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Vážení spoluobčania, ako po
minulé roky, aj teraz si vás do-
voľujeme pozvať na tradičné

,
ktoré sa uskutočnia od 14.00 hod.
na Radničnom námestí v Pezinku.
Náladu bude spríjemňovať dycho-
vá hudba Grinavanka.

V sobotu 1. mája o 18.00 hod. sa
uskutoční na Radničnom námestí
koncert pri príležitosti

. Všetkých obča-
nov Pezinka na toto kultúrne po-
dujatie srdečne pozývame.

os-
lavy 1. mája – sviatku práce

Okresná
organizácia SMER-SD v Pezinku

6. výročia
vstupu Slovenskej republiky do
Európskej únie

Billboardy majiteľov skládky
Cez protestné zhromaždenie v

Košiciach premávali po uliciach
dva ťahače s billboardami, ktoré si
objednali majitelia skládky. Tieto
mali na billboardoch okrem iné-
ho aj nápis: „Členovia združenia
miest a obcí Malokarpatského regi-
ónu podporujú pezinskú skládku.“
Toto tvrdenie je zavádzajúce, pre-
tože na ostatnom zasadnutí pred-
staviteľov regiónu 8. 4. vo Svätom
Juri za účasti predsedu BSK Pav-
la Freša sa hovorilo aj o skládke v
Novej jame a o postojoch k nej zo
strany predstaviteľov samospráv.
Ponuku prevádzkovateľov skládky
voziť odpad do Pezinka prijali z
regiónu len Svätý Jur, Viničné a
Slovenský Grob. Mnohí starosto-
via skládku odmietli a vyjadrili ná-
zor, že ZMOMR mal prejaviť voči
obyvateľom Pezinka ďaleko väč-
šiu solidaritu. Ťahače s billboarda-
mi, ktoré neskôr stáli aj na Rad-
ničnom námestí, považujú mnohí
Pezinčania za priživovanie sa na
ich proteste proti skládke. (ra)

Cez posledný aprílový víkend
sa uskutočnilo v Dome kultúry
známe vinárske podujatie – 15.
ročník výstavy hroznových vín
VÍNNE TRHY PEZINOK 2010.
Zúčastnilo sa ho 107 vystavova-
teľov zo Slovenska, Českej re-
publiky a Slovinska, ktorí ponúk-
li do súťaže 576 vzoriek vín.
Podľa zastúpenia vín bolo vyše
60 percent bielych, 30% červe-
ných, takmer 6% rosé a vyše
dvoch percent sektov. Väčšina
vystavovaných vín boli mladé
vína z ročníka 2009. Minulý rok
bol pre pestovanie hrozna tak-
mer ideálny, bobule mali vynikaj-
úci zdravotný stav a vysokú
vyzretosť. Vďaka tomu je kvali-
ta mladých vín nadštandardná,
s väčším zrecím potencionálom
garantovaným vyšším alkoho-
lom a zvyškovým cukrom. De-
gustátori na odbornej degustácii
(26. - 27. marca) udelili vínam oce-
nenia – 6 veľkých zlatých, 85 zla-
tých, 134 strieborných a 293 bron-
zových medailí. Z najvyššie hod-
notených vín zo Slovenska vy-
brali 176, ktoré boli zaradené do

prestížnej súťaže o umiestnenie
do Národného salónu vín so síd-
lom v Pezinku (každý rok sa tam
umiestňuje 100 najlepších slo-
venských vín).

Súčasťou slávnostného otvore-
nia pezinských vínnych trhov bolo
vyhlásenie výsledkov a odovzda-
nie ocenení. Najvyššie ocenenie

výstavy získali:Šampión Veltlín-

ske zelené

Chardonnay

Rizling rýnsky

Caber-
net Sauvignon, Rosé

Pokračovanie na 7. strane

, neskorý zber, r. 2009
– Vinářství Josef Dufek, Svato-
bořice, ČR, , výber z
hrozna, r. 2009 – Metroflora Mi-
lotice, ČR, , hrozi-
enkový výber, r. 2008 – VPS
Pavelka-Sobolič, Pezinok,

, výber z
hrozna, r. 2009 – Vinkova Pezi-
nok,

Do Košíc pred budovu Ústavné-
ho súdu SR prišlo 13. apríla pro-
testovať niekoľko desiatok obyva-
teľov Pezinka, ktorých podporili aj
Košičania, Trebišovčania a
zástupcovia mimovládnych orga-
nizácií, medzi ktorými nechýbali
ani vinári z Tokajskej oblasti. Vyše
200 ľudí ocenilo snahu Pe-
zinčanov, ktorí žiadajú aby im
Ústavný súd zverejnil svoje roz-
hodnutie o odložení vykona-
teľnosti rozsudku Najvyššieho sú-
du, ktorý skládku v Novej jame
považuje za nezákonnú. Zároveň
chcú dosiahnuť, aby sa stali
vedľajšími účastníkmi konania
pred ÚS. Protestujúcich prišiel
pod-poriť aj primátor Košíc
František Knapík a primátor
Pezinka Oliver Solga.

Na miesto protestu dorazila cyk-
listická štafeta, ktorá v nedeľu rá-no
vyštartovala z Pezinka. Spolu so
sprievodným vozidlom aj oni infor-
movali počas jazdy o problémoch,
ktoré dlhodobo trápia obyvateľov
Pezinka.

V štafete, ktorá absolvovala ce-
lú trasu z Pezinka do Košíc, boli
aj poslanci mestského zastupi-
teľstva Medard Féder a Marián Ší-
poš, a dokonca aj jedna žena – pa-
ni Gabriela Šilhárová. Na námestí
pri Mariánskom stĺpe sa priho-
vorila protestujúcim aj predstavi-
teľka Via Juris, ktorá okrem iného
povedala: „Ako môžeme hovoriť
o právnom štáte, keďÚstavný súd v
priebehu niekoľkých dní roz-hodol
o ochrane práv majiteľov skládky a
niekoľko mesiacov sa nechce vyja-
driť k právam tisícov Pezinčanov a
dopúšťa nezvratné škody na ich
životnom prostredí.“ Prítomných o
celej, už niekoľkoročnej kauze
skládky a boji Pezin-čanov proti nej
i o postoji Ústav-ného súdu infor-
moval predstaviteľ občianskej inici-
atívy Skládka ne-patrí do mesta
J a r o s l a v P a v l o -
vič.

Na záver sa sprievod vybral pred
budovu Ústavného súdu, pred kto-
rým zotrval v desaťminútovom
tichu.

Vinárska firma
Janoušek
Pezinok
získala dve
ocenenia
s Cabernetom
Sauvignon.

V tomto čase už intenzívne pre-
biehajú prípravy na júnové parla-
mentné voľby. Predseda Národ-
nej rady SR Pavol Paška ich
vyhlásil na sobotu 12. júna.

Organizačným zabezpečením
volieb v našom meste sa zaobera-
lo mestské zastupiteľstvo 26. mar-
ca. Pezinčania budú voliť v 17 vo-
lebných okrskoch. Volebné miest-
nosti budú otvorené v deň volieb
12. júna od 7.00 do 22.00 hod.

Hlasovať v parlamentných
voľbách môžu len občania SR,
ktorí najneskôr v deň volieb dosi-
ahnu 18 rokov. Ak si voliči vybavia
voličský preukaz, môžu hlasovať v
ľu-bovoľnej volebnej miestnosti.

Zmeny vo voličských zozna-
moch možno vykonať do 11. júna
2010 do 12.00 hod..



vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

na nájom

krytá plavá-
reň

vo
výmere 54,50 m2

Podmienky:

účel nájmu:

nebytových priestorov na Komen-
ského 43 v Pezinku,

, súpisné číslo 2874, na parce-
lách č. 3510/53 a 3510/54, zapísa-
né na LV č. 4234, ktoré sú v správe
Mestského podniku služieb,

(v ľavej časti
objektu pri vstupe, smerom k hale
SOU)

Podanie písomnej žiadosti, kto-
rá musí obsahovať:

a to činnosť pri-
bližne súvisiaca s prevádzkou pla-
várne (napr. masáž, manikúra, pe-
dikúra, posilňovňa)

1.

-

-

-
-

2.

požadovaná
, ktorá je 50 EUR/m2/rok (v

nájomnom nie sú zahrnuté pre-
vádzkové náklady na spotrebu vo-
dy, stočné, vývoz odpadu, dodáv-
ky tepla a TÚV)

doba neurčitá
doklad o spôsobilosti uchádzača

na požadovaný účel nájmu, resp.
prezentované aktivity

Žiadosť je potrebné doručiť na
adresu: Mesto Pezinok, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok alebo
osobne do podateľne Mestského
úradu v Pezinku, a to v uzavretej
obálke, na ktorej bude uvedené me-
no, priezvisko a adresa uchádzača
– fyzickej osoby (resp. názov, ob-
chodné meno a sídlo právnickej oso-
by), a výrazné označenie heslom

.

minimálna výška
nájmu

doba nájmu:

„VK krytá plaváreňv Pezinku“

3.

4.

-

-

Lehota na podávanie žiadostí
skončí dňa

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

Účastníci výberového konania
majú možnosť obrátiť sa vo veci:

vykonania obhliadky nebytových
priestorov na: Ing. Miroslav Lo-
šonský, tel. 0905/222096, ob-
hliadky sa budú uskutočňovať po
vzájomnej dohode

organizačných na: Mgr. Renata
Gottschallová, vedúca majetkovo-
právneho odd., organizátor
súťaže, tel. 033/6901121, e-mail:
renata.gottschallova@msupezi-
nok.sk.

Mgr. Oliver Solga

14. 5. 2010 o 15.00
hod.

podľa ust. § 281 a nasl. Obchod-
ného zákonníka

v y h l a s u j e
obchodné verejné súťaže
na predaj nehnuteľného

majetku

Cajlanskej ulici č. 103

- stavba – osvetová beseda s. č.
1820 na parc. č. 1171/1,
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plo-
cha a nádvorie o výmere 530 m2,
- pozemok parc.č. 1172, zast. plo-
cha a nádvorie o výmere 25 m2

Termín odovzdania súťažných
návrhov: do 21. 5. 2010 do 11.00
hod.

Za dráhou č.19

1. Osvetovej besedy nachádzajú-
cej sa na v
Pezinku, vrátane príslušenstva a
pozemkov vo vlastníctve mesta
podľa LV č. 4234 vedeným Ka-
tastrálnym úradom v Bratislave
Správou katastra v Pezinku:

Minimálna kúpna cena stavby
vrátane príslušenstva s pozemkom
je 314 000,00 eur, slovom: Tristo-
štrnásťtisíc eur (9 459 564,00 Sk).

2. Rodinného domu s pozemkami
nachádzajúcich sa
v k. ú. Pezinok, vo vlastníctve
mesta podľa LV č. 4234 a LV č.
1752 vedených Katastrálnym úra

dom v Bratislave Správou katastra
v Pezinku:

Minimálna kúpna cena stavby
vrátane príslušenstva s pozemkom
je 225 718,64 eur, slovom: Dvesto-
d v a d-
saťpäťtisícsedemstoosemnásť eur
a šesťdesiatštyri centov (6 800
000,00 Sk).

3. Nehnuteľností – pozemkov na-
chádzajúcich sa Za dráhou v Pezin-
ku, vrátane príslušenstva vo vlastníc-
tve mesta podľa LV č. 4234, vede-
ných Katastrálnym úradom v Bra-
tislave Správou katastra v Pezinku

- rodinný dom s. č. 1647 na parc.
č. 2863/1, podľa LVč. 4234

pozemok parc. č. 2863/1, zast.
plochy a nádvoria o výmere 393
m2, podľa LVč. 4234

pozemok parc.č. 2861/3, trvalý
trávny porast o výmere 246 m2,
podľa LV č. 1752
- pozemok parc. č. 2862/2, orná
pôda o výmere 1725 m2, podľa
LVč. 1752
- pozemok parc. č. 2862/3, orná
pôda o výmere 399 m2, podľa LV
č.1752
- pozemok parc.č. 2864, vinice o
výmere 439 m2, podľa LVč. 1752

Termín odovzdania súťažných
návrhov: do 24. 5. 2010 do 11.00
hod.

-

-

- pozemok parc.č. 2875, zast. plo-
cha a nádvorie o výmere 120 m2,
podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/1, záhra-
da o výmere 1630 m2, podľa LV č.
4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhra-
da o výmere 731 m2, podľa LV
č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast.
plocha a nádvorie o výmere 557
m2, podľa LVč.4234
spolu o výmere 3038 m2

Termín odovzdania súťažných
návrhov: do 25. 5. 2010 do 11.00
hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Minimálna kúpna cena stavby vráta-
ne príslušenstva s pozemkom je 254
000,00 eur, slovom: Dvestopäť-
desiatštyritisíc eur (7652004,00 Sk).

Podmienky obchodných verejných
súťaží si môžete pozrieť na stránke
www.pezinok.sk alebo sa obrátiť
na majetkovoprávne oddelenie
MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata
Gottschallová, vedúca, tel. č.:
033/6901 121, 033/6901 123, e-
mail: renata.gottschallova@msu-
pezinok.sk.)

Už dávno som si dal záväzok,
že na anonymov nebudem rea-
govať. Pretože ak niekto nemá
ani základy elementárnej sluš-
nosti, občianskej statočnosti a
ani hrdosti na vlastný názor, je
zbytočné, aby sme sa ním za-
oberali. Dnes na rozdiel od dôb,
keď tu vládol komunizmus, za
vlastný názor či presvedčenie
nikomu nič nehrozí. A už vôbec
nie zo strany primátora či iných
predstaviteľov mesta. Akurát
aby sme sa mohli dozvedieť, že
dotyčný anonym nie je len zba-
belec, ale ešte aj niečo iné, ďale-
ko horšie.

Keďže v malom meste sa
skoro všetci poznáme, po zve-
rejnení konkrétneho mena by
sme možno zistili, že dotyčný
nebojácny kritik má sám „maslo
na hlave“. Ľudia by si iste spo-
menuli a možno by mu aj pri-
pomenuli jeho vlastné „pre-
hrešky“ z dávnej i nedávnej mi-
nulosti, jeho názory a postoje a
možno aj nejaké tie kšeftíky a
podvody. Možno by ľahšie prišli
aj na to, čomu alebo komu tento
„bojovník“ za pravdu a spra-
vodlivosť slúži a posluhuje. Bola
by to zaujímavá galéria prispie-
vateľov „nezávislých“ diskus-
ných fór, často frustrovaných je-
dincov, nerealizovaných karié-
ristov a nedovzdelaných hlupá-
kov.

Anonymita „diskutérov“ je vý-
sledkom bezbrehej demokra-
cie, bez osobnej zodpovednosti.
Už dávnejšie som týchto ľudí
označil obrazne povedané za
travičov studní. Je to azda naj-
priliehavejšie pomenovanie pre
tých, ktorí pokojne znevážia
vašu prácu, pošpinia vaše meno
a bez dôkazov vás obvinia z
čohokoľvek. Preto o fenoméne
„slobodného“ anonymného vy-
jadrovania sa na webových
stránkach diskusných (???) fór
píšem prvýkrát a zároveň aj
naposledy. Lebo ako hovorí sta-
ré čínske príslovie: „Ak budeš
bojovať proti sviniam, tak sa
nečuduj, že sa sám zašpiníš...“.

Oliver Solga

Primátor mesta a poslanec BSK
Oliver Solga interpeloval 26. febru-
ára kompetentné orgány BSK vo
veci postupu prác pri realizácii pre-
ložky cesty II/502 Pezinok – Modra.
Z odpovedi na jeho interpeláciu
vyberáme:

„Na základe objednávky BSK
vypracovala v roku 2002 odborná
organizácia Dopravoprojekt projek-
tovú dokumentáciu pre územné ko-
nanie stavby. Projekt uvažuje s výs-
tavbou preložky v dĺžke 10,617 km,
v odhadovanom náklade 80,583
miliónov eur (2 427 645 miliardy
Sk).Aby práce mohliďalej pokračo-
vať, bolo by potrebné vydať územ-
né rozhodnutie, identifikovať a pri-
praviť pozemky potrebné pre stav-
bu a zadať vypracovanie projekto

vej dokumentácie. To by si vyžiada-
lo z rozpočtu BSK cca 1,850 milió-
na eur. Bývalé vedenie BSK roz-
hodlo v závere r. 2008 z nedostatku
finančných zdrojov v projekte zatiaľ
nepokračovať.

Na základe uvedeného a s
ohľadom na finančné možnosti
BSK navrhujeme, aby sa BSK v
predmetnej veci obrátilo na
Minister-stvo dopravy a telekomu-
nikácií SR s požiadavkou na
zmenu cesty z kategórie II. triedy
na cestu I. triedy, čím by mohol do
ukončenia celého projektu vstúpiť
štát. K tomu by bolo treba predložiť
požiadavku na MDPaT, následne
prerokovať so Slovenskou správou
ciest a Trnav-ským samosprávnym
krajom, kde sa napája na cestu I/51

a s dotknutými mestami a obcami“.
V súčasnosti je na vedení BSK a

poslancoch, aby podnikli potrebné
kroky, ktoré budú viesť k uvoľneniu
finančných prostriedkov a na vôli
novej vlády pochopiť nutnosť vybu-
dovania obchvatu ako jediného spô-
sobu riešenia dopravného kolapsu,
ktorý sa čoskoro bude dotýkať nie-
len Pezinka, Vinosadov a Modry,
ale aj priľahlých obcí Slovenský a
Chorvátsky Grob (Čierna Voda),
kde počet obyvateľov narastie o nie-
koľko tisíc. Mesto Pezinok opäť
deklarovalo vôľu a schopnosť po-
môcť pri identifikácii a vysporiadaní
pozemkov pod budúcim obchva-
tom, aby tak urýchlilo prípravnú eta-
pu a začiatok faktického budovania
obchvatu. (ra)

Najväčšie a najnavštevovanej-
šie vinárske podujatie v malokar-
patskom regióne a na Slovensku
– VINOBRANIE PEZINOK, sa v
tomto roku uskutoční v termíne 24.
- 26. septembra. Aj tentoraz čaká
návštevníkov široká ponuka kvalit-
ných vín, burčiakov, gurmánskych
špecialít, zábavy pre dospelých,
mládež i deti. V nedeľu sa uskutoč-
ní tradičný alegorický sprievod. (r)



Mestská polícia Pezinok sa v
roku 2009 zapojila do národného
projektu zameraného na prevenciu
kriminality detí. Projekt pod
názvom je v súčasnej
dobe za podpory Rady vlády SR
pre prevenciu kriminality distribuo-
vaný vo forme DVD nosičov do všet-
kých regiónov Slovenska. Ide o
didaktickú pomôcku pre školy a pra-
covníkov prevencie, pomocou kto-
rej budú môcť koordinátori primár-
nej prevencie skvalitňovať preven-
ciu. Obsahom tohto DVD nosiča je
sedem krátkych hraných scénok,
ktoré sú súčasťou projektu našich
mestských policajtov. Skutočnosť,
že boli vybrané práve prevenčné
programy Mestskej polície Pezinok
nie je náhodná. Projekt

totiž v roku
2009 opäť obhájil svoje kvality
medzi 15 najlepšími v Európskej
únii.

„Emka to vie“

Poznaním
k hodnotnému životu

(ms)

Predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja
ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov
21 stredoškolských pedagógov. O-
cenenie je vyjadrením vďaky za to,
že napriek všetkému zotrvali na svo-
jich miestach a odovzdávajú svoje
vedomosti a skúsenosti mladým.

povedal P. Fre-
šo. Ocenení prevzali ďakovný list
predsedu BSK za mimoriadny prí

Pavol Frešo

„Je to spôsob, akým môžeme
oceniť náročnú prácu učiteľov.
Vôľa a odovzdávanie poznatkov
je dôležité aj preto, lebo si uve-
domujem, aké podmienky máme
teraz v školstve,“

nos a finančnú odmenu 300 €.
Ocenených vybrala komisia na

základe nominácií riaditeľov stred-
ných škôl v Bratislavskom samo-
správnom kraji. Na Úrad BSK bolo
doručených 39 návrhov.

Z nášho mesta boli ocenené
dve učiteľky –

z Gymnázia Pezinok a
z Obchodnej

akadémie Pezinok. Ocenenia boli
zdôvodnené nasledovne:

– je výborná
učiteľka, ale aj uznávaná vedúca
pracovníčka – od roku 2004 je
zástupkyňou riaditeľky školy, orga

Mgr.Anna Koprdo-
vá Mgr.
Mária Fialová

Mgr. A. Koprdová

nizuje okresné a krajské kolá olym-
piád a recitačných súťaží a pod jej
vedením sa žiaci školy umiestňujú
na prvých miestach v súťažiach
ako Hviezdoslavov Kubín či Ša-
liansky Maťko. Má veľkú zásluhu
na úspechoch školy v medziná-
rodnej súťaži EURO-SKOLA.

– počas ce-
lého produktívneho veku, 35 rokov,
sa venuje práci v školstve, vyznaču-
je sa zodpovedným prístupom k prá-
ci, výborným vzťahom k žiakom, do-
sahuje vynikajúce vzdelávacie výs-
ledky v predmetoch slovenský a ne-
mecký jazyk, ktoré vyučuje.

Mgr. Mária Fialová

(BSK)

Mesto Pezinok získalo pre Aka-
démiu tretieho veku dar vo výške
1500 eur na kúpu počítača a data-
projektora vďaka programu Zelená
pre seniorov prostredníctvom Na-
dácie Orange. V meste je veľmi ak-
tívna, vitálna a početná komunita
seniorov, ktorá má záujem napriek
veku na sebe pracovať, prehlbovať
si svoje vedomosti a využívať aj
tieto technické prostriedky na svoje
sebazdokonaľovanie.

projektový manažér
Ing. Monika Krnáčová

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa
uskutočnilo 29. marca v Dome kult-
úry tradičné stretnutie učiteľov s pri-
mátorom mesta. Slávnostný ve-čer
začal vystúpením známej hu-
dobnej formácie FRAGILE, ktorej
repertoár tvoria piesne svetových
interpretov Sting, Stevie Wonder,
Norah Jones, The Real Group. Po
nádhernom kultúrnom zážitku prijal
učiteľov v najväčšej sále Domu kult-
úry primátor mesta Oliver Sol-ga.
Poďakoval im za záslužnú a trpezli-
vú prácu pri vzdelávaní a vý-chove
mladej generácie. Pri tejto príleži-
tosti odovzdal piatim pedagógom
ocenenia. Ocenení boli:
- , riaditeľka
Základnej školy Kupeckého ul. -
dlhé roky sa podieľa na rozvoji ško-
ly, modernizácii vyučovania cu-
dzích jazykov metódou CLIL, pod-
poruje športové aktivity pri škole –
oddiel modernej gymnastiky pre
dievčatá
- , uči-
teľka Základnej školy, Kupeckého
ul. – premieňa tradičné formy prá-
ce na moderné, zapája svoju triedu
do rôznych vystúpení a projektov,
aktívne spolupracuje aj s ro-dičmi
detí na mimoškolských podujatia-
ch, získala ocenenie v celosloven-
skej ankete ZlatýAmos

Mgr. Viera Radičová

PaedDr. Dagmar Boreková

- , riadi-
teľka Centra voľného času – aktív-
ne sa podieľa na príprave aj sa-
motnej realizácii rôznych projektov
pre deti a dospelých, kreatívne roz-
širuje ponuku voľnočasových akti-
vít v meste
- , učiteľ Zá-
kladnej školy Na bielenisku – za-
viedol moderné informačné tech-
nológie vo vyučovacom procese
v predmete geografia, dlhé roky
pôsobí ako predseda obvodných
kôl športových súťaží vo volejba-le,

Mgr. Zuzana Majerníková

Mgr. Milan Martiš

kde žiaci pod jeho vedením dosa-
hujú veľmi dobré výsledky, zapája
sa aj do príprav a organi-zovania
športových súťaží seniorov
- , učiteľ Zá-
kladnej školy Fándlyho ul. – aktív-
ne pracuje v rámci celoživotného
vzdelávania, je garantom projektov
40 UP „Užívajme počítač po štyrid-
siatke“ a IT Academy, zapojil sa aj
do činnosti Akadémie tretieho
veku, kde už tretí rok vyučuje pred-
met Počítače.

Mgr. Martin Dulaj

(mo)

V piatok 26. marca sa v priestoroch PI-klubu vo
vinárskej pivnici rodiny Dušana Čecha uskutočni-
lo nevšedné stretnutie troch prezidentov, presnej-
šie toho súčasného, prezidenta SR pána Ivana
Gašparoviča a dvoch bývalých prezidentov, pá-
nov Rudolfa Schustera a Michala Kováča. Ini-
ciátorom stretnutia bol práve Rudolf Schuster,
okrem iného tiež člen PI klubu. Vzácnu návštevu
pozdravil aj primátor Oliver Solga, ktorý im veno-
val fotopublikácie o Pezinku. Zároveň prítomní
zablahoželali prezidentovi Gašparovičovi k jeho
nadchádzajúcim narodeninám. Po celý večer sa
hovorilo najmä o politike. Z pohľadu hostí, aktérov
ponovembrových udalostí, to bolo pre všetkých
veľmi zaujímavé, pretože traja prezidenti spomí-
nali aj na to, čo osobne zažili a videli svojimi oča-
mi a čo sa často nedostalo do médií a na verej-
nosť. (ra)

Vzhľadom na veľký záujem o
umiestnenie detí do materských
škôl a nedostatočnú kapacitu
jestvujúcich, sa vedenie mesta
rozhodlo zriadiť ďalšie dve triedy
materskej školy v objekte Zá-
kladnej školy Na bielenisku. Ter-
mín pre prijatie približne 45 – 50
detí bude od septembra tohto
roka. Mesto zvolilo podobný mo-
del zlúčenia základnej a mater-
skej školy ako to bolo, už pred nie-
koľkým rokmi, v Grinave – Oreší.

Rozšírením kapacít mest-
ských materských škôl sa vyjde
v ústrety požiadavkám rodičov.
Tie nebolo možné uspokojiť po
prijatí novej vyhlášky, ktorá ra-
pídne znížila kapacity mater-
ských škôl. (ra)

Ocenení učitelia: zľava – D. Boreková, Z. Majerníková, V. Radičová,
M. Dulaj.

Krajská organizácia Jednoty dô-
chodcov Slovenska v Bratislave
usporiada 8. mája v Dome kultúry v
Pezinku 8. ročník prehliadky spe-
váckych súborov SENIORI SPIE-
VAJÚ. Podujatie začína o 10.00
hod. Prezentácia zúčastnených
speváckych súborov bude od 9.00
do 9.45 hod. (em)

Tohtoročný celomestský Deň detí sa uskutoční v
sobotu 29. mája na Radničnom námestí. Tradičné
miesto konania sa mení z dôvodu prebiehajúcej
rekonštrukcie Zámockého parku. Pre deti je aj ten-
toraz pripravená veľká show s programom, hrami,
súťažami a inou zábavou. Tešíme sa na všetky deti.

Upozorňujeme občanov, že v utorok 4. mája v
skorých ranných hodinách (medzi 3.00 – 4.00 ho-
dinou) bude prechádzať cez Pezinok, v smere od
Senca, ulicami Viničianska, Kalinčiakova, Moyze-
sova, Jesenského, Bernolákova, Kukučínova, pre-
jazdom cez most k Policajnej škole nadrozmerný
náklad o šírke 5,5 m a dĺžke 23 m do areálu Rozálka
pre spoločnosť IRI. Prosíme obyvateľov o ústre-
tovosť a neparkovanie vozidiel pri krajniciach ciest,
najmä na Bernolákovej a Kukučínovej ulici.

Deň detí na Radničnom námestí

Upozornenie



Ku všetkým regionálnym záleži-
t o s t i a m b y m a l o b y ť
samozrejmosťou, že všetky zain-
teresované strany dostanú pries-
tor na prezentáciu svojich názorov.
To je jedným z hlavných predpo-
kladov na ob-jektívne rozhodnutie.
V otvorenej diskusii by sa mali vyja-
driť zástupcovia občanov, samo-
správy, štátnej správy a odborní-
kov v danej problematike. Inak je
nebezpečenstvo vzniku napätia vo
vzťahoch medzi občanmi v danom
regióne. Najhoršie je, keď jedna
strana individuálne ovplyvňuje
občanov. Najmä keď vieme ako
dobre sú rozpracované metódy na
ov-plyvňovanie názorov obyva-
teľov. V jednotlivých zložkách
verejného sektora je to najlepšie
rozpracované v politických stra-
nách a v treťom sektore, teda v
záujmových a nátlakových skupi-
nách. Súčasťou metód je vydáva-
nie propagačných materiálov,
silná osveta cez masmédiá a pri-
pravovanie zhromaždení pre obča-
nov s podporou známych ľudí a
koncertami skupín, umelcov. Je to
súčasť diania vo vyspelých demo-
kratických krajinách. Tiež je
samozrejmosťou, keď v jednotli-
vých zložkách verejnej správy
medzi jej aktérmi prebieha pravi-
delná diskusia.

Môžeme povedať, že v našom
regióne to tak v samospráve určite
nie je. Nám, zástupcom Združenia
miest a obcí Malokarpatského regi-
ónu je ľúto, že poslanci Mestského
zastupiteľstva v Pezinku odsúhla-
sili vystúpenie z nášho združenia.
Taktiež Pezinský mikroregión, kto-
rého predsedom je primátor Pe-

zinka, je len na papieri. Stretli sme
sa začiatkom tohto funkčného ob-
dobia, riešili sme obchvat v našom
regióne.Akoďalšie sme navrhli rie-
šenie likvidácie odpadov. K tejto
téme predseda už stretnutie ne-
zvolal. To bolo pred tromi rokmi.
Stretávať sa a diskutovať by sme
mali, aj keď máme na niektoré veci
rozdielne názory. Nie je férové, ak
svoje názory prezentuje každá stra-
na samostatne cez médiá. Najmä
ak sú pri tom používané skreslené
informácie a dokonca nepravdy a
útoky na druhú stranu. Ak by k
takýmto javom neprichádzalo,
nereagovali by sme. Tak nám
dovoľte, aby sme vám aj my pred-
ložili svoje stanovisko.

V Pezinčanovi sú pravidelne
príspevky o dianí v regióne pod
značkou (ra), v ktorých uverejňuje
svoje stanovisko primátor Pezinka
Mgr. Oliver Solga. Ešte v roku
2008 oboznámil občanov, že
Spoločný stavebný úrad v Pezinku
zanikol dohodou mesta a dotknu-
tých obcí. V skutočnosti takáto
dohoda bola vynútená rozhodnu-
tím mesta Pezinok, že vystupuje z
tohto úradu a tým podľa zmluvy
úrad aj tak zaniká. Pritom počas
existencie úradu obce vždy od-
súhlasili všetky požiadavky mes-
ta, najmä zvyšovanie počtu za-
mestnancov, kúpu auta… V ko-
nečnom dôsledku na toto rozhod-
nutie finančne doplatili všetky stra-
ny a do dnešného dňa sa kúpa
auta nedoriešila. Zaujímavé je, že
toto rozhodnutie bolo oznámené
mesiac po vydaní stanoviska ZMO
MR ku skládke odpadov v Novej
jame v Pezinku. Dostali sme rôzne

prívlastky za tento náš názor.
Môžeme vás však ubezpečiť,

že aj my osobne s našimi rodinami
chceme naďalej žiť v blízkom okolí
Pezinka, preto by nás nič neve-
delo ovplyvniť natoľko, aby sme
zastávali dielo, ktoré by závažne
poškodzovalo zdravie. Pri našom
stanovisku sme brali na vedomie
skutočný stav vybudovanej sklád-
ky, jej technické parametre, ochra-
nu voči možnému ohrozeniu život-
ného prostredia, spodných vôd a
ovzdušia. Taktiež geologické pod-
ložie pod skládkou, spôsob us-
kladňovania odpadu a po naplnení
jej uzavretie. Súčasťou nášho sta-
noviska sú podmienky, ako je pre-
vádzkovanie hlavne pre náš re-
gión minimálne 20 rokov, možnosť
občanov voziť odpady z upratova-
nia za výhodných podmienok, ako
aj podpora ekologických projektov
hlavne pre mesto Pezinok.
Vychádzali sme aj zo situácie, že v
našich katastroch po uzavretí sta-
rej jamy sa viacnásobne objavujú
nelegálne skládky. Chceme za-
bezpečiť finančne najvýhodnejšie
a ekologicky najprijateľnejšie
uskladnenie odpadov pre našich
občanov, ako aj to, že, ak je to mož-
né, nechceme odpadom z nášho
regiónu zaťažovať iné regióny.Aj o
týchto odborných veciach sa malo
otvorene diskutovať.

Ako sme už spomínali, pôvodne
sme nemienili zverejňovať svoj
názor nebyť pokračovania šíre-
nia nepravdivých informácií. Tý-
mito sú tvrdenia v Pezinčanovi č.
1/2010. Tu sa tvrdí, že sme pri
návšteve u novozvoleného pred-
sedu BSK p. Freša riešili požia

davky ZMO MR týkajúce sa novej
skládky odpadov v Pezinku a ďalej
aj prezentáciu stanoviska p. Fre-
ša. Celá časť tohto článku je vy-
myslená. Z našej strany o skládke
nepadlo ani slovo. Tiež nie je prav-
da, že Limbach a iné obce od-
mietli ponuku prevádzkovateľa
skládky. Tieto obce majú platnú
zmluvu so skládkou Dubová s pod-
mienkou doplatenia ušlého zis-
ku, ak zo zmluvy vystúpia a preto
s prevádzkovateľom vôbec nejed-
nali.

Na Slovensku sme sa rozhodli,
že budeme žiť v demokratickej spo-
ločnosti. Budeme rešpektovať plu-
ralizmus názorov občanov. Na
základe tohto spôsobu bude uzna-
ný verejný záujem, ktorý bude
následne presadzovaný Nevra-
cajme sa späť, kde iný názor bol
označený ako nepriateľský. Preto
tvrdíme, že k nášmu názoru sme
dospeli slobodne, pri obhajobe
záujmov našich občanov. Myslíme
si, že predstavujeme nie zanedba-
teľnú zložku v tomto našom pek-
nom Malokarpatskom Pezinskom
regióne. Máme ho určite aspoň tak
radi, ako všetci tí, ktorí majú na
obsah tohto článku iný názor a
chceme byť pre našich občanov
tak isto dobrými starostami, primá-
tormi ako primátor mesta Pezinok.

primátor Svätý Jur

starosta Slovenský Grob

starosta Viničné

Ing. Alexander Achberger

Mgr. Ján Juran

Štefan Lenghart

K problematike zániku Spo-
ločného obecného úradu snáď len
toľko: každoročné doho(a)dovacie
konania a zvýšené personálne,
organizačné i ekonomické dôvody
viedli Pezinok k vypovedaniu zmlu-
vy. Po prvýkrát sa dozvedám, že
sme sa rozišli v zlom, či dokonca,
že sme zostali niekomu niečo dlž-
ní. Spájať zrušenie zmluvy s ich
podporným stanoviskom ku sklád-
ke odpadov je nezmysel. Pre ilus-

tráciu zacitujem zo zmluvy, ktorú
všetci podpísali: „Účastníci doho-
dy záväzne prehlasujú, že ku dňu
ukončenia dohody o ukončení
zmluvy o zriadení SOÚ majú vys-
poriadané všetky majetkové a fi-
nančné záväzky vyplývajúce z čin-
nosti Spoločného obecného úradu
( bod 3, od. 3.3.).“

Najviac ma však prekvapilo tvr-
denie, že som si vymyslel stretnu-
tie u predsedu BSK Pavla Freša
15. januára, ktoré sa uskutočnilo
na podnet starostov združených v
ZMOMR a ich žiadosti zapracovať
skládku v Novej jame do pripravo-
vaného územného plánu BSK.
Presný zápis z vysielania Sloven-
ského rozhlasu z toho dňa, ktorý
mám k dispozícii jasne hovorí, že :
„starostovia žiadajú zapracovanie
skládky do ÚPN BSK.“ Ďalej pred-
seda ZMOMR a primátor Svätého
Jura Alexander Achberger hovorí,
že zastáva názor, že: „by mali
odpad voziť na túto skládku a radi
túto možnosť využívajú...“.
Redaktor SRoďalej informuje, že:

„ na túto tému sa dnes stretnú s
predsedom BSK primátor Svätého
Jura a popoludní príjme primátora
Pezinka“. Zároveň Pavol Frešo
ubezpečil Pezinčanov, že pri
schvaľovaní ÚPN BSK bude
rešpektovať ich vôľu a záujmy.

Mimochodom aj na ostatnom
stretnutí ZMOMR vo Svätom Juri
za účasti predsedu BSK bola
hlavnou témou skládka v Pezinku
a z vystúpení niektorých starostov
či skôr starostiek zaznela kritika na
nevyjadrenie podpory obyvateľom
Pezinka a na nedostatok solidarity
v rámci združenia. Odôvod-nenia
Svätého Jura, Slovenského Grobu
a Viničného prečo vozia odpad na
skládku do Pezinka, ktorej povole-
nie Najvyšší súd SR zrušil, nechá-
vam na ich vlastnom rozhodnutí.
Som však presvedčený a viem to
a j z v y j a d r e n i a p o d p o r y
Pezinčanom, že mnohí obyvate-lia
týchto obcí rovnaký názor

ako ich starostovia, neza-
stávajú. ,

primátor mesta Pezinok

na
skládku,

Oliver Solga



Vážení čitatelia, dovolím si rea-
govať na primátora Mesta Pezinok
Mgr.Olivera Solgu v súvislosti s
jeho poznámkou o čerpaní finanč-
ných zdrojov Európskej únie mes-
tom Pezinok, prezentovanou v mi-
nulom čísle týchto novín. Hneď na
začiatok vyjadrujem zásadný ne-
súhlas s jeho hodnotením, že na-
še mesto dostatočne využíva mož-
nosti na čerpanie peňazí. Porov-
nanie s inými mestami (Skalica,
Malacky, Nové Mesto nad Vá-
hom, Senec, Šaľa) totiž dokazuje,
že manažment nášho mesta v čele
s primátorom Solgom v tejto oblas-
ti jednoducho zlyhal. V tomto
duchu sme preto v danom článku
svedkami vyhovárania sa a do-
konca uvádzania zavádzajúcich a
neobjektívnych informácií. Nedá
mi ani inak preto hodnotiť tieto jeho
slová, citujem

. V tejto súvislosti upo-
zorňujem na skutočnosť, že na
danú projektovú dokumentá-
ciu (PD) získalo mesto v r. 2005
prostriedky práve z európskych
fondov (tzn., že nie z daní obča-
nov!) a s touto PD v súčasnosti
mesto opäť žiada o pridelenie pro-
striedkov na opravu tzv. Mest-
ského domu na Holubyho 22 (v
objeme 2 mil. eur)...

V súvislosti s uvedením „ďal-
šieho príkladu", a to komplexnej
rekonštrukcie Záhradnej ulice, pri-
mátor Solga opäť zdôrazňuje sku

„... riziko, ktoré si
možno mnohí ani neuvedomujú,
tým je finančné krytie alebo kofi-
nancovanie .... Uvediem príklad:
Pred niekoľkými rokmi sme sa
uchádzali o grant 60 mil. korún na
rekonštrukciu tzv. Mestského do-
mu na Holubyho ul. č.22. Pod-
mienkou bola projektová doku-
mentácia a stavebné povolenie.....
Zaplatili sme viac ako 2 mil. Sk z
rozpočtu mesta, no projekt nebol
vybraný...."

točnosť, že mesto dalo vypracovať
PD v hodnote 53 887 eur a znova
zdôrazňuje, že bez PD a staveb-
ného povolenia sa nemôže žiadať
o žiadny grant. Nechápem, čo pán
primátor zvýrazňovaním týchto
dvoch vecí sledoval a najmä,
prečo sa vyhovára na nejaké rizi-
ko, keďže ide o bežný postup, a aj
to, že každý projekt niečo stojí.
V blízkej budúcnosti by sa oprava
ulice pre jej dezolátny stav aj tak
musela realizovať a PD sa predsa
dá použiť aj o rok či tri, tak ako to je
v prípade projektu na Holubyho
22. Že by mestským úradníkom už
robilo problém zadať spracovať aj
tak bežné veci, akými sú PD,či sta-
vebné povolenie? Bez vypracova-
ného projektu a stavebného povo-
lenia sa predsa stavať nedá nikde,
to robia iba v rómskych osadách...

Priznám sa, zarazilo ma prizna-
nie primátora Solgu, že pre ob-
medzené množstvo zdrojov z fon-
dov EÚ a nákladnosť investície,
manažment mesta stál pred

, či mes-
to zaplatí väčšiu časť realizácie
rekonštrukcie Záhradnej ulice a
vlastne, či je schopné ju realizo-
vať?! Pán primátor, a kto iný by tak
mal urobiť? To sme potom na tom
asi veľmi zle, keď na opravy ulíc,
dopravnej infraštruktúry atď, musí-
me brať úvery a vyrovnaný roz-
počet mesta sa dosahuje predaj-
om mestského majetku (budovy a
po-zemky skoro za 2 milióny eur
len v tomto roku!). Dokedy vydrží
mesto takýmto spôsobom hospo-
dáriť? Podľa môjho názoru je však
úplne zlé to, že oproti iným
mestám, práve v dobe krízy, nedo-
káže sa ma-nažment nášho mesta
presadiť pri získavaní prostriedkov
z európskych fondov.

Podivil som sa preto nad for-
mou poznámky primátora Solgu, s

„otáz-
kou priam hamletovskou“

akou sa vyjadril k 20 miliónovému
(v eurách) grantu z európskych fon-
dov pre Malacky a najmä, citujem
...

. Je paradoxné, že
„drobným projektom“ označil napr.
grant vo výške 822 346 eur na
vybudovanie závodu na triedenie
odpadu atď.. Približne rovnaký po-
čet prostriedkov však tvorí základ
financovania dvoch hlavných pro-
jektov (revitalizácia parku a Zá-
hradná ulica) realizovaných v tom-
to roku v našom meste a o ktorých
nás pravidelne mestské médiá aj v
čele s primátorom informujú, ako o
stavbách roka... V Malackách je
niečo také podľa pána primátora
Solgu „drobnosť“ a v Pezinku výz-
namný budovateľský úspech...
Závisť, či snaha o bagatelizovanie
úspešnosti druhých?

V Malackách získali už v r. 2007
na revitalizáciu miestneho mest-
ského parku vyše 53 miliónov Sk
(Pezinok na svoj asi 21 miliónov
Sk) a viac ako 11 miliónov Sk na
opravu rekreačného areálu v par-
ku, pričom dominantnou aktivitou
projektu (športového areálu) sa
stala umelá ľadová plocha, posta-
vená cez zimné mesiace na plo-
che hádzanárskeho ihriska, ktoré
bolo taktiež opravené, spoločne so
šatňami a sociálnymi zariadenia-
mi. Ak by ste podobný postup oča-
kávali aj u nás v Pezinku, nedočká-
te sa. Kolégium primátora je totiž
podpísané pod návrhom o zmenu
využitia územia v parku (objekt
hádzanárskeho ihriska), ktorého
cieľom je tam umožniť postaviť
nové bytovky. Ešte šťastie, že
Krajský úrad životného prostredia
tento návrh odmietol. Prečo pán
primátor Solga venuje väčšiu po-
zornosť uspokojeniu potrieb sta-
vebnej lobby (skrývajúcich svoje
finančné záujmy pod hlavičkou

„a zbytok predstavujú drobné
projekty...“

podpory miestnej hádzanej) ako
záujmov občanov a samotnej prí-
rody, vie len on. Nielen tejto pro-
blematike, ale aj iným, je venova-
né nezávislé diskusné fórum
Pezin-čanov

.
Rovnako ako pán primátor, aj ja

si dovolím na záver trocha štatisti-
ky. Od roku 2003 sa manažmentu
mesta v čele s primátorom Mgr.
Oliverom Solgom podarilo získať z
eurofondov a grantov zhruba 75
miliónov Sk. Mesto Malacky so svo-
jimi „drobnosťami“ však od r. 2001
získalo viac ako 40 miliónov euro
(vyše 1 miliardy 200 miliónov Sk)
nenávratných finančných pro-
striedkov. Taká je realita a vý-
sledok práce manažmentu mesta
Malacky, čo však pán primátor
Solga z dôvodov jemu vlastných,
cudne opomenul uviesť. Doložiť,
akých výsledkov v tejto oblasti do-
siahli aj v iných, už spomínaných
mestách, je otázkou zopár telefo-
nátov, no poznajúc stav u nás, ško-
da peňazí. Všetci sú pred nami.

O čom to vlastne pán primátor
písal a čo obhajoval? Nechávam
na úsudku každého z čitateľov, no
bol by som veľmi rád, keby primá-
tor mesta občanom ukázal, čo ta-
kého za posledných 8 rokov pod
jeho vedením mesto dosiahlo a v
iných mestách to nemajú, a ja všet-
kým na oplátku rád na stránkach
týchto novín ukážem, čo majú oni
a my nie. Kríza je všade, je len otáz-
kou schopností manažmentu, ako
sa s ňou dokáže vysporiadať.
Dobrá práca a konkrétne výsledky
sa chvália samy, nepotrebujú k
tomu diplomy či tituly.

Som hrdý na to, že patrím me-
dzi občanov tohto mesta, ktorých
pre svoje názory primátor Solga aj
v týchto novinách nazýva „traviči
studní“.

www.pezinokna-
hlas.sk

Vladimír Mizerák

Je tomu už niekoľko rokov, čo
sa Vladimír Mizerák ako vojak z
povolania prisťahoval do Pezin-
ka, do bytovky na Muškáte. Od
tej doby napísal niekoľko stoviek
článkov na rôzne diskusné fóra a
webové stránky, ktoré majú všetky
jedno spoločné, nech už píše o
čomkoľvek. Tým spoločným zna-
kom sú „goebelsovské“ tisíckrát
opakované lživé tvrdenia, ktoré sa
majú stať pravdou, a to že: „Solga
klame, tára a zavádza. On a jeho
úrad je nekompetentný, neschop-
ný, korupčný a servilný voči pod-
nikateľom.“ Toto primitívne ohová-
ranie, naznačovanie zneužívania
funkcie verejného činiteľa, ba až
kriminalizácia, ničím nepodložená
kritika a degradovanie či spo-
chybňovanie akéhokoľvek úspe-
chu či ocenenia mesta sú v jeho
prípade až chorobné. (V súvislosti
s ocenením Najlepšie mesto pre

biznis na Slovensku, ktoré je mož-
no najväčším ocenením čo mesto
dostalo za ostatné desaťročia, V.
Mizerák 18. 3. napísal, že klame-
me, lebo sme dostali iba ocenenie
najlepšie mesto v bratislavskom
kraji, nie na Slovensku. Doslovne
píše: „o hrubom zavádzaní a klam-
stvách, ako celá táto súťaž“... Mi-
mochodom, renomovaní sloven-
skí odborníci skúmali 77 kritérií a
na základe podrobnej a verejnosti
prístupnej analýze nám tento titul
udelili. Takže tak...)

Dovoľte mi, aby som reagoval
aj na niekoľko ďalších konštatova-
ní v jeho článku: Píše napr. o ne-
dostatočnom využívaní fondov EÚ
a o: „zlyhaní mesta na čele s pri-
mátorom Solgom...“, pričom nás
porovnáva s mestami ako napr.
Skalica, Nové Mesto nad Váhom,
Šaľa, atď... Mieša jablká s hruš-
kami a vyberá si mestá, ktoré ma-

jú možnosť čerpať neobmedzené
finančné prostriedky z EÚ, na
rozdiel od tých z Bratislavského
kraja, ktorý dostane len jedno
percento z celej sumy, ktorá na
Slovensko príde. Na inom mieste
píše, že Malacky dostali na re-
konštrukciu svojho zámockého
parku vyše 53 miliónov Sk a Pe-
zinok „len“ 22 miliónov. Samo-
zrejme už nenapíše, že rozloha
malackého parku je 29 hektárov,
zatiaľ čo pezinský má len necelých
osem.

Ďalej ma obviňuje „z vyho-
várania sa, dokonca zavádzania“
v prípade rekonštrukcie Holubyho
22, lebo som v minulom čísle Pe-
zinčana napísal: „Podmienkou bo-
la projektová dokumentácia a sta-
vebné povolenie. Zaplatili sme
viac ako 2 milióny Sk a projekt
nebol vybraný.“ Zase si pletie pro-
jektovú dokumentáciu (stála 47 -

796 eur a zaplatila ju EÚ) s nák-
ladmi mesta na vynaloženú prácu
projektových manažerov, po-
sudky, archeologický výskum a
pod. Každý, kto pracuje na pro-
jektoch vie, že hodnota práce pro-
jektového manažéra alebo agen-
túry je 5 a viac percent z celkovej
sumy. V tej dobe bol rozpočet 40 -
50 mil. Sk. Takže aké neobjektívne
informácie a zavádzanie ? Motá
a zamotáva však aj naďalej. Pri-
spôsobuje si a mení význam mo-
jich slov ako sa mu hodí. V sú-
vislosti so Záhradnou ulicou som
len stručne konštatoval fakt, že
mestá idú do rizika a strát, ak
zaplatia prípravu projektu a pro-
jektovú dokumentáciu. Stojí ich to
milióny korún a keď nakoniec
grant nedostanú, bolo všetko zby-
točné...

Pokračovanie na 12. strane.



Klub športovej kynológie Pe-
zinok vás pozýva na cvičisko s
vaším psíkom. Svojho psa (aj bez
PP) naučíte základne poslušnosti.
Výcvik prebieha na cvičisku na
Fajgalskej ceste (oproti bývalej
motokárovej dráhe) v sobotu a
nedeľu v čase podľa dohovoru.
Ponúkame možnosť individuálne-
ho výcviku (v dohodnutom rozsa-
hu aj v týždni), prípravu na vyko-
nanie odborných skúšok všetkých
stupňov, usporadúvanie odbor-
ných skúšok priamo na cvičisku,
pri ktorým majú členovia zľavu na
štartovnom, vzájomné poraden-
stvo pri výcviku a chove. Majitelia
adoptovaných psíkov zo záchyt-
nej stanice v Pezinku, ktorej koor-
dinátorom je Občianske združenie
Pes v núdzi (tel. 0911 6976 530)
majú tri vstupy do areálu zdarma.
Kontakt: 0905 554 997,

.
www.- ksk-

pezinok.wbl.sk (pij)

Už po siedmykrát sa budú
konať v Pezinku KERAMICKÉ
TRHY. Stánky jedného z najväč-
ších podujatí tohto druhu na Slo-
vensku budú podobne ako v minu

lých rokoch rozložené v centre
mesta – na Radničnom námestí,
ul. M.R. Štefánika a Kollárovej.
Na medzinárodnom podujatí sa
budú prezentovať a ponúkať svo-
je výrobky keramikári zo Slo-
venska, Čiech, Maďarska, Poľ-
ska a iných európskych krajín.
Trhy budú tri dni: v piatok 11. júna
od 14.00 do 20.30, v sobotu 12.
júna od 9.00 do 21.00 hod. a v
nedeľu 13.júna od 9.00 do 18.00
hod.

Organizátori pripravili aj sprie

vodný program: detské keramic-
ké dielne, súťažnú výstavu na
tému šperkovnica, ukážky toče-
nia keramických úľov, hudobný
program, výstavy keramiky a iné.
Presný program podujatia bu-
de uverejnený v májovom čísle
Pezinčana, ako aj na webovej
stránke Malokarpatského múzea
v Pezinku (www.muzeumpezi-
nok.sk ), ktoré je spoluorganizá-
torom.

Tešíme sa na návštevníkov Ke-
ramických trhov v Pezinku. (kk)

Pokračovanie z prvej strany
Cabernet Sauvignon, Barrique

Rulandské mod-
ré, Brut

Rizling rýnsky, ľadové víno,

Caber-
net Sauvignon,

izling vlašský, ľadové víno,

Rizling vlašský

De-
vín

kolekcia piatich vín

(mo)

,
výber z hrozna, r. 2006 – Ja-
noušek Pezinok,

(pestovat . sekt) ,
r. 2007 – Hacaj Pezinok.

zís-
kal
Karpatská perla Šenkvice,

–
VzH, Janoušek

Pezinok,
– R
Malokarpatská vinohradnícka spo-
ločnosť Pezinok,

– , HV, Malo-
karpatská vinohradnícka spoloč-
nosť Pezinok, –

, BV, Víno Mrva & Stanko,

–
– VPS Pavelka – Sobolič, Pezi-
nok.

Vína na tohtoročných Vínnych
trhoch boli ozaj vynikajúce, z čoho
mohli mať radosť nielen produ-
centi tohto skvelého nápoja, ale aj
ochutnávači, ktorých bolo aj tento-
raz veľa. Už teraz sa tešíme na
budúci ročník.

Cenu Mi-
nistra poľnohospodárstva SR

Cenu
Regionálnej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory

Cenu primátora Pezinka

Cenu Združenia
pezinských vinohradníkov a viná-
rov

Cenu EVIRS

Cenu Združenia malokarpatská
vínna cesta

Už jedenásť rokov sa v Dome kul-
túry v Pezinku stretávajú priatelia
alternatívy, pre ktorých pripravuje-
me blok prednášok, prepojený
istým motívom, pojmom, témou.
Na tohtoročnom stretnutí sa v pro-
grame objavujú slová krása, žena,
zmysel života, anjeli, cherubis, ar-
chanjeli, výživa a stravovanie, odb-
úranie stresu, zdravie a skloňujú sa
vo všetkých pádoch. Keďže Orbis
harmoniae znamená svet harmó-
nie, chceli by sme prostredníctvom
prednášok, terapeutických techník,
cvičení tela i ducha zdôrazniť, že
každý má možnosť nájsť svoj har

monický svet, v ktorom nebolí telo a
ani duša, ale ich vzájomné zladenie
na všetkých úrovniach prinášaju
človeku zdravie.

Prinášame aj možnosť zacvičiť
si v zrkadlovej sále starodávne
tibetské cvičenia lu jong, taiji a qi
gong, ale aj pilates a pre ženy sme
špeciálne pripravili tantrajogu pod
názvom mohandžodáro. Konšte-
lačné techniky sú tiež otvorené pre
všetkých záujemcov. Aj v tomto
roku privítame nášho stáleho hos-
ťa RNDr. Emila Páleša,Csc., auto-
ra Angelológie dejín. Miesto dosta-
ne aj čínska medicína v podaní

MUDr. KatarínyČížkovej.
Významným hosťom tohtoroč-

ného festivalu je tibetský láma J. E.
Khensur Chőti Nangwa Rinpoche,
ktorého prednáška Otvorené srdce
bude korunovaná požehnaním.

Prítomní prednášajúci budú po-
čas obidvoch dní poskytovať konzul-
tačné služby. Čajovňa Zelená Tara
ako každý rok ponúkne obľúbené
pochúťky a čaje s vônou Orientu.

Orbis harmoniae sa koná 22. a
23. mája v Dome kultúry na Holuby-
ho ulici 42. Podujatie po obidva dni
začína o 9.00 hodine. Srdečne vás
pozývame. Mgr. Dária Fehérová

OZ Dobrovoľný hasičský zbor
Pezinok – mesto v spolupráci s
Okresným riaditeľstvom Hasič-
ského a záchranného zboru v Pe-
zinku a Malokarpatským múzeom
v Pezinku usporiadajú 2. mája os-
lavy Svätého Floriána, patróna ha-
sičov. Začiatok o 14.00 hod. na
hasičskej stanici OR HaZZ v Pe-
zinku (pri Rozálke), odkiaľ sa
účastníci v sprievode odoberú na
Radničné námestie. Cestou sa za-
stavia pri sochách sv. Floriána,
kde položia vence. V centre mesta
budú ukážky hasičskej techniky a
ukážky z činnosti profesionálnych
a dobrovoľných hasičov doplnené
ukážkami činnosti Jazdnej polície
a kynológov z Policajného zboru
SR a Mestskej polície Pezinok.

Pre všetkých návštevníkov bu-
de k dispozícii výstava z dejín ha-
sičstva v Pezinku, ktorá bude
umiestnená v Malokarpatskom
múzeu na Ulici M. R. Štefánika.
Zabezpečené bude aj občerstve-
nie a oslavy spríjemní tiež živá
hudba v podaní Funny Fellows.

Pavol Čajkovič

Pezinské kultúrne centrum ďa-
kuje za pomoc a podporu pri realizá-
cii Dní Mladej Boleslavi v Pezinku:
hlavnému partnerovi – Vinohradníc-
tvo Pavelka – Sobolič, Pezinok, part-
nerom – Cafe-bar-restaurant Stará
radnica, Pezinok, Reštaurácia LALIA
Pezinok, Reštaurácia U Magistra
Pezinok, Penzión pod kláštorom,
Pezinok, Hotel pod lipou, Modra –
Harmónia, Hotel – športové a rekre-
ačné centrum Galbov mlyn Viničné.

Mladú Boleslav a Pezinok spájajú už 60-ročné priateľské kontak-
ty, nielen medzi predstaviteľmi oboch miest, ale aj občanmi, študen-
tami, seniormi, pracovníkmi kultúry, športovcami. Každoročne sa
konajú, striedavo v oboch mestách, dni partnerského mesta. V
tomto roku, v dňoch 15.-17. apríla, sa prezentovala v našom meste
Mladá Boleslav.

Pri tejto príležitosti sa uskutočnili výstavy výtvarných diel, vystúpe-
nia spevákov a divadelných umelcov. Príjemné chvíle pri spoločných
stretnutiach strávili skupiny seniorov a gymnazistov. Taktiež bola sláv-
nostne podpísaná dohoda o spolupráci medzi Mladoboleslavskou
univerzitou tretieho veku aAkadémiou tretieho veku v Pezinku.

Na podujatiach sa zúčastnili a spoločné stretnutia mali aj primáto-
ri, ďalší zástupcovia samospráv a kultúrni pracovníci oboch miest,
ktorí využili stretnutia tiež na vzájomné informovanie sa a výmenu
pracovných skúseností.

Dni Mladej Boleslavi v Pezinku mali veľký úspech. Prispeli kďalši-
emu upevneniu vzájomnej spolupráce, poznaniu a k vzniku no-vých
priateľstiev. V budúcom roku sa uskutočnia Dni Pezinka v Mla-dej
Boleslavi. (mo)

Podpis zmluvy medzi ATV a koncert
Kláry Horváthovej a Jana Pavlíčka



rázdniny – každý školák vám iste povie, že to je
tá najlepšia vec na svete. Jarné, letné, vianočné...
čím dlhšie, tým lepšie. Ako ich však stráviť tak, aby
ste sa celý deň nenudili? Náš recept znie – tábor.
Ten náš sa konal v dňoch 27.2. - 3.3.

Celé to začalo odchodom z Pe-
zinka v skorých ranných hodinách.
Náš cieľ – Krpáčovo, dedinka s krásnym prostredím
v blízkosti Banskej Bystrice. O zábavu a dobro-
družstvá nebola núdza. Blízky les a ešte stále poria-
dna vrstva snehu vás dokážu zabaviť na dlhú dobu.
Sánkovanie, schovávačka, futbal na snehu, to je len
malá ukážka viac, či menej tradičných aktivít.

Lenže tábory nie sú len o hrách. Tábory sú hlavne
o zážitkoch, dobrodružstvách. O dobrodružstvách,
akými sú stretnutie s dávnymi bohmi starých Slova-
nov – Radegastom, Morenou a Vesnou, v boji proti
krutej Morene, jej porážke a nakoniec slávnostným
vítaním Vesny. Človek by si myslel, že dnešnú mlá-
dež niečo takéto už nemôže zaujímať, ale skúste

P pár netradičných nápadov a uvidíte.
Ale ako všetko dobré, aj naša malá výprava skonči-

la. To však neznamená, že končíme my. Pred nami
leží jar a leto, čo znamená hromadu výletov a výprav

do okolitých hôr a lesov a na záver –
letný tábor. Popravde, začíname
byť zvedaví, čo nás čaká tentokrát.

A ak by ste mali záujem zistiť to aj vy, radi vás priví-
tame v našej klubovni na Cajlanskej ul. 88, každý pia-
tok o 17.00 na našom večernom čaji. Tešíme sa na
vás.

Ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska, ktorá v
rámci projektu Hodina deťom finančne podporila na-
šu činnosť od júla 2009 a taktiež sa finančne podieľala
na jarnom tábore, za čo jej patrí naša veľká vďaka.

Modrý oblak PezinokSkauti zo 61. zboru

Priveďte svoje deti v nedeľu 30.
mája o 10.00 hod. a strávte s nami
pekné dopoludnie na cvičisku Klu-
bu športovej kynológie (oproti býva-
lej motokárovej dráhy, popri ces-
te do Limbachu). V spolupráci s
Mestskou políciou v Pezinku sme
pre vaše deti pripravili ukážky z
práce a výcviku psov našich členov i
služobných psov mestskej polície.
Okrem programu sme deťom pri-
pravili aj sladké prekvapenie. Všet-
kých srdečne pozývame. (pij)

Restaurant Radnica Pezinok vás
pozýva na sériu ochutnávok vín

. Ochutnať môže-
te vína týchto vinárov: –
Víno Rajnic, Pezinok, –
Vindom Puček, Limbach,

– Deň otvorených pivníc na
MVC, – DIOUS Horné
Orešany, – VINIDI Bra-
tislava, – Vinárstvo Pavelka
-Sobolič, Pezinok. V cene 10 eur je
10 – 12 vzoriek vín, záhryz, ovo-
cie, pečivo a sóda. Záštitu nad po-
dujatím prevzali Európsky vinár-
sky rytiersky stav a Malokarpat-
ská vínna cesta. Viac informácií na

.

VE-
ČERY S VÍNOM

5. mája
12. mája

21. – 22.
mája

27. mája
2. júna

9. jún

(mm)www.radnica.com



ktorí majú záujem o výuč-
bu anglického a nemeckého jazy-
ka v triede s rozšíreným vyučova-
ním cudzích jazykov v 5. - 9. roční-
ku, na prijímacie testy z anglické-
ho a slovenského jazyka. Pri-
hlášku si môžete vyzdvihnúť na
riaditeľstve školy alebo nájsť na
www.zskupk.edu.sk a vyplnenú
doručiť na ZŠ do 14. mája 2010.

Okrem každodennej výučby
anglického a nemeckého jazyka
ponúkame vášmu dieťaťu: kvalit-
nú prácu pedagógov, modernú
metódu vyučovania jazykov –
CLIL- praktické využívanie vedo-
mostí z ANJ a NEJ aj v ostatných
predmetoch, vyučovanie v 25
odborných učebniach ( trieda s
interaktívnou tabuľou), rozvoj počí-
tačových zručností – Word, Excel,
Power Point, overovanie svojho
t a l e n t u v o l y m p i á d a c h a
súťažiach, možnosť tráviť voľný
čas v záujmových krúžkoch, zapá-
janie sa do projektov, možnosť
využívania športového areálu na
pohy-bové aktivity, zdravé a este-
tické prostredie, desiatu a obedy v
ŠJ, školského zubného lekára v
priestoroch školy a iné.

Bližšie informácie nájdete na
webovej stránke školy.

riaditeľka školy

Riaditeľstvo Základnej školy
Kupeckého ul. Pezinok pozýva
26. mája o 8.00 hod. žiakov 4.
ročníka,

Mgr. Viera Radičová

Najpopulárnejším športom me-
dzi dievčatami na hodinách teles-
nej výchovy v základných školách
je nesporne vybíjaná, ktorá rozví-
ja viaceré pohybové aktivity a má
aj svoj emotívny náboj. Previerkou
pripravenosti býva obvodné kolo,
ktoré v našom okrese tradične or-
ganizuje Základná škola s Ma-
terskou školou Orešie Pezinok.
Organizátori aj tentoraz excelent-
ne zvládli organizáciu súťaže za
účasti 8 družstiev. Víťazom sa stali
dievčatá zo ZŠ Šenkvice, ktoré vo
finále zdolali svoje súperky zo ZŠ
Vajanského Modra. Tretiu priečku
obsadila ZŠ Kupeckého Pezinok.

(VCH)

Žiaci Základnej školy Na biele-
nisku boli úspešní vo vyššej vedo-
mostnej súťaži a v prednese. An-
drej Drgala reprezentoval školu i
mesto Pezinok v krajskom kole
Dejepisnej olympiády, kde obsadil
pekné tretie miesto. Žiačky Adria-
na Holešová a Simona Grosch-
midtová sa zúčastnili okresného
kola v prednese poézie a prózy
Hviezdoslavov Kubín. Obe získali
vo svojich kategóriách 1. miesta a
postúpili do krajského kola. (zš)

V sobotu 27. marca sa uskutoč-
nila v grinavskom Integrovanom
klube výročná členská schôdza
Základnej organizácie č. 52 Únie
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska pre okresy Pezinok, Ma-
lacky a Senec. Zúčastnilo sa jej 62
členov, ktorí medzi sebou privíta-
li hostí – predsedu Krajskej rady
ÚNSS , primátora
Pezinka a starost-
ku Limbachu .
Schôdzu viedol predseda ZO Mi-
lan Košík.

Základná organizácia ÚNSS
má 121 členov z troch vidieckych
okresov Bratislavského kraja.
Svoju činnosť zameriavajú na po-
dujatia, ktoré zodpovedajú zdra-
votným možnostiam členov. Nav-
števujú spoločenské a kultúrne
akcie, zúčastňujú sa rekondičných
pobytov. Podarilo sa im oživiť čin-
nosť výboru i celej členskej zá-
kladne, v čom by chceli aj naďalej
pokračovať. Od Krajskej rady ÚN-
SS očakávajú pomoc pri zabez

Jána Cesneka
Olivera Solgu

Annu Hruštičovú

pečení poradenských dní a prípra-
ve besied v oblasti sociálno – práv-
nej pomoci.

Výbor ZO pracuje v tomto
zložení: , predseda,

, podpred-
seda, , hospodár,

Milan Košík
Bo-žena Krajčiríková

Mária Idešicová

Štefánia Bačková
Eva Bútorová Peter Ve-

ruzáb, Milan Kronauer, Milan
Kenda, Michal Kelemen, Anna
Mlyneková Štefánia Držková

Jana Pribulová (mk)

, tajomník, čle-
novia – ,

a .
Predsedníčkou kontrolnej komisie
je .

Predseda ZO Milan Košík informuje o činnosti. Foto (mo)

V jedálni Strednej odbornej
školy na Komenského ulici sa 27.
marca zišli členovia Základnej
organizácie Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Pezinku.
Tradičná marcová výročná člen-
ská schôdza bola tentoraz o čosi
slávnostnejšia, spojili ju s oslavou
50. výročia vzniku ZO SZTP (pô-
vodne Zväz invalidov) v našom
meste.

Členstvo v SZTP je dobro-
voľné. Pezinská organizácia má
momentálne 230 členov, ktorí nie
sú len z nášho mesta, ale tiež
z okolia. Majú členov aj z Bratisla-
vy a zo Senca. Združujú ľudí s
chorobami srdca, p ľúc, cievnymi
ochoreniami, vozičkárov a teles-
ne postihnutých (po amputácii
nôh, so sklerózou multiplex, spas-
tickými paraparézami, poško-
dením chrbtice a iné). Organi-
zácia poskytuje členom všestran-
nú pomoc a stará sa o ich spo-
ločenské vyžitie. Organizujú zá-
jazdy, zabezpečujú účasť členov
na rekondične-integračných po-
bytoch, pripravujú tradičné pose-
denie pri hudbe, jazdu zru čnosti
pre vodičov. Pravidelne navšte-
vujú výstavu kvetov Flóra v Bra-
tislave, Agrokomplex v Nitre, po-
riadajú výlety do Štúrova a Čier-
neho Balogu.

Počas svojej existencie pripra-
vili veľa podujatí, ktoré priniesli čle-
nom zábavu, poučenie, nádherné
chvíle, pri ktorých môžu zabudnúť
na svoje starosti a zdravotné pro-
blémy.

Na výročnej členskej schôdzi
nielen hodnotili činnosť, ale hovo-
rili aj o pláne činnosti na tento rok.
Pri organizovaní podujatí sa i ten-
toraz zamerajú na tradičné, u čle-
nov obľúbené akcie.

Súčasťou VČS bolo oceňova-
nie najaktívnejších členov, ktorým
odovzdali ďakovné listy a medaily.
Účastníkom slávnostnej schôdze
sa prihovoril aj primátor Pezinka
Oliver Solga. (mo)Ocenenie preberá Rudolf Ondrovič

Pohľad na účastníkov výročnej členskej schôdze Foto (mo)

Rok kresťanskej kultúry v našom meste začal výstavou maliara a
kresliara Jozefa Vydrnáka v Mestskom múzeu. Jeho poetické obrázky
reflektujú nielen motívy náboženské, ale aj malebnosť slovenskej kra-
jiny a krásu prírody. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnila aj
pani farárka Helena Benková, pán farár Ján Ragula a primátor mesta
Oliver Solga. Pri príležitosti Roka kresťanskej kultúry bude v našom
meste ešte niekoľko kultúrnych podujatí, o ktorých budeme čitateľov
Pezinčana včas informovať. (ra)



V sobotu (8.5.) o 15. hodine sa
otvoria hradné pivnice, kde vám
vinári z regiónu ponúknu mladé
vína, nadýchate sa histórie hrad-
ných pivníc, ochutnáte jedlá výni-
močnej gastronómie a pri dobrej
hudbe strávite krásny májový deň.
To všetko za cenu 13 eur.

V nedeľu, v rovnakom čase o
15. hod., sa otvoria brány hradnej
jazdiarne, kde vás čaká stretnutie
s umením a vínom. Organizátori
vám predstavia známeho umelec-
kého fotografa spolu s krásnym
sklom a dobrým vínom.

Príďte si vychutnať sviatočnú
atmosféru počas májového víken-
du na hrade Červený Kameň. Viac
informácií o podujatí nájdete na
stránke .

V dňoch 8. a 9. mája sa usku-
toční podujatie Víkend s Ma-
lokarpatskou vínnou cestou na
hradeČervený Kameň.

(rz)www.mvc.sk

Dušou podujatia je riaditeľka múzea PhDr. Danka Kopálová

V stredu 24. marca sa v ku-
chynke Malokarpatského múzea
v rámci cyklu Ako to robili naše
babky varili typické regionálne jed-
l á , k t o r é s ú s p o j e n é s
v e ľ k o n o č n ý m i s v i a t k a m i .
Dominovali recepty z vajíčok.

Účastníci piekli a varili caltu, tzv.
judáše, kyslú vajíčkovú polievku a
iné jedlá. Cyklus varenia a pečenia
bude pokračovať, o termínoch a
programe budeme priebežne infor-
movať. Vstup na toto podujatie je
voľný. (mo)

Mestská organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Pezin-
ku usporiada v máji na vodnej
nádrži Dolná tehelňa rybárske pre-
teky. V nedeľu 2. mája od 7.00 do
12.00 hod. budú preteky pre
dospelých a 30. mája od 8.00 do
12.00 hod. pri príležitosti MDD pre
deti. Organi-zátori tradične pripra-
via pre náv-števníkov pochúťky z
rýb a občerstvenie v bufete.

MsO SRZ v Pezinku zároveň
upozorňuje svojich členov, že
Ministerstvo životného prostredia
SR udelilo výnimku na lov kapra
rybničného od 15. mája 2010 vo
všetkých revíroch MsO SRZ Pe-
zinok. (h-p)

Sme dostali nevšednú ponuku
do redakcie. V sobotu 8.mája sa
uskutoční turistické podujatieČas-
tovská päťdesiatka (Častá, štart
pri benzínovej pumpe 6.00 – 9.00
hod. – Píla-Zochova chata – Mod-
ranská Baba – Holint – Sološnická
dolina – Plavecké Podhradie –
Plavecký hrad – Amon – Klokoč –
Sklená Huta – Častá,cieľ na futba-
lovom ihrisku do 18.00 hod.).
Možno absolvovať aj kratšie trasy
na 30, 25 a 10 km. Pri tejto príleži-
tosti bude otvorená jaskyňa Ha-
viareň (vedie ku nej 30 km trasa)
Tá je po celý rok zatvorená, mimo-
riadne bude sprístupnená iba v
tento deň. Využite preto možnosť

V školskom roku 2010/2011 ZŠ
Fándlyho ul. v Pezinku okrem bež-
ných tried, tak ako po minulé roky,
otvorí triedu s rozšíreným vyučova-
ním matematiky.Avšak budúci škol-
ský rok bude predsa len iný, ako tie
predchádzajúce. Klasické vyučo-
vanie nahradí nová filozofia vyučo-
vania matematiky, ktorá využíva
overené a osvedčené prvky dalton-
ského vyučovania. Tento re-formný
pedagogický smer kladie dôraz na
posilňovanie a rozvoj tvorivosti,
samostatnosti žiaka pri os-
vojovaní nových poznatkov.

Záujem o matematiku chceme
podporovať a rozvíjať rôznymi čin-
nosťami na vyučovacích hodinách.
Organizácia vyučovania matemati-
ky dopraje deťom zažiť ocene-
nie vlastnej práce, prostredníctvom
rôznych aktivít sa naučia spolupra-
covať pri riešení problémových situ-
ácií.

Sme presvedčení, že daltonské
vyučovanie matematiky, ktoré za-
vádzame po prvýkrát, sa stane pre
našich žiakov zaujímavejším a lá-
kavejším. (zš)



70-roční
Helena Lovečková 1.4.
František Hotový 6.4.
Marta Zemková 7.4.
Jozef Caja 9.4.

Pavol Galgóci a Adriana Fakto-
rová Peter Feder a Kristína Džu-
binová Ľuboš Graus a Ildikó Muz-
slayová

•
•

Paulína Kosová 8.3.
Filip Štrbka 10.3.
Richard Doman 17.3.
Magdaléna Molnárová 18.3.
Martin Marián Pilka 18.3.
Oliver Matej Radošovský 19.3.
Timon Šmelko 19.3.
EmaAdamove 20.3.
Hana Matlovičová 24.3.
Michal Béber 26.3.
Michal Brinza 28.3
Šimon Brinza 28.3.
Patrik Kučeriak 29.3.
Daniela Hacherová 30.3.
Barbora Buzgová 31.3.
Martin Franko 31.3.
Tomáš Franko 31.3.
Tomáš Ries 3.4.
Dominik Čáp 4.4.
Nela Hrubcová 6.4.
Hana Horváthová 7.4.
Stela Halanová 7.4.

Dňa 20. 4. 2010 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a
dedko

S láskou spomína
manželkaAnna synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu pro-
sím tichú spomienku.

Jozef POKOPEC.

Dňa 30. 3. 2010 uply-
nuli 3 roky od smrti
manžela, otca a dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka Ruže-
na, syn Andrej, dcéra Lenka s rodi-
nou a vnučka Ivanka.

Daniela BURDANA

Milovali sme ju a ona
milovala nás. Dňa
12. 5. 2010 si pripo-
menieme 10. výročie
od úmrtia našej dra-
hej mamy, babky a
prababky

.
S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
jej s nami tichú spomienku. Smúti-
aca rodina.

Boženky SITÁROVEJ

Dňa 7. 4. 2010 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
opustil

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou ce-
lá rodina.

Jozef BAUER

Dňa 2. 2. 2010 uply-
nulo 17 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec a dedko

.
S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.

Ján PONIŠT

Dňa 15. 3. 2010 uply-
nul rok čo nás navždy
opustila milovaná
manželka, mama,
babka a svokra

.
S láskou spomína

manžel Eduard, dcéry Janka, Jarka
s rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku

Oľga KRIŠKOVÁ

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 7. 4.
2010 uplynuli smut-
né 4 roky, odkedy
nás náhle opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli, ďakuje manželka Emília
s rodinou.

Dominik RUŽA

Dňa 28. marca 2010
uplynulo 15 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá manžel-
ka, mama a babka

.
S láskou spomínajú manžel, syn a
dcéra s rodinou.

Veronika
KABÁTOVÁ

Dňa 13. 4. 2010 uply-
nulo 12 rokov čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a
dedko

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. Ma-
nželka s rodinou.

Ladislav GERŠIČ

Dňa 29. 4. uplynulo
10 rokov čo nás na-
vždy opustil

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, prosím, venuj-
te mu tichú spomien-
ku. Manželka a dcéry s rodinami.

Anton ČIŽMÁR

Ten, kto ich poznal
spomína, ten, kto ich
mal rád, nezabúda.
Dňa 13. 3. 2010 uply-
nulo 15 rokov od
smrti

z Viničného a 8. 4.
2010 uplynul rok od
smrti

z Viničného. S láskou
spomínajú deti s rodi-
nami.

Viliama TOMÁNKA

Anny TOMÁNKOVEJ

Dňa 19. 4. 2010 uplynulo 6 rokov,
čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2010 uplynulo 5 rokov, čo
nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn Ma-
rian.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Terézia Pilarčíková 75 r.
Zoltán Nagy 72 r.
Alojz Polakovič 82 r.
Lucia Imrišková 37 r.
Jozef Komenda 64 r.
Alžbeta Lapšanská 61 r.
Magdaléna Lysá 88 r.
Zuzana Janogová 83 r.
Mária Habarová 82 r.
Margita Tančárová 82 r.
Magdaléna Bauerová 70 r.
Jozef Lošonský 68 r.
Miroslav Volek 58 r.
Michal Lunák 70 r.
MUDr. Elena Marešová 79 r.
Gabriel Pilka 77 r.
Pavlína Chudá 83 r.
Jozef Slezák 76 r.
Pavol Zbudila 83 r.
František Fila 69 r.
Vladimír Kučera 78 r.

Rudolf Weinberger 10.4.
Martin Jurina 12.4.
Lýdia Uhlárová 13.4.
Marta Dudová 18.4.
Eulália Mihelová 19.4.
Marian Hricko 19.4.

Jozef Kolesár 5.4.
Alojz Kabát 6.4.
Stanislav Smolec 14.4.
Ľuba Jajcayová 23.4.
Ondrej Chlepčok 27.4.

Irena Pastuchová 5.4.
Ing. Štefan Tarač 8.4.
Veronika Klamová 11.4.
Štefánia Zubeková 11.4.
Celestína Klamová 13.4.
Ľudmila Klamová 13.4.
Mária Guštafíková 19.4.
Anton Kašiar 25.4.
Alžbeta Skovajsová 30.4.

Juliana Sodomová 12.4.
Mária Folvárska 15.4.
Irena Rajčanová 22.4.

JUDr. Štefan Janík 21.4.

Anna Kováčechová 20.4.

Pavel Spusta 5.4.

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročný

93-ročná

96-ročný

Kto v srdci žije, nezo-
miera! Dňa 30. 4.
2010 uplynú 2 roky,
čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel,
otec a starý otec

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Eva, dcéra Monika, synovia
Dušan a Ľuboš s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s na-
mi venujú tichú spomienku.

František
TOMAŠKOVIČ.

Nezomrel ten, kto ostáva v srdci.
Dňa 27. 4. 2010 sme
si s úctou pripome-
nuli nedožitých "100
rokov" našej dobrej
mami

a 31. 7. 2010 uplynie 10 rokov od
jej odchodu do večnosti. S úctou a
láskou spomína dcéra Genovéva a
Mária s rodinou.

Genovévy
DEMOVIČOVEJ

Dňa 13. apríla uply-
nuli 3 roky od smrti
môjho milovaného
manžela

.
S láskou spomínajú
manželka Irena, syn

Peter a dcéra Monika s rodinami,
vnučky Adriana a Vaneska. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Ivana MORAVČÍKA

Oznamujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, že naša dra-há
mama, babka, prababka, teta a krstná
mama

zomre la dňa 30 .
marca 2010 vo veku
88 rokov. Všetkým.
ktorí sa prišli so zosnu-
lou rozlúčiť ďakujeme
za kvetinové dary a
p r o s í m e
o tichú modlitbu. Smútiaca rodina.

Magdaléna LYSÁ

Dňa 3. 5. 2010 uply-
nie 25 rokov čo nás
náhle opustil ma-
nžel, otec

.
S p o m í n a j ú m a-
nželka a synovia s
rodinami.

Jozef MIKES

S láskou a nesmier-
nym žiaľom spomí-
name na našu drahú
dcéru

ktorá nás pred rokom
náhle opustila. Kto ste ju poznali,
spomínajte s nami. Smútiaci rodičia.

JUDr. Gabrielu
MIŠTINOVÚ,

Dňa 19. 4. 2010 uply-
nuli 3 roky, čo nás
naždy opustila naša
dobrá mama, babka,
svokra

Veronika
DILISTIJANOVÁ
rod. Bínovská.

So žiaľom v srdci spomína dcéra
Jozefína s rodinou.

Dňa 29. 4. 2010 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš milo-
vaný otec, dedko a
pradedko
Július POLKORÁB.
S láskou a smútkom

v srdci spomína dcéra, syn a
vnučka s rodinou. Prosím, venujte
mu s nami tichú spomienku.



V sobotu 16. apríla sme si v
Pezinku pripomenuli 60. výročie
barbarskej noci z 13. na 14. apríla
1950, keď bezpečnostné zložky
komunistického režimu zlikvi-
dovali mužské kláštory na celom
Slovensku v tzv. Akcii K. Inter-
novaných umiestnili najskôr do
záchytných a pracovných táborov
a neskoršie mnohých odsúdili a
pozatvárali do väzenia. Jedným z
takýchto koncentračných táborov
bol aj Kláštor bratov kapucínov v
Pezinku. Priami účastníci týchto
pamätných udalostí i mnohí Pe-
zinčania a hostia z celého Sloven-

ska si uctili pamiatku obetí komu-
nizmu slávnostnou sv. omšou a
položením kvetov k pamätnej ta-
buli na budove kláštora. Účast-
níkom sa prihovoril vzácny hosť
opát Želivského kláštora P. Bro-
nislav Ignác Kramár, primátor
mesta Oliver Solga a podpredse-
da Konfederácie politických väz-
ňov Karol Noskovič. Pezinčania si
takto, tak ako každý rok, dôstojne
uctili pamiatku kňazov a rehoľní-
kov, ktorí boli totalitným režimom
prenasledovaní pre svoje kresťan-
ské vierovyznanie.

(ra)

Ministerstvo vnútra SR zorgani-
zovalo v Smoleniciach v dňoch 14.
-15. 4. Medzinárodnú konferenciu
o starostlivosti o vojnové hroby a
pamätníky. Hlavnou témou bola
starostlivosť o vojnové hroby v du-
chu zachovania spomienky na
obete svetových vojen. Ako pozi-
tívny príklad bol uvádzaný aj Pe-
zinok, ktorý zabezpečuje príkladnú
starostlivosť o pomníky a dôstojne
si pripomína pamiatku padlých
vojakov. Primátor mesta Oli-ver
Solga, spolu s účastníkmi konfe-
rencie a veľvyslancami, položil za
naše mesto veniec pri pamätníku
na Slavíne, kde je pochovaných aj
136 vojakov , ktorí zahynuli pri oslo-
bodzovaní Pezinka. (ra)

V sobotu 10. apríla sa uskutoč-
nil v Dome kultúry 3. ročník prehli-
adky folklórnych skupín Slnko v
nás. Podujatia sa zúčastnili dva
súbory: FS Obstrléze a FS z Mod-
ry - Kráľovej. Pezinskí seniori sa
predstavili s vtipne spracovaným
scenárom s vysoko aktuálnou té-
mou. Sen o svojej štíhlosti má
skoro každý človek a úryvok zo
začiatku programu o tom aj hovorí:
„Jejdanenky, šak sem ja len mala
sen. A jaká sem bola ščasná. A o
čem? No o tem, jaká sem bola
tenká jako lata a fčúl, sa kuknite,
jedno kilo krajšé jak druhé.“ Sen o
schudnutí môžeme snívať ajďalej,
ale lepšie je pre zníženie nadváhy

aj niečo urobiť, nie len snívať. A to
sa týka skoro väčšiny z nás senio-
rov.

Už nám dorastajú aj malé spe-
váčky Emka a Karolínka, ktoré v
budúcnosti budú posilou pre našu
folklórnu skupinu. Scenár progra-
mu napísala Kamila Németová,
piesne vybrala Mgr. Milada Krej-
čová a Ing. Jozef Beničák. Réžiu
mala na starosti M. Krejčová a na
akordeone sprevádzal J. Beničák.

FS Z Modry – Kráľovej pred-
viedla polhodinový program s tra-
díciou oslavovania a vítania jari na
dedine.

Súbor tvoria aj detičky, ktoré sa
už tiež zapájajú do programu. Účin

kujúci sa prezentovali krásnymi
krojmi a spevom ľudových piesní.

Tretia prihlásená skupina zo
Šenkvíc sa nemohla podujatia zú-
častniť, pretože ochorela polovica
členov súboru. Škoda, že pezin-
ské Folklórne divadlo Radosť sa
odmietlo prehliadky zúčastniť bez
uvedenia dôvodu.

Ďakujeme za podporu našim
sponzorom, bez ktorých by sme
toto podujatie nemohli zrealizo-
vať.

Už teraz začíname pripravovať
ďalšie pásmo programov, s ktorým
vás, milí Pezinčania, pobavíme na
budúcom ročníku.

Kamila Németová

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom marcovom za-
sadnutí schválilo zmeny vo dvoch
svojich komisiách. Za predsedu
Komisie športu bol zvolený posla-
nec Medard Féder a podpredsedu
Mgr. Ľubomír Gašparovič. Tajom-
níčkou Komisie CR a turistiky sa
stala Ing. Monika Krnáčová. (mo)

Pre veľký záujem opäť vyšiel
starej

pezinčiny od Valérie L. Fakundi-
nyovej. Nájdete v ňom vyše tisíc
rozličných starých pezinských
slovných výrazov, prekáračiek,
priezvisk atď., na ktorých sa za-
bavíte, zasmejete a možno aj po-
učíte.

Slovník si za prijateľnú cenu
môžete zakúpiť v Mestskom in-
formačnom centre v Dome kul-
túry v Pezinku, Holubyho 42, na
prízemí.

Malý nárečový slovník

(in)



V Modre sa 12. marca uskutoč-
nil jubilejný 10. ročník degustácie
vín Vitis Aurea 2010. Odborné
degustačné komisie pod vedením
Prof. Fedora Malíka vybrali najlep-
šie vína z vyše 500 vzoriek, ktoré
vinári na tomto podujatí prezento-
vali. Najvyššie ocenenie Šampión
v kategórii červených vín (bez roz-
dielu zv. cukru) získal Cabernet
Sauvignon, bobuľový výber, roč-
ník 2009, pezinskej vinárskej firmy
Janoušek, s. r. o. Bratislavská 79,
Pezinok. Cenu firmy Zamma – Su-
dy Pezinok za najvyššie ohodno-
tené víno súťaže ročníka 2009 zís-
kal Devín, bobuľový výber, ročník
2009 firmy VINOVIN – P. Ščepán,
Jesenského 2, Pezinok. (mo)

Dokončenie z 5. strany.

Mesto Pezinok aj napriek eko-
nomickej kríze je na tom relatívne
dobre. Nie je výrazne zadĺžené.
Jediný úver - 60 miliónov Sk, ktorý
sme si zobrali na rekonštrukciu
renesančného domu na Radnič-
nom. nám. č.9, sme schopní splá-
cať z nájmov, pretože budova je
celá obsadená nájomníkmi. Ak
predávame nehnuteľnosti, tak len
také, ktorých opravy a údržba si
vyžadujú často väčšie náklady,
ako je zisk z ich prenájmu. Všetky
predaje zverejňujeme, o všetkých
rozhodujú poslanci pred televíz-
nou kamerou. Pánovi Mizerákovi
však asi je zaťažko spomenúť pre
objektívnosť aj mestá, ktoré sú
naozaj v kríze, skracujú pracovnú
dobu, prepúšťajú ľudí, zatvárajú
štadióny a kultúrne domy, obme-
dzujú verejné osvetlenie, obme-

dzujú rozpočet vo všetkých polož-
kách, atď...

Vrátim sa však ešte k Malac-
kám. O spomínaných 20 milió-
noch eur som hovoril osobne s
primátorom Malaciek Jozefom
Ondrejkom. Citoval som jeho slo-
vá o 20 miliónoch eur, z ktorých 6
mil. nebolo z grantov EÚ, ale zo
ŠFRB, z EÚ dostali 13 na kana-
lizáciu a 1 mil.eur na „drobné
projekty“. Absolútne s tým však
nesúvisi a nikde sa nespomína
822 346 eur, ktoré získali Malacky
z MŽP SR na vybudovanie za-
riadenia na triedenie odpadu v
ASA Zohor, kde majú prenajatú
halu. On mi však vkladá do úst, že
som tento projekt v ASA Zohor,
označil za „drobný“. Tak kto tu
vlastne klame a zavádza ?! O
ďalšom jeho klamstve o hádza-
nárskom ihrisku a jeho tvrdeniu:
„Prečo pán primátor Solga venuje

väčšiu pozornosť uspokojovaniu
potrieb stavebnej lobby“ píšem na
inom mieste v článku „Kauza há-
dzanársky štadión“.

A ešte ku kanalizácii v Grinave.
Ostatné tri roky sme pripravovali
projektovú dokumentáciu kana-
lizácie Grinava. Objednali sme si
ju u profesionálnej firmy Hydro-
team. Mali sme niekoľko verej-
ných zhromaždení s občanmi Gri-
navy, na ktorých sme ich infor-
movali o každom kroku. O peniaze
z EÚ však môžeme žiadať až
vtedy, keď budeme mať nielen PD
ale aj vysporiadané pozemky. A
práve pozemky vysporiadané
dodnes nemáme. Je snáď vinou
primátora, že niektorí majitelia po-
zemkov v Grinave nepristúpili na
predaj pozemkov pod „prečer-
pávačkami“ alebo sedimentač-
nými nádržami? Mesto bude teda
nútené tieto pozemky vyvlastniť

vo verejnom záujme, možno i
súdnou cestou, čo však môže
trvať roky. Ako sme za takýchto
okolností mali žiadať o grant? Mi-
mochodom, ak sa nám podarí vys-
poriadať pozemky, a nezískame
peniaze z EÚ, máme prísľub, že
investorom kanalizácie bude BVS.

A takto by som mohol pokračo-
vať a vyvracať jeho tvrdenia jedno
za druhým. Myslím však , že je to
škoda času. Chcem preto len skon-
štatovať, že nemienim ďalej viesť s
pánom Mizerákom slovný ping-
pong na stránkach Pezinčana, ani
nikde inde. Pán Mizerák vo svojej
nenávisti k mojej osobe, neprav-
divými tvrdeniami a obvineniam už
dávno prekročil nielen hranice ele-
mentárnej slušnosti, ale aj trestno-
právnej zodpovednosti. Napriek to-
mu, alebo práve preto, mi nestojí
za to, aby som sa ním ďalej za-
oberal. Oliver Solga

Vedenie mesta v minulej dobe
urobilo niekoľko krokov, aby získa-
lo do svojho majetku zdevastovaný
hádzanársky štadión v Zámoc-kom
parku. Chcelo získať spomínaný
pozemok za účelom rozšírenia
parku alebo vybudovania nového
ihriska pre verejnosť. Poslanci tu
navrhovali aj vybudovanie do-
mu-penziónu pre dôchodcov. Pre-
behlo niekoľko rokovaní s vedením
klubu Agrokarpaty Pezinok, ktorý
chcel od mesta pozemok na vybu-
dovanie vlastnej haly, keďže v
súčasnosti hrá prvoligové zápa-
sy v hale SOU (BSK). Požiadav-
kou hádzanárov však bol, okrem
pozemku, aj príspevok mesta na
vybudovanie vlastnej haly v hodno-
te niekoľkých miliónov korún,čo

poslanci aj vzhľadom na ekonomic-
kú krízu odmietli.

Agrokarpaty žiadali mesto o
zmenu územného plánu, aby mohli
zvýšiť hodnotu pozemku, prípadne
ho komerčne využiť. In-formácie o
tom, že mesto či do-konca primátor
chceli dovoliť na ihrisku výstavbu
bytových domov a že až KÚŽP
tomu zabránil, sú klamstvo. Projekt
bytového domu , ktorý predložili
Agrokarpaty bol od začiatku primá-
torom a Mestom odmietnutý (žia-
dosť zo 14.6.2007 ani nebola zara-
dená do zmien a doplnkov 2007).
Ako plochy vybavenosti komerč-
ného charakteru bolo ihrisko zara-
dené na žiadosť Agrokarpaty do
zmien a doplnkov 3. 3. 2009. Iba
KÚŽP sa vyjadril negatívne k celej

ploche, bez ohľadu na vlastníctvo
pozemkov v záujmovom území.
Požiadavka Agro-karpaty sa bude
teda riešiť až pri schvaľovaní nové-
ho ÚPN. Je pre-to trápne tvrdenie
pána Mizeráka, že: „primátor venu-
je väčšiu pozornosť uspokojovaniu
potrieb stavebnej lobby, ako
záujmom občanov a samotnej prí-
rody“. Hádza-nárske ihrisko je na
tomto mieste desiatky rokov, nikdy
nebolo sú-časťou mestského
parku a do roku 2007 sa neriešila
žiadna zmena jeho využitia. Ak
Agrokarpaty po-žiadali o zmenu
využitia, je to ich právo. K zmene
sa však budú vy-jadrovať dotknuté
orgány a zhotov i te ľ ÚPN.
Schvaľovať ho bude zastupiteľstvo
a n i e p r i m á t o r . ( r a )

Naši čitatelia sa informovali na
budovu pri futbalovom štadióne,
ktorá prišla o strechu pri minulo-
ročnej veternej smršti. Dnes je
ešte viac zdevastovaná a obývajú
ju bezdomovci. Podľa vyjadrenia
primátora mesto Pezinok už v
minulosti prejavilo záujem o odk-
úpenie tejto budovy aj s priľahlým
pozemkom, ktorý bezprostredne
susedí s pozemkami mesta. Po
nástupe nového vedenia BSK pri-
mátor túto žiadosť obnovil. Mesto
má záujem tieto pozemky spojiť s
vlastnými susediacimi pozemkami
a rozšíriť tak areál futbalového šta-
dióna alebo pričleniť ich k Zá-
kladnej škole na Fándlyho ulici. V
budúcnosti môžu poslúžiť naprí-
klad na rozšírenie kapacít ma-
terských škôl alebo na rozšírenie
areálu futbalového štadióna. (ra)

V roku 2010 sa na ekonomic-
kom oddelení mestského úradu
podarilo zosúladiť spracovanie pla-
tobných výmerov pre poplatok za
konunálny odpad a platobných vý-
merov pre dane z nehnuteľností
pre fyzické osoby – občanov tak,
aby mohli byť k prevzatiu už za-
čiatkom marca. V období od 8. do
12. marca bol tzv. „dlhý týždeň“ na
osobné preberanie obálok s plato-
bnými výmermi.

Občania si boli z celkového
počtu 8 961 platobných výmerov
poplatku za komunálny odpad o-
sobne prevziať 3 500 a približne
3 800 ich bolo doručených mest-
skými kuriérmi.

Do polovice apríla je zazname-
nané 61,2 %-né plnenie predpisu
tohto poplatku ktorý je celkovo na
rok 2010 vo výške 585.700 €.

Pri dani z nehnuteľností pre fy-

zické osoby sú zaznamenané úhra-
dy vo výške 673.200 €,čo predsta-
vuje 45,3 %-né plnenie. Niekto-
ré platobné výmery sú splatné v
dvoch, alebo troch splátkach a ich
úhrada bude do konca augusta,
resp. októbra. Z celkového počtu
9 200 vygenerovaných platobných
výmerov bolo osobne, resp. pros-
tredníctvom kuriérov mesta odo-
vzdaných 6320 obálok.

Týmto ďakujem všetkým, ktorí
boli ústretovoví voči Mestu Pezi-
nok a boli si osobne prevziať plato-
bné výmery na mestskom úrade.

Aj napriek tomu, že platobné
výmery bolo možné tak, ako to
bolo uvedené priamo v platobnom
výmere uhradiť bankovým prevo-
dom, priamym vkladom do ban-
ky poštovou poukážkou, výrazná
časť občanov využila možnosť plat-
by hotovostným spôsobom resp.

platobnou kartou priamo do po-
kladnice mestského úradu. Táto
forma hotovostného platobného
styku nie je na rozdiel od ostatných
zaťažená žiadnymi spracova-
teľskými poplatkami.

V záujme skvalitnenia služby
občanom pri hotovostnom platob-
nom styku (dlhšia čakacia doba)
zabezpečíme nasledovné opatre-
nia. Rozšírením funkcionality pro-
gramového vybavenia budú v bu-
dúcnosti súčasťou platobných vý-
merov aj poštové poukážky pria-
mo s čiarovým kódom. Čiarový
kód bude obsahovať všetky údaje
o platiteľovi ako aj o predmetnom
poplatku alebo miestnej dani. Pri
úhrade v hotovosti sa čítačkou zo-
skenujú všetky údaje,čím sa skva-
litní a hlavne urýchli práca v po-
kladni MsÚ.
vedúca ekonomického oddelenia

Ing. J. Sandtnerová



1. k vystúpeniu Jána Mana ml. v
televízii TA 3 dňa 23. marca 2010:

2. na „žlté“ listy Jána Mana ml.
uverejnené v Pezinskuč. 12 a 14:

Ján Man ml. tvrdil, že Mesto
Pezinok dostáva od prevádzkova-
teľa skládky tisíce eur v podobe tzv.
poplatku za uloženie odpadu na
území obce. Pravdou je fakt, že všet-
ky peniaze zaslané spoločnosťou
Brikorp Development, s. r. o., boli
tejto spoločnosti vždy obratom vrá-
tené späť. V odôvodnení sme jasne
deklarovali, že Mesto nemôže pre-
vziať poplatky, ktoré sú z nepovole-
nej činnosti (viď rozhodnutie
Najvyššieho súdu SR).

Zástupca prevádzkovateľa
skládky v Novej jame Ján Man
opakovane predkladá pezinskej
verejnosti tvrdenia, ktoré poško-
dzujú dobré meno primátora mesta
Olivera Solgu i profesionálny kredit
pracovníkov Mestského úradu v
Pezinku. Opakovane spochybňuje
legálnosť procesu schvaľovania
zmien a platnosť doplnkov z roku
2002, pričom sa odvoláva na roz-
diely v predložených materiáloch v
máji a novembri 2002 (uvádza
december 2002). Máme však k dis-
pozícii dokumenty, ktoré sa zaobe-
rajú procesom schvaľovania zmien
a doplnkov ÚPN od stanoviska KÚ
v Bra-tislave odbor životného pro-
stredia zo dňa 29.7.2002, ktorý

žiada do-držať „východiská doku-
mentu vyššieho stupňa“, t. z.
zachovať jestvujúci stav (keďže do
tejto do-by malo mesto skládku v
ÚPN). Od tohto času však silnel
odpor proti skládke nielen v radoch
občanov a občianskych aktivistov,
ale aj poslancov MsZ. Mesto na
mar-go tohto rozhodnutia požiada-
lo o riešenie rozporu Ministerstvo
ži-votného prostredia 28. 10. 2002.
Už 4. 11. Ministerstvo poslalo
Mestu odpoveď, z ktorej jasne
vyplýva, že je plne v kompetencii
mesta vyriešiť problematiku lokali-
zácie skládky odpadu na svojom
území v rámci územnoplánovacej
dokumentácie mesta. Následne
Krajský úrad v Bratislave OŽP
informuje Mesto, že obsah návrhu
aktualizácie ÚPN mesta Pezinok je
v súlade so záväznou časťou
schválenej ÚPD vyššieho stupňa –
VÚC Bratislavský kraj v zmysle
usmernenia MŽP SR zo dňa
4.11.2002.“ Tento dokument zna-
mená „ de jure“ odsúhlasenie zá-
konnosti procesu prípravy (zmeny)
ÚPN a jeho obsahu a to nad-
riadeným orgánom územného plá-
novania. Hneď potom boli zmeny a
doplnky schválené v Mestskom
zastupiteľstve a skládka v Novej
jame bola zakázaná. Doposiaľ pre-
behlo sedem prokurátorských pre-
verení nášho ÚPN a výsledkom ani
v jednom prípade nebolo jeho zru-
šenie súdom. Všetky citované

materiály sú k dispozícii na Mest-
skom úrade v Pezinku k nahliadnu-
tiu.

Tvrdenie pána Mana „o bordeli
na vlastnom úrade“, svedčí o kult-
úre vyjadrovania pisateľa. Na
výzvu, aby primátor „ prevzal zod-
povednosť za chyby mesta“ len
uvádzam, že v roku 1996 a ani v
roku 2002 som nebol primátorom a
všetky rozhodnutia prijímalo vte-
dajšie Mestské zastupiteľstvo a
Mesto Pezinok pod vedením vte-
dajšieho primátora. Môžem maji-
teľovi skládky aj verejnosti doložiť
odmietavé postoje k skládke, a to
už od verejného zhromaždenia v
roku 1999 v Dome kultúry až po-
dnes. Existuje tiež televízny
záznam celého schvaľovania
zmien a doplnkov ÚPN v novembri
2002, na ktorom poslanci jasne
odmietli skládku odpadov v Novej
jame. Na tomto zasadnutí som vyja-
dril svoj názor na štyri konkrétne
body, vrátane skládky, a upozornil
som na nutnosť ich dopracovania.
Keďže ale zo strany primátora aj
poslancov bolo jednoznačne
deklarované, že zmeny a doplnky
s a m u -
sia schvaľovať ako celok, súhlasil
som a za zmeny, a teda proti sklád-
ke v Novej jame, som hlasoval aj
ja. Na záver chcem všetkých ubez-
pečiť, že existuje dostatok tlačo-
vých i obrazových dôkazov, vráta-
ne mojich volebných materiálov, o

tom, že som bol vždy proti skládke
v Novej jame a nikdy som kau-zu
skládky nevyužil ani nezneužil vo
volebnej kampani či už na post pri-
mátora alebo poslanca VÚC. Ak
niekto tvrdí opak, hrubo zavádza a
klame.

Texty uverejnené v časopise
Pezinsko preto vnímame len ako
súčasť kampane za legalizáciu
skládky a jej legitimizáciu v očiach
verejnosti. Predpokladáme, že
ataky na osobu primátora a aktivis-
tov sa budú stupňovať pred blížia-
cimi sa komunálnymi voľbami,
ktoré budú koncom tohto roka.
Napriek tomu nehodláme ustúpiť
od našich stanovísk, ktoré pevne
zastávame už od začiatku tejto kau-
zy. Majitelia a prevádzkova-telia
s k ládk y m a l i v os ta tn ý ch
štyroch rokoch dostatok času
a prostriedkov, aby svoje tvrdenia
o nezákonnosti pri schvaľova-
ní územného plánu v roku 2002
predložili súdom a presvedčili ve-
rejnosť o svojej pravde. Namies-
to toho píšu o „podvodoch“ (ešte
šťastie, že v úvodzovkách) ktoré
urobil môj predchodca Ivan Pessel
a ja ako viceprimátor som podľa
nich „o tom určite vedel“. Som kedy-
koľvek pripravený predstúpiť pred
občanov, prezentovať im listinné
dôkazy a postoje mesta aj v pria-
mej konfrontácii s predstaviteľmi
skládky.

primátor mesta
Oliver Solga,



Pretekári
sa cez pos-

ledný marcový víkend zúčastnili
trojetapových pretekov CESOM
2010 (Central European Spring
Meet ing) s medzinárodnou
účasťou na krátkej a klasickej trati
a v šprinte. Výsledky Pezinčanov
po troch etapách: 1. miesto –

(kat. M 14),
(M 50), (M 55),

(W 16),
(W 50), 2. miesto –

(M 55),
(W 60), 3. miesto –

(M 21B).

Klubu orientačného
behu Sokol Pezinok

Matej
Kopčík Jaroslav Pi-
ják Vladimír Piják
Barbora Pijáková Mária
Karovičová
Ivan Oravec Soňa Ka-
vecká Milan
Béleš (KOB)

Dvadsaťsedemročný slovenský
reprezentant v horskej cyklistike

dosiahol v tomto ro-ku už
piate víťazstvo v zjazde v Južnej
Amerike. Tentoraz triumfoval v kon-
k u r e n c i i 9 0 p r e t e k á r o v
v Peru. Trať, nachádzajúca sa v pek-
nom prostredí, bola veľmi ná-
ročná, kľukatá, miestami úzka a
rýchla.

Pezinský rodák predtým zvíťazil
v Riu de Janeiro (Brazília), Ma-
nizalese (Kolumbia), Santose (Bra-
zília) a Valparaise (Čile). V Južnej
Amerike sa po viacerých víťazných
štartoch stal veľmi známy a neču-
do, že ho tu označujú za kráľa
zjazdov. Najbližšie ho čakajú pre-
teky v Bolívii.

Filip Polc

(mo)

BASKETBAL (extraliga muži)

Domáce zápasy Finále Play Off

2.5.

16.5.

5.5., 12.5., (prípadne 5. zápas
19.5.) Alebo domáce zápasy o 3.
miesto 4.5. (prípadný 3. zápas
11. 5. 2010)

HÁDZANÁ (1. liga, muži)
Pezinok – Martin

Pezinok – Piešťany
Hrá sa o 14.00 hod.

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

Hrá sa o 17.00 hod. na futbalovom
štadióne v Pezinku

Hrá sa o 17.00 hod.

FUTBAL (III. liga)

(IV. liga)

2.5.
16.5

29.5.

2.5.
9.5.
23.5.
23.5.

.
Pezinok – Ružinov
Pezinok – Dunajská
Lužná
Pezinok – Lozorno

Grinava – Baník
Baník – Jakubov
Grinava – Kostolište
Baník – Veľké Leváre

V dňoch 17. a 18. apríla bolo v
Areáli zdravia na Rozálke rušno.
Novú jazdeckú sezónu otvárala

.
Prvé kone s jazdcami do areálu

prichádzali už v piatok 16. apríla
napoludnie, aby absolvovali po-
vinnú veterinárnu prehliadku a od-
skúšali si nový povrch vo wester-
novej aréne. V sobotu ráno začalo
súťaženie vo westernových a vytr-
valostných disciplínach. Vytrvalci
– profesionál i štar toval i v
súťažiach na 40, 60 a 80 kilomet-
rov. Počas pretekov v pravidel-
ných in-tervaloch prichádzali späť
do areálu na veterinárne prehliad-
ky, aby sa zmonitoroval stav a
schopnosť koňa pokračovať v pre-
tekoch. Amatérski priaznivci tohto
športu mali možnosť vyskúšať
svoje schopnosti na verejnom tré-
ningu vo vytrvalostnej súťaži na 20
km. Napriek tomu, že súťažiacim
dvojiciam počasie skutočne prialo,
preteky boli náročné a dokončili
ich len tí najzdatnejší.

V neskorších poobedňajších
hodinách prebehla slávnostná
dekorácia víťazov vo všetkých
kategóriách. Vytrvalostný dostih
na 40 km a pohár CK Tip Tour zís-
kala Lenka Jarošová z klubu Wilde
Horse. Čech Miroslav Drásal z
klubu La Sard vyhral súťaž na 60
km a poukazy od Hotela Magnólia.

JARNÁ CENAMESTAPEZINOK

Víťazom najnáročnejšej súťaže
na 80 km a cenu primátora mesta
Pezinok získala Karolína Pflugová
z českého klubu Stáj Karolína.

Paralelne s vytrvalostnými pre-
tekmi prebiehali aj westernové pre-
teky v drezúrnych a rýchlostných
disciplínach. Krásne nastrojené
kone a jazdci sa predviedli v dva-
nástich disciplínach v kategóriách
Open a Mládež. Toto odvetvie
jazdeckého športu už tradične pri-
lákalo najviac divákov. Stovky ľudí
zaplnili novú tribúnu,ďalší lemova-
li obvod westernového kolbišťa a
so záujmom sledovali výkony
súťažiacich dvojíc.

V y v r c h o l e n í m p r v é h o
súťažného dňa bolo slávnostné
otvorenie a krst novej westernovej
arény s tribúnou. Za zvuku hymny
Sloven-skej asociácie western
ridingu a rodea (SAWRR) najprv
nastúpili jazdci všetkých zúčastne-
ných krajín a potom predstavitelia
spoločnosti IRI AGROFOREST,
primátor mesta Pezinok Mgr.
Oliver Solga a prezident SAWRR
Ing. Štefan Pačes. Slávnostná reč
a následná vysviacka dôstojného
pána dekana Ladislava Ostraka
všetkých prítomných dojala.

V nedeľu, rovnako za pekného
slnečného počasia, pokračovali
dvojkolové súťaže zo soboty v dis-
ciplíne Reining, k nim sa pridala dis

ciplína Western Horseman-ship.
Počas oboch dní bolo pre

množstvo návštevníkov priprave-
ných niekoľko sprievodných atrak-
cií, populárnych najmä u detí, ako
preliezky, skákací hradči mini Z00.
Najväčším lákadlom však bolo
vozenie detí na koníkoch, ktoré sa
počas celého víkendu nezastavili.

Ak ste náhodou prvé tohtoroč-
né preteky v Areáli zdravia
Rozálka nestihli navštíviť, najbliž-
šie máte príležitosť zažiť preteky v
Pezinku v dňoch 27. - 30. mája,
kedy sa uskutočnia preteky v
skoku na koni TAX-AUDIT SLO-
VENSKO GRAND PRIX CSI* PE-
ZINOK. Na prestížnych medziná-
rodných pretekoch bude predse-
dom rozhodcovského zboru pre-
zeident Českej jazdeckej fede-
rácie Ing. Jarolav Pecháček. V
dňoch 5.-6. júna si prídu na svoje
fanúšikovia elegantnej drezúrnej
disciplíny na pretekoch Slovenský
pohár klubov SJF v drezúre o cenu
rektora bratislavskej Vysokej školy
práva. Vytrvalci sa v areáli Ro-
zálka stretnú opäť v júni na poduja-
tí POŠTOVÁ BANKA ENDU-
RANCE CUP FEI***. Tieto preteky,
rovnako ako preteky v skoku na
koni, sú zaradené do medzinárod-
ného kalendára Svetovej jazdec-
kej federácie.

Mgr. Petra Hašová

V Obradnej sieni Mestského
úradu sa 20. apríla uskutočnilo
slávnostné vyhlásenie najúspeš-
nejších športovcov minulého ro-
ka. Poradie najlepších športovcov
podľa dosiahnutých výsledkov ur-
čila Komisia športu pri Mestskom
zastupiteľstve.

Slávnostného odovzdávania o-
cenení sa okrem športovcov a
predstaviteľov klubov zúčastnili
primátor mesta Oliver Solga, nový
predseda Komisie športu pri MsZ
Medard Féder a ďalší. Primátor
mesta vo svojom úvodnom vyst-
úpení úspešným športovcom za-
blahoželal a poďakoval im za vzor

nú reprezentáciu mesta.

prvé miesto získala kickbo-
xerka , ktorá v
minulom roku reprezentovala Slo-
vensko na majstrovstvách sveta
(12. miesto), na Svetovom pohári
(2. miesto) a dvakrát zvíťazila na
majstrovstvách Slovenska. Druhé
miesto obsadila

, taktiež kickboxerka (2. na Sve-
tovom pohári, trojnásobná majster-
ka SR). Tretiu priečku obsadil kara-
tista (1. a 3.
miesto na MSR).

zvíťazili

V kategórii seniorov – jednot-
livcov

Zuzana Gregušová

Svatava Špániko-
vá

Patrik Leschinger

V kategórii seniorov – kolek-
tívy basketbalisti Pezin-

ka

štafeta žien z Klubu orienta-
čného behu Sokol

V kategórii juniorov
Juraj Holan

Kamila Hozová

Michaela Kuchareková

V kategórii juniorov – kolektí-
vy staršie žiačky Karate
klubu Pezinok

(má)

(bojujú o prvé miesto v extrali-
ge). Na druhom mieste sa umiest-
nila

.
zvíťazil

(kickbox – 12. a 14.
na majstrovstvách Európy, 2. na
MSR). Na druhom mieste sa
umiestnila (kic-
kbox – majsterka SR) a na treťom

(judo –
účastníčka OH mládeže, 1. miesto
na MSR dorasteniek).

zvíťazili
a druhí sa umiest-

nili mladí stolní tenisti.

Niekoľko generácií športovcov –
hráčov hokejbalu dlho spomínalo
na najlepšie časy pezinského ho-
kejbalu, keď tomuto športu v na-
šom meste holdovalo skoro 600
aktívnych hráčov. Potom sa hralo
skôr mimo Pezinka, tam kde na to
boli lepšie podmienky. Všetko sa
však zmenilo koncom minulého ro-
ka, keď novovzniknutý výbor začal
aktívne napĺňať túžbu po tejto dyna-
mickej hre. Sumou viac ako 5300
eur (160 tis.Sk) na nový asfaltový
povrch prispelo aj Mesto Pezinok.
Sen sa začal však plniť až v sobotu
3. apríla, keď sa tu uskutočnil prvý
veľký turnaj. Málokto očakával taký
veľký záujem hráčov i stoviek náv-
števníkov, ktorí si v priebehu prišli

pozrieť výborné športové výkony
mladších i starších hráčov. Ihrisko
otvoril primátor Oliver Solga, ktorý
od organizátorov dostal na pamiat-
ku dres sčíslom 1.

Prvého ročníka hokejbalového
turnaja starých pánov o Putovný
pohár primátora Pezinka sa zú-
častnilo šesť družstiev, v ktorých
hralo 75 hráčov. Hralo sa systé-
mom každý s každým. Prvé miesto
získali modranskí Orly, druhé patri-
lo Vitamínom Pezinok a na tretej
priečke skončil ďalší pezinský
účastník – Nový život. Najlepším
strelcom bol Švarc, brankárom
Ondrejkovič.

Sme presvedčení, že víťazmi sa
stali nielen hráči, ale aj všetci tí,

ktorí sa pričinili o znovuvzkriesenie
hokejbalu v Pezinku. S hokejbalom
súvisí aj ďalšia pozitívna informáci-
a , ž e N a d a čn ý f o n d Z á -
padoslovenskej energetiky v Na-
dácii Pontis v programe Pozitívna
energia pre šport 2010 schválil pro-
jekt, ktorý predložilo Mesto Pezi-
nok. Grant vo výške 6632 eur bu-
de použitý na mantinely, svetelnú
tabuľu, nákup striedačiek, a oplote-
nie ihriska.

Realizáciou hokejbalového ih-
riska sa vytvoria podmienky pre
uskutočňovanie športových súťaží,
rozvoj rekreačného športu a mož-
nosti aktívneho trávenia voľného
času pre ľudí všetkých vekových
kategórií. (ra)



Slovenská národná galéria – Ga-
léria insitného umenia v Schaub-
marovom mlyne, Cajlanská 255
Pezinok, usporiada 15. mája 2010
od 10. do 21. hod. vo svojich pries-
toroch podujatie venované Dňu
múzeí a galérií. Návštevníci si
môžu okrem prehliadky starého
mlyna pozrieť výstavu Výber zo
zbierky SNG a umelecký skvost,
zreštaurované Šaštínske piety.

Sprievodný program:
10.30

12.00

14.00

17.00 - 19.00

19.30 - 21.00
(ža)

hod. – O LENIVOM LIŠIAKOVI, bábkové predstavenie pre deti v
podaní súboruAGAPÉ

hod. – NIE SME DOMA– MAĽUJEME, výtvarné aktivity pre deti na
tému Malí insiťáci

hod. – KEĎSADARÍ – TAK SADARÍ, športovo – oddychové aktivi-
ty v areáli mlyna

hod. – FOLK NA MLYNE, príjemné posedenie pri hudbe v
podaní kapely MACH 7+

hod. – VEČERNÁ PREHLIADKLA MLYNA
Vstupné na celé podujatie 1 €.

Orientačná tabula na Cajlanskej

V piatok 26. marca rozozvučali
spoločenskú sálu Domu kultúry
žiaci Základnej umeleckej školy
Eugena Suchoňa na svojom tra-
dičnom jarnom verejnom koncer-
te.

Pezinčania si vypočuli pekný,
svieži koncert, ktorého podstatnú
časť tvorili charakteristické sklad-
by s jarnou tematikou: Vtáčikovia
hopkajúci naokolo I. Rodgersa,
Jarnú romancu I. Jurníčkovej,
Tvardovského skladbičku Lúčny
koník či skladbu s názvom Motýľ
Juraja Hatrika až po úpravu „Jari“
z Vivaldiho Štyroch ročných obdo-
bí. Opäť sa nám predstavilo nie-
koľko nových tvárí – žiakov nižších
ročníkov, ktorí získavajú svoje
prvé interpretačné skúsenosti, ale
aj overených interprétov so zrelý-
mi výkonmi – Jazmíny Piktorovej,
Kataríny Ochabovej, Nadi Dolia-
kovej či Matúša Matiašovského,
ktorí pripravili poslucháčom sku-
točný zážitok.

Bolo nám potešením a cťou, že
sme na tohtoročnom verejnom
koncerte mohli opäť privítať vzác-
neho hosťa – dlhoročnú bývalú uči-
teľku a riaditeľku našej ZUŠ pa-
ni Máriu Moravčíkovú, ktorá sa
v marci dožila krásneho jubilea –
90. narodenín. Len pre ňu zazne-
la „Vltava“ z cyklu Má vlast Bed-
řicha Smetanu v podaní orches-
tra ZUŠ Eugena Suchoňa, ktorého
vystúpenie bolo slávnostným vy-
vrcholením koncertu.

Zuzana Andelová

Prihlásiť do súťaže sa môžu záujemcovia rôznych vekových kate-
górií – od detí až po seniorov. Pokiaľ je spev vašim koníčkom a chcete
sa ním prezentovať, neváhajte a prihláste sa čo najskôr na tel. č. 641
1114 alebo 0904 377148. Osobne možno prihlášky podať v kancelárii
cestovnej agentúry Eurosand, na prízemí v Dome kultúry, kde si môžete
vyzdvihnúť tiež formulár prihlášky.

Mestská organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku usporiada
aj v tomto roku tradičnú amatérsku súťaž PEZINOK SPIEVA –
SPIEVAJTE S NAMI. Dvanásty ročník obľúbeného celomestského
podujatia sa uskutoční v nedeľu 6. júna o 14.30 hod. v Dome kultú-
ry v Pezinku.

(mo)

Skupina Trampské zvony, víťaz minuloročnej súťaže v kategórii Skupiny

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky vykoná v termíne od 3. do
31. mája 2010 v náhodne vybra-
tých domácnostiach štatistické
zisťovanie o informačných a komu-
nikačných technológiách. Zisťova-
nie realizujú poverení opytovatelia
Štatistického úradu SR, ktorí sú
povinní preukázať sa poverením
na toto zisťovanie a na požiadanie
aj dokladom totožnosti. (šú)

Rodina tvorí dôležitú súčasť
života každého z nás. V prostre-
dí rodiny sa delíme so svojimi ra-
dosťami, ale aj bolesťami a sme
schopní prekonávať životné pre-
kážky. Rodina je školou ľudskosti,
v ktorej sa učíme vzájomnej láske
a úcte a službe slabším. Preto je
rodina nenahraditeľná.

Family day alebo Deň rodiny
2010 je vyjadrením podpory pri-
rodzenej rodine založenej na
manželstve jedného muža a jednej
že-ny, ktorí s láskou prijímajú deti.

V Pezinku sa do osláv Dňa rodi-
ny zapojí OZ Centrum pre rodinu
formou športovooddychového
popoludnia 16. mája o 16.00
hod. v záhrade kláštora kapucíno-
v, vytvorením celotýždňového
modlitbového puta za pezinské
rodiny a duchovnou obnovou pre
manželov. Súčasťou bude aj fi-
nančná zbierka na pomoc pe-
zinským rodinám v núdzi, ktorá sa
uskutoční v uliciach mesta v
dňoch 16.-23. 5. 2010.

(mš)

Po roku sa zišli členovia Klubu
sprievodcov mesta Pezinok na
hodnotiacej schôdzi. Vecnú a kri-
tickú správu o činnosti, predniesol
predseda klubu Peter Ronec.

Práca mestských sprievodcov
v uplynulom roku bola zamera-
ná na sprievodcovskú činnosť, vy-
konávanú pre návštevníkov mes-
ta zo Slovenska i zo zahraničia.
Sprevádzali hostí z partnerských
miest Mladá Boleslav, Mosonma-
gyaróvár, Neusiedl am See, Cor-
mons, ale i návštevníkov tradič-
ných podujatí organizovaných v
našom meste. Kladne bola hodno-
tená spolupráca s múzeami, galé-
riami, Mestom Pezinok, Malokar-
patskou knižnicou a pezinskými
školami. Dobrú spoluprácu majú
so spoločenskými a cirkevnými
organizáciami, najmä s Malokar-
patským baníckym spolkom a klub-
mi dôchodcov. Za pomoc a spolu-
prácu sú vďační Pezinskému kult-
úrnemu centru a mestským médi-
ám, ktoré pravidelne informujú ve-
rejnosť o ich činnosti.

Počas hodnotenia si prítomní
so záujmom pozreli audiovizuálny
program, ktorý pripravil Doc. Ing.
Wittlinger. Boli v ňom zachyte-
né vlaňajšie podujatia na ktorých
participovali členovia klubu mest-
ských sprievodcov. V diskusii vy-
hodnotili tiež účasť na podujatiach
v partnerských mestách a aktivity
v rámci najväčších vinárskych a
vinohradníckych akcií v našom
meste, ktorých sa zúčastňujú tisí-
ce návštevníkov z celého Sloven-
ska i zo zahraničia. Mestskí sprie-
vodcovia sa po celý rok venovali
tiež hosťom, ktorí navštívili naše
mesto pri príležitosti konania väč-
ších športových súťaží.

V mene Malokarpatského ba-
níckeho spolku vystúpil jeho pred-
seda Štefan Granec, ktorý poďa-
koval za pomoc a spoluprácu a
informoval o pripravovaných podu-
jatiach. Ing. M. Mráz predložil na
schválenie návrh činnosti klubu na
rok 2010 , ktorý členovia odsúhla-
sili. Na záver bolo schválené uzne-
senie a predseda klubu P. Ronec
odovzdal najaktívnejším členom
klubu i zástupcom partnerských
organizácií ďakovné listy (pr)

V Štátnej vedeckej knižnici v
Banskej Bystrici udelili ocenenia v
súťaži Najkrajšie kalendáre 2010 a
knihy o Slovensku 2009. Medzi
ocenenými knihami boli aj dve z
dielne pezinského grafického
štúdia Impalex, pričom obidve zís-
kali vo svojej kategórii prvé miesta.
Ocenené boli knihy o Svätom Jure
a Bernolákove. (ra)

Dobré meno Pezinku robí v os-
tatnom čase akademický maliar a
grafik Peter Uchnár, ktorý so svoji-
mi ilustráciami reprezentoval našu
krajinu na Medzinárodnom kniž-
nom veľtrhu v talianskej Bolog-
ni a zároveň bol nominovaný aj
na významné ocenenie Krištáľové
krídlo. (ra)

V Kultúrnom dome v Šenkvici-
ach sa v nedeľu 16. mája uskutoč-
ní finále amatérskej spevác-
kej súťaže Malokarpatský slávik.
Program začína o 16.00 hod. Hos-
ťom večera bude Zuzana Smata-
nová. Vstupné 5 €. (rz)
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Kultúrne programy na máj 2010

KINO DOMU KULTÚRY
2. Légia USA

4.-5. Zúfalci USA
6. Fk: Dych J. Kórea
7. Box USA
9. Na hrane temnoty USA

11.-12. Iron Man 2 USA
13. Bratia USA

14.-16. Priestupný rok USA
18.-19. Imaginárium Dr. Parnasa

Fra, USA
20. Fk: Na sever Nór

21.-23. Nezabudni na mňa USA
25.-26. Lov na exmanželku USA
27.-30. Súboj titanov USA

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

8.5.
SE-

NIORI SPIEVAJÚ.

PARA

7.-8.-9.5. AD UNA
CORDA

10.5.
RADOŠINSKÉ

NAIVNÉ DIVADLO: „MÁM OK-
NO“.

(sobota) o 10.00 h
vo veľkej sále DK –

Kraj-
ská prehliadka spevác-
kych súborov pod zášti-

tou primátora mesta Pezinok Mgr.
Olivera Solgu. Hlavný garant: Kraj-
ská organizácia jednoty dôchod-
cov Slovenska. – o 20.00 h v spo-
ločenskej sále DK – . Kon-
cert známej slovenskej kapely v
rámci turné „POVSTANIE TOUR“

(nedeľa) –
. Medzinárodný festival

chrámovej hudby. Podrobný pro-
gram bude uvedený na plagátoch
k podujatiu.

(pondelok) o 19.00 h vo
veľkej sále DK –

Najnovšia trpká komédia o
vidieckom starom otcovi v hlavnej
úlohe so Stanislavom Štepkom.
Ďalej účinkujú: Martina Michal-
cová (Pe-zinok), Maruška Nedo-
mová, Petra Humeňanská, Lenka
Barilíková, Mojmír Caban a ďalší.
Réžia: Ondrej Spišák.

(streda) o 16.00 h v salóniku
DK – Mimoria-
dna prednáška ATV Pezinok i pre
verejnosť– II. časť.

(štvrtok) o 9.00 h vo veľkej
sále – Divadelné pred-
stavenie pre deti ZŠ v podaní R.
Fédera.

(piatok) o 18.00 h v malej
sále DK –

(sobota) o 19.00 h vo veľkej
sále DK – –
Finálový večer okresnej súťaže.
Organizátori: Agentúra RUNWAY,
Pezinské kultúrne centrum a
Mesto Pezinok.

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

– Organi-
zátori: PKC v spolupráci s TC
CHARIZMA. – O 16.00 h vo veľkej
sále DK –

. Rozkošné klauniády v
podaní divadla Úsmev s pesnič-
kami známych slovenských her-
cov z rovnomenného projektu Sisy
Michalidesovej za účasti jedného z
hercov projektu. Predstavenie je
vždy nápadité. Cyklus rozprávok s
detskou súťažou.

12.5.
DEJINY HUDBY.

13.5.
POŠTÁR –

14.5.
KVETINKOVÝ KON-

CERT ZUŠ E. Suchoňa.
15.5.

MISS PEZINOK 2010

16.5.
TANEČNÁ

SÚ-ŤAŽ O POHÁR PKC

AHOJ ROZPRÁVKA –
DNES: VEĽKÍ HERCI MALÝM
DEŤOM

20.5.
ŽIJE MEDZI NAMI – Dnes:

PLK. ING. ĽUDOVÍT ŠUŠOL

22.-23.5.
ORBIS HAR-

MONIAE.

23.5.
FOLKLÓRNE DIVAD-

LO RADOSŤ.

25.5.
SPIEVANKY

28.5.
ABSOLVENTSKÝ

KONCERT ZUŠ E. Suchoňa
29.5.

DEŇ DETÍ

30.5.
Mgr. KAMILA KAY STREL-

KA KANKOVÁ: LETENKA ÚSME-
VOV

(štvrtok) o 17.30 h v saló-
niku –

–
vojak, zakladateľa dlhoročný pred-
seda SZPB.

(sobota - nedeľa) všet-
ky priestory DK –

Dni zdravého života.
Hlavný garant: Darja Fehérová.

(nedeľa) o 16.00 h v malej
sále DK –

Prierez predstavení
pre priateľov FRIENDSHIP

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

(piatok) o 18.00 h v spoločen-
skej sále DK –

.
(sobota) o 15.00 na Rad-

ničnom námestí – . Veľ-
ká detská show. Hry, súťaže, zába-
va. Organizátori: Pezinské kultúrne
centrum, Centrum voľného času,
GRAFIT – Milan Grell, pod záštitou
Mesta Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h v malej sá-
le DK –

. Prezentácia novej knihy pod
záštitou primátora mesta Pezinok
Mgr. Olivera Solgu a za osobnej ú-
časti Dr. Evy Strelka Jenkis, plukov

níčky US Air Force Florida. Mode-
ruje: Ivana Christová. Hudobný hosť:
Ivan Ožvát, člen opery SND, spieva
piesne Gejzu Dusíka. Po prezentácii
bude autogramiáda vo foyeri.

15.4. - 15.5.
Výstava výtvarníka z

partnerského mesta Mladá Bo-
leslav.
17.5.

VÝSTAVY
ZDENĚK GOLA – vý-

ber z tvorby.

Vernisáž výstavy prác detí
výtvarného odboru ZUŠ E. Su-
choňa Pezinok.

9. 5. – Deňmatiek

15. 5. – Patchwork

29. 5. – Deň detí
– Guliverove cesty

Deti z CVČ si pripravi-
li pre svoje mamičky
malý darček v podo-
be vystúpenia. Ako

každý rok nebudú chýbať dielničky,
divadielko pre deti tento rok O pyš-
nej Margarétke. Začiatok podujatia
o 15.00 hod v nedeľu. Miesto kona-
nia bude upresnené na plagátoch a
na www.epicentrum.org.

Kreatívne sobotné popoludnie pre
dospelých a mládež – to je veľké
množstvo techník, nápadov, farieb,
fantázie a predovšetkým umenia.
Pospájame látky a ušijeme vlastné
tašky a iné predmety. Ešte ste to
neskúšali? Príďte si aj vy vyskúšať
do CVČ Pezinok od 14.00 do 19.00
hod. cena: 12€

Pozývame všetky deti do ríše hier a
súťaží. V sobotu od 15.00 do 18.00
hod je pre vás pripravené veľké det-
ské dobrodružstvo. Malých oslá-
vencov čaká sladká odmena. Teší-
me sa na vás. Miesto konania bu-
de upresnené na plagátoch a na
www.epicentrum.org. Spolupráci
s KC Pezinok.
Bližšie informácie o podujatiach na

alebo na te-
lefónnych číslach 033/641 20 20,
0911 402 021.

www.epicentrum.org

VÝSTAVY

Stále expozície:

5 in 5 out

ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– fotografia, maľba, gra-
fika v podaní piatich mladých
výtvarníkov. V Múzeu predstavujú
svoje diplomové práce a niečo navi-
ac.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

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

9.5. (nedeľa) o 15.00 hod. –
–

15.5. (nedeľa) o 10.300 hod. –
–

DEŇ
MATIEK

DEŇ
MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Mamičke najkrajší
darček dám. Tvorivé dielne pre deti
ku Dňu matiek. Mamičky budú ob-
darované vlastnoručne zhotove-
ným darčekom od svojich ratolesti.

Ponúkame
rôzne zábavné aktivity pre deti aj
dospelých. Bábkové divadlo, fol-
kovú muzičku, prehliadku mlyna,
výtvarné aj športové aktivity.

Výber z tvorby najznámejších slo-
venských i zahraničných insitných
umelcov. Šaštínske Piety Práca
reštaurátora Mgr. Štefana Masaro-
viča

VÝSTAVA


