
Primátor Pezinka informoval na výročnej kon-
ferencii denníka Hospodárske noviny o pod-
mienkach a možnostiach podnikania v Pe-
zinku. Zľava Milan Jankura, generálny riaditeľ
Národnej agentúry pre rozvoj malého a stred-
ného podnikania. Foto TV Pezinok
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Jubilejný 15. ročník výstavy
hroznových vín VÍNNE TRHY PE-
ZINOK 2010 sa uskutoční v pezin-
skom Dome kultúry v dňoch 23. a
24. apríla. Toto podujatie patrí k
najväčším a najvýznamnejším
prezentačným vinárskym poduja-
tiam na Slovensku a je vysoko hod-
notené tiež v odborných kruhoch.

Do uzávierky našich novín sa
ešte neuskutočnila odborná de-
gustácia prihlásených vín ani uzá-
vierka prihlášok, ale ako nás infor-
movala predsedníčka organizač-
ného výboru Ing. Oľga Bejdáková,
do 22. marca bolo prihlásených do
500 druhov vín. Odborné degus-
tačné komisie, zložené z najlep-
ších našich znalcov vín, čaká
veľmi zložitá úloha, v priebehu
dvoch dní vyhodnotiť všetky
prihlásené vína. Tešiť sa môžu ná-
vštevníci výstavy, ktorí budú môcť
ochutnať ozaj to najlepšie zo slo-
venskej vinárskej produkcie.

Vínne trhy môžete navštíviť
v piatok 23. apríla od 15.00 do
20.00 hod. a v sobotu 24. apríla
od 11.00 do 20.00 hod. Vyhlásenie
výsledkov a odovzdávanie ocene-
ní sa uskutoční v piatok o 14.00
hod. (mo)

Primátor Oliver Solga preberá ocenenie z rúk ministra hospodárstva SR Ľubomíra Jahnátka.

Cenu denníka Hospo-
dárske noviny v súťaži o
najlepšie mesto pre biznis
v Bratislavskom kraji za
rok 2009 získal Pezinok.
Toľko stručná informácia
v slovenských médiách
a dvojstrana venovaná
nášmu mestu 9. marca
v spomínanom denníku. Správa,
ktorá iste Pezinčanov poteší aj
preto, že nezávislá agentúra
skúmala desiatky ukazovateľov.
Od daní a poplatkov až po úroveň
podnikania, infraštruktúry a vzde-
lávania. Cenu primátorovi mesta
Oliverovi Solgovi 2. marca odo-
vzdali zástupca šéfredaktora Hos-
podárskych novín Lukáš Pardub-
ský a riaditeľ sekcie Národnej
agentúry pre rozvoj malého a
stredného podnikania Peter Pa-
cek.

Vo štvrtok 18. marca sme sa
v bratislavskom hoteli Crowne Pla-
za dozvedeli ešte radostnejšiu
správu, že Pezinok bol vyhodnote-
ný aj ako absolútny víťaz a získal
titul Najlepšie mesto pre biznis na
Slovensku. Slávnostné vyhlásenie

výsledkov súťaže sa uskutočnilo
za účasti vyhlasovateľov, mno-
hých primátorov a
ekonomických od-
borníkov.

Ocenenie primá-
torovi Oliverovi Sol-
govi odovzdal mi-
nister hospodárstva
SR Ľubomír Jahná-
tek. Pezinok získal
aj ďalšie ocenenie,
ktorým bola Cena
Dexie banky Slo-
vensko a. s. udele-
ná na základe celo-
slovenských výs-
ledkov v projekte
Mesto pre biznis.
Pezinok ju získal
ako mesto, v kto-

rom sa najlepšie podniká.
Hospodárske noviny o
tomto ocenení priniesli na
druhý deň opäť reportáž
na titulnej i nasledujúcej
dvojstrane.

Ocenenie Najlepšie
mesto pre biznis na Slo-
vensku je najvýznamnej-

ším ocenením v novodobej histó-
rii nášho mesta. (ra)



V zmysle Všeobecne záväzné-
ho nariadenia č. 4/2003 majú
vlastníci pozemkov a stavieb na
území mesta Pezinka povinnosť
vykonať každoročne od 1. do 30.
apríla celoplošnú deratizáciu.

Vlastníci nehnuteľností sú po-
vinní:
- udržiavať nehnuteľnosti v čistote
podľa všeobecne záväzných práv-
nych predpisov;
-odstraňovať z nich odpady, ktoré
môžu byť zdrojom obživy pre epi-
demiologicky závažné hlodavce a
iné živočíchy.

Vlastník malej nehnuteľnosti
(rod. dom, chata) môže deratizá-
ciu vykonať aj sám, ale musí sa pri
kontrole preukázať dokladom o ná-
kupe deratizačného prípravku.

Kontrolu plnenia povinnosti vy-
koná mesto prostredníctvom kom-
petentných pracovníkov MsÚ v
spolupráci so štátnym okresným
hygienikom. (ku)

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“

14. 4. 2010 o 15.00
hod

Mgr. Oliver Solga

obchodných priestorov nachád-
zajúcich 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 uchád-
zača na prezentované aktivity
Ohliadka prenajímaných pries-
torov je možná po vzájomnej
dohode s povereným zástup-
com prenajímateľa, ktorým je
ref. správy majetku MsÚ v Pe-
zinku,č.t. 033/6901176.
Svoju žiadosť doručí záujem-
ca na adresu: Mestský úrad,
Radničné nám. č.7, 902 14 Pe-
zinok alebo osobne do poda-
teľne Mestského úradu v Pe-
zinku v uzavretej obálke, na
ktorej bude uvedené meno,
priezvisko a adresa uchádza-
ča (resp. názov a adresa práv-
nickej osoby) a výrazné ozna-
čenie heslom

Lehota na podávanie žiadostí
končí dňa

.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje prá-
vo odmietnuť všetky predlože-
né návrhy a zrušiť výberové
konanie.
Výsledok vyhlasovateľ pí-
somne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorí predložili
žiadosti.
Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým
spôsobom ako jeho vyhláse-
nie a písomne o tom oboznámi
aj uchádzačov, ktorí do toho
času podali žiadosť.
Účastníci súťaže majú mož-
nosťobrátiť sa vo veci:
vykonania obhliadky nebyto-
vých priestorov na: Katarínu
Mihálikovú, č. t. 033/6901176,
ohliadky sa budú uskutočňo-
vať po vzájomnej dohode
organizačných na: Mgr. Rena-
tu Gottschallovú, ved. majet-
kovoprávneho odd., organizá-
tor súťaže, č. t. 033/6901121,
e-mail: renata.gottschallova-
@msupezinok.sk.

primátor mesta Pezinok
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Poslanci Bratislavského samo-
správneho kraja na návrh poslan-
cov Ondreja Dostála, René Bíli-
ka a Olivera Solgu schválili 26.
februára vstup BSK ako účastní-
ka, do konania o preskúmaní roz-
hodnutia Krajského stavebného
úradu v Bratislave o umiestnení
skládky v Pezinku zo dňa 7. mája
2007 mimo odvolacieho konania.
Hlavným dôvodom je, že trojročná

lehota na zrušenie tohto rozhod-
nutia uplynie v máji 2010 a Minis-
terstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR v tejto veci napriek pod-
netu, ktorý dostalo od mesta Pezi-
nok 30. decembra 2008, zatiaľ ne-
rozhodlo.

BSK preto vyzve ministerstvo
výstavby, aby preskúmalo toto roz-
hodnutie najneskôr do 14. mája
2010.

Zastupiteľstvo zároveň požia-
dalo predsedu BSK Pavla Freša,
aby preskúmal možnosť vstu-
pu kraja ako vedľajšieho účastní-
ka konania na Ústavnom súde
SR v tejto kauze a osobitne infor-
mova l o akýchko ľvek za-
mýšľaných zmenách územného
plánu BSK týkajúcich sa skládky v
Pe-zinku.

(Webnoviny, 26.2.2010)

Spolu s Bratislavou a nie-
koľkými slovenskými mestami
vyvesilo aj naše mesto 10. marca
vlajku Tibetu, ktorou sme si pri-
pomenuli 51. výročie povstania
proti invázii Číny do Tibetu. Po
prvýkrát sme sa tak pridali k celo-
svetovej akcii na podporu boja
Tibeťanov za kultúrnu autonómi-
u, náboženskú slobodu a do-
držiavanie ľudských práv. Podľa
primátora je to dôležité gesto,
ktoré občanom pripomína nielen
solidaritu s ťažko skúšaným náro-
dom, ale tiež našu povinnosť vy-
jadriť týmto spôsobom vďaku za
podporu, ktorej sa nám dostáva

SPP – distribúcia, a. s., v rámci
skvalitnenia služieb pre svojich zá-
kazníkov začala od 1. marca 2010
s prevádzkou vlastnej zákazníckej
linky. Táto bude slúžiť predovšet-
kým pre potreby žiadateľov o pri-
pojenie k distribučnej sieti (t. j. ply-
nofikácia nových objektov) a pre
technické zmeny na existujúcom
odbernom plynárenskom zaria-
dení (napr. výmena existujúcich
plynových spotrebičov, zmena
umiestnenia meradla spotreby
zemného plynu z rodinného domu
do oplotenia a pod.).

Zákaznícka linka pre pripájanie
k distribučnej sieti
bude pre zákazníkov k dispozícii
počas pracovných dní od 7.30 do
15.30 hod. Zákazníci budú infor-
movaní o všetkých náležitostiach
spojených s plynofikáciou svojej
nehnuteľnosti alebo s predpokla-
danou technickou zmenou na exis-
tujúcom odbernom plynárenskom
zariadení. Pracovníci zákazníckej
linky na požiadanie zašlú taktiež
vzory „Žiadosti“ a vzor „Zmluvy o
pripojenie“ na adresu, ktorú žiada-
teľ uvedie pri telefonickom kontak-
te.

0850 269 269

(mp)

lo v čase komunistickej neslobo-
dy v rokoch 1948 – 1989 od mno-
h ý c h k r a j í n s v e t a .

Po nedávno zverejnenom záujme predsedu BSK Pavla Freša aktívne sa
podieľať na riešení problémov Pezinčanov v kauze skládky v Novej jame
bola 22. marca zvolaná na úrade BSK tlačová konferencia. Zástupcom
médií na ich otázky odpovedali predseda BSK Pavol Frešo, podpredse-
da Martin Berta a primátor Pezinka Oliver Solga. Pavol Frešo ubezpečil
Pezinčanov o svojej podpore a účasti kraja na rozhodovacích proceso-
ch, pričom v súčasnosti je najdôležitejší práve vstup BSK ako účastníka
do konania o preskúmaní rozhodnutia Krajského stavebného úradu.
Župan požiadal Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, aby
vyvinulo kroky k bezodkladnému rozhodnutiu vo veci pezinskej skládky,
nakoľko trojročná lehota, v rámci ktorej možno o územnom rozhodnutí
KSÚ rozhodnúť, uplynie už 14. mája 2010. Primátor upozornil na skutoč-
nosť, že skládka v Novej jame nieje súčasťou záväzných častí územné-
ho plánu kraja, tak ako sa na to nepravdivo opakovane odvolávala druhá
strana. Pavol Frešo informoval aj o tom, že v najbližšej možnej dobe na-
vštívi v tejto veci ministra školstva Jána Mikolaja, ktorý je v súčasnosti po-
verený vedením Ministerstva výstavby.

V tejto súvislosti v médiách od-
zneli slová hovorkyne Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja
SR, v ktorých tvrdila, že mesto Pe-
zinok robí „mierne obštrukcie“ pri
prístupe k dokumentácii, ktorú mi-
nisterstvo od mesta žiadalo, a pre-
to ministerstvo nemôže konať. Pri-
mátor Oliver Solga dôrazne odmi-
etol tieto nepravdivé informácie.
Podnet na preskúmanie mimood-
volacieho konania mesto podalo
už v decembri 2008!!! Ministerstvo
namiesto toho, aby konalo o pod-
nete, chcelo začiatkom tohto roka
kontrolami preskúmať VZN z roku
1997, ktorým bol prijatý Územný
plán, čo je kompetencia prisl

úchajúca len súdu alebo prokurat-
úre.

Ďalej od Mesta opakovane poža-
dovali pracovno-právne a obchod-
no-právne zmluvy so spracova-
teľom. Chceli tiež doručiť originály
Územného plánu, načo ich právny
zástupca mesta upozornil, že majú
právo do nich len nahliadnuť, ale-
bo si vyhotoviť odpisy. Z celej
kontroly sme nadobudli dojem, že
jej cieľom bolo hľadať prípadné ne-
dostatky v územnom pláne z roku
1996. Ako príklad neprofesionál-
neho prístupu pracovníkov minis-
terstva môže poslúžiť aj fakt, že na
kontrolu prišli bez predloženia pa-
tričného poverenia. (ra)



Súčasťou partnerských kon-
taktov medzi Pezinkom a Mladou
Boleslavou sú každoročné pre-
zentácie, striedavo jeden rok v jed-
nom, druhý v druhom meste. V
tomto roku budú Dni Mladej Bole-
slavi v Pezinku v termíne 15. - 17.
apríla. Akciová spoločnosť Kultú-
ra Mladej Boleslavi v spolupráci s
Pezinským kultúrnym strediskom
pripravili tento program:

(minigaléria). Doplnko-
vý program (v prípade záujmu):

(ma-
lá sála);

, di-

Štvrtok – 15. apríla
17.00 Vernisáž výstavy – Zde-
něk Gola

18.30 h – program študentov
Gymnázia Mladá Boleslav

Piatok – 16.apríla
9.00 Když sečerti ženili

vadelné predstavenie s bábka-
mi pre deti MŠ a ZŠ. Učinkuje
Divadlo z půdy Františka Pešá-
na

. Multiin-
štrumentalista ovládajúci neob-
vyklé hlasové techniky. Podujatie
pre študentov SŠ.

Helena Červená:
. Hra

so zvykmi z mladoboleslavského
regiónu v podaní seniorov a detí
z Mladej Boleslavi.
18.30 Posedenie seniorov z Mla-
dej Boleslavi a Pezinka spojené s
ocenením účastníčok literárnej
súťaže z Pezinka

, v
rámci 9. ročníka Hot Dance Duel.

11.00 Wendy Kořínek

17.00 Ty vo-
jenské šaty trápí srdce mé

Sobota – 17. apríla
19.00 Zámecké saxofonové
kvarteto Josefa Žemličky

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa
uskutoční 29. marca tradičné
stretnutie s primátorom a ocene-
nie práce pezinských učiteľov.
Tento rok spríjemní učiteľom sláv-
nostný večer hudobná formácia
Fragile. Repertoár skupiny tvoria
piesne interpretov – Sting, Stewie
Wonder, Norah Jones, The Real
Group. (ma)

Od roku 2004 vytrieďujú obyva-
telia Pezinka z komunálnych odpa-
dov plastový odpad. Na sídliskách
majú k dispozícii žlté 1100 litrové
kontajnery, v rodinných domoch
využívajú spoločnú nádobu na
zber papiera aj plastov. Podľa vý-
sledkov zberu môžeme povedať,
že väčšina ľudí už má triedenie „v
krvi“. Mesto urobilo tento rok ďal-
šie kroky na skvalitnenie služieb v
oblasti triedenia odpadov. Na síd-
liskách sa budú kontajnery na plas-
ty vyvážať každý týždeň, predtým
to bolo raz za dva týždne. Zároveň
bolo od marca pridaných 15 kusov
kontajnerov na plasty hlavne k by-
tovkám, ktoré sú postavené mimo
sídlisk alebo ich postavili v nedáv-
nom období. (OM - OŽP)

Štatistický úrad SR, pracovisko
Bratislava, že v dňoch 1. - 30. aprí-
la 2010 sa uskutoční v Slovenskej
republike štatistické zisťovanie vo
vybraných 6 tisíc domácnostiach
vo viac ako 300 obciach, teda aj na
území mesta Pezinok a v obciach
okresu Pezinok. Zisťovať sa budú
údaje o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností v rámci
európskeho projektu štatistiky chu-
doby a sociálneho vylúčenia. Svo-
jím obsahom a zameraním sa
nadväzuje na zisťovania vykonané
v domácnostiach v rokoch 2005 až
2009.

Realizáciou zisťovania sa získa
harmonizovaný zdroj údajov o príj-
moch, úrovni a štruktúre chudoby a
sociálnom vylúčení v krajinách
Európskej únie.

Zisťovanie sa uskutoční pros-
tredníctvom externých spolupra-
covníkov. Opytovalia sú povinní
preukázať sa osobitným povere-
ním a odovzdajú domácnostiam
písomnú informáciu o účele
zisťovania. Všetky informácie a ná-
zory , ktoré občania v rámci tohto
zisťovania poskytnú, budú ano-
nymné a použité výlučne na štatis-
tické účely. Osoby, ktoré sa zúčast-
nia zberu údajov a na spracovaní
výsledkov zisťovania sú, viazané
mlčanlivostou

V tejto súvislosti ŠÚ SR upo-
zorňuje občanov, aby neposkyto-
vali údaje žiadnym osobám, ktoré
sa nepreukážu príslušným „Pover-
e-ním opytovateľa“ a dokladom to-
tožnosti. (šú-ba)

Morena vo vode...

...horiaca

...v uliciach mesta

Mestská organizácia – sa stará o udržiavanie tradícií a ľudových zvyklostí. Jednou
z nich je i rituál vynášania Moreny. Aj v tomto roku pripravili v priestoroch centra veľkú slamenú figurínu ob-
lečenú do ženského kroja. Potom deti spolu so svojimi vedúcimi a rodičmi niesli Morenu v hlučnom sprievo-
de bubnov, spevu a riekaniek ulicami mesta. Zastali pri moste na sídlisku Sever, kde Morenu odstrojili a pred
zrakmi všetkých zúčastnených zapálili a hodili do vody. Vynášanie Moreny je starým zvykom, ktorým sa sym-
bolicky vynášala zima, aby uvoľnila miesto voňavej a slnečnej jari. Týmto aktom sa vypudzovali z obcí aj cho-
roby, smrť a negatívne sily.

Centrum voľného času

(mo)

V stredu 31. marca sa uskutoč-
nia oslavy 65. výročia oslobodenia
mesta Pezinok. Pri tejto príležitosti
budú o 15. hod. položené vence a
kvety pri pomníku Oslobodenia na
Mladoboleslavskej ulici. Usporia-
dateľom celomestských osláv je
Mesto Pezinok a Základná orga-
nizácia Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov. (msú) (ra)

V utorok 23. februára navštívila naše mesto vzácna návšteva –
veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku J. E. pani Daphne
Bergsma. Pani veľvyslankyňa sa počas pracovného obeda, na ktorý pozva-
la primátora mesta Olivera Solgu s manželkou, živo zaujímala o spoločen-
ský, ekonomický a kultúrny život nášho mesta. Hlavnou témou ich rozhovo-
ru boli informácie o skládke odpadu v Novej jame, proces schvaľovania zo
strany štátnych orgánov a postoje občanov k tejto skládke. Hovorilo sa aj o
kultúrnej spolupráci a to konkrétne o možnostiach prezentovaťHolandsko v
podobe výstav fotografií, výtvarného umenia alebo hudby. Pani
veľvyslankyňa navštívila aj sídlo právnickej kancelárie Via Iuris.

Na Kvetnú nedeľu (28. marca)
o 19.00 hodine sa uskutoční v
kláštornom kapucínskom kostole
di-vadelné predstavenie o umuče-
ní Krista, ktoré nacvičili kapucíni s
pezinskou mládežou.

V hre sa prelínajú dobové scé-
ny inšpirované udalosťami ukrižo-
vania so scénami zo súčasného
všedného, často komplikovaného
života. (sk)



Občianske združenie Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok-
mesto pozýva 4. apríla na tradičnú
Hasičskú šibačkovú zábavu, ktorá
sa uskutoční v pezinskom Dome
kultúry. Začiatok o 19.00 hod. Do
tanca a na počúvanie bude hrať
Acord. O občerstvenie je postara-
né. Organizátori pripravili tiež tom-
bolu. Vstupné 7 €. Predpredaj vstu-
peniek u p. Jána Slaného, Kupec-
kého 71, Pezinok, tel. 0907 717
891. (DHZ)

Vopred chcem upozorniť, že ne-
mám nič spoločné s článkom pria-
teľov pezinskej hádzanej, ktorý bol
uverejnený v minulom čísle Pe-
zinčana.

Som bývalý hráč a, zaniete-
nec mestskej minifutbalovej ligy
(MMFL). Chcel by som reagovať
na odpoveď pána Šimoviča. Nevi-
em, či si pamätá ešte na mail v
roku 2004, ktorý sa mu dostal do
rúk z Mestského zastupiteľstva v
Pezinku. Bola v ňom prosba sme-
rujúca na primátora mesta o po-
moc pri zachovaní MMFL. Mail bol
zaslaný z dôvodu, že po Vinobraní
2004, keď bola na ihrisku rozlože-
ná zábavná technika (kolotoče),
sa zničila jedna hádzanárska brán-
ka a na niektorých miestach sa pre-
valil asfalt na hracej ploche. Pýtali
sme sa hádzanárov, kedy to opra-
via, a dostali sme odpoveď: „Veď
tam hrávate vy, tak si to opravte!“.
Pritom tam chodili trénovať aj pe-
zinskí hádzanári. Neviem, či tam
ešte dnes dokážu trénovať.

Keby bola MMFL dostala aspoň
časť peňazí za prenájom plochy
na kolotoče, bola by sa oprava uro

bila. My sme platili za prenájom
(okolo 1000 Sk mesačne, ale keď
sa k tomu pripočítali aktivity a fi-
nancie vynaložené na údržbu, bo-
la to suma adekvátna) a udržiavali
sme aj jestvujúci stav zariadení
(výmena poškodených bránok,
pletiva za nimi, premaľovanie oplo-
tenia, prístreškov striedačiek, u-
pratovanie lístia na jeseň). Pritom
sme všetko financovali zo zápis-
ného, čo sme sa poskladali. K to-
mu sme mali ešte výdavky na
lopty, občerstvenie a na rozhod-
cu. Všetky ostatné aktivity zo stra-
ny hráčov, v záujme zachovania
MMFL, boli zdarma.

Teraz chcem vysvetliť, prečo
MMFL vlastne v Pezinku skončila.
Vie to len pár ľudí. Po tom, čo bol
pánovi Šimovičovi postúpený mail
adresovaný na mestské zastupi-
teľstvo (písal som ho ja a bol som
na ňom aj podpísaný), zavolal si
zástupcov MMFLa pýtal sa na odo-
sielateľa mailu. Keďže som v tej
dobe pracoval v zahraničí, nemali
na mňa žiadny telefonický kontakt.
Pán Šimovič „navrhol“ riešenie –
zvýšiť nájom pre MMFLo 100 per

cent. Vtedajší hráči MMFLboli väč-
šinou študenti, takže z finančných
dôvodov to vzdali.

Tak sa chcem pána Šimoviča
opýtať, prečo za fungovania MM-
FL hádzanárske ihrisko bolo
aspoň na nejakej úrovni, samo-
zrejme podľa vtedajších podmie-
nok, a tešilo sa slušnej diváckej pri-
azni. Môžu to potvrdiť zábery z ar-
chívu mestskej televízie.

Nečudujem sa KÚ životného
prostredia, že s hádzanármi vedú
súdny spor. A nechceme, aby nám
v meste vyrástla ďalšia predchod-
kyňa nákupného strediska Plus.
Čo už aj tak máme. Hádzanári ale-
bo mesto by s tým mali niečo uro-
biť.

Najlepšie by bolo, keby hádza-
nári vrátili ihrisko mestu za podmi-
enok, za akých ho dostali, a mesto
by ho v záujme obnovy dalo do pre-
nájmu alebo predalo inému sub-
jektu

Neviem, či sa týmto článkom
niečo v Pezinku s ihriskom zmení
k lepšiemu, ale chcel som napísať
pravdu o MMFL a hádzanárskom
vedení. Michal Hasa

Je to len nedávno, čo sme bi-
lancovali našu prácu, a už je tuďal-
šia akcia, ktorá je vlastne najväčši-
a, akú DHZ Pezinok samostatne
organizuje nielen pre svojich čle-
nov, ale aj pre širokú verejnosť a to
je šibačková zábava.

Už mesiac dopredu výbor roz-
delil úlohy, treba zabezpečiť viace-
ro vecí. Najviac práce nás čaká v
sobotu, kedy pripravujeme sálu. Ka-
ždý rok tomu venujeme aspoň tri
hodiny, aj keď máme sto členov, do
tejto práce sa zapája iba výbor, nie-
kedy len pár jednotlivcov. Nevieme
presvedčiť ostatných členov, aby
pomohli. Pre mnohých je jednodu-
chšie zaplatiť si vstupné. V ponde-
lok po zábave nás čaká upratova-
nie.Aj tu sa zíde dobrá partia. Vede-
nie Pezinského kultúrneho centra
nás pochváli, lebo takého uprato-
vanie nerobí nikto. Okrem toho, že
pripravujeme a upratujeme sá-lu,
máme celoročnú spoluprácu s
PKC a Mestom Pezinok, brigádnic-
ky zdarma poskytujeme asistenčné
služby na podujatiach v dome kult-
úry, ktorých je dosť veľa. Aj tu sa
striedajú len členovia výboru DHZ.

Myslím si, že by sa mal na klu-
bovni vyvesiť plagát s akciami
DHZ s telefónnymi číslami, kde by
sa mohli prípadní záujemcovia o
služby prihlásiť. Stáva sa, že o ak-
ciách sú informovaní iba členovia
výboru. Potom sa nemožno čudo-
vať, že ostatní členovia sa neza-
pájajú. Neviem či je to v iných DHZ
také isté, ak majú so zapájaním
členov iné skúsenosti, radi ich v

našej činnosti využijeme.
Veľkou nádejou bola i diskusia

o pomoci pri rezaní stromov, hlav-
ne teraz, keď je to aktuálne. Bolo
by však potrebné zorganizovať v
spolupráci s Ústredím DHZ a ško-
lou v Martine školenia pilčíkov, aby
sme mohli byť nápomocní i pri ži-
velných pohromách. Jednou z ta-
kých akcií bolo aj čerpanie vody z
blízkosti bytoviek na sídlisku Se-
ver, kde sme ukázali, ako sme nao-
zaj prospešní aj napriek tomu, že
tu máme profesionálnych hasičov.
Ďalšou akciou, na ktorej sa po-
dieľame, sú asistenčné preventív-
ne prehliadky v malých a stred-
ných prevádzkach,čo robíme na
základe požiadavky mesta.

Je potrebné, aby mestskí pos-
lanci schválili preventivára obce,
ktorý bude zodpovedný za úsek
drobných prevádzok. Doteraz to
robí technik PO, ktorý však všetko
nestíha. Nedostatky sú i v eviden-
cii členov nielen v našom DHZ, ale
i v okrese a kraji, nedopĺňajú sa zá-
znamy o školeniach a získaní od-
bornosti. I povyšovanie členov
DHZ sa robí iba na základe veku a
nie podľa toho, ako kto pracuje.

Ako by sa inak mohlo stať, že člen
DHZ po 33 rokoch práce prešiel z
okresu do okresu a tu na okres-
nom výbore zistia, že jeho členská
karta je úplne čistá, bez jediného
záznamu o povýšení, odznakoch
odbornosti či vyznamenaniach,
dokonca nebol tam záznam ani
o dĺžke členstva. Niekedy sú po-
vyšovaní členovia, ktorí prídu raz
do roka na výročnú členskú
schôdzu, a niektorí ich ani nepo-
znajú.

Viem, že tento článok je dosť
kritický, ale nemôžeme zatvárať
oči, uspokojovať sa a vlastné chy-
by prehliadať.

Ďalšou akciou, na ktorej sa bu-
deme podieľať, budú oslavy sv.
Floriána, patróna hasičov. Tu spo-
lupracujeme s Mestom Pezinok a
profesionálnymi hasičmi. My orga-
nizujeme hlavne sprievod mestom
a ukážku z činnosti. Myslím, že
náš DHZ aj keď sa priamo nemôže
zúčastňovať na hasení požiarov
(toto zabezpečujú profesionálni
hasiči), robí dostatočne veľa pre
dobré meno dobrovo ľných
hasičov a mesta Pezinok.

Mgr. Ladislav Večera

Akadémia Istropolitana Nova vo Svätom Jure s podporou nadácie
Tatrabanky usporiadali súťaž zameranú na príkladnú obnovu objektov
na území malokarpatského regiónu. Medzi nominovanými objektami
na ocenenie boli aj dva z nášho mesta a to rodinný dom na Holubyho
ul. č. 21 a bývalý mlyn na Rázusovej ulici. Víťazné objekty boli prezen-
tované na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Infocentre vo Svätom
Juri 4. marca. (ra)



V jarnom období začínajú práce
v záhradkách, v okolí chát a ľudia
chodia častejšie do lesov a prírody.
Likvidovanie odpadu zo záhrad a
vinohradov sa robí najčastejšie
spaľovaním, čo prináša mnohé rizi-
ká. Pri nedbanlivosti a neopatrnosti
môže dôjsť k rozšíreniu ohňa.
Takmer všetky požiare, ktoré
vznikli v lesných porastoch a prí-
rodnom prostredí, boli zapríčinené
nekontrolovaným spaľovaním na
voľných priestranstvách, zaklada-
ním ohňov v prírode a vy-
paľovaním porastov. Vlani vzniklo
na území okresov Pezinok a Senec
v lesných porastoch 6 požiarov,ďal-
ších 68 výjazdov hasičov bolo k
požiarom v prírode.

Niektorí ľudia si vôbec neuve-
domujú, že spaľovanie odpadu, trá-
vy či zakladanie ohňa v prírode
môže spôsobiť aj ohrozenie života
alebo poškodenie majetku vlastné-
ho a spoluobčanov.Často tieto prá

ce vykonávajú, keď je veterné
počasie, najväčší predpoklad vzni-
ku a šírenia požiarov. Nezabez-
pečia okolie ohniska pred preno-
som požiaru a pomalé spaľovanie,
stály dozor pri spaľovaní a pro-
striedky určené na likvidáciu požia-
ru.

Často sa príslušníci Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru stretávajú s otáz-
kami občanov na spaľovanie odpa-
du zo záhrad a vinohradov. Nove-
la vyhlášky o požiarnej prevencii
upravuje povinnosti fyzických osôb
pri činnostiach so zvýšením nebez-
pečenstvom vzniku požiaru, ku kto-
rým patrí aj spaľovanie horľavých
látok na voľnom priestranstve.
Fyzická osoba v takomto prípade:
- oznámi pred spaľovaním miesto a
čas spaľovania na príslušné okres-
né riaditeľstvo HaZZ (telefónne čís-
lo 150); - sleduje klimatické a pove-
ternostné podmienky a kontroluje

miesto spaľovania (pri veternom
počasí môže dôjsť
k rozšíreniu ohňa);

- horľavé látky musia byť uložené
do upravených hromád v dostatoč-
nej vzdialenosti od objektov, su-
chých porastov a pod.;
- pri spaľovaní je potrebné zabez-
pečiť potrebné množstvo hasiacich
prostriedkov, pracovné náradie a
mať pri sebe aspoň mobilný telefó-
n;
- spaľovanie nemôže zostať bez
dozoru a miesto spaľovania treba
kontrolovať;
- po skončení je potrebné vykonať
kontrolu okolia.

Spôsobenie požiaru je poruše-
ním platných právnych predpisov,
čo môže byť kvalifikované ako
priestupok alebo trestný čin. Dúfa-
me, že tieto odporúčania si obča-
nia uvedomia a nebudú hazardo-
vať s našou prírodou.

Ing. Eva Orlická

Som rodák z Pezinka, ale viac
ako 40 rokov bývam a pracujem v
Nemecku. Moja profesia bola a je
vinohradníctvo. Pracoval som ako
výskumník a poradca.Ako starého
vinohradníka a Pezinčana ma
veľmi zaujíma, či pezinskí i sloven-
skí vinohradníci využívajú dotácie
z fondov Európskej únie na vino-
hradníctvo a všeobecne na rozvoj
Slovenska a mesta Pezinka. Bola
by totiž veľká škoda, keby sa všet-
ky ponúkané možnosti nevyužíva-
li.

Pri mojej poslednej návšteve v
Pezinku pred niekoľkými týždňa-
mi, som sa dozvedel, že možnosti
dotácií na Slovensku i v samot-
nom Pezinku a bezprostrednom
okolí sa málo využívajú. Prečo?
Viem, že dotácie nie je možné zís-
kať ľahko, je za tým tiež rozsiahla
administratíva, ale takto je to aj v
Nemecku. Nikde na svete nie je
nič zadarmo. Keď som počul, že
pezinskí vinohradníci využívajú
dotácie najviac na 10 percent, ne-
chápal som, prečo. Pokiaľ sa peni-
aze z EÚ nevyužívajú na Sloven-
sku, dávajú ich do iných krajín .Pri-
tom práve v Pezinku a okolí je
veľká možnosť využívať dotácie
na vinohradníctvo a výrobu vína,
či gastronómiu, turistiku, šport a
rekreáciu. Myslím si, že práve Pe-
zinok má najlepšie predpoklady,
aby ho ľudia z väčších miest kvôli
tomuto navštevovali.

Prečo sa neplánujú také projek-
ty, ktoré budú až do 90 percent do-
tované z peňazí EÚ? Vybudovanie
komunikácií pre bicyklistov je urči-
te prvý krok, ale je to ešte málo na
to, aby sa mesto do budúcnosti po-
zitívne vyvíjalo.

Ako starého Pezinčana ma
súčasnosť i budúcnosťmesta veľmi
zaujíma. Keby som vám mohol neja-
kým spôsobom či radou pomôcť (v
Nemecku som pre vinohradníkov
pracoval) napíšte mi e-mail na adre-
su: paulslamka@googlemail.com.

Pavol Slamka

So záujmom som si prečítal
príspevok o čerpaní finančných
prostriedkov z fondov EÚ v minu-
lom čísle Pezinčana a dovoľujem
si reagovať naň niekoľkými po-
známkami.

Hneď na začiatok som pre-
svedčený, že naše mesto dosta-
točne využíva možnosti na čerpa-
nie peňazí, a to nielen z fondov
Európskej únie, ale aj ostatných
grantov a fondov. Uznávam, že je
našou chybou, že o tom pravidel-
ne a dostatočne neinformujeme v
médiách. Práve spomínané Ma-
lacky majú na svojej webovej
stránke zoznam všetkých projek-
tov, aj tých, v ktorých neboli úspeš-
ní. Na tomto mieste chcem však
upozorniť na riziko, ktoré si možno
mnohí ani neuvedomujú, tým je fi-
nančné krytie alebo kofinancova-
nie a to aj tých akcií, ktoré boli neú-
spešné (nebol na ne schválený
grant). Uvediem príklad: Pred nie-
koľkými rokmi sme sa uchádzali o
grant 60 mil. korún na rekonštruk-
ciu tzv. Mestského domu na Ho-
lubyho ul. č.22. Podmienkou bola
projektová dokumentácia a sta-
vebné povolenie. Zaplatili sme vi-
ac ako 2 mil. Sk z rozpočtu mesta,
no projekt nebol vybraný.

BSK uprednostnilo Synagógu v
Senci, ktorej rekonštrukcia sa na-
koniec tiež nerealizovala. Neskor-
šie už žiadne iné možnosti získať

peniaze z EÚ neboli, hoci sme sa
ich pokúšali ešte získať, dokonca
spolu s našimi zahraničnými part-
nermi.

Ďalším príkladom zo súčasnos-
ti je komplexná rekonštrukcia Zá-
hradnej ulice. Dali sme vypracovať
projektovú dokumentáciu v hod-
note 53 887 eur. Bez PD a staveb-
ného povolenia nemôžete totiž
žiadať o žiadny grant. Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvo-
ja SR v Programovom manuále
uviedlo oprávnené a neoprávnené
položky. Finálny limit na celú re-
koštrukciu, teda cestu, chodníky,
parkoviská, zeleň, verejné osvet-
lenie a kontajnerové stanoviš-
tia bol 800 000 €. Ministerstvo
uznalo za oprávnené položky len
osvetlenie, chodníky, zeleň a mobi-
liár v sume 275 tisíc eur. Ostatné,
teda viac ako 518 tisíc eur, musí
mesto zaplatiť zo svojho rozpočtu
alebo si zobrať úver, čo výrazne
ovplyvní tohtoročný rozpočet. Stá-
li sme pred otázkou priam hamle-
tovskou: Ísť či neísť do toho? Vede-
nie mesta i občania, s ktorými sme
mali niekoľko verejných zhromaž-
dení, rozhodli, že do toho pôjdeme
i za cenu, že väčšiu časť realizácie
zaplatí mesto.

K informácii o Malackách a ich
dvadsať miliónovom grante len
toľko: Realita je taká, že 13 milió-
nov eur je grant EÚ na vybudova-

nie splaškovej kanalizácie v meste
(budované spolu s BVS), 6 milió-
nov je príspevok zo ŠFRB na býva-
nie a zbytok predstavujú drobné
projekty, ktoré majú uverejnené aj
na svojej webovej stránke.

Na záver aspoň trocha štatisti-
ky: Mesto Pezinok má doteraz
schválených a zrealizovaných 21
projektov, neschválených bolo 11
a na vyhodnotenie čakajú štyri pro-
jekty. Okrem toho sme boli part-
nermi pri viac ako 20 projektoch
(ako napr. Národný salón vín, pro-
jekty v partnerských mestách v za-
hraničí aďalšie).

, primátorOliver Solga

V Malokarpatskej knižnici v Pe-
zinku sa v dňoch 22. - 27. marca
koná Týždeň slovenských knižníc.
Pri tejto príležitosti sa uskutočňujú
viaceré podujatia pre deti, študen-
tov i dospelých. Pripravené sú be-
sedy so spisovateľmi, divadelné
predstavenie pre deti, vyhodnote-
nie celoročnej Literárnej a výtvar-
nej súťaže, Noc sAndersenom, ho-
dina knihovníckej gramotnosti pre
základné školy a iné. Súčasťou ak-
cie je bezplatný čitateľský zápis de-
tí a odpustenie pokút za upomien-
ky. (mo)

Regionálny denník predstavil
vo svojom vysielaní 1. marca dve
susedné mestá Pezinok a Modru.
V štúdiu boli hosťami obidvaja pri-
mátori a v ankete v uliciach spomí-
naných miest dostali slovo aj obča-
nia. Hovorilo sa najmä o revitalizá-
cii Zámockého parku, spoplatne-
nom parkovisku a rekonštrukcii
miest. (ra)



Začiatkom roka sa uskutočnilo
hodnoteniečinnosti Klubu dôchod-
cov Cajla. Všeobecne bolo pozitív-
ne, činnosť bola po celý rok pestrá,
seniori sa v klube cítili dobre. Po-
sledným podujatím boli oslavy
MDŽ spojené s posedením pri hud-
be.Členky klubu pri tejto príležitos-
ti dostali tiež malú pozornosť.

Klub dôchodcov úzko spolu-
pracuje s občianskym združením
Spolok Cajlanov a poslancami
mestského zastupiteľstva za túto
časťmesta.

Veľké poďakovanie patrí ved-
úcej klubu pani Viktórii Jáchymo-
vej za jej obetavú prácu, ktorú vy-
konáva pre cajlanských seniorov.
Na dobrej práci klubu sa podieľajú
aj ostatní členovia výboru, ktorí ve-
ria, že Mesto Pezinok podporí ich
aktivity a poskytne im na rozšíre-
nie činnostiďalšie priestory.

(KD Cajla)

V sobotu 20. februára si pripo-
menuli pezinskí mestskí sprievod-
covia Svetový deň sprievodcov.
Tak ako v predchádzajúcich
rokoch navštívili Mestské múzeu-
m, kde im riaditeľka Mgr. Petra Po-
spechová predstavila výstavu HAL-
ŠTÁT – kultúra staršej doby želez-
nej v archeologických nálezoch.
Po prehliadke sa uskutočnila v re-
prezentačných priestoroch Starej
radnice beseda o činnosti Klubu
mestských sprievodcov. Primátor
mesta Mgr. Oliver Solga pri tejto
príležitosti ocenil činnosť mest-
ských sprievodcov a poďakoval im
za celoročnú prácu v prospech pro-
pagácie mesta. O činnosti klubu
informoval jeho predseda Peter
Ronec a doc. Ing. Viktor Wittlinger
uviedol audiovizuálny program,
ktorý prezentoval niektoré aktivity
mestských sprievodcov.

Pri príležitosti Svetového dňa
sprievodcov sa uskutočnila tiež
beseda v Pezinskej televízii a preh-
liadka Dopravného múzea v Brati-
slave. (pr)

Na prelome januára a februára
deti z Materskej školy na Sväto-
plukovej ulici absolvovali najskôr
korčuliarsky a následne lyžiarsky
výcvik. Pod vedením tímu skúse-
ného inštruktora PaedDr. Juraja
Hečka zo Šport-komplexu Tempo,
sa naučili zvládnuť korčule a lyže
na výbornú.

Korčuliarsky kurz prebiehal v
rozsahu desiatich výcvikových ho-
dín. Na otvorenom zimnom štadió-
ne vo Vajnoroch sa deti hravou for-
mou naučili zvládnuť nielen rovno-
váhu a chôdzu na korčuliach, ale
aj sklz vpred, prekladanie vpred a
vzad alebo zmenu smeru a zasta-
venie.

Lyžiarsky kurz v trvaní 5 dní pre-
biehal v stredisku Zochova cha-
ta. Deti do strediska denne vozil
autobus. Vybavené kompletnou
lyžiarskou výstrojou (lyže, lyžiarky,
ochranná prilba, teplé oblečenie a
rukavice spolu s reflexnou vestou)
odvážne zdolali najskôr malý ko-
pček s pásovým vlekom a lanom,
neskôr veľký vlek a miestnu
zjazdovku. Boli rozdelené do sku-
pín a pod vedením inštruktorov sa
prístupnou formou naučili zvlád-
nuť základy lyžovania ako aj zdo-
konalenie techniky lyžovania.

Počas výcvikov sme mali priaz-
nivé zimné počasie. Deti si osvojili
základy oboch zimných športov a
posilnili svoje zdravie aktívnym po-
hybom v prírode. A nielen to.
Deťom sa tieto aktivity tak zapáčili,
že svojich rodičov doslova prinútili
k ich spoločnému absolvovaniu aj
počas víkendov.

Na jar tohto roku v spolupráci
s PeadDr. J. Hečkom pripravu-
jeme ajďalšiu možnosť výcviku

detí, tentoraz v plávaní. Výcvik bu-
de prebiehať v bazéne v Bratisla-
ve.

Touto cestouďakujeme pani ria-
diteľke Lýdii Babalovej za jej aktív-
ny záujem o vzdelávanie detí v kaž-
dom smere, PeadDr. J. Hečkovi a
jeho tímu, našim obetavým pani
učiteľkám a samozrejme aj rodi-
čom, ktorí tieto výcviky svojim
deťom umožnili.

Monika Čechová

Už po štrnásty-
krát organizuje
Liga proti rakovi-
ne SR na celom
území Slovenska
známu charitatív-
nu zbierku DEŇ

NARCISOV. Je to jediná finančná
zbierka, ktorú Liga organizuje spo-
lu so svojimi spolupracovníkmi
cestou svojich pobočiek a klubov
ako aj dobrovoľných spolupracov-
níkov.

V tomto roku sa zbierka usku-
toční 16. apríla 2010. Členovia hli-
adok budú riadne označení identi-
fikátormi, budú mať uzavreté po-
kladničky, označené logom Ligy
proti rakovine SR, ako aj ná-pisom
14. ročník Dňa narcisov. Vyzbiera-
né finančné prostriedky sa použí

vajú na pomoc onkologicky cho-
rým našim spoluobčanom, na
skvalitnenie prevencie, zlepšenie
výskumu boja proti rakovine, vy-
užitie poznatkov z výskumu v lieč-
be onkologických pacientov a na
pomoc rodinám onkologicky cho-
rých pacientov.

Každý rok vydáva LPR SR le-
táčik, kde presne zverejní, na čo a
kam sa vyzbierané peniaze za mi-
nulý rok poukázali. Vždy tento le-
táčik rozdávajú členovia hliadok
občanom spolu s kvetom narcisu,
ktorý je symbolom nádeje i tejto
zbierky. Veľmi nás mrzí, že tento
ušľachtilý úmysel kazia iné ne-
transparentné zbierky, ktoré sa aj
u nás v meste objavujú. Doteraz
ešte nebolo verejne oznámené,
na aký účel sa vyzbierané peniaze

použili, hoci „vyberači“ vyhlasujú,
že peniaze pôjdu na detskú onko-
lógiu alebo pre onkologických paci-
entov. Veríme, že to našich spolu-
občanov neodradí a zase sa naše
mesto a spolupracujúce obce pri-
dajú k nám – dobrovoľníkom a spo-
lupracovníkom LPR SR.

V minulých rokoch boli zo zbier-
ky Dňa narcisov podporené aktivi-
ty:
- 3319,39 € na zriadenie izby pre
onkologických pacientov v zaria-
dení Opatrovateľskej služby Pezi-
nok na krátkodobé opatrovanie pa-
cientov počas zhoršených rodin-
ných pomerov;
- 1327,76 € na zakúpenie dekubit
ných matracov, prenosného kyslí-
kového prístroja, infúznych súprav
pre Charita Modra;

- 663,88 € pre neziskovú organizá-
ciu Gilarko na zakúpenie prenos-
ného kyslíkového prístroja s
príslušenstvom;
- 1659,70 € na zakúpenie poloho-
vateľných postelí pre Charitu Mod-
ra;
- 3300 € na zakúpenie autoklávu
pre Charitu Modra;
- 1500 € na riešenie ťažkej sociál-
nej situácie onkologickej pacientky.

Veríme, že aj v tomto roku ne-
sklameme a všetci pomôžeme v
dobrej veci.

Do videnia 16. apríla v uliciach
nášho mesta a okolitých obcí, v
školách, všade, kde sa naši oby-
vatelia pripoja k tejto charitatívnej
zbierke.

vedúca klubu Venuša v Pezinku
Anna Štilhammerová

V pezinskom Dome kultúry sa v sobotu
20. marca uskutočnil piaty ročník Otvore-
ných majstrovstiev okresu Pezinok vo vo-
lenom mariáši. Turnaja, ktorého organi-
zátorom bol Mariášový Klub Pezinok, sa
zúčastnilo 165 hráčov z Bratislavy, Hlo-
hovca, Trnavy, Malaciek, Trenčína, Šale,
D. Lopašova, Martina, Nitry a ďalších slo-
venských miest a obcí. Hrala sa hra „pod
sto, nad sto“, 5-centový, červeň drahší.
Víťazom turnaja sa stal Bratislavčan Ro-
man Vavrík, najlepším hráčom z Pezinka
bol Pavol Košút, ktorý obsadil celkové 3.
miesto. (mo)



K dôležitým udalostiam novo-
dobej slovenskej histórie nepo-
chybne patrí oslobodzovanie Slo-
venska v záverečnej etape druhej
svetovej vojny a v jeho rámci i oslo-
bodenie Pezinka. Pripomínať si
tieto udalosti dnes, pri 65. výročí
ukončenia druhej svetovej vojny,
nie je samoúčelné. Víťazstvo nad
fašizmom si pripomínajú všetky
národy a štáty, ktorých sa dotkli
hrôzy druhej svetovej vojny. Nie je
to iba pietna spomienka na milióny
predčasne vyhasnutých životov a
ďalšie desiatky miliónov zruino-
vaných ľudských osudov. Je sym-
bolom porážky fašisticko-milita-
ristického bloku ako zákonitého
výsledku dlhej a krvavej vojny, v
ktorej sa rozhodovalo o osude sve-
tovej civilizácie, o osude celého
ľudstva. Vážime si obetavosť a ži-
votnú silu tých, ktorí ťažkými skúš-
kami tohto obdobia prešli, prežili a

nevzdali sa. S úctou a vďakou sa
skláňame pred spomienkou na
tých, ktorí, nemysliac na vlastné
šťastie, priniesli obeť najväčšiu –
svoj vlastný život. Naše poďako-
vanie patrí najmä Červenej armá-
de, ktorá niesla najväčšiu ťarchu a
zaslúžila sa rozhodujúcou mierou
o naše oslobodenie.

Tieto jarné dni každoročne pat-
ria spomienke na ťažké chvíle a
hrdinstvo našich osloboditeľov v
národnooslobodzovacom boji. V
histórii Pezinka je to už 65. výročie.
Áno, práve v týchto dňoch je tomu
už 65 rokov, čo na veľkonočné rá-
no 1. apríla 1945 vstúpili do Pezin-
ka kozácke hliadky kubánsko-čier-
nomorského pluku, ktorému velil
plukovník Jefim Popov. V dňoch 1.
až 4. apríla cez Veľkonočné sviat-
ky sa zvádzali o naše mesto kruté
boje, a to pre jeho strategickú polo-
hu, pozostávajúcu z ústupovej ces

ty cez Babu do Malaciek a kopcovi-
tý terén v okolí mesta. Nikdy ne-
smieme zabudnúť, že v uliciach
nášho mesta a jeho okolí zomierali
ľudia z ďalekých miest a dedín bý-
valého Sovietskeho zväzu a že za
oslobodenie Pezinka položilo život
116 príslušníkov sovietskej armá-
dy. Spolu s nimi prišlo o život aj 9
občanov nášho mesta.

Od oslobodenia Pezinka uply-
nulo už 65 rokov. Za túto dobu na-
še mesto veľmi vyrástlo do veľ-
kosti aj do krásy. Z provinčné-
ho mestečka, kedy sčítaním oby-
vateľstva v máji 1945 celkový
počet jeho obyvateľov činil 6416,
dnes má už viac ako 22 000 oby-
vateľov a patrí medzi najkrajšie a
najdynamickejšie sa rozvíjajúce
mestá v našej krajine. Vďaka za to
patrí predovšetkým víťazom v dru-
hej svetovej vojne a osloboditeľom
našej krajiny a mesta, mieru, ako

aj statočnej a obetavej práci obča-
nov, múdremu a rozvážnemu vede-
niu nášho mesta.

Porážka nacistického Nemecka
a jeho spojencov vo vojne vyjadru-
je jasne a jednoznačné NIE akým-
koľvek pokusom ospravedlňovať a
v nových podobách presadzovať
fašizmus a nacizmus, etnické čist-
ky, zotročovania a vyhladzovanie
celých národov. Bez porážky faši-
zmu by sme dnes nežili svoje živo-
ty, bez tohto víťazstva by nebolo
humanizmu a kultúrneho de-
dičstva Európy. Hrdinskéčiny oslo-
boditeľov našej krajiny a mesta
zostanú preto navždy zapísané v
histórii i v našich myšlienkach ako
symbol odporu proti vojne, násiliu,
ako symbol boja za svojbytnosť, za
krajšiu budúcnosť našej krajiny,
nášho mesta a jeho obyvateľov.

Čestný predseda ZO SZPB Pezinok
Plk. v.v. Ing. Ľudovít Šušol

Akadémia tretieho veku v Pezinku (ATV)
vyvíja už tretí rok bohatú činnosť, ktorá sa stre-
táva s veľkým záujmom seniorov z Pezinka a
okolia a stále sa rozširuje. Spomeňme aspoň
niektoré jej aktivity a plány.

V stredu 3. februára 2010 sa konalo v malej
sále Kultúrneho domu

. Hodnotila sa doterajšia činnosť a ho-
vorilo o príprave ďalších podujatí. Absolventi
druhého ročníka budú mať

. Z diplomových prác absolventov
chceme opäť spracovať podobnú brožúrku
ako boli vlani nielen pre
absolventov, ale i pre širšiu verejnosť, tentoraz
s názvom .
Realizácia závisí od finančných možností.
Vlani podporila túto myšlienka nadácia REVIA.

Pre 4. ročník od septembra 2010 sa rokuje o
príprave odborov

, prípadne aj Dejiny Uhorska alebo
Európy, možno pedagogiky, alebo techniky či
iné a taktiež a

. Ich otvorenie závisí nielen od
nájdenia a ochoty prednášateľov, ale i záujmu
seniorov. Náklady môžu mať rôznu výšku,
napr. pre odbor keramika bude zrejme potreb-
né hradiť okrem honorára prednášateľov a
majstrov odborného výcviku aj materiál, ener-
gie a prenájom priestorov, preto zápisné bude
možno vyššie ako pri iných odboroch. Po
skončení rokovaní budeme o podrobnostiach
informovať v časopise PEZINČAN, v televízii a
na výveske na Mestskom úrade.

Vhodnou formou prezentácie zámerov pre
budúcnosť sa ukázali

. Vlani to bola ukážka
s témou prírodné liečivá a aj vďaka nej sa v
septembri na tento nový študijný odbor prihlá-
silo vyše 50 záujemcov. Tento semester bola
ukážka zámerov z dejín hudby, ktorá bola tiež
mimoriadne zaujímavá a účastníci si vyžiadali
jej , opätovne v
salóniku Kultúrneho domu.Ďalšia mimoriadna
prednáška s témou regenerácia psychofyzic-
kých síl seniorov v marci sa taktiež stretla s
veľkým záujmom.
Činnosť ATV je možná vďaka ochote riadi-

teľov a vedenia školy na Fándlyho ulici a Na

otvorenie letného se-
mestra

28. apríla 2010
promócie

Keramika, Počítače, De-
jiny hudby

jazykových kurzov angličtiny
esperanta

mimoriadne prednáš-
ky pre širokú verejnosť

pokračovanie 12. mája 2010

„Nestarnúci seniori“

„Mesto seniorom – seniori mestu“

bielenisku, ako aj pracovníkov Pezinského kult-
úrneho centra, ale vyvíjame aj vlastnú iniciatívu.
Z nadácie sme získali pro-
striedky na kúpu vlastného a

, ktorý bol nedávno nainštalovaný v
Základnej škole Na bielenisku. V budúcnosti
bude pravdepodobne umiestnený v rekonštruo-
vaných priestoroch klubu dôchodcov na Kollá-
rovej ulici (v bývalej jedálni školy na Holubyho
ulici). Okrem toho máme prísľub ďalších počíta-
čov z dvoch fakúlt v Trnave, na ktorých bude
môcť prebiehať aj výučba počítačovej gramot-
nosti, o ktorú je medzi seniormi stále veľký záu-
jem. Počítače budú potom sprístupnené aj v
čase mimo vyučovacích hodín s možnosťou
využitia internetu. Chceme využiť aj skúsenosti
z iných miest, kde mladí učia starších (vnuci sta-
rých rodičov), čo považujeme za veľmi zaujíma-
vý a užitočný spôsob realizácie medzigenerač-
ných vzťahov.

V súčasnosti je vypísané druhé kolo granto-
vých žiadostí nadácie Orange s názvom

, kde sa uchádzame tiež o podporu
ďalších zámerovATV – ale o ich obsahu budeme
radšej informovať, až keď budeme úspešní, aby
sme ich „nezakríkli“.

Vhodným a lákavým doplnkom spoločen-
ských aktivít pre seniorov sa ukázali aj

. V minulosti boli zamerané na návšte-
vu energetických podnikov (Jaslovské Bohu-
nice, Gabčikovo, Čierny Váh, Mochovce) a kult-
úrnych pamiatok (Banská Štiavnica, Trnava a
dve výstavy výtvarného umenia v Budapešti).
Posledná smerovala na výstavu impresionistov

.
V máji sa pripravuje exkurzia na

medzi Skalicou a Strážnicou, na jeseň je zámer
cestovať do Neu-
siedlu am See a kaštieľa Esterházyovcov vo
Fertőde, nazývaného aj „maďarský Versailles“.
Ďalším zámerom je návšteva Mosonmagya-
róváru a kláštora , iné exkurzie sa
môžu uskutočniť podľa návrhov záujemcov nie-
len do miest, ale i do rôznych podnikov v okolí
(Modra, Stupava, Sereď, Hlohovec, atď.). Za-
hraničné cesty organizuje cestovná agentúra
EUROSAND, náklady si financujú účastníci spra-
vidla sami, ale napr. vstupenky na poslednú

„Zelená pre seniorov“

„Zelená
pre seniorov“

„Od Degasa po Picassa“

dataprojektora
počítača

odborné
exkurzie

Baťov kanál

okolo Neziderského jazera

Pannonhalma

výstavu v Budapešti boli pre študentov ATV
uhradené z kultúrneho fondu mesta.

Z nových aktivít ATV treba ešte spomenúť
návštevu divadelného prestavenia

v novej budove SND v Bratislave s
poprednými slovenskými hercami za veľmi
prijateľnú cenu 3 €. Predstavenie sa uskutoční

Záujemcovia sa môžu
prihlásiť u vedúcich študijných odborov do
9. 4. 2010. V prípade záujmu možno zorgani-
zovať aj dopravu autobusom.

Od septembra 2010 bude novou koordiná-
torkou RNDr. Jaroslava Trubenová, PhD., kto-
rá chce nielen organizovať výučbu, ale zriadiť
aj webovú stránku a realizovať ďalšie nápady
na rozšírenie a skvalitňovanie činnosti ATV.
Bude o nich informovať pri otvorení 4. ročníka.
Zápis bude prebiehať začiatkom septembra,

nových študentov je plánovaná
na . O všetkých pripravovaných
podujatiach budeme včas informovať.

,
koordinátor ATV

Ženský
zákon

v nedeľu 18. apríla.

imatrikulácia
29. 9. 2010

Doc. Ing. Viktor Wittlinger, PhD.



V pezinskom Dome kultúry sa u-
skutočnila 17. marca prehliadka tvo-
rivosti detí materských škôl pod ná-
zvom NAJMENŠÍ FESTIVAL. Toto
podujatie, ktorého hlavným organi-
zátorom je Pezinské kultúrne cent-
rum, sa konalo už po desiatykrát.

Na festivale účinkovali deti zo šty-
roch materských škôl – MŠ Vajan-
ského ulica, ZŠ s materskou školou
Orešie, MŠ Viničné a Elokované
stredisko MŠ Modra, Sládkovičova
ul. Všetci účastníci festivalu sa pred-
stavili s hodnotnými programami,
čo potvrdilo nielen šikovnosť a ta-
lent účinkujúcich detí, ale hlavne to,
že v týchto školách sa deťom vše-
stranne venujú a neboja sa prezen-
tovať svoje aktivity na verejnosti.
Vystúpenia hodnotila porota pod

vedením Mgr. Zuzany Majerníko-
vej. Na základe jej verdiktu si naj-
vyššie ocenenie tentoraz odniesla
MŠ Vajanského ul., dve druhé mies-
ta získali ZŠ s MŠ Orešie a MŠ Vi-
ničné a tretie ES MŠ Modra.

Účasť účinkujúcich na podujatí je
voľná, organizátori každý rok pozý-
vajú všetky pezinské materské ško-
ly. Žiaľ, aj tentoraz záujem z našich
MŠ bol veľmi slabý, ešte že pravi-
delne prichádzajú na festival deti z
Viničného a Modry. Znovu sme sa
však mohli presvedčiť, že najmenší
majú zo svojich vystúpení radosť a
sú tiež veľmi vďačné publikum.

Všetkým, ktorí toto podujatie pre
naše deti organizujú, patrí naše
poďakovanie

. (mo)

Vystúpenie detí z MŠ Vajanského ul

V sobotu 13. marca úderom dvanástej hodiny skončil piaty ročník pla-
veckej 24hodinovky. Zapojilo sa do nej 544 účastníkov, ktorí odplávali cel-
kom 74 km a 525 metrov. Úlohou organizátora – Mesta Pezinok, bolo za-
bezpečiť dostatočný počet plavcov, ktorí nepretržite plávali v jednej dráhe.
Plavci neboli limitovaní počtom účastí a tiež počtom odplávaných 25 met-
rových úsekov – dĺžok bazéna. Celková odplávaná vzdialenosť v pe-
zinskom bazéne za päť rokov dosiahla hodnotu 331,075 km ( cca vzdiale-
nosť medzi mestami Pezinok – Poprad) a do podujatia sa zapojilo doved-
na 2498 ľudí.

Súčasťou 24hodinovky bol aj duel miest Pezinok a Modra, ktorý sa usku-
točnil v piatok podvečer. Vňom boli lepší domáci, keď v časovom limite jed-
nej hodiny odplávali 3,5 km, plavci Modry o 600 metrov menej.

V tomto prípade išlo už o druhý duel miest. Tým prvým partnerom bol
Dolný Kubín a obe mestá súperili v roku 2008. Pezinčania dosiahli najväč-
šiu účasť – 633 plavcov, Dolný Kubín zase vytvoril slovenský rekord 24 ho-
dinovky v počte odplávaných kilometrov – presne 77,050 km.

(Igor Svitok, Slovenské rekordy)

Knihu Slovenské rekordy
si môžete objednať

na www.slovenskerekordy.sk



Vladimír Gašparík 63 r.
Štefan Hajtmanek 78 r.
Viktor Palkovič 70 r.

70-roční
Magdaléna Kollárová 5.3.
Bohdan Juráni 7.3.
Anna Sejčová 9.3.
Martin Starna 9.3.
Jozef Šipoš 18.3.
Ladislav Hotový 20.3.
Matej Chrappa 24.3.

Marek Bejdák a Tamara Granco-
vá Marián Formánko a Veroni-
ka Podstrelencová Jozef Hajas
a Mariana Kováriková

•
•

Adrian Tyko 22.1.
Markéta Vladová 28.1.
Tomáš Okresa 11.2.
Emma Hurtošová 12.2.
David Mičko 14.2.
Samuel Šesták 14.2.
Samuel Gašpar 17.2.
Matej Jaššo 18.2.
Peter Bánocký 26.2.
Alex Bäuml 26.2.
Štefan Krajčovič 28.2.
Tamara Labudíková 5.3.
Karin Krajčíriková 8.3.
Martin Hanuščin 10.3.
Filip Štrbka 10.3.

Dňa 20. marca uply-
nuli tri roky od smrti
môjho milovaného
manžela

.
S láskou spomína
manželka Irena.

Juliana MAŤUSA

Ako z tvojich očí žia-
rila láska, obetavosť
a dobrota, tak nám
budeš chýbať do
konca života.

V krásnych spomienkach si Juraj
stále s nami.

Dňa
26. 3. 2010 uplynul
rok od chvíle, keď
nás navždy opustil bez rozlúčky
náš, syn, manžel, otec a brat

Najbližšia rodina, pria-
telia a známi.

Juraj BELAY.

Neplačte a nechajte
ma v kľude spať, i bez
sĺz možno spomínať.
Nebolo mi dopriate s
vami byť, nebolo lie-
ku, aby som mohol s
vami žiť. Dňa 5. 2.

2010 uplynulo 26 rokov od úmrtia

z Pezinka. S láskou spomína celá
rodina.

Františka LAJOŠA

Utíchol tvoj hlas,
srdce prestalo biť a
my už len so spomi-
enkou musíme žiť.
Dňa 12. 3. 2010 uply-
nulo 26 rokov od úmr-
tia

z Pezinka. S láskou spomína celá
rodina.

Františky SOBOLČÍKOVEJ

V srdciach tých,
ktorí Ťa milovali,
budeš stále žiť. Dňa
28. 3. 2010 si pripo-
menieme 2. výročie,
čo nás navždy opus-
til náš drahý otec,
dedko a pradedko

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomína
dcéra Alena a ostatná smútiaca
rodina.

Dominik KLAMO.

28. marec 1920 bol
dňom, keď sa pred
deväťdesiatimi rok-
mi narodil

ktorý svojich najbliž-
ších opustil 25. mar-
ca 2008. Na svojho otca, dedka a
pradedka s láskou a úctou spomí-
najú dcéry Veronika, Gabika, Anka,
Janka, Martuška, Esterka a syn
Ivan s rodinami.

Vladimír MILKO,

Dňa 26. 3. 2010 uply-
nul rok, čo nás navždy
opustila naša drahá
mamička, vdova

z Pezinka. Kto ste ju
poznali a mali radi, venujte jej s
nami tichú spomienku. Ďakujeme
všetkým. So žiaľom v srdci spomí-
najú dcéry Viera, Marta, Ľubica a
syn Viliam s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Mária
KOLÁRIKOVÁ

Spomienka na Teba
nikdy nevymizne zo
sŕdc tých, ktorý Ťa
milovali a sú Ti vďa-
ční za lásku a obeta-
vosť. Dňa 28. 2.
2010 uplynuli 2 roky
čo nás opustil

Spomíname s láskou a úctou, ma-
nželka a deti.

Ladislav BABALA.

Dňa 14. 2. sme si pri-
pomenuli 3. výročie
smrti našej drahej

S láskou spomínajú
manžel a deti s rodi-
nami.Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Márie
KOLESÁROVEJ.

Dňa 2. 2. 2010 sa
dožila krásneho ži-
votného jubilea 70.
narodenín naša ma-
mička, babička a
svokra

Všetko najlepšie, veľa zdravia,
lásky a božieho požehnania, želá
dcéra Gabriela, synovia Miroslav,
Ľubomír a Peter s rodinami.

Mária
KOPÁČIKOVÁ.

Dňa 30. 3. 2010 uply-
nie 13 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý otec, dedko a
pradedko

S úctou a láskou spo-
mína dcéra a syn s rodinami.

Ján BELANSKÝ.

Ďakujeme všetkým
príbuzním, priateľom
a známym, ktorí dňa
19. 2. odprevadili náš-
ho drahého manžela,
otca, starého otca a
pradedka

na poslednej ceste. Ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové da-
ry. Smútiaca rodina.

pplk. v .v. Rudolfa ZÁMEČNÍKA

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
cintoríne snívaš svoj sen. Už niet
návratu, ani nádeje, len cesta k
hrobu nás k Tebe zavedie. V ne-
známy svet odišiel si spať, zaplakal
každý, kto Ťa mal rád. Odišiel si od
nás, my ostali sme v žiali, no vždy
budeš v srdciach tých, ktorí Ťa milo-
vali. Dňa 15. 3. 2010 sme si pripo-
menuli šieste výročie úmrtia nášho
milovaného manže-
la, otca a deduška

S láskou spomínajú
manželka Mária, syn
Marián a dcéra Iveta
s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým priateľom a známym,
ktorí mu s nami venujú tichú spomi-
enku.

Štefana BEDECSA.

Očiam si odišla, v
srdci si zostala. Dňa
7. 3. 2010 uplynulo
10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
matka, sestra, svo-
kra, babka a prababka

Ďakujeme všetkým, ktorí jej so
smútiacou rodinou venujú tichú
spomienku.

Juliana GALGÓCIOVÁ.

Dňa 7. 4. 2010 si
pripomenieme ne-
dožitých 66 rokov
nášho otca a dedka

Spomínajú dcéry s
rodinami.

Pavla AULITISA.

Ďakujeme všetkým príbuzným a zná-
mym, že dňa 18. 2.
2010 odprevadili na
poslednej ceste nášho
drahého zosnulého

Smútiaca rodina.

Štefana
HAJTMÁNKA

Tak tíško odišla duša
tvoja, že nestihla si
povedať ani zbohom,
rodina moja. Dňa 25.
2. 2010 uplynuli 2 roky,
čo nás vo veku 47
rokov navždy opustila

naša milovaná mamička, manželka
.

Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím
s nami tichú spomienku. Man-žel
Ondrej, synovia Andrej, Michal a
ostatná smútiaca rodina.

Marta PULŠČÁKOVÁ

Už len kyticu ruží z
lásky Ti môžeme na
hrob dať, za všetko
krásne Ti ďakovať a
s láskou v srdci spo-
mínať. Odišla si tíško
už niet Ťa medzi na-

mi, v našich srdciach žiješ spomi-
enkami. 31. 3. 2010 si pripomí-
name 9. výročie smrti našej drahej
manželky, mamičky a babičky

S láskou spomínajú manžel Jozef,
dcéry Viera aĽubica s rodinami.

Veroniky WITTGRUBEROVEJ.

JUDr. Dušan Drdák 59 r.
Katarína Chanečková 73 r.
Ing. Rudolf Zámečník 81 r.
Veronika Zápražná 75 r.
Adriana Blažová 54 r.
Peter Cintavý 50 r.
Emília Kramárová 67 r.
Rudolf Boďa 78 r.
Jozef Valachovič 95 r.
Engelbert Horecký 78 r.
Hildegarda Miklenčičová 68 r.
PhDr. Rudolf Šima CSc. 79 r.
Eleonora Ježíková 79 r.
Marta Tomaškovičová 83 r.
Marta Burghartová 65 r.
Ľudovít Kovačovský 85 r.
Rozália Žaliová 76 r.
Jaroslav Kľúčik 60 r.

Eva Bonková 24.3.
Jozef Miškovský 26.3.
Jozef Bulík 27.3.
Ľudmila Chrappová 29.3.
Jozef Horváth 30.3.

František Kanka 1.3.
MVDr. Peter Weiss 9.3.
Jozef Šuran 22.3.

Pavla Handreichová 9.3.
Jozef Trubár 13.3.
Mária Hupková 26.3.

Viera Putrová 11.3.

Ján Holický 1.3.
Maria Moravčíková 2.3.
Ján Kurtiš 23.3.
Anna Humerová 27.3.

Juraj Dzvonik 30.3.

Alžbeta Machová 26.3.

75-roční

80-roční

85-ročná

90-roční

93-ročný

94-ročná

Dňa 14.2. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama,babka

.
S láskou spomíname.

Dcéry Beata, Kveta, vnuci Janko s
nevestouAngelikou a Danko.

Janka
Minarovičová



Dňa 28. marca 2010 by sa dožil
90 rokov Vladimír Milko, rodák z
Lysej pod Makytou, mlynár, úrad-
ník, kamenár, geológ, organizátor
kultúrneho a duchovného života,
misionár medzi Rómami, ochot-
nícky herec, zakladateľ ekumenic-
kých stretnutí katolíkov a evanjeli-
kov, hudobného festivalu Sakro-
song, Združenia kresťanských
seniorov, Tretieho rádu sv. Fran-
tiška, Slovenského orla, Kresťan-
sko-demokratického hnutia. Za-
slúžil sa o prvý letecký deň v
Pezinku, vrátenie Kresťanského
domu Cirkvi, záchranu a reštauro-
vanie mariánskeho stĺpa, rekon-
štrukciu kalvárie a vybudovanie
krížovej cesty, ukrývanie prena-
sledovaného kňaza Štefana
Drába. Ako kamenár vyhotovil
náhrobné pomníky kňazom z
Charitného domova, zreštauroval
portály Farského a Dolného kosto-
la, sochu sv. Antona pri Kapu-
cínskom kostole a sochu sv. Jána
Nepomuckého pri Farskom kosto-
le, pomník padlým v 2. svetovej
vojne a ďalšie pamiatky. Jeho
životná púť a dlhoročné a činorodé
pôsobenie v Pezinku skončilo 25.
marca 2008. Peter Sandtner

Nedožité
90. narodeniny
Vladimíra Milka

Médiami nedávno prebehla in-
formácia o náleze unikátnej plasti-
ky z obdobia mladšej doby kamen-
nej v Beladiciach pri Nitre. Mest-
skému múzeu v Pezinku sa plasti-
ku, veľmi podobnú Beladickej Ve-
nuši podarilo získať koncom roku
2010 archeologickým výskumom.
Ten zrealizovalo Múzeum v Pezin-
ku v spolupráci s Archeologickým
múzeom SNM v lokalite Monari na
rozhraní katastrálnych území Slo

venského Grobu a Grinavy. Lokali-
ta stavebného komplexu Monari sa
rozkladá v polohách „Štepnice“ a
„Za Baťovým“ v tesnej blízkosti po-
lohy Grinava – Dlhé Pole, kde bola
archeologickým výskumom odha-
lená eneolitická osada tzv. boleráz-
skej skupiny bádenskej kultúry, a
preto sa aj v polohe Monari pred-
pokladali archeologické nálezy.

Archeologický výskum, ktorý s
prestávkami prebiehal od októbra

2008 do konca mája 2009 tento
predpoklad do bodky vyplnil. Na
ploche, ktorá bola v minulosti silne
podmáčaná a zaplavovaná voda-
mi Jurského Šúru, sa podarilo zis-
tiť osídlenie vo viacerých historic-
kých epochách. Ľudia tu žili v ob-
dobí eneolitu, v dobe laténskej a
tiež v období včasného stredove-
ku.

Medzi najzaujímavejšie nálezy
patrí okrem vzácnej medenej in-
dustrie nesporne malá, 6,5 cm vy-
soká, výrazne štylizovaná plastika
ženy s naznačenou hlavou, prsia-
mi a zadkom, ktorej vek môžeme
na základe sprievodného materiá-
lu datovať na viac ako 6000 rokov.
Takéto štylizované plastiky mali
v období existencie ludanickej sku-
piny lengyelskej kultúry, do ktorej
patrí aj naša „Grobská Venuša“
pravdepodobne rituálny charak-
ter a slúžili asi ako magické amu-
lety.

„Grobská Venuša“ sa tak stala
najstaršou plastikou v pomerne
bohatej zbierke pravekých plastík,
ktorá je súčasťou stálej expozície
Mestského múzea v Pezinku.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Objav Lengyelskej Venuše v Slovenskom Grobe



Spoločnosť IRI AGROGFO-
REST, a. s. pozýva všetkých Pe-
zinčanov na otvorenie jazdeckej
sezóny v areáli Rozálka. Počas
tretieho aprílového víkendu, (16.-
18.4.), sa bude konať podujatie
Jarná cena mesta Pezinok.

Táto akcia bude príjemných spo-
jením dvoch obľúbených disciplín,
ktoré už návštevníci Rozálky
veľmi dobre poznajú. Jedny pre-
teky budú venované milovníkom
westernu, rodea a divokého zápa-
du. Budú sa tu totiž konať wester-
nové preteky v drezúrnych aj rých-
lostných disciplínach. Už od piatku
budú do areálu prichádzať kovboji
so svojimi tátošmi, aby počas
dvoch dní previedli svoje schop-
nosti a zabojovali o cenu primáto-
ra mesta Pezinok.

Bude sa súťažiť vo všetkých
disciplínach, ktoré toto odvetvie
pozná a tie najnáročnejšie zo
súťaží sa budú súťažiť dvojkolovo.
To znamená, že v sobotu, po
odjazdení disciplíny, ešte nespo-
známe víťaza, ten bude známy až
po druhom, nedeľnom kole. Preto
si na preteky v Rozálke rezervujte
celý víkend.

Pripomíname, že westernové
preteky sa budú konať na novovy-
budovanom kolbišti, ktoré bude
počas akcie slávnostne otvorené.
Hostia a návštevníci areálu budú

zasa sledovať preteky z bezpečia
novej krásnej tribúny.

V sobotu 17. apríla budú okrem
„westerňákov“ v areáli Rozálka
súťažiť aj vyznávači vytrvalostného
jazdenia. Jazdci a ich kone prejdú
po prírodnom teréne v prostredí
krásnych Malých Karpát až 80km.
Po určitých úsekoch sa budú pria-
mo pred očami divákov odohrávať
veterinárne kontroly, ktoré určia, či
je kôň schopný pokračovať v prete-
ku. Pre neregistrovaných jazdcov a
kone je počas vytrvalostných pre-
tekov organizovaný verejný tré-
ning, kde si na trase 20 km vyskú-

šajú náročnosť tejto disciplíny. Po
ukončení všetkých súťaží bude
nasledovať slávnostné vyhodnote-
nie, z ktorého si najúspešnejšie
dvojice odnesú ceny.

Na tých, ktorým sa kone mália,
čakajú v miniZOO jej starí aj noví
obyvatelia, ktorí sa po dlhej zime
tešia na návštevníkov areálu, a to
najmä deti.

Podujatie Jarná cena mesta Pe-
zinok vznikla aj vďaka spolupráci s
primátorom mesta Pezinok, Mgr.
Oliverom Solgom, ktorý odovzdá
aj cenu víťazom niektorých súťa-
ží. Mgr. Petra Hašová

Veľmi pekná a tvorivá akcia,
ktorá sa stala v Pezinku už tradíci-
ou, je karneval na lyžiach na záver
lyžiarskej sezóny. Rodičia i deti aj
v tomto roku naň netrpezlivo čaka-
li. Bolo treba pripraviť si mas-ky a
čo je veľmi dôležité, aby boli
nápadné, kreatívne, zaujímavé a
tiež neboli len z požičovne masiek.
Prvý takýto karneval tento rok sa
uskutočnil na Pezinskej Babe, o
deň neskôr na Zochovej chate.

Organizátorom na Babe vyšlo i
krásne počasie. Zatiaľ čo v Bra-
tislave i Pezinku bolo už skoro
jarné počasie, v Malých Karpatoch
v nadmorskej výške 527 m n.m.
vládol ešte mráz. Zjazdovka bola
dobre pripravená, na lyžovanie
boli veľmi, dobré podmienky.
Účasť bola nad všetky očakávani-
a, veľmi veľa masiek bolo či už v
kategóriách detí, mládeže aj
dospelých. Masky vyhodnocovala
porota zložená nielen z organizá-
torov ale i rodičov a detí. Hoci
vyhrať prvú cenu nemohol každý,
aj tak každý, kto prišiel, zvíťazil,
lebo si výborne zalyžoval. Víťaz-
né masky dostali na pamiatku
veľké poháre a vecné ceny od

sponzorov, ktorým patrí poďako-
vanie za to, že nezabúdajú ani na
akcie regionálneho významu.
Poďakovanie si zaslúži aj Ly-
žiarsky klub Baba za vzornú or-
ganizáciu a umožnenie bezplat-
ného lyžovania pre účastníkov v
maskách. V prevádzke boli dva
vleky, ktoré vôbec nestíhali veľký
nápor lyžiarov. I pri čakaní na vlek
sa dalo obdivovať oduševnenie
detí, ktoré doslova karnevalom ži-

li. Veríme, že táto akcia bude mať
pokračovanie aj v budúcom roku
a hoci to bola oficiálna rozlúčka
so snehom a lyžovačkou na Babe,
je celkom možné, že tohtoroč-
ná lyžovačka skončí až v apríli.
Bolo by veru fantastické zažiť
Veľkonočnú lyžovačku na svahu
s korbáčmi a oblievačmi nielen
Pezinka, ale aj Bratislavy a oko-
lia.

Mgr. Ladislav Večera

Časť účastníkov karnevalu pred vyhodnotením masiek Foto (mo)

V sobotu 23. januára bolo v Cen-
tre voľného času bolo počuť
smiech detí. Pripravili sme pre deti
predškolského veku bábkové diva-
dielko o troch zlých princeznách.
Deti sa zapájali do deja, divadielko
malo rodinnú atmosféru. Nebolo
tu cítiť, že deti boli diváci a herci
hrali, ale na hodinu sa stali aj deti
hercami. Po divadielku si mohli v
dielničkách vyrobiť papierovú báb-
ku, s ktorou si mohli vyskúšať za-
hrať divadielko.

Je pre nás veľkou motiváciou
pokračovať v divadielku pre deti,
keď vidíme, že v Pezinku je stále
viac mladých rodín, ktoré majú záu-
jem o kultúru. Chceli by sme po-
kračovať každý druhý mesiac v in-
teraktívnych divadielkach, ktoré
budú na inú tému a nebudú chýbať
dielničky. Tešíme sa naďalšie diva-
dlo s našimi malými hercami.

(cvč)

V Centre voľného času v Zá-
mockom parku sa uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie cien a diplo-
mov žiakom, ktorí uspeli v okres-
nom kole medzinárodnej súťaže

. Zo 158 prác
porota vybrala najlepšie, ktoré po-
putujú do celoslovenského kola.

Ocenené práce:

l. miesto Domi-
nika Sedliaková (ZŠ Vajanského,
Modra), 3.Mária Dulajová (ZŠ Fán-
dlyho, Pezinok), čestné uznanie:
Adam Havlík (ZŠ Fándlyho Pezi-
nok);

1. Diana Klamová
( ZŠ Fándlyho, Pezinok), čestné
uznanie – Simona Semjanová (ZŠ
Fándlyho, Pezinok);

l. Martin Klačan-
ský, 2. Peter Brunovský, 3. Mi-
chaela Bauerová (všetci ZŠ Ku-
peckého, Pezinok), čestné uzna-
nie: Erik Šafár (ZŠ a MŠ Orešie,
Pezinok), Silvia Šarkoziová (Špec.
ZŠ Vajanského, Modra);

l.Adrián Kičin (Cir-
kevná ZŠ, Doľany), 3. Filip Slyško
(ZŠ Fándlyho, Pezinok);

l. Patrik Hoblík
(Gymnázium Modra);

l. Jakub Koneč-
ný (ZŠ Slovenský Grob), 3. Jana
Vašeková, Viktor Pagáč (obaja ZŠ
Fándlyho, Pezinok), čestné uzna-
nie: Zorana Kutlaková (ZŠ Na bie-
lenisku, Pezinok), Gabriela Pálová
(Gymnázium Pezinok).

EURÓPA V ŠKOLE

LITERÁRNAČASŤ
I. kat. 6 – 9 rokov:

II. kat. 10 – 12 r.:

III. kat. 13 – 15 r.:

UMELECKÁČASŤ
I. kat. 6 – 9 rok.:

II. kat. 10 – 12 r.:

III. kat. 13 – 15 r.:

(CVČ)



Náš klub Spoločnosti Prome-
theus uskutočnil v roku 2009
zbierku drobných mincí pre zrako-
vo postihnuté deti v Levoči. Do
dvoch pokladničiek sa vyzbieralo
takmer 200 eur. Dialo sa to spôso-
bom úplne dobrovoľným, nikto od
nikoho nič nepýtal, nikto nikoho na
ničnenavádzal.

V marci sme i tento rok venovali
Malokarpatskej knižnici dve knihy.
Prvá kniha, Protagonisti dejín slo-
bodomyseľnosti od prof. Jarosla-
va Čelka, predstavuje čitateľom
150 významných osobností atei-
zmu, panteizmu, deizmu, empi-
rizmu, náboženského skepticizmu
atď., ktorí sformulovali pôsobivé i
presvedčivé kritické názory o ná-
boženstve a cirkvách. Druhá kni-
ha, ktorej autorom je Štefan Sur-
mánek, upúta veľavravným ná-
zvom Klerikalizácia verejného ži-
vota na Slovensku ako prejav a
dôsledok silnejúceho vplyvu kato-
líckej cirkvi.

O našich ďalších aktivitách a
všeobecne o nás sa dozviete aj na
internetovej stránke www.prome-
theus-pezinok.estranky.sk. Tu ná-
jdete aj pokyny a formuláre na pou-
kázanie 2 % z vašich daní Spoloč-
nosti Prometheus, ktorá iba vďaka
vašej podpore bude môcť aj naďa-
lej pomáhať občanom, ktorí to po-
trebujú a budú môcť presadzovať
a uskutočňovať humanizmus v na-
šej spoločnosti. Ďakujeme za vašu
podporu. Môžete nám i napísať na
e-mail: prometheuspk@gmail.com.

združenie svetských
humanistov Klub Pezinok

Spoločnosť Prometheus

Už po štvrtý raz priviedla RYT-
MIA na pódium nových taneční-
kov a tí minuloroční boli tento rok
opäť o niečo lepší. Dobrý tanec,
skvelá muzika, hra svetiel a plná
sála divákov 20. februára v Dome
kultúry boli dôkazom, že akcie po-
dobného zamerania majú zmysel
a sú tou správnou motiváciou pre
organizátorov – Centrum voľného
času a jeho partnerov Pezinské

kultúrne centrum a Reviu – Malo-
karpatskú komunitnú nadáciu.

Na tohtoročnej RYTMII zatan-
covalo 21 tanečných súborov z
Pezinka, Modry, Trnavy, Bratisla-
vy a Veľkej Mane. Dvom stovkám
tanečníkov tlieskalo asi 400 divá-
kov.

Vďaka všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom tento festival
moderného tanca podporili.

Návštevníci budú môcť vysta-
vené vína ochutnať a zároveň
ohodnotiť.

Vystavovatelia musia vzorky
odovzdať v dňoch 1., 6. a 7. apríla
2010 na týchto zberných mies-
tach: , Hurba-
nova ul. 6, Pezinok, Grinava, v ča-
se od 17.00 do 20.00 hod., tel.
0908 116 048,

, Štúrova ul. 13, Pezinok, Gri

Spolok priateľov dobrého ví-
na GRINAVSKÝ HROZEN uspo-
riada v sobotu 10. apríla v pries-
toroch Základnej školy Orešie
4. GRINAVSKÚ OCHUTNÁVKU
VÍN. Podujatie sa uskutoční v
čase od 14.00 do 20.00 hod.

Jozef Krasňanský

Marian Krasňan-
ský

nava, 17.00 – 20.00 hod., tel. 0903
852 694, , Myslenic-
ká ul. 20, Pezinok, Grinava, 8.00 –
20.00 hod., tel. 0903 427 020.

Každý vystavovateľ odovzdá
dve fľaše z každej vzorky vína s ob-
jemom 0,75 l s označením mena
vinára, odrody a ročníka. Vzorky
treba priniesť vo fľašiach „Bordo“
(0,75 l fľaša zelená). Pokiaľ vysta-
vovateľ takú nemá, preberajúci mu
ju poskytne. Bližšie informácie o
spôsobe hodnotenia získate na
zberných miestach.

Víťazné vína budú ocenené. O
dobrú náladu sa postará Dychová
hudba Grinavanka. Tešíme sa na
vašu návštevu.

Jozef Šindler

(dš)

Pozvánka na ochutnávku vín

Po dlhšej prestávke sa nadšen-
ci pezinského hokejbalu rozhodli
čosi urobiť pre oživenie tohto špor-
tu v našom meste. Hokejbal mal
u nás istý čas veľmi živú činnosť,
ale táto sa dostala do úplného útl-
mu. Neznamenalo to, že mladí Pe-
zinčania na tento obľúbený šport
zabudli. Začali chodiť hrať do Sen-
ca, majú svoje mužstvá alebo sú
súčasťou iných družstiev.

Opravili sme ihrisko pri „Poho-
továku“, založili sme ligu a boli by
sme radi, keby sme medzi nás pri-
lákali čo najviac záujemcov o ho-
kejbal. Tešíme sa na organizova-
nie l. ročníka Pezinskej hokejbalo-
vej ligy – sezóna 2010.

Ak sa chcete dozvedieť o pezin-
skom hokejbale viac, navštívte
našu stránku www.hokejbalpezi-
nok.eu, prípadne si pozrite vitrínku
na plote Základnej školy na Fán-
dlyho ulici.

Zároveň vás pozývame v sobo-
tu 3. apríla do priestorov hokejba-
lového ihriska pri Policajnej škole
na Fajgalskej ceste, kde sa usku-
toční l. ročník hokejbalového tur-
naja starých pánov o Putovný po-
hár primátora mesta Pezinok. Tur-
naja sa zúčastnia tímy Vitamíny,
Nový Život, Haliganda, Atlas, Har-
mónia – Pezinok a HSM – Orly-
Modra. Súčasťou akcie bude ofi-
ciálne znovuotvorenie hokejbalo-
vého areálu.

Všetkých vás srdečne pozýva-
me. Spoločne prežijeme príjemný
športový deň pri guláši a dobrom
vínku.

prezident únie
Ing. Ľubomír Košťál



V dňoch 26. a 27. februára sa
uskutočnil v Banskej Bystrici 10.
ročník medzinárodného turnaja v
kicboxe Slovak Open. Štartovali
pretekári zo siedmich krajín – z Ma-
ďarska, Českej republiky, Slovin-
ska, Poľska, Ukrajiny, Rakúska a
Slovenska. Medzi 400 štartujúcimi
boli aj pretekári z Karate Kickbox
klubu Pezinok. Umiestnenie naši-
ch:

(kat. light contact do 55 kg),
– Alexandra Horáková

(light contact do 60 kg, vo finále
prehrala s vicemajsterkou sveta
Maďarkou Gabrielou Bogy), Juraj
Hollan (kat. starších kadetov do 57
kg), David Moškovič (kat. mužov,
light contact nad 94 kg ),

-Z. Gregušová (semi
contact do 55 kg), Marek Mistrík
(K-l R do 86 kg).

1. miesto – ZUZANAGREGU-
ŠOVÁ
2. miesto

3. miesto

(mh)

Bratislavský fut-
balový zväz aj v
tomto roku organi-
zoval Zimný turnaj
seniorov vo futba-
l e , k t o r ý b o l

dobrou prípravou na jarnú časť
majstrovských súťaží. V turnaji štar-
tovalo 24 prevažne treťoligových a
štvrtoligových tímov, ktoré boli zara-
dené do troch osemčlenných sku-
pín. Hralo sa na ihriskách s umelým
povrchom – v Bratislave na Mladej
Garde, Rapide a v Senci na Mon-
tostroji.

Z pezinských mužstiev na turnaji
štartoval iba treťoligový PŠC. V sku-
pine C, ktorá sa hrala v Senci,mal
za súperov tímy Kráľovej pri Senci,
Lozorna, Slovenského Grobu, Vi-
ničného, Zohora, Blatného a Mod-
ry. Zo siedmich zápasov šesť vyhral

a jeden prehral (s Kráľovou pri Sen-
ci 3:1). So ziskom 18 bodov a skóre
38:9 sa stal víťazom skupiny a post-
úpil do semifinále. Štvoricu semifi-
nalistov doplnili Svätý Jur, Rovinka
a Kráľová pri Senci. Súperom Pe-
zinka sa stala štvrtoligová Rovinka,
ktorá zvíťazila v skupineA. Naši fut-
balisti vyhrali suverénne 5:2. Vybo-
jovali si tým účasť vo finále, kde ich
čakal Svätý Jur, ktorý v semifinále
vyradil Kráľovú pri Senci. Naši
chlapci urobili úspešne aj rozhoduj-
úci krok, svojho rivala vo finále zdo-
lali 2:1. Za Pezinok skórovali Havri-
la a Ducký. V zaujímavom a drama-
tickom zápase Pe-zinčania po pr-
vom polčase viedli 2:0 a ešte ne-
premenili pokutový kop, v druhej
časti však inkasovali a nakoniec sa
obávali o výsledok.

povedal
nám tajomník PŠC

.
PŠC vstupuje do jarnej časti

treťoligovej súťaže z prvej priečky.
Po jesennej časti mal v tabuľke o
bod viac ako druhý Plavecký Štvr-
tok.

„ Išlo o kvalitnú zimnú prí-
pravu nášho tímu. Niektorí súpe-
ri v turnaji boli zo začiatku slabší,
očividne sa však zlepšovali.
Mužstvá sa postupne rozohráva-
li a zapájali do svojich kádrov no-
vých hráčov. Z odohraných 9 zá-
pasov sme iba jeden prehrali,
keď sme mali problémy so zlože-
ním mužstva. Hralo sa na kvalit-
nom ihrisku s umelým povrchom
a pozitívne hodnotím i to, že pís-
kali dobrí rozhodcovia,“

Dušan Berze-
di

(mo)

Vo štvrtok 8. apríla sa usku-
toční 32. ročník pretekov Beh
mesta Pezinok. Zúčastniť sa ho
môžu všetci tí, čo radi behajú,
bez ohľadu na vek. Usporiada-
telia Mesto Pezinok, Centrum
voľného času a Klub orientačné-
ho behu Sokol Pezinok kvôli pre-
biehajúcim stavebným prácam v
Zámockom parku presunuli pre-
teky na Základnú školu na Ku-
peckého ulici v Pezinku. Pre-
zentácia pretekárov bude od
14.00, štart pretekov o 15.30
hod. (cvč)

BASKETBAL (extraliga muži)
1. kolo Play Off

30.3., 3.4., 7.4.,
2. kolo Play Off

17.4., 21.4., 24.4.

18.4.

11.4.

(10.4., 14.4)

(28.4., 1.5.)
Domáce zápasy sa hrajú 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

Hrá sa na futbalovom štadióne
v Pezinku o 16.30 hod.

VOLEJBAL (extraliga ženy)

HÁDZANÁ (1. liga, muži)

VTC Pezinok – Senica

Pezinok – Jablonec

11.4. Pezinok – Šaľa

FUTBAL (III. liga)

Pretekári pezinského Karate –
kickbox klubu sa zúčastnili 4. kola
Pohára federácie detí a mládeže v
karate. Na podujatí štartovalo 280
pretekárov. Umiestnenie našich:
3. miesto – Richard Spiegel (kata
žiaci 10 – 13 r., nad 4.kyu), Daniel
Štetiar (kumite chlapci 7 – 9 r.), Da-
niela Šiandorová (kumite dievčatá
12 – 13 r, – 165 cm). (kt)

V sobotu 20. februára 2010 sa v
priestoroch športovej haly SOU na
Komenského ulici uskutočnil prvý
ročník zimného halového turnaja
„starých pánov“ vo futbale. Orga-
nizátorom bolo občianske zdru-
ženie Old Boys Pezinok a záštitu
nad ním prevzala firma ZMOP
s.r.o.

Počas slávnostného nástupu
zúčastnených družstiev privítal
všetkých účastníkov primátor mes-
ta Pezinok Mgr. Oliver Solga a zá-
stupca partnera turnaja, firmy
ZMOP s.r.o. Ing. Škarupa. Pozva-
nie na prvý ročník turnaja prijalo
celkovo osem mužstiev z Pezinka,
Bratislavy, Prašíc, Vinosadov a Ha-
muliakova.

V priateľskej a korektnej atmo-
sfére sa napokon do semifinále do-
stali dva pezinské tímy – Old Boys
Pezinok a Drevomaket Pezinok a
po jednom tíme z Vinosadov a Pra-
šíc. V prvom semifinále zvíťazili
Old Boys Pezinok nad Prašicami
3:1 a v druhom podľahol Drevo-
market mužstvu Vinosadov 1:3, no
náladu si určite napravil v boji o tre-
tie miesto, v ktorom zvíťazil po re-
míze 1:1, a 4:2 na pokutové kopy.
V samotnom finále zdolali Old
Boys Pezinok mužstvo z Prašíc po
dramatickom súboji 2:1 a stali sa
tak držiteľmi trofeje víťaza prvého
ročníka zimného halového turnaja
starých pánov v Pezinku. Ocene

nia za najlepšie individuálne výko-
ny prevzali: najlepší brankár Mar-
tin Ondrovič z Old Boys Pezinok,
najlepší strelec Oto Kubica z Vino-
sadov a najlepší hráč Luboš Urik z
Prašíc. Ceny pre najlepších
hráčov do turnaja venoval zástup-
ca primátora Ing. Ján Čech. Milým
spríjemnením turnaja a zároveň
prejavením úcty voči najstarším
členom združenia „Old Boys Pezi-
nok“ bol priateľský zápas, ktorý sa
v prestávke turnaja uskutočnil
medzi dvoma výbermi seniorov
Old Boys Pezinok. V zápase, kde
o výsledok určite nešlo, napokon
zvíťazil 4:0 výber „starších“ senio-
rov. Najdôležitejším konštatova-
ním o priebehu turnaja je však sku-

točnosť, že mi-
moriadnu spo-
kojnosť nad je-
ho organizáciou
prejavili zástup-
covia všetkých
zúčastnených
mužstiev.

O týždeň ne-
s k ô r s a
družstvo Old
Boys Pezinok

V sobotu 13. februára sa uskutočnil v Považskej Bystrici 3. turnaj se-
riálu Slovenského pohára mládežev kategórii mladšieho žiactva.

Najlepšie z Pezinčanov si viedol (Stolnotenisový klub ZŠ
Na bielenisku), ktorý je momentálne na treťom mieste aktuálneho slo-
venského rebríčka. Suverénne vyhral skupinu a hravo si vo štvrťfinále
poradil s Matejom Harabínom z Kežmarku. V semifinálovom zápase po-
dal tiež veľmi dobrý výkon, a hoci prehrával na sety už 2:0, dokázal zmo-
bilizovať svoje sily a zvrátiť stav vo svoj prospech. Víťazstvo znamenalo
postup do finále, kde už nestačil na dobre hrajúceho Tomáša Kopányiho
z Nových Zámkov. Obsadil tak veľmi pekné druhé miesto.

O deň neskôr sa konali v Malackách Majstrovstvá Bratislavského kra-
ja jednotlivcov v kategóriách mladšie žiactvo a dorast. Adam Brat pokra-
čoval vo veľmi dobrých výkonoch a v kategórii mladší žiaci suverénne
zvíťazil, čím si vybojoval titul Majster Bratislavského kraja. Za úspech
možno považovať i umiestnenie Matúša Sklenára a Martina Baku v prvej
osmičke.

Adam Brat

(PŽ)

zúčastnilo futbalového turnaja sta-
rých pánov v Bošanoch pri To-
poľčanoch, kde v konkurencii sied-
mich mužstiev Pezinčania získali
najcennejšiu trofej, keď vo finále
po remíze 1:1 zvíťazili na pokuto-
vé kopy 5:3. Za najlepšieho strelca
turnaja bol napokon vyhodnotený
Vladimír Kinder, bývalý česko-
slovenský reprezentant, hráč Old
Boys Pezinok.

Organizátori turnaja zároveň
ďakujú všetkým sponzorom, spo-
lupracovníkom a všetkým pria-
teľom pezinského futbalu, ktorí
prispeli svojím dielom k tomu, že
sa tento, pre mnohých „športový
sviatok“ v Pezinku uskutočnil.

(obp)



OZ Folklórna skupina OBSTR-
LÉZE Pezinok pozýva Pezinča-
nov i návštevníkov mesta na 3. roč-
ník Prehliadky folklórnych skupín
seniorov SLNKO V NÁS. Poduja-
tie sa uskutoční v sobotu 10. apríla
o 15. hod. v pezinskom Dome kult-
úry

Príďte sa pobaviť a stráviť spo-
lu snami príjemné víkendové popo-
ludnie. Vítaní sú všetci. (kn)

V Klube Cajlanov na Cajlanskej
ulici č. 95 si môžete každý ponde-
lok od 15. do 18. hodiny až do vy-
predania zakúpiť knihu autora Pet-
ra Sandtnera CAJLA. (r)

Nádherný kultúrny zážitok pri-
pravili členovia Folklórneho divad-
la Radosť na premiére spevohry
Takí sme boli v poslednú feb-
ruárovú sobotu v pezinskom Do-
me kultúry. Krásne pesničky za do-
provodu harmonikára Mariána Ga-
šparoviča, veselé prekárač-
ky a láskavý humor si získali ná-
vštevníkov, ktorí viackrát dali spon-
tánne najavo, že sa im vy-stúpenie
pezinských seniorov páči.

Predstavenie začalo smutnou
spomienkou na nedávno zosnulú
aktívnu členku súboru Máriu Grel-
lovú, ktorá začala tento program
ešte spolu s nimi nacvičovať, ale
žiaľ, jeho uvedenia sa už nedožila.
Účinkujúci Marienke poslali sym

bolický pozdrav do nebies a svoje
premiérové vystúpenie venovali
práve jej.

povedala nám
šéfka Občianskeho združenia Ra-
dosť , kto-
rá je aktívnou členkou súboru.

Premiérové predstavenie sa
vydarilo, určite nikto nebanoval,
že si ho prišiel pozrieť osobne. Po

„Spevohra Takí sme boli sú
spomienky na vznik a začiatky
súboru – samozrejme hyperbo-
licky..., je v nej veľa veselých
príhod, veľa pekných a zná-
mych pesničiek, ktoré sa snaží-
me čo najlepšie zahrať a zaspie-
vať. Naším spoločným cieľom
bolo ukázať, že sa na javisku stá-
le zlepšujeme,“

Mgr. Mária Miškeríková

kiaľ sa vám naskytne možnosť vi-
dieť ešte toto vystúpenie, iste ju
využite, snaživí amatérski herci aj
vám urobia radosť.

Spevohru Takí sme boli s člen-
mi súboru Radosť nacvičil režisér

.Dr. Kamil Baxa (mo)

Eman Penák a Anton Jedlička

Súbor FD Radosť v nových krojoch

Anka Šavarová (vpravo) v scénke so ženami. Najstarší člen súboru Alojz Sloboda pri sólo speve.

Už štvrtý rok sa v Dome kultúry
stretávajú milovníci ľudových pies-
ní, poézie a dobrých vtipov na
známom podujatí Spievanky.
Keďže sa tento projekt, ktorého
autormi sú Eva Wengová a Ján Ve-
selý, osvedčil, Pezinské kultúrne
centrum ho zaradilo do programu
stálych kultúrnych podujatí. Záme-
rom iniciátorov bolo, aby sa senio-
ri, ale nielen oni, mali kde stretá-
vať, mohli si zaspievať pesničky
svojej mladosti, rozveseliť sa a za-
budnúť aspoň na chvíľku na pro-
blémy a starosti. A to sa aj darí pl-
niť. Svedčí o tom už štvrtý rok exis-
tencie i návštevnosťna podujatí.A

ako ho hodnotia účastníci? Jedna
z nich – Helenka Slamková, to cha-
rakterizuje v týchto veršoch:

Na Spievanky chodíme,
dobre sa tu cítime,
od srdca si zaspievame,
na tie „zašlé“ spomíname.
Zabúdame na trápenie,
pesnička nás v srdci hreje.
Piesne nové, piesne zČeska,
tie najkrajšie zo Slovenska.

Piesne clivé, uspávanky,
čo spievali staré mamky.
Potom čosi do skoku,
ruka hore, do boku.

Harmonika vyhráva,
hneď je lepšia zábava.
Na gitare Trampské zvony,
brnkajú nám svoje tóny.

Touto cestou chceme poďako-
vať Pezinskému kultúrnemu cent-
ru, Televízii Pezinok, redakcii Pe-
zinčan a Pezinsko a všetkým
účastníkom Spievaniek, vďaka
ktorým podujatie žije.Ak viete hrať
na nejaký hudobný nástroj, spie-
vať, recitovať, či len v spoločnosti
pobaviť sa, prida j te sa k
nám. Radi vás medzi seba prijme-
me. Bude nám spolu veselo.

Ján Veselý

Výstava prezentuje diela ume-
leckého krúžku Výtvarné dielne,
ktorý vedie talentovaný mladý
umelec Martin Dzurek v spoluprá-
ci s Úniou nevidiacich a slabo-
zrakých (ÚNSS).

hodnotí fungovanie kr-
úžku Martin Dzurek.

M. Dzurek vedie krúžok na Kraj-
skom stredisku ÚNSS v Bratislave
už šiesty rok. Prostredníctvom
veľkej palety výtvarných štýlov, roz-
manitého dostupného materiálu
a príjemného odborného vedenia
vytvárajú pozoruhodné a hodnot-
né diela. Krúžok má veľký význam
aj vďaka rozvíjaniu zdravej seba-
reflexie, kreativity a predstavivosti.

Zrakovo postihnutí umelci sa
každý rok snažia o prezentáciu
svojich diel či už na Slovensku ale-
bo aj v susednýchČechách.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila
15. marca a vystúpil na nej aj zná-
my slovenský nevidiaci spevák Ma-
rián Bango. Pozrieť si ju môžete
do 12. apríla.

V minigalérii Domu kultúry v
Pezinku bola otvorená výstava
diel zrakovo postihnutých ľudí
pod názvom Svetlo v tme.

(žt)

„Výtvarné dielne
vznikli v roku 2004. So zrakovo po-
stihnutými výtvarníčkami sa stre-
távam dvakrát do mesiaca. Aj na-
priek obmedzeniu alebo poškode-
niu zraku ich maľba a sochárstvo
zaujali a vytvárajú naozaj originál-
ne diela,“

V Mestskom múzeu v Starej rad-
nici otvoria v v stredu 31. marca o
17.00 hodine výstavu maliara a ka-
rikaristu Jozefa Vydrnáka. Výsta-
va je prvým podujatím mesta, kto-
ré je venované Roku kresťanskej
kultúry. (ra)
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Kultúrne programy na apríl 2010

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2. Samec USA
3.-4. Valentín USA

6. Rollerky USA
7.-8. Fk: Protektor ČR
9.-11. Doktor od jazera hrochov

ČR
10.-11. Artur a Maltazardova

pomsta 17.00 h FRA
13.-14. Percy Jackson: Zlodej

blesku USA
15. Sherlock Holmes

VB, USA
16.-18. Vlkolak VB, USA
17.-18. Ako si vycvičiťdraka

17.00 h USA
20.-21. Pevné puto USA

22. Fk:Antikrist Dán, Nem, Fra
23.-25. Kniha prežitia USA
27.-28. 3 sezóny v pekle ČR
29.-30. Légia USA

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

7. 4. – Začína sa
prihlasovať do let-
ných táborov

10. 4. – Plstenie – kreatívne
sobotné popoludnie

pre dospelých a mládež

15. 4. – Si múdrejší ako štvrták

24. 4. – Košíky – kreatívne
sobotné popoludnie

pre dospelých a mládež

Môžete sa prihlásiť
do letných táborov v

Centre voľného času Pezinok osob-
ne pondelok – štvrtok od 13.00 do
17.30. Bližšie informácie na tele-
fónnych číslach.

Je to tradičná textilná technika.
Mokré plstenie využívame pri vy-
tváraní odevných doplnkov – ta-
šiek, klobúkov, šálikov či bižutérie.
Suché plstenie je spracovanie vlny
do rôznych tvarov – vytvárame
menšie veci – šperky, podložky, vl-
nené figúrky či zvieratká. CVČPezi-
nok od 14.00 do 19.00 hod. cena:
12 €

Vedomostná súťaž pre štvrté roční-
ky základných škôl.

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 €

Oslava Dňa Zeme spojená s výsta-
vou KC Pezinok

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na te-

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

www.epicentrum.org

26. 4. – Deň Zeme

4.4.

HASIČSKÁ ŠIBAČ-
KOVÁ ZÁBAVA.

7.-8.4.
NOVODOBO SO

SHAKESPEAROM.

8.4.
DEŇ NESPRAVO-

DLIVO STÍHANÝCH, ZÁPAD-
NÝ ODBOJ – Milan PÍKA a Pavol
PUKANČÍK.

10.4.
SLNKO V

NÁS.

11.4.
DIVADELNÉ KON-

(nedeľa) o 20.00 h v
spoločenskej sále DK –

Hlav-
ný garant: Dobrovoľný hasičský
zbor Pezinok.

(streda - štvrtok) o 9.00 h v
malej sále DK –

Súťaž v pred-
nese v anglickom jazyku pre ZŠ a
SŠ (X. ročník)

(štvrtok) o 17.30 h v malej
sále DK –

Organizátori: Pezin-
ské kultúrne centrum a KPVS.

(sobota) o 15.00 h v spo-
ločenskej sále DK –

X. ročník prehliadky folklór-
nych súborov seniorov Malokar-
patského regiónu. Hlavný garant:
Folklórna skupina OBSTRLÉZE.

(nedeľa) o 9.00 h všetky
sály –

FRONTÁCIE –

12.4.
S MAMOU

15. - 17.4. DNI MLADEJ BOLES-
LAVI V PEZINKU

17.4. HOT
DANCE DUEL – IX. ročník

19.4.
KONCERT

HONZU A FRANTU NEDVĚ-
DOVCOV so skupinou

Krajská prehliadka
divadla dospelých. Hlavný garant:
MOS Modra

(pondelok) o 19.00 h vo
veľkej sále DK – – Tra-
gikomédia v podaní hercov SND –
Márie Kráľovičovej, Božidary Tur-
zonovovej, Leopolda Haverla, Ju-
raja Slezáčka a Františka Kovára.
Autorka: Táňa Kusá, dramatur-
gia: Peter Pavlac, réžia: Roman
Polák. PREDSTAVENIE JE
VHODNÉ AKO DARČEK KU DŇU
MATIEK

(sobota) o 19.00 h –
–

Organizátori: Old Time Band,
FUNNY FELLOWS a Pezinské
kultúrne centrum.

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

– Naj-
väčšie hity slávnych Brontosau-
rov, staršie i nové piesne. Organi-
zátori: Štúdio 77 a Pezinské kult-
úrne centrum.

20.4.
SPIEVANKY

23.-24.4.
VÍNNE TRHY

PEZINOK 2010

25.4.
AHOJ ROZPRÁVKA –

DNES: „KEĎ MAMA NIE JE
DOMA“

28.4.
SLÁVNOSTNÁ PRO-

MÓCIA ABSOLVENTOV 2. roč-
níka AKADÉMIE TRETIEHO
VEKU

29.4.
ŽIJE MEDZI NAMI –

ĽUBOŠ JURÍK – spisovateľ, no-
vinár, politológ a šéfredaktor.

„SMRŤ MINISTRA“ –

(utorok) o 17.00 h v saló-
niku – – Večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku.

(piatok - sobota) v spo-
ločenskej sále DK –

Organizátori:
Združenie pezinských vinohradní-
kov a vinárov, Mesto Pezinok a
Pezinské kultúrne centrum

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

. Účinkuje: Divadlo PIKI
Pezinok (ELAa HOP)

(streda) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

.

(štvrtok) o 17.30 h v saló-
niku –

Stretnutie s významnou osob-
nosťou Pezinka spojené s premie-
taním filmu

VÝSTAVY

Stále expozície:

Jozef Vydrnák.

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

Výstava potrvá do
25. 4. 2010.

30. 4., 17.00 hod. – otvorenie
výstavy (diplomových) prác mla-
dých začínajúcich výtvarných
umelcov.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

o Vladimírovi Clementisovi. Ná-
met a scenár: Ľuboš Jurík, réžia:
Miroslav Košický, v hl. úlohe: Ján
Kroner


