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Vážení spoluobčania, 10. mar-
ca sa uskutočnia aj v našom
meste voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. Vedenie
mesta vyvinulo maximálne úsi-
lie, aby voľby boli po každej
stránke dobre pripravené. Ape-
lujem na vás, vážení občania,
aby ste využili svoje ústavné prá-
vo a volieb sa zúčastnili v čo naj-
väčšom počte, tak ako je to v
našom meste tradíciou.

Mgr. Oliver Solga, primátor

Využite ústavné právo
a zúčastnite sa volieb Mrazivý február lámal teplotné rekordy

Najlepšia lyžovačka bola na Babe,

korčulovalo sa na všetkých

pezinských vodných plochách

Najlepšia lyžovačka bola na Babe,

korčulovalo sa na všetkých

pezinských vodných plochách

V minulom čísle Pezinčana
sme informovali, že kauza
skládky odpadov v Novej jame
bola prerokovaná na Súdnom
dvore Európskej únie v Luxem-
burgu. Advokátska spoločnosť
G. Lehnert, k.s, ktorá zastupuje
mesto Pezinok, nám oznámila,
že prejudiciálne konanie bude
pokračovať prednesením návr-
hu generálneho advokáta vo
vyššie uvedenej veci. Toto
konanie sa uskutoční 29. mar-
ca. Návrh generálneho advo-
káta môže ovplyvniť rozhodnu-
tie Veľkej komory. (ra)

Konanie Súdneho dvora EU
bude pokračovať 29. marca

Vedenie Podniku bytových slu-
žieb sa ospravedlňuje za chyb-
nú kalkuláciu cien tepla v zálo-
hových platbách, ktoré dostali
minulý mesiac obyvatelia Zá-
hradnej ulice a ulice Za hradba-
mi. Boli spôsobené chybnou
aplikáciou znenia vyhlášky č.
291/2011. Táto chyba bola od-
stránená a v žiadnom prípade
sa neodrazí v cene tepla a teplej
vody kalkulovanej našim odbe-
rateľom.

Doterajší riaditeľ PBS Peter
Slezák rezignoval aj na základe
tejto udalosti na svoju funkciu ku
dňu 27. 1. 2012. Dočasným ve-
dením spoločnosti poveril pri-
mátor zástupcu primátora Ing
Miloša Andela. (ra)

Ospravedlnenie

Aktuálne o doprave aktuálne o doprave aktuálne o doprave� �

Rokovanie o dopravnom generele a obchvate Riešenie novej cesty na Muškáte
Prerokovanie riešenia Do-

pravného generelu Bratislav-
ského kraja a Územného plánu
BSK, ktorého súčasťou je aj
obchvat troch miest nášho okre-
su, sa uskutočnilo 18. januára
aj za účasti primátorov a staros-
tov nášho okresu.

Okrem iného sme sa tu
dozvedeli, že Pezinok by mal
mať v roku 2025 viac ako 29
tisíc obyvateľov. V intenzite no-
vopostavených bytov bude
Pezinok a Pezinský okres v tej
dobe na poslednom mieste,
pretože rozvoj Bratislavy pôj-
de hlavne smerom na juh a

čiastočne na Záhorie.
V súvislosti s prípravou III.

vzletovej a pristávacej dráhy
upozornil primátor Pezinka na
už dnes rušivý vplyv hluku lieta-
diel nad Grinavou, a to najmä v
noci, keďže práve tade vedie
vzdušný koridor.

Pokračovaním tohto pracov-
ného stretnutia bolo rokovanie
na Ministerstve dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja
16. februára. Zúčastnili sa ho
primátori Svätého Jura, Pezin-
ka a Modry, vicežupan BSK
Martin Berta a zástupcovia mi-
nisterstva na čele s generálnym

S cieľom odľahčiť vnútroblokovú dopravu na sídlisku Muškát II.
a III. začalo mesto riešiť dopravné prepojenie zo sídliska Muškát
vyústením na cestu II/503 (Malacká cesta) a vybudovanie kruho-
vého objazdu. Za týmto účelom sa uskutočnilo stretnutie na MsÚ
v Pezinku i na oddelení dopravy BSK. Hlavnou úlohou bolo nájsť
optimálne riešenie, ktoré by dopravu zo sídliska Muškát odklo-
nilo smerom von zo sídliska. Predbežne bolo vybrané riešenie pre-
pojenia vnútroblokových komunikácií na starú Trnavskú cestu
s vyústením do nového kruhového objazdu za viaduktom sme-
rom na Babu. Toto riešenie odporučil aj dopravný inžinier OO PZ
SR. Ďalším krokom bude vypracovanie štúdie a projektovej do-
kumentácie pre realizáciu. Na vybudovaní cesty sa bude po-
dieľať aj spoločnosť Stavoimpex, ktorá na sídlisku stavia bytové
domy. (ra)

riaditeľom Jánom Kovalčíkom.
Informovali sa o stave projekč-
ných prác na príprave obchvatu
a konzultovali možnosť prekla-
sifikovania cesty do takej kate-
górie, aby sa stala štátnou ces-
tou a následne by sa vytvorila
možnosť jej vybudovania a fi-
nancovania štátom. Primátori
sa dohodli, že budú čakať zhru-
ba 6 mesiacov na Svätý Jur, kto-
rý si musí dať vypracovať vy-
hľadávaciu štúdiu a trasu cesty
vo svojom katastri. Potom si
dajú mestá spoločne vypraco-
vať posúdenie vplyvov na život-
né prostredie. (ra)

Na Babu budú jazdiť nové nízkokapacitné autobusy

Slovak Lines zareagoval na
obmedzenie dopravy na Pezin-
skej Babe kúpou nových auto-
busov IVECO Daily First pre prí-
mestskú dopravu. Po vybavení
potrebných formalít začínajú
autobusy jazdiť na tejto prímest-
skej linke.

Nové nízkokapacitné dvad-
saťšesťmiestne autobusy sú
plne klimatizované, vybavené
pohodlnými sedadlami s bez-
pečnostnými pásmi, vyklápací-

mi oknami a úložným priesto-
rom na príručnú batožinu nad
hlavami cestujúcich. Je v nich
vyhradený priestor pre detský
kočík so sedadlom pre matku.

Nakoľko vozidlá spĺňajú naj-
prísnejšie kritériá pre ekologickú
jazdu a ich celková hmotnosť je
menej ako 7,5 t, boli zaradené
na linky jazdiace cez horský prie-
chod Pezinská Baba. Vďaka
nim môže byť aj naďalej zabez-
pečené čo najkratšie spojenie
Malaciek, Pezinka a Modry,
resp. priľahlých obcí.

„Hlavne išlo o to, že na Pezin-

skej Babe prišlo z dôvodu hava-
rijného stavu vozovky k viace-
rým obmedzeniam. Jedno z
nich je zakázaný prejazd vozi-
diel s hmotnosťou nad 7,5 t. Naj-
skôr mali autobusy výnimku,
neskôr bola aj táto zrušená. Na
linku sme preto nasadili nízko-
kapacitné autobusy, ktoré sme
mali v našom vozovom parku k
dispozícii. Tieto autobusy však
z nášho pohľadu nespĺňali všet-
ky potrebné predpoklady a preto
sme súčasne začali s dodáva-
teľmi rýchlo rokovať o kúpe no-
vých – modernejších autobusov.

Zakúpili sme dva autobusy IVE-
CO Daily First. Kvôli cestujúcim
sme radi, že sa nám toto všetko
podarilo v relatívne krátkom ča-

se a dúfame, že to ocenia aj
samotní cestujúci,“ povedala
nám Mgr. Eva Vozárová, hovor-
kyňa spoločnosti Slovak Lines.

Slovak Lines vychádza

v ústrety cestujúcim
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Tri otázky primátorovi
Primátora mesta sme požiadali o odpo-

veď na tieto otázky:
Mgr. Olivera Solgu

Na rokovaní zastupiteľstva ste sa zaoberali aj návrhom
na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v Grinave, kto-
ré je nevyhnutné pre budovanie kanalizácie v tejto časti
mesta. S akým výsledkom?

Do redakcie sme dostali opakovane otázku týkajúcu sa
hádzanárskeho ihriska v Zámockom parku. Je aktuálna
práve teraz, po revitalizácii parku. Spustnutý štadión tiež
tento priestor výrazne špatí...

- Už dva roky sa snažíme identifikovať vlastníkov a vysporiadať
pozemky v Grinave. Zmluvy s vlastníkmi sú nevyhnutné pre za-
čatie prác, ktoré budú v réžii Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti. Zmlúv treba ešte uzavrieť okolo 475, doteraz máme vyba-
vených asi 130. Mnohé pozemky však dodnes nie sú predede-
né alebo sa ťažko identifikujú aktuálni vlastníci. V zastupiteľstve
bol návrh, aby sa konanie urýchlilo a aby všetky tieto práce ro-
bila súkromná firma. Po zložitých rokovaniach sme dostali po-
nuky na viac ako 200 tisíc eur. To je pre nás neprijateľné, preto
poslanci rozhodli, že mesto prijme do pracovného pomeru práv-
nika, ktorý sa bude venovať len tejto agende. Tým výrazne
ušetríme, no je samozrejmé,že sa zároveň termín vysporiada-
nia posunie.

- Mal som niekoľko rokovaní so zástupcami hádzanárskeho od-
dielu, ktorý je majiteľom areálu. Ponúkol som im možnosť odkú-
penia tohto areálu do majetku mesta s tým, že mesto zlikviduje
súčasnú stavbu, rozšíri park, susedné detské ihrisko a prípad-
ne vybuduje hraciu plochu pre väčšie deti. Hádzanárom sme po-
núkli aj mestský pozemok na vybudovanie haly. Zatiaľ sme sa
nedohodli, pretože cena je pre nás príliš vysoká. Majitelia ihris-
ka požiadali o zmenu územného plánu, aby tu bola možnosť sta-
vať. Rozhodné slovo musia povedať poslanci. Ja osobne som
proti akejkoľvek výstavbe a opakovane som svoj názor aj verej-
ne deklaroval.

�

�

� Nedávno zaznela požiadavka poslanca Mariána Šipoša
na zverejňovanie všetkých materiálov ešte pred rokova-
ním zastupiteľstva. Bude mesto tieto materiály zverejňo-
vať?

- Pán poslanec si asi nepozrel webovú stránku mesta, pretože
všetky materiály boli aj v minulosti zverejnené. V minulom roku
chýbali len dva, jeden z mimoriadneho zasadnutia a druhý pre
technické príčiny. Mesto Pezinok patrí k najtransparentnejším
na Slovensku v prístupe k všetkým informáciám. Hovoria o tom
nielen prieskumy, ale aj každodenná prax. Nemáme čo tajiť, ani
čo skrývať. Sme radi, že to tak je a chceme informovanosť obča-
nov ešte viac rozširovať a skvalitňovať. Napríklad sa veľmi
osvedčil môj návrh, aby počet členov komisií nebol sedem, ako
do roku 2010, ale aby boli otvorené pre každého, kto sa chce an-
gažovať v prospech mesta. Má to minimálne dve výhody, a to,
že neobmedzený počet občanov je informovaných o zásad-
ných problémoch mesta a ich riešení a na druhej strane obča-
nia vidia, čomu sa venujú nimi volení poslanci. K informovanosti
výrazne prispieva aj váš časopis a pezinská televízia. Od-
mietam preto nezmyselné tvrdenia, že ide o neobjektívne mé-
dia preto, že nemajú redakčnú radu. Obidve médiá dávajú
dostatočný priestor komukoľvek na polemiku alebo poukazo-
vanie na negatívne javy. Dnes a ani v budúcnosti tu však nebu-
de priestor na presadzovanie straníckych alebo skupinových
záujmov či manipulovanie verejnej mienky. Tak to robia tí, ktorí
sa skrývajú za anonymitu diskusných fór a facebooku a ktorí na-
píšu akýkoľvek výmysel a hlúposť bez toho, aby pripustili iný ná-
zor alebo zisťovali pravdivosť svojich tvrdení. (r)

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, v spo-
jitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky
MŠ SR č.306/2008 Z. z. o ma-
terských školách s odkazom na
ust. § 59 zákona č. 245/ 2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov

k (MŠ Bystrická
1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svä-
toplukova 51, MŠ Vajanského
16, MŠ Za hradbami 1, MŠ
Záhradná 34) a do
(Orešie 3)

žiadosti na prijatie
detí do materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezino

ZŠ s MŠ
na šk. r. 2012/13 sa

budú prijímať dňa 14. marca
2012 na Mestskom úrade,

Radničné námestie č.7, Pezi-
nok, na I. poschodí, č. dv. 19,

- vyplnený formulár

, na ktorom lekár potvr-
dí zdravotný stav dieťaťa a
jeho spôsobilosť navštevovať
MŠ, predložiť dvojmo (originál
a 1 kópiu). Pre dieťa možno
podať len jednu „žiadosť“, na
ktorej je možné uviesť dve
materské školy. Formuláre

v
čase 8.00 – 11.00 h a 14.00 –
17.00 h.

Zákonný zástupca dieťaťa
predloží nasledovné doku-
menty:

„ Žiadosť
na prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie do
materskej školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta
Pezinok na šk. rok 2012/
2013 “

„žiadosti“ sú k dispozícii v ma-
terských školách, na MsÚ v
Kancelárii prvého kontaktu,
na

- ak ide o dieťa so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími po-
trebami, predloží zákonný zá-
stupca aj vyjadrenie prísluš-
ného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie

- rodný list dieťaťa (k nahliad-
nutiu)

- občiansky preukaz zákonné-
ho zástupcu dieťaťa (k na-
hliadnutiu)

- dieťa dovŕšilo piaty rok veku
- dieťa s odloženou školskou

dochádzkou a dieťa s doda-

Podmienky na prijatie dieťa-
ťa do MŠ stanovené riaditeľ-
kami materských škôl:

www.pezinok.sk

točne odloženou povinnou
školskou dochádzkou

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

- dieťa v kalendárnom roku pri-
jatia dovŕši najmenej 3 roky

- príslušnú materskú školu už
navštevuje súrodenec dieťaťa

- v materskej škole na Oreší –
súrodenec dieťaťa navštevu-
je MŠ alebo ZŠ na Oreší

- dieťa zo sociálne slabej rodi-
ny, na základe odporučenia
Odd. školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ v Pezinku
(predložiť písomné stanovis-
ko OŠaSS MsÚ)

Ďalšie kritériá prijatia dieťaťa
do MŠ (podľa kapacitných
možností MŠ):

Spoločný zápis detí do materských škôl

Dôrazne sa ohradzujeme pro-
ti tvrdeniamAndreja Vilima, kto-
ré uverejnil na diskusnom fóre
Pe-zinok otvorene, vo veci náj-
mu tepelného hospodárstva v
článku „O čom sa v Pezinča-
novi nepíše“. Celý článok, no
najmä veta: „Rozbehnutý vlak
do stanice prenájmu zdá sa, že
vopred pripravenému záujem-
covi ide ďalej a zráža všetko, čo
mu stojí v ceste,“ je hrubým za-
vádzaním verejnosti a urážkou
práce Dozornej rady a Podniku
bytových služieb, s. r. o., ktorí in-
tenzívne už niekoľko mesiacov
pripravujú podklady pre verejné
obstarávanie nájmu a rekon-

štrukcie tepelného hospodár-
stva.

Autor poukazuje na to, že ne-
prebehla verejná diskusia a pre-
rokovanie s občanmi o nájme te-
pelného hospodárstva. Analý-
za stavu TH bola spracovaná,
rekonštrukciu a nájom odporuči-
la Dozorná rada, podmienky náj-
mu schválilo Mestské zastupi-
teľstvo. Ostatné materiály nebo-
li zverejnené len preto, že sa-
motné verejné obstarávanie eš-
te nebolo schválené MsZ. Po-
važujeme preto vyjadreniaA. Vi-
lima o vopred pripravenom záu-
jemcovi za manipuláciu, ktorou
chce navodiť vo verejnosti do-

jem netransparentnosti a korup-
čného konania. Rozhodujúce
slovo vo výbere spoločnosti bu-
de mať Mestské zastupiteľstvo.

Na margo tvrdení o nevýhod-
nosti prenájmu tepelného hos-
podárstva pre občana uvádza-
me: Žiadny výrobca a dodávateľ
tepla si nemôže cenu určiť bez
prísneho posúdenia a vydania
súhlasu Úradu pre reguláciu sie-
ťových odvetví. Neúmerné zvý-
šenie ceny by bolo tiež v ne-
prospech výrobcu a dodávateľa
tepla, pretože ktorejkoľvek by-
tovke nič nebráni sa odpojiť a
prevádzkovať vlastnú kotolňu. Aj
to je dôkaz, že A. Vilim danej

problematike nielenže nerozu-
mie, ale aj občanov Pezinka kla-
me, keď hovorí, že na nájom a
rekonštrukciu TH občania do-
platia.

PBS zváži primerané právne
kroky protiA. Vilimovi za jeho ne-
pravdivé vyjadrenie, ktoré po-
škodzuje aj dobré meno Dozor-
nej rady a znevažuje bezplatne
vykonávanú prácu jej členov v
prospech riešenia problémov TH
v Pezinku. Vyzývame preto An-
dreja Vilima, aby sa verejne os-
pravedlnil.

primátor mesta
a konateľ PBS, s.r.o.

Mgr. Oliver Solga,

Stanovisko Podniku bytových služieb k článku A. Vilima

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom zasadnutí 14.
februára schválilo dotácie z roz-
počtu mesta na rok 2012 pre ob-
lasť športu, kultúry a sociálnej
pomoci nasledovne:

Autoklub Pezinok (nákup sta-
nov) 680 €, Tanečné centrum
Charizma (na činnosť) 4061 €,
Tanečné centrum Charizma (Pe-
zinský strapec 2012) 2125 €,
Karate-Kickbox klub (na čin-
nosť) 4823 €, Pezinský hokej-
balový klub (na činnosť) 3200 €
+ 850 € (projekt hokejbal „Ju-
nior“), OZ Stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku (na činnosť)
8448 € + 594 € (Štefanský tur-
naj o pohár mesta), AŠK, oddiel
orientačného behu (na činnosť)
1340 € + 2083 € (MMSR v LOB)
+ 2295 € (na údržbu bežeckého

ŠPORT

areálu), AŠK, oddiel bežec-
kého lyžovania (na činnosť)
944 €, AŠK, oddiel cyklistiky
(na činnosť) 1473 €, ŠK hádza-
nej Agrokarpaty (na činnosť)
5173 €, Basketbalový klub Pe-
zinok (na činnosť) 1887 €, GFC
1923 (na činnosť) 5147 €, So-
kol, klub orientačného behu (na
činnosť) 4090 €, MASK softba-
lový klub (na činnosť) 2244 €,
VTC-tenis (na činnosť) 1557 €,
VTC – volejbal (na činnosť)
3139 €, PŠC – futbalový klub
(na činnosť) 4698 €, PŠC – juni-
or (na činnosť) 5521 €, 1. judo
klub (na činnosť) 5867 €, Klub
šachu (na činnosť) 1600 € +
468 € (Memoriál Richarda
Rétiho), Pétanque club spiders
(na činnosť) 681 €, 1. Stolno-
tenisový klub Slovkarpatia (na
činnosť) 1012 €. Rezerva pri-
mátora 4000 €. Celková suma:
80 000 €

OZ Radosť (na činnosť) 500 €,
FS Obstrléze (na projekt Slnko v
nás) 500 €, Malokarpatská kniž-
nica (na činnosť) 1000 €, Malo-
karpatský banícky spolok (na čin-
nosť) 500 €, Malokarpatské mú-
zeum (na činnosť) 1500 € +
1000 € (na katalóg Júlia Piač-

ková) 1000 €, Ad Una Corda (na
projekt Salve Musica Slovaca)
750 €, Fan klub Grinavanka (na
činnosť) 800 €, Občianska inicia-
tíva Grinava (na činnosť) 1300 €,
Združenie pezinských vinohrad-
níkov a vinárov (na činnosť)
1500 €, Regionálne trampské
združenie (Blatina festival) 500 €,
Občianske združenie 5P (projekt
Alternatíva v Drevone) 500 €,
Spolok DH Cajlané (Dychovky
v Preši) 3000 €, Slovenský
zväz protifašistických bojovníkov
400 €. Celková suma: 15 000 €

KULTÚRA

Slovenský zväz telesne postih-
nutých (na sociálno-výchovný
tábor pre deti) 500 €, OZ Dotyk
(projekt Duševný relax) 300 €,
Zväz diabetikov, ZO Pezinok
(na činnosť) 400 €, Jednota dô-
chodcov Slovenska, MO Pezi-
nok (projekt Rekreačno pozná-
vací zájazd) 300 €, Klub Venuša
(na činnosť) 200 €, Pax Christi
Slovakia (letný detský tábor)
500 €, Centrum pre rodinu Ma-
MaTaTaJa (Robme malé veci s
veľkou láskou) 600 €, OZ Ju-
vamen (na činnosť) 500 €, Únia
nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska (na činnosť) 300 €, Psy-
chiatrická nemocnica P. Pinela
(Farebná jeseň) 200 €, 5P (Mes-
to bez bariér) 300 €, Veronika
Adamová, ZŠ Kupeckého (Dni
empatie) 200 €. Celková suma:
5 000 €

SOCIÁLNAPOMOC

Dotácie z rozpočtu mesta na rok 2012

Mestské zastupiteľstvo na svojom roko-
vaní 14. marca sa venovalo okrem iného
aj komunikačnej stratégii mesta a koncep-
cii rozvoja cestovného ruchu. Dôležitým bo-
dom bolo aj schválenie finančných pro-
striedkov z rozpočtu mesta, ktoré budú slú-
žiť rozvoju športu, kultúry a sociálnej po-
moci. Najviac peňazí – 80 tisíc eur ide na
šport, na kultúru ide 15 tisíc a na sociálne
programy 5 tisíc eur. Vyhodnotená bola aj

činnosť Útvaru hlavnej kontrolórky a vyba-
vovanie sťažností a petícií.

Jedným z bodov rokovania bolo aj vyhod-
notenie práce komisií, ktoré si zvolilo
Mestské zastupiteľstvo na svojom prvom
rokovaní v roku 2011. Za minulý rok naj-
lepšiu (stopercentnú) účasť spomedzi po-
slancov mali vo svojich komisiách Miloš
Andel, Juraj Pátek, Kvetoslava Štrbová,
Juraj Čech, Martin Dulaj, Božena Mi-

zerová, Pavel Alexy, Adam Solga, Gabriel
Guštafík, Jozef Chynoranský a František
Féder. Najslabšiu účasť mali Richard De-
movič (33 percent) a Marián Šipoš (12,5
percent).

Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj prevodmi
nehnuteľností, informáciami z činnosti
MsÚ a ÚHK. Na záver si niektorí poslanci
prezreli bývanie našich rómskych spoluob-
čanov v Glejovke. (ra)

Desiate rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

V ostatných týždňoch sme boli svedkami búrania výrobného
komplexu bývalej Pálenice na Šancovej ulici. Priemyselné stav-
by neplnili svoju úlohu už niekoľko rokov, odkedy tu prestala vý-
roba slávnej „kábeešky“ teda koňaku, o ktorom sa hovorilo, že
svojou kvalitou konkuroval aj najlepším francúzskym koňakom.
Vyrábal sa tu však aj síce menej kvalitný, ale tiež slávny „Pišta-
koňak“ teda Karpatské brandy. To už je však len história. Kar-
patské brandy špeciál a ostatné značky vlastní sereďský kon-
cern Hubert, Vineu kúpila česká Kofola.

My, Pezinčania, budeme na Pálenicu spomínať iste aj s urči-
tou dávkou sentimentu, aj keď sa v nej ešte „pálilo“, neustále
sme sa sťažovali na smrad (či skôr vôňu?), ktorá výrobu spre-
vádzala.

Podľa našich informácií na pozemku pálenice vyrastie kom-
plex rodinných domov a nadviaže tak na okolitú radovú zástav-
bu Šancovej ulice a Ulice Sama Chalupku. (na)

Pálenica bola zbúraná, budú tu domy
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Ing. Ján Čech, zástupca primátora,
poslanec za volebný obvod č. IV

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?

- Za jednu z priorít považujem vyrie-
šenie parkovania na sídlisku Starý
dvor. Situácia s parkoviskami je tam veľ-

mi zlá, obyvatelia sídliska, hlavne na Gorkého a Puškinovej uli-
ci sú odkázaní parkovať tam kde nájdu voľnú plochu, na trávni-
koch i na verejnej zeleni.

- Osobný kontakt a pravidelné stretnutia s občanmi pova-
žujem za veľmi prospešné, najrýchlejšie a k spokojnosti všet-
kých. Takto možno riešiť každodenné problémy, ktoré sa
vyskytujú a znepríjemňujú život obyvateľov volebného obvo-
du i mesta.

- Jednoznačne občanom nášho mesta chýba cestný ob-
chvat. Vybudovanie obchvatu už nie je problém len našich ob-
čanov, ale aj občanov celého regiónu. Chcem veriť tomu, že
nová vláda, ktorá vzíde z blížiacich sa parlamentných vo-
lieb, bude tento problém riešiť a nebude sa k našim občanom
správať v tejto oblasti tak macošsky ako tomu bolo do-
teraz.

Pýtame sa poslancov MsZ Ing. Pavel Alexy, PhD., poslanec
za volebný obvod 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)

- Sídlisko Sever tvorí podstatnú časť
môjho volebného obvodu, avšak nie je
to len sídlisko Sever. Tak ako celý
Pezinok aj táto časť mesta trpí ne-
dostatkom parkovacích miest, v nie-
ktorých častiach zlým stavom komuni-

kácií (cesty, chodníky). Niektoré časti trpia absenciou obchva-
tu Pezinka. V zlom technickom stave sú naše školy, najmä ZŠ
Na bielenisku potrebuje veľmi naliehavo opraviť vonkajší plášť
budovy, ale aj rekonštrukciu vnútorných priestorov. V mno-
hých častiach je potrebné vysporiadať sa s drobnou kriminali-
tou. V tomto roku sa bude zriaďovať na Severe kamerový sys-
tém. Potrebná je aj celková revitalizácia zelene a oddycho-
vých zón. Aj v tomto smere sa vyvíjajú aktivity na získanie fi-
nancií z mimomestských zdrojov práve pre sídlisko Sever.
Adalo by sa hovoriť o ďalších problémoch, ktoré treba riešiť.

- Myslím, že veľmi dobre fungujú poslanecké dni, ktoré bývajú
každú prvú stredu v mesiaci, kedy majú občania možnosť prísť
na MsÚ, kde v miestnosti č. 19 nájdu poslancov, ktorí s nimi
prediskutujú problémy, ktoré ich trápia. Rozpis, kto z poslan-
cov práve v danú stredu je k dispozícii, bol uverejnený v minu-
lom čísle Pezinčana. Okrem toho sú na internete zverejnené
naše e-mailové adresy a telefónne čísla, takže občania sa ke-
dykoľvek môžu na nás obrátiť či už so žiadosťou o informáciu
alebo pomoc pri riešení konkrétnych problémov.

- Myslím, že obchvat Pezinka a s tým súvisiaca dopravná situ-
ácia sa stala už notoricky opakujúcou sa témou. Čiastočné rie-
šenie pre zlepšenie dopravy je projekt dopravného terminálu,
avšak bez účinného odklonenia tranzitu bude Pezinok čím ďa-
lej tým viac trpieť stále sa zvyšujúcim dopravným zaťažením.
Chýba toho samozrejme viac, ale toto je snáď to najpálči-
vejšie.

Mestské informačné centrum
(MIC) zmenilo od februára svo-
je sídlo. Z budovy Domu kultú-
ry sa presťahovalo do objektu
Starej radnice. Nájdete ho vľa-
vo v rožnej miestnosti. Aj keď
doterajšie priestory v pezin-
skom kultúrnom stánku neboli
zlé, predsa len boli pred náv-
števníkmi viac ukryté a aj
vzdialené. Takéto zariadenia
patria na námestie, do blízkosti
zastávok autobusov a vlakov,
aby ich bolo možné ľahko vy-
hľadať. Nové priestory tomu
viac vyhovujú.

V Mestskom informačnom
centre vám poskytnú informá-
cie o zaujímavostiach a pamiat-
kach v našom meste i regióne,
o možnostiach ubytovania, zís-
kate tu propagačné materiály,

Mestské informačné centrum presťahované do Starej radnice

kalendár podujatí, môžete si za-
kúpiť suveníry, pohľadnice, ma-
py, knihy o Pezinku, DVD, VHS,
CD, brožúry, keramiku, dreve-
né výrobky, kľúčenky, odznaky,
tričká s pezinskými motívmi.

Všimli sme si, že tu za prijateľ-
nú cenu predávajú aj vreckové
cestovné poriadky na autobu-
sovú dopravu. Poskytujú tiež
službu kopírovanie.

Počas zimného a jarného ob-

dobia je MIC otvorené v ponde-
lok až piatok od 9.00 do 17.00
hod. V čase 13.00 - 13.30 hod.
je obedňajšia prestávka. V so-
botu je otvorené od 9.00 do
12.00 hod. (mo)

Miestny poplatok za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady sa vyrubuje podľa §
77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.
z. o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy v znení noviel, v zmysle § 52
Všeobecne záväzného naria-
denia č. 21/2004 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení noviel
a podľa zákona SNR č.
563/2009 Z.z. o správe daní (da-
ňový poriadok) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Sadzba sa nemení. Výška po-
platku sa zmenila – zvýšila, na-
koľko je rok 2012 rokom pre-
stupným, čiže je o jeden deň na-
viac.

osoba/rok/bytový dom=28,91 €
osoba/rok/bytový dom=25,25

V médiách je uvádzaná ne-
správna informácia, že zdra-
votne ťažko postihnutí občania
majú úľavy na poplatkoch za ko-
munálne odpady a dane z ne-

Poplatok pre obyvateľov Pe-
zinka:

Úľavy pre zdravotne ťažko
postihnutých občanov:

€

hnuteľnosti. K informácii chýba
dodatok, že každá obec a mes-
to si tvoria svoje všeobecné zá-
väzné nariadenia (VZN), v kto-
rom si stanovujú druhy úľav. Vo
VZN Mesta Pezinok č. 21/2004
o miestnych daniach a o miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy v znení noviel nie je takýto
druh úľavy uvedený.
ZŤP občania nemajú úľavu na
poplatkoch za komunálny od-
pad a daň z nehnuteľnosti.

Rozhodnutia za komunálne
odpady a dane z nehnuteľ-
nosti sa spracúvajú. Budú sa

vydávať v marci 2012, resp.
ich bude doručovať mestský
kuriér a určení doručovatelia.

Platby je možné vykonať:

(OE a MD)

Upozorňujeme obyvateľov,
aby poplatok za komunálny od-
pad a dane z nehnuteľností ne-
platili doručovateľom rozhod-
nutí.

a) bezhotovostným prevodom
z účtu vedeného v banke na prí-
slušný účet správcu dane
b) v hotovosti - v pokladni MsÚ
alebo na pošte

Platbu dane možno vykonať
v hotovosti v pokladni MsÚ do
výšky 300 eur.

Ako je to s miestnym poplatkom za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2012

Upozorňujeme voličov na zmenu volebného okrsku č. 2, kto-
rý bol v Materskej škole na Holubyho 49, že už pre najbližšie
voľby, ktoré sa konajú 10. marca 2012 sa mení volebná miest-
nosť pre tento okrsok, ktorou budú priestory Denného centra
(Klub dôchodcov) na Kollárovej ulici č. 1. Voliť tu budú voliči z
ulíc: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova.

K zmene volebnej miestnosti došlo aj v okrsku č. 4. Miesto Tr-
navskej ul. č. 10 bude volebná miestnosť v Autoškole Maťus,
na Sládkovičovej 1 (vchod Trnavská ul.). Voliť tu budú voliči z
Muškátovej a Silvánovej.

ref. evidencie obyvateľov
A. Šindlerová,

Zmena volebných miestností v okrskoch č. 2 a 4

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Minimálna výška nájomného:

„Nájom záhradky v Dolnej
tehelni“

14. 3. 2012 do 11.00 h

na
, výmera 319 m2.

1. 31,90 EUR ročne (v prepočte
0,1 eura za m2 a rok).

2. Účelom užívania je len záhradka.
3. Doba nájmu: doba určitá do 31. 12. 2013, s prípadnou mož-

nosťou predĺženia po schválení v MsZ.
4. Navrhovateľom môže byť len fyzická osoba, reálny užívateľ

záhradky.
5. Predložený návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, vo forme

listu, adresovaného na Mesto Pezinok, Radničné námestie 7,
902 14 Pezinok s označením

, musí obsahovať tieto náležitosti:
označenie navrhovateľa vo forme: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, rodinný stav
určenie nájomného
akceptovanie doby nájmu

6. Forma a termín predkladania súťažných návrhov: písomne, v
termíne do .

7. Kritériom pre určenie víťaza súťaže je NAJVYŠŠIA
PONÚKNUTÁ VÝŠKA NÁJOMNÉHO. V prípade zhodnosti
viacerých návrhov zmlúv rozhodne komisia losovaním.

8. V prípade otázok sa možno obrátiť na: Mgr. Peter Štetka,
právnik MsÚ v Pezinku, ktorý je organizátorom súťaže, e-mail:

, tel. č. 033 / 6901 121.

nájom záhradky pri jazere Dolná tehelňa
v Pezinku

peter.stetka@msupezinok.sk

·

·
·

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

hľadá zamestnanca na pozíciu

PRÁVNIK

Požiadavka: skončené VŠ štúdium práva, resp. študent po-
sledného ročníka právnickej fakulty
Možný nástup:od , resp. dohodou
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú,
na uskutočnenie konkrétnej úlohy
Pracovná náplň: majetkovoprávne usporiadanie pozemkov
v Grinave (kanalizácia)

Kontakt: tel. č. 033/6901 121, 033/6901 123
E-mail:

1. 3. 2012

majetkovoprávne@msupezinok.sk
Žiadosti so životopisom zasielajte do podateľne MsÚ v Pezinku,
Radničné nám.7, 902 14 Pezinok, resp. na uvedenú e-mailovú
adresu.

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

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

miestnosť č. 103
miestnosť č. 114a)

miestnosť č. 113

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,

3.
o výmere 22,80 m2 od 01.05.2012

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

.

v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pezinku,

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

v budove MsÚ na Radničnom nám. 7 v Pezinku,

katarina.mihalikova@msupezi-
nok.sk

·
·
·
·

·
·

·

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

vyhlasuje

budovy na M. R. Štefánika 10 v Pezinku

Minimálna kúpna cena:
Termín predkladania súťažných návrhov:

v termíne do 28. 3. 2012 do 11.00 hod.

obchodnú verejnú súťaž
na predaj

aj s príslušným pozemkom

1. 700 000,00 EUR s DPH
2. Súťažné návrhy

(návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť na Mesto Pezinok

3.Podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže je možné
pozrieť na

4.V prípade otázok sa možno obrátiť na: Mgr. Renata Gottschal-
lová, vedúca oddelenia majetkovoprávneho MsÚ v Pezinku,
ktorá je organizátorom súťaže, e-mail:

, tel. č. 033 / 6901 121.

www.pezinok.sk

renata.gottschallova@-
msupezinok.sk

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

V minulom čísle sme začali uverejňovať odpovede po-
slancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri otázky.

V tomto čísle sme tieto otázky položili ďalším dvom po-
slancom.
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

�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 8522

Spracujem účtovn ctvo, dane, mzdy.
0905 393 4932

Rodíme sa, zomierame, milu-
jeme, nenávidíme, dospievame,
starneme, učíme sa, bohatne-
me, raz sa hádame, raz udobru-
jeme, raz sa prejedáme, raz
chudneme... Snažíme sa po-
chopiť nepochopiteľné, zvlád-
nuť nezvládnuteľné, dosiahnuť
nedosiahnuteľné.

Trápime sa kvôli našej mast-
nej pleti, kvôli neposlušným
deťom, kvôli malému platu. Po-
náhľame sa za autobusom, no
vieme, že príde ďalší, za lás-
kou, no niekde nás čaká silnej-
šia. Vymýšľame nové módne
trendy, chceme modré z neba a
svetový mier. Chceme mať plné
účty peňazí, no aj tak ich šma-

hom ruky minieme na zbytoč-
nosti. Chceme byť úspešní,
vzdelaní, inteligentní. Jednodu-
cho mať dobrý život.

A zrazu v tom stereotypnom
živote, z čista – jasna, len tak
mimochodom, zaklope na tvoje
životné dvere pani Choroba a ty
zostaneš stáť v nemom úža-
se. …JA? PREČO PRÁVE JA?!
Vtedy už na otázky nezostáva
čas! Všetko sa obráti o 180 stup-
ňov a teba už absolútne netrápi
mastná pleť alebo svetový mier.
Začneš prehodnocovať život,
hodnoty …myslíš len na zdravie.

Čo môže pomôcť? Sila? Lás-
ka? Modlitba? Peniaze? Zdra-
vie si síce za peniaze nekúpiš,

ale každá pomoc je dobrá...
Toto sme si povedali aj my, štu-
denti Obchodnej akadémie v
Pezinku a prostredníctvom na-
dácie Dobrý anjel sme darovali
285 eur rodine, ktorá sa kvôli
ochoreniu staršej dcéry Mišky
dostala do finančných problé-
mov. Pýtate sa ako?

Minulý rok 20. decembra
sme na našej škole zorganizo-
vali po druhýkrát charitatívnu
vianočnú burzu s názvom Vloč-
ka nádeje. Žiaci tretích roční-
kov pripravili pohostenie a
ponúkli tiež na predaj drobnos-
ti, ktoré buď vlastnoručne vyro-
bili alebo upiekli. Priniesli veci,
ktoré už doma nepotrebovali a
takto dali „druhú šancu“. Spo-
ločne sme vytvorili na škole prí-
jemnú atmosféru s pocitom, že

pomáhame tým, ktorí to po-
trebujú.

Veríme, že vyzbierané penia-
ze, ktoré do Miškinej rodiny
putovali, aspoň kúsok pomohli,
a na ich perách sa na chvíľu
objavil úsmev. Nechceli sme
spraviť žiadne zázraky, chceli
sme dodať kúsok sily na zvlád-
nutie všedného dňa.

Na záver patrí veľké ĎAKU-
JEME pani profesorkám, ktoré
napadla táto myšlienka a za
pomoc, ktorú nám poskytli.
Taktiež ďakujeme aj študen-
tom, ktorí priniesli veci na pre-
daj.

Spoločnými silami sme pomo-
hli. Veď predsa ľudia ľuďom
pomáhajú!

Nikola Benkovská, 3.C

FEBRUÁR 2012 PEZIN ANČ

Vločka nádeje pre Mišku

Nedokážeme nájsť dostatoč-
né slová vďaky, ktorými by sme
sa poďakovali za príkladnú, pro-
fesionálnu a obetavú starostli-
vosť, trpezlivosť, láskavosť, s
akou sa starali v Domove sociál-
nych služieb v Pezinku na Hrn-
čiarskej ulici pod vedením pani
riaditeľky PaeDr. Violy Schmid-
tovej, o našu ťažko chorú ma-
mičku Máriu Rybeckú.

Keď sme si uvedomili, že už
jej nedokážeme poskytnúť všet-
ku starostlivosť, ktorú si jej zdra-
votný stav vyžadoval, začali
sme uvažovať o umiestnení v
zariadení sociálnych služieb.
Ďakujeme Bohu, že sme sa roz-
hodli ju umiestniť práve do tohto
zariadenia.

Osobitná vďaka patrí kolektí-
vu zdravotných sestier, opatro-
vateliek a opatrovateľov pod
vedením vrchnej sestry Kamily
Červenkovej a tiež kolektívu pra-

covníkov sociálneho oddelenia
pod vedením pani Heleny Spru-
šanskej za láskavý a trpezlivý
prístup k chorému človeku na
sklonku života. Vďaka za ťažkú
prácu, ktorú robíte s láskou a
trpezlivosťou. Aj keď to boli ťaž-
ké chvíle pre našu rodinu,
Vaším príkladným prístupom k
nej a k jej zdravotnému stavu
ste nám boli nápomocní počas
celého jej pobytu u vás. Vďaka
vám, že v posledných chvíľach
svojho života nebola sama a že

z tohto sveta odišla pokojne a
dôstojne. Svoj život dožila v
krásnom a čistom prostredí
obklopená láskou.

Ďakujeme, že ste nám po-
mohli v najťažšom období náš-
ho i mamičkinho života a želá-
me všetkým pracovníkom váš-
ho zariadenia veľa zdravia a síl
v tomto náročnom povolaní.

S veľkou úctou a pokorou sa
skláňame pred vašou ťažkou a
náročnou prácou.

Mária Grancová

Poďakovanie

Som stálym čitateľom mesačníka Pezinčan, hoci žijem dlhšiu do-
bu v austrálskej Sydney. Podrobne ste informovali o skládke v
Novej jame, aktivitách na námestí v Pezinku ako aj pred Úradom
vlády SR v Bratislave a naposledy o súdnom konaní v Luxem-
burgu. Pozastavil som sa nad tým, že meno jednej z hlavných akté-
rok v boji proti pezinskej skládke bolo v článku vynechané. Mám na
mysli Mgr. Zuzanu Čaputovú, ktorá venovala danému problému ve-
ľa času a právne zastupovala občanov mesta Pezinka v spore v
Luxemburgu. Myslím si, že Mgr Zuzana Čaputová si zaslúži uzna-
nie za svoju prácu a jej meno malo byť v článku „O pezinskej sklád-
ke v Luxemburgu“ spomenuté. Ing. Juraj Weiss

Chýbalo mi meno Zuzany Čaputovej

O pár dní je tu marec a s ním
pravdepodobne už aj teplejšie
dni. Deti to bude ťahať na det-
ské ihriská, kompetentní ľudia,
zodpovední za ich prevádzku,
musia včas zabezpečiť ich ne-
vyhnutnú údržbu.

„V Pezinku máme 36 det-
ských ihrísk, ich údržba sa robí
priebežne počas celého roka.
Každý mesiac sa robí obhliadka
všetkých ihrísk, jestvujúci stav
si vždy nafotíme. Do konca mar-
ca sa na všetkých pieskovis-
kách, vrátane materských škôl,
vymieňa piesok. Toto každý rok

kontroluje Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva. Ostatné
závady sa odstraňujú podľa zá-
važnosti poškodenia,“ napísala
nám referentka OŽP MsÚ v Pe-
zinku Martina Strezenická.

Závad na našich detských ih-
riskách je každý rok dosť. Nie-
ktoré vyplývajú z prirodzenej ú-
navy materiálu, ale prevažne z
nadmerného preťažovania a ná-
silného poškodzovania. Na pou-
žívaných hracích prvkoch treba
dôsledne rešpektovať v návode
odporúčaný vek dieťaťa a tiež
jeho hmotnosť. Nadmerným za-

ťažením môže prísť k ulomeniu
alebo vážnemu poškodeniu
niektorých dielov, následkom
čoho častokrát dochádza k úra-
zu a vyradeniu zariadenia z pre-
vádzky.

V minulom roku bolo na údrž-
bu detských ihrísk z mestského
rozpočtu vyčlenených 25 tis.
eur, v tomto roku je to 30 tis.
eur. Určite to nie malá suma.
Od výšky nákladov na opravy
zariadení detských ihrísk závi-
sí, koľko zostane na budovanie
nových ihrísk či rozširovanie
jestvujúcich. (mo)

Jarná údržba detských ihrísk

Polámaná hojdačka na det-
skom ihrisku Za hradbami.

V Starej radnici v Pezinku sa v nedeľu 11. marca o 16.00 hod.
uskutoční koncert s názvom HUDBASPÁJA. Návštevníci si bu-
dú môcť vypočuť piesne z rôznych opier, operiet a muzikálov.
Spievať budú Diana Deáková a Ivan Zvarík, na klavíri bude hrať
Ildikó Baloghová. (dd)

Koncert v Starej radnici

Západoslovenská energetika, a. s. ako poverený správca
elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so
Zákonom č. 656/2004 Zb. z. §10 odst. 1 o energetike a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlast-
níkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa
nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe
ZSE na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, kto-
ré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení
distribučnej sústavy. Požadovaný termín na vykonanie prác je
30. 4. 2012.

V prípade, že táto lehota uplynie a orez a výrub stromov vlast-
níci a užívatelia pozemkov nezabezpečia, toto vykoná ZSE a. s.
Stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením mô-
žu byť maximálne do výšky 3 metrov od zeme. Zároveň je po-
trebné udržiavať bezlesie v šírke 4 metre po oboch stranách
elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad
výšku 3 m, je potrebné zabezpečiť ich orezanie, resp. vyreza-
nie.Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú
vzdialenosť, je možné požiadať v lehote minimálne 25 dní od
plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušné-
ho špecialistu správy energetických zariadení.

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

Výzva

Mesto Pezinok oznamuje, že od 26. januára 2012 má nového
kuriéra – pána Roberta Lakatoša. Doručuje obyčajné a doporu-
čené zásielky Mesta Pezinok občanom a právnickým osobám.
V prípade potreby sa môže legitimovať služobným preukazom.

(OE a MD)

Nový mestský kuriér

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa uskutočnil v Pe-
zinku koncom minulého mesiaca. Dňa 23. januára sa konala aj
spoločná ekumenická bohoslužba Rímskokatolíckej cirkvi a
Evanjelickej cirkvi a. v. v Kapucínskom kostole, na záver ktorej
sa prihovorili farár Ján Ragula, farárka Helena Benková a pri-
mátor Oliver Solga.

Kresťania spoločne

Nová ulica, ktorej názov schválili poslanci mestského zastu-
piteľstva, ponesie meno významného insitného maliara Ondre-
ja Šteberlu, ktorý sa narodil v roku 1897 v Pezinku. Ulica sa na-
chádza v hornej časti Pánskeho chodníka na Severe III. Je sú-
bežná s touto ulicou, ale i s ulicou Richarda Rétiho a Schaub-
marovou ulicou. (ra)

Do zoznamu pezinských ulíc
pribudla Ulica Ondreja Šteberlu

Spolu s ďalšími 42 občanmi
sme žalobcami v konaní vo ve-
ci zákonnosti povolenia Novej
skládky. Ako dvaja zo žalobcov
sme sa zúčastnili samotného
pojednávania na Európskom
súdnom dvore v Luxembur-
gu (ESD).Chceli by sme sa tou-
to cestou poďakovať našej
právnej zástupkyni Mgr. Zu-
zane Čaputovej za doterajšiu
osobnú statočnosť v tejto kau-
ze a za skvelú prezentáciu a
obhajobu našich práv pred Veľ-
kou komorou ESD. Nech už
bude rozhodnutie ESD akékoľ-
vek, Mgr. Čaputová zanecha-

AD: O pezinskej skládke v Luxemburgu
la v Luxembursku svojou prá-
cou a vystúpeniami v nás zú-
častnených ten najlepší dojem.
Jej dôkladná pripravenosť,
jasnosť argumentov, profesio-
nálne vystupovanie v kombiná-
cii s ľudským pohľadom na vec
nás opäť presvedčili o správ-
nej voľbe našej zástupkyne.
Je nám však ľúto, že autor „ra“
(pozn.: Mgr. Oliver Solga) v
samotnom článku jedineč-
nosť práce advokátky Zuzany
Čaputovej v prospech nás
všetkých opomenul.

Marián Šipoš,
Vladimír Mizerák

Mesto Pezinok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na úspeš-
nej prezentácii a propagácii mesta na veľtrhu ITF Slovakiatour
2012. Ďakujeme za ústretovosť, ochotu a spoluprácu p. Hermy-
sovej, p. Ulrichovi, p. Borišovi s manželkou, p. Janečkovi, p. Vi-
tálošovi a jeho kolegyniam, Klubu sprievodcov mesta Pezinok,
Malokarpatskému múzeu, p. Hanúskovej z Mestskej vinotéky,
country skupineArion (ktorá vystupovala v rámci sobotňajšieho
programu), DH Cajlané (vystúpenie v nedeľu), p. Slanej, p. Krát-
kemu a takisto študentom A. Němcovej, V. Mižákovej a M. Ga-
govi.

Poďakovanie patrí aj sponzorom, a to Združeniu pezinských
vinohradníkov a vinárov (p. Hacaj, p. Skovajsa, p. Bejdáková),
ktorí tiež prispeli k úspešnej prezentácii. Mesto Pezinok si váži
vašu priazeň a podporu a teší sa na ďalšiu vzájomnú spoluprá-
cu. (pv)

Poďakovanie za spoluprácu

- Angažovanosť a postoj Zuzany Čaputovej v boji proti skládke v
Novej jame som si vždy vážil a vážim si aj naďalej. Bol som to prá-
ve ja, ktorý som ju nikde nezabudol pripomenúť, vrátane návrhov
na jej domáce i zahraničné ocenenia. Žiaľ, bolo to práve mesto
Pezinok a kancelária G. Lehnerta, zastupujúca občanov Pezinka
(boli prítomní aj v Luxemburgu), ktorí neboli spomenutí ani v jed-

Vyjadrenie primátora Olivera Solgu:

nom vystúpení pani Čaputovej, vrátane trojstránkového textu v týž-
denníku Týždeň. Boli to však moji spolupracovníci a spomínaná
právnická kancelária, ktorí pripravili dôležité materiály do Lu-
xemburgu a ktoré boli poskytnuté aj pani Čaputovej. (Mimocho-
dom práve M. Šipoš bol pri tom).

Napriek časovej tiesni (po uzávierke januárového Pezinčana)
mohli Marián Šipoš aj Vladimír Mizerák svoje dojmy z Luxemburgu
napísať a uverejniť. Namiesto toho však opäť vrážajú klin do jed-
notného postupu vedenia mesta, občanov a aktivistov v boji proti
skládke. Je načase, aby sa pravdivo a nahlas hovorilo o tom, kto
má aké pohnútky a aké ciele dlhodobo sleduje v kauze Nová jama.
Aprečo práve im dvom „nesedia“ moje jednoznačné postoje v tejto
kauze.
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Na kandidačných listinách do nadchádzajúcich volieb do

Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 10. marca, kandiduje aj

16 občanov nášho mesta. Najviac – päť kandidátov, je zo strany

Náš kraj, ktorá sídli v Prešove. Sú to Andrej Vilim, Adriana

Cagáňová, Miroslava Záhumenská, Marek Duffala a Branislav

Dušek. Najvyššie umiestnenie má Peter Herceg za stranu Ná-

rod a spravodlivosť – Naša strana, kde je „dvojkou“. Za túto stra-

nu kandidujú aj Peter Pitvor, Milan Littva a Lenka Vlasáková.

Miroslav Král kandiduje ako „trojka“ za Stranu zelených. Za

Stranu demokratickej ľavice kandiduje Ľuboš Tuleja, za Slo-

venskú národnú stranu Jozef Štolc a Marcel Metes. Obyčajní ľu-

dia a nezávislé osobnosti majú na kandidátke Rastislava Ďuro-

ve. Za Komunistickú stranu Slovenska kandiduje Jalal Sulei-

man a za Stranu občanov Slovenska kandiduje Pavol Tyko. Na

kandidátkach najsilnejších politických strán, akými sú Smer –

SD, SDKÚ – DS, či KDH nie je žiadny Pezinčan. (ra)

Pezinčania na kandidátkach

Pezinok sa 10. marca pripojí k výzve Bratislavského samo-

správneho kraja, k celosvetovej akcii Zástava pre Tibet. Vyve-

senie tibetskej zástavy je prejavom symbolickej solidarity s ti-

betským ľudom. Chce poukázať aj na nedodržiavanie ľudských

práv zo strany Číny. (ra)

Tibetská zástava na budove mestského úradu

Mestské múzeum v Pezinku sa obracia na obyvateľov mesta

s ponukou na odkúpenie maliarskych diel akademického malia-

ra Jaroslava Knila, ktoré sú v ich osobnom vlastníctve. Záujem

je najmä o diela krajinárske a portrétne, ktoré chýbajú v zbier-

kach nášho múzea. Prípadných záujemcov o odpredaj obrazov

prosíme, aby sa osobne kontaktovali na telefónnom čísle 641

2306. (ra)

Múzeum kúpi obrazy J. Knila

Spisovateľka a výtvarníčka Monika Kompaníková v rozhovore
pre TV OKO na otázku prečo žije v Pezinku odpovedala: „Pezi-
nok je skvelé malé mesto. Ľudia sú tam ukotvení vinárskou tra-
díciou, obklopujú ho vinice, je tam kompletná infraštruktúra a vo
vzduchu cítiť akýsi optimizmus. Ten mi inde chýba.“ (na)

Prečítali sme si

Módna agentúra HERIETT
models v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom a
Mestom Pezinok organizujú 7.
ročník súťaže MISS OKRES
PEZINOK 2012. Ak sa chceš
stať MISS okres Pezinok 2012,
neváhaj a zúčastni sa castingu!

Castingy a semifinále sa budú
konať v piatok 9. marca 2012
od 16.00 do 18.00 hodiny v ma-
lej sále v Kultúrnom dome Ľudo-
víta Štúra, Sokolská 8 v Modre
a v sobotu 10. marca 2012 od
15.00 do 17.00 hodiny v malej
sále v Dome kultúry, Holubyho
42 v Pezinku. Z castingu do se-
mifinále 10. marca 2012 (sobo-
ta) v pezinskom Dome kultúry
postúpi 20 dievčat, z ktorých po-
rota vyberie 10 finalistiek.

Záujemkyne musia byť slo-
bodné, bezdetné, z okresu Pe-
zinok alebo musia mať pre-
chodný pobyt v okrese Pezi-
nok, vek od 15 do 23 rokov, výš-
ku nad 168 cm. So sebou si tre-
ba priniesť plavky a lodičky!

Finálový večer MISS OKRES
PEZINOK 2012 sa uskutoční
26. mája 2012 o 19.00 hod. v ki-
nosále Domu kultúry v Pezinku.
Kontakt:

, e-mail:
, e-mail:

www.heriett-mo-
dels.com misspezino-
k1@gmail.com heriett-
models@gmail.com

MISS okres
Pezinok

Mesto Pezinok v spolupráci s

Mestským podnikom služieb a

Plaveckým klubom v Pezinku

pozývajú všetkých plávajúcich

už na VII. ročník „ 24-hodinovej

non-stop plaveckej štafety“.

Začiatok plaveckej štafety je

naplánovaný na piatok 2. mar-

ca o 11.50 hod. krátkym prí-

hovorom primátora mesta a

následne od 12.00 hod. vyštar-

tujú prví plavci. Koniec štafety

je v sobotu 3. marca o 12.00

hod. a následne o 12.30 hod.

bude slávnostné vyhodnote-

nie podujatia. V piatok v čase

od 17.00 – 18.00 hod. sa usku-

toční DUEL PEZINOK – MA-

LACKY.

Cieľom je zapojiť do štafety čo

najviac účastníkov z Pezinka a

okolia. Tento rok sa organizáto-

ri chcú hlavne zamerať na širo-

kú verejnosť, ktorá bude mať eš-

te väčší časový priestor ako po

minulé roky. Zároveň mimo ne-

ostanú ani základné a stredné

školy, športové kluby a iné orga-

nizácie a spolky, ktoré taktiež

budú mať svoj vymedzený časo-

vý priestor.

Najlepším resp. najrýchlejším

plavcom v jednotlivých kategó-

riách budú na sobotňajšom sláv-

nostnom vyhlásení výsledkov

odovzdané ceny.

Tešíme sa na vašu účasť a ve-

ríme, že svojou plaveckou akti-

vitou prispejete nielen sebe, ale

možno aj k vytvoreniu rekordu

či už v počte plávajúcich alebo

naplávaných kilometrov.

Bližšie informácie získate na

www.pezinok.sk, www.plava-

ren-pk.sk, v TV Pezinok či city-

lightoch v meste. (pv)

Pezinský plavecký maratón 2012

Piatok – 2. marca

11.50
12.00 – 12.30

12.30 - 13.30

13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 18.30
18.30 - 19.00
19.00 - 19.30

Oficiálne otvorenie
štart, prvými plávajúcimi štafetovým spôsobom
budú členovia Plaveckého klubu Pezinok
Gymnázium, Obchodná akadémia, SOŠ Komen-
ského
ZŠ Orešie
ZŠ Kupeckého
ZŠ Na bielenisku
ZŠ Fándlyho
Verejnosť
Duel Pezinok – Malacky
Akadémia tretieho veku a pezinskí dôchodcovia
stolní tenisti, karatisti, judisti
Klub orientačného behu Sokol, VTC Pezinok (vo-
lejbalisti,tenisti)

19.30 - 21.00
21.00 - 21.30
21.30 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

00.00 - 01.00
01.00 - 02.00
02.00 - 04.00
04.00 - 05.00
05.00 - 06.00
06.00 – 08.00
08.00 - 12.00
12.00
12.30

Verejnosť
Vínne mušky Pezinok, TO SURIKATA
Klub podnikateľov mesta Pezinok
Malokarpatský banícky spolok
Futbalisti + verejnosť

hokejbalisti, softbalisti + verejnosť
verejnosť
SOŠ Policajného zboru + verejnosť
hasiči, mestskí policajti + verejnosť
verejnosť
Plavecký klub
verejnosť
oficiálne ukončenie štafety
slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien

Sobota – 3. marca

Kto kedy bude plávať

Kontakt na organizátorov:
Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ MPS, Trnavská 10, Pezinok, tel.:
0905 222 096, Mgr. Erika Jauschová, vedúca plavárne, Komen-
ského 43, Pezinok, tel: 0905 341 954
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Koncom januára sa uskutočnili v našom meste dve zaujíma-
vé burzy. Burzu lyží pripravili v priestoroch Obchodnej akadé-
mie na Myslenickej ulici a burzu zameranú na umenie, kultúru
a cestovný ruch v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom
mlyne na Malackej ulici.

V komornom prostredí objektu starého pezinského vodného
mlyna ponúkali vystavovatelia z Pezinka, Bratislavy a regiónu
obrazy, keramiku, výrobky sklárskych majstrov a kovotepcov,
knihy. Nechýbali ani pohľadnice, kalendáriky, hračky a zbera-
teľské kuriozity.

V rámci viacročnej spolupráce medzi Galériou insitného ume-
nia a Klubom sprievodcov mesta Pezinok boli na burze zastú-
pení i mestskí sprievodcovia, ktorí prezentovali rôzne propa-
gačné materiály o Pezinku a Malokarpatskom regióne. Organi-
zátori sa s vystavovateľmi dohodli, že burzy budú organizovať v
priebehu roka viackrát. Peter Ronec
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Januárové burzy

Jednou z najzraniteľnejších skupín ľudí počas zimy sú bezdo-
movci. Aj v našom meste žijú ľudia, ktorí sú bez domova a žijú
na ulici. Týmto ľuďom mesto poskytuje sociálnu službu – ubyto-
vanie za účelom prenocovania. V Nocľahárni na Bratislavskej
ulici č. 22 môže byť ubytovaných 13 mužov a 3 ženy v zimnom
období od 17.00 do 7.00 hod. V súčasnosti túto službu využíva
11 mužov a dve ženy. Mesto Pezinok mesačne stojí jedno lôžko
211 €.

Cez tohtoročnú zimu sme otvorili vyhradené priestory nocľa-
hárne aj pre tých, ktorí žijú celý rok na ulici. Túto možnosť využi-
lo priemerne denne 12 ľudí v závislosti od počasia.

Počas pracovného týždňa sú vyhradené priestory nocľahár-
ne otvorené aj doobeda. V čase od 7,30 do 11,30 hod. sa ľuďom
poskytuje teplé jedlo, oblečenie, môžu si vykonať nevyhnutnú
základnú hygienu. O tieto služby má záujem denne priemerne
17 ľudí. Služby zabezpečujú piati dobrovoľníci, ktorí vykonáva-
jú aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v Nocľahár-
ni. Oblečenie poskytli obyvatelia Pezinka a okolia, potraviny
nám sponzorsky zabezpečuje Maltézsky rád, Centrum pre rodi-
nu, spoločnosť Vitana a jednotlivci.

vedúca odd. Š a SSMgr. Renáta Minarovičová,

Prístrešok pre bezdomovcov

Minulý mesiac sa uskutočnilo výberové konanie na pracovné
miesto vedúcej školskej jedálne pri MŠ gen. Pekníka a MŠ Zá-
hradná.

Pani Edite Andelovej, ktorá odchádza do dôchodku a dlhé ro-
ky pracovala na tomto mieste k veľkej spokojnosti malých strav-
níkov, ďakujeme za vykonanú prácu v prospech Mesta Pezinok
a želáme jej veľa zdravia a pohody na zaslúženom odpočinku.

Víťazkou výberového konania sa stala pani Iveta Sudilová,
ktorá od 1.februára 2012 nastúpila na uvoľnené miesto. Želáme
jej v novej práci veľa úspechov a spokojných stravníkov.

vedúca odd. Š a SSMgr. Renáta Minarovičová,

Nová vedúca školskej jedálne

Liga proti rakovine SR už po tretíkrát organizuje relaxačné týž-
dňovky pre onkologických pacientov. Celý pobyt je bezplatný a
je organizovaný pre pacientov, ktorí nie sú členmi žiadnej orga-
nizačnej zložky Ligy proti rakovine. Záujemcovia, ktorí by chceli
takýto pobyt absolvovať, môžu si vyzdvihnúť prihlášku u p. Kap-
covej (prevádzka Kopírovanie – vedľa obchodu Bageta na Ul.
M. R. Štefánika 10). Pretože je o tieto pobyty veľký záujem, je
potrebné prihlášku podať v čo najkratšom termíne.

19.5. - 25.5. 2012 Penzión U mlynárky, Dudince
18.8. - 24.8. 2012 Hotel Sipox, Štrba
1.10. - 7.10. 2012 AgropenziónAdam, Podkylava

18.6. - 24.6. 2012 Hotel Sipox, Štrba
15.9. - 21.9. 2012 Penzión U mlynárky, Dudince

02/52921735,

Pobyty:
vek do 55 rokov

vek nad 55 rokov

Bližšie informácie získate:

Klub Venuša Pezinok

janka@lpr.sk

www.lpr.sk

, Liga
proti rakovine SR, Brestová 6, 821 02 Bratislava,

. Anna Štilhammerová,

Relaxančné pobyty pre pacientov

Č
lovek taký ako ty alebo ja,
a predsa v niečom iný. V
skutkoch. V tých najľud-

skejších a najušľachtilejších. Je
dobrovoľným darcom krvi. Tej
najvzácnejšej a stále ešte nena-
hradideľnej tekutiny, ktorú nevy-
hnutne potrebuje každý človek
pre zdravie a život.

Koľký raz si už ľahol na dar-
covské lôžko, aby z jeho žíl prú-
dilo jeho „ béčko “ do krvnej ban-
ky a následne do tela chorých?
Onedlho to bude už šesťdesiat.
Šesťdesiatkrát sa bude Michal
Szeidemann deliť o svoje „ ja “ s
iným človekom. Nezištne a
vždy bez akejkoľvek odmeny.
Nevie, komu svojou krvou po-
môže zachrániť život. Preňho
nie je podstatná totožnosť prí-
jemcu. Možno to bude rodička
pri pôrode, možno malý či veľký
pacient pri rozličných choro-
bách, úrazoch alebo operá-
ciách. Hreje ho len vedomie, že
pomáha – ochotne a rád, tak

Darca krvi
ako to robí aj pri iných činnos-
tiach.

Nikdy o tom nehovoril, ani sa
s tým nechválil.

Len raz, celkom náhodou,
som sa dozvedela, keď ma
autom viezol do Bratislavy na
vyšetrenia k lekárovi. Vtedy mi
povedal: „ Kým vás tu vyšetria,
odskočím si na transfúzku na
odber krvi. Chodím tam pravi-
delne, tri-štyrikrát do roka ale-
bo keď ma súrne zavolajú “

Až cestou späť som sa
dozvedela, že je darcom od
vojenčiny, že je držiteľom bron-
zovej, striebornej i zlatej Ján-
skeho plakety a čoskoro – ak
mu to zdravie dovolí – sa teší
na najvyššie ocenenie „ Dia-
mantovú plaketu prof. Jánske-
ho za darcovstvo krvi “. Za ľud-
skosť, šľachetnosť a pomoc
iným

Hľa, človek . S veľkým „ Č “.
Michal Szeidemann z Pezinka.

(vafa)

Len málokto z mladších Pe-
zinčanov vie, že aj v našom mes-
te žila po niekoľko storočí vý-
znamná židovská komunita. V
Pezinku sa v priebehu stáročí
narodilo aj niekoľko význam-
ných osobností európskeho vý-
znamu. Život a sľubný rozvoj tej-
to komunity bol zdecimovaný
druhou svetovou vojnou. Z nie-
koľkých stoviek ľudí sa z kon-
centračných táborov vrátilo len
zopár. Aj tí sa v neskorších ro-
koch odsťahovali do cudziny,

Židovský cintorín medzi pamätihodnosťami mesta

Do zoznamu významných a chránených mestských pamiatok
pribudli tri nové. Prvou je starý židovský cintorín (píšeme o ňom
na inom mieste), druhou je tzv. guľometné hniezdo z obdobia
druhej svetovej vojny a treťou sú protitankové zátarasy, ktoré
tvorí dvanásť betónových kociek, ktoré boli súčasťou obranné-
ho opevnenia. Nachádzajú sa v lokalite Panský chodník – Kutu-
zovova ulica. (ra)

Tri nové pamätihodnosti mesta

najmä do Izraela. V ostatných ro-
koch sa ešte žijúci naši bývalí
spoluobčania spolu so svojimi
rodinami vracajú stále častejšie
do Pezinka. Majú tu pochova-
ných svojich predkov, a to do-
konca na dvoch cintorínoch. Ten
jeden, „nový“, na začiatku Sl-
nečnej ulice vznikol v polovici
19. storočia a pochovávalo sa tu
až do konca druhej svetovej voj-
ny. Ten starší, zo 17. a 18. storo-
čia, bol tiež na Slnečnej ulici,
zhruba v jej strede. Tvoria ho šty-

ri pozemky, ktoré sú súčasťou ro-
dinných domov.Apráve toto úze-
mie, ktoré je vo väčšine v majet-
ku mesta, navštevujú Židia z
USAi Izraela stále častejšie. Pre
židovskú komunitu i nábožen-
stvo je totiž cintorín ako posled-
né miesto odpočinku predkov
tým najposvätnejším miestom.

Na ostatnom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva bol tento
cintorín zaradený medzi výz-
namné pamätihodnosti mesta,
hodné našej pozornosti i ochra-
ny. Židovské organizácie v sú-
časnosti podnikajú kroky k jeho
záchrane a obnove.

(ra)

Aktivít počas tohto týždňa bo-

lo veľa, no jedna sa predsa len

vynímala nad ostatnými svojou

zvláštnosťou. Viete akou? V na-

šom meste sme sa rozhodli

nájsť manželský pár v najdlhšie

žijúcom manželstve. Predstavte

si, našli sme až 10 párov, a to:

manželov Satkovcov (58 r. man-

želstvo), Polkovcov (57 r.), Voza-

tárovcov (58 r.), Beníkovcov

(64 r.), Blažekovcov (62 r.), Huj-

číkovcov (60 r.), Hrachovských

(65 r.), Horváthovcov (61 r.), Ha-

nuskovcov (63 r.) a Ondrejkovi-

čovcov (65 r.)Vybrali sme zá-

stupcov za každú mestskú časť

Pezinka. Práve ich sme sa roz-

hodli pozvať do obradnej siene

mestského úradu a tých, ktorí

nemohli prísť, navštíviť osobne

doma a takto si ich osobitne u-

ctiť a zablahoželať im. Našim

manželom ďakujeme za ich sve-

dectvo spoločného života v do-

brom aj zlom, v šťastí i v nešťas-

tí, v zdraví i v chorobe. Bolo pre

nás zážitkom vidieť, ako sa dá

po celý život žiť sľub daný na za-

čiatku manželstva.

Veru títo ľudia sú pre nás veľ-

mi vzácni, pretože nám dávajú

odvahu. Odvahu žiť tak, ako oni

a v manželstve vytrvať v dobrom

aj zlom. Roky spoločného života

ich natoľko zblížili, že dvaja sa

stali jedným.

Po toľkých spoločných rokoch

prišlo aj ovocie – pokojný úsmev

na tvári, veselý štebot pravnúčat

a hlboký pohľad jeden druhému

do očí s jedinou vetou na pe-

rách: „Ja viem...“.

Veď napokon celá kampaň bo-

la o tom, aby si manželia spravili

čas jeden pre druhého a boli si

trochu bližší.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa

do tohto týždňa zapojili. Ďakuje-

me Mestu Pezinok, Pezinskému

kultúrnemu centru, Rímsko-ka-

tolíckemu farskému úradu, E-

vanjelickej cirkvi v Pezinku, bra-

tom kapucínom, Televízii Pezi-

nok, redakcii časopisu Pezin-

čan, reštaurácii Koníček, reš-

taurácii Matyšák, pizzerii Lalia,

a cukrárni vo Fortne. Osobitne

Ivanke Poláčkovej a Tanečné-

mu klubu Petan.

Manželia, ktorí ste nevyužili po-

nuky tohto týždňa, budete mať

príležitosť opäť o rok. Dovtedy

zostávajte každým dňom v dob-

rom i v zlom. Martina Šipošová

štatutár Centrum pre rodinu

Národný týždeň manželstva

Manželia Beníkovci sú manželmi 64 rokov.
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V pondelok 30.januára viedol 40-ročný Pezinčan po Malokar-
patskej ulici osobné motorové vozidlo zn. VW Polo pod vply-
vom alkoholu. Policajná hliadka mu pri kontrole v dychu name-
rala 2,28 promile alkoholu. Muž bol obvinený z prečinu ohroze-
nia pod vplyvom návykovej látky, za čo mu hrozí až jednoročné
väzenie. (OR PZ)

Jazdil pod vplyvom alkoholu

V poslednom období bolo zaznamenaných niekoľko prípadov
krádeží vlámaním do osobných motorových vozidiel v našom
okrese. Upozorňujeme vodičov, aby si dávali pozor hlavne na
parkoviskách pri nákupných centrách. V žiadnom prípade ani
počas krátkej neprítomnosti nenechávajte vo vozidlách dokla-
dy, peňaženky, kabelky, kufríky, príručné tašky, notebooky.
Zlodejovi stačí aj niekoľko minút na ich odcudzenie a pritom
vám spôsobí škodu aj na samom vozidle. O tom, že si vodiči tie-
to veci nechávajú vo vozidlách počas svojej neprítomnosti,
svedčia aj posledné zaznamenané prípady.

Pezinská polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu krá-
deže, ku ktorej došlo behom desatich minút za bieleho dňa 6.
februára na parkovisku pred jedným z hypermarketov v Pezin-
ku. Zlodej z tam odstaveného uzamknutého osobného motoro-
vého vozidla odcudzil rôzne doklady a finančnú hotovosť vo výš-
ke 1530 eur.

Dvadsať minút nepozornosti v poobedňajších hodinách 5.
februára stačilo zlodejovi v obci Jablonec, keď na odstavenom
osobnom motorovom vozidle rozbil okno a z vozidla odcudzil
dámsku kabelku s dokladmi a finančnou hotovosťou. Poškode-
ným vznikla škoda vo výške 420 eur.

Behom krátkej chvíľky pred obedom 3. februára stihol zlodej z
neuzamknutého osobného motorového vozidla na Bratislav-
skej ulici v Pezinku odcudziť príručnú koženú pánsku tašku s do-
kladmi, finančnou hotovosťou a kľúčmi, čím majiteľovi vznikla
škoda vo výške 2287 eur.

Polícia po páchateľoch krádeží, ako aj odcudzených veciach,
intenzívne pátra a s cieľom predísť takýmto prípadom si dovo-
ľuje občanov upozorniť na to, aby si dávali na svoje veci pozor,
nenechávali ich bez dohľadu a nedávali zlodejom šancu tak ľah-
ko sa ich zmocniť. (OR PZ-Vnútorný odbor)

Nedajte šancu zlodejom
Kufríky, kabelky, peňaženky na sedadlách
v autách sú lákadlami pre páchateľov krádeží

V pondelok 6. februára sa v
Dome kultúry uskutočnila verni-
sáž výstavy fotografií NEZNÁ-
MA AFRIKA II. Jedným z auto-
rov je pezinský cestovateľ
PhDr. Milan Grell s ktorým sme
sa po dobrodružnej ceste po-
rozprávali.

Kedy ste cestu do Afriky
absolvovali a čo bolo jej cie-
ľom?

Čo Európana najviac zauj-
me naAfrike?

- Do Afriky sme sa vybrali kon-
com minulého roka, na prelome
novembra a decembra. Nav-
štívili sme krajiny Burundi,
Rwanda, Kongo a Ugandu. V
našej skupine bolo šesť Slo-
vákov a jeden Čech. Po kraji-
nách sme cestovali terénnymi
autami. Ciele mal každý z nás
rôzne, ja som bol jediný, ktorý
navštívil Rwandu druhýkrát a aj
tentoraz ma prekvapila novými
a zaujímavými poznatkami.

- Ľudia v Afrike sú iní ako Euró-
pania, stačí im ozaj málo a sú
spokojní, vedia sa tešiť z malič-

�

�

kostí. Ich život je pre nás zaují-
mavý, v mnohom ťažší. Aj na
vysokých kopcoch sme si všimli
obrobené políčka. V Rwande
ma príjemne prekvapilo, že v zá-
ujme ochrany životného pro-
stredia zakázali používanie ige-
litových tašiek. Obdivovali sme
čistú a krásnu prírodu, videli
sme veľa voľne žijúcich divo-
kých zvierat.

Ako vás prijímali domo-
rodci?
�

S cestovateľom PhDr. Milanom Grellom

O ceste do tajomnej Afriky

- Tam, kde sú zvyknutí na tu-
ristov, kde rešpektujete ich zvy-
ky a spôsob života, ste k nim
priateľskí, cítite sa s nimi prí-
jemne a bezpečne. My sme
však navštívili aj miesta, kde
sme domácich doslova privied-
li do rozpakov. Naše autá pri
prejazde zastavili aj v ta-
kých dedinách, kde bielych ľu-
dí ešte nevideli. Všimli sme si
upreté pohľady na nás. V takej-
to chvíli má človek samozrej-
me aj zmiešané pocity. Zašli

sme však aj do ich dedin-
skej krčmy, kde sme si dali pi-
vo. My-slím si, že po našom od-
chode sa ešte dlho rozprá-
valo, že ich osadu navštívili
„muzungu“ - tzv. biely človek po-
nevierajúci sa bezcieľne kraji-
nou.

- Určite to bola návšteva uteče-
neckého mesta Goma v Kongu.
Toto mesto je poznačené geno-
cídou a vojnou, tiež zaliatím so-
pečnou lávou zo sopky Nyamu-
ragira. Silný zážitok sme mali aj
z návštevy goríl, ktoré sa spája-
jú s menom Dian Fossey z filmu
Gorily v hmle.

- Fotografií sme urobili veľmi ve-
ľa, rátame ich na tisíce. Na pre-
zentáciu našej cesty vyberie-
me len tie najlepšie. Fotogra-
fiami chceme dokumentovať
život v Afrike. Časť našich naj-
lepších fotografií je aj na výs-
tave v Dome kultúry v Pezinku.
Chystáme sa vystavovať aj v
Mladej Boleslavi, Seredi a Nit-
re. Pripravujem prezentáciu
fotografií aj v Základnej škole
s Materskou školou Orešie.

Aký najemotívnejší záži-
tok máte z cesty?

Z africkej cesty ste si iste
priniesli množstvo fotografií...

(mo)

�

�

P.č.
1.

5.

2.
3.
4.

Názov
parkovací lístok z automatu

rezidentská parkovacia karta

mesačná parkovacia karta
polročná
ročná

Označenie

R

P1
P6
P12

Farba
biela

biela

zelená
ružová
žltá

Doba použitia
90 min.

1 rok

1 mesiac
1/2 roka
1 rok

Cena bez DPH
0,4167 €

0,0000 €

41,6667 €
208,3333 €
333,3333 €

Cena s DPH
0,50 €

0,00 €

50,00 €
250,00 €
400,00 €

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

CENNÍK PARKOVACÍCH SLUŽIEB V MESTE PEZINOK platný od 1. 1. 2012

Použitie:

Možnosť zakúpenia:

Parkovacie lístky a parkovacie aj rezidentské karty sú platné v celej zóne plateného parkovania.

V zóne plateného parkovania v meste Pezinok v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do 17.00 hod.
V sobotu a v nedeľu je parkovanie bezplatné.

1. Parkovací lístok je možné zakúpiť v jednom z troch parkovacích automatov.
2. Parkovacie karty je možné zakúpiť v pokladnici Mesta Pezinok.
3. Rezidentské parkovacie karty je možné získať na základe žiadosti v zmysle prevádzkového

poriadku plateného parkovania.

Vernisáž výstavy

– Paralely, posuny, klasika
a experiment, ktorá mala svoju
premiéru v decembri v Pezinku,
sa uskutočnila v priestoroch Pál-
ffyho paláca v Bratislave dňa
12.januára.

– takto vtipne pomeno-
vali svoju výstavu v Malokarpat-
skom múzeu pedagógovia a žia-
ci výtvarného odboru zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Mod-
re. Výstava bola otvorená 16.
februára a potrvá až do 24. mar-
ca. Vernisáže sa zúčastnili aj pri-
mátorka Modry Hana Hlubocká
a primátor Pezinka Oliver Solga.

Bienále plas-
tiky malého formátu Pezinok
2011

MUŠKY Z MODRANSKEJ
ZUŠKY

Výstavy

Okresne riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pe-
zinku v spolupráci so zdravotníckymi záchranármi uskutočnili
cvičenie záchrany topiaceho sa po prelomení ľadu. Bola to reak-
cia na viaceré tohtoročné nešťastia na Slovensku, ktoré skonči-
li smrťou.

Záchrana topiaceho sa po prelomení ľadu

Čo by sme mali vedieť, aby sme predišli týmto rizikám?
Hasiči doporučujú využívať na klziská umelé plochy (asfalt,

betón pokrytý zamrznutou vodou), na ktorých sa nedá prepad-
núť cez ľad. Keď sa predsa ideme korčuľovať na prírodnú ľado-
vú plochu – nikdy nie sám, minimálne dvaja, traja, deti nikdy nie
samé. Nekorčuľovať sa na plochách, kde nie je nikto. Pozor na
okrajové miesta, kde vteká alebo odteká voda z jazera. Veľmi
nebezpečná je ľadová plocha – rybník, jazero, z ktorého bola
odpustená voda – vzniká tam vzduchová bublina, priestor aj nie-
koľko desiatok centimetrov medzi vodou a ľadom. Pri pohybe
po ľade praskanie je predzvesť prelomenia. V mnohých prípa-
doch prelomenie ľadu je náhle aj bez praskania, bez výstrahy.
Nikto záväzne nepovie aký hrubý ľad je bezpečný pre korčuľo-
vanie a hru na ľade, ale ľad by mal mať cca 15 cm. V prípade,
že sa prepadnete cez ľad do vody – treba kričať, volať o pomoc,
snažiť sa ostať nad vodou, nedostať sa pod ľad, čo je však veľ-
mi zložité. Topiaci by sa mal snažiť vyhodiť jednu nohu na ľad a
vykotúľať sa z diery. Osoba, ktorá je na bezpečnom mieste, by
mala volať pomoc – tel. 150,112. Pri pokuse o záchranu topia-
ceho sa by záchranca mal ležať, aby rozložil váhu na čo naj-
väčšiu plochu, a postihnutému by mal podať hokejku, konár či
lano a snažil sa ho vytiahnuť. Hasiči sú vybavení a schopní
pomôcť topiacemu sa do vzdialenosti 6 km majú dojazd asi za 7
min. (do 1 min. vychádzajú z hasičskej stanice + za každý kilo-
meter jazdy jedna minúta). Pokiaľ je topiaci sa vo vode a pod
ľadom do 5 minút, stráca vedomie a zomiera. Je však nádej, že
utopeného sa podarí i po viac ako 5 minútach oživiť. Preto hasi-
či aj nacvičujú záchranu topiacich sa, ktorí sa prepadli cez ľad.

(em,mo)

F
O

T
O

(m
o

)

Nácvik záchrany topiaceho sa. FOTO (mo)
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

Petra Tomašovičová je
pôvodom z Bratislavy.
Bývala v trojizbovom

byte v centre. Nebývala tam
však sama, spoločnosť jej robili
niekedy aj traja írskí vlkodavi.
Sú to príjemní a tichí spoločníci,
ktorí sa trikrát za deň prebehnú
a potom pokojne spia počas
celého dňa.

Pani Petra chová írskych vlko-
davov už sedemnásť rokov. Naj-
skôr sa stala majiteľkou psíka,
o dva roky neskôr sa rozhodla
aj pre fenku a chovnú stanicu.
V roku 2000 prišli na svet prvé
miléniové šteniatka v chovnej
stanici Roan Inish. Nechcela
však psíkov len chovať, zau-
jímala sa viac o tieto zvieratá
a hlavne o dôvod ich nie prí-
liš dlhého života. Dožívali sa v
priemere šesť rokov, čo je nao-
zaj veľmi málo. Zistilo sa, že
dôvodom je vrodená srdcová
vada.

História írskych vlkodavov sia-
ha až do roku 391 nášho leto-
počtu a bola obnovená v roku
1888. Najlepší samec zo svor-
ky sa volal O Leary (jeho prepa-
rát je dodnes vystavený v Mu-
seum of National History), ktorý
mal ale oslabený srdcový sval,
no napriek tomu nakryl niekoľ-
ko samíc. Táto vada sa ďalej
šírila, až neskôr sa zistilo , že je
to dedičné. Pred niekoľkými
rokmi sa začalo pri každom pso-
vi vykonávať vyšetrenie srdca,
vďaka čomu sa darí redukovať
výskyt ochorenia. Pani Toma-
šovičová si dáva záležať na
zdravotnom stave tohto pleme-
na, dbá na vyšetrenia, aby sa
zachoval zdravý rod.

Írsky vlkodav je plemeno
vzniknuté krížením chrtov a do-

govitých plemien. Tento kľudný a
vyrovnaný pes bol pôvodne urče-
ný na štvanie, chytanie a zabíja-
nie vlkov, ako už aj jeho meno
napovedá. Niektorí ľudia si ho
často mýlia s deerhoundom, kto-
rému je veľmi podobný. Prie-
merná výška psov v kohútiku je
79 cm. Sú však aj jedince, ktoré
sú extrémne vysoké a dosahujú
výšku až 95 cm. Vďaka svojej
výške sa radí medzi najvyššie
známe psie plemená. Prvenstvo
drží pes nemeckej dogy, ktorý je
vysoký 112 cm a má hmotnosť
108 kg. Írska vlkodavka Abbey z
chovu Ivany Jolkovej je síce tro-
chu menšia, ale keď vyskočí na

majiteľku Petru Tomašovičovú,
pozerá sa jej rovno do očí.

Pani Tomašovičová so svojou
dvojročnou Abbey v minulom
roku pochodila niekoľko dôleži-
tých výstav a zistila, že Abbey
sa veľmi rada predvádza, a
teda je ako stvorená práve na
vystavovanie. Ani nebolo treba
ju veľmi cvičiť, sama pochopila,
ako sa má chovať na výsta-
vách. Najväčší úspech Abbey
zožala vlani 12. novembra v
Bruseli. O titul šampióna šam-
piónov FCI pri príležitosti stého
výročia založenia FCI tu súťaži-
lo 893 šampiónov z 33 krajín
sveta.Abbey ako jediný zástup-

ca zo Slovenska sa stala drži-
teľkou ceny „ FCI Golden Vic-
tor“. Fena pokračuje v závratnej
kariére. V Paríži získala titul sve-
tový víťaz BOB aj v BIG. Tento
rok by sa mala predviesť na
výstave Birminghame.

Chov vlkodavov pre pani Pet-
ru nie je prácou, ale hobby. Uro-
bila si tiež rozhodcovský kurz v
Luxemburgu, ale zatiaľ neroz-
hoduje, pretože nemá na to
čas. Povolaním je učiteľka tan-
ca a rozhodkyňa na tanečných
súťažiach. Zladiť to je niekedy
náročné, vtedy sa musí rozhod-
núť pre jedno alebo druhé.

Veronika Glváčová

Abbey Petry Tomašovičovej je stvorená na vystavovanie

Šampión šampiónov

Komisia pre vinohradníctvo a vinárstvo pri Mestskom zastupi-
teľstve v Pezinku pozýva členov ZPVV, ale aj ostatných obča-
nov ochotných pomôcť dobrej veci na celomestské brigády, kto-
ré sa uskutočnia 17. marca a 28. apríla. Ich cieľom bude revitali-
zácia krajiny, čistenie vodných tokov, likvidácia burín a náleto-
vých drevín. Už v minulom roku počas jesenných brigád obča-
nia vyčistili vyše 800 metrov melioračných kanálov a potokov
od porastov a naplavenej zeminy. Na ďalšej brigáde členovia
Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov spolu s dobro-
voľnými pomocníkmi zo spoločnosti Ecorec vyčistili a obnovili
historickú kamenicu.

Tých, ktorí sú ochotní pomôcť, prosíme, aby si so sebou pri-
niesli pracovné náradie ako pílky, lopaty, krompáče, sekery, prí-
padne krovinorezy a motorové píly. Mesto sa postará o občer-
stvenie. (ra)

Zapojte sa do celomestských brigád

Bratislavský samosprávny kraj ako prvý spomedzi ôsmich kra-
jov na Slovensku zakladá Krajskú organizáciu cestovného ru-
chu (KOCR). „ Hlavným zámerom organizácie je výrazne a vidi-
teľne posilniť pozíciu Bratislavskej župy ako atraktívnej turistic-
kej i obchodnej destinácie. Turizmus je nutné chápať ako dôle-
žité ekonomické odvetvie a nástroj regionálneho rozvoja,“
priblížil župan Pavol Frešo.

K jej ďalším cieľom bude patriť podpora spolupráce verejné-
ho a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu. Cieľom
organizácie je tiež zveľaďovanie a budovanie partnerských
vzťahov, uskutočňovanie prieskumov a výskumov, plánovanie,
manažment projektov, destinačný marketing, sledovanie kvali-
ty služieb, monitoring, fundraising, koordinácia aj poradenstvo.

Vznik KOCR a členstvo kraja v tejto organizácii odsúhlasili po-
slanci na januárovom rokovaní. Zastupiteľstvo zároveň schváli-
lo členský príspevok BSK na rok 2012 vo výške 254 000 eur. (it)

Založili Krajskú organizáciu
cestovného ruchu

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa 31. januá-
ra konal prvý z ôsmich odborných seminárov - workshopov, kto-
ré sú zamerané na zvýšenie profesionality v manažmente ces-
tovného ruchu na území kraja prostredníctvom prenosu know -
- how v oblasti destinačného manažmentu od expertov z Dolné-
ho Rakúska.

Cieľom projektu je vytvorenie inštitucionálnej siete destinač-
ného manažmentu na území BSK prenosom know-how z Dol-
ného Rakúska a realizácia spoločných marketingových aktivít
prepojením turistických destinácií Dolného Rakúska a Bra-
tislavského kraja. Prvou témou odborného seminára boli zá-
kladné pojmy destinačného manažmentu, význam CR pre
rozvoj destinácie a predpoklady úspechu, organizačná štruktú-
ra CR a princípy zakladania a fungovania organizácií destinač-
ného manažmentu. Svoje zastúpenie tu mali jednotliví zástup-
covia samosprávy, profesijných združení CR, mimovládnych
organizácií a podnikateľov v oblasti CR, ktorí majú záujem spo-
lupracovať v rámci novovznikajúcich organizácií destinačného
manažmentu na území Bratislavského kraja v prospech podpo-
ry rozvoja turizmu a tým aj celého regiónu.

Druhý workshop je naplánovaný na 28. februára v Pezinku.
Témou bude organizačná štruktúra CR, princípy zakladania a
fungovania organizácií destinačneho manažmentu v zmysle
zákona č.91/2010 a jeho novely. Peter Vlasák

Odborné semináre o cestovnom ruchu

Právnické osoby môžu darovať 1,5 %
daní. V prípade, že z vlastných peňazí
darovali sumu, ktorá sa rovná aspoň pol

percentu ich dane, môžu darovať až 2 %.
Najnižšia možná čiastka je 8,30 eura. V
daňovom priznaní v časti IV. treba uviesť
IČO, právnu formu, obchodné meno a síd-
lo. Do treba vyplnené daňové
priznanie doručiť na príslušný daňový
úrad. Keď chcete mať garanciu, že všetky

30. 3. 2012

peniaze sa zmysluplnými projektmi vrátia
do regiónu, darujte ich Revii. Údaje o prijí-
mateľovi: IČO: 360 70181, právna forma:
Nadácia, obchodné meno:
REVIA – Malokarpatská komunitná na-
dácia, sídlo: Pezinok, 902 01, Moyzeso-
va 26.

Darujte percento z daní
MKN Revia

Členovia Klubu dôchodcov na Cajlanskej ulici sa zišli 23. janu-
ára na výročnej členskej schôdzi. Prišla medzi nich aj vedúca
oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ v Pezinku
Mgr. Renáta Minarovičová.

Činnosť KD v minulom roku bola pestrá. Svoje aktivity zame-
rali na organizovanie výletov seniorov do okolitých hôr, zájaz-
dov, školení, rôznych kultúrnych podujatí.Atraktívnymi boli zabí-
jačky na dvore Denného centra. Nezabúdali ani na starších,
poväčšine už nevládnych chorých ľudí, ktorých navštevovali v
ich domácnostiach. Priestory Klubu dôchodcov sú celoročne v
prevádzke, takže sú prístupné členom klubu, ktorí ich môžu pod-
ľa záujmu využívať na rôzne aktivity.

Na VČS prijali ďalších nových členov. Zvolili si tiež výbor klu-
bu, ktorý zostal pracovať v zložení ako v minulom roku. Prítom-
ní využili stretnutie tiež na gratuláciu členovi klubuAntonovi Jed-
ličkovi, ktorý sa dožil v uplynulých dňoch 70 rokov. (sj)

Výročná schôdza Klubu dôchodcov na Cajle

Členky novozvoleného výboru klubu s oslávencom Anto-
nom Jedličkom.
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Školská basketbalová liga
VISTA real Cup 2011-2012
pokračovala začiatkom feb-
ruára tretím turnajom v telo-
cvični Základnej školy Fán-
dlyho ul.

(8:0, 8:2, 4:4, 8:2)
Body: – Praženka 9, Jurčová 4, Hvila 4, Ru-
davský 2, Turinič 5(1), Kvak 2, Karol Kollár (2), –
Petrovičová 3, Pavlíčková 2, Branný 3

(11:5, 11:4, 6:5, 6:4)
– Sedláková 17, Jozef Šimo 6, Skovajsa 5,

Bruno Kollár 2, Bulava 2, Ryšavá 2, - Stríž 10, Benčat 3
(1), Vojtek 3, Pleško 2

(10:10, 4:14, 2:15, 7:16)
Body: Fándlyho – Velich 11(1), Pavlíčková 9, Slimáková 2,
Petrovičová 1, – Kuznecov 13, Fargaš 8,Stročka
2, Šefčík 18, Duffala 6, Balvan 4, Rolko 2, Klúčiková 2

(11:4, 3:5, 3:1, 1:4)
Body: Na bielenisku – Praženka 12, Turinič 2, Jurčová 2, Ru-
davský 2, Gymnázium – Skovajsa 6, Jozef Šimo 4 (1), Sed-
láková 2, Bulava 2

(2:22, 13:12, 3:14,
14:13)
Body: – Stríž 17, Vojtek 3(1), Pleško 1, Mlynek 9(1),
Benčat 2, – Fargaš 15(1), Duffala 13(1), Kuz-
necov 13, Šefčík 12, Marek Šimo 4, Klúčiková 2, Mihalovič 2

Výsledky:
ZŠ Na bielenisku – ZŠ Fándlyho 28:8

Na bielenisku
Fándlyho

Gymnázium Pezinok – ZŠ s MŠ Orešie 34:18
Body: Gymnázium

Orešie

ZŠ Fándlyho – ZŠ Kupeckého 23:55

Kupeckého

ZŠ Na bielensku – Gymnázium 18:14

ZŠ s MŠ Orešie – ZŠ Kupeckého 32:61

Orešie
Kupeckého

Priebežná tabuľka

1.

3.

5.

2.

4.

ZŠ Kupeckého

ZŠ Na Bielenisku

ZŠ s MŠ Orešie

Gymnázium

ZŠ Fándlyho

Záp.

6

6

6

6

6

Výhra

4

1

6

4

0

Prehra

2

5

6

0

2

Skóre

224:149

86:237

324:144

159:137

109:235

Body

10

12

10

7

6

Rozdiel

(+75)

(-151)

(+180)

(+22)

(-126)

Najlepší strelci po 3. turnaji:
Skovajsa 79 (Gymnázium), Kuznecov 77 (Kupeckého), Šefčík 65 (Kupecké-
ho), Praženka 57 (Bielenisko), Stríž 53 (Orešie), Sedláková 49 (Gymná-
zium), Jozef Šimo 45 (Gymnázium), Fargaš 45 (Kupeckého), Jurčová 37
(Bielenisko), Duffala 35 (Kupeckého).

VISTA real Cup 2011-2012
školská basketbalová liga Spoločenský význam malo-

karpatského baníctva sa vo svo-
jej histórii stretával s konjuktú-
rami aj depresiami ťažby ne-
rastných surovín a vzťahom nie-
len vrchnosti ale aj obyvateľ-
stva k jej potrebe. Už dve de-
saťročia ubehli od ukončenia
ťažby v pezinských baniach.
Antimónová ani zlatá ruda sa
už neťažia a keďže zaniklo aj
odborné banícke školstvo, ten-
to stav sa ešte veľmi dlho ne-
zmení.

Bývalí baníci však na „svoju“
baňu, na rozdiel od štátnych or-
gánov, nezanevreli. V rámci
svojho voľna alebo pokoja na
dôchodku sa bezplatne starajú
nielen o zachovávanie tradícií,
ale aj o uchovanie pamäti na dl-
hočiznú banícku históriu a údrž-
bu banských diel a technických
a písomných pamiatok.

V kontexte s obdobnými akti-
vitami v ďalších európskych kra-
jinách sa aj na Slovensku bývalí
baníci spájajú do širokého úsi-

lia baníkov a priateľov baníckej
histórie. Je potešujúce, že v če-
le týchto aktivít na Slovensku
ako aj pri vzniku Združenia ba-
níckych spolkov a cechov Slo-
venskej republiky je aj pezinský
Malokarpatský banícky spolok.

Jeho najviditeľnejšími prejav-
mi sú nielen banícky vozík na
námestí, kaplnka sv. Klementa
na Cajle, ale aj banícky náučný
chodník a účasť na verejných
podujatiach doma v Pezinku a
okolí. Najvýznamnejšími aktivi-
tami sú prezentácie nášho mes-
ta a jeho baníckej histórie na
Slovensku i v európskych kraji-
nách. Malokarpatský banícky
spolok bol ocenený právom zor-
ganizovať po vzore z Čiech pr-
vé stretnutie baníckych miest a
obcí Slovenska s medzinárod-
nou účasťou. Na toto v ďalších
rokoch nadviazali stretnutia v
Handlovej, Spišskej Novej Vsi a
Rožňave. Organizátormi stret-
nutí sa stanú i ďalšie banícke
mestá.

Tieto aktivity nezostali nepo-
všimnuté ani v rámci Európy.
Reprezentácie slovenských ba-
níckych miest sa pravidelne zú-
častňujú baníckych podujatí v
zahraničí v rámci celoeuróp-
skych alebo dvojstranných
vzťahov. Dôstojne sme repre-
zentovali v Česku, Maďarsku,
Poľsku, Rakúsku, Nemecku a
Holandsku. Vďaka dôvere v slo-
venské organizátorské schop-
nosti sa naša krajina v budú-
com roku stane dejiskom 15.
Európskych baníckych a hut-
níckych dní.

Aktivity baníckych spolkov si
všímajú aj aktívni politici, kto-
rých rétorika ale aj názory na
možné perspektívy sa pozvoľ-
na menia. Je potešujúce, že
nadštandardne pozitívny vzťah
k baníctvu dlhodobo prejavuje
prezident republiky Ivan Gaš-
parovič. Jeho príklad nasledujú
aj iní domáci ale aj zahraniční
politici. Stále zreteľnejšie sa vy-
jadrujú o potrebe využívania do-

mácich nerastných surovín, čo
môže v budúcnosti zmeniť aktu-
álny negatívny vzťah verejnos-
ti k obnoveniu ťažby niektorých
nerastov.

Prezident SR na tradičné no-
voročné stretnutie, 12. januára
už po tretíkrát pozval aj zástup-
cov baníctva.

Z Malokarpatského banícke-
ho spolku sa ho zúčastnili šiesti
členovia. Vážime si aj pozvanie
na priateľské stretnutie s 1. pod-
predsedom Senátu Parlamen-
tu Českej republiky Přemyslom
Sobotkom, ktoré sa konalo 1.
februára.

Pokiaľ ide o našu činnosť v
Pezinku, do ktorej sa môžu za-
pojiť aj spoluobčania, chceli by
sme upozorniť na pripravované
podujatie – jarnú prechádzku
spojenú s návštevou zaujíma-
vej trasy Malokarpatskej ba-
níckej cesty. Termín ešte upres-
níme.Aj vašej účasti sa poteší-
me! Ing. Rudolf Šembera

JUDr. Dušan Vilím

Ocenenia malokarpatským baníkom

Pezinskí šachisti sú v 1. lige po deviatich ko-
lách na treťom mieste, čo je veľké prekvape-
nie na nováčika tejto súťaže, keďže sa ani veľ-
mi neposilnil po postupe z nižšej súťaže. V
ostatných dvoch kolách zvíťazili nad Dubni-
cou B 5:3 a nad Považskou Bystricou 4,5:3,5.

O tieto výsledky sa zaslúžili najmä na prvej šachovnici IM Róbert
Tibenský (2 body), 2. šach. Ondrej Gábriš (1,5 bodu), 3. FM Emil
Klemanič (1,5 bodu), kapitán Ivan Jánoš (1 bod), Martin Ki-
merling (1,5 bodu) a Anton Žáčik (1,5 bodu).Ešte sa majú odo-
hrať dve posledné kolá v Osuskom (3. marca) a v Trnave (4. mar-
ca). Pezinok má týmto zabezpečenú I.ligu aj v budúcom ročníku.

Potešujúce je i to, že napredujú aj mladí hráči, ktorí sú veľkou
nádejou pre pezinský šach. Sú to: Martin Šilhár, Marek Féder,
Juraj Ščepán, Peter Mĺkvik, Ján Mrkvik, Martin Šandor, ale aj
ďalší, ktorých pripravujú tréneri na školách. Rozvíjajú svoje
schopnosti v piatej lige, kde máme tri družstvá, ŠK Pezinok C je
na 4. mieste, ŠK Pezinok D na 1. mieste a ŠK Pezinok E na 8.
mieste. Horšie je to v 3.lige, kde je Pezinok na predposlednom
mieste a bojuje o záchranu. Veríme, že sa nám to podarí, do
konca tejto súťaže je ešte päť kôl.

Pezinskí šachisti Peter Varholák a Jozef Pták rozbehli na ško-
lách a v Centre voľného času akciu „ ŠACH NA ŠKOLÁCH A
CVČ“ v rámci projektu Šachového zväzu a EU. Každej škole za-
požičali zdarma 10 šachových súprav, magnetickú tabuľu a lite-
ratúru. V tomto roku sa do projektu zapojilo 80 detí. Nejde tu len
o to, že šachový klub získa nádeje, ale hra šachu prospieva aj
deťom pri rozvoji mozgových buniek. Títo hráči sú pozornejší,
lepšie sa učia a vedia sa dobre rozhodovať. Riaditelia škôl boli
týmto projektom nadšení.

V budúcnosti uvažujeme založiť šachovú pezinskú ligu. Ško-
lám zabezpečíme trénerskú pomoc aj lektorov. Jozef Pták

Nováčik z Pezinka zatiaľ na 3. mieste

Začiatkom februára boli vyhlásené výsledky ankety Najlepší
basketbalista Slovenska 2011. Na desiatom mieste sa v nej
umiestnil jediný Pezinčan PAVOL LOŠONSKÝ, v súčasnosti
hráč Spišskej Novej Vsi. (ra)

V desiatke najlepších basketbalistov

Pavol Lošonský

Školy v Pezinku majú mož-
nosť vybrať si v roku 2012 zo
širokej ponuky tém Mestskej
polície v Pezinku v oblasti pre-
vencie kriminality a inej pro-
tispoločenskej činnosti. Uvá-
dzame ich podľa typu a stupňa
školy:

- Prevenčno- bezpečnostný pro-
gram Bezpečná škôlka

- Ukážky práce Mestskej polície
Pezinok s využitím psa

- Prevenčno- bezpečnostný pro-
gram Bezpečná škola

PROGRAMY PREVENCIE
PRE MATERSKÉ ŠKOLY

PROGRAMY PREVENCIE
PRE ZÁKLADNÉ

A STREDNÉ ŠKOLY

- Dopravná výchova pre I. stu-
peň ZŠ

- Prevencia drogových závis-
lostí

- Prevencia kriminality - ako ne-
byť okradnutý

- Prevencia kriminality - ako správ-
ne opísať neznámu osobu

- Úcta a sebaúcta (program vhod-
ný najmä pre I. stupeň ZŠ ako
prevencia šikanovania a prácu s
kolektívmi tried)

- Riziká dopingu a sebaúcta (do
programu je zahrnutá aj prob-
lematika anorexie a bulímie)

- Prevencia šikanovania a do-
máceho násilia

- Prevencia manipulácie osob-
nosti (program prispôsobuje-
me podľa požiadaviek školy
na viaceré oblasti prevencie.

Je vhodný najmä pre tzv. prob-
lémové kolektívy

- Prevencia manipulácie v cito-
vých vzťahoch mladistvých

- Prevencia negatívnych vply-
vov siekt

- Prevencia grafit
- Prevencia obchodovania s ľuď-

mi
- Prevencia počítačovej krimi-

nality (so zameraním na riziká
sociálnych sietí)

- Životné hodnoty a priateľstvo
- Pozitívna motivácia (program

obsahuje nové formy preven-
cie s využitím zážitkového u-
čenia)

- Prevencia agresivity (športo-
vo -preventívny program reali-
zovaný počas telesnej výcho-
vy).

Okrem uvedených tém ponú-
kame školám besedy na uve-
dené témy pre pedagógov i pre
rodičov. Za odmenu pre školu,
ktorá sa najaktívnejšie zapojí
do našich programov, každo-
ročne pripravíme Mikulášsky
program a vystúpenie prísluš-
níkov MsP s ukážkami práce po-
lície.

V priebehu roka plánujeme
opäť pripraviť pre všetky zá-
kladné školy vystúpenie pod ná-
zvom "Večer bojových umení
mesta Pezinok" a počas let-
ných prázdnin (prvý týždeň) ďal-
ší športovo-naučný detský tá-
bor. Tento rok bude určený pre
žiakov 4-5 ročníkov ZŠ.

, MsP Pezinok
Oddelenie prevencie

kriminality

Ponuka prevencie pre školy



KULTÚRA10

V piatok 27. januára sme sa v
priestoroch Klubu slovenských
spisovateľov v Bratislave zú-
častnili slávnostnej prezentácie
štvrtej knihy Viery Valachovičo-
vej, rod. Ryšavej

. Knihu
prítomným asi štyrom desiat-
kam spisovateľov, známych a
rodinných príslušníkov autorky
predstavila PhDr. Zuzana Žar-
novická.

Najnovšia kniha Viery Vala-
chovičovej – Ryšavej vyšla v
januári 2012 vo vydavateľstve
Matice slovenskej. Obsahuje
pätnásť historických príbehov z
nášho hlavného mesta od rané-
ho stredoveku až po nedávnu
minulosť. Navštívite korunová-
ciu kráľovnej Márie Terézie, do-
zviete sa o jej vzťahu k Pre-
šporku či Pressburgu, aké ryby
predávali rybári na Rybnom
námestí, môžete obdivovať krá-
su záhrady zo 17. storočia, u-
menie čipkárky Katarínky a zú-
častníte sa svadby v Modrom
kostolíku.

PRÍBEHY ZO
STAREJ BRATISLAVY

Autorka sa narodila v Bratisla-
ve. Detstvo prežila v Modre,
kde absolvovala základnú ško-
lu a Strednú pedagogickú ško-
lu. Neskôr absolvovala dvojroč-
né štúdium špeciálnej pedago-
giky pre deti a mládež. Žije v
Pezinku. Pracuje v Detskej fa-
kultnej nemocnici s poliklinikou
v Bratislave ako špeciálny peda-
góg. Je predsedníčkou občian-
skeho združenia FEMINA– Klu-
bu slovenských spisovateliek.

Jej prvé literárne diela vysielal
Slovenský rozhlas v roku 1996.
Na stanici Devín odznelo trid-
sať rozprávok a na Slovensku 1
cyklus rozhlasových večerníč-
kov
(2000). Napísala päť príbehov
seriálu . V časopise

Príbehy zo starej Bratislavy

Králikovci

Včielka uverejnila seriál komi-
xových príbehov

(2002/03) a
(2005/06). Povied-

ka vyšla v Lite-
rárnom týždenníku a

odvysielala Slovenská

Čirove novin-
ky Jakub a zvedavý
ďalekohľad

Margita a Klára
Jarnú roz-

právku

televízia. Poviedku
publikovala v antoló-

gii poviedok
(AHO3 2007). Doteraz jej

vyšli štyri knihy. Dve
boli prelo-

žené do češtiny.

Lásky hra
podvodná

Keď sa ženy odha-
lia

(Z ježkovej
kapsičky, Svetlá hus)

(mo)

FEBRUÁR 2012 PEZIN ANČ

Prezentácia štvrtej knihy Viery Valachovičovej-Ryšavej

Zuzana Žarnovická a Viera Valachovi-
čová - Ryšavá pri prezentácii knihy

Zuz

Knihy V. Valachovičovej – Ryšavej

Nedotýkaj sa ma.
Z ježkovej kapsičky.
Svetlá hus.
Príbehy zo starej Bratislavy

Románová novela (r. 2000)
Rozprávky (2003)

Rozprávka (2004)
(2012)

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
1. 3. Košíček na cukríky - Mama, ocko poď sa hrať

2. 3. – 3. 3. Babinec
16.30 10.00

8. 3. Stojan na drobnosti - Mama, ocko poď sa hrať –

9. 3. Európa v škole – slávnostné odovzdávanie cien

14. 3. Plstenie – kreatívna streda

15. 3. Kvietky na lúke- Mama, ocko poď sa hrať

17. 3. Prehliadka moderných tancov RYTMIA 2012 V. ročník

22. 3. Kuriatko z dlaní - Mama, ocko poď sa hrať

22. 3. Vynášanie Moreny

29. 3. Maľujeme prstami - Mama, ocko poď sa hrať

30. 3. Jarné tvorivé dielne

– stretnutie s
rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1,50 €

- dobrodružná noc v centre voľného času od
do pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia a neboja

sa spať mimo domu. Vstupné: 6 €
Vstupné:

dieťa 1,50€
o 13.00 v

Centre voľného času sa bude konať slávnostné odovzdávanie cien
víťazom okresného kola projektu Európa v škole.

. Kreatívne stredy od 16.00 do
18.00 hod. Kreatívna streda je pre každého nad 10 rokov, čo radi
vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónom čísle alebo mailom,
Vstupné: deti 2,50 € a dospelí: 4,50 €

. Vstupné: dieťa
1,50 €

, . O
17.00 v estrádnej sále Domu kultúry Pezinok. Všetkých priaznivcov
tanca pozývame na tanečný galavečer RYTMIA 2012. Toto neko-
merčné tanečné podujatie prezentuje tvorbu mládeže a ich umelec-
kých vedúcich predovšetkým z Pezinka a jeho okolia. Vstupné: dob-
rovoľné

. Vstupné: dieťa
1,50 €

- o 16.30 pozývame všetky deti na vyná-
šanie Moreny. Privoláme jar, zasadíme kvietky a spoločne sa rozlú-
čime so zimou.

. Vstupné:
dieťa 1,50 €

- od 14.30 do 18.00hod v budove Centra
voľného času si môžu prísť deti so svojimi rodičmi urobiť ozdoby,
darčeky, ktoré môžu darovať. Vstupné: 1,50 €

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

www.epicentrum.org

Krásny večer v Galérii Cafe
Vďaka majiteľke Galérie Cafe na Ulici M.R. Štefánika 24-26 v

Pezinku Dany Polákovej a jej kultúrnemu cíteniu mohli sme 26. ja-
nuára prežiť veľmi príjemný a zaujímavý večer s hudbou. Asi 30
hostí, viac sa ich do týchto priestorov asi ani nezmestí, si mohlo vy-
chutnať vystúpenie pesničkára, gitaristu, zakladateľa a frontmana
kapely Sanyland SLAVA SANYHO GRÉKA. Poslucháči si mohli
vypočuť výber z tvorby tohto výnimočného autora pesničiek a skla-
dieb. Po koncerte pokračovala srdečná atmosféra v družnej deba-
te pri káve a malom občerstvení až do neskorého večera. Hostia
odchádzali domov v peknom pozitívnom naladení.

Nebolo to prvé ani posledné takéto posedenie (ďalšie s týmto
umelcom bolo 9.februára), v pláne majiteľky galérie figurujú pravi-
delné posedenia pri hudbe i literárnom žánri. Tieto podujatia ro-
dinného typu rozšírili kultúrny život v našom meste a iste budú vy-
hľadávanými na strávenie pekných chvíľ pri komornej kultúre.

V mene všetkých účastníkov tohto nevšedného večera želám
pani Danke Polákovej veľa zdaru a síl pri realizácii jej odvážnych
zámerov. Peter Weiss

Napriek chladnému zimnému
počasiu prišlo do výstavných
priestorov Pálfyho paláca na
Zámockej ulici v Bratislave stov-
ky hostí. Nechýbali medzi nimi
ani Pezinčania. Stredobodom
pozornosti boli dvaja z nich –
autori vystavených diel Júlia a
Igor Piačkovci.

Júlia Piačková prekvapila a
potešila návštevníkov veľkoroz-
mernými dielami a jej manžel
Igor sa prezentoval desiatkami
svojich prác v nádhernej knihe
viazanej v zlatej tkanine pod
názvom Tisíc a jedna noc. Kniha
vyšla vo vydavateľstve IKAR
ako v poradí už ôsmy a závereč-
ný diel osobitnej edície, ktorú pri-
pravil a preložil profesor Ján Pau-
líny, náš významný arabista.

Súčasťou vernisáže bol krst
novej knihy. Teoretik umenia Ľu-
dovít Petranský privítal aktérky
slávnostného aktu – známu slo-
venskú umelkyňu Soňu Valen-
tovú a hudobného hosťa Kata-
rínu Hasprovú, ktorá svojím vy-
stúpením prispela k noblesnej at-
mosfére významného kultúrne-

ho podujatia. Počas prezentácie
knihy podľa arabských tradícií
bol „vypustený džin z fľaše“ a krs-
tilo sa pravým arabským ginom.

Potom moderátor pri príleži-
tosti životných jubileí autorov

diel vyspovedal manželov Piač-
kovcov i prítomné umelkyne,
profesora Paulínyho i riaditeľku
vydavateľstva IKAR Ing. Vale-
riu Malíkovú. Igor Piačka obda-
roval prítomných grafickým lis-

tom, ktorý osobitne pripravil na
túto príležitosť.

Bratislavskú výstavu, ktorá tr-
vala od 12. 1. do 10. 2., si so
záujmom pozreli mnohí Pezin-
čania. Peter Ronec

Výstava a krst „zlatej“ knihy

Aktéri krstu novej knihy: zľava Ján Paulíny, Soňa Valentová, Igor Piačka,
Valeria Malíková a Katarína Hasprová.

Aj tento rok je posledný marcový týždeň venovaný podujatiu
Týždeň slovenských knižníc (TSK). V dňoch 26. marca – 1. aprí-
la slovenské knižnice prostredníctvom množstva tradičných aj
netradičných podujatí pripomenú svoje poslanie v spoločnosti
ako dôležitých kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií prístupných
každému jednotlivcovi. Preto tohtoročné motto TSK znie Kniž-
nice pre všetkých.

Aj Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5 pozýva všet-
kých záujemcov na podujatia, ktoré počas tohtoročného Týž-
dňa pripravila. Dospelých čitateľov pozývame na autorskú bese-
du s Ľubošom Juríkom a jeho synom Martinom. Deti sa stretnú
na besedách so spisovateľmi Vierou Valachovičovou-Ryšavou,
Braňom Jobusom a s astrológom Dušanom Kalmančokom. Po-
čas TSK sa bude konať aj celoročné vyhodnotenie Literárno-
-výtvarnej súťaže.

Týždeň slovenských knižníc vyvrcholí 30. marca medzinárod-
ným podujatím na podporu čítania detí Noc s Andersenom
2012, do ktorého sa Malokarpatská knižnica v Pezinku opäť za-
pojí. Deti budú mať príležitosť stráviť v knižnici noc v spoločnos-
ti príbehov, hier a zaujímavých ľudí. Podrobný program TSK náj-
dete na webovej stránke Malokarpatskej knižnice v Pezinku
http://www.kniznicapezinok.sk.

Sprievodnými akciami v Týždni slovenských knižníc bude od-
púšťanie poplatkov za upomienky a zápis detí do 15 rokov zdar-
ma ( platí v Malokarpatskej knižnici v Pezinku a v pobočke na
Cajlanskej ulici).

V priebehu celého mesiaca organizujeme podujatie s názvom
Kniha ide za vami – spríjemnite si chvíle čítaním. Ponuka kníh
na požičiavanie v priestoroch zdravotných a sociálnych zaria-
dení v Pezinku. Zároveň vás pozývame na marcovú burzu vyra-
dených a darovaných kníh 3+1 zdarma. Cena jednej knihy 0,50
€. Zaujímavou bude tiež MiniMaxi výstavka v priestoroch kniž-
nice. Oľga Rybecká

Týždeň slovenských knižníc

Slavo Sany Grék FOTO (mo)
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

70-roční

Milan Klimo 1.2.
Marta Ruttmarová 5.2.
Dorota Rýchla 5.2.

Anna Tóthová 9.2.
Rudolf Wawrinský 9.2.
Viliam Svitek 11.2.
Ing.Andrej Šinály 14.2.
Terézia Kanková 14.2.
Mgr. Rozália Tretinová 17.2.
Ján Vanček 18.2.
Marta Klasová 18.2.
Viera Ambrošová 19.2.
Lýdia Gschwandtnerová 27.2.

Valéria Bacigálová 1.2.
Oľga Kopová 1.2.
Anna Lackovičová 4.2.
Emília Topková 4.2
Jozef Kerkeš 20.2.
Alexander Ilečko 25.2.
Jozef Hujsi 26.2.
Kornélia Šramková 26.2.

Gabriela Solčanská 2.2.
Filoména Majbová 5.2.
František Petrakovič 5.2.
Helena Prostredníková 8.2.
Jozefa Hlavenová 10.2.
Štefan Mikovič 28.2.

75-roční

80-roční

Filip Vojčík 5.1.
Jorik Jaško Dorčák 5.1.
Filip Gazda 5.1.
Matúš Melišek 6.1.
Stanislav Ravas 9.1.
Viktória Bedečová 16.1.
Alexandra Baďurová 17.1.
Natália Melknerová 17.1.
Richard Kujovič 18.1.
Tobias Singhoffer 23.1.
Matúš Zedníček 24.1.
Emma Baričičová 24.1.
Samuel Rusnák 24.1.
Stanislav Tunega 26.1.
Šimon Czucz 29.1.
Šimon Borbély 30.1.
Žofia Fedorová 30.1.
Barbora Tretinová 31.1.

Naši jub i lant i

Dňa 9. 2. uplynulo
15 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

S láskou spomínajú
manželka, dcéry a syn s rodina-
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Juraj VALENT.

Dňa 29. 2. by sa
dožil náš drahý
manžel, otec

60 rokov a 5. apríla
uplynú 2 roky čo
nás náhle opustil.

S láskou spomína manželka Zu-
zana, syn Rastislav s manželkou,
Miroslav a dcéra Zuzana

Miroslav VOLEK

Spomienka na te-
ba nikdy nevymiz-
ne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali a
sú ti vďační za
lásku a obetavosť.
Dňa 10. 2. 2012

sme si pripomenuli 5. výročie, čo
nás náhle opustil

S láskou spomíname a ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú mu s nami tichú spomien-
ku. Manželka a dcéry s rodinami.

Jozef ZÁRUBA.

Márne ťa naše oči
všade hľadajú ,
márne nám po tvári
slzy stekajú. Ako Ti
z očí žiarila láska a
dobrota, tak nám
chýbaš každý deň

života. Dňa 22. 2. 2012 uplynulo
10 rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička
a prababička

S láskou spomíname a ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú jej spolu s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Brigitka BALÁŽOVÁ

Bolesťou unavený
tíško si zaspal,
zanechajúc všet-
kých a všetko, čo
si mal rád. S tichou
spomienkou ku
hrobu chodíme, pri

plameni sviečok na teba myslí-
me. Osud ti nedoprial s nami
dlhšie byť, no v našich srdciach
budeš navždy žiť. So smútkom v
srdci sme si 8. 2. pripomenuli 30.
výročie úmrtia, kedy nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomínajú, manželka,
dcéry s rodinam.

Anton TURANSKÝ.

Sú ľudia, ktorí pre
nás v živote zna-
menajú viac ako
ostatní. O to ťažšie
je naučiť sa žiť bez
nich. Pre mňa a
mojich najbližších

takým človekom bola naša milo-
vaná mama, babička

S veľkou láskou, ale i bolesťou a
smútkom v srdci spomínajú
dcéry Lýdia, Adriena, Katarína a
syn Miroslav s rodinami.

Helena TURANSKÁ

Uplynul rok, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, brat, šva-
gor a kamarát

S úctou spomínajú
manželka Adriena s deťmi Mare-
kom a Kristínkou, rod. Turanská,
Horňáčková a všetci tí, ktorým
ostal v srdciach.

Emil KOLENČÍK.

Verím, že dobrí
ľudia nikdy skutočne neumrú. Aj
keď odídu z tohto sveta, to pod-
statné, čo sme na nich milovali
ako úsmev, názory, láskavosť tu
zostane navždy. Je teda len na
nás, či si dokážeme uchovať živú
spomienku na ich výnimočnosť v
našom srdci.

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

.

Dňa 28. feb-
ruára 2012 uplynie
10 bolestných ro-
kov, čo nás navždy

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

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

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Dňa 12. 1. 2012
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
mamy, babky a
prababky

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Deti s
rodinami.

Jozefíny
KRAUPOVEJ.

Dňa 4. januára
2012 uplynuli 3 ro-
ky, čo nás navždy
opustil vo veku 63 r.
náš drahý

z Grinavy. S láskou naňho spo-
mína manželka Anna, dcéra Re-
náta a synovia František a Ma-
rián s rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

František
VIRGOVIČ

Úsmev si mal na
perách, dobrotu v
srdci, lásku v duši...
vždy budeme na te-
ba s láskou spomí-
nať. Dňa 8. 2. 2012
uplynulo 8 rokov čo
nás opustil manžel, otec a priateľ

S láskou spomínajú manželka
Janka a deti Zuzana, Marek a
Miško.

Severín SANDTNER.

Dňa 24. 2. 2012 si
pripomíname 1.
výročie smrti nášho
drahého

S láskou spomí-
najú manž. Margita, deti Janka a
Viliam.

Viliama
KRAJČOVIČA.

Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal, ostali
len spomienky a
žiaľ. Dňa 13. 2.
2012 sme si pripo-
menuli 5. výročie
úmrtia nášho milo-

vaného manžela, otca, dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, s nami tichú spomienku. Man-
želka, dcéra a synovia s rodinami.

Vendelína MURÁRIKA.

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 5.3. Vernisáž výstavy
ROŽŇAVSKÁ METERCIA.

► 8.3. ŠEST TANEČNÍCH
HODIN V ŠESTI TÝDNECH.

► 9.3. MY V MATICI, MATICA
V NÁS.

► 10.3. Predajná ak-
cia použitého detského oblečenia a detských potrieb

► 15.3. NAJMENŠÍ
FESTIVAL. –
► 17.3. RYTMIA.

► 18.3. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. KOZIČKINE POTULKY

► 23.3. CINEAMA

► 24.3. JIŘÍ STIVÍN „

► 26.3.
DEŇ UČITEĽOV – BROUCI (Beatles)

► 27.3. VÝROČNÁ
SCHÔDZAJEDNOTY DÔCHODCOV.

► 28.3. EUROPÁNI.

► 29.3. JARNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 30.3. LUCIE BÍLÁ.

► 31.3. TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR PKC.

Ekonom.sociálno-právne minimum

Dejiny hudby

Fotografovanie: tvorby a úprava fotografií

Anglický jazyk

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Výstava v spolupráci s Malokar-

patským baníckym spolkom Pezinok. Trvanie výstavy 5. 3. – 30.
3. 2012.

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

UNGELT Praha so Chantal Poullain-Polívkovou a Pavlom Kří-
žom.

(piatok) o 17.30 h v malej sále DK –
Pravidelný cyklus besied a piesní o aktuálnych problé-

moch Slovenska. Dnešná téma: Svätopluk a jeho aktuálny od-
kaz. Hosť: predseda Matice slovenskej Marián Tkáč. Hlavný orga-
nizátor: Matica slovenská Pezinok.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
. Organi-

zátor: Centrum pre rodinu Pezinok.
(štvrtok) o 9.00 h vo veľkej sále DK –

Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
(sobota) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

Prehliadka súborov moderného tanca. Hlavný organizátor: CVČ.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Dnes: . Účinkuje HAAF – Zu-
zana Haasová, Matej Oravec s hudobným doprovodom muzikan-
tov. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.

(piatok) o 16.00 h vo malej sále DK - – Krajská
súťaž filmovej neprofesionálnej tvorby. Hlavný garant: MOS
Modra.

(sobota) o 19.00 h v malej sále DK - – Sám
se svím stínem“. Sólový koncert jazzmana, flautistu, multiinštru-
mentalistu, skladateľa a pedagóga. Koncert v rámci cyklu – Jarný
folkový salón.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK -
– Kultúrny program a oce-

nenie pre pedagógov mesta Pezinok. Hlavný garant: MsÚ Pezi-
nok. Pre verejnosť nepredajné.

(utorok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK -
Hlavný garant: Jednota

dôchodcov – MO Pezinok.
(streda) vo veľkej sále DK - Divadelné pred-

stavenie pre ZŠ a MŠ. Účinkuje: Divadelné centrum Martin.
(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK -

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK - Koncert
najpopulárnejšej českej speváčky s klavírnym doprovodom Petra
Maláska.

(sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále DK -
PKC v spolupráci s TC CHARIZMA.

14. a 28. 3. 2012 o 16.00 hod. – salónik

6. a 20. 3. 2012 o 16.00 hod. – salónik

8., 22. a 29. 3. 2012 o 16.00 hod. – miestn. č. 4 bunka

13. a 27. 3. 2012 – miestn. č. 4 bunka – 15.00 hod. začiatočníci,
16.30 hod. pokročilí

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU:

KINO DOMU KULTÚRY
1.-4. Hugo a jeho veľký objav .......................................... USA
6. Fk: Lepší svet ................................................. Dán, Šve.
7. Obhajca ................................................................. USA
9.-11. Muppets ................................................................. USA
11. Muppets ................................... o 17.00 a 19.00 h ........... USA
13. Harry Potter a Dary smrti 2 ............................................... VB
14.-15. Bastardi 2 ................................................................ČR
16.-18. O bohoch a ľuďoch .................................................. Fra
20. Fk: Banksy ........................................................ VB, USA
21.-22. Alois Nebel ..................................................... ČR, Nem
22.-25. Kontraband ........................................................... USA
25. Autá 2 .................................... o 17.00 h ................. USA
27. Fk: Melanchólia ...................................................... Dán
28.-29. Drive ..................................................................... USA
31.-1. Polnoc v Paríži ................................................................... USA

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

Anna Mezeiová 81 r.
Anna Nemčeková 84 r.
Helena Tormová 78 r.
Mária Mikulášová 90 r.
Valeria Kernová 73 r.
Emil Sobota 88 r.
Ľudvika Čechovičová 89 r.
Emília Németová 66 r.
Emília Krasňanská 80 r.
Dušan Doktorík 52 r.
Štefan Lunák 61 r.

85-ročné

90-ročné

91-roční

Alžbeta Ovšonková 3.2.
Margita Sedláčková 4.2.
Cecília Ištoková 4.2.
Justina Hanusková 13.2.
Veronika Hríbiková 15.2.
Rozália Kokošková 17.2.
Antónia Krasňanská 23.2.
Mária Schnirtczová 23.2.
Jozefína Hrachovská 27.2.

Vilma Benčuriková 3.2.
Paula Pätoprstá 15.2.

Imrich Turek 16.2.
Ľudovít Múčka 21.2.

POĎAKOVANIE
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Dňa 27. 2. 2012 si
pripomenieme ne-
dožitých 90 naro-
denín našej ma-
miny

Ľúbime ťa mami, s láskou spomí-
najú syn, dcéry a vnuk s rodinami.

Kataríny
PESSELOVEJ.

Dňa 14. februára
2012 uplynulo 15
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
manžel, otec, starý
otec a prastarý otec-

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. Spomínajú manželka
Vilma a deti s rodinami.

Celestín KANKA.

Dňa 3. 2. 2012 uply-
nuli 2 roky, čo nás
opustila naša drahá
mamička

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

Marta
ŠÁLEKOVÁ

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom, kolegom a zná-
mym, ktorí na po-
slednej ceste dňa
13. 12. 2011 odpre-
vadili nášho drahého

Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary ďakuje manželka, deti a súro-
denci s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Vojtecha KRASŇANSKÉHO.

Osud je občas veľmi
krutý, nevráti čo raz vzal... Zostanú
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ...

Dňa 19. 2. 2012
sme si pripomenuli
18. výročie úmrtia
našej drahej dcéry

S láskou a bôľom v
srdci spomínajú rodičia a brat s
rodinou. Za tichú spomienku všet-
kým, ktorí ste ju poznali, ďakujeme.

Silvie
BELANSKEJ.

Tak tíško odišla
duša tvoja, nesti-
hol si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Ďakujeme ti
za tvoju dobrotu,
lásku a úsmev,

ktoré si rozdával. Dňa 8. 2. 2012
uplynulo 30 rokov, čo nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec,
brat a strýko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.

Anton TURANSKÝ.

Kto žil v srdciach
tých, ktorých opus-
til, ten nezomrel.
Dňa 1. 2. 2012 by
sa dožil 100 rokov

Prosíme o tichú
spomienku, dcéra Michaela,
Beata a syn Pavol s rodinami..

Michal SLAMKA.

Dňa 12. 1. 2012 u-
plynulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel, otec
a starý otec

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tiché spomienky.
Manželka, synovia a vnúčatá.

Ing. Vladimír
NOSÁĽ.

Osud Ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť!
Dňa 14. 2. 2012
sme si pripomenuli
3. výročie od úmrtia

našej drahej a milovanej mamy

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. S lás-
kou spomínajú, sestry, brat, dcéry
Kvetka, Beatka s manželom, Jan-
ko s nevestou a vnuk Danko.

Janky MINAROVIČOVEJ.

S láskou a úctou
sme si spomenuli
dňa 14. 2. 2012 na
5. výročie úmrtia
mamičky

a zároveň aj na zosnulého otca Jo-
zefa a brata Jožka. Kto ste ich po-
znali, venujte im tichú spomienku.

Márie
KOLESÁROVEJ.

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2012 uply-
nuli 2 roky čo nás
navždy opustila
naša drahá mamič-
ka, babička a prababička

a dňa 28. 3. 2012 si
pripomenieme 4. vý-
ročie od smrti náš-
ho drahého otecka.
dedka a pradedka

Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami. Venujte im, prosím
tichú spomienku. Dcéra Alena s
rodinou.

Zitka KLAMOVÁ

Dominika KLAMU.

ZAHRÁME VÁM ROZPRÁVKU

Termín: 18.3.2012 o 16.00 hod.
Divadelné predstavenia v podaní súborov zo ZUŠ a divadelných
krúžkov.

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Dňa 16. 3. 2012 si
pripomenieme 7.
výročie, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá manželka,
mamička a babička

S láskou spomína
manžel a deti s rodinami.

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

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok –
mesto pozýva v nedeľu 8. apríla na tradičnú Hasičskú šibačko-
vú zábavu, ktorá sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry. Do
tanca a na počúvanie bude hrať hudobná skupina Senátor. O
občerstvenie bude postarané. Vstupné 8 €. Predpredaj vstupe-
niek: Ján Slaný, tel. č. 0917 402 856. (gg)

Šibačková zábava
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Vo svojej štvrtej sezóne v Slo-
venskej extralige dosiahol Ma-
riášový klub Pezinok (MKP)
svoj vytúžený cieľ. Po vyrovna-
ných výkonoch na všetkých
dvanástich extraligových turna-
joch v minulom roku sa nám v
súťaži družstiev podarilo obsa-
diť 11. miesto, čo bolo jedným z
kritérií pre pridelenie extraligo-
vého turnaja. Predstavenstvo
Slovenského zväzu mariášo-
vých klubov, aj napriek tomu, že
MKP doteraz ešte takýto turnaj
neusporiadal, rozhodlo, že náš-
mu klubu túto poctu pridelí. Pri
rozhodovaní zväzu zohrala urči-
te nemalú rolu skutočnosť, že v
Pezinku sa už roky koná jedno
z najmasovejších regionálnych
podujatí – Otvorené majstrov-
stvá okresu. Tieto sa svojou
náročnosťou na prípravu a orga-
nizáciu (vlani sa ich zúčastnilo
213 hráčov) v mnohých aspek-
toch vyrovnajú extralige.

V dobe, keď čítate tento člá-
nok, je turnaj – Veľká cena Pe-
zinka už odohratý. Prebehol 18.
februára, tesne pred uzávier-
kou tohto čísla vášho obľúbe-
ného periodika. Nakoľko sa jed-
ná o podujatie pre registrova-
ných hráčov, rozhodli sme sa,
že mu nebudeme robiť priveľkú

publicitu, aby nedošlo k záme-
ne s Otvorenými majstrovstva-
mi a nestalo sa, že naši skalní
pricestujú do Pezinka v dobrej
viere za dobrým mariášom a
turnaja sa nebudú môcť zúčast-
niť. V budúcom čísle uverejní-
me viac informácií o Veľkej ce-
ne. Zároveň si budete môcť pre-
čítať viac aj o Otvorených maj-
strovstvách okresu. Tieto sú
prístupné širokej mariášovej
verejnosti. Pre určité kolidova-
nie so Slovenskou extraligou
sme tento ročník posunuli z tra-
dičného „jozefského“ termínu
na sobotu 28. apríla. Veríme, že
i napriek tejto zmene si do Pe-
zinka nájde cestu veľa mariá-

šistov a rekord účasti z minulé-
ho roka ešte prekonáme.

Za MKP môžem povedať len
toľko, že urobíme všetko pre to,
aby sme umiestnenie z minulé-
ho roka obhájili, aby extraliga v
mariáši v Pezinku zostala a sta-
la sa tak trvalým podujatím, kto-
ré sa v našom meste konajú.
Do piatej sezóny vstupujeme
posilnení o niekoľko kvalitných,
ostrieľaných hráčov, ktorí majú
ambície stať sa mariášovými
„Pezinčanmi“ a pomôcť nám
náš dlhodobý cieľ naplniť.

V krátkom odzretí za minu-
loročnou sezónou, treba vy-
zdvihnúť výkony hráčov, kto-
rých podiel na postupe do

MKP sa stal organizátorom extraligového turnajaPezinskí zjazdoví lyžiari
Lyžiarsky klub Baba v

roku 2004 obnovil po viac
ako dvanástich rokoch svo-
ju pretekársku činnosť. V
súčasnosti klub združuje
76 detí vo veku od 4 – 13
rokov, z ktorých už viac
ako polovica reprezentuje
naše mesto na verejných
pretekoch ako napr. Maj-
strovstvá Bratislavy, kraj-
ské, ale aj preteky Sloven-
ského pohára. Zúčastnili
sa aj podujatí Slalom na
suchu na bratislavskej Koli-
be, kde chlapci v kategórii
do 6 rokov obsadili prvé tri
miesta.

Zjazdové lyžovanie je krásny a náročný šport, ktorý si vyža-
duje celoročnú kondičnú a všeobecnú pohybovú prípravu.Atle-
tika, gymnastika, korčuľovanie, bicyklovanie a rôzne balančné
cvičenia u detí rozvíjajú zmysel pre orientáciu v priestore, ich
ohybnosť a silu, dynamiku a zároveň rovnováhu. Samotný tré-
ning a suchá príprava pomáha zvládnuť náročné oblúky, ktoré
si v rýchlosti s patričnou dávkou adrenalínu naklonia srdcia detí
aj nás dospelých.

V klube LK Baba sa o tréningovú činnosť stará trojica trénerov
Peter Galba,Andrej Tichý a JaroslavAnčic ml., ktorých lyžovanie
tiež „ dostalo “ už v detskom veku. Či na snehu alebo na vode.

Touto cestou sa chceme v mene všetkých rodičov malých lyžia-
rov poďakovať samotnému klubu LK Baba za ústretovosť, tech-
nickú a materiálnu podporu pri tréningoch v strediskách Pezinská
Baba a Zochova chata. Ďakujeme aj našim trénerom, obci Viničné
za zapožičanie trávnatej a betónovej plochy pri Kultúrnom dome a
Miroslavovi Gajdošíkovi za umožnenie bezpečného korčuľovania
v kameňolome. Za rodičov: R. Schvarc, V. Martinec, M.Kl

extraligy bol azda najmarkant-
nejší. V jednotlivcoch sa najlep-
šie umiestnili Ján Gálik (17.
miesto na Slovensku), Anton
Jurkovič (24.) a Ferdinand Ja-
ník (34.). Do prvej stovky sa
dostali ešte Pavol Rariga (37.),
Ing. Rudolf Bilka (59.) a Ing.
Peter Pavlík (98.). Dúfame, že
tento trend potrvá a v budúc-
nosti dosiahneme ešte väčšie
úspechy.

Žiaľ, sezóna 2011 priniesla aj
smutnejšie chvíle. Opustili nás
zakladajúci členovia a poprední
hráči klubu Ing. Ján Zelenay a
Ferdinand Zambo. Chýbajú
nám ľudsky, kamarátsky aj hráč-
sky. Ich prínos k činnosti klubu
bol nenahraditeľný. Chlapci,
ďakujeme vám.

Aspoň v skratke uvádzame
výsledky Extraligy v Pezinku
18.2.2012. Najlepším hráčom
MKP bol Ferdinand Janík, ktorý
skončil na piatom mieste. Na-
še družstvo sa spomedzi 20 sú-
ťažiacich umiestnilo na 4. mies-
te. Víťazom sa stal Michal Ber-
dák z Michaloviec, druhý bol
Štefan Zelman zo Šale-Veča a
tretí Jozef Sedlák z klubu Vyso-
ké Tatry. Celkove sa zúčastnilo
339 hráčov z celého Sloven-
ska. Ing. Michal Pitoňák


