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V sobotu 27. novembra sa usku-
točnili na Slovensku komunálne
voľby. Tiež v Pezinku sme volili
predstaviteľov mesta – primátora
a 25 poslancov mestského zastu-
piteľstva.

Na voľbách sa zúčatnilo 7 545
voličov, čo je 40, 76 percent z o-
právnených voličov.

O post primátora sa uchádzali
dvaja nezávislí kandidáti – súčas-
ný primátor Oliver Solga a poslan-
kyňa MsZ Kvetoslava Štrbová. Vo-
lebná kampaň bola dramatická a
najmä zo strany protikandidátky
masívnejšia. Výsledky volieb však
jednoznačne potvrdzujú, že dote-
rajší primátor O. Solga splnil v uply-
nulom funkčnom období očakáva-
nia voličov, preto ho volili znova.
Získal 5533 hlasov (74,72 %), čo
je jeho najvýraznejšie víťazstvo v
troch po sebe idúcich volebných
obdobiach. K volebným urnám
prišlo 40, 75 % zapísaných voli-
čov, o jedno percento viac ako v
r. 2002 a 2006.

Do 25-členného Mestského za-
stupiteľstva boli zvolení: Peter

Wittgrúber MUDr.
Marián Pátek

MUDr. Richard Demovič
Ing. Marian Šipoš

Mgr. Adam Solga Mgr.
Kvetoslava Štrbová Ing.
Juraj Pátek Viktória Tahot-
ná Ľubomír Čech
Ing. Pavol Alexy, PhD.,CSc.

Božena Mizerová
Gabriel Guštafík RNDr.
Miroslav Král, CSc. RNDr.
Juraj Čech Ing. Miloš An-
del
PaedDr. Katarína Vladová

Mgr. Zuzana
Čaputová Mgr. Elena Jur-
číková
Mgr. Daniela Bauerová

Mgr. Martin Du-
laj Ing.
Jozef Chynoranský

František Féder
Ing. Ján

Čech Drahomír Šma-
hovský PhDr. Milan Grell

(nezávislý),
(SDKÚ-DS, KDH,

OKS),
(Smer), (nez.),

(nez.),
(nez.),

(ND),
(nez.), (nez.),

,
(nez.), (nez.),

(nez.),
(SZ),

(nez.),
(SDKÚ-DS, KDH, OKS),

(SDK-
Ú-DS, KDH, OKS),

(nez.),
(SDKÚ-DS, KDH, OKS),

(SDKÚ-
DS, KDH, OKS),

(SDKÚ-DS, KDH, OKS),
(Most-Híd,

OK, SZS,SF),
(SDKÚ-DS, KDH, OKS ),

(Smer),
(nez.),

(nez.). O zvolenie za poslanca sa
uchádzalo 20 doterajších poslan-
cov, zvolených bolo 14. Neboli zvo-

lení: Ing. Emanuel Noga, Medard
Féder, František Varecha, Mgr.
Ľubomír Gašparovič, JUDr. Justín
Sedlák a PhDr. Zita Joklová. Piati
poslanci v týchto voľbách vôbec
nekandidovali.

Medzi zvolenými poslancami je
najviac nezávislých (13) a koalície
SDKÚ-DS, KDH, OKS (7). Smer
má dvoch poslancov a ND, SZ a
koalícia Most-Híd, OK, OKS po jed-
nom. (mo)

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

Spoločne oslávime príchod no-
vého roku 2011 a pripomenieme
si Deň vzniku Slovenskej repub-
liky.

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

Novoročné stretnutie

Z volebnej miestnosti na Holubyho ulici. Foto (mo)

ďakujem vám za podporu a dô-
veru, ktorú ste mi dali v nedáv-
nych voľbách. Vaša účasť i za-
tiaľ najvyššie percento, ktorým
som bol zvolený do funkcie pri-
mátora, sú pre mňa veľkým zá-
väzkom. Budem sa snažiť, aby
som vašu dôveru nesklamal a
aby sme spoločne urobili z Pe-
zinka ten najkrajší a najlepší do-
mov. Zároveň vám chcem aj tou-
to cestou zaželať pokojné Via-
nočné sviatky v kruhu vašich naj-
bližších a v novom roku 2011
veľa zdravia, šťastia, úspechov
a radosti. Oliver Solga

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania,

Želáme
vám príjemné
a pokojné prežitie
Vianočných sviat-
kov a šťastný nový
rok 2011.

Redakcia



1. volebný obvod

Volebný obvod č. 2

(stred mesta + Muškát)

(Cajla)

1.Mgr. Oliver Solga 1226

9. Ing. Jaroslav Pavlovič 642
10.PhDr. Peter Hyross 540
11.Medard Féder 523
12.Ing. Emanuel Noga 519
13.Mgr. Tomáš Pitoňák 497
14.Peter Kramár 405
15.Andrej Lukjanec 390
16.Ing. Ivan Dubovský 367
17.Ľuboš Hidaši 344
18.Ing. Milan Šimovič 307
19.Ing.Ján Bíž 304
20.Ing. Pavel Šustek 213
21.JUDr. Jozef Greguš 204
22.Andrej Jendek 203
23.Ing. Jalal Suleiman,PhD. 135

3. František Varecha 191
4. Peter Fraňo 137

2 Peter Wittgrúber 892
3.MUDr. Marián Pátek 865
4 MUDr. Richard Demovič, Phd.

841
5. Ing. Marián Šipoš 778
6. Mgr. Adam Solga 764
7. Mgr. Kvetoslava Štrbová 712
8. Ing. Juraj Pátek 647

1. Viktória Tahotná 268
2. ĽubomírČech 194

5. Rastislav Trojan 110
6. Ing. Igor Stručka 46

8. Mgr. Ľubomír Gašparovič 510
9. Ing. Martin Zbudila 390

1. Ing. Pavel Alexy, PhD. 757
2. Božena Mizerová 650
3. Gabriel Guštafík 640
4. RNDr. Miroslav Král, CSc. 636
5. RNDr. JurajČech 603
6. Ing. Miloš Andel 526
7. PaedD. Katarína Vladová,

PhD. 523

Volebný obvod č. 3 (Sever)

10. Milan Konfráter 386
11. Ing. Michal Ondrovič 377
12. Ing. Simona Chynoranská 279
13. JUDr. Peter Jedinák 259
14. Michal Pozsgai 248
15. Mgr. Jana Chromejová 241
16. Ladislav Popeláš 226
17. Branislav Dušek 210
18. Martin Kodaj 170
19. Martin Horváth 97

8. JUDr. Roman Klimek 594
9. JUDr. Justín Sedlák 582
10. Mgr. Miloš Hlavačka 571
11. Ján Oravec 486
12. Ing. Peter Kadlec 471
13. Ing. Viktor Feder 470
14. Ing. Peter Belanský 399
15. Ing. Miroslav Tullner 347
16. Jozef Štolc 270
17. Javer Gusejnov 269
18. Martin Šušol 264
19. Roman Farkaš 251
20. Peter Vilím 247
21. Ing. Vladimír Malovec 113
22. Pavol Šipkovský 97

3. Mgr. Ľuboslav Choluj 116
4. PhDr. Zita Joklová 90
5. Mgr. Michal Uherek 83
6. Mgr. Kamil Ježík 41
7. Ing. Zdenka Jančigová 35

1. Mgr. Zuzana Čaputová 1380
2. Mgr. Elena Jurčíková 780
3. Mgr. Daniela Bauerová 705
4. Mgr. Martin Dulaj 705
5. Ing. Jozef Chynoranský 661
6. František Féder 655
7. Ing. JánČech 607

1. Drahomír Šmahovský 308
2. PhDr. Milan Grell 282

Volebný obvod č. 4

Volebný obvod č. 5

(Juh)

(Grinava)

V tohtoročných komunálnych
voľbách do Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku kandidovalo 77
kandidátov na poslancov. Voliči si
z nich vybrali 25, ktorí budú zastu-
povať ich záujmy a rozhodovať o
ďalšom smerovaní nášho mesta.
Mená zvolených poslancov sú vy-
tlačené tučne.

Vo volebnej miestnosti v Mater-
skej škole na Ul. gen. Peknika volil
aj 94-ročný Jozef Singhoffer. „Pri-
šiel som voliť, aby som si splnil
svoju občiansku povinnosť,“ po-
vedal. Foto: (ľb)

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

Nehnuteľností – pozemkov na-
chádzajúcich sa Za dráhou v Pe-
zinku, vrátane príslušenstva vo
vlastníctve mesta podľa LV č.
4234, vedených Katastrálnym ú-
radom v Bratislave Správou ka-
tastra v Pezinku

Minimálna kúpna cena stavby
vrátane príslušenstva s pozem-
kom je 150 000,00 eur, slovom:
Stopäťdesiattisíc eur (4 518 900
Sk).

Podmienky obchodných verej-
ných súťaží si môžete pozrieť na
stránke alebo sa
obrátiť na majetkovoprávne odde-
lenie MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata
Gottschallová, vedúca, tel. č.:
033/6901 121, 033/6901 123, e-
mail:

)

opätovne vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na

predaj nehnuteľného majetku

pozemok parc. č. 2875, zast.
plocha a nádvorie o výmere 120
m2, podľa LVč. 4234

pozemok parc.č. 2876/1, zá-
hrada o výmere 1630 m2, podľa
LVč. 4234

pozemok parc. č. 2876/3, zá-
hrada o výmere 731 m2, podľa
LVč. 4234

pozemok parc. č. 2878/20, za-
st. plocha a nádvorie o výmere
557 m2, podľa LV č.4234
spolu o výmere 3038 m2

Termín odovzdania súťažných
návrhov: do 29. 3. 2011 do 11.00
hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

www.pezinok.sk

renata.gottschallova@msu-
pezinok.sk.

V pezinských domácnostiach je
už dlhé roky samozrejmé, že od-
pad sa triedi. Mesto sleduje stav
triedenia, robí štatistiky, ale hlavne
vytvára podmienky pre zlepšenie
triedenia. V tomto roku boli uro-
bené opatrenia pre obyvateľov
sídlisk, kde sa ukazovali problémy
s triedením plastov. Bola zvýšená
frekvencia vývozu plastov z 26 na
52 vývozov ročne. Zároveň bolo
pridaných 15 kontajnerov, čím sa
ich počet zvýšil na 75. Ďalšie opa-
trenia sa budú týkať triedenia pa-
piera na sídliskách. Od roku 2011
sa bude papier vyvážať každý týž-
deň, nie každý druhý, ako to bolo
doteraz.

Každé opatrenie je finančne ná-
ročné, preto sa k nemu pristupuje,
až keď je to skutočne efektívne.
Náklady na vývoz odpadu sa totiž
premietajú do poplatku. Vývozné
kalendáre sú zverejňované na we-
bovej stránke Mesta Pezinok.

(OM-OŽP)

Prvé zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční
20. decembra. Po slávnostnom zložení sľubu primátorom a novo-
zvolenými poslancami bude nasledovať mimoriadne pracovné zasa-
danie, ktoré bude schvaľovať zloženie odborných komisií, sobášia-
cich, prísediacich na súdoch a plat primátora a viceprimátora. Za-
stupiteľstvo prerokuje aj volebný program na roky 2011 – 2014 a
zloženie dozorných rád mestských podnikov.

Celý program i následné hlasovania poslancov budú zverejnené na
informačnej tabuli pred mestským úradom, na webovej stránke mesta i
v TV Pezinok. Zasadanie MsZ je verejné. (msú)

Príprava na januárový 17. roč-
ník medzinárodného veľtrhu ITF
Slovakiatour 2011 (20.-23.1.) o
cestovnom ruchu prebieha v pl-
nom prúde. Na podujatí budú zast-
úpené všetky typy subjektov, ktoré
sa zapodievajú cestovným rucho-
m. Mesto Pezinok sa bude prezen-
tovať v spoločnom stánku Bra-
tislavského samosprávneho kraja.
Návštevníci nás môžu nájsť v stán-
ku, ktorý bude umiestnený v hale B
– stred. Okrem našich zástupcov
tu budú k dispozícii propagačné
materiály a publikácie. Taktiež sa
zapojíme do spoločného kultúrne-
ho programu. (pv)

Významná pezinská kultúrna in-
štitúcia – Malokarpatské múzeum,
si pripomenula 3. decembra o-
krúhle jubileum – 50 rokov svojej
existencie. Aj keď história muzeál-
nych zbierok a expozícií v našom
meste je podstatne staršia, pred-
sa len rozsah a kvalita činností je
zviazaná práve s dnešným Malo-
karpatským múzeom. Súčasťou
osláv bola aj prezentácia knihy
Vinohradnícke lisy v Malokarpat-
skej oblasti, ktorej autorom je pra-
covník múzea Martin Hrubala.

40. výročie svojej činnosti si 25.
novembra pripomenuli aj pedagó-
govia, zamestnanci a absolventi
Strednej odbornej školy policajné-
ho zboru v Pezinku. Škola vycho-
vala tisícky policajtov, ktorí si ok-
rem získaných vedomostí odniesli
zo školy i pekné spomienky na
Pezinok.

Obidvom inštitúciám k ich jubi-
leu srdečne blahoželáme.

primátor mesta
Oliver Solga

Primátor mesta Oliver Solga sa
3.decembra stretol na pracovnom
obede s europoslancom Eduar-
dom Kukanom. Hovorili spolu o
možnostiach čerpania fondov EU
pre samosprávy. Dňa 6. 12. sa usku-
točnilo krátke stretnutie s ministrom
školstva SR Eugenom Jurzycom
počas jeho návštevy Spojenej školy
na Komenského ulici. (msú)



V minulom čísle Pezinčana už bola informácia o schválení rozpočtu
Mesta Pezinok na rok 2011, ako aj na trojročné obdobie rokov 2011,
2012, 2013 v Mestskom zastupiteľstve 5. novembra.

Podkladom pre zostavenie vyrovnaného rozpočtu celkových príjmov
a výdavkov boli východiskové údaje z celkovej ekonomickej situácie
mesta, ako aj národného hospodárstva Slovenskej republiky. Vzhľa-
dom na neistú výšku podielových daní od štátu na rok 2011 sa v návrhu
rozpočtu stabilizovala úroveň príjmov a pre vyrovnanosť rozpočtu sa
prostredníctvom príjmových finančných operácií do rozpočtu zapojili aj
prostriedky rezervného fondu. (Dnes máme oficiálnu prognózu podielo-
vých daní na rok 2011 a v najbližšom MsZ bude vykonaná oprava už
schváleného rozpočtu a zdroje rezervného fondu budú plne nahradené
dotáciou od štátu.) Mesto Pezinok nebude v roku 2011 upravovať miest-
ne dane z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, psa, verejné
priestranstvo a ďalšie, a zostane zachovaná ich úroveň z predchádzajú-
cich troch rokov. Rozpočet výdavkov je zostavený pri zachovaní efektivi-
ty hospodárenia a vychádzal zo všetkých povinností uložených samo-
správe zákonmi, z uzatvorených zmluvných vzťahov, z rozvojových plá-
nov a prevádzkových potrieb a požiadaviek.

Výška príjmov kapitálového rozpočtu v sume 1,46 mil. € tvorí dočasný
limit pre kapitálové výdavky v roku 2011. Sú v ňom zahrnuté investičné
akcie zazmluvnené z roku 2010, grantové akcie a rezerva na havárie na
školách a materských škôlkách.

Povinnosťou mesta je zostavovať programový rozpočet, pričom sa
jednotlivé programy vnútorne členia na programy, podprogramy, prvky,
zámery, ciele, výstupy. Mesto Pezinok má zostavený programový roz-
počet do 15 programov (viď tabuľku vedľa).

Konkrétnejší rozpis rozpočtu Mesta Pezinok podľa funkčnej klasifiká-
cie, ekonomickej klasifikácie a programov je uverejnený na stránke www.-
pezinok.sk. , vedúca ekonomického oddeleniaIng. J. Sandtnerová

Vláda SR na svojom zasadnutí 13. 10. 2010 odvolala z funkcie riadi-
teľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v
Pezinku Vladimíra Zíšeka a vymenovala do tejto funkcie dňom 16. 10.
2010 Jána Bíža.

Vláda SR na svojom zasadnutí 27. 10. 2010 odvolala z funkcie pred-
nostu Obvodného úradu v Pezinku Vojtecha Baláža a vymenovala dňom
28. 10. 2010 do tejto funkcie Jaroslava Garaja.

Vláda SR na svojom zasadnutí 3. 11. 2010 odvolala z funkcie riaditeľa
Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Pezinku Kamila Pajera a vymenovala
do tejto funkcie dňom 5. 11. 2010 Idu Konopovú. (mo)

Od marca 2010 prebiehajú v Zámockom parku v Pezinku stavebné
práce. Pezinčania s netrpezlivosťou očakávajú novú podobu tejto
zelenej oázy. Práce pokračujú podľa vopred stanoveného časového
harmonogramu a budú ukončené do februára 2011. Doteraz bol v
parku vykonaný výrub, ošetrenie drevín, rekonštrukcia verejného os-
vetlenia. Nasledovala kompletná realizácia nového detského ihriska,
dvoch altánkov, osadenie prírodnej kamennej dlažby zo žuly pred
zámkom. Všetky tieto činnosti predchádzali ďalším aktivitám, ktoré
sa realizovali v jesenných mesiacoch.

Za posledný mesiac došlo v Zámockom parku k úprave brehov
jazera a výsadbe drevín. Cieľom tejto úpravy bolo ponechať prírodný
charakter brehov a využiť pôvodnú technológiu spevňovania lomo-
vým kameňom a výsadbou rastlín. Na najfrekventovanejších dvoch
lokalitách jazera sú zrealizované drevené móla, ktoré sú navrhnuté v
bezprostrednom kontakte s vodou. Medzi Centrom voľného času a
detským ihriskom je umiestnená plocha s hracím poľom pre spo-
ločenskú hru šach a v blízkosti je už teraz umiestnená voliéra pre
chov pávov. Momentálne prebieha v parku rekonštrukcia jestvujúcich
chodníkov o celkovej ploche vyše 3800 m2. Tieto budú vysypané
novým štrkom. V parku takisto pribudne nový mobiliár – lavičky a
odpadkové koše.

Posledná kontrola z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka SR potvrdila, že pri realizácii parku nie sú žiadne zásadné prob-
lémy a projekt prebieha v súlade s podmienkami zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
Náklady na realizáciu aktivít projektu „Revitalizácia zelenej pamiatky
– Zámocký park Pezinok“ predstavujú sumu vo výške 687.999,34
EUR, z ktorej 95% získalo mesto ako nenávratný finančný príspevok
z fondu ERDF a ŠR. , projektový manažérIng. Monika Krnáčová



Slovenská pošta, a. s, Banská
Bystrica, Oblastné riaditeľstvo pôšt
Bratislava nás požiadalo o uverej-
nenie tohto oznamu:

Vážení občania,
vzhľadom na potrebu optimalizá-
cie poštovej siete v meste Pezi-
nok, Slovenská pošta, a. s. roz-
hodla o zrušení Pošty Pezinok 3,
Myslenická 89. Pošta sa nachád-
za v starých priestoroch rodinného
domu, ktorý si nevyhnutne vyža-
duje rekonštrukciu a modernizáci-
u.

Vážime si svojich zákazníkov,
naším cieľom je poskytovať pošto

vé služby na požadovanej úrovni.
Nakoľko je neekonomické inves-
tovanie do pošty na Myslenickej
ulici, rozhodli sme sa pre poštu 3
využiť modernú poštu v OC Molo.
Pošta v obchodnom centre je
ľahko dostupná, umiestnená v blíz-
kosti obchodov, ktoré často využí-
vate a má väčší rozsah otváracích
hodín ako pošta, ktorá bude zru-
šená.

Po zrušení pošty vám budú poš-
tové zásielky doručované bezo
zmeny. Túto službu bude zabez-
pečovať Pošta Pezinok 1, Holu-
byho 28 a oznamované zásielky

vám budú ukladané na pošte v ob-
chodnom centre MOLO počas ot-
váracích hodín pošty, ktoré sú:
Po-Pia 9.00 – 19.00 hod, So 9.00 –
13.00 ( prerušenie 12.00 – 12.30
hod., okrem soboty).

Posledný deň prevádzky Pošty
Pezinok 3 bude 23. decembra
2010.

Veríme, že naše rozhodnutie
prispeje k zvýšeniu spokojnosti s
poštovými službami v meste
Pezinok.

Mgr. Veronika Juriková,
riaditeľka ORP Bratislava

Niekde som nedávno počul, že
ľudsky život je klbko, z ktorého sa
odvíja niť. Nikto nevie, kde má ko-
niec tá jeho, no raz naň natrafí kaž-
dý z nás. Je to príťažlivá predsta-
va, no moja skúsenosť s každo-
denným životom a jeho priebehom
sa metafore života ako úhľadného
a pomaly sa odvíjajúceho klbka
vzpiera. Bolo by to príliš jednodu-
ché i jednotvárne a z našej účasti
na životnom dianí by sa stratili dra-
matické momenty, ktoré zname-
najú životné i spoločenské udalos-
ti. Udalosti ako dačo výnimočné,
pod čím možno rozumieť aj časy
sviatočné aj časy a chvíle smutné,
či tragické. Život, myslím si, je skôr
nevyspytateľný a nepredvídateľný
prepletenec vystavaný z hladkých
vlákien, ktoré sa zrazu zauzlia a vy-
žiadajú si pozornosť a sústredenie.
Zdržia nás, chcú, aby sme si ich
všimli, pokúsili sa ich rozpliesťa po-
rozumieťdráhe, ktorá viedla k zauz-
leniu. Tak je to v živote každého jed-
notlivca i v živote väčších či men-
ších spoločenstiev. V ostatných
dňoch som prežil jedno takéto ži-
votné zauzlenie. Niť, ktorou som
bol šestnásť rokov spojený s mest-
ským zastupiteľstvom v Pe-zinku
sa akosi zvláštne „ zašmodrchala “
a vyžiadala si moju pozornosť.
Krátka úvaha, trocha spomienok
na takmer idylickú atmos-féru v po-
slaneckom zbore tesne po roku
1994 a bolo to! Musím z kola von!
Žiaľ, koniec to bol dramatický, pre

tože posledné zasadnutie toho „
môjho “ zastupiteľstva sprevádzalo
exemplárne porušenie zákona i eti-
ky jedným z poslancov. Vedel som
v tej chvíli, že som sa rozhodol
správne. Významná časť poslan-
cov, zdá sa, stratila citlivosť voči ta-
kýmto praktikám a na boj proti ve-
terným mlynom mi už akosi nesta-
čia sily. Ďakujem preto všetkým,
ktorí ma od roku 1994 volili a verili
spolu so mnou, že slušnosť, profe-
sionalita a verejný záujem môžu
uspieť v tomto pragmaticky založe-
nom svete. Pokúsim sa overiť si to
ako Vami zvolený poslanec brati-
slavskej župy, aj keď ... Veď uvidí-
me.

Máme po voľbách, ešte pár dní
som držiteľom poslaneckého man-
dátu a akosi mi to nedá. Mohlo by
mi to byť jedno, no nie je! Primátor-
ské voľby vyhral s obrovskou pre-
vahou Oliver Solga. Vyhral pro-
gram pre Pezinok, ktorý je reálny,
dá sa splniť a jeho autor či autori si
nič nevymýšľali. Vedia, kde sú hra-
nice možností. Boli, prirodzene, aj
oponenti. Je to dobre a je to zdra-
vé. Lenže, čuduj sa, svete! Ešte ne-
boli hlasy ani dobre zrátané, už sa
okolo víťaza začali rituálne tance
jeho dovtedajších protivníkov. Eš-
te ani nevyschol atrament na ich vo-
lebných lístkoch, prostredníctvom
ktorých chceli zvoliť zmenu a už za-
čali vrtieť zadkami okolo starono-
vej samosprávnej moci. Veď vice-
primátorské miesta by mohli byť až

dve a „my sme s tebou, sme vraj
pravica a oni sú tí druhí...“.
Smiešne a odporné! Rovnako ako
obiehanie novozvolených po-
slancov jedným z tých, ktorí „ sú tu
doma “ a snaha o vytváranie skupi-
ny disponujúcej údajnou väčšinou,
ktorá má donútiť primátora, aby si
za najbližšieho spolupracovníka vy-
bral práve tohto údajného „ lídra
opozície “. Smiešne a dvojnásob-
ne odporné! Vo voľbách zvíťazil
program nového primátora a tých,
ktorí ho otvorene, teda programo-
vo podporovali! Najbliž-šími spolu-
pracovníkmi primátora môžu a
majú byť tí, ktorí sú pripravení ten-
to program svojou prácou realizo-
vať a svojimi hlasmi podporovať v
zastupiteľstve. Taká je vôľa voličo-
v. Všetci tí, ktorí sú presvedčení, že
sa zhrčia do chrchľa, ktorý bude
blokovať realizáciu rozumného pro-
gramu, sú, nech si to uvedomia, –
proti väčšine obyvateľov mesta
Pezinok.

V novom zastupiteľstve je, žiaľ, „
zarobené “ na pokračovanie sta-
rých konfliktov. Nie preto, že tí,
ktorí ich rozdúchavali v ostatných
štyroch rokoch boli znova zvolení.
Je to preto, že sú zdá sa, rozhod-
nutí v tejto zničujúcej deštruktívnej
práci pokračovať. Našťastie sú tam
aj iní a tým držím palce. My, milí
spoluobčania, toto všetko pozorne
sledujme. Veď voľby sú už o štyri
roky. poslanec MsZ
v r. 1994 – 2010 a poslanec BSK

René Bílik,

MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA
vyhlasuje výberové konanie

Funkcia:
Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

na dve voľné miesta príslušníkov Mestskej polície Pe-
zinok s týmito požiadavkami:
Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok

príslušník mestskej polície
úplné stredné vzdelanie

s maturitou
trestná a občianska bezú-

honnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a te-
lesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vo-
dičský preukaz skupiny B

žiadosť o prijatie do zamest-
nania a životopis, doklad o ukončení štúdia, odpis z re

gistra trestov nie starší ako 3 mesiace.
osvedčenie o

odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mest-
ského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a
streliva pre výkon povolania, zamestnania alebo
oprávnenia.

Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť im-
pulzívnosť jednania v záťažových situáciách.

Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita.
Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plne-

ní úloh .

žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo
osobne na adresu:

.

Iné vítané doklady alebo odbornosti:

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:

Miesto podania žiadosti o účasťna výberovom ko-
naní:

Mesto Pezinok, Mestská polícia,
Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok

1.

2.
3.

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
č. 123 (ZO SZTP) Pezinok uspori-
adala 6. novembra 2010 tradičné
Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo
sa ho 150 členov a ich rodinných
príslušníkov z Pezinka, Modry,
Šenkvíc, Častej a Tomášova. O
dobrú náladu sa postarala hudob-
ná skupina Merytan. Večeru pri-
pravili vedúca kuchyne Bc. Eva
Marcineková a kuchárka p. He-
gerová zo Strednej odbornej školy
na Komenského ul. Obsluhovali
študenti I. KC a III. C odboru spo-
ločného stravovania.

Napínavou časťou večera bolo
žrebovanie tomboly. Cenami do
nej prispeli desiatky sponzorov,
ktorým i touto cestou za priazeň a
pomocďakujeme.

Veľké poďakovanie za pomoc
pri organizovaní podujatia patrí aj
riaditeľke SOŠ Mgr. Elene Jur-
číkovej, ktorá sa sa nášho pose-
denia tiež zúčastnila. Pozvanie
naň prijal a v krátkom príhovore
účastníkov pozdravil primátor mes-
ta Mgr. Oliver Solga.

Účastníci akcie veria, že sa Po-
sedenie pri hudbe uskutoční aj v
budúcom roku. Chceme dokázať,
že aj napriek zdravotnému stavu
sa môžeme príjemne zabávať a za-
budúť na chvíľu na každodenné
starosti a zdravotné ťažkosti. Tie
určite trápia každého z nás. Ešte
razďakujeme.

podpredseda ZO SZTP
Jozef Veverka



Polícia obvinila 18-ročného
muža z Pezinka zo zločinu lúpeže.
Dňa 11. 11. 2010 okolo 20. hodiny
vošiel so zbraňou v ruke do predaj-
ne Ko.Ma.Co na Ulici gen. Pek-
níka v Pezinku a zakričal „ Toto je
prepad“. Podišiel k pokladníčke a z
pokladne vybral bankovky v hod-
note 520 eur. Tieto si vložil do igeli-
tovej tašky a z predajne utiekol.
Pezinská polícia ihneď po ozná-
mení začala pátrať po páchateľovi.
Krátko na to sa ho podarilo zadržať
a odcudzené peniaze zaistiť. Za
zločin lúpeže so zbraňou hrozí pá-
chateľovi trest odňatia slobody na
sedem až dvanásť rokov. (zm)

LIONS KLUB PEZINOK, dobro-
voľnícke občianske združenie, po-
zýva Pezinčanov a návštevníkov
mesta na Vianočný punč 2010 v
dňoch 17. - 19.decembra na Rad-
ničnom námestí.

Príďte na benefičnú akciu, v ná-
vale radostných predvianočných
starostí sa zastaviť na osvedčený
vynikajúci lionský punč. Tohto roku
umožňujeme aj odber punču k via-
nočnému stolu.

Celý výťažok dobročinnej akcie
bude venovaný ustanovizniam so
sociálnym charakterom ako sú
Špeciálna škola Pezinok, Domov
sociálnych služieb MEREMA
Modra a iným. O výške výťažku a
poskytnutí príspevkov vás bude-
me informovať.

Lions klub Pezinok

Slovenský Červe-
ný kríž, Územný
spolok Bratislava-
okolie, vždy na
s k l o n k u r o k a
oceňuje zaslúži-

lých darcov krvi. Aj v tomto roku,
30. novembra, pozvali do Domu
kultúry v Pezinku desiatky darcov
z pezinského okresu, ktorým riadi-
te ľka ÚS SČK

, predseda miestneho
spolku SČK a primá-
tor Pezinka odo-
vzdali červený karafiát a plaketu.

Z Pezinka bolo ocenených 31
darcov:

(za viac ako 100 odberov)
– (105 odberov),

(za 40 odberov) –

,

Ing. Mária
Halásová

Matej Belan
Mgr. Oliver Solga

Kornel Tuleja

Pavol
Čajkovič, Matúš Klamo, Mária
Sekerešová, Helena Kaňuková,
Ing. Július Šturma

medaila Prof. MUDr. Jána Kňazo-
vického

zlatá plaketa prof. MUDr. Jána
Janského

strieborná plaketa prof. MUDr. Já-
na Janského (za 20 odberov) -
Rastislav Demovič, Marta Ku-
cejová, Mgr. Michaela Štammo-
vá, Ing. Radovan Šimonovič,

Dobrovoľné darcovstvo krvi
Darcovstvo krvi je v celej Európskej únii bezplatné. Dobrovoľnosť je

jednou z nevyhnutných podmienok pre zabezpečenie bezpečnej krvi
pre pacienta. Motiváciou k darcovstvu musí byť snaha pomôcť cho-
rým. Predpokladá sa, že darca ktorý daruje čiste z morálnych a hu-
mánnych dôvodov, nemá dôvod zamlčať svoje zdravotné problémy a
ochorenia, pretože nechce pacientovi poškodiť. Dobrovoľné darcov-
stvo sa nezlučuje s platením darcovi. (MUDr. J. Rosochová)

Ing. Branislav Slížik, Michal
Hupka, Mgr. Alexander Buček,
Zdenka Mathesová, Marek Nos-
kovič, Milena Cádrová

Katarína Janoštia-
ková Gálik, Zuzana Paulová, Šte-
fan Jakabovič, Ján Hulák, Mar-
tin Wožniak, Andrej Pavlík, An-
drej Václavík, Mgr. Karol Ježík,
Ing. Peter Kubáň, Ľubomír Šte-
fík, Mgr. Erika Puchallová, Mi-
chaela Kolompárová, Alexan-
der Kišš, Peter Sabol, Marek
Duffala

(mo)

,
(za

10 odberov) –

.

Bronzová plaketa J. Jánského

Používanie pyrotechnických
výrobkov na území mesta

Pezinok
V zmysle všeobec-
ne záväzného naria-
den ia (VZN) č .
11/1999 o používaní
pyrotechnických vý-
robkov na zábavné

účely a iných predmetov spôsobuj-
úcich detonáciu je počas celého
roka zakázané na území mesta
Pe-zinok používať pyrotechnické
výrobky.

Zmyslom tohto VZN mesta Pe-
zinok je zabezpečenie ochrany
zdravých podmienok na odpočinok
a regeneráciu síl občanov pred ich
možným narušením, spôsobeným
hlukom z používaných pyrotech-
nických výrobkov na zábavné úče-
ly alebo iného predmetu spôsobuj

úceho detonáciu. V priebehu roka
mestská polícia zaevidovala nie-
koľko prípadov porušenia tohto
VZN spôsobom vykonan ia
ohňostroja pri príležitosti rôznych
sú-kromných osláv. Aj takéto kona-
nie je v rozpore s VZN mestač. 11/
1999 a kvalifikuje sa ako konanie
protiprávne, teda možno zaň uložiť
sankciu.

Mestská polícia eviduje niekoľko
prípadov, kedy uvedené výrobky a
prostriedky používali deti. Tu je nut-
né zdôrazniť, že ide o osoby, ktoré
nie sú trestne zodpovedné za spá-

Za porušenie zákazu vyplývajú-
ceho z tohto VZN môže byť pácha-
teľovi priestupku uložená pokuta
do výšky 33 eur. Právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie môže Mesto za poruše-
nie uvedeného nariadenia uložiť po-
kutu až do výšky 6 638 eur.

chanie priestupku. V prípade, že sa
priestupku dopustí maloletá osoba
(mladšia ako 15 rokov), môže mest-
ská polícia predmety alebo výrobky
spôsobujúce detonáciu odňať. V ta-
komto prípade sa vykoná rozhovor
s rodičmi dieťaťa, vec sa oznámi na
riaditeľstvo školy a dá na vedomie
na oddelenie školstva a sociálnych
vecí MsÚ Pezinok. Mestská polí-
cia apeluje najmä na rodičov, aby
dohliadli na správa-nie svojich rato-
lestí na verejných priestranstvách
a upozornili ich na
nebezpečenstvo možného úrazu,
ktoré je spojené s používaním pyro-
technických výrobkov v prípade, ak
ich používa nepovolaná osoba –
dieťa.

Výnimku zo zákazov používania
pyrotechnických výrobkov a pred-
metov spôsobujúcich detonáciu na
území mesta Pezinok môže povoliť

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
rozhodnutím primátor mesta.

JUDr. Ľudovít FARBULA
náčelník mestskej polície

Podobne ako v ostatných roko-
ch, aj tento rok primátor mesta
Pezinok udeľuje výnimku zo zá-
kazu používania zábavnej pyro-
techniky a povoľuje jej používa-
nie včase
od 31.12 2010 od 11.00 hod. do
24.00 hod.
od 1. 1. 2011 od 00.00 hod. do
03.00 hod.

Kolektív Mestskej polície v Pe-
zinku želá všetkým občanom
Pezinka príjemné prežitie Via-
nočných sviatkov a do nového
roka 2011 veľa zdravia, šťastia,
úspechov v súkromnom ako aj
pracovnom živote.



Aj keď tento rok vinohradníkom
a vinárom veľa radosti nepriniesol,
keďže úrody hrozna v našej vino-
hradníckej oblasti boli z dôvodov
krupobitia, chorôb viniča a nepri-
azni počasia veľmi slabé, konal sa
tradičný už 11. ročník Dňa otvore-
ných pivníc. V dňoch 19. a 20. no-
vembra v 35 mestách a obciach
Malokarpatského regiónu od Bra-
tislavy až po Trnavu mohli ochut-
návači ochutnať vína 150 vinárov
v 129 pivniciach. Tí vinári, ktorí ma-
li nové vína, ponúkali tie, niektorí
však boli nútení vytiahnuť minulo-
ročné i staršie zásoby, takže sa po-
dujatie s množstvom sprievod-
ných programov a podávaním
gastronomických špecialít mohlo
uskutočniť v plánovanom rozsa-
hu.

Na dvojdňovú ochutnávku malo-
karpatských vín bolo predaných 6
tisíc vstupeniek. Záujem bol pod

dujatí sa zúčastnili milovníci vína
z celého Slovenska i zo zahraniči-
a. Všetci prišli v nádeji, že o-
chutnajú kvalitné vínka a ani tento-
raz sa nesklamali. (mo)

statne vyšší, ale organizátori z
Malokarpatskej vínnej cesty počet
predaných vstupeniek aj tentoraz
obmedzili, aby pivnice počas ak-
cie neboli veľmi preplnené. Na po

Aj do pivnice firmy HACAJ prišli na dobré vínko stovky ochutnávačov.

Predsedníčka vlády SR Iveta
Radičová navštívila 26. novembra
štyri materské centrá v Bratislav-
skom kraji. Zavítala tiež do nového
Materského centra v Pezinku. Na
nádvorí ju privítal primátor Oliver
Solga.

Návšteva materských centier na-
sledovala len niekoľko dní po prijatí
predstaviteliek Únie materských
centier – celoslovenského občian-
skeho združenia, ktoré združuje za-
riadenia tohto druhu. Na tomto
stretnutí premiérka sľúbila, že časť

vládnej finančnej rezervy venuje na
podporu činnosti materských cen-
tier, keďže samosprávne kraje
majú problémy s ich financovaním.

Materské centrá sú neziskovými
zariadeniami pre rodiny s deťmi ale-
bo iné blízke osoby, ktoré deti opa-
trujú. Ich poslaním je pomôcť
dieťaťu tým, že pomáhajú jeho ro-
dičom a opatrovateľom. Umožňu-
jú skĺbiť výchovu detí s vytvára-
ním zdravých spoločenských vzor-
cov správania metódami vzájomnej
súdržnosti, spolupráce a spoločen-
skej angažovanosti. Materské cent-
rá zakladajú spontánne predovšet-
kým ženy na materskej dovolenke,
ktoré sa zároveň stávajú na určité
obdobie ich manažérkami.

Pezinské materské centrum, kto-
ré je umiestnené v novorekonštru-
ovaných priestoroch na Kollá-rovej
ul.č.1, sa premiérke I. Radi-čovej
veľmi páčilo a bola povďačná mes-
tu Pezinok, že pomáha mladým ro-
dinám. (mo)

Železničná spoločnosť Slovensko,
a. s., regionálne zastúpenie Trnava, in-
formuje cestujúcu verejnosť, že od 12.
decembra 2010 je v platnosti nový že-
lezničný cestovný poriadok. Vybrali
sme spoje, ktoré majú zastávku v že-
lezničnej stanici Pezinok.

Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan.
Petržalka X
Bratislava, N.Mesto X
Bratislava, hl. stan. X
Bratislava, hl. stan.
Petržalka X
Bratislava, hl. stan. X
Bratislava, hl. stan.
Bratislava, N. Mesto X
Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan. 3
Bratislava, hl. stan. 38
Bratislava, hl. stan. 2
Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan. 2
Bratislava, hl. stan. 1
Bratislava, N. Mesto 5
Bratislava, hl. stan. X
Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan. 18
Bratislava, hl. stan. 20
Bratislava, hl. stan
Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan.
Petržalka 33
Bratislava, hl. stan. 33
Bratislava, hl. stan.

Nové Mesto n/V
Leopoldov 5
Leopoldov
Trnava 14
Leopoldov 13
Nové Mesto n/V
Leopoldov
Leopoldov
Leopoldov 5
Trnava
Nové Mesto n/V 20
Nové Mesto n/V 18
Leopoldov 28
Nové Mesto n/V
Leopoldov X
Leopoldov 15
Trnava
Leopoldov X
Trnava X
Nové Mesto n/V
Leopoldov 29
Trnava X
Trnava
Trnava 18
Leopoldov X
Nové Mesto n/V
Leopoldov
Trnava
Nové Mesto n/V
Trnava

– ide v pracovných
dňoch, – ide v sobotu a v dňoch pra-
covného pokoja (nedele a štátom uzna-
né sviatky), – ide v X, nejde 24.XII.
- 9.I. 1.VII. - 31. VIII., – nejde 24.XII.
- 9.I., – ide v X, nejde 24.XII. - 9.I.,
– ide v sobotu a nedeľu a 27.XII. - 7.I., 1.-
VII.- 31.VIII., – ide v pracovných dňo-
ch, nejde 27.XII 7.I., 1.VII. - 31.VIII.,
– ide v piatok a 22.XII., 21.IV., nejde 24.
31.XII, 22.IV., 1.VII. - 2.IX., – ide v
prac. dňoch od 14.III. do 3.X., – ide v
prac. dňoch do 11.III. a od 4.X., – ide
v prac. dňoch, nejde 27.XII. - 7.I., 1.VII.
- 31.VIII., – nejde 24. - 26.XII., 1. a 2.
I., 22. - 25.IV., 29. VIII., 15.IX.,
17. X., – ide v nedeľu a 25.IV., nejde
26. XII., 24.IV., 3.VII. - 28. VIII., – ide
v sobotu a v dňoch pracovného pokoja
(nedele a štátom uznané sviatky), v ob-
dobí 24.XII. - 9. I., a 1.VII. - 31. VIII. ide
denne.

SMER BRATISLAVA
4,42
5,19
5,40
6,04
6,20
6,33
7,04
7,17
7,33
8,04
8,33
9,33

11,33
11,33
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14,07
15,07
15,07
16,07
17,07
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19,12
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SMER TRNAVA
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6,35
7,07
7,13
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9,04

10,34
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14,34
14,55
15,24
15,34
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18,35
19,34
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21,34
23,34

Vysvetlivky: X
1

2
3

5 13

14
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18
20

28
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33
38

Nový vlakový
cestovný poriadok

V budúcom roku vyjde Pezinčan
v týchto termínoch:
Január ................................. 28.1.
Február ............................... 25.2.
Marec .................................. 25.3.
Apríl .................................... 29.4.
Máj ...................................... 27.5.
Jún ...................................... 24.6.
Júl ....................................... 22.7.
August ................................. 19.8.
September .... 13.9. (k Vinobraniu)
Október ............................. 21.10.
November ......................... 18.11.
December ......................... 16.12.
Uzávierka je vždy 7 kalendárnych
dní pred termínom vydania.



Počas tohtoročného Vinobrania
v Pezinku sa uskutočnili rekordy, o
ktorých sme ešte nepísali. Nie sú
to rekordy hocijaké.

Nohami tu ženy prešovali červe-
né hrozno. Do nádoby sa nasypalo
5 kg hrozna a účastníčka pokusu
musela dve minúty tlačiť hrozno
bosými nohami. Potom sa z nádob
vylial mušt a tá, ktorá ho týmto spô-
sobom vyprodukovala najviac, vy-
tvorila slovenský rekord. Celko-ve
sa do tejto disciplíny zapojili tri od-
vážne dámy. Dve boli z Modry -
Dominika Kintlerová a Simona Ha-
verová. Kontrovala im mladá ma-
mička z Košíc – Diana Juríková,
ktorú povzbudzoval manžel so sy-
nom v rukách. Kým obe Modranky
vytlačili 2,5 a 2,6 litra, Diana získa-
la až 2,8 litra šťavy. Za svoj výkon
získala certifikát a tiež Knihu slo-
venských rekordov.

Muži si merali silu v držaní malé-
ho demižónu o hmotnosti 4 kg v
predpaženej ruke
na výdrž. Certifi-
kát získa kto ho
udrží najdlhšie. Tu
sa už našlo viac zá-
ujemcov a spo-
medzi šiestich sa
najviac zadarilo
N o r - b e r t o v i
Barátovi z Dolných
Obdoko-viec, ktorý
udržal demižón 2
mimúty a 81 stotín

sekundy. Uznanie si zaslúžil aj naj-
starší účastník Gabor Cigeľský, kto-
rý sa Vinobrania zúčastnil s ma-
nželkou. Publikum ho tlieskaním po-
vzbudzovalo počas celého jeho vý-
konu.

Záverečná recesná disciplína je-
denie guliek hrozna špáradlom z
plytkého taniera na čas sa stala do-
ménou mladých účastníkov pe-
zinského Vinobrania zo susednej
Modry. V prvom rozstrele jedla dvo-
jica a víťazom sa stal ten, kto zjedol
hrozno za čo najkratší čas.
Spomedzi dievčat – mali na tanieri
40 guliek hrozna – sa viac darilo
Simone Haverovej – tlačila aj hroz-
no – časom 1 min. 26 sek. U chlap-
cov bol najlepší Branislav Hronec.
Ten si poradil s 50 guľkami hrozna
za dve minúty a 7 sekúnd.

Miestom rekordmanskej akcie,
ktorá bola určitým osviežením a
spestrením Vinobrania, bolo malé
pódium v Tureckom dome pri Vi-
nogallery Bejdák. Igor Svítok

Sme radi, že dobrých ľudí je aj v
našom meste dosť. Aj vďaka nim
sme v tomto roku pomohli mnohým
sociálne slabším rodinám zabez-
pečiť školskú výbavu pre ich deti,
finančnými darmi, nákupom trvanli-
vých potravín alebo darovaním
knižiek. Vďaka dobrým ľuďom sme
zorganizovali aj letný tábor pre 25
rodín z Pezinka a okolia. V tomto
týždni sme ukončili kurz

– ktorý bol príležitosťou
naučiť sa ako efektívne zvládať
stres a manželské konflikty. Počas

Manželské
večery

Týždňa rodiny

Man-želstvo
v Božom pláne

sme moderovali
workshopy na základných a stred-
ných školách na tému

. V neposlednom ra-
de sme radi, že sme počas tohto
roku mohli niekoľkokrát sprostred-
kovať predaj a kúpu detského ob-
lečenia mnohým rodi-nám pro-
stredníctvom burzy a tiež vytvoriť
atmosféru radosti a pokoja v mater-
skom centre MaMaTaTa-Ja. A kto
je to vlastne rád a kto sa
z takejto bilancie teší? Asi 40 dob-
rovoľníkov so svojimi rodinami z

Centra pre rodinu, ktorí sa rozhodli
nezištne pomáhať.

Ďakujem za všetkých a všet-
kým, ktorí sa zapojili do týchto akti-
vít ako dobrovoľníci i tým, ktorí
nám umožnili ich spropagovať a
zrealizovať. Vážim si najmä ich
úprimnosť a ochotu slúžiť. Dobro,
ktoré navonok žijú, prináša svoje
ovocie a robí naše mesto miestom
prijatia a vzájomnej pomoci.

Všetkým vám prajem pokojné
vianočné sviatky vo vašich rodi-
nách.

, štatutár
Centrum pre rodinu – Pezinok o.z.

Martina Šipošová

Vážení čitatelia, v novom roku
dochádza k podstatnej zmene pri
vydávaní Pezinčana. Mestské no-
viny zmenia svoj formát: doterajšiu
menšiu stránku (A4) nahradí väč-
šia novinová (290 x 390 mm).

Dôvodom tejto zmeny je to, že
tlačiareň Petit Press, v ktorej už
päť rokov Pezinčana k plnej našej
spokojnosti tlačíme, radikálne mo-
dernizuje výrobnú techniku, preto
vyraďuje všetky staršie stroje. Me-
dzi nimi je i ten, na ktorom sa vyrá-
bali menšie formáty novín a tlačo-
vín, teda aj Pezinčan.

Veľmi sme zvažovali ponuku tla

čiarne na zmenu formátu, ktorú
sme nakoniec akceptovali, najmä
preto, že nám bola ponúknutá vý-
hodná cena, tlač na novom špičko-
vom stroji a tiež sme zobrali do úva-
hy aj doterajšiu dobrú skúsenosť s
týmto dodávateľom.

Od januára budúceho roku bu-
de teda Pezinčan vychádzať v no-
vom šate a tiež vo väčšom rozsa-
hu. Miesto doterajších 16 strán bu-
de mať 12 väčších, čo svojím roz-
sahom predstavuje terajších 21
strán, teda o 5 viac. Zvládnuť reali-
záciu tejto zmeny bude veľmi ná-
ročné aj pre náš malý redakčný

lektív a nevyhneme
sa určite aj počia-
točným nedostat-
kom, preto vás vo-
pred prosíme o tr-
pezlivosť.

Milí čitatelia, verí-
me, že si na nový for-
mát našich novín
zvyknete a Pezin-
čan bude i naďalej
pre vás obľúbeným
spoločníkom.

šéfredaktor
Milan Oravec

Súčasný formát
(210 x 310mm)

Nový formát (289 x 390 mm)

Klub sprievodcov mesta Pezi-
nok v spolupráci s Mestom Pe-
zinok pripravili 4. decembra pre
občanov návštevu v partnerskom
meste Mosonmagyaróvár v Ma-
ďarsku. Program výletu zahŕňal
okružnú jazdu autobusom a pešiu
prehliadku historickej časti mesta.
V rámci voľného programu bola
možnosť využitia ďalšieho kultúr-
neho vyžitia, či predvianočných ná-
kupov v obchodnom centre.

Spolupráca mesta a klubu sprie-
vodcov bude pokračovať aj v bud-
úcom roku, kedy budú organizova-
néďalšie zaujímavé akcie. (p-
v )



Imrich Lipár 63 r.
Janka Matulová 74 r.
Anna Schislerová 66 r.
František Rozprým 67 r.
Mária Pisariková 87 r.
Denis Žák 22 r.
Ing. Ľudovít Šušol 83 r.
Bernardína Jakubčíková 73 r.
Pavlína Bakayová 84 r.
Jozef Kolesár 75 r.
Martin Thier 59 r.
Jakub Klamo 0 r.
Ludovít Schaubmar 73 r.
Anna Krasňanská 82 r.
Ján Mikuláš 92 r.

Dňa 1. 12. 2010 uply-
nulo 10 rokov čo nás
navždy opustil ma-
nžel, otec, dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka a deti s
rodinami.

Michal KOLEK.

V novembri uplynu-
lo 20 rokov od smrti
našej drahej

a v januári uplynie
16 rokov od smrti
nášho drahého

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú spo-
mienku. Spomínajú
dcéra Katarína s ro-
dinou, rod. Matole-
ková a Strapáková

Ireny
SKOVAJSOVEJ

Jána SKOVAJSU.

Timotej Šebesta 29.9.
Júlia Eibnerová 20.10.

Adam Tyko 29.10.

Boris G nci

Samuel Duffala 12.11.
Hanka Volfová 12.11.

Klára Soboličová 15.11.
Dominik Šuška 16.11.

Damian Feke 25.11.

Nela Baxová 30.11.

Jaroslav Lackovi
Patrik Husár 29.10.
Petra Krivušová 29.10.
Marcus Slamka 29.10.

Daniela Guštafíková 31.10.
Filip Siget 1.11.
Gréta Kubíková 2.11.

ö 3.11.
Matej Piljar 5.11.
Martin Pálka 10.11.
Zora Požgayová 11.11.

Adela Marmanová 12.11.
Nikol Peko 14.11.

Jakub Iuhanyak 18.11.
Francois Sebastian Skladan 23.11.

Olívia Mia Jan

Emma Gubricová 30.11.
Oliver Gonos 1.12.
Alžbeta Gonosová 1.12.

č 28.10.

či 26.11.

Už jedenásť rokov si
2. decembra pripo-
míname najsmut-
nejší deň, kedy nás
navždy opustil náš
drahý otec a dedko

S úctou a láskou spomínajú dcéra
Eva s Martinom.

Rudolf MARKE.

Dňa 17. 12. 2010
uplynulo 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú synovia,
dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

Florián HASON

Dňa 13. decembra
sa dožila

z Pezinka krásnych
85 rokov. Veľa zdra-
via doďalšieho života
želajú deti s rodinami.

Otília NOGOVÁ

Kto v srdci žije, nezo-
miera! Dňa 26. 10.
2010 sme si pripome-
nuli 2. výročie od úmr-
tia a dňa 5. 1. 2011 si
pripomenieme ne-
dožité 70. narodeniny

z Pezinka. S láskou spomínajú ma-
nželka Eva, syn Martin, Štefan, dcé-
-ra Eva s rodinami.

Štefana ADLERA

To, že sa rana zaho-
jí, je len klamné zda-
nie. V srdci nám bo-
lesť zostala a tiché
spomínanie. Odišiel
si z nášho života, my
ostali sme sami, na-
vždy budeš v srdciach tých čo ťa
milovali. Dňa 3. januára 2011 uply-
nú 4 roky čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko

S láskou spomínajú manželka Tere-
zia, deti Vierka, Alenka a Kajo s rodi-
nami.

Karol LISÝ.

Hviezdy pre teba prestali svietiť a
slnko hriať, my, čo sme ťa milovali,

budeme na teba stá-
le s láskou spomínať.
Dňa 24. 12. 2010
uplynie 15 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý

.
S láskou spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina.

Viliam GROF

Zavrela oči, srdce prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď veľmi chcela

žiť. Dňa 11. 12. 2010
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša mamička,
babička, prababička
a krstná mama

.
S láskou a úctou spomínajú, dcéra
Helena, vnuci Jaroslav a Alena s
rodinami. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Helena BELANSKÁ

Ďakujem všetkým príbuzným, zná-
mym a priateľom, ktorí na posled-
nej ceste dňa 3. 11. 2010 odpreva-
dili drahého zosnulého manžela

Za prejavenú sústrasť a kvetinové da-
ryďakuje manželkaAgneša a deti.

Vojtecha ONDROVIČA.

Dňa 16. 12. 2010
uplynulo 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý, milovaný
syn, otec, brat

.
Kto ste ho poznali,ve-

nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2011 uplynie 9 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý

.
S láskou spomína
manželka, deti s ro-
dinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Jaroslav ŠINDLER

Dňa 9.12.2010 si pri-
pomíname nedožité
80-tiny a 14. 12. piate
výročie úmrtia

.
Spomínajú synovia s
rodinami.

Prom. Ped.
Jozefa BÚTORU

Dňa 1. 12. 2010 uply-
nuli 2 roky čo nás
navždy opustila naša
mama, babka, pra-
babka

.
S láskou a úctou spo-
mínajú synovia a dcéry s rodinami.
Kto ste ju poznali a mali radi venujte
jej, prosíme, tichú spomienku.

Zitka CIPRUŠOVÁ

Dňa 19. 12. 2010 si
pripomenieme ne-
dožité 70. narodeniny
nášho drahého ma-
nžela, otca a dedka

S láskou spomínajú
manželka Milada a deti s rodinami.

Rudolfa Malíška.

Dňa 8. 1. 2011 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mamička, ba-
bička a prababička

.
Tí, ktorí ste ju pozna-

li, venujte jej tichú spomienku. S
láskou spomína dcéra Alena a
ostatná smútiaca rodina.

Zitka KLAMOVÁ

Dňa 2. 1. 2011 uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša mama

Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spo-
mienku. Spomínajú
dcéry Erna, Alena,
syn Štefan s rodinami.

Ernestína
SLOVÁČKOVÁ.

Dňa 24. 11. 2010 sa
dožila krásneho život-
ného jubilea 80 rokov
naša drahá mama,
babka a prababka

Veľa zdravia a šťastia
do ďalšieho života s úctou a láskou
želá celá rodina, priatelia a známi.

Lýdia TESÁROVÁ.

Dňa 18. 12. 2010
sme si pripomenuli
14 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opustil
náš syn, otec a brat

z Pezinka. Spomínajú rodičia, deti
Marcelko, Monika a ostatná rodina.

Marcel VAGAČ

Najsmutnejším dňom v našom ži-
vote bol 1. december 1995, kedy
nás náhle, nečakane
a navždy, pri výkone
zamestnania opusti-
la naša drahá

.

S
láskou spomínajú rodičia, sestra
Martina s manželom, synovček Da-
niele, krstná dcéra Nelka a ostatná
rodina.

Blanka KONÍKOVÁ
Prešlo už dlhých 15
liet, ale bolesť v na-
šich srdciach neprestala znieť.

Ďakujem všetkým,
ktorí odprevadili na
poslednej ceste 18.
11. 2010 nášho dra-
hého zosnulého

a zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smútia-
ca rodina.

Františka
ROZPRÝMA.

Igor Varga a Barbora Veselská
Ing. Michal Bocora a Mgr. Zuzana
Košutová

•

70-roční
Mária Cimermannová 3.12.
Anton Labuda 4.12.
František Lamoš 4.12.
Gabriela Gyurischová 10.12.
Štefan Šiška 14.12.

Viktoria Jachymová 16.12.
Ing. Dušan Viktorín 22.12.
Mária Halgašová 23.12.
Eva Jarošová 25.12.
Aurélia Laseková 28.12.
Františka Glvačová 29.12.
Viera Krakorníková 29.12.
Alžbeta Reichbauerová 31.12.

Ján Sandtner 2.12.
Anna Sztupková 2.12.
Helena Domoráková 3.12.
Viktória Juráková 9.12.
Anna Ácsová 11.12.
Gustáv Ewerling 19.12.
Zuzana Kružlíková 26.12.
Zuzana Filípková 28.12.

Štefan Kern 3.12.
Irena Ježíková 10.12.
Irma Štefková 15.12.
Mária Virgovičová 18.12.
MargitaČižmarová 20.12.
Mária Kovačovská 20.12.
Mária Valachová 21.12.
Juliana Krajčírová 26. 12.

Rudolf Prešinský 3.12.
Otília Nogová 13.12.

Ján Péter 4.12.
Helena Kilhofová 11.12.

Helena Venghová 4.12.
MartaČechová 26.12.

Mária Petrovičová 1.12.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

92-roční

93-ročná



Vo štvrtok 25. novembra sa na pezin-
skom cintoríne konala posledná roz-
lúčka s

, bývalým účastníkom Slovenské-
ho národného povstania, vojakom z
povolania, funkcionárom Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov a
mestským poslancom.
Ľ. Šušol pochádzal z povstaleckej ba-

níckej obce Cígeľ, neďaleko Prievidze.
Narodil sa v rakúskom Badene, kde je-
ho rodičia chodievali na sezónne prá-
ce. V roku 1943 mladí Cígeľčania vy-
tvorili mládežnícku skupinu, ktorej bol
ako 16-ročný členom. Zásobovali parti-
zánov potravinami a liekmi, vykonávali
spravodajskú činnosť a oboznamovali o pohybe fa-
šistických vojsk. V januári 1944 bol po obsadení ich
obce spolu so 120 občanmi odvlečený do zajatia, kde
ich vypočúvali a neľudsky mučili. Po vydrancovaní ob-
ce sa pomery ešte zhoršili. Boli pod dozorom trid-
saťčlennej jednotky nemeckých vojakov. Sloboda do

Plk. Ing. Ľudovítom Šušo-
lom

Cígľa prišla 4. apríla 1945. Mládežníc-
ka jednotka sa hneď pustila do práce –
opravovali zničené objekty, cesty, sta-
vali provizórne mosty. Stal sa vojakom
z povolania a ukončil vysokoškolské
vzdelanie.

V Pezinku so svojou rodinou žil od
roku 1957. Pracoval vo vysokých vo-
jenských funkciách. Zapojil sa do verej-
ného života, 25 rokov bol poslancom
národného výboru a predsedom viace-
rých komisií

Bol medzi prvými zakladateľmi Slo-
venského zväzu protifašistických bo-
jovníkov. Dlhý čas bol predsedom ZO
SZPB, predsedom OV SZPB v Pezinku

a podpredsedom oblastného výboru v Bratislave.
Stal sa držiteľom viacerých významných vyzname-
naní: Rad červenej hviezdy, Za službu vlasti, strie-
borná a zlatá medaila Budovateľ mesta Pezinka,
medailí M. R. Štefánika a ďalších. Česť jeho pamiat-
ke! (r)

Dňa 29.12. uplynú 3
roky, čo nás navždy
opustil náš milo-
vaný manžel, otec,
svokor a dedko

.
Za tichú spomienku

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

Milan JERGL

S láskou a úctou si pripomíname
výročia úmrtia rodičov

.

16.výročie Eduarda 3.výročie Paulíny
Dcéra Viera, zať Ján, vnučka Mi-
chaela, vnuk Rastislav a pravnučka
Nicolka.

GLOZNEKOVÝCH

Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám
nedovolí. Zhasli oči,
stíchol tvoj hlas a
veľká bolesť stále je
v nás. Dňa 17. 12.
2010 uplynulo 10 ro-

kov čo nás navždy opustil
.

S láskou spomína manželka Janka
so synmi a ostatná rodina.

Ján HLAVANDA

Dňa 20. 12. 2010
uplynie rok od smrti
najdrahšej mamičky
a babičky

.
S láskou a úctou na

ňu spomína celá rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku.

Jozefíny
BENČURIKOVEJ

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne ho naše oči všade
hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.
Dňa 24. 12. 2010 u-
plynie rok od smrti
manžela, otca a švag-
ra

.
Spomína manželka a
deti,Ľuboš a Janko.

ĽubomíraANDELA

Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienka-
mi. Dňa 3. 12. 2010 sme si pripome-
nuli 6. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a dedka

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

Milana MRAVCA

Naše médiá 4. decembra pri-
niesli smutnú správu, že vo veku
83 rokov zomrel známy slovenský
herec , ktorý
prehral boj so zákernou chorobou
– rakovinou pažeráka.

Ivan Krivosudský sa narodil 1.
marca 1927 v Bratislave. V rokoch
1946 – 1948 študoval na Právnickej
fakulte Univerzity Komenského. V
roku 1951 absolvoval štúdium he-
rectva na Štátnom konzervatóriu.
Od roku 1949 bol členom činohry
Divadla Nová scéna v Bratislave.
Počas svojej kariéry stvárňoval pre-
dovšetkým tragikomické postavy,
učinkoval aj v komédiách, vo filmo-
ch, televíznych zábavných progra-
moch, venoval sa tiež dabingu.

Meno obľúbeného herca je spo

Ivan Krivosudský

jené tiež s Pezinkom. Často z Bra-
tislavy prichádzal na svoju chatu
na Stupoch, kde načerpával sily
do ďalšej práce. V pezinskej chate
v posledných rokoch aj trvale bý-
val. Naše mesto si veľmi obľúbil a
často tu navštevoval tiež kultúrne
a spoločenské podujatia. Ešte kon-
com apríla tohto roku sme ho s naj-
starším synom Petrom zahliadli v
Dome kultúry na podujatí venova-
nom spisovateľovi Ľubošovi Jurí-
kovi v rámci cyklu Žije medzi nami.
Ťažkú chorobu mu diagnostikovali
v máji, absolvoval chemoterapiu,
po ktorej sa zotavoval. Nakoniec
boj s chorobou prehral.

Úmrtím Ivana Krivosudského
stráca slovenská kultúra význam-
nú hereckú osobnosť. (mo)

Ivan Krivosudský (vľavo) so sy-
nom Petrom na podujatí v pe-
zinskom Dome kultúry
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rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička a babička

S láskou spomínajú
manžel Jaroslav, deti

Jarko aAlenka s rodinami

Mária NUNVÁŘOVÁ

Stretnutie jubilantov
Mesto Pezinok nezabúda

na seniorov. Každý rok pre
nich organizuje a podporuje
viacero podujatí. Primátor
mesta tiež každý štvrťrok
pozýva na spoločné stret-
nutie jubilujúcich spoluob-
čanov, ktorí dovŕšili 80 ro-
kov a starších. Okrem bla-
hoželania, poďakovania a
povzbudivých slov im odo-
vzdá malý darček. Posled-
né stretnutie jubilantov sa
konalo začiatkom decem-
bra. (mo)

Stretnutie jubilantov

V stredu 20. októbra si členovia
Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici urobili malé slávnostné pose-
denie v rámci Mesiaca úcty k star-
ším ľudom.

Pri kávičke so zákuskom si pose-
delo okolo šesťdesiat dôchodcov.
Podujatie spestril vlastný súbor
Obstrléze za spoluúčinkovania
skupiny Samorast. V programe,
ktorý uviedla vedúca klubu, od-
znelo niekoľko ľudových pesničiek
od súboru za doprovodu harmoni-
kára p. Veselého, na píšťalke za-
hrala Zuzka Geršičová a „Mod-
litbu seniora“ predniesol p. Šindler.
Prítomní dôchodcovia si potom za-
spievali i zatancovali. (ršj)



Jednou z postáv, ktoré v minu-
losti neodmysliteľne patrili k via-
nočnej atmosfére, bol pastier so
svojím vianočným trúbením, vin-
šom a prútom marcinákom. Preto
je vhodné pri príležitosti vianoč-
ných sviatkov priblížiť si život a
prácu pezinského pastiera.

Pezinská pastiereň stála takmer
na konci dnešnej ulice SNP, blízko
k prechodu k neďalekým bytovým
domom. V budove pastierne bolo
neskôr založené Jednotné
roľnícke družstvo a boli tam
umiestnené jeho prvé kancelárie.
Posledný pastierČajkovič už nebý-
val v pastierni, ale vo svojom dome
na Hviezdoslavovej ulici.

Veľa Pezinčanov chovalo kravy,
aj Nemci v najkrajších domoch na
Štefánikovej ulici mali každý po
dve kravy. Zigmundíkova ulica bo-
la známa tým, že na nej ľudia ne-
chovali kravy, ale kozy. Kozy na pa-
šu nevyháňali, ale domáci im nosili
stravu.

Pastier vyháňal pôvodne kravy
cez dnešnú Bernolákovu ulicu, kto-
rej pôvodný názov bol Výhon, ne-
skôr cez ulicu SNP. V ruke držal
veľký bič, ktorým plieskal nad hla-
vou a hnal dobytok pred sebou.
Kravy sa pásli na pažiti, pri jazere,
ktoré ležalo takmer oproti pastier-
ni. Keďže v ňom vyvierala voda,
kravy sa cez deň mohli napájať.
Okolité stromy im poskytovali chlá-
dok v letnom slnku. Na jeseň vzal
pastier kravy na lúky.

Pastier začínal pred sebou hnať
stádo dobytka asi od pol ôsmej ho-
diny, keď už mali ľudia podojené.
Ľudia otvorili bránu domu a vyvied-
li pred ňu kravu, ktorá už čakala na
svojho pastiera. Kravy sa vracali
domov okolo siedmej hodiny, keď
už boli ľudia doma. Každý sa snažil
mať doma aspoň deti, ktoré by kra-
ve otvorili bránu. Keď gazda nebol
doma, krava zostala čakať na ulici.
Na Kozej ulici (dnešná Ku-
peckého) sa kravy schovali pred
slnkom v chládku stromov a pásli
sa na tráve. Každá krava trafila do
svojho domu. Spočiatku ich museli
gazdovia usmerňovať, ale čo-
skoro sa to naučili.

Tí, ktorí nemali vlastnú kravu, ku-
povali si mlieko od iných obyva

teľov priamo u nich doma.
Záležalo od vzájomnej dohody, či
si mlieko chodili brať alebo im ho
prinášali deti gazdu. Deti niesli
m l i e k o v
kanvičke cestou do školy, položili
ju pred dvere a cestou späť zo ško-
ly už našli pri dverách prázdnu kan-
vičku. Keď niekto nemal odbera-
teľa mlieka, jeho žena predávala
mlieko na trhu, kde si ho mohli
kúpiť tí, ktorí potrebovali viac mlie-
ka. V Pezinku boli aj štyri obchodí-
ky, kde ženy predávali mlieko,
pričom boli dohodnuté s inými že-
nami, ktoré im svoje mlieko pri-
nášali, aby ho mali dostatok na pre-
daj.

Na Vianoce chodil pastier vinšo-
vať po domoch. Keďže domov bo-
lo veľa, začínal už okolo sviatku sv.
Martina v novembri. Do každého
domu priniesol prút – marcinák, po-
menovaný podľa sv. Martina. Pri
svojom príchode zatrúbil a pove-
dal básničku: „Kolko lístečkú na
tomto prútečku, tolko nech vám
Pán Boh dá do roka statečkú.“
Ľudia ho obdarovali peniazmi, niek-
torí aj hrncom fazule alebo zemia-
kov.

Jozef Ľudovít Holuby o pezin-
skom pastierovi napísal: „ Spome-
nutá, ako dlaň rovná pastvina, zá-
padne od mesta sa rozprestierajú-
ca, pokrýva viac ako sto jutier plo-
chy a poskytuje dostatočnú pašu
veľkému stádu rožného dobytka, je-
hož pastier zavčas rána vytrubova-
ním akéhosi chorálu, a potom idy-
lickým fafarkovaním skočnej meló-
die upozorňuje gazdinky, aby kra-
vičky na pašu vyháňali. Popoludní
zasa práskaním bičom, akoby vý-
buchmi petárd, dáva pastier na zná-
mosť, že zhromažďuje kravy na pa-
šu. Rožný dobytok majú tu pekný a
kravy zaopatrujú celé mesto dosta-
točne mliekom; a jako zo skúse-
nosti znám, dobrým a čistým, a vo-
dou nerozriedeným. Ale som počul,
že rožného dobytka je teraz značne
menej, než ho bývalo predtým, a že
viacerí, ktorí predtým kravu chovali,
teraz len kozu držia, a majetnejší v
stred mesta, pre zdraženie služob-
ného osobníctva a všetkých hospo-
dárskych prác, rožného dobytka sa
radšej zriekli, keďže dobré mlieko a

výrobky z mlieka hotové kúpiť mož-
no. Je tu jedna dlhá ulica na pred-
mestí „Kozou ulicou“ teraz, že tam
stojí rodný domček maliara
Kupeckého „Kupec-kého ulica“ zva-
ná. Iste v tejto ulici do dávnych ča-
sov museli ľudia viac kozí, než kráv
chovať. “

„V
meste bolo zvykom, že v lete vy-
háňali dobytok na pažiť – prevetrať
sa. Už skoro ráno pastier vytrubo-
val a keďprestal, prestávku vyplnili
pastierovi chlapci plieskaním biča.
V minulom storočí boli v Pezin-ku
ubytovaní dragúni a s nimi aj mla-
dý dragúnsky poručík. Poručík sa
rád zabával pod viechou. Ťažko
znášal, že pastier práve pod jeho
oblokom začína svoju nôtu.
Jedného rána namrzený poručík
zavolá: Hej, strýčko, poďte ku
mne. Ja tak rád počúvam to vaše
trúbenie. Viete to opravdu pekne.
Za odmenu každé ráno bude na
mojom okne pripravený šesták.
Pastier sa potešil uznaním, lebo
opravdu celý týždeň šesták na ok-
ne bol. V pondelok ráno pastier ve-
sele trúbi. Hľadá šestáčik, ale ho
niet. Pravdepodobne pán lajtnant
zabudli. Keď ani nasledujúce dni
pastier šesták nenašiel, nahneval
sa a zvolal: Asta lajtinanta, čo si
myslí, že mu budem pod oknom za-
darmo trúbiť? A od tej doby poručík
mal ráno pokoj a mohol zameška-
né dospať. “

„V letných mesiacoch každoden-
ne vyháňali na pažiť kravy. Kravy
zanechávali samozrejme stopy.
Mestských otcov to namrzelo.
Vydali nariadenie, že každý si mu-
sí svoje lajná odpratať. Sotva pre-
šiel sprievod kráv, už majitelia do-
mov vybiehali na cestu vyzbrojení
lopatami a putňami a s pozoruhod-
nou šikovnosťou hádzali nazbiera-
né lajná cez plecia do putien.
Mesto ušetrilo na čistení a vino-
hradníci získali hnoj pre svoje vino-
hradíky a polia. Každý prišiel na
svoje. “

„Pastier mal mládenca, ktorý ve-
del priam umelecky vytrubovať.
Bol fešák a mnohé dievčence poze-
rali za ním, keď vytruboval na kra

O pezinskom pastierovi sa za-
chovali aj ľudové povesti, ktoré
zachytil Ing. Fedor Jamnický:

vy svoju sentimentálnu pesničku.
V jednej z ulíc bývala nafúkaná
pani mešťanostová, ktorá pastie-
rovi zatrhla vytrubovanie: Tá pastír
svina, nemsabad trombitálni.
Pastier si povedal: Dobre, trúbiť ne-
smieme, ale plieskať bičom nemá-
me zakázané. Keď ale pani meš-
ťanostová zakázala – pleskální, vy-
riešili pastieri otázku takto: Kra-
vám a teliatkam, ktoré sa onesko-
rovali, zavesovali na krk tabuľky s
nápisom: Aby si zajtra ráno už bola
na ulici. Nevieme, či sa kravy
naučili čítať, ale ráno bolo stádo aj
bez plieskania a vytrubovania na
ulici včas. “

Aj v Grinave na sviatok sv.
Martina chodil po domoch vinšo-
vať miestny pastier. Do každého
domu dal marcinák – tlstý brezový
prút, ktorý musel odrezať v grinav-
ských brezových hájoch už mesiac
pred sviatkom sv. Martina. Skrúcal
ho, aby na ňom ostalo lístie.
Domácim totiž vinšoval, aby mali
„toľko statečkú, koľko je na marci-
náku lístečkú“. Domáci pastiera od-
menili vínom a proviantom, čo bola
odmena za jeho celoročnú prácu.
Pastier chodieval vinšovať po do-
moch aj na Vianoce, keď trúbil via-
nočné piesne a jeho sluhovia
plieskali bičom.

Pastierňou bol druhý dom od
Pezinka, stojaci vedľa domu Titusa
Virgoviča. Dnes na jej mieste stojí
vzorový dom. Jedným z grinav-
ských pastierov bol František
Ščibran. Každé ráno vyšiel von a
pred každým štvrtým domom
pleskol bičom. To bol signál pre
gazdiné, aby vyháňali svoje kravy
a kozy pred dom, kde sa zaradili
medzi dobytok vyhnaný z ostat-
ných domov. Pastier ich pásol na
Solobizniach, v Panskej záhrade
alebo na priestranstve od cinto-
rína smerom k Limbachu. Keď sln-
ko spočívalo a gazdiné už boli do-
ma, pastier hnal dobytok domov.
Každá krava vedela, do ktorého do-
mu má ísť, nikdy sa nestalo, že by
vošla do cudzieho. Zaujímavá uda-
losť sa stala Martinovi Šmahov-
skému (1844-1890), ktorý pri pase-
ní kráv našiel poklad. Vďaka tomu
si postavil dom a kúpil vinohrad a
zaradil sa medzi miestu elitu.

Peter Sandtner

Spoločnosť Tesco Stores SR
nás informovala o čase predaja v
závere roka v Hypermarkete TES-
CO Pezinok. Obchod bude otvo-
rený:
17. - 23. XII. - nonstop
24. XII. - otvorené do 11.00
25. XII. - zatvorené
26. XII. - 8.00 – 22.00
27. - 30. XII. - 6.00 - 22.00
31. XII. - 6.00 – 17.00
1. 1. 2011 - zatvorené
2.1. - 7.00 – 22.00



Na začiatku septembra v tomto
roku sa konala na dvore Kruši-
čovej kúrie na námestí milá sláv-
nosť. Do Pezinka, mesta svojej
mladosti, prišiel významný muž,
architekt a sochár

. V našom meste sme
usporiadali výstavu jeho sochár-
skych prác a v nedeľu, 5. septem-
bra bola vernisáž. Pán Diamant do-
stal z rúk primátora titul „ Čestný
občan mesta Pezinok. “ Na verni-
sáži preto zaznela aj naša pezin-
ská hymna, Suchoňova „ Aká si mi
krásna, ty rodná zem moja. “ Text
hymny vyvolal v našom rodákovi
silné emócie, veď umelec sa v
roku 1947 ako 19 ročný mladý chla-
pec musel rozhodnúť opustiť rod-
ný kraj, pekné hory a miesta, ktoré
mal od detstva rád. Odišiel doďale-
kej, horúcej Palestíny hľadať a bo-
jovať o nový domov, kde by bol lep-
šie prijímaný, ako vo vlasti. A tera-
z, po toľkých rokoch bol prijatý svo-
jimi rodákmi so všeobecnou úctou
a veľmi srdečne. Krásne bolo aj to,
že to mohli s ním spolu zažiť aj naj-
bližší členovia jeho rodiny a mno-
ho hostí.

Koncom jubilejného roku 2008
vyšla v Pezinku útla knižka s ná-
zvom „ Tragédia pezinských Židov
v pamäti obyvateľov mesta “. Kniž-
ka sa dostala prostredníctvom rodi-
ny Zárubovcov z nášho kraja aj do
Izraela. Veď v nej bola aj pozvánka
adresovaná Pezinčanom žijúcim v
Izraeli a výzva k vzájomnému odp-
úšťaniu a zmiereniu. Pán Žigmund
Diamant napísal autorke tejto
knižky, že keď ju čítal „triasol sa a
plakal.“ Videl na fotografiách
dom, v ktorom prežil detstvo, ško-
lu, do ktorej chodil a čítal spomien-
ky svojich susedov a spolužiakov,
s ktorými dral v Pezinku školské la-
vice a hral sa chlapčenské hry.
Pán Diamant začal písať listy do
Pezinka stále častejšie, spomínal
si nielen na pekné detstvo, ale aj
na veľa zla. Doteraz tie najťažšie
chvíle v svojom živote ventiloval
len cez svoje sochy, slová boli na
to slabé, ale na zranenie duše zas
príliš silné. Ani jeho najbližší neve-
deli, ako sa dostal ako 16 ročný do
Terezína. Vedeli len to, že ich rodi-
nu zachránila katolícka rodina Zá-
rubovcov, s ktorými sa po roku
1989 konečne mohli aj osobne
stretnúť a prejaviť im svoju vďaku.

V súčasnosti žije umelec v izra-
elskom meste Natanya, neďaleko
Tel Avivu. Čoskoro po príchode do
Izraela musel bojovať vo vojne,
kde bol ťažko ranený. Počas lieč-
by začal sochárčiť a študovať ar-
chitektúru. Niekoľko desaťročí sa
Žigmund Diamant venoval archi-
tektúre spolu so svojou manžel-
kou Zviou. V súčasnosti sa venuje
predovšetkým sochárskej tvorbe.
Vytvoril už viac ako 100 sochár-
skych diel, sú to väčšinou bronzy,
ktoré vystavoval na mnohých
miestach. Najúspešnejšia bola je

Žigmund Šlo-
mo Diamant

ho výstava v roku 2006 v Chicagu,
kde bol členom čestného výboru aj
hosťom výstavy dnešný americký
prezident Barack Obama. Keďže
taký významný umelec, ako je
Žigmund Diamant, ponúkol mož-
nosť usporiadať výstavu svojich
sochárskych diel aj na Slovensku
už v tomto roku,
ujal sa tejto
myšlienky náš
primátor, Mgr.
Oliver Solga. Za
pomoci Múzea
židovskej kultú-
ry a jeho riadite-
ľa prof. Pavla
Mešťana sa po-
darilo získať fi-
nančnú pomoc
od Úradu vlády
Slovenskej re-
publiky. Keďže
presun originá-
lov jeho plastík
by bol príliš dra-
hý, urobili sme v
Pezinku zatiaľ
len výstavu foto-
grafií jeho diela,
ktoré na inštaláciu pripravila gra-
fička Jela Pálešová.

V nedeľu 5. septembra počas
vernisáže vo dvore Krušičovej
kúrie sa prihovoril dojatý umelec
Pezinčanom a ostatným hosťom
výstavy peknou slovenčinou, veď
on sa cíti podľa jeho vlastných slov
„ Slovák ako repa. “ Poďakoval sa
rodine Zárubovcov, svojim zá-
chrancom, ktorí prišli na jeho vý-
stavu a povedal, že Slováci urobili
veľa pre záchranu mnohých židov-
ských rodín a „ zachovali sa ako
kresťania “. Všetky pekné slová,
ktoré nám Pezinčanom i Slová-
kom v ten deň pán Diamant pove-
dal a celú krásnu atmosféru tohto
podujatia zachytil svojou kamerou
Itai Meitar, umelcov vnuk. So
Žigmundom Diamantom boli v
Pezin-ku všetci štyria vnuci, Itai,
Nir, Jotam a najmladší, 12 ročný
Or. Takisto bol so svojím otcom aj
jeho syn Daniel s manželkou a dcé-
ra Dafna s manželom. Spolu teda
bolo na návšteve v Pezinku 10 čle-
nov rodiny Diamantovcov, lebo
umelca sprevádzala aj jeho sym-
patická manželka Zvia. Po verni-
sáži pozval primátor prítomných
hostí do Mestskej vínotéky na ma-
lé pohostenie. Okrem riaditeľa
Múzea židovskej kultúry profesora
Pavla Mešťana boli v Pezinku aj
zástupcovia židovských organizá-
cií a náboženských obcí. Vernisá-
že sa zúčastnil aj predseda Židov-
ských náboženských obcí na Slo-
vensku Pavel Frankl a historička
Katarína Hradská. Známy spevák
židovských piesní, spoluväzeň
Žigmunda Diamanta z Terezína,
Ervín Schönhauser naplnil veľký
dvor Krušičovej kúrie svojím sý-
tym hlasom a strhujúcimi piesňa-
mi. Je to veľká vec, keď na Sloven-

sko príšiel z Izraela jeden význam-
ný Slovák, prejavil verejne vďač-
nosť za záchranu a prítomnosťou
celej svojej rodiny prejavil svojim
rodákom nielen z Pezinka, ale z ce-
lého Slovenska odpustenie za prí-
koria, ktoré na Slovensku zažil. Je
škoda, že verejnoprávne médiá,

ktoré do Pezinka boli zavčasu po-
zvané, neboli schopné takúto uda-
losť zaregistrovať. My Pezinčania
sme našich rodákov s úmyslom
vzájomného odpúšťania a zbližo-
vania na Slovensko pozvali a pán
Diamant bol prvý, ktorý našu
výzvu prijal.

V pondelok 6. septembra sa v
priestoroch Mestskej vínotéky
stretli všetci, ktorí mali záujem sa
so svojím spolužiakom, priateľom
z ulice či zo školy alebo dobrým su-
sedom a slávnym rodákom poroz-
právať. Napokon znovu prišli med-
zi nás aj členovia jeho rodiny a po-
mocou premietaných filmov z vý-
stav pána Diamanta v Izraeli sme
prekonávali jazykové bariéry aj po-
mocou srdečnosti, ktorá je tejto ro-
dine vlastná. Na plátne sa zrazu
objavili ďalší Pezinčania z Izraela,
ktorých niektorí poznali. Hovorilo
sa o smutných i úsmevných prí

behoch zo starých čias, keď naj-
starší účastníci stretnutia- a bolo
ich tu veľa – boli ešte deti. Čítali
sme úryvky z listov Žigmunda Dia-
manta, ktoré posielal do Pezinka.
Vo filme sme videli jeho sochy na
výstave v Natanyi a vypočuli sme
si komentár umelca k vlastným die-
lam. Stretnutie toľkých ľudí a bo-
hatý program rodiny Diamantov-
cov mal tak veľa dimenzií, že sa to
nedá zhrnúť v stručnom komen-
tári. Všetci účastníci stretnutia sa
však zhodli v názore, že je potreb-
né urobiť druhé doplnené vydanie
už dávno rozobratej knihy o tragé-
dii pezinských Židov.

Nedávno prišiel do Pezinka list
pána Žigmunda Diamanta, ktorým
sa prihovára nám, Pezinčanom,
svojim rodákom. Našim čitateľom
ho uvádzame v plnom znení.

Františka Čechová

Moji milí Pezinčania!

Od svojho návratu z Pezinka čas-
to ľutujem, že moja návšteva v
meste mojej mladosti na začiatku
septembra prešla tak rýchlo. Ale
bolo to pekné a dobré. Všetci, s kto-
rými som sa mal šťastie stretnúť
boli veľmi príjemní, aj pán primátor
Oliver Solga, a tiež celý Pezinok.
Bývate v meste mne takom blíz-
kom a milom, s dobrým vínom a
chutnými jedlami, ktoré ma vrátili
do môjho detstva. V meste, v kto-
rom som vyrastal je ešte stále čistý
vzduch, dobré cukrárne a bývajú v
ňom milí, veľmi milí ľudia. Som pre-
svedčený, a verím tomu, že v Pe-
zinku viete pekne a dobre žiť.

Moje remeslo ma nútilo usadiť
sa vo väčšom meste, ale srdce ma
vždy ťahalo do mesta malého.
Bývam teraz v Natanyi, naše mes-
to má viac ako 250 000 obyvateľov
a riadi ho múdra a energická žena.
V Natanyi už usporiadali veľa vý-
stav mojich sochárskych prác.
Hneď ako som sa vrátil z Pezinka,
kde som od Vás dostal čestné obči-
anstvo, bola podobná slávnosť aj v
Natanyi. Tiež mi udelili čestné obči-
anstvo mesta Natanye! Som vďač-
ný, že môžem zažiť ešte toľko ra-
dosti vo veku mojich 82 ro-kov.
Môj Pezinok je dnes vysoko kultúr-
ne mesto a muži a ženy, ktorí v
ňom žijú mi dali veľa novej ener-
gie. Pezinčania sú pekní ľudia.
Vďaka Vám všetkým. V septembri
tohto roku ste ma tak krásne prijali
aj s mojou rodinou, že ani neviem,
ako sa Vám za to mám odvďačiť.
Bude to už tak, že zostanete na-
vždy v mojom srdci a že na Vás ni-
kdy nezabudnem.

Váš ,
architekt a sochár, Pezinčan

Natanya, 30 október 2010

Žigmund Diamant



V nedeľu 26. de-
cembra sa v telo-
cvični ZŠ Na biele-
nisku uskutoční 5.
ročník Štefanského

turnaja v stolnom tenise o putovný
pohár mesta Pezinok. Pozývame
naň registrovaných, neregistrova-
ných a rekreačných hráčov. Ú-
častníci budú rozdelení do šiestich
kategórií: – registro-
vaní hráči, – registrovaní, ktorí
nepostúpili zo základných kôl kat.
A, – neregistrovaní (rekreační)
hráči, – telesne postihnutí, –
starší žiaci a dorast ( nar. 1993 a
mladší), – najmladší a mladší žia-
ci (nar. 1998 a mladší).Časový roz-
pis: 7.30 – 8.30 hod. prezentácia,

Kategória A
B

C
D E

F

8.30 – 9.30 rozlosovanie, 9.30 – ot-
vorenie turnaja a začiatok súťaží.
Vo všetkých kategóriách sa hrá
len dvojhra. Ceny: Hráči umiest-
není na 1. - 3. mieste získajú diplo-
my, medaily, darčekové balíčky,
poháre + mená víťazov ( kat. A a
C) budú vyryté do putovných pohá-
rov.

Štartovné: 3,5 €/osoba. V cene
štartovného je občerstvenie (pár-
ky, nealko). Počas turnaja bude k
dispozícii bufet s občerstvením.
Bližšie informácie: Doc. Ing. Pavel
Alexy, PhD., tel. 0907 755 416,
www.stkpk.sk

Organizátorom turnaja je Ob-
čianske združenie Stolnotenisový
klub ZŠ Na bielenisku Pezinok. (r)

Na novú sezónu prišlo
do pezinského šachové-
ho klubu niekoľko no-
vých, mladých a nádej-
ných šachistov. Družstvo
A posilnil Mikuláš Gaži a
dvaja licenční hráči –
Kornel Frindt, Martin Ki-
lerling. Po prvých dvoch
kolách II. ligy je Pezinok
na prvom mieste. Druž-
stvo B hrá v III. lige a tiež
sa posilnilo o dvoch
hráčov (Ondrej Gábriš,
Da-niela Petrigáčová) a
je-ho úlohou bude udržať
sa v súťaži. Potešiteľné
je, že naši hráči si polepšili svoje
ELA, najmä mladí – Stanislav Hul-
la, Tibor Pobuda, Vladimír Nava-
ra, Ján Mrkvík, Marek Feder,
Róbert Navara. Aj piatu ligu začali
naše družstvá s novými hráčmi.

Prišli Martin Šilhár, Juraj Ščepán a
a Lukáš Hanúsek. V tejto súťaži sú
tri pezinské družstvá – C, D a E.
Ich zámerom je vybojovať si IV. li-
gu, aby mohli hrať s kvalitnejšími
súpermi.

Doterajšie výsledky II. li-
ga: KŠ Pezinok – Dopra-
stav C 7:1, KŠ Pezinok –
Doprastav B 4,5: 3,5, III.
liga ŠK Lokomotíva Cai-
sa Bratislava – KŠ Pe-
zinok B 7:1, Pezinok B –
Slávia STU Bratislava B
4:4, KŠN Bratislava - Pe-
zinok B 5 : 3, Pezinok B –
ŠO Tatran Bratislava 5:3,
V. liga Pezinok D – Láb B
1,5 : 3,5, Láb C – Pezinok
C 5:3, Láb B – Pezinok C
2,5:2,5, Ivanka – Pezinok
E 2:3, Pezinok D – Senec
D 3:2.

Šachový klub Pezinok pripravu-
je každý rok Vianočný turnaj a je
tiež organizátorom Memoriálu Ri-
charda Rétiho, ktorého najbližší
ročník bude v máji budúceho roku.

Jozef Pták

Na tohtoročných amatérskych
pretekoch automobilov do vrchu
Tatry-Donau cup open sa podarilo
členom Autoklubu Pezinok získať
viacero trofejí. V celkovom hodno-
tení získali naši pretekári dve dru-
hé a jedno tretie miesto.

Pôvodne to vyzeralo tak, že túto
sezónu budú jazdiťna svojich vozi-
dlách až ôsmi členovia, no nako-
niec to pre problémy s technikou a
financiami nevyšlo. V máji sme sa
zúčastnili troch pretekov. Na letis-
ku v Piešťanoch obsadili traja naši
jazdci pohárové pozície. Na pezin-
skej Babe Dušan Nosál skončil
štvrtý, Peter Pucher druhý a Juraj
Demovič sa tešil z víťazstva. Ne-
darilo sa Martinovi Mesárošovi a
Paľovi Jajcayovi, ktorých zradila
technika. Na kopci Šturec v zo-
stave Pucher, Mesároš, Demovič
sme si výborne zajazdili a zobrali
body a poháre.
Ďalšie tri súťaže boli v Levoči,

Dobšinej a Ostrej Lúke pri Zvo-

lene. V Dobšinej úspešne bodoval
J. Demovič a v Ostrej Lúke sa dari-
lo P. Pucherovi, M. Mesárošovi
a J. Demovičovi. Začiatkom sep-
tembra sa jazdilo na domácej trati
na Babe. Zaujímavosťou bolo, že
parkovisko pretekárskych strojov
nebolo v kameňolome ale na
vrchu kopca. Štartovali takmer vše-
t-ci pezinskí pretekári.

Posledným poduja-
tím v tohtoročnej se-
zóne boli preteky v
Bojniciach. Jazdilo sa
v meste ako pred 30
rokmi. Trať bola vý-
borná, s malými ne-
rovnosťami, ale za to
krásnymi zákrutami.-
Darilo sa J. Demo-
vičovi a M. Mesáro-
šovi.
Dosiahnuté úspechy:

– 1. miesto
P. Pucher,

– 1. P.

Piešťany
Pezinok-

Baba (máj)

Jajcay, J. Demovič, – 1. M.
Mesároš, – 1. J. De-
movič, – 3. M. Mesároš,

- 1. M. Mesároš,
- 1. P. Jajcay, J. De-

movič, 2. P. Pucher. Celkové pora-
die: Skupina DT-2000 – 2. miesto
P. Pucher, T-1400 – 2. J. Demo-
vič, T-1400 – 3. M. Mesároš

Štós
Ostrá Lúka

Dobšiná
Bojnice Baba
(september)

(pj)

V Galante sa 27. novembra usku-
točnil Slovenský pohár mládeže v
stolnom tenise v kategórii mladší
žiaci. Štartovalo 105 mladých te-
nistov, medzi ktorými boli aj pre-
tekári z TTC Pezinok. Veľkú smolu
mal Adam Brat, ktorý sa v súboji o
finále nešťastne zranil a nemohol
pokračovať v turnaji. I napriek to-
mu skončil na 4. mieste. Lukáš
Válek a Martin Žigo sa umiestnili
na 33. - 48. mieste.

O týžden neskôr bol Slovenský
pohár v kategórii starší žiaci vo
Valalikoch. Z Pezinčanov sa Miloš
Dugovič umiestnil na 25. - 32.
mieste a Peter Habšuda a Matúš
Sklenár na 33. - 40. mieste. Štarto-
valo 64 súťažiacich. (pž)

V polovici septembra začal 1. roč-
ník Pezinskej hokejbalovej ligy
(PHbL). Do súťaže sa prihlásilo de-
sať tímov z Pezinka, Budmeríc,
Častej a Reci. Do polovice novem-
bra bolo odohraných 9 kôl základ-
nej časti. Najúspešnejším tímom
pred odvetami bola Haliganda Pe-
zinok, ktorá vyhrala všetkých deväť
zápasov. Získala 27 bodov so
skóre 60:13. Na druhom mieste
skončili Vitamíny Pezinok A s 8
víťazstvami a jednou prehrou (1:2)
s lídrom súťaže. Po 9 dueloch mali
na svojom konte 24 bodov a impo-
zantné skóre 84:16. Súperom u-
štedrili päť dvojcíferných prehier,
najviac - po 16 gólov - nadelili Bul-
dogs a Devils Reca .

V prvom odvetnom zápase (10.
kolo) Haliganda vyhrala 6:3 s Car-
pathians Pezinok a VitamínyA9:1 s
častovským Warriors. V streleckej
tabuľke prvé dve priečky patria
Erikovi Neupauerovi (Carpathians)
a Martinovi Hrdličkovi (Vitamíny A),
ktorí kontá súperov zaťažili 20 gól-
mi, na treťom mieste so 14 zásahmi
je Dušan Kurtin (Devils Reca).

Jedenáste kolo, ktoré sa malo
odohrať 11. a 12. decembra, sa neu-
skutočnilo pre nepriaznivé počasie.
Viac informácií (rozpis zápasov, vý-
sledky, štatistiky a ostatné) nájdete
na internetovej stránke PHbL

Zápasy
hokejbalovej ligy sa hrajú na ihrisku
na Fajgalskej ceste.

www.hokejbalpezinok.eu.

(pv)

1.Haliganda 10 10 0 0 67:16 30
2.VitamínyA 10 9 0 1 93:17 27
3.Carrpathians 10 6 2 2 55:28 20
4.Hornets 10 5 1 4 48:30 16
5.Warriors 10 5 1 4 27:31 16
6.Panteri 10 4 2 4 38:41 14
7.Vitamíny B 10 3 1 6 37:48 10
8.Devils 10 3 1 6 50:66 10

Tabuľka PHbL po 10.kole

Dovoľte nám, aby sme vám i my -
príslušníci OR Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku – zaže-
lali pokojné a príjemné prežitie via-
nočných sviatkov v kruhu svojich
najbližších.

Súčasne by sme vás chceli upo-
zorniť i na nepríjemné skutočnosti,
ktoré by mohli narušiť pokojnú a sláv-
nostnú atmosféru najkrajších sviat-
kov v roku. Najčastejšie je to požiar
vianočného stromčeka, spôsobený
nekvalitnými svetielkami, taktiež
svetlami a sviečkami na adventných
vencoch alebo svietnikoch. Príčinou
nešťastia, bolesti a škôd spôsobe-
ných na majetku je tiež rôzna zábav-
ná pyrotechnika.Ak si chcete dožičiť
aj toto potešenie, nepoužívajte do-
ma vyrobené pyrotechnické hračky.
Používajte len v obchode zakúpenú
pyrotechniku (ohňostroje, rakety,
svetlice, delobuchy, piráty) a pri ma-
nipulácii s nimi sa riaďte odbornými
radami. Zábavná pyrotechnika nepa-
trí do rúk detí, preto ju starostlivo u-
schovajte mimo ich dosah .

V novom roku 2011 vám želáme
veľa zdravia, šťastia, pokoja a poho-
dy. OR HaZZ v Pezinku



Improvizačné skupiny mladých hercov – amatérov
z Pezinka, Svätého Jura a Bratislavy v nepredvída-
teľných, avšak o to viac zábavných divadelných scén-
kach. Druhý ročník Večera improvizácie Občianske-
ho združenia „ô“ priniesol na scénu Malej sály Domu
kultúry čerstvú várku ešte neopozeraných improvizá-
torov. O témach rozhodovali diváci, rovnako tak o
víťazoch. Samostatnou improvizačnou skupinou boli
moderátori večera Mimo a Jožo – niekomu známi z rá-
dia iným z dosiek slovenských divadiel. Hudobne im-
provizačnú atmosféru dokreslil skladateľ Ján Ančic a
jemu verný klavír. Víťazmi druhého ročníka Večera im-
provizácie a zároveň nositeľmi ocenenia Pezinský
štek sa stal svätojurský tím Pokrčený papír. Druhý

skončil minuloročný víťaz – pezinský Saturi a tretí bra-
tislavský tím Eva a Dám z Vysokej školy muzických
umení. Saša Janogová

Herci z najlepších tímov.

Deti z krúžku Cesty za vedou z
Centra voľného času v Pezinku sa
11. novembra zúčastnili prehliad-
ky vedecko-technických projektov
a výskumných prác mladých vedá-
torov v Prírodovedeckej fakulte
UK v Bratislave. Získali nové infor-
mácie a inšpirácie v tejto oblas-
ti. Ďakujeme touto cestou klubu
Amavet IMPULZ z Modry, ktorý

nám zabezpečil dopravu.
V Malokarpatskej knižnici v Pe-

zinku sa 15. novembra konalo vy-
hodnotenie literárnej súťaže pod
názvom Krátka rozprávka o drako-
ch. Do súťaže sa mohli zapojiť deti
zo školských klubov. Víťazmi sa
stali žiaci zo ŠKD pri ZŠ Na biele-
nisku a žiačka zo ŠKD Slniečko pri
ZS Ľ. Štúra v Modre. (cvč)

Pod týmto mottom sa uskutočni-
lo stretnutie Kresťanského zboru v
Pezinku a Kresťanského centra
BAREA dňa 24. októbra v Dome
kultúry. Téma bola nanajvýš aktu-
álna a zaoberala sa ľudskou slo-
bodou v kontexte kresťanského
chápania slobody, ale aj slobody
ako zodpovednosti človeka za svo-
je skutky a svoj život. (ra)

Ocenení účastníci literárnej súťaže Krátka rozpráv-
ka o drakoch. Foto (cvč)

Pomocníkom pre ľudí v meste,
ale aj pre návštevníkov pri organi-
zovaní kultúrneho a spoločenské-
ho života v našom meste je už tra-
dičný Kalendár podujatí. Kalendár
je výsledkom spolupráce viace-
rých kultúrnych inštitúcií v Pe-
zinku. Veríme, že si každý v ňom
nájde niečo pre seba. Kalendár po-
dujatí bude k dispozícii na prelome
roka a to v Mestskom informač-
nom centre v Dome kultúry, na
mestskom úrade v kancelárii prvé-
ho kontaktu (na prízemí), alebo
tiež na oddelení vzťahov s verej-
nosťou (č.dv. 9, l. posch.). (pv)

Veľa pezinských detí s rodičmi
prišlo na celomestské stretnutie s
Mikulášom v nedeľu 5. decembra na
Radničnom námestí. Mikuláš pri-
šiel s anjelom a čertom, deťom
rozdal darčeky a rozsvietil vianočný
strom. V programe účinkovali čle-
novia Divadla na kolesách, Mia
Králová a na sprievodnom krste
cédečka sa zúčastnil herec Stano
Král. (mo)

Mia s deťmi
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Kultúrne programy na január 2011

9.1.

Výročná schôdza
D o b r o v o ľ n é h o

hasičského zboru.
10.1.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
OBRAZOV – Peter DASKALOFF.
22.1.

Ples Gymnázia Pezinok.
18.1.

SPIEVANKY

23.1.
AHOJ ROZPRÁVKA.

29.1.
Ples malokarpatských viná-

rov.

30.1.
ROZMARNÝ DUCH.

(nedeľa) o 14.00 h
v zrkadlovej sále DK.

(pondelok) o 17.00 h v mini-
galérii DK –

(sobota) v spoločenskej sále
DK –

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

(nedeľa) o 16.00 – vo veľkej
sále DK –
Dnes: ODVÁŽNY ZAJKO. Účinku-
je: Divadlo HAFF. Cyklus rozprá-
vok s detskou súťažou.

(sobota) v spoločenskej sále
DK –

Hlavní organizátori: Agentúra
KALYPSO aAgentúra QUICK.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej
sále DK –
Roztomilá duchárska komédia s
prekvapivými situáciami pre divá-
kov od anglického autora Noela
Cowarda. Účinkujú: Peter Sklár,
Zuzana Tlučková, Elena Podzám-
ska, Zuzana Kocúriková, František
Kovár, Zuzana Vačková. Réžia:
Peter Mikulík.

KINO DOMU KULTÚRY

4. The Doors –
USA

5. Toy Story 3
USA

7.-8.-9. Tajomstvo múmie FRA
11.-12. Tacho ČR

13. Fk: Na veľkosti nezáleží
IZR, SRN, FRA

14. Na vlásku USA
15.-16. Na vlásku

USA
18.-19. Diabol USA

20. Deadline USA
21.-22.-23. RED USA
25.-26. Mesto USA

27. Fk: Nech vojde ten pravý
Šve

28.-29. Život je taký USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h.,
pokiaľ nie je uvedené inak.

When You´re
Strange

17.00 a 19.00 h

len o19.00 h
17.00 a 19.00 h

ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ!

VÝSTAVA
Výstava prác pezinskej výtvarníčky
Danice Tykovej. Výstava potrvá do
31. 1. 2011.

11. 1. – Príchod sne-
huliakov – Mama,
ocko poďsa hrať

15. 1. – Rozprávková sobota

18. 1. – Karnevalová maska –
Mama, ocko poď sa hrať

19. 1. – Kreatívne strady – fil-
movanie – mileflori

tvorivé dopoludnie ro-
dičov s deťmi, každý

utorok od 10.00 do 12.00 hod.
Vstupné: dieťa 1 €

divadielko pre najmenších, kde sa
z nich stanú herci a vyrobia si niečo
v dielničke. Začiatok o 16.00 h.
Vstupné: 1,50 €/ dieťa

tvorivé dopoludnie rodičov s deťmi,
každý utorok od 10.00 do 12.00
hod. Vstupné: 1 €

kreatívna streda od 16.00 do 18.00
hod. pre všetkých nad 10 rokov,čo

radi vyrábajú. Stačí sa prihlásiť tele-
fonicky, alebo mailom. Vstupné: 2 €

superakcia pre chlapcov. ktorí sa
neboja. Vstupné: 3 €

tvorivé dopoludnie rodičov s deťmi,
každý utorok od 10.00 do 12. 00
hod. Vstupné: 1 €

pre tých čo chcú osláviť polročné
„vysvedčko“. Správna zábava o
17.00 h v prístavbe CVČ.

Bližšie informácie o podujatiach na
alebo na te-

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

www.epicentrum.org

21.-22. 1. – Chlapinec

25. 1. – Zasnežená krajina –
Mama, ocko poď sa hrať

28. 1. – Disco Trisco –
pre násťročných

Centrum voľného času vám želá
krásne a pokojné prežitie vianoč-
ných sviatkov v kruhu rodiny a
šťastný nový rok. Pracovníci CVČ

Kurzy PKC
Pezinské kultúrne centrum otvára
v roku 2011 tieto kurzy:

- 25. 1. 2011
(pokračovanie) - 12. 1. 2011

- 11. 1. 2011

Pilates
Jóga
Astronomický krúžok

V poslednom tohto-
ročnom grantovom
kole prerozdelila RE-
VIA – Malokarpatská
komunitná nadácia
viac než 2 tisíc eur

na zaujímavé aktivity obyvateľov
Pezinka a okolia.

Grantová komisia na svojom za-
sadnutí 28. októbra podporila ďal-
šie nápady obyvateľov, ktorými
chcú ozvláštniť či zlepšiť nielen
svoj život. Na realizáciu siedmich
rozmanitých myšlienok bolo vyčle-
nených 2007 eur. Z Pezinka bolo
podporených šesť nápadov.

Mladí ľudia využívajúci Cen-
trum voľného času sa už v blízkom
čase môžu tešiť na obnovenú čajo-
vňu, v ktorej sa budú môcť stretá-
vať, angažovať či rozvíjať svoje
zručnost a schopnosti v tvorivom
prostredí. Tvorivosti hranice ne-
kladie ani Psychiatrická nemocni-
ca P. Pinela. Svojim súčasným i bý-
valým pacientom umožní vyskú-
šať si umenie drotárov a práce s hli-
nou v tzv. ergo terapeutických

dielňach. Občianske združenie
Dotyk, združujúce psychosociálne
postihnuté osoby, vďaka podpore
nadácie REVIApripravuje pre svo-
jich členov zaujímavé aktivity. Klu-
bovňa 61. zboru skautov – Modrý
oblak z Pezinka sa stane dejiskom
kreatívnych popoludní s tvorivými
dielňami podporujúcimi rozvíjanie
zručností či tvorivosti mladých
ľudí. O svoje skúsenosti s čarom a
tajomstvom fyziky sa Tatiana Sro-
ková podelí s mladými ľuďmi, u kto-
rých sa pokúsi vyvolať chuť pátrať
po príčinách rôznych javov, vyskú-
šať si, ako veci fungujú a prezen-
tovať zistené výsledky v prírodo-
vednom vzdelávacom projekte
Vyskúšaj si to sám. Vďaka obrazo-
vej publikácii Pezinské motívy z
dielne pracovníkov Mestského
múzea v Pezinku si budú môcť zá-
ujemcovia prezrieť Pezinok zo 60-
tych rokov 20. storočia.

Ak aj vy máte myšlienky y nápa-
dy na realizáciu zaujímavých podu-
jatí či činností v roku 2011, kontak-
tujte kanceláriu nadácie. (revia)


