tešili z darčekov a prítomnosti
športovcov, ktorých pre ich hráčske
umenie obdivujú. (mo)



Skvele zahrali najmä naši rozo-
hrávači Miloševič (31 bodov) a
Jackson (20 ). Basketbalisti Pezin-
ka tak získali Slovenský pohár už
tretí raz po sebe. Víťaznú trofej im
po zápase odovzdali Rudolf Pet-
rovský a Nataša Hrisenková.

Vo Nitra vyhrala s
Interom 86:56, Pezinok so Svitom
91:61, Handlová s Banskou Byst-
ricou 77:61 a Spišská Nová Ves s
Prievidzou 75:72.

Pezinok – Spišská
Nová Ves 86:75, Jackson 17, Miču-
da 12, Miloševič a Nicholson po
11 – Baťka 17, Ulman 14, Mróz 11.
Nitra – Handlová 75:71 po drama-
tickom súboji, keď Handlová prišla
o víťazstvo v samom závere zápa-
su.

Pezinok – Nitra 95:72
(26:14, 26:24, 20:8, 23:26), najvi-
ac bodov: Miloševič31, Jackson

Dokončenie z 1. strany.

štvrťfinále

Semifinále:

Finále:

23, Nicholson 16 - Votroubek 15,
Hill, Tomek, Novák a Crawford po
10.

(AB Cosmetics
Pezinok):

(BK SPU Nit-
ra):

(mo)

FRANTIŠEK RÓN

ĽUBOMÍR URBAN

Povedali tréneri po finále:

„Som nesmierne rád, že
sme finálový zápas zvládli. Po-
znám kvalitu Nitry a vedel som, že
nám jej hráči nič nedarujú. Pred-
viedli sme koncentrovaný kolek-
tívny výkon, vďaka ktorému sme
triumfovali a udržali sme pohár v
Pezinku. Tento turnaj ukázal, že
moji zverenci sú dobre zohratí. Na
druhej strane však stále máme čo
zlepšovať. Sezóna sa ešte
nekončí, chceme pokračovať v
kvalitných výsledkoch a zabojovať
o majstrovský titul v extralige.“

„Pezinok v momentálnej forme
je nielen pre nás, ale i pre ostatné
družstvá nedostihnuteľný. Výhodu
domácej palubovky využil na to, ý

aby rozvinul svoj orchester veľmi
dobre dirigovaný Jacksonom a Mi-
loševičom. Práve na výkonoch in-
dividualít sme videli rozdiel, keď tí-
to dvaja hráči vytvorili dostatok prí-
ležitostí pre seba i spoluhráčov.“

Pezinský rozohrávač David
Jackson pri strelbe

Kto si v sobotu 13.
februára zapol ráno
rádio, zrejme sa rad-
šej otočil v posteli na
druhý bok a dospal

noc strávenú pri pozeraní sláv-
nostného otvorenia zimných olym-
pijských hier. Hlásili silný vietor, zá-
veje, snehové jazyky a meteoroló-
govia odporúčali radšej zos-tať do-
ma.

Športové rodiny opäť ukázali,
že nepriaznivé počasie ich nevie
odradiť. Dôkazom toho je fakt, že v
lyžiarskom stredisku na pezinskej
Babe, kde boli v sobotu výborné
snehové podmienky, sa na štarte
regionálneho kola Family Cup ziš-
lo 94 pretekárov, čo predstavovalo
29 rodinných družstiev. Jubilejný
5. ročník tohto najväčšieho rodin-
ného športového podujatia na Slo-
vensku nemohol maťani lepší zači-
atok. Riaditeľ pretekov Pavol Sko-
vajsa so šéfom lyžiarskeho stre-
diska Jánom Reisenauerom pri-
pravili skvelé preteky i lákavé ceny
do tomboly, v ktorej vyhrali všetky
zúčastnené rodiny. Už tradične bo-
lo medzi pretekármi najviac
deťúreniec zababúšených do pest-
rofarebných šálov a v prilbách, kto-
ré im zdobila aj nálepka loga Fami-
ly Cup so známou žltou strieškou
symbolizujúcu rodinu.

Začínali už tradične najmenší –
deti do 5 rokov. Bolo ich spolu de-
väť. Niektorým rodičia na trati po-
máhali, iným sa trochu plietli mod-
ré a červené bránky a občas aj
skončili na zemi.Ale boli aj takí,

ktorí trať zvládali bez najmenšieho
zaváhania. Potom sa už pokračo-
valo pretekaním po jednotlivých
kategóriách. Najmladšia účastníč-
ka Lenka Kozolková mala tri a pol
roka a najstarší Jozef Andel 54
rokov. Obaja dostali od organizáto-
rov pekné ceny. Najrýchlejšie pre-
šiel trať (17,91 s) Dušan Herinek.
Víťazstvo a Family Cup z regionál-
neho kola si napokon odniesla rodi-
na Repkovcov zo Zálesia v zlože-
ní: otec Pavel a dcéry Michaela a
Ivana. Druhé miesto získala rodina
Mrázovcov zo Senca, ktorú tvoril
otec Dušan a deti Diana a Lukáš.
Tretiu priečku obsadila rodina No-
govcov z Bratislavy v zložení otec
Marek a deti Matúš a Ema.

Jubilejný 5. ročník Family Cup
pokračoval finálovými pretekmi
20. februára vo Valčianskej doline
pri Martine. V jarnej časti budú na
rade rodinné tenisové štvorhry 23.
mája v Rajeckých Tepliciach. Pre-
teky v plávaní budú 26.júna v Tat-
ralandii pri Liptovskom Mikuláši a
preteky na kolieskových korčuli-
ach 27. júna v Holiday Village tak-
tiež v Tatralandii. Záverečným po-
dujatím, na ktorom bude vyhláse-
ná aj Športová rodina SR 2010,
budú preteky na horských bi-
cykloch vo Vrátnej doline. Prihláš-
ky, pravidlá a iné podrobnosti ná-
jdete na www.familycup.sk.

Jana Janku

Víťazné rodiny na Family Cup 2010 na pezinskej Babe.

BASKETBAL (extraliga muži)

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

Hrá sa v nedeľu o 18.00
hod. v Športovej hale na
Komenského 30

Hrá sa v nedeľu o 14.00
hod. v Hale SOU na
Komenského 27

3.3.

10.3.
24.3.
30.3.

7.3.

14.3.

7.3.
21.3.

Pezinok – Inter Bratis-
lava
Pezinok – Prievidza
Pezinok – Svit
I. kolo Play Off

Pezinok – Nové Mesto
nad Váhom
Pezinok – Levice

Pezinok – Levoča
Pezinok – Prešov B

VOLEJBAL (extraliga ženy)

HÁDZANÁ (1. liga, muži)

Pretekári pezinského Karate-
kickbox klubu sa zúčastnili 30. ja-
nuára na treťom kole Slovenského
pohára v kickboxe v Dolnom Kubí-
ne. V silnej konkurencii obsadili
nasledovné umiestnenia:

– ,
kategória ženy, 55 kg light contact
lowkick, , 60
kg light contact lowkick,

, muži K-1 R do 86 kg,
– Michal Greguš, muži

74 kg light contact lowkick, Miro-
slav Toderiška, muži +94 kg light
contact, – Marek Mis-
trík, muži 86 kg fulcontact, mládež
semi contacta light contact,

– Juraj Hollan, chlapci
57 kg, SC, Tatiána Rychelová, die-
včatá do 50 kg, SC a LC

1. miesto Zuzana Gregušová

Alexandra Horáková
Marek

Mistrík
2. miesto

3. miesto

2. miesto

(mh)

Softballový klub MaSK Pezinok
vás pozýva na 5. ročník pezinského
T-ballového turnaja žiakov, ktorý sa
uskutoční 13. marca v Spoločen-
skom dome vo Viničnom. Súťažiť
budú zmiešané družstvá žiakov a
žiačok do 12 rokov. Predpokladá sa
účasť6 – 8 družstiev, ktoré budú za-
radené do dvoch skupín s
finálovými zápasmi. Štartovné je 40
€. (jf)

V športovej hale na Komenské-
ho ulici sa v sobotu 20. februára
uskutočnil prvý ročník v halovom
futbale za účasti ôsmich družstiev.
Potešiteľné je, že prvenstvo si od-
niesli pezinskí Old Boys.

V ten istý deň bojovali na ZŠ
Na bielenisku mladí stolní tenisti
v rámci Slovenského pohára ka-
tegórie mladších žiakov. (ra )

Stručne



V sobotu 13. marca sa v pries-
toroch malej sály domu kultúry
uskutoční v poradí už 6. ročník Pe-
zinského amatérskeho filmového
festivalu (PAFF). Filmový maratón
začne o 16. hodine sekciou najlep-
ších filmov uplynulého roka. Ďalej
sa môžete tešiť na víťazné filmy z
českého festivalu AERO kraťas,
výber z produkcie Azyl 2009, tvor-
bu pezinských filmárov, či projek-
ciu medzinárodného úspešného
filmu ARSY-VERS. Súčasťou pro-
gramu bude diskusia s režisérmi,
scenáristami a zaujímavým osob-
nosťami alternatívnej filmovej scé-
ny, či výstava fotografií z natáčaní
takýchto filmov. (jš)

Tretí poslanecký deň v roku
2010 sa uskutoční v stredu 3. 3.
2010 od 16. do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Poslanci
mestského zastupiteľstva sa stret-
nú s občanmi v miestnosti č. 19 na
prvom poschodí. Možno sa na
nich obrátiť s podnetmi, pripomi-
enkami, otázkami týkajúcimi sa
života v meste či so žiadosťami o
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Klubu Cajlanov na Caj-
lanskej ul. č. 95 od 17.00 do 18.00
hod. a v Grinave v Integrovanom
klube na Štúrovej ulici od 18.00 do
19.00 hod. (ZS)

V minigalérii domu kultúry si
môžete pozrieť výstavu Stane Ri-
biča s dokumentárnymi fotografia-
mi Martina Candira pod názvom NE-
ZABUDNIME, ktorá je venovaná
10. výročiu bombardovania Srbska.
Výstava potrvá do 12. marca. (r)

V priestoroch domu kultúry sa
2. februára uskutočnil XVI. Ples
Farnosti Pezinok. Výťažok z tohto
tradičného podujatia (1660 eur)
bol aj tentoraz venovaný na opra-
vu Farského kostola. Organizátori
ďakujú všetkým návštevníkom a
sponzorom za priazeňa podporu.

Glass IN Studio a Malokarpat-
ské osvetové stredisko pripravili v
ArTELIÉRI, Štefánikova 2 v Pezin-
ku výstavu Kataríny Mocákovej
FOTOGRAFIKA.. Výstavu si mož-
no pozrieť do 28. marca. (r)

V Galérii insitného umenia na Caj-
lanskej ul. 255 sa v rámci tradičného
Nedeľného ateliéru uskutočnia 28.
marca o 15.00 hod. tvorivé dielne,
nielen pre deti, ale aj mamičky a ba-
bičky, na tému .
Účastníci budú vyrábať vajíčka na
rôzne spôsoby a veľkos t i .

Maľované vajíčko

(iž)

Občianske združenie Museum
vinorum v spolupráci s Malokar-
patským múzeom, Mestom Pezi-
nok a Združením pezinských vino-
hradníkov a vinárov odštartovali v
minulom roku vinárske podujatie
Pezinské vínne pivnice. Podujatie
sa vydarilo, preto sa nadšení orga-
nizátori bez váhania rozhodli, že
usporiadajú iďalší ročník. Jeho ter-
mín určili na sobotu 13. februára
2010.

Záujem o toto podujatie bol
veľký, svoje pivnice otvorilo 26 vi-
nárov, o troch viac ako v premiéro-
vom roku. Vína z vlastnej produk-
cie ponúkalo 35 vinárov z Pezinka,
ale aj okolitých obcí. Návštevníci
mohli ochutnať alebo zakúpiť si tie
najlepšie vína z najznámejšej ma-
lokarpatskej vinárskej oblasti. Vi-
nári ponúkali nové vína z ročníka
2009, ale nechýbali ani staršie
ročníky. Každý sa prezentoval tý-
mi najlepšími produktami, preto
ochutnávači mohli byť spokojní.
Spokojná bola aj pätica Bratisla-
včanov, ktorých sme sa opýtali,
ako im vínka našich vinárov chuti-
a. „Sú ozaj výborné, ochutnali sme

ich už vyše dve desiatky. Nie sme
nováčikmi na podobnej akcii, v os-
tatných rokoch pravidelne chodí-
me aj na Deň otvorených pivníc.
Sme radi, že sa takéto podujatia
robia, majú neopakovateľnú atmo-
sféru, vždy sa na ne veľmi tešíme.
Tentoraz mali s nami prísť aj dvaja
dobrí kamaráti z Brna, kvôli
počasiu to odriekli, môžu bano v

vať,“ povedal nám tridsiatnik Zde-
no v jednej z navštívených piv-
níc.

Aj druhý ročník Pezinských vín-
nych pivníc bol teda úspešný. Spo-
kojní boli nielen návštevníci, pre
ktorých sa podujatie robí, ale aj sa-
motní vinári a organizátori. Všetci
sa už teraz tešia na budúci tretí
ročník. (mo)

Pavol Boriš nalieval svoje vína v Malokarpatskom múzeu.

Mestské zastupiteľstvo na svoj-
om decembrovom zasadnutí roz-
hodlo aj o príspevku školám, ktoré
nie sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. Jedná sa o Cirkevnú
materskú školu Za hradbami, kto-
rej schválilo vyrovnávací doplatok
4896 eur ročne (zvýšenie na dieťa
zo 125 na 142 eur, ako je to v mest-
ských MŠ). Mesto doplatilo aj
dvom žiakom Jazykovej školy pa-
triacej podAkadémiu vzdelávania.

Chválime, že v Grinave sa snažia udržiavať fašiangové tradície.Aj v
tomto roku sa uskutočnil sprievod masiek po uliciach, pričom vlád-
la, ako vždy, veselá nálada. Foto (mo)

Pezinské deti sa stretli na tra-
dičnom celomestskom karne-
vale v dome kultúry. Mamičky
ich nádherne vystrojili, organi-
zátori mali problém vybrať naj-
krajšie masky na ocenenie. To-
to sú víťazi. Foto (mo)
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Kultúrne programy na marec 2010 KINO DOMU KULTÚRY

2.-4. Morganovci USA
5. Princezná a žaba

19.00 h USA
6.-7. Princezná a žaba

17.00 h a 19.00 h USA
9.-10. Galimatiáš Fra

11. Fk: Bronson VB
12.-14. Kawasakiho růže ČR

16. Nehanební bastardi
USA

17.-18. Nejako sa to komplikuje
USA

19.-21. Alica v krajine zázrakov
USA

23.-24. Lietam v tom USA
25. Fk: Hlad VB, Ir

26.-28. Starí psi USA
30.-31. Prekliaty ostrov USA

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

1. 3.-5.3. – Jarný prí-
mestský tábor – v
Centre voľného ča-
su

6. 3. – Košíky – kreatívne
sobotné popoludnie

pre dospelých a mládež

8. 3. – VTÁKY – súťaž pre ŠK

12. 3. – Výroba Moreny – klubo-
vňa v Centre voľného času

17. 3. – Vynášanie Moreny

19. 3. – Jarné potulky – klu-
bovňa v Centre voľného času

Aj tieto prázdniny sa
deti budú môcť prísť zabaviť do tá-
bora.

Ešte ste to neskúšali? Príďte si aj
vy vyskúšať staré remeslo – plete-
nia košíkov do CVČ Pezinok od
14.00 do 19.00 hod. Cena: 12 €

Vyhlásenie súťaže pre školské
kluby.

Od 14.00 do 17.00 hod v prístavbe
centra voľného času sa dnes bude
vyrábaťMorena.

O 16.00 hod. pozývame všetky deti
na vynášanie Moreny. Pridajte sa k
deťom z krúžkov.

Od 14.00 do 17.00 hod. v prístavbe

centra voľného času nás jar zave-
die po svojich chodníčkoch.

Od 14.00 do 19.00 hod. v centre
voľného času. Príďte si vyrobiť
sviečky. cena: 12 €

Pozývame všetky správne dievča-
tá vo veku 9 -13 rokov na sobot-
ňajšie dobrodružné „ekšn párty“
cena : 3 €

pozývame všetky deti privítať s na-
mi jar a vyrobiť si rôzne predmety
na skrášlenie izbičiek. Od 14.00 do
18.00 hod. v centre voľného času.
Vstupné: dobrovoľné

Prihlasovať sa môžete od 7. 4.
2010 osobne v Centre voľného ča-
su Pezinok.

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na

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

www.epicentrum.org

20. 3. – Sviečky – Kreatívny so-
bota pre deti aj mládež.

20. 3.-21. 3. – Jarné potoky plné
nápadov –Babinec

26. 3. – Jarné tvorivé dielne

31. 3. – Vychádza ponuka
na letné tábory

4.3.
REGENE-

RÁCIA SÍL SENIO-
ROV.

6.3.
CASTING NAMISS PE-

ZINOK 2010 (V. ročník)

7.3.
TANEČNÁ

SÚŤAŽ O POHÁR PKC

12.3.
FOLKLÓRNE DIVA-

DLO RADOSŤ.

13.3.
PAFF – PEZINSKÝ

A M A T É R S K Y F I L M O V Ý
FESTIVAL –

14.3.

(štvrtok) o 16.00 h v
salóniku –

Minoriadne pred-
náška Akadémie tre-

tieho veku Pezinok i pre verejnosť.
Prednáša: Ing. Alexandra Kama-
nová.

(sobota) o 10.00 h v malej
sále DK –

.Agentúra
RUNWAY a PKC

(nedeľa) o 10.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

. V spolu-
práci s TC CHARIZMA.

(piatok) o 18.00 h v malej
sále DK –

Prierez predsta-
vení pre priateľov FRIEND-SHIP.

(sobota) o 16.00 h v malej
sále –

Organizátori: OZ
Priatelia divadla a filmu a OZ
Kinečko.

(nedeľa) o 10.00 h v spo

ločenskej sále DK –
– Podujatie pre

deti a rodičov plné hier, súťaží a
atrakcií. Organizátor: Juraj Špot

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii–

– Únia nevidiacich Bratislava.
Kultúrny program na vernisáži:
Marián BANGO

(utorok) o 9.00 h vo veľkej
sále DK –

– Podujatie Mestskej polí-
cie Pezinok pre SŠ.

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

(štvrtok) o 19.00 h v malej
sále DK –
– One-woman show Zuzany
Krónerovej. Skvelé predstavenie
o osamelej starnúcej žene plné
neuveriteľnej zmesi gagov a emó-
cií. Banálne, životom otrepané
vety sa menia na perly. Pred-
stavenie sa uskutoční v rámci
cyklu MALÉ,ALE MILÉ.

(sobota) o 9.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

ŠPOT
PÁRTY SHOW

15.3.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

„SVETLO V TME“ – prierez tvor-
bou

16.3.
PREVENCIA KRIMI-

NALITY

17.3.
NAJMENŠÍ FESTIVAL

18.3.
SHIRLEY VALENTINE

20.3.
OTVORENÉ

MAJSTROVSTVÁ OKRESU PE-
ZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI

(V. ROČNÍK)

21.3.
AHOJ ROZPRÁVKA –

DNES: „FARBIČKOVÁ PRIN-
CEZNÁ“

23.3.
SPIEVANKY

25.3.
ŽIJE MEDZI NAMI –

Dnes: MÁRIA MORAVČÍKOVÁ

26.3. CINEAMA

26.3.
JARNÝ

KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA
27.3.

RISING
STAR

29.3.

DEŇ UČITEĽOV

30.3. VÝ-
ROČNÁ SCHÔDZA JEDNOTY
DÔCHODCOV.

Hlavný garant: Ing.
M. Pitoňák, J. Chrapko.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

. Pesničková divadelná
rozprávka o farbách. Účinkuje:
DIVADLO ŽIHADLO – Vlado Ze-
tek a Mia Králová. Po predstavení
predaj CD s pesničkami rozpráv-
ky. Pokračovanie cyklu rozprávok
s detskou súťažou.

(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 –

–
hudobná pedagogička, dlhoročná
riaditeľka ZUŠ. Cyklus stretnutí
s významnou osobnosťou Pezin-
ka pri príležitosti jej životného jubi-
lea.

(piatok) o 9.00 –
– Krajská súťaž filmovej neprofe-
sionálnej tvorby. Hlavný garant:
MOS.

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

.
(sobota) o 17.00 h v spo-

ločenskej sále DK –
– Koncert pre mládež s pro-

gramom. Podujatie s protidrogo-
vou tematikou. Organizátori:
Michaela a Mi-chal Lebedovi.

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

– Kultúrny pro-
gram a pohostenie pre pedagógov
mesta Pezinok. Hlavný garant:
MsÚ Pe-zinok. Pre verejnosť ne-
predajné.

(utorok) o 14.00 –

Hlavný garant:
Jednota dôchodcov – MO Pe-
zinok.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku upozorňuje priaznivcov i
ďalších prípadných záujemcov o
cyklus „Ako to robili naše babky“,
že opäť sa budeme stretávať pri
varení a pečení tradičných jedál
v priestoroch múzea. Tohto roku
začína už 8. ročník obľúbeného
podujatia, ktorého prvé stretnu-
tie sa uskutoční

v kuchynke
múzea a to s aktuálnou témou
veľkonočných zvykov. Budeme
hovoriť o vajíčku, jeho symbole a
význame v ľudovom zvykoslo-
sloví, a vajíčka budeme použí-
vaťaj pri príprave jedál
.

v stredu 24.
marca o 15. hodine

(dk)


