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V dňoch 14. - 17. apríla 2011 zabezpečí Mesto Pezinok pre svo-
jich obyvateľov zber veľkoobjemového odpadu. V týchto dňoch bu-
de v čase od 8.00 do 18.00 hodiny otvorený areál bývalej motokáro-
vej drahy na Fajgalskej ceste. Pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť dovezený
odpad do pripravených kontajnerov. Za dovezený odpad sa neplatí.
Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber veľkoobjemového
odpadu a biologického odpadu od fyzických osôb. Firmy a podnika-
telia si musia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

(OM)

Termín jarného upratovania

Štatistický úrad SR vydal s
účinnosťou od 15. februára
2011 Metodický pokyn, ktorým
sa upravuje postup obcí pri prí-
prave, priebehu a vykonaní sčí-
tania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Podľa tohto pokynu
najneskôr 18. apríla musí byť na
celom území Slovenskej repub-
liky ukončený výber sčítacích ko-
misárov. S výberom sčítacích
komisárov môžu obce začať po
4. marci, keď obvodné úrady
ukončia tvorbu sčítacích obvo-
dov.

Pri sčítaní v roku 2011 sa bu-
de u nás po prvý raz zisťovať
okrem miesta trvalého pobytu
aj obvyklé bydlisko, teda mies-
to, na ktorom sa obyvateľ
zdržiava väčšiu časť roka, kde
najčastejšie trávi denný a noč-
ný odpočinok. Tento údaj zo sčí-
tania môže zaujímavým spô-
sobom zmeniť počty obyva-
teľov jednotlivých sídiel a v bud-
úcnosti prispieť k spravodlivej-
šiemu rozdeľovaniu podielo-
vých daní podľa reálneho poby-
tu obyvateľov. Zisťovanie
obvyklého bydliska je teda sil-
nou motiváciou pre obce, aby
na svojom území zabezpeči-
li sčítanie skutočne každého jed-
ného obyvateľa. Významnú úlo-
hu môžu pri tom zohrať sčítací

komisári. Práve postup pri ich
výbere, zabezpečení činnosti a
úlohy sčítacích komisárov tvo-
ria podstatnú časť spomínané-
ho metodického pokynu, ktoré-
ho cieľom je zabez-pečiť jed-
notný postup obcí pri plnení
úloh spojených s ús-pešným
zvládnutím májového sčítania
obyvateľov, domov a bytov.

Sčítací komisári začnú nav-
števovaťdomácnosti od 13. má-
ja, aby obyvateľom odovzdali
sčítacie tlačivá a identifikátory
potrebné na právoplatné sčíta-
nie v listinnej podobe i elektro-
nickej forme. Do sčítacích for-
mulárov sa budú zapisovať úda-
je aktuálne k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, teda k polnoci
z piatku 20. mája na sobotu 21.
mája. Sčítanie obyvateľov, do-
mov a bytov musia sčítací komi-
sári ukončiť najneskôr 6. júna.

Sčítacím komisárom môže
byť štátny občan Slovenskej re-

publiky starší ako 18 rokov, kto-
rý je bezúhonný a spôsobilý na
právne úkony. Štatistický úrad
vo svojom metodickom pokyne
odporúča obciam, aby za sčíta-
cích komisárov vyberali obča-
nov odborne vyspelých, s komu-
nikačnými zručnosťami, fyzicky
schopných na plnenie úloh súvi-
siacich so sčítaním. Malo by ísť
o osoby, ktoré bývajú v obci ale-
bo v jej blízkom okolí. Obce vy-
berú aj náhradníkov sčítacích
komisárov pre prípad, že v čase
sčítania nebude niektorý z vyme-
novaných sčítacích komisárov
schopný z akýchkoľvek dôvo-
dov vykonať sčítanie. Štatistic-
ký úrad vo svojom metodickom
pokyne pamätá aj na sťažené
podmienky pri sčítaní niekto-
rých skupín obyvateľov obce. V
tejto súvislosti upozorňuje, že
môžu sčítacím komisárom, ak je
to potrebné, uľahčiť výkon ich
činnosti aj spoluprácou so so-
ciálnymi pracovníkmi a pracov-
níkmi komunitných centier.

Výška odmeny, ktorú musia
obce vyplatiť sčítacím komisá-
rom do 30 dní po ukončení ich
činnosti, bude určená v Meto-
dickom pokyne na zabezpeče-
nie financovania prípravy, prie-
behu a vykonania sčítania, ktorý
vydá štatistický úrad v spoluprá-

ci s ministerstvom financií. Po
metodických pokynoch pre tvor-
bu sčítacích obvodov, pre ob-
vodné úrady a pre obce pôjde o
ďalší zo série dokumentov Šta-
tistického úradu SR, ktoré zjed-
notia postup orgánov štátnej
správy a samosprávy pri prípra-
ve a vykonaní sčítania obyva-
teľov, domov a bytov v roku
2011.

Štatistický úrad SR
Zuzana Štukovská

V máji nás čaká sčítanie

Obyvatelia Záhradnej ulice, vlastníci bytov a spoločenstvá vlast-
níkov boli v minulých dňoch informovaní o začiatku generálnej re-
konštrukcie ulice, ktorá začne 1. apríla a bude trvať šesť mesia-
cov. Harmonogram prác je dostupný na Mestskom úrade – Odde-
lení výstavby a zverejnia ho aj mestské médiá.

V súčasnosti mesto upozornilo na možnosť vykonať rekonštruk-
cie domových prípojok, pretože po dokončení stavebných prác už
ďalšie rozkopávky nebudú možné. Náhradné parkovanie odpor-
účame na parkovisku NC BILLA(v nočných hodinách), na Šanco-
vej ulici, na parkovisku na Kupeckéhoulici alebo na parkovisku na
na rohu Ulice 1. mája a Bernolákovej ulice. (ra)

Keď potrebujete urobiť prípojku, urobte to rýchlo!
Rekonštrukcia Záhradná ul.

Už sme niekoľkokrát informovali o príprave nového Územného
plánu mesta Pezinok (ÚPN), ktorý by mal nadobudnúť účinnosť kon-
com tohto roka. Pre Mesto Pezinok ho pripravuje spoločnosťAurex
Bratislava, ktorá v súčasnosti pracuje aj na novom ÚPN
Bratislavského kraja. Odborní pracovníci mesta absolvovali už nie-
koľko prezentácií navrhovaných riešení. Prebehlo aj pripomienko-
vanie zo strany mestského úradu a stavebného úradu. V súčasnos-
ti prebieha spracovanie konceptu riešenia ÚPN v dvoch variantoch.
Tu plynie lehota troch mesiacov od písomného pokynu od obstará-
vateľa po schválenie zadania. Nasledovať bude prerokovanie kon-
ceptu s občanmi na verejnom zhromaždení a v komisii územného
plánovania a životného prostredia. Potom už bude nasledovať za-
pracovanie pripomienok a schválenie konceptu v mestskom zastu-
piteľstve a ďalšie kroky, o ktorých budeme občanov pravidelne in-
formovať.

Nový územný plán bude na jednej strane odrážať aktuálne trendy
a požiadavky fyzických a právnických osôb, no na druhej strane mu-
sí rešpektovať požiadavky obyvateľov, ktorí tu žijú a pracujú.
Uvedieme len jeden príklad. Ak by sme dnes vyhoveli žiadateľom
na zmeny, napr. na preklasifikáciu ich pozemkov z dnešného stavu
(vinica, trávnatý porast, rekreácia a pod.) na stavebné pozemky,
zvýšil by sa počet obyvateľov o viac ako 15 tisíc , čo by znamenalo
absolútny kolaps mesta. A to nielen v oblasti dopravy a parkovania,
ale aj služieb, školstva a mnohých iných oblastí. A najmä, Pezinok
by navždy stratil ráz malebného vinohradníckeho malokarpatského
mestečka so svojou typickou atmosférou a všetkým tým,čo dnes
občania naňom oceňujú a čo k nám ľudí priťahuje. Som presvedče-
ný, že to nikto z nás nechce.

Verím, že poslanci MsZ , ktorí budú konečnú verziu ÚPN
schvaľovať, to nikdy nedovolia. primátorOliver Solga,

Pred schvaľovaním ÚPN

Pre stovky pezinských drobcov boli dva februárové dni (10.
a 11.) veľkým zážitkom. V sprievode rodičov sa zúčastnili zá-
pisu do prvého ročníka základnej školy. Hračky v materskej
škole a vo svojich domovoch na chvíľu vymenili za ceruzky
a farbičky a v ozajstnej školskej lavici pred zrakmi svojich

budúcich učiteľov prezentovali svoje schopnosti. Do štyroch
našich základných škôl prišlo na zápis 340 detí. V dvoch ich
bolo viac ako môžu prijať, preto časť z nich presunuli tam,
kde ešte chýbali. Do škôl budúci prváčikovia nastúpia v sep-
tembri. (mo)

Zápis detí do prvého ročníka v Základnej škole na Kupeckého ulici. Foto (mo)



KOMISIA EKONOMIKY A FI-
NANCIÍ
Predseda: pod-
predseda: tajomní-
k: členovia

KOMISIA ŠKOLSTVA A MLÁ-
DEŽE
Predseda:
podpredseda:

tajomník:
členovia

KOMISIA SOCIÁLNEJ STA-
ROSTLIVOSTI A ZDRAVOT-
NÍCTVA(KSSaZ)
Predseda: pod-
predseda: taj-

Miloš Andel,
JurajČech,

Alena Gusejnová, –
Mário Branný, Ján Čech,
Branislav Dušek, Erik Gott-
schall, Gabriela Groschmidto-
vá, Radoslav Hlúšek, Andrej
Jendek, Kamil Ježík, Peter
Kadlec, Roland Koncz, Juraj
Pátek, Miroslav Senka, Daniel
Strapák, Oto Tóth, Michal Uhe-
rek, Ján Vojtek, Martin Zbudila;

Božena Mizerová,
Daniela Baue-

rová, Viera Tóthová,
– Bibiana Balážová,

Anton Eliáš, Gabriela Grosch-
midtová, Eva Kulichová, Ivana
Lacková , R o m a n Mács ,
Ľubomír Pajtinka, Jozefína
Petrá-šová, Sylvia Prešinská,
Tat iana Sroková, Eduard
Štamm, Ka-tarína Vladová;

Marián Pátek,
Richard Demovič,
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omník: členovia

KOMISIAKULTÚRY
Predseda: pod-
predseda:

tajomník:
členovia

KOMISIAŠPORTU
Predseda: pod-
predseda: taj-
omník: čle-
novia

KOMISIA VINOHRADNÍCTVA
AVINÁRSTVA
Predseda:

Milan Hýll, –
Andrea Bertová, Iveta Bulavo-vá,
Martin Dulaj, Katarína Ester-lová,
Marián Hanúsek, Miloš Hla-
vačka, Tatiana Janečková, Zita
Joklová, Ľudovít Juráš, Alžbeta
Lančaričová, Elena Matuská, Mi-
chal Pozsgai, Eva Šišková;

František Féder,
Drahomír Šmahov-

ský, Jarmila Horvá-
thová, – Matej Braun,
Juraj Hanulík, Danka Hanúsko-
vá, Peter Hýross, Ľuboš Jurík,
Martin Kodaj, Tomáš Molnár, Ka-
mila Némethová, Stanislav Pá-
tek, Júlia Piačková, Dana Polá-
ková, Katarína Popelková, Zu-
zana Slezáková, Eva Ševčíková,
Ján Štrba, Kvetoslava Štrbová;

Pavol Alexy,
Adam Solga,

Mária Odehnalová,
– predsedovia alebo nomi-

nanti jednotlivých športových klu-
bov a združení;

Gabriel Guštafík,

podpredseda: taj-
omník: čle-
novia

KOMISIA CESTOVNÉHO RU-
CHU
Predseda:
podpredseda:

tajomník: čle-
novia

KOMISIA VEREJNÉHO PO-
RIADKU
Predseda:

podpredseda:
tajomník:
členovia

René Bílik,
Soňa Sandtnerová,

– Vladimír Baričič, Oľ-ga
Bejdáková, Peter Bórik, Du-šan
Čech, Ján Hacaj, Martin
Hrubala, Imrich Lipár, Milan Pa-
velka, Vladimír Píš, Tomáš
Pitoňák, Richard Polkoráb, Mi-
lan Skovajsa, Ľudovít Tretina,
Gabriela Vojteková;

Elena Jurčíková,
Peter Wittgrú-

ber, Peter Vlasák,
– Roman Farkaš, Da-

niela Gašparovičová, Lukáš
Krasňanský, Emanuel Noga,
Peter Ronec, Viktória Tahotná,
Rastislav Trojan;

Jozef Chynoran-
ský, Ľubomír
Čech, Beáta Da-
dajová, – Ján Bíž, Ivan
Dubovský, Peter Fraňo,
Ľubomír Gašparovič, Vojtech
Gottschall, Ladislav Hajko, Pe-
ter Jedinák, Rudolf Ondrovič,
Branislav Trojan, Miroslav Tull-
ner.

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
na svojom riadnom zasadnutí
20. decembra schválilo zloženie
svojich deviatich komisií, ktoré
boli zriadené v zmysle ustanove-
nia § 15 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení. Komi-sie sú
poradné, iniciatívne a kontrolné
orgány. Sú zložené z poslancov
mestského zastupiteľstva a ďal-
ších osôb z radov odborníkov.
Členov komisií volí MsZ. Úlohy
komisií vymedzuje mestské za-
stupiteľstvo.

Miroslav Král,
Zuzana Čaputová,

Iveta Szabová,
– Juraj Čech, Pavol Če-

chvala, Paulína Burgerová,
Peter Galan, Jozef Greguš, Mi-
lan Grell, Vladimír Halamíček,
Juraj Ilavský, Roman Klimek,
Peter Kramár, Ján Matuský,
Vladimír Mizerák, Vladimír
Nosko, Michal Ondrovič, Juraj
Pátek, Jaroslav Pavlovič, Jozef
Popluhár, Juraj Šesták, Milan
Šimovič, Marián Šipoš, Kveto-
slava Štrbová, Danica Tomašo-
vých, František Varecha;

KOMISIA ÚZEMNÉHO ROZ-
VOJA A ŽIVOTNÉHO PROS-
TREDIA
Predseda: pod-
predseda:
tajomník: čle-
novia

V roku 2010 bolo na Mestskom úrade v Pezinku zaevidova-
ných 64 sťažností. Väčšina z nich (42) bola doručená poštou,
ostatné osobne (15) a elektronickou poštou (7). Tri podania boli
anonymné. Centrálnu evidenciu sťažností vedie Útvar hlavnej
kontrolórky. Sťažnosti prešetroval ÚHK alebo boli postúpené
na priame vybavenie kompetentným pracovníkom príslušných
oddelení MsÚ. Pri vybavovaní všetkých podaní bola dodržaná
zákonná lehota na vybavenie. Zo 64 sťažností bolo desať
oprávnených, 18 neopodstatnených a 36 neprijatých, postúpe-
n ý c h i n ý m i n š t i t ú c i á m a l e b o o d l o ž e n ý c h .

Vlani bolo na MsÚ doručených desať petícií od občanov.
Jedna bola odstúpená z Obvodného úradu životného prostre-
dia v Pezinku v predmete nedokončenej prístavby k bytového
domu na ul. L. Novomeského na sídlisku Sever. Štyri petície pre-
šetrovalo oddelenie životného prostredia MsÚ a šesťútvar hlav-
nej kontrolórky s príslušnými oddeleniami MsÚ.

(mo)

Vybavovanie sťažností a petícií

V stredu 26. januára sa uskutočnilo prvé zasadnutie Komi-
sie cestovného ruchu a turistiky. Najskôr sa novozvoleným
členom predstavila nová predsedníčka komisie Mgr. Elena
Jurčíková, ktorá potom spolu s podpredsedom Bc. Petrom
Wittgrúberom na zasadnutí privítala primátora Mgr. Olivera
Solgu, viceprimátora Ing. Miloša Andela a vedúcu odd.
vzťahov s verejnosťou MsÚ a projektovú manažérku Ing.
Moniku Krnáčovú.

Primátor O. Solga vo svojom príhovore vyslovil presvedče-
nie, že novozvolení členovia komisie budú svojou prácou ná-
pomocní rozvoju cestovného ruchu v našom meste. Pripo-
menul nutnosť ďalej vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj
CR, aby sa dosiahlo predĺženie pobytov návštevníkov mesta
z niekoľkých hodín na niekoľko dní. Treba zachovať tradíciu
uskutočňovaných osvedčených podujatí, ale tiež dať priestor
novým návrhom, ktoré môžu prispieť k rozvoju CR a turistiky
v meste i regióne.

V programe prvého zasadnutia komisie dominovali body -
schválenie štatútu komisie CR a turistiky, vyhodnoteniečin-
nosti komisie za uplynulý rok, plán činnosti na budúci rok, ná-
vrh na zlepšenie spolupráce so subjektami CR v meste a re-
gióne. Hovorilo sa aj o Mestskom informačnom centre, ktoré
by malo byť na viditeľnejšom mieste a dostupnejšie pre obča-
nov a návštevníkov mesta. Bude potrebné viac spolupraco-
vať s okolitými mestami a dedinami a skĺbiť jednotlivé kultúr-
ne akcie a podujatia, aby sa prilákalo do nášho regiónu ešte
viac návštevníkov.Ďalšou úlohou bude pokračovať v spolu-
práci s partnerskými mestami v skvalitňovaní úrovne poskyto-
vania informácií a služieb a zlepšovaní image mesta ako tu-
ristickej destinácie.
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 2. marca. (pv,pr)

Činnosť komisií MsZl

Prvé zasadnutie Komisie CR a turistiky

Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Minis-
terstva vnútra SR vykonala kontrolu Mesta Pezinok, pri ktorej
hodnotila vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva, vykoná-
vanie hlásnej služby na území mesta, vytváranie jednotiek a
zariadení civilnej ochrany, pripravenosť osôb a dokumentácie
na riadenie záchranných prác aďalšie oblasti CO. Kontrola
konštatovala, že úlohy vo všetkých oblastiach sa plnia v sú-
lade s príslušnými právnymi normami. (ra)

Kontrola plnenia úloh v oblasti CO
Narodil sa v roku 1961 v Smo-

leniciach, okres Trnava. Detstvo
a študentské roky prežil v Mod-
re. Po ukončení štúdia na mod-
ranskom gymnáziu, absolvoval
vysokoškolské štúdium na VŠE

v Bratislave – Fakulta ekonomi-
ky a riadenia výrobných odvet-
ví. Štúdium ukončil v r. 1985.
Ako čerstvý absolvent nastúpil
do poľnohospodárskeho podni-
ku vo Svätom Jure. V roku 1996
prešiel pracovať na pozíciu
ekonóma do súkromnej výrob-
no-obchodnej spoločnosti v
Brati-slave. Od roku 2000 zastá-
val funkciu ekonomického náme-
s-tníka v Stavebnom bytovom
družstve so sídlom v Pezinku.

Od roku 2007 pracoval ako
člen Komisie pre ekonomiku a
financie MsZ v Pezinku. V roku
2008 sa začal aj politicky anga-
žovať, vstúpil do SDKÚ-DS.
Pred komunálnymi voľbami v r.
2010 presadzoval širšiu politic-
kú spoluprácu s inými stranami.
Výsledkom bol vznik koalície
SDKÚ-DS, KDH, OKS. Po
úspešných voľbách sa stal po

slancom MsZ v Pezinku a bol vy-
menovaný za zástupcu primá-
tora. Poslanci MsZ ho zvolili za
predsedu komisie pre ekonomi-
ku a financie. Je ženatý, má dve
deti.

Narodil sa 28. júla 1951 v Pe-
zinku. Je absolventom Vysokej
školy ekonomickej, Fakulta ria-
denia výrobných odvetví.

Pracoval v Západosloven-
ských tehelniach v Pezinku, v
š. p. ZDROJ, OZ Senec, bol
predsedom predstavenstva ak-
ciových spoločností Budig Bra-
tislava a Poing Bratislava.

Poslancom MsZ v Pezinku je
štvrté volebné obdobie. Od r.
2006 je zástupcom primátora, v
minulom funkčnom období bol

Ing. Miloš Andel

Ing Ján Čech

tiež členom Mestskej rady. Po
parlamentných voľbách v r.
2006 sa stal poslancom Národ-
nej rady Slovenskej republiky.
Bo l č lenom výboru pre
poľnohospodárstvo, životné pro-
stredie a ochranu prírody. Je že-
natý, má tri deti.

Vlani každý občan Pezinka vyprodukoval v priemere 281,27
kg netriedeného odpadu a 93,84 kg separátov (papier, plasty,
sklo, bioodpad, nebezpečný odpad, kovy). K triedeniu prispeli
aj základné školy, ktoré vytriedili 115,27 ton papiera z celkové-
ho množstva 373,49 ton. Skla sa vytriedilo 98,06 ton,čo je na
ú r o v n i m i n u l ý c h r o k o v , p o d o b n e j e t o a j
u biologického odpadu z rodinných domov (1297,40 ton).
V roku 2010 sa zvýšili intervaly vývozu plastov z kontajnerov na
sídliskách z 26 na 52 razy, čo sa prejavilo aj v množstve
vyzbieraného separátu – 320,12 ton (v r. 2009 sa vyzbieralo
81,66 ton). V zbernom mieste nebezpečných odpadov sa
vyzbieralo zatiaľ najviac odpadu – 65,77 ton (v r. 2009 to bolo
48,95 ton). Vlani sa prvý raz počas jarného a jesenného
zberu vytriedil kovový odpad od občanov v množstve 6,82 t.

Opatrenia na zlepšenie úrovne triedenia plastov priniesli svo-
je ovocie; tento rok Mesto Pezinok zvýšilo intervaly vývozu pa-
piera na sídliskách. Očakávame teda lepšie výsledky v triedení
tohto separátu a väčšiu spokojnosť obyvateľov,
keďže kontajnery na papier sa nebudú prepĺňať. (OM)

Ako sme triedili v minulom roku

Aj v tomto roku umožní Mesto
Pezinok občanom, aby si osob-
ne prevzali platobné výmery za
daň z nehnuteľností aj za komu-
nálny odpad a zároveň si vyspo-
riadali daňové povinnosti pria-
mo v pokladni mestského úra-
du.

V čase od 14. do 18. marca
2011 počas tzv „dlhého týždňa“
budú pracovníčky ekonomické-
ho oddelenia – referátu daní z
nehnuteľností a miestneho po

platku za komunálny odpad a po-
kladníci k dispozícii občanom v
čase od 7,30 do 18,00 nepretrži-
te. Proti podpisu budú vydávané
platobné výmery , ktoré bude
možné ihneď zaplatiť v pokladni
mestského úradu. K dispozícii
budú štyri pracoviská pokladnič-
ných priečinkov. Kaž-dý platob-
ný výmer je v tomto roku opatre-
ný jedinečným čiarovým kódom
a pri úhrade v hotovosti je nevy-
hnutné mať k dis-pozícii tento
platobný výmer. Platbu v po-
kladni je možné realizovaťaj pro-
stredníctvom platobných kariet.

Úhrada dane z nehnuteľností
a poplatku sa môže zrealizovať
aj priamym vkladom na účty v
bankách ktoré sú uvedené v pla

tobných výmeroch, prostredníc-
tvom internetbankingu alebo na
pošte poštovou poukážkou.

Platobné výmery, ktoré ne-
budú osobne prebraté, bude
Mes-to Pezinok následne do-
ručovať občanom prostredníc-
tvom svojich kuriérov, alebo poš-
tou.

Týmto Mesto Pezinok sleduje
úsporné opatrenie na poštov-
nom. Žiadame občanov o ústre-
tovosť, aby využili „dlhý týž-
deň“ a prišli si osobne vy-
zdvihnúť platobné výmery a v
rámci možností si aj vysporiadať
daňové povinnosti.

Vedúca ekonomického oddelenia
Ing. J. Sandtnerová

„DLHÝ TÝŽDEŇ“ od 14. do 18. marca
Občania si môžu vy-
braťplatobné výmery
za daň z nehnuteľ-
ností aj za komunál-
ny odpad

Celoslovenský informačný
portál Slovakregion aj v minu-
lom roku organizoval súťaž o
najkrajšie mesto a obec na
Slovensku. Naše mesto sa v
súťaži umiestnilo na peknom
piatom mieste. Na prvom
mieste v roku 2010 sa u-
miestnil Bardejov, minulo-
ročný víťaz – Skalica skonči-
la na štvrtom mieste. Pezi-
nok sa v minulom roku u-
miestnil na vynikajúcom dru-
hom mieste.

V roku 2010
Pezinok piaty

Súťaž o najkrajšie
mesto a obec SR
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V rámci tradičného veľtrhu Slovakiatour a Gastrofest v brati-
slavskej Inchebe sa konal už 5. ročník populárnej súťaže
v pečení bratislavského rožka. Kto by nepoznal túto lahôdku s
makovou či orechovou plnkou, ktorej ochranná značka bude čo-
skoro registrovaná aj v Európskej únii. Odborný dozor nad
súťažou družstiev z piatich štátov má Cech pekárov a cukrárov
Západného Slovenska, ktorý má sídlo v Pezinku. Podpred-
sedom združenia je Pezinčan Ing. Vojtech Gottschal, ktorý spolu
s cechmajstrom Vojtechom Semešom udeľovali 22. januára oce-
nenia pred zaplnenou sálou. Ocenení neboli len učni a majstri
poctivého remesla pekárskeho a cukrárskeho, ale aj primátor
Bratislavy Milan Ftáčnik, primátor Pezinka Oliver Solga a gene-
rálny riaditeľ InchebyAlexander Rozin. Podľa vyjadrení všetkých
zúčastnených bratislavské rožky, ktoré sa nepretržite vyrábajú
od roku 1785, boli aj tento rok vynikajúce. (ra)

Súťaž v pečení rožkov
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Mestská polícia začala v minulom mesiaciďalšiu informačnú
kampaň v školách v Pezinku. Uskutočňuje sa formou letákov,
ktoré sú zamerané na prevenciu kriminality a inej protispo-
ločenskej činnosti. Ich názvy sú: (le-
ták pre žiakov), (leták pre učite-
ľov), (leták pre vedenie škôl),

(leták pre rodičov),
( leták pre všetky vekové kategórie),

(leták pre všetky vekové kategórie).
Letáky budú distribuovať osobne členovia oddelenia preven-

cie kriminality do všetkých škôl a vybraných inštitúcií v Pezinku.
Aktivita je výsledkom nášho projektu ( Poznaním k hodnotnému
životu), ktorý podporuje Rada vlády SR pre prevenciu kriminali-
ty, pričom mediálnu podporu projektu na národnej úrovni za-
bezpečujú Občianske združenie – spoločne proti kriminalite
a OZ PRODYNAMIK.

Máte v triede šikanovanie?
Ako riešiť šikanovanie v škole

Kým niekoho pozvete do školy 10
rád ak zistíte drogy v rodine Grafit a tag ako
chorobopis 7 rád na cesty

Miroslav Schlesinger

Nová informačná kampaň
mestskej polície

ň -

-
ň

ň

D a 1. 2. 2011 nás ná
hle predišla do ve nosti
naša dobrá a milá kole
gy a z Mestského úradu
vo veku 55 rokov

Tí,
ktorí ste ju poznali a mali
radi, s láskou a úctou spo-
mínajte na u spolu s na-
mi.

č

Ing.
Helenka Kobzová

Mesto Pezinok ďakuje všet-
kým, ktorí sa podieľali na účasti
na medzinárodnom veľtrhu ces-
tovného ruchu ITF SLOVAKIA-
TOUR 2011, konaného v brati-
slavskej Inchebe v dňoch 20.
- 23. januára. Oceňujeme ocho-
tu, ústretovosť, úspešnú spolu-
prácu a dôstojnú prezentáciu
(p. Hermysovej, p. Matyšáka, p.
Nagya, p. Boriša, p. Ulricha, p.
Vitáloša, p. Pečuka, Strednej
odbornej školy na Komenského
ul., Združenia vinohradníkov a
vinárov Pezinka, Klubu sprie-
vodcov mesta Pezinok, E-
VIRSu – p. Slezáka, Malokar-
patského múzea, Mestskej vino-
téky, Strednej odbornej školy vi-
nársko-ovocinárskej v Modre a
študentiek Obchodnej akadé-
mie – V. Mižákovej a A. Něm-
covej). Ceníme si vašu pria-
zeň a podporu a tešíme sa na
vzájomnú spoluprácu v budúc-
nosti. (pv)

Ďakujeme za pomoc

Mesto vykonáva v zmysle §
28 písm. f) zákona NR SR č.
478/2002 Z. z. o ochrane o-
vzdušia štátnu správu pre tzv.
malé zdroje znečisťovania o-
vzdušia (MZZO). Prevádzko-
vatelia zdrojov znečisťovania
ovzdušia sú povinní každoroč-
ne do 15. februára oznámiťmes-
tu údaje, na základe ktorých
budú spoplatnení – viď § 6 ods.
4 zákona č. 401/1998 Z. z.
o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších
predpisov.

Podrobnosti upravujúce po-
vinnosti prevádzkovateľov ma-
lých zdrojov znečisťovania
ovzdušia v meste Pezinok upra

Nezabudli ste oznámiť údaje o znečisťovaní ovzdušia?
vilo mestské zastupiteľstvo
Všeobecne záväzným nariade-
ním č. 10/2003 o ochrane
ovzdušia a o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia. Na
ohlasovaciu povinnosť môžu
prevádzkovatelia MZZO použiť
vzorové tlačivo, za každý zdroj
zvlášť. Tlačivo „Oznámenie úda-
jov potrebných pre určenie výš-
ky poplatku za znečisťovanie
ovzdušia na rok 2011“ je možné
vyzdvihnúť si v kancelárii prvé-
ho kontaktu MsÚ Pezi-nok ale-
bo stiahnuť si ho z in-ternetovej
stránky Mesta Pezi-nok.

Bližšie informácie získate na
Oddelení životného prostredia
MsÚ Pezinok (tel. 033/6901

150. (OŽP )

vedúcej Oddelenia životného
prostredia MsÚ Renáty Kli-
mentovej

Ktorých obyvateľov alebo
firiem sa povinnosť platiť za
znečisťovanie ovzdušia malý-
mi zdrojmi znečisťovania
vlastne týka?

l

„Vzťahuje sa to na prevádzky,
bytovky, skládky a iné tzv. malé
zdroje znečisťovania podľa zá-
kona. Pokiaľ ide o kúrenie, netý-
ka sa to rodinných domov. Za by-
tovky to uhrádzajú správcovia

bytoviek, ale v prípadoch, keď
je bytovka v správe nájomníkov
( vlastné kotolne), na tieto sa po-
vinnosť platiť za znečisťovanie
ovzdušia vzťahuje. “

„Vyzývame ich, aby si túto po-
vinnosť splnili čo najskôr. Zatiaľ
ich sankcionovať nebudeme,
ale povinnosť zaplatiť za
znečisťovanie ovzdušia v sta-
novenom termíne, treba mať na
zreteli aj pre budúcnosť.“

l Čo s tými, ktorí na povin-
nosť zaplatiť poplatok za
znečisťovanie ovzdušia do
stanoveného termínu 15. 2.
zabudli?

( m o )

Spýtali sme sa

VI. ročník Pezinského plavec-
kého maratónu sa z technických
príčin v plánovanom termíne 11.
– 12. marca neuskutoční. Po-
dujatie sa bude konať v náhrad-
nom termíne o týždeň neskôr a to
v dňoch 18. a 19. marca v
Mestskej plavárni na Komen-
ského ulici v Pezinku. K podujatiu
by sme chceli ešte uviesť, že ča-
sový harmonogram pre školy,
športové kluby a verejnosť budú
zverejnené spolu s ostatnými in

formáciami o plaveckom marató-
ne na web stránke mesta
Pezinok alebo
ich získate na t.č. 033/6901 102
na oddelení vzťahov s verej-
nosťou MsÚ Pezinok. Predpokla-
daný štart je na pravé poludnie (o
12.00 hod.) v piatok 18. marca.
Ukončenie pretekov je v sobotu
19. marca o 12.00 hod. Vstup do
plavárne počas maratónu je sa-
mozrejme pre všetkých záujem-
cov bezplatný.

www.-pezinok.sk

(pv)
Na maratóne pod dohľadom rodičov plávali aj deti. Foto (mo)

Plavecký maratón o týždeň neskôr

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2011
Mesta Pezinok bol stanovený cenník nájomného za užívacie
právo k hrobu nasledovne:

Druh hrobu Obdobie prenájmu Nájomné

a) jednohrob 10 rokov 34 €
b) dvojhrob 10 rokov 67 €
c) trojhrob 10 rokov 100 €
d) štvorhrob 10 rokov 134 €
e) detský hrob 10 rokov 17 €
f) urnový hrob 10 rokov 17 €

Cena nájomného
za užívacie právo k hrobu

Prvý tohtoročný „milión“, po novom presnejšie 35 284 €, pôjde
z rozpočtu mesta na Základnú školu na Fándlyho ulici, ktorá bu-
de mať za tieto peniaze už v budúcom mesiaci 36 nových okien.
Celkovo na tento rok uvoľnilo mestské zastupiteľstvo na opravy
škôl sumu 250 tisíc eur. (ra)

Nové okná pre školu

l Pisateľ Rudolf Richter nám
vytkol, že sme v minulom čísle
nezverejnili váš plat v eurách,
len údaj z uznesenia MsZ –
3,21 násobok mzdy v národ-
nom hospodárstve. Mô-žete
plat vyjadriť aj v eurách?

„Nikdy som nemal a ani dnes
nemám problém zverejniť svoj
plat. Od januára do apríla 2011
(kedy príde k výraznému zníže-
niu platov primátorov) je môj plat
4780 eur ( po zdanení 3300 eu-
r). Okrem platu nepoberám od
mesta žiadne odmeny, ani iné
výhody či pôžitky. Vzdal som sa
akýchkoľvek odmien. Súčas-nú
výšku platu mi schválilo mest-
ské zastupiteľstvo v decembri
2010 na základe dlhodobých po-
zitívnych výsledkov vo funkcii pri-
mátora s prihliadnutím najmä na
ekonomické ukazovatele a to
hlavne v čase hospodárskej krí-
zy. Vážim si podporu obča-nov,
ktorá sa prejavila aj v ostatných
voľbách, v ktorých som získal 75
percent hlasov. Aj vtedy bola
známa výška môjho platu.
Ubezpečujem všetkých, že výš-
ka platu nehrá pri výkone funk-
cie primátora prvoradú úlohu.
Som si vedomý, že terajšie medi-
alizovanie výšky platov primáto-
rov je prekrývaním skutočných
problémov, ktoré naša spoloč-
nosť má a zároveň má zahrať na
povestnú slovenskú vlastnosť,
ktorou je závisť. Bol
som jedným z prvých, ktorí upo-
zorňovali na disproporcie v od-
meňovaní primátorov a zúčast-
nil som sa iniciovania zmien pla-
tových pomerov, ich objektivizá-
cie podľa počtu obyvateľov, od-
pracovaných rokov vo funkcii a
najmä od hospodárskych vý-
sledkov mesta. Bol som 20. janu-
ára u premiérky vlády SR, ktorú

som o.i. požiadal, aby primátori
neboli v otázke platov rukojem-
níkmi zastupiteľstiev a politic-
kých strán. Moje návrhy si osvo-
jila aj Únia miest Sloven-ska.
Upozornil som i na to, že tak ako
v športe, pravidlá sa určujú na
začiatku a nie počas zápasu.
Mnohí moji kolegovia by sa iste
boli rozhodovali inak, keby boli
vedeli, že ich platy budú po nie-
koľkých mesiacoch výrazne
znížené. Faktom totiž je, že mno-
hí prišli zo súkromnej sféry, kde
ich platy boli podstatne vyššie.
Tiež sa často sám seba pýtam,
prečo tak málo ľudí je ochotných
prevziať bremeno zodpoved-
nosti a kandidovať na funkciu pri-
mátora, keď hovoríme o veľkých
platoch a takom závideniahod-
nom živote? “

„Pozmeňujúce návrhy poslan-
ca Krála boli pre mňa prekvape-
ním už i preto, že počas ôs-
mich rokov nemal k rokovacie-
mu poriadku a ďalším materiá-
lom žiadnu pripomienku. V jeho
návrhoch išlo o obmedzenie
práv a pôsobností primátora a
nahradenie kompetencií zastu-
piteľstvom. Som rád, že všetky
jeho návrhy poslanci zmietli zo
stola, pretože niektoré boli nie-
len obmedzením pôsobností pri-
mátora ale napr. v oblasti ban-
kových operácií by znamenali
aj vážne finančne straty pre mes-
to. Často im chýbala logi-
ka a ukazovali elementárnu ne-

Najviac času na ostatnom
rokovaní Mestského zastupi-
teľstva zabrali návrhy jedné-
ho z poslancov , ktoré smero-
vali k obmedzeniu vašich pri-
mátorských kompetencií v po-
rovnaní s predchádzajúcim
obdobím...

l

znalosť zákona. Nenáležitá bola
aj jeho kritika postov dvoch
viceprimátorov, najmä keď vie,
že viceprimátor Ing. Čech je
dlhodobo práceneschopný a
nečerpá žiadne finančné pros-
triedky od mesta. Vysvetlil som,
že v súčasnosti nemáme na
MsÚ obsadené tri pracovné po-
zície a práca, ktorá stále prib-
úda, je rozdeľovaná medzi mo-
jich kolegov bez navýšenia pla-
tov. Veľmi presne situáciu pome-
noval poslanec Martin Dulaj, kto-
rý vyzval pána Krála, aby uvie-
dol nejaký dôkaz pochybenia pri-
mátora alebo opodstatnenosti
ním navrhovaných zmien. Od-
povede sme sa nedočkali.“

„Osobne ma ako basketbalo-
vého fanúšika táto situácia
veľmi mrzí. V prvom rade však
treba povedať, že mesto basket-

V pezinskej športovej verej-
nosti ešte stále rezonuje
kauza rozpadu extraligového
majstrovského basketbalové-
ho tímu. Je to obrovská ško-
da. Aký je váš postoj k tomuto
problému?

l

bal podporovalo v medziach svo-
jich možností. Každoročne išlo
do klubu 600 – 800 tisíc korún z
dotácie na šport. V minulom
roku dokonca mestské zastupi-
teľstvo schválilo dotáciu ďalších
30 tisíc eur ( 900 tis. korún) z
hospodárskeho výsledku mes-
ta. Napriek tomu klub zanikol.
Príčin je viacero, nebudem ich
komentovať. Našou úlohou je,
aby tento tradičný šport v Pe-
zinku pokračoval. Mal som už
niekoľko stretnutí s trénermi mlá-
dežníckych družstiev a s ľuďmi,
ktorí chcú nezištne pomôcť.
Mesto ich podporí najmä finanč-
ne, ale i pri prenájmoch športo-
vých hál a technickom zabez-
pečení. Máme družstvá dievčat i
chlapcov. Rysuje sa aj silné
družstvo mužov, ktoré by začalo
možno v druhej lige. Všetko bu-
de o chuti hrať basketbal, ale i o
peniazoch, ktoré dá mesto a
možno i sponzori. Som pre-
svedčený, že basketbal v Pe-
zinku nezanikne, aj keď bude
zrejme trvať niekoľko rokov, kým
sa opäť spolu stretneme na ex-
traligových zápasoch.“ (mo)

Tri otázky primátorovi

Vo februári finišovali posledné práce na rekonštrukcii Zámoc-
kého parku. Po vydláždení brehov kameňom a geotextíliou, osa-
dení mobiliáru, a domčekov pre kačice na ostrovčekoch začalo po-
stupné napúšťanie jazera vodou. Pripravené sú už aj voliéry pre
pávy. Zemné a stavebné práce boli dokončené podľa harmono-
gramu, následne bude prebiehať kolaudačné konanie. Predpo-
kladá sa, že slávnostne bude park odovzdaný do využívania ve-
rejnosti 1.mája. (ra)

Zámocký park pred dokončením

V stredu 9.marca sa zídu poslanci mestského zastupiteľstva na
mimoriadnom zasadnutí. Hlavným bodmi programu bude
schvaľovanie finančných príspevkov na šport, kultúru a sociálnu vý-
pomoc.V tomto roku bolo na tieto tri oblasti z rozpočtu uvoľnených
spolu 90 tisíc eur, z toho na šport 70 tis., na kultúru 15 tis. a na podu-
jatia v sociálnej oblasti 5 tis. korún. Rokovanie MsZ je verejné.(ra)

Mestské zastupiteľstvo o príspevkoch
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Ďakujeme občanom mesta a všetkým návštevníkom nášho
stánku počas predaja vianočného punču za účasť a vytvorenie
príjemnej vianočnej atmosféry a poskytnuté finančné prostried-
ky. Akciu pripravili našičlenovia v rámci dobrovoľníckych aktivít
LIONS KLUBU BOZIN PEZINOK.
Čistý výťažok z dobročinnej akcie (po odrátaní materiálových

nákladov) predstavuje 1025,20 €. Klub na svojom zasadnutí
18. januára rozhodol túto sumu prerozdeliť pre Špeciálnu zá-
kladnú školu Pezinok, Domov sociálnych služieb Merema Mod-
ra a Špeciálnu základnú školu Bratislava, Hálkova ul. a invalid-
ného občana so ZŤP.

Týmto plníme nami ohlásenýčestný spoločenský záväzok in-
formovať verejnosť o použití získaných finančných prostried-
kov. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať na našich
dobročinných akciách. Ďalšie finančné prostriedky prerozdelí-
me z benefičného koncertu. Lions klub Bozin Pezinok

Výťažok z predaja punču

V jedno sobotné ráno som sa
vydal na malú prechádzku do
okolitej prírody – z Pezinka
smerom na Polesie, odbočkou
na Kučišdorfskú dolinu a vzá-
pätí doľava nahor. Toto miesto
už dôverne poznám, občas
sem chodím so psom.

Odstavil som auto a už v pr-
vom momente ma prekva-
pili malé utešené kopčeky pri
okraji cesty. Pustil som sa po
obvyklej trase smerom na ko-
pec, že si aspoň tam urobím
zopár pekných záberov. Ne-
tušil som však, že na vrchole
cesty, ktorá sa ďalej stáča do-
lu doľava, ma uvítajú úkazy,

ktoré príroda asi nevytvorila.
Obohatený o poznanie, že

človek opäť raz pretvoril príro-
du podľa svojich potrieb, zakla

dám fotoaparát späť do puz-
dra. „ Nasýtený “ fotozábermi
uvažujem o dobrom pocite ši-
kovných „tiežpodnikateľov“,
ktorí prírodu znovu položili na
oltár svojho zisku.

Vyhrať bitku ešte neznamená
vyhrať vojnu, milí Pezinčania.
Darmo bojujeme proti skládke
odpadu v našom meste, keďne-
vidíme alebo sme ľahostajní k
čiernym skládkam, ktoré vzni-
kajú namiesto nej. Ak si nedo-
kážeme ustrážiť tieto „ malé “
skládky, celá pezinská vojna
proti skládke bola pravdepo-
dobne zbytočná.

Róbert Veselý

Čierne skládky pri cestách
Vďaka pomoci a dobrým srdciam obyvateľov nášho regiónu

darovala REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v rámci
projektu Otvor srdce, daruj knihu 164 deťom z Pezinka, Trnavy,
Modry a Vinosadov vysnívané knižky, ktoré by inak pravdepo-
dobne nedostali.

Počas šiesteho ročníka projektu Otvor srdce, daruj knihu
zakúpili obyvatelia nášho regiónu vytúžené knižky deťom zo so-
ciálne slabších rodín. Vďaka spolupráci nadácie REVIA, kníh-
kupectievArtforum, Bene Libri a Modul v Pezinku aTrnave a me-
diálnej podpore TV Pezinok ľudia s dobrým srdiečkom darovali
týmto deťom knižky v hodnote 1346 €.

Projekt prebiehal v novembri a decembri v spomínaných kníh-
kupectvách v Pezinku a v Trnave. Obyvatelia zakupovali v pred-
vianočnom období knižky označené logom Otvor srdce, daruj
knihu, menom a vekom dieťaťa, ktoré v predajniach nechali a na-
dácia REVIA knihy ako vianočné darčeky doručila vopred vyti-
povaným deťom, žijúcim v zlých sociálnych podmienkach.
Medzi zakúpenými knihami boli slovníky, rozprávky, náučná lite-
ratúra, poviedky, romány a iné žánre.

Šiesty ročník Otvor srdce, daruj knihu v Pezinku bol zároveň i
tretím ročníkom projektu v Trnave, kde tiež nachádza záujem zo
strany obyvateľov. Počas trvania projektu darovali obyvatelia
nášho regiónu prostredníctvom nadácie REVIA už 737 deťom
knihy v celkovej hodnote 5478,50 €. (mh)

Knižné darčeky deťom

Okresná prokuratúra v Pezinku zmenila v uplynulých dňoch
svoje sídlo. Z areálu Amfiteátra na Cajlanskej 7 sa presťahovala
na Šenkvickú ul. č. 5 (bývalá budova Slovenskej poisťovne).
Telefónne čísla zostávajú v platnosti. (r)

Okresná prokuratúra zmenila sídlo

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. (BVS) vyzýva všet-
kých neoprávnených odberateľov pitnej vody a neoprávnených
producentov odpadových vôd, t. j. takých, ktorí nemajú platnú
zmluvu s BVS, aby využili neopakovateľnú príležitosť na od-
pustenie sankcií. BVS vám ponúka ešte do 31. marca 2011 ge-
nerálny pardon. Príďte do zákazníckeho centra BVS v Brati-
slave zlegalizovať svoje napojenie a budú vám odpustené sank-
cie, poplatky a spätná fakturácia spotreby. Bližšie informácie
získate v zákazníckom centre, na telefónnej linke BVS alebo

.
Po skončení generálneho pardonu BVS začne nekompro-

misnú akciu odhaľovania neoprávnených odberateľov a produ-
centov, kde si bude uplatňovať náhradu všetkých škôd a nákla-
dov, ktoré jej zo zákona vyplývajú.

www.bvsas.sk

(bvs)

Generálny pardon
čiernym odberateľom vody

Stánok Lions klubu na Vianočn?ch trhoch

Každý človek zažije vo svoj-
om živote ťažké chvíle, keď sa
musí rozlúčiť s milovanou oso-
bou. Vtedy okrem pomoci svo-
jich najbližších potrebuje aj
komplexné pohrebné služby.
Takáto situácia nastala aj v na-
šej rodine a s dôverou sme sa
obrátili na pohrebníctvo p. Lac-
kovej v Pezinku. Musíme skon-
štatovať, že s poskytnutými
službami sme spokojní neboli.
Sami sme si museli zabezpe-
čiť odloženie náhrobných ka-
meňov, neboli sme spokojní
s úpravou zosnulého a pohreb-
ná služba p. Lackovej nebo-
la schopná kvôli podzemnej
vode zabezpečiť vykopaný
hrob, čo je technicky pomer-
ne jednoducho riešiteľný pro-
blém.

Kvôli zosunutiu zeminy nám v
deň pohrebu p. Lacková na-
vrhla náhradné riešenie – kre-
máciu zosnulého, s čím sme
my vôbec neuvažovali. Pri vy-
bavovaní pohrebu sme ozná-
mili, že so zosnulým sa rozlúči
iba najbližšia rodina hodinu
pred pohrebom v Dome smút-
ku. Nikto z pohrebnej služby
nebol k dispozícii, aby nám ot-
voril rakvu so zosnulým. Pre ne-
dostatok času sme to museli rie-
šiť sami. Pri vyúčtovaní pohre-
bu nám p. Lacková účtovala aj
výkop hrobu aj kremáciu,
s čím sme samozrejme ne-
súhlasili a faktúru na naše na-
liehanie musela upraviť.

Zosnulých zo svojej rodiny
sme pochovávali napr. aj v Ma-
lackách, kde sme sa stretli s

ove ľa profes ioná lne jš ím
prístupom pohrebnej služby.
Pohreb dnes stojí nemalé fina-
nčné prostriedky a každý oča-
káva poskytnutie komplexných

služieb na vysokej úrovni, čo by
malo byť samozrejmosťou. V
prípade pohrebníctva p. Lacko-
vej sme sa my toho nedočkali.

Dana a Miroslav Královci

Neboli sme spokojní s pohrebnými službami

Chcel by som sa cestou vás dozvedieť, kedy dá Mesto Pezinok
kontajner pred novopostavenú bytovku na ul. Obrancov mieru. Na
úrade to len vypočujú aďalej nič.

Ako je to s odpadom? Z nemenovaného zdroja mám informáciu,
že cena za likvidáciu odpadu je vysoká (kontajnery, vývoz na
skládku v Dubovej). Čo sa týka odpadu v bytovkách, myslím si,
že sa triediť neoplatí, lebo pri vývoze zmiešaný odpad dajú pri od-
voze spolu s plastovými fľašami.
Ďalej by som chcel viac vedieť o lokalite Rozálka. Dočítal som

sa, že tam má byť oddychová zóna a športoviská a terazčítam, že
tam budú rodinné domy a bytovky.

Mesto by sa malo viac starať o občanov, niektoré projekty chvá-
lim, nie sú zlé, ale napríklad majetok by sa nemal predávaťpod ce-
nu, aj keď je kríza a peniaze treba. Sedliak si v dobrom roku vždy
odložil na horšiečasy.

Kontajner na odpad si občan alebo spoločenstvo objednáva sa-
mo v spoločnosti Marius Pedersen po nasťahovaní do domu.

Ing. Blažíček

ODPOVEĎ

Informácie občanom poskytne Mestský úrad – oddelenie ekono-
miky, kam sa príde platca prihlásiť, a tiež oddelenie životného pro-
stredia. Cena za odpad pre občana sa odvíja od ceny za zber, od-
voz a uloženie odpadu. Toto zabezpečuje spoločnosť, ktorá v
súťaži uspeje ako najlacnejšia. Cenu výrazne ovplyvňuje aj vzdia-
lenosť skládky od mesta. Ak by skládka bola bližšie, platili by sme
menej.

Pokiaľ ide o lokalitu Rozálka - to bolo vysvetlené v minulomčís-
le. Na pezinskej Rozálke medzi hasičským ihriskom a policajnou
školou budú športoviská a na cajlanskej Rozálke (územie za síd-
liskomSever, smerom ku Krížnej ul.), tam sa budú stavaťdomy.
Čo sa týka predaja majetku, skutočnosť je taká, že mesto predá-

va v ostatných rokoch svoj majetok v minimálnej miere. Pre-
dávame len majetok, ktorý je nevyužiteľný, jeho údržba či rekon-
štrukcia by bola drahá a využitie minimálne. To, že ceny nehnu-
teľností sú relatívne nízke, je zapríčinené hospodárskou krízou,
väčšinou však ponúkame nehnuteľnosti, ktoré nebudú atraktívne
ani v čase konjuktúry. Všetky predaje mesto zverejňuje.

primátorOliver Solga,

Čitateľ sa pýta na odpady a výstavbu

Kontajnerové stanovište

O situácii na grinavskej ceste

Prvou tohtoročnou realizovanou staveb-
nou akciou je kontajnerové stanovište na
Svätoplukovej ulici. Na novovytvorenú plo-
chu zo zámkovej dlažby sa zmestí 14 kon-
tajnerov, ktoré doteraz boli rozmiestnené na
ceste. Pri prudšom vetre nezabrzdené lietali
po ceste a poškodzovali zaparkované auto-
mobily. Vybudovaním oploteného kontajne-
rového stanovišťa v sume 4400 € sa zvýši aj
počet parkovacích miest v tejto lokalite.

Na podnet poslancov a občanov Gri-
navy uskutočnilo sa 20. januára stretnutie

(ra)

so zástupcami Bratislavského samo-
správneho kraja, Policajného zboru SR a
Mesta Pezinok, ktorého témou bolo rie-
šenie dopravnej situácie cesty II/502 pre-
chádzajúcej cez grinavskú časť mesta.
Jedná sa o cestu v majetku BSK. Zá-
stupcovia Grinavy navrhovali vytvorenie
len jedného jazdného pruhu. Tento návrh
bol zamietnutý, pretože by to ešte zhoršilo
súčasnú situáciu a vytvárali by sa ešte väč-
šie kolóny ako teraz. Pre zástupcov mesta
je najdôležitejší argument, že napriek te-
rajšiemu nie úplne ideálnemu riešeniu, od
jeho realizácie tu nebol jediný smrteľný prí-
pad alebo vážna dopravná nehoda. Zá-
stupcovia polície boli vyzvaní, aby častej-

šie kontrolovali najmä rýchlu jazdu v tomto
úseku.

Občianske združenie 5P (PRIRODZE-
NÁ PODPORA PROJEKTOV PEZIN-
SKÝCH PATRIOTOV) sa obracia na Pe-
zinčanov s prosbou o poukázanie 2% z da-
ne, k čomu sú potrebné tieto údaje: Ob-
chodné meno (názov): 5P, sídlo Bra-
tislavská 92, SK-902 01 Pezinok, Právna
forma: Občianske združenie, IČO: 3792
7787. Tel. O33/ 6423179, mobil: 0905 239
409, IČO: 37927787, e-mail: oz5p@cent-
rum.sk.

(ra)

Výzva
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ovanie viniča. To znamená, že
v i n o h r a d a k o d r u h
poľnohospodárskeho pozemku
sa môže zmeniť podľa ľubovôle
na iný druh, hoci aj na stavebný
pozemok. Potešila tým najmä
developerov. Mimochodom na
toto anglické slovo poznám vý-
stižnejší írečitý slovenský ekvi-
valent, len sa nepoužíva. Veľké
percento vinohradov v minulosti
patrilo občanom nemeckej ná-
rodnosti. Títo boli na základe de-
krétov prezidenta Beneša
vysťahovaní, všetok majetok im
bol skonfiškovaný a vinohrady
boli prideľované rôznym aj neod

borníkom. Po vzniku JRD boli
včlenené do družstiev. Vzťah
vlastníkov im však ostal. Po spo-
ločenských zmenách v r. 1989 si
aj títo vlastníci, nezriedka už ich
deti, spomenuli na ,,svoje“ vlast-
níctvo. Vinohrady sa stali pred-
metom obchodu, ale nie preto,
aby boli ďalej obrábané a
zveľaďované. Zmenili ich na sta-
vebné pozemky. Dôsledky vidí-
me od Devína až po Limbach.
Prístup zodpovedných pracov-
níkov rodák z tohto kraja len
ťažko chápe.

Keďže štát nechce alebo ne-
má záujem chrániť vinohrady,

nastúpiť by mala spolupráca sa-
mospráv, združení vinohradní-
kov i jednotlivých vlastníkov pô-
dy. V územných plánoch kra-ja,
miest a obcí by mali byť zadefi-
nované plochy, kde sa ani do
budúcna neráta s výstavbou.
Tým by obce jasne dali najavo
tým vlastníkom, ktorí vinohrady
neobrábajú, ale čakajú až sa z
nich stane stavebný pozemok,
že sa prerátali. Mal by sa oživiť
trh s vinohradmi, aby vinári a vi-
nohradníci mali možnosť kúpiť a
ďalej vinohrad obhospodaro-
vať od tých majiteľov, ktorí ne-
majú záujem o vinohradníctvo.

Jednoznačne treba novelizovať
zákon o vinohradníctve a vi-
nárstve a znovu doň zakotviť
klauzulu o ochrane vinohradov
predovšetkým v Malokarpat-
skej a Tokajskej oblasti – pre
svoju jedinečnosť.

Aj Pezinok pripravuje svoj
územný plán. Zo strany primá-
tora aj zo strany bývalého za-
stupiteľstva, ktoré pripravovalo
podklady pre ÚPN, jednoznač-
ne odznelo, že nepripustíme de-
vastáciu vinohradov v našom
meste. Schvaľovať ho však bu-
de súčasné zastupiteľstvo.
Mnohí súčasní zastupitelia mali
vo volebnom programe ochranu
vinohradov a vinohradníctva v
Pezinku. Páni poslanci, máme
skvelú príležitosť dokázať, že to
neboli len vzletné frázy.

Naši predkovia vedeli a ešte aj
mnohí súčasníci si pamätajú,čo
znamenali vinohrady v ich živo-
te, v krajinnej architektúre, kolo-
rite mesta, životnom štýle a v
prostredí, v ktorom pracovali a
žili. Práca vo vinohradoch, koš-
tovky vína, viechy sa stali
súčasťou ich spoločenského ži-
vota. Tak to bolo po stáročia, po-
kiaľ sa do mysle niektorých ľudí
nepredrala ziskuchtivosť, bez-
citnosť k viniču, vinohradom a aj
k vinárstvu. Ak by vinohrady v
Pezinku zanikli, na čo nechcem
ani pomyslieť, svet sa nezbláz-
ni. Ba dovolím si povedať, že
ten veľký vinársky svet to ani ne-
zaregistruje. Pezinok však stratí
niečo, čo sa už nikdy nevráti,
stratí totiž svojho ,,ducha“.

Gabriel Guštafík poslanec MsZ

ha vinohradov. Všimnite si ten po-
kles. Česi a Maďari v tom čase
plochy viníc zhruba zdvojnásobi-
li. Po vstupe do EÚ sa už muselo
zachovať status quo. V súčas-
nosti sa u nás obrába nejakých 8
000 ha viníc...

Zákon NR SR č.332/1996 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve
určil vinohradnícke obce a hony,
ktoré môžu byť využívané iba
ako vinohrady. Vinohradníci (tí
ozajstní) to kladne ocenili. Dlho
sa však netešili. Minulá vláda zo
zákona NR SR č. 313/2009 Z. z.
o vinohradníctve a vinárstve vy-
pustila hony určené len na pest

úto otázku si posledné
roky kladiem stále častej-
šie, no nenachádzam na

ňu jednoznačnú odpoveď.
Každý, kto sa trochu zaujíma o
d ian ie v tomto sek to re
poľnohospodárstva, si nemohol
nevšimnúť úpadok vinohradníc-
tva, a to nielen v Pezinku. Je to
paradox, pretože vinárstvo prá-
ve v poslednom období u nás za-
znamenalo obrovský posun v
kvalite smerom nahor. Len si spo-
meňte ako to vyzeralo v obcho-
de pred 20. rokmi. Regále, v kto-
rých boli 3-4 druhy bieleho, zväč-
ša zmesného, nasladlého vína,
prípadne 2-3 druhy červeného.
V lepších reštauráciách bola aj
ponuka o niečo lepšia. Porov-
najte to s ponukou a hlavne s kva-
litou dnešného nášho vína.
Naproti tomu prepad vo vino-
hradníctve za posledných 20
rokov je obrovský a nedarí sa ho
zastaviť. Koncom 80. rokov 20.
stor. sa plochy vinohradov zmo-
dernizovali a zvýšili až na
32 000 ha (na Slovensku). His-
torické pramene uvádzajú, že v
stredoveku bola výmera viníc na
našom území až 70 000 ha.
Vinohradníctvo v tom čase na-
jmä v Malokarpatskej a Tokajskej
oblasti prinieslo ľuďom blahobyt
a dokázalo ľudí uživiť. V dejnách
vinohradníctva sú opakovane za-
znamenávané obdobia roz-voja,
stagnácie a úpadku. Vždy to závi-
selo od situácie v spoločnosti.
Boli to situácie spoločensko-
hospodárske, ekonomické, poli-
tické, vojnové a iné. Momen-
tálne je naše vinohradníctvo vo
fáze úpadku. Pred vstupom do
EÚ sme vyrokovali cca 22 000

V sobotu 12. februára zaplnili
naše mesto stovky ochutnáva-
čov vína. Organizátori tretieho
ročníka Pezinských vínnych
pivníc – Občianske združenie
Museum Vinorum v spolupráci
s Malokarpatským múzeom v
Pezinku, Mestom Pezinok a
Združením pezinských vino-
hradníkov a vinárov pripravili
pre nich bohatú ponuku pro-
duktov vinárov z Pezinka a blíz-
keho okolia. V 21 pivniciach,
prevádzkach či v iných vhod-
ných priestoroch prezentovalo
svoje vína 31 vinárov a vinárs-
t iev. Nádherné s lnečné
počasie bolo vyjadrením atmo-
sféry celej akcie, ktorá sa stala
v Pezinku pred sviatkom sväté-
ho Valentína už tradičnou a mi-
moriadne obľúbenou. Organi-
zátori mali už štyri dni pred zači-
atkom vypredané. Odhadom
asi 1200 účastníkov podujatia
vychutnávalo nové vínka roční-
ka 2010 ako aj staršie. Hoci bol
minulý rok pre vinohradníkov v
našej malokarpatskej oblasti
ťažkým rokom a príroda nepri-
aznivo ovplyvnila úrodu hroz-
na, producenti vína mali aj ten-
to raz čo ponúknuť.

Veľmi priaznivé ohlasy zú-
častnených sú motivujúce k po-
ctivej príprave nových vínnych
pivníc, ktoré sa uskutočnia 11.
februára 2012. (mh)

Vína vo svojej pivničke ponúkali aj Peter a Magdaléna Borikovci.

Ochutnávači s taštičkami a degustačnými pohárikmi v uliciach mesta. Foto (mo)

Ochutnávači vín zaplnili pezinské ulice
V závere januára vyvrcholila vyhlásením titulov šampión a

víťazov jednotlivých kategórií súťaž Sauvignon Fórum 2011 v
Mikulove. Bol to už piaty ročník tejto súťaže, ktorá sa stala naj-
významnejším a najlepšie organizovaným podujatím na území
bývaléhoČeskoslovenska. Medzi najvyššie ocenenými vínami
bol Cabernet Sauvignon rosé 2010 neskorý zber pezinskej fir-
my Víno Matyšák (kategória ružové víno z odrody Cabernet
Sauvignon). (mo)

Úspechy pezinských vínl

Pezinská firma VÍNO MATYŠÁK založila Prestige wine club,
ktorého cieľom je posilniť značku firmy v segmente drahých a
kvalitných vín.Členom klubu na pravidelných stretnutiach v ho-
teli Matyšák v Bratislave budú ponúkané vína s vyššími prí-
vlastkami, prírodné sladké a barikové vína k jedlám zo špeciál-
neho menu. Na prvé stretnutie šéfkuchár s profesionálnym
znalcom vín vybrali bažantí šalát s prepeličím vajíčkom a Sil-
vánské zelené 2009, pečený jelení chrbát s alibernetovo čoko-
ládovou omáčkou a Cabernet sauvignon 2007, výber z hrozna
a dezert - pečenú čokoládu s lesným ovocím a Rulandské mod-
ré 2008, výber z hrozna.
Členmi klubu sa môžu stať všetci fanúšikovia dobrého jedla

a vína. Tí najvernejší budú mať VIP kartu na využívanie všet-
kých služieb hotela, firemných reštaurácií aj vinárstva. (r)

Firma Víno Matyšák založila
Prestige Wine Club

Sauvignon fórum 2011

15.-16 VÍNNE TRHY PEZINOK 2011

16.-18. VINOBRANIE
11. Svätomartinské požehnanie mladého vína
18.-19. DNI OTVORENÝCH PIVNÍC

. apríla (16. ročník) v Dome
kultúry

septembra
novembra

novembra od Bratislavy
po Trnavu

Vinárske podujatia v Pezinku

Foto (mo)
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OZ Folklórna skupina Obstrléze a Únia žien Slovenska, mest-
ská organizácia v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok a
Pezinským kultúrnym centrom usporiadajú v utorok 8. marca v
Dome kultúry tradičné POCHOVÁVANIE BASY. Program, v kto-
rom vystupujú členovia FS Obstrléze, začína o 17.00 hodine.
Masky sú vítané. Nebude chýbaťprechádzka v maskách a hod-
notenie masiek. Účinkujú hudby: skupina Jano a Samorast.
Bohatý výber občerstvenia v bufete. Pripravená je tombola.
Vstupné: 4 €. Vítaní sú všetci, aj sólo (bez partnerov). Tešíme
sa na vás. (kn)

V polovici januára sa zišli členovia Jednoty dôchodcov v
Grinave, aby spoločne oslávili príchod nového roka 2011
šampanským a kapustnicou. Veľmi sa potešili, že pozvanie pri-
jal aj novozvolený poslanec za miestnu časť Grinava PhDr.
Milan Grell.

V družnej debate sa hovorilo aj o budúcej spolupráci a spolu-
účasti na riešení problémov v tejto časti mesta, k čomu môžu
prispieť aj miestni dôchodcovia.Členovia JDS v Grinaveďakujú
pánovi Grellovi, že si našiel čas a prišiel medzi nich a tiež za
sponzorský dar, ktorý im poskytol. Anna Mlyneková

Novoročné posedenie pri kapustnici

Dvadsaťpäť rokov baníckeho spolku
His-torického krúžku baníckeho,
o-dišli na nové mimobanícke pra-
coviská.

Náhodné stretnutia bývalých
pracovníkov RB dávali impulzy
k častejším stretnutiam, až to vy-
ústilo do opätovného vytvorenia
organizácie, teraz už ako Malo-
karpatského baníckeho spolku
v Pezinku. Ustanovujúce stret-
nutie sa uskutočnilo 17.8.2002
počas Permoníka. Členovia
spolku na nasledujúcich zasad-
nutiach prijali program stanove-
ný Základnou listinou Historic-
kého krúžku a vyhlásili sa za je-
ho pokračovateľa.
Činnosť spolku sa rozbehla

naplno. Jeho aktivity prerástli do
celej republiky i za jej hranice.
MBS bol jedným z iniciátorov a
zakladajúcich členov Združenia
baníckych spolkov a cechov
Slovenska. Aktívnou činnosťou
prispel k organizovaniu a usku-
točneniu 1. stretnutia sloven-
ských banských miest a obcí
uskutočneného v Pezinku, čo
vojde do histórie. Banský vozík
nainštalovaný na námestí je
symbolom baníckej minulosti v
našom meste. Poslednou väč

šou akciou spolku bola výstav-
ba kaplnky sv. Klementa v
miestach, kde kedysi stála ba-
nícka osada. Popritom členovia
spolku v uplynulých rokoch orga-
nizovali viaceré podujatia (vý-
stavy, prednášky, banícke sláv-
nosti...) a zúčastnili sa mnohých
akcií poriadaných v rámci Zdru-
ženia na Slovensku (Banská
Štiavnica, Rožňava, Rudňany,
Špania Dolina) alebo v zahra

ničí (Příbram, Stříbro, Jihlava,
Most, Pecs). Banícke uniformy
aj v súčasnosti môžeme vidieť
na mnohých podujatiach orga-
nizovaných v meste.

Malokarpatský banícky spo-
lok chce naďalej napĺňať svoje
poslanie uchovávaním baníc-
kych tradícií, ich rozvíjaním a ší-
rením, ako nám to prikazujú
články našej zakladajúcej listi-
ny. Jozef Mišuta, MBS

vadsaťpäť rokov – je to
veľa či málo? Pre člove-
ka je to vek plný energie

a tvorivých síl. Pre spolok je to do-
ba, keď už môže aj trochu bilan-
covaťa skladaťúčty zo svojej čin-
nosti. Pred 25 rokmi bol v pezin-
skom závode Rudných baní vy-
tvorený Historický krúžok baníc-
ky. Svoj krst absolvoval na prvom
šachtágu v novodobej histórii pe-
zinského baníctva dňa 14. 2.
1986 za aktívnej účasti vtedaj-
ších čelných predstaviteľov rud-
ného baníctva na Slovensku,
družobných organizácií a širokej
baníckej rodiny. Bola tu predne-
sená a prijatá Zakladajúca listina
Historického krúžku so zverejne-
ním poslania. Po úvodnom
sľubnom rozbehu aktivity krúžku
začali stagnovať. Podpísala sa
pod to hlavne dlhodobá choroba
hlavného zakladateľa krúžku Ing.
Frívaldského a jeho úmrtím bola
činnosť načas úplne prerušená.
Rozbeh činnosti zabrzdili aj spo-
ločensko-hospodárske zmeny.
Útlm baníctva a následné
ukončenie ťažby antimónovej ru-
dy v Pezinku boli príčinou, že pra-
covníci závodu, teda aj členovia Prvý šachtág v Tehliari v roku 1986 Foto (archív MBS)

Pochovávanie basy
s bohatým programom

Ples Gymnázia Pezinok, Ples
poľovníkov, Ples malokarpat-
ských vinárov, Ples podnikateľov,
Ples seniorov, Ples farnosti Pe-
zinok – to je možno ani nie úplný
zoznam plesov, ktoré sa v tomto
roku konali v našom meste. Sa-
mozrejme, už tradične naj-
veľkolepejší bol ples podnika-
teľov v dome kultúry. Či už kvôli
veľkolepej výzdobe, róbam dám,
menu alebo programu. To isté po-
chopiteľne platí aj o cenách vstu-
peniek. Účastníci tohto plesu mu-
seli hlbšie siahnuť do vreciek.
Veľmi dobrú úroveň mal aj ples
vinárov. Čo sa týka návštevnosti,
určite najväčším plesom bol ples
pe-zinskej farnosti v dome kult-
úry, na ktorom bolo toľko ľudí, že
mnohí sedeli mimo hlavnej sály.
Najpodstatnejšie, pokiaľ ide aj o
plesy, však je, ako sa návštevníci
na podujatí zabávali, aké si od-
niesli zážitky. (mo) Ples podnikateľov v pezinskom Dome kultúry

Boli ste aj vy na pezinskom plese?

Pod názvom Vital Landscapes sa uskutoční 3. marca konfe-
rencia, ktorej hlavným cieľom je ochrana, zhodnotenie a podpo-
ra udržateľného rozvoja unikátnych typov kultúrnej krajiny v
strednej Európe. Dôležitým cieľom je integrácia ochrany príro-
dy a kultúrnych hodnôt krajiny s udržateľným ekonomickým a
sociálnym rozvojom. Geografický ústav SAV sa podieľa na rie-
šení medzinárodného projektu Podmalokarpatskej kultúrnej
krajiny, ktorý je jedným z pilotných projektov v rámci programu
European Territorial Cooperation Objective. Konferencia , ktorá
sa bytostne dotýka práve nášho Malokarpatského regiónu, bu-
de v Pezinku 3. marca v zasadačke Mestského úradu. (ra)

Konferencia o ochrane
a rozvoji kultúrnej krajiny

Milí Pezinčania, k hlavným činnostiam Mestského múzea v
Pezinku patrí aj zhromažďovanie, spracovanie a následné
sprístupňovanie dokladov k dejinám Pezinka – spoločnosti,
osobností a okolností súvisiacich s mestom a jeho minulosťou.
Takými dokladmi sú aj fotografie, ktoré Múzeum zbiera od svoj-
ho založenia. V snahe rozšíriť a spestriť náš archív dobových
dokumentov sa na vás obraciame s prosbou. Skúste prehľadať
rodinné albumy, podeľte sa s nami o svoječiernobiele poklady a
pomôžte doplniť zbierku fotografií starého Pezinka. Radi priví-
tame akékoľvek momentky zo života Pezinčanov, pezinských
rodín, z oblasti športu, kultúry, výstavby, prestavby, premien
Pezinka a iné. Po naskenovaní fotografie obratom vrátime.
Nájdete nás v Starej radnici, na ul. M.R. Štefánika 1.Ďakujeme.
Kontakt: Mestské múzeum v Pezinku, tel. 033/641 2306, mobil:
0910 953943. (MsM)

Pomôžte zachovať dokumenty
z dejín Pezinka

Chýbajú ti v tvojom okolí aktivity či veci, ktoré sú zaujímavé
pre teba i tvojich kamarátov? Máš nápady, ako rozbehnúť niečo
nové? Máš odvahu si vyskúšaťmanažovanie projektov?

Ak si cieľavedomý a spoľahlivý, chceš urobiť niečo v pros-
pech seba i iných, potom vitaj v klube mladých filantropov
Filfriends, ktorý zastrešuje REVIA - Malokarpatská komunitná
nadácia. Ak máš vek od 16 do 25 rokov a bývaš v Pezinku,
Modre, Trnave, Svätom Jure, Šenkviciachči iných okolitých ob-
ciach, daj o sebe vedieť .Stačí ak zavoláš na číslo 033/641
3011, 0905 960 797, alebo napíšeš mail na revia@revia.sk.
Staneš sa členom Filfriends - mladých filantropov, ktorí pôsobia
aj v tvojom okolí vďaka spolupráci nadácie REVIA s Nadáciou
SPP. Budeš tak neoddeliteľnou súčasťou projektu známeho v
západnej Európe ako Youthbank.

Aj ty budeš môcť: rozhodovať o finančnej podpore a pomáhať
pri realizácii nápadov svojich rovesníkov, ovplyvniť veci, ktoré
sa týkajú tvojho okolia, získaťnové skúsenosti, prejaviť svoju ši-
kovnosť, talent a fantáziu, rozhodovať o rozdelení peňazí, stať
sa dôležitým, lebo urobíš dobrú vec. Tešíme sa na teba.

(REVIA-MKN)

Staň sa členom Filfriends

Materskú školu na Vajan-
ského ulici navštevuje 65 detí.
Môžu im tu poskytnúť tie najlep-
šie podmienky pre všestranné
vyžitie. Súčasťou školského ob-
jektu je priestranný dvor, ktorý
sa každý rok aj vďaka brigád-
nickej činnosti rodičov a priazni
sponzorov ešte viac skrášľuje a
rozširuje o nové hracie prvky.

Pedagogickí pracovníci školy
pripravujú po celý rok pre deti
množstvo zaujímavých aktivít.
Nedávno úspešne zorganizova-
li lyžiarsky kurz v lyžiarskom stre-
disku na Pieskoch. Samozrej-
mosťou mimo zimného obdobia
sú plavecké kurzy. Deti na pla-
váreň do Bratislavy vozia auto-
busom. V priestoroch MŠ za-
bezpečujú činnosť tanečného
krúžku a vyučujú tu anglický ja-
zyk pre mladšie i staršie deti.
Príjemným spestrením sú náv-
števy tenisovej haly a judo haly,
kde sa deti učia abecedu tenisu
a džuda. Okrem toho v priebehu
roka pripravujú mnohé pohybo-
vé a kultúrne aktivity, ako sú sán-
kovačky, mikulášske podujatie,

karneval, návštevy divadiel a
koncertov, MDD, podujatia u
hasičov a v Centre voľného ča-
su, príležitostné besiedky,
večierky, párty a ďalšie. Do pa-
mätí detí sa hlboko vryli zážitky
zo spoločne strávenej noci v čov

priestoroch školy. Svoj talent a
šikovnosť môžu deti prezento-
vaťnielen pred očami svojich ro-
dičov na školských podujatiach
ale aj na verejných vystúpenia-
ch. Ich programové pásmo, kto-
ré v minulom roku nacvičili, zís

kalo na celomestskom podujatí
Najmenší festival prvé miesto.

Deti chodia do svojej školy
veľmi radi, na čom majú veľkú
zásluhu pedagogickí pracovní-
ci, ktorí sa im všestranne a obe-
tavo venujú. (mo)

Pestrá činnosť MŠ na Vajanského ulici
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Až 66 primátorov a starostov z celého bratislavského regiónu
sa stretlo so županom Pavlom Frešom, na ktorom boli obozná-
mení so strategickými prioritami Bratislavského samosprávne-
ho kraja v najbližšom období. Podľa župana je dôležité, aby bo-
li predstavitelia samosprávy informovaní o hlavných zámeroch,
ktoré majú dopad na celý región. „Ide o novú tradíciu stretáva-
nia so všetkými primátormi a starostami v regióne, ktoré sa
uskutočnia vždy začiatkom roka,“ povedal Frešo.

Kraj sa chce podľa župana v tomto roku zamerať na rozvoj do-
pravy, cyklotrás a regiónu ako takého, sústredísa aj na väčšie
možnosti získania zdrojov z Európskej únie, zvýšenia bezpeč-
nosti a prevencie. Medziďalšie priority kraja patrí vzdelávanie a
podpora tradícií a kultúrneho dedičstva v rámci 10. výročia vzni-
ku samosprávnych krajov. Mgr. Iveta Tyšlerová

Predseda BSK sa stretol s primátormi
a starostami z celého kraja

Bratislavský župan Pavol Frešo sa s ministrom
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Zsoltom Simonom doho-
dol na možnom urýchlení čerpania peňazí na projekt
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Ministerstvo vyhlásilo
otvorenú výzvu pre mestskú hromadnú dopravu, ktorá bude ot-
vorená do konca mája s celkovou alokovanou sumou 3,2 mil. eu-
r.

Podľa Freša je úmyslom kraja využiť možnosť čerpať finan-
čné prostriedky na dopravu tak, aby sa nezdržiaval byrokratický-
mi prekážkami. V rámci budúcej integrovanej dopravy kraj ráta s
tromi prestupnými terminálmi v Pezinku, Senci a v Ma-lackách,
ktoré budú prefinancované cez Operačný program Bratislavský
kraj. Župa má už jednu súťaž v rámci prímestskej dopravy
schválenú Úradom pre verejné obstarávanie a v týchto dňoch by
sa mala podpísať zmluva.

Návrh nového systému Bratislavskej integrovanej dopravy už
v minulom roku schválilo krajské zastupiteľstvo. Ide konkrétne o
ceny cestovných lístkov BID, návrh zastávok a železničných sta-
níc do tarifných zón BID a zmeny v označovaní vlakových liniek.

uviedol Frešo.

„Jednoducho povedané ide o to, aby sačlovek vedel dostať
napríklad zo Senca do Petržalky plynule a na jeden cestov-
ný lístok, ktorý bude lacnejší, ako je dnes kombinácia lístko-
v. Keď bude tento systém fungovať, odľahčí to aj nápor na
celkovú dopravnú situáciu a zlepší sa aj životné prostredie,
najmä v meste, “ (bsk it)

DOPRAVA V KRAJIl

V Pezinku sa ráta
s prestupným terminálom

HĽADÁME spoľahlivých ľudí ( študenti, dôchodcovia, iní
záujemcovia) na roznášanie mesačníka Pezinčan. Práca je
odmeňovaná. Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, pri-
hláste sa v redakcii Pezinčan, Holubyho 42 (Dom kultúry,
vchod zboku), 902 01 Pezinok, tel. 033/641 3435, 0908
410 305, e-mail: .pezincan@msupezinok.sk Redakcia

Máte záujem roznášať mestské noviny?

V minulom roku sa narodilo v Pezinku 267 detí, z toho 122 die-
včat a 145 chlapcov. Zaujímalo nás, aké mená vybrali rodičia
svojim deťom. U dievčat sme narátali 67 mien. Najviac boli zast-
úpené: Nela (7), Viktória (5), Hana (5), Sofia (4), Lucia (4),
Barbora (4). U novorodencov v mužskej populácii je 53 mien,
najčastejšie sú: Tomáš (9), Samuel (8) a Martin (7).

Podľa štatistického prehľadu žije v Pezinku takmer o tisíc žien
viac (ženy 12 007, muži 11 028 osôb),čo výrazne nezmenil ani
vlaňajší „silný“ mužský ročník, keď sa narodilo o 23 chlapcov vi-
ac ako dievčat. Na celkovom vyššom počte žien sa najviac
prejavuje to, že ženy sa u nás dožívajú vyššieho veku. (mo)

Aké mená vyberali rodičia deťom

Výsledky 12. kola:

Výsledky 13. kola:

(pv)

Bulldogs –
Vitamíny A 2:13, HC Warriors –
Obri Grinava 0:3, Haliganda
PK – Hornets PK 2:0, Diabli Ré-
ca - Carpathians 0:4, HBK Pan-
teri – Vitamíny B 2:6. Najlepší
strelec kola: Martin Hrdlička (Vi-
tamíny A), najlepší asistent:
Dušan Galan (Vitamíny B) a
Jozef Sandtner (Vitamíny A),
najproduktívnejší hráč: M. Hrd-
lička.

Warriors –
Hornets 1:3, Diabli – Vitamíny
A1:6, Haliganda – Carpathians
8:0, Bulldogs Vitamíny B 0:10,
HBK Panteri – Obri Grinava
4:4. Dohrávka 11. kola: Diabli :
Hornets 3:7Najlepší strelec ko-
la : Matúš Vinohradský (3 góly),
Vitamíny B, najlepší nahrávač:
Kristián Pečimut (5 asistencií),
Haliganda, najproduktívnejší
hráč: K- Pečimut a Matúš Vino-
hradsky ( 5 bodov).

Hokejbalová liga

V nedeľu 6. februára boli do
Pezinka prinesené relikvie sv.
Cyrila - Konštantína (časť
kľúčnej kosti) z Katedrály sv.
Eme-ráma v Nitre v rámci troj-
ročnej prípravy na slávenie
1150. výročia príchodu vieroz-
vestcov svätých Cyrila a
Metoda. Re-likvia navštívi všet-
ky farnosti na Slovensku. Do
Pezinského dekanátu, kde puto-
vala celý týždeň, ju priniesol bra

tislavský arcibiskup – metropo-
lita Mons. Stanislav Zvolenský.
V Pezinku privítali relikviu veri-
aci na svätej omši v Dolnom kos-
tole za účasti dekana Pezinské-
ho dekanátu a farára v Modre
vdp. Jozefa Mišíka, farára v
Pezinku vdp. Jána Ragulu, ka-
pucína P. Milana Karasa, kap-
lána vdp. Radoslava Šaškovi ča
a primátora Mgr. Olivera Solgu.
(ps)

Do pezinskej farnosti zavítala relikvia s ostatkami sv. Cyrila

Vystavenie relikviáru s ostatkami jedné-
ho z našich vierozvestcov sv. Cyrila bolo
mimoriadnou udalos ťou nielen pre veria-
cich našej farnosti, ale aj celej pezinskej
kultúrnej verejnosti.

Symbolicky tak začalo obdobie príprav
1150. výročia príchodu Konštantína – Cy-
rila a sv. Metoda na územie, ktoré obývali
naši slovanskí predkovia. Toto jubileum
bude v roku 2013 a očakáva sa, že vtedy
nás poctí svojou prítomnos ťou aj Svätý
Otec pápež Benedikt XVI.

V súvislosti s vystavením relikvie v kos-
tole Premenenia pána (Dolný kostol) uve-
rejňujeme fotografie z Ríma, z miest, kto-
ré sú zviazané s pôsobením misie našich
vierozvestcov v tomto meste. Na prvom
obrázku je vstup do kostola Basilica di S.
Prassede. V tom období tu bol kláštor, v
ktorom bývali. V kostole je kaplnka, v kto

rej sa modlil sv. Cyril a miesto, kde zomrel
( mozaika v tvare kruhu). Na prie čelí kos-
tola je pamätná tabu ľa s nápisom: „V tom-
to kláštore v r. 867 – 869 bývali slovanskí
apoštoli sv. Konštantín – Cyril a sv. Me-
tod, zakladatelia staroslovienskej liturgie
a písomníctva. “

Pre nás Slovákov je dôležitý aj blízko
stojaci chrám Bazilika Santa Maria Mag-
giore, v ktorom pápež Hadrián II. prijal na-
šich vierozvestcov a rozhodol, že staro-
slovienčina bude štvrtou rečou, v ktorej
možno hlásať slovo Božie. Aj tu je pamät-
ná tabuľa s nápisom: „V tejto bazilike pá-
pež Hadrián II. roku 868 schválil a p osvä-
til staroslovienske bohoslužobné knihy
Slovanských apoštolov sv. Konštantína
a sv. Metoda. “ Je dojemné kráčaťpo dláž-
ke, po ktorej kráčali aj dvaja muži, ktorí

urobili prvý a rozhodujúci krok na našej
ceste do kresťanskej civilizovanej Euró-
py už pred vyše tisícsto rokmi. Pri prehlia-
dke večného mesta natrafíme blízko
Colosea aj na chrám San Clemente, v kto-
rom bol sv. Cyril pochovaný. Dnes sa tu
nachádza už len prázdny kamenný sar-
kofág a množstvo ďakovných tabú ľ od
všetkých slovanských národov. V átriu
kostola je umiestnený pamätný kamen-
ný náhrobok so slovenským textom. Je
možno symbolické, ale určite nie náhod-
né, že najviac pamiatok a „živých“ pripo-
menutí si sv. Cyrila a sv. Metoda sa na-
chádza práve v Ríme. Sem totiž vedú
nielen všetky cesty, ale odtia ľto k nám pri-
chádza aj kus našej histórie, bez ktorej by
nebola naša súčasnosť.

Text a foto: Oliver Solga

Z Ríma prišiel kus našej histórie
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sme nepochodili, preto sme ju
zháňali až v Galante. Už som bol
rozhodnutý, že ju pôjdem kúpiť
do Poľska. Nakoniec všetko vy-
šlo, aj súťaž sa vydarila,“ pove-
dal nám organizátor

Hodnotiteľ slovenských rekor-
dov Roman Farkaš vystavil certi-
fikát rekordu so zápisom do slo-
venskej knihy rekordov. Naj-
úspešnejší súťažiaci dostali ne-
tradičné vecné ceny – dosky na
krájanie i pamätné plakety tohto
ročníka súťaže. Súťažiaci mohli s
vytopenými oškvarkami naložiť
podľa svojho uváženia – niektorí
ponúkli kamarátov pri pive, iní si

Matúš
Klamo.

ich zobrali domov alebo ich nie-
komu darovali. Organizátor,
keďže venoval na súťaž slaninu,
mal jedinú podmienku, že masť
zostane jemu. V lete ju vraj
použijú na vysmážanie rýb, ktoré
pripravujú na dvore pohostinstva.

„Viacerí účastníci súťaže sa ma
po jej ukončení pýtali, či ju pripra-
víme aj na budúci rok. Mo-ja od-
poveď bola, že áno, ale zrejme
už na inom, väčšom pries-
transtve. Nechceme ísť s ňou na
námestie, kde bývajú iné súťaže,
radi by sme ju urobili u nás na
Pažiti. Miesto sa súťažiaci i ná-
vštevníci dozvedia zavčasu.
Chceme ponechať aj januárový

termín, je to čas zabíjačiek i obdo-
bie, kedy sa nekoná toľko po-
dujatí,“ dodal hlavný organizátor
. (mo)

ajiteľ hostinca Benda
Matúš Klamo usporia-
dal v sobotu 22. januá-

ra netradičné podujatie – rekord
v topení slaniny. Cieľom bolo zo
40 kilogramov domácej bravčo-
vej slaniny počas dvoch hodín vy-
topiť v kotlíkoch čo najväčšie
množstvo oškvarkov. Deväť
súťažných družstiev úderom dva-
nástej hodiny začalo svoju prácu
po rozdelení daného množstva,
každému rovnakým die-lom.
Rozložiť oheň, nakrájať slaninu a
miešať. Odborná porota po dvoj-
hodinovom snažení rozhodla o
víťazoch v kategórii o najkrajšiu
oškvarku. Ale rekord spočíval vo
vytopení oškvarkov, ktorých bolo
nakoniec presne11,12 kg – čo je
zároveň ustanovujúci slovenský
rekord. Ví-ťazmi sa stali
Blahovský s Va-lentom pred dvo-
jicou Moravčík s Baxom a Šma-
hovský s Pat-zom. Cenu primá-
tora získala dvojica Šmahovský
– Platz.

„Na nápad zorganizovať túto
súťaž sme prišli pri pive. Uva-
žovali sme aj o varení kapustni-
ce, gulášu, fazuľovej či držkovej
polievky, ale to už je, ako sa po-
vie, „pri každej vŕbe“. Napadli ma
oškvarky. To som ešte nevedel,
aký problém je zohnať väčšie
množstvo dobrej slaniny. V mä-
sokombinátoch ani v obchodoch

Organizátor súťaže Matúš Kla-
mo s certifikátom slovenského
rekordu

Dvojica Šmahovský a Patz zís-
kala 3. miesto a Cenu primátora

Foto Roman Farkaš a archív organizátora

U Bendu rozvoniavali z kotlov oškvarky
Vo februári sa dožila vý-

znamného životného jubilea
- 85 rokov pani ANNA
RÖSSLEROVÁ. Je najstar-
šou členkou Klubu sprievod-
cov mesta Pezinok. Patrí
medzi zakladajúcich členov.
Svoje bohaté pedagogic-
ké i odborné skúsenosti
zúročila pri príprave mest-
ských sprievodcov, mnohí
pezinskí sprievodcovia sú jej
žiakmi.

Pani Rösslerová sa naro-
dila v Nemšovej, okres Tren-
čín. Už v mladosti sa rozhod-
la pre povolanie učiteľky, štu-
dovala na učiteľskej akadé-
mii v Modre. V roku 1945 na-
stúpila do školy ako učiteľka.
Tomuto povolaniu sa veno-
vala celý svoj život, až do od-
chodu do dôchodku.

V päťdesiatych rokoch mi-
nulého storočia uzavrela ma-
nželstvo s lesným inžinierom
Ing. Imrichom R s-slerom, s
ktorým vychovali tri deti.
Ro d i na sa u s a d i l a v
Limbachu, kde si postavili do-
mček. Manžel popri svojom
povolaní bol sprievodcom
cestovného ruchu a tlmoční-
kom do maďarského jazyka.
AjA. R sslerová po absolvo-
vaní odbornej prípravy

ö

ö

Jubilujúca sprievodkyňa

úspešne zložila predpísané
skúšky a stala sa oficiálnou
sprievodkyňou. Túto činnosť
niekoľko desiatok rokov vy-
konávala pre odborové hnu-
tie. Ako vdova sa pre-
sťahovala do Pezinka, kde
žije v Domove pre seniorov
na Hrnčiarskej ulici.

V roku 2009 absolvovala
dvojročné štúdium Akadé-
mie tretieho veku v Pezinku
v odbore História a stala sa
jej najstaršou absolventkou.
Členovia Klubu sprievod-

cov pani R sslerovej ku
krásnemu životnému jubileu
blahoželajú a želajú jej do
ďalších rokov hlavne zlepše-
nie zdravia, šťastie a pohodu
a tešia sa na každé stretnu-
tie sňou.

ö

Peter Ronec

zhotovila. Tri sú cajlanské a je-
den myjavský. Chceli sme ich
požičať od ľudí, čo tu na Cajle
bývajú , ale sa nám to nepodari-
lo. Určite ich niektorí majú, ale
nezohnali sme ich. Nahnevalo
ma to, požičala som si ich od jed-
nej panej z Pezinka a podľa
nich som tieto urobila. Máme tu
tiež bábiky v grobskom kroji.
Doma mám už pripravené ďal-
šie kroje – myjavské, šenkvické
a viničnianske. Prinesiem ich,
keď sa ukončia plánované úpra-
vy týchto priestorov. Keď mi bu-
de zdravie slúžiť, samozrejme,
urobím ešte aj cajlanské kroje.
Na stene visia grobské prestie-
radlá na postele, vzácne de-
dičstvo po pani Majtánovej.
Teší ma, že môžeme návštevní-

kom nášho klubu prezentovať
túto krásu,“ informovala nás pa-
ni Cajlanskí
seniori majú aj v tomto roku na

Evička Slezáková.

plánovanú bohatú klubovú čin-
nosť, a očakávajú, že ich rady
sa budú ešte rozširovať.

Text a foto (mo)

ajlanskí dôchodcovia
sa veľmi potešili, že im
mesto poskytlo ďalšie

klubové priestory. Tie, čo mali
doposiaľ, im už nestačili, tlačili
sa v nich a značne ich to ob-
medzovalo v činnosti. Po rozší-
rení klubu oďalšie miestnosti sa
im otvárajú nové možnosti pre
rozšírenie svojich aktivít.

povedala nám
vedúca klubu

Overili si to aj pri nedávnom
Fašiangovom posedení, keď do
klubu prišla naraz väčšina čle-
nov. Pokiaľ sa títo spoločne za-
bávali, mohli šikovné ženy piecť
vo vedľajších priestoroch čer-
stvé šišky a pripravovať ďalšie
pohostenie. V inej miestnosti sa
veselá skupinka ľudí obliekala
do masiek a dohovárala na pro-
grame, ktorý si pripravili na túto
fašiangovú akciu.

Ukázali nám aj ďalšiu osobit-
nú miestnosť.

„Bude to rozhodne lepšie, do-
terajšie podmienky na inten-
zívnejšiu činnosť boli ozaj nevy-
hovujúce. V jednej miestnosti,
hoci aj trošku väčšej, bol dote-
raz problém organizovať ce-
loklubové akcie či zosúladiť via-
ceré aktivity, podľa záujmu čle-
nov. Naše podmienky na čin-
nosť po vykonaní niektorých
nevyhnutných úprav sa pod-
statne zlepšia,“

„Toto bude Caj-
lanská izba. Na týchto hlavách
vidíte čepce, ktoré som sama

Viktória Jáchy-
mová.

V klube dôchodcov bude aj Cajlanská izba

Čepce a bábiky v krojoch Evičky Slezákovej.

Na fašiangovom posedení nechýbali masky.

Ako už tradične po niekoľko rokov, Mariášový klub Pezinok žije
v tomto období prípravami na domáci vrchol sezóny, ktorým je
azda najobľúbenejší regionálny turnaj – Otvorené majstrovstvá
okresu Pezinok vo volenom mariáši. Podujatie, ktoré vstupuje do
svojho 6. ročníka a na ktoré pravidelne prichádza elita mariášo-
vej hry z rôznych končín Slovenska, prešlo svojím vývojom. Z
malej akcie pre kamarátov sa stal, čo do počtu hráčov, jeden z
najväčších regionálnych turnajov na Slovensku.

Turnaj sa uskutoční v Spoločenskej sále pezinského Domu kul-
túry na Holubyho ulici. Hrať sa bude hra „pod sto, nad sto“, 5 –
centový, červeň drahší. Turnaj je vypísaný na 5 kôl po 50 minút.
Zápis hráčov bude v čase od 7,45 do cca 9.15 hod. priamo v
mieste podujatia. Zápisné je 12 eur. V cene zápisného sú raňaj-
ky, desiata, obed a olovrant. A keďže sme mesto vinárov a vino-
hradníkov, nejaké to „deco“ sa tiež nájde. Najúspešnejších
hráčov v turnaji čaká množstvo cien. Prví traja budú ohodnotení
finančne, pre ďalších 60 hráčov budú pripravené vecné ceny –
balíčky s produktami našich sponzorov, renomovaných vinár-
skych firiem z Pezinka a okolia.

Mariášový klub Pezinok vznikol v roku 2004, o tri roky neskôr
sa stal občianskym združením a začiatkom tohto roka vstúpil už
do štvrtej sezóny svojho pôsobenia v Slovenskej mariášovej lige.
Po dvoch rokoch oťukávania prišli úspechy v podobe dvoch indi-
viduálnych víťazstiev na extraligových turnajoch (Pavol Rariga v
Trenčíne a Vladimír Krchnák v Žiline) a dvoch tretích miest An-
tona Jurkoviča v Košiciach a Kysuckom Novom Meste. V súťaži
družstiev sme napriek očakávaniam obsadili až 16. priečku a ne-
podarilo sa nám splniť kritériá pre usporiadanie extraligového tur-
naja, ktorý môžu organizovať iba kluby umiestnené do 12.
miesta. Tento cieľ chceme dosiahnuť v tomto roku, kedy sme po-
silnení o niekoľkých ostrieľaných borcov. Už v úvode sme potvr-
dili svoje kvality piatym miestom na turnaji v Trenčíne.

V našom klube je registrovaných 22 hráčov, ktorí sa okrem ex-
traligy pravidelne zúčastňujú turnajov v okolí, napr. Záhoráckej
mariášovej ligy, kdeA. Jurkovičobhajuje minuloročné prvenstvo.

Mariášový klub touto cestou ďakuje sponzorom za spoluprácu
ako aj Pezinskému kultúrnemu centru za ochotu pomôcťpri orga-
nizovaní turnaja. Vďaka za pomoc patrí aj primátorovi Oliverovi
Solgovi, Jánovi Halgašovi, Jánovi Semancovi, Petre Oroszio-
vej, Ludvikovi Jarošovi a mnohýmďalším, ktorí spolu s nami píšu
históriu pezinského mariášového turnaja.

Ing. Michal Pitoňák, Ing. JaroslavChrapko

Cesty hráčov mariáša
povedú do Pezinka
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Dňa 24. 1. 2011 menoval prezident SR Ivan Gašparovič no-
vých vysokoškolských profesorov. Bol medzi nimi aj nás spo-
luobčan – vysokoškolský pedagóg, vedúci ka-
tedry slovenského jazyka a literatúry a prodekan pre vedu,
výskum a zahraničné vzťahy Trnavskej univerzity. René Bílik
je tiež samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu sloven-
skej literatúry SAV. Je autorom niekoľkých kníh a množstva
článkov. Pezinčania ho poznajú aj ako dlhoročného poslanca
mestského zastupiteľstva (1994 – 2010). V rokoch 1994 – 98
bol viceprimátorom a v období od r. 1998 do r. 2002 prednos-
tom Okresného úradu v Pezinku. V súčasnosti je poslancom
Bratislavského samosprávneho kraja.

K udeleniu titulu pánovi Bílikovi srdečne blahoželáme.

RENÉ BÍLIK

(ra)

Doc. PaedDr. René Bílik, CSc.
vysokoškolským profesorom

mavo. Niektorí si možno všimnú
zopár mien, napísaných azbu-
kou na jeho zadnej strane. Mien
vojakov a dôstojníkov, ktorí pad-
li pri oslobodzovaní nášho
mesta.Adesiatky bezmenných.
Spolu 116 obetí. Od konca voj-
ny uplynulo už takmer 7 de-
saťročí a možno by sa zdalo, že
všetko čo malo byť zistené, už
zistené bolo a čo malo byť napí-
sané, už napísané bolo. No
našťastie, nie vždy je to tak.

Medzi menami, vytesanými
do bieleho kameňa pomníka, je
priezvisko Tereščenko. Priez-
visko. Len o trošku viac ako
číslo, označujúce neznámeho
padlého vojaka. No dnes už to
nie je len priezvisko. Vďaka vnu

kovi tohto padlého vojaka, ktorý
prišiel na Slovensko hľadať
hrob svojho starého otca a
vďaka dokumentom, ktoré pri-
niesol, vieme viac. Dve strohé
vojenské vety a predsa plné in-
formácií.

Píše sa v nich, že:

Vo februári 1946 boli všetci

„Stepan
Ignatovič Tereščenko, vojak-
mechanik 140. gardového
jazdeckého mínometného plu-
ku padol za svoju vlasť, dňa 2.
apríla 1945. Pochovaný bol so
vzdaním všetkých vojenských
p ô c t
v ten istý deň v južnej časti ma-
jera Baumwald (dn. Panholec),
1,5 km severovýchodne od Pe-
zinka. “

padlí z chotára Pezinka, Cajle a
Grinavy exhumovaní a preve-
zení na vojenský cintorín na
Slavíne. Vnuk hrob svojho sta-
rého otca v Pezinku nenašiel.
Ani to však nezabránilo slzám
dojatia, keď uvidel meno svojho
starého otca na pomníku pad-
lým.

Na záver vyslovil poďakova-
nie obyvateľom nášho mesta,
že nezabudli. Ja by som zasa
chcel poďakovať pracovníkom
Mestskej polície v Pezinku za
ich ochotu a ústretovosť, s akou
sa venovali tomuto netradič-
nému prípadu .

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Niektorí Pezinčania prechád-
zajú okolo pomníka padlým na
Mladoboleslavskej ulici nevší

Vnuk hľadal hrob starého otca

Vo štvrtok 20. januára sa ko-
nala spoločná pobožnosť
Rímskokatolíckej farnosti a Cir-
kevného zboru Evanjelickej cir-
kvi a.v. v Pezinku pri príležitosti
Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov. Konala sa v rímsko-
katolíckom Dolnom kostole
Božského spasiteľa z rokov
1655 – 1659, ktorý bol pôvodne
postavený ako evanjelický a
počas dejín ho niekoľkokrát uží-
vali obe cirkvi.

Na ekumenickej bohoslužbe
liturgovali: rímskokatolícky fa-
rár v Pezinku vdp. Ján Ragula,
evanjelická zborová farárka v

Pezinku Mgr. Helena Benková,
evanjelická farárka Mgr. Da-la

niela Horínková z Ekumenickej
rady cirkví na Slovensku a brat

Mikuláš Marián Veselský z kláš-
tora kapucínov. Čítania a mod-
litby čítali lektori z Rímsko-
katolíckej cirkvi a Evanjelickej
cirkvi a.v. Piesne z Jednotného
katolíckeho spevníka a Evan-
jelického spevníka hrali na orga-
ne rímskokatolícka organistka
Gabriela Tichá a evanjelická
kantorka Emília Drobná. Prog-
ram vyvrcholil spoločným pose-
dením na rímskokatolíckej fare.

Pezinok patrí medzi mestá s
najdlhšou tradíciou ekumenic-
kých bohoslužieb, keďže prvá z
nich sa konala už v januári
1969. Peter Sandtner

Ekumenická pobožnosť kresťanov

Občianske združenie Acade-
mia Istropolitana Nova (AINo-
va) s podporou Nadácie Tatra
banky organizuje druhý ročník
súťaže o príkladne obnovený
historický dom v malokarpat-
skom regióne. Cieľom súťaže
je zviditeľniť pozitívne príklady
obnovy architektonického de-
dičstva. Šancu získať Ocene-
nia za príkladnú obnovu majú
dobre udržiavané alebo zre-
konštruované stavby postave-
né do roku 1950. Nominované
objekty súťažia v dvoch kate-
góriách: Ocenenie odbornej
poroty a Ocenenie verejnosti.
Ocenenie verejnosti sa udeľuje
na základe výsledkov hlasova-
nia verejnosti prostredníctvom
internetového portálu http://-
www.ainova.sk, kde sú objekty
predstavené vo fotogalérii s
možnosťou hlasovania. Nomi-
novaných je desať stavieb.

Hlasovanie verejnosti bude
prebiehať do 7. marca 2011 a
slávnostné vyhlásenie výsled-
kov bude v druhej polovici
marca v Infocentre vo Svätom
Jure.

Na ocenenie za príkladnú ob-
novu boli nominované tieto stav-
by:
(Štúrova 19, vlastník objektu:

Dom s penziónom, Modra

Ivan Poljovka, Mgr. Mária Pol-
jovková),

(Dukelská 4, vlastník
objektu: Elizabeth Slovakia
s.r.o.),

(Prostredná 17, vlastník ob-
jektu: Miroslav Miklovič s ma-
nželkou),

,
Smolenice (vlastník objektu:

Hotel Sebastián,
Modra

Kamenný dvor, Svätý
Jur

Kaplnka sv. Vende-
lína s Pálfiovskou hrobkou

Obec Smolenice),
(Radničné

nám. 9, vlastník objektu: Mesto
Pezinok),
(vlastník: Obec Častá),

(Dolná 108,
vlastník objektu: rodina Dóšov-
cov),
(Bratislavská 22, vlastník ob-
jektu: rodina Krupová),

(Holčekova 65, vlastník
objektu: Pavel Dvořák s rodi-
nou),
(Radničné nám. 1, vlastník ob-
jektu: Ing. Jaroslav Piják a Ing.
Iveta Pijáková). Viac informácií
o stavbách nájdete na www.ai-
nova.sk/sk/ocenenie-za-pri-
kladnu-obnovu/.

V minulom ročníku Ocenenie
verejnosti získala reštaurácia
"U Richtára" v Modre a ocene-
nie odbornej poroty Mlyn v Do-
ľanoch.

Krušičova
kúria, Pezinok

Námestie, Častá
Rodin-

ný dom, Modra

Rodinný dom, Svätý Jur

Roľníc-
ko-remeselnícky dom, Bud-
merice

Turecký dom, Pezinok

(mo)

Nominácie na ocenenie obnovených historických stavieb
v malokarpatskom regióne

Jednou z nominovaných stavieb je Krušičova kúria.

Mesto Pezinok v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy a
Mestským múzeom v Pezinku pripravuje mimoriadnu výstavu
venovanú pamiatke barokového maliara a pezinského rodáka
Jána Kupeckého. Vystavené budú grafické listy Kupeckého
súčasníkov, ktoré vznikli podľa jeho olejomalieb a kópie doku-
mentov o živote maliara (niektoré vystavené vôbec prvýkrát).
Podobná výstava sa v Pezinku uskutočnila v roku 1967 v rod-
nom dome Jana Kupeckého pri príležitosti 300. výročia narode-
nia. Slávnostné otvorenie výstavy v Mestskom múzeu bude 25.
marca o 17.00 hodine. (ra)

Výstava k jubileu Kupeckého

V minulom čísle Pezinčana sme uverejnili celomestský kalen-
dár spoločenských, kultúrnych a športových podujatí na I.
štvrťrok 2011. V uverejňovaní týchto verejnosťou žiadaných in-
formácií budeme pokračovať. V marcovom čísle uverejníme ka-
lendár podujatí na II. štvrtok. Podklady získavame z celoročného
kalendára, ktorý spracovalo a vydalo Mesto Pezinok. Keďže od
termínu tvorby plánu podujatí uplynul už dlhšíčas, mohlo dôjsť k
niektorým zmenám. Preto sa obraciame na organizátorov podu-
jatí, aby nám tieto zmeny urýchlene nahlásili (napr. zrušenie po-
dujatia, zmena jeho termínu či kontaktu na usporiadateľa, nové
podujatia a iné). Máme záujem, aby sme našimčitateľom po-
skytli čo najpresnejšie informácie.Ďakujeme. Redakcia

Nahláste nám zmeny
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súťažných prác v troch na počí-
tači písaných exemplároch v
slovenskom jazyku do 31. mar-
ca 2011 na adresu: Pezinské
kultúrne centrum, Holubyho
4 2 , 9 0 2 0 1 P e z i n o k .
Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov a odovzdanie cien bude vo
štvrtok 26. mája 2011 v
Obradnej sieni mestského úra-
du.

Súťaž je anonymná, pri kaž-
dom texte treba uviesť na-
miesto mena a adresy heslo. V
priloženej zalepenej obálke,

označenej rovnakým heslom,
sa uvedie meno autora, jeho
adresa, dátum narodenia a
škola, ktorú navštevuje. Stre-
doškoláci dopíšu k heslu sym-
bol „SŠ“, žiaci základných
škôl symbol „ZŠ“. Obálky s hes-
lami budú otvorené až po vy-
hodnotení súťaže. Súťažné
práce bude hodnotiť odborná
porota vymenovaná primáto-
rom mesta. Súťaž sa hodnotí
osobitne v každej kategórii ZŠ
a SŠ v žánroch poézia a pró-
za. Novou kategóriou (osobit-

ne pre ZŠ i SŠ) je short story
(krátky príbeh). Téma je
ľubovoľná, podmienkou je, že
súťažný príbeh môže mať ma-
ximálne 100 slov.

Všetky vyhodnotené práce
budú odmenené vecnou ce-
nou. Najlepšie práce budú uve-
rejnené v mesačníku Pezin-
čan.

Organizačne súťaž zabez-
pečuje Daniela Debnárová z
Pezinského kultúrneho centra,
Holubyho 42, tel. 033/641
3933. (dd)

Mesto Pezinok a Pezinské
kultúrne centrum vyhlasujú 19.
ročník literárnej súťaže O cenu
primátora mesta Pezi-nok. Do
súťaže sa môžu zapojiť žiaci
pezinských základných a štu-
denti stredných škôl, alebo tí
ktorí majú v Pe-zinku trvalé
bydlisko. Súťažné práce nie sú
obmedzené žánrovo, musia
byť pôvodné, môžu mať pôvod
v písomných prácach.

Podmienkou zaradenia do
hodnotenia je doručenie (o-
sobné alebo poštou)

Šanca pre mladých literátov
Krásne kultúrne zážitky nám pripravil zmiešaný spevácky

zbor Šafráni z Pezinka. Folklór je vždy osviežením a poteše-
ním pre všetkých seniorov. Repertoár vystúpenia zostavili spe-
váci z najkrajších ľudových a národných piesní, ktoré sú osla-
vou toho, čo máme všetci radi – lásky a dobrej nálady. Výrazné
mužské hlasy naplnili sálu a rozozvučali srdcia i myseľ prítom-
ných. Harmonizovali so sopránovými a altovými hlasmi spe-
váčok. Silu vynikajúcich hlasov podporila dirigentka Mgr. Mária
Turňová s klavírnym sprievodom Ing. Jozefa Turňu.

K dvadsiatke spevákov sa postupne pridávali aj návštevníci
v sále a napokon pred záverom programu si potleskom vyžia-
dali prídavok. Dobrá nálada dosahovala vrchol a to bola pravá
chvíľa pre slová rozlúčky a prísľub z oboch strán od vystupujú-
cich spevákov i od nadšených divákov z lamačského Domova
seniorov, že si toto vzácne stretnutie niekedy zopakujú.

Nadežda Malá

Pezinčania potešili seniorov v Lamači

Kiná Pezinského kultúrneho
centra – kino v Dome kultúry a
prírodné kino v Amfiteátri – na-
vštívilo vlani 23664 filmových
divákov, čo je takmer identické
číslo s počtom obyvateľov
Pezinka. Zo štatistiky, ktorú
nám poskytol vedúci kina Ti-
motej Matiaško sme zistili, že
do pezinských kín prišlo o 4966
návštevníkov menej ako v roku
2009. Na klesajúcej návštev-
nosti, podľa šéfa nášho kina,
sa však nepodpisuje nižší záu-
jem o kino, ale predovšetkým
to, že Pezinčania čoraz častej-
šie navštevujú bratislavské via-
csálové 3D kiná. Možnosť
digitálnych projekcií je dnes naj-
väčšie lákadlo.

Digitalizácia kina bude nevy-
hnutná aj v našom kine. Teraz
ide o to, či budeme mať takéto
kino aj v Pezinku, alebo nie.
Distribučné spoločnosti totiž
už nebudú požičiavať klasický
formát na 35 mm páse, ale len
v digitálnej forme. U niektorých
titulov je to už dnes, nové filmy
sú buď v 3D kinách alebo v di-
gitálnej forme, kópie na 35 mm
filme sú jedna či dve pre ce-

lé Slovensko. Pezinské kino v
súčasnosti môže konkurovať
sálovým kinám v okolí len ce-
nou vstupenky, ktorá je 2,50 €.

Prechod na digitálne premie-
tanie čaká aj naše kino, bude
si vyžadovať kúpu nového digi-
tálneho projektora, nového o-
zvučenia,výmenu káblových
rozvodov, plátna a vykonanie
iných nevyhnutných úprav. Ná-
klady budú približne 170 tisíc

eur. Digitálna technika zvýši
kvalitu obrazu asi o štvrtinu,
skvalitní zvuk a celkový pôžitok
pre diváka. Distribútori už ne-
budú musieť posielať škatule s
klasickými filmami, zjednoduší
sa aj titulkovanie a dabovanie
filmov. Túto technickú revol-
úciu v kinách, s drahšou tech-
noló-giou, nemožno realizovať
bez pomoci miest a obcí. Tam
kde si to nebudú môcť dovoliť,

príde k zániku kina. Očakáva
sa, že prechod z klasického pre-
mietania na digitálne aj v našej
krajine spôsobí zánik najmä
menších kín.

V minulom roku boli podľa ná-
vštevnosti najúspešnejšie tieto
filmy: Shrek: Zvonec a koniec
1515 divákov, Ženy v pokušení
1176, Alica v Krajine zázrakov
1141, Princezná a žaba 1089,
Avatar 990. (mo)

Klasické premietanie vytlačí digitálne

Terajšie premietačky nahradí digitálny projektor

Ako každoročne aj toho roku
sa v dňoch od 28. marca do 3.
apríla 2011 bude konať v Ma-
lokarpatskej knižnici v Pezinku
Týždeň slovenských knižníc.
Tento Týždeň v Pezinku začne
už v piatok 25. marca o 10.00
hod. besedou so spisovateľ-
kou pre deti a mládež Marti-
nou Solčanskou v odd. pre det-
ských čitateľov.

V pondelok 28. marca o
16.30 hod. sa v čitárni knižnice
uskutoční stretnutie s noviná-
rom, moderátorom a šéfredak-
torom časopisu pod ná-
zvom: Štefan Hríb pod lampou
v knižnici.

Ten istý deň sa oddelenie pre
deti zapojí do literárneho mara-
tónu –Čítame Stelu Briks – na-
ša najmladšia len 13-ročná slo-
venská spisovateľka, autorka
dobrodružnej trilógie pre deti.
V utorok 29. marca sa usku-
toční beseda s Jánom Uličian-
skym, ktorá bude spojená s vy

.týždeň

hodnotením literárnych prác,
ktoré pezinské deti napísali a
poslali spisovateľovi k jeho o-
krúhlym narodeninám.

V tomto týždni, 30. marca, bu-
de v oddelení pre deti vyhodno-
tená aj celoročná Literárna a
výtvarná súťaž za rok 2010.
Dielka našich detských čita-
teľov bude hodnotiť akademic-
ký sochár Alexander Ilečko a
spisovateľka Veronika Šikulo-
vá.

V posledný marcový deň sa v
oddelení pre deti uskutoční be-
seda so známym ilustrátorom
detských kníh žijúcim v Pezin-
ku, Petrom Uchnárom, spojená
s výstavkou kníh, ktoré ilustro-
val.

Tento týždeň okrem podujatí
pre deti, študentov a verejnosť
ponúka knižnica aj sprievod-
né podujatia, ako: odpúšťanie
pokút za upomienky (generál-
na amnestia), výstavky kníh,
marcová burza kníh aďalšie.

V mesiaci marec sa uskutoč-
ní aj súťažná interaktívna vý-
stava v spolupráci s CVČ Pe-
zinok:

K 200. výročiu
úmrtia Juraja Fándlyho, výz-
namného bernolákovca a osvi-
etenca, pripravila Malokar-
patská knižnica výstavu jeho

Moja prvá knižka, lepo-
relo, komiks.

diel v oddelení pre deti a v spo-
lupráci s BSK a so základnými
školami v Pezinku, Svätom
Jure, vČastej a Doľanoch Spo-
mienkový čitateľský maratón
pod názvom Juraj Fándly – ze-
linkár a piľní domajší hospodár.

Michaela Féderová

Týždeň slovenských knižníc v Malokarpatskej knižnici
Publikácia PEZINSKÉ MOTÍVY, ktorú vydalo v závere minu-

lého roka Mestské múzeum v Pezinku, sa ako dar dostala do
rúk jedného z bývalých žiakov a neuveriteľnou hrou osudu aj
neskoršieho spoluväzňa Alfreda Piffla. Ing. Ivan Masár z
Trenčianskej Teplej, inšpirovaný obsahom knihy, dal na papier
zopár dojmov a spomienok na profesora Piffla, ktorému sú
„Motívy“ venované. Prostredníctvom priateľov z Pezinka sa list
dostal až k nám do redakcie a zopár riadkov z neho sme sa roz-
hodli uverejniť.

- Už v prvý deň decembra som dostal knihu „ Pezinské motí-
vy “. Sú to kresby Prof. Ing. arch.Alfreda Piffla, CSc., doplnené
textami z jeho denníkov. Myšlienkami som sa vrátil do mladosti
plnej životných ideálov, keď na fakultu architektúry ma prijal de-
kan fakultyAlfred Piffl.

Vo svojich spomienkach i v článkoch často sa k nemu vra-
ciam,a bol som rád, keď v roku 2008 jeho synovia ma pozvali
na jeho výstavu do Pezinka. Bol tam vo svojom neopakova-
teľnom diele. Stovky kresieb ako diamanty, ako hviezdy žiaria-
ce pod starým Pezinkom. Svojou rukou zastavil skazu, aby za-
chytil ešte jestvujúce, ale i torzá krásy budov. Do kresieb dal
svoje srdce i dušu – dal im život a my sa teraz môžeme kochať
zachytenou krásou v jeho diele.

Ako tisícky našich ľudí, aj on bol spútaný do okov a zašli-
apnutý. No to bolo iba telo. Jeho duša bola silnejšia ako okovy i
ako mreže na dverách a oknách a svojím životom i celoživot-
ným dielom postavil si ten najkrajší pamätník. Tri roky pracoval
v Pezinku a za ten čas tam vytvoril dielo, ktoré je šperkom nie-
len v klenotnici mesta Pezinok, ale aj zlatým pokladom nášho
národa. (pp)

Bývalý žiak o profesorovi A. Pifflovi

Na besedu príde aj Štefan Hríb

1.3. Maľovanie kamienkov - Mama, ocko poď sa hrať

2.3. Moja prvá knižka – výstava v knižnici –

5.3. Rytmia –

7. 3. Európa v škole - vyhodnotenie –

8.3. Papierový tanierik - Mama, ocko poď sa hrať
9.3. Filcovanie – drobné ozdoby – kreatívne stredy –

15.3. Výroba kvetiniek – Mama, ocko poďsa hrať
18.3. Jarné tvorivé dielne

22.3. Výroba škatuľky - Mama, ocko poďsa hrať
25.3. – 26.3. BABY - nec –

od 16:30 do 10:00

28.3. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre ŠK

22.3. Výroba škatuľky - Mama, ocko poďsa hrať
4.4.

– stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: 1€

výstava prác detí zo
školských klubov v Malokarpatskej knižnici Pezinok.

prehliadka moderných tancov.Čaká vás prezentá-
cia rôznych tanečných štýlov, dobrá hudba a ešte lepší tanec a
super atmosféra a to všetko v Kultúrnom dome o 16.00 hod.

odovzdávanie cien
víťazom 58. ročníka Európa v škole.

kreatívne
stredy 16.00 do 18.00 hod pre každého nad 10 rokov pre všet-
kých, čo radi vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle
alebo mailom. Vstupné: 2€

– pozývame všetky deti, privítať s na-
mi jar a vyrobiť si rôzne predmety na skrášlenie izbičiek. Od 14.30
do 18.00 hod v centre voľného času. Vstupné: 1€

dobrodružná noc v centre voľného
času pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia
a neboja sa spaťmimo domu. Vstupné: 3€

slávnostné vyhodnotenie súťaže pre školské kluby.

Prihlasovanie na letné tábory od pondelka do štvrtka od 13.00
do 17.30 hod na infocentre. Dieťa môže byť prihlásené iba na dva
tábory.

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

www.epicentrum.org

CENTRUM VOĽNÉHO ČASUl

V Pezinku pribudol ďalší pekný výstavný priestor, ktorý je
súčasťou predajne Barata Art na Holubyho ulici č. 87. Momen-
tálne tam prebieha výstava MUDr. Miloslava Dvoráka pod ná-
zvom Môj svet obrazov. Výstava potrvá do 20. marca 2011. (ra)

Výstava v Barata Art Galery



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

.

Dňa 28. feb-
ruára 2011 uplynie
9 bolestných rokov,
čo nás navždy o-

pustil náš milovaný manžel, otec,
svokor, deduško a staviteľ

Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka Mária a
synovia s rodinami.

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Dňa 24. 2. 20011
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
krstná mamička

S láskou na ňu spomínajú krstné
deti s rodinami.

Emília
LUDVIGOVÁ.

Dňa 23. 2. uplynulo
10. výročie od úmr-
tia nášho milované-
ho manžela, otca,
dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S
láskou spomínajú manželka Mar-
ta, dcéra Bohunka, syn Radovan
s rodinami.

Bohumila VYŠATU.

SERVIS / SPOLOČENSKÁ KRONIKA11

JustínaČapkovičová 60 r.
František Raždik 78 r.
Štefan Urbančok 89 r.
Jozef Kacerle 62 r.
Marcela Olosová 71 r.
Jozef Horváth 70 r.
Ing. Jaroslav Konvalina 64 r.
Ing. Andrej Slezák 75 r.
Mária Selecká 89 r.
Vladimír Klamo 52 r.
Sidónia Tóthová 73 r.
Branislav Fischer 44 r.
Lujza Gajdošíková 72 r.
Emil Kolenčík 46 r.
Jolana Kacerlová 88 r.
JozefČapla 62 r.
Ľudmila Hankerová 95 r.
Ján Tyko 45 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Františka Ivicová 2.2.
Emanuel Lindtner 16.2.
Jozef Kabát 17.2.
Justína Pilná 21.2.
Irena Šmahovská 24.2.

Eduard Martinčič 8.2.
Anna Petrovičová 8.2.
Alojz Butko 14.2.
Zlata Jančaríková 21.2.
Irena Paluchová 21.2.
MUDr. Alžbeta Ribanská 22.2.
Anna Štrbová 23.2.
Ľuba Chvosteková 24.2.
Genovéva Pravdová 27.2.
Marcel Slováček 27.2.
Anežka Bíliková 28.2.

Anna Solgová 2.2.
Rudolf B hm 2.2.
Estera Slezáková 4.2.
František Polák 18.2.
Jarmila Dočkalová 20.2.
Alojz Janečka 24.2.

ö

Dňa 17. 2. 2011 u-
plynuli 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a otec

.
S láskou spomína
manželka, synovia
s rodinami a pravnúčatá.

Jozef SCHNIRTCZ

Dňa 23. 2. 2011 sa
dožila naša drahá
mama a babka

84 rokov. Všetko
naj lepš ie , ve ľa

zdravia a šťastia a božieho
požehnania prajú synovia s rodi-
nami a pravnúčatá.

Mária
SCHNIRTCZOVÁ

S úctou a láskou si dňa 14.2.2011
pripomíname 4. výročie úmrtia
našej drahej mamičky

a zároveň ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili poslednej roz-
lúčky 24.11. 2010 jej manžela a
nášho otca

.
Kto ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku.Deti Alena a Jo-
zef s rodinami.

Márie KOLESÁROVEJ

Jozefa KOLESÁRA

KULTÚRNE PROGRAMY

FEBRUÁR 2011 PEZIN ANČ

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

B LA H O Ž E L Á M E

Dňa 14. 2. 2011
sme si pripomenuli
2. výročie od úmrtia
našej drahej a milo-
vanej mamy

Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou spomí-
najú, sestry, brat, dcéry Kvetka,
Beatka, vnúčatá a nevesta.

Janky
MINAROVIČOVEJ.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestihol
si povedať ani zbo-
hom rodina moja.
Dňa 14. 2. 2011 u-
plynul rok, čo nás
navždy opustil milo-
vaný otec

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. DcéraAnna s ro-
dinou a ostatná smútiaca rodina.

Štefan HAJTMÁNEK.

Očiam si odišiel, v
srdciach si zostal...
Dňa 16. 2. 2011 u-
plynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
starý a prastarý otec

S láskou a úctou spomínajú ma-
nželka Mária, dcéry s rodinami a
ostatná rodina.

Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK.

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota,
tak nám budeš chý-
bať do konca živo-
ta. Dňa 10. 2. 2011
uplynuli 4 roky, čo

nás opustil náš manžel, ocko,
brat, dedko a pradedko

V krásnych spomienkach si stále
s nami. Spomíname s láskou a
úctou, manželka a dcéry s rodi-
nami.

Jozef ZÁRUBA.

Dňa 5. marca si pri-
pomenieme nedoži-
tých 90 rokov man-
žela, otca, dedka

S vďakou spomína
manželka Irena a

syn Peter s rodinou.

Ondreja HUPKU.

Milovali sme ju a
ona milovala nás.
Dňa 8. 3. 2011 uply-
nie 5 rokov, čo nás
opustila naša milo-
vaná manželka,
mamička, babka,
sestra

S láskou spomína celá rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku.

Štefánia KADLÍČKOVÁ.
rod. Chudíková

Dňa 5. 2. 2011 uply-
nul rok od úmrtia
nášho drahého ot-
ca, dedka

S láskou spomína
najbližšia rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

Jozefa
HRANICKÉHO.

Dňa 3. 2. 2011 uply-
nul rok, čo nás
opustila naša dra-
há mamička

vo veku 73 rokov.
S láskou spomíname: Martuška,
Silvia a Juraj.

Marta
ŠÁLEKOVÁ

Spomienka na te-
ba nikdy nevymiz-
ne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a sú
ti vďační za úsmev,
dobrotu a lásku,
ktorú si rozdával.
Dňa 28. 2. 2011 uplynie 30 rokov,
čo nám navždy odišiel náš drahý

V tichej modlitbe, s láskou a
úctou v srdci spomínajú na teba
dcéra Alžbeta s rodinou a syn
František s rodinou.

Vojtech HANÚSEK.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
známym a priateľom, ktorí na
poslednej ceste dňa 10. 1. 2011
odprevadili našu drahú zosnulú

Za prejavenú sústrasť a kveti-
nové dary ďakuje syn a dcéra s
rodinami.

Františku NOVÁKOVÚ.

Noví obč i ankov ia

Opust i l i nás

Zosobáši l i sa

Naši jub i l ant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

KINO DOMU KULTÚRY

Dňa 20. marca
uplynú 4 roky od
smrti môjho milo-
vaného manžela

.
S láskou spomína
manželka Irena.

Juliana
MAŤUSA

Mal nás všetkých
rád a chcel ešte
žiť, ale prišla chvíľa,
keď nás musel o-
pustiť. Dňa 9. mar-
ca 2011 si pripome-
nieme 1. výročie, čo

od nás odišiel do večnosti

S láskou spomína manželka a
dcéra s rodinou.

Ľudovít KOVAČOVSKÝ

NA NEDEĽNÝ ATELIÉR v 27. marec
2011 o 15.00 hod.

– Pozývame vás na predstavenie
klientov DSS MEREMA v Modre. Táto hra je určená pre všetkých
obdivovateľov ich umenia, pokoja a lásky. Svojou silnou atmosfé-
rou a posolstvom pre nás „zdravých“ otvára naše srdcia a do-
voľuje nám nahliadnuť do ichčistých duší.
Galéria insitného umenia, Schaubmarov mlyn, PEZINOK, Cajlan-
ská 255, Tel: 033/ 640 40 35, 0911 334 552

Schaubmarovom mly-ne –

Štyri ročné obdobia: STROM

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Ďakujeme všetkým
ktorí odprevadili na
poslednej ceste 19.
1. 2011 nášho dra-
hého zosnulého

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

Františka
RAŽDIKA

Ďakujeme všet-
kým, ktorí odpre-
vadili na poslednej
ceste 3.2. 2011 na-
šu drahú zosnulú

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

Jolanu
KACERLOVÚ

Ďakujeme všetkým,
ktorí odprevadili na
poslednej ceste 28.
1. 2011 nášho dra-
hého zosnulého

a zároveň ďakujeme za preja-
venú sústrasť a kvetinové dary.
Dcéra Dana a Mirka, sestra Joja,
brat Jarko s rodinami.

Rudolfa
KUJOVIČA

Dňa 27. 2. 2011 sa
dožil náš drahý ma-
nžel, otec a dedko

80 rokov.
Jozef SABO

Všetko
najlepšie, veľa zdra-
via a šťastia a
božieho požehnania prajú ma-
nželka, deti s rodinami. Nepoze-
raj spiatky, teš sa z krásnej 80 -ky.
Veď život rýchlo letí ako šíp, ako
ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky z mla-
dosti k tebe sa vrátia a všetky zlé
nech sa stratia. Nech tento krás-
ny deň dá ti úsmev a radosť len.

Vanesa Sz gyiová 21.12.
Marek Kunák 3.1.
Michaela Eliašová 4.1.
Martin Tichý 6.1.
Natália Balažová 13.1.
Nela Mareková 14.1.
Ela LukréciaŇaňková 15.1.
Juraj Jakim 17.1.
Zuzana Nováková 18.1.
Michal Procházka 18.1.
Rajmond Varga 20.1.
Tomáš Lačný 21.1.
Matej Varecha 24.1.
Mária Elizabeth Poláková 27.1.
Hugo Opeta 4.2.

ö

Božena Dubovská 25.2.
Jozef Sabo 27.2.

Anna R sslerová 7.2.
Alexander Šmidl 25.2.

Emília Sobotová 7.2.
Imrich Turek 16.2.
Ľudovít Múčka 21.2.

85-roční

90-roční

ö

Ďakujeme všetkým
príbuzným, zná-
mym a priateľom,
ktorí na poslednej
ceste dňa 3. 2. 2011
odprevadili nášho
drahého

Za prejavenú sústrasť a kveti-
nové dary ďakuje mama, deti,
brat a sestry.

Ing. Branislava Fischera.

Pustý je náš dom, smutno je nám
v ňom. Tá rana v srdci bolí, zabud-
núť nám nedovolí.Ďakujeme všet-
kým, ktorí odprevadili na posled-

nej ceste našu dra-
hú mamičku, svok-
ru, babičku a praba-
bičku

a tým zmierili náš
žiaľ. Smútiaca rodina.

Ľudmilu
HANKEROVÚ

Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí od-
prevadili na posled-
nej ceste 14. 1.
2011 nášho drahé-
ho zosnulého otec-
ka a dedka

Za prejavenú sústrasť a kveti-
nové daryďakuje dcéra Dana.

Ivana GOLJERA.

Stála expozícia:
Zo zeme
sakrálna plastika

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
– Jozef Franko

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

Adam Dubni ka a Barbora Gal
lée Ing. Michal Klima a Ing. Mo
nika Cibu ková Martin Osuský a
Katarína Groerová Milan Juriš a
Lenka Polakovi ová

č

č

-
• -

•
•

ľ

MESTSKÉ MÚZEUM

Odišiel si náhle,
nečakane, na roz-
lúčku si nám nedal
čas, tvoj odchod
zabolel a bolí celý
čas. Tá rana v srd-
ci sa už nezahojí,

aj keď prejde dlhý čas, lebo tí čo
ťa mali radi, budú denne na teba
spomínať. Dňa 15.3.2011 uplynie
7 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a deduško

Štefan BEDECS.
S láskou spomínajú manželka,
dcéra Iveta a syn Marián s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

5.3. RYTMIA.

7.3. MARIÁN A MARTIN
GEIŠBERGOVCI „Piate ročné obdobie“

8.3. DIABETES.

12.3. MALOKAR-
PATSKÝ SLÁVIK.

14.3. PELIKÁNI V PUS-
TATINE.

15.3. ŠIKANOVANIE, DRO-
GYAINÉ.
16.3. NAJMENŠÍ FESTI-

VAL.
17.3. SPIEVANKY.

19.3. PAFF. Pezinský ama-
térsky filmový festival

20.3. AHOJ ROZPRÁV-
KA. MEDOVNÍKOVÝ
DOMČEK
25.3. CINEAMA.

26.-27.3. ORBIS HARMONIAE

29.3. BANÍCI V KNIŽNICI.

30.3. VÝROČNÁ
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV.

JAZ-
ZATOR
31.3. JARNÝ KON-

CERT ZUŠ E. SUCHOŇA.

Akadémia tretieho veku

VÝSTAVY
ČESKO-SLOVENSKÝ FILMOVÝ PLAGÁT

PRIPRAVUJEME:
1.4. 13.4.

(sobota) o 16.00 h v spoločenskej sále DK – Pre-
hliadka súborov moderného tanca. Hlavný organizátor: CVČ.

(pondelok) o 19.00 h v malej sále DK –
Jarný folkový salón.

Hudobno-poetický recitál. Koncert spojený s prezentáciou novej
knihy. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice a PKC.

(utorok) o 15.00 h v malej sále DK – Prednáška
ATV pre verejnosť. Prednáša MUDr. L. Štrbová.

(sobota) o 9.00 - 18.00 h – v malej sále DK –
Výberové kolo súťaže. Hlavný organizátor:

Malokarpatské osvetové stredisko.
(pondelok) o 19.00 h v malej sále DK –

Komédia o manželstve a vzťahoch. Tri poviedky manžel-
ského tutti frutti. Účinkuje: Divadlo ÚSMEV – Marián Labuda ml.,
Erik Peťovský, Alena Michalidesová, Sisa Michalidesová a ďalší.
Réžia: P. Scherhaufer a A. Michalidesová, Predstavenie PKC v
rámci projektu: MALÉ,ALE MILÉ.

(utorok) o 8.30 h vo veľkej sále DK –
Prevencia pre žiakov ZŠ – Mestská polícia Pezinok.

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
(štvrtok) o 17.00 v salóniku DK – Večer pre

každého, kto má rád peknú pesničku.
(sobota) o 15.00 h v malej sále DK –

. Prehliadka neprofesionálnych krátko-
metrážnych filmov. Hlavný garant: OZ Priatelia divadla a filmu a
OZ Kinečko.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Cyklus rozprávok s detskou súťažou. Dnes:

. Účinkuje: Stražanovo bábkové divadlo.
(piatok) o 9.00 h v malej sále DK. Krajská súťaž

filmovej neprofesionálnej tvorby. Hlavný garant: MOS.
. Dni zdravého života. Hlavný ga-

rant: Darja Feherová. Podrobný program bude uvedený na plagá-
toch. (všetky priestory)

(utorok) o 17.00 h v malej sále DK –
Hlavný garant: Malokarpatský banícky spolok.

(streda) o 14.00 v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: Jednota

dôchodcov – MO Pezinok. O 19.00 h v malej sále DK –
. Koncert – jazzová lahôdka z Moskvy.

(štvrtok) o 18.00 – v spoločenskej sále DK –

Prírodné liečivá – 2., 16., 30. 3. (salónik)
Dejiny hudby – 10., 24. 3. (salónik)

7.-27.3.

Deň učiteľov (19.00), Koncert Lenka Filipová (19.00)

1.-2. Sociálna sieť .......................................................... USA
3. Počiatok ................................................................. USA
4.-6. Američan ......................................................... VB, USA
5. Narnia: Dobrodružstvá lode Ranný pútnik ...17.00 h. ... USA
8.-9. Red ..................................................................................... USA
10. Fk: Mamut ........................................................... Šv, Nem,Dán
11. Pouta ............................... ...................................................... ČR
12.-13. Sammyho dobrodružstvá ...........17.00 h. .............. USA
12.-13. Habermannův mlýn .................................................ČR
15.-16. Poznáš muža svojich snov ..................................... Špa
17. Púštny kvet ................................................................ VB
18.-20. Občiansky preukaz ............................................... ČR
22.-23. Skutočná guráž ..................................................... USA
24. Fk: Ja tiež ............................................................... Špa
25.-27. 127 hodín .............................................................. USA
26.-27. Gulliverove cesty ................. 17.00 h. .................... USA
29.-30.Čierna labuť .......................................................... USA
31. Koncert ................................................................... Fra
Začiatok predstavení je o 19.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!
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HÁDZANÁl

KARATE - KICKBOXl

Juraj Hollan medzi najlepšími

ŠPORT / INZERCIA12 FEBRUÁR 2011 PEZIN ANČ

l DŽUDO - Odchovanec pezinského džuda MILAN RANDL
(VŠC Dukla Banská Bystrica) bol vyhlásený za najlepšieho
džudistu roka 2010 na Slovensku. Vlani sa stal majstrom Slo-
venska a na turnajoch Svetového pohára v Rotterdame sa
umiestnil tretí a v juhokórejskom Suwone v hmotnosti do 90 kg
piaty.

KRÁTKOl

lHOKEJBAL - Športový nadšenec Matúš Klamo z poverenia
miestneho hokejbalového klubu navštevuje pezinské základ-
né školy s cieľom zapojiť ich do pripravovaného turnaja žiakov
v hokejbale o Cenu primátora. Podujatie by sa malo uskutočniť
v tomto roku v máji, jeho zámerom je získať mládež pre tento
šport.

V sobotu 22. januára sa uskutočnil v Pezinku medzinárodný
Zimný turnaj v hádzanej. Zúčastnili sa ho štyri družstvá – Duslo
Šaľa, DTJ Polanka Ostrava (ČR), Strojár Malacky a ŠKP „B“
Pezinok. Víťazom turnaja sa stal domáci tím ŠKP „B“ Pezinok,
ktorý porazil všetkých troch súperov. Za najlepšieho strelca tur-
naja bol vyhlásený Pezinčan Ján Fekete (20 gólov) a brankára
Michal Kuklovský z Malaciek. Výsledky: Pezinok – Malacky
27:21, Pezinok – Šaľa 29:25, Pezinok – Ostrava 25:19 Šaľa
Malacky 19:28. : 1. ŠKP „B“ Pezinok, skóre
81:65, 6 bodov, 2. Duslo Šaľa 71:67, 2 b., 3. DTJ Polanka
Ostrava 59:68, 2 b., 4. Strojár Malacky 65:76, 2 b.

Konečné poradie

(r)

Víťazom zimného turnaja domáci ŠKP

V dňoch 28. a 29. januára sa konalo v Dolnom Kubíne III. ko-
lo Slovenského pohára v kickboxe mládeže a seniorov. Po-
dujatia sa zúčastnilo 160 pretekárov z 21 klubov. V kategórii ju-
niorov semi contact do 63 kg si výborne viedol pezinský pre-
tekár , ktorý túto súťaž vyhral. Skvelú formu potvr-
dil aj v light contact do 63 kg, kde obsadil druhé miesto. Medzi
juniorkami v semi contact do 63 kg obsadila skvelé 3. miesto

. Zo seniorov sa najviac darilo
, ktorá si v light contact do 60 kg vybojovala prvú

priečku. Druhé miesto v light contact do 74 kg obsadil
a tretia v light contact do 60 kg skončila

.
Pri príležitosti konania tohto podujatia sa uskutočnilo sláv-

nostné vyhlásenie najúspešnejšieho kicboxera juniora v roku
2010. Do desiatky najlepších bez uvedenia poradia sa dostal aj
náš pretekár Juraj Hollan za úspešnú reprezentáciu na Maj-
strovstvách sveta v Belehrade (bronzová medaila).

Juraj Hollán

Tatiana Rychelová Zuzane
Gregušovej

Michal
Greguš Alexandra
Horáková

(mh)

V Banskej Bystrici sa 12. februára konalo 4. kolo Slo-
venského pohára v karate mládeže. Pezinský Karate - kickbox
klub mal zastúpenie len malým počtom pretekárov, dôvodom
bola chrípková epidémia. Aj napriek tomu naši mladí pretekári
si v silnej konkurencii počínali dobre. Daniela Šiandorová si v
kategórii dorasteniek 14 – 17 r. v kumite do 55 kg vybojovala
druhé miesto. O dve tretie miesta sa postarali Adam Borovský
(kumite do 60 kg) a Martin Tomaškovič (kumite nad 60 kg) v ka-
tegórii 14-17 r. Sebastián Bobaľ (kumite, ml. žiaci 6-9 r.) a
Šimon Jaroš (kata, ml. žiaci, 10-12 r.) si vybojovali 4. miesto.

Miroslav Horák

Chrípka poznačila účasť

V dňoch 23.1. a 31.1. sa konali v Malackách Majstrovstvá
Bratislavského kraja v stolnom tenise. Pezinčania sa stali najú-
spešnejším družstvom. Medailové umiestnenia hráčov STK
Pezinok: 1. miesto – Adam Brat (kat. ml. žiaci a kat. dorasten-
ci), 2. miesto – Martin Baka (ml. žiaci), Dávid Jakubec (st. žia-
ci), 3. miesto – Marek Jalovecký (ml. žiaci), Valentína Cviková,
Sarah Belianska (obe ml. žiačky), Peter Habšuda (st. žiaci),
Marek Rezetka (dorastenci). Peter Žigo

STOLNÝ TENISl

A. Brat triumfoval aj medzi staršími

Obdivuhodná séria pezinských volejbalistiek
Volejbalistky VTC Pezinok

po 25. kole prvej časti extrali-
gy 2010/2011 sú nečakane
lídrom súťaže. Je to celkom
zaslúžené, pretože ťahajú už
jedenásťzápasovú šnúru bez
prehry. Poslednýkrát, veľmi
tesne (3:2), prehrali 4. decem-
bra v Žiari nad Hronom. Od
toho času nenašli premožite-
ľa. Do ukončenia prvej časti
súťaže zostávajú odohra ť ešte
tri kolá, naše dievčatá ešte
čakajú ťažké zápasy v Senici a
v Žiari nad Hronom a doma s
COP Nitra (5. marca). Posled-
ný zápas s Nitrou bude ob-
zvlášť vybičovaný, hráčky i rea-
lizačný tím súpera zrejme
veľmi ťažko nesú domácu kon-
tumačnú prehru s Pezinkom v
21.kole a budú si chcie ť za ka-
ždú cenu z pezinskej palubov-
ky odniesť víťazstvo. Naši špor-
toví fanúšikovia by preto ne-

mali na zápase chýba ť a svo-
jím mohutným povzbudzova-
ním by mali pezinské hráčky

podnietiť k maximálnemu vý-
konu. Bude to tiež vhodná
príležitosť poďakovať sa na

šim dievčatám za doterajšie
skvelé výkony.

Tex a foto (mo)

Zo zápasu našich volejbalistiek s AC Uniza Žilina (3:1) v pezinskej športovej hale.

Pezinskí futbalisti v senior-
ských súťažiach svojim priazniv-
com na jeseň veľa radosti neuro-
bili. Druholigový PŠC, ako no-
váčik súťaže, bol dlho na samom
dne tabuľky, až v závere po pre-
svedčivej domácej výhre s
Vrábľami (3:0) sa dostal cez re-
zervu Slovana a Jaslovské Bo-
hunice. Naši štvrtoligoví účastní-
ci Baník Pezinok a GFC Gri-nava
nemajú tiež dôvod k veľkému ja-
saniu, prvý je po jeseni ôsmy a
druhý jedenásty.

V PŠC vedia, že ak sa chcú v
druhej lige udržať, bude jarná od-
vetná časť pre zverencov
Mariána Tíbenského mimoriad-
ne ťažká. S momentálnymČier-
nym Petrom v ruke sa rozhodne

v Slovane nezmieria, naopak so
zapojením viacerých hráčov z áč-
ka sa budú chcieť čo najskôr z
terajšieho nelichotivého posta-
venia dostať. Rozlúčiť so
súťažou sa nebudú chcieť ani
ostatné tímy, takže možno v dru-
hej časti súťaže očakávať ozaj
dramatické zápolenia.
Čo sa zmenilo v našich tí-

moch cez zimnú prestávku?

Marián Tíbenský, tréner PŠC:
„ S prípravou na jarnú časť sme
začali 10. januára. Trénujeme šty-
rikrát do týždňa. Po jesennej čas-
ti od nás odišli Ducký, Šmálik,
Kunzo, S tt , Hunák, Novot-ný,
Hejčík, Wolf. Novými hráčmi sú
Bajan a Včelka zo Senice,

ü ö

Gonos z Banskej Bystrice,
Buchel zo Šamorína, Hot a
Živkovič zo Srbska a v štádiu vy-
bavovania sú Sani z Nigeru a
Kor-danič zo Sniny. Našim hlav-
ným cieľom je udržať pre
P e z i n o k d r u h ú l i g u .
Zameriavame sa hlavne na to,
aby sme boli efektívnejší v kon-
covke, čo bola na jeseň naša naj-
väčšia slabina. “

„Trénovať sme začali začiatkom
februára, pripravujeme sa trikrát
do týždňa. V rámci prípravy má-
me v pláne odohrať 6 - 7 príprav-
ných zápasov. K akým zmenám
v kádri príde, ešte neviem. Radi
by sme skončili do 6. miesta.“

Dušan Černay, tréner Baní-ka:

Milan Košík, prezident GFC:

(mo)

„Začali sme sa pripravovať
od 1. februára. Robíme všetko
preto, aby sme v tabuľke post-
úpili vyššie a vyhli sa problé-
mom so záchranou Jesenná
časť sa nám nevydarila, rozhod-
ne máme na viac.“

Futbalisti pred jarnou časťou

Podľa rozpisu súťaží SFZ a
BFZ naše tímy budú v mesiaci
marci na svojich ihriskách hrať
v týchto termínoch:

13. 3. PŠC Pezinok -
Slovan Bratislava jun., 27. 3.
PŠC Pezinok – FK Rača (hrá
sa o 17.00 hod.)

20. 3. Baník Pezinok –
Kostolište, 27. 3. B. Pezinok –
Malacky, 27. 3. GFC Grinava –
Závod

II. liga:

IV. liga:

Kedy začínajú?


