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Koniec fašiangov tradične v maskách

Pre seniorov z Jednoty dôchodcov v Grinave sú fašiangy obdobím zábavy a veselosti. Orga-
nizujú podujatia nielen v klubových priestoroch, ale kúsok dobrej nálady niekedy prenesú aj do
grinavských ulíc, aby ľuďom pripomenuli niekdajšie pekné tradície. Skupina žien a mužov
prestrojená vo fašiangových maskách so spevom a v doprovode harmoniky navštívi niektorých
obyvateľov a podnikateľov. Tí im z vďačnosti, že na nich nezabudli, ako všimné pribalia nejakú
fľaštičku či niečo na zahryznutie. Keďže býva o tomto čase ešte zvyčajne zima, niektorí hostitelia im
ponúknu aj pohárik tvrdého na zahriatie alebo ich pozvú na grinavské do svojej pivničky. V tomto
roku ešte pred vyjdením do ulíc, v priestoroch klubu zahrali úsmevnú scénku krstu Šeherezády.
Keď sa po takmer trojhodinovom putovaní po uliciach v dobrej nálade vrátili do klubu, čakala ich
rozvoniavajúca kapustnica. Večer program vyvrcholil pochovávaním basy a voľnou zábavou. V
tomto roku mala ich tradičná fašiangová akcia už piate pokračovanie.

„ “

„ “

( mo) Foto autor

Futbalisti opäť ovládli trávniky
štadiónov, začala sa jarná časť
majstrovských súťaží. V polovici
marca začali odvetné súboje aj v
2. lige Západ, kde štartuje tiež pe-
zinský PŠC. Cez zimnú prestáv-
ku v tomto našom najväčšom fut-
balovom klube, ktorý je nováči-
kom v druholigovej súťaži, najvi-
ac mysleli na záchranu. Ľudia,
ktorým na futbale v Pezinku zá-
leží, ne-chcú pripustiť, aby sa zo-
pakoval scenár spred troch roko-
v, kedy sa PŠC už po roku z tejto

súťaže „porúčal“.
Boli sme veľmi zvedaví, ako

naši chlapci začnú napĺňať roz-
hodne nie ľahkú úlohu, pretože
po jeseni im patrila štrnásta
priečka, s minimálnym od-
stupom od mužstiev zo spodku
tabuľky. Od posledného brati-
slavského Slovana ich delili len
dva body. A práve tohto súpera
hostili hneď v prvom jarnom kole.

Zverenci Mariána Tíbenské-
ho boli v tomto súboji úspešní,
nielenže vyhrali 1:0, ale boli aj

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov pozýva odbor-
níkov i širokú verejnosť na 16. ročník výstavy hroznových vín
VÍNNE TRHY PEZINOK 2011. Podujatie sa uskutoční v dňoch
15. a 16. apríla v Spoločenskej sále Domu kultúry.

V čase našej uzávierky ešte nebol známy počet vystavova-
teľov, ani neprebehla degustácia vín odbornou komisiou. Každo-
ročne však návštevníci výstavy môžu ochutnávať poltisícky naj-
kvalitnejších vín zo Slovenska i zahraničia. Podrobnejšie infor-
mácie prinesieme v aprílovom čísle.

Vínne trhy môžete navštíviť v piatok 15. apríla od 14.00 do
21.00 hod. a v sobotu 16.apríla od 11.00 do 21.00 hod. Vyhlá-
senie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutoční v piatok pri
slávnostnom otvorení. (mo)

Verejné degustácie na Vínnych trhoch

O on-line informovanie verejnosti o dianí v meste Pezinok je čo-
raz väčší záujem. Počet návštevníkov web stránky za rok 2010
sa zvýšil v porovnaní s rokom 2009 o 28,5%. Kým v roku 2009 ma-
la stránka 323 tisíc návštev, v roku 2010 to bolo 415 tisíc návštev.
Prišlo k zatraktívneniu web stránky aj vďaka no-
vým virtuálnym záberom, ktoré poskytujú pohľad na mesto z roz-
ličných zaujímavých objektov. Zatiaľ je ich dvanásť, v tomto roku
pribudne ďalších 12-20 záberov.

www.pezinok.sk

(pv)

Návštevnosť web stránky mesta rastie

Vážení spoluobčania
v čase od sa uskutoční na celom úze-
mí našej republiky najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie,

Zisťované údaje sa
budú zapisovať do sčítacích tlačív, ktoré vám osobne doručí
sčítací komisár. Sčítací komisár sa vám pri návšteve vašej do-
mácnosti preukáže osobitným poverením. Do sčítacích tlačív
sa zapisujú údaje platné o polnoci

13. mája do 6. júna 2011
Sčí-

tanie obyvateľov, domov a bytov 2011.

z piatka 20. mája na sobotu
21. mája 2011. (msú)

V piatok 1. apríla si spoločne pripomenieme 66. výročie oslo-
bodenia nášho mesta Červenou armádou. O 15.00 hod. sa pri pa-
mätníku na Mladoboleslavskej ulici stretnú, tak ako každoročne,
predstavitelia mesta, občania Pezinka a pozvaní hostia na piet-
nej spomienkovej slávnosti venovanej účastníkom oslobodenia
nášho mesta a najmä 136 vojakom z bývalého Sovietskeho zvä-
zu, ktorí položili svoje životy v Pezinku a jeho okolí na konci dru-
hej svetovej vojny. (ra)

Pozvánka na oslavy oslobodenia

V hodnotení Transparency International Slovakia v dostupnos-
ti informácií pre verejnosť v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr a
objednávok bolo naše mesto vyhodnotené na deviatom mieste v
rámci stovky miest a mestských častí Slovenska. Ako sme už in-
formovali, novela zákona č. 546/2010 Z. z. zaväzuje mestá zve-
rejňovať všetky informácie o nakladaní s verejnými prostriedka-
mi. Občan mal túto možnosť aj v minulosti, pretože zákon o
prístupe k informáciám mu to tiež umožňoval. Dnes má k dispozí-
cii webovú stránku mesta, na ktorej má zverejnené všetky spomí-
nané dokumenty a informovanosť či kontrola je teda podstatne
jednoduchšia. (ra)

Pezinok v prvej desiatke

vého Mesta nad Váhom. Aj keď
dosiahli cennú remízu 2:2, mohli
si odniesť z Považia všetky tri bo-
dy. Do polčasu viedli 2:0 gólmi
Saniho (posila z Nigeru) a
Buchela. Super doťahoval gólmi
zo 64. a 82. min. (pokutový kop).
Domáci hrali od 67. min. bez
Gardiana.

Najbližším súperom našich fut-
ba l i s tov bude F K Rača
(26. 3. o 15.00 hod.na štadióne
PŠC). (mo)

l epš ím mužs tvom. Naše
víťazstvo sa však nerodilo
ľahko, súper hral s dobre zabez-
pečenou obranou, mal tiež dob-
rého brankára. V našom tíme,
ktorý v jesennej časti mal dosť
veľké problémy v ofenzíve s vy-
užívaním gólových šancí, sa
sľubne uviedli noví hráči.
Strelcom gólu bol Buchel, zimná
posila zo Šamorína.

V druhom jarnom kole cesto-
vali naši futbalisti na pôdu rov-
nako nováčika súťaže - do No-

Ocenenie pre Z Čaputovú
Zuzanu Čaputovú Veľvyslanec-

tvo USA na Slovensku nominovalo
na Medzinárodnú ženskú cenu odva-
hy, ktorú udeľuje ministerka zahranič-
ných vecí USA Hilary Clinto-vová že-
nám, ktoré bojujú za ľudské a sociál-
ne práva. Hoci Z. Čaputová nominá-
ciu pre rok 2011 nepremenila na ce-
nu, už samotný výber bol veľký
úspech. Na podujatí pri príležitosti no-
m i n á c i e v y z d v i h -
l a je j odvahu zás tupkyňa
veľvyslanectva USA Martha
Pattersonová.
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podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 281 až 288

Obchodného zákonníka
na základe uznesenia MsZ č. 1-31/2011 zo dňa 10. 2. 2011

vyhlasuje

v katastrálnom území Grinava, na Myslenickej ulici v Pezinku
, vo vlastníctve Mesta Pezinok, v spo-

luvlastníckom podiele 1/1 k celku, podľa listu vlastníctva č.
1285 Správy katastra Pezinok, konkrétne:
- registra „C“ parcelné číslo 17, výmera 73 m2, druh
pozemku Zastavaná plocha a nádvorie
- súpisné číslo 3043 na pozemku parcelnéčíslo 17, po-
pis stavby Pošta
Minimálna kúpna cena je stanovenávo výške (slo-
vom: sedemnásťtisícsedemsto eur).
Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) doručia navrhovatelia
písomne, v zapečatenej obálke so spätnou adresou

na adresu Mesto Pezinok,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

Bližšie podmienky nájdete na stránke alebo pri-
amo na Mestskom úrade v Pezinku, majetkovoprávne odd.,
kanceláriač. 57, tel.č. 033/6901 121.

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prevod vlastníctva majetku

(bývalá Pošta v Grinave)

pozemok

stavba

17 700 EUR

v termí-
ne do 27. 4. 2011 do 11 00 hod.

„ SÚŤAŽ - bývalá pošta v Grinave “.
www.pezinok.sk

Radca pre ekonomiku Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR
Alexander Stasev navštívil 17. februára primátora mesta Olivera
Solgu, s ktorým hovoril o možnej spolupráci v oblasti ekonomiky a
podnikania, ale aj kultúry a školstva. Na pozvanie veľvyslanca RF
v SR sa 22. 2. zúčastnil primátor s manželkou slávnostnej recep-
cie venovanej oslavám Dňa obrancov vlasti. (ra)

Hovorili o možnej spolupráci

Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí 9.
marca schválilo tieto dotácie z
rozpočtu Mesta Pezinok na rok
2011 pre oblasť športu, kultúry a
sociálnu pomoc:

Filip Polc (1500 €), Tanečné cen-
trum Charizma (1680 €), Karate
– Kickbox klub (6048 €), Minifut-
balový klub Nový Život (1000 €
na Memoriál Milana Bacigá-
la), Pezinský hokejbalový klub
(1289 €), OZ Stolnotenisový
klub ZŠ Na bielenisku (6594 €),
OZ Stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku (700 € na Štefanský
turnaj o pohár mesta Pezinok),
AŠK, oddiel orientačného behu
(728 €),AŠK, oddiel orient. behu
(1400 €, MMSR v LOB na klas.
trati a preteky štafiet v behu na
lyžiach), AŠK, oddiel orient. be-
hu (2500 € na údržbu bežecké-
ho areálu), AŠK, oddiel bežec-
kého lyžovania (391 €),AŠK, od-
diel cyklistiky (952 €), ŠK hádza-
nej Agrokarpaty (3400 €), Bas-
ketbal Pezinok s.r.o. (539 €, mlá-
dežnícka zložka), Klub orientač

Oblasťšportu

ného behu Sokol (1998 €), ZO
Jednota dôchodcov Pezinok
(100 €, športové hry), MASK,
softbalový klub (2268 €), Soft-
balový klub (1139 € ), VTC – te-
nis (2650 €), VTC – volejbal
(2709 €), PŠK futbalový klub
(6335 €), l. judo klub (3914 €),
Klub šachu (500 €, Memoriál
Richarda Rétiho), Klub šachu
(600 € ), Petanque club spiders
(533 € ), Pezinský modelársky
klub (1197 €), Plavecký klub
(3101 €), TJ Baník (6153 €), TJ
Baník (220 €, Valent CUP ), I. ka-
rate klub (1737 €), F.Y.C. Slo-
vakia (1400 €, IRON CUP), re-
zerva primátora 4725 €. Spolu:
70 000 €.

ZUŠ E. Suchoňa (800 €, koncert
k 60. výr. založenia školy), ZUŠ
E. Suchoňa (400 €, festival E.
Suchoňa), Spolok DH Grinava
(1500 €), Spolok DH Cajlané
(3000 €, festival DH Dychovky v
Preši), Občianska iniciatíva Gri-
nava (1300 €, miestne tradície,
festival mladých a prehliad-
ka DH), OZ FS OBSTRLÉZE

Oblasťkultúry

(380 €, prehliadka folk. súborov
Slnko v nás), Únia žien Sloven-
ska, MO Pezinok (500 €), Malo-
karpatská knižnica (1000 €, na
zabezpečenie podujatí), Brani-
slav Poláček (250 €, GRAFFITI
JAM AMFIK 2011), Malokarpat-
ské múzeum (1500 €, Keramic-
ké trhy), Mgr. Turňová pre súbor
Šafrán (500 €), ZO Slov. zväz
protifašistických bojovníkov
(600 €), M. Mlyneková pre spev
skupinu JAJOBA (100 €), OZ
Radosť (450 €, spevohra La
konkurz – la kásting), 5P
(500 €, výkladový slovník pe-
zinčiny + DVD), Milan Bejdák
VINOGALLERY (500 €, Gas-
trofestival – Pezinské hodova-
nie), Dobrovoľný hasičský zbor
SOU Komenského (90 €, súťaž
grafických prác), Ad Una Corda
(300 €, Cesty k sebe, benefičný
koncert), Občianske združenie
„ô“ (100 €, Večer improvizácie),
Malokarpatský banícky spolok
(300 € ), rezerva primátora 930
€. Spolu: 15 000 €.

Slovenský zväz telesne postih

Oblasťsociálnej pomoci

nutých, ZO Pezinok (500 €),
Zväz diabetikov Slovenska, ZO
Pezinok (300 €, rekondičný po-
byt v Tren. Tepliciach), Územný
spolok SČK, MS SČK Pezinok
(200 €), OZ JUVAMEN (500 €),
PAX CHRISTI (500 €, detský tá-
bor Pax Christi), Únia nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska.
ZO Pezinok (200 €), Jednota
dôchodcov ZO Pezinok (300 €,
rekreačno-poznávací zájazd
do N. Tatier), A Klub ALFA
(300 €, relaxačno motivačný po-
byt členov), Klub Venuša
(166 €), 5P (200 €, projekt Mes-
to bez bariér), Združenie na po-
moc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím (200 €), Centrum pre
rodinu (500 €, projekt Šťastná
rodina – spokojné mesto ), OZ
Dotyk (200 €, projekt Poznáva-
me prírodu – poznávame seba-
), Psychiatrická nemocnica P.
Pinela (200 €, projekt V po-
hybe), Miestny klub Sloven-
ského orla (200 €), Živena MO
Pezinok (300 €, tematický zá-
jazd pre členky), JZO JDS
Grinava (34 €, zájazd), rezer-
va primátora 200 €. Spolu:
5000 €.

Dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na mimoriadnom zasadnutí 9.
marca schválilo návrh na zmenu predsedu Komisie územného
rozvoja, plánovania a životného prostredia. Pôvodne bol do tejto
funkcie na ustanovujúcom zasadnutí 20.12. 2010 schválený po-
slanec RNDr. Miroslav Král,CSc., ktorý sa však po dvoch mesia-
coch funkcie vzdal. Za nového predsedu bol zvolený poslanec
Ing. Juraj Pátek. (mo)

Nový predseda komisie

V minulomčísle Pezinčana sme uverejnili zloženie komisií mest-
ského zastupiteľstva. Pri prepisovaní materiálu v redakcii sme
urobili chybu – do komisie ekonomiky a financií sme omylom zara-
dili Gabrielu Groschmidtovú, ktorá ječlenkou komisie školstva a
mládeže. Za chybu sa ospravedlňujeme. (red.)

Oprava

Tohoročný Kalendár podujatí Mesta Pezinok, ktorý bol prihlá-
sený do súťaže o

, získal v kategórii
v konkurencii 34 prihlásených vynikajúce 3. miesto. Pred

nami sa umiestnili Kultúrne a informačné centrum mesta Krem-
nica s bedekerom o Kremnici a okolí a na druhom mieste Tur-
zovka s publikáciou Turzovka – mesto rekordov.

Ocenenia víťazom boli odovzdané 23.marca v Banskej Bys-
trici. Víťazné kolekcie kalendárov, kníh a propagačných materiá-
lov budú vystavené do 13. apríla tohto roku v Banskej Bystrici a
počas roka budú vystavené vo vybraných slovenských mestách:
Bardejov, Košice, Kremnica, Levice, Lučenec, Muráň, Nitra, Pieš-
ťany, Rožňava, Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hro-
nom a Žilina.

Na stránkach a
budú uverejnené informácie o všetkých prihlásených súťažných
materiáloch, teda aj o tých, ktoré neboli ocenené.

Najkrajšie knihy a propagačné materiály o
Slovensku za rok 2011 Propagačné materiály o
mestách

www.najkalendar.sk www.najkrajsieknihy.sk

(pv)

Ocenený Kalendár podujatí 2011

Primátor mesta pozýva, tak ako každoročne, všetkých učiteľov
pezinských škôl na oslavy Dňa učiteľov, ktoré sa uskutočnia v pia-
tok 1. apríla o 19.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Po koncerte
orchestra Cigánski diabli sa uskutoční stretnutie primátora s uči-
teľmi a odovzdanie vyznamenaní.

Na koncert srdečne pozývame aj učiteľov – dôchodcov, ktorí si
môžu vstupenky vyzdvihnúť na Oddelení školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ v Pezinku. (ra)

Oslavy Dňa učiteľov

lNa ostatnom zasadaní MsZ,
na ktorom sa schvaľovali fina-
nčné príspevky mesta na pod-
poru športu, kultúry a sociál-
nej starostlivosti, zaznelo nie-
koľko kritických pripomienok
k jestvujúcemu systému pre-
rozdeľovania.
- Nespokojnosť sa týkala výluč-
ne dotácie pre šport. Prerozde-
lenie sa udialo absolútne trans-
parentne (odporučila ho skoro
tridsaťčlenná komisia športu, v
ktorej sú zástupcovia všetkých
pezinských športovcov) a v súla-
de s platným všeobecne záväz-
ným nariadením. Paradoxne to-
to VZN kritizovali poslanci, kto-
rí zaň v minulom volebnom ob

dobí hlasovali. Upozornil som
na možnosť VZN revidovať ale-
bo navrhnúť úplne nové, lepšie.
Je na to čas až do konca roka,
keď sa budú rozdeľovať príspe-
vky na rok 2012.

- Teší nás fakt, že sme sa u-
miestnili na poprednom mieste.
Problém, na ktorý upozorňuje-
me (zúčastnil som sa za ÚMS

Transparentnosť v súvis-
losti so zverejňovaním zmlúv,
faktúr a objednávok je témou,
o ktorej sa dnes veľa hovorí.
Pezinok sa v tejto oblasti u-
miestnil v prvej desiatke v
rámci celého Slovenska. Mes-
tá sa však aj sťažujú. V čom je
problém?

l

rokovaní na úrade vlády aj u mi-
nisterky L. Žitňanskej ) je však v
tom, že mestám pribudla prá-
ca navyše, ktorá zamestnáva
množstvo ľudí. Dokumenty tre-
ba zhromaždiť, skenovať, „nakŕ-
miť“ nimi počítač. Je to robota
pre ďalšieho pracovníka. Do-
dnes nie je vyhláška, čo všetko
a ako zverejňovať, čo v prípade,
že zverejníte osobné údaje, ob-
chodné tajomstvo, atď... Na-
priek tomu sme to v Pezinku
opäť zvládli. Chcem však upo-
zorniť na fakt, že aj doteraz mal
občan prístup ku absolútne všet-
kým informáciám, ktoré si od
mestského úradu vyžiadal. U-
možňoval mu to zákon č. 211/
2000 o slobodnom prístupe k
informáciám.

Mesto rozbieha veľkú in-
vestičnú akciu a tou je rekon
l

štrukcia Záhradnej ulice. Ne-
bojíte sa kritiky za kompli-
kácie, ktoré spôsobí uzávera
ulice, problém s parkova-
ním a mnoho ďalších problé-
mov.

(mo)

- Som presvedčený, že s po-
chopením a ústretovosťou oby-
vateľov Záhradnej ulice všetky
problémy prekonáme. Všetko
sme pripravili tak, aby rekon-
štrukcia v čo najmenšej miere
obmedzovala život obyvateľov,
zásobovanie a odvoz odpadu.
Spolieham sa na to, že všetci
sme už dávno chceli, aby Zá-
hradná ulica bola naozaj verná
svojmu menu a aby v centre
mesta vznikla oáza, kde sa bu-
de dobre bývať a žiť. Vedenie
mesta urobí všetko preto, aby
obmedzenia boli čo najmenšie
a trvali čo najkratšie.

Tri otázky primátorovi

V období prichádzajúcej jari,
keď nás slnko stále častejšie lá-
ka na prechádzky po okolí, mno-
hí z nás prežívame okrem ra-
dosti z prebúdzajúceho sa živo-
ta aj zmiešané pocity, zlosť a
bezmocnosť práve pri pre-
chádzkach naším chotárom. Pri
každej ceste, v priekope, či na
okraji lesa totiž narazíme na
„čierne“ skládky rôzneho odpa-
du. V zúfalstve sa pýtame sami
seba, kde sa v niektorých
ľuďoch berie tá tuposť a bez-
ohľadnosť, ktorá ich vedie k to-
mu, aby svoj odpad vyviezli do
hory alebo do vinohradov. Dnes,
keď majú možnosť akýkoľvek
odpad odviezť na skládku, bez-
platne na separačný dvor do
Petmasu, alebo ho dokonca tiež
bezplatne uložiť na zbernom
dvore na Dubovom vŕšku.

Nad cajlanskou Kalváriou na
okraji vinohradov na súkromné
i mestské pozemky niekto vy-
viezol asi osem „tatroviek“ sta-
vebného odpadu z búračky ro

dinného domu. Hlboko v lese
nájdete televízory, práčky, ale aj
pneumatiky a iný odpad. Na au-
tobusovej zastávke pri Rudných
baniach niekto vysypal za ná-
kladné auto obalov z pracích
práškov, stavebného odpadu i
kobercov, jednoducho všetké-
ho, čo mu doma zavadzalo. A to
rovno pri hlavnej ceste. Ak je už
aj niekto naozaj taký primitív, že
vyhodí odpad pri ceste, nepre-
kvapí to až tak, ako keď ho ťahá
desiatky, ba stovky metrov do le-
sa. Mesto aj v tomto prípade mu-
selo dať ten neporiadok odstrá-
niť. Zaplatili sme to všet-ci. Sám
seba sa pýtam, čo sú to za
ľudia. Ako je to možné, že v su-
sednom Rakúsku také niečo ne-
poznajú. Majú snáď inú genetic-
kú výbavu, vyššie vzdelanie, lep-
šiu výchovu ?

Neviem... Sú však medzi na-
mi aj iní ľudia, ktorých je, chva-
labohu väčšina. Sú to tí, ktorí sa
k prírode správajú ako ľudia, kto-
rým nie je príroda, životné pros-

tredie a ich okolie ľahostajné.
Uvedomujú si jej nenahradi-
teľnú dôležitosť pre náš život,
ale i jej neopakovateľnú krásu.
Práve im by som sa chcel touto
cestou poďakovať v mene nás
všetkých, ktorí máme prírodu ra-
di. Najmä za to, že nás upo-
zorňujú na vandalizmus a van-
da-lov, ktorí ničia našu prírodu;
za to, že nám posielajú fotogra-
fie, ešpézetky automobilov a in-
formácie, ktoré vedú k odhale-
niu a potrestaniu páchateľov.

primátorOliver Solga,

Čo sme to za ľudia?

Jarné upratovanie
Opakovane upozorňujeme,
že mesto Pezinok pripravuje
pre svojich obyvateľov už tra-
dičný zber veľkoobjemové-
ho odpadu. Bude sa konať v
dňoch 14. až 17. apríla včase
od 8.00 do 18.00 hodiny v are-
áli bývalej motokárovej dráhy
na Fajgalskej ceste. Za dove-
zený odpad sa neplatí, občan
Pezinka sa preukáže len do-
kladom totožnosti.
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Žiaci 9. ročníkov základných škôl na základe nariadenia Mi-
nisterstva školstva SR absolvovali 9. marca certifikačné Testo-
vanie 9. Na celom Slovensku boli v jeden deň žiakom zadané
jednotné testy, ktoré mali overiť úroveň vedomostí z matematiky
a vyučovacieho jazyka. Výsledky majú učiteľom a riaditeľom
škôl ako aj odbornej verejnosti poskytnúť spätnú väzbu a kom-
plexnejší obraz o zručnostiach a vedomostiach absolventov v
testovacích predmetoch a zároveň môžu slúžiť ako jedno z kri-
térií pre prijatie žiakov na strednú školu.

“ povedal nám riadi-
teľ Základnej školy s materskou školou Pezinok, Orešie, Mgr.
Ondrej Koreň.

Okrem Testovania 9 čaká deviatakov onedlho aj skúška z ich
matematickej a čitateľskej gramotnosti. Naplánovaná je na štvr-
tok 28. apríla. Na rozdiel od Testovania 9 sa uskutoční len na re-
prezentatívnom výbere žiakov 9. ročníka základných škôl v SR.

“V našej škole absolvo-
valo testovanie 28 deviatakov. Z pohľadu žiakov i učiteľov boli
testy náročnejšie z matematiky ako zo slovenčiny, ale všeobec-
ne boli testy ťažšie než v minulom školskom roku. Na výsledky
hodnotenia žiakov a školy si musíme počkať do 28. marca, ke-
dy nám ich doručia v elektronickej podobe,

(mo)

Testovanie vedomostí deviatakov

Ako každý rok, i v tomto roku sa stretnú obyvatelia partner-
ských miest Mladá Boleslav a Pezinok, aby ukázali svojim pria-
teľom nové kultúrne programy, ktoré za uplynulé obdobie na-
cvičili, upevnili priateľstvá, ktoré vznikli, ale i nadviazali nové.

V tomto roku na Dňoch Pezinka v Mladej Boleslavi nás budú
reprezentovať tri súbory. Pre deti je pripravené predstavenie

v podaní Divadla na kolesách, v ktorom
účinkujú aj Pezinčania. Mládež sa bude zabávať na programe

ktorý uvedie Divadlo Balaclava pri Pezinskom kult-
úrnom centre v réžii Juraja Hanulíka. Pre ostatných návštevní-
kov je pripravený koncert Spolku dychovej hudby Cajlané pod
vedením Františka Fédera. Mesto Pezinok bude reprezentovať
aj výstava pod názvom fotografa Jána
Štrbu, ktorú zrealizuje Pezinské kultúrne centrum v spolupráci
s Malokarpatským múzeom. Svoje skúsenosti si vymenia i pred-
stavitelia Akadémie tretieho veku v Pezinku a Univerzity tretie-
ho veku v Mladej Boleslavi,

Garantom podujatia je Mesto Pezinok spolu s Pezinským kult-
úrnym centrom.

Najsladšia rozprávka

Každý z nás,

Vinohrady, víno, ľudia

(PKC)

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Už niekoľko rokov je účinný zá-
kon č. 514/2003 Z. z. o zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú
pri výkone verejnej moci. Na zá-
klade uvedeného zákona (o-
krem iného) aj mestá a obce (a-
ko orgány verejnej moci) sú zod-
povedné za škodu spôsobenú
nesprávnym rozhodnutím alebo
nesprávnym úradným postupo-
m. V prvom prípade zákon vyža-
duje, aby protiprávne rozhodnu-
tie bolo právoplatné a aby
účastník konania vyčerpal všet-
ky riadne právne prostriedky.

Čo sa týka vzniku samotnej
zodpovednosti za škodu, rozli-
šujeme medzi subjektívnou a ob-
jektívnou zodpovednosťou. Pri
subjektívnej sa vyžaduje splne-
nie štyroch základných kritérií:

protiprávny úkon
vznik škody
príčinná súvislosť medzi pro

Druhý prípad zodpovednosti
sa týka „ nesprávneho úrad-
ného postupu “, pričom za „
nesprávny “ sa považuje taký
postup orgánu verejnej sprá-
vy, ktorý je v rozpore s upra-
vujúcou právnou normou. Za
nesprávny úradný postup sa
v zmysle platnej legislatívy po-
važuje porušenie orgánu ve-
rejnej správy urobiť úkon v
určitej zákonom stanovenej
lehote, nečin-nosť, zbytočné
prieťahy v konaní, resp. iný
protiprávny zásah do práv fy-
zických alebo právnických
osôb.

a)
b)
c)

tiprávnym úkonom a vznikom
škody

zavinenie.
V prípade objektívnej zodpo-

vednosti za škodu postačuje spl-
nenie prvých troch kritérií (nie je
podstatné či subjekt škodu zavi-
nil alebo nie). Zákon napriek to-
mu určuje prípady, kedy napriek
splneniu všetkých kritérií zodpo-
vedný subjekt za vzniknutú ško-
du nezodpovedá. Preuká-zaním
splnenia takéhoto prípadu sa
zodpovedný subjekt zbavuje
zodpovednosti za škodu (tzv. li-
beralizácia). Osobitným prípa-
dom zodpovednosti za škodu je
však absolútna objektívna zod-
povednosť za škodu, v tomto prí-
pade totižto liberalizácia nie je
možná a zodpovedný subjekt sa
jej nemôže zbaviť.

Tento teoretický úvod uvádza-
me len pre lepšie pochopenie
súdneho sporu, v ktorom bolo
Mesto Pezinok úspešné.

Spol. Stavoinvesta Group,

d)

Dňa 4.4.2008 spol. eCran,
s.r.o. (neskôr postúpila práva
na spol. STAVOINVESTA
GROUP, s.r.o.) podala na Ok-
resnom súde Pezinok žalobu
na náhradu škody vo výške
15.000.000,- Sk spôsobenej
nesprávnym úradným po-
stupom stavebných úradov
(Mesta Pezinok ako pr-
vostupňového a Krajského
stavebného úradu ako dru-
hostupňového stavebného
úradu).

s.r.o. v žalobe podanej na súd
uviedla, že dňa 10.6.2004 bol
podaný návrh na vydanie územ-
ného rozhodnutia (na umiestne-
n ie by to v ého domu na
Muškáte), pričom každé roz-
hodnutie Mesta Pezinok (ako
príslušného stavebného úradu),
bo lo pos tupne z r u š e n é
Krajským stavebným úradom (a-
ko odvolacím orgánom) z dôvo-
du rôznych pochybení Mesta
Pezinok. Výsledkom bolo, že
spol. Stavoinvesta Group, s.r.o.
nemala ani po 5 rokoch od poda-
nia žiadosti právoplatné územ-
né rozhodnutie. Podľa názoru
spol. Stavoinvesta Group, s.r.o.,
Mesto Pezinok vydávalo proti-
právne rozhodnutia, ktoré odvo-
lací orgán rušil z dôvodu poru-
šení Stavebného zákona,
Správneho poriadku a súvisia-
cich právnych predpisov,
pričom tieto rozhodnutia boli vy-
dávané so značnými prieťahmi
v konaní, na základe čoho spo-
ločnosti vznikla škoda a ušlý
zisk za ktorú nesie zodpoved-
nosť stavebný úrad (Mesto
Pezinok ako prvostupňový or-
gán ako aj Krajský stavebný
úrad ako odvolací správny orgá-
n), a to v zmysle zákona č.
514/2003 Z. z. o zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci. V zmysle cit. zá-
kona žalovaným v 1. rade bolo
Ministerstvo výstavby a RR SR
(ako ústredný orgán št. správy v
uvedenej oblasti), ktoré by však

v prípade úspechu žalobcu re-
gresom prenieslo zodpoved-
nosť práve na spomínané sta-
vebné úrady. Mesto Pezinok pre-
zentovalo právny názor, že sa-
motné územné rozhodnutia vž-
dy vychádzali zo spoľahlivo zis-
teného stavu veci. Mesto
Pezinok, v každom štádiu kona-
nia dodržiavalo základné pravi-
dlá správneho konania tak, ako
ich definuje Správny poriadok.
Podnikateľský zámer spol.
Stavoivnesta Group, s.r.o. na-
rážal a stále naráža na sústavný
odpor širokej verejnosti a keďže
správne orgány sú povinné po-
stupovať v úzkej súčinnosti s
občanmi a zároveň rešpektovať
procesné a hmotnoprávne prá-
va účastníkov konania, nemož-
no považovať takýto legitímny
postup stavebného úradu
Mesta Pezinok za „prieťahy v ko-
naní“ ako sa o to pokúšal žalob-
ca. Termín právoplatne ukonče-
ného konania pri takom zloži-
tom návrhu, veľkom počte aktív-
nych účastníkov (v konaní vy-
stupovalo 200 účastníkov kona-
nia, ktorí v každom štádiu podá-
vali cca 50 námietok), sústrede-
nom odpore širokej verejnosti
sa nedá objektívne posúdiť.
Každý z účastníkov konania
mal právo v konaní podávať ná-
mietky, resp. opravné pros-
triedky a aj keď námietku či ne-
súhlas účastníka konania ne-
možno stotožniť s nemož-
nosťou vydať územné rozhod-

nutie, stavebný úrad Mesta
Pezinok sa musel s každou ná-
mietkou riadne a zákonným spô-
sobom vysporiadať, t.j. bol po-
vinný o každej námietke roz-
hodnúť a svoje rozhodnutie do-
statočným spôsobom odôvod-
niť, čo v konečnom dôsledku z
objektívnych dôvodov predlžo-
valo lehoty.

V priebehu troch rokov odke-
dy bola žaloba na Okresnom
súde Pezinok, žalobca nie-
koľkokrát zmenil petit žaloby (na-
pr. zvýšil návrh na náhradu ušlé-
ho zisku na 750 tis. eur, doplnil
návrh o náhradu aj skutočnej
škody za projektovú dokumen-
táciu vo výške 49 tis. eur, upres-
nil ušlý zisk podporený 400 stra-
novým znaleckým posudkom
spracovaným Ekonomickou uni-
verzitou v Bratislave a pod.).

Napriek skutočnosti, že v
uvedenom prípade ide o typ
tzv. absolútnej objektívnej
zodpovednosti za škodu, kto-
rej sa orgán verejnej správy
nemôže zbaviť, podarilo sa
Mestu Pezinok vyvrátiť argu-
menty spol. Stavoinvesta
Group, s.r.o. a dosiahnuť to,
že súd rozsudkom zo dňa
25.02.2011 žalobu zamietol v
plnom rozsahu. Súd konšta-
toval, že v rámci uvedeného
konania neprišlo k takým ex-
cesom z procesných a hmot-
noprávnych noriem, ktoré by
bolo možné nazvať nespráv-
nym úradným postupom a

ktoré by zakladali nárok navr-
hovateľa na náhradu škody.

Rozsudok síce ešte nie je
právoplatný a možno sa voči
nemu odvolať na Krajskom
súde v Bratislave, ale už pr-
vostupňový súd naznačil,
akým smerom sa budú súdy
uberať v tejto novej právnej
problematike, ktorá je zatiaľ
chudobná na judikatúru.

Mesto Pezinok pred súdom
právne zastupoval prednosta
MsÚ Mgr. Miroslav Šebesta.

(msú)

V odôvodnení výroku rozhod-
nutia súd použil argumentáciu
právneho zástupcu Mesta
Pezinok uvedenú v podaných
vyjadreniach, zápisnice ako aj
v záverečnej reči, pričom sa pl-
ne stotožnil s právnym názorom
Mesta Pezinok týkajúcim sa
pojmov škody či nesprávneho
úradného postupu, ktorý zákon
č. 514/2003 Z. z. bližšie nedefi-
nuje. Rozsudok má pre Mesto
Pezinok obrovský vý-znam aj
pri posudzovaní analogických
prípadov. Na základe vyhláse-
ného rozsudku dnes vieme po-
súdiť, na ktoré správne konania
v podmienkach Mesta Pezinok
nie je možné aplikovať zodpo-
vednosť v zmysle zákona č.
514/2003 Z. z.

Mesto úspešné v ďalšom súdnom spore

Mesto Pezinok oznamuje,
že v termíne od 1. 4. 2011 do
31. 10. 2011 sa budú vykoná-
vať rekonštrukčné práce ulič-
ného priestoru na Záhradnej
ulici od križovatky s Trnav-
skou ulicou po križovatku s
Meisslovou ulicou.

Počas realizácie dôjde k ob-
medzeniam pri prejazde, parko-
vaní, vývoze odpadu, zásobo-
vaní a vstupe do domov.

Žiadame občanov, aby reš-
pektovali obmedzenia počas
stavebných prác, pretože ak
vznikne škoda, zapríčinená do-
dávateľom stavebných prác, tá-
to nebude akceptovaná. V prí-
pade nejasností počas výstav-
by obráťte sa na MsÚ v Pe-
zinku, odd. výstavby a ÚP – Ing.
Ľubica Mezeiová (tel. 033/6901
140), Ing. Andrej Farkaš (033/
6901 141) a vo veci vývozu od

padu a organizácie dopravy –
Bc. Renáta Klimentová (033/
6901 150).

– Záhradná ulica bu-
de počas celej doby rekon-
štrukcie neprejezdná, uzavretá
od križovatky s Trnavskou ul.
po Meisslovu ulicu. Šancová ul.
bude prejazdná v jednom sme-
re od Sládkovičovej po
Meisslovu ul., Sládkovičova ul.
bude prejazdná v jednom sme-
re od Trnavskej ul. na Mýtnu
ulicu.

– priestor na par-
kovanie je zabezpečený na
priľahlých uliciach a to: M. R.
Štefánika, Šancová, Meisslova,
Sládkovičova a taktiež na par-
koviskách: pri OD Billa, pri trho-
visku na Kupeckého ul., v areáli

Obmedzenia počas výstavby:

Doprava

Parkovanie

bývalej školy na Holubyho ul.,
na Radničnom nám. pred MsÚ
v čase od 17.00 do 8.00 hod. V
prípade, že ste vlastníkom ga-
ráže mimo Záhradnej ulice, pro-
síme, aby ste ju využívali počas
doby rekonštrukcie.

– Vývoz bude
zabezpečovaný z kontajnero-
vých stanovíšť, ktoré sa budú
nachádzať na nových, na to
určených miestach, pričom kaž-
dý bytový dom a prevádzka
budú mať určené kontajnerové
stanovište podľa nasledovného
rozpisu:

na rohu Trnav-
skej a Záhradnej pre bytové do-
my Sládkovičova 2, Záhradná
15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30,
32, vrátane Okresného súdu;

na Šancovej uli-
ci pri pešom prechode cez hrad-

Vývoz odpadu

Stanovište č.1:

Stanovišteč.2:

by pre bytové domy Záhradná
6, 8, 10, 12, 13, 14, 16;

križovatka
Meisslova – Záhradná pre byto-
vé domy Záhradná 11, 4, 2 + pre-
vádzky na M.R. Štefánika 2 –
12;

medzi OD na
ul. M.R. Štefánika a budovou po-
bočky Slovenskej sporiteľne
pre bytové domy a prevádzky
na ul. M.R.Štefánika 32 – 14.

– komerčné pre-
vádzky zásobované zo Záhrad-
nej ulice budú mať možnosť zá-
sobovania z ul. M.R. Štefánika,
kde budú na tento účel vyhra-
dené parkovacie miesta. Záso-
bovanie bude možné zabez-
pečovať bez obmedzenia len v
čase od 18.00 do 9.00 hod.

Stanovište č.3:

Stanovište č.4:

Zásobovanie

(OVaÚP)

V súvislosti s rekonštrukciou Záhradnej ulice
dôjde k viacerým obmedzeniam

Rekonštrukcia Záhradnej uli-
ce vychádza z potreby riešenia
nevyhovujúceho technického
stavu povrchu vozovky, chodní-
kov, príjazdových ciest, rámp,
parkovacích státí a ostatných
spevnených plôch a taktiež zo
zvýšenia bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky, zvýšenia
bezpečnosti chodcov a z potre

by zlepšenia organizácie a zvý-
šenia kapacity statickej dopravy.
Mesto Pezinok bude realizovať
predmetnú stavbu z prostried-
kov Európskej únie, kde z Ope-
račného programu Bratislavský
kraj v rámci výzvy na Regene-
ráciu sídiel získalo 160 201,23 €
a z vlastných finančných pros-
triedkov v sume 315 558,22 €.

Súčasťou rekonštrukcie sú te-
rénne a sadové úpravy, vybudo-
vanie a rekonštrukcia chodní-
kov, komunikácií, osadenie no-
vého mobiliáru (lavičky, odpad-
kové koše) a rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia. Časový har-
monogram stavebných prác je
naplánovaný od začiatku apríla
do konca septembra 2011. (mk)

Rekonštrukcia Záhradnej ulice sa začína v apríli
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Verejná finančná zbierka Pomôžte spolu s nami, ktorú orga-
nizoval Fond Tesco spolu so svojím tradičným partnerom Slo-
venskou humanitnou radou, sa skončila veľmi úspešne. Počas
rozšírených štyroch adventných víkendov vyzbieralo 29 nezis-
kových organizácií v 40 Tesco obchodoch 85 180 €.

Do zbierky sa zapojila aj Spojená škola v Pezinku, Komen-
ského ul., ktorá v pezinskom hypermarkete TESCO vyzbierala
3470,26 €. Bolo to vďaka pedagógom školy, rodičom a za po-
moci asi 70 študentov z Gymnázia K. Štúra v Modre. Získané
peniaze budú použité na modernizáciu výchovy zdravotne zne-
výhodnených detí a žiakov SŠ – na nákup didaktických, kom-
penzačných a multimediálnych pomôcok. (mo)

Vianočná zbierka v hypermarkete TESCO
Zozbierali peniaze na školské pomôcky

Miestny spolok Slovenské-
ho Červeného kríža v Pezinku
v spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou Bratislava zor-
ganizoval 23. februára v rámci
16.ročníka celoslovenskej kam-
pane Valentínska kvapka kr-
vi odber krvi od dobrovoľných
darcov. Na odber prišlo 40 dar-
cov, po vstupnom zdravotnom
vyšetrení mohlo krv darovať 27
darcov. Počet darcov oproti
predchádzajúcim odberom bol
tentoraz nižší, čo spôsobil ter-
mín konania v čase školských
prázdnin. Práve študenti pe-
zinských stredných škôl v minu-
lom roku výraznou mierou pri-

Valentínska kvapka krvi
speli k rozšíreniu počtu darcov.

Krv darovali: Monika Cífer-
ská (4 odbery), Pavol Cíferský
(7), Štefan Cíferský (1), Ro-
man Farkaš (7), Marcel Frčo
(3), Ľubomír Gajdoš (1), Re-
nata Gaštanová (7), Zlatica
Herdová (8), Bc. Lucia Horvát-
hová (6), Ján Hulák (13), Mi-
roslava Janurová Biceková
(24), Rastislav Kevežda (3),
Nadežda Keveždová (2), Ma-
túš Klamo (45), Ján Krasňan-
ský (18), Mária Nemcová (13),
Jana Pätoprstá (11), Renáta
Petrášová (2), Richard Ryba-
nič (5), Mária Sadloňová (9),
Patrik Schneider (3), Dagmar
Slezáková (5), Tomáš Slimák
(2), Vladimír Šimko (24), Miro-
slav Tullner (3), Andrej Vince-
ne (5), Marián Vinohradský (3).

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok –
mesto usporiada na Veľkonočnú nedeľu, 24. apríla, v pezin-
skom Dome kultúry tradičnú Hasičskú šibačkovú zábavu. Za-
čiatok je o 19.00 hod. Do tanca a na počúvanie bude hrať skupi-
na Senátor. Vstupné: 8 eur. O občerstvenie je postarané.
Predpredaj vstupeniek u p. Jána Slaného, tel. 0917402856.(js)

Šibačková zábava

RIADKOVÁ INZERCIA

Nadväzujeme na článok Ga-
briela Guštafíka, poslanca a
predsedu vinohradníckej komi-
sie MsZ z minulého čísla.

V článku okrem iného píše o
vlastníkoch vinohradov, ktorí
čakajú a neobrábajú vinohrady s
nádejou, že sa z nich stane v blíz-
kej dobe stavebný pozemok.
Tento proces nie je záležitosťou
najbližších a dúfajme, že ešte ani
ďalších dlhých rokov. V navrho-
vanom územnom pláne mesta
Pezinok vinice ostávajú zachova-
né a nepočíta sa s ich využitím na
stavebné pozemky.

Vyzývame vlastníkov, aby sa
zamysleli nad súčasným stavom
vo vinohradoch. Je nešťastím ne-
chať ležať neobrábané vinice nie-
koľko rokov. Škoda a straty na vi-
nohradoch sú takmer nezvratné.
Je tu množstvo vinohradníkov,
ktorí majú záujem udržať vino-
hrady, vysádzať a zachovať de-
dičstvo našich predkov. Žiaľ,
kúpiť alebo dlhodobo prenajať vi

nohradnícke plochy je momen-
tálne nemožné.

V zmysle platného zákona č.
220/2004 Z. z. o ochrane a vy-
užívaní poľnohospodárskej pôdy
§ 3 ods. 1, je každý vlastník
poľnohospodárskej pôdy povin-
ný:
- vykonávať agrotechnické o-
patrenia zamerané na ochranu
a zachovanie kvalitatívnych
v l a s t n o s t í a f u n k c i í
poľnohospodárskej pôdy a na
o-chranu pred jej poškodením
a degradáciou;

- predchádzať výskytu a šíreniu
burín na neobrábaných pozem-
koch;

- zabezpeč i ť využ ívan ie
poľnohospodárskej pôdy tak,
aby nebola ohrozená ekologic-
ká stabilita územia a bola za-
chovaná funkčná spätosť prí-
rodných procesov v krajinnom
prostredí;

- uspor iadať a zosúladi ť
poľnohospodársky druh poi-

zemku s jeho evidenciou v ka-
tastri.
Nesplnením týchto ustanovení

sa vlastník dopúšťa priestupku
so sankčným p o s t i h o m.
Udržanie poľnohospodárskych
lokalít rieši tiež Nariadenie vlády
SR č. 127 z r. 2010, kde sa za
účelom ochrany proti pôdnej eró-
zii a zachovávania terás zakazu-
je likvidovať terasy vinohradov.
Na základe podnetu Združenia
pezinských vinohradníkov a viná-
rov a komisie vinohradníctva
MsZ sa pripravuje obhliadka a
pasportizácia viníc v katastri
Pezinka.

Spustnuté a neobrábané vino-
hrady sú zdrojom zaburinenia a
šírenia chorôb aj na susediace
pozemky. Sú tiež útočiskom les-
nej zveri, ktorá sa takto v
nadmernom počte zdržiava vo
vi-nohradoch, čím spôsobuje v
posledných rokoch extrémne
ško-dy.

Dôrazne žiadame vlastníkov,

nájomcov a správcov poľnohos-
podárskej pôdy, aby v priebehu
nastávajúceho vegetačného ob-
dobia vykonali nápravu skutkové-
ho stavu pozemkov v zmysle
vyššie uvedeného zákona č.
220/2004. V prípade, že nastá-
vajúca kontrola zistí pretrvávajúci
nevyhovujúci stav, budeme núte-
ní požiadať štátne orgány o-
chrany poľnohospodárskej pôdy
o zjednanie nápravy v rámci ich
kompetencií. Tieto orgány môžu
v zmysle citovaného zákona ude-
liť sankčný finančný postih.

predsedníčka Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov a
členka vinohradníckej komisie
MsZ

Výskumný ústav pôdoznalectva
a ochrany pôdy a člen vinohrad-
níckej komisie MsZ

Ing. Oľga Bejdáková

RNDr. Vladimír Píš

Kam kráča vinohradníctvo v Pezinku? (II.)

Nemilo nás prekvapil článok
vo februárovom čísle Pezin-
čana s názvom „Neboli sme spo-
kojní s pohrebnými službami“
od manželov Královcov. Každá
minca má dve strany a každá
udalosť má minimálne dva uhly
pohľadu, a preto by sme radi po-
skytli v záujme zachovania dob-
rého mena našej firmy aj náš ná-
zor na prezentované udalosti, a
to aj napriek tomu, že nám tak
malo byť umožnené už v čísle,
kde sme boli vystavení prísnej a
trúfame si povedať, neobjektív-
nej kritike.

Na začiatok musíme skonšta-
tovať, že Královci si v článku za-
mieňajú povinnosti pohrebnej
služby a samotnej správy cin-
torína. Nie je povinnosťou po-
hrebnej služby zabezpečovať
odstránenie náhrobnej dosky
na už existujúcom hrobe. Zvy-
čajne sa preto na tento úkon ob-
jednávajú kamenári, ktorí pô-
vodnú dosku osádzali. Deje sa
tak najmä z dôvodu možného
poškodenia a následného
znášania škody. Napriek tomu
sme vyšli menovaným v ústrety

a sprostredkovali sme pezin-
ského kamenára p. Rajčeka. Aj
ten sa však vyjadril, že v prípa-
de takej drahej náhrobnej do-
sky, ako v tomto prípade, nie je
ochotný znášať riziko poškode-
nia.

Kremácia zosnulého je odpor-
účaná správou cintorína v prí-
pade dlhotrvajúcich a výdat-
ných dažďov, keď hrozí mož-
nosť, že zosnulý nebude pocho-
vaný v súlade so zákonom. Túto
informáciu poskytuje správa cin-
torína na svojich informačných
tabuliach a je tam formou ozna-
mu vyvesená od 21. 8. 2010.
Napriek tomu sme sa opäť sna-
žili vyhovieť a keď došlo vply-
vom dažďa k deštrukcii stien hro-
bu, opätovne sme ho vyhĺbili.
Ani to však nepomohlo a pod tla-
kom náhrobného kameňa hrozi-
lo zosunutie celého hrobu a je-
ho poškodenie. Pá-nom Králom
navrhované riešenie formou pa-
ženia nemohlo byť prijaté, pre-
tože by sme do takto upravené-
ho hrobu nemohli vložiť truhlu.

V objednávke rod. Královej sa
zasa uvádza, že truhla so

zosnulým mala byť zatvorená a
tak nebola potrebná žiadna asis-
tencia zo strany pohrebnej
služby. V takomto prípade je zvy-
kom, že pracovníci pohrebnej
služby prichádzajú na cintorín
krátko pred smútočným obrado-
m, aby sa rodine zosnulého zby-
točne neúčtovali hodiny pracov-
níkov, ktorí by aj tak v tom čase
nič nerobili.

Pracujeme v tejto spoločen-
sky citlivej profesii desiatky roko-
v. Skúsenosť nám dáva mož-
nosť oprávnene konštatovať, že
rodina zosnulého, ktorá zabez

pečuje pohreb, je vždy pod
veľkým psychickým tlakom, a
nie vždy predpokladá,čo všetko
pohreb obnáša. Ak sa aj problé-
my vyskytli, tak sme sa ich sna-
žili riešiť k spokojnosti zákazní-
kov. Minimálne sme si vzniknutý
problém vysvetlili a nehľadali
sme chybu len na druhej strane.
Tiež si však nepredstavujeme,
že nespokojný klient sa bude
oháňať funkciou poslanca a ná-
sledne bude toto riešiť cez mé-
diá.

Kvetinárstvo - Pohrebná služba
Emília Lacková

Vyjadrenie Pavla Rajčeka, Kamenárstvo Granit:
S plnou vážnosťou a úctou k zosnulému a rodine Královej pokla-

dám za povinnosť reagovať na bezduché osočenie na pohrebnú
službu p. Lackovej.

Pani Králová si nedokázala zabezpečiť odkrytie dvojhrobu od
pôvodného staviteľa a pod neustálymi vyhrážkami, že jej manžel
je poslanec (No ačo? Myslím si, že poslanec má slúžiť ľudom, nie
naopak.) nás aj v čase našej dovolenky do tejto práce dotlačila.
Môžem zodpovedne potvrdiť, že hrob sme ododkrývali v januári, v
nečase (dážď, sneh, vietor), na čo sme sa dočkali len kriku, aro-
gancie a neochoty zaplatiť naše práce. Podotýkam, že Králových
dosky sú dodnes (11.3.) uložené na vedľajších hroboch,čo im zjav-
ne nevadí. Nevadí to aj susedom, pán poslanec?

AD: Neboli sme spokojní s pohrebnými službami

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pozý-
va priateľov školy a priaznivcov umenia na JARNÝ KONCERT,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 31. marca 2011 o 18.00 hod. v
Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku. (zuš)

Jarný koncert ZUŠ

Najmenší festival – je názov
podujatia, ktoré pre najmenších
každoročne pripravuje Pezin-
ské kultúrne centrum. Je to preh-
liadka tvorivosti detí z mater-
ských škôl. Organizátori každý
rok pozývajú na toto podujatie
všetky pezinské materské ško-
ly. Bolo tomu tak aj na posled-
nom ročníku, ktorý sa konal 16.
marca v Dome kultúry. Pozván-
ku akceptovali však len dve pe-
zinské materské školy – Vajan-
ského a Orešie, ku ktorým sa pri-
dal každoročný účastník - MŠ z
Viničného. Tieto tri školy sa fes-
tivalu zúčastnili aj vlani, štvrtým
účastníkom bola MŠ z Modry.

Natíska sa otázka, prečo je ta-
ký malý záujem o prezentáciu
tvorivosti detí z materských
škôl, ktorých máme v Pezinku

sedem. V dvoch si dokážu pri-
praviť niekoľkominútové vyst-
úpenie a v piatich už druhý rok
nie. Nezdá sa vám to čudné?
Vraj je vysoká chorobnosť.Ale v
dvoch škôlkach sú deti zdravé a
v piatich už druhý rok po sebe
choré? Je to vec, ktorá sa dá aj
spätne overiť, ale určite to tak
vo všetkých prípadoch nie je. A
určite to nie je ani v tom, že by
deti nechceli vystupovať, aj na
tohtoročnom festivale sme sa
naopak mohli presvedčiť, že de-
ti majú z vystúpení veľkú radosť
a to, že môžu stáť na javisku vo
veľkej sále, je pre ne aj veľmi
cenná skúsenosť.

Ale poďme k vyhodnoteniu
tohtoročných účastníkov. Prvé
miesto odborná porota pod ve-
dením Mgr. Zuzany Majerníko-

vej, udelila minuloročnému
víťazovi - Materskej škole na
Vajan-ského ulici. Na ďalších
mies-tach sa umiestnili MŠ
Viničné a ZŠ s MŠ Orešie. Účin-
kujúci si z podujatia odniesli di

plomy, hračky a cukrovinky.
Organizátori na záver oznámili,
že v budúcom roku bude vyhlá-
sený len víťaz, ostatné vyst-
úpenia budú bez určenia pora-
d i a . ( m o )

Poriedko obsadený Najmenší festival

Vystúpenie detí z Materskej školy na Vajanského ulici.

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mes-
ta Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmys-
le Všeobecno záväzných nariadeníč. 4/2003 a č. 7/2003 v ter-
míne od 1.4. do 30.4. 2011.

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pe-
zinok prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ. V prí-
pade nedodržania povinnosti budú uplatnené sankcie v zmysle
zákona. (ra)

Zabezpečenie celoplošnej deratizácie
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Zákon NR SR č. 282/2002
Z.z., ktorým sa upravujú niekto-
ré podmienky držania psov v
znení neskorších predpisov
ustanovuje pravidlá a povinnos-
ti pre držiteľov psov.

V zmysle tohto právneho
predpisu každý pes držaný ne-
pretržite viac ako 90 dní na úze-
mí Slovenskej republiky podlie-
ha evidencii psov. Držiteľ psa je
povinný psa prihlásiť do eviden-
cie v lehote do 30 dní od uplynu-
tia posledného dňa lehoty uve-
denej v predchádzajúcej vete v
mieste, kde sa pes v danom
roku prevažne nachádza. V
meste Pezinok je takýmto mies-
tom Mestský úrad Pezi-nok, od-
delenie životného pros-tredia,
ktoré vedie evidenciu psov. Do
evidencie sa zapisuje: evidenč-
né číslo psa, tetovacie číslo ale-
bo údaj o čipovaní psa (ak ho
pes má údaje o držiteľovi psa
(meno, priezvisko, ad-resa trva-
lého pobytu), umiestnenie chov-
ného priestoru alebo zariadenia
na chov, v ktorom sa pes na úze-
mí mesta zdržiava, ak sa
umiestnenie nezhoduje s mies-
tom trvalého pobytu držiteľa
psa, tiež skutočnosť že pes po-
hrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovo-
kovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi,
úhyn psa a strata psa.

Každú zmenu skutočnosti a
údajov, ktoré sa zapisujú v evi-
dencii, je držiteľ psa povinný do
30 dní od zmeny skutočnosti
alebo údaja oznámiť Mestu
Pezinok (Mestský úrad), kde je

Povinnosť zaevidovať psa

),

,

alebo má byť pes evidovaný

Mesto Pezinok (Mestský ú-
rad, oddelenie životného pros-
tredia) vydá držiteľovi psa, za-
písaného do evidencie, evi-
denčnú známku ( zelenej alebo
žltej farby). Na známke je uve-
dené evidenčné číslo psa, ná-
zov mesta Pezinok, kde je pes
evidovaný, a údaj o tom, či je
pes nebezpečným psom.
Známkou držiteľ psa preukazu-
j e t o t o ž n o s ť p s a .
Nebezpečným psom je každý
pes, ktorý pohrýzol alebo pora-
nil človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovo-
kovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi.
Mestský úrad vydá držiteľovi
nebezpečného psa evidenčnú
známkučervenej farby.

Evidenčná známka je nepre-
nosná na iného psa. Odcudze-
nie, zničenie alebo stratu znám-
ky je držiteľ psa povinný ozná-
miť na mestský úrad do 14 dní
od toho času, čo odcudzenie,
zničenie alebo stratu známky
zistil. Mestský úrad za úhradu
vydá držiteľovi psa náhradnú
známku.

Vodiť psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na
chov môže len osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a
schopná ho ovládať v každej
situácii, pričom je povinná pred-
chádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozov-

.

Evidenčná známka psa

Vodenie psa mimo
chovného priestoru

val človeka alebo zvieratá a za-
braňoval vzniku škôd na majet-
ku, prírode a životnom pros-
tredí, ktoré by pes mohol spôso-

biť. Vodiť nebezpečného psa
mimo chovného priestoru alebo
zariadenia na chov môže len
osoba, ktorá je plne spôsobilá
na právne úkony. Na verejnom
priestranstve musí mať nebez-
pečný pes nasadený aj náhubo-
k. Za psa vždy zodpovedá drži-
teľ psa alebo osoba, ktorá psa
vedie alebo nad ním vykonáva
dohľad. Držiteľ psa a ten, kto
psa vedie, je povinný oznámiť
svoje meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu osobe, ktorú
pes pohrýzol. Ten, kto psa ve-
die, je povinný oznámiť osobe,
ktorú pes pohrýzol, aj meno,
priezvisko a adresu trvalého po-
bytu držiteľa psa. Súčasne je
povinný skutočnosť že pes po-
hrýzol človeka bez toho, aby bol
sám napadnutý alebo vyprovo-
kovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo v krajnej núdzi,
oznámiť na Mestský úrad, odde-
lenie životného prostredia.

Ak pes znečistí verejné pries-
transtvo výkalmi, je ten, kto psa
vedie, povinný výkaly bezpros-
tredne odstrániť

Držiteľ psa sa dopustí pries-
tupku, ak:
- neoznámi Mestu Pezinok
(mestský úrad) každú zmenu
skutočnosti a údajov, ktoré sa
zapisujú do evidencie do 30 dní

,

.

Kedy sa dopustíte
priestupku?

od ich zmeny
- neprihlási psa do evidencie
- umožní, aby psa viedla osoba,
ktorá nie je fyzicky a psychicky

;
;

spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácii alebo nebez-
pečného psa mimo chovného
priestoru alebo zariadenia na
chov viedla osoba, ktorá nie je
plne spôsobilá na právne úkony
- neohlási, že pes pohrýzol člo-
veka bez toho, aby bol sám na-
padnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi
alebo v nutnej obrane
- neoznámi odcudzenie, zniče-
nie alebo stratu známky
- nezabráni voľnému pohybu
psa okrem priestorov na to urče-
ných (psie kútiky).

Priestupku sa ďalej dopustí
ten, kto vedie psa ak
- neohlási svoje meno, priez-
visko a adresu trvalého pobytu
držiteľa psa osobe, ktorú pes
pohrýzol
- nezabráni útoku psa na člove-
ka alebo zviera alebo nezabráni
inému spôsobu ich ohrozova-
nia psom
- neohlási, že pes pohrýzol člo-
veka bez toho, aby bol sám na-
padnutý alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil v krajnej núdzi
alebo nutnej obrane.

Za uvedené priestupky môže
Mesto Pezinok v rámci pries-
tupkového konania uložiť pá-
chateľovi pokutu až do výšky
165 eur.

Pokutu do výšky 65 eur môže
Mesto Pezinok uložiť pácha

;

;

;

:

;

;

V piatok 25. februára v noč-
ných hodinách sa uskutočnila
preventívno-bezpečnostná ak-
cia v súčinnosti zložiek Policaj-
ného zboru SR a Mestskej polí-
cie v Pezinku. Zameraná bola
na kontrolu dodržiavania záka-
zu predaja, podávania a poží-
vania alkoholických nápojov o-
sobami mladšími ako 18 rokov
a zisťovanie trestných činov ne-
dovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov a
prekurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie s nimi. Počas ak-
cie policajti skontrolovali se-
dem pezinských prevádzok
reštauračného a pohostinské-
ho charakteru.

V jednej z prevádzok bola
zistená prítomnosť osoby na
ktorú vydal Okresný súd v Pe-
zinku príkaz na zatknutie. Táto
osoba bola eskortovaná do ce

ly policajného zadržania v Bra-
tislave. Ďalšie dve osoby boli
predvedené na Obvodné odde-
lenie PZ v Pezinku pre podo-
zrenie z trestného činu nedo-
volenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov a
prekurzorov, ich držanie a ob-
chodovanie s nimi.

U 20 mladistvých osôb bola
vykonaná dychová skúška na
požitie alkoholických nápojov,
pričom u piatich sa potvrdilo, že
požili alkohol. Zistené priestup-
ky na úseku ochrany pred alko-
holizmom sú v štádiu objasňo-
vania. Jedna osoba bola pred-
vedená na OO PZ Pezinok za
účelom zistenia totožnosti.

Podobné preventívno-bez-
pečnostné akcie budú policajti
vykonávať aj v budúcnosti.

Zástupca náčelníka MsP
Mgr. Miloslav Bila

Preventívno-bezpečnostná akcia polície

Policajti so zadržovanou osobou pri nočnej bezpečnostnej
akcii. Foto kamerový systém MsP

Opatrenia na zvýšenie
bezpečnosti na cestách

Polícia s cieľom udržať súčasný vývoj dopravných nehôd a ich
následkov vykonáva opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a plynu-
losti cestnej premávky. Opatrenia sú zameriavané na rešpektova-
nie ustanovení pravidiel cestnej premávky, týkajúcich sa povin-
ností vodičov voči chodcom v okolí priechodov pre chodcov a v
miestach zvýšeného pohybu chodcov ( zastávky MHD, školy, kult-
úrne objekty). Kontroluje sa dodržiavanie pravidiel cestnej pre-
mávky nemotorovými účastníkmi s osobitným dôrazom na vyba-
venie bicyklov, používanie ochranných prílb cyklistami, používanie
reflexnýchprvkov alebo reflexného oblečenia chodcami a cyklista-
mi za zníženej viditeľnosti, používanie priechodov pre chodcov.
Policajti realizujú v tomto smere aj preventívne aktivity zamerané
na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Prednášky, besedy
pre predškolákov ako aj mladších žiakov základných škôl s cieľom
poukázať na bezpečnú cestu do školy. Deti si osvojujú základné
pravidlá cestnej premávky, sú upozorňované na možné riziká spo-
jené s nedodržiavaním pravidiel v cestnej premávke a nedisci-
plinovanosťou počas pohybu na cestách a v ich okolí. Veľkou
snahou je zdôrazniť im dodržiavanie zásady vidieť a byť videný.

(zm)

teľovi priestupku, ktorý
- nepreukáže známkou totož-
nosť psa
- nerešpektuje zákaz vstupu so

:

;

psom alebo zákaz voľného po-
hybu psa
- neodstráni bezprostredne vý-
kaly, ktorými pes znečistil verej-
né priestranstvo.

V blokovom konaní je opráv-
nená prejednať uvedené pries-
tupky Mestská polícia a orgán
Policajného zboru, ktorí môžu
páchateľovi uložiť pokutu na
mieste do výšky 33 eur.

Pre držiteľa psa vzniká v
zmysle VZN Mesta Pezinok č.
21/2004 o miestnych daniach a
o miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady ďalšia, a to daňová
povinnosť (daň za psa). Da-
ňovníkom je fyzická osoba ale-
bo právnická osoba, ktorá je
vlastníkom psa alebo držiteľom
psa, ak sa nedá preukázať, kto
vlastní psa. Predmetom dane
za psa je pes starší ako 6 mesi-
acov chovaný osobou alebo
právnickou osobou. Daňová
povinnosť vzniká prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasle-
dujúceho po mesiaci, v ktorom
sa pes stal predmetom dane a
zaniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom daňovník už nie je vlast-
níkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne
oznámiť vznik, resp. zánik daňo-

;

Daň za psa

vej povinnosti Mest-skému úra-
du v Pezinku ekonomické od-
delenie v lehote do 30 dní od
vzniku resp. zániku daňovej po-
vinnosti.

Od dane je oslobodený da-
ňovník, ktorý je držiteľom
zvláštneho psa (používaný
súkromnými bezpečnostnými
službami, používaný horskou
službou, používaný pri zá-
chranných prácach pri plnení
úloh civilnej obrany, poľovný,
ovčiarsky, vodiaci pes a pes
používaný počas výcviku ale-
bo súťaže konanej podľa med-
zinárodného alebo národ-ného
skúšobného poriadku), ďalej
občan, ktorý dovŕšil v priebehu
zdaňovacieho obdobia 62
rokov a vlastní psa, bude v na-
sledujúcom zdaňovacom obdo-
bí od platenia tejto dane oslobo-
dený. Ak občan vlastní viacej
psov, oslobodenie sa vzťahuje
len na jedného psa. Sadzba da-
ne je všeobecne 8,298 eur roč-
ne a zvýšená 29,874 eur, ak je
pes umiest-nený v obytnom do-
me, v ktorom sú najmenej 4 by-
tové jednotky.

Reagujúc na podnety obyva-
teľov mesta, ktorí poukazujú na
nedisciplinovanosť a bezo-
hľadnosť niektorých našich spo-
luobčanov tzv. psíčkarov,
mestská polícia v mesiacoch
marec, apríl a máj v tomto roku
zvýši kontrolu dodržiavania po-
vinností držiteľov psov v našom
meste Prijmeme také o-
patrenia, ktoré budú tento neži-
adúci stav eliminovať. Aktív-
nou činnosťou budú príslušníci
mestskej polície výchovne pô-
sobiť na právne vedomie oby-
vateľov držiteľov psov, ktorí
ustanovenia zákona, ktorým sa
upravujú podmienky držania
psov, vedome alebo nevedome
ignorujú.

náčelník mestskej polície

–

–

–

Oslobodenie od dane

Kontroly dodržiavania
povinností

JUDr. Ľudovít Farbula



SPEKTRUM6 MAREC 2011 PEZIN ANČ

V tomto roku vstúpil medzinárodný projekt EURÓPAV ŠKO-
LE do 58. ročníka svojej histórie. Projekt spojený so súťažou
je organizovaný v 36 krajinách Európy a je určený deťom a mlá-
deži vo veku 6 – 19 rokov. Ako v ostatných asociovaných kraji-
nách, aj u nás sú aktivity v rámci projektu kvalifikované ako do-
plnkové formy implementácie európskej dimenzie do procesu
výchovy a vzdelávania, jeho súťažná časť ako tvorivá činnosť
detí a mládeže.

V Epicentre – Centre voľného času v Pezinku 16. februára
zasadala odborná komisia, ktorá hodnotila výtvarné práce žia-
kov základných a špeciálnych škôl, multimediálne projekty a
písomné práce žiakov ZŠ zaradené do súťaže Európa v škole.
Zo 140 prác vybrali tieto práce (vyberáme len najúspešnejších
žiakov z Pezinka):

kategória 6 -9 r.: 1. miesto Matúš Kúšik (ZŠ a MŠ Orešie), 2.
Anna Lackovičová (ZŠ Na bielenisku), čestné uznanie – Ale-
xandra Filcová ( ZŠ a MŠ Orešie);

1. Veronika Vojtaníková (ZŠ Kupeckého), 2.
Namiko Uchnárová (ZŠ Na bielenisku), čestné uznanie – Mi-
chal Bíro ( ZŠ Kupeckého);

1. Romana Štefíková ( ZŠ Na bielenisku), čest-
né uznanie – Terézia Tomková (ZŠ Fándlyho), Kamila Hozová
(ZŠ Na bielenisku), Lucia Radová (ZŠ Kupeckého);

M. Radovský, M. Sklenár, D. N. Long (ZŠ Na bie-
lenisku);

3. Lukáš Radič (ZŠ Kupeckého);
1. Juraj Bodo (ZŠ Fándlyho), 3. Jana Franková

(ZŠ Kupeckého), čestné uznanie: Frederik Piačka (ZŠ Kupec-
kého), Juraj Ženiš (ZŠ Kupeckého).

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZŠ

kat. 10 – 12 r.:

kat. 13 – 15 r.:

MULTIMEDIÁLNE PROJEKTY ŽIAKOV ZŠ
kat. 13 – 15 r.:

PÍSOMNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZŠ
kategória 10 – 12 r.:
kat. 13 – 15 r.:

(r)

Súťaž EURÓPA V ŠKOLE

Pri príležitosti tohtoročného
Svetového dňa sprievodcov,
ktorý pripadol na pondelok 21.
februára, pripravil Klub sprie-
vodcov mesta Pezinok pre svo-
jich členov a iných záujemcov
návštevu expozícií Slovenské-
ho národného múzea v Bra-
tislave.

Účastníci si v sobotu 19.
februára pozreli niekoľko vý-
stav SNM. Výstava Majstri du-
cha je venovaná osobnostiam
vedy, techniky a medicíny, ktorí
sa narodili, žili či pracovali v ob-
dobí posledných troch storočí
na Slovensku. Pre nás Pezin-
čanov bolo potešiteľné, že časť
expozície je venovaná Dr. Jo-
zefovi Ľudovítovi Holubymu,
jeho bádateľskej činnosti i mes-
tu Pezinok.

Výstava Tahiti je venovaná
návšteve Dr. Milana Rastisla-
va Štefánika na tomto najväč

šom ostrove Francúzskej Po-
lynézie.100. výročie tejto náv-
števy si kultúrny svet pripome-
nul v minulom roku. Mladý slo-
venský astronóm tu pozoroval
prechod Halleyovej kométy
pred slnečným diskom, založil
na ostrove trvalé observatórij-

um a údajne tam prežil najkraj-
šie obdobie svojho života.
Súčasťou pútavej výstavy sú
vzácne exponáty – výtvory do-
morodých obyvateľov a doku-
menty a fotografie, niektoré
prvýkrát prezentované na ve-
rejnosti.

Okrem týchto dvoch výstav
si skupina Pezinčanov v naj-
väčšom múzeu na Slovensku
pozrela výstavu hračiek, preva-
žne z obdobia 20. storočia, a
osobitnú výstavu fotografií do-
kumentujúcich obdobie vzniku
prvej Československej republi-
ky a pôsobenie prezidenta pro-
fesora T. G. Masaryka. Záro-
veň si pozreli obnovenú expo-
zíciu zbierok Slovenského ná-
rodného múzea.

Z návštevy múzea sme si od-
niesli veľa nových poznatkov a
zaujímavých informácií a mô-
žeme ju odporučiť aj ostatným
záujemcom.

Garantom podujatia bol
MVDr. Peter Weiss, ktorý ú-
častníkov oboznámil tiež his-
tóriou budovy SNM a priľahlých
objektov na Nábreží gen. Svo-
bodu.

Peter Ronec

Zaujímavé putovanie po výstavách SNM

V piatok 18. februára sme sa už po druhýkrát zúčastnili Plesu
seniorov v spoločenskom dome Aréna vo Viničnom. Bolo nás
tam 650 a cítili sme sa veľmi dobre. Stretli sme sa so seniormi
Bratislavského kraja. Chceme sa touto cestou poďakovať hlav-
nému organizátorovi – Malokarpatskému osvetovému stredis-
ku v Modre za zorganizovanie tohto pekného podujatia s boha-
tým programom. Sme radi, že na seniorov sa nezabúda. Te-
šíme sa naďalšiu spoluprácu.

, Denné centrum, KollárovaK. Esterlová

Vďaka za Ples seniorov

Aj v Dennom centre na Kollárovej ul. sme si pripomenuli faši-
angové tradície a posedeli sme si pri dobrom čaji a šiškách.
Pekným kultúrnym programom prispel aj náš súbor Šafráni pod
vedením Mgr. Turňovej. Ďakujeme organizátorom.

Dôchodcovia z DC Kollárova

Posedenie pri čaji a šiškách

Opäť sa blíži ten deň v roku,
kedy ľudia pripnutím žltého kvi-
etku narcisu vyjadria spolupa-
tričnosť, pomoc i nádej. A práve
tento deň umožní Lige proti ra-
kovine prostredníctvom vás po-
máhať celý rok.

DEŇ NARCISOV je v tomto
roku výnimočný. Dôvodom je,
že sa koná už 15. ročník tejto je-
dinej verejno-prospešnej finan-
čnej zbierky Ligy proti rakovine.
Konať sa bude vo veľkých mes-
tách i v malých obciach po Slo-
vensku v piatok 15. apríla.

Už od ranných hodín, ale i
počas celého dňa, stretnete do-
brovoľníkov LPR, ktorí vás oslo-
via, ponúknu edukačný letáčik
a narcis – symbol jari a nádeje.
Dobrovoľníci LPR sú označení
identifikátormi, vďaka ktorým
ich ľahko rozpoznáte. Identif-
ikátory sa každý rok menia, aby
neboli zneužité a napodobňo-
vané, všímajte si ich.

Deň narcisov je možné pod-
poriť viacerými spôsobmi:
- dobrovoľným finančným prís-
pevkom na účet zbierky č.
2629740400/1100;
- dobrovoľným finančným prís-

pevkom do pokladničiek do-
brovoľníkov priamo v deň zbier-
ky – 15. apríla 2011;
- zaslaním prázdnej SMS* na
číslo 848 v sieti všetkých mobil-
ných operátorov v termíne od 4.
do 18. apríla 2011.
* Cena jednej SMS je 2 €.
Operátori odvedú na zbierku
celú túto sumu a samotné za-
slanie SMS zákazníkovi nespo-
platňujú.

Vyzbierané finančné pros-
triedky vracia Liga proti rakovine
späť verejnosti vo forme finan-
covania a realizovania vlast-
ných programov a projektov na
podporu onkologických pacien-
tov i širokej verejnosti, ku ktorým
predovšetkým patria: Centrá po-
moci Ligy proti rakovine v Bra-
tislave, Košiciach a v Martine,
Linka pomoci a poradenská služ-
ba, ubytovacie zariadenie pre ro-
dičov hospitalizovaných det-
ských onkologických pacientov
v Bratislave a Košiciach, rekon-
dičné pobyty pre dospelých on-
kologických pacientov, edukač-
né a informačné materiály pre
širokú verejnosť, vzdelávanie
mladej generácie v oblasti pre-

vencie vo forme projektu On-
kologická výchova, tábory pre
detských onkologických pacien-
tov realizované spolu s Klubom
Detskej Nádeje.

Nezabudnuteľná je však aj
podpora zdravotníckych a ne-
mocničných zariadení, hospi-
cov či paliatívnych oddelení ne-
mocníc prostredníctvom finan-
cií venovaných na nevyhnutné
prístrojové vybavenie i podpora
klinických a výskumných pro-
jektov.

Súčasťou Dňa narcisov bude
15. apríla o 15.15 hod. na ná-
mestí pred Euroveou v Brati-
slaveĎakovný koncert Dňa nar-
cisov. Jeho cieľom je verejnosti
poďakovať za dlhoročnú pod-
poru a dôveru Lige proti rakovi-
ne, vďaka ktorej môže realizo-
vať všetky projekty a programy
pre onkologických pacientov, pri-
nášať každý rok nové možnosti
podpory a zároveň pôsobiť v ob-
lasti prevencie. Ak prídete na
koncert – tešiť sa môžete na:
Nelu Pociskovú, Zdenku Pred-
nú, Roba Grigorova, Martina
Chodúra, Mariána Bangu, Des-
mod, Matúša Pyšného, The

Pastels, Spojár i tanečnú skupi-
nu Chica Rica. Spolu s umelca-
mi vám v mene Ligy proti rakovi-
ne za prejavenú dôveru a pod-
poru poďakujú moderátori Lucia
Hablovičová a Richard Vrablec.

V našom meste organizačne
zbierku Dňa narcisov zabez-
pečuje klub Venuša so sídlom v
Pezinku za výdatnej pomoci spo-
lupracovníkov – študentov ob-
chodnej akadémie, gymnázia a
stredného odborného učilišťa.

Zaroveň sa do zbierky zapá-
jajú aj žiaci základných škôl v
Pezinku ako aj z obcí Limbach,
Viničné, Slovenský Grob a Hor-
né Orešany.

Veríme, že sa obyvatelia, tak
ako v minulých rokoch , pripoja
k ostaným obyvateľom Sloven-
ska a pomôžu dobrej veci. Je to
jediná charitatívna zbierka,
ktorú poriada Liga proti rakovi-
ne SR za účelom pomoci onko-
logickým pacientom a ich rodi-
nám.

Ďakujeme za prejavenú dôve-
ru. Stretneme sa v uliciach Pe-
zinka i v okolitých obciach.

Klub Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová

Zapojte sa do charitatívnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV

V sobotu akcia v maskách (píšeme o nej na inom mieste), v
nedeľu sa zas Grinavania stretli v telocvični Základnej školy na
Oreší. Prišli medzi nás umelci z Folklórneho súboru Devín, kto-
rý má už 25-ročnú tradíciu. Bohatým repertoárom ukončili faši-
angové obdobie. Ich vystúpenie plné nadšenia a citu oslovilo
všetkých prítomných.

Dojmy z nádherného vystúpenia neskončili posledným tan-
com či spevom, silne v nás doznievajú a rezonujú a napĺňajú
krásou ľudových tradícií. Grinavania si tiež schuti zatancovali a
zaspievali. Chutilo im aj dobré vínko z Grinavskej pivnice.

Vrelé poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o toto podu-
jatie v Grinave, menovite hlavnej organizátorke Evke Kuli-
chovej. R. Šmahovská

Na záver vystúpenie folklórneho súboru

Pri expozícii Dr. Jozefa Ľudovíta Holubyho

V dňoch 18. a 19. marca sa
mestskej plavárni uskutočnil
šiesty ročník Plaveckej 24-
hodinovej NONSTOP plaveckej
štafety. Maratónu sa zúčastnilo
500 plavcov z Pezinka i blízke-
ho okolia. Úlohou plavcov bolo
nepretržite plávať akýmkoľvek
štýlom v jednej dráhe a neboli
limitovaní ani počtom odpláva-
ných dĺžok. Účastníci zaplávali
2752 dĺžok, čo predstavuje 68
800 metrov.

V rámci plaveckého maratónu
sa konal aj DUEL MIEST, tento-
raz súperom Pezinka boli mladí
plavci z Piešťan. Pezinok vyšiel
zo súboja víťazne. Naši plavci
odplávali počas súťažnej hodi-
ny 4850 m a Piešťanci 4300 m.
Výsledky v jednotlivých kate

góriách: najmladší účastník
najstarší

účastník
najpočetnejšia rodina

najrýchlejší
Jozef: naj-
rýchlejší plavec do 15 r.

najrýchlejší plavec do 18 r.

najrých-lejší plavec do 50 r.

najrýchlejší plavec nad 50 r.

najvzdialenejší účastník

–
Filip Cino (r. 2008),

– Pavel Balážik (1929),
– rod.

Verešvárska,
Jozef Šimo (28.55 s),

- z die-
včat Simona Mičudová (32.26 s),
z chlapcov Juraj Po-lák (36 s),

- z
chlapcov Maroš Kolony (29 s), z
dievčat Ga-briela Lalinská (31s),

z
mužov Richard Orth (26.01 s),
zo žien Štefánia Komandová (55
s),
- Alena Gusejnová (1,01 min.),

– An-
ton Zelenák z Humenného.

Mesto Pezinok ďakuje všet-
kým za účasť a tiež za materiál-

nu podporu podujatia: firme Ba-
geta (Ing. Gottschall), Binder,
Figaro Bratislava, Grell, Janou-
šek, Krátky ml., Krivosudský,
Krnáč, Laguna, Malokarpatská
vinohradnícka spoločnosť,
Minko, Noskovič, Papcunová,

Pekáreň Častá, Pizza Tedano,
Slováček & Gašparovič, Víno
Hacaj, Vinovin, Vitana Sloven-
sko, Všeobecná zdravotná po-
isťovňa. (pv, ml,
r f )

Na maratóne 500 plavcov odplávalo takmer 69 km

Štafetu plávali aj rodičia s deťmi

Pred vyše 44 rokmi boli v Pezinku vystavené grafické listy vy-
hotovené podľa diel Jána Kupeckého jeho spolupútnikmi. His-
torická výstava sa vtedy uskutočnila v Rodnom dome Jána
Kupeckého, pri príležitosti 300 rokov, ktoré uplynuli od jeho na-
rodenia.

Vďaka pochopeniu a spolupráci s Galériou mesta Bratislavy
budú grafické listy, ktoré sú majetkom GMB, znovu vystavené v
pezinskom Mestskom múzeu v Starej radnici. Ide o tridsať gra-
fických listov, vyhotovených podľa olejomalieb nášho slávneho
rodáka a verne zachytávajúcich diela, z ktorých mnohé sú už
dnes neznáme. Podstatnú časť vystavenej zbierky tvoria por-
tréty Kupeckého, jeho rodiny, ale aj významných osobností tej
doby. Popri grafikách budú vystavené aj dobové dokumenty,
ktoré budú u nás prezentované po prvýkrát. Výstava potrvá až
do konca júna. (ra)

Výstava grafických listov diel J Kupeckého
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Na základe informácií o zhoršujúcej sa úrovne kardio-meta-
bolického zdravia detí základných škôl chce vedenie Bratislav-
ského samosprávneho kraja v spolupráci s Regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva ponúknuť žiakom stredných škôl
možnosť preventívnych vyšetrení. Projekt sa bude týkať viac
ako 20-tisíc stredoškolákov, ktorí študujú na školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti BSK. Dobrovoľné preventívne prehliadky
sa podľa lekára kraja Valeriána Potičného sústredia najmä na
civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka.
„Cieľom je zachytiť vážnejšie choroby u mládeže už v zárodku a
hneď ich poslať k špecialistovi. Chceme tak vydať veľmi silný a
jasný impulz žiakom, že má zmysel starať sa o svoje zdravie,“
povedal župan Pavol Frešo. (bsk)

Informácie BSKl

Monitoring zdravia stredoškolákov

V peknej záhradkárskej osade v oblasti obce Viničné sa 11.
marca už po druhý raz stretla skupina prvých absolventov Aka-
démie tretieho veku odboru Poľnohospodárstva a ovocinárstva
so svojím obľúbeným učiteľom a ovocinárskym odborníkom
Prof. Ivanom Hričovským, DrSc. Miestom stretnutia bola chata a
záhrada absolventky a hostiteľky p. Jackovej s manželom.

Po srdečnom, priateľskom a odbornom príhovore Prof. Hri-
čovského nasledovala výmena informácií a nových skúseností
s pestovaním ovocia. Praktická časť zodpovedala tomuto roč-
nému obdobiu – rezu jadrovín a drobného ovocia.

Takéto stretnutia sú veľmi užitočné a u absolventov obľúbené,
čo dokazuje ajďalší dohodnutý termín stretnutia. (mm)

Odovzdávajú si skúsenosti

Zhodnotili sme doterajšiu činnosť a dohodli sa na činnosti v
tomto roku. Rozhodli sme sa opäť darovať knihu Malokar-
patskej knižnici v Pezinku pri príležitosti akcie Marec – mesiac
knihy. Tentokrát to bola kniha Recidívy klerikalizmu – Sloven-
ská republika a Vatikánske zmluvy.

Okrem iného sa pezinský klub Spoločnosti Prometheus zao-
beral blížiacim sa sčítaním ľudu, ktoré sa bude konať v máji toh-
to roku. Zamýšľali sme sa nad potrebou a významom tejto ak-
cie. Najviac nás zaujala otázka č. 23 Náboženské vyznanie.
Táto otázka je pre laickú verejnosť zavádzajúca. Treba mať na
zreteli, že štatistický úrad podňou rozumie, ako sám tvrdí, že „
Náboženským vyznaním je účasť na náboženskom živote niek-
torej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a vzťah k tejto cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti.“ To znamená, že nezáleží čo-
mu človek verí, aniči je pokrstený, ale je rozhodujúca jeho anga-
žovanosť na cirkevnom živote. Občan by si mal pri sčítavaní
uvedomiť, že prihlásením sa k určitej cirkvi jej prispieva k štát-
nym výhodám, akou je napríklad jej financovanie prostredníc-
tvom našich daní. Čiže označenie kolónky „ bez vyznania“ ne-
znamená, že ječlovek neveriaci, ale sa len nehlási k cirkvi.Ado
kolónky „iné“ sa dopisujú iba iné neuvedené náboženské orga-
nizácie.

Podrobnejšie sa touto záležitosťou zaoberáme aj na našej
internetovej stránke a

.
klub Pezinok

www.prometheus-pezinok.estranky.sk
www.bezvyznania.sk SpoločnosťPrometheus

Zasadnutie klubu Prometheus

Vedenie Bratislavského samosprávneho kraja 27. januára v
Divadle Aréna a tiež na riadnom zasadaní Zastupiteľstva BSK
dňa 18. februára zverejnilo svoje strategické priority v rôznych
oblastiach rozvoja kraja. Medzi najdôležitejšie patria tie, ktoré sa
zaoberajú riešením nevyhovujúceho stavu dopravy. Jedná sa
hlavne o diaľnicu D4, rýchlostnú komunikáciu R7, obchvat Pe-
zinka, integrovanú dopravu a cesty II. a III. triedy v kraji. Okrem
D4 sa všetky riešenia bytostne dotýkajú práve Pezinka. (ra)

Strategické priority kraja

Tohtoročný Deň Zeme, ktorý
pripadne na 22. apríla, si v Pe-
zinku pripomenieme spoločnou
brigádou zameranou na vyčis-
tenie lesa a ciest v Kučišdorf-
skej doline. Brigáda, na ktorú
vás pozývame, sa uskutoční v
sobotu 16. apríla o 9.00 hodine.
Zraz bude v Kučišdorfskej doli-
ne pri prvej odbočke, pri kontaj-
nerovom stanovišti.

Účasť na brigáde prisľúbili pe-
zinskí skauti, členovia Sloven-
ského Orla, trampský oddiel,
chatári i občania, ktorým nie je
ľahostajné životné prostredie.
Budeme radi, ak sa k nám pri-
dajú aj ďalší dobrovoľníci v
inýchčastiach mesta a spoločne
prispejeme k čistote a skrášle-
niu nášho mesta a jeho okolitej
prírody. (ra)

Deň Zeme

Bratislavský samosprávny kraj opravil počas zimy 722 m2 vý-
tlkov na cestách II. a III. triedy. Prioritou pri opravách výtlkov boli
cesty II. triedy, v prvom rade hlavnéťahy.

Mechanizmy zimnej údržby mali v rámci regiónu počas zimnej
sezóny 519 zásahov. Najviac – 205 ich bolo v Pezinskom okre-
se, kde boli najproblematickejšími úsekmi Pezinská Baba a ob-
lasť Harmónie. (it)

Opravy ciest počas zimy
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APRÍL

MÁJ

1.4. Jarný koncert.

4.-8. 4. Urob si kraslicu

6.4. Ako to robili naše babky.

12.4. Moja studená vojna

15.4. Rodinný koncert hudobného odboru

15.4.

15. a 16. 4. - VÍNNE TRHY PEZINOK 2011

17.4. Maľované vajíčko

23.4. - 18.6. Súťaže družstiev

1. - 30. 4. Výstava PEZINOK OČAMI ŠTUDENTOV.

1.5. SVIATOK sv. FLO-
RIÁNA

2.5. Folklórny súbor TECHNIK.

6.5. Oslavy oslobodenia Pezinka.

6.5. Slávnostný koncert pri 60. výročí školy.

7.5. BIELE RUŽE

8.5. MALOKARPATSKÝ SLÁVIK

8.5. Mamičke najkrajší kvietok dám

8.5. Oslava Dňa matiek.

8. - 15.5. - Týždeň rodiny

10.5. Psí víno

11.5. Korálkovanie – zvieratká

14.5. MISS Pezinok.

14.5. NOC MÚZEÍ

o 18.00 hod. - Spoločenská sála Domu kultúry.
Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa.

– popoludňajšie tvorivé dielne a výstava
Agáty Petrakovičovej. Organizátor: Malokarpatská knižnica

o 15.00 hod. - Malokarpatské mú-
zeum, Ul. M.R. Štefánika. 10. ročník kurzu varenia tradičných jedál s
aktuálnou prednáškou. Organizátor: Malokarpatské múzeum

o 17.00 hod. - – stretnutie so spisovateľom
René Bendom. Organizátor: Malokarpatské múzeum

o 18. hod. - – Malá sála
Domu kultúry. Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa

o 10.00 hod. Obloha na dlani – beseda s astronómom Dušanom
Kalmančokom. Organizátor: Malokarpatské múzeum

– 16. ročník medzinárod-
nej výstavy a degustácie vín. Dom kultúry. Organizátor: Ing. Oľga
Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, tel. 0907
744 101, e-mail: ,

o 16.00 hod. - – Tvorivé dielne nielen pre de-
ti, ale aj mamičky a babičky. Vajíčka na rôzne spôsoby a rôznych
veľkostí. Organizátor: SNG - Galéria insitného umenia,
Schaubmarov mlyn Pezinok

- – l. liga ženy, MBR 1,2 (víkendy). Or-
ganizátor: Peter Grič, VTC Pezinok, tel. 0905 595 131, 0910 595 131,
e-mail:

- Malokarpatské
múzeum, Ul. M.R.Štefánika. Na tému Architektúra Pezinka a Modry
očami študentov STU z katedry architektúry.
Čítanie je in – beseda o knižkeA. Exupéryho Malý princ. Organizátor:
Malokarpatská knižnica

o 15.00 hod. v Malokarpatskom múzeu.
– slávnosť patróna hasičov, v spolupráci s OR HaZZ a

Dobrovoľným hasičským zborom v Pezinku
- Dom kultúry. Organizátor: Pezin-

ské kultúrne centrum
Organizátor: Mesto Pezinok a

Zväz protifašistických bojovníkov.
Veľká sála DK.

Organizátor: Základná umelecká škola E. Suchoňa
– premiéra divadelného súboru Balaclava, Dom kul-

túry. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum
– finále (ES). Dom kultúry. Orga-

nizátor: Malokarpatské osvetové stredisko Modra
– tvorivé dielne pre deti.

Schaubmarov mlyn. Organizátor: Galéria insitného umenia
Centrum voľného času v Zámockom parku,

vystúpenie detí z krúžkov. Organizátor: CVČ
– týždenná iniciatíva na podporu rodiny.

Organizátor: fórum kresťanských inštitúcií
o 10.00 hod. - – prezentácia časopisu Psí víno formou au-

torskéhočítania mladých autorov. Organizátor: Malokarpatská knižnica
– tvorivé popoludnie pre deti a mlá-

dež v CVČ. Organizátor: CVČ
Dom kultúry. Organizátor: Agentúra RUNWAY,

Henrieta Hegerová
od 18.00 do 24.00 hod. v Malokarpatskom múzeu.

– podujatie ku Dňu múzeí. Téma bude prekvapením. Vstup do múzea
zdarma.

www.zpvv.sk

petgric@centrum.sk

Podujatia organizované Pezinským kultúrnym centrom a v Dome
kultúry, taktiež akcie Centra voľného času, Mestského múzea a
Galérie insitného umenia nájdete na inom mieste.

15.5. Deňmúzeí a galérií - v Schaubmarovom mlyne.

15.5. Slnko v nás

18.5. Kvietok pre mamu.

18.5. Zvieratká a ich mláďatká.

21.5. Memoriál Richarda Rétiho

21.5. Otvorené pivnice na sv. Urbana

22.5. Ahoj rozprávka

23.5. Divadelné predstavenie ROZHODCOVIA.

25.5. DEŇ sv. URBANA

26.5. CS1* - Medzinárodné preteky v skoku na koni.

27.5. Absolventský koncert a vernisáž žiakov výtvarného odbo-
ru ZUŠ E. Suchoňa.

28.5. Majstrovstvá SR dvojíc – turnaj v pétanque.

28.5. Deňdetí
O novinárskom povolaní

Čítanie je in

3. - 4. 6. Babinec

4. - 5. 6. Pohár oslobodenia mesta Pezinok

5.6. Pezinok spieva

6.6. Amfo a diafoto.

10.-12. 6. KERAMICKÉ TRHY – VIII. ročník,

10.-12. 6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov.

10.6. Jozef Franko

11.6. Blues na mlyne

11. - 12. 6. Turnaj Milka Tour 2011 HTO.

16. - 18.6. Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo

17.6. Letný folkový salón.

17. - 19. 6. CEI 3* - Medzinárodné vytrvalostné preteky na koni

Organizátor:
Galéria insitného umenia, Iveta Žáková

– IV. ročník prehliadky folklórnych súborov senio-
rov. Dom kultúry. Organizátor: FS Obstrléze

Dom kultúry. Organizátor: Základná ume-
lecká škola E. Suchoňa

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre
MŠ. Organizátor: CVČ

od 8.00 hod. – medzinárodný ša-
chový turnaj. Dom kultúry. Organizátor: Klub šachu Pezinok, Malo-
karpatské múzeum Pezinok ( PhDr. Martin Hrubala)

– 5. ročník vinárskeho podu-
jatia. Organizátor: MOS Modra

– predstavenie pre deti. Dom kultúry. Orga-
nizátor: Pezinské kultúrne centrum

Dom kultúry. Orga-
nizátor: Pezinské kultúrne centrum

– slávnostné posedenie vinohradníkov a vi-
nárov pri príležitosti sviatku ich patróna. Malokarpatské múzeum.
Organizátor: Malokarpatské múzeum, Ul. M.R. Štefánika

Areál zdravia
Rozálka. Organizátor: IRI AGROFEST

Dom kultúry. Organizátor:
ZUŠ E. Suchoňa

Areál SOŠ
Komenského ul. Organizátor: Pétanque Club Spiders

– celomestské oslavy. Zámocký park. Organizátor: CVČ
– beseda s Gabrielou Weissovou. Termín:

podľa dohody so školami. Organizátor: Malokarpatská knižnica
– beseda o knižke Ľ. Ondrejova Keď pôjdeš horou.

Organizátor: Malokarpatská knižnica

– víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. Organizátor:
Centrum voľného času, Zámocký park

(54. ročník) a Maj-
strovstvá SR v šprinte a na krátkej dráhe . Centrum mesta. Orga-
nizátor: Klub orientačného behu ( MUDr. Pavol Poláček)

– spievajte s nami. Dom kultúry. Organizátor:
Únia žien Slovenska – MO Pezinok

Dom kultúry. Organizátor: Malokarpatské osve-
tové stredisko Modra

za účasti keramikárov z
rôznych štátov Európy. Organizátor: Malokarpatské múzeum v
Pezinku ( PhDr. Danka Kopálová)

Rad-
ničné nám. Organizátor: Centrum voľného času

– retrospektívna výstava diela významného slo-
venského keramikára – figuralistu. Výstava potrvá do 10.9. 2011.
Organizátor: Malokarpatské múzeum

– 4. ročník bluesového večera. Stretnutie zná-
mych kapiel a ich hostí. Schaubmarov mlyn.
Organizátor: Iveta Žáková, GIU

Celoštátny turnaj detí do 9
rokov v tenise. Organizátor: VTC Pezinok

– NK II – SVA
Pezinok. SOŠ. Organizátor: Dipl. Ing. František Slezák CSc.

Dom kultúry. Organizátor: Pezinské kult-
úrne centrum

–
80, 120 a 160 km. Areál zdravia Rozálka. Organizátor: IRI AGRO-
FEST

JÚN

17. - 19. 6. CVI 2* - Medzinárodné voltížne preteky.

17. - 19. 6. Národné preteky v skoku na koni.

19.6. Záverečné vystúpenie žiakov tanečného odboru a ich hos-
tia.
21.6. Vincent Šikula

21.6. Ľalie poľné

23.6. Pozvanie na divadielko.

23.6. Improliga

23.6. Stretnutie primátora s úspešnými žiakmi pezinských škôl,
pri príležitosti ukončenia školského roka.

24.6. Svätojánska noc s Editou Walterovou.

24.6. Prijatie Malokarpatského baníckeho spolku

24. - 25.6. Festival pouličného divadla

25.6. Pálenie Jánskych ohňov

25.6. Ahoj rozprávka

26. - 29. 6. Turnaj Milka Tour ml. žiaci

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

EPIcentrum – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGEŇA SUCHOŇA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Areál zdravia
Rozálka: Organizátor: IRI AGROFEST

Areál zdravia
Rozálka. Organizátor: IRI AGROFEST

Dom kultúry. Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa
o 10.00 hod. – beseda so spisovateľkou Vero-

nikou Šikulovou pri príležitosti 10. výročia úmrtia. Organizátor: Malo-
karpatská knižnica

o 17.00 hod. – premietanie filmu Ela Havetta, pri prí-
ležitosti 10. výr. úmrtia V. Šikulu. Organizátor: Malokarpatská knižni-
ca

Dom kultúry. Organizátor: ZUŠ E.
Suchoňa

– súťaž v improvizácii. Dom kultúry. Organizátor:
EPICENTRUM - Centrum voľného času

MsÚ Pezinok.
Organizátor: Mesto Pezinok

Opekačka v prírode a
ľudové zvyky, ktoré sa viažu k Jánovi

– tradičné stret-
nutie baníkov s primátorom mesta. MsÚ Pezinok. Organizátor: Malo-
karpatský banícky spolok v Pezinku ( Štefan Granec)

– 3. ročník medzinárodného
festivalu. Centrum mesta. Organizátor: Pezinské kultúrne centrum

( od 19. do 24. hod.) – Prvý ročník po-
dujatia, ktorý nadväzuje na dávnu tradíciu pálenia Jánskych oh-ňov.
V minulom roku sa uskutočnil nultý ročník. Miesto: Lúka pri Ha-
sičskej stanici (Rozálka).

– predstavenie pre deti. Dom kultúry.
Organizátor: Pezinské kultúrne centrum

– celoštátny turnaj mladšieho
žiactva v triede C. Organizátor: VTC Pezinok
Výtvarná a literárna súťaž Vysnívané prázdniny.

(PKC), Holubyho 42, 902 01 Pe-
zinok
Ingrid Noskovičová, tel. 033/641 3949, e-mail:

,

, Mladoboleslavská 9,
902 01 Pezinok
Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/ 641 2020, e-mail:

,

, Trnavská
1, 902 01 Pezinok
Mária Neuszerová, 033/ 641 2256, 0905 979 538, e-mail:

,

– GALÉRIAINSITNÉHO UME-
NIA, Schaubmarov mlyn, Malacká 1, 902 01 Pezinok, Iveta Žáková,
tel. 0911 334552, 033/640 4035, e-mail:

, Holubyho 5, 902 01 Pezinok
tel. 033/ 641 2315, e-mail: ,

, Ul. M.R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
PhDr. Danka Kopálová, tel. 0903 249891, e-mail:

,

Termín počas mesi-
aca júna, na konci sa uskutoční vyhodnotenie súťaže. Organizátor:
Malokarpatská knižnica

kulturnecentrumpezi-
nok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

epicentrum.pe-
zinok@gmail.com www.epicentrum.org

zuspezino-
k@rsb.sk www.zuspezinok.sk

pezinok@sng.sk

dospele.odd@kniznicapezinok.sk

muzeumpezino-
k@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk

Kontakt na organizátorov
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Na záver sezóny v lyžiar-
skych strediskách v správe Ob-
čianskeho združenia LK Baba
na Pezinskej Babe a na Zo-
chovej chate - Piesok sa usku-
točnili cez prvý marcový víkend
tradičné karnevaly na lyžiach.
Stovky milovníkov lyžovania
spod Malých Karpát, najmä
však z Bratislavy, si posledné
chvíle na snehu slastne užívali.
Veľa účastníkov prišlo v mas-
kách, neboli to iba deti a mladí
ľudia, ale v pestrofarebnom kar-
nevalovom ustrojení sme vi-
deli lyžovať celé rodiny.

informoval nás ved-
úci strediska

Lyžiari z LK Baba nie sú s toh-
toročnou sezónou úplne spo-
kojní. Bola len priemerná. Tr-
vala 70 dní, ale trikrát museli na
zjazdovky vyrábať technický
sneh, lebo prírodný sa roztopil.
Vyrobiť obrovské množstvo
snehu nie je jednoduché a sa-
mozrejme narastajú aj pre-
vádzkové náklady. Šéf stredis-
ka J. Reisenauer však pozna-
menáva, že čo sa tohto týka,
mali už aj horšie sezóny. Je

„Karnevaly v našich lyžiar-
skych strediskách sú každo-
ročne bodkou za sezónou.
Tento rok však sezónu pár
dní natiahneme, podľa pred-
povedí meteorológov by ma-
lo byť ešte niekoľko dní
chladno,čo pochopiteľne vy-
užijeme,“

Ing. Ján Reisen-
auer.

však veľmi dôležité koľko peňa-
zí im sezóna prinesie, aby moh-
li vylepšovať technické vybave-
nie vlekov, strojovní a mechani-
zmov na úpravu zjazdoviek. Do
poslednej sezóny sa im podari-
lo vymeniť starý vlek na 500 m
zjazdovke.

doplnil informáciu J. Rei-
senauer.

Na Pezinskej Babe, ktorá je
nejvýznamnejším strediskom
zimných športov v Malých kar-
patoch (nadmorská výška 527

„Na prvý pohľad si
to možno niektorí ani ne-
všimli, ale krátko pred sezó-
nou boli na päťstovke osade-
né nové stožiare a technoló-
gia. Pôvodné ostali len kot-
vy,“

m n. m.) sú lyžiarom k dispozícii
tri zjazdovky (500, 700 a 1000
m) s piatimi vlekmi. Sú tu tiež
bežecké trate (1, 2, 5 km) a sán-
karská dráha.

V stredisku Zochova chata -
Piesok (425 m n. m.) sú dve
zjazdovky, určené najmä pre za-
čiatočníkov, s dĺžkou 300 m.

(mo) Foto autor

Sezóna v lyžiarskych strediskách skončila

Stredisko Baba

Karneval na Zochovej chate - Piesok

Neprešiel ani rok a v Malej sá-
le Domu kultúry je opäť rušno.
Členovia divadelného súboru –
Folklórneho divadla RADOSŤ
majú naponáhlo. Každý ponde-
lok skúšajú novú spevohru s tali-
anskym názvom LA konkurz –
LA kásting, ktorý prezrádza, že
opäť pôjde o bláznivé veselé
predstavenie. Na skúške, na
ktorú nepríde režisér, oslavujú
narodeniny jednej z členiek sú-
boru a pri tom skúšajú pripravo-
vané predstavenie. No a v tejto
atmosfére prebieha konkurz no-
vých členov...

- znejú do tmy v
sále režisérove slová a na javis-
ku účinkujúci realizujú všetko
podľa jeho pokynov.

Folklórne divadlo Radosť vy-
stupuje už päť rokov a za ten
čas pripravilo päťpremiér, teda

„ Záver už spievate všetci for-
te a opakovanie zaspievate
tíško a s citom “

každý rok jednu. Zaujímalo
nás, čo robia v období od premi-
éry po premiéru.

po-
vedala nám Mgr. Mária Miš-
keríková, konateľka OZ Ra-
dosť.

pridáva sa
členka súboru Ing. Eva Frťalo-
vá.

V zápätí nám je-
den z mužov súboru prezrádza,
že Eva Frťalová je Bratislav-
čanka, a v súbore sa cíti natoľko

„Je jasné, že
urobiť také predstavenie nie je
jednoduchá vec. Náš režisér,
dramaturg a scenárista v jednej
osobe musí nazhromaždiť po-
trebný materiál, napísať scenár,
šitý nám na mieru, no a po rôz-
nych opravách a úpravách začí-
najú čítacie skúšky, počas kto-
rých sa tiež upravujú texty, “

„Ale ani my nesedíme so
založenými rukami,“

„ Chodíme vystupovať po o-
kolitých obciach, kde sa pred-
stavenie stretá s rovnakými ová-
ciami a nadšením divákom, ako
tu v Pezinku.“

dobre, že pritiahla medzi nich aj
svojho manžela.

V krátkej prestávke sme vy-
rušili veselo debatujúcu skupin-
ku a spýtali sa ich, čo ich v
takom pokroč i l om veku
priťahuje na skúšky, dokonca
sa z tejto činnosti tešia. S iskrou
v oku začala Anna Hološková:

Pridáva sa aj Anton Jedlička:

„Určite je to repertoár – veselé
slovo, popretkávané krásnymi
ľudovými pesničkami, ktoré na
viac, povedala by som „herec-
ky“ spracovávame. Náš reži-
sér má v tomto šťastnú ruku,
pretože vždy vyberie piesne,
ktoré sa nám dobre spievajú,
proste nás už dobre pozná...“

„Režisér má zatiaľ dosť dôvti-
pu, takže vždy robíme niečo no-
vé a stále sa učíme, aby sme sa
zlepšovali herecky a tiež
pri stvárnení a vyjadrení pies-
ne.“

Konečne bol voľný aj režisér
Kamil Baxa, ktorý na skúšky do-
chádza z Trnavy. Všetci potvrd-
zujú, že je stmeľujúcim prv-
kom, že dokáže účinkujúcich
udržať na uzde.

pozna-
menáva.

Premiéru novej spevohry LA
konkurz – LA kásting si budete
môcť pozrieť v piatok 8. apríla o
18. hod. v malej sále Domu kult-
úry.

„V súčasnom
prepolitizovanom svete, kde sa
začína čoraz ťažšie normálne-
mu človeku žiť, potrebujú ľudia,
ak prídu do divadla, oddýchnuť
si a zabaviť sa. No a reakcie pu-
blika nám potvrdzujú, že ideme
správnou cestou. Ľudia na na-
šich predstaveniach sa smejú,
tlieskajú, spievajú s nami.
Proste v sále je hodinku príjem-
ne, veselo a živo. Je to úžasný
pocit pre nás všetkých a je hod-
ný tej námahy a driny,“

(mm)

Súbor Radosť opäť prinesie potešenie

V sobotu 9. apríla od 19.30 hod. sa uskutoční v pezinskom
Dome kultúry 10. ročník festivalu HOT DANCE DUEL. Predchá-
dzať mu bude historická vytrubovačka ( obstará ju hudba Funny
Fellows) na oldtimeroch, teda veteránoch z tridsiatych rokov.
Večer sa predstavia zoskupenia Solmates s Pavlom Bodnárom a
Jozefom Brisudom, Funny Fellows so svojimi hosťami a Jiří
Suchý s orchestrom Divadla Semafor, ktorý vedie Jiří Svoboda.

V histórii festivalu sa v Pezinku predstavili mnohé osobnosti
ako Ondřej Havelka, Juraj Bartoš, Milan Lasica, Stano Dančiak,
Miroslav Dvorský, Petra Enyeiová, Eva Dostálová, OPSO, ME-
LODY MAKERS, BOHEM JAZZ BAND, TR Band, Bratislava Hot
Serenader. Aj v týchto neľahkých časoch pre kultúru, keď vkus
udupávajú mediálne nepodarky, tradícia festivalu pokračuje a v
tomto ročníku sa legenda československého divadla a hudby
pán Jiří Suchý predstaví so svojím orchestrom Divadla Semafor.
Pavol Bodnár so svojím najnovším projektom pod názvom
Solmates rozbehne noblesný večer s tradične veselou a príjem-
nou atmosférou.

Počas večera nebude chýbať ani dobové premietanie grote-
siek a filmov, prekvapenie v podobe Jazzovej tomboly, dobré vín-
ko, fotografovanie a ďalšie noblesné zábavky. (rf)

Jubilejný Hot Dance Duel

Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Bratislava, vy-
koná v dňoch 1. - 30. apríla 2011 štatistické zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach domácností ( EU SILC) v rámci projek-
tu štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Cieľom projektu je
vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík Európ-
skej únie. Zisťovanie bude realizované na základe zákona č.
540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a v súlade s vyhláškou Štatistic-
kého úradu SR č. 416/2008 Z.z.

Osoby, ktoré sa zúčastnia zberu údajov, sú povinné preukázať
sa osobitným poverením a sú viazané mlčanlivosťou o všetkých
zistených skutočnostiach aj po skončení zisťovania. Bližšie infor-
mácie môžete získať na tel. č. 02/ 69250 400, 410. (mš)

Štatistické zisťovanie
Poľovné združenie Leštiny malo 4. marca výročnú členskú

schôdzu, na ktorej si okrem iného zvolili nové vedenie. Predse-
dom PZ sa stal Karol Šteflovič a novým poľovným hospodárom
Imrich Lipár.

PZ Leštiny je dobre hodnotené nielen v rámci nášho okresu,
ale aj Slovenska. Dvadsaťštyri členov sa vzorne stará o zver, vy-
konáva zimné prikrmovanie, kosenie horských lúk a mnoho iných
činností súvisiacich s výkonom poľovného práva.Aktuálnym bolo
aj riešenie problému vinohradníkov, ktorým v minulom roku zver
výrazne poškodzovala vinohrady. PZ si dohodlo so Združením vi-
nohradníkov a vinárov spoluprácu pri strážení vinohradov v čase
dozrievania úrody. (ra)

Výročná schôdza PZ Leštiny

Prvé pracovné zasadanie Únie miest Slovenska sa uskutočnilo
11. marca v hoteli Vinársky dom v Pezinku. Zaoberalo sa najmä
reformou verejnej správy a nedostatočnou finančnou stabilitou,
odmietlo oslabenie príjmov samospráv zdanením predaja a
nájmu mestského majetku, upozornilo na nedostatočné čerpanie
zdrojov zo štrukturálnych fondov.

Prezídium vyhodnotilo doterajšie skúsenosti z práce odbor-
ných skupín a rokovania so štátnymi orgánmi. Samostatným bo-
dom programu bola príprava snemu ÚMS, ktorý bude 10. júna v
Bratislave. (ra)

Prezídium Únie miest v Pezinku

Kedy budú zatvorené materské školy
cez letné prázdniny

Materská škola Prerušenie prevádzky
Bystrická 1
gen. Pekníka 2
- al. tr. Na bielenisku
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
- al. tr. Holubyho 34
Záhradná 34
ZŠ s MŠ Orešie 34

1.7.-12.8. 2011
1.-15.7. 2011 a 15.8.-31.8. 2011

1.7.-31.8. 2011
18.7.-31.8.2011
1.7.-5.8. 2011

18.7.-31.8. 2011
1.7.-31.8. 2011
1.7.-19.8. 2011
25.7.-31.8. 2011

Materská škola Prerušenie prevádzky

V dňoch 2011 budú všetky materské školy30. a 31. 8. zatvorené

Rodičia dieťaťa, ktorého MŠ je počas leta uzavretá (v zmysle ust.
§ 2 ods. 6 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v znení
neskorších predpisov), môžu do 31. mája písomne požiadať ria-
diteľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na časť letných prázdnin.

– tak nazvala akademická maliarka a pedagogička
Júlia Piačková , ktorá bola inštalovaná v Galérii
Michalský dvor v Bratislave. Výstavu si môžete pozrieť do 17.
apríla 2011.

Bez tiaže
svoju výstavu

Výstava J . Piačkovej v Bratislave
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Členovia Malokarpatského baníckeho spolku pripravili pre ve-
rejnosť na utorok 29. marca literárne pásmo Baníci v knižnici.
Ide tu o prednesenie rôznych ukážok z literatúry zaoberajúcej
sa životom pod zemou – z beletrie, filmového scenára, divadel-
nej hry – príbehov vážnych i veselých a možno aj vtipných. Ú-
časť na záverečnej živej besede potvrdili spisovatelia z tohto
žánru Marián Krčík a Jaroslav Jiskra. A možno príde aj Nácko
zo Štiavnice (Jožko Osvald). (ta)

Baníci v knižnici

Tri slová v názve výstavy vyja-
drujú nevšedné spojenie tradície
a moderny, remesla a umenia,
profesionálneho a detského tvor-
cu. Vystavené práce vznikli pod
vedením Mgr. art. Danice
Tykovej, pedagogičky výtvarné-
ho odboru ZUŠ E. Su-choňa v
Pezinku. Uvedený projekt
sprostredkoval mladým výtvar-
níkom poznanie tradičnej kera-
miky, zvlášť majoliky, po stránke
technologickej i dekoratívnej, a
zároveň im umožnil stretnutie s
dvoma velikánmi umenia 20. sto-
ročia Pablom Picassom a
Joanom Miró. Zá-kladom pre
prácu detí sa stali polotovary –

prežahové výrobky z produkcie
Slovenskej ľudovej majoliky v
Modre, na tie potom maľovali ke-
ramickými farbami na bielu
glazúru motívy inšpirované die-
lami uvedených maliarov. Ich vý-
ber ovplyvnil nie veľmi známy
fakt, že Picasso a Miró sa vo svo-
jej tvorbe venovali i tvorbe kera-
miky.A tak sa detaily, útržky z ich
diel, vo forme najrozličnejších lí-
nií a tvarov ocitli na modranskom
hrnčeku, tanieriku, čajníku. Vý-
sledkom je pozoruhodná kolek-
cia keramických výrobkov s ino-
vatívnymi dekormi, ktoré dávajú
tradičným úžitkovým tvarom no-
vý rozmer plný detskej kreativity,

h r a v o s t i a f a r e b n o s t i .
Tento projekt sa uskutočnil
v ď a k a d a r u R E V I E –
Malokarpat-skej komunitnej na

dácie a Na-dácie SPP v rámci
projektu Mladi filantropi –
Filfriends.

Eva Ševčíková

Majolika, deti a Picasso

Malokarpatská knižnica pri-
pravila pre svojich čitateľov a
občanov mesta zaujímavé
stretnutie so spisovateľom
Júliusom Balcom (1948), ktorý
žije v Pe-zinku. Na besede v
priestoroch knižnice bol pred-
stavený jeho najnovší román
Žlté ruže , z ktorého sám autor
pre prítomných prečítal.

J. Balco debutoval novelou
Voskovožlté jablko (1976), na-
sledovali prózy Husle s labu-
tím krkom (1979), Ležoviská
(1986), Cestujúci tam a späť
(1988) a zbierka poviedok
Diablova trofej, ktorá sa v čita-
teľskej ankete časopisu Knižná
revue stala knihou roka 2006.

Detských čitateľov si získal
rozprávkami o strigôňovi:

Tvorba spisovateľa J.
Balca bola viackrát ocenená, je
dvojnásobným držiteľom výroč-
nej literárnej ceny VÚB.

Stri-
gôňove Vianoce (1991), Strigô-
ňove prázdniny (1994), Strigô-
ňov rok (1998), Vrabčí kráľ
(2004).

Oľga Rybecká Július Balco na stretnutí s čitateľmi predstavil svoj nový román Žlté ruže. Foto (mo)

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom

V sobotu 5. marca sa v pezinskom Dome kultúry uskutočnil ju-
bilejný 5. ročník festivalu moderného tanca RYTMIA 2011. V
spoločenskej sále pred 300 divákmi vystúpilo 130 tanečníkov.
V príjemnej atmosfére sa predstavili tanečné súbory Hany,
D-M, brušné tance z CVČ Pezinok, Zahra, ako aj ADT crew a
mažoretky Kessa z Modry, H&T, ASSOS, ZUŠ Prokofievova a
D-Ladies z Bratislavy, Setas zo Senca a Bboys z Trnavy.
Hosťom večera bola speváčka Marianna Sýkorová. Všetci, kto-
rých tanec nadchol sa zostali zabávať na záverečnej diskotéke.

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom tento festi-
val podporili. Foto (mo)(cvč),

Festival moderného tanca
RYTMIA 2011

CENTRUM VOĽNÉHO ČASUl

4.4. Letné tábory

5.4. Lienka - Mama, ocko poď sa hrať

7.4. Vynášanie Moreny

9.4. MaKiLe divadielko – Vidlička Anička

11.4. Bludisko

12.4. Maľovaný košíček - Mama, ocko poď sa hrať

13.4. Drôtikovanie – kreatívne stredy

15.-16.4. Chlapinec

26. 4. Obrázok do detskej izby - Mama, ocko poď sa hrať

– do letných táborov je možné sa prihlásiť od
pondelka do štvrtka 13.00 – 17.30hod. osobne v CVČ. Ponuku
nájdete na našej web stránke.

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

– o 16.00 pozývame všetky deti na vy-
nášanie Moreny. Pridajte sa k deťom z krúžkov.

– rozprávková sobota
– Sobotné rozprávkové divadelné popoludnie pre deti v prístavbe
Centra voľného času o 16.00 hod. Vstupné: 1,50 €/dieťa

– pohybovo-vedomostná hra pre deti tretieho a
štvrtého ročníka ŠKD.

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

– 16.00 do 18.00 hod pre
každého nad 10 rokov pre všetkých,čo radi vyrábajú, stačí ak sa
prihlásiš na telefónnomčísle alebo mailom. Vstupné: 2€

– Všetci chalani sú vítaní na dobrodružnú
noc, ktorá sa bude konať v centre voľného času od 16.00 do
10.00hod. Vstupné: 3 €

–
stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00
hod. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: 1€
Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
telefónnychčíslach 033/641 20 20, 0911/ 402 021.

www.epicentrum.org

Vo štvrtok 10. marca bola v priestoroch Schaubmarovho mlyna
otvorená výstava obrazov .Autorka sa na-
rodila v r. 1938 v Uherskom Brode. Mladosť prežila v Prahe.
Maľovaniu sa začala venovať v r. 1961 – 1962, počas manželovej
základnej vojenskej služby. Vtedy vzniklo niekoľko jej olejomalieb,
akvarelov a malieb uhlom. V roku 1968 sa presťahovala do Pe-
zinka, maľovaniu sa venovala už len sporadicky. Pri oslave 70. na-
rodenín dostala od dcéry dar – maliarsky stojan, olejové farby, štet-
ce a plátno, vraj aby si krátila dôchodcovské dlhé chvíle. Začala
teda znovu maľovať. Za dva roky namaľovala tridsať obrazov –
olejomalieb, čo svedčí, že maľovanie ju baví. Práce J. Wag-
nerovej si môžete ešte pozrieť do 10. apríla 2011.

Jaroslavy Wagnerovej

(mo)

Olejomaľby Jaroslavy Wagnerovej

Vermizáž výstavy v Schubmarovom mlyne

Novozvolená komisia kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v
Pezinku si na prvých dvoch zasadnutiach vytýčila niekoľko
úloh na volebné obdobie 2010 – 2014. Chceme sa tiež veno-
vať zintenzívneniu spolupráce s kultúrnymi inštitúciami (Pe-
zinské kultúrne centrum, Mestské múzeum, Malokarpatské
múzeum, Malokarpatská knižnica, Galéria insitného umenia,
TV Pezinok, Pezinčan a ďalšími spolkami, občianskymi
združeniami i jednotlivcami), vylepšeniu výlepových plôch
(VZN, technický stav) a vypracovaniu koncepcii kultúry.

Z toho dôvodu prosíme všetky organizácie a organizáto-
rov podujatí na úseku kultúry, aby v kancelárii prvého kontak-
tu na Mestskom úrade Pezinku osobne alebo elektronicky
(e-mail: ) na-
hlásili svoje kontaktné údaje. Našou snahou bude stretnúť sa
s vami, nadviazať užšiu spoluprácu a prezentovať vašu čin-
nosť v pezinských médiách a v koncepcii kultúry.

predseda kultúrnej komisie MsZ

fff@rsb.sk, jarmila.horvathova@msupezinok.sk

František Féder

Výzva na doplnenie kontaktov

V nedeľu 27. februára sa usku-
točnila tradičná súťaž v taneč-
nom športe Pohár Domu kultúry.
Okrem súťaží dospelých ama-
térskych tanečných párov v kate-
góriách B,A, sa súťažilo v
štandardných a v latinskoameric-
kých tancoch i v kategóriách juni-
orov a seniorov I a II (nad 40 r.).
Výsledky domácich párov kat.

Marek Feder – Lu-
cia Hradská (2. miesto STT, 2.
miesto LAT), Ivan Novák – A-
driana Nováková (3. miesto
STT, 1. miesto LAT),

Martin Hanúsek – Sil-

JUNIOR 2:

kat. DOS-
PELÍA:

via Krištofičová (5. miesto STT,
5. miesto LAT), Richard Forro –
Kristína Valachová (6.miesto
STT), kat. Radomír
Jirku – Anna Jirku (2.miesto ),
Milan Čech – Michaela Čecho-
vá (3.miesto), kat.
(nad 40 rokov): Dušan Petery –
Marta Peteryová (2. miesto),
Peter Formánek – Mária For-
mánková (3. miesto).

Pohár Domu kultúry v kombi-
nácii 10 tancov v kategórii dos-
pelých si odniesol

–
(TŠK Stella Žiar nad Hronom).

SENIOR 1:

SENIOR 2:

Jaroslav
Oboňa Dominika Rošková

Ďakujeme všetkým, ktorí vytvo-
rili tradične vynikajúcu atmosfé-
ru v Dome kultúry. K. Štrbová

Pohár Domu kultúry v tancoch

Klub spoločenského tanca
PETAN PEZINOK v januári
2011 oslávil 40. výročie založe-
nia. Oslavy tohto výročia nášho
klubu sú plánované na septem-
ber 2011. Vyzývame svojich bý-
valých členov, aby svoje kon-
taktné udaje zasielali na adre-
su: Mgr. Kvetoslava Štrbová,
Moyzesova 8, 902 01 Pezinok,
e-mail: ,
tel. 0905 264 228.

strbova@stavkvet.sk

Výzva
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Emil Kolenčík 46 r.
Augustína Škrabáková 58 r.
Viliam Krajčovič 72 r.
Jana Navarová 48 r.
Pavel Spusta 96 r.
Mária Mikulčáková 86 r.
František Kabát 70 r.
Anna Idešičová 79 r.
Juraj Dzvonik 93 r.
Mária Slamková 89 r.

70-roční
KristínaAlf ldyová 12.3.
Jozef Geršič 12.3.
Antonia Kohútová 14.3.

ö

KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

B LA H O Ž E L Á M E

Nov í obč i ankov ia

Opust i l i násZosobáši l i sa

Naš i jubi lant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

KINO DOMU KULTÚRY

Ako z tvojich očí žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota, tak nám budeš

chýbať do konca ži-
vota.Dňa 1. 3. 2011
uplynulo 7 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého otca a dedka

Spomínajú dcéry s
rodinami.

Pavla AULITISA.

Dňa 6. 3. 2011 sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia na-
šej drahej

Kto ste ju poznali
venujte jej prosím tichú spomien-
ku. Manžel Martin, dcéra Ivetka s
rodinou, syn Martin a ostatná
smútiaca rodina.

Terézie
STARNOVEJ.

Dňa 6. 4. 2011 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia a zá-
roveň 100. výročie
narodenia

narodeného 16. 2. 1911. Venujte
mu tichú spomienku spolu s na-
mi. Synovia Martin a Ladislav.

Martina
STARNU st.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihla si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2011 uplynuli 3
roky, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša milo-
vaná mamička, manželka

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

Marta PULŠČÁKOVÁ

Nezomrel ten, kto
ostáva v srdci. Dňa
12. 4. 2011 uplynie
rok, čo nás navždy
opustil

S láskou spomína-
jú manželka, deti s rodinami. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Michal LUNÁK.

Dňa 17. 3. 2011 u-
plynul rok od úmrtia
nášho drahého ot-
ca, dedka a svokra

S láskou spomína-
me.

Zoltána NAGYA.

Dňa 28. 3. 2011 si
pripomíname 4 bo-
lestné roky od úmr-
tia môjho manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou na teba
spomína manželka
Anka a Marián.

Lívia Romanová 11.1.
Donika Emini 17.1.
Radoslav Figura 29.1.
Sára Tomašovičová 2.3.
Sebastián Šebek 3.2.
Damian Pio Notrhrop 4.2.
Ivica Viskupičová 4.2.
Martin Maron 12.2.
Soňa Novotná 17.2.
Martin Šarník 17.2.
Nikolaj Lukjanec 17.2.

Alžbeta Hajtmanková 15.3.
Marcela Biznárová 17.3.
Ľudovít Guštafík 17.3.
Jozef Kulička 21.3.
Rudolf Dobrovoda 23.3.
Margita Petrakovičová 24.3.

Ifigénia Záhumenská 14.3.
Anna Kinderová 20.3.
Mária Jančovičová 23.3.
Mária Kapráňová 23.3.
Ing. Vincent Zimka 24.3.
Mária Trubárová 26.3.
Božena Fričová 28.3.
Jozefa Matisová 31.3.

Jozef Hotový 2.3.
Stanislav Miklenčič 12.3.
Terézia Wittgrúberová 20.3.
Eleonora Pesslová 26.3.
Anna Idešicová 29.3.

František Selič 9.3.
Vilhelmína Drinková 14.3.

75-roční

80-roční

85-roční

Branislav Šindler a Viktória Vitá
lošová Peter Jajcay a Mária
Mušková
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1.4. DEŇ
UČITEĽOV – CIGÁNSKI DIABLI.

2.4. ZUMBAPÁRTY.
CASTING na MISS

Pezinok 2011 (VI. ročník).
LOVEvička

4.4. NE-
ZNÁMA AFRIKA.

6.-7.4. NOVODOBO SO
SHAKESPEAROM.

8.4. LA KONKURZ – LA
KASTING.
9.4. HOT DANCE

DUEL - X. ročník.

10.4. DIVADELNÉ
KONFRONTÁCIE.

13.4. LENKA FILIPOVÁ.

14.4. AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOSŤ

15.4. RODINNÝ KONCERT
ZUŠ E. SUCHOŇA.
17.4. AHOJ ROZPRÁVKA.

18.4. ODYSEUS SA
NEVRÁTIL

24.4. HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.

27.4. SLÁVNOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV 3. ročníka AKADÉMIE TRE-
TIEHO VEKU.
28.-30.4. DNI PEZINKA V MLADEJ BOLE-

SLAVI.

30.4.

Prednášky Akadémie tretieho veku

PRIPRAVUJEME:
14.5. MISS Pezinok 2011
23.5. ROZHODCOVIA

(piatok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK –
Kultúrny program a ocenenie

pre pedagógov mesta Pezinok. Hlavný garant: MsÚ Pezinok. Pre
verejnosť nepredajné.

(sobota) o 9.15 h v spoločenskej sále DK –
14.00-16.00 h v zrkadlovej sále DK –

Agentúra RUNWAY a PKC. O 19.00 h
v malej sále DK – . Účinkuje Divadlo INpluse pri Kláš-
tore kapucínov.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii a salóniku DK –
M. Grell, Ľ. Fellner, manželia Hlobeňovi. Ver-

nisáž výstavy fotografií a prezentáciá expedície doČadu.
(streda, štvrtok) v malej sále DK –

Súťaž v prednese v anglickom jazyku pre
ZŠ a SŠ.

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –
Premiéra spevohry FD RADOSŤ.

(sobota) o 19.30 h v spločenskej sále DK –
Hosť večera: Jiří SUCHÝ a orchester Divadla

SEMAFOR pod vedením Jiřího Svobodu. Organizátori: Old Time
Band FUNNY FELLOWS a PKC.

(nedeľa) o 9.00 h vo všetkých sálach DK –
Krajská prehliadka divadla dospelých.

Hlavný garant: MOS Modra.
(streda) o 19.00 vo veľkej sále DK –

Koncert českej speváčky a gitaristky. Mirek Linhart - elekrické a
akustické gitary. Sean Barry - írska harfa, klávesy a akordeón.

(štvrtok) o 9.00 h v salóniku DK –
. Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a

SŠ.
(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK.
Dnes: ŽABÍ PRINC v podaní manželov Pilátovcov. Cyklus rozprá-
vok s detskou súťažou.

(pondelok) o 19.00 h v malej séle DK –
. Pravdivý príbeh o láske, morálke a vernosti. Monológ

staršej dámy, ktorá rozpráva o jej vzťahoch k trom mužom, o osu-
dových ranách i radosti zo života. Účinkuje: Divadlo Die Br cke
International – K. Mrázová, M. Mráz. Predstavenie PKC v rámci
projektu MALÉ,ALE MILÉ.

(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský

zbor Pezinok. Informácie: p. Slaný, tel.: 0917 402 856.
(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

(štvrtok-nedeľa)
Reprezentácia jednotlivcov i súborov z Pezinka v parner-

skom meste Mladá Boleslav.
(sobota) o 9.00 – Predajná akcia použitého detského oša-

tenia a potrieb. Organizátor: Centrum pre rodinu Pezinok.

7. a 21.4. o 16.00 h – Dejiny hudby

(divadelné predstavenie)

ü

2. Na vlásku ......................................... 17.00 h. ........ USA
2.-3. Hon naČarodejnice ................................................ USA
5.-6. Tri dni k slobode ...................................................... USA
7. Fk: Katka ..................................................................ČR
8.-10. Ako vieš .............................................................................. USA
9. Mačky a psi: Pomsta Kitty Galore .......... 17.00 h. .......... USA
12. Reťazová správa ............................................................... USA
14. Fk: Biblioteque Pascal ..............................................Maď, Nem
15.-17. Varieté .................................................................. USA
19. Největší z Čechů ..................................................... ČR
20.-21. Biutiful ........................................................... Špa, Mex
22.-24. Somčíslo štyri ......................................................... USA
26.-27. Bastardi .................................................................. ČR
28. Fk: Správny chlap ................................................... Nór
29.-30. Rango ............................................. 17.00 h. ........ USA
29.-30. Kráľova reč .............................................................. VB
Začiatok predstavení je o 19.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!
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Dňa 30. 3. 2011
uplynie 14 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý otec,
dedko a pradedko
Ján BELANSKÝ.

S úctou a láskou
spomína dcéra a syn s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, ka-
marátom, kolegom a
známym, ktorí od-
prevadili na posled-
nej ceste dňa 10. 2.
2011 nášho drahého
Emila KOLENČÍKA.
Odišiel si náhle, ne-

čakane a na rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel všetkých nás.
Pre nás si však nezomrel, ale spo-
mienky na teba zostanú navždy v
nás. S láskou spomína manželka
Adriena, syn Marek, dcéra Kris-
tínka a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 29. 3. 2011 u-
plynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš manžel, otec a
brat

Milan
KRASŇANSKÝ.

S láskou spomínajú manželka s
deťmi a ostatná rodina.

D a 3. apríla 20 sa dožíva
krásneho životného jubilea ro
kov veku pani

Ve a zdravia, š as
tia a pohody v kru
hu najbližších pra
jú syn Jaroslav a dcéra Alena s
rodinami.

ň 11
80 -

ľ ť -
-
-

Helena
KADLE ÍKOVÁ,
rod. Belanská.

Č

V marci si pripomí-
name nedožité 88.
výročie narodenia
našej mamy

a nedožité 91. vý-
ročie narodenia nášho otca

Jozefíny
MILKOVEJ

Vladimíra MILKU,
ktorý nás navždy
opustil pred tromi
rokmi. Ďakujeme
im za život, ktorý
nám dali a za všet-
ko, čím ho naplnili.
Prosíme všetkých

dobrých ľudí, kto ste ich poznali,
pripojte sa k našej tichej spomi-
enke. Dcéry a syn s rodinami.

Tak tíško odišla duša tvoja, že
nestihla si povedať ani zbohom,
rodina moja. Dňa 2. 4. 2011 uply-

nie rok, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mama, ma-
nželka, sestra, teta

Darinka
ROVENSKÁ.

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S
láskou a úctou spomínajú ma-
nžel, dcéry, súrodenci a ostatná
rodina.

Dňa 23. 3. sa dožila naša drahá
mama, babka a prababka
Mária KAPRAŇOVÁ
75 rokov. Všetko
najlepšie, veľa zdra-
v i a , š ťa s t i a a
božieho požehna-
nia prajú dcéra
Mária, synovia Jo-
zef a Peter s rodinami, k pozdravu
sa pripája švagriná Gitka.

Dňa 26. 2. 2011
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny nášho dra-
hého otca a dedka

Štefana
ZBOROVANA.

Anny ZBOROVA-
NOVEJ

rod. Hanúskovej.

a dňa 6. 3. 2011 uplynulo 10
rokov od úmrtia našej drahej
mamy a babky

Za tichú spomien-
ku ďakuje syn Jo-
zef s rodinou.

Dňa 5. 3. 2011 by
sa dožil 90 rokov
náš drahý zosnulý
Štefan ZÁRUBA,

ktorý zahynul pri le-
teckom nešťastí
20. 6. 1949.

Za
tichú spomienku ďakuje manžel-
ka a dcéra s rodinou.

Nezab-
údame, pre nás si stále živý.

Už 8 rokov je pre nás 27. marec
bolestným a smutným dňom,

keďže nás navždy
opustil milovaný
manžel, otec a
starý otec

Ivan TICHÝ.
So žiaľom v srdci,
ale s láskou, úctou

a veľkou vďakou na neho spomí-
najú manželka Gabriela s rodi-
nou. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú spolu s
nami. Veľmi nám chýbaš.

Dňa 19. 3. 2011
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny našej mamy,
babky a prababky
Oľgy TURANOVEJ.
S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Dňa 25. 4. 2011 u-
plynie 15 rokov čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko
Ján VARAČKA.
S láskou spomína-

me. Smútiaca rodina.

Dňa 16. 2. 2011 sa
dožil krásneho jubi-
lea 90 rokov náš
drahý otec, dedko
a pradedko

Imrich TUREK.
Zo srdca mu prajú
veľa zdravia a rod. pohody syno-
via František a Tibor s manželka-
mi, vnuci Dušan, Peter s rodinami
a Tomáš s priateľkou. Pradedkovi
posielajú pusu Vaneska, Miško a
Benjamín.

Dňa 30. 3. 2011 u-
plynú 4 roky od
smrti manžela, otca
a dedka

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomi-
enku. Manželka Ružena, syn An-
drej, dcéra Lenka, vnučka Ivan-ka
a vnuk Samko.

Daniela
BURDANA

Dňa 24. marca o-
slávi naša drahá
mamička, babička
a prababička

Mária
VINOHRADSKÁ

krásnych 88 rokov.
Všetko najlepšie k Tvojmu sviatku,
veľa zdravia, spokojnosti a božie-
ho požehnania prajú deti Jarmila,
František, Soňa a Janka s rodina-
mi, deväť vnukov a päť pravnukov.

Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí odprevadili na po-
slednej ceste 1. 3. 2011 nášho

drahého zosnulého
Viliama

KRAJČOVIČA
a zároveň ďakuje-
me za prejavenú
sústrasť a kvetino-
vé dary. Smútiaca
rodina.

Nezomrel ten, kto
ostáva v srdci. Dňa
20. 4. 2011 uplynie
25 rokov čo nás
navždy opustila

Mária Marcela
DEMOVIČOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú dcé-
ry a synovia s rodinami.

Dňa 16. 3. 2011
sme si pripomenuli
6 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá
Žofia JANÁSOVÁ.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Spo-
mínajú manžel a deti s rodinami.

Dňa 28. 3. 2011 si
pripomenieme 15.
výročie čo od nás
odišiel do večnosti

František
ONDREJKA.

S láskou spomína
manželka a deti s rodinami.

Príde čas, keď ma-
ma prestane držať
za ruky svoje deti,
ale nikdy nepustí ich
srdcia. Dňa 11. 3.
2011 uplynul rok od
úmrtia našej mamy

Rozálie ŽALIOVEJ.
Spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 14. 3. 2011 sme si pripome-
nuli 10. výročie, kedy nám navždy
odišla naša drahá
mama, babka a pra-
babka
Emília ČUKANOVÁ
rod. Follrichová.

Tíško odišla duša
tvoja, že nám ne-
stihla ani povedať zbohom, rodina
moja. Spomínajú deti s rodinami.

Hnutie Pax Christi oznamuje, že aj v tomto roku organizuje
detský tábor pre deti vo veku 7 – 12 rokov. Uskutoční sa v dňoch
17. - 24. agusta v Pokutskej doline v okrese Žarnovica, na okraji
chránenej krajinnej oblasti Ponitrie neďaleko Banskej Štiavni-
ce. Prihlásiť sa do tábora je možné do 30. apríla 2011 na adre-
se: František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok, tel. 0905 342
261, 0905 822 147, e-mail:fff@rsb.sk (ff)

Detský tábor v Pokutskej doline

Dňa 23. 3. 2011 bo-
lo 5 rokov od úmrtia
našej drahej ma-
mičky

Genovéva
TÁBOROVÁ,

na ktorú si s úctou
spomína 7 detí, 3 nevesty a
ostatná najbližšia rodina. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku.

Emanuel Jančovič 15.3.
Ružena Štulcová 24.3.
Irena Štolcová 28.3.
Hedviga Marenčíková 31.3.

Lýdia Pučeková 25.3.
Božena Miková 29.3.

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

Juraj Dzvonik 30.3.

Alžbeta Machová 26.3.

90-roční

91-roční

94-ročný

95-ročná
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KARATE / KICKBOXl

Viac ako 50 detí v bielych kimonách trénuje dvakrát do týždňa
v Judo hale na Ulici 1. mája. Pot, drina, disciplína, ale i zábava
dáva chlapcom a dievčatám zdravé sebavedomie, správne
držanie tela, dobrý telesný vývin a zdravého ducha v zdravom te-
le. Po vyše ročnom tréningu sa deti z 1. Karate Clubu Pezinok
vo veku od 5 do 12 rokov zúčastnili prvých pretekov
v Bratislave. Zelené farby Pezinka reprezentovali viac ako dob-
re. Veď posúďte:

1. miesto – Matúš
Hrdlovič (kata ml. žiaci), Jozef Kováčik ( kumite do 24 kg ml. žia-
ci), Šimon Hrdlovič (kumite do 28 kg ml. žiaci), 2. miesto –
Vladimír Drobný (kumite do 24 kg ml. žiaci), Lukáš Šoka (kumite
do 28 kg ml. žiaci), 3. miesto – Martin Gladiš (kata ml. žiaci), V.
Drobný (kata ml. žiaci), M. Hrdlovič (kumite do 24 kg ml. žiaci),
M.Gladiš ( kumite do 28 kg ml. žiaci), Samuel Dudák (kumite do
28 kg ml. žiaci);

(13.2.): 1. miesto – M.
Hrdlovič (kumite), Š. Hrdlovič (kumite), Matej Fišer (kumite ml.
žiaci nad 28 kg), Stela Noskovičová (kumite ml. žiačky do 30
kg), 2. miesto – Š. Hrdlovič (kata), V. Drobný (kata ), J. Ko-váčik
(kumite), Adrián Gura ( kumite ml. žiaci do 28 kg), Sofia
Iglarčíková (kumite ml. žiačky do 30 kg), Filip Iglarčík (kumite
ml. dorastenci do 45 kg), 3. miesto - L. Šoka (kata), Matúš Matok
(kata ml. dorastenci), L.Šoka ( kumite ml. žiaci do 28 kg).

Bližšie informácie o činnosti l. Karate Clubu Pezinok získate u
trénera klubu Mgr. Juraja Gaža 0911 220405.

Pretekári Karate – kickbox klubu Pezinok v marci štartovali
na podujatiach v Banskej Bystrici a v Šali. Na bystrickom medzi-
národnom turnaji v kickboxe Slovak Open si prvé miesto v kate-
górii do 60 kg light contact vybojovala Zuzana Gregu-šová.V tej
istej kategórii sa Alexandra Horáková umiestnila tretia a v semi
contacte žien do 60 kg druhá. V Šali v 5. kole SP v karate v kat.
kumite diečatá 14-17 r. do 55 kg dominovala Daniela Šiandoro-
vá.

II. kolo Bratislavského pohára v karate:

III. kolo Bratislavského pohára v karate

Eva Gažová

Sobota 12. marca patrila mlá-
dežníckemu futbalu. TJ Baník
Pezinok usporiadala v športo-
vej hale na Komenského ulici
dva žiacke turnaje. V predpo-
ludňajších hodinách sa usku-
točnil turnaj „ Miškovský CUP
Pezinok 2011 “ registrovaných
žiakov narodených po 1.1.
2001 a po obede turnaj „ Cajla
CUP 2011 “ žiakov narode-
ných po 1.1.1999. Obidva tur-
naje sa hrali podľa pravidiel
futsalu.

V turnaji Miškovský CUP štar-
tovalo päť mužstiev. Víťazom
sa stal bratislavský tím BTC
pred TJ Rovinka, ŠK Svätý Jur
a PŠC Pezinok a Baník Pezi-
nok (obaja na štvrtom mieste).
Za najlepšieho hráča bol vyhlá-
sený Andrej Mikóczi z Rovinky
a brankára Richard Hudec z
BTC Bratislava.

V druhom turnaji Cajla CUP
si víťazstvo vybojovali žiaci FK
Slovan Ivanka pri Dunaji. Na
druhom mieste skončil Baník
Pezinok, na treťom FK Zlaté
Klasy a na štvrtom dva tímy –
Slovan Viničné a FK Veľké Le-
váre. Najlepším hráčom sa stal

Matej Ružička z Ivanky pri Du-
naji a brankárom Filip Idešic z
Baníka Pezinok.

povedal nám
organizátor Dušan Tomaško-
vič. foto autor

„Cieľom nášho podujatia bo-
lo prezentovať našu prácu na
úseku mládežníckeho futba-
lu. Turnaj Miškovský CUP sme
zorganizovali ako vďaku tréne-
rovi Jozefovi Miškovskému,
ktorý sa s veľkým zanietením
venuje najmenším chlapcom a
v tomto mesiaci sa dožíva 71
rokov. Turnajom Cajla CUP
sme chceli spropagovať histo-
rickú časť Cajla,“

(mo)

Dva mládežnícke futbalové turnaje

Nestor cajlanského futbalu Jozef Miškovský stále aktívny

Je dobojované, chlapci sa zdravia po zápase
O dramatické súboje na ihris-
ku nebola núdza

Pezinské volejbalistky vyhrali
základnú časť extraligy pred
COP Nitra a UKF Nitra. Hralo v
nej osem družstiev, prvých šesť
si vybojovalo účasť v play-off.
Osmičku štvrťfinalistiek doplnili
dva bratislavské tímy - Dopra-
stav a Slávia UK Ekonomická
univerzita, ktoré základnú časť
nehrali, účinkovali iba v stredo-
európskej lige. Štvrťfinále sa hra-
lo na dve víťazstvá.

Naše dievčatá mali za súperky
VK Senica Beko. Začínali na do-
mácej palubovke a boli veľkými
favoritkami, pretože vyhrali pred-
chádzajúcich štrnásť extraligo-
vých stretnutí v rade. Úvod-ný zá-
pas so Záhoráčkami sa im však
nevydaril a po 134 minútach ho
prehrali 2:3. Neúspech v takomto
dôležitom zápase ich mrzel, do
Senice však odchádzali odhod-
lané súperkám prehru vrátiť.

Stretnutie naše hráčky začali im-
pozantne, viedli už 8:0. Prvý set
vyhrali, ale v druhom boli úspeš-
né domáce hráčky. V treťom dej-
stve dominovali opäť naše die-
včatá. Seničanky sa však ne-
vzdávali a v rozhodujúcom štvr-
tom sete zápas poriadne zdra-
matizovali. Skóre vyrovnávali na
14:14, 18:18, 21:21, dokonca
prvýkrát viedli za stavu 22:23.
Pezinčanky však posledné tri lop-

ty získali vo svoj pros-pech a zasl-
úžene vyhrali (3:1).

Rozhodujúce stretnutie o po-
stup do semifinále sa hralo zno-
vu v Pezinku. Naše volejbalistky
v preplnenej hale zápas zvládli a
vyhrali ho 3:1. Vybojovali si tak
postup do semifinále, kde im bu-
de súperom najťažší tím súťaže
- minuloročný majster Slávia UK
Bratislava. Dievčatá, silno vám
držíme palce! (mo)

Volejbalistky VTC postúpili do semifinále

FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

2.4.
16.4.

27.4.

10.4.
10.4.
24.4.
1.5.

(sobota) PŠC Pezinok FC Nitra jun. o 15.30 hod.
(sobota) PŠC Pezinok Spartak Trnava B
o 16.00 hod.
(streda) PŠC Pezinok MFK Topvar Topoľčany
o 16.00 hod.

(nedeľa) Baník Pezinok Viničné o 16.30 hod.
(nedeľa) Grinava Záhorská Ves
(nedeľa) Baník Pezinok Jablonové o 17.00 hod.
(nedeľa) Grinava - Limbach

–
–

–

–
–

–

V dňoch 5. - 20. marca bola
uskutočnená expedícia TA-
HICYKL 2011 na ostrov Tahiti
a priľahlé ostrovy Francúz-
skej Polynézie. Dvaja cyklisti
-A. Pravda a J. Peschl ako zá-
stupcovia mesta Pezinok
vzdali hold pri pamätníku M.
R. Štefánika v Papeete (hl.
mesto Tahiti), ktorý tu presne
pred 100 rokmi vybudoval ast-
ronomické observatórium.
Viac v budúcom čísle. (ap)

Na bicykloch na Tahiti pri pamätníku
M. R. Štefánika

HOKEJBALl

VÝSLEDKY 14.kolo:

15. kolo:

16. kolo:

17.kolo:

HBK Panteri – Diabli Réca 5:4, Vitamíny
B – Carpathians 3:3, Hornets PK – Obri Grinava 4:2, VitamínyA
– Haliganda PK 3:1, Buldogs – HC Warriors 1:2

Vitamíny A – Vitamíny B 6:3, Buldogs – Obri 2:4,
Carpathians – Hornets 2:3, Haliganda – Panteri 3:1, Diabli –
Warriors 3:1

Buldogs – Diabli 2:10, Warriors – Haliganda 0:6, Vita-
míny A – Carpathians 10:3, Panteri – Hornets 5:10, Obri – Vita-
míny B 0:9

Obri – Carpathians 4:6, Diabli – Vitamíny B 1:4, Pan-
teri – Warriors 6:2, Haliganda – Buldogs 13:0, Hornets – Vita-
mínyA4:3.

l

l


