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Veľtrh ITS SLOVAKIATOUR je najväčším prezentač-
ným podujatím v oblasti cestovného ruchu na Sloven-
sku. Koná sa každý rok, vždy v januári, a pravidelne sa
ho zúčastňuje aj mesto Pezinok. V tomto roku sa usku-
točnil už osemnásty ročník, prezentovalo sa na ňom
405 vystavovateľov z 21 krajín. Počas štyroch dní spo-
lu so špecializovanými výstavami Wellness a fitness,
Poľovníctvo a oddych, Gastronomický veľtrh Danubius
Gastro brány výstaviska v bratislavskej Inchebe pre-
kročilo 72 764 ľudí zo Slovenska i susedných krajín.

Mesto Pezinok sa podobne ako v minulých rokoch
prezentovalo v rámci expozície Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Na veľtrh sme prišli aj tentoraz s
bohatou celoročnou ponukou pre turistov. " Pezinok
môže návštevníkom ponúknuť nielen bohatú históriu,
kultúru, športový život a krásnu prírodu, ale samozrej-
me aj víno a vinárske podujatia počas celého roka. Je

tu možnosť navštíviť vinotéky, vinárne, menšie festiva-
ly, výstavy a ďalšie väčšie i menšie podujatia," povedal
primátor mesta Oliver Solga.

Záujem o náš stánok na veľtrhu bol značný a nebolo
to len kvôli ochutnávke kvalitných pezinských vín. Ľu-
dia si brali pripravené propagačné materiály a zaujímali
sa bližšie o podujatia a služby pre turistov." Chceli by
sme, aby návštevníci nechodili k nám iba na jeden deň,
ale aspoň na víkend, nielen muži na ochutnávanie vín,
ale celé rodiny, vrátane detí. Predĺženie pobytu pre tu-
ristov bude v tomto roku našou prioritou," doplnil pri-
mátor.

V našom meste sa ozaj počas roka koná množstvo
podujatí, ktoré môžu návštevníkov zaujať. Niekedy by
ich bolo však potrebné lepšie skoordinovať, aby si
nekonkurovali, ale naopak dopĺňali sa a rozšírili ponu-
ku víkendového alebo celotýždňového programu pre

„V dobrom aj zlom“ - je nosná
myšlienka tohtoročného Ná-
rodného týždňa manželstva
(13.-19. 2. 2012), kedy si môže-
me zvlášť pripomenúť, že spo-
kojné manželstvo nie je sa-
mozrejmosť, ale vzťah, ktorý by
sme mali rozvíjať.

Kampaň na podporu manžel-
stva je výzvou aj pre nás - oby-
vateľov Pezinka. Ak žijete v
manželstve, bude tento týždeň
plný rôznych možností a príleži-
tostí ako a kde stráviť spoločný
manželský čas vo dvojici. V na-
šom meste budú vybrané reš-
taurácie a kaviarničky ponúkať
rôzne akcie pre manželské pá-
ry. Príjemný večer môžete strá-
viť aj návštevou kina 17. 2.
o 19.00 hod. v malej kinosále
Domu kultúry pri filme Fire-
proof. Tak, ako minulý rok, pri
nedeľnej návšteve bohoslužby
dostanú muži symbolickú ružu
pre svoje manželky. Ak ste slo-
bodní, postrážte mladým rodi-
čom deti a umožnite im, aby si
oddýchli a zažili príjemný večer
vo dvojici.

Podrobnejšie informácie o
týchto ale i ďalších podujatiach
a akciách si môžete pozrieť na

alebo

Do tejto kampane sa tento rok
zapojilo občianske združenie
Centrum pre rodinu ako hlavný
organizátor, Mesto Pezinok,
Rímskokatolícka cirkev v Pe-
zinku, Evanjelická cirkev augs-
burského vyznania, Pezinské
kultúrne centrum a Televízia
Pezinok.

štatutár
Centrum pre rodinu - Pezinok

www.pezinskerodiny.sk
www.ntm.sk

Martina Šipošová,

Národný
týždeň
manželstva

Pezinok lákal turistov na Slovakiatoure

dospelých, mládež a deti. Máme aj historické pamiatky,
múzeá, zaujímavé výstavy, aj toto treba ponúknuť
návštevníkom na spestrenie ich pobytu. (mo)

O pezinskej skládke v Luxemburgu

Mesto Pezinok a jeho obča-
nov zastupovala advokátska
kancelária G. Lehnert, k.s. (kon-
krétne JUDr. Ján Ondruš a
JUDr. Katarína Siváková). Ú-
častníkmi konania za mesto boli
aj prednosta Mestského úradu
Mgr. Miroslav Šebesta a práv-
nička Mgr. Martina Gaalová.
Svoje rozhodnutie súd vyhlási
20. marca. Vláda Slovenskej,

Českej a Francúzskej republiky
využili svoje právo a vystúpili na
pojednávaní, rovnako ako zá-
stupcovia Európskej komisie.
Pojednávanie sa uskutočnilo
pred Veľkou komorou ESD, v
ktorej je trinásť sudcov, čo zvy-
šuje vážnosť a dôležitosť celej
kauzy. Zástupcom Slovenskej
inšpekcie životného prostredia
bol Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš.

Konanie bolo pre Pezinčanov
významné už i z toho dôvodu,
že jeho výsledok môže závaž-
ným spôsobom ovplyvniť roz-
hodovanie Najvyššieho súdu
SR.

Podkladom pre konanie na
ESD bol veľmi precízne vypra-
covaný materiál, ktorý pripravili
pracovníčky Mestského úradu
Ing. Eva Popluhárová, Ľubica
Mezeiová a Martina Gaalová v
spolupráci so zástupcami práv-
nickej kancelárie G. Lehnert.
Tieto materiály boli poskytnuté
aj aktivistom OI Skládka nepatrí

do mesta, ktorí sa zúčastnili ko-
nania pred ESD. O ďalšom po-

stupe budeme čitateľov Pezin-
čana informovať. (ra)

V utorok 17. januára sa uskutočnilo konanie
vo veci skládky v Novej jame na Európskom
súdnom dvore v Luxemburgu.

Budova Súdneho dvoru v Luxemburgu.
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Nová, Obchodná, Okružná, O-
rešie, Podhorská, Podkarpat-
ská, Pri mlyne, Púpavová, Ru-
žová, Slnečné údolie, Štúrova,
Trnková, Ulica Jamnických,
Vincúrska, Vinice, Za panskou
záhradou, Železničná

Zákonnú povinnosť zapísať die-
ťa do základnej školy na Slo-
vensku má každý rodič, ktorý je
občanom SR a aj jeho dieťa má
slovenské občianstvo, bez ohľa-
du na to, kde žije.

Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný predložiť

V prípade zdravotne po-
stihnutého dieťaťa treba pred-
ložiť aj doklad o jeho zdravot-
nom postihnutí.

Každé dieťa, toré k 31. 8.
2012 dosiahne vek šesť ro-
kov, je jeho zákonný zástup-
ca povinný prihlásiť na plne-
nie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole.

platný ob-
čiansky preukaz, alebo iden-
tifikačnú kartu a rodný list die-
ťaťa.

(msú)

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2012/2013

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta sme požiadali o odpo-

veď na tieto otázky:

- Neviem, či má zmysel odpovedať na invektívy, výmysly a hlú-
posti napríklad pánovi Andrejovi Vilímovi, ktorý uverejnil na dis-
kusnom fóre článok pod názvom Terminátor Solga? V jeho prí-
pade to však nie je nič nové ani mimoriadne. Len nedávno ma
spolu s jeho blízkym spolupracovníkom kritizovali za prenájom
tepelného hospodárstva napriek tomu, že nemali žiadne rele-
vantné informácie. Mimochodom, dotyčný signatár výzvy a po-
slanec MsZ sa verejne ospravedlnil za svoj podpis pod petíciu a
dištancoval sa od jeho obsahu. Za desať rokov „primátorova-
nia“ som nedal zbúrať, na rozdiel od mojich predchodcov, ani je-
den pamiatkový objekt! Práve naopak, inicioval som ich opravy
či dokonca kúpu pre mesto. Každý, kto bol v ostatných desaťro-
čiach v tom dome vie, že bol už vtedy v dezolátnom stave.Aj pre-
to Mestské zastupiteľstvo v roku 2005 schválilo predaj. Tento
dom nebol z architektonického hľadiska ničím mimoriadny, mož-
no len vonkajšou fasádou. Preto ani nebol v súpise pamiatok.
Neviem si predstaviť, že by ho mesto s veľkými nákladmi dalo
zrekonštruovať a čomu by slúžil? Podobne ako bývalé kino
Zora, ktoré patrilo pezinskej r.k. farnosti. Tá ho v dezolátnom
stave získala v reštitúcii a neskôr predala. Nový majiteľ tam
chce postaviť bytovku Tiež sa pýtam, kto a za čo by zrekonštru-
oval staré kino, a čomu by slúžilo, keď máme nové, moderné?
Kto by zaplatil prevádzku a energie budovy, aj keby ju majiteľ
prenajal hoci len za korunu? Také pokusy tu už v minulosti boli a
všetky stroskotali. Chápem však, že tieto budovy dotvárajú kolo-
rit starého Pezinka, aj mne budú chýbať. Sentiment a spomien-
ky však nestačia na to, aby zachránili budovu, ktorá je v dezo-
látnom stave, staticky narušená a zavlhnutá. Nikomu nechcem
upierať právo vyjadrovať sa k týmto budovám, chce to však
vždy v prvom rade dostatok informácií, akceptovanie názoru od-
borníkov a zvažovanie reálneho stavu, nie len si beztrestne
„kopnúť“, vymýšľať si a urážal primátora, ako to robí opakovane
pán Vilím.

Mgr. Olivera Solgu

Začínajúci rok sa často označuje ako rok ekonomickej
a dlhovej krízy, ktorá bude mať dopady aj na samosprávy a
na každého z nás. Ako sa k tejto situácii stavia vedenie
mesta?

Mestá už koncom roku ohlásili zvyšovanie poplatkov
za vývoz odpadu a z daní nehnuteľností, niekde aj o 10 i
viac percent. Čo môžeme očakávať v Pezinku?

V súvislosti so zbúraním starého domu na Záhradnej a
Mladoboleslavskej ulice, o čom píšeme aj na inom mieste,
sa vyskytli invektívy na vašu adresu, že ste dovolili tento
dom zbúrať...

(r)

- Som rád, že sa konečne začína v súvislosti s ekonomickou krí-
zou stále častejšie a intenzívnejšie hovoriť najmä ako o kríze
morálky. Morálna kríza je možno oveľa vážnejšia a nebezpeč-
nejšia ako tá ekonomická. Konečne si priznávame, že je to
všetko aj výsledkom bezbrehého liberalizmu a domnelej slobo-
dy jednotlivca, ktorého individualizmus a egoizmus je nadrade-
ný životne dôležitým potrebám spoločenstva, a to spoločenstva
rovnako rodinného ako aj mestského či národného. Práve pre-
to v tejto dobe sa treba orientovať a upnúť na svojich blízkych,
na občiansku spolupatričnosť, pomoc, spoluprácu a solidaritu.
Napĺňať tento program konkrétnymi činmi bude v tomto roku úlo-
hou vedenia mesta aj jeho obyvateľov.

- Rozhodli sme sa, že zatiaľ nepôjdeme cestou zaťažovania ob-
čanov zvyšovaním daní a poplatkov. Tento rok sme vyhlásili za
rok nielen šetrenia, ale aj stabilizácie. Nevylučujem však, že v
budúcnosti, ak bude kríza pokračovať, nebudeme musieť aj my
urobiť nepopulárne, ale dôležité opatrenia, akými sú zvyšova-
nie daní pre fyzické i právnické osoby. Chceme však využiť ten-
to rok na dôkladnú analýzu nutnosti a dopadov takýchto opatre-
ní na občanov Pezinka.Ak to bude potrebné, treba o týchto opa-
treniach hovoriť dopredu a pravdivo.

�

�

�

Zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2012/2013 sa bude
konať na základných školách v
Pezinku v zmysle § 20 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a
všeobecného záväzného na-
riadenia Mesta Pezinok č. 13/
2008 o určení miesta a času zá-
pisu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky

Zápis do škôl
uskutočniť v zmysle všeobec-
ného záväzného nariadenia
Mesta Pezinok č. 15/2011

- školský obvod -
ulice: 1.mája, Bernolákova,
Bratislavská, Bystrická, Dre-
várska, Fándlyho, Fortna, Fra-
ňa Kráľa, Gorkého, Holubyho,
Hrnčiarska, Hviezdoslavova,
Jesenského, Komenského, Ku-
kučínova, Kuzmányho, Maja-
kovského, Mierová, Moyzeso-
va, Nerudova, Obrancov mieru,

v dňoch 9. a
10. februára 2012 od 15,00 do
18,00 h.

odporúčam

- Základná škola v Pezinku,
Fándlyho 11

Puškinova, Saulaková, SNP od
čísla 23 vyššie, Št.Polkorába,
Talihov dvor, Tehelná, Tolstého,
Vajanského, Viničnianska ces-
ta, Za dráhou, Za hradbami, Za
koníčkom, Zigmundíkova

- školský
obvod - ulice: Cajlanská, Dob-
šinského, Farská, Gogoľova,
Hasičská, Hollého, Jilemnické-
ho, Jiráskova, Kalinčiakova,
Kollárova, Krížna, Kupeckého,
Kutuzovova, Lesnícka, M. R.
Štefánika, Mahulanka, Malo-
karpatská, Meisslova, Mlado-
boleslavská, Mýtna, Panský
chodník, Pod lipou, Potočná,
Radničné námestie, Rázusova,
Reisinger, Richarda Rétiho,
Rozálka, Sama Chalupku, Se-
necká, Schaubmarova, Slád-
kovičova, Slnečná, SNP čísla 1
až 22, Suvorovova, Svätoplu-
kova, Šafárikova, Šancová,
Šenkvická cesta, Vinohradníc-
ka cesta, Záhradná, Zámocká,
Zumberská

- Základná škola v Pezinku,
Kupeckého ulica 74

- Základná škola v Pezinku,
Na bielenisku 2

- Základná škola s materskou
školou v Pezinku, Orešie 3

- školský ob-
vod - ulice: Baba, Banícka, Bot-
tova, dona Sandtnera, Dr. Bo-
kesa, Dr. Štohla, F. P. Drobi-
ševa, gen. Pekníka, gen. Svo-
bodu, Hroznová, Javorová, kpt.
Jaroša, Kučišdorfská dolina,
L.Novomeského, Malacká ces-
ta, Markušova, Muškátová, Na
bielenisku, Nálepkova, Panho-
lec, Pod kalváriou, Rulandská,
Silvánová, Stupy, Švermova,
Topoľová, Trnavská, Veltlínska,
Záhumenice

-
školský obvod - ulice: Cinto-
rínska, Černicová, D. Virgovi-
ča, Družstevná, Eugena Su-
choňa, Fajgalská cesta, Gle-
jovka, Grobská cesta, Hečko-
va, Hurbanova, Jána Raka, Ka-
menice, Kataríny Franklovej,
Krkavec, Leitne, Liesková, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajte-
ra, Matúškova, Mlynárska,
Myslenická, Nezábudková,

Minister pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Zsolt Simon po-
zval 16. januára na rokovanie
predsedu BSK, primátora Bra-
tislavy a primátorov Malaciek,
Pezinka a Senca. Mesto Pezi-
nok zastupoval primátor Oliver
Solga. Dôvodom stretnutia bolo
prerokovanie spoločného postu-
pu pri Projekte integrovaných
stratégií rozvoja mestských ob-
lastí (ISRMO). Tento projekt by
znamenal pre naše mesto re-
konštrukciu dvoch základných

škôl, materskej školy, sociálnych
zariadení, vybudovanie detské-
ho ihriska, ale aj nové chodníky a
parkoviská. Keďže projekt musí
byť územne ohraničený, bolo vy-
brané sídlisko Sever, ktoré jedi-
né spĺňa požadované kritériá.
Mesto môže získať príspevok vo
výške 1,7 milióna eur, predpokla-
dá sa päť percentné spolufinan-
covanie z rozpočtu mesta. Vy-
pracovaný projekt a žiadosť bu-
de mesto predkladať do konca
júna tohto roku. Druhým bodom

stretnutia bolo vyhodnotenie sú-
časného stavu schvaľovania a
budovania Terminálu integrova-
nej dopravy, Pezinčanom známy
ako revitalizácia priestoru pred
železničnou stanicou. Podmien-
ky získania financií splnil len Pe-
zinok a Senec. Obidve mestá te-
raz začnú proces verejného ob-
starávania na dodávateľa sta-
vebných prác. Malackám sa po-
žadované kritériá nepodarilo spl-
niť. Treťou témou stretnutia bola
informácia o prípravách na novú

výzvu Informatizácie spoločnos-
ti, čo by pre Pezinok mohlo zna-
menať zisk 1 milióna eur na zave-
denie nových informačných tech-
nológií a služieb občanom. V pra-
xi by to znamenalo, že občania
budú môcť platiť napr. daň z ne-
hnuteľností elektronicky bez toho
aby museli chodiť na úrad. Sa-
mozrejme, využitie tohto spôso-
bu komunikácie a získavania in-
formácií je veľmi rozsiahle. Na zá-
ver rokovania na ministerstve sa
uskutočnila tlačová beseda. (ra)

Rokovanie s ministrom o rozvojových projektoch

Viacero obyvateľov Pezinka si
všimlo búracie práce na rohu
Záhradnej a Mladoboleslav-
skej ulice (pri Okresnom súde).
Išlo o tzv. Konečných dom, v kto-
rom v minulosti sídlila predajňa

kancelárskych potrieb a z ulice
bol vstup do niekdajšej Stanice
mladých technikov. Dom, po-
stavený v roku 1911, bol po-
sledné roky prázdny a chátral.
Budovu dlhodobo značne po-

škodzoval blízky potok i doprav-
ná záťaž blízkej cesty. Nedávno
bol preto dom zbúraný, na jeho
mieste vyrastie nový polyfunkč-
ný objekt, ktorého investorom
je pezinská spoločnosť MK-
-projekt. Budova bude mať 4
nadzemné podlažia. Na príze-
mí budú obchodné priestory, na
troch poschodiach bude 12 by-

tov s podzem-
ným parkova-
ním. Dom nebol
v zozname kul-
túrnych pamia-
tok, v minulosti
bo l v iackrá t
prestavovaný a
staticky naruše-
ný. Bol poško-
dený aj neskor-

Čo bude na mieste zbúraného domu?

Poslanecké dni v roku 2012
sa budú konať každú prvú stre-
du v mesiaci. Občanom budú
k dispozícii dvojice poslancov
v tomto poradí:

– P. Alexy, D. Bauero-
vá, – Z. Čaputová, Ju-
raj Čech, – R. Demovič,
M. Dulaj, – F. Féder, G.
Guštafík, – J. Chynoran-
ský, E. Jurčíková, – M.
Král, B. Mizerová, – J.
Pátek, M. Pátek,
A. Solga, M. Šipoš, –
K. Štrbová, K. Vladová,

– P. Wittgrúber, M.

február
marec

apríl
máj
jún

júl
august
september

október
no-

vember

Andel, – Ján Čech,
O. Solga.

Na Cajle budú poslanecké
dni každú prvú stredu v mesia-
ci v Dennom centre. K dispozí-
cii budú poslanci L. Čech a V.
Tahotná, v Grinave v Inte-
grovanom klube to budú M.
Grell a D. Šmahovský.

Obraciame sa na občanov
Pezinka, aby využívali tieto
možnosti stretávania sa s po-
slancami, ktorí sú pripravení
registrovať a riešiť ich problé-
my spolu so zastupiteľstvom a
vedením mesta.

december

(ra)

Poslanecké dni v tomto roku

Podpísanie zmluvy ministrom Zsoltom Simonom a primátorom
Oliverom Solgom na Terminál integrovanej dopravy v Pezinku sa
uskutočnilo na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho
rozvoja 16. januára. Výška poskytnutého finančného príspevku
Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 744 750 eur.
Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je 5 percent. Celkové opráv-
nené výdavky na realizáciu sú 783 947 eura. Ďalším krokom bude
vypísanie výberového konania na dodávateľa stavebných prác.

(ra)

Minister a primátor podpísali zmluvu
Vo štvrtok 12. januára sa uskutočnilo mimoriadne zasadanie

Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Na programe malo jediný
bod a to n

. Už v minulom
čísle Pezinčana sme informovali, že mesto získalo z Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v prvej etape
23 600 eur. MsZ túto žiadosť schválilo. V bode zaznelo zo
strany poslancov a primátora niekoľko interpelácií a aktuálnych in-
formácií.

ávrh na podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na
spracovanie Územného plánu mesta Pezinok

(ra)

Rôzne

Mimoriadne zastupiteľstvo

Takto bude vyzerať nový polyfunkčný objekt.

Búranie starého domu.

šou prístavbou vo dvore, v kto-
rej bolo papiernictvo. Mestské
zastupiteľstvo odsúhlasilo jeho
predaj už v roku 2005. Za poze-
mok a dom získalo mesto v tej
dobe 7,5 milióna korún. Projekt
novej budovy, ktorá tu vyrastie,
prerokovala a odporučila aj
Komisia výstavby a územného
plánovania. (ra)
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MESTSKÁ POLÍCIA

vyhlasuje výberové konanie na voľné miesta
príslušníkov Mestskej polície Pezinok

s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ:

Funkcia:

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbornosti:

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:

Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné ná-
mestie 7, 902 01 Pezinok.

MESTO PEZINOK, Radničné námestie č. 7,
902 01 Pezinok

príslušník mestskej polície

úplné stredné vzdelanie s maturitou

trestná a občianska bezúhonnosť,
vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na
plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B (aktív-
ny vodič), práca s PC.
Za úspešné absolvovanie výberového konania sa v zmysle VZN
mesta Pezinok č.13/2007 o mestskej polícii mesta Pezinok,
okrem iného považuje aj úspešné absolvovanie psychodiagnos-
tického vyšetrenia, ktorým sa preukáže duševná spôsobilosť
uchádzača na výkon tohto povolania.

žiadosť o prijatie do zamestnania a živo-
topis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace.

osvedčenie o odbornej
spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný
preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, za-
mestnania alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť
jednania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína , zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .

Žiadosti spolu s dokladmi môžete zasielať poštou alebo osobne
na adresu:

Bližšie informácie sa dozviete na: www.msppezinok.sk

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

miestnosť č. 305
miestnosť č. 319
miestnosť č. 320
miestnosť č. 320a)

miestnosť č. 103
miestnosť č. 114a)

1. ,
o výmere 33,06 m2
o výmere 65,37 m2
o výmere 32,40 m2

o výmere 26,60 m2

2.

o podlahovej ploche 30,7 m2,
o podlahovej ploche 30,8 m2,

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mestskom
úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kancelária č. 56
b), tel. č. 033/6901 176, e-mail: katarina.mihalikova@msupezi-
nok.sk.

v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku

v budove na M.R.Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzemnom
podlaží budovy

·
·
·
·

·
·

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

JANUÁR 2012

Na základe rozhodnutia Ná-
rodnej rady Slovenskej republi-
ky uskutočnia sa v sobotu 10.
marca 2012 voľby do Národnej
rady SR v termíne 10. 3. 2012
(sobota). Primátor mesta Pezi-
nok podľa § 12 odst. 1 zákona
č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
NR SR vytvoril volebné okrsky
na odovzdávanie hlasovacích
lístkov a na sčítanie hlasov a ur-
čil volebné miestnosti vo voleb-
ných okrskoch na území mesta
Pezinok takto:

(l. po-
sch., č. dv. 19)
Ulice: Bratislavská 1- 87 a 2 -
102, Jesenského, Za Koníčkom,
Holubyho, Radničné nám., Po-
točná, Farská, Mladoboleslav-
ská, Mýtna, Št. Polkorába, Fortna

Ulice: Záhradná, M. R. Štefáni-
ka, Kollárova

Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za
dráhou, Senecká, Kalinčiako-
va, Hollého, Lesnícka, Natalin
dvor, Šancová, Sama Chalup-
ku, Pod lipou, Meisslova, Ma-
hulanka, Viničnianska cesta

(vchod Trnavská ul.)

A)

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť - Mestský
úrad, Radničné nám. 7

Volebný okrsok č.2
Volebná miestnosť - Denné
centrum (Klub dôchodcov)
Kollárova 1

Volebný okrsok č.3
Volebná miestnosť - Gymná-
zium, Senecká 2

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť - Auto-
škola Maťus, Sládkovičova 1

Volebné okrsky a volebné
miestnosti

Ulice: Muškátová, Silvánová

Ulice: Slnečná, Dobšinského,
Sládkovičova, Šenkvická ces-
ta, Panholec, Rulandská, Hroz-
nová, Veltlínska

Ulice: Jilemnického, Jiráskova,
Šafarikova, Gogoľova, Trnav-
ská, Nálepkova, Švermova,
Markušova, gen. Svobodu, kpt.
Jaroša, gen. Peknika, F. P. Dro-
biševa

Ulice: Cajlanská, Bottova, Ba-
nícka, Dr. Bokesa, Malacká
cesta, Krížna, Kutuzovova, Ku-
čišdorfská dolina, Baba, Stupy,
Zumberská, Topoľová, Javo-
rová, Pod kalváriou, Dr. Štohla,
Záhumenice, Schaubmarova,
Richarda Rétiho, Dona Sandt-
nera

Ulice: L. Novomeského

Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Ku-
peckého, Zámocká, Rázusova,
Kuzmányho, Malokarpatská,
Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leit-
ne, Kukučínova, Kamenice,
Vincúrska, Podhorská, Fajgal-

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť - Mater-
ská škola, Záhradná 34

Volebný okrsok č.6
Volebná miestnosť - Mater-
ská škola, gen. Pekníka 2

Volebný okrsok č.7
Volebná miestnosť - Denné
centrum (Klub dôchodcov),
Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť - Mater-
ská škola, Svätoplukova 51

Volebný okrsok č.9
Volebná miestnosť - Základ-
ná škola, Kupeckého 74

ská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradníc-
ka cesta

Ulice: Suvorovova, Svätoplu-
kova 1, 2

Ulice: Svätoplukova 6 - 51

Ulice: Vajanského, Hviezdosla-
vova, SNP, Fraňa Kráľa, Berno-
lákova

V

Ulice: Hrnčiarska, Za hradba-
mi, SOŠ PZ

Ulice: Mierová, 1. mája, Obran-
cov mieru, Fándlyho

Ulice: Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulako-
va, Komenského, Nerudova,
Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta
Rajtera

Volebný okrsok č.10
Volebná miestnosť - Základ-
ná škola, Na bielenisku 2

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť - Základ-
ná škola, Na bielenisku 2

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť - Mater-
ská škola, Vajanského 16

olebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť - Denné
centrum (Klub dôchodcov),
Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť - Školský
klub, Fándlyho 11

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť - Stredná
odborná škola, Komenského
27

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť - Mater-
ská škola, Bystrická 1

Ulice: Bystrická, Bratislavská
108 - 130

Ulice: Cintorínska, D. Virgovi-
ča, Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Ra-
ka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matuškova, Myslenická, Nová,
Orešie, Podkarpatská, Štúro-
va, Vinice, Železničná, Glejov-
ka, Černicová, Liesková, Mly-
nárska, Za panskou záhradou,
Nezábudková, Ružová, Púpa-
vová, Ulica Jamnických, Pri mly-
ne, Trnková

Voľby sa budú konať dňa 10. 3.
2012 od 7.00 do 22. 00 hod.

Voličské zoznamy sú k dis-
pozícii k nahliadnutiu a vykona-
niu zmien, na Mestskom úrade,
Radničné nám č.7, v kancelárii
č. P9 (prízemie). Všetky zmeny
je možné vykonať do 8. marca
2012 do 16.00 hod. Žiadame
všetkých oprávnených voličov,
aby si vo vlastnom záujme skon-
trolovali zoznamy a vykonali po-
trebné zmeny.

Podľa volebného zákona
NR SR má právo voliť každý ob-
čan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň volieb dovŕšil
18 rokov veku a má trvalý pobyt
v Pezinku. Volič hlasuje osob-
ne. Po príchode do volebnej
miestnosti preukáže svoju to-
tožnosť občianskym preuka-
zom.

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť - Základ-
ná škola, Orešie 2

B)

C)

Preukazovanie totožnosti

(msú)

Čas konania volieb:

Upozornenie pre voličov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 10. 3. 2012

Po úspešnej účasti nášho mesta v benchmarkingu sloven-
ských miest sa Pezinok prihlásil aj do nového ročníka. Hlavným
cieľom je porovnávať efektívnosť riadenia miest alebo, inými
slovami, porovnávať kvalitu spravovania miest v 157 objektív-
nych ukazovateľoch. Najlepšie to vystihuje citát z nedávneho
hodnotenia miest: Benchmarking je postup, pri ktorom sme takí
skromní, že priznáme, že niekto iný je v niečom lepší a potom
sme takí chytrí, že zistíme, ako sa im v tom môžeme vyrovnať
alebo ich dokonca predbehnúť. (ra)

Benchmarking miest

V týchto dňoch dostanú vlastníci alebo držitelia psov, ktorí už
majú psíka prihláseného v daňovej evidencii mestského úradu,
platovú poukážku na úhradu dane za psa, ktorá je splatná do
31. 1. 2012.

Vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastala zmena vo vlastníc-
tve, napr. kúpou, predajom, dedením, využívaním priestorov na
podnikanie a pod. sú povinní si podať nové daňové priznanie –
najneskoršie do 31. 1. 2012. Vlastníci, u ktorých nenastala žiad-
na zmena, dostanú rozhodnutie o platbe daní z nehnuteľnosti
tak, ako si podali daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v pred-
chádzajúcich rokoch. (OE, MD)

Daňové a poplatkové povinnosti

na rok 2012

V dôsledku stavebných prác v blízkosti cesty II/502 (Pezinok
– Moyzesova ul.) došlo k poškodeniu koordinačného kábla cest-
ných svetelných signalizácií križovatiek s Holubyho ulicou a
Kalinčiakovou ulicou. Nefunkčnosť svetelných signalizácií spô-
sobila dopravné komplikácie hlavne na ceste II/502. Problém
riešil realizátor stavby tak, aby závada bola čo najskôr odstrá-
nená. (okpz)

Nefunkčnosť svetelnej signalizácie

Na úrovni Bratislavského sa-
mosprávneho kraja sa uskutoč-
nilo niekoľko stretnutí, na kto-
rých sa odborníci a zástupcovia
samospráv zaoberali riešením
dopravy v našom kraji. Okrem

riešenia dopravného generelu
na úrovni Bratislavského kraja
a napojením na diaľnicu v loka-
lite Triblavina sa zaoberali aj ob-
chvatom Pezinok - Vinosady -
Modra. K riešeniu pribudol aj

Svätý Jur, v ktorom sa uskutoč-
nilo aktuálne meranie prejazdu
automobilov. Prieskum ukázal,
že počas pracovných dní po tej-
to ceste prejde denne viac ako
23 000 automobilov. Najviac v
smere do Bratislavy ráno o sied-
mej a ôsmej hodine – až 1600 a
1400, a popoludní smer Pe-
zinok 1300 aut o sedemnástej a

osemnástej hodine. Začiatkom
budúceho mesiaca by sa malo
uskutočniť stretnutie primáto-
rov dotknutých miest u ministra
Jána Figeľa. Riešenie obchva-
tu je aj v prioritách BSK (pra-
covné stretnutia 18. a 20. janu-
ára), ktoré budú prejednávané
aj na januárovom zastupiteľ-
stve 27. 1. (ra)

Obchvat „nezaspal“

Ing. MILOŠ ANDEL, zástupca pri-
mátora, poslanec za volebný ob-
vod č. III

1) Čo považujete za prioritu vo va-
šom volebnom obvode?

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a ob-
čanmi?

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

(r)

- Zameriam sa na to, aby mesto
Pezinok bolo úspešné v získaní finanč-
ných prostriedkov na rekonštrukciu
mestských školských zariadení na síd-

lisku Sever, na vybudovanie parkovísk ako aj na vylepšenie od-
dychových zón v tejto časti mesta.

- Najdôležitejšie sú stretnutia a verejné zhromaždenia, tak
ako to bolo napr. pri príprave konceptu nového územného plá-
nu. Osvedčili sa aj stretnutia k jednotlivým riešeniam, ktoré
mesto zamýšľa urobiť ešte pred ich realizáciou s dostatočným
časom na pripomienkovanie zo strany občanov.

- Osobne si myslím, že Pezinku najviac chýba obchvat mesta,
ktorý by odklonil automobilovú dopravu z centra. Výrazne by
sme tým zlepšili aj kvalitu bývania a životného prostredia.

Pýtame sa poslancov MsZ
Na Radničnom ná-
mestí bolo v pondelok
19. decembra rušno.
Popoludní tu vyrástlo
úplne nové Santovo
mestečko. Novinkami
boli stany, ktoré svojím
tvarom pripomínali ľa-
dové iglu a osvetlenie
polárnu žiaru, zmenou
prešiel aj Santov ka-
mión, vrátane kresla, v
ktorom si Santa vypo-
čul všetky deti, ktoré
mu pošepkali svoje via-
nočné želanie, či súťa-
že, špeciálny tanec
pre deti, tvorivé dielne
doplnené o detské puz-
zle až po interaktívny

preliezací kamión. Novinkou bola aj vianočná kniha, do ktorej
mohli deti s rodičmi napísať svoje tajné priania.

Súčasťou návštevy Santa Clausa bol aj špeciálny vianočný pre-
daj, z ktorého výťažok putoval pre materské centrum MaMa-
TaTaJa v Pezinku. Santovi a jeho pomocníkom sa vďaka všetkým
návštevníkom, ktorých bolo odhadom až 2500, podarilo na jeho
podporu vyzbierať 693,50 euro. (tk)

Pri Vianočnom kamióne vyzbierali 700 eur
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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

� Učiteľka nemeckého jazyka ponúka doučovanie. T. č. 0907 055
410

PEZIN ANČ

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

�Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moy-
zesova 11. Tel.: 0903 719 852

� Dám do prenájmu nebytové priestory v Pezinku na Moyzesovej
ul. (20, 27 a 40 m2) Tel.: 0903 719 852

� Rád by som sa zoznámil so štíhlou paňou do 55 rokov. Tel.: 0949
627 022

�Predám stavebný pozemok v PK, Dubový vŕšok (za Tescom), 660
m2, VIS. Tel.: 0907 763 499

� 57 ročný hľadá ženu na spoločné stretávanie sa. Tel.: 0944 158
933. e-mail: robil@inmail.sk

� Opatrovateľka s dlhšou praxou hľadá prácu ako opatrovateľka
starých a chorých ľudí na 4 hodiny denne. Volať večer po 20.00 h
na tel. č. 033/641 22 78

Spracujem účtovn ctvo, dane, mzdy.
0905 393 493

Vlani v júni sa skončil 1.
ročník Malokarpatskej
školskej ligy v zbere pa-

piera a lepenky, ktorú vyhlásila a
organizovala spoločnosť Marius
Pedersen, a.s. Ligy sa mohla zú-
častniť ktorákoľvek základná
škola a osemročné gymnázium
v malokarpatskom regióne.
Súťažilo sa v zbere papiera a
kartónových obalov (lepenky)
počas celého školského roku
2010/2011 v dvoch kategóriách:

– množstvo vy-
zbieraného papiera a lepenky v
prepočte na jedného žiaka

– celkovo vyzbiera-
né množstvo papiera a lepenky

Odmenou pre všetky školy bo-
li finančné prostriedky za vy-
zbierané druhotné suroviny ako
aj bonusy pre víťazov či už vo
forme finančných odmien alebo
vo forme organizovaného výle-
tu pre 45 žiakov a učiteľov do
Skalice a výlet loďou po
Baťovom kanáli.

Kategória A

Kategória B

Veľmi nás potešil záujem
všetkých zúčastnených škôl
ako aj odozva na túto súťaž.
Mnohé školy privítali našu ligu
vzhľadom na ich snahu o envi-
ronmentálnu výchovu žiakov.
Do súťaže sa celkovo zapojilo
22 škôl z okresov Bratislava,

Senec, Pezinok, Malacky a Tr-
nava, ktoré spolu vyzbierali tak-
mer 500 ton papiera a lepenky.

boli najúspeš-
nejšie tieto školy: 1. ZŠ Doľany,
2. ZŠ Viničné, 3. ZŠ Kuchyňa,
4. ZŠ Jabloňové,

. bo-

V kategórii A

V kategórii B
5. ZŠ Kupec-

kého Pezinok

li najúspešnejšie:
, 2. ZŠ Ľudovíta

Štúra Modra, 3. ZŠ Tbiliská
Bratislava, 4. ZŠ Pankúchova
Bratislava,

.
V tomto školskom roku 2011/

2012 prebieha už 2. ročník ligy,
do ktorej sa nám prihlásilo 26
škôl z malokarpatského regió-
nu. Aj tento rok sa súťaží o zau-
jímavé finančné prostriedky a
bonusy. Najlepšia škola v kate-
górii B získa zaujímavý výlet
pre 45 žiakov a učiteľov do
Dobšinského rozprávkového
sveta – HABAKUKY.

Veľmi nás teší, že aj naša spo-
ločnosť mohla prispieť k envi-
ronmentálnej výchove a pripra-
viť žiakom zaujímavú súťaž.
Zúčastneným školám ďakuje-
me, výhercom prvého ročníka
blahoželáme a všetkým školám
v novom ročníku držíme palce.

1. ZŠ Kupec-
kého Pezinok

5. ZŠ Fándlyho Pe-
zinok

Ing. Tomáš Schabjuk
Marius Pedersen, a.s.

Školy sa zapojili do regionálnej súťaže v zbere papiera

Výlet loďou po Baťovom kanáli v Skalici.

�Predám garáž na sídlisku Sever, tel. 033/640 42 28 po 18.00 hod.
Cena dohodou.

Pezinskí policajti objasnili tri prípady majetkovej trestnej čin-
nosti, ktoré má na svedomí 34-ročný Pezinčan. Muž bol obvine-
ný z troch prípadov krádeže v Pezinku. V čase od 20. do 27. de-
cembra sa dvakrát vlámal do kancelárie na Ulici M.R.Štefánika,
odkiaľ odcudzil rôzne veci v hodnote 213 eur. Vlámaním spôso-
bil aj škodu na majetku vo výške 120 eur. V tomto období sa vlá-
mal aj do rodinného domu na Bratislavskej ulici v Pezinku, od-
kiaľ sa pokúsil odcudziť rôzne veci, avšak pri čine bol prichytený
policajnou hliadkou. Muž po obvinení putoval do policajnej cely
s návrhom na väzobné stíhanie. (OR PZ)

Policajti chytili zlodeja

SLOVAK LINES oznamuje občanom, že ohľadne spojov a pro-
duktov možno volať denne v čase 6.30 – 18.30 hod. na KON-
TAKTNÉ CENTRUM Slovak Lines tel. 18 211, alebo e-mailom
na info@slovaklines.sk

Oznam

V Klube dôchodcov na Cajlanskej ulici sme pripravili rozlúčku
so starým rokom 2011. Pozvali sme pána primátora, poslancov
za Cajlu a spevácky súbor Šafrani.

Navarili sme vianočnú kapustnicu, napiekli. Po peknom kul-
túrnom programe a príhovoroch sme spoločne zasadli za
prestreté stoly a v družnej besede sme spomínali na končiaci sa
rok. Boli to spomienky pekné i smutné.

Tak si žijeme, i keď „s odretými ušami“, v pohode na Cajle. Te-
šíme sa na nové stretnutia. Príďte sa pozrieť medzi nás. (S,J)

Rozlúčka so starým rokom

�Prenajmem 3-izbový byt na Severe. Tel.: 0908 838 841

JANUÁR 2012

V sobotu 14. januára sa ziš-
li na stretnutí po 46 rokoch bý-
valí žiaci 9.A triedy, triednej
učiteľky Márie Matejkovičovej.
Nebolo ľahké dať dohromady
po toľkých rokoch zoznam a
nájsť všetkých, ale za pomoci
viacerých bývalých spolužia-
kov sa to podarilo. Napokon
sme sa už ako šesťdesiatni-
ci stretli v reštaurácii Gurmán.
Tí, ktorí bývame v Pezinku sme
sa ešte poznali, horšie to bolo
s tými, čo bývajú niekde inde.
Nečudo, že pri vzájomnom
predstavovaní sa ozývali aj vý-
buchy smiechu ako čas pome-
nil naše výzory. Potešili sme
sa, že prišla medzi nás i naša
bývalá slovenčinárka Anna
Krupanová. Pri spoločnom sto-
le sme si najskôr uctili pamiatku
už zosnulých - triednu učiteľku
M. Matejkovičovú a spolužia-

kov Gitku Tegelhofovú, Vierku
Dúbravčíkovú, Miloša Juščá-
ka, Jožka Loipersbergera a
Jara Slezáka. Potom sme
všetci porozprávali o svojich

životných osudoch, o deťoch,
vnúčatách. Strávili sme spo-
lu v dobrej nálade niekoľko ho-
dín. Domov sme odchádzali
už po polnoci, niektorým sa

ešte ani nechcelo. Sľúbili sme
si, že sa rozhodne ešte stret-
neme, ale to už musí byť skôr,
ako po 46 rokoch.

(DČ)

Stretnutie bývalých spolužiakov po 46 rokoch

Začiatkom novembra zavítal
do Obchodnej akadémie v Pe-
zinku generálny riaditeľ Sloven-
skej agentúry pre cestovný
ruch (SACR) Ing. Peter Belin-
ský. Všetky triedy zamerané na
cestovný ruch sa zišli vo veľkej
zasadačke a vypočuli si zaují-
mavú prednášku. Dozvedeli
sme sa veľa o aktivitách SACR,
o fondoch pre cestovný ruch,
ale aj o prednostiach a ne-
dostatkoch našej krajiny v rám-
ci cestovného ruchu. Videli sme
pútavé video o Slovensku, kto-
ré bolo podnietené Majstrov-
stvami sveta v ľadovom hokeji.
Pán Belinský nám so zaniete-
ním rozprával o Slovensku ako
o malej veľkej krajine. Myslím,

že mnohí sme po jeho slovách
začali Slovensko vnímať inak.
Sme hrdí na našu krajinu.

Dňa 8. 11. sme v našej 3.C trie-
de privítali múzejnú pedagogič-
ku Mgr. Andreu Jamrichovú z
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku. Časť našej triedy s ňou
nadviazala spoluprácu už dáv-
nejšie pri vytváraní a organizo-
vaní našej výstavy v rámci pred-
metu Kongresové služby, ktorú
odprezentujeme vo februári
2012. Teraz sme sa s pani
Jamrichovou stretli pri príleži-
tosti brainstormingu. Spoločne
sme vymýšľali projekt " Deň D"
ako podujatie CR mesta
Pezinok, ktorý zrealizujeme v
júni pod záštitou Malokarpat-

ského múzea. Cieľom projektu
je vniesť do Pezinka novú, ne-
poznanú aktivitu, ktorá by zau-
jala obyvateľov. Bude to pre
nás náročný, ale o to zaujíma-
vejší projekt.

A nakoniec to najlepšie.Dňa
9.11. sme sa my, 3.C, vybrali na
hrad Červený Kameň, kde sme
sa zúčastnili marketingového
vzdelávacieho programu pod
vedením Ing. Michala Lukáča,
kultúrno- propagačného mana-
žéra na hrade Červený Kameň.
Prednáška bola zameraná na
múzeum Červený Kameň a je-
ho marketingové aktivity. Na zá-
klade vedomostí z marketingu
2. ročníka sme pohotovo rea-
govali na otázky p. Lukáča, ale

dozvedeli sme sa aj veľa nové-
ho o múzeu, moderných tren-
doch v marketingu a sprievod-
covskej činnosti. Na konci pred-
nášky Michal Kováčik, ktorý má
na starosti koncepciu vzdeláva-
cích programov na Červenom
Kameni po dlhšom skúmaní na-
šej triedy vybral štyroch študen-
tov, ktorí budú na hrade praco-
vať v máji 2012.

Sme vďační za tieto aktivity
spojené s cestovným ruchom,
nakoľko sme sa aspoň na chví-
ľu odtrhli od školských lavíc, z
nekonečných a únavných ho-
dín teórie a bolo nám dožičené
aj kúsok praxe a možnosť okú-
siť niečo nové.

Nikola Benkovská

O cestovnom ruchu trochu inak
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Celoslovenský projekt
Detský čin roka oslovu-
je mladých ľudí od roku

1999. Za tento čas sa doň zapo-
jilo 1 080 382 detí. Cieľom pro-
jektu je motivovať deti k humán-
nemu konaniu a vytváraniu pozi-
tívnych hodnôt.

V tomto roku napísalo o svo-
jich dobrých skutkoch 8451 detí.
Expertná skupina dospelých vy-
brala z nich 30 nominácií a za-
slala do škôl s výzvou, aby deti
podporili v detskej porote tie
dobré skutky, ktoré považujú zo
svojho hľadiska za najcennejšie.
V detskej porote hlasovalo 114
481 detí. Z ich hlasovania vzišli
ocenenia v šiestich kategóriách.

Medzi nominovanými v kate-
górii Dobrý nápad bol aj príbeh,
ktorý zaslali žiaci 2. A triedy s
pani učiteľkou Janou Virgovičo-
vou zo Základnej školy Fán-
dlyho v Pezinku. Detská porota
mu prisúdila 1. miesto. O svo-
jom príbehu napísali:

„My sme žiaci 2. A triedy zo ZŠ
v Pezinku. Rozhodli sme sa, že
vám napíšeme o jednom do-
brom nápade. Náš spolužiak
Adam nám raz v triede rozprával
o tom, že jeho babka sa stará o
psíkov a mačičky. Vlastní útulok,
v ktorom sú choré a týrané zvie-

ratká. Niektoré sú ranené, nema-
jú labku alebo prišli o oko. Už ich
nikto nechce. Potrebujú staros-
tlivosť, lieky, krmivo... Bez pomo-
ci by zomreli. Všetci sme dali hla-
vy dokopy – Adamova babka,
mamina, pani učiteľka i celá trie-
da.Avymysleli sme toto: na hodi-
ne výtvarnej výchovy sme nama-
ľovali obrázky psíkov a mači-
čiek. Potom nám už pomáhali
dospeláci. Obrázky sme umiest-
nili na internete a rozbehla sa
aukcia. Každý, kto chcel, si mo-
hol obrázky vydražiť. A podarila

sa nám úžasná vec. Pre útulok
Stanica Nádej v Malom Záluží
sme vyzbierali 330 eur. Z týchto
peňazí bola zakúpená nová vo-
liéra pre psov. Ale čo je ešte
úžasnejšie, dozvedeli sme sa,
že náš nápad zaujal aj iné útulky
na Slovensku. Tiež plánujú oslo-
viť deti a školy. Tak im držíme
palce, nech sa im to podarí tak
ako nám. Sme veľmi radi, že
sme pomohli bezmocným a slab-
ším a dúfame, že náš nápad bu-
de pomáhať i naďalej “.

Hlasovaním v detskej porote

podporili deti svojich rovesníkov
a zároveň urobili dobrý skutok,
ktorým pomohli deťom v núdzi.
Každý hlas symbolicky prispie-
va na získanie domácich spo-
trebičov, ktoré venuje spoloč-
nosť Whirpool Slovakia. Dob-
rým skutkom deti pomohli aj
svojej škole. Každá škola, ktorej
žiak bol ocenený, získava škol-
ské potreby v hodnote 500 eur.

„Hodnota človeka nie je v tom,
čo urobil pre seba, ale čo urobil
pre druhých! “

PaeDr. Jana Virgovičová

Detský čin roka 2011

Žiaci zo ZŠ Fándlyho získali 1. miesto

Deti z 2.A, ktoré získali cenu v Detskom čine roka. Foto: archív ZŠ

Začiatkom januára sa usku-
točnila v Dome kultúry vý-
ročná členská schôdza

najstaršieho a najväčšieho do-
brovoľného hasičského zboru v
okrese – DHZ Pezinok-mesto.
Predseda zboru Gabriel Gušta-
fík v úvode privítal vzácnych hos-
tí - prezidenta Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR JUDr. Joze-
fa Minárika, ktorý je zároveň
predsedom Územného výboru
DPO Pezinok-Senec, podpred-
sedu ÚzV DPO a vrchného in-
špektora DPO SR Petra Ronca,
primátora mesta Mgr.Olivera
Solgu a zástupcov Okresného
riaditeľstva HaZZ Pezinok na če-
le s riaditeľom plk. Ing. Emilom
Moťovským.

Pred pracovnou časťou roko-
vania si prítomní uctili pamiatku
zosnulých členov. Správu o čin-
nosti predniesol predseda G.
Guštafík. Konštatovalo sa v nej,
že DHZ Pezinok – mesto má 90
členov. Takmer štvrtina (22) sú
ženy. Títo sa bez nároku na od-
menu podieľali na plnení úloh

dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Ťažisko aktivít DPO i členov

DHZ Pezinok - mesto je na úse-
ku preventívno-výchovnej prá-
ce. V spolupráci s mestom sa
dobrovoľní hasiči podieľajú na
mnohých činnostiach a zapájajú
sa do kultúrno-spoločenského
života v meste, čo má pozitívnu
odozvu u občanov. Starajú sa o
pridelenú techniku, výzbroj a vý-
stroj, čo patrí k ich základným
povinnostiam. Urobili potrebné
opravy a úpravy priestorov sta-
rej hasičskej zbrojnice na Mla-
doboleslavskej ulici, sami si vy-
maľovali klubovú miestnosť a vy-
menili poškodený nábytok.

V spolupráci s mestom a zdru-
žením vinohradníkov a vinárov
sa podieľali na čistení potokov
a jarkov vo vinohradoch, hlavne
v tých miestach, kde pri väčších
búrkach a dažďoch dochádza k
záplavám. Členovia Rudolf On-
drovič a Mgr. Večera organizo-
vali preventívne prehliadky. Ďal-
ší členovia sa zapájali do asis-
tenčných služieb na spoločen-

sko-kultúrnych podujatiach v
meste Pezinok.

Veľkú pozornosť venovali fy-
zickej príprave a hasičskému
športu. Družstvo mužov sa zú-
častnilo viacerých športových
hasičských súťaží v rámci okre-
su i celej Slovenskej republiky.
Tradične sa podieľajú na orga-
nizovaní hasičskej súťaže o po-
hár primátora mesta, ktorej sa
zúčastňujú požiarne družstvá
DPO i HaZZ mužov, žien i mlá-
deže. Pravidelne každý rok or-
ganizujú hasičskú šibačkovú zá-
bavu, oslavy sv. Floriána spoje-
né so sprievodom mestom a
ukážkami zásahovej činnosti,
oslavy MDD.

V diskusii vystúpil prezident
DPO J. Minárik, ktorý poďakoval
členom a funkcionárom za ich
prácu v prospech dobrovoľnej
požiarnej ochrany i občanov
mesta. Primátor O. Solga vy-
zdvihol ochotu dobrovoľných ha-
sičov pomôcť bezplatne vždy,
keď je to potrebné, hlavne pri zá-
plavách a kultúrno-spoločen-

ských podujatiach. P. Ronec po-
ďakoval členom organizácie za
preventívno výchovnú činnosť i
dobrú spoluprácu v rámci mesta
i okresu. Pripomenul tiež 90. vý-
ročie založenia ZHJ (1922) i zá-
sluhy bývalých hasičov, ktorí sa
pričinili o založenie jednoty.
Dobrú spoluprácu s DHZ Pe-
zinok-mesto vyzdvihol aj riaditeľ
OR HaZZ E. Moťovský.

Výročná členská schôdza bo-
la vhodnou príležitosťou aj na
odovzdanie ocenení. Najskôr
predseda G. Guštafík odovzdal
Pozdravný list a model historic-
kého auta prezidentovi DPO J.
Minárikovi pri príležitosti jeho
70. narodenín. Pezinskí dobro-
voľníci vďačia jubilantovi za dl-
horočnú podporu a pomoc. U-
pomienkový dar – publikáciu o
meste a sošku sv. Urbana - oslá-
vencovi odovzdal aj primátor
mesta O.Solga. Ďalšie ocene-
nia si prevzali L. Binder, R. Tu-
ranský, J. Lysý, J. Feder, O. Bil-
ka, D. Lysá,A. Šranková, Ing. P.
Slaný a P. Slaný. (pr)

Výročné rokovanie pezinských dobrovoľných hasičov

Dôležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov
sú štatistické údaje o vykonaných zásahoch a vý-
jazdoch k mimoriadnym udalostiam. V roku 2011 u-
skutočnili príslušníci Okresného riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru (HaZZ) zo svojich sta-
níc v Pezinku a v Senci spolu 718 výjazdov (okres
Pezinok 355, okres Senec 363). Z celkového počtu
výjazdov bolo 298 k požiarom (Pezinok 141, Senec
157.Tieto i nižšie uvádzané údaje sú za okresy),
331 k technickým zásahom (Pezinok 166, Senec
165) a 31 k ekologickým zásahom. V 26 prípa-
doch išlo o plané poplachy. Rýchlym a profesionál-
nym zásahom naši hasiči zachránili 224 osôb. Žiaľ,
šestnástim osobám už nedokázali pomôcť.

Pri požiaroch vznikla celková škoda 433 367 €,

ale rýchlym a účinným zásahom boli uchránené
hodnoty za vyše 3,6 milióna €.

Najväčší počet výjazdov v uplynulom roku, rov-
nako ako v predchádzajúcich rokoch, bol k do-
pravným nehodám a k požiarom v prírodnom
prostredí (vypaľovanie trávnatých, krovinatých a
lesných porastov).

Oddelenie požiarnej prevencie vykonáva kon-
trolnú činnosť u právnických a fyzických osôb,
podnikateľov, v obciach vo veciach zvereného vý-
konu štátnej správy na úseku ochrany pred po-
žiarmi, posudzovaní dokumentácie stavieb z hľa-
diska požiarnej bezpečnosti (územné, stavebné,
kolaudačné konanie) a preventívnovýchovnú čin-
nosť, rieši priestupky občanov a tiež ukladá poku-

ty právnickým a fyzickým osobám za porušenie
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi.

V tejto oblasti bolo zo strany OR HaZZ vykona-
ných 208 protipožiarnych kontrol, pri ktorých bolo
zistených 1210 nedostatkov. Bolo uložených 6 po-
kút v celkovej sume 2750 €. Vlani bolo vydaných
1036 stanovísk k územnému, stavebnému a ko-
laudačnému konaniu. Na obciach bolo vykona-
ných 9 komplexných a 6 následných kontrol.

V oblasti preventívno-výchovnej sme zabezpe-
čili rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V
spolupráci s dobrovoľnou požiarnou ochranou a
Malokarpatským múzeom sme organizovali osla-
vy sv. Floriána – patróna hasičov na námestí v
Pezinku, kde bola prezentovaná práca hasičov a

hasičská technika a ukážky polície. Hasiči vyko-
návali aj besedy spojené s ukážkami práce hasi-
čov a hasičskej techniky priamo v základných a
materských školách okresov Pezinok a Senec a
exkurzie na hasičských staniciach v obidvoch
okresných mestách.

Okrem pravidelných súťaží v hasičskom športe
sa v septembri v spolupráci s DPO uskutočnila sú-
ťaž o Pohár primátora mesta Pezinok.

Takýmito a podobnými akciami chceme pri-
spieť k informovanosti detí a občanov o fyzicky,
ale aj psychicky náročnej práci hasičov.

Všetkým občanom prajeme do nového roka veľa
zdravia, šťastia, lásky a porozumenia a čo najme-
nej nepríjemných udalostí. pplk. Ing. Eva Orlická

Hasičský rok 2011 v okresoch Pezinok a Senec

Jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku nezasahuje len pri požiaroch a dopravných ne-
hodách. Svedčia o tom aj tieto dva decembrové zásahy v Pe-
zinku:

21. 12. o 11.32 hod. bola jednotka HaZZ vyžiadaná záchran-
nou službou na otvorenie bytu na 2. poschodí na Novomeského
ulici. Do bytu sa záchranári dostali pomocou výsuvného rebríka
cez pootvorené okno. V byte sa nachádzala imobilná osoba, kto-
rá bola odvezená do lekárskej opatery

28.12. o 17.55 hod. bola jednotka povolaná na asistenciu
Polície pri otváraní uzamknutého osobného motorového vozidla
na Svätoplukovej ulici, v ktorom sa nachádzalo trojmesačné die-
ťa. Dvere boli otvorené a dieťa i auto boli odovzdané majiteľovi.

(OR HaZZ)

Aj takéto prípady riešia hasiči
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Pravidelné preskúšanie sirén civilnej ochrany bude vždy na
pravé poludnie, o dvanástej hodine, a potrvá 2 minúty. Termíny
preskúšania sú: 10. február, 9. marec, 13. apríl, 11. máj, 8. jún,
13. júl, 10. august, 14. september, 12. október, 9. november a
14. december. (ra)

Preskúšanie sirén

Študenstská spoločnosť Vinárka a Junior Achievement Slo-
vensko pozývajú na 5. ročník Ochutnávky vín mladých vinárov.
Podujatie sa uskutoční 11. februára 2012 v Strednej odbornej
škole vinársko-ovocinárskej v Modre, Kostolná 3. Návštevníci
budú môcť ochutnať 200 vzoriek vín z celého Slovenska a gu-
láš z diviny. (lf)

Ochutnávka vín mladých vinárov

Vedenie mesta chystá na budúci rok stretnutie bývalých pra-
covníkov mestského úradu. Pri tejto príležitosti chce zmapovať a
dokumentačne spracovať vývoj pezinskej samosprávy i úradu
od konca druhej svetovej vojny po dnešok. Pri príprave tohto ma-
teriálu sa chceme oprieť aj o osobné poznatky a skúsenosti býva-
lých pracovníkov, ich fotodokumentáciu a spomienky. Málokto
napríklad vie, že možno držíme na Slovensku rekord v dĺžke
funkčných období predstaviteľov mesta. Predseda MsNV (Mest-
ského národného výboru) v Pezinku Ing. Štefan Lovič bol totiž
vo svojej funkcii dlhých 29 rokov a to od roku 1956 do januára
1985. Vystriedal ho predseda a neskorší primátor Ing. Ivan Pes-
sel. Ten bol vo funkcii primátora do 7. decembra 2002. Mesto vie-
dol 17 rokov. Dnešný primátor, Mgr. Oliver Solga, ktorý bol zvole-
ný už tretíkrát, je teda len tretím primátorom za 55 rokov.

V súvislosti s prípravou štúdie a spracovaním historických ma-
teriálov sa obraciame aj na čitateľov Pezinčana s prosbou o za-
požičanie fotografií a sprístupnenie dokumentov alebo iných za-
ujímavých materiálov týkajúcich sa tohto obdobia. (ra)

Mapovanie histórie samosprávy

Milí spoluobčania, chceme vás srdečne pozvať na sväté om-
še, ktoré budú slávené za mestské zastupiteľstvo a vedenie
mesta počas celého roka 2012, každý prvý piatok v mesiaci v
kláštornom kostole kapucínov vždy o 18.00 hodine.

, Centrum pre rodinu – PezinokMgr. Martin Dulaj

Oznam

Je určený vám, ktorí chcete darovať, ktorí si chcete len poži-
čať, a tiež vám, ktorí potrebujete detské oblečenie, detské po-
treby alebo drobný spotrebný tovar (práčku, mikrovlnku, žehlič-
ku) do domácnosti. Mailujte na ale-
bo volajte 0911 331 534. SKLAD POMOCI sa nachádza v budo-
ve Mestského úradu, odd. sociálnych vecí a rodiny, č. dv. 9.
Otvorený je v stredu v čase 9.00 – 11.00 a 16.00 – 18.00 hod.

Pomáhame hlavne deťom z viacpočetných rodín a sociálne
znevýhodnených rodín. Viac info na
Prevádzkovateľ Skladu pomoci je občianske združenie Cen-
trum pre rodinu – Pezinok. štatutár

pomoc@pezinskerodiny.sk

www.pezinskerodiny.sk

Martina Šipošová,

Sklad pomoci pre pezinské rodiny
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Akadémia tretieho veku v Pezinku oznamuje, že prvé stretnu-
tie poslucháčov a lektorov v letnom semestri šk. roku 2011/
2012 sa uskutoční v utorok 31. januára 2012 v malej sále Domu
kultúry v Pezinku. Rozvrhy na letný semester pre všetky odbory
sú uverejnené na atv.pezinok.sk, Pezinok.sk – školstvo a vzde-
lávanie – Akadémia tretieho veku a na výveske MsÚ. (trub)

Letný semester poslucháčov ATV Pezinok

JANUÁR 2012

Ponuka záhradníckych prác:
- celoročn starostlivosť o trávniky (založenie, hnojenie, pravi-
delné kosenie, vertikulácia, zazimovanie)

- odstraňovanie nevhodných drevín zo záhrad a vinohradov
- likvidácia odpadu štiepkovaním a odvozom
- všetky typy rezov okrasných drevín, ovocných stromov a viniča
- terénne úpravy, výmena pôdy a pod.

Uvedené práce možno objednať priamo v sídle spoločnosti,
u Ing. Vladimíra Záleského na tel. čísle 033/645 23 12, mobil
0903 230 331, petmas@stonline.ske-mail: zalesky@petmas.eu,

Miestny spolok Slovenské-
ho Červeného kríža v Pezinku
pozýva dobrovoľných darcov
krvi na VALENTÍNSKU KVAP-

Valentínska kvapka krvi
KU KRVI, ktorá sa uskutoční v
piatok 24. februára 2012 od
8.00 do 12.00 hod. v Malom sa-
lóniku Domu kultúry v Pezinku.

Záujemcovia o darovanie kr-
vi si so sebou prinesú občian-
sky preukaz a kartičku poisten-
ca, viacnásobní darcovia krvi aj
preukaz darcu krvi. (Ms SČK)

Celoslovenská akcia Dni nezábudiek, ktorá prebehla v októbri
aj v našom meste a bola zameraná na pomoc ľuďom s dušev-
ným ochorením, bola úspešná, pretože sa v nej vyzberalo 73
367 eur. Od predsedu správnej rady Ligy za duševné zdravie zís-
kalo mesto v týchto dňoch poďakovanie za aktívnu pomoc. (ra)

Úspešné Dni nezábudiek

Hovorí sa, že „Dobrý sused,
lepší ako rodina“. O pravdivosti
tohto slovenského porekadla sa
presviedčame denne, najmä vte-
dy keď treba radu alebo pomoc.
K dobrému susedovi ideme radi
na návštevu, a tiež sa tešíme,
keď ho môžeme privítať u nás.

V roku 2011 prispel Klub sprie-
vodcov mesta Pezinok k rozvoju
dobrých susedských vzťahov or-
ganizovaním návštev a exkurzií
v našich susedným mestách a
obciach, ale tiež v susedných
krajinách. V spolupráci s vedúci-
mi klubov dôchodcov s pani Es-
terlovou a Šindlerovou, p. Zou-
zalíkovou z Jednoty dôchodcov,
Ing. Gusejnovou a Mestom Pe-
zinok sme sa podieľali na orga-
nizovaní viacerých návštev v
Nemecku a Rakúsku.

V rámci týchto akcií sme nav-
štívili Viedeň, Hainburg, Petro-
nel, Carnuntum, Kittsee, Bad
Deutsch Altenburg a opakovane

partnerské mesto Neusiedl am
See. Všetky tieto návštevy
prispeli k rozšíreniu vedomostí a
spoznávaniu histórie, kultúry, prí-
rodných krás, pozoruhodností
súčasného života u našich suse-
dov a prehlbovaniu dobrých su-
sedských vzťahov.

Osobitným zážitkom pre ú-
častníkov bola návšteva Dolno-
rakúskej zemskej výstavy veno-
vanej dávnej histórii z obdobia
Rímskej ríše, koncertov v Neu-
siedl am See, ale „chutila“ tiež
exkurzia v čokoládovni v Kitt-
see, spojená s prehliadkou vý-
robných priestorov, v rámci kto-
rej sme mohli ochutnať ich vý-
robky. Práve tu mohli možnosť
babičky a deduškovia urobiť ra-
dosť svojim vnúčatám a pripra-
viť im sladké darčeky k Mikulášu
a Vianociam.

V decembri nás zástupkyňa ve-
dúceho úradu rakúskeho part-
nerského mesta Neusiedl am

See Mgr. Judith Siber – Reiner
sprevádzala na ich vianočných
trhoch, kde sme tiež ochutnali
regionálne špeciality a zažili prí-
jemný koncert miestneho muž-
ského spevokolu. Navštívili sme

aj predajnú výstavu ručných
prác klubu seniorov a výtvarní-
kov. Mimoriadnym zážitkom bo-
la prehliadka sviatočne vyzdo-
beného kostola a betlehemu na
námestí. Peter Ronec

Boli sme aj u susedov v zahraničí

Účastníci zájazdu pred múzeom v rakúskom Bad Deutsch
Altenburgu.

V budove na Kollárovej ul. č.
20 sa uskutočnila v dňoch 16.
12. 2011 - 22. 1. 2012 výstava
BIENÁLE PLASTIKY MALÉHO
FORMÁTU PEZINOK 2011.
Kurátorom výstavy bol Roman
Popelár. Vystavovalo dvanásť
autorov: Andrej Csillag, Pavol
Dubina, Martina Matúšová Zi-
manová, Peter Meszároš, Igor
Ondruš, Ivan Patúc, Martin Po-
korný, Dana Schubert, Róbert
Szittay, Martin Ščepka, Michal
Šuda a Danica Tyková.

Výstava priamo nadväzovala

na projekt Bienále plastiky malé-
ho formátu Pezinok z roku 2007
(kurátorka Ľuba Belohradská,
odborný garant prof. Jozef Jan-
kovič, akad. sochár). Po vynúte-
nej prestávke, spôsobenej hlav-
ne finančnou krízou, sa poduja-
tie konalo po štyroch rokoch
opäť, aj keď v redukovanej podo-
be, za podstatne skromnejších
podmienok, so štvrtinovou účas-
ťou autorov a jemnou kurátor-
skou modifikáciou projektu. Tá
spočívala v konfrontácii medzi
sochou v klasickom materiáli (ko-

vy, kameň), sochou v tzv. pra-
covných materiáloch (sadra, la-
minát, epoxid) a nechýbala ani
experimentálna poloha komor-
ného objektu. Výber bol zúžený
na výtvarníkov pochádzajúcich
z Bratislavy a okolia, predovšet-
kým zo Záhoria a z južného Slo-
venska.

V roku 2007 existovala vízia
podchytenia aktívnych autorov v
oblasti sochárskeho média, kto-
rí absolvovali odbor na slo-
venských vysokých školách s
umeleckým zameraním po roku

1990. Vízia pokračovala postup-
ným rozširovaním prehliadky o
nových absolventov, prípadne o
starších sochárov.

Tentoraz na projekte participo-
vali výlučne absolventi VŠVU z
rokov 1997 - 2009. Ide teda o vý-
tvarníkov, ktorí sa v prvej deká-
de 21. storočia komorným for-
mátom sochy alebo reliéfu ak-
tívne zaoberali, resp. do dneš-
ných dní sa mu popri inej tvorbe
aktívne venujú.

Výstava bude od 2. februára
reinštalovaná v Pálffyho paláci
na Zámockej ulici v Bratislave.
Výstava potrvá do 29.februára
2012. (vm)

Bienále plastiky malého formátu

Keď Slováci či turisti zo zahra-
ničia počujú názov nášho naj-
bližšieho susedného okresné-
ho mesta Senec, okamžite si
predstavia príjemné trávenie
voľného času a dovolenky pri
vode na tunajších Slnečných ja-
zerách.

Senec však ponúka i ďalšie
možnosti, o čom sa mohli pre-
svedčiť členovia Klubu sprie-
vodcov mesta Pezinok a ďalší

záujemcovia počas návštevy
koncom minulého roka. Prog-
ram našej návštevy v Senci za-
bezpečil tunajší mestský úrad,
Múzeum Senec a Okresná
správa cestovného ruchu.

Boli sme prijatí v Informač-
nom centre, kde sme si mohli
vybrať propagačné materiály o
meste, možnostiach rekreácie i
ubytovania. Mohli sme si zakú-
piť tiež pohľadnice a dostali

sme informácie o kultúrnych,
športových i spoločenských po-
dujatiach v meste i okrese a do-
konca sme tu videli aj materiál o
Pezinku a malokarpatskom re-
gióne.

Následne sme sa stretli s pred-
staviteľmi Okresnej správy ces-
tovného ruchu a so záujmom
sme si pozreli pozoruhodné
mestské múzeum. Pracovníč-
ka múzea Margita Poláková

nám poskytla fundovaný odbor-
ný lektorský výklad histórie mes-
ta i regiónu. Ako spoluautorka
nám predstavila publikáciu o
histórii mesta – Senec bránou
tretieho tisícročia. Potom nás
sprevádzala po historickom
centre Senca, pričom nám púta-
vo predstavila historické i mo-
derné objekty. Páčilo sa nám
zmodernizované námestie i pa-
mätníky a sochy. Peter Ronec

Páčilo sa nám aj zrekonštruované námestie

Kurátor Roman Popelár na otvorení výstavy.

Michal Šuda, Pocta karieristo-

vi, bronz.

Majiteľ hostinca U Bendu Matúš Klamo, dodržal slovo a aj v
tomto roku usporiadal Majstrovstvá vo vytápaní slaniny. Nad-
viazal tým na predchádzajúci ročník, v ktorom vytvorili aj sloven-
ský rekord, ktorý je zaznamenaný v Knihe slovenských rekordov.

Pravidlá sa nemenili, postupovalo sa podľa tých, ktoré platili
vlani. Každá súťažiaca dvojica dostala od organizátora štyri kilo-
gramy slaniny a z nej mala v priebehu dvoch hodín vytopiť čo
najviac oškvarkov.

Do súťaže sa prihlásilo pätnásť tímov, ale dva neprišli. I tak ná-
dvorie hostinca bolo úplne zaplnené, medzi súťažiacimi sa hemžili
desiatky ich priateľov a zvedavcov.Akcia prilákala aj novinárov.

Možno si poviete, aké už len veľké kuchárske majstrovstvo
treba na vytápanie oškvarkov z rovnakej slaniny, ale ten rozdiel
pri ochutnávke hotových výrobkov je zjavný. Dobre vytopiť
oškvarky nie je vec náhody. Potvrdili to aj súťažiaci Štefan
Bláhovský a Juraj Valent, ktorý zopakovali víťazstvo z minulého
ročníka. Na druhom mieste sa umiestnili dvojica Milan Fusek a
Jozef Turek a vlaňajšiu tretiu pozíciu obhájili Miloslav Šmahov-
ský a Miloslav Kolenič. Štvrté miesto a cenu mesta za najchut-
nejšie oškvarky získali Vladimír Maťus, Zdeno Peniak, Peter
Wittgrúber a Miroslav Čupák.

Z tváre hlavného organizátora Matúša Klamu bolo na záver
možno čítať spokojnosť: „S akciou som aj tentoraz veľmi spo-
kojný. Vyšlo nám počasie, prišlo nám veľa ľudí. Výborné boli aj
oškvarky. Chutili aj tie z diviaka, ktoré mimo súťaže pripravovali
Dušan Durdovanský a Paľo Pastucha. Už teraz sa teším na bu-
dúci ročník.“ (mo)

Slaninu zmenili na chutné oškvarky

Víťazný tím Štefan Bláhovský a Juraj Valent. FOTO (mo)
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Občianske združenie Mu-
seum Vinorum v spolupráci so
svojimi partnermi Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku, Mes-
tom Pezinok a Združením pezin-
ských vinohradníkov a vinárov
po roku opäť pripravuje štvrtý roč-
ník podujatia

. Tie sa uskutočnia

. V tento
deň otvoria domáci vinári, členo-
via ZPVV a vybraní hostia z blíz-
kych okolitých obcí svoje pivnice
a stanovištia, kde ponúknu svoje
vína na ochutnávku.

Kým ročník 2010 bol v Pe-
zinku pamätný v negatívnom
význame, tak ročník 2011 vino-
hradníkom všetky strádania vy-
nahradil mierou vrchovatou.
Hrozna bolo dostatok vo veľmi
dobrom zdravotnom stave a ko-
runu tomu dávali pekné hodno-
ty kyselín a cukornatosti. Jed-

Pezinské vínne
pivnice 2012
v sobotu, 18. februára, v čase
od 12.00 do 21.00 h

ným slovom, paráda! Či sa tieto
dobré správy pretavili aj do vý-
bornej kvality vín, budete mať
možnosť posúdiť osobne.

Cena vstupenky na podujatie
ostáva už dva roky nezmenená
- 25 €. Tvorí ju degustačný po-
hárik s logom, taštička na jeho
nosenie, Sprievodca degustá-
tora a dva voľné bonusové líst-
ky v hodnote á 5 € (spolu 10 €)
na nákup vína, ktoré vás naj-
viac oslovilo. Budeme radi, keď
kúpou vína podporíte našich vi-
nárov. Všetci návštevníci s plat-
nou vstupenkou majú možnosť
bezplatne ochutnať vzorky všet-
kých ponúkaných vín.

Zastávky sú umiestnené v šir-
šom centre nášho starobylého
vinohradníckeho mesta, preto
môžete spojiť vínnu turistiku s
jeho pešou prehliadkou a gas-
tronómiou. Veríme, že získate
krásny zážitok z putovania sve-

tom vína a vychutnáte si neo-
pakovateľnú atmosféru, ktorá v
tom čase v Pezinku vládne.

Kapacita pivníc je obmedze-
ná, preto bol do predaja daný li-
mitovaný počet vstupeniek.
Bližšie informácie o rezervácii a
kúpe vstupeniek nájdete na

, resp. na tel. číslewww.pvp.sk

0911 400 495. Rovnako si vstu-
penky môžete zakúpiť osobne
v Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku, M. R. Štefánika 4, v čase
od. 9.00 do 18.00 h. Využite pre-
to túto možnosť čo najskôr. Te-
šíme sa na stretnutie v sobotu,
18. februára 2012.

Martin Hrubala

Pezinské vínne pivnice 2012

JANUÁR 2012

TURECKÝ DOM Pezinok
Radničné n m. 1

historická 300 ročn pivnica

NA PRENÁJOM
95,7 m2

0903 221 044 – 0903 433 324

OBCHOD
v centre Pezinka

NA PRENÁJOM
vhodný aj na zriadenie gastro prevádzky

29,4 m2 + dvor cca 100 m2

0903 221 044 – 0903 433 324

V priestoroch Domu kultúry sa uskutočnilo
stretnutie podnikateľov pôsobiacich v Pezin-
ku. Stretnutie zorganizoval Klub podnikate-
ľov mesta Pezinok. Na pôde novovzniknuté-
ho Podnikateľského fóra prebehla diskusia s
predstaviteľkou Daňovej správy Ing. Kata-
rínou Noskovičovou na tému reorganizácie
Daňového úradu a aktuálnych zmien týkajú-
cich sa daňových povinností.

S primátorom Oliverom Solgom podnikate-
lia prebrali témy týkajúce sa spoplatnenia

parkovania v centre mesta, mestské dane a
poplatky a dopravnú infraštruktúru. Podni-
katelia veľmi pozitívne prijali informáciu pri-
mátora, že v najbližšej dobe sa obnovia roko-
vania o dlhoočakávanom obchvate Pezin-
ka. Peter Galan, predseda predstavenstva
Klubu podnikateľov mesta Pezinok, informo-
val o pripravovanej klubovej činnosti v roku
2012 a o spoločnom záujme na presadzova-
ní zmien, ktoré by pozitívne vplývali na roz-
voj podnikania v Pezinku.

Klub podnikateľov mesta Pezinok je dob-
rovoľnou organizáciou podnikateľov a živ-
nostníkov, ktorá bola založená v roku 1994.
Hlavným cieľom klubu je podpora jeho čle-
nov, pôsobenie na rozvoj podnikania, nad-
väzovanie spoločenských a pracovných kon-
taktov medzi podnikateľskými subjektmi i sa-
mosprávnymi a štátnymi orgánmi. Na prvom
Podnikateľskom fóre sa okrem členov klubu
zúčastnilo 52 prevažne malých a stredných
podnikateľov. Branislav Dušek

Podnikateľské fórum o daniach a podpore podnikania

Okresný súd v Pezinku na hlavnom pojednávaní 20. januára
2012 vo veci zločinu útoku na verejného činiteľa a ublíženia na
zdraví, ktorého sa dopustil občan Pezinka Matúš J. proti príslušní-
kovi Mestskej polície Jozefovi Čekeľovi dňa 2.4.2011, na základe
dohody medzi prokurátorom a právnym zástupcom obžalované-
ho 23-ročného Matúša , uznesením rozhodol o vrátení veci do prí-
pravného konania s cieľom prijať dohodu o vine a treste. Obžalo-
vaný tým v plnej miere priznal spáchanie zločinu.

Na základe uvedenej skutočnosti poškodenému príslušníkovi
Mestskej polície v Pezinku Jozefovi Čekeľovi bolo opätovne obno-
vené právo požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla vážnym
poškodením zdravia. Obžalovanému hrozí trest odňatia slobody v
dĺžke 3 - 8 rokov. Mesto poskytlo svojmu zamestnancovi právnu
ochranu renomovanej advokátskej kancelárie Havlát partners
(JUDr. Robert Havlát).

Počas dvadsaťročnej činnosti Mestskej polície v Pezinku ide o
prvý prípad takéhoto závažného útoku na príslušníka MsP v Pe-
zinku. Pojednávania sa zúčastnilo vedenie mesta na čele s primá-
torom Oliverom Solgom a príslušníci MsP v Pezinku.

primátor mestaMgr. Oliver Solga,

Na súde za útok na policajta

Samosprávne kraje oslavujú 10. výročie svojho vzniku. Nadvia-
zali na stáročné tradície komitátov, stolíc, žúp a krajov. Disponujú
významnými kompetenciami, ktoré priniesla decentralizácia ve-
rejnej správy. Samosprávne kraje sa stali súčasťou spoločenské-
ho diania i každodenného života v regiónoch, mikroregiónoch,
okresoch, mestách i obciach.

Pri príležitosti 10. výročia samosprávnych krajov prijal ich pred-
sedov prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Na Slovensku je osem samosprávnych krajov. Sú volené oby-
vateľmi. Každé štyri roky sa volí zastupiteľstvo a predseda sa-
mosprávneho kraja. Súčasným predsedom nášho Bratislavského
samosprávneho kraja je nominant SDKÚ Pavol Frešo.

Samosprávne kraje existujú už 10 rokov
Oznamujeme občanom a návštevníkom mesta Pezinok, že od

2. januára 2012 si možno zakúpiť mesačné, polročné a ročné par-
kovacie karty pre celú zónu plateného parkovania v Pezinku.

Parkovacie karty sú rozlíšené farebne a cena je podľa platného
cenníka. Predajným miestom je pokladnica na prízemí Mestské-
ho úradu v Pezinku, Radničné nám. č.7.

Prevádzkový poriadok, ktorého prílohou je cenník platný od
1. 1. 2012, je uverejnený:

v sídle prevádzkovateľa - Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.,
Hollého ul. č.2, Pezinok, alebo na jeho webovej stránke

v mieste predaja na Mestskom úrade v Pezinku alebo na jeho
webovej stránke

1)

2)
www.mzspezinok.sk

www.pezinok.sk

Možnosť zakúpenia parkovacích kariet

Policajná služba vrátane činnosti mestskej polície je službou ob-
čanom. Preto najdôležitejšou požiadavkou pri jej výkone a vyko-
návaní zákrokov je rešpektovanie osobnosti občanov, úcty, cti, ich
vážnosti a dôstojnosti. Z etického hľadiska je dôležité, aby mest-
ský policajt uplatňoval v tejto činnosti individuálny prístup k ľuďom,
aby pri zákroku prispôsobil svoje konanie a vystupovanie tomu, s
kým a prečo koná. Musí si byť vedomý, že má právomoc nielen za-
sahovať, ale že má súčasne zodpovednosť za všetky svoje roz-
hodnutia a následky konania.

Snahou vedenia mestskej polície je preto neustála pofesionali-
zácia osobnosti policajta. Okrem odbornej služobnej prípravy (pre-
vierky fyzickej zdatnosti, telesná a strelecká príprava) každoročne
príslušníci Mestskej polície v Pezinku podstupujú aj ďalšie pre-
vierky. Začiatkom minulého mesiaca absolvovali i vedomostné
previerky. Vedomosti sa preverovali formou ústnych odpovedí na
otázky policajného, správneho a trestného práva, ako aj z oblasti
taktiky vykonávania služobných zákrokov a policajnej etiky.

Podobne ako nedávne previerky v odbornej služobnej príprave,
aj vedomostné dokazujú, že mestskí policajti pristupujú k svojej
práci zodpovedne. Ich znalosti sú stále na profesionálnej úrovni,
rovnako ako v oblasti teoretickej a praktických zručností.

Komplexné previerky môžeme preto hodnotiť na výbornú. Mest-
ská polícia Pezinok zabezpečuje pre naše mesto a obyvateľov na-
ďalej kvalitné služby po stránke bezpečnosti, poriadku i prevencie
kriminality. náčelník MsPkpt. JUDr. Ľudovít Farbula,

Vedomostné previerky
mestských policajtov
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Grantová komisia nadácie REVIA na zá-
ver roka 2011 podporila ďalšie nápady oby-
vateľov Pezinka, Modry a okolitých obcí.
V tomto grantovom kole pomohla ôsmim
rozmanitým myšlienkam, na realizáciu kto-
rých vyčlenila rovných 2000 eur.

Jedným z podporených nápadov je ko-
munitná aktivita občanov mestskej časti
Grinava, ktorí sa rozhodli zveľaďovať svo-
je okolie, podporiť medziľudské vzťahy rea-
lizovaním rôznych podujatí pre všetky ve-
kové kategórie. Centrum pre rodinu v
Pezinku zasa pripomenulo deťom a mlá-
deži tradíciu adventu a jeho zvyklostí. Vo
svojom úspešnom projekte „ Bez bariér “

pokračuje občianske združenie 5P, ktoré
za dva roky postupne odstraňuje v Pezin-
ku miesta, ktoré spôsobujú problém ľu-
ďom na vozíčku. Basketbalový klub v Pe-
zinku zastrešujúci činnosť chlapčenského
aj dievčenského družstva môže aj s pod-
porou nadácie REVIA trénovať trikrát do
týždňa v telocvični na ZŠ Fándlyho. Vďaka
výkladovému slovníku pezinčiny s DVD z
pera Ľudovíta Slimáka sa zachovajú výra-
zové prostriedky tohto nárečia aj pre budú-
ce generácie. Pani Františka Čechová za-
sa doplnila svoju monografiu „ Tragédia pe-
zinských Židov v pamäti obyvateľov Pezin-
ka “ a plánuje jej vydanie v slovenskom aj

anglickom jazyku.
Nadácia tiež podporila rozšírenie ponuky

kníh v knižnici na Dubovej a Modranské-
mu Združeniu záchrany cirkevných pamia-
tok prispela na záchranu najstaršej sakrál-
nej stavby v meste (Kostol sv. Jána Krsti-
teľa na cintoríne).

Ak vás tieto myšlienky a nápady oslovili a
už teraz viete, ako by ste podporili, zveľa-
dili či zviditeľnili svojimi aktivitami svoje o-
kolie v tomto roku, kontaktujte nás. Viac in-
formácií nájdete na stránke

Tešíme sa na vaše nápady.
– Malokarpatská

komunitná nadácia
REVIA

www.revia.sk

Nadácia REVIA podporila ďalšie projekty

Nadácia REVIA oznamuje, že
výťažok 320 € z predaja kolá-
čov napečených predstaviteľ-
kami lokálnych inštitúcií a dob-
rovoľníčkami nadácie na Via-
nočných trhoch v Pezinku bude
použitý na občianske aktivity v
Grinave. Všetkým dobrovoľní-
kom a prispievateľom za finanč-
né a materiálne dary aj dobrú

náladu počas orloja ďakujeme.
Nadácia REVIA už siedmy-

krát pred Vianocami realizova-
la v spolupráci s knihkupec-
tvom TK Libri na Štefánikovej
ulici, v Obchodnom centre Plus
v Pezinku a na Štúrovej ulici v
Modre projekt OTVOR SRD-
CE, DARUJ KNIHU, pomocou
ktorého sa možno splnil jeden

zo snov detí zo sociálne slab-
ších rodín. Poďakovanie patrí
všetkým anonymným darcom,
ktorí kúpili knižky pre deti v su-
me 860 eur a za príspevok TK
Libri v sume 181 €, vďaka čo-
mu sme mohli obdarovať 135
detí knihami v hodnote 1041 €
a tak vytvoriť aj touto cestou
sviatočnú vianočnú atmosféru.

Prostredníctvom nadácie RE-
VIA bolo od roku 2005 knihami
obdarovaných 872 detí, pričom
hodnota darovaných kníh bola
6519 €.

Ďakujeme za ústretovosť part-
nerských knihkupectiev a lás-
kavosť darcov, ktorí urobili ra-
dosť deťom.

Drahoslava Finková

Vianočné projekty nadácie REVIA

V našom Ma-
lokarpatskom
regióne už 15
rokov pôsobí
nadácia RE-
VIA. Je to mi-
movládna ne-
závislá nezis-

ková organizácia, ktorá sa riadi
zákonom o nadáciách č.
34/2002 Z. z. a v zmysle záko-
na nadačnou listinou. Spolu-

pracuje s 22 samosprávami v
regióne od Vajnor až po Trnavu,
za dobu existencie podporila
grantmi 758 projektov v sume
220 601 eur. Celkove spolu s
projektmi podľa želania darcov
pomohla Malokarpatskému re-
giónu takmer 600 tis. eurami.

„Nadácia REVIA pätnásť ro-
kov povzbudzuje obyvateľov
Malokarpatského regiónu k zá-
ujmu o veci verejné, k vzájom-

nej pomoci. Aj malý skutok či
zmena každý deň môže ča-
som prerásť do väčšej pomoci
a veľkých zmien. Dobré skutky
odrážajú našu úctu k druhým.
Všetko, čo urobíme pre dru-
hých, sa nám vráti,“ hovorí
RNDr. Drahoslava Finková,
správkyňa nadácie.

Nedávno nadácia Revia do-
stala ocenenie svojej práce
prostredníctvom projektu Park

hrania a oddychu v Modre. Ten-
to projekt nadácia Revia nomi-
novala do súťaže Dobrovoľ-
nícky projekt roka. Akcia bola
pod záštitou ministra vnútra
Daniela Lipšica a ministra škol-
stva SR Eugena Jurzycu. Všet-
ky práce hodnotila nezávislá
komisia. Projekt Park hrania
a oddychu v Modre získal oce-
nenie Dobrovoľnícky projekt
roka.

Malokarpatská komunitná nadácia REVIA
15 rokov v našom regióne

V predvianočnom čase sa všetci snažíme zabudnúť na kaž-
dodenný stres a povinnosti a naladiť sa sviatočne, uvoľnenej-
šie a žijeme radostným očakávaním. Pretože nie všetci ľudia
majú možnosť prežívať Vianoce so svojimi blízkymi, rozhodli
sme sa, že my, deti z 1.D a 3.D zo ZŠ Kupeckého prinesieme
radosť deduškom a babičkám v Zariadení opatrovateľskej služ-
by na Komenského ulici. Pripravili sme si pre nich vlastnoručne
vyrobené darčeky a nacvičili pre nich básne, piesne, zahrali
sme na flautu, aj husle a touto našou návštevou sme im sprí-
jemnili čakanie na Vianoce.

Obe triedy ešte poobede čakali vianočné dielne, ktoré im pri-
pravili pani učiteľky s pomocou rodičov. Pre prváčikov prvýkrát,
pre tretiakov to bola už tretia príležitosť stretnúť sa spolu s ro-
dičmi, starými rodičmi nielen svojimi, ale aj svojich kamarátov.
Spoločne sme si vyrobili ozdoby na stromček, dobroty do bru-
cha, ale najmä opäť sme strávili príjemné popoludnie. Pretože
stráviť plnohodnotné chvíle s blízkymi, to je v dnešnej uponá-
hľanej dobe ten najvzácnejší dar.

Za deti pani učiteľka Veronika Adamová

Urobili radosť deduškom a babičkám

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 13.decembra schválilo ná-
vrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2011, ktorým sa me-
ní a dopĺňa VZN č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi, v znení VZN č. 5/ 2004.

V rodinných domoch bude oddelený zber papiera a plastov.
240 litrová nádoba, ktorá doteraz slúžila občanom na zber pa-
piera a plastov, bude odteraz slúžiť iba na zber papiera. Inter-
valy vývozu budú jedenkrát za dva mesiace. Na zber plastov
dostanú občania vrece objemu cca 120 – 140 l. Odvoz vriec sa
bude realizovať jedenkrát mesačne, a to tak, že za plné vrece
dostanú občania nové vrece. Zmenou sa docieli vysoká čistota
separátov. Pre občanov sa zvýši úložný objem, keďže počet vý-
vozov bude 18-krát. Náklady za zvýšený vývoz (o 6 vývozov
viac) a na vrecia bude znášať firma Marius Pedersen, a.s.
Zmena sa uskutoční od 1. 1. 2012.

Výmena zberných nádob na sklo. 1100 l kontajnery so zele-
ným poklopom vymení firma Marius Pedersen v priebehu prvé-
ho polroka 2012 za tzv. zvony zelenej farby. Zmenou sa sleduje
dosiahnutie druhovo jednotných, kvalitných a estetických ná-
dob. Zároveň sa zlepší manipulácia pri vysýpaní zberového
skla. Náklady spojené s výmenou nádob bude znášať firma
Marius Pedersen.

Zavedenie zberu drobného kovového odpadu. Na zber budú
slúžiť 1100 l nádoby červenej farby. Jedná sa o zber kovových
obalov, plechoviek z nápojov a konzerv, klince, drôty a odpad,
ktorý sa rozmerovo zmestí do nádob. Rozmiestnením napr. šty-
roch nádob po dobu jedného roka s intervalmi vysýpania podľa
potreby (odsledujú pracovníci OŽP MsÚ) sa vyhodnotí efektivi-
ta zberu a podľa výsledku bude zber pokračovať alebo sa ukon-
čí. Náklady na zber a vysýpanie bude znášať mesto, náklady bu-
dú čiastočne vykompenzované ziskom z predaja kovového od-
padu zmluvnej organizácii. Zmena by sa mala uskutočniť v prie-
behu prvého polroka 2012.

Zmeny sa týkajú nasledovného:
1.

2.

3.

(ra)

Zmeny v nakladaní
s komunálnymi odpadmi

Mesto Pezinok vyzýva obyvateľov rodinných domov a právnic-
ké osoby, ktoré majú nádoby a kontajnery vyložené na chodníku
alebo na ulici, resp. voľne prístupné pred svojou prevádzkou, aby
ich v termíne do 15. februára 2012 umiestnili na vlastný pozemok
alebo do dvora.

Táto povinnosť užívateľov zberných nádob je upravená Vše-
obecne záväzným nariadením č. 13/2011, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v zne-
ní VZN č. 5/2004:

Umiestnením nádob a kontajnerov na voľnom priestranstve
sa vystavujete možnosti sankcií zo strany mesta.

„Každý, kto užíva zberné nádoby, manipuluje s nimi ale-
bo inak s nimi nakladá, je povinný s nimi šetrne zaobchá-
dzať a chrániť ich pred poškodením a stratou. Za poruše-
nie tejto povinnosti sa nepovažuje, ak sú nádoby v dni pra-
videlného alebo inak vyhláseného zberu odpadu ponecha-
né na voľne dostupnom mieste.“

Oddelenie ŽP, komunálnych služieb a dopravy

Výzva pre užívateľov
smetných nádob
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Mestské múzeum vzniklo ako
organizácia zriadená Mestom v
roku 2002 a svoju činnosť zahá-
jilo v marci 2003. Podnetom pre
založenie inštitúcie boli zistenia
pamiatkového a archeologické-
ho výskumu Starej radnice, kto-
rá sa stala sídlom nového múze-
a. K nim sa pridali nové poznat-
ky na poli archeológie, množia-
ce sa práve v čase zakladania
múzea. Na archeológiu nadvia-
zalo múzeum od začiatku svoj-
ho pôsobenia a po niekoľkých
sezónach výskumov, realizova-
ných v spolupráci a pod odbor-
nou garanciouArcheologického
múzea SNM v Bratislave posta-
vilo práve na archeológii svoju
stálu expozíciu. Táto je rozde-
lená na tri časti, umiestnené v
samostatných miestnostiach.
Každá miestnosť približuje jed-
nu skupinu výskumov, ktorých
spoločným znakom je skúmané
obdobie a územie. V prvej
miestnosti získa návštevník in-
formácie o výsledkoch skúmaní
územia Pezinka – Grinavy, blíz-
keho Slovenského Grobu a Pe-
zinka – Lazárne. Výskumy tejto
oblasti priniesli materiál a infor-
mácie o pravekom osídlení, pre-
dovšetkým o období neskorej
doby kamennej – eneolitu.
Zvyšky kamenných nástrojov,
pracovných pomôcok, kerami-
ky približujú život pred viac ako
5 000 rokmi.

Mimoriadne vzácnou je zbier-
ka drobných figúrok - pravekých
hlinených plastík. Patrí sem pre-
dovšetkým antropomorfná plas-
tika silne štylizovanej ženskej
postavy, nájdená počas výsku-
mu v Slovenskom Grobe.
Prevažná väčšina plastík a ich
fragmentov pochádza z obdo-
bia eneolitu, kedy na našom
území existovala tzv. boleráz-
ska skupina bádenskej kultúry.
Najcennejšou súčasťou zbierky
je ojedinelé vyhotovenie ľud-
skej tváre, atypické pre spomí-
nanú kultúru. Ostatné plastiky
patria do skupiny zoomorfných -
hlinených figúrok s podobou rôz-
nych zvierat. Niekoľko viac či
menej štylizovaných prasiatok
je dokladom domestikácie (udo-
mácňovania) tohto zvieraťa ľuď-
mi už pred 5000 rokmi. Plastika
medveďa, poškodená pravde-
podobne úmyselne jej tvorcom
je zasa prejavom kultu, ktorý
spočíval v rituálnom zabití zvie-
raťa pred samotným lovom. Do
skupiny vzácnych predmetov
môžeme zaradiť aj fragmenty
tzv. kultových vozíkov, charak-
teristických práve pre obdobie
bádenskej kultúry, ktorých nále-
zy sú pomerne ojedinelé.

Hlinené plastiky sú malými veľ-
kými umeleckými dielami a záro-
veň odrazom vnútorného sveta
pravekého človeka. Súvisia pre-
dovšetkým s kultom, nábožen-

skými predstavami, uctievaním
božstiev, prírody a jej sily. Treba
ešte doplniť, že nezriedka je
časť z nich interpretované aj
ako detské hračky. A predstava

pravekého človeka, vyrábajú-
ceho drobnosť pre svojho po-
tomka je mimoriadne sympatic-
ká, nemyslíte?

(pp, pw)

Predstavujeme stálu expozíciu Mestského múzea

Po 31. decembri, nazývanom
Starý rok, počas ktorého oby-
vatelia Grinavy jedli údené mä-
so s kapustou a zemiakmi, na-
stal Nový rok. V tento deň sa po-
dávala hovädzia polievka a
knedle a rodiny si chodili navzá-
jom vinšovať ešte dopoludnia,
predtým ako išli do kostola. Kto
to nestihol, išiel vinšovať aj po-
poludní. V tom čase totiž bývala
„velká“ sv. omša o desiatej hodi-
ne.

Keď skončilo vianočné obdo-
bie, prišli fašiangy. V čase fa-
šiangov sa konali zábavy v tri
dni po sebe: v sobotu, nedeľu a
pondelok. V utorok pred popol-
covou stredou sa ľudia zabávali
len do jedenástej hodiny večer,
aby o polnoci boli už všetci do-
ma, lebo vtedy sa začínal pôst.

Na konci fašiangov chodila po
dedine mládež „pod šablu“,
prezlečená za maškary. Zväč-
ša mali naopak oblečené kabá-
ty a chlapi boli prezlečení za že-
ny. Niektorí mládenci mali kroš-
nu, iní víno, ďalší zbierali vajcia
a niektorí mali šabľu, na ktorú
napichovali klobásy a slaninu.
Brány vtedy mali len rodiny
Bunčáková a Neradová, ostat-
ní mali otvorené dvory, a preto
domáci vyšli von, keď uvideli
pred domom maškary a odme-
nili ich.

Svoju obchôdzku maškary u-
končili v hostinci, kde spoločne
zjedli svoju výslužku. V tom ča-
se boli v hostinci lavice len oko-
lo stien a na nich sedeli len star-
ší ľudia. Mladí neustále stáli v
strede, v kole. Neboli však opití.

Keď sa chcel chlapec odvďačiť
dievčine, pozval ju na pol deci
sladkého nápoja, nie alkoholic-
kého. Bitky o frajerku sa však
diali často. Starí ľudia hovorili,
že „kde sú psi, kohúti a mláden-
ci, o bitku neni núdza.“

Popolcovou stredou sa zača-
lo pôstne obdobie. Počas šty-
ridsaťdňového pôstu pred Veľ-
kou nocou ľudia v Grinave varili
fazuľovú polievku, slíže, zemia-
kovú polievku, zemiakovú ka-
šu, paradajkovú polievku, kmín-
ku a červíčkovú polievku, ktorú
varili z vody z vyvarených ze-
miakov. Túto vodu zliali do mi-
sy, nastrúhali do nej cesnak a
pridali zemiaky a masť.

V Grinave boli hostince dva:
Bunčákov hostinec, ktorý slúžil
iba prominentným hosťom a
Kepplingerov hostinec na dol-
nom konci, ktorý bol z toho dô-
vodu miestnymi obyvateľmi hoj-
ne navštevovaný. Chýrny Bun-
čákov hostinec bol obľúbeným
miestom hladných a najmä
smädných Bratislavčanov, pre-
tože okrem vína sa v ňom podá-
vala aj výborná husacina. Bun-
čákovci, ako aj iné bohatšie rodi-
ny v Grinave, mali aj slúžky. V
sále na poschodí Bunčákovho
hostinca sa po druhej svetovej
vojne konávali nielen zábavy a
svadby, ale aj divadelné pred-
stavenia najmä od Ferka Ur-
bánka, napríklad Kríž pod lipa-
mi, Hlúpy Jano, Lurdská pasáč-
ka a iné. V noci na 1. mája pred
Bunčákovým hostincom ako aj
pred kostolom mládenci stavali
veľký 15 metrový máj. V Bunčá-

kovej záhrade boli vysadené sa-
dy ruží a filagórie pre hostí z
Viedne a v hostinci im hrala ci-
gánska muzika, v ktorej začínal
aj slávny Jožko Kmeťo. Keď
pred Bunčákovým hostincom
stáli tri-štyri autá, využili to vyna-
liezavé deti a ponúkli zahranič-

ným hosťom, že im budú „ varo-
vať autá. “ Deti sa tak tri-štyri ho-
diny bavili pri tých autách, strá-
žili ich a nedovolili nikomu, aby
sa ich dotkol. Za odmenu
dostali 25 – 50 halierov, čokolá-
du alebo cukrík. V hostinci u
Kepplingera sa zase konali
okrem fašiangovej zábavy aj ho-
dová, cirkevná a školská. Ho-
dové zábavy boli tri: deň pred
hodmi, na hody a v pondelok eš-
te dozvuky.

V Pezinku sa počas fašian-
gov tiež konávali zábavy, medzi
nimi aj maškarné. V Kultúrnom
dome a Orlovni mávali zába-
vy napríklad hasiči, katolícka
mládež, ženská jednota, spe-

Fašiangy v Grinave v minulosti
vokol a ďalšie spolky, v So-
kolovni Sokoli, evanjelici a ďalší
a v sále v zámku poľovníci, vino-
hradnícke družstvo a iné orga-
nizácie. Pred postavením Kul-
túrneho domu v roku 1936 sa
veľa zábav konalo aj v hostinci
u Demoviča. V niektorú fašian-

govú sobotu boli naraz aj tri zá-
bavy – na troch miestach. Fa-
šiangy boli aj časom zabíjačiek,
hoci najviac zabíjačiek sa kona-
lo na jeseň, pred Vianocami ale-
bo pred oberačkou. Údené mä-
so zo zabíjačiek patrilo medzi
fašiangové jedlá či už v poliev-
ke alebo s kapustou. V posled-
né tri dni fašiangov pred pôs-
tom, najmä v nedeľu, mali v kaž-
dom dome v Pezinku šišky ale
aj fánky. Na Popolcovú stre-
du bol pôst a v nasledujúcich
dňoch pôstneho odobia sa jedli
kyslé polievky a múčne jedlá
ako dolky a buchty a v nedeľu aj
mäso.

Peter Sandtner

Bunčákov hostinec.

Plastiky: medveď,
hlava, prasa

Plastiky

Školská basketbalová liga
VISTA real Cup 2011-2012
pokračovala v decembri dru-
hým turnajom v telocvični
gymnázia.

(20:2, 12:6, 16:6, 15:4)
Body: – Skovajsa 24, Bruno Kollár 14, Sedláková
10, Jozef Šimo 7, Bulava 4, Hrnčiar 2, Ryšavá 2,
– Pavlíčková 8, Slimáková 4, Branný 3 (1), Petrovičová 1, Bed-
nárik 2

po predĺžení (7:1,
4:12, 1:3, 9:5, predlž. 8:0)
Body: – Praženka 12(1), Jurčová 10, Radoský
3(1), Krasňanský 2, Lošonská 2, – Stríž 11, Pleško 3(1),
Debrecký 3(1), Benčat 2, Strečanský 2

( 12:12, 9:7, 16:6, 17:8)
Body: Kuznecov 15(1), Ševčík 13(1), Noskovič 4, Mihalovič
3(1), Stročka 10, Fargaš 5, Duffala 4, Gymnázium – J. Šimo
13(1), Skovajsa 9(2), B.Kollár 6, Sedláková 2, Bulava 2, Štrba 1

(4:4, 7:0, 4:2, 2:4)
Body: ZŠ Fándlyho - Pavlíčková 9, Slimáková 6, Petrovičová
2, Orešie – Vojtek 4, Pleško 3, Benčat 1 Salai 2

(11:6, 5:14, 10:5, 6:12)
Body: – Jurčová 13, Praženka 10, Hvila 8, Ru-
davský 1, – Kuznecov 13, Ševčík 6, Mihalovič
2, Fargaš 6, Stročka 6, Duffala 2, Marek Šimo 2

Výsledky:
Gymnázium – ZŠ Fándlyho 63:18

Gymnázium
ZŠ Fándlyho

ZŠ Na bielenisku – ZŠ s MŠ Orešie 29:21

Bielenisko
Orešie

ZŠ Kupeckého – Gymnázium 54:33

ZŠ Fándlyho – ZŠ s MŠ Ore-šie 17:10

ZŠ Na bielenisku – ZŠ Kupecké-ho 32:37
Bielenisko

ZŠ Kupeckého

Priebežná tabuľka

1.

3.

5.

2.

4.

ZŠ Kupeckého

ZŠ Na Bielenisku

ZŠ s MŠ Orešie

Gymnázium

ZŠ Fándlyho

Záp.

4

4

4

4

4

Výhra

3

1

4

2

0

Prehra

1

3

0

2

4

Skóre

176:113

55:154

208:89

113:115

59:140

Body

7

5

8

6

4

Rozdiel

(+63)

(-99)

(+119)

(-2)

(-81)

Najlepší strelci po 2. turnaji:
Skovajsa 68 (Gymnázium), Kuznecov 51 (Kupeckého), Praženka 36 (Biele-
nisko), Jozef Šimo 35 (Gymnázium), Šefčík 35 (Kupeckého), Jurčová 31
(Bielenisko), Sedláková 30 (Gymnázium), Bruno Kollár 30 (Gymnázium),
Bolek 29 (Kupeckého), Stríž 26 (Orešie).

VISTA real Cup 2011-2012
školská basketbalová liga

V sobotu 24. decembra náhle zomrel vo veku 52 rokov
. V našich novinách sme viackrát o ňom písali v

súvislosti so športovou činnosťou. Bol výborným stolným te-
nistom. Aktívne hrával v stolnotenisovej súťaži vozíčkarov i
medzi zdravými. Dosiahol viaceré úspechy v rámci Slo-
venska i na medzinárodných súťažiach v Rakúsku, Talian-
sku, Belgicku, Írsku a Španielsku. V roku 2004 reprezento-
val Slovensko na Paraolympijských hrách v Aténach.

Peter Valka bol niekoľkokrát ocenený aj ako úspešný špor-
tovec Pezinka. Bol členom Stolnotenisového klubu ZŠ Na
bielenisku a predsedom 1. stolnotenisového klubu Slovkar-
patia.

Peter Valka sa narodil 22.12.1959 v Modre. Ako 20-ročný
havaroval na motocykli. Odniesla si to chrbtica, v dôsledku
vážneho zranenia skončil na vozíčku. Osem rokov po havá-
rii začal hrať stolný tenis. Predovšetkým vďaka svojej pevnej
vôli, ale i talentu a schopnostiam, sa stal úspešným sloven-
ským športovcom. Česť jeho pamiatke!

Peter Valka

(mo)

Zomrel Peter Valka
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Vynikajúci slovenský spisovateľ a novinár Ľuboš Jurík vydal
zaujímavú knihu . Ide o obsažnú kni-
hu rozhovorov s významnými slovenskými spisovateľmi , často
na aktuálne témy a ich odraz v literárnej tvorbe. Aktívny a
úspešný záverom roka bol aj jeho syn , ktorému vy-
šla kniha

. Je to napínavé čítanie
o našej najprítomnejšej prítom-
nosti. Uvedenie obidvoch kníh
sa uskutočnilo v pezinskom
kníhkupectve v OC Plus 15. de-
cembra.

„Rozhovory po rokoch“

Martin Jurík
„Kým nás smrť ne-

rozdelí“

(ra)

Ak by sa v decembri, ale mož-
no aj v priebehu celého roka ,
podávali prihlášky na

, tak by sa Pezi-
nok pokojne mohol prihlásiť.
Boli také dni, že v priebehu nie-
koľkých málo hodín boli štyri
kultúrne podujatia, ako napr. 9.
decembra, keď boli otvorené
výstavy Kataríny Vavrovej v
dvoch galériách, v Evanjelic-
kom kostole prebiehal koncert
ZUŠ a v Malokarpatskej knižni-
ci bolo uvedenie knihy domá-
ceho autora Miroslava Schle-
singera. Takýto scenár sa zopa-
koval aj po iné dni. V predvia-
nočnom čase bolo napríklad
päť koncertov, dve divadel-
né predstavenia, tri vernisáže.
Vyšli štyri knihy pezinských
autorov, okrem iných aj Vý-
kladový slovník pezinčiny od

Hlavné
mesto kultúry

Laja Slimáka. Drvivá väčšina
podujatí bola s podporou mes-
ta.

Tieto riadky však nepíšem
kvôli štatistike, ale preto, že
znova počujem alebo čítam, že
sa v Pezinku na poli kultúry a
umenia „nič nedeje“. Prirodze-
ne, píšu a kritizujú hlavne tí, kto-
rí možno ani na jednom zo spo-
mínaných podujatí neboli. Pre
nich to totiž nie je dosť „vyso-
ká“ kultúra alebo práve tá ich
„parketa “. Zabúdajú, že kultúra
a umenie je oblasť, v ktorej si
to „svoje“ chcú a majú nájsť
všetci občania, teda rovnako
milovníci avantgardy ako aj
klasiky. A je to , samozrejme, aj
o peniazoch. Je napríklad veľ-
mi ťažké robiť koncert kapely,
na ktorú príde dvadsať ľudí, len
preto, že je to niekoho obľúbe-

ná kapela. Honorár totiž musíte
zaplatiť ako keby bola plná sá-
la. Preto sa pýtam: Koľkí z tých-
to kritikov sa zúčastnili, napr. vy-
nikajúceho októbrového Festi-
valu autorskej slovenskej tvor-
by a to už nemohla byť naň lep-
šia reklama ako bola tá, ktorú
urobili organizátori?

Iste ani blízkosť Bratislavy s
jej obrovskou ponukou poduja-
tí nepomáha väčšej návštev-
nosti domácich podujatí. Nepo-
važujem však dnešnú kritiku za
oprávnenú aj preto, že prišla v
čase, keď iné mestá svoje „kul-
turáky“ zatvárajú, predávajú
alebo z nich robia tržnice. Bolo
by tiež treba napísať niekoľko
slov o pezinskom kine a amfite-
átri, ktoré sú vysoko hodnotené
aj v rámci Slovenska.

Preto si dovolím na adresu kri-

tikov len toľko: Čo tak urobiť si
vlastný zoznam, koľko tých
podujatí ste podporili svojou
návštevou alebo dokonca po-
máhali organizovať?

Hlavní organizátori kultúr-
nych podujatí, teda mesto Pe-
zinok a Pezinské kultúrne cen-
trum sa ale nebránia žiadnej kri-
tike, diskusii ani podnetom či
dobrým nápadom. Viac ako
tých, čo nad všetkým ohŕňajú
nos, si však vážim tých, ktorí ro-
bia vlastné podujatia a projekty,
často aj bez pomoci mesta a
jeho peňazí. Osobne tak vní-
mam aktivity napr. Musicmania
u Švarca so skvelými koncerta-
mi alebo činnosť mladých fil-
márov alebo fotografov, folklór-
nych a speváckych súborov, či
kapiel a divadelníkov.

Oliver Solga

Audiovizuálny fond SR rozdeľoval finančné dotácie na tech-
nické zariadenie kín, tzv. digitalizáciu, ktorá bude znamenať
väčšiu operatívnosť i viac možností využitia. Filmy, ktoré sa v
Pezinku dostali do kín až po mesiaci, bude dnes možné premie-
tať v deň ich slovenskej premiéry. Vyhneme sa tak aj riziku, že
niektoré filmy, ktoré budú distribuované už len týmto spôso-
bom, by sme vôbec v Pezinku nemohli premietať, ak by sme k
digitalizácii nepristúpili.AF SR mestu Pezinok pridelil príspevok
vo výške 30 000 eur. Keďže kompletné zariadenie bude stáť
oveľa viac, zvyšné peniaze doplatí mesto zo svojho rozpočtu.

Pezinské kino digitálne

Nové knihy Juríkovcov

Je kultúry dosť alebo málo?

JANUÁR 2012

V divadle Aréna udeľoval župan Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo každoročné
ocenenia. Cenu Ctibora Zocha získala aj PhDr.
Anna Píchová, riaditeľka Malokarpatského osve-
tového strediska v Modre. Blahoželáme. (ra)

Ocenenie Anne Píchovej

Ľuboš Jurík Martin Jurík

„Vráťme knihy do škôl“ je ná-
zov projektu, ktorým chce Bra-
tislavský kraj v spolupráci s in-
ternetovým knihkupectvom

podporiť záu-
jem mladých ľudí o čítanie kníh
ako dôležitého prostriedku ich
osobnostného rozvoja. „ Hlav-
ným cieľom akcie je spopulari-
zovať čítanie kníh u stredoškol-
skej populácie. Pre vzdeláva-
nie nielen mladej generácie,
ale populácie ako takej je dôle-
žité, aby knihy boli jej trvalou sú-

www.abcknihy.sk

časťou. Myslím si, že nové mé-
diá sú skôr doplnkom toho, aby
ľudia čítali knihy, ako priamou
konkurenciou,“ povedal župan
Pavol Frešo. Súťaž bude pre-
biehať od 1. decembra 2011 do
31. januára 2012. Zapojiť sa
môžu študenti stredných škôl a
učilíšť v rámci celého územia
SR.

Študenti si zvolia knihu podľa
vlastného výberu. Podmienkou
zaradenia do súťaže je zasla-
nie textu v rozsahu minimálne

0,5 normostrany, v ktorom súťa-
žiaci popíšu, prečo si konkrétnu
knihu zvolili a čo im jej prečíta-
nie prinieslo. Text spolu so svo-
jimi kontaktnými údajmi zašlú v
elektronickej podobe na adresu

. Nebude
sa hodnotiť úroveň príspevku,
výhercovia budú vylosovaní.
Bližšie informácie o súťaži mož-
no získať aj na telefónnom čísle
+421 (0) 32 776 21 90 počas
pracovných dní od 10.00 do
16.00 hod.

sutaz@abcshop.sk

Akciu podporilo aj knižné vy-
davateľstvo Ikar.

Pre výhercov sú pripravené
hodnotné ceny ako napríklad
elektronická čítačka kníh, en-
cyklopédie či poukážky na ná-
kup kníh v spomínanom inter-
netovom kníhkupectve. Žrebo-
vanie výhercov sa uskutoční
10. februára 2012. Zoznam vý-
hercov bude uverejnený na we-
bových stránkach www.bra-
tislavskykraj.sk a www.abckni-
hy.sk. Mgr. Iveta Tyšlerová

BSK chce podporiť záujem mladých ľudí o čítanie
TV PEZINOK vysiela v káblových rozvodoch UPC. Okrem

toho môžete sledovať live streamingové vysielanie aj pro-
stredníctvom internetu na webstránke . Na
stránke sa okrem aktuálnych správ nachádza aj archív relá-
cie Týždeň. V najbližšom čase by TV PEZINOK mala začať
vysielať prostredníctvom káblového operátora SWAN – v sie-
ti NET CORE v Pezinku a Slovenskom Grobe a prebiehajú ro-
kovania o ďalších možnostiach pokrytia v Pezinku a okolí.
Reláciu Týždeň vysiela aj satelitná televízia Patriot. TV Pa-
triot rozšírila svoje vysielanie okrem satelitu THOR aj cez sa-
telit ASTRA a je zaradená medzi slovenské televízie do balí-
ka služieb SkyLink a CSLink. Relácia TV PEZINOK – Týždeň
je zaradená do štvrtkového vysielania Bratislavského kraja.
Premiéra je naplánovaná na štvrtok 16.30 hod. Reprízy – štvr-
tok 20.30, 00.30 a piatok 4.30, 8.30, 12.30 hod.

www.tvpezinok.sk

(pb)

Vysielanie TV PEZINOK

Mestská organizácia Únie žien Slovenska a Folklórna skupi-
na Obstrléze Pezinok pozývajú na podujatie - III. ročník Po-
chovávania basy, ktoré sa uskutoční v utorok 21. februára 2012
v Spoločenskej sále Domu kultúry.

O zábavu sa postará skupina Samorosty, organizátori pripra-
vili tiež bohatú tombolu a veľký výber občerstvenia. (ÚŽS)

Pochovávanie basy

Bratislavský samosprávny kraj, Malokarpatské múzeum v
Pezinku a Literárne a vlastivedné múzeun vo Svätom Jure pozý-
vajú na výstavu obrazov JUDr. Aleny Polakovičovej pod náz-
vom Pohľady okolo nás. Vernisáž výstavy bude v piatok 3. feb-
ruára o 15.00 hod. vo výstavných priestoroch múzea vo Svätom
Jure na Prostrednej ul. č. 29 (v budove mestského úradu).
Výstava potrvá do 9. marca 2012 a môžete si ju pozrieť v utorok
až sobotu od 8.00 do 16.00 hod. (VMJ)

Výstava obrazov A. Polakovičovej

V dňoch 23.1. - 23.2. sa koná v Malokarpatskej knižnici v Pe-
zinku výstava s názvom Premeny III. Na výstave sú prezento-
vané práce žiakov študujúcich vzdelávacie programy: odevný
dizajn, reklamná tvorba, styling a marketing na Spojenej škole,
Tokajícka 24 v Bratislave. Návštevníci môžu vidieť zaujímavé
kresby, výtvarné štúdie, fotografie, grafické práce, výtvarné ná-
vrhy odevov a zrealizované odevné modely. Výber výtvarných
prác a koncepciu výstavy navrhli výtvarné pedagogičky školy
Mgr. art. Žaneta Páleníková a Mgr. art. Zuzana Pozdechová.
Viac informácií na www.dizajngym.sk (MK)

Výstava v Malokarpatskej knižnici

V Malokarpatskej knižnici v Pezinku sa 9. decembra usku-
točnilo posvätenie jedenástej knihy Miroslava Schlesingera
POVZBUDENIAII. Ide už o druhé vydanie knihy, ktorá je plná ci-
tátov na zamyslenie. (mo)

Nová kniha M. Schlesingera

V Minigalérii Domu kultúry
bola 16. januára otvorená vý-
stava SILOČIARY ŽENY vý-
tvarníka Pavla Šimu Jurička
(53). Autor žije v Modre a pôso-
bí ako pedagóg na miestnej
Pedagogickej a kultúrnej aka-
démii. Výtvarné štúdium začal
na Strednej priemyselnej škole
drevárskej v Spišskej Novej
Vsi, kde študoval bytovú archi-
tektúru. V roku 1984 absolvo-
val vysokoškolské štúdium na
PdFUK v Trnave odbor sloven-
ský jazyk - výtvarná výchova.
Je všestranným výtvarníkom,
venuje sa kresbe, maľbe, grafi-
ke, sochárstvu, šperku, dizaj-
nu, kreslenému humoru i kurá-
torskej činnosti. Pravidelne sa
zúčastňuje výtvarných sympó-
zií doma i v zahraničí, pôsobí v
porotách. Vystavoval v Brati-
slave, Trnave, Pezinku, Modre,
Michalovciach, Bardejove,
Prahe, Benátkach nad Jizerou,
Českom Tešíne, Rige, Kra-
kove, Waršave, Budapešti, Ta-
liansku, San Francisku, Singa-
pure. Ilustroval päť kníh.

Na súčasnej predajnej výsta-
ve v Pezinku vystavuje 14 väč-

ších olejomalieb a menšie gra-
fiky.

pove-
dal nám P. Šima Juriček.

Výstavu si môžete pozrieť do
5. februára 2012. Vystavené
obrazy si môžete aj zakúpiť.

"Prvýkrát sa prezentujem
s takouto súbornou výstavou
aktov. Niežeby som predtým ak-
ty nerobil, ale v takomto rozsa-
hu som ich ešte nevystavoval.
Väčšie olejomaľby sú mojou
ročnou robotou. Robil som ich
na drevotriesku, sú kombiná-
ciou olejomaľby a hlavné línie
ženského tela som zdôrazňo-
val rezbou dlátom. Preto aj ten
názov výstavy Siločiary ženy.
Menšie grafiky pochádzajú z
celoživotnej tvorby, niečo je
tam dokonca ešte z obdobia
skončenia školy. Doteraz som
robil krajinu, abstrakciu, avšak
celý život sú okolo mňa ženy.
Učím na škole, kde žiačky a pe-
dagógovia sú prevažne ženy,
tak som sa potreboval vyjadriť
k tejto večnej téme. Zo svojej
strany som urobil všetko ako
som vedel, teraz je to už na kri-
tike divákov alebo prípadných
záujemcov o moje diela,"

(mo)

P. Šima Juriček vystavuje v Dome kultúry akty

Bola to možno len náhoda, že v rovnaký deň i hodinu otvárali

svoje výstavy v Bratislave manželia Júlia a Igor Piačkovci a tiež

mama s dcérou Dana a Zuzana Polákové. Vernisáž prvej výstavy

pezinských autorov bola v Pálffyho paláci na Zámockej ulici a dru-

há v štúdiu Lplus S. (ra)

Výstavy v Bratislave

V piatok 10. februára sa uskutoční v Dome kultúry XVIII. Ples

Farnosti Pezinok. Do tanca a na počúvanie budú hrať Dychová

hudba Cajlané, hudobná skupina Milkivej, country skupina Bu-

kasový masív. Vystúpia tiež mažoretky Tina. Informácie a objed-

návky na tel. č. 0905 342261 alebo e-mailom fff@rsb.sk

Ples Farnosti Pezinok
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

70-roční
Anna Kaňová 2.1.
Ing. Milan Krajčovič 2.1.
Alžbeta Nagyová 2.1.

Otília Ďurmeková 4.1.
Ľudmila G leová 5.1.
Jiří Šavara 6.1.
Walter Bunčák 12. 1.
Jozefína Hradská 15.1.
Cecília Vavrová 16.1.
Mikuláš Wáczlav 16.1.
Gabriela Fischerová 18.1.
Anna Tyahurová 21.1.
František Nestarec 22.1.
Antonín Jedlička 23.1.
Anna Satková 27.1.
Jarmila Jirková 27.1.
Pavol Kemencei 31.3.
Rudolf Koník 31.1.

Rudolf Kinder 1.1.
Eva Slováková 4.1.
Valéria Košťálová 7.1.
Anna Matoušková 14.1.
Anna Hrašnová 14.1.
Jozefína Gruberová 15.1.
Ing. Gabriel Brocka 21.1.
Zoltán Molnár 22.1.

Irena Šebeňová 1.1.
Mária Karlová 9.1.
Jaroslav Nunvář 9.1.
Anna Majtánová 13.1.
Mária Dupalová 15.1.
Bohumil Šimonovič 18.1.
Ing. Milan Koleják 24.1.

Mária Hudáková 20.1.

ödö

75-roční

80-roční

85-ročná

Tomáš Klochan 1.12.
Martina Marková 2.12.
Matúš Tichý 3.12.
Alexandra Nevlahová 5.12.
Emma Rigaňová 7.12.
Dominik Hanták 9.12.
Daniel Lapčak 10.12.
Patrik Baláž 10.12.
Natália Hlušková 10.12.
Hana Pastuchová 12.12.
Maxin Babka 19.12.
Marek Petráš 19.12.
Paul Hlavačka 20.12.
Oskar Jakub Ivaničko 21.12.
Michal Jedinák 21.12.
Soňa Procházková 21.12.
Romana Ščesná 21.12.
Jakub Maslík 24.12.
Sofia Černáková 28.12.
Hubert Topolecký 29.12.
Mária Katlovská 3.1.
Ema Kotesová 3.1.
Filip Hríbik 11.1.
Gréta Ratuzká 12.1.
Liam Juráš 13.1.
Martin Német 15.1.

Naši jub i lant i

B L A H O Ž E L Á M E

PEZIN ANČ

Dňa 28. 1. 2012
uplynie 5 rokov, čo
nás opustil náš man-
žel, otec, starý otec

.
O tichú spomienku
prosia manželka a
dcéry s rodinami.

Ján OKATÝ

Osud Ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2012
sme si pripomenuli
2. výročie od úmrtia

našej milovanej

Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Manžel s deťmi.

Marty PROKEŠOVEJ.

Dňa 15. 1. 2012
sme si pripomenuli
66. nedožité naro-
deniny nášho dra-
hého manžela, ot-
ca, deduška a sú-
rodenca

S láskou spomíname, manželka
s rodinou.

Ivana PESSELA.

Tá rana v srdci stále
bolí, zabudnúť nám
nedovolí. Zhasli oči,
stíchol tvoj hlas a
veľká bolesť stále je
v nás. Dňa 29. 1.
2012 uplynie 2. vý-
ročie čo nás navždy opustil ako 15
ročný

S láskou spomína rodina Petra-
kovičová a sestra Lucia.

Denisko PETRAKOVIČ.

Dňa 19. 1. 2012
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku.

Jaroslava
KONVALINU.

Dňa 28. 12. 2011
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Miroslav
KRASNANSKÝ.

Zavrel oči, srdce
prestalo biť, musel
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcel žiť.
Dňa 25. 12. 2011
uplynul 1 bolestný
rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec a dedko

S láskou spomína manželka Mar-
ta, dcéry Ivetka, Martuška, Mi-
ladka s rodinami.

Milan ZEMKO.

Dňa 29. 12. 2011
uplynul rok, čo nás
navždy opustil

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku.
Manželka, deti a ostatná rodina.

Štefan SLIMÁK.

Dňa 14. 1. 2012
uplynul rok čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, o-
tec, strýko, starý o-
tec, prastarý otec

S láskou spomíname a ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú mu s nami tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Štefan
URBANČOK.

Dňa 8. 12. 2011
sme si pripomenuli
nedožité vzácne
narodeniny, 100
rokov! našej milo-
vanej mamy, babky
a prababky

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Dcé-
ra, synovia, vnúčatá, pravnuci a
ostatná rodina.

Ireny ČECHOVEJ
rod. Dobrovodovej.

Zhasli oči, stíchol
tvoj hlas, veľká bo-
lesť stále je v nás.
Tá rana v srdci
stále bolí a zabud-
núť nám nedovolí.
Dňa 28. 1. 2012
uplynie rok, čo nás navždy opustil
náš drahý

S láskou spomína mama, súro-
denci a synovia. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Ing. Branislav FISCHER.

Už len kyticu mu z
lásky môžeme na
hrob dať, zažať
sviečku a modlitbu
tíško odšepkať.
Dňa 18. 1. 2012 si
pripomenieme 25.

výročie smrti nášho syna, brata,
švagra a strýka

Smútiaca rodina.
Vladimíra CHMELU.

Dňa 30. 1. 2012 sa
dožije krásnych 90
rokov

Aj touto cestou jej
želáme veľa zdra-

via. Sestra Helena s rodinou,
Ľubka s rodinou a Alena s man-
želom.

Zuzana
WITTGRUBEROVÁ

Ďakujeme všet-
kým, ktorí na po-
slednej ceste dňa
29. 12. 2011 od-
prevadil i nášho
drahého zosnulého

Zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Taktiež
ďakujeme kolektívu ZOS na Ko-
menského ulici za príkladnú sta-
rostlivosť a opateru. Syn Igor,
dcéra Mária a neter Katarína s
rodinami.

Michala
MATOLEKA.

Dňa 5. 1. 2012 uplynul rok, čo
nás navždy opustila naša drahá
mama a 17. 1. 2012 uplynulo 8
rokov čo nás opustil náš drahý
otec. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prarodičov

s láskou spomínajú syn a dcéra s
rodinami. Ďakujem všetkým,
ktorí im spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Františku a Jána NOVÁKA

15. apríla by sa bol
dožil 81 rokov náš
drahý otec

no 7. novembra
bolo tomu už 12

rokov, čo nás navždy opustil. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Spomínajú
manželka a synovia s rodinami.

Emil
ONDREJKOVIČ,

Nezomrel ten, kto ži-
je v našich srdciach.
Dňa 14. 1. 2012 u-
plynulo 15 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

a zároveň si 8. 2. 2012 pripome-
nieme 100. výročie jeho narode-
nín. S láskou, vďakou a úctou
spomínajú deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, čo mu venujú
tichú spomienku.

Jozef HANÚSEK

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota,
tak nám budeš chý-
bať do konca živo-
ta. Dňa 12. 1. 2012
sme si pripomenuli

5. výročie úmrtia našej milovanej
dcéry, sestry a krstnej mamy

S láskou spomína mama, sestra
s manželom a krstné deti Dávid a
Samuel a ostatná rodina.

Ivetky BENDŽÁKOVEJ.

Dňa 15. 1. 2012 si
pripomenieme 3.
výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša milovaná man-
želka, mamička a
babička

Smútiaca rodina.

Alojzia SLOVÁČKOVÁ
rod. Matejkovičová.

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

Zlaté slnko za hory
zašlo, súmrak ticho
padá do polí, srdce
tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac
ťa nič nebolí. Ťaž-
ko je bez teba,

smutno je nám všetkým, už nič
nie je také, ako bolo predtým...
Dňa 3. 1. 2012 sme si pripomenuli
5 rokov od úmrtia nášho drahého

S úctou spomína smútiaca rodina.
Karola LISÉHO.

12. novembra bolo
tomu už 10 rokov,
čo navždy odišla
naša drahá ma-
mička

a 13. februára bude tomu už 15
rokov, čo dotĺklo srdce nášmu
drahému otcovi

Margita
MIKLENČIČOVÁ

rod. Stohlová

Ignácovi
MIKLENČIČOVI.
Venujte im, prosím,
tichú spomienku.
Na svojich rodičov
spomínajú syn a
dcéry s rodinami.

Dňa 1. 1. 2012 uply-
nulo 8 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko

Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku. Manželka,
syn a dcéra s rodinami.

Marián GALGÓCI.

Dňa 11. 12. 2011
uplynuli 4 roky od
smrti manžela, ot-
ca, dedka a pra-
dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Spomínajú,
manželka, dcéry a synovia s rodi-
nami.

Ivana
ZÁPRAŽNÉHO.

Odišiel si z nášho života, my ostali
sme sami, naveky
budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 5. 1. 2012 uply-
nie 15 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

S láskou spomína manželka Mária,
synovia Zdeněk a Branislav s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Ladislav PEŘINA.

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 4.2. XVIII. RE-
PREZENTAČNÝ PLES PODNIKATEĽOV MESTA PEZINOK.

► 6.2. VERNISÁŽ VÝ-
STAVY FOTOGRAFIÍ – KONGO, UGANDA, BURUNDI, RWAN-
DA

► 10.2. XVIII. PLES
FARNOSTI PEZINOK
► 12.2. AHOJ ROZ-
PRÁVKA

► 14.2. EZOP. –

► 17.2. NÁRODNÝ TÝŽDEŇ
MANŽELSTVA

► 18.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA.

► 20.2. KONCERT BRA-
TOV NEDVĚDOVCOV

► 21.2. POCHO-
VÁVANIE BASY

► 24.2. VALENTÍNSKA KVAPKA
KRVI

► 26.2. DETSKÝ ROZ-
PRÁVKOVÝ KARNEVAL

► 29.2. DAVDSAŤ ROKOV
DDS HESTIA.

► 8.3. ŠEST TANEČNÍCH
HODIN V ŠESTI TÝDNECH

► 24.3. JIŘÍ STIVÍN – „Sám
se svým stínem“

► 30.3. LUCIA BÍLÁ –
Recitál

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: Klub podnikateľov mesta Pezinok..
(pondelok) o 17.00 h v Minigalérii DK –

spojená s prezentáciou a výkladom. Autori fotografií: Ľuboš
Fellner, Milan Grell, Juraj Haruštiak a Juraj Karaka.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
. Organizátor: František Féder.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
. Dnes: ZIMNÝ PRÍBEH. Účinkuje Divadlo pod hríbom

Bratislava. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(utorok) vo veľkej sále DK – Činoherná rozprávka

s pesničkami inšpirovaná Ezopovými bájkami. Predstavenie Diva-
delného centra Martin pre žiakov ZŠ.

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
s mottom „V dobrom i zlom“ FIREPROOF (Skúš-

ka ohňom) – film o záchrane rozpadajúceho sa manželstva. Or-
ganizátor: Centrum pre rodinu – Pezinok.

(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –
Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Organizátor:

Mariášový klub Pezinok.
(pondelok) o 19.00 h vo malej sále DK -

– Nový koncertný program spojený s pre-
zentáciou nového CD.

(utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK -
– Spoločenská zábava spojená s ľudovými tradí-

ciami a programom. Organizátori: FS Obstrléze a Únia žien Pe-
zinok.

(piatok) o 8.00 h v salóniku DK -
– Odber krvi. Organizátor: Slovenský červený kríž MO Pe-

zinok.
(nedeľa) o 15.30 h v spločenskej sále DK -

– O DVANÁSTICH MESIAČIKOCH.
Karneval detí v maskách s programom PKC v spolupráci CVČ.

(streda) o 14.00 h vo malej sále DK -

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK -
– Divadelné predstavenie Divadla

UNGELT Praha so Chantal Poullain-Polívkovou a Pavlom Křížom.
(sobota) o 19.00 h v malej sále DK -

– Sólový koncert jazzmana, flautistu, multiin-
štrumentalistu, skladateľa a pedagóga.

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK -
– koncert najpopulárnejšej českej speváčky s klavírnym

doprovodom Petra Maláska.

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY
1.-2. Harry Potter a Dary smrti II. .................................. USA
3.-4. Alvin a Chipmunkovia 3 ............... o 19.00 h ......... ČR.
5. Alvin A Chipmunkovia 3 ......... o 17.00 a 19.00 h .... USA
7. Fk: Tri ..................................................................... Nem
8.-9. Bláznivá hlúpa láska ........................................................ USA
10.-12. Silvestrovská noc ........................................................... USA
14.-15. Twilight sága: Úsvit – 1. časť .................................. USA
16. Strom života .......................................................... USA
17.-19. Sherlock Holmes: Hra tieňov ................................... USA
21. Fk: Ďalší rok ............................................................. VB
22. Mr. Nice ................................................................... VB
23. Krásna Junia ............................................................ Fra
24.-26. Happy Feet 2 .............................. o 19.00 h ............ USA
25. Happy Feet 2 .................. o 17.00 a 19.00 h ............ USA
28.-29. Jack a Jill ............................................................................ USA

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

JANUÁR 2012

Rudof Baxa 73 r.
Vladimír Gloznek 61 r.
Jakub Polák 92 r.
Ján Fehér 80 r.
Veronika Nevedelová 77 r.
Mária Petrovičová 94 r.
Anna Tumová 78 r.
Peter Valka 52 r.
Michal Matolek 81 r.
Anna Sandtnerová 74 r.
Mária Valachová 81 r.
Ondrej Guštafík 28 r.
Marian Hricko 71 r.
Helena Kabátová 92 r.
Anna Hreusová 73 r.
Viliam Šaškovič 67 r.
Ing. Peter Zhorelický 44 r.
Pavel Čuntala 67 r.
Vojtech Miko 61 r.
Pavlína Pilková 67 r.
Štefan Jančo 60 r.

90-ročná

91-roční

92-ročná

93-roční

95-ročný

99-ročná

Zuzana Wittgrúberová 30.1.

Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.

Júlia Vicenová 22.1.

Ján Ďuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Janka Pepichová 14.1.

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne
Poplatok za kurz: 60,- € (38 hodín, na hod. 1,57 €)

Zápis: 1. 2. 2012 od16.00 do 18.00 hod.
na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZYVN – JAZYKOVÉ KURZY

Stála expozícia:
Zo zeme
sakrálna plastika

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
– Jozef Franko

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

MESTSKÉ MÚZEUM

POĎAKOVANIE
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Športový kalendár

V piatok 6. januára Klub o-
rientačného behu Sokol Pezi-
nok usporiadal už 13. Trojkrá-
ľové parkové preteky v orien-
tačnom behu, ktoré boli záro-
veň 2. kolom zimnej ligy oblasti
Západ. Podujatie sa uskutočni-
lo na tratiach v okolí pezinské-
ho sídliska Sever. V dvanástich
kategóriách štartovalo 137 pre-
tekárov, prevažne z Bratislavy,
Pezinka, ale aj Rakúska. Pre-
tekári sa museli vysporiadať s
chladným a veterným počasím.
Je potešiteľné, že prvých orien-
tačných pretekov v tomto roku
sa zúčastnilo 30 detí, ktoré nav-
števujú krúžok orientačného be-
hu a turistiky na vybraných
školách. Všetci, ktorí sa o ten-
to šport v našom meste sta-
rajú, veria, že z nich vyrastie sil-
ná a úspešná generácia bež-
cov.

Najúspešnejší pretekári:
(1,5 km, 14 m, 9 k)

– 1. Matúš Šimo, 2. Milan De-
movič (obaja AŠK Pezinok), 3.
Jakub Fraňo (KOB Sokol Pezi-
nok), (1,9 km, 10m, 10 k -
1. Andrej Dubovský (AŠK Pezi-
nok), 2. Pavol Kebis (KOB So-
kol Pezinok), 3. Adam Jonáš
(Kobra Bratislava), (2,8
km, 14m, 15 k) – 1. Martin Jo-
náš (Kobra Bratislava), 2. Matej

ka-
tegória M 10

M 14

M 18

Kopčík (KOB Sokol Pezinok),
3. Šimon Mižúr (Farmaceut
Bratislava), (3,9 km, 17m,
17k) – 1. Pavol Bukovac (Far-
maceut Bratislava), Lukáš Bar-
ták (Kobra Bratislava), 3. Matúš
Trnovec (ŠK Vazka Bratislava),

(2,8 km, 14m, 15 k) – 1.
Erich G schl (OLC Wiener-
wald), 2. Peter Mlynárik (ŠK
Vazka Bratislava), 3. Jozef Fe-
dor (KOB Sokol Pezinok),

(1,9 km, 10m, 10 k) – 1.
Daniel Piri (nereg.), 2. Denisa
Kabzanová (ŠK Vazka Brati-
slava), 3. Viktor Vávra (Rapid
Bratislava), (1,5 km, 10m, 9
k) – 1. Zuzana Féderová (AŠK
Pezinok), 2. Štefan Fischer, 3.
Matej Fischer (obaja KOB So-
kol Pezinok), (1,5 km, 10
m, 9 k) – 1. Alžbeta Dubovská
(AŠK Pezinok), 2. Natália Lac-
ková, 3. Alexandra Jančovico-
vá (obe KOB Sokol Pezinok),

(1,9 km, 10 m, 15 k) - 1.Ta-
mara Miklušová, 2. Dorota Šme-
líková (obe Rapid Bratislava),

(2,8 km, 14 m, 15 k) – 1.
Magdaléna Hrabošová, 2. Te-
reza Miklušová, 3. Tereza Šme-
líková (všetky Rapid Bratisla-
va), (2,8 km, 14m, 15 k) -
1. Lenka Jablonovská (KOB
Sokol Pezinok), 2. Katarína
Schenková (Rapid Bratislava),

M 19

M 45

OPEN

RD

W 10

W 14

W 18

W 19

ö

3. Bronislava Šimová (AŠK
Pezinok), (1,9 km, 10m,
10 k) – 1. Jana Mižúrová (Far-
maceut Bratislava), 2. Tatjana
Jánošková (nereg.), 3. Mirosla-
va Janáčková (Rapid Bratisla-
va).

Zaujala nás účasť rakúskych
pretekárov:

W 45

„ S Rakúšanmi má-
me dobré vzťahy. V minulosti
sme robili spolu bratislavsko-

viedenskú zimnú ligu. Chodíme
na preteky k nim a oni k nám. Aj
teraz, 6. januára, boli oni u nás
a na druhý deň naši pretekári
štartovali na pretekoch v Ra-
kúsku. V budúcnosti plánujeme
robiť spoločné preteky v den-
nom orientačnom behu,“ po-
vedal nám hlavný organizátor

.MUDr. Pavol Poláček
(mo)

Na trojkráľových pretekoch takmer 140 pretekárov

Tretiu novembrovú stredu sa konal v telocvični ZŠ Na biele-
nisku úvodný turnaj 7. ročníka Pezinskej školskej ligy v stolnom
tenise. Zúčastnilo sa ho dovedna 123 detí zo základných a
stredných škôl okresu Pezinok. PŠL je od svojho vzniku organi-
zovaná pod záštitou primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu, kto-
rý aj prišiel tento úvodný turnaj otvoriť. Celkovo sa do školskej
ligy v tomto ročníku prihlásilo 180 detí, ktoré budú súťažiť v druž-
stvách a v súťaži jednotlivcov. Ceny najúspešnejším odovzdala
riaditeľka ZŠ Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčová.

Víťazi úvodného turnaja: – Mar-
tin Krebs, ZŠ Na bielenisku, – Mar-
tin Lukáčik, ZŠ Fándlyho, – Daniel Vítek, ZŠ Na
bielenisku, – Sarah Belianská, ZŠ Na bielenis-
ku, – Adam Brat, ZŠ Na bielenisku,

- Valentína Cviková, Gymnázium
Pezinok.

Druhý turnaj za účasti 121 detí sa uskutočnil 20. decembra.
Víťazstvo si vybojovali: – Ja-
kub Krebs (ZŠ Na bielenisku), - Martin
Krebs (ZŠ Na bielenisku), – Sarah Belianská
(ZŠ Na bielenisku), – Marek Jalovecký (ZŠ Vinič-
né), – Valentína Cviková (Gymnázium Pezinok),

– Adam Brat (ZŠ Na bielenisku).

MALACKY – 13.11. sa uskutočnil prvý bodovací turnaj mládeže
Bratislavského a Trnavského kraja v kategórii najmladšie žiac-
tvo a staršie žiactvo. Najviac sa darilo Marekovi Jaloveckému,
ktorý zvíťazil, keď na turnaji neprehral ani jeden zápas.V kate-
górii starších žiakov Dávid Jakubec skončil druhý.

MORAVSKÝ JÁN – 20.11. sa konal druhý bodovací turnaj mlá-
deže v kategórii mladšie žiactvo a dorast. Zlatú medailu medzi
dorastencami získal Adam Brat a v kategórii mladších žiakov
si druhé miesto vybojoval Martin Bak.

GALANTA – Slovenský pohár mládeže v kategórii starší žiaci
za účasti 124 pretekárov. Najúspešnejším Pezinčanom bol
Adam Brat (4. miesto).

najmladší žiaci do 10 rokov
najmladší žiaci do 8 rokov

mladší žiaci
mladšie žiačky

starší žiaci a dorastenci
staršie žiačky a dorastenky

kat. najmladší žiaci do 8 rokov
najmladší žiaci do 10 r.

mladšie žiačky
mladší žiaci

staršie žiačky
starší žiaci Peter Žigo

Súťaže v stolnom tenise

(pž)

Začala školská liga v stolnom tenise

Volejbalový klub zmenil názov
Z pezinského volejbalového klubu nám oznámili, že došlo k

zmene názvu klubu – doterajší názov VTC VISTA real Pezinok
sa mení na VISTAreal Pezinok. (r)

VOLEJBAL – extraliga ženy

HÁDZANÁ – I. liga muži

28.1. (sobota) 18.00 hod. VISTA real Pezinok –
Žiar nad Hronom

4.2. (sobota) 18.00 hod. Pezinok – Žilina
11.2. (sobota) 18.00 hod. Pezinok – Kežmarok
18.2. (sobota) 18.00 hod. Pezinok – Spišská Nová Ves
25.2. (sobota) 18.00 hod. Pezinok – Paneurópa Bra-

tislava

29.1. (nedeľa) ŠKP B Pezinok – Levoča
11.2. (sobota) Pezinok – Sečovce
18.2. (sobota) Pezinok – Dunajská Streda

Šanca pre mladých športovcov
Nadácia televízie JOJ a NadáciaAllianz vyhlásili druhý ročník

celoslovenského výberu športovo talentovaných žiakov vo ve-
ku od 10 do 15 rokov. Cieľom je podpora mladých športovcov,
jednotlivcov i kolektívov, ktorí dosahujú vo svojej kategórii nad-
priemerné výkony a majú ambíciu porovnať si svoje sily s ro-
vesníkmi na medzinárodných súťažiach. Všetky informácie o
činnosti nadácie a o jej aktuálnych projektoch nájdete na webo-
vej stránke (ra)www.nadacia.joj.sk

Nekonečný príbeh cajlanského futbalového ihriska, presnej-
šie novopostavených šatní, po nekonečnom odvolávaní sa jed-
ného zo susedov, bol dovedený do úspešného konca, keď v po-
lovici tohto mesiaca bolo správoplatnené kolaudačné rozhod-
nutie na tento objekt (šatne Cajla). Po štyroch rokoch tak budú
môcť cajlanskí futbalisti konečne tento priestor využívať. (ra)

Úspešná kolaudácia

Počas posledného predvianočného ví-
kendu súperili v športovej hale SOŠ v
Pezinku o Pohár primátora mesta Pezi-
nok mládežnícke futbalové družstvá nie-
len z nášho regiónu.

Podobne ako v minulých rokoch sa v Pe-
zinku v tomto čase stretli mladé futbalové
nádeje. Novovzniknuté občianske združe-
nie PŠC Pezinok Junior pripravilo dvojdňo-
vý turnaj až v troch vekových kategóriách.

V sobotu 17. decembra si zmerali sily prí-
pravky a družstvá mladších žiakov

. V kategórii prípraviek získali prvé
miesto chlapci z maďarského Mosonma-
gyaróváru a obhájili tak celkové prvenstvo
z predchádzajúceho ročníka. Na druhej
priečke sa umiestnili hráči Spartaku Trna-
va a tretí bol ViOn Zlaté Moravce. Domáci
Pezinčania skončili štvrtí pred dievčatami
Slovana Bratislava.

Medzi mladšími žiakmi sa z víťazstva ra-
dovali hráči Ivanky pri Dunaji, ktorí sa na
turnaji predstavili vôbec prvýkrát a uchmat-
li tak Pezinku obhajobu prvenstva v tejto
vekovej kategórii. Domáci obsadili druhú

U11
U13

priečku pred Mosonmagyaróvárom, žiač-
kami bratislavského Slovana a výberom
oblastného futbalového zväzu.

Nedeľa patrila kategórii starších žiakov
. Do Pezinka pricestovali okrem iných

aj prvoligové družstvá ako Slovan Levice
či chlapci MŠK Žilina, ktorých prišiel osob-
ne povzbudiť aj hráč žilinského áčka To-
máš Majtán. Jeho podpora im priniesla
šťastie v súboji o 3. miesto, v ktorom zdo-
lali bratislavské Domino až po penaltovom
rozstrele. Vo finále nastúpili trnavskí spar-
takovci proti Leviciam a po zaslúženom ví-
ťazstve 5:3 odovzdal primátor Oliver Sol-
ga putovný pohár „bílým andelom“.

Podujatie sa organizátorom opäť vydari-
lo a od zúčastnených výprav prijímali len
pozitívne ohlasy, čo ich motivuje pokračo-
vať v príprave turnaja i do budúcich rokov.
Konečné poradie všetkých zúčastnených
družstiev:

- 1. Mosonmagyaróvár, 2. FC Spartak
Trnava, 3. ViOn Zlaté Moravce, 4. PŠC
Pezinok Junior, 5. ŠK Slovan Bratislava -
žiačky

U15
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U13

U15

Roman Farkaš

- 1. FK Slovan Ivanka pri Dunaji, PŠC
Pezinok Junior, 3. Mosonmagyaróvár, 4.
ŠK Slovan Bratislava -žiačky, 5. Výber
ObFZ
Kategória – 1. Spartak Trnava, 2. FK
Slovan Levice, 3. MŠK Žilina, 4. LP
Domino Bratislava, 5. Výber ObFZ, 6. FK
Slovan Ivanka pri Dunaji, 7. PŠC Pezinok
Junior.

Vianočný turnaj žiakov vo futbale

o pohár Petra Valku.
Štartovalo 138 pretekárov v

šiestich kategóriách.
Výsledky: kategória

– 1.
Maxim Kováč, 2. Paula Čer-
máková, 3. Sarah Belianska a
Jakub Krajčovič (všetci ŠKST
Karlova Ves),

– 1. To-
máš Kopányi, STK Nové Zám-
ky, 2. Dávid Jakubec, STK
Pezinok, 3. Matúš Sklenár,

najmlad-
ší žiaci a mladší žiaci

kategória star-
ší žiaci a dorastenci

Stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku v spolupráci s Mes-
tom Pezinok usporiadal 26. de-
cembra 6. ročník Štefanského
stolnotenisového turnaja o pu-
tovný pohár mesta Pezinok. V
úvode podujatia si prítomní uc-
tili pamiatku zosnulého Petra
Valku, ktorý viackrát na turnaji
štartoval. Organizátori Štefan-
ského turnaja sa rozhodli v bu-
dúcom ročníku zaradiť kate-
góriu zdravotne postihnutých

STK Pezinok a Marek Tutura,
Dolný Kubín,

- 1. Marek
Tutura, 2. Gabriel Csémy, STO
Réca, 3. Michaela Maurerová,
STO Valaliky a Martin Polko-
ráb, Slovkarpatia Pezinok,

(rekreační hráči) – 1. Igor
Bozo, Pezinok, 2. Ivan Zorgov-
ský, Pezinok, 3. Tomáš Lin-
tner, Bratislava a Jaroslav Vir-
govič, Pezinok,

kategória zdra-
votne postihnutí

ka-
tegória neregistrovaní dos-
pelí

kategória re-

gistrovaní B

kate-
gória registrovaní A

(r)

– 1. Alexander
Chovan, ŠTST Feromax Brati-
slava, 2. Martin Šimončič, Slo-
venský Grob, 3. Tomáš Velich,
STK Pezinok a Peter Kytlica,
ŠK Vatek Bernolákovo,

– 1.
Eduard Brychta ml., Stavoim-
pex Holíč, 2. Eduard Brychta
st., Ister Bratislava, 3. Michal
Škuril, Gasto metalfin Galanta
a Daniel Pisarčík, STK Pezi-
nok.

Stolní tenisti o pohár mesta Pezinok


