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Milí čitatelia, dostávate do rúk
Pezinčana v novom, väčšom
formáte. Ako sme vás informo-
vali v minulom čísle, k tejto zme-
ne pristupujeme z dôvodov, že
tlačiareň, v ktorej Pe-zinčana
tlačíme, v uplynulých dňoch pri-
kročila k modernizácii výroby.
Starší stroj na tlač menších for-
mátov, na ktorom sa tlačili aj na-
še noviny, musel ustúpiť nové-
mu, modernejšiemu, schopné-
mu tlačiť vo vyššej kvalite.

S t lač iarňou máme už
päťročné skúsenosti, s posky-
tovanými službami, vrátane ce-
ny, za ktorú nám noviny vyrá-
bajú, sme boli doteraz spokojní,
pre-to sme ponuku na tlač väč-
š i e h o f o r m á t u p r i j a l i .

Očakávame, že si na väčší for-
mát novín zvyknete, rovnako
ako Malačania či občania iných
miest, kde miestne noviny vo
väčšom formáte majú už nie-
koľko rokov.

Ani pre nás v redakcii nebola
táto zmena jednoduchá, najmä
keď sme mali na to medzi sviat-
kami veľmi málo času. Vyrie-
šenie niektorých problémov, ale
aj realizácia nových zámerov
ešte nejaký čas potrvá. Aj preto
by sme vás chceli poprosiť o tr-
pezlivosť. Našou snahou je uro-
biť mestské noviny po obsaho-
vej i grafickej stránke ešte zaují-
mavejšie.

šéfredaktor
Milan Oravec

Prichádzame v novom šate

V areáli výstaviska Incheba
Expo Bratislava sa v dňoch 20.-
23. januára uskutočnil 17. roč-
ník medzinárodného veľtrhu
cestovného ruchu ITF Slo-
vakiatour a veľtrh gastronómie
Danubius Gastro. Veľtržného
podujatia sa zúčastnilo vyše
700 vystavovateľov z 24 krajín.
Návštevníci tu mohli získať hod-
notné informácie, programy i zá-
žitky. Cestovné kancelárie pon-
úkali za výhodných cenových
podmienok atraktívne zájazdy
a dovolenky. Zahraniční vysta-
vovatelia a slovenské samo-
správne kraje, regióny, mestá a

obce prišli na veľtrh so záme-
rom predstaviť služby spojené
s cestovným ruchom. Po-núkali
pobyty, rôzne gastronomické
špeciality, prírodné krásy, kult-
úrne pamiatky a iné turistické
atrakcie.

Veľtrhu sa zúčastnilo aj naše
mesto v spoločnej expozícii
Bratislavského samosprávne-
ho kraja. V stánku s rozlohou
200 m2 sa predstavili aj hlav-né
mesto Bratislava a okresy
a mestá Pezinok, Malacky a
Senec.

Pokračovanie na 7. strane

Pezinok sa prezentoval na Slovakiatoure

Podľa údajov, ktoré sme získali z Evidencie obyvateľstva MsÚ,
prekročil počet obyvateľov v Pezinku v minulom roku hranicu
dvadsaťtri tisíc. K 31. 12. 2010 bolo v našom meste evidovaných
23 035 osôb. Narodilo sa 267 detí, čo je najviac za posledných
pätnásť rokov. Prisťahovalo sa 582 osôb,čo je taktiež najviac od
roku 1996. Vlani zomrelo 184 občanov a odsťahovalo sa z
Pezinka 421 ľudí. Prirodzený ročný prírastok je 244 obyvateľov.

V našom meste žije 11028 mužov a 12007 žien, deti do 3 rokov:
870, deti 3-6 r.: 798, deti 6-15 r.: 1812, mládež 15-18 r.: 698, do-
spelí 18-60 r.: 15085, dospelí nad 60 rokov: 3772 osôb.

Smerodajné čísla o počte obyvateľov vzídu z celoslovenského
sčítania ľudí,domov a bytov, ktoré bude k termínu 23. mája 2011.

Naďalej aj v Pezinku pretrváva dlhoročný problém týkajúci sa
obyvateľov bez trvalého pobytu v meste, kde dlhodobo žijú. Pred-
pokladá sa ,že ich je v našom meste viac ako dva tisíce. Mestu tak
každoročne unikajú podielové dane vo výške okolo 300 tisíc eur.
Pritom títo obyvatelia využívajú všetky služby a činnosti, ktoré
mesto zabezpečuje zo svojho rozpočtu. Začiatok roka by preto
mohol byťpre mnohých impulzom na prihlásenie sa k trvalému po-
bytu. (mo, ra)

prekročil hranicu 23 tisíc
Počet obyvateľov

Bratislavská vodárenská spoločnosťoznamuje občanom, že ce-
na vodného (pitná voda) sa v tomto roku meniť nebude. Zvy-šuje
sa len cena za odvedenie a čistenie odpadových vôd (stočné) a to
o 3,98 percenta. Súčasná cena vodného je 1,08 eura a stočného
1,035 eura . V rebríčku výšky poplatkov v sloven-
ských vodárenských spoločnostiach patrila BVS medzi najlacnej-
šie.

za meter kubický

(bvs)

Mení sa len cena stočného

MUDr. Richard Demovič pri skladaní poslaneckého sľubu do rúk primátora Mgr. Olivera Solgu. Foto (mo)

V pondelok 20. decembra sa
uskutočnilo prvé povolebné za-
sadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku. Po úvodnej
hymne Slovenskej republiky sa
ujal slova predseda Mestskej vo-
lebnej komisie Ing. Ľuboš
Novák, ktorý predniesol správu
o výsledkoch komunálnych vo-
lieb. Potom zvolený staronový
primátor Mgr Oliver Solga zložil
slávnostný sľub. Následne, po
odovzdaní osvedčení o zvolení,
sľub zložili aj všetci 25 poslanci.
Ďalším bodom programu bo-

lo vytvorenie volených samo-

správnych orgánov. Mestské za-
stupiteľstvo zriadilo 9 stálych ko-
misií: územného rozvoja a ži-
votného prostredia, ekonomiky
a financií, školstva a mládeže,
sociálnej starostlivosti a zdra-
votníctva, kultúry, športu, vino-
hradníctva a vinárstva, cestov-
ného ruchu a turistiky a verejné-
ho poriadku. Zároveň boli zvo-
lení predsedovia a podpredse-
d o v i a t ý c h t o k o m i s i í .
Zvláštnosťou oproti minulým
volebným obdobiam je, že komi-
sie MsZ sú tentoraz početnej-
šie. Je v nich zaradených viac

občanov, čo má za cieľ zapojiť
do rozhodovania o živote v mes-
te čo najviac ľudí. Komi-sie MsZ
sú poradné, iniciatívne a kont-
rolné orgány.

Poslanci schválili plat primá-
tora 3,21 násobok mzdy v ná-
rodnom hospodárstve navýše-
ný na dvojnásobok. Pr i
schvaľovaní platov viceprimáto-
rov Ing. Miloša Andela a
Ing.Jána Čecha návrh (2-
násobok mzdy v NH navýšený o
50 percent) najskôr neprešiel,
keď 12 poslancov bolo za, 12 sa
zdržalo a 1 bol proti. Z radov po-

slancov vzišiel návrh, aby sa o
viceprimátoroch znovu hlasova-
lo na mimoriadnom zasadnutí
MsZ, ktoré nasledovalo po usta-
novujúcom zasadnutí. Bola poži-
adavka, aby boli navrhovaní
kandidáti bližšie predstavení a
bola prezentovaná ich náplň prá-
ce. Na mimoriadnom zasadnutí
bol pôvodný návrh schválený.

MsZ schválilo tiež sobášia-
cich a programové vyhlásenie
primátora a MsZ na r. 2011 -
2014.

K niektorým materiálom sa
vrátime v budúcom čísle. (mo)

vo väčšom
formáte

na 12 stranách



pre školský rok 2011/2012 sa
bude konať na základných ško-
lách v Pezinku v zmysle § 20 zá-
kona č. 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní (školský zá-
kon) a všeobecného záväzné-
ho nariadenia Mesta Pezinokč.
13/2008 o určení miesta a času
zápisu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky

Zápis do škôl usku-
točniť v zmysle všeobecného
záväzného nariadenia Mesta
Pezinokč. 12/2007

1.mája, Bernolákova, Brati-
slavská, Bystrická, Drevárska,
Fajgalská cesta, Fándlyho,
Fraňa Kráľa, Gorkého, Hviez-
doslavova, Komenského, Ku-
kučínova, Majakovského, Mie-
rová, Nerudova, Obrancov mie-
ru, Puškinova, Saulaková, SNP

v dňoch 10. a
11. februára 2011 od 15.00 do
18.00 h.

Základná škola Fándlyho 11

odporúčam

školský obvod - ulice:

od čísla 23 vyššie, Tolstého,
Vajanského, Za koníčkom

Farská, Fortna, Gogoľova, Ha-
sičská, Hollého, Holubyho,
Hrnčiarska, Jesenského, Kalin-
čiakova, Kollárova, Krížna, Ku-
peckého, Kutuzovova, Kuzmá-
nyho, Radničné námestie, M.
R. Štefánika, Malokarpatská,
Meisslova, Mladoboleslavská,
Moyzesova, Mýtna, Potočná,
Rázusova, Reisinger, Richar-
da Rétiho, Schaubmarova,
SNP č. 1-22, Suvorovova, Svä-
toplukova, Šancová, Št. Polko-
rába, Tehelná, Vinohradnícka
cesta, Za hradbami, Záhradná,
Zámocká, Zigmundíkova

Baba, Banícka, Bottova, Caj-
lanská, Dobšinského, dona
Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr.
Štohla, F. P. Drobiševa, gen.

Základná škola Kupeckého 74

Základná škola Na bielenisku 2

školský obvod - ulice:

školský obvod - ulice:

Pekníka, gen. Svobodu, Hroz-
nová, Javorová, Jilemnického,
Jiráskova, kpt. Jaroša, Kučiš-
dorfská dolina, L. Novomes-
kého, Lesnícka, Malacká cesta,
Markušova, Muškátová, Na bie-
lenisku, Nálepkova, Natalin
dvor, Panholec, Pod kalváriou,
Pod lipou, Rulandská, Sama
Chalupku, Senecká, Silvánová,
Sládkovičova, Slnečná, Stupy,
Šafárikova, Šenkvická cesta,
Švermova, Topoľová, Trnav-
ská, Záhumenice, Zumberská,
Veltlínska

Cintorínska, Černicová, D. Vir-
goviča, Družstevná, Eugena
Suchoňa, Glejovka, Grobská
cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Kamenice, Kata-
ríny Franklovej, Krkavec, Leit-
ne, Liesková, Limbašská cesta,
Ľudovíta Rajtera, Matúškova,
Mlynárska, Myslenická, Nová,

Základná škola s materskou
školou Orešie 3
školský obvod - ulice:

Obchodná, Okružná, Orešie,
Podhorská, Podkarpatská, Pri
mlyne, Slnečné údolie, Štúro-
va, Talihov dvor, Trnková, Vin-
cúrska, Vinice, Viničianska ces-
ta, Za dráhou, Železničná, Za
panskou záhradou

Každé dieťa, ktoré k 31. 8.
2011 dosiahne vek šesť rokov,
je jeho zákonný zástupca po-
vinný prihlásiť na plnenie povin-
nej školskej dochádzky v zá-
kladnej škole.

Zákonnú povinnosť zapísať
dieťa do základnej školy na
Slovensku má každý rodič, kto-
rý je občanom SR a aj jeho
dieťa má slovenské občian-
stvo, bez ohľadu na to, kde žije.

Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný predložiťplatný obči-
ansky preukaz alebo identifika-
čnú kartu a rodný list dieťaťa. V
prípade zdravotne postihnuté-
ho dieťaťa treba predložiť aj do-
klad o jeho zdravotnom postih-
nutí.

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Orešie, Pezinok oznamuje všetkým ro-
dičom budúcich prváčikov, že v školskom roku 2011/2012 otvá-
ra ako jediná škola v Pezinku a okolí experimentálne jazykové
triedy s vyučovacím jazykom anglickým a nemeckým, metódou
CLIL (čiastočné vyučovanie aj iných predmetov v cudzom jazy-
ku). do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 10. a 11. februá-
ra 2011 v budove školy v čase od 15,00 do 18,00 hod. Bližšie
informácie poskytneme na riaditeľstve školy č.t.:033/6422249 a
na web stránke školy:

Zápis

(OK)www.zsoresiepezinok.edupage.org

Jazykové triedy od prvého ročníka

Spoločný zápis detí do materských škôl
Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a)
zákona č. 596/2003 Z.z. o štát-
nej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, v spo-
jitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhláš-
ky Ministerstva školstva SR č.
306/2008 Z. z. o materských
školách s odkazom na ust. § 59
zákona č.245/2008 Z. z. o vý-
chove a vzdelávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

(MŠ: Bystrická 1, Gen.
Pekníka 2, Svätoplukova 51,
Vajanského 16, Za hradbami 1,
Záhradná 34)
(Orešie 3)

žiadosti na prijatie detí do
materských škôl

a do ZŠ s MŠ

dňa 2. marca

v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta
Pezinok

na šk.r. 2011/12 sa
budú prijímať

2011 na Mestskom úrade

v ča-
se 8.00 – 11.00 a 14.00 h. –
17.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa
predloží nasledovné doku-
menty:

„Žiadosť
na prijatie dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie do mater-
skej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Pezinok
na šk. rok 2011/2012“

,
Radničné nám. č.7, Pezinok,
na I. poschodí, č. dv. 19,

vyplnený formulár

, na kto-
rom lekár potvrdí zdravotný
stav dieťaťa a jeho spôsobilosť
navštevovaťMŠ, prosíme pred-
ložiťdvojmo (originál a 1 kópiu).
Formuláre „žiadosti“ sú k dispo-
zícii v materských školách, na

-

MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu,
na .

Pre dieťa môžete podať len jednu
„žiadosť“, na ktorej môžete uviesť
dve materské školy.

ak ide o dieťa so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami,
predloží zákonný zástupca aj vyja-
drenie príslušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a preven-
cie

rodný list dieťaťa (k nahliadnuti-
u)

občiansky preukaz zákonného
zástupcu dieťaťa

dieťa dovŕšilo piaty rok veku
dieťa s odloženou školskou a s

dodatočne odloženou povinnou
školskou dochádzkou

www.pezinok.sk

-

-

-

-
-

Podmienky na prijatie dieťaťa
do MŠ:

dochádzkou a dieťa s dodatoč-
ne odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou

trvalý pobyt v meste Pezinok
(dieťa a aspoň jeden z jeho ro-
dičov)

dieťa v kalendárnom roku pri-
jatia dovŕši najmenej 3 roky

rodičia dieťaťa sú zamestnaní
(odporúča sa predložiť potvrde-
nie od zamestnávateľa)

o dieťa sa stará osamelý rodič
dieťa zo sociálne slabej rodi-

ny, na základe odporučenia
Odd. školstva a sociálnych vecí
MsÚ v Pezinku

primátor

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa
do MŠ:

Mgr. Oliver SOLGA

-

-

-

-
-

Zimné obdobie všeobecne prináša problémy so snehom a
ľadom. Hoci to o tohtoročnej zime pod Malými Karpatmi úplne
neplatí, treba byť v strehu, aby nás vrtochy zimného počasia ne-
prekvapili. Chceli by sme pripomenúť majiteľom nehnuteľností,
že podľa zákona o verejnom poriadku za údržbu chodníkov
pred nehnuteľnosťami zodpovedajú ich majitelia. To znamená,
že chodníky musia udržiavať v bezpečnom a priechodnom sta-
ve. Vyzývame preto majiteľov domov, obchodov, reštaurácií a
kancelárií, aby si plnili svoje povinnosti pri údržbe chodníkov,
nielen preto, že je to ich povinnosť, ale hlavne preto, aby sme
sa všetci cítili bezpečne.

V Pezinku sú ulice, ktoré mesto neprevzalo do svojej správy.
Ide o účelové komunikácie vo vlastníctve právnickej osoby.
Údržbu na nich zabezpečuje majiteľ komunikácií. Ide napr.
o ulice v Grinave – Orešné, Za panskou záhradou, Nezábud-
ková, Ružová, a Púpavová, ulice na Dubovom vŕšku
(K. Franklovej, Ľ. Rajtera a E. Suchoňa), časť sídliska Muškát
II. (Hroznová nepárne č. 1 až 21, Veltlínska a Trnavská 22),
Topoľová a Javorová ulica, Rozálka,Schaubmarova a R.Rétiho.
V rekreačných oblastiach mesto vykonáva údržbu hlavných
ťahov, v Kučišdorfskej doline na odbočkách po kontajnerové
stanovište a po hotel Istota. (OM -OŽP)

Zodpovednosť za údržbu chodníkov

SAMOSPRÁVA2

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

v centre mesta

miestnosť č. 230 o podlahovej ploche 25 m2

7. 2. 2011 do 15.00 hod.

„VK Radničné nám. č. 9, miestnosť č. 230“
Podmienky výberového konania

nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte na Rad-
ničnom nám. č.9 v Pezinku, na 2. nadzemnom
podlaží budovy, konkrétne:

Žiadosti treba doručiť písomne, v zapečatenej obálke so spät-
nou adresou v termíne do na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s
označením hesla:

si môžete pozrieť na stránke
alebo sa obrátiť na majetkovoprávne oddelenie

MsÚ v Pezinku (Mgr. Renata Gottschallová, vedúca MPO, tel.č.:
033/6901 121, e-mail: renata.gottschallova@msupezinok.sk).

www.pezinok.sk
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Dom kultúry zmenil vzhľad
Jeden z prvých bodov volebného programu bol splnený už zači-

atkom tohto roka. Budova Domu kultúry dostala nové opláštenie.
Dúfame, že toto odolá dlhoročným útokom vandalov a zvýši este-
tický výzor budovy. Mesto k tomuto riešeniu prikročilo, pretože
opakovane muselo vymieňať kamenný obklad a čistiť steny po vy-
číňaní sprejerov.

Ochrana DK bude doplnená o kamerový monitoring budovy a
jej okolia. Zároveň chceme upozorniť, že vandalizmus a „spre-
jerstvo“ je v súčasnosti podľa platných zákonov už trestným či-
nom. (ra)

Mesto Pezinok a jeho obyvatelia vyzbierali v minulom roku 1,5
tony textilného materiálu (odevov a oblečenia) pre ľudí v hmot-
nej núdzi a bezdomovcov. Jeden z adresátov našej zbierky -
Občianske združenie Diakonia Broumov - Centrum sociálnych
služieb, nám poslalo list, v ktorom ďakuje občanom nášho
mesta a ubezpečuje nás, že naša pomoc našla svojho adresáta,
ktorými bolo odkázaní ľudia na Slovensku i v zahraničí. (ra)

Poďakovanie za vyzbieraný textil

Mnohí Pezinčania zaregis-
trovali výstavbu v severnej čas-
ti mesta za jestvujúcim sídlis-
kom Sever. Negatívne bolo z
ich strany prijaté najmä vyrúba-
nie množstva stromov a kríkov.
Zaujímal ich tiež projekt zasta-
vania tohto územia. Preto sme
o bližšie informácie požiadali
kompetentných pracovníkov
mestského úradu.

Lokalita Sever III., ktorá za-
hŕňa územie od posledných by-
toviek na Novomeského ulici až
po Krížnu bola určená na vý-
stavbu už v územnom pláne
mesta z roku 1996. Od tohto ob

dobia sa tu však realizovali len
dve kratšie ulice (Rétiho a
Schaubmarova). Táto lokalita
je v územnom pláne označova-
ná aj ako cajlanská Rozálka, čo
však mnohých mýli, pretože
Rozálka je aj územie medzi
hasičským útvarom a policaj-
nou školou, tzv. pezinská pažiť.
Pe-zinská Rozálka (pomeno-
vanie dostala podľa kaplnky sv.
Ro-zálie) nie je určená na vý-
stavbu rodinných domov, ale je
do budúcnosti rezervou pre
šport a rekreáciu.

Majitelia pozemkov na Se-
vere III. založili spoločenstvo

vlastníkov za účelom vysporia-
dania pozemkov a následnej vý-
stavby rodinných domov. Ako
prvá už začala výstavba v hor-
nej časti medzi potokom
Saulak, Krížna a Pánskym chod-
níkom. Budovanie inžinierskych
sietí a výstavbu realizuje spo-
ločnosť IMD Group, ktorá má zá-
väzok v tejtočasti rozšíriť cestu,
vybudovať chodník a verejné
os-vetlenie. IMD Group má pri-
pravenú výstavbu 9 domov, v
ktorých bude 27 bytových jed-
notiek. V druhej časti pozemku
bude pôvodná radová zástavba
zmenená na samostatne stoja-

ce rodinné domy. Celé zastava-
né územie má rozlohu 7474 m2.
Okrem toho tu bolo vyprojekto-
vaných ešte 51 rodinných domo-
v, ktorých počet sa v súčasnosti
znižuje zlučovaním pozemkov.
Pôvodne tu malo byť vybudova-
ných celkovo až 92 bytových
jednotiek. Vydané už bolo sta-
vebné povolenie na komuniká-
cie a inžinierske siete. Projekt
bol prerokovaný aj v komisii ÚR
a ŽP pri mestskom zastupi-
teľstve. Výrub stromov a kríkov
povolil Obvodný úrad životného
prostredia, ktorý nariadil aj ná-
hradnú výstavbu. (r)

Výstavba na Severe



Na Šenkvickej ul. č. 12, v síd-
le firmy Petmas s.r.o., je v pre-
vádzke zariadenie na zber od-
padov, tzv. Zberné miesto ne-
bezpečných odpadov . Zberné
miesto slúži na zber odpadu s
obsahom škodlivín, ktoré ich pô-
vodcovia sú povinní vytrieďo-
vať z komunálnych odpa-dov.

Obyvatelia Pezinka môžu do-
niesť na toto miesto napr. žia-
rivky, oleje a tuky, farby, tlačia-
renské farby, lepidlá a živice,
liečivá, batérie a akumulátory,
vyradené elektrické a elektro-
nické zariadenia, bielu techniku
(práčky, mrazničky, sporáky),
domáce spotrebiče (televízory,
rádiá, vysávače, tlačiarne, var-
né kanvice, monitory a iné), dre-
vo obsahujúce nebezpečné lát

„
“

ky, rozpúšťadlá, kyseliny, zása-
dy, fotochemické látky, pesticí-
dy, lieky, detergenty.

Zberné miesto slúži všetkým
občanom Pezinka od pondelka
do soboty, táto služba je bez-
platná. Fyzické osoby podni-
katelia a právnické osoby si mu-
sia zabezpečiť likvidáciu ne-
bezpečných odpadov na vlast-
né náklady. Informácie o zber-
nom mieste môžete získať na
internetovej stránke mesta a u
prevázkovateľa na tel. č. 645
23 12.

Upozorňujeme občanov, že
zberné miesto slúži výlučne na
zber nebezpečných odpadov.
Firma Petmas s. r. o. nie je po-
vinná odobrať od občanov od-
pad, ktorý nepatrí na zberné pne-

–

miesto nebezpečných odpadov.
Ide o objemný odpad (napr. ná-
bytok), drobný stavebný odpad
(stavebná suť, tehly, dlaždice),
biologický odpad (konáre, révy),
pneumatiky, plasty, sklo, kovy a
pod. Na zber týchto odpadov
určí Mesto minimálne dvakrát
do roka miesto, kde môžu obča-

nia doviezť tieto odpady. Od
roku 2009 sa osvedčil areál bý-
valej motokárovej dráhy na
Fajgal-skej ceste. Mimo vyhlá-
sených termínov jarného a je-
senného zberu odpadov si mu-
sia občania odpad likvidovať na
v l a s t n é n á k l a d y .
( O M O Ž P )

Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je v pôsobnosti
Bratislavského samosprávneho kraja, si začiatkom decembra
minulého roku pripomenulo 50 rokov svojej existencie.
Múzeum sa zameriava na históriu vinohradníctva v Malokar-
patskej vinohradníckej oblasti a históriu vína, ktoré predurčili
a ovplyvnili dejinný vývoj a životy ľudí v našom regióne.

Podľa riaditeľky Malokarpatského múzea Danky Kopálovej
sú múzeá dôležité hlavne pre zachovanie identity národa.
„Platí veta, že keď nepoznáš svoju minulosť, nemôžeš budovať
svoju budúcnosť,“ myslí si. Oslavy okrem župana Pavla Freša
sa zúčastnili aj krajskí poslanci Ladislav Snopko, René Bílik a
Oliver Solga, ako aj ďalší hostia, historici a pracovníci, ktorí stá-
li pri zrode múzea.

Malokarpatské múzeum
oslávilo 50 rokov existencie

Štatistický úrad Slovenskej republiky pravidelne uskutočňuje
výberové zisťovanie o výdavkoch a príjmoch súkromných do-
mácností – štatistiku rodinných účtov. Cieľom tohto zisťovania
je získať informácie o hospodárení domácností, ktoré sú využí-
vané predovšetkým na analýzy životnej úrovne.V roku 2011 na
Slovensku bolo do zisťovania vybraných 4704 domácností,
medzi nimi aj domácnosti v Pezinku. Vybrané domácnosti na-
vštívi zamestnanec Štatistického úradu SR – pracovisko ŠÚ SR
v Bratislave, ktorý je povinný v domácnostiach sa preukázať
osobitným poverením spolu so služobným preukazom. Všetky
informácie , ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a za ich
ochranu zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Ing. Hlavenková

Výberové štatistické zisťovanie

Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elek-
trických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst. 1 o energetike a o zme-
ne niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva
vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých
sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v sprá-
ve ZSE, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov,
ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vede-
ní distribučnej sústavy. Požadovaný termín vykonania prác je
30. 4. 2011.

V prípade, že táto lehota uplynie a orez a výrub stromov
vlastníci a užívatelia pozemkov nezabezpečia, toto vykoná
ZSE, a. s. Stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod ve-
dením môžu byť maximálne do výšky 3 metrov od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky pre-
rastú nad výšku 3 m, je potrebné zabezpečiť ich orezanie, resp.
vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už ne-
bezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne
25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia,
a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. (ZE)

Upozornenie
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Projekt Mestskej polície v Pezinku „Poznaním k hodnotnému
životu“ sa umiestnil na národnej úrovni ako druhý najlepší pro-
jekt so zameraním na prevenciu kriminality. To mu zaručilo po-
stup do medzinárodnej súťaže Európskej siete pre prevenciu
kriminality, ktorá sa uskutočnila začiatkom decembra v Bruseli.
Práca našej MsP v oblasti prevencie aj výsledky dosahujú vyso-
ký štandard, čo potvrdzuje už po tretí raz zaradenie medzi najú-
spešnejších.

Umiestnenie s poradím v medzinárodnej súťaži nepoznáme
z dôvodov, že sa zverejňuje len prvé miesto. Môžeme len kon-
štatovať, že MsP Pezinok opäť dobre reprezentovala naše
mesto a Slovensko v rámci krajín Európskej únie. (ms)

Ďalší úspešný projekt MsP
l

l

Pán primátor vstupujete do
svojho tretieho funkčného
obdobia. Pezinčania Vám vy-
jadrili svoju podporu, do-
konca doteraz najvyšším poč-
tom percent. Aké sú vaše
osobné pocity?

„ Dôvera mojich spoluobča-
nov ma, samozrejme, teší. Vní-
mam ju aj ako veľký záväzok na
ďalšie štyri roky. Je ohodnote-
ním mojej doterajšej práce, ale
aj potvrdením, že občania ne-
chceli žiadne „nové“ vízie a kon-
cepcie, ale stabilitu, rozvíjanie
všetkého dobrého, čo sa dote-
raz spoločnými silami podarilo
u ro b i ť a ako ocenen ie
štandardného fungovania mes-
ta i mňa ako primátora.“

„ Mestská rada sa pomaly vy-
tráca z orgánov viacerých
miest. Pýtal som sa na jediný ar

Z orgánov mesta sa vytrati-
la mestská rada. Prečo?

gument, prečo ju treba zacho-
vať a nepočul som ho. Ja som
tých argumentov proti uviedol
niekoľko. Napríklad: bývalá ra-
da sa nezišla a nebola uznáša-
niaschopná viac ako v 40 per-
centách prípadov. Rozhodnu-
tia rady pre mestské zastupi-
teľstvo nie sú záväzné, len od-
porúčajúce. Zažil som aj para-
doxné situácie, keď člen rady
hlasoval odlišne v rade a zastu-
piteľstve. Je to tiež šetrenie ča-
som a papierom, pretože všet-
ky materiály sme museli robiť
rovnako do rady aj do zastupi-
teľstva. Neviem si tiež predsta-
viť, ako by sa kreovala rada,
keď podľa zákona majú členov
nominovaťpolitické strany zast-
úpené v zastupiteľstve. V Pe-
zinku majú strany po jednom –
dvoch členoch. Podľa akého
kľúča by bol výber? A v nepo-
slednom rade je to aj šetrenie
peňazí mesta. Presadili sme

lepší model a tým je pracovné
zastupiteľstvo, ktoré sa zíde týž-
deň pred riadnym rokova-ním.
Poslanci budú mať týždeň do-
predu materiály doma, majú
čas si ich preštudovať, prísť na
úrad na konzultáciu či dostaťpo-
trebné informácie na pracov-
nom stretnutí. Odpadne potom
zdĺhavé preberanie jednotli-
vých bodov na riadnom zastu-
piteľstve aj konfrontácia pred te-
levíznymi kamerami. Mojím
cieľom bolo, aby do týchto pro-
cesov bolo zaangažovaných čo
najviac obyvateľov mesta, aby
mali prístup ku všetkým infor-
máciám. Preto je neobmedze-
ný počet členov komisií ( dote-
raz bolo 7 členov), ktoré majú
p o r a d n ú f u n k c i u p r e
zastupiteľstvo. Už na prvých
stretnutiach komisií sa to os-
vedčilo. Pokiaľ viem, tak všetci
predsa sľubovali vo svojich vo-
lebných programoch väčšiu
transparentnosť a účasť čo naj-
väčšieho počtu občanov na ria-
dení mesta.“

V tomto volebnom obdobíl

máte dvoch viceprimátorov,
v predchádzajúcom bol jede-
n. Prečo teraz dvoch?

„ V prvom rade to zákon po-
voľuje a umožňuje primátorovi
vybrať si ich spomedzi poslan-
cov. Dvaja viceprimátori majú
svoju agendu a robia prácu aj
za pracovníkov, ktorých miesta
nemáme obsadené. Ing. Miloš
Andel je odborník na ekonomi-
ku a bude mať dosť roboty aj v
oblasti výstavby a územného
plánovania. Ing. Ján Čech je
menovaný do júla tohto roka.
Bude maťna starosti školy a bu-
de dokončovať rozrobené pro-
jekty, ktoré robil v minulom ob-
dobí, a to najmä rozšírenie cin-
torína a mestské lesy. V jeho
menovaní zohral úlohu aj
ľudský faktor. Preto dvaja vice-
primátori nie sú ani zbytoč-
nosťou ani luxusom. Nezaťažia
ani mestskú pokladnicu, pre-
tože suplujú neobsadené mies-
ta a práca sa tak len prerozde-
lí.“

(mo)

Tri otázky primátorovi

Noví vlastníci bytov, pozem-
kov a stavieb, ktorí v roku 2010
kúpili, zdedili, či nadobudli da-
rom nehnuteľnosť, tiež majiteli-
a, ktorým sa zmenil druh po-
zemku ako aj vlastníci, ktorí
počas roka začali využívať časť
svojich priestorov na podnika-
nie sú povinní podať do 31. janu-
ára 2011 daňové priznanie k da-
ni z nehnuteľnosti. Daňové
priznanie sa podáva u správcu
dane – na MsÚ Pezinok .

Vlastníci alebo držitelia psov,
ktorí už majú prihláseného psa v
daňovej evidencii Mestského
úradu obdržia v týchto dňoch
platobnú poukážku na úhradu
dane za psa, ktorá je splatná do
31.1.2011. Ostatní vlastníci a
držitelia psov sú povinní ozná

miť vznik daňovej povinnosti k
dani za psa, bude im odovzda-
ná registračná známka pre psa
a daň sa vyrubí platobným vý-
merom.

Poplatky za komunálny od-
pad (KO) budú vyrubované bez
ohlasovacej povinnosti auto-
maticky pokiaľ nanastala zme-
na. Poplatok neplatia občania
poplatníci, ktorí majú v meste
trvalý pobyt, ale sa tu viac ako 3
mesiace nepretržite nezdržia-
vajú a doložia to napr.:

ak pracujú v zahraničí, tak kó-
piou pracovnej zmluvy,

ak študujú v zahraničí tak po-
tvrdením o návšteve školy

ak majú prechodný pobyt v
inej obci SR, tak potvrdením
príslušnej obce o zaplatení po-

-

-

-

platku za KO.
Sadzby daní z nehnuteľností

a všetkých poplatkov na rok
2011 zostávajú nezmenené. Sú
predmetom VZN č. 7/2009 – je
to úplnné znenie všeobecne zá-
väzného nariadenia o miest-
nych daniach a o miestnom po-
platku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zne-
ní zmien a doplnkov, ktoré je na
internetovej stránke mesta.

Od daní z nehnuteľností a po-
platku za komunálny odpad sú
oslobodení občania, ktorí sa na-
chádzajú v hmotnej núdzi a ten-
to stav v zmysle zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmot-
nej núdzi preukážu rozhodnu-
tím Úradu práce sociálnych ve-
cí a rodiny.

Po zapracovaní všetkých na-
hlásených zmien v oblasti daní
z nehnuteľností a poplatkov za
KO od poplatníkov sa začnú ge-
nerovať platobné výmery k tým-
to dania a poplatkom.

Mesto Pezinok aj v tomto
roku bude odovzdávať proti pod-
pisu platobné výmery na daň z
nehnuteľností a platobný výme-
ry poplatku na komunálny od-
pad pre fyzické osoby bývajú-
ce v bytových a rodinných do-
moch a vlastníkov a užívateľov
chát priamo na mestskom úra-
de počas tzv. „ dlhého týždňa “ v
čase od 14. do 18. marca 2011.
Pred týmto dátumom sa platob-
né výmery vydávať nebudú.

vedúca ekonomického oddelenia
Ing. Janka Sandtnerová

Daňové a poplatkové povinnosti na rok 2011

Zákon č. 546/2010, ktorý
nadobudol účinnosť od 1. januá-
ra má smerovať k transparent-
nosti v narábaní s finančnými
pros-triedkami a k ešte väčšej
verejnej kontrole štátu, jeho or-
gánov, ale aj samospráv miest a
obcí. Podľa neho treba na webo-
vých stránkach mesta zverejniť
všetky zmluvy, faktúry a objed-
návky, výdavky aj príjmy. Mesto

Pezinok napĺňa literu zákona
hneď od začiatku. K dnešnému
dňu sú na webovej stránke mes-
ta (www.pezinok.sk) zverejnené
všetky objednávky, zmluvy a fak-
túry a to nielen mestského úradu
ale i organizácií a inštitúcií podľa
zákona. Cez súbory pdf potom
možno nahliadnuť do oskenova-
ných kópií. Od 1.7. bude možné
pracovať s vyhľadávačom a tla

čou. V najbližšej dobe vláda vy-
pracuje metodický pokyn a určí
výšku financií, ktoré budú pod-
liehať zverejneniu. Pezinská sa-
mospráva, podľa vyjadrenia pri-
mátora, víta tento zákon, aj keď
poukazujeme na jeho nedopra-
covanosť a ďalšiu záťaž na pra-
covníkov MsÚ. Mesto Pezinok
rozširuje svoju činnosť v oblasti
transparen-tnosti samosprávy

smerom k občanom zverejňova-
ním všetkých dôležitých materi-
álov nielen na webovej stránke
mesta a v mestských médiách,
ale aj osadením nového infor-
mačného panelu pred mest-
ským úradom, v ktorom budú ak-
tuálne informácie o rokovaniach
mestského zastupiteľstva i hla-
sovania poslancov k jednotlivým
bodom.



Policajný zbor SR poskytol štatistické údaje o kriminalite za ob-
dobie 1.1. - 30.11.2010. Okres Pezinok sa podľa počtu zistených
trestnýchčinov umiestnil v strede zverejnenej tabuľky. Celkove bo-
lo v našom okrese zistených 1061 trestnýchčinov, čo je najmenej
v Bratislavskom kraji. Objasnených bolo 350 trestnýchčinov, čo
znamená objasnenosť 32,99 percent. V tomto ukazovateli bol náš
okres ôsmy najhorší na Slovensku, ale najlepší v Bratislavskom
kraji. Zverejnené údaje o kriminalite konkretizujú aj najvážnejšiu
trestnú činnosť v našom okrese: 2 vraždy, 21 lúpeží, 1 znásilne-
nie.

V susedných vidieckych okresoch bola kriminalita vyššia: okres
Senec – 1579 zistených trestných činov, objasnených 352
(22,29%), 1 vražda, 9 lúpeží, 1 znásilnenie, okres Malacky – 1275
tr. činov, objasnených 410 (32,16 %), 2 vraždy, 15 lúpeží, 3 znásil-
nenia. (mo)

Trestná činnosť v okrese

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku pozý-
va dobrovoľných darcov krvi na

Pozvánka na odber krvi
spoločný odber, ktorý sa usku-
toční dňa 23. februára 2011 od
8.00 do 12.00 h v Ma-lom salóni-
ku Domu kultúry na Holubyho ul.
č. 42. Darcovia si prinesú so se-
bou občiansky preukaz a preu-
kaz darcu krvi. (mb)

Akadémia tretieho veku v Pezinku začína letný semester šk.
roku 2010/2011 spoločným stretnutím frekventantov všetkých od-
borov dňa 1. februára 2011 o 16.00 hod. v Malej sále Domu kul-
túry.

Rozvrh jednotlivých odborov pre celú ATV bude na tomto stret-
nutí k dospozícii pre všetky štúdijné odbory, tento rozvrh je taktiež
vo výveske MsÚ. (tru)

Začína letný semester ATV
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meštianskom dome na
Holubyho ulici č.41 sa
od septembra minulého

roku nachádza prvé a zatiaľ jedi-
né aquabike centrum na Slo-
vensku. V jeho priestoroch sa
nachádza masérňa, relaxačná
zóna, ktorá zahŕňa fínsku sau-
nu, parnú bylinnú a soľnú sau-
nu, jacuzziu a odpočiváreň a ba-
zén s hĺbkou 1,3 m. V ňom pre-
biehajú hodiny aquabiku a
aquaerobicu pod vedením pro-
fe-sionálnych trénerov.
Čo vlastne aquabike je? Je

to prevratná novinka v AQUA
FITNESS. Cvičenie je určené
pre každého. Pomôže vám zís

kať skvelú formu, zbaví vás stre-
su a zlepšia sa vaše zdravotné
problémy. Tempo a intenzita
cvičenia je upravená podľa fy-
zických možností klienta. V prie-
behu lekcie sa posilní a precvičí
celé telo, zbavíte sa nadbytoč-
ných kilogramov, bez svalovice
a s vytvorením masážneho
efektu. Aquaerobic je cvičenie
vo vode. Vyvoláva fyzické a psy-
chické uvoľnenie.

V HIP centre pod vedením in-
štruktorov prebieha aj plávanie
detí v predškolskom veku, aj ba-
toliat. Príjemné pocity a
osvieženie pre dospelých pri-
praví masáž,či už klasická, reo-

Z dôvodu neustále opakujú-
cich sa „zaručených“ informá-
cií o hromadnom odchode leká-
rov z priestorov Mestskej polikli-
niky je treba pravdivo a reálne
podať komplexné vysvetlenie.
Tieto „zaručené“ informácie sa
dávajú do súvislosti aj s mož-
nosťou predaja budov poliklini-
ky, prípadne so zriadením iného
zariadenia (komerčného, soci-
álneho) v týchto priestoroch.

Nič také sa nedeje, ničpodob-
né sa nepripravuje (napr. od-
predaj pre vyvolených a pod.).
Naopak. Mesto Pezinok pro-
stredníctvom svojej správcov-
skej spoločnosti Pezinská mest-
ská spoločnosť, s. r. o., zhodno-
cuje a zveľaďuje pros-tredie po-
likliniky a vytvára priestory, kto-
ré spĺňajú požiadavky zdravot-
níckych zariadení, lekárov a sa-
mozrejme pacientov – teda
občanov mesta a okolitých ob-
cí.

Výmena okien, rekonštrukcia
tepelného hospodárstva, nové
radiátory vo všetkých budo-
vách, oprava všetkých so-
ciálnych zariadení, oprava dlaž-
by na chodbách a v čakárňach,
bezbariérový prístup, novovy-
budované priestory Le-kárskej
služby prvej pomoci (pohoto-
vosť) aďalšie aktivity úzko súvi

siace s postupnými prenájma-
mi uvoľnených priestorov leká-
rom-špecialistom, sú zárukou
zachovania funkcie týchto bu-
dov na účel, na ktoré boli urče-
né kolaudačným rozhodnutím,
t. j. na poskytova-nie zdravot-
n e j s t a r o s t l i v o s -
ti.

Všetci lekári pôsobiaci v budo-
vách polikliniky a aj tí, ktorí sa
presťahovali do iných priestoro-
v, sú samostatné právnické ale-
bo fyzické osoby a je na ich roz-
hodnutí, kde budú poskytovať
zdravotnú starostlivosť. Mesto
Pezinok nemôže ovplyvniť, kde

bude mať lekár, poskytovateľ
zdravotnej starostlivosti, svoje
sídlo. Je to slobodné rozhodnu-
tie lekára na základe povolenia
(súhlasu) Bratislav-ského samo-
s p r á v n e h o k r a j a
(BSK)

Na druhej strane si myslíme,
že preháňať pacienta z jednej
strany mesta na druhú stranu
(r ntgen, špecialisti a i.) nie je
vhodné riešenie voči paciento-
vi. V súčasnosti vyvíjame aktivi-
ty, aby sme obsadili niekoľko
voľných priestorov práve le-
kármi-špecialistami, za ktorými
musí pacient cestovať (imuno

ö

lóg, kardiológ, alergiológ, trau-
matológ a p.). Lenže možnosti,
lekárov a následne aj Mesta
Pe-zinok sú obmedzené a pod-
mienené rokovaniami so zdra-
votnými poisťovňami a nimi uza-
tvorenými zmluvami s poskyto-
vateľmi zdravotnej starostli-
vosti.

Naše aktivity smerujú aj do
ďalšieho skvalitnenia priestoru
(zateplenie, internetizácia) a vy-
tváranie skutočne optimálnych
podmienok pre lekárov, ale na-
jmä občanov – pacientov.

PMS, s.r.o.

flexná, športová, medová, ale-
bo lávové kamene. Čoskoro
budú k dispozícii aj stojaté a
ležaté solárium a nové prístro-
je na vykonávanie neinváznej

liposukcie a vákuových masáží.
Pre náv-števníkov HIP centra je
k dispozícii kaviareň. Kontakt:
0948/ 366 003, 0917/911312,

.hipcentrum@gmail.com

Prezident SR Ivan Gašparovič prijal 11. januára v Prezidentskom
paláci predstaviteľov Združenia baníckych spolkov a cechov Slo-
venska. V delegácii boli aj členovia Malokarpatského baníckeho
spolku z Pezinka ŠtefanAdamec, Mária Pastorová, JUDr. Dušan
Vilim a Ing. Rudolf Šembera. Stretnutia premiérky Ivety Ra-
dičovej s baníckou delegáciou 25. januára sa z Pezinka zúčastnili
Štefan Granec, RNDr. Augustin Hájik, JUDr. Dušan Vilim a Jozef
Mišuta. (ta)

Malokarpatská knižnica v Pezinku dáva do pozornosti obča-
nom, že môžu využívaťaj pobočku na Cajlanskej ul.č. 63. Knihy si
tu možno vypožičať trikrát týždenne – v pondelok, stredu a piatok
od 15.00 do 18.00 hod. (mf)

Knižnica na Cajlanskej ulici

Ďakujeme našim spoluobčanom v mestskej časti Grinava za
prejavenú dôveru v decembrových komunálnych voľbách do
Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Drahomír Šmahovský

PhDr. Milan Grell

Vďaka za hlasy vo voľbách

REVIA– Malokarpatská komunitná nadácia usporiadala 17. de-
cembra na Radničnom námestí v Pezinku tradičný vianočný orloj
a charitatívny bazár. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí prispeli v
tohtoročnej zbierke na činnosť občianskeho združenia JUVA-
MEN, poskytujúceho sociálne poradenstvo zdravotne postihnu-
tým osobám v Pezinku a okolí. Výťažok v sume 400 eur bude pre
toto združenie určite veľkým prínosom. (revia)

Podporili JUVAMEN
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Príslušníci Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku z
hasičských staníc Pezinok a
Senec podľa štatistických úda-
jov uskutočnili v minulom roku
843 výjazdov. Zasahovali pri
244 požiaroch, 492 technic-
kých zásahoch, 26 ekologic-
kých udalostiach, zúčastnili sa
22 cvičení. V 51 prípadoch jed-
notka vyšla zbytočne – plané
poplachy. Pri požiaroch vznikla
škoda 743 397 €, rýchlym a
účinným zásahom hasičov boli
uchránené hodnoty vo výške 2
401 983 €. Pr ís lušn íc i
hasičských jednotiek v Pezinku
a v Senci profesionálnym zása-
hom zachránili 296 osôb (PK
77, SC 219). Pri požiaroch bola
jedna osoba usmrtená a 8 osôb
bolo zachránených.

O tom, že práca hasičov patrí
medzi tie náročnejšie, svedčí aj
likvidácia požiaru Furmanskej
krčmy v lokalite Modra – Pie-
sok, ktorý bol na jednotku na

hlásený 23. decembra o 23. 16
hod. Pri požiari zasahovalo 12
príslušníkov z Pezinka a ďalší
príslušníci boli privolaní z HS
Senec a taktiež pomáhali i dob-
rovoľní hasiči z Modry. Pri zása-
hu boli nasadené štyri cis-
terny. Prácu hasičov kompliko-
vala neprístupná zľadovatená
cesta k zdroju vody – kúpalis-
ku, preto bola zriadená kyvad-
lová doprava vody zo vzdiale-
nejšieho zdroja vody. Požiarom

bol ohrozený aj les v tesnej blíz-
kosti krčmy. Žiaľ, aj napriek sna-
he hasičov krčma celá zhore-
la. To, že požiar môže vzniknúť,
v ktoromkoľvek čase, dokazuje
požiar bytu na 8. poschodí v by-
tovke v Senci, ktorý vznikol v no-
ci 24. 12 . 2010 a zachvátil obý-
vaciu miestnosť. Požiar likvido-
valo sedem hasičov zo Senca,
Pezinka ale i z Bratislavy.

Tieto, ale i ostatné udalosti,
pri ktorých zasahujú hasiči, si

vyžadujú značnú fyzickú i psy-
chickú zdatnosť hasičov. Aby
príslušníci pohotovejšie zdolá-
vali takúto záťaž, absolvovali v
priebehu roka niekoľko taktic-
kých cvičení (likvidácia požiaru
v obchodnom dome Kaufland v
Senci, evakuácia osôb – pries-
tory vzdelávacieho zariadenia
Slovenskej univerzity v Modre
– Harmónii, potápanie v hĺb-
kach, potápanie pod ľadom, zá-
chrana osôb na zamrznutých

V januári sa uskutočnilo v
Dome kultúry Výročné valné
zhromaždenie Občianskeho
združenia Dobrovo ľného
hasičského zboru v Pezinku.
Členovia medzi sebou privítali
prezidenta Dobrovoľnej požiar-
nej ochrany SR JUDr. Jozefa
Miná-rika, riaditeľa Okresného
riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku plk.
Ing. Emila Moťovského, jeho zá-
s-tupcu pplk. Mgr. Vladimíra
Bar-toša a ďalších hostí.
Výročnú správu očinnosti pred-
niesol predseda OZ DHZ
Pezinok – mesto Gabriel
Guštafík.

Občianske združenie DHZ v
Pezinku pod týmto názvom
existuje päť rokov. V 86 člen-
nej základni tvoria viac ako štvr-
tinu ženy.

Členovia DHZ sa v roku 2010
podieľali na odstraňovaní škôd
po záplavách, zapájali sa do po-
dujatí v meste, zabezpečovali
opravu vlastnej techniky a zú-
častňovali sa hasičských
súťaží. Vo februári na požiada-
nie primátora mesta sa spolu s
hasičmi HaZZ a pracovníkmi fir-
my Petmas zapojili do záchran-
nej akcie na sídlisku Sever, kde
po celodennom daždi a inten-
zívnom topení snehu vytápalo
najväčšiu bytovku. Bolo treba
prekopať ryhu do potoka a
odčerpať nahromadenú vodu.
V máji v podvečerných hodi-
nách po intenzívnych dažďoch
zas pomáhali pri zatopení
Pinelo-vej nemocnice. Tu bolo
treba odkloniť vodu vtekajúcu
do areálu vykopaním ryhy a
uložením vriec s pieskom. Prác
sa zúčastnilo 9 členov. Na dru-
h ý
deň, 17. mája, prišiel silný vie-

Pomáhali pri záplavách

nevedeli, kde skôr skočiť, cesta
na Slnečné údolie bola ne-
prejazdná, v chatách zostalo
uväznených veľa ľudí, bolo potr-
hané elektrické i telefónne ve-
denie. V meste bolo zatope-
ných veľa pivníc a podjazdov.
Do záchranných prác sa zapo-
jilo 12 členov, napriek tomu, že
bol pracovný deň. Smršť, silná
búrka s krupobitím prišla aj 25.
mája. V priebehu dvadsiatich
minút zničila vinohrady, ná-
mestie bolo pod vodou, vytápa-
lo obchodíky v Starej radnici.
Bolo potrebné vyčistiť vodné
vpuste od napadaného lístia
zo stromov a ľadu. Akcie sa zú-
častnili traja členovia.

Dobrovoľní hasiči sa potešili,
že sa im za pomoci primátora
podarilo získať staršiu áviu,
ktorú bude možné využívať na

Minister im ani neodpovedal

pravu čerpadiel a potrebného
výzbroja a výstroja pri živel-
ných pohromách, ale budú sa s
ním môcť prepravovať aj na
požiarne súťaže. Pomocou
spon-zora pána Mirjanského
sa im podarilo zabezpečiťopra-
vu karosérie, nastriekanie la-
kom a zohnal im aj zánovné
pneumatiky. Zo šrotoviska sa
im podarilo zohnať takmer no-
vé sedačky z autobusu. Peter
Slaný s otcom ich namontovali
a vynovili interiér novým ob-
kladmi a po-dlahovou krytinou.
Kúpili novú batériu a dali urobiť
STK a EK. I keď bude potrebné
ešte vykonať ďalšie opravy, au-
to je pojazdné. Pezinskí dobro-
voľní hasiči majú ťažké srdce
na bývalého ministra vnútra,
ktorého spolu s primátorom ži-
adali o pridelenie hasičského
auta, ten im ani neodpovedal,
pritom pridelil dve nové autá

našom okrese, ktoré prakticky
nefungujú.

Vlani sa hasičských súťaží
zúčastňovalo jedno družstvo
mužov. Na územnom kole pre-
vierok pripravenosti 27. júna v

Zálesí sa umiestnili na treťom
mieste. V auguste sa zúčastnili
pohárovej súťaže v Blatnom. V
septembri zorganizovali pohá-
rovú súťaž v Pezinku, ktorá bo-
la sprievodným podujatím Vi-

Účasťna súťažiach

nobrania. Podujatie bolo dobre
pripravené, prialo mu i počasie,
sklamaním organizátorov bola
však malá účasť súťažných
družstiev. Prišlo len päť
mužských družstiev (z toho
dve profesionálne) a jedno žen-
ské družstvo, napriek tomu, že
ich pozvali oveľa viac. Neprišli
ani DHZ z nášho okresu, ktoré
do-stali spomínané nové autá
od ministerstva.

V minulom roku zorganizova-
li v Dome kultúry tradičnú Ha-
sičskú šibačkovú zábavu. Záu-
jem o ňu bol veľký, vypredaná
sála sa výborne bavila. Túto zá-
bavu robia ozaj za prijateľné ce-
ny, zisk ide načinnosťDHZ.

Druhého mája spolu s HaZZ
a Malokarpatským múzeom pri-
pravili oslavu sviatku sv.
Floriána, tzv. Floriánsky deň. Z
novej zbrojnice išiel sprievod
na Radničné námestie. Išli v

ňom hasiči, záchranári, hudba
Funny Fellows, historická i
súčasná hasičská technika.
Po-dujatím, ktoré organizovali
druhýkrát, chcú vzdaťhold nie-
len svojmu patrónovi, ale aj
všetkým hasičom a záchraná-
rom. Už po ôsmykrát organizo-
vali na hasičskom ihrisku pri
Rozál-ke podujatie pod ná-
zvom Deň detí u hasičov. Čle-
novia pezinského DHZ nechý-
bali ani v alegorickom sprievo-
de na Vino-braní, kde návštev-
níkom predviedli historickú
striekačku. Tú-to ukázali aj na
podujatí pre deti v obchodnom
centreAvion v Bratislave.

Z mnohých ďalších akcií
azda ešte treba spomenú ť
hasičské služby, ktoré vykoná-
vajú na podujatiach organizo-
vaných v Dome kultúry. V minu-
lom roku odslúžili 452 hodín úpl-
ne zdarma. Týmto chcú splatiť
to, že im zapožičiavajú zdarma
priestory DK na zábavu. Veľa
času venujú aj údržbe techniky.
Členovia DHZ jedenásťkrát da-
rovali bezplatne krv.

Na záver valného zhromaž-
denia si zvolili 25 členný výbor
združenia a odovzdali zaslúži-
lým členom ocenenia. Pozdrav-
né listy dostali jubilanti – najstar-
ší člen Rudolf Turanský (90 r.),
Viktor Feder (70 r.), Miroslav
Pisarík (65 r.), Medard Feder
(60.r), Dušan Perdek (60 r.),
Anton Paulíni (55 r.), Mária Sla-
ná (50 r.). Ďakovné listy za spo-
luprácu, pomoc a činnosť v
DHZ obdržali: prezident DPO
SR JUDr.Jozef Minárik, riaditeľ
HaZZ plk. Ing. Emil Moťovský,
zást. riad. HaZZ pplk. Vladimír
Bartoš, členovia DHZ – Karol
Kovačovský, Branislav Pisarík,
Jaroslav Fleischhacker.

Ocenenia zaslúžilýmčlenom

(mo)

v o d n ý c h p l o c h á c h , v y-
prosťovanie osôb pri doprav-
ných nehodách a pod.) a zvy-
šovali si fyzickú zdatnosť fyzic-
kou prípravou.

Dôležitou činnosťou okres-
ného riaditeľstva je požiarna
prevencia. Na oddelení požiar-
nej prevencie pracuje päť
príslušníkov, ktorí vykonávajú
kontrolnú činnosť u právnic-
kých a fyzických osôb - podni-
kateľov, v obciach vo veciach

zvereného výkonu štátnej sprá-
vy na úseku ochrany pred poži-
armi, posudzujú dokumentáciu
stavieb z hľadiska požiarnej
bezpečnosti, zúčastňujú sa ko-
laudačných konaní a vykoná-
vajú preventívno-výchovnú čin-
nosť. Za obdobie roka vykonali
príslušníci oddelenia požiarnej
prevencie spolu 217 protipoži-
arnych kontrol , pri ktorých bolo
zistených 2136 nedostat-kov.
Za porušenie predpisov o
ochrane pred požiarmi boli
uložené 3 pokuty právnickým
a fyzickým osobám – podnika-
te-ľom, a občanom bolo ulože-
ných 9 blokových pokút a rieše-
né boli tri priestupky.

Prajeme všetkým občanom
do nového roka všetko dobré,
veľa zdravia šťastia a aby sa s
hasičmi stretávali pri príjemnej-
ších udalostiach ako sú požia-
re a iné nehody.

vedúca
OPP OR HaZZ v Pezinku

pplk. Ing. Orlická
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Aj Základná škola Kupecké-
ho ul. žila v decembri Vianoca-
mi a zvykmi predvianočného ob-
dobia. V pondelok 13. decemb-
ra nás ráno prišli poometať
Lucie z 2.A, vymietli nám nielen
zlých duchov z tried, ale najmä
priblížili zvyky našich predkov.
Poobede sa v 2.D už všetci

chystali na vianočné dielne.
Rodičia spolu s deťmi už druhý-
krát spoločnými silami preme-
nili obyčajný stromček na via-
nočný vlastnoručne vyrobený
ozdobami. Bola to tiež príleži-
tosť nielen niečo pekné si vy-
robiť a naučiť sa, ale najmä
uchmatnúť si v predvianočnom

Občianske združenie Spájame sa pre Grinavu v spolupráci s po-
slancami MsZ za túto mestskúčasť a s prispením sponzorov pri-
pravilo v nedeľu 19. decembra tradičné, tentoraz už jubilejné 10.
Vianočné stretnutie Grinavanov. Pre návštevníkov podujatia bol
pripravený kultúrny program, vianočná kapustnica a občerstve-
nie. V priestoroch ZŠ Orešie v Grinave všetkých privítal moderá-
tor Ladislav Martinkovič. So svojím programom vystúpili DH Gri-
navanka, hudobno-spevácka skupina Jajoba a deti zo Základnej
školy s MŠ Orešie. Najväčšiu radosť deťom urobil Mikuláš, ktorý
ich za vianočné koledy, scénky a básničky odmenil darčekmi.

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí prijali pozvanie. Najväčšia
vďaka patrí Mestu Pezinok, ZŠ s MŠ Orešie, p. Petrovi Valachovi,
VVDP Karpaty Grinava, p. Stanislavovi Slimákovi, združeniu Ak-
tivity Grinava a Spolku Grinavský hrozen, ktorí účasťou a najmä
svojou podporou prispeli k nádhernej atmosfére Vianoc.

Vianočné stretnutie Grinavanov

Na podnet vedúcej Denného centra (Klub dôchodcov) a občian-
skeho združenia Spájame sa pre Grinavu zorganizovali 31. de-
cembra poslanci za mestskú časť Grinava rozlúčku so starým
rokom a privítanie nového roka 2011. Už o 23.30 hod. sa na Štúro-
vej ulici začali v dobrej silvestrovskej nálade schádzať ľudia. Tu sa
za sprievodu živej hudby v podaní DH Grinavanka a v krásne za-
sneženej zimnej atmosfére rozlúčili so starým rokom a pri dobrom
varenom vínkučakali na príchod toho nového.

V prvých minútach roku 2011 zazneli tóny hymny Slovenskej re-
publiky v podaní Grinavanky. Vďaka sponzorom a miestnym nad-
šencom sa nad hlavami oslavujúcich ľudí rozpútalo nádherné di-
vadlo s hrou svetiel a farieb novoročného ohňostroja. Všetci si pri-
píjali tradičným šampanským a vinšovali si všetko najlepšie, zdra-
vie, šťastie, radosť a pokoj v rodinách. Účastníci vyslovovali žela-
nie, aby sa na vítaní nového roku spoločne stretli aj o rok.

Vítanie nového roka v Grinave

Aj my v grinavskom Klube dôchodcov sme si krásne chvíle vo
vianočnom čase spríjemnili dvoma stretnutiami. Prvé z nich bolo
milou prípravou na už tradičné vianočné posedenie pri stromče-
ku. V príjemnej atmosfére sme si piekli vianočné oblátky, zdobili
adventné vence a učili sa vyrábať prekrásne vianočné gule nároč-
nou, ale mimoriadne zaujímavou patschvorkovou technikou.
Nezabudli sme si pekne vyzdobiť aj vianočný stromček. Tesne
pred Vianocami sme sa stretli s dôchodcami znova, aby sme si
spolu s dievčatami z folklórneho súboru Breza zaspievali nádher-
né vianočné piesne, zajedli si výbornej kapustnice, ktorú sme si
sami navarili, a pobavili sa pri tombole. Boli to nezabudnuteľné
chvíle, ktoré v nás opäť rozžiarili svetielka lásky k blížnemu, pocity
priateľstva a spolupatričnosti, ktoré neodmysliteľne patria k týmto
najkrajším sviatkom roka. Darina Kontárová

Krásne chvíle
na predvianočných stretnutiach

Mnohí starší Grinavania si ži-
vo spomínajú na veľmi dobré
družobné styky (1963) s obča-
nmi Prakšíc z Moravy. Do-
konca medzi obidvoma dedi-
nami sa uskutočňovali výmen-
né pobyty detí v rodinách,
hosťovala tam tiež dychová
hudba Grinavanka. Obnovenie
družobných stykov začalo ná-
vštevou vedenia školy zo ZŠ
Prakšice na oslavách polsto

Kedysi bolo zvykom na viace-
rých pracoviskách, keď sa kona-
la v podniku či organizácii neja-
ká slávnostná akcia, pozvať na
ňu aj bývalých pracovníkov –
dôchodcov. V dnešnej chvatnej
dobe a na mnohých pracovis-
kách po vlastníckych a perso-
nálnych zmenách, je to už skôr
vzácnosť. K svetlým výnimkám
v tomto patrí Základná škola na
Kupeckého ulici. Napísala nám
o tom bývalá pracovníčka škol-
skej kuchyne Júlia Guštafíko-
vá: „Všetci bývalí pracovníci tej-
to školy, ktorí sme už na
dôchodku, si nesmierne váži-
me, že na nás nezabúdajú.
Aspoň raz do roka nás medzi
seba pozvú. Spravidla je to na
vianočné posedenie. Pohostia
nás, odovzdajú nám malý

zhone chvíľku strávenú so svo-
jimi deťmi, s ich spolužiakmi a
ostatnými rodičmi Okrem vyro-
bených ozdôb sme si domov od-
nášali pocit príjemne strávené-
ho večera. Už teraz sa teším na
ďalšie vianočné dielne o rok.

,
učiteľka 2. D

Veronika Adamová

ročnice grinavskej školy.
Pri príležitosti 60. výročia vzni-

ku prakšickej školy malo mož-
nosť vedenie ZŠ s MŠ Orešie
prijať pozvanie na veľkolepé
oslavy na Morave. Obec Prak-
šice má v súčasnosti 920 oby-
vateľov, od Uherského Brodu je
vzdialená 5 kilometrov. Očarila
nás čistota tejto malebnej dedi-
ny, ktorú svojou krásou ešte
znásobila miestna základná

škola so 140 žiakmi. Privítal
nás riaditeľ školy Mgr. Pavel
Savara a jeho zástupkyňa Mgr.
Marcela Chmelová. Videli sme,
že je tu celá dedina na nohách,
do spoločenskej miestnosti na
svoje vystúpenie sa schádzali
mladí v krojoch. Po zhliadnutí
vynikajúceho kultúrneho pro-
gramu sme sa presvedčili o
opodstatnenosti školy na dedi-
ne. Všetci návštevníci si po sláv-

nostnom programe mohli po-
zrieť interiér školy – triedy, kabi-
nety, družinu, ktoré zdobil nový
nábytok a najmodernejšie po-
môcky, bežecká tartanová drá-
ha, malé futbalové ihrisko s u-
melým povrchom za 35 mil. Kč.

Návšteva v Prakšiciach sa
stala pre nás zdrojom inšpirácií
a prispela k obnoveniu pria-
teľských vzťahov medzi našimi
školami. (Vch)

darček, deti nám urobia pekný
program. Pokiaľ sa niekto z nás
v tom roku dožil okrúhleho jubi-
lea, zagratulujú mu. Vôbec ne-
robia rozdiel o akého bývalého
pracovníka ide, či to bola upra-
tovačka, pracovníčka kuchyne

alebo učiteľka. Na posedení je
po celýčas vždy prítomné vede-
nie školy, prídu tiež učitelia.
Porozprávame sa, pospomína-
me a je nám spolu veľmi dobre.
Všade vládne veľmi príjemná a
srdečná atmosféra, cítiť ľudský

prístup a že si nás ctia. Takto to
je už veľa rokov. Nepoznám
iných zamestnávateľov, ktorí
by si takto vedeli uctiť bývalých
pracovníkov, ktorí boli dlhé roky
súčasťou ich pracovného ko-
lektívu.“ (mo)
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Manželstvo je najlepší základ
pre jedinečný dlhodobý vzťah
muža a ženy vybudovaný na
láske a vyjadrený sľubom s
obojstranným celoživotným zá-
väzkom. Cieľom Národného
týždňa manželstva (NTM), kto-
rý nie je ani politicky ani ná-
božensky zameranou iniciatí-
vou, je podporiť inštitúciu ma

nželstva i to, že spokojné ma-
nželstvo nie je samozrejmosť
ale vzťah, ktorý treba rozvíjať.
Myšlienka NTM sa zrodila v r.
1997 vo Veľkej Británii. V
súčasnosti sa šíri na všetky kon-
tinenty. Na Slovensku záštitu
nad NTM prebrala Silvia Gaš-
parovičová.

V našom meste sa do tejto

kampane zapojilo Centrum pre
rodinu – Pezinok, o. z. V rámci
Národného týždňa manžel-
stva bude 9. februára 2011 o
18.00 hod. v TV Pezinok vysie-
laná relácia Téma, ktorá bude
venovaná práve téme manžel-
stva.

Aby náš vzťah nezovšednel,
aby ste dokázali prekonať c in-

ťažké skúšky a budovať k sebe
úctu, dôveru a lásku, pozýva-
me vás zúčastniť sa kurzu
„manželské večery“, ktoré
Centrum pre rodinu každoroč-
ne poriada v jesenných me-
siacoch. Viac informácií sa do-
zviete na www.pezinskerodiny-
.sk

Martina Šipošová

V ostatných dňoch sa objavili v médiách rôzne, aj protichodné,
informácie o prevode 49 percent akcií spoločnosti Infra Services
do spoločnosti HASS zo Zlatých Moraviec za 7 mil. eur. Prevod
údajne bez vedomia orgánov tejto spoločnosti a mestského za-
stupiteľstva v Bratislave (Bratislava je majoritným a rozhodujú-
cim vlastníkom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti i dcérskej
spoločnosti Infra Services) schválil bývalý primátor Andrej Ďur-
kovský.

Na margo tohto predaja ako primátor mesta Pezinka vyhlasu-
jem, že som nikdy nebol a nie som členom dozornej rady spoloč-
nosti Infra Services, ktorej sa spomínaný predaj týka. Od roku
2010 som zástupcom minoritných vlastníkov (miest a obcí okresu
Pezinok a Senec) v dozornej rade Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti. Nikdy som sa teda na žiadnom predaji akcií nepodieľal,
práve naopak, presadzoval som, aby rozhodujúcim vlastníkom
BVS zostali mestá a obce nášho regiónu. Všetky informácie si
možno overiťaj na webovej stránke BVS.

, primátorMgr. Oliver Solga

Vyhlásenie primátora Pezinka
Trojčlenná delegácia prezí-

dia Únie miest Slovenska, v
ktorej bol aj primátor Pezinka
Oliver Solga, spolu s troma
predstaviteľmi ZMOS-u, bola
20. januára prijatá predsed-
níčkou vlády SR Ivetou Ra-
dičovou.

Medzi najdôležitejšie body
stretnutia patrili informácie o
nahromadených problémoch
samospráv a ich riešenie. Ho-
vorilo sa o výpadku v podielo-
vých daniach, pripravovanom
zavedení dvadsať percent-
ných odvodoch pri príjmoch a
predaji nehnuteľností v majet

Stretnutie s premiérkou
ku mesta, problémoch okolo
CVČ a o mnohých ďalších té-
mach, ktoré trápia samosprá-
vy a občanov Slovenska.
Nechýbala ani kritika pripra-
vovanej nesystémovej novely
zákona o platoch primátorov
a realizácia zákona o zve-
rejňovaní zmlúv, faktúr a ob-
jednávok miest a obcí na
webových stránkach.

Predstavitelia samospráv i
pani premiérka skonštatovali
užitočnosť tohto stretnutia a
dohodli sa na pravidelnom
stretávaní aj v budúcnosti.

(ra)



Bratislavský samosprávny kraj investuje do opráv ciest II. a III.
triedy, ktoré má v správe, nemalé finančné prostriedky. Napriek
tomu stav ciest v našom kraji nie je dobrý. Aj preto bolo na rok
2011 v rozpočte BSK vyčlenených na opravy ciest päťnásobne vi-
ac financií ako vlani. Peňazí na tento účel je však potrebných
oveľa viac a získať ich v súčasnosti z iných zdrojov je veľký pro-
blém.

Preto kraj chce chrániť cesty, aby sa obmedzil vznik havarij-
ných stavov a väčšie poškodzovanie vozoviek.Ako uviedol pred-
seda BSK Pavol Frešo, regionálne cesty čoraz viac ničia náklad-
né autá, ktoré v snahe skrátiť si cestu alebo vyhnúť sa plateniu
mýtneho poplatku na cestách I. triedy používajú vozovky, ktoré
nie sú na takéto hmotnosti stavané. „Už sme mali rokovania s kraj-
ským policajným riaditeľom a naozaj pôjdeme vážne po tom, že
keď raz nejaká cesta bola nastavená na to, že po nej budú jazdiť
osobné autá, v najhoršom ávie, tak po nej 20 alebo 40 - tonové vo-
zy jazdiť nebudú. Napríklad na Pezinskej Babe havaroval ka-
mión, ktorý skončil skrížený na ceste, kde nemal čo hľadať. Pri-
tom dolu je značka, zakazujúca prejazd týchto vozidiel, to zna-
mená, že išiel načierno. Jednoducho, to sa musí skončiť, lebo to
vyťahuje peniaze z vrecka nás všetkých. Pôjdeme tou cestou, že
obmedzíme vstupy týchto vozidiel, čo bude znamenaťmenej roz-
bitých ciest či prasknutých stien na domoch, ako je tomu vo
Viničnom a niekde v okrese Senec,“ povedal Frešo.

BSK chce obmedziť kamióny na cestách

Oproti ostatným siedmim krajom na Slovensku je Bratislavský
samosprávny kraj v oblasti čerpania financií z eurofondov v ob-
rovskej nevýhode. Z celkového objemu 11,7 miliardy eur, ktorý
predstavuje celý Národný strategický referenčný rámec, môžu
subjekty z BSK čerpať len zhruba jedno percento a aj to len na
niektoré vybrané aktivity.

„Vynechanie bratislavskej župy z možnosti čerpania podstat-
nej časti eurofondov stále považujeme za diskriminačné. Vy-
víjame obrovské úsilie v spolupráci aj s ostatnými regiónmi Euró-
py, ktoré sú rovnako postihnuté, na to, aby po roku 2013 táto neú-
nosná situácia prestala a aby dovtedy bol nejaký druh kompen-
zácií, ktoré bude možné dať ľuďom," povedal predseda BSK
Pavol Frešo.

Faktom a problémom ostáva, že to, čo si regionálne samosprá-
vy inde na Slovensku môžu opraviť, rekonštruovať či vybudovať
aj za pomoci financií z eurofondov, si v Bratislavskom kraji zväčša
nemôžu dovoliť. A to sú hlavné kamene úrazu, prejavujúce sa v
modernizačnom deficite budov či ciest zdedených často v dezo-
látnom stave, ktorý nebol riešený desiatky rokov.

Úsilie zmeniť diskriminačný stav

bčianske združenie
Museum Vinorum v
spolupráci so svojimi

partnermi, Malokarpatským
múzeom v Pezinku, mestom
Pe-zinok a Združením pezin-
ských vinohradníkov a vinárov
(ZPVV) po roku opäť pripravuje
tretí ročník podujatia Pezinské
vínne pivnice 2011. Ten sa usku-
toční v sobotu, dňa 12. februára
2011, v čase od 12.00 do 21.00
h. V tento deň otvoria domáci vi-
nári, členovia ZPVV a vybraní
hostia z blízkych okolitých obcí
svoje pivnice, prevádzkyči sta-
novištia a ponúknu svoje vína
na ochutnávku. Každoročne
pre väčšiu atraktivitu a zaujíma-
vé porovnanie pozývame aj pár
vinárov z iných vinohradníc-
kych oblastí a tento rok nebude
výnimkou. Výnimku však veľmi
radi robíme v prípade nášho
špeciálneho hosťa z Modry, kto-
rý iste príjemne prekvapí.

V jednom známom francúz-
skom prísloví sa okrem iného
hovorí, že osudom vína je roč-
ník. Ten posledný všetkým opäť
raz pripomenul, že hlavným
hráčom, napriek aplikácii stále
modernejšej technológie a no-
vých vedeckých poznatkov,
ostáva príroda. Nadpriemerné
zrážky, ľadovec, výrazný tlak
chorôb, menej slnečných dní a
napokon zver prispeli k tomu,
že obzvlášť k Pezinku a jeho
najbližšiemu okoliu nebol vino-
hradnícky osud veľmi zhovie-
vavý a oberačka mala na mno

hých miestach veľmi rýchly prie-
beh. Napriek všeobecnej skep-
se sa však ukazuje, že biele ví-
na z našej oblasti by mali byť
krásne ovocné, rezké a oplývať
vôňami, aj keď ich telo je tenšie.
Vďaka nízkym minuloročným
výnosom však konečne vý-
raznejšie prehovoria aj staršie
vína, obzvlášť červené z roční-
ka 2009, a naučíme sa tak azda
piť a vychutnávať vína, ktoré sa
pomaly ešte len teraz blížia k
svojmu skutočnému potenciá-
lu. Všetko zlé je tak na niečo aj
dobré. Či je to pravda, môžete
napokon posúdiť sami...

Vstupenka na podujatie stojí
25, - €. Tvorí ju degustačný po-
hárik s logom, taštička na jeho
pohodlné nosenie, dva bonuso

vé lístky a Sprievodca degustá-
tora. Jej cenu sme sa aj napriek
ras-túcim nákladom rozhodli po-
nechať nezmenenú, rovnako
ako aj dva voľné bonusové lístky
v hodnote á 5,- € (spolu 10,-€)
na nákup vína, ktoré vás najviac
oslovilo. Chceme tak ponechať
toto podujatie dostupné a bude-
me radi, keď kúpou vína radšej
podporíte slovenských, malo-
karpatských a najmä pezinských
vinárov. Všetci návštevníci s plat-
nou vstupenkou majú možnosť
bezplatne ochutnať vzorky všet-
kých ponúkaných vín.

Jednotlivé zastávky sú u-
miestnené v širšom centre
nášho starobylého vinohrad-
níckeho mesta, preto môžete
spojiť vínnu turistiku s jeho pe

šou prehliadkou či ochutnáv-
kou gas-tronomických špecialí-
t. Získate tak jedinečný zážitok
a zažijete atmosféru, ktorá sa
stáva v Pe-zinku pred sviatkom
sv. Valen-tína pomaly tradič-
nou. Sme tomu veľmi radi.

Pretože kapacita pivníc je ob-
medzená, do predaja bol daný
limitovaný počet vstupeniek.
Bližšie informácie o rezervácii a
kúpe vstupeniek nájdete na
www.pvp.sk, resp. na tel. čísle
0911 400 495. Rovnako si vstu-
penky môžete zakúpiť osobne
v Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku, M. R. Štefánika 4. Vy-
užite preto túto možnosť čo naj-
skôr. Tešíme sa na stretnutie v
sobotu, 12. februára 2011.

Martin Hrubala
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Pokračovanie z 1. strany

Mesto Pezinok ponúkalo pro-
pagačné materiály a v spolu-
práci so Združením pezinských
vinohradníkov a vinárov naše
vína. Návštevníci nášho stánku
sa mohli stretnúť s Bak-
chusom, ktorý ich hostil vínom
a pozýval na tohtoročné Vino-
branie. Živý záujem vzbudil aj
mladý výtvarník oblečený v kos-
týme slávneho pezinského ro-
dáka Jána Kupeckého, ktorý
kreslil portréty okoloidúcich.
Organizátor Pezinského Per-
moníka Jirko Vitáloš tiež v histo-
rickom obleku propagoval au-
gustovú Burzu fosílií, minerálov
a drahých kameňov. Pra-
covníkom mesta, ktorí poskyto-
vali návštevníkom informácie,
účinne vypomáhali naši mest-
skí sprievodcovia

V expozícii BSK i osobitnom
susednom stánku dominovala

hokejová téma, nakoľko náš
kraj bude onedlho hostiteľom
majstrovstiev sveta. Pri našom
stánku sa pohybovali mladí
ľudia v slovenských hokejových
dresoch, mnohí návštevníci
využili možnosť odfotografovať
sa s maskotom Gooolym.

Veľtržné podujatie je nielen
skvelou príležitosťou na propa

Pezinok sa prezentoval na Slovakiatoure

gáciu, ale uskutočňuje sa tu aj
množstvo priateľských a pracov-
ných stretnutí predstaviteľov štá-
tu so zástupcami samosprávy a
iných organizácií. Na veľtrhu bol
prítomný aj primátor Pe-zinka
Oliver Solga, ktorý v stánku pri-
vítal viacerých vzácnych hostí a
pri týchto stretnutiach ich infor-
moval o meste.

Účasť na veľtrhu cestovného
ruchu splnila očakávania a
určite bola pre naše mesto prí-
nosom. Neznamená to, že sa
budú do Pezinka odteraz hrnúť
každý týždeň stovky turistov,
ale mnohí sa na tomto veľtrhu
dozvedeli o našom meste viac a
budú ho chcieť vidieť a nav-
štíviť. (mo)

Mikuláš prišiel aj na Cajlu. V sobotu 11. decembra ho privítali v
nedávno rozšírených priestoroch Klubu Cajlanov. Podujatia, ktoré
pripravil cajlanský richtár Ladislav Lichtneker, sa zúčastnili deti i
dospelí. Nechýbali ani darčeky, každý si ho však musel „ zaslúžiť “
tým, že zaspieval Mikulášovi pesničku. Stretnutie s Mikulášom
bolo veľmi príjemné, účastníkov očividne potešilo, deťom naplnilo
tajné očakávania, dospelým zas pripomenuločasy ich mladosti.
Organizátorom patrí vďaka, že sa snažia pripravovaťpre ľudí z tej-
to časti mesta po celý rok zaujímavé podujatia.

Spolok Cajlanov a cajlanský richtár vám želajú šťastný nový rok
a tešia sa na ďalšie stretnutia. (ps)

V Klube dôchodcov na Cajle sa uskutočnilo Vianočné posedenie.
V kultúrnom programe vystúpil spevácky súbor Šafran, ktorý spes-
tril naše podujatie a navodil aj nádhernú vianočnú atmosféru.Čle-
novia súboru potom zotrvali s nami na posedení a spoločne si s na-
mi ešte zaspievali. (vj)

Mikuláš na Cajle

Vianočné posedenie
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28.1. DISCO pre násť- ročných

29.1. Ples vinárov

30.1. Rozmarný duch

30.1. Fašiangová veselica

..... Chlapinec

..... Moje novoročné predsavzatie

..... Byťdráčikom je úžasné

..... Vyhlásenie súťaže KEDYSI DÁVNO

..... Čítanie je in

4.2. Ples poľovníkov

5.2. Ples podnikateľov

6.2. Ahoj rozprávka

7.-14.2. Národný týždeňmanželstva na Slovensku

11.2. Benefičný ples farnosti

12.2. Plstenie

12.2. Pezinské vínne pivnice

13.2. Valentínska nedeľa – Deň svätého Valentína.

14.2. Malé, ale milé

16.2. Európa v škole

16.2. Filmovanie – šperky

17.2. Žije medzi nami

18.2. Ples seniorov

21.2. Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu

21.-25.2. Jarný prímestský tábor

25.2. LA KONKURZ – LA KASTING

- - EPIcentrum – Centrum voľného
času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033
641 20 20, e-mail: ,

- - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: QUICK
Production SK

- - divadelné predstavenie. Pezinské kultúrne
centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49,
e-mail: ,

o 15.00 hod. - - detská diskotéka, vstup
v maskách. Kto nemá, môže si ju vyrobiť. Kontakt: Iveta Žáková, 0911
334 552, 033/640 40 35, ,

- - víkend LEN pre chlapcov - EPIcentrum – Centrum
voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ,
tel.: 033 641 20 20, e-mail: ,

– – literárna a výtvarná súťaž pre
deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,
- - divadelné predstavenie (CVČ) pre de-

ti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v
Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,
- (malé dejiny robia veľké de-

jiny) - literárna súťaž pre deti do 15 rokov na tému: Pezinok očami na-
šich starých rodičov. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská
knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,
- - ponuka pre školy: Beseda o kniheA. Lindgrenovej

Pipi Dlhá Pančucha. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V.
Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,

- - JUDO aréna, Kontakt: Marek Chvíla 0903
604 004

- - Pezinské kultúrne centrum, Kontakt: Ing.
Emanuel Noga, Klub podnikateľov mesta Pezinok, tel.: 0907 987 296

- - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne cent-
rum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail:

,
- - týždenná ini-

ciatíva na podporu manželstva. Kontakt: garant Občianske združenie
národný týždeňmanželstva, Martina Šipošová 0903 668 033

- - 17.ples – tradičné podujatie v Kul-
túrnom centre Pezinok, PKC. Kontakt: František Féder 0905 342 261,
e-mail:

- - Kreatívna sobota pre dospelých a mládež od 13
rokov. EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana
Ma-jerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail:

,
- - otvorené pivnice v Pezinku. Mesto

Pezinok, Kontakt: PhDr. Martin Hrubala 0905 666 924, Mgr. Ľubomír
Janečka, OZ Museum Vinorum 033 641 20 57, 0911 250 270, e-mail:

, ,
o 15hod. -

Tvorivé dielne, v ktorých si môžete vyrobiť darček pre svoju milovanú
osobu a osôbku. Kontakt: Iveta Žáková , 0911 334 552, 033/640 40
35, ,

- - divadelné predstavenie. Pezinské kultúrne
centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49,
e-mail: ,

- - EPIcentrum – Centrum voľného času,
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033
641 20 20, e-mail: ,

- - Tvorivé popoludnie pre deti a mládež.
EPIcentrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerní-
ková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail:

,
- - stretnutie s významnou osobnosťou Pezin-

ka. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
PKC 033 641 39 49, e-mail: ,

- - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: MOS –
mestské osvetové stredisko Modra, Kontakt: Jana Vančová tel. a fax:
033 643 34 89

- - 1. prehliadka
Bratislavy – garant: MVDr. Peter Weiss, 2. prehliadka mesta Pezinok
– garant: Peter Ronec. Kontakt: MVDR. Peter Weiss 0904 609 357,
Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín prehliadok bude oznámený
plagátom).

- - EPIcentrum - Centrum voľného ča-
su, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641
20 20, e-mail: ,

- - premiéra spevohry FD Ra-
dosť. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epicen-
trum.org

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.e-
picentrum.org

dospe-
le.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

dospele.od-
d@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

do-
spele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

dospele.odd@kniznica-
pezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

kul-
turnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

fff@rsb.sk

epicent-
rum.pezinok@gmail.com www.epicentrum.org

janecka@nextra.sk predaj@pvp.sk www.pvp.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epicen-
trum.org

epicentrum.pezi-
nok@gmail.com www.epicentrum.org

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
www.kcpezinok.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epicentrum.org

e-mail:

JANUÁR PKC 033 641 39 49, e-mail: ,

- - Pezinské kultúrne cen-
trum, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033
641 20 20, e-mail: ,

a PKC Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49, e-mail:
,

- - literárna a výtvarná súťaž pre deti a školy. Malo-
karpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Ši-
kulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,
- - podujatie

pre deti a školy. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpatská
knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15, e-mail:

,

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
www.kcpezinok.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epicent-
rum.org kultur-
necentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

dospele.odd@kniznica-
pezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

do-
spele.odd@kniznicapezinok.sk

26.2. Rozprávkový karneval pre deti

...... Ľúbim Ťa

..... Beseda so spisovateľkou Martinou Solčanskou

..... Čítanie je in

..... Beseda so slovenským autorom Júliusom Balcom

..... Burza detského ošatenia a potrieb

2.3. Moja prvá knižka

3.-5.3. Základný kurz SVA Pezinok

5.3. Rytmia

7.3. Európa v škole

8.3. Pochovávanie basy

9.3. Plstenie

11.-12.3. Pezinský plavecký maratón 2011

12.3. Malokarpatský slávik

16.3. Najmenší festival detí MŠ

18.3. Jarný folkový salón

18.3. Jarné tvorivé dielne pre deti

- - ponuka pre školy: beseda o knihe Ľ. Zúbka Jar
Adely Ostrolúckej. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23 15,
e-mail: ,

- - poduja-
tie pre študentov a verejnosť. Malokarpatská knižnica. Kontakt: Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641 23
15, e-mail: ,

- - Materské centrum MaMa-
TaTaJa. Kontakt: Mária Magátová 0907 327 057

- - výstava k mesiacu knihy, Malokarpatská
knižnica, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.:
033 641 20 20, e-mail: ,

- - Slovenská vinárska akadémi-
a. SOŠ Pezinok. Kontakt: Garant: František Slezák, 033 640 51 55, e-
mail:

- - prehliadka moderných tancov, Kultúrne centrum Pezi-
nok, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641
20 20, e-mail: ,

- - slávnostné vyhodnotenie súťaže. EPIcentrum
– Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPI-
centrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail:

,
- - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: FS

Obstrléze a Únia žien Slovenska, Mgr. Milada Krejčová 0904 146 533
- - drobné ozdoby z ovčieho rúna. EPIcentrum – Cen-

trum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-
CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail: ,

- - VI. ročník 24 hodino-
vej NONSTOP plaveckej štafety, Mestská plaváreňPezinok, Kontakt:
Mestský podnik služieb – Ing. Miroslav Lošonský 0905 222 096, e-
mail: ,

- – výber (MS) - Pezinské kultúrne cent-
rum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail:

, a Mestské
osvetové stredisko.

- - Pezinské kultúrne centrum.
Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail:

,
- - Pezinské kultúrne centrum. Kontakt:

Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail:
,

- - EPIcentrum – Centrum
voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, EPIcentrum-CVČ,

dospele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicape-
zinok.sk

dospele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@knizni-
capezinok.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epi-
centrum.org

evirs@evirs.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.epicentrum.org

epicentrum.pezinok@-
gmail.com www.epicentrum.org

epicentrum.pezinok@gmail.com
www.epicentrum.org

miroslav.losonsky@mpspezinok.sk www.pezinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

kultur-
necentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

kulturnecentrum-
pezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

tel.: 033 641 20 20, e-mail: ,

-
- VI. ročník. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a

J. Chrapko, 0905 716 825
- - predstavenie pre deti. Pezinské kultúrne

centrum. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49,
e-mail: ,

- - Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmo-
vej tvorby. Pezinské kultúrne centrum. Kontakt: MOS – Mestské osve-
tové stredisko, Soňa Kozáková, 033 643 34 89, www.moska.sk
e-mail:

- - víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPI-
centrum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerní-
ková, EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail:

epicentrum.pezinok@gmail.com www.e-
picentrum.org

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

kozakova@moska.sk

epicentrum.pezi

19.3. Otvorené majstrovstvá okresu Pezinok vo volenom mari-
áši

20.3. Ahoj rozprávka

25.3. CINEAMA 2011

25.-26.3. Jarný Babinec

nok@gmail.com www.epicentrum.org

lingua@astro-relax.sk

pezinok@-
sng.sk www.sng.sk

epicentrum.pezi-
nok@gmail.com www.epicentrum.org

dospele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniz-
nicapezinok.sk

stefan.granec@centrum.sk

renata.minarovicova@msupezinok.sk

p.polacek@stonline.sk

kultur-
necentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

,
- - Svet harmónie – 12.ročník stretnu-

tia prednášajúcich terapeutov, vystavovateľov a priateľov alternatívy.
PKC, info: Dária Feherová, e-mail:

- - Bábkové predstavenie pre de-
ti v podaní súboruAgape. Hra je o princezničke a o pomoci v nešťastí.
Kontakt: Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 40 35,

,
- – Moja prvá knižka - EPIcen-

trum – Centrum voľného času, Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková,
EPIcentrum-CVČ, tel.: 033 641 20 20, e-mail:

,
- - besedy a stretnutia s au-

tormi, literárne a výtvarné súťaže. Malokarpatská knižnica. Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, V. Šikulová, O. Rybecká 033 641
23 15, e-mail: ,

- - čítanie z kníh s baníckou tematikou. Malá
sála PKC, Kontakt: Malokarpatský banícky spolok v Pezinku, Štefan
Granec 0905 300 884, e-mail:

- - divadelné predstavenie pre učiteľov pe-
zinských škôl. PKC, Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezi-
nok, 033 6901 130,

- - Pezinské kultúrne
centrum. Kontakt: Eva Zouzalíková, Miestna organizácia Jednoty
dôchodcov Slovenska, 033 641 34 14

- - 33.ročník pretekov. Kontakt: MUDr. Pa-
vol Poláček, TJ SOKOL – Klub orientačného behu, 033 640 21 00,
e-mail:

- - Pezinské kultúrne centrum.
Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49, e-mail:

, a KST PETAN
- - otvorenie ďalšieho kurzu seba-

obrany. Kontakt: inšp. Bc. Miroslav Schlesinger, Mestská polícia Pe-
zinok, 033 6901 183.

26.-27.3. ORBIS HARMONIAE

27.3. o 15.00 hod. Gašparko a drak

28.3. Vyhodnotenie súťaže pre ŠK

28.3. – 3.4. Týždeň slovenských knižníc

29.3. Baníci v knižnici

29.3. Oslava Dňa učiteľov

30.3. Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

31.3. Beh mesta Pezinok

..... Tanečná súťaž O pohár PKC

..... Kurz sebaobrany pre ženy

FEBRUÁR

MAREC

Pezinský plavecký maratón 11.-12.3.
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RUDOLF TURANSKÝ je naj-
starším členom Dovoľného
hasičského zboru v Pezinku. V
tomto roku sa dožíva 90. rokov.
Pri tejto príležitosti mu na ne-
dávnom výročnom valnom zhro-
maždení blahoželali a dobré
zdravie do ďalších rokov života
želali predstavitelia organizácie

prezident DPO SR JUDr. Jo-
zef Minárik, podpredseda ÚzV
DPO Pezinok-Senec Peter Ro-
nec a predseda OZ DHZ Pezi-
nok Gabriel Guštafík. Ocenili je-
ho dlhoročnú záslužnú prácu
ako dobrovoľného i profesionál-
neho hasiča.

Jubilant sa narodil v rakús-
kom Kittsee. Svoje detstvo prežil
na Cajle, odkiaľ sa neskôr
presťahoval do Pezinka. S ma-
nželkou vychovali dvoch synov
mladší Gustáv sa stal podľa vzo-
ru svojho otca tiež profesionál-
nym hasičom. R. Turanský bol
pôvodne maliarom, ale od mla-
dosti mal veľmi blízky vzťah k
výtvarnému umeniu. Neskôr sa
začal zapodievať výrobou rôz-
nych plastík, sôch a výtvarných
diel.

Na profesionálnu dráhu hasiča
vstúpil medzi prvými platenými
strojníkmi v Pezinku spolu s
Pavlom Čajkovičom, Viktorom
Féderom, Emilom Fišerom aďal

–

šími. Tomuto povolaniu ostal ver-
ný až do odchodu do dôchodku.
Aj na dôchodku je ešte stále ak-
tívny, pokračuje v tvorbe záhrad-
nej keramiky. Spolu so synom za-
ložili pre tento účel firmu. Aj keď
sa dlhší čas staral o ťažko chorú

manželku, zaujímal sa o dianie v
DHZ P ez inok mesto .
Zrenovoval vplyvom počasia po-
škodenú sochu sv. Flo-riána na
starej historickej zbrojnici ,o
ktorú sa veľa rokov staral.

Na tohtoročné valné zhroma

–
ždenie vyrobil viac kusov plastík
sv. Floriána, ktorými obdaroval
p rez iden ta DPO Joze fa
Minárika a ďalších kolegov ha-
sičov, za čo ho prítomní členo-
via odmenili obrovským aplau-
zom. Peter Ronec

Starý otec Július Žarnovický i otec jubilanta Milan Žarnovický, pô-
sobili v Pezinku ako evanjelickí duchovní. Okrem cirkevnej
činnosti sa významne podieľali aj na organizovaní kultúrneho a
spoločenského života. Milan Žarnovický ml. je pravnukom evanje-
lického kňaza i vedca Dr. Jozefa Holubyho, ktorý bol v príbuzen-
skom vzťahu tiež s významnou rodinou Hurbanovcov. Jubilantova
matka Viera Žarnovická bola rodená Hurbanová.

Milan Žarnovický ml. prežil detstvo v Pezinku. Tu absolvoval aj zá-
kladnú školu a stredoškolské štúdium na JSŠ. Tesne pred maturi-
tou mu zomrel otec, evanjelický farár v Pezinku. Na želanie matky
začal študovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bra-tislave.
Ani tá sa nedožila jeho promócie, tri mesiace pred ukončením jeho
štúdia zomrela. Stal sa kaplánom v Sučanoch, ale po krátkomčase
nastúpil na základnú vojenskú službu. Zaradili ho do útvaru s ozna-
čením PTP.

Po vojne si našiel prácu v Bratislave ako korektor v Polygra-
fických závodoch. Býval v Pezinku, rodinné zázemie mu vytvorila
rodina Neumanovcov. Neskôr prešiel pracovať do ochrannej autor-
skej spoločnosti LITA, kde ako vedúci odboru zotrval až do odcho-
du do dôchodku.

Milan Žarnovický mal od malička rád divadlo, neskôr film. Všet-ky
svoje voľné chvíle venoval týmto záľubám. Už ako študent bol čle-
nom divadla Úsmev v Bratislave. V 60. rokoch sa dostali až na med-
zinárodný študentský divadelný festival v talianskej Parme, kde sa
umiestnili na 1. mieste. M. Žarnovický v hre stvárnil postavu
umučeného Krista.

V rámci svojich pracovných povinností akočlen odbornej poro-ty
sa pravidelne zúčastňoval na divadelných prehliadkach v Sp.
Novej Vsi a na Jiráskovom Hronove vČechách. Pri návšteve po-
dujatia venovaného významnémučeskému spisovateľoviAloiso-vi
Jiráskovi si často spomínal na pradeda Dr. J. Holubyho a deda
Júliusa Žarnovického, ktorí sa s týmto popredným českým literá-
tom osobne stretli pri jeho návšteve v Pezinku.

Milan Žarnovický žije v súčasnosti v Modre. Žiaľ, v de-
väťdesiatych rokoch utrpel ťažké zdravotné postihnutie. Žije v kru-
hu rodiny, v opatere starostlivej manželky Zuzany. Z ich manžel-
stva pochádzajú dve deti. Peter Ronec

V januári sa dožíva
významného život-
ného jubilea 70.
rokov Mgr. Milan

Žarnovický, prísluš-
ník známej sloven-
skej evanjelickej ro-
diny, ktorá v našom
meste žila.
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Vinohradnícke lisy v malokar-
patskej oblasti - taký je názov no-
vej publikácie vydanej pri prí-
ležitosti 50. výročia založenia
Malokarpatského múzea v Pe-

zinku. Kniha, ktorej autorom je
historik PhDr. Martin Hrubala
PhD., po prvýkrát prehľadne a
na jednom mieste sumarizuje fe-
nomén lisov, ich význam a úlo

hu, ktorú zohrávali vo vinohrad-
níckom prostredí, ako aj históriu
a vývoj lisovania v Malokar-
patskej vinohradníckej oblasti.
Tento zámer podčiarkuje i obsa-
hové členenie knihy, ktoré cez
tematicky zoradené kapitoly,
približuje čitateľovi nielen vývin
lisovania vínnej révy, ale podá-
va mu kompaktný obraz o
používaní lisov, ich výrobe a
funkcii na našom území,
pričom zhrnuté poznatky opiera
o j e d i n e č -
nú zbierku týchto pracovných
nástrojov, ktorá je súčasťou vý-
znamného zbierkového fondu
Malokarpatského múzea v
Pezinku. Čitateľ tak má mož-
nosť spoznať konkrétne exem

pláre lisov a oboznámiť sa s
nimi, spoznať ich špecifickosť
a unikátnosť. Popri textovejčas-
ti, ktorá je doložená bohatými
pramennými údajmi je publiká-
cia doplnená množstvom obra-
zového materiálu. Použité foto-
grafie, grafické reprodukcie,
ako aj rozsah doplňujúcich in-
formácií, poznámok a odkazov
na pramene umožňujú čita-
teľovi získať hlbší prehľad o da-
nej problematike. Vďaka
prehľadnému spracovaniu je
tak publikácia vhodná pre široký
okruh vere jnost i . Knihu
Vinohradníc-ke lisy v malokar-
patskej oblasti je možné zakúpiť
v Malokarpat-skom múzeu v
Pezinku, M. R. Štefánika 4.

Mgr. Lucia Burdová

PEZINCAN

V Design House na Ivánskej ceste v Bratislave sa 9. decembra
uskutočnil krst dvoj-CD Lekáreň srdca. Je to dielo, ktoré vzišlo zo
spolupráce mladého talentovaného hudobného skladateľa a kla-
viristu Juraja Hanulíka, poetky Evy Šiškovej s darom liečiť srdcia
svojou poéziou a psychologičky Anny Krajnej s dlhoročnou od-
bornou psychoterapeutickou praxou. Originálne spojenie hudby
s poéziou, meditáciou a najnovšími poznatkami z oblasti psycho-
lógie dávajú dielu nevšedný liečebný rozmer. Lekáreň srdca ob-
sahuje dve CD. Prvé z názvom Pozvanie do lekárne srdca s medi-
táciou a hudbou a druhé s názvom Na návšteve s poéziou a hud-
bou. Na obidvoch CD je liečebný program, ktorý odstraňuje emo-
ciálne stresy a pôsobí uvoľňujúco a uspokojujúco.

Krstnými rodičmi cédečiek sa stali primátor Pezinka Oliver Sol-
ga a riaditeľka Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičová.
CD Lekáreň srdca si možno objednať na č. 0905 639 570 (cena
19,92 € ). (mo)



V októbri minulého roku sa
uskutočnilo XX. valné zhro-
maždenie Spoločnosti Milana
Rastislava Štefánika. Pri tejto
príležitosti udelili čestné člen-
stvo jednotlivcom, ktorí sa po-
čas existencie spoločnosti vý-
znamnou mierou pričinili o zvi-

diteľnenie Štefánika. Touto for-
mou in memoriam bol ocenený
aj náš rodák

( na fotografii).
Ján Štohl (26. 7. 1932 21.

3. 1993) bol významný sloven-
ský astronóm, predseda Slo-
venskej astronomickej spoloč-
nosti pri Slovenskej akadémii
vied, riaditeľ Astronomického
ústavu SAV, prvý podpredseda
SAV a krátky čas aj podpred-
seda Spoločnosti M. R. Šte-
fánika. Bol autorom viacerých
knižných publikácií a vynika-
júcim lektorom. Patril k zakla-
dateľskej generácii sloven-
ských astronómov a latku kva-
lity slovenskej astronómie i jej
úspešnosti v zahraničí, posta-
vil veľmi vysoko. Na jeho po-
česť bola pomenovaná planét-
ka 3715 Štohl.

RNDr. Ján Štohl,
DrSc

(mš

–

„ “ )

Spoločnosť M. R. Štefánika
Čestné členstvo pre RNDr. Jána Štohla, DrSc

Veľký úspech u divákov zís-
kal nový program pezinského
folklórneho súboru OBSTRLÉ-
ZE pod názvom Lúče pezin-
ského slnka. Bol zostavený tak,
aby v nás vyvolal pocit spolupa-
tričnosti a lásky k nášmu
krásnemu Slovensku a nášmu
mestu. Vystúpenie sa uskutoč-
nilo 19. novembra v malej sále
Domu kultúry.

Programom sprevádzala Da-
rinka Kontárová. Prvú pieseň z
muzikálu Hodina H od Mirka

Turčana zaspieval sám autor.
Ľudové piesne zahral Jozef Be-
ničák ako sólo na akordeón.
Ľudový rozprávač Jožko Pták
veľmi vtipným spôsobom vy-
rozprával príbeh ako stratil gate
pri ceste vlakom do Lehoty.
Všetci sme sa výborne pobavili.

V humornom pásme „Spo-
mínajme, ale žime včúl“, ktoré-
ho scenár napísala Kamila Ne-
metová, účinkovali členovia sú-
boru. V závere sa hovorí o chud-
nutí žien skôr narodených: „A

te čo, my nemáme čas chudn-
út, my sme dóchodkyne a má-
me moc roboty... Ale ja ho-
vorím, že aj nejaké to kilečko na-
víc ví našich chlapcú očarit.“
Len tak na okraj, tieto posledné
slová sa mi vryli do pamäti a pri-
dali trošku optimizmu, lebo aj ja
patrím k tým s nadváhou.

Vyvrcholením večera bolo vy-
stúpenie víťaza speváckej
súťaže Malokarpatský slávik
Ferka Noskoviča, ktorý zaspie-
val pieseňÓ rodný kraj. Pre obý

rovský aplauz pieseň zopako-
val. Sprievodkyňa programu
ukončila vystúpenie básňou o
rodnom chotári. „ Aj keď milého
už nemám, ostal mi od Boha
dar – pezinské pesničky a pe-
zinský chotár. “ Posledné slová
nás chytili všetkých za srdce.
Pri prídavku niekoľkých
ľudových piesní sme už všetci
stáli a spolu spievali.Ďakujeme
a tešíme sa na ďalší program
F S O b s t r - l é z e .

V . W e i s m a n o v á

Vysielanie TV PEZINOK nájdete aj na internete na stránke
www.tvpezinok.sk. V sekcii archív uverejňujeme reláciu
Týždeň, ktorá mapuje dianie v meste a okolí. Pre tých, ktorí
nemôžu sledovať vysielanie súčasnými možnosťami (káblové
rozvody UPC, terestriálny príjem) sme pripravili alternatívu v
podobe live streamingu, t. j. priameho vysielania
prostredníctvom nášho webu – sekcia LIVE. Na
www.tvpezinok.sk ako aj v TELEnovinách (videotextové
správy) tiež denne nájdete aktuálne správy.

– konateľ, riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.Peter Bittner

TV PEZINOK aj na internete

Obdobie vianočných sviat-
kov je už za nami, ale ešte v
nás doznievajú krásne zážitky
z tohto obdobia. Nádherné chví-
le nám pripravil seniorský sú-
bor ŠAFRAN, ktorý svojimi vyst-
úpeniami dokázal, že seniori
stále vedia rozdávať lásku a ra-
dosť.

Krásne boli pesničky, veršíky
a hovorené slovo, ktorými obla-
žovali dušu divákov. V predvia-
nočnom období vystúpili pre pa-
cientov v Pinelovej nemocnici,
pre obyvateľov Penziónu na
Hrnčiarskej ulici a aj na vianoč-
nom posedení dôchodcov v no-
vom Dennom centre na Kollá-
rovej ulici. Krásny koncert pri-
pravili v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom pred
Vianocami v malej sále Domu
kultúry. Vystúpenie malo veľký
úspech, pesničky v ich podaní

sa páčili a publikum si s nimi aj
zaspievalo.

V programe účinkovali: Ru-
žena Cíferská, Ing.Eva Frťa-
lová, Marta Guštafíková, Anna
Hološková, Alžbeta Jedličko-
vá, Antonín Jedlička, Vierka
Komendová, Ing. Miroslav Ko-
sa, Ing. Ladislav Kňazovický,
Šárka Lefnerová, Ján Lunák,
Božena Mrkevčíková, Mgr.
Mária Miškeriková, Eman Pe-
nák, Miroslav Sedlák,Alojz Slo-
boda, Elena Skovajsová, Pavol
Skovajsa, Hilda Strapáková,
Mária Urbanová, Jarka Wag-
nerová, Ing. František Wagner,
Mgr. Mária Turňová – dirigent-
ka, Ing. Jozef Turňa – hudobný
sprievod.

Šafran – je seniorský
zmiešaný spevácky zbor, ktorý
vznikol pri Klube dôchodcov na
Sládkovičovej ulici. Existuje

už 5 rokov. V súčasnosti ho
vedie Mgr. Mária Turňová, býva-
lá sólistka opery Slovenské-
ho národného divadla v Bra-
tislave a pod jej vedením už
naštudovali rôznorodý reper-
toár. Okrem ľudových pes-
ničiek spievajú aj obľúbené

operetné a iné známe meló-
die.
Ďakujeme za krásne zážitky

z ich vystúpení a do nového
roku im želáme veľa zdravia,
úspechov a chuti do spevu.

Mária Konečná

Vyše tridsať Pezinčanov sa na pozvanie primátora partnerské-
ho mesta Neusiedl am See zúčastnilo 16. januára Novoročného
koncertu v Rakúsku. Slávnostné podujatie, ktorého sa okrem
Slovákov a domácich návštevníkov zúčastnili aj hostia z maďar-
ského partnerského mesta Mosonmagyaróvár , otvorila vicepri-
mátorka Neusiedl am See Monika Rupp. Zároveň predstavila
učinkujúci Haydnov orchester z Einsenstadtu, hlavného mesta
Burgenlandu. Koncert pod vedením dirigenta prof. Wolfganga
Lentscha sa niesol v príjemnej atmosfére. Excelentným spôso-
bom boli prezentované diela JohanaStraussa staršieho i mlad-
šieho, Eduarda a Carla Straussa, Carla Teika a A.. A. Feiera. Vý-
ťažok z benefičného koncertu bol venovaný miestnemu domovu
opatrovateľskej služby pre postihnutých občanov. Peter Ronec

Pezinčania na novoročnom koncerte
v rakúskom Neusiedl am See

Spolupráca s partnerskými mestamil
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Rímskokatolícka farnosť a
Cirkevný zbor Evanjelickej cirk-
vi a. v. v Pezinku pripravili 20. ja-
nuára v Rímskokatolíc-kom
Dolnom kostole spoločnú eku-
menickú pobožnosť v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov. (ps)

Ekumenická pobožnosť



1.2.
AKA-

DÉMIA TRETIEHO
VEKU.

5.2.
XVII.

REPRE-ZENTAČNÝ PLES
PODNIKA-TEĽOV MESTA
PEZINOK.

6.2.
AHOJ ROZPRÁVKA.

Dnes: „Veľkí herci malým
deťom 2“

7.2.
„DZIVE“ – Vernisáž

výstavy.

10.2.
PARTIČKA.

11.2.
XVII. PLES

FARNOSTI PEZINOK.

17.2.
TRAMPSKÉ SPIE-

(utorok) o 16.00 h
v malej sále DK.

Prvé pracovné
stretnutie frekventantov v II. po-
lroku šk. r. 2010/2011.

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

Hlav-ný organizátor:
Klub podnikate ľov Mesta
Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej
sále DK –

Pokračovanie rozkoš-
ných klauniád s pesničkami zná-
mych slovenských hercov z
úspešného projektu Sisy Micha-
lidesovej. Účinkujú: S. Michali-
desová, A. Michalidesová, V.
Hanák, L. Tischler, R. Grego-
rička a hosť programu – známy
herec. Divadlo ÚSMEV. Pokra-
čovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

(pondelok) o 17.00 v miniga-
lérii DK –

Výtvarné práce študen-
tiek VŠVU – Slavomíra On-
drušová, Ivana Šáteková a Na-
tália Jarembaková. PKC v spolu-
práci s Občianskym združe-ním
– Ô“.

(štvrtok) o 19.00 – vo veľkej
sále DK – Po-
pulárne televízne hudobno-zá-
bavné improvizačné posedenie,
do ktorého sú zatiahnutí aj di-
váci. Účinkujú: V ALTERNÁ-
CIÁCH: D. Dangl, R. Pomajbo,
M. Miezga, L. Latinák, R. Jakab,
P. Polnišová, ...

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

Organi-
zátor: František Féder, tel.: 0905
342 261.

(štvrtok) o 17.00 h v saló-
niku DK –

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2. Resident Evil:Afterlife
USA

3. Jedz, modli sa, miluj USA
4.-6. Turista USA
8.-9. ParanormalActivity 2

USA
11. Megamozog USA

12.-13. Megamozog
USA

15.-16. Zámena USA
17. Fk: Single Man USA

18.-20. Tron: Dedičstvo USA
22.-23. Harry Potter a dary

smrti 1 USA
24. Fk: Pán Nikto USA

25.-27. Fotri sú lotri USA

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

19.00 h.

17.00 a 19.00 h.

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

VANKY.

20.2.
MARCELA LAIFE-

ROVÁ – Kľúč ku šťastiu.

23.2.
ODBER KRVI.

26.2.
DETSKÝ

ROZ-PRÁVKOVÝ KARNEVAL.

27.2.
TANEČNÁ

SÚŤAŽ O POHÁR PKC.

2.2. 16.2. Prírodné
liečivá
10.2. Dejiny hudby

Večer pre každého, kto
má rád peknú pesničku.

(nedeľa) o 18.00 h v malej
sále DK –

Pre-
zentácia novej knihy spojená s
besedou a pesničkami.

(streda) o 8.00 h v salóniku
DK – Organi-
zátor: Slovenský Červený kríž –
MO Pezinok.

(sobota) o 15.30 h v spo-
ločenskej sále DK –

Kar-neval detí v maskách s pro-
gramom PKC v spolupráci s CVČ.

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

PKC v
spolupráci s TC CHARIZMA.

a o 15.00 h –
(salónik)

o 16.00 h –
(salónik)

AKADÉMIATRETIEHO VEKU:

2. 2. – „Zemiaky
inak“ – Mama, oc-
ko poď, sa hrať

7. 2. – Rozprávkové leporelo
– súťaž pre školské kluby

8. 2. – Výroba srdiečka – Ma-
ma, ocko, poď sa hrať

12. 2. – Kreatívna sobota pre
mládež a dospelých – Plstenie

15. 2. – Príchod snehuliakov –
Mama, ocko, poď sa hrať

stretnutia s rodičmi
a ich deťmi, každý utorok od 10.00
do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi
strávia tvorivé dopoludnie.
Vstupné: dieťa 1€

vyhlasujeme súťaž o rozprávko-
vé leporelo pre ŠK v okrese Pezi-
nok

stretnutia s rodičmi a ich deťmi,
každý utorok od 10.00 do 12.00
h. Deti so svojimi rodičmi strávia
tvorivé dopoludnie. Vstupné:
dieťa 1€

príďte si vyrobiť technikou plste-
nie šperky a ozdoby pre seba a
svojich blízkych v sobotu od
14.00 do 19.00 h. Prihlásiť sa
môžete do 10.2. Vstupné: 12€

stretnutia s rodičmi a ich deťmi,
každý utorok od 10.00 do 12.00 h.

Deti so svojimi rodičmi strávia
tvorivé dopoludnie. Vstupné: die-
ťa 1€

kreatívne stredy 16.00 do 18.00
h pre každého nad 9 rokov.
Počas popoludnia si môžete
spolu s nami vyrobiť náušnice,
prívesky, kľúčenky alebo drobné
ozdoby zo zázračnej fimo hmoty.
Vstupné: 2€

prihlasovanie detí vo veku 7 13
rokov do jarného tábora je možné
do 11. 2. každý pondelok až
štvrtok od 13.00 do 17.30 h. cena:
45€

Všetky víly, škriatkovia, princez-
né, zvieratká a veľa zaujímavých
masiek pozývame do Pezinského
kultúrneho centra v sobotu o
15.30 h nebude chýbať sladká
odmena. Spolupráci: S Pezin-
ským kultúrnymcentrom.

Bližšie informácie o podujatiach
na alebo
na telefónnych číslach 033/641
20 20, 0911 402 021.

–

www.epicentrum.org

16. 2. – Filmovanie – šperky –
kreatívne popoludnie

21. 2. – Jarný tábor –
Hľadanie strateného mesta

26. 2. – Detský rozprávkový
karneval

Dňa 16. 1. 2011 sa
dožíva

z Pezinka krásnych
90 rokov. Veľa zdra-
via doďalších rokov
života mu želajú deti s rodinami.

Rudolf
TURANSKÝ

Dňa 22. 2. 2011
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mamička, svokra a
babička

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Synovia s
rodinami.

Antónia
BUBENÍKOVÁ.

Dňa 6. 2. 2011
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila manželka, ma-
ma a babka

Za tichú spomienku ďakuje ma-
nžel a dcéra Katarína s rodinou.

Gabriela
TOMAŠOVIČOVÁ.

Dňa 1. 1. 2011 sme
si pripomenuli ne-
dožité 90. narode-
niny našej ma-
mičky, babky a pra-
bab-ky

S láskou spomínajú dcéry Zuza-
na, Mária a syn Martin s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spomi-
enku.

Zuzany
BARCOVEJ.

Dňa 2. 2. 2011 uply-
nie 18 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otecko a dedko

Kto ste ho poznali,
prosím, venujte mu

tichú spomienku. Dcéry Jana a
Mária s rodinami.

Ján PONIŠT.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, zná-
mym a priateľom,
ktorí na poslednej
ceste dňa 5. 1.
2011 odprevadili
drahého zosnulého

Za prejavenú sústrasť a kveti-
nové dary ďakuje manželka Mar-
ta a deti Marta a Roman.

Ing. Emila ŠINDELÁRA.

Dňa 29. 1. 2011 si
pripomenieme 1.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamičky

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Spo-
mínajú dcéry s rodinami.

Valérie
KOVÁČIKOVEJ.

Aj keď nie je medzi
nami, v našich srd-
ciach žije stále s
nami

Eleonóra
JEŽÍKOVÁ

z Grinavy. Dňa 12.
1. 2011 sme si pripomenuli ne-
dožitých 80 rokov a zároveň10. 3.
2011 si pripomenieme 1. výročie
jej úmrtia. V modlitbách a s láskou
na ňu spomína celá rodina.

Dňa 22. 1. 2011
sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
našej milovanej

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú

spomienku. Manžel s deťmi.

Marty
PROKEŠOVEJ.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom, ktorí na
posledej ceste dňa 30. 12. 2010
odprevadili drahého zosnulého
manžela

Za prejavenú sústrať a kvetinové
daryďakuje manželka Jarka.

Miroslava KRASNANSKÉHO.

Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí odprevadili na po-
slednej ceste dňa
1. 12. 2010 nášho
drahého zosnulé-
ho manžela, otca,
brata a dedka

Za prejavenú sústrasť a kveti-
nové dary ďakuje manželka a
deti.

Ľudovíta
SCHAUBMARA.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí odpreva-
dili na poslednej
ceste 30. 12. 2010
nášho drahého zo-
snulého

a zároveň ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Smútiaca rodina.

Petra PIŠTEKA

Dňa 21. 12. 2010
uplynulo 10 rokov
od úmrtia nášho
milovaného brata

.
S láskou spomína-
jú sestry s rodinami.

Ing. Jozefa
MEČÁRIKA

Dňa 15. 1. 2011
sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná ma-
nželka, mamička a
babička

Smútiaca rodina.

Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.

Tak tíško odišla duša tvoja, že
nestihla si povedať ani zbohom,
rodina moja.

Dňa 1.1. 2011 uply-
nulo 7 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomi-
enku. Manželka, syn a dcéra s
rodinami.

Marián GALGÓCI

V tomto období si
pripomíname ne-
dožité 98. narode-
niny a zároveň 8.
výročie od smrti

Spomínajú syn Mi-
ro, dcéra Elena s rodinou, zať
Janko s rodinou, synovec a nete-
re. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Júlie ČECHOVEJ.

Dňa 12. 1. 2011
sme si pripomenuli
75. výročie narode-
nia našej manžel-
ky,mamy, sestry a
babky

Spomínajú manžel Janko, deti
Lubo a Jarka s rodinami, brat Mi-
ro, sestra Elena s rodinou, bratra-
nec a sesternice. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Irenky VRBOVEJ
rod. Čechovej.

Dňa 15. 1. 2011
sme si pripomenuli
65. nedožité naro-
deniny nášho dra-
hého syna, manže-
la, otca, deduška a
súrodenca

S láskou spomína manželka s ro-
dinou.

Ivana PESSELA.
Ani čas či more sĺz nestačia uto-
piť samotu a prázdnotu po tebe.

Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám
nedovolí. Zhasli oči,
stíchol tvoj hlas a
veľká bolesť stále je
v nás. Dňa 29. 1.
2011 uplynie 1. vý-
ročie čo nás navždy opustil ako
15. ročný

S láskou spomína rodina Petra-
kovičová a sestra Lucia.

Denisko PETRAKOVIČ.

Vladimír Zachar a Milada Belo
šicová

-

Dňa 21. 1. 2011
sme si pripomenuli
nedožité 60. naro-
deniny nášho dra-
hého

ktorý nás opustil
13. 1. 2001. Zároveň si pripomí-
name 10. výročie jeho rýchleho
odchodu spomedzi nás. Zo
smútkom v srdci spomína celá
rodina a priatelia. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

IvanaČECHA,

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, nestihol si
povedať ani zbo-
hom, rodina moja.
Dňa 8. 12. 2010
uplynulo 5 rokov čo
nás navždy opustil,
náš manžel, otec a starý otec

S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéry s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku.

Karol MUNKA.

Dňa 6. 1. 2011 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila naša
mamička a babička

S láskou a úctou na
ňu spomína celá
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Mária GRELOVÁ.
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Anna Heltová 53 r.
Ivan Krivosudský 83 r.
Ladislav Grgáč 53 r.
Jozef Janda 87 r.
Ľudmila Půlpánová 68 r.
Klára Duranszká 63 r.
Mária Kubíčková 88 r.
Ing. Jozef Wirdzek 66 r.
Gustáv Dobrovoda 67 r.
Stanislav Průša 74 r.
Jana Setnická 53 r.
Jaroslav Pecník 80 r.
Ján Pukančík 43 r.
Milan Zemko 67 r.
Dagmar Luknárová 51 r.
Roland Szakál 25 r.
Miroslav Krasnanský 75 r.
Peter Pištek 67 r.
Štefan Slimák 82 r.
Alojz Hrdlovič 53 r.
Emil Šindelár 73 r.
Ing. Štefan Ježo 57 r.
Františka Nováková 87 r.
Ivan Goljer 85 r.
Rozália Korčeková 99 r.

Lukáš Jurkovič 27.11.
Tomáš Ondrovič 30.11.
Michal Vilim 1.12.
Oliver Bednárik 2.12.
Nicolas Burian 4.12.
BarboraČervenková 6.12.
Jaroslav Mihalovič 7.12.
Alex Smutný 7.12.
Ema Selnekovičová 8.12.
Marek Molnár 9.12.
Pavol Kadlec 12.12.
Lukáš Daniel 13.12.
Adrián Berkovič 13.12.
Martin Molnár 14.12.
Richard Koník 16.12.
Kristína Kormosová 17.12.
Nela Olívia Jedličková 20.12.
Kristína Rathauská 20.12.
Noémie Lapierre 21.12.
Maximilián Maťaš 21.12.
Milan Jančárek 23.12.
Samuel Šebora 24.12.
MarekĎuračka 25.12.
Lukáš Hupka 25.12.
Sofia Sara Ježóová 28.12.
Luka Pantelič 28.12.
Sofia Vyšatová 30.12.
Liliana Polláková 1.1.
Luke Voloch 1.1.
Kevin Kattoš 1.1.
Adriana Kovárová 3.1.
Simona Enkešová 4.1.
Vanessa Ihnátová 7.1.

70-roční
Genovéva Lehocká 6.1.
Štefan Slezák 8.1.
Anna Hlucháňová 9.1.
Marta Bilská 10.1.
Ing. Oľga Satková 12.1.
Matilda Funková 13.1.
Ing. Peter Dráč 15.1.
Vincent Chmela 19.1.
Jozefína Klačanová 21.1.
Helena Slimáková 25.1.

Ľudmila Šajanková 27.1.
Anna Lamošová 31.1.

Zora Roháčová 1.1.
MUDr. Irena Aulitisová 1.1.
Mária Osuská 2.1.
Irena Demovičová 6.1.
Mariana Demovičová 10.1.
Hermína Mlyneková 13.1.
Irena Raždiková 17.1.
Štefania Mikovičová 25.1.

Viliam Mosnár 2.1.
Jozef Horváth 4.1.
Agneša Hajková 12.1.
Božena Bauerová 17.1.
Antonia Kovačičová 29.1.

Magdaléna Hudeková 3.1.
Anastázia Vojteková 9.1.
Ernest Kanka 11.1.
Emília Sedláková 15.1.
Irena Vlhová 16.1.

Justina Muráriková 4.1.
Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.
Maria Obrtlíková 26.1.

Júlia Vicenová 22.1.

JánĎuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Janka Pepichová 14.1.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

91-ročná

92-roční

94-ročný

98-ročná
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Na medzinárodných majstrovstvách Maďarska minikadetov
(6. - 10.1. 2011) zaznamenal reprezentant Pezinka Adam Brat
cenný úspech, vybojoval bronzovú medailu. Adam sa stal najú-
spešnejším slovenským účastníkom v kategórii mladších žiakov.

V nedeľu 26. decembra sa uskutočnil v telocvični ZŠ Na biele-
nisku 5. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise o putovný
pohár mesta Pezinok. Turnaj za účasti 137 súťažiacich otvoril pri-
mátor mesta Oliver Solga. V jednotlivých kategóriách zvíťazili: re-
gistrovaní dospelí, kategóriaA Peter Šereda (ŠKST Bratislava),
registrovaní dospelí, kategória B Róbert Barok (Svätý Jur), ne-
registrovaní dospelí Ladislav Medňanský (Bratislava), telesne
postihnutí Gabriel Csémy (Réca), najmladší a mladší žiaci
Filip Lukianov ( Stavoimpex Holíč), starší žiaci a dorast Mário
Bartal (Stavoimpex Holíč

Dňa 21. 12. sa konal Vianočný turnaj Pezinskej školskej ligy v
stolnom tenise. Zúčastnilo sa ho 126 detí. Víťazi: najmladší žiaci -
Róbert Gajdúšek (Viničné), mladšie žiačky Valentína Cviková
(Gymnázium), mladší žiaci Martin Žigo (Fándlyho), starší žiaci
a dorastenky Martina Klúčiková (Kupeckého), starší žiaci a do-
rastenci Marek Šikula (Gymnázium).

–
–

–
– –

–
).

–
–

–
– (pž)

STOLNÝ TENISl

V Púchove sa 15. januára konalo III. kolo Pohára federácie v ka-
rate mládeže. Zúčastnilo sa ho 135 pretekárov z 25 klubov z celé-
ho Slovenska. Na podujatí štartovali aj pretekári z Karate-kickbox
klubu Pezinok, ktorí predviedli bojovné výkony. Umiestnenie pe-
zinských pretekárov: 1. miesto v kumite družstiev dorastenci 14-
17 rokov v zložení - Tomaškovič, Borovský, Valent, 2. miesto v ku-
mite družstiev dorastenky 14 – 17 ročné v zložení – Šiandorová,
Blahová, Meleková. Jednotlivci: 3. miesta – Daniela Šiandorová (
kumite dorastenky, 14 – 17 r. do 55 kg), Martin Tomaškovič ( kumi-
te dorastenci 14-17 r., 70 kg, 4. miesta – Šimon Jaroš ( kata žiaci
10 – 12 r.), Ivana Blahová ( kumite dorastenky 14 – 17 r. , do 65
kg).

V dňoch 28. a 29. januára sa naši pretekári zúčastnia III. kola
Slovenského pohára v kickboxe v Dolnom Kubíne. (mh)

KARATE - KICKBOXl

Pohár federácie v Púchove

Športová hala SOU na Komenského ulici patrila v sobotu 18.
decembra mladým futbalovým nádejám. Pod záštitou primátora
Pezinka Olivera Solgu a v spolupráci s PŠC Pezinok sa tu konal
kvalitne obsadený medzinárodný žiacky turnaj. O pohár bojovali
družstvá z partnerských miest Mosonmagyaróvár ( Maďarsko) a
Mladá Boleslav (Česká republika), ďalej zo Spartaka Trnava, vý-
beru ObFZ a dievčatá zo Slovana Bratislava. Turnaj komentoval
športový komentátor Ľuboš Hlavena. V príjemnej predvianočnej
atmosfére mali možnosť vidieť množstvo neopakova-
teľných detských športových výkonov.

V kategórii do 10 rokov si víťaznú trofej odniesli hráči
Mosonmagyaróváru. Druhí skončili Mladoboleslavčania a tretí
Pezinčania. V kategórii do 12 rokov sa z víťazstva radovali mladší
žiaci domáceho PŠC Pezinok na čele s najlepším strelcom turna-
ja Dávidom Gašparovičom. Na druhej priečke sa umiestnili hráči
Mladej Boleslavi pred dievčatami Slovana, ktoré boli príjemným
oživením turnaja.

Podujatie sa organizátorom veľmi vydarilo, vďaka patrí hlavne
firme Víno Matyšák, ktorá zabezpečila bohaté občerstvenie, ale i
všetkým rodičom a dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na príprave.
Organizátori si veľmi vážia aj pomoc primátora Olivera Solgu, kto-
rý už tradične podporuje mládežnícky futbal. Dňa 18. januára
2011 prijal na radnici víťazné družstvo vianočného turnaja – žia-
kov PŠC Pezinok. Mladí futbalisti spolu s trénerom Marošom
Skovajsom poďakovali primátorovi za výraznú podporu a odo-
vzdali mu pamätné DVD a tričko s fotografiou a podpismi hráčov.

diváci

Roman Farkaš
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V pondelok 3. januára Justín
Sedlák, generálny manažér ex-
traligového tímu Basketbal Pe-
zinok, zaslal Hracej komisii Slo-
venskej basketbalovej asociácie
oficiálne stanovisko klubu:

Táto správa len potvrdila zlé
chýry, ktoré sa počas tohto roč-
níka šírili medzi priaznivcami
pezinského basketbalu o tom,
že klub má finančné problémy.
Ešte pred súťažou odstúpil hlav-
ný sponzor AB Cosmetics. Ne-
skôr s podporou klubu skončil
ďalší reklamný partner. Vedeniu
klubu sa nedarilo nájsť väčšieho
sponzora, aj keď, podľa Sed-

„Na
základe rozhodnutia Mládež-
níckeho basketbalového klubu
Pezinok družstvo mužov, ktoré
štartuje v ročníku 2010/2011 v
extraligovej súťaži pod názvom
Basketbal Pezinok, odstupuje k
3. januáru 2011 zo súťaže.“

láka, niektoré prísľuby vyzerali
celkom nádejne. Nepomohla
ani zvýšená 30 tisícová dotácia
zo strany mesta, ktorú basket-
balistom v júni m. r. schválili
mestskí poslanci. Finančné toky
do klubu vyschli a vrcholový
šport bez peňazí sa nedá robiť.
A vôbec nie v klube, ktorý má tie
najvyššie ambície, k čomu sú
potrební kvalitní hráči a tréner,
ktorých treba zaplatiť.

To, čo sa nedarilo vedeniu klu-
bu, sa snažili riešiť aj hrá-
či. Andrej Lukjanec a Dušan
Snopko sa usilovali nájsť ľudí,
ktorí by mohli v zložitej situácii
pomôcť. Čas na to mali veľmi
krátky, naviac bol záver roka,
tesne pred sviatkami. Pohnúť s
problémom sa im nepodarilo.
Štedrejší sponzori sa v
súčasnej dobe nehľadajú
ľahko, ani do klubu, ktorý im

sľubuje kvalitnú propagáciu, sa
nehrnú. Mohli by pomôcť aj via-
cerí menší sponzori, ale ťažko
ich nájsť v regióne, keď aj v sa-
motnom Pezinku pri ich
hľadaní si môžete zodraťnohy.

Vo štvrtok 6. januára zvolal
generálny manažér MBK Pe-
zinok Justín Sedlák tlačovú be-
sedu, aby vysvetlil rozhodnutie
klubu z predchádzajúcich dní . "
Nebolo to ľahké rozhodnutie,
nechceli sme sa však zadlžo-
vať a klamať. Skončili sme s
čistým stolom," povedal. Pri-
znal pretrvávajúce ekonomické
problémy, ktoré sa stali takými
závažnými, že sa rozhodli ďal-
šie pôsobenie v najvyššej
súťaži ukončiť. J. Sedlák si
posťažoval tiež na klesajúci zá-
ujem pezinských fanúšikov o
basketbal, ktorých chodilo na
zápasy stále menej. Za zásad

ný problém označil i to, že chý-
ba generálny partner pre slo-
venskú najvyššiu súťaž, ktorý
by ju finančne podporoval.

Hráči, hoci o problémoch ve-
deli, boli z rozhodnutia klubu
sklamaní. Verili, že sa podarí
súťaž dokončiť. Posledný zá-
pas odohrali ešte 29. decembra
a na domácej palubovke pora-
zili najväčšieho rivala SPU
Nitra 93:91. Hráči, sa stali,
podľa zmluvy po rozpade klu-
bu, voľnými a začali si hľadať
nové pôsobisko. Niektorí si ho
našli veľmi rýchlo. Už aj tréner
Fran-tišek Rón "zarezáva" v
Levi-ciach.

Takto neslávne skončil pezin-
ský basketbal. Smutné je, že sa
to stalo po jednej z najúspeš-
nejších sezón, keďpezinskí bas-
ketbalisti získali double -
majstrovský titul i Pohár. (mo)

Basketbal Pezinok sa odhlásil z extraligovej súťaže

Vianočný futbalový turnaj žiakov

Žiaci PŠC Pezinok pri prijatí na radnici.

Bol som dlhoročný fanúšik pezinského basketbalového klubu.
Začiatkom roka sa potvrdilo to, o čom vrabce čvirikali na pezin-
ských košoch. Je to škoda pre mesto Pezinok, aj pre nás, fanúši-
kov basketbalu.

Chcel by som sa poďakovať všetkým hráčom, ale hlavne Pet-
rovi Mičudovi a Andrejovi Lukjancovi za krásne basketbalové zá-
žitky a za vernosť zelenému pezinskému dresu.Miči, Andrej,
prajeme Vám v osobnom a športovom živote veľa úspechov.

František Demovič a fanúšikovia z Cajle

Miči, Andrej, ďakujeme!

Mesto Pezinok už tradične vyhodnocuje 10 najlepších špor-
tovcov a 3 športové kolektívy roka. V posledných rokoch podá-
vali návrhy na ocenenie len športové kluby, avšak v tomto roku
majú možnosť podať nomináciu aj občania a to v termíne do

. Nomináciu treba doručiť na Mestský úrad v Pezinku p.
Odehnalovej v písomnej forme, alebo e-mailom na adresu

. Nominovať možno v nasledov-
ných kategóriách:

V nominácii je po-
trebné uviesť meno a priezvisko nominovaného jednotlivca ale-
bo názov kolektívu, šport a kategóriu, v ktorej je nominovaný,
klub, za ktorý súťaží a úspechy v roku 2010. Hodnotia sa nasle-
dovné výsledky: Olympijské (paralympijské) hry, Majstrovstvá
sveta, Majstrovstvá Európy, SP, EP, Majstrovstvá Slovenska, vý-
znamné medzinárodné podujatia, významné domáce podujati-
a. Nominovaní môžu byť športovci, ktorí športujú v klube so síd-
lom v Pezinku aj keď nie sú občanmi Pezinka, alebo športovci,
ktorí športujú v klube mimo mesta Pezinok a majú trvalý pobyt
na území mesta Pezinok.

10.
2. 2011

Juniori(ky) jednotlivci, seniori(ky) jednot-
livci, juniorský kolektív, seniorský kolektív.

mari-
a.odehnalova@msupezinok.sk

Nominujte najlepšieho športovca!

l

l

(extraliga ženy) - 16 kolo: Spišská Nová Ves –
VTC Pezinok 1:3, 17. kolo: VTC – UKF Nitra 3:2, 18. kolo: Žilina –
VTC 0:3, 19. kolo: VTC – Senica 3:1, 20. kolo: VTC – Žiar n/H
3:2.

– Po vlaňajšom októbrovom vážnom zranení sa
najlepší slovenský horský cyklista Filip Polc už zotavil a znovu
preteká. Cez druhý januárový víkend štartoval na mestskom
zjazde Feria Deportiva Urbana v kolumbijskom Monizales a
umiestnil sa na peknom treťom mieste.

VOLEJBAL

KOLUMBIA

KRÁTKOl


