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Príjemné
vianočné sviatky

a šťastný rok

2012

želám vám pokojné a príjem-
né prežitie Vianočných sviat-
kov v kruhu vašich najbliž-
ších, vašich rodín a blíz-
kych priateľov. V novom roku
2012 vám želám veľa zdra-
via a úspechov v súkromnom
i profesionálnom živote. Rok,
ktorý o pár dní spolu privíta-
me, zrejme nebude ľahký.
Dopad ekonomickej krízy po-
cítime všetci. Napriek tomu
či skôr práve preto by sme sa
mali ešte viac upnúť na svoje
rodiny, priateľov, ale i mest-
ské občianske spoločenstvo.
Mali by sme si viac pomáhať,
viac sa chápať, viac sa sna-
žiť, aby náš život bol pl-
nohodnotný, aby sme boli
šťastní, spokojní a zároveň
aby sme urobili šťastnými aj
ľudí vo sojom okolí.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga

Vážení spoluobčania,

milí Pezinčania

Keď koncom roku 2010 Eu-
rópska únia vyhlasovala rok
2011 Európskym rokom dobro-
voľníctva veľa ľudí predpokla-
dalo, že sa to prejaví aj v agen-
dách jednotlivých členských
štátov, vrátane Slovenska, a té-
ma dobrovoľníctva bude roz-
pracovaná do konkrétnych pro-
gramov a podujatí, ktoré sa

dotknú všetkých občanov. Ča-
kalo sa, žiaľ, márne, že túto ob-
lasť budú reflektovať najmä tre-
ťosektorové a mimovládne or-
ganizácie. Nestalo sa a preto
sme dosť skeptickí aj k práve
aktuálnemu vyhláseniu roka
2012 za Európsky rok aktívne-
ho starnutia a solidarity medzi
generáciami.

V jednom i druhom prípade,
tieto témy neobišli ani Pezinok.
Vedenie mesta iniciovalo spolu
s niekoľkými organizáciami a
dobrovoľníkmi akcie, do kto-
rých sa zapojili stovky obča-
nov. V nich dali najavo nielen
ochotu pomôcť, ale aj dlhodo-
bo mestu pomáhať. Chcel by
som preto z tohto miesta poďa-

Budúci rok bude patriť seniorom

Katarína Vavrová: Traja králi (k článku na 10. strane)

kovať skautom, orlom, vino-
hradníkom a vinárom, ale i dô-
chodcom, združeniam a orga-
nizáciám a tiež jednotlivcom,
ktorí vo svojom voľnom čase
odpracovali veľké množstvo
hodín. Ich aktivity boli dôka-
zom, že v našom meste sme
na Európsky rok dobrovoľníc-
tva nezabudli. Práve naopak,
naplnili sme ho viac ako po iné
roky množstvom práce v pros-
pech svojho mesta a jeho obča-

nov. Môže byť už lepší dôkaz
spolupatričnosti, angažova-
nosti a pozitívneho lokálpatrio-
tizmu ?

V budúcom roku nás čaká ďal-
šia úloha a to, aby sme aj tému
aktívneho starnutia a medzi-
generačnej solidarity naplnili
zmysluplnou činnosťou a reál-
nymi skutkami.

primátor
Mgr. Oliver Solga

Stalo sa už tradíciou, že 1.
januára sa občania mesta
spoločne stretávajú na Rad-
ničnom námestí, aby oslávili
príchod nového roka. Nebu-
de tomu inak ani v prvý deň
nastávajúceho roku – v nede-
ľu 1. januára o 1.00 hodine v
noci. Na stretnutie vás srdeč-
ne pozýva primátor mesta.

Program začne hymnou
Slovenskej republiky, potom
sa účastníkom prihovorí pri-
mátor so spoločným prípit-
kom. Na záver budeme môcť
naše oči „popásť“ na tradič-
nom ohňostroji.

Príďte sa aj vy stretnúť s
priateľmi a blízkymi, popriať
si v krásnej atmosfére šťas-
tný nový rok.

Stretneme sa
na námestí

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom IX. riadnom za-
sadaní schválilo rozpočet mesta
na rok 2012 v predloženom zne-
ní. Za tento základný dokument,
ktorým sa bude riadiť život mes-
ta v budúcom roku hlasovalo 22
z 23 prítomných poslancov. Cel-
kové príjmy sú v rozpočte naplá-
nované vo výške 15 614 505 eur
a celkové výdavky vo výške 15
269 065 eur. Rozpočet je teda
prebytkový, rozdiel medzi kapi-
tálovými príjmami a výdavkami
je plus 318 440 eur.

Podľa slov primátora je ne-
smierne dôležité, že šetrením
neutrpia žiadne „ vitálne “ funk-
cie mesta, teda verejné os-
vetlenie, odvoz odpadu, staros-

tlivosť o verejnú zeleň, komuni-
kácie a ďalšie, vrátane fungo-
vania mestského úradu a mest-
skej polície. Prioritou aj naďalej
zostáva školstvo a sociálne
služby. Aj napriek ekonomickej
kríze ide do opráv a rekonštruk-
cií materských a základných
škôl vyše 700 000 eur (viac ako
21 miliónov Sk). Navýšené fi-
nancie boli napr. aj v kapitole
podpory športových klubov a re-
konštrukcii športových zariade-
ní. Počíta sa aj s revitalizáciou
vinohradov, zelene a s protipo-
vodňovými aktivitami. Sumou
skoro 100 tisíc eur podporíme
modernizáciu kina a amfiteátru.
Ideme tiež do rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia, rozširova-

nia cintorínov a rekonštrukcie
Denného centra na Cajle.

Vedenie mesta zaviedlo už v
minulom a aj v tomto roku rad
opatrení, ktoré šetrili verejné
prostriedky a v tomto trende bu-
de pokračovať aj v roku 2012.

Pre obyvateľov Pezinka je
možno najdôležitejšou správou
ubezpečenie, že mesto v roku
2012 nebude zvyšovať miestne
dane a poplatky, tak ako je tomu
v mnohých iných slovenských
mestách. Primátor vyhlásil, že
rok 2012 bude nielen rokom
šetrenia, stabilizácie a zamera-
nia sa na najdôležitejšie oblasti
života mestského spoločenstva,
ale zároveň aj rokom občianskej
solidarity a spolupráce. (ra)

Poslanci schválili rozpočet mesta
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Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku schválilo návrh VZN č.
15/2011, ktorým sa menia škol-
ské obvody základných škôl v
našom meste. Predmetom
úpravy bolo zosúladenie skut-
kového stavu so stavom práv-
nym, zaradenie nových ulíc a
územia mesta do školských ob-
vodov a prerozdelenie podľa ka-
pacitných možností jednotli-
vých škôl.

a) školský obvod

1.mája, Bernolákova, Bratislav-
ská, Bystrická, Drevárska, Fán-
dlyho, Fortna, Fraňa Kráľa,
Gorkého, Holubyho, Hrnčiar-
ska, Hviezdoslavova, Jesen-
ského, Komenského, Kukučí-
nova, Kuzmányho, Majakov-
ského, Mierová, Moyzesova,
Nerudova, Obrancov mieru,
Puškinova, Saulakova, SNP od
č. 23 vyššie, Št. Polkorába, Ta-
lihof dvor, Tehelná, Tolstého,
Vajanského, Viničnianska ces-

Určenie školských obvodov
v Pezinku

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA FÁNDLYHO ULICA:

ta, Za dráhou, Za hradbami, Za
koníčkom, Zigmundíkova.

b) školský obvod

Cajlanská, Dobšinského, Far-
ská, Gogoľova, Hasičská, Hol-
lého, Jilemnického, Jiráskova,
Kalinčiakova, Kollárova, Kríž-
na, Kupeckého, Kutuzovova,
Lesnícka, M. R. Štefánika, Ma-
hulánka, Malokarpatská, Meis-
slova, Mladoboleslavská, Mýt-
na, Pánsky chodník, Pod lipou,
Potočná, Radničné nám., Rá-
zusova, Reisinger, Richarda
Rétiho, Rozálka, Sama Cha-
lupku, Senecká, Schaubmaro-
va, Sládkovičova, Slnečná,
SNP č. 1 až 22, Suvorovova,
Svätoplukova, Šafárikova, Šan-
cová, Šenkvická cesta, Vino-

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA KUPECKÉHO ULICA:

hradnícka cesta, Záhradná, Zá-
mocká, Zumberská.

c) školský obvod

Baba, Banícka, Bottova, dona
Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Što-
hla, F. P. Drobiševa, Gen Pek-
níka, Gen. Svobodu, Hroznová,
Javorová, Kpt. Jaroša, Kučiš-
dorfská dolina, L. Novomeské-
ho, Malacká cesta, Markušova,
Na bielenisku, Nálepkova, Pan-
holec, Pod kalváriou, Ruland-
ská, Silvánová, Stupy, Švermo-
va, Topoľová, Trnavská, Veltlín-
ska, Záhumenice.4.

d) školský obvod

Cintorínska,
Černicová, D. Virgoviča, Druž-
stevná, Eugena Suchoňa, Faj-

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA NA BIELENISKU:

ZÁKLADNÁ
ŠKOLA S MATERSKOU ŠKO-
LOU OREŠIE:

galská cesta, Glejovka, Grob-
ská cesta, Hečkova, Hurbano-
va, Jána Raka, Kamenice, Ka-
taríny Franklovej, Krkavec,
Leitne, Liesková, Limbašská
cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúš-
kova, Mlynárska, Myslenická,
Nezábudková, Nová, Obchod-
ná, Okružná, Orešie, Podhor-
ská, Podkarpatská, Pri mlyne,
Púpavová, Ružová, Slnečné ú-
dolie, Štúrova, Trnková, Ulica
Jamnických, Vincúrska, Vinice,
Za pánskou záhradou, Želez-
ničná, obec Limbach, obec Vi-
ničné.

V školských rokoch 2012/
2013 až 2016/2017 sa predpo-
kladá nasledovný počet prvá-
kov – podľa školských obvodov
základných škôl:

Zmeny v pezinských školských obvodoch

škola / šk. rok 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

spolu 226 274 299 298 281

Celkom 229 279 301 301 291

Fándlyho 73 76 80 93 79
Kupeckého 64 73 92 78 83
Na bielenisku 62 97 88 88 83
Orešie 27 28 39 39 36

deti s TP Pezinok 3 5 2 3 10

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta sme požiadali o odpo-

veď na tieto otázky:

- Je to pravda. Bol som oslovený a bolo mi spolu s ďalšími piati-
mi primátormi ponúknuté, miesto na kandidátke jednej z politic-
kých strán. Zdvorilo som poďakoval, no odmietol som. Pre mňa
je Pezinok absolútnou prioritou. Blíži sa možno najťažšie a naj-
vážnejšie obdobie pre samosprávu i pre občanov. Práve preto
je mojou povinnosťou byť tam, kde si moji spoluobčania želali,
aby som bol.

Mgr. Olivera Solgu

Minuloročné voľby boli 27. novembra. Začal sa teda de-
siaty, jubilejný rok vášho „primátorovania“. S akými pocit-
mi a plánmi do neho vstupujete?

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve jeden z poslan-
cov upozornil na problém rómskej komunity v Glejovke.
Hovoril o tom, že „na čierno“ odoberajú vodu na grinav-
skom cintoríne, neplatia za odvoz odpadu a pod. Poslanec
D. Šmahovský žiadal okrem iného, aby si vykopali vlastnú
studňu a mesto im uhradilo náklady s tým spojené.

Blížia sa parlamentné voľby a politické strany uzatvá-
rajú svoje kandidátky. Počuli sme, že ste dostali ponuku
kandidovať do parlamentu.

(r)

- Asi je zbytočné hovoriť o ekonomickej i celkovej situácii v spo-
ločnosti, ktorá je vystavená každodennému stresu z katastro-
fických predpovedí dopadov krízy. Úlohou mojou a mojich kole-
gov na mestskom úrade je zmierniť dopady tejto krízy na kaž-
dodenný život občanov Pezinka. A vyrovnať sa so všetkým, čo
dnes ešte často ani netušíme, ale čo určite bude mať vážne do-
pady na mestské spoločenstvo v budúcom roku či rokoch. K to-
mu slúži najmä rozpočet na rok 2012 a opatrenia, ktoré musíme
urobiť, aby sme zmiernili dopady krízy. Prvým krokom k tomu
bola naša dlhoročná uvážlivá politika v míňaní mestských peňa-
zí v minulých rokoch, v šetrení, rozumnej úverovej, príjmovej i
výdavkovej politike. V tom, čo takmer poeticky nazvala moja ko-
legyňa „ zásady opatrnosti“. Výsledkom tejto opatrnosti bol kaž-
doročný prebytok v rozpočte a šetrenie, ktoré nám zabezpečí aj
do budúcnosti prežitie bez rušenia základných a životne dôleži-
tých samosprávnych funkcií a kompetencií.

- Návrh pána poslanca je nereálny. Mesto im nič platiť nebude,
pretože doteraz nesplatili dlhy z minulosti. Nápad kopať studňu
je úsmevný, podľa poslanca M. Kráľa, ktorý je geológ, by museli
ísť do hĺbky 100-120 metrov. V Glejovke však prívod vody je,
len treba ísť na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, dohodnúť
si splátkový kalendár na doterajšie dlhy (asi 10 – 15 tis. eur) a
zaplatiť výtokový stojan. Potom je tu ešte iné riešenie, o ktorom
ja hovorím už dosť dlho. Žiadam všetkých práceschopných oby-
vateľov Glejovky, aby začali pravidelne vykonávať verejno-
prospešné práce pre mesto a my im zabezpečíme vodu a po-
skytneme aj inú pomoc. Zatiaľ však na moju iniciatívu nikto z
týchto občanov neodpovedá. Problém tejto komunity však tre-
ba riešiť komplexne, v rámci celého Slovenska. Bol som jeden z
prvých signatárov výzvy Zobuďme sa! primátora Žiaru nad
Hronom, v ktorej žiadame, aby v prvom rade vláda konečne zau-
jala realistický a konštruktívny postoj. Doteraz sme počuli len
konštatovania zlého stavu, nedostatočné a čiastkové riešenie
za peniaze EÚ a nereálne nápady rôznych organizácií, ako túto
situáciu riešiť od stola. Treba jasne stanoviť pravidlá – všetci má-
me rovnaké práva, ale zároveň aj rovnaké povinnosti. Zatiaľ to
vyzerá tak, že naši rómski spoluobčania sa viac domáhajú len
práv. Ako človeka i ako primátora ma trápi, v akých podmien-
kach žijú, ale snažím sa im vysvetliť, že v prvom rade musia oni
chcieť radikálne zmeniť svoj život.

�

�

�

V našom meste má už 13- ročnú tradíciu vydávanie tlačenej
formy KALENDÁRA PODUJATÍ. Jeho vydavateľom je Mesto
Pezinok v spolupráci s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa po-
dieľajú na organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí v
našom meste. Kalendár podujatí je určený na informovanie Pe-
zinčanov i návštevníkov mesta a bude k dispozícii v januári bu-
dúceho roku v Mestskom informačnom centre, ktoré bude mať
nové sídlo v Starej radnici. (mo)

Kalendár podujatí na rok 2012

Podľa schváleného plánu práce na rok 2012 bude mať Mest-
ské zastupiteľstvo v Pezinku v budúcom roku sedem pracov-
ných zasadnutí a jedno slávnostné. Zasadnutia budú v dňoch:
14. februára, 24. apríla, 22. mája, 14. júna (slávnostné – odo-
vzdávanie ocenení) 21. júna, 18. septembra, 13. novembra a
13. decembra 2012. V prípade, že aspoň jedna tretina poslan-
cov požiada o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľ-
stva, primátor mesta ho zvolá najneskôr do 15 dní od doručenia
žiadosti. (mo)

Zasadnutia mestského zastupiteľstva

Údržbu miestnych komuniká-
cií – ciest a chodníkov vykoná v
čase zimy mesto prostredníc-
tvom firmy Petmas spol. s. r. o.
Na údržbe sa musia podieľať
aj občania. Chodníky, ktoré sú
priľahlé k nehnuteľnosti, musia
udržiavať v bezpečnom a prie-
chodnom stave bez snehu a ľa-
du. Touto cestou vyzývame ma-
jiteľov domov, obchodov, kan-
celárií a reštaurácií hlavne v
centre mesta, aby si plnili svoje
povinnosti pri zimnej údržbe
chodníkov nielen preto, že je to
ich povinnosť zo zákona, ale
hlavne preto, aby sa všetci v
Pezinku cítili bezpečne (§ 5
VZN č. 1/2002 o verejnom po-
riadku).

V Pezinku sú ulice, ktoré mes-
to zatiaľ neprevzalo do svojej

Zimná údržba na miestnych komunikáciách
správy. Ide o účelové komuni-
kácie vo vlastníctve právnickej
osoby. Obyvatelia sa musia
obracať so žiadosťou o údržbu
na majiteľa komunikácií. Ide na-
príklad o ulice na Dubovom vŕš-
ku (K. Frankovej, Ľ. Rajtera,
E.Suchoňa), časť sídliska
Muškát II (Hroznová nepárne č.
1 až 21, Veltlínska a Trnavská
22), Topoľová a Javorová ulica,
Rozálka, Schaubmarova a R.
Rétiho.
V rekreačných oblastiach mes-
to vykonáva údržbu hlavných
ťahov, v Kučišdorfskej doline
na odbočkách po kontajnerové
stanovište a po hotel Istota.
Údržbu štátnej cesty vedúcej
cez Pezinok zabezpečujú Re-
gionálne cesty Bratislava a.s..

(OM-OŽP)

Ako sme písali v minulom čísle Pezinčana, veci okolo pezin-
skej skládky v Novej jame sa opäť pohli dopredu. Uskutočnilo sa
niekoľko stretnutí a konzultácií vedenia mesta s právnickou kan-
celáriou, ktorá mesto v spore zastupuje. Vyžiadali sme si stano-
viská inštitúcií potrebné k tvorbe nového územného plánu. V polo-
vici novembra mesto dostalo zo Súdneho dvora Európskej únie v
Luxemburgu oznámenie o začatí konania vo Veľkej komore.
Dozvedeli sme sa aj zloženie Súdneho dvora, ktorý sa bude na-
šou vecou zaoberať. Mesto Pezinok budú zastupovať právnici
právnickej kancelárie G. Lehnert, k.s. a prednosta Mestského úra-
du, právnik Miroslav Šebesta. SD EÚ požiadal mesto o poskytnu-
tie ďalších informácií a stanovísk, týkajúcich sa povoľovania
skládky v Novej jame. O priebehu konania budeme našich čitate-
ľov pravidelne informovať. (ra)

Mesto prevzalo iniciatívu

Valné zhromaždenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti od-
volalo 21. novembra člena dozornej rady Olivera Solgu, primátora
Pezinka. Nahradil ho primátor Skalice, ktorý sa stal zároveň aj
predsedom dozornej rady, keď z tejto funkcie bol odvolaný dote-
rajší predseda Milan Šindler. Podľa slov primátora jeho odvolanie
môže byť chápané aj ako odplata za to, že nepodľahol nátlaku a
nehlasoval v prospech Skalice v čase, keď táto chcela kúpiť 8,3
percent akcií BVS pre vlastnú spoločnosť. (ra)

Zmeny v BVS

Hodnota majetku mesta Pezinok sa za ostatných desať rokov

viac ako zdvojnásobila. Kým v roku 2001 bola spolu 26 459 952 ko-

rún, v súčasnosti je v prepočte na koruny 57 661 545 Sk. Najviac

sa majetok zhodnotil v kategórii Budovy a stavby (z 8 029 082 na

dnešných 30 724 869 Sk), pozemky (zo 4 357 196 na 9 853 488) a

ostatný majetok (z 1 047 560 na 4 057 074). Zhodnotenie sa udia-

lo nielen rekonštrukciami a technickým zhodnotením jestvujúce-

ho majetku, ale aj nákupom nového majetku a bezodplatným pre-

vodom od štátu. Výrazne do vlastníctva mesta zasiahla aj delimi-

tácia škôl v roku 2002, kedy mesto získalo školské budovy a za-

riadenia. Aj v tomto roku mesto zveľadilo svoj majetok, a to najmä

kúpou bývalého SOU na Ulici M. R. Štefánika č.9 a pozemkami na

Dubovom vŕšku a Fajgalskej ceste. (ra)

Mesto zdvojnásobilo svoj majetok
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo

žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 744 750 eur na

realizáciu projektu .

Spolufinancovanie mesta bude 5 percent. S výstavbou tohto

významného projektu v okolí pezinskej železničnej stanice by sa

malo začať v máji budúceho roka.

Terminál integrovanej dopravy v Pezinku

(ra)

Už sú peniaze na terminál

Čak me na sneh,
ale ten prin ša aj starosti...
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Už šiesty ročník súťaže Kul-
túrna pamiatka roka vyhlásili
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky v spolupráci s SPP a
Nadáciou SPP. Slávnostné o-
dovzdávanie cien Fénix za naj-
väčší prínos pre ochranu slo-
venských pamiatok sa uskutoč-
nilo v Bratislave.

Do súťaže odborná porota no-
minovala osemnásť projektov,
medzi ktorými bol aj Zámocký
park v Pezinku.

Titul Kultúrna pamiatka roka
2010 získali štyri projekty v kate-
górii obnovy a reštaurovania ná-
rodnej kultúrnej pamiatky:

za reštaurovanie monumen-
tálneho stredovekého sochár-
skeho diela – súsošie Golgoty

�

a komplexné reštaurovanie
nástennej výmaľby a mobili-
áru svätyne Baziliky sv. Egí-
dia v Bradejove

historickej
Aponiovskej knižnice do ob-
noveného kaštiela a parku v
Oponiciach

meš-
tianskeho domu na Kammer-
hofskej ulici č. 16 v Banskej
Štiavnici

hlavného
oltára Nanebovzatia Panny
Márie a bočného oltára Pan-
ny Márie Škapuliarskej v r. k.
Kostole sv. Mikuláša v Doma-
niži

za prinavrátenie

za príkladnú obnovu

za reštaurovanie

V oblasti kultúrneho dedič-
stva je Kultúrna pamiatka roka

�

�

�

jediná cena, ktorá je spojená aj
s finančným ocenením veno-
vaným vlastníkom pamiatok.
Okrem titulu Kultúrna pamiat-
ka roka 2010 prevzal každý
ocenený aj šek vo výške 8300
eur.

Poslaním súťaže je podporo-
vať zodpovedný prístup vlast-
níkov národných kultúrnych pa-
miatok a predstaviteľov sa-
mosprávy miest a obcí k ochra-
ne kultúrneho dedičstva Slo-
venskej republiky. Vyhlasova-
teľom a organizátorom súťaže
Kultúrna pamiatka roka je mi-
nisterstvo kultúry SR. Minister-
stvo pri organizovaní súťaže
spolupracuje s vedeckými a od-
bornými inštitúciami z oblasti

ochrany pamiatkového fondu a
s partnermi súťaže.

Cieľom súťaže z hľadiska prí-
nosu pre ochranu pamiatko-
vých hodnôt je oceniť prípravu
a realizáciu obnovy a reštauro-
vania kultúrnych pamiatok, ale
aj prípravu a realizáciu obnovy
historického prostredia na úze-
mí pamiatkových zón a pamiat-
kových rezervácií. Výsledky sú-
ťaže sa vyhlasujú na jeseň prí-
slušného kalendárneho roka,
pri príležitosti výročia založe-
nia prvej špecializovanej štát-
nej inštitúcie na ochranu pa-
miatkového fondu na území
Slovenska v podmienkach pr-
vej Československej republiky.

(pv)

Vyhodnotili súťaž Kultúrna pamiatka roka

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme

na obsadenie miesta

s týmito predpokladmi a požiadavkami:
I. zamestnávateľ:
II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI.dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:

9. 1. 2012

vedúceho oddelenia ekonomiky a miestnych daní

„VK – vedúci oddelenia

ekonomiky a miestnych daní“

Mesto Pezinok
vedúci

oddelenia ekonomiky a miestnych daní
vysokoškolské vzdelanie eko-

nomického smeru
znalosť legislatívy v oblasti roz-

počtových pravidiel samosprávy, jazykové znalosti, bezúhon-
nosť, riadiace a organizačné schopnosti

životopis, fotokópia dokladu o ukon-
čenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste
osobne do na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla:

Bližšie informácie poskytne prednosta MsÚ – tel. č.: 033/ 6901
110

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ
v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa 25. 1.
2012 v čase od 13:00 hod.

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole gen.
Pekníka č. 2 Pezinok a Školskej jedálne pri Materskej škole
Záhradná 34 Pezinok týmto v zmysle ustanovenia § 5 zá-
kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

vedúca Školskej jedálne

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

10. januára
2012 o 11,30 hod.

pri Materskej škole
gen. Pekníka č. 2 Pezinok a

Školskej jedálne pri Materskej škole
Záhradná 34 Pezinok

stredná odborná škola s maturitou,
zdravotný preukaz

práca s PC (Word, Excel), najmenej
3 roky praxe, riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné
predpoklady, občianska bezúhonnosť

žiadosť, profesijný životopis, overené
doklady o ukončení vzdelania, výpis z registra trestov nie starší
ako tri mesiace

Žiadosť s dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo
osobne doručiť v zalepenej obálke (so spätnou adresou a uve-
dením kontaktu – telefón alebo e-mail) v termíne do

na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné
nám. 7, 902 01 Pezinok s označením obálky: „VÝBEROVÉ
KONANIE – vedúca ŠJ pri MŠ gen. Pekníka č. 2 Pezinok a ŠJ pri
MŠ Záhradná 34 Pezinok“.

Dátum a miesto podania žiadosti a účasť na výberovom
konaní:

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Nehnuteľností – s pozemkami nachádza-
júcich u, vo vlastníctve mesta podľa
LV č. 4234 a LV č. 1752 vedených Katastrálnym úradom v Brati-
slave Správou katastra v Pezinku konkrétne:

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške , slo-
vom: Deväťdesiattisíc eur

2. Nehnuteľností - v
Pezinku vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedených Ka-
tastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku kon-
krétne:

Minimálna kúpna cena stanovená vo výške ,
slovom: Stotisíc eur.

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

.)

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

na predaj nehnuteľného majetku

rodinného domu
sa Za dráhou č. 19 v Pezink

rodinný dom s. č. 1647 na parc. č. 2863/1,
pozemok parc. č. 2863/1, zast. plochy a nádvoria o výmere
393 m2,
pozemok parc.č. 2861/3, trvalý trávny porast o výmere 246 m2,
pozemok parc.č. 2862/2, orná pôda o výmere 1725 m2,
pozemok parc.č. 2862/3, orná pôda o výmere 399 m2,
pozemok parc.č. 2864, vinice o výmere 439 m2,

90.000 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 5. 3. 2012 do
11.00 hod.

pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou

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

100.000,00 EUR

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 5. 3. 2012 do
11.00 hod.

PODMIENKY SÚŤAŽE

www.pezinok.sk

renata.gottschallo-
va@msupezinok.sk

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

V dňoch 19. - 22. januára sa
bude konať v bratislavskej In-
chebe už 18. ročník medziná-
rodného veľtrhu cestovného ru-
chu SLOVAKIATOUR. Na veľtr-
hu bude mať zastúpenie aj na-
še mesto. Expozícia Bratislav-
ského samosprávneho kraja po-
skytne svoje reprezentačné
priestory aj pre okresné mestá
Pezinok, Malacky a Senec.

„Pezinok sa predstaví nielen
umeleckými remeselníkmi a
dobrým vínom, ale najmä ponu-
kou na atraktívne prežívanie
voľného času v meste a jeho
okolí. Okrem historických pa-
miatok, umenia a kultúry po-
núkne aj množstvo festivalo-
vých podujatí, šport a turistiku v

V januári tradične na Slovakiatour

Agentúre JPP, teda Jedna Pani Povedala, sa v Pezinku celkom da-
rí. Každú chvíľu sa dozviete zaručene pravdivé informácie z prvej ru-
ky. Informácia, ktorá práve teraz aktuálne obieha mesto a šíri sa
rýchlosťou chrípkovej epidémie, je tá o predaji mestskej Polikliniky.

Vyzerá asi takto: „Je to pravda (alebo: Počul som,...) že mesto
(môžete si dosadiť primátor alebo riaditeľ) opravuje polikliniku pre-
to, lebo ju chce predať!?“ Nie, nie je to pravda! Je to dezinformá-
cia, ktorá sa zrodila zo zlého úmyslu alebo hlúposti ľudí, ktorí tak-
to uvažujú alebo takto konajú, v duchu príslovia: „Podľa seba sú-
dim teba!“

Ako primátor som v minulosti podnikol množstvo krokov a úsilia,
aby Polikliniku od Bratislavského samosprávneho kraja dostalo
mesto. Vďaka mojej vytrvalosti, argumentom a najmä ústretovosti
prvého župana Ľuba Romana sa to podarilo. Možno sme jediné

mesto na Slovensku, ktoré poliklinku dostalo do svojho vlastníc-
tva. Ostatné boli predané alebo sprivatizované. Od začiatku sme
hovorili, že bude mestská a bude slúžiť lekárom a zdravotníckej
činnosti.Atak je tomu dodnes. Dnes ju máme obsadenú na 80 per-
cent. Od začiatku sme nezdvihli ani o cent nájom, stále je v pre-
počte 1700 korún za meter štvorcový a rok. Nové okná, nové kúre-
nie a kotolňa a terajšie zateplenie fasády smerovali a smerujú k to-
mu, že lekári majú nižšie poplatky za energie. Je pravda, že niek-
torí odišli do reprezentatívnejších, možno ekomicky výhodnejších
priestorov.

Osobne som presvedčený, že príde doba, kedy budeme mať na-
šu Polikliniku opäť zaplnenú na 100 percent. Preto akékoľvek slo-
vá o jej predaji považujem za totálnu hlúposť, naozaj len na úrovni
agentúry JPP. Oliver Solga

Primátor o poliklinike: Neverte JPP!

malebnej malokarpatskej príro-
de." povedal nám pezinský pri-
mátor Oliver Solga

Veľtrh ITF Slovakiatour je naj-
dôležitejším veľtrhom cestov-
ného ruchu na Slovensku a pa-
trí medzi najvýznamnejšie po-
dujatia tohto druhu v regióne
Strednej Európy. Prináša kom-
plexný pohľad na dovolenku a
cestovanie prostredníctvom zú-
častnených cestovných kance-
lárií, domácich i zahraničných
regiónov, zahraničných turistic-
kých centrál a subjektov posky-
tujúcich služby cestovného ru-
chu. Súčasťou tohto veľtrhu sú
aj výstavy Poľovníctvo a od-
dych, Wellnes a fitness a Danu-
bius Gastro. (ra)

Prezentácia Pezinka na veľtrhu cestovného ruchu bude opäť
nepriehľadnuteľná. FOTO (mo)

Ani tento rok Mikuláš neobišiel pezinské deti.
Na zaplnené Radničné námestie prišiel pod-
večer 4. decembra v sprievode anjela a čerta.
Niektoré deti mali zo začiatku z ich prítomnosti
troška strach, ale časom sa osmelili a na vyvá-
dzajúcom čertovi sa aj zabávali. Tí odvážnejší
sa nebáli vypýtať od Mikuláša, keď sa pri nich
objavil, ani sladký darček. Deti mali veľkú ra-
dosť aj z toho, že im Mikuláš rozsvietil na ná-

mestí veľký vianočný strom a vianočné osvetle-
nie na uliciach v centre mesta. Potešili ich aj
pesničky našej pezinskej speváčky Ivanky Po-
láčkovej. Mikuláš zavítal aj na školy, možno aj
do niektorých rodín, takže deti si jeho priazne
mohli užiť viackrát.

(mo)

„Mikulášku, dobrý strýčku“ neobišiel Pezinok

Podľa informácií z dennej
tlače bude novým náčelní-
kom generálneho štábu Oz-
brojených síl SR od 16. de-
cembra generálmajor Pe-
ter Vojtek. Profesionálnym
vojakom je od roku 1979, ab-
solvoval štúdium na Fakulte
protilietadlovej techniky pro-
tivzdušnej obrany štátu pro-
tilietadlové raketové vojsko.
Je absolventom Veliteľskej
akadémie Generálneho štá-
bu v Hamburgu. Žije v Pe-
zinku. K významnej funkcii
mu blahoželáme. (ra)

Náčelníkom
generálneho štábu
bude Pezinčan



LISTY ČITATEĽOV / INZERCIA4

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA
�Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905 983 602

� Učiteľka nemeckého jazyka ponúka doučovanie. T. č. 0907 055
4102
�Predám dvojmesačné šteniatka Nemeckého ovčiaka, rodičia slu-
žobne vedení s papiermi. Šteniatka sú živé, temperamentné,
vhodné do rodín s deťmi, ale aj na stráženie. Sú zaočkované a od-
červené. Potrebujú čo najskôr domov. Cena dohodou. Roman Brh-
lík - 0903 521 499

DECEMBER 2011 PEZIN ANČ

Predstavte si veľkú, dlhú ulicu
preplnenú ľuďmi. Každý sa nie-
kam ponáhľa – na rande, do prá-
ce, na nákup, pre deti do škôl-
ky... Každý sa sústreďuje na
svoj cieľ a nič okolo seba nevní-
ma. Jeden cez druhého sa tla-
čia na chodníku, študenti ute-
kajú na školský autobus, partia
žien na priechode debatuje o
nových módnych trendoch, au-
tá trúbia, cyklisti uháňajú hlava-
-nehlava. Počuť plač detí, výkri-
ky mladých, hádku manželov.
Všetci sa zaujímajú o seba, o
svoje radosti, starosti a povin-
nosti.

Av strede tej veľkej ulice, kde-
si v kúte, sedí utrápený človek.
V otrhaných nohaviciach a so
zafúľanými rukami beznádejne
pozerá na misku vedľa seba.
Má v nej pár drobných. Oči sa
mu lesknú, možno v nich potlá-
ča slzy, možno hnev, starosť a
obavy... a možno sú jeho lesklé
oči len znakom alkoholu. A te-
raz sa zamyslite na mojou otáz-
kou: Všimli by ste si tohto člove-
ka?

My, študenti z 3.C Obchodnej

akadémie v Pezinku sme si ho
všimli. Náš plán sme z minúty
na minútu vymysleli a zorgani-
zovali. Po škole sme vyvesili
plagáty s nápisom:

. Pridali
sme informáciu kedy, kde, čo a
ako zbierať. Deň čo deň sa pri-
pravené vrecia napĺňali, stup-
ňovala sa sa aj naša radosť.

- týmto
sme sa riadili počas celého týž-
dňa. Spoločnými silami sme vy-
zbierali desať vriec oblečenia.
Mám pocit, že ten týždeň bol
pre našu školu veľmi význam-
ný, pretože každého, kto pri-
spel, hrial pri srdci pocit, že po-
máha! Nešlo nám len o to, dať
odkázaným ľuďom materiálne
veci, ale aj určitý pocit nádeje a
pocit, že na nich v tomto veľ-
kom svete niekto myslí.

Na konci týždňa sme plné vre-
cia s pani profesorkami plní oča-
kávania odviezli do Nocľahár-
ne na Bratislavskej ulici v Pe-
zinku.

Teraz, keď sa prechádzame

„Zbierka šat-
stva pre bezdomovcov“

„Skúsme všetci dať kúsok
vlastných síl, nech je lepší svet
a my sme menej zlí“

po tej veľkej preplnenej ulici
a vidíme, že kdesi v kúte se-
dia bezradní ľudia v našom
darovanom šatstve, hreje nás
príjemný pocit. Pretože aj osem-
násťroční ľudia dokážu pár ľu-

dí na tomto svete potešiť!
Tak čo, ešte stále ste si ne-

všimli, idúc ulicou, muža sedia-
ceho v kúte?

3. C OA v Pezinku
Nikola Benkovská

Vrecia s oblečením sú v cieli. Bezradným ľuďom bude príjem-
nejšie...

Pomoc bezdomovcom prichádza od mladých

2

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január 18. 1. piatok 27. 1.

marec 21. 3. piatok 30. 3.

máj 16. 5. piatok 25. 5.

júl 18. 7. piatok 27. 7.

september 12. 9. utorok 18. 9.

november 14. 11. piatok 23. 11.

február 15. 2. piatok 24. 2.

apríl 18. 4. piatok 27. 4.

jún 20. 6. piatok 29. 6.

august 15. 8. piatok 24. 8.

október 17. 10. piatok 26. 10.

december 12. 12. piatok 21. 12.

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2012

1

�Overené preklady s pečiatkou z/do anglického a nemeckého jazy-
ka. Mgr. Zuzana Bittnerová. 0908 322 662

„Upozornite v novinách na jedného rómskeho spoluobčana,

ktorý celé dni starostlivo „ kontroluje“ odomknuté autá na parko-

visku, ako aj nepozorných ľudí s nákupnými košíkmi pred

Tescom. Takýchto „kontrolólorov“ je tam viac,“ napísala nám ob-

čianka L.D.Ako sme kúpili, tak predávame a kto si nechce poka-

ziť predvianočné nakupovanie, iste si to zoberie k srdcu. (orpz)

Nedajte šancu dlhoprstým

Dňa 11. novembra Jednota dô-
chodcov na Slovensku, Mest-
ská organizácia SZPB a Mesto
Pezinok usporiadali na tunaj-
šom cintoríne pietnu spomien-
ku na obete dvoch svetových
vojen. Pri pomníku padlých I.
svetovej vojny si pripomenuli
Medzinárodný deň padlých ve-
teránov v našom meste po prvý-
krát.

Spomienka na obete vojny
Tradícia tohto podujatia sa

zrodila v talianskom Roverete,
kde miestny farár dal z pozbie-
raných zbraní odliať Zvon mie-
ru, ktorý sa každý rok práve 11.
novembra o 11.00 hodine ro-
zozvučí v celom údolí. Ostatné
mesta sa pridávajú zvukom zvo-
nov alebo sirén, ale aj pietnymi
zhromaždeniami a pobožnos-
ťami. (ra) Zhromaždenie na pezinskom cintoríne.

Blížia sa najkrajšie sviatky v
roku, sviatky vianočné. Je to
čas, kedy sa každý zamyslí, po-
zrie do svojho srdca a prehod-
notí, čo urobil za celý rok.

Tohtoročný spätný pohľad
DH Cajlané je tak ako po iné ro-
ky bohatý a plodný na kultúrne
podujatia. Ale predsa je tento-
raz niečím výnimočné. Po
dvoch rokoch sme obnovili svo-

ju činnosť s novými muzikantmi
a speváčkami. Reprezentovali
sme naše mesto v Mladej Bo-
leslavi, na pezinskom i modran-
skom vinobraní. Iste budete so
mnou súhlasiť, že krásnym zá-
žitkom bolo už po jedenástykrát
podujatie pre dychovkárov na
Slovensku - festival Dychovky v
Preši. Ešte pripravujeme v spo-
lupráci s Pezinskym kultúrnym

centrom Vianočný koncert na
Štefana 26. decembra.

Touto cestou chcem poďako-
vať Mestskému zastupiteľstvu
v Pezinku za finančnú pomoc.
Svoj malý príspevok chcem
ukončiť krátkym veršom, v kto-
rom je obsiahnuté všetko, čo
vám chceme, milí spoluobča-
nia, popriať:

Nech je Štedrý večer štedrý
k vám,

to prajeme vám k Vianociam.
Nech máte to, čo treba,
lásku, zdravie, šťastie, chleba.
K tomu ešte jedno prianie
na každom kroku Božie požeh-

nanie.

František Féder
predseda spolku DH Cajlané

Koncoročné bilancovanie DH Cajlané

Analógové vysielanie na Slo-
vensku definitívne končí. Pre-
chod na digitálne vysielanie sa
dotýka aj lokálnych televízií. TV
PEZINOK požiadala Telekomu-
nikačný úrad SR o pridelenie di-
gitálnej frekvencie v roku 2009.
Naša žiadosť na kanál 41 je mo-
mentálne vo fáze medzinárod-
nej koordinácie nového televíz-
neho kanála zo strany Maďar-
ska a Rakúska. Začiatok digi-
tálneho vysielania našej televí-
zie je podmienený získaním

frekvencie a vybudovaním vy-
sielača. Získanie vhodnej frek-
vencie je nielen pre TV PEZI-
NOK, ale i ďalšie televízie vy-
sielajúce v prihraničných oblas-
tiach veľmi zložité a časovo ná-
ročné, pretože sa k nej vyjadru-
jú telekomunikačné úrady jed-
notlivých susedných krajín, kto-
ré dodnes nerozhodli.

TV PEZINOK vysiela v káblo-
vých rozvodoch UPC. Okrem
toho môžete sledovať live stre-
amingové vysielanie aj na na-

šej stránke ,
kde takisto nájdete aj archív re-
lácie Týždeň. V najbližšom ča-
se by TV PEZINOK mala začať
vysielať prostredníctvom káb-
lového operátora SWAN - (v sie-
ti NET CORE v Pezinku a Slo-
venskom Grobe) a prebiehajú
rokovania o ďalších možnos-
tiach pokrytia v Pezinku a okolí.
Reláciu Týždeň vysiela aj sate-
litná televízia Patriot. Od 1. 12.
2011 rozšírila TV Patriot svo-
je vysielanie okrem satelitu

www.tvpezinok.sk THOR aj cez satelit ASTRA a je
zaradená medzi slovenské tele-
vízie do balíka služieb SkyLink
a CSLink. Relácia TV PE-
ZINOK – Týždeň je zaradená
do štvrtkového vysielania Brati-
slavského kraja. Premiéra je na-
plánovaná na štvrtok 16.30
hod. Reprízy – štvrtok 20.30,
00,30 a piatok 4,30, 8.30, 12.30
hod.

konatel, riaditeľ
TV PEZINOK s.r.o.

Peter Bittner

Digitalizácia a TV PEZINOK
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Príslušníci Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku to
nemajú jednoduché. Stále mu-
sia byť pripravení. Nieto takmer
dňa, kedy by nemali hlásenú
naliehavú žiadosť o pomoc a zá-
sah pri požiari alebo záchran-
nej akcii. Dokazuje to aj týždeň
od 14. do 20. novembra.

V prvý deň podvečer bol hlá-
sený požiar lesného porastu vo
Svätom Juri. Našťastie rozsah
nebol veľký. V stredu ráno jed-
notka HaZZ vyrážala k doprav-
nej nehode na Trnavskej ulici v
Pezinku. Bolo treba odstrániť
unikajúce prevádzkové kvapa-
liny z auta sorbentom. Poobede
došlo k zrážke dvoch vozidiel
na ceste medzi Grinavou a Slo-
venským Grobom. Jedno vo-
zidlo bolo naboku, bolo ho po-
trebné prevrátiť pomocou navi-

jáka a tiež zlikvidovať vytečené
ropné kvapaliny. V piatok večer
sa hasiči rýchlo presúvali k po-
žiaru osobného motorového vo-
zidla v Modre. Požiar uhasili, pri-
čom pred ich príchodom účinne
pomáhali hasiť aj občania. V so-
botu v nočných hodinách do-
stali hlásenie o dopravnej neho-
de na Pezinskej ulici vo Vinosa-
doch. Havarované vozidlo sil-
ným nárazom zlomilo betónový
stĺp a strhlo elektrické vedenie.
Z vozidla vyslobodili osobu s
ťažkým zranením nôh, ktorú po-
mohli naložiť do sanitky. V nede-
ľu na obed pezinskí hasiči zasa-
hovali pri úniku plynu na Pezin-
skej ulici vo Vinosadoch. V do-
me našli osobu, ktorá už nejavi-
la známky života. Večer krátko
po dvadsiatej bol hlásený po-
žiar v rodinnom dome v Grina-

ve po výbuchu kachieľ na tuhé
palivo. Horeli sadze v rozpále-
nom dymovode. Jednotka o-
chladila dymovod a pozrela oko-
lie komína termokamerou.

Zo skúseností z minulých ro-
kov ani v čase Vianoc nie sú ha-
siči a záchranári bez práce.

Pomáhať ľuďom považujú za
svoju povinnosť. My sme im za
zachránené životy a majetko-
vé hodnoty veľmi vďační. Skús-
me svojou zvýšenou opatrnos-
ťou dopriať aj im cez sviatočné
chvíle niekoľko hodín pokoja a
čas na zastavenie sa. (mo)

Vďaka hasičom a záchranárom

Aj v tomto roku Slovenský Čer-
vený kríž, Územný spolok Bra-
tislava-okolie ocenil zaslúžilých
darcov krvi. Slávnostný akt sa
uskutočnil 3. decembra v pezin-
skom Dome kultúry za účasti
desiatok darcov a hostí. Po slo-
venskej hymne sa k pozvaným
prihovorili riaditeľka ÚS SČK

, predse-
da Miestneho spolku SČK v
Pezinku a vicepri-
mátor Pezinka

. Vyzdvihli humánnu činnosť
darcov a poďakovali im za zá-
chranu životov a pomoc nášmu
zdravotníctvu. Potom zaslúži-
lým darcom odovzdali plaketu a
tradičný červený klinček.

Z Pezinka boli ocenení títo
darcovia:

Ing. Mária Halásová

Matej Belan
Ing. Miloš An-

del

�

�

�

�

Medaila Prof. MUDr. Jána
Kňazovického

Diamantová plaketa Prof.
MUDr. Jana Janského

Zlatá plaketa J. Janského

Strieborná plaketa J. Jan-
ského

(za viac ako 100
odberov)

(za 60
odberov)

(muži za 40 odberov, ženy za
30 odberov)

(za 20 odberov)

Jozef Farkaš

Elena Voleková

Anna Hrachovská, Marian
Križan, JUDr. Peter Pilarčík,
Peter Semeš, Michal Streze-
nický, Mgr. Adela Synáková,
Ing. Peter Škovran, Ing. Peter
Vojtek, Jana Blahová, Renáta
Balážová

Mário Farkaš, Zuzana Farka-
šová, Ing. Andrea Hrdá, Mgr.
Kamil Ježík, Filip Majerský,
Daniela Malychová, Darina
Pecníková, Pavol Kadlec,
Ing. Katarína Vaculová, Šte-
fan Baráth

�

MUDr. Zuzana Behúnová,
Mgr. Ľubomír Čech, Soňa
Fričová, Tomáš Ižo, Peter Jaj-

Bronzová plaketa J. Jan-
ského (za 10 odberov)

cay, Pavol Ježík, Iveta Krč-
márová, Jana Kunertová, Ro-
man Masaryk, Ing. Katarína
Rolková, Ing. Ivan Valašik,
Emília Chalabalová. (mo)

Červený kríž ocenil zaslúžilých darcov krvi

Najcennejšiu medailu získal Jozef Farkaš.

Ocenení boli aj dobrovoľníci SČK. Noví držitelia zlatej plakety MUDr. Jana Janského.

Vianoce sú najkrajšie a naj-
milšie sviatky v roku. Mnohí z
nás sú v predvianočnom čase
milší, citlivejší, máme viac pozi-
tívnych prejavov k ľuďom.

Žiaľ, štatistiky požiarovosti sú
aj v tomto období neúprosné.
Každoročne do nich pribúda ne-
radostný počet varovných čísel,
pod ktoré sa v mnohých prípa-
doch podpisuje ľudský činiteľ:
nedbanlivosť, ľahostajnosť,
podceňovanie požiarneho rizi-

ka pri používaní otvoreného oh-
ňa. Túto smutnú štatistiku po-
žiarovosti v nemalej miere napĺ-
ňajú deti, ktoré sú v tomto pred-
vianočnom čase ponechané
bez dozoru dospelých.

Milí spoluobčania, venujte zvý-
šenú pozornosť a opatrnosť pri
používaní vianočných prska-
viek a inej zábavnej pyrotechni-
ky. Majte na mysli, čo všetko sa
môže stať pri jej nesprávnej ma-
nipulácii. Žiadna po domácky

vyrobená svetlica alebo delo-
buch nepatrí do rúk dospelým
ani deťom! Nenechávajte deti
bez dozoru, ich nekontrolované
„hry“ sa mnohokrát končia tra-
gicky. Pri odpaľovaní svetlíc ale-
bo prskaviek vzniká otvorený
oheň, ktorý sa veľmi často stá-
va príčinou vzniku požiaru. Ten,
kto nevidel vyhorený byt, si len
ťažko dokáže predstaviť, aké
škody môže oheň priniesť.

Profesionálni a dobrovoľní ha-

siči okresov Pezinok a Senec
vám prajú príjemné a v láske
prežité Vianočné sviatky, ako aj
krásne prežitého tohtoročného
Silvestra. Aby sme sa navzá-
jom stretávali pri bežných sr-
dečných stretnutiach a nie pri
likvidácii mimoriadnej situácie.

Na záver vám pripomíname,
že v ktorúkoľvek dennú alebo
nočnú hodinu nájdete pomoc v
núdzi na tel. čísle 112.

npor. Alžbeta Jarošová

Pozor na požiare cez najbližšie sviatky!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok daroval Domo-
vu sociálnych služieb MEREMA Modra osobné auto. Kľúče od
vozidla Škoda Felícia riaditeľka JUDr. Ida Konopová odovzda-
la riaditeľovi DSS Mgr. Jánovi Dubanovi. Darované vozidlo dlho
a spoľahlivo slúžilo zamestnancom úradu, preto všetci veria, že
rovnako poslúži aj novému majiteľovi. (mk)

Darovali osobné motorové vozidlo

SMER BRATISLAVA

4,42 Bratislava, hl. stan.

5,18 Bratislava, hl. stan

5,36 Bratislava, N. Mesto 11

6,05 Bratislava, N. Mesto 11

6,24 Bratislava, hl. stan. X

6,32 Bratislava, hl. stan.

7,05 Bratislava, N. Mesto X

7,21 Bratislava, hl. stan. 11

7,32 Bratislava, hl. stan.

8,09R Bratislava, hl. stan. 29

8,13 Bratislava, N. Mesto X

8,32 Bratislava, hl. stan.

9,31 Bratislava, hl. stan. 22

10,33 Bratislava, hl. stan. 42

10,33 Bratislava, hl. stan. 43

11,17 Bratislava, hl. stan.

13,21 Bratislava, hl.stan.

14,11 Bratislava, hl. stan. 12

14,54 Bratislava, N. Mesto 11

15,06 Bratislava, hl. stan. 22

16,06 Bratislava, hl. stan. X

17,06 Bratislava, hl. stan.

18,08 Bratislava – Rača 42

18,17 Bratislava, hl. stan. 45

18,49RBratislava, hl. stan.

19,20 Bratislava, hl. stan.

19,40RBratislava, hl. stan. 47

20,31 Bratislava, hl. stan.

20,51RBratislava, hl. stan. 25

23,09 Bratislava, hl. stan.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., informuje cestujúcu ve-
rejnosť, že od 11. decembra 2011 je v platnosti nový železničný
cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú zastávku v že-
lezničnej stanici Pezinok:

SMER TRNAVA

4,54 Nové Mesto n/V
5,28 Trnava 11
6,28 Leopoldov
6,58 Trnava 12
7,13R Leopoldov 13
7,30 Nové Mesto n/V
8,31 Leopoldov 11
9,28 Veľké Kostoľany 31
9,28 Trnava 32
10,28 Leopoldov
11,28 Leopoldov 11
12,28 Trnava
13,13R Leopoldov 12
13,28 Veľké Kostoľany 34
13,28 Trnava 33
13,40 Trnava 11
14,28 Trnava 33
14,40 Trnava X
15,28 Trnava
15,38ZR Nové Mesto n/V 17
15,40 Nové Mesto n/V 21
16,06 Trnava 11
16,28 Leopoldov 22
16,55 Nové Mesto n/V X
17,13ZR Leopoldov 23
17,28 Trnava X
17,40ZR Trnava 34
17,40ZR Trnava 33
18,28 Nové Mesto n/V
19,31 Leopoldov
20,31 Trnava
21,28 Nové Mesto n/V 26
23.28 Trnava

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v prac. dňoch,
nejde 24.12 - 8.1., - ide v prac. dňoch, nejde 24.12. - 8.1., 1.7.
- 31.8., - ide v sobotu, nedeľu, 24.12. - 8.1., 1.7.- 31.8., - ide
v piatok, 22.12, 5.4., 31.10., nejde 6.1., 6.4., - ide pondelok a
štvrtok, nejde 22.12.- 5.1., 5. a 9. 4., 1. a 8. 5., 5.7., 29.8., 31.10.,
1.11., - nejde 27.-30.12., 2.-5.1., - nejde 24.a 31.12., 15.9.,

- nejde 24.12.- 6.1., 7.4., - nejde 25.12., 1.1. a 15.9. -
ide 11.12.- 3.3., nejde 25. a 26.12. a 1.1., - ide od 4.3. do 8.12.
a ide aj 25. a 26.12. a 1.1., - ide v pracovné dni od 5.3. do
7.12., - ide v prac. dni od 12.12. do 2.3., - ide v prac. dňoch
od 5.3., - ide v prac. dňoch do 2.3., nejde 24.12.- 8.1., - ide
v prac. dňoch do 2.3., - ide v nedeľu a 9.4., 1.11., nejde 25.12.,
1.1. a 8.4.

X 11
12

13 17
21

22 23
26 29 31

32
33

34 42
43 45

47

Nový vlakový
cestovný poriadok

Mesto Pezinok, ako hlavný organizátor Vinobrania 20 , ďa-
kuje všetkým sponzorom, ktorí sa svojou štedrosťou a ústreto-
vosťou veľkou mierou zaslúžili o úspech tohto podujatia. Boli to
tieto firmy a spoločnosti:

11

Igor Noga KES&COM Pezinok, AD Sun s.r.o. Pezinok,
BOZIN spol. s r.o., KARIREAL SLOVAKIA, a.s. Pezinok,
Tomra Sorting Solutions s.r.o. Pezinok, GASTRO-PEN-ho-
tel Karpatský dvor Pezinok, MAXma RR plus, s.r.o. Brati-
slava, Flaga spol. s r.o., GASTROM s.r.o. Pezinok, Vino-
hradnícke a vinárske družstvo podielnikov KARPATY Pezi-
nok, VISTA real, s.r.o. Pezinok, KLIMASOFT, s.r.o. Piešťa-
ny, STAVOIMPEX, spol. s r.o. Holíč, Wertheim. s.r.o. Du-
najská Streda, J&T BANKA, a.s. Bratislava, JŠ servis s.r.o.
Pezinok, CORA GEO a.s. Bratislava, EMINS, s.r.o., PET-
MAS, s.r.o., MARIUS PEDERSEN, a.s. Pezinok.

Ocenenie firmy Petmas

Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR udelili 2. decembra podnikateľskému
subjektu, pezinskej firme Petmas, čestné uznanie za zodpo-
vedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo a zamest-
nanosť v Slovenskej republike. Blahoželáme. (ra)

Mesto ďakuje sponzorom Vinobrania
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Spolupráca medzi susednými
mestami Pezinkom a Modrou
má dlhoročnú tradíciu a nezu-
žuje sa len na oficiálne vzťahy
medzi predstaviteľmi samo-
správ. V mnohých prípadoch je
utužená rodinnými vzťahmi,
manželstvami i spoluprácou vi-
nohradníkov a vinárov, kerami-
károv a ďalších. Modra bola tra-
dične miestom bohatého kultúr-
neho života v Malokarpatskom
regióne, kde žilo a pracovalo ve-
ľa významných osobností, kto-
ré sa zaslúžili o duchovný a kul-
túrny rozvoj Slovenska.

Preto je Modra cieľom mno-
hých návštev nielen zo Sloven-
ska, ale i zo zahraničia. Početní
hostia sem prichádzajú na
ochutnávku dobrých vín alebo
za účelom návštevy Majoliky,
kde si môžu zakúpiť krásne pro-
dukty keramikárov, pozrieť pa-
mätihodnosti, zúčastniť sa rôz-
nych kultúrno-spoločenských

podujatí či pokloniť sa pamiatke
našich dejateľov na miestnom
cintoríne. Mnohí prichádzajú do
Múzea Ľudovíta Štúra, ktoré
uchováva pamiatku na nášho
velikána a dôstojne prezentuje
záslužnú prácu celej generácie
Štúrovcov.

Klub sprievodcov mesta Pe-
zinok každoročne pripravuje
pre svojich členov , priateľov a
verejnosť pravidelné návštevy
miest a obcí. Medzi ne patrí i
mesto Modra. V tomto roku
sme tam boli dvakrát – na Vino-
braní sme pomohli zabezpečiť
účastníkov do historickej časti
sprievodu a druhý raz sme nav-
štívili Múzeum Ľ. Štúra vo vý-
ročný deň jeho narodenia. O tra-
dícii a poslaní múzea nás infor-
movala riaditeľka PhDr. Viera
Jančovičová, potom nasledo-
vala prehliadka expozícií a od-
borný lektorský výklad v podaní
pracovníčok múzea. Využili

sme možnosť zakúpiť si po-
hľadnice a pamiatkové pred-
mety. Pri prehliadke historické-
ho jadra mesta sme si pozreli
viaceré zaujímavé objekty a do-
minantné súsošie Štúrovcov.
Navštívili sme Informačné cen-
trum, kde nám pracovníci po-
skytli cenné informácie, propa-
gačné materiály či mestské no-

viny Modranské zvesti. V záve-
re návštevy sme si pozreli vý-
stavu obrazov nedávno zosnu-
lého Willi Bay, po ktorej nás
sprevádzala jeho manželka.
Zároveň nás pozvala na otvo-
renie novej umelcovej expozí-
cie v Dolnorakúskom Hainbur-
gu, kde žije.

Peter Ronec

Pezinskí mestskí sprievodcovia v modranskom múzeu.

Z návštevy Múzea Ľudovíta ŠtúraV Základnej škole na Kupeckého ulici sa uskutočnilo 10. no-
vembra milé podujatie. Na školu zavítala folklórna skupina
Obstrléze, ktorej členovia sú pezinskí seniori. V hudobno-
-dramatickom pásme s názvom Naše detstvo rozprávali žia-
kom v rýdzej pezinčine, ako sa žilo kedysi, aké povinnosti mali
oni ako deti v rodine, no najmä ako sa hrávali a zabávali. Veselé
rozprávanie umocnili krásnymi pesničkami z nášho regiónu.
Malí diváci pozorne počúvali a niektoré pesničky si s účinkujúci-
mi aj zanôtili. Po vystúpení sa zvedavo vypytovali na význam
niektorých pezinských výrazov.

Chceme sa ešte raz poďakovať členom skupiny Obstrléze, že
svojimi vystúpeniami udržujú naše národné tradície a sprístup-
ňujú ich tým najmladším. Mgr. Ľudmila Wittlingerová

Deťom zaspievali a porozprávali o mladosti

Keď sme v januári s umelec-
kou vedúcou Šafranov Mgr. Art.
Máriou Turňovou plánovali kon-
certy a vystúpenia na rok 2011,
vyšlo nám číslo päť až sedem.
Tento počet vystúpení sme
prekročili už koncom júla. Hneď
začiatkom januára sme mali
koncert v Bratislave-Lamači v
penzióne Na barine. Tretieho
marca sme pri príležitosti fa-
šiangov potešili členov nášho
materského klubu dôchodcov.
O týždeň neskôr sme vystúpili v
Schaubmarovom mlyne na ver-
nisáži výstavy obrazov našej
členky Jaroslavy Wagnerovej.
Marec sme ukončili koncertom
v Bratislave v Kultúrnom dome
na Stromovej ulici na Kramá-
roch. Časť programu, rozhovo-
ry s divákmi a účinkujúcimi od-
vysielala aj bratislavská mest-
ská televízia. Diváci boli nadše-
ní a mali záujem kúpiť si CD
nášho vystúpenia. Museli sme
ich sklamať, lebo cédečko sme
zatiaľ nemali. To nás inšpirova-
lo k rozhodnutiu nechať si vyho-
toviť nahrávku.

V spolupráci s TV PEZINOK
sa nám to podarilo, vznikla ve-
rejná nahrávka koncertu zo 4.
júna. Ďakujeme aj touto cestou
riaditeľovi TV PEZINOK, pánu
Bittnerovi, za ústretovosť a
dobrú spoluprácu.

Nedá mi nespomenúť aj smut-
nú udalosť, keď v deň nášho
koncertu v Pezinku nás navždy
opustil jeden zo zakladajúcich
členov súboru, Ing. František
Wagner. S Ferom sme veľa
spievali na skúškach, rodin-
ných a priateľských stretnu-

tiach a tešili sme sa z každého
vystúpenia Šafranov. Žiaľ, po-
sledný koncert s nami odspie-
val v Bratislave na Kramároch a
my sme mu jeho obľúbenú pie-
seň zaspievali pri poslednej
rozlúčke s ním.

Druhý polrok sme začali vy-
stúpením na Kultúrnom lete v
Modre. V auguste nás navštívi-
la redaktorka Slovenského roz-
hlasu 2, pani Jančigová, ktorá
urobila rozhovor so všetkými
členmi súboru, klaviristom a ve-
dúcou súboru a dirigentkou v
jednej osobe Máriou Turňovou
a nahrala spev. Nahrávka bola
odvysielaná v Slovenskom roz-
hlase na stanici Regina v relá-
cii Klub seniorov. V auguste
sme mali ešte koncert v Pine-
lovej nemocnici a v posledný
deň mesiaca sme zaspievali pri
Pomníku padlých v rámci osláv

výročia SNP. Začiatkom sep-
tembra na Deň otvorených dve-
rí regionálneho vysielania, sme
mali živý vstup do vysielania rá-
dia Regina s piesňami a rozho-
vormi.

V októbri sme mali štyri kon-
certy v rámci Mesiaca úcty k
starším. Začínali sme v KD Ru-
žinov, kam nás pozvali na sú-
ťaž „ O najlepšiu starú mamu“.
Aké boli ohlasy na naše vystú-
penie ste si mohli prečítať v no-
vembrovom čísle Pezinčana.
Zostrih programu odvysielala
STV 2 v Senior klube. Druhý
koncert bol v Dome opatrova-
teľskej služby na Hrnčiarskej
ulici. Potom sme opäť mali vy-
stúpenie v bratislavskom La-
mači a koncom mesiaca v na-
šom materskom klube na Kol-
lárovej ulici.

Blíži sa koniec roka. V no-

vembri sme sa pripravovali na
päť decembrových koncertov.
Jedenásteho decembra ste
nás mohli počuť na Vianočnom
koncerte v Dome kultúry v Pe-
zinku, 12. decembra sme účin-
kovali na Kramároch v Brati-
slave, 15. decembra v Klube dô-
chodcov na Cajlanskej ulici. Ča-
kajú nás ešte dva koncerty - 19.
decembra v Dennom centre na
Kollárovej ulici (pre veľký záu-
jem sa program uskutoční v
Dome kultúry) a 20. v Dome
opatrovateľskej služby na Hrn-
čiarskej ulici.

Na amatérsky a seniorský sú-
bor celkom bohatá činnosť, čo
poviete? Veľká vďaka za ume-
leckú úroveň predstavení patrí
umeleckej vedúcej Márii Turňo-
vej a klavíristom Gabiele Tichej
a Ing. Jozefovi Turňovi.

Alžbeta Jedličková

Šafrani bilancujú celoročnú činnosť

V uplynulých mesiacoch mali Pezinčania možnosť vidieť v
Mestskom múzeu krásnu výstavu PezinOKnami. Na objednávku
MsM ju pripravili žiaci výtvarného odboru ZUŠ Eugena Suchoňa v
Pezinku pod vedením Mgr. art. Danice Tykovej.

V nádherných členitých priestoroch MsM sa podarilo autorom vy-
tvoriť ilúziu historického mestečka Bozing...Pezinek, Pezinok – vo
fragmentoch od 17. storočia po začiatok 20. storočia.

PezinOKnami Žiadnu zo zobrazených situácií títo mladí tvorcovia – deti vo ve-
ku od 11 do 15 rokov, nezažili. Pracovali na základe dostupných
materiálov o histórii, architektonickom štýle stavieb, o štruktúre
obyvateľstva, o používaných materiáloch v architektúre, domác-
nostiach, odeve, o remeselníkoch, cechoch...

Tvorcovia preukázali nielen obdivuhodnú technickú zručnosť, ale aj
úžasnú vnútornú fantáziu, čím umožnili návštevníkom výstavy as-
poň na chvíľočku prežiť komornú atmosféru historického mestečka.

Vďaka za krásny zážitok a veľa tvorivej fantázie aj v budúcnosti.
Zuzana Andelová

Mesto Pezinok spolu s Pezinským kultúrnym centrom a
Mestskou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov vyhlasuje jubilejný XX. ročník literárnej súťaže O
Cenu primátora mesta Pezinok. Súťaže sa môžu zúčastniť
žiaci základných a stredných škôl, ktoré majú sídlo na území
mesta. Podrobné podmienky súťaže uverejníme v budúcom
čísle časopisu Pezinčan a obdržia ich aj všetky pezinské ško-
ly. Súťaž zahrňuje oblasť poézie a prózy, a okrem voľnej témy
budú hlavnou témou „Spomienky starých rodičov a prarodi-
čov na obdobie druhej svetovej vojny“. Cieľom je zachytiť roz-
právanie a spomienky priamych účastníkov, doplnené o prí-
padné fotografie a dokumenty. Vyhlasovatelia súťaže tak
chcú podporiť dlhodobý projekt iniciovania vzniku rodinných
kroník a zaznamenávanie osudov obyvateľov mesta v histo-
ricky prelomových časoch. Termín odovzdania prác bude 30.
apríla 2012. (ra)

Vyhlásenie literárnej súťaže

Cestovatelia Ľuboš Fellner, Milan Grell a manželia Hlobe-
ňovci v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom usporiadali
v decembri v Dome kultúry v Mladej Boleslavi výstavu fotografií
s prezentáciou expedície ČAD 2010.

Výstava v Mladej Boleslavi

Základná škola s materskou školou Orešie Pezinok už niekoľ-
ko rokov veľmi úspešne spolupracuje s oddelením prevencie a
kriminality Mestskej polície v Pezinku, ktorého koordinátorom
je Bc. Miroslav Schlesinger. Prednášky sú na vysokej profesio-
nálnej úrovni a vždy primerané veku detí. V mesiacoch septem-
ber, október a november boli prednášky na témy: Bezpečná ško-
la (1. stupeň), Internet a sociálne siete (5.a 6. ročník), Riziká do-
pingu (8.ročník), Šikana a domáce násilie (7.-9. ročník), Citové
vzťahy mladistvých (9.ročník).

Prednášky sú veľmi obľúbené u žiakov a pre veľký úspech bu-
dú pokračovať aj na jar. Sme radi, že spolupráca s Mestskou po-
líciou úspešne napreduje a pomáha nielen učiteľom, ale i žia-
kom pri orientovaní sa v spletitosti a zložitosti života.

Aj touto formou chceme poďakovať príslušníkom MsP Pezi-
nok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Školský koordinátor

Spolupráca školy s mestskou políciou
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DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC
– to je názov vinárskeho podu-
jatia v Malokarpatskom regió-
ne. V tomto roku sa konalo v
dňoch 18. - 19. novembra po
dvanástykrát. Vinári a vino-
hradníci v 28 mestách a ob-
ciach od Devína až po Smo-
lenice otvorili pre milovníkov ví-
na rekordný počet pivníc – 130.
Najviac pivníc bolo otvorených
v Modre (osemnásť) a v Pezin-
ku o jednu menej. Ochutnávači
si prišli na svoje aj v dvoch naj-
väčších mestách – v Bratislave
a Trnave.

Slávnostné otvorenie poduja-
tia sa uskutočnilo v piatok 18.
novembra v novom hoteli Zo-
chova chata na Pieskoch za
účasti početných hostí. Pri tejto
príležitosti sa uskutočnila pro-
mócia Kalendára 2012 a vino-

hradníckeho a vinárskeho roka
zo štetca Petra Cpina a pera
Fedora Malíka. Ocenili tiež šíri-
teľov dobrého mena malokar-
patských vín – Jána Bošnovi-
ča, zástupcu slovenskej agen-
túry pre cestovný ruch vo Var-
šave (za propagáciu našich vín
a slovenského vinárstva v za-
hraničí), Ľuboša Machaja, zá-
stupcu generálnej riaditeľky
RTVS ( za propagáciu v éreri) a
Jozefa Sedláka, redaktora den-
níka Pravda (za dobrú propa-
gáciu písaným slovom).

V pivniciach počas celého po-
dujatia vládla príjemná nálada,
niekde sa aj spievalo a bolo po-
čuť harmoniku, tohtoročné mla-
dé vínka zjavne ochutnávačom
chutili. Niektorí vinári okrem vín
ponúkali aj tradičnú gastronó-
miu. Vstupenky na podujatie bo-

li opäť vypredané, medzi vyše
šiestimi tisícmi návštevníkov bo-
li ľudia z celého Slovenska, ve-
ľa ich prišlo aj zo zahraničia, naj-
mä z Rakúska. Organizátori zo
združenia Malokarpatská vínna
cesta a Malokarpatského osve-
tového strediska i účastníci bo-

li s úrovňou podujatia spokojní.
Samozrejme, veľký podiel na
úspechu celej akcie mali sa-
motní vinári, ktorí po dva dni bo-
li ozaj výbornými hostiteľmi. V
budúcom roku sa Deň otvore-
ných pivníc uskutoční v termíne
16.-17. novembra. (mo)

Mladé malokarpatské vínka chutili

Ochutnávači v pivnici u Pavelku

Tak znela úvodná báseň v
podvečer sviatku svätej Bar-
bory, patrónky baníkov, keď čle-
novia Malokarpatského baníc-
keho spolku v Pezinku zorgani-
zovali Svätobarborský šachtág.
Toto špecifické banícke poduja-
tie, poriadané pri významných
príležitostiach, sa uskutočnilo v
sobotu 3. decembra v priesto-
roch SOŠ na Komenského uli-
ci. Okrem primátora mesta Mgr.
Olivera Solgu, pozvanie prijal aj
predseda BSK Ing. Pavol Fre-
šo.

Šachtág prebiehal podľa zá-
sad, ktorými sa toto podujatie
riadi. Nechýbalo svätenie dup-

láku, ani „ skok cez kožu “ - pri-
jatie nových a čestných členov
do baníckeho spolku, ba ani
„ chlapský súboj...“ Potlesku sa

ušlo aj šéfredaktorovi „ nášho “
časopisu Montanrevue. Časo-
pis sa venuje baníctvu a ban-
sko-historickému dedičstvu a v

tomto roku získal 1.miesto v ce-
loslovenskej súťaži obdobných
novín a časopisov Miestne novi-
ny 2011.

Všetci účastníci večera, zá-
stupcovia baníckych spolkov a
cechov z Marianky, Kremnice,
Ľubietovej, Pukanca, Spišskej
Novej Vsi, Vyhní, Handlovej,
Bratislavy a niektorých domá-
cich organizácií spolu s rodin-
nými príslušníkmi členov baníc-
keho spolku prežili, ako v záve-
re vyslovilo „slávne, vysoké a
neomylné prezídium“ pekný ve-
čer v priateľstve a v duchu ba-
níckych tradícií. A o tom šach-
tág je. Jozef Mišuta

Na oslavu sv. Barbory

Skok cez kožu FOTO Oľga Mišutová

Po dva de-
cembrové dni
sme mohli ob-
divovať na ná-
mestí v mobil-
nom akváriu s
15 tisíc litrami
slanej vody a
špeciálne na-
simulovanými
m o r s k ý m i
prúdmi štyri plávajúce žraloky. Priviezol ich ukázať v kamióne
profesionálny kaskadér a vyštudovaný biológ Francúz Fabrice
Leieur žijúci na Slovensku. Žraloky zachránil počas ropnej ka-
tastrofy v Mexickom zálive a zabezpečil ich prevoz a lekársku
starostlivosť v Holandsku. Majiteľ týchto rýb, označovaných za
predátorov morí, žije v Leviciach a mobilné akvárium, s ktorým
momentálne putuje po Slovensku, chce zmeniť na stále v mies-
te svojho bydliska. (mo)

Mohli sme obdivovať žraloky

Po prvej tohtoročnej adventnej nedeli sa na Radničnom ná-
mestí objavil krásny vianočný strom, ktorý sa slávnostne roz-
svietil pre všetky pezinské deti podvečer 4. decembra na pokyn
samotného Mikuláša. Urastený smrek mestu pre tento účel ve-
novala rodina pani Zuzany Ižovej z ulice Obrancov mieru. Ďaku-
jeme. MsÚ Pezinok

Mestský vianočný strom

Zasadanie prezídií Únie miest Slovenska a Klubu primátorov
miest SR sa uskutočnilo 25. novembra v Turčianskych Tepli-
ciach. Primátori prerokovali vážnu ekonomickú situáciu sa-
mospráv a pripravované opatrenia vlády SR, ktoré budú mať do-
pad na budúcoročný rozpočet. Úniu viedol jej viceprezident
Vladimír Butko, primátor Trnavy a Klub jeho prezident Oliver
Solga, primátor Pezinka. Do Klubu primátorov boli prijaté ďalšie
tri mestá. (ra)

Rokovanie ÚMS a KPM

Krátkej študijnej cesty v rakúskom Petronell Carnuntum zame-
ranej na destinačný manažment a slovensko-rakúsku cezhra-
ničnú spoluprácu sa zúčastnil spolu s primátormi regiónu a pra-
covníkmi BSK aj pezinský primátor Oliver Solga. Cieľom roko-
vaní bolo o. i. preveriť možnosti získania finančných prostried-
kov EÚ na rekonštrukciu tzv. Mestského domu na Holubyho 22
v Pezinku. (ra)

Pezinské gymnázium medzi úspešnými

Medzi potenciálnymi kandidátmi na post verejného ochrancu
práv – ombudsmana Slovenskej republiky sa objavili aj mená
dvoch Pezinčanov. Podľa denníka Sme navrhlo OZ Pro Civitas
advokátku Zuzanu Čaputovú, ktorá však vzápätí reagovala, že
sa touto možnosťou vôbec nezaoberá. Ďalším Pezinčanom,
ktorého meno sa spomenulo v súvislosti s možnou kandidatú-
rou, je právnik JUDr. Milan Galanda.

Ombudsmana volí Národná rada z kandidátov, ktorých jej
navrhne najmenej 15 poslancov Národnej rady. (ra)

Prečítali sme si

Organizátori Cyklomaratónu 2012 pozývajú potencionálnych
záujemcov o toto podujatie na prvé stretnutie, ktoré sa uskutoč-
ní v stredu 18. januára 2012 o 17.00 hod. na Mestskom úrade v
Pezinku. Účastníci stretnutia sa dozvedia predpokladaný pro-
gram tradičného amatérskeho cyklistického podujatia a bližšie
o jeho trase (východné Slovinsko, prejazd k Jadranu, s cieľom
pravdepodobne v Izole).

Stretnutie k Cyklomaratónu 2012

Projekt PIMMS TRANSFER bol zameraný na zozbieranie dát
o spôsobe dopravy do školy a zo školy. Išlo v ňom o podporu ro-
dičov, detí a mladých ľudí, aby cestovali do školy udržateľnými
druhmi dopravy – či už ide o chôdzu, jazdu na bicykli, verejnú do-
pravu alebo cestovanie autom spôsobom prepravy viacerých
osôb. Ocenené boli štyri školy Bratislavského samosprávneho
kraja, medzi nimi aj pezinské Gymnázium. Z rúk predsedu BSK
Pavla Freša prevzali ocenenie Ema Brunovská, Ivana Haca-
jová a Tereza Dutková. (ra)

Výmena skúseností

23. decembra 2011 sa dožíva

významného životného jubilea

– 80 rokov, Ing. Anton Urban.

Narodil sa v Černovej pri Ru-

žomberku. Po skončení gym-

názia pokračoval v štúdiu na vy-

sokej škole ČVUT v Prahe, kde

skončil s diplomom Ing. Jeho

ďalšia cesta viedla do Banskej

Bystrice, kde učil na prie-

myslovke. Vždy túžil po výsku-

me, preto odišiel do Tesly Ora-

va, kde pracoval ako vývojový

pracovník. Odtiaľ prešiel do

Tesly Bratislava. Tu dostal po-

nuku pracovať v Slovenskej

akadémii vied , Ústave merania

a meracej techniky, čo aj využil.

Pracoval tam až do dovŕšenia

dôchodkového veku.

Po presťahovaní do Pezinka

(1983) začal pôsobiť v chrámo-

Anton Urban sa dožíva osemdesiatky

vom zbore a tiež ako orga-

nista. Bol jedným zo za-

kladajúcich členov me-

dzinárodného festivalu

chrámových zborov Ad

Una Corda v Pezinku.

Pôsobil aj ako člen re-

dakčnej rady Pezinčana.

Jeho záľubou je hudba.

Už v mladosti pôsobil vo

viacerých ľudových súbo-

roch ako harmonikár, ale

najviac ho lákal organ.

Ako samouk začal hrávať

v Černovej a postupne na
každej zastávke svojej životnej

cesty.Aktívne ako organista pô-

sobil aj v Pezinku. Na organoch

vie nielen hrať, ale dokáže ich

aj opraviť.

Jubilantovi k vzácnemu jubi-

leu blahoželáme a želáme mu

do ďalších rokov života pevné

zdravie a a veľa životného opti-

mizmu. (pr)

Mesto získalo do svojho majetku v ostatných dňoch dva zaují-
mavé pozemky. Výmenou s Ministerstvom vnútra SR sme získali
pozemky na Fajgalskej ceste vo výmere 7 974 metrov štvorco-
vých. Tieto budú slúžiť na vybudovanie troch športovísk a to ho-
kejbalového areálu, skateparku a bicrosovej dráhy. Za tento areál
sme štátu odovzdali pozemok pod spevnenými plochami a budo-
vou Hasičského a záchranného zboru vo výmere 7 308 metrov
štvorcových. Hasičské ihrisko nebolo súčasťou zámeny a je stále
majetkom mesta. Druhú nehnuteľnosť časť pozemku na
Dubovom vŕšku (bývalá motokárová dráha) sme získali kúpou od
súkromného vlastníka. Za pozemok vo výmere 1060 metrov
štvorcových sme zaplatili 31 800 eur. Rozšírili sme si tak areál náš-
ho manipulačného dvora, na ktorom by mala byť v budúcnosti vy-
budovaná aj karanténna stanica pre odchytených psov.

Mesto Pezinok si 2. decembra úspešne zopakovalo elektronic-
kú aukciu, pri ktorej predávalo stavebný pozemok Na Bielenisku.
Prihlásených bolo 12 záujemcov a počas dvojhodinovej aukcie sa
suma vyšplhala zo znalcom odhadovaných 105 850 eur na ko-
nečných 178 000 eur. Je to prvá suma, kapitálový príjem mesta,
ktorá pôjde do budúcoročného rozpočtu. Opäť sa potvrdilo, že ten-
to typ predaja majetku mesta nie je len jedným z najtransparent-
nejších, ale aj ekonomicky najvýhodnejších spôsobov nakladania
s majetkom.

Mesto získalo dva pozemky

Úspešný predaj

Tvár v tvare ...vínna réva, tvorba z dreva...s podtitulom , taký je
názov výstavy sôch, šperkov a plastík v originálnom prevedení
Antona Viznera v priestoroch Malokarpatského múzea vo Svä-
tom Jure. Výstavu otvorili 19. novembra a potrvá až do 20. januára
budúceho roka. Hostinec u Bendu organizuje v sobotu 21. januára 2012 sú-

ťaž vo vytápaní oškvarkov. Súťažné tímy sa môžu prihlásiť do
15. 1. 2011.

Súťaž vo vytápaní oškvarkov

Výstava sôch, šperkov a plastík
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JANUÁR

6.1. – Mestské trojkráľové orientačné preteky

15.1. – Novoročný koncert.

17.1. – Odsúdení na špionáž

18.1. – Šitý šperk z korálikov

19.- 21.1. – ITF Slovakiatour 2012

21.1. – Ples vinárov.

21.1. – Rozprávková sobota

21.1. – Ahoj rozprávka

27.1. – Disco pre -násťročných.

27.1. – Ples Gymnázia Pezinok.

29.1. o 15.00 hod. – Poupratujme si v skrini

– 13. ročník .
Centrum mesta. Organizátor: MUDr. Pavol Poláček, tel. 0908
930 360, Klub orientačného behu Sokol Pezinok,

Dom kultúry. Kontakt: Pezinské
kultúrne centrum, Ing. Ingrid Noskovičová, 033/641 3949, e-mail:

,
– beseda s regionálnym autorom

Artúrom Soldánom o jeho knihe pre študentov a verejnosť.
Malokarpatská knižnica. Kontakt: V. Šikulová, O. Rybecká 033/
641 2315, e-mail:

– tvorivé popoludnie pre deti a
mládež. Epicentrum – Centrum voľného času v Zámockom
parku. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033/641 2020,

,
– Medzinárodný veľtrh ces-

tovného ruchu , prezentácia mesta Pezinok. Výstavisko Incheba
Bratislava. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, MsU Pezinok, 033/ 6901
106, ,

Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Dipl.Ing.
František Slezák CSc., 033/64051 55, , QUICK
Production SK

– Epicentrum – Centrum voľného
času. Kontakt: 033/641 2020, ,

– predstavenie pre deti. Dom kultúry.
Kontant: 033/641 3949, e-mail:

,
Centrum voľného času v Zá-

mockom parku. Kontakt: tel. 033/641 2020,
,

Dom kultúry. Kontakt: RNDr.
Alžbeta Vodová, 033/641 3639, e-mail:

– novoročná burza
rôzneho sortimentu. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta
Žáková, 0911 334 552, 033/ 640 40 35,

www.sokolpe-
zinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

dospele.odd@kniznicapezinok.sk

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

riaditel@gymsenpk.e-
du.sk

pezinok@sng.sk
www.sng.sk

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

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

fff@rsb.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

kulturnecentrumpezinok@stonli-
ne.sk www.kcpezinok.sk

epicentrum.pezinok@g-
mail.com www.epicentrum.org

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

e-
mail: muzeumpezinok@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
www.kcpezinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonli-
ne.sk www.kcpezinok.sk

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

,

Centrum voľného
času v Zámockom parku. Kontakt: 033/641 2020,

,
Dom kultúry. Kontakt: Ing. Emanuel

Noga, Klub podnikateľov mesta Pezinok, tel. 0907 987 296
za účasti mladej slovenskej

autorky Mirky Abelovej. Malokarpatská knižnica – pre študentov
a verejnosť. Kontakt: V. Šikulová, O. Rybecká, 033/641 2315,
e-mail: ,

- 18. ročník tradičného
podujatia. Dom kultúry. Kontakt: František Féder, 0905 342 261,

– Valentínske srdiečkovanie. Výroba srdiečok
z papiera, kvetov a hliny. Schaubmarov mlyn. Kontakt: 0911 334
552, 033/ 640 4035, ,

– predstavenie pre deti. Dom kultúry.
Kontakt: 033/641 3949, e-mail:

,
CVČ v Zámoc-

kom parku. Kontakt: tel. 33/641 2020,
,

CVČ v Zámockom parku.
Kontakt: tel. 033/641 2020, ,

– 3. ročník degustácie najlep-
ších vín z Pezinka a okolia. Otvorené pivnice. Kontakt: PhDr.
Martin Hrubala PhD., Mgr. Ľubomír Janečka, 033/641 2057,

,
– Slovenská extraliga vo volenom

mariáši. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pitoňák, Ingrid Noskovičo-
vá, 033/641 3949, e-mail: ,

– divadelné predstavenie. Dom kultúry.
Kontakt: 033/641 3949, e-mail:

,
CVČ v Zámockom parku.

Kontakt: 033/6412020, ,

3.2. – Prázdninová študovňa pre školákov.

4.2. – Ples podnikateľov.

7.2. – Prezentácia knihy Striptíz

10.2. – Benefičný ples Farnosti Pezinok

12.2. o 15.00 hod.

12.2. – Ahoj rozprávka

16.2. – Tvorivé popoludnie pre deti a mládež.

17.2. – Európa v škole, komisia.

18.2. – Pezinské vínne pivnice

18.2. – Veľká cena Pezinka

20.2. – Malé, ale milé

20. - 24. 2. – Jarný prímestský tábor.

FEBRUÁR

21.2. – Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu.

26.2. – Rozprávkový karneval pre deti.

28.2. – Pochovávanie basy

2.-3.3. – Pezinský plavecký maratón

8.3. – Divadelné predstavenie.

9.3. – Európa v škole

14.3. – Plstenie

15.3. – Najmenší festival detí MŠ

15. - 17.3. – Otvorenie štúdia Slovenskej vinárskej akadémie

16.3. – Tvorivé dielne pre deti.

16.3. – Koncert pre deti.

17.3. – RYTMIA

18.3. o 15.00 hod. – Zahráme vám rozprávku

18.3. – Ahoj rozprávka

Garant:
MVDr. Peter Weiss, Peter Ronec, Klub sprievodcov mesta Pe-
zinok. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106,

22.2. – Osobnosť Pezinka. Dom kultúry. Kontakt: 033/641 39 49,
e-mail: , www.

Dom kultúry. Kontakt:
CVČ – 033/641 2020, ,

– FS Obstrléze a Únia žien
Slovenska. Dom kultúry. Kontakt: k

,

– 7. ročník 24 hodinovej
NONSTOP plaveckej štafety. Mestská plaváreň Pezinok. Kon-
takt: Mestský podnik služieb, Ing. Miroslav Lošonský, 0905 222
096, e-mail: , MsÚ Pezinok,
Mgr. Peter Vlasák 033/ 6901 106, ,

Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pi-
toňák, Ing. Noskovičová, PKC, 033/ 641 3949, e-mail:

,
– slávnostné vyhodnotenie súťaže. CVČ

Zámocký park. Kontakt: tel. 033/641 2020,
,

– drobné ozdoby z ovčieho rúna. Tvorivé popo-
ludnie pre deti a mládež. CVČ Zámocký park. Kontakt: 033/641
2020, ,

. Dom kultúry. Kontakt: 033/
641 3949, e-mail: ,

Pezinok. Kontakt: Dipl. Ing. František Slezák,CSc., 033/640 51
55,

CVČ Zámocký park. Kontakt:
033/641 2020, ,

Dom kultúry. Kontakt: 033/641 3949, e-
mail: ,

– prehliadka moderných tancov. Dom kultúry.
Kontakt: CVČ – 033/641 2020, ,

– divadelné pred-
stavenie v podaní súborov zo ZUŠ a divadelných krúžkov.
Schaubmarov mlyn. Kontakt: 0911 334 552, 033/640 4035,

,
– predstavenie pre deti. Dom kultúry.

Kontakt: 033/641 3949,
,

peter.vla-
sak@msupezinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk kcpezi-
nok.sk

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

ulturnecentrumpezinok@st-
online.sk www.kcpezinok.sk

miroslav.losonsky@mpspezinok.sk
peter.vlasak@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

kulturne-
centrumpezinok@stonline.sk www.kcpezino.sk

epicentrum.pezino-
k@gmail.com www.epicentrum.org

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

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.k-
cpezinok.sk

evirs@evirs.sk

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

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

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

pezi-
nok@sng.sk www.sng.sk

e-mail: kulturnecentrumpezinok@stonli-
ne.sk www.kcpezinok.sk

MAREC

Kalendár podujatí na I. štvrťrok 2012Kalendár podujatí na I. štvrťrok 2012
18.3. – Jarný folkový salón

22.3. – Vynášanie Moreny – oslava jari.

24.3.– Otvorené majstrovstvá okresu vo volenom mariáši

26.3. – Výročná schôdza Jednoty dôchodcov.

26. - 31. 3. – Týždeň slovenských knižníc

29.3. o 18.00 hod.– Jarný koncert.

30.3. – Oslava Dňa učiteľov

30.3. – Oslobodenie Pezinka – oslavy 67. výročia oslobode-
nia mesta.

31.3. – Tanečná súťaž O pohár PKC.

(J. Stivín). Dom kultúry. Kontakt:
033/641 3949 ,

Kontant: 033/641 2020,
,

–
7. ročník. Dom kultúry. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a J. Chrapko, tel.
0905 716 825

Dom kultúry.
Kontakt: Eva Zouzalíková, MO JDS, 033/641 3414.

– autorské besedy,
stretnutia s osobnosťami literárneho života, celoročné vyhodno-
tenie literárno-výtvarnej súťaže za rok 2011. Malokarpatská kniž-
nica. Kontakt: V. Šikulová, O.Rybecká, 033/641 2315, e-mail:

Dom kultúry. Kontakt: ZUŠ
E. Suchoňa, 033/641 2256, 0905 979 539. e-mail:

,
– kultúrny program pre učiteľov pe-

zinských škôl. Dom kultúry. Kontakt: Mgr. Renata Minarovičová,
MsÚ Pezinok, 033/ 6901 130,

,

Kontakt: MsÚ – sekreteriát primátora, 033/6901 101,
e-mail: ,

,
Dom kultúry. Kontakt:

033/641 39 49, e-mail: ,
a KST Petan

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpe-
zinok.sk

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

dospele.odd@kniznicapezinok.sk

zuspezi-
nok@rsb.sk www.zuspezinok.sk

renata.minarovicova@msupezi-
nok.sk www.pezinok.sk

bibiana.pilna@msupezinok.sk maria.odehnalova@m-
supezinok.sk www.pezinok.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
www.kcpezinok

Kontakt na organizátorov

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

EPIcentrum – CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA EUGENA SUCHOŇA

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ GALÉRIA

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

(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:

,
– GALÉRIA INSITNÉHO 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:

,

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

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

zuspezi-
nok@rsb.sk www.zuspezinok.sk

pezinok@sng.sk

dospele.odd@kniznicapezinok.sk

muzeumpezi-
nok@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk
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Príprava na Vianoce sa v Pezinku začala do-
mácimi zabíjačkami od polovice decembra, aby
ľudia mali klobásky a jelítka na Vianoce a na
Nový rok šunku, ktorá sa musela dovtedy vyú-
diť. Domáci uvarili za kotol zabíjačkovej kaše
z krúp (tzv. žobrácka kaša), ktorú jedli každý
deň. Celý advent sa inak varili pôstne jedlá
ako šošovicová kaša, múčne a mliečne jedlá.
Chladné počasie umožnilo skladovanie zabí-
jačkových výrobkov, ale aj tak ľudia nosievali vý-
služku susedom a príbuzným: jelítka, mäso, ka-
pustu, ovar. Keď zabíjali susedia, opäť odniesli
zabíjačku svojim susedom a tak mal každý k
dispozícii čerstvé mäso, keďže nemali chladnič-
ku. Keď mäso zasolili do suda, vydržalo dlhý
čas. Bolo vhodné na pečenie alebo varenie (na-
pr. guláš), ale nie na vyprážanie. Na vyprážanie
slúžilo čerstvé mäso zo zabíjačky od susedov,
ale to až značne neskôr, v 50. rokoch, keď sa za-
čali vyprážať rezne.

Na Cajle ako posledná zabíjala rodina Rosí-
palová – priamo na Štedrý deň, keď sa už ostat-
ní venovali vinšovaniu a spievaniu vianočných
piesní. Preto vznikla posmešná pesnička na me-
lódiu vianočnej piesne Čas radosti, veselosti:

Na Štedrý deň bol každý rok sneh, aspoň 20 –
30 cm. V tento deň Pezinčania držali pôst a nič
nejedli. Keď mali doma deti, uvarili pre nich na
obed kyslú zemiakovú polievku s chlebom.
Ostatní jedli až pri štedrej večeri, ktorú tvorila ka-
pustová alebo šošovicová polievka so sušený-
mi hríbmi a zemiakmi (bez mäsa), prípadne aj
so slivkami, keď boli k dispozícii, makové alebo
orechové pupáky, jabĺčka, oplátky, orechy a po
večeri aj koláče – orechové a makové záviny a
calty.

V Grinave sa večera začala o siedmej hodine.
Členovia rodiny sa poobliekali a poumývali.
Otec sa pomodlil modlitby Otče náš, Zdravas a
Sláva a poďakoval: „Pane, požehnaj tieto dary,
ktoré nám zo svojej štedrosti dávaš.“ Alebo sa
všetci pomodlili modlitbu Anjel Pána a poďako-
vanie. Na začiatku večere všetci členovia rodiny
ochutnali oblátku s medom a nadrobno nakrája-

Čas radosti, veselosti ženy ploty pálá
a tá stará Rosípalka jelitá obára.
Ludé sú v kostele, jelitá po stole
a tá stará Rosípalka v postele.

ný štrúčik cesnaku. Potom jedli kapustnicu a
makové, orechové, alebo syrové pupáky. Na
štedrovečernom stole nesmel chýbať vianočný
dar pre každého, ovocie na tanieri: jablká, hruš-
ky, hrozno a orechy, ktoré sa rozbili. Tomu kto
mal pokazený orech, sa predpovedalo sa, že
skôr zomrie. Hrozno si uchovali do Vianoc, v piv-
nici zavesené na „kocúri“ - konári s hroznom.
Aby mal živiny, bol priložený k zemiakom alebo
bumbure. Zemiak, na ktorom bol nastoknutý,
mu dodával vlahu. Na záver večere sa otec rodi-
ny poďakoval: „Ďakujeme Ti, Pane, za tieto tvo-
je dobroty.“ Otec deťom hovoril: „Dúfam, že ste
nejedli jedlo, lebo by ste nevideli baránka, kte-
rý utekal po strechy.“ Ráno po koledovaní sa
otec pýtal detí, kto z nich bol dobrý a videl ba-
ránka. Deti sa však nepozerali po strechách,
ale pozorne čakali, kedy vyjde gazdiná von z
domu a odmení ich, a preto baránka nikdy nevi-
deli.

Po večeri si príbuzní a známi chodievali za-
spievať pod oknami. Spev vianočných piesní sa
nádherne rozliehal mestom. Návšteva zaspie-
vala vonku pod oknom pieseň a domáci ich
hneď vpustili dovnútra. Išlo najmä o piesne Na-
rodil sa Kristus Pán, Pastieri, pastieri hore
vstaňte a ďalšie pastierske piesne. Občas zvykli
Pezinčanom zaspievať aj obyvatelia Limbachu
cestou na polnočnú do Pezinka. Domáci ich po-
núkli štamperlíkom.

Pôvodne sa pod oknom spievala táto pieseň:

Polnočná omša bola v dolnom a kapucínskom
kostole. Po jej skončení z veže dolného kostola
vyhrávala hudba pieseň Tichá noc. Po návrate z
polnočnej si domáci ešte zajedli koláč a čaj od
večera a išli spať. Kto chcel, už mohol jesť mä-
so, keďže skončil pôst.

V Grinave mal počas vianočnej noci dôležitú
úlohu hlásnik, ktorým bol hrobár strýco Jano
Petrík. Chodil po dedine s halapartňou, na kto-

Strunka, strunka, zelená jablonka.
Pod ňou sedia pastierovia,
jedia kašu z hrnca.
Andel k nim prilecel,
takto im povedzel:
že sa Kristus Pán narodil v Betleheme,
aby každý vedzel.

rej mal napichnuté jablko s rozmarínom so stuž-
kou. Hlásil každú hodinu až do šiestej hodiny rá-
no, s výnimkou polnoci. O polnoci totiž lietali bo-
sorky a tých sa ľudia báli. Polnoc je hodina du-
chov a tí chcú mať pokoj.

Vianočný stromček bol ozdobený jabĺčkami a
orechmi zabalenými do staniolu. Na jeho vr-
cholci bola staniolová hviezda. Salónky nahrá-
dzala kocka cukru zabalená v staniole alebo v
ružovom papieriku (flúsky) a čokoládky: zmes z
kakaa, cukru, nasekaných orechov a stužené-
ho tuku naliata do formičiek, obalených stanio-
lom.

Keď bol vonku silný mráz, deti vyniesli formič-
ky na dvor, kde čoskoro stuhli a mohli ich zaba-
liť. Skromnú výzdobu dotvárali oplátky, hrozno,
sviečky a vo formičkách upečené srdiečka a vtá-
čiky z chlebového cesta .

Srdiečka boli zabalené do strieborného alebo
zlatého staniolu. V Grinave vianočný stromček
zdobili rodičia potajme, a to večer, keď deti išli
koledovať po domoch. Keď sa deti vrátili domov,
rodičia im povedali, že tu bol Ježiško, ktorý pri-
niesol stromček. Deti sa často ponáhľali, aby
uvideli Ježiška, ale nikdy ho nezastihli.Vianoč-
ný stromček bol zavesený na klinci, pripevne-
nom na drevenej povale.

Na druhý deň, na Božie narodenie, mal byť
každý doma ako na každý veľký sviatok. Preto
aj obed bol slávnostný: mäsová polievka, peče-
né mäso, zemiaky, uhorka a na večeru a na po-
núknutie pre návštevy šunka, údené mäso a ka-
pusta. Rodiny sa navštevovali až na druhý deň
– na sv. Štefana a navzájom si vinšovali starým
pezinským vinšom: „Vinšujem vám tieto slávne
sviatky, Krista Pána narodenie, čo si od Pána
Boha žiadate: zdravie, šťastie, hojné Božské po-
žehnanie, hojnosť vína, hojnosť chleba, dlhého
života, stáleho pokoja, menších hriechov, väč-
šej radosti, po smrti kráľovstvo nebeské. Aby
sme sa mohli s týmto novonarodeným Ježiš-
kom jedenkrát stretnúť a tú krásnu pieseň so

zbormi anjelskými spievať: Sláva Bohu na vý-
sostiach a na zemi pokoj ľudom dobrej vôle.“ V
Grinave v tento deň suseda susede nezabudla
pripomenúť: „Pošli dievčence ešte za prítmia,
aby prišli zavinšovať, ale len dievčence – chce-
me jalovičky, nie juncú.“ Preto museli ako prvé
prísť do domu dievčatá.

Na svätého Jána apoštola a evanjelistu, 27.
decembra, si ľudia vložili do kapustnice aj kúsok
klobásky, (na Štedrý večer sa jedla bez mäsa).
V ten deň bol kostol hojne navštevovaný, keďže
sa svätilo víno. Ľudia navštevovali chrám kaž-
dodenne počas vianočného obdobia, keďže bo-
li doma.

Na slávnosť Zjavenia Pána, ľudovo Troch krá-
ľov, obchádzali domy pezinských farníkov pán
farár, kostolník a rechtor a sprevádzal ich mi-
ništrant. Prichádzali len do domov, kde si ich
vopred zavolali. Koledníci zaspievali pieseň:
„

Pán farár požehnal dom a pokropil
ho svätenou vodou a na dveraje napísal 19C+-
M+B+ 50. Po kolede domáci ponúkli hostí, tí si
zajedli a išli do ďalšieho domu.

V Grinave nechodil po domoch koledovať
kňaz, ale traja 20-30 roční mládenci prezlečení
za troch kráľov. Vošli do každého domu bez
ohľadu na to, či tam bývali chudobní alebo boha-
tí ľudia. Všade im dali nejakú tú korunu.
Grinavskí chlapci chodievali koledovať do iných
obcí a do Grinavy prichádzali zase traja králi z
okolia. Čím viac dedín prešli, tým viac si zarobili.
Najčastejšie to boli obce Viničné a Slovenský
Grob. Do Modry však nechodievali, keďže ich
tam raz prichytili četníci, odviedli ich na četnícku
stanicu, kde sa museli umyť, odložiť čapice do
tašky a v civile ísť domov, lebo Modra je slo-
bodné kráľovské mesto. Odvtedy sa Modre vy-
hýbali. Traja králi mali na hlavách papierové ča-
pice v tvare kráľovskej koruny, pričom koruna
každého kráľa mala inú farbu: čiernu, červenú a
modrú. Čierny kráľ mal začernenú tvár, ďalší z
nich držal v ruke šabľu vystrúhanú z dreva.
Okrem troch kráľov chodievali od Vianoc po do-
moch koledovať 15-16 roční betlehemci, ktorí
mali tiež šabľu, ale na rozdiel od troch kráľov dr-
žali v rukách betlehem.

Veseľ sa ľudské stvorenie, prišlo k nám naše
spasenie. Radujme sa, veseľme sa v tomto no-
vom roku!“

Peter Sandtner

Vinšovali starým
pezinským vinšom

Štedrý deň

Po večeri išli spievať

Zdobenie vianočného
stromčeka

Koledovanie po domoch

Staré vianočné zvyky v PezinkuStaré vianočné zvyky v Pezinku

Tieto slová svätého Augus-
tína by pokojne mohli byť mot-
tom každého chrámového sú-
boru, hudobného telesa, spe-
váka či poslucháča, ktorý má
otvorené srdce a dušu pre to,
čomu naozaj verí. Hudba sa sta-
la aj mottom života pána Ja-
rolíma Šipoša (nar.1928). Je-
ho rodina sa do nášho mesteč-
ka prisťahovala počas druhej
svetovej vojny, aby tu našla lep-
ší život a vnútorný pokoj, tak
prepotrebný pre dospelých i de-
ti rodiny Šipošovcov. Jarolíma
rodičia viedli k viere a aj vďaka
nej sa v živote malého chlapca
udiali onedlho priam zázračné
veci: našiel si cestu do miestne-
ho speváckeho zboru, začal sa
aktívne zapájať do spevu po-
čas bohoslužieb i svätých omší
a aj keď sám o svojom hudob-
nom talente azda ani netušil,
možno si len povedal, že aj ces-
ta k hudbe je jednou z ciest k
Bohu. Pre Jarolíma sa odvtedy
hudba stala dôležitou súčasťou
jeho každodennosti. Naučil sa
hrať na klavíri, postupne sa od-
vážil ukázať aj ako sólový spe-
vák zboru a neskôr dokonca

chytil do rúk dirigentskú palič-
ku.

Prvý spevácky spolok v Pe-
zinku má v rodnom liste zapísa-
ný rok narodenia 1867 a ak mal
spočiatku v pláne vystupovať
počas roka na troch hlavných
koncertoch – na sviatok založe-
nia spolku, na Silvestra a fa-
šiangy, na občianskych i cirkev-
ných slávnostiach a pri boho-
službách, v päťdesiatych a pr-
vej polovici šesťdesiatych ro-
kov minulého storočia bola čin-
nosť rozrastajúceho sa pezin-
ského chrámového zboru vďa-
ka silnejúcemu protinábožen-
skému tlaku v silne potláčaná.
Nesmel organizovať žiadne
koncertné vystúpenia a jeho čin-
nosť sa musela obmedziť len
na bohoslužby. Spevácky zbor
však, našťastie, nezanikol, ba
práve naopak. Normalizácia
akoby všetkých zomkla k sebe
v snahe vytrvať. Nácviky pre-
biehali v súkromí, v rodinnom
prostredí jednotlivých členov sú-
boru a možno aj vďaka tomu v
ňom našli svoje miesto starí,
mladí i deti mladých.

Aj súkromný život Jarolíma Ši-

poša sa uberal smerom, ktorý
výrazne dláždila hudba. Na pr-
vom mieste však bola rodina,
ktorá sa postupne rozrástla o
štyri deti a Jarolím bol odrazu
ako otec štyroch chlapcov po-
stavený pred dôležité rozhod-

nutie: prijať vytúžené miesto v
speváckom zbore Slovenskej
filharmónie, alebo ostať pri rodi-
ne, svojom pôvodnom povolaní
a pri pezinskom speváckom
zbore? Zodpovednosť k ostat-
ným nakoniec predčila osobné
ambície a bolo rozhodnuté...

Rok 1968 priniesol uvoľnenie
tlaku v spoločnosti, čo hralo do
karát aj súborom ako bol ten

náš, pezinský. Konečne sa roz-
trhlo vrece s verejnými vystúpe-
niami, umenie speváckeho zbo-
ru sa razom dostalo do povedo-
mia širšej verejnosti a dostavili
sa aj prvé úspechy: súbor v
Pezinku zorganizoval prvý roč-
ník hudobného festivalu svojho
druhu - Sakro Song, dokonca
vycestoval do Ríma, aby sa
tam predviedol a porovnal si si-

ly so svetom.
Nadšenie však
netrvalo dlho a o
krátky čas sa
zbor opäť musel
stiahnuť do ús-
trania. Nacvičo-
val prevažne v
kostole, ku kto-
rému sa viažu o-
krem pekných aj
absurdné zážit-
ky. Napríklad
ten, keď člen

Kto spieva, dvakrát sa modlí

ŠTB kontroloval počas skúšky
všetky noty, či v nich nenájde taj-
né šifry. Alebo ten, keď zástup-
ca moci krúžil baterkou pred tvá-
rou každého člena súboru, aby
večer po skúške zistil, kto je
kto...

Súbor však obstál aj v tejto
skúške a ako sa striedal rok s ro-
kom, striedali sa v speváckom
zbore aj jeho členovia. Starší

odchádzali, prichádzali mladí,
ruku si medzi dverami podávali
často celé rodiny a taká bola a
dodnes aj je atmosféra v súbo-
re. Vrúcna, rodinná, priateľská.
Podobným spôsobom sa me-
dzi členov spevokolu dostal aj
deväťročný syn Jarolíma Šipo-
ša, Marián. Chlapec mal rovna-
ký hudobný talent ako jeho
otec: od jedenástich rokov hrá-
val na organe a doprevádzal na
ňom bohoslužby, spieval pri li-
turgii a pri tom všetkom mimo-
voľne sledoval, ako jeho otec
vedie zbor, ako sa pripravuje na
skúšky a spoločné stretnutia.
Keď v roku 1986 pán Šipoš o-
chorel, nikto, ani jeho syn netu-
šil, že je to veľmi vážne. Otec si
však tesne pred odchodom do
nemocnice zavolal svojho syna
Mariána a vysvetlil mu, ako sa
číta partitúra, ako sa dirigent
orientuje v dirigentských sché-
mach a zveril mu aj knihu
Základy dirigovania. Z nemoc-
nice sa už pán Jarolím Šipoš
nikdy nevrátil, odišiel v januári
1987.

Pätnásťročný Marián sa za-
choval ako zrelý muž a napriek
strate dôležitého človeka pre-
vzal celý súbor a začal ho pri-
rodzene viesť. Po prvýkrát sa
pred svojich spevákov postavil

hneď na jar, len pár mesiacov
po otcovej smrti. A stojí pred
ním dodnes, už celých dvad-
saťpäť rokov! Pod Mariánovým
vedením sa súbor rozrástol o
nových, talentovaných členov,
dostal svoje hrdé meno Ad Una
Corda, začal opäť verejne kon-
certovať a zbierať za svoje hu-
dobné umenie vzácne trofeje a
ocenenia.

Stále je to však súbor s veľ-
kým srdcom, ktorý myslí aj na
druhých a na ľudí v núdzi.
Okrem iných aktivít súbor zalo-
žil a udržiava nádhernú tradíciu
benefičných koncertov Cesty k
sebe, z ktorých výťažok je tra-
dične venovaný Klinike detskej
psychiatrie Detskej nemocnice
s poliklinikou na bratislavských
Kramároch.

a bude sa
niesť nielen v znamení pomoci
najmenším, ale i v znamení úcti-
vej spomienky na pána Jarolí-
ma Šipoša a všetkých bývalých
členov zboru Ad Una Corda. Aj
vďaka nim v našom meste stále
žije dobro, ktoré do ľudských
sŕdc prináša hudba.

Jedenásty ročník
koncertov Cesty k sebe sa
uskutoční už 15. januára
2012, o 16. hodine, v kláštor-
nom kostole Najsvätejšej
Trojice v Pezinku

Gabina Weissová

Pezinský zbor
na festivale
Sakro Song

(1969). Diriguje
Jarolím Šipoš.
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Slovenské národné múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra Mo-
dra spoločne s Muzeálnou spoločnosťou z Modry pripravili au-
tobusový zájazd na otvorenie výstavy slovenskej figurálnej ke-
ramiky v Rakúskom národopisnom múzeu vo Viedni. Auto-
busového zájazdu sa okrem Modranov zúčastnili aj viacerí Pe-
zinčania. Na vernisáži sa veľkému počtu domácich i sloven-
ských hostí prihovorila riaditeľka múzea Dr. Margot Schindler.
Za slovenskú stranu mal príhovor generálny riaditeľ SNM
PaeDr. Rastislav Púdelka. Na podujatí bol prítomný aj veľvysla-

nec SR v Rakúsku Dr. Peter
Lizák a známy 89- ročný
modranský keramikár Ignác
Bizmayer, ktorý sa vo Viedni
prezentuje viacerými vzácny-
mi exponátmi. Súčasťou ver-
nisáže bolo premietnutie me-
dailónu o I.Bizmayerovi, kul-
túrny program, prezentácia
modranských vín a predaj po-
hľadníc, publikácií a suvení-
rov. Výstava v Rakúskom ná-
rodopisnom múzeu vo Viedni
potrvá do 12. februára 2012.

Peter Ronec

Výstava slovenskej keramiky vo Viedni

V dňoch 10.-13. novembra sa v mexickej Méride uskutočnil 2.
ročník medzinárodného žánrového filmového festivalu Mór-
bido. Na jeho organizácii sa podieľala aj Pezinčanka Jana
Jántová.

Mórbido je najväčšie mimovládne kultúrne podujatie na yuca-
tánskom polostrove. Jeho druhý ročník navštívilo 4300 divákov.
Festival je zameraný na žáner fantasy a horor. Okrem filmových
predstavení sa uskutočnili konferencie na filmové témy a výsta-
va výtvarných prác. Diváci sa mohli zúčastniť aj na diskusii s po-
zvanými hosťami, medzi ktorými boli režiséri a producenti pre-
mietnutých snímok.

Mórbido Mérida si kladie za cieľ filmovú výchovu, aktívnu par-
ticipáciu publika a úlohu prinášať na Yucatán filmové premiéry a
aktivity, ktoré v tejto časti Mexika nie sú celkom bežné. Do budú-
ceho ročníka organizátori pripravujú napríklad projekciu Metro-
polisu so živým koncertným doprovodom domáceho symfonic-
kého orchestra. Festival Mórbido Mérida je príkladom študent-
skej iniciatívy, keďže jeho zakladajúcimi organizátormi sú štu-
denti. (jj)

Medzinárodný filmový festival Mórbido

„Bez tiaže“ je názov výstavy

Júlie Piačkovej v Malokarpat-

skom múzeu na Štefánikovej uli-

ci v Pezinku. Na domácej pôde

sa tak pomyselne uzatvorí séria

výstav, ktorými sa tento rok vý-

tvarníčka predstavuje verejnos-

ti pri príležitosti svojho životné-

ho jubilea. Na výstave sú maľby

z posledných troch rokov i výni-

močne veľkých rozmerov a

menšie grafiky. Ako napovedá

názov, hlavným námetom obra-

zov sú vznášajúce sa figúry ako-

by v beztiažovom prostredí. I-

deálny priestor na to poskytujú

morské hlbiny, vzťah človeka a

mora, vzťah s prostredím, ktoré

je iné než to, kde človek bežne

žije. Ide skôr o formálnu hru s

prvkami ako je silueta ľudskej

postavy, hru s dekoratívnymi de-

tailmi. Snahou autorky je vy-

jadriť vo svojich dielach prostý

Júlia Piačková vystavuje v Malokarpatskom múzeu

FOTO (mo)

Fanúšikovia historika, publicistu a vydavateľa Pavla Dvořáka
z Pezinka a okolia sa stretli 15. novembra s obľúbeným auto-
rom v Malokarpatskej knižnici. Tradične dobre pripravenú bese-
du v plnej miestnosti uvítacím slovom otvorila riaditeľka knižni-
ce Mgr.Anna Gašparovičová. Pavel Dvořák následne hovoril o
svojej práci, knihách a spoluprácii s televíziou.

V rámci diskusie zodpovedal na viaceré otázky účastníkov be-
sedy, najmä o edícii kníh o Bratislave. Doteraz mu vyšli štyri kni-
hy o Bratislave. Prvá je venovaná histórii od najstarších čias do
udelenia mestského privilégia. Druhá začína príchodom An-
jouovcov a končí smrťou Ladislava Pohrobka. Tretia kniha o
Bratislave je venovaná obdobiu od smrti Žigmunda Luxem-
burského až po Szatmársky mier. Štvrtá kniha má názov Bra-
tislava v Európe a Európa v Bratislave v 18. a 19. storočí. Plod-
ný autor pripravuje o histórii Bratislavy už piatu knihu, ktorá by
mala svetlo sveta uzrieť v budúcom roku.

Všetky knihy o Bratislave sú krásne nielen obsahom, ale aj
ilustráciami, ktorých autorom je majsterAlbín Brunovský.

Peter Ronec

Pavel Dvořák medzi čitateľmi

Po siedmich rokoch práce je na svete prvý výkladový slovník
pezinčiny. Slovník obsahuje vyše šesťsto slovíčok pezinského
nárečia, ktoré je zrozumiteľné od Rače až po Nové Mesto nad
Váhom, čiastočne aj na Záhorí a v Majcichove. Slovník má for-
mát A5, 200 strán, register, obrázky, príhovor a krátky bonuso-
vý príbeh o tom, čo môže nastať, ak človek nerozumie pezinči-
ne. V slovníku je vložené DVD so sto slovíčkami z Okénka pe-
zinčiny ze strýcem Lajem, ktoré bežia na TV Pezinok a niekto-
rých lokálnych televíziách. Cena za jeden kompletný slovník
(kniha+DVD) je 8,90 €, spolu s poštovným a balným za rovných
10 €. Bližšie informácie: Lajo Slimák, 5 P, občianske združenie,
Bratislavská 92, 902 01 Pezinok, tel. 033/642 3179, skype: la-
jo1964, 0905 239 409, 0904 155 528, . (ls)oz5p@centrum.sk

Vyšiel výkladový slovník pezinčiny

pocit z maliarskej tvorby a tento

pocit uspokojenia a uvoľnenia

preniesť aj na diváka.

Výstava Bez tiaže v Malokar-

patskom múzeu potrvá do 5. ja-

nuára 2012. Eva Ševčíková

Predpredaj vstupeniek u informátora v Dome kultúry

Aktuálnou (pred)vianočnou vý-
stavou predstavuje Mestské
múzeum v Pezinku opäť pezin-
ského autora, resp. autorku –
akademickú maliarku Katarínu
Vavrovú. Jej svety a príbehy mô-
žete spoznávať až do 31. janu-
ára 2012.

V tvorbe K. Vavrovej dominuje
voľná grafika, exlibris, maľba a
kresba. Medzi hodnoteniami jej
diela nájdete vety: „Diela Ka-
taríny Vavrovej sú nevšedne
krásne. Človeka pohltí ich sila,
podmanivá krása a elegancia.
Zamilujete si ich veľmi ľahko,
rýchlo a na celý život.“ „(autor-
ka) vsádza predovšetkým na
svoje schopnosti – perfektne
zvládnutú kresbu, neobyčajnú
fantáziu, rafinovanú kompozí-

ciu svojho diela a predovšet-
kým cieľavedomosť a pracovi-
tosť.“

Katarína Vavrová je maliarka
snov a lyrických príbehov. Jej
svetom dominuje žena. Raz

krehká a jemná, inokedy zase
dominantná a suverénna alebo
mĺkva a melancholická. Pros-
tredia, do ktorých sú autorkine
príbehy zasadené, sú tajuplné,
akoby z iného sveta. Jej práce

prinášajú minulé príbehy – his-
torické, biblické, antické, bájne,
mytické. Sú plné harmónie a
magického pokoja. Priam by sa
dali pomenovať podľa literárne-
ho smeru – magický realizmus.

Katarína Vavrová je nositeľ-
kou významných domácich i za-
hraničných ocenení. Jej prácu
poznajú po celom svete, vysta-
vovala v Holandsku, Belgicku,
Francúzsku, Dánsku, USA či
Japonsku.

Súbežne s Mestským múze-
om nájdete autorkine diela, ruč-
ne kolorované grafiky, vystave-
né aj v priestore predajne Ba-
ratArt na Holubyho ulici pri kapu-
cínskom kostole, kde si ich mô-
žete do 31.12. 2011 aj kúpiť.

(pp; zdroj: internet)

Spoznajte nevšedné diela Kataríny Vavrovej

V sobotu 4. februára 2012 sa uskutoční už 18. reprezentačný
ples podnikateľov v spoločenských priestoroch Domu kultúry v
Pezinku. Hviezdou večera bude Daniel Hůlka z Prahy. Vstupenky
si môžete objednať u Mariana Hanuska – Zlatníctvo ZAFÍR, tel.
0903 226 645.

Pokojné prežitie Vianoc a úspešný štart do nového
roku čitateľom Pezinčana želá Klub podnikateľov

Podnikatelia sa chystajú plesať
Branislav Chovan, absolvent Filozofickej fakulty UK, je autorom

novej knihy Na krížnych cestách svätého Urbánka. V niekoľkých
kapitolách sa v nej venuje aj Pezinku, Cajle a Grinave, najmä ich
histórii, erbom a zápisom z kroník. (ra)

Kniha branislava Chovana
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VIANOČNÉ TRHY na Radničnom námestí
16. – 18. decembra
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

SPOMÍNAME

Mária Jakubová 86 r.
MUDr. Tatiana Jamnická 67 r.
Gabriela Somorovská 39 r.
Alojz Janečka 80 r.
Ing. Ján Sládkovič 57 r.
Ján Štolc 62 r.
Helena Žilinská 81 r.
Jozef Baďura 76 r.
Soňa Palanová 66 r.
Martina Palkovičová 32 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Elena Zimková 1.12.
František Malovec 3.12.
Helena Strezenická 5.12.
Oľga Krištofičová 8.12.
Štefánia Mandová 11.12.
Karol Štellár 12.12.
Anna Valachovičová 14.12.
Jozef Kostka 15.12.
Oľga Demovičová 25.12.
Štefánia Kormanová 26.12.

Mária Šindlerová 3.12.
Marta Guštafíková 4.12.
ŠtefániaAndelová 6.12.
Eva Hyrossová 15.12.
Júlia Juráková 21.12.
Vladimír Gottschall 24.12.
Mária Bilová 26.12.
Terézia Jajcayová 27.12.

Alžbeta Mackovich 2.12.
AlicaAndóová 3.12.
Jozef Hanúsek 7.12.
Ing. Ernest Valentovič CSc 8.12.
Stanislav Kulička 16.12.
Emília Ifčicová 20.12.
Genoféfa Ježiková 20.12.
Ing.Anton Urban 23.12.

85-roční

90-roční

91-roční

93-ročné

93-ročná

Ján Hujčík 1.12.
Mária Kellermanová 7.12.
Viktória Melišíková 7.12.
Michal Ondrovič 9.12.
Veronika Horváthová 12.12.
Jozef Šmahovský 15.12.
Mária Vlková 27.12.

Viktória Sláviková 23.12.
Ondrej Skovajsa 28.12.

Ján Péter 4.12.
Helena Kilhofová 11.12.

Helena Venghová 4.12.
Mária Krasňanská 7.12.
Marta Čechová 26.12.

Mária Petrovičová 1.12.

Tobiáš Martin Benka 27.10.

Adam Čech 29.10.

Elizabeth Březíková 2.11.

Timea Šefčíková 3.11.

Marcel Metes 6.11.

Gabriela Vlachovičová 10.11.

Hana Hrdá 11.11.

Marek Zabadal 11.11.

Linda Vargová 13.11.

Jakub Gúčik 14.11.

TamaraAnčicová 16.11.

Šimon Bacúšan 16.11.

Alex Ježík 18.11.

Marína Kraková 18.11.

Matúš Baďura 23.11.

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Naši jub i lant i

Dňa 8. 12. uplynulo
10 rokov od úmrtia
našej mamičky a
babičky

Za tichú spomien-
ku všetkým, ktorí nezabudli, ďaku-
jeme. Deti s rodinami.

Margity
PATÚCOVEJ.

Dňa 18. 12. 2011
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Jozef
POPLUHÁR.

Odišiel si tíško a niet Ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 3. 12. 2010 sme si
pripomenuli 7. výročie úmrtia ná-
šho drahého manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-
sím, tichú spo-
mienku. S láskou a
úctou spomínajú
manželka Joja, dcéry Jojka a Mir-
ka s rodinami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 18. 12. uplynie
30 rokov čo nás
navždy opustil dra-
hý manžel

S láskou, vďakou a
úctou spomína manželka Marga-
réta a ostatná rodina. Venujte mu
prosím s nami tichú spomienku.

Alexander
DRAXLER.

Dňa 4. 12. 2011
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustil drahý man-
žel

z Pezinka. Odišiel si nám v diaľ v
srdci máme veľký žiaľ. Kyticu Ti
na hrob dáme a so slzami v
očiach stále na Teba spomíname.
Manželka Maja, dcéra Majka,
Alenka s rodinami.

Gustáv
SEDLÁK

2. decembra uply-
nulo 12 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec
a dedko

z Grinavy. S lás-
kou v srdci spomína dcéra Eva a
Martin.

Rudolf MARKE

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 21.
12. 2011 si pripo-
menieme 30. výro-
čir úmrtia

a dňa 8.1. 2012 26. výročie úmrtia

z Pezinka. S lás-
kou spomínajú
dcéra Alica s rodi-
nou, syn Ján s rodi-
nou a nevesta Má-
ria s rodinou. Kto

ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

Anny
BENDŽÁKOVEJ

Jána BENDŽÁKA

Tak tíško odišla
duša Tvoja, nesti-
hol si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Jediná nádej
našu bolesť hojí,
že nás pán Boh

znovu spojí. Dňa 3. 12. 2011 uply-
nulo 8 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec a ded-
ko

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spo-
lu s nami venujú tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Alfréd ZAŤKO.

Dňa 18. 12. 2011
si pripomenieme
15 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov o-
pustil náš syn, otec
a brat

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

Marcel VAGAČ

Dňa 17. 12. 2011
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú syno-
via, dcéra a ostat-
ná smútiaca rodina.

Florián HASON

Dňa 5. 11. 2011
uplynulo 11 rokov
od úmrtia našej
drahej milovanej

Z a t i c h ú s p o-
mienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakujeme. Deti s rodinami.

Jozefy
KADNÁROVEJ.

Dňa 25. 11. uply-
nuli 2 roky čo nás
navždy opustila vo
veku 55 rokov
naša drahá man-
želka, matka, ba-
bička

.
S láskou spomínajú manžel, syn,
dcéra, vnučka a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Irena TURANSKÁ
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25. 11. 2011 uply-
nuli 2 roky od chví-
le, čo odišla si

.

. Tvoje
kolegyne z MŠ Gen. Pekníka.

Irena
TURANSKÁ

Tvoj osud veľmi
krutý bol, zobral
nám všetko, zobral nám i Tvoj bôl.
Tak tíško odišla si a stisk už ne-
stihla si. Inka naša, odpusť nám,
že v ten deň nevyšiel nám plán, by
sme Ťa vidieť mohli a Tvoju bolesť
zmierniť mohli. Ty v našich srd-
ciach žiť budeš stále, myšlienky
na Teba sú neustále. Odpočívaj v
pokoji, kde Ťa už nič nebolí

Čas plynie, ale
spomienky zostá-
vajú... Dňa 21. 10.
2011 by sa dožila
110 rokov naša
babka

a dňa 20. 11. 2011 by sa dožil 111
rokov náš dedko

Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku
spo lu s nami .
Vnučka Eva so
smútiacou rodinou.

Helena
SLAMKOVÁ r. Bírová

Imrich SLAMKA.

Dňa 26. 12. 2011
sa dožíva krás-
neho životného ju-
bilea

Pri Tvojom krás-
nom 70. výročí slzy sa tisnú do
očí, srdce sa láskou rozbuší a
radosť nám vchádza do duší. Ži
dlho medzi nami, kým Teba má-
me, nie sme sami. Všetko najlep-
šie Ti praje manžel, dcéra a syn s
rodinami.

Štefánia
KORMANOVÁ.

Osud Ti nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
žiť. Dňa 30. 12.
2011 uplynie rok,
čo nás navždy o-
pustil náš drahý manžel, otec a
deduško

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka, dcéra
a syn s rodinami.

Ing. Emil ŠINDELÁR.

Dňa 28. 12. sa do-
žíva krásnych 90
rokov

Aj touto cestou mu
želáme veľa zdra-

via. Dcéry s rodinami.

Ondrej - Macej
SKOVAJSA.

V neznámy svet
odišiel si spať. Za-
plakal každý, kto
Ťa mal rád. Sú slo-
vá, ktoré ti už nepo-
vieme, sú chvíle,
na ktoré nikdy ne-

zabudneme, sú okamihy, na kto-
ré s láskou spomíname. Dňa 28.
12. 2011 uplynie rok, čo nás
navždy opustil náš manžel, otec a
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka Mária,
syn a dcéra s rodinami.

Peter PIŠTEK.

Dňa 12. 12. 2011
uplynulo 5 rokov,
čo nás náhle, ne-
čakane opustil
manžel, otec, ded-
ko

.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka, sy-
novia s rodinami.

Milan MAŤUS

D a 29. 12. uply
n 4 roky, o nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a ded
ko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali, akuje man
želka a dcéry s rodinami.

ň -
ú

-

ď -

č

Milan .JERGL

Dňa 16. 12. 2011
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy
opustil náš dra-
hý milovaný syn,
otec, brat

.
Kto ste ho poznali,venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2012 uplynie 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

.
S láskou spomína
manželka, deti s
rodinami. Ďakuje-
me všetkým, ktorí
mu spolu s nami
venujú tichú spomienku.

Jaroslav
ŠINDLER

KINO DOMU KULTÚRY
3.-5. Perfect Days ............................................................... ČR
6.-8. Majstrovský plán ..................................................... USA
10. Fk: Imaginárne lásky ............................................ USA
11.-12. LÓVE ..................................................................... SK
13.-15. Vymedzený čas ....................................................... USA
15. Asterix a Vikingovia ................... o 17.00 h .............. USA
17. Fk: Domov na vianoce ............................................... Nór
18.-19. Tintinove dobrodružstvá .......................................... USA
20.-22. Moja krásna učiteľka ............................................... USA
24.-26. Polnoc v Paríži ........................................................ USA
27.-29. Mission: Impossible 4 .............................................. USA
29. Šmolkovia ................................. o 17.00 h ............. USA
31. Fk: Dvojaký život Veroniky ......................................... Pol

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
12.1. Mama, ocko, poď sa hrať

18.1. Kreatívna streda – šitý šperk z korálikov

20.1. – 21.1. BABY – nec

21.1. Rozprávková sobota

27. 1. DISCO pre násťročných

20. – 24.2. Jarný prímestský tábor - pripravujeme

Veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie
do nového roka želá Centrum voľného času Pezinok.

Vianočné tvorivé dielne

(každý štvrtok) – stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

kreatívne stredy 16.00 do 18.00 hod. Kreatívna streda je pre kaž-
dého nad 10 rokov , čo radi vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na tele-
fónnom čísle alebo mailom. Vstupné: 2 €

– dobrodružná noc v centre voľného
času od 16.30 do 10.00 pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia
a neboja sa spať mimo domu. Vstupné: 5 €

– sobotné rozprávkové divadelné
popoludnie pre deti v prístavbe centra voľného času o 16.00 hod.
Vstupné: 1,50 €

– Pre tých, čo chcú osláviť
polročné „vysvečko“. Správna zábava o 17.00 hod v prístavbe
CVČ.

– Neviete
kam cez jarné prázdniny? Prihláste sa na jarný prímestský tábor.
Deti budú mať bohatý program a spoznajú nových kamarátov.

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

Dňa 9.12. sa v Centre voľného času Pezinku v príjemnej pred-
vianočnej atmosfére stretli deti spolu s rodičmi na vianočných
tvorivých dielňach. Vyrobili si maličkosť, ktorou potešili seba a
svojich blízkych. Ukázali nám, že keď sa robí od srdca, aj drob-
nosť poteší.

www.epicentrum.org

Dňa 15. 1. 2012 si pripomenieme
5. výročie úmrtia našej drahej

.
kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Jolany SATKOVEJ

Martin Záhumenský a Mgr. Miro-

slava Sandtnerová • Ing. Pavol

Slaný a Ing. Erika Szárazová •

Roland Rogánský a Iveta Plš-

ková • Peter Kvasňovský a Marta

Juhásová • Michal Cehlárik a Sil-

via Ryšková

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
POZVÁNKADO MLYNA– 29. 1. 2012 o 15.00 hod.

Poupratujme si v skrini

Novoročná burza všetkého, čo vám doma zavadzia. Príďte po-
núknuť obrazy, hračky, hudobné nástroje, knihy, malé elektrospo-
trebiče. Predávajúci, zahláste sa dopredu, kupujúci sú vítaní a
ceny budú ľudové.

Galéria insitného umenia
Schaubmarov mlyn, PEZINOK
Cajlanská 255
Tel: 033/ 640 40 35
Mob: 0911 334 552

►5.1. PREDVEČER TROJ-
KRÁĽOVÝ

► 8.1. NOVOROČNÝ KON-
CERT.

► 16.1. Mgr. Pavol ŠIMA –
JURIČEK: SILOČIARY ŽENY.

► 21.1. III. MALO-
KARPATSKÝ VINÁRSKY PLES.

22.1. AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: JA A MOJA SESTRA.

► 27.1. PLES GYM-
NÁZIAPEZINOK.

(štvrtok) o 18.00 h v malej sále DK –
s Jurajom Hanulíkom a Evou Šiškovou a ich hosťami.

(nedeľa) o 17.00 h v Starej radnici –

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy obrazov (olejo-

maľba a grafika) Trvanie výstavy: 16. 1. – 5. 2. 2012.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: QUICK Produc-

tion SK, s.r. o. a KALYPSO agency s. r. o.

► (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Bábkové divadlo

MaKiLe. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
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V uplynulých dňoch sa plavci
z pezinského plaveckého klubu
zúčastnili viacerých pretekov a
na všetkých zožali úspechy.

V dňoch 5. a 6. novembra sa
konali v Bratislave Krajské maj-
strovstvá žiakov, ktoré boli záro-
veň kvalifikáciou na majstrov-
stvá Slovenska. Medailové po-
zície obsadili: Simona Mičudo-
vá (7 x prvé miesto, 4 x druhé
miesto), Maroš Čambor (jedno
druhé a tretie miesto), Jozef
Hromník (1 x 2. miesto, 2 x 3.
miesto), Katarína Križanová (2
x druhé miesto, 1 x tretie mies-
to), Kamila Poláková (2 x 2.

miesto, 2 x 3.miesto), Richard Slivka (2. miesto), Martina Ve-
rešvárska (3. miesto).

Krajské majstrovstvá 13. novembra mali aj mladší žiaci.
Najúspešnejšími boli Rebeka Rusnáková (2. miesto) a Elena
Mikuškovičová (3. miesto). Budeme im držať palce na Maj-
strovstvách Slovenska, ktoré sa budú konať v decembri v Trna-
ve a Trenčíne.

Mimoriadny úspech dosiahla Simonka Mičudová, ktorá bola
nominovaná reprezentovať SR na 46. medzinárodných hrách
žiactva 12- 17. júla 2012 v Daegu v Kórei.

Miroslava Verešvárska

Simona

Mičudová

Bratislavský samosprávny kraj podporí na prelome rokov
2011/2012 mládežnícky futbal prostredníctvom tradičného zim-
ného turnaja starších žiakov, ktorý pravidelne organizuje Bra-
tislavský futbalový zväz. Turnaj bude prebiehať od 4. decembra
do 18. februára na Strednej odbornej škole Pánty v Rači.

Bratislavská župa pokračuje v spolupráci s BFZ tým, že pre bu-
dúci rok pripravuje dohodu, ktorá bude orientovaná hlavne na
mládež a na futbal. „Cieľom je podporiť všetky kluby rovnomer-
ne a spravodlivo,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.

Odznelo to na nedávnom stretnutí s vedením BFZ a SFZ v
Slovenskom Grobe, ktorého sa zúčastnilo 100 predstaviteľov
futbalových klubov z Bratislavského kraja. Na území BSK je 91
klubov a 373 mužstiev od prípraviek po dospelých, v ktorých
hráva viac ako 7 tisíc registrovaných hráčov. (bsk)

Podporia amatérsky futbal

Športový kalendár
VOLEJBAL – extraliga ženy

HÁDZANÁ – I. liga muži

(sobota) 18.00 hod. VTC VISTAreal Pezinok –
COP Nitra

(sobota) Kežmarok – Pezinok
(sobota) Spišská Nová Ves – Pezinok
(sobota) 18.00 hod. Pezinok – UKF Nitra
(sobota) Paneurópa Bratislava –

Pezinok
(nedeľa) 18.00 hod. Pezinok – Žiar nad Hronom

(nedeľa) ŠKP B Pezinok – Levoča

17.12.

7.1.
14.1.
15.1.
21.1.

29.1.

29.1.

PŠC Pezinok Junior, o.z., vás spoločne s Mestom Pezinok po-
zýva na Vianočný futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční v posled-
ný predvianočný víkend v športovej hale na Komenského ulici.
O putovný pohár primátora mesta Pezinok budú v sobotu 17. de-
cembra bojovať mládežnícke družstvá v kategóriách prípravky
U11 a mladších žiakov U13.

Nedeľa 18. decembra bude patriť vekovej kategórii starších žia-
kov U15. Na turnaji okrem domáceho PŠC Pezinok – junior sa
predstavia družstvá MŠK Žilina, Slovan Bratislava, Spartak Trna-
va, Vion Zlaté Moravce a taktiež družobný Mosonmagyaróvár.
Začiatok podujatia obidva dni je naplánovaný na 9.00 hod. a svo-
jou návštevou by ho mal poctiť útočník MŠK Žilina Tomáš Majtán
a účasť prisľúbil dokonca aj prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý
bude spoločne s primátorom mesta Oliverom Solgom odovzdá-
vať ceny víťazom.

Ak máte chuť zažiť športovú vianočnú atmosféru a sledovať
mladé futbalové nádeje, ste na tribúnach vítaní.

Občianske združenie PŠC Pezinok Junior ďakuje všetkým ro-
dičom, sponzorom a priaznivcom za prejavenú podporu a dovo-
ľuje si vám všetkým popriať príjemné prežitie Vianočných sviat-
kov a do nového roku želá mnoho radosti a úspechov.

Simona Mičudová pôjde na MS

Vianočný turnaj o pohár primátora

OZ stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku v Pezinku v spo-
lupráci s Mestom Pezinok uspo-
riada v pondelok 26. decembra
6. ročník Štefanského turnaja v
stolnom tenise o putovný pohár
mesta Pezinok. Turnaj sa usku-
toční v telocvični a stolnoteni-
sovej hale ZŠ Na bielenisku.
Pozývame všetkých registro-
vaných, neregistrovaných a
rekreačných hráčov, aby sa

Štefanský turnaj v stolnom tenise
prišli zabaviť a pokúsili sa zís-
kať putovný pohár.

Prihlásiť sa môžete elektro-
nicky na e-mail

do 25.12.2011 do
20.00 hod. alebo telefonicky na
tel. 0907 755 416. Do prihlášky
je potrebné uviesť meno,
priezvisko, rok narodenia a klub
(len registrovaní). Časový plán:
7.30 – 8.30 hod. prezentácia,
8.30 – 9.30 rozlosovanie, 9.30

pavol.ale-
xy@stuba.sk

– otvorenie turnaja a začiatok
súťaží. Súťažiť sa bude v kate-
góriách: Kategória A – registro-
vaní hráči, kat B – registrovaní
hráči, ktorí nepostúpia zo zá-
kladných skupín v kategórii A,
kat. C- neregistrovaní hráči,
kat. D – telesne postihnutí hrá-
či, kat. E – starší žiaci a dorast
(nar. 1993 a mladší), kat. F –
najmladší a mladší žiaci (nar.
1998 a mladší).

Vo všetkých kategóriách sa
hrá len súťaž dvojhrier. Hráči
umiestnení na 1. - 3. mieste zís-
kajú diplomy, medaily, darčeko-
vé balíčky, poháre. Mená víťa-
zov v kategórii A a C budú vyry-
té do putovných pohárov. Štar-
tovné: 4 € / osoba (v cene je za-
hrnuté 1x občerstvenie – pár-
ky+nealko). Ďalšie informácie:

.www.stkpk.sk
(pž)

V novembri začala Školská
VISTA real CUP – basketbalo-
vá liga. Prvý turnaj sa uskutoč-
nil v telocvični ZŠ Fándlyho ul.
za účasti piatich družstiev – ZŠ
Fándlyho, ZŠ Kupeckého, ZŠ
Na bielenisku, ZŠ s MŠ Orešie
a Gymnázium.

22:13 ( 4:3, 9:6, 16:12)
Praženka 8, Ru-

davský 6, Jurčová 4, Krasňan-

Výsledky:
ZŠ Na bielenisku - ZŠ Fándly-
ho
Bielenisko:

ský, Federl (Kvak 4, Okruhlica,
Turinič, Srnák, Hvila, Radoský,
Pessl)

Pavličková 4, Sli-
máková 3, Velich 2, Petrovičo-
vá 2, Karel 2 (Matyšák, Branný,
Ilka, Janušík, Slezák, Bendík,
Bednárik)

36:11 ( 8:0, 16:6, 16:11)
Skovajsa 16, Ši-

mo Jozef 10 (1), Sedláková 8,
Kollár 2, Bulava (Hrnčiar, Reč-

Fándlyho:

Gymnázium Pezinok - ZŠ s MŠ
Orešie
Gymnázium:

Kupeckého:

ZŠ Na bielenisku - Gymná-
zium Pezinok

Bielenisko:

Gymnázium:

ZŠ Kupeckého - ZŠ s MŠ Ore-
šie
Kupeckého:

Orešie:

Daniel Babiš

Kuznecov 10, Šef-
čík 6, Mihalovič 6, Duffala 4,
Fargaš 3 (Bolek 16, Stročka 6,
Klúčiková 4, Šimo Marek 4, Oš-
kerová, Balvan)

30 : 44 (8:20,
17:26, 26:35)

Rudavský 13, Pra-
ženka 6, Jurčová 4, Radoský 2,
Federl (Hvila 3 /1/, Srnák 2,
Kvak, Krasňanský, Okruhlica,
Turinič, Pessl)

Skovajsa 19 (1),
Sedláková 10, Kollár 8, Šimo
Jozef 5, Bulava 2 (Hrnčiar)

58:17 (13:6, 30:12, 49:14)
Kuznecov 13,

Fargaš 8, Duffala 6, Šimo Ma-
rek 2, Kučiková ( Bolek 13, Šef-
čík 10, Mihalovič 4, Balvan 2,
Stročka, Oškerová)

Stríž 8, Rašla 2, Ben-
čat, Vojtek, Debrecký (Pleško
3, Šuba 2, Strečanský 2, Zemá-
nek, Mlynek)

Druhý turnaj školskej basket-
balovej ligy sa uskutoční 20.
12. od 8.00 h v telocvični gym-
názia Pezinok týmito stretnu-
tiami: Gymnázium - Fándlyho,
Bielenisko - Orešie, Kupecké-
ho - Gymnázium, Fándlyho -
Orešie, Bielenisko - Kupecké-
ho.

lo, Masár, Strezenický, Ryšavá,
Štrba,Adamkovič)

Debrecký 2, Pleško,
Vojtek, Benčat, Mlynek (Stríž 7,
Šuba 2, Rašla, Strečanský, Ze-
mánek)

7:59 ( 0:16, 2:32, 5:45)
Pavličková 2, Karel

2, Slimáková 1, Velich, Petrovi-
čová, (Branný 2, Matyšák, Ilka,
Janušík, Slezák, Bendík, Bed-
nárik)

Orešie:

ZŠ Fándlyho - ZŠ Kupecké-
ho
Fándlyho:


