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Výsledky predčasných parlamentných volieb na Slovensku

Pravicové strany po jeden a
pol ročnom vládnutí spôsobili
na sklonku minulého roku váž-
nu vládnu krízu, čo vyústilo do
vypísania predčasných parla-
mentných volieb, ktoré sa usku-
točnili 10. marca. Očakávalo
sa, že o voľby bude zo strany
sklamaných občanov malý záu-
jem, ale opak bol pravdou. K
urnám prišlo 59,11 percent voli-
čov. Víťazom volieb sa stala
strana Smer- SD, ktorá doslova
prevalcovala pravicu. Svoj hlas
jej dalo 1 134 280 voličov, čo je
44,41 %. Na druhom mieste sa
umiestnilo KDH s 8,82 %, na tre-
ťom boli Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti Igora Matoviča
so ziskom 8,55 %. MOST-HÍD
získal 6,89 % hlasov. Značný

prepad oproti predchádzajúcim
voľbám zaznamenali SDKÚ-
DS ( 6,06 %) a SaS (5,88 %).
Pred bránami parlamentu ostali
SNS (4,56 %) a SMK ( 4,29 %)
Výsledky volieb umožnili Sme-
ru zostaviť jednofarebnú vládu,
ktorá sa bude opierať o parla-
mentnú väčšinu. Smer bude
mať v 150- člennom parlamen-
te 83 poslancov.

V Pezinku bolo vo volebných
zoznamoch zapísaných 18 877
voličov, k urnám ich prišlo 11
889, čo je 62,89 %-ná účasť.
Najviac hlasov získal Smer –
4226, čo predstavuje 36,23 %.
Ďalšie parlamentné strany zís-

Ako volili Pezinčania?

kali tieto počty hlasov: OľaNO
– 1703 (14,60 %), SDKÚ-DS –
1332 (11,42 %), SaS – 1288
(11,04 %), KDH – 1006 (8,63
%), MOST-HÍD – 381 (3,27 %).
Za zmienku ešte z ďalších 22
strán stojí SNS, ktorá získala v
Pezinku 500 hlasov ( 4,29 %),
tá sa však do parlamentu vôbec
nedostala.

Aj v okrese Pezinok sa suve-
rénnym víťazom volieb stal
Smer. Získal 12 860 hlasov, čo
predstavuje 40,75 %. V percen-
tách je to viac ako v Pezinku ,
ale menej ako je slovenský
priemer (44,41 %). Na druhom
mieste sa prekvapujúco umies-

V okrese bol Smer úspešnejší

tnili OĽaNO s 4541 hlasov
(14,39%), na treťom SaS s
3074 hlasmi (9,74 %), na štvr-
tom SDKÚ s 3037 hlasmi (9,62
%) a na piatom KDH s 2650

hlasmi (8,39 %). MOST-HÍD,
ktorý tiež parlamentnou stra-
nou získal 876 hlasov (2,77 %),
čo je o čosi menej ako v roku
2010. (mo)

SMER-SD vysoko vyhral, vládnuť bude sám

V dňoch 19.-22. apríla zabezpečí Mesto Pezinok
pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpa-
du. V týchto dňoch bude v čase od 8.00 do 18.00 hod.
otvorený areál bývalej motokárovej dráhy na Fajgal-
skej ceste (Dubový vŕšok). Pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania ulo-
žiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. Za

dovezený odpad sa neplatí. Toto dočasné zberné
miesto bude slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu
(napr. nábytok, koberce, kovy, sklo, papier, chladnič-
ky, televízory, elektrospotrebiče, pneumatiky, drob-
ný stavebný odpad v množstve 1 m3 na osobu). a
biologického odpadu (révy a konáre) od fyzických
osôb. Upozorňujeme občanov, aby nenosili nebez-

pečné odpady (farby, riedidlá, oleje, lieky, žiariv-
ky, batérie...), tieto môžu odovzdať denne okrem ne-
dele v zbernom mieste nebezpečných odpadov
na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle firmy Petmas. Firmy
a podnikatelia si musia zabezpečiť likvidáciu odpa-
du na vlastné náklady.

(OM-OŽP, KS a D)

Mesto pripravilo na 19. – 21. apríla Jarné upratovanie

Mesto Pezinok a Základná or-
ganizácia Zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Pezinku pozý-
vajú občanov nášho mesta na
tradičné Oslavy oslobodenia
Pezinka Červenou armádou.
Stretnutie pri Pamätníku oslo-
bodenia na Mladoboleslavskej
ulici sa uskutoční v pondelok 2.
apríla o 15.00 hod. za účasti de-
legácie Veľvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku. (ra)

Oslavy oslobodenia

V dňoch 20. - 21. apríla sa
uskutoční v pezinskom Dome
kultúry 17. ročník výstavy hroz-
nových vín

. Toto podujatie pat-
rí k najväčším vinárskym podu-
jatiam na Slovensku, zúčastňu-
jú sa ho najlepší vinári zo Slo-
venska i hostia zo zahraničia.

Organizátorov v týchto dňoch
zamestnával najmä zber prihlá-
sených vín a ich odborné hod-
notenie, ktoré sa konalo 30. a
31. marca v Hoteli Vinársky
dom. Degustátori hodnotili cel-
kom 570 vzoriek vín, ktoré bude
môcť odborná i laická verejnosť
ochutnať počas Vínnych trhov.
Výsledky hodnotenia vín uve-
rejníme v budúcom čísle.

Vínne trhy v Dome kultúry mô-
žete navštíviť v piatok 20. apríla
od 14.00 do 21.00 hodiny a v
sobotu 21. apríla od 11.00 do
21.00 hodiny.

VÍNNE TRHY PEZI-
NOK 2012

(mo)

Príďte ochutnať
najlepšie vína
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Voľby v priestoroch
MŠ na Vajanského ulici
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Tri otázky primátorovi
Primátora mesta sme po-

žiadali o odpoveď na tieto otázky:
Mgr. Olivera Solgu

Na sídlisku Muškát ľudia nedávno podpi-
sovali petíciu proti dopravnému prepojeniu
Cajly a Muškátu cez nové sídlisko s vyúste-
ním na kruhový objazd na Malackej ceste
(blízko jestvujúceho kruhového objazdu),
tak ako ho navrhol nový územný plán. Ako to
vlastne je?

�

- Neviem, čo touto petíciou Vladimír Mizerák sle-
doval, ale ako väčšina jeho aktivít, aj táto je nie-
len neopodstatnená, ale aj trápna. On sám je čle-
nom Komisie pre výstavbu a územné plánova-
nie, bol aj na verejnom zhromaždení v Dome kul-
túry a na verejnom prerokovávaní na MsÚ na tú-
to tému a teda vie, že išlo o jedno z riešení, ktoré
navrhla firma Aurex a ku ktorému sa mohli obča-
nia vyjadriť. Tiež vie, že ešte bude niekoľko pri-
pomienkových konaní a stretnutí s občanmi,
než Mestské zastupiteľstvo schváli konečnú po-
dobu ÚPN, kde už tento návrh nebude. Preto je-
ho žlčovitá kritika na diskusnom fóre, kde si už
dopisuje sám so sebou, ale aj zber podpisov
pod petíciu bol úplne zbytočný. Ja osobne som
sa tiež opakovane vyjadril proti prepojeniu cez
Cajlu na Záhumenice a Muškát s napojením na
kruhový objazd na Malackú cestu. Navrhované
riešenie bolo riadne prekonzultované a násled-
ne zamietnuté Mestom, dopravným inžinierom
OO PZ SR i dopravným oddelením BSK v riad-
nych konaniach. V územnom pláne teda nebu-
de a 15. marca to ako súčasť súborného stano-
viska zobralo na vedomie Mestské zastupiteľ-
stvo. Nové navrhované riešenie dopravnej situ-
ácie na Muškáte sa zaoberá prepojením komu-
nikácií novovybudovaných bytoviek na starú
Trnavskú cestu s vyústením medzi nadjazdom
na Vinosady a Babu a výjazdom z Cajle. Kladne

Koncom minulého roka obyvatelia Bra-

tislavskej ulice spísali petíciu, v ktorej žia-

dali Mesto Pezinok o úplný výrub mestské-

ho stromoradia z briez, najmä z dôvodu za-

sahovania stromov do vzdušného elektric-

kého vedenia, zatienenia lámp verejného

osvetlenia a znečisťovania ulice a dvorov ro-

dinných domov peľom, listami a lietajúci-

mi semenami. Po vzájomnej dohode mesto

na svoje náklady prostredníctvom spoloč-

nosti Petmas realizovalo na začiatku mar-

ca tvarovací rez korún briez. Tento zásah

by mal vo veľkej miere problémy, na ktoré

občania upozornili, riešiť.
Ing. Jana Gubániová

FOTO (mo)

Na Bratislavskej
orezali brezy

Začiatkom marca sa uskutočnilo v divadle Aréna stretnutie
predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša s
primátormi a starostami nášho kraja. Účastníci si spoločne po-
zreli divadelné predstavenie November. (ra)

Stretli sa s predsedom BSK

V nedeľu 4. marca sa usku-
točnilo na Radničnom námestí
slávnostné odovzdanie nového
hasičského auta Dobrovoľné-
mu hasičskému zboru v Pezin-
ku. Pezinským dobrovoľným ha-
sičom ho prišiel odovzdať osob-
ne minister vnútra SR Daniel

Lipšic. Prítomní boli tiež prezi-
dent Hasičského a záchranné-
ho zboru na Slovensku Pavol
Mikolášek, generálny sekretár
DPO SR Vendelín Horváth a
ďalší.Automobil prevzali primá-
tor mesta Oliver Solga a pred-
seda mestskej organizácie

DHZ Gabriel Guštafík. Ministro-
vi vnútra vyjadrili poďakovanie
a ubezpečili ho, že nové auto
budú využívať pri mimoriad-
nych udalostiach a zvýši sa tiež
záujem o hasičský šport najmä
u mladých ľudí. „ Toto vozidlo je
priam ideálne pre dobrovoľní-

kov. Poslúži na odvezenie jed-
ného družstva či už k jednodu-
chým technickým zásahom ale-
bo požiarom, tiež na prevoz na
hasičské súťaže. Na riadenie
vozidla stačí bežné vodičské
oprávnenie na osobné auto.
Sme radi, že nám ministerstvo
na základe žiadosti mesta a na-
šej organizácie DHZ vozidlo pri-
delilo. Určite to prinesie ďalšie
oživenie našej činnosti,“ pove-
dal nám predseda OZ DHZ
Pezinok Gabriel Guštafík. Pod-
ľa vyjadrenia primátora je pre-
vzatie tohto nového hasičského
auta jedným z najvýznamnej-
ších a najradostnejších mo-
mentov v bohatej, 138-ročnej,
histórii pezinských dobrovoľ-
ných i profesionálnych hasičov.

(mo)

Dobrovoľní hasiči dostali nové auto

sa k tomu vyjadrili BSK i ODI PZ. O tvorbe a
schvaľovacom procese územného plánu pravi-
delne informujeme všetkými dostupnými pros-
triedkami a to dokonca nad rámec toho, čo ukla-
dá zákon. Bohužiaľ, niektorí občania sa jedno-
ducho o dianie v meste nezaujímajú a potom sú
veľmi ľahko manipulovateľní takými „ aktivista-
mi “ ako je V. Mizerák.

- Predný a dvorový trakt školy je už dokončený a
pripravený prijať hudobný a výtvarný odbor a ad-
ministratívu. Priestory sú naozaj pekné, dúfam,
že s nimi učitelia i žiaci budú spokojní. Rekon-
štrukcia trvala dlhšie ako sme predpokladali, ale
zase je o to dôkladnejšia a kvalitnejšia. Rozhodli
sme sa, že vnútorné priestory prejdú nielen pa-
miatkovým prieskumom, ale aj reštaurovaním
architektonických článkov, vyhotovením nových
dverí, dlažieb, nových toaliet a ďalšími úprava-
mi. V druhej etape rekonštrukcie chceme opra-
viť zadný trakt a dvor.Architekt, pán Rusnák, pri-
šiel s mnohými vynikajúcimi nápadmi, napr. pri
oprave strechy navrhol odstrániť strop a otvoriť
podkrovie so strešnými oknami. Takýto skoro
dvojpodlažný priestor bude slúžiť tanečnému
odboru. Dvor chceme upraviť tak, aby mohol slú-
žiť aj na malé koncerty pre verejnosť. V najbliž-
šej dobe začne aj rekonštrukcia najväčšej pivni-
ce, ktorá bude slúžiť na banícku expozíciu.
Napriek všetkým dezinformáciám a klebetám,
ktoré kúpu a rekonštrukciu sprevádzali, som
presvedčený, že mesto jej kúpou získalo vzác-
nu historickú budovu, ktorá má oveľa väčšiu
hodnotu ako bola jej kúpna cena. A najmä na-
ša ZUŠ-ka získala dôstojné priestory, aké si
jej žiaci a učitelia po mnohých sťahovaniach a

� Horúcou témou je aj budova bývalej „ uč-
ňovky “ na Ulici M. R. Štefánika, ktorú mesto
kúpilo a do ktorej by sa mala nasťahovať
Základná umelecká škola. Je už budova zre-
konštruovaná, a ak áno, kedy sa do nej
„zuška“ presťahuje?

rokoch v provizórnych podmienkach určite za-
slúžia.

� Po februárovom zasadaní MsZ, na kto-
rom poslanci okrem iného schválili aj dotá-
cie na šport, sa v športovej verejnosti ale aj v
tlači (opakovane v týždenníku MY Senec –
Pezinok) rozprúdila diskusia o spravodli-
vosti a objektivite podmienok získania dotá-
cií a o ich výške. Pripomeňme, že bolo pre-
rozdelených 80 tis. eur.

- V prvom rade treba konštatovať fakt, že nech
by Mestské zastupiteľstvo zvolilo a schválilo aký-
koľvek model či kľúč na prerozdelenie dotácií,
vždy sa nájdu takí, čo nikdy nebudú spokojní a
budú mať pocit krivdy či nepochopenia. Jedno-
ducho taký model, aby boli všetci spokojní, nee-
xistuje, tak ako neexistuje toľko finančných
prostriedkov, koľko si žiadatelia predstavujú, že
by malo mesto dať do športu. Tiež sa pýtam na
úkor čoho? Na úkor škôl, sociálnych zariadení,
kultúry či opravy chodníkov, ciest, budovania no-
vých ihrísk či fungovania mestskej polície?
Dnes, v čase všeobecnej krízy, keď mestá šetria
kde sa len dá!

Dotácie na šport nie sú zákonom stanovená
povinnosť. Mestá ich poskytujú podľa svojich
ekonomických možností s prihliadnutím na
vlastné priority. Pre nás je v tejto oblasti prioritou
športovanie detí a mládeže. Nie podpora vrcho-
lového športu či dokonca poloprofesionálnych
športovcov. Okrem dotácií, a to málokto vie,
mesto ešte financuje rekonštrukciu športovísk,
budov a zariadení .

Chcem sa tiež dôrazne ohradiť aj voči výrokom
jedného z respondentov spomínaného týžden-
níka a to JUDr. Justína Sedláka. Jeho tvrdenie,
že peniaze nedostal preto, že: … „ to bol jedno-
ducho zámer vo vzťahu k mojej osobe a ďalšej
likvidácii novovzniknutého basketbalového klu-
bu...“ je totálnym nezmyslom. Peniaze mu za-
stupiteľstvo neschválilo preto, že nesplnil pod-

mienky VZN. Jeho s.r.o Basketbal Pezinok ne-
má v obchodnom registri zapísanú žiadnu tré-
nerskú činnosť. Preto mohol žiadať peniaze len
na projekt školskej basketbalovej ligy, čo však ne-
urobil. Zároveň neuviedol skutočnosť, že mno-
hých účastníkov tejto ligy dlhodobo trénuje a vy-
chováva Vladimír Kuznecov a títo hráči sú re-
gistrovanými členmi Basketbalového klubu Pe-
zinok. Pán Sedlák ďalej tiež zabudol povedať, že
v roku 2010 dostal z mestských peňazí (z prebyt-
ku hospodárenia) 30 tisíc eur ( 900 tis. korún) na
Mládežnícky basketbalový klub. Peniaze však
použil na plat extraligového trénera a cestovné
pre „ áčko “, čím porušil účel použitia. Mnohí po-
slanci preto žiadali, aby peniaze vrátil. Mimo-
chodom, v rokoch 2008-2010 prakticky žiadne
mládežnícke družstvo nemal. Zrušil dokonca aj
„béčko“, v ktorom nachádzali uplatnenie pezin-
skí odchovanci. Nehoráznosťou je tiež jeho tvr-
denie, že mesto sa obrátilo chrbtom k školám a k
školskej mládeži. Je smutné, že to hovorí bývalý
poslanec mestského zastupiteľstva, ktorý by mal
vedieť, čo všetko mesto pre školy robilo a robí,
od rekonštrukcie škôl a telocviční až po platy uči-
teľov. Pán Sedlák si vymyslel a robí aktivitu, na
ktorú si zohnal sponzora. Je to v poriadku a nikto
mu v tom nebráni. Mesto podporuje a bude pod-
porovať tých, ktorí s mládežou robia dlhodobo,
systematicky, obetavo, úspešne a často zadar-
mo. A tiež nie je pravda, že väčšina prijímateľov
podporu mesta vníma negatívne. Ani z praxe,
ani zo spomínanej ankety to nevyplýva. Jeho
problémom je skôr to, že sa peniaze už nepre-
rozdeľujú tak, ako keď on bol predsedom športo-
vej komisie. Vtedy rozhodli, že peniaze si rozdelí
len pár klubov, ktoré mali svojich zástupcov v ko-
misii. Ostatní buď nedostali nič, alebo len „ drob-
né “, ba nesmeli byť dokonca ani v miestnosti,
kde komisia zasadala a rozdeľovala financie
mesta. Dnes sú zasadania komisie verejné a
členstvo sme ponúkli zástupcom všetkých špor-
tových klubov, ktoré v meste pôsobia. (r)

Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoč-
nilo 15. marca, aby ako hlavný bod svojho programu vzalo na
vedomie „Súborné stanovisko k prerokovaniu konceptu Územ-
ného plánu mesta Pezinok“. Teraz bude nasledovať spracova-
nie návrhu ÚPN ako nevariantné riešenie rozvoja mesta. Ďalšie
štádium bude verejné prerokovanie, ktoré potrvá 90 dní. V rám-
ci toho v lehote 30 dní budú môcť fyzické i právnické osoby ešte
podávať svoje pripomienky k návrhu. Výsledkom bude „ Vy-
hodnotenie pripomienok“. Potom bude návrh so zapracovaný-
mi schválenými pripomienkami, teda konečný návrh, predlože-
ný Krajskému stavebnému úradu na posúdenie. Nakoniec,
pravdepodobne na decembrovom zasadaní, schváli ÚPN
Mestské zastupiteľstvo.

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie dvoch projektov, na
ktoré chce mesto získať peniaze z grantov Európskej únie.
Prvým je „Revitalizácia – obnova parku v historickej časti Gri-
nava“ v sume 400 tisíc eur a druhým projektom je „ Elektro-
nizácia samosprávy mesta Pezinok“ vo výške 500 tis. eur. V obi-
dvoch prípadoch bude spolufinancovanie mesta 5 percent. O
postupe prác budeme občanov Pezinka pravidelne informovať
v mestských médiách. (ra)

Mimoriadne zasadnutie MsZ

Podobne ako Pezinok i Bratislavský samosprávny kraj pripra-
vuje svoj nový územný plán. Jeho definitívna podoba sa bude
dotýkať aj obyvateľov nášho mesta, a preto vás chceme infor-
movať o dnešnom stave prác a možnostiach jeho pripomienko-
vania. Spoločné komisie BSK ho zobrali na vedomie 12. 3., za-
stupiteľstvo BSK ho prerokuje 30. marca. Po tomto termíne od
2. 4. do 30. 5. budú nasledovať verejné prerokovania. Tu je ďal-
šia možnosť jeho pripomienkovania fyzickými i právnickými oso-
bami. V dňoch 2. a 3. mája bude verejné prerokovanie aj s vý-
kladom spracovateľa, firmouAurex. (ra)

Územný plán Bratislavského kraja

Mesto Pezinok a Združenie pezinských vinohradníkov a viná-
rov srdečne pozývajú spoluobčanov na brigádu v sobotu 28.
apríla, zameranú na revitalizáciu krajiny. Za týmto názvom sa
skrýva odstraňovanie náletových drevín, čistenie melioračných
kanálov, vodných tokov, ale napríklad aj oprava historickej ka-
menice a ďalšie práce. Organizátori zabezpečia náradie i malé
občerstvenie. (ra)

Pozvánka na brigádu

Upozorňujeme vlastní-

kov pozemkov a stavieb na

území mesta Pezinok na

povinnosť vykonať celo-

plošnú deratizáciu v zmys-

le Všeobecne záväzných

nariadení č. 4/2003 a č.

7/2003 v termíne 1. 4. - 15.

5. 2012.

Kontrolu plnenia nariade-

nia o deratizácii vykoná

Mesto Pezinok prostred-

níctvom kompetentných

pracovníkov MsÚ. V prípa-

de nedodržania povinností

budú uplatnené sankcie v

zmysle zákona. (ra)

Nezabudnite
na deratizáciu
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V národnej súťaži zameranej na prevenciu počítačovej krimi-
nality a bezpečného používania nových technológii v roku 2011
pod názvom Bezpečné používanie nových technológií, získal
projekt Občianskeho združenia Spoločne proti kriminalite prvé
miesto. Súťaž vyhlásili eSlovensko, Ministerstvo vnútra SR,
Únia miest Slovenska, Slovenský výbor pre UNICEF, Slovanet,
SK-NIC a Slovak Telekom s podporou Európskej komisie v rám-
ci komunitárneho programu Safer Internet plus.

Za úspešným projektom stojí predovšetkým riaditeľ OZ SPK
Bc. Miroslav Schlesinger, ktorý robí osvetu v tejto problematike
na základných a stredných školách v takmer všetkých regió-
noch Slovenska. V priebehu dvoch rokov realizácie prevencie
počítačovej kriminality s osobitným zameraním na riziká sociál-
nych sietí sa mu podarilo zvýšiť bezpečie detí na sociálnych sie-
ťach a zabezpečiť kvalitnú národnú medializáciu. V oblasti pre-
vencie zaviedol úplne novú formu aktivít, v ktorých využíva prá-
cu psa – canisterapeuta.

Miroslav Schlesinger je koordinátorom prevencie kriminality
Mestskej polície v Pezinku, autorom viacerých kníh a publikácií
a aktívnym propagátorom a inštruktorom bojových športov a
umení. (mo)

Ocenenie projektu prevencie kriminality

Mesto Pezinok na podnet primátora zriadilo 22.februára
2012 účet nazvaný Pro Bozen (lat. Pre Pezinok). Bude slúžiť
na podporu kultúry, obnovy pamiatok a revitalizáciu krajiny.
Prvý vklad, 333 eur, teda približne 10 tisíc korún, dal primátor
Oliver Solga. Občania, ale aj firmy, ktoré chcú spomínané akti-
vity podporiť, môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na
účet mesta Pezinok, číslo účtu: 66 02 00 10 24/5600 (Prima
Banka). Finančné prostriedky na tomto účte budú účelovo via-
zané na rozvoj kultúry a umenia, na opravu historických pa-
miatok a na revitalizáciu krajiny. Darca môže aj sám určiť, na
čo konkrétne má byť jeho dar použitý. V budúcnosti by mala
vzniknúť aj nadácia s týmto názvom a zameraním. (r)

Založili účet Pro Bozen

V dňoch 2.-3. marca sa usku-
točnil na Mestskej plavárni 7.
ročník Pezinskej 24-hodinovej
nonstop plaveckej štafety. Ten-
to rok sa jej zúčastnilo 546 plav-
cov, ktorí spolu odplávali 68 kilo-
metrov a 825 metrov (2753 dĺ-
žok bazéna). Úlohou plavcov
bolo nepretržite plávať akým-
koľvek štýlom v jednej dráhe,
pričom neboli limitovaní poč-
tom odplávaných dĺžok.

V rámci plaveckého maratónu
sa konal DUEL miest Pezinok –
Malacky, kde súperiace mestá re-
prezentovali plavci z miestnych
plaveckých klubov. Zo vzájom-
ného súboja vyšiel víťazne
Pezinok. Domáci plavci odplávali
4750 metrov (190 dĺžok bazéna),
Malačania o 300 metrov menej.

-
Terézia Dujsíková (2008),

Výsledky podľa vypísaných
kategórií: najmladší účastník

naj-

starší účastník
najpočetnejšia rodina

najrýchlej-
šia plavkyňa do 15 rokov

najrýchlejší plavec do 15 rokov

najrýchlejší plavec
najrých-

lejšia plavkyňa
naj-

rýchlejší plavec do 50 rokov
najrých-

lejšia plavkyňa do 50 rokov

najrýchlejší plavec nad 50 r.
najrých-

lejšia plavkyňa nad 50 r.

– Pavel Balážik
(1929), –
rod. Tuchscherová,

- Si-
mona Mičudová, čas 0:33,28 ,

– Tomáš Prešinský, 0:32,65,
15-18 r. - A-

dam Magula 0:29,78,
15-18 r. - Ga-

briela Lalinská 0:29,01,
–

Richard Orth 0:27,53,
-

Klaudia Salmenová 0:32,72,
-

Viliam Kalčok 0:39,02,
- Alena

Gusejnová 1:03,72.
Veľké poďakovanie patrí spolu-

organizátorom Plaveckému klu-
bu Pezinok, pracovníkom Mest-
skej plavárne a zamestnancom
Mestského podniku služieb. Ďa-

kujeme tiež Slovenskému Čer-
venému krížu i všetkým sponzo-
rom, ktorí sa podieľali na tomto
podujatí: Všeobecná zdravotná
poisťovňa, Figaro Bratislava, Mc-
Carter, Vitana Slovensko, Tchibo,
Bageta Pezinok, Pizzeria Teda-

no, p. Krátky, p. Krivosudský, p.
Mathe, p. Pavelka, p. Hacaj, p.
Slováček a p. Papuncová.

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť a tešíme sa spo-
lu s vami na další ročník.

Mgr. Peter Vlasák

Vyše 500 plavcov odplávalo takmer 69 kilometrov

V kategórii najpočetnejšia rodina zvíťazili Tuchscherovci.

FOTO (mo)

Mgr. Daniela Bauerová, poslanky-
ňa 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?

(r)

- Elementárnu opravu tých úsekov
chodníkov, ktoré sú už roky v havarij-
nom stave. Nadľahčene poviem, že nie
všetci vlastníme auto a sme nútení ris-
kovať, že si buď vyvrtneme nohu, alebo
nás zrazí čosi na ceste.

- Seriózne možnosti ponúkol Doc. Alexy v minulom čísle. Môj
nápad je: viac chodiť po pezinských uliciach pešo a viac sa na
občanov usmievať.

- Voľné miesta v predškolských zariadeniach. Ak je faktom , že
demografický ukazovateľ hovorí o počte 300 pezinských škôl-
károv pre nasledujúci školský rok, potom naše mestské mater-
ské školy sú schopné kapacitne pokryť polovicu (!) z tohto poč-
tu detí. Navyše existuje zostatok detí z minulého šk. roka, kto-
ré nemali to šťastie byť umiestnené, zároveň si ich rodičia ne-
mohli dovoliť zaplatiť súkromné MŠ. Čo navrhujem urýchlene
urobiť? Zmobilizovať všetku energiu a ponechať na odborní-
kov, či je lepšie postaviť nový predškolský priestor, nadstaviť
starý atď. Ako učiteľka ručím za to, že investícia do detí a mlá-
deže má vysokú návratnosť.

Pýtame sa poslancov MsZ

Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mestské-
ho zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tomto
čísle odpovedá:

CITENERGO je organizácia združenia miest a obcí, ktoré majú
záujem o trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť. Odborné po-
radenstvo v oblasti racionálneho využívania energii pomáha mes-
tám šetriť finančné prostriedky s prihliadnutím na ekologickú a
ekonomickú stabilitu a dlhodobú udržateľnosť. Pezinok chce vy-
užiť v najbližšej budúcnosti tieto služby hlavne v oblasti verejného
osvetlenia a využitia slnečnej energie. Za predsedu tohto združe-
nia bol minulý mesiac zvolený Mgr. Oliver Solga, za podpredsedu
prešovský primátor JUDr. Pavol Hagyari. (ra)

CITENERGO šetrí energie

Komisia cestovného ruchu sa venovala aj otázke otváracích ho-
dín v Mestskom informačnom centre (MIC) počas letnej sezóny.
Doteraz boli otváracie hodiny v pondelok – piatok od 9.00-18.00
hod. a v sobotu od 9.00 – 12.00 hod. V nedeľu je zatvorené.
Komisia v snahe vyjsť v ústrety turistom a občanom navrhla, aby
otváracie hodiny v sobotu počas letnej turistickej sezóny boli pre-
dĺžené do 17.00 hod. Tento návrh bol predložený kolégiu primáto-
ra, ktoré túto požiadavku odsúhlasilo.

Mestské informačné centrum v Pezinku od februára sídli v Sta-
rej radnici. Mgr. Peter Vlasák

V Mestskom informačnom centre

v sobotu až do 17. hodiny

Bratislavský samosprávny kraj spolu s dolnorakúskou desti-
nančnou organizáciou zorganizovali 18. marca druhý seminár v
rámci cezhraničného projektu Destinatour 2013 v pezinskom ho-
teli Tilia. Jeho cieľom bolo zvýšiť profesionalitu manažmentu v ob-
lasti cestovného ruchu a zabezpečiť prenos skúseností rakús-
kych expertov v oblasti destinančného manažmentu, rozvoja ces-
tovného ruchu a regiónu. (ra)

S Rakúšanmi o cestovnom ruchu

Súdna žaloba na Stavebný úrad v Pezinku v kauze rekon-
štrukcie horárne na Rybníčku, ktorú v roku 2009 podala Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, bola na podnet BVS na Kraj-
skom súde v Bratislave stiahnutá. (ra)

Súdna žaloba stiahnutá

V minulom čísle Pezinčana sme informovali o posunutí termí-
nu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora v Luxemburgu v
kauze Skládka v Novej jame. Žiaľ, ani druhý, avizovaný termín
neplatí. Novým termínom zverejnenia rozhodnutia je 19. apríl.

(ra)

Rozhodnutie v neskoršom termíne

Na pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie v SR Pavla Kuz-
necova sa zúčastnil primátor Oliver Solga 23. februára v Brati-
slave na recepcii pri príležitosti štátneho sviatku RF – Dňa
obrancu vlasti. (ra)

Primátor na recepcii na veľvyslanectve

Stretnutie prezidenta a viceprezidentov Únie miest Slovenska
Pavla Hagyariho, Milana Ftáčnika, Vladimíra Butka, Alexandra
Slafkovského a Olivera Solgu sa uskutočnilo 29. februára v Pri-
maciálnom paláci v Bratislave. Cieľom bolo sformovanie pro-
gramu priorít pre nasledujúce obdobie a stratégia ďalšieho po-
stupu po vzniku novej vlády. Spolu so ZMOS-om oslovia vede-
nie štátu s požiadavkami na audit prenesených kompetencií,
zrušenie 20 percentnej dane z predaného majetku, zvýšenie
normatívu na žiaka a urýchlené prijatie nového stavebného zá-
kona. Vedenie ÚMS prijal 23. 2. aj prezident SR Ivan Gaš-
parovič. Podľa agentúry SITA: „…pezinský primátor Oliver Sol-
ga označil prezidenta za akéhosi „ombudsmana“ samospráv,
ktorý pozorne vníma požiadavky a problémy miest a obcí.
Pripomenul, že váhu samospráv zvyšuje aj fakt, že sú najväčší-
mi zamestnávateľmi na Slovensku.Aj preto by nasledujúci kabi-
net podľa neho mal veľmi citlivo zvážiť prijatie nových zákonov o
rozdeľovaní podielových daní a daňovom mixe. Okrem ekono-
mických problémov značne komplikuje život samosprávam sta-
vebný zákon, ktorý bude potrebovať úpravu,“ posťažoval sa vi-
ceprezident ÚMS Solga.

Ďalšie rokovanie prezídia ÚMS sa uskutočnilo 23. marca v
Lučenci. (ra)

Stretnutie predstaviteľov Únie miest

Primátor mesta v pondelok
26. marca pozval pezinských
učiteľov do Domu kultúry na ce-
lomestské oslavy Dňa učiteľov.
Tradične prvá časť slávnosti
patrila kultúrnemu programu -
tentoraz si účastníci mohli po-
zrieť českú hudobnú skupinu
Brouci Band, ktorá ich ozaj veľ-
mi dobre naladila.

Potom hostiteľ pedagógov po-
zval do druhej sály, kde sa im
najskôr prihovoril a poďakoval
za ich záslužnú prácu. Pri príle-
žitosti Dňa učiteľov odovzdal
piatim vybraným pedagógom
ocenenia. Záver patril slávnost-
nému prípitku.

V tomto roku ocenenia z rúk
primátora Olivera Solgu a vice-
primátorov Miloša Andela a Já-
na Čecha prevzali:

– za výborné
vyučovacie výsledky a prácu
nad rámec pracovných povin-
ností (ZŠ Kupeckého),

– za vý-
borné vyučovacie výsledky a
prácu nad rámec pracovných
povinností (ZŠ Kupeckého),

– za dl-
horočnú príkladnú prácu peda-
góga (ZŠ Fándlyho ul.),

– za aktívnu a kre-
atívnu prácu s deťmi, ochotu
pracovať nad rámec pracov-

Mgr. Na-
dežda Herdová

Mgr.
Ľudmila Benčuríková

Mgr. Anna Nunvářová

Ruže-
na Lačoková ných povinností (Materská ško-

la, Ul. gen. Pekníka),
– za dlhoročné kvalit-

Jana Hu-
sovičová

né výsledky vo funkcii odborné-
ho pedagóga – logopéda (MŠ
Za hradbami). (mo)

Celomestské oslavy dňa učiteľov

Ocenené učiteľky zľava: Mgr. N. Herdová, Mgr. Ľ. Benčurí-
ková, J. Husovičová, R. Lačoková, Mgr.A. Nunvářová.
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

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

� Upratovačka s dlhšou praxou v domácnosti klienta hľadá prácu.
Volať večer po 20.00 h. Tel. 641/22 78

2

Spracujem účtovn ctvo, dane, mzdy.
0905 393 4932
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v poslednom období
zaznamenáva veľa dotazov na novelu zákona o zbraniach a
strelive, hlavne o povinnosti podrobenia sa posúdeniu psychic-
kej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Z toho dôvo-
du Vnútorný odbor, Skupina prevencie vydali túto správu:

Dňa 1.5.2011 vstúpila do platnosti novela zákona o zbraniach
a strelive, ktorá ukladá držiteľom zbraní kategórieA– samočinné
zbrane a kategórie B – samonabíjacie palné zbrane, ktoré boli
konštrukčne odvodené alebo upravené zo samočinnej zbrane,
povinnosť podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti držať
alebo nosiť zbraň a strelivo, a to do 30. apríla 2012. Držiteľ týchto
zbraní je povinný predložiť na útvare Policajného zboru - úsek
zbraní a streliva, psychologický posudok o psychickej spôsobi-
losti. Tento posudok na žiadosť držiteľa zbrane vypracuje klinický
psychológ na základe psychologického vyšetrenia – kontakty

.
Nesplnenie si tejto povinnosti sa považuje za stratu psychic-

kej spôsobilosti, čo bude mať za následok, že policajný útvar
rozhodne o odňatí zbrojného preukazu. Držitelia týchto zbraní
sú povinní mať pri manipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný preu-
kaz, preukaz zbrane a aj doklad o psychickej spôsobilosti držať
alebo nosiť zbraň a strelivo nie starší ako desať rokov. Platí to aj
pre držiteľa zbrojného preukazu skupiny C – držanie zbrane a
streliva na výkon zamestnania, avšak iba v prípade, ak pri výko-
ne zamestnania manipuluje s horeuvedenými zbraňami.

Klinickí psychológovia v našom okrese: MUDr. Muráriková
0905 205 109, Mgr. Babík 0905 505 568.

http:// katalog/Zdravie-krasa/Ambulancie-leka-
ri//sychologicke ambulancie-klinicki-psychologovia/

(red., ZM)

www.zoznam.sk/

Povinnosť držiteľov zbraní

Na základe výbornej operatívno-pátracej činnosti policajtov
Okresného riaditeľstva PZ v Pezinku bol objasnený prípad lú-
pežného prepadnutia v herni na Holubyho ulici z júla minulého
roku. Páchateľ maskovaný tmavými slnečnými okuliarmi a šil-
tovkou na hlave vo večerných hodinách 21. júla hrozil pracov-
níčke herne zapálením horľavej látky, ak mu nevydá peniaze.
Na krik a aktívny odpor zamestnankyne páchateľ spanikáril a
ušiel na neznáme miesto. Policajti neprestali po páchateľovi
pátrať. Dňa 19.1.2012 bol z uvedeného skutku obvinený 22-
ročný Pezinčan. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňa-
tia slobody na sedem až dvanásť rokov. (ORPZ)

Objasnili prípad lúpeže v herni

V pezinskom Centre voľného
času v Zámockom parku 9.
marca vyhodnotili okresnú sú-
ťaž medzinárodného projektu
EURÓPA V ŠKOLE. Ceny a
diplomy najúspešnejším súťa-
žiacim v kategórii písomných a
výtvarných prác odovzdala ria-
diteľka CVČ Mgr. Zuzana Ma-
jerníková. Práce žiakov zá-
kladných škôl a špeciálnych zá-
kladných škôl, ktorých bolo
143, hodnotila porota. Najlep-
šie práce postúpili do celoslo-
venského kola.

1.Patrik
Strezenický, ZŠ s MŠ Orešie,
Pezinok, 2. Žofia Kováčová, ZŠ
s MŠ Orešie, Pezinok 3. Domi-
nik Viliam Voštinár, ZŠ Vajan-
ského, Modra. Čestné uznanie:
Lukáš Mokrý, ZŠ s MŠ, Pe-
zinok, Natália Onuferová, ZŠ
Vajanského, Modra.

1. Se-
bastián Bobál, ZŠ Kupeckého,
Pezinok, 2. Leonard Slaninka,
ZŠ a MŠ Častá, 3. Barbora Duf-
falová, ZŠ Kupeckého, Pezi-

Výsledky:

Kategória 6-9 rokov:

Kategória 10-12 rokov:

Písomné práce žiakov základ-
ných škôl

nok. Čestné uznanie: Petra Gé-
ciová, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
Matúš Moravčík, ZŠ Vajanské-
ho, Modra, Patrícia Hanúsko-
vá, ZŠ Kupeckého, Pezinok,
Sebastián Jajcaj, ZŠ s MŠ Slo-
venský Grob.

1. Ni-
na Noskovičová, ZŠ s MŠ Slo-
venský Grob, 2. Erik Korbeľ, ZŠ
Na bielenisku, Pezinok, 3. Vik-
tória Vavreková, ZŠ Kupecké-
ho, Pezinok. Čestné uznanie:
Daniela Kovalová, Pezinok,
Linda Lintnerová, ZŠ s MŚ Slo-
venský Grob.

Kategória 13-15 rokov:

Výtvarné práce žiakov základ-
ných škôl

Kategória 6-9 rokov:

Kategória 10-12 rokov:

1. Lucia
Javorková, ZŠ Fándlyho, Pe-
zinok, 2. Mária Staňová, ZŠ Va-
janského, Modra, 3. David Ada-
mec, ZŠ Viničné. Čestné uzna-
nie: Jasná Peterová, ZŠ Vinič-
né.

1. Mi-
chal Mikulka, ZŠ Na bielenisku,
Pezinok, 2. Pavol Sklár, ZŠ Šen-
kvice, 3. Simona Straková, ZŠ
Šenkvice. Čestné uznanie: Na-
tália Augustiničová, ZŠ Šenkvi-

ce, Ľudmila Ferancová, ZŠ Ľ.
Štúra, Modra.

3.
Lenka Javorková, ZŠ s MŠ
Slovenský Grob. Čestné uzna-
nie: Petra Červenková, ZŠ Šen-
kvice, Laura Gašková, ZŠ Šen-
kvice.

1. Pe-
ter Čambál, ZŠ Vajanského,
Modra

3. E-
mil Farkaš, ZŠ Vajanského,
Modra

Čestné
uznanie: Ľudmila Vandáková, ZŠ
Vajanského, Modra, Lenka Bo-
hušová, ZŠ Vajanského, Modra

1. M.
Hacker, O. Dugovič, D. Sýkora,
ZŠ Na bielenisku, Pezinok.

Kategória 13-15 rokov:

Kategória 10-12 rokov:

Kategória 13-15 rokov:

Kategória 13-15 rokov:

Kategória 13-15 rokov:

Viera Odehnalová

Výtvarné práce žiakov špeciál-
nych škôl

Písomné práce žiakov špeciál-
nych škôl

Multimediálne projekty žiakov
základných škôl

Vyhodnotili okresnú súťaž Európa v škole

KAMENÁRSTVO GRANIT
Výroba hrobových základov,

náhrobných pomníkov,
hrobových rámov,

krycích a epitafných dosiek
z prírodného i umelého kameňa.

Holubyho 73, 902 01, Pezinok
0905 618 949, 033/641 23 11
www.kamenarstvo-granit.sk
rajcek.pavol@centrum.skPavol Rajček

KAMENÁRSTVO
GRANIT

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

�PRENAJMEM trojizbový byt na Severe. Tel 0908 838 841
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Pezinčania sú pravidelne in-
formovaní o množstve preven-
tívnych aktivít mestskej polície,
niekoho ale môže napadnúť
otázka, odkiaľ na to berú penia-
ze?Ak si niekto myslí, že mesto
pravdepodobne zbytočne „vy-
hadzuje“ tisíce eur v časoch
ekonomickej krízy, je na veľ-
kom omyle. Od roku 2007, kedy
začal nový projekt pod názvom
„Poznaním k hodnotnému živo-
tu“, každoročne MsP získava
okrem príspevku z mestského
rozpočtu 30 – 80 percent finan-
cií z rôznych grantov. Inak tomu
nie je ani tento rok, kedy sa
mestskej polícii podarilo získať
grant zo štátneho rozpočtu vo
výške 5 tis. eur.

Faktom ale je, že investície do
prevencie v Pezinku nie sú zby-
točne vyhodenými peniazmi.
Svedčia o tom doterajšie nielen
národné, ale i medzinárodné
úspechy. Bezpečnosť a infor-
movanosť, ktorú mestskí poli-
cajti zabezpečujú najmä pre de-
ti v školách, je práve v súčasnej
dobe veľmi dôležitá. (ms)

Náklady na prevenciu

sa pokrývajú z grantov

Chceli by ste pomôcť z zlep-
šeniu kvality života vo svojom
okolí? Máte nápad ako čosi u-
robiť a chýbajú vám finančné
prostriedky? Nadácia REVIA aj
v tomto roku bude pomáhať.
Uzávierka I. grantového kola je
10. 4. 2012 do 10.hod., uzávier-
ka II. grant.kola je 25. 5. a III. ko-
la 21. 9. 2012. Špeciálne tlačivo
elektronickej žiadosti nájdete na
www.revia.sk. Viac informácií a
konzultácie na 0905 960 797,
641 3011, revia@revia.sk

REVIA pomáha ľuďom

In
ze

rc
ia
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Pred 10 rokmi (2002)
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�

�

�

�
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Novým vlastníkom hotela Grand v Pezinku sa stal Milan Vadovič z
Bratislavy, ktorý ho údajne na základe najvýhodnejšej ponuky za 7 milió-
nov Sk získal od Ministerstva pre správu a privatizáciu národného ma-
jetku SR. Pôvodne stanovená cena bola 4 637 000 Sk. O kúpu hotela
mali záujem aj podnikatelia z Pezinka, avšak vybraný záujemca podal
najvýhodnejšiu ponuku.

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa oslávila 50. výročie vzniku.

Na slávnostnom zhromaždení v obradnej sieni MsÚ si účastníci pri-
pomenuli 10. výročie Mestskej polície v Pezinku.

Informovali sme o mestských poslancoch. Mestské zastupiteľstvo ma-
lo 36 poslancov. Poslancami boli: Andrej Alena, Irena Autisová, Miloš
Bačák, Pavol Boriš, Ing. Ľudovít Bauer, RNDr. Juraj Čech, Ing. Miroslav
Čech, Rudolf Čechovič, Ivan Dubek, Michal Dubek, František Féder, Vla-
dimír Féder, Peter Fraňo, Vladimír Gloznek, Ing. Vojtech Gottschall, Ján
Guštafík, Ing. Ľubomír Janoška, MUDr. Ingrid Janošková, Cyril Klamo,
Ing. Michal Kolárik, Bohuš Konečný, Henrich Kovačič, František Matia-
šovský, Rudolf Ondrovič, Ľubica Pilková, Ján Poľanský, Stanislav Pátek,
Ing. Štefan Rubín, Ing. Pavol Skovajsa, Stanislav Sobota, MUDr. Elena Ši-
monovičová, Igor Šimonovič, Doc. Ing. Stanislav Šilhár, Jana Tumová, Ka-
tarína Vladová, Ing. Dušan Valachovič. Primátorom bol Ing. Ivan Pessel

3. februára navštívil naše mesto minister školstva, mládeže a športu
Ján Pišút z prvej Mečiarovej vlády. Na stretnutie prišlo málo ľudí. Tí, čo
prišli, boli zaskočení nepopulárnym vystúpením ministra, že rezort ne-
má dostatok peňazí.

Vedúca odboru školstva a sociálnych vecí Mestského národného vý-
boru Š. Pullmannová píše o pezinských dôchodcoch, ktorých v meste
žije 2480 (Pezinok má 17 117 obyvateľov). V priebehu roka poskytli 196
dôchodcom jednorázový finančný príspevok v celkovej sume 94 tis. Sk.
Desiati dôchodcovia dostali vecnú výpomoc vo forme uhlia,dôchodcom
poskytovali príspevky na obedy (10 tis. Sk). V klube dôchodcov je orga-
nizovaných 129 členov, ktorí tu môžu tráviť príjemné chvíle pri hrách. K
dispozícii majú aj farebnú televíziu. V Stanici opatrovateľskej služby na
Bratislavskej ulici je umiestnených 12 dôchodcov, o ktorých sa starajú 4
opatrovateľky.

Závod pomocných prevádzok pri ZST Pezinok oslávil 25. výročie za-
loženia. Závod vznikol zlúčením dvoch samostatných závodov – stroj-
ného a stavebno-montážneho. Riaditeľom bol Ing. Valter Švestka.

Závod 06 Pozemných stavieb so sídlom v Pezinku dokončuje vý-
stavbu sídliska Muškát II. - Rozptyl, ktoré má kapacitu 312 bytov. Do-
končujú tiež výstavbu 22 triednej základnej školy s termínom odovzda-
nia 1.9.1982. Začínajú s výstavbou sídliska Sever, ktoré má mať 814 by-
tov. Riaditeľom závodu bol Zoltán Raška.

V Drevoindustrii odštepný závod Pezinok začiatkom marca obnovili skú-
šobnú prevádzku linky na výrobu drevovláknitých dosák pre nábytkárov.

Pred 20 rokmi (1992)

Pred 30 rokmi (1982)

O čom sme písali

Memorandum o spolupráci a
spoločnom postupe pri ochrane
plôch vinohradov na svahoch
Malých Karpát ako súčasti histo-
rického krajinného obrazu 8. mar-
ca podpísali na pôde Bratislav-
ského samosprávneho kraja.
Predseda BSK, štyria primátori a
deviati starostovia sa zaväzujú
chrániť ráz vinohradov. Podľa žu-
pana Pavla Freša je memoran-
dum silným signálom, že táto vi-
nohradnícka tradícia pod Kar-
patmi ostane zachovaná.

povedal bratislavský župan

Memorandum má za cieľ udr-
žanie historického i kultúrneho
dedičstva predošlých generá-
cií, ktoré po stáročia na súčas-
nej Malokarpatskej vínnej ceste
pestovali vinič a vyrábali víno. V

„Práve sme podpísali jedno
memorandum, ktoré je obrov-
ským prísľubom pre záchranu
vinohradov a vôbec vinárstva
ako takého v Bratislavskej žu-
pe. Máme jeden prekrásny pás,
kde stáročia, doslova stáročia,
sa pestoval vinič, robilo sa víno
a sme povinní svojim potom-
kom túto časť odovzdať. To zna-
mená, dostali sme to nie na to,
aby sme to použili, užili a neja-
ko zmenili, ale na to, aby sme to
zveľadili, ochránili a odovzdali
tým, ktorí prichádzajú po nás,“

Pavol Frešo.

neposlednom rade má podpo-
riť rozvoj cestovného ruchu, čo-
raz obľúbenejšej vínnej turistiky
a tým súčasne hospodársky
rozvoj celého regiónu. Župan
zdôraznil, že je našou povin-
nosťou zachovať tradície vo vi-
nohradníckych oblastiach, roz-
víjať ich a odovzdať toto dedič-
stvo budúcim generáciám.

Bratislavský kraj má v súčas-
nosti rozpracovaný nový územ-
ný plán, ktorý by mal presne vy-
medziť plochy vhodné na ďalšiu
urbanizáciu a priemyselný roz-

voj ako aj plochy vinohradov v
Malokarpatskej oblasti. Záväz-
né územné plány prijímajú jed-
notlivé mestá a obce, musia byť
pritom však dodržané záväzné
regulatívy územného plánu regi-
ónu.

spresnila
Memorandum podpísali: pred-

seda BSK Pavol Frešo, staros-
tovia mestských častí Rača Pe-

„V roku 1997 bola plocha
vinohradov 5108 hektárov, v ro-
ku 2011 klesla táto výmera na
4529 hektárov. Z toho vidieť, že
plochy vinohradov sa zmenšu-
jú,“ Jana Zlámalová.

ter Pilinský, Nové Mesto Rudolf
Kusý, Devín Ľubica Kolková,
Vajnory Ján Mrva, primátori
miest Svätý Jur Alexander Ach-
berger, Modra Hana Hlubocká,
Pezinok Oliver Solga, starostka
Limbachu Anna Hruštičová a
starostovia obcí Dubová Ľudo-
vít Ružička, Častá Stanislav Ja-
blonovský, Vinosady Milan
Lempochner a Doľany Jozef
Mruškovič. Súhlas s memoran-
dom vyslovil aj primátor Bra-
tislavy Milan Ftáčnik.

Mgr. Iveta Tyšlerová

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe v kraji
Primátori a starostovia sa zaviazali chrániť vinohrady

Dlho očakávané jarné a teplé počasie pomaly prichádza. Ľu-
dí to čoraz viac láka do prírody a založiť si ohník.Avšak mnohí si
v tej chvíli neuvedomujú, čo môže spôsobiť aj malý ohník. Vo
februári a marci 2012 evidujeme na Okresnom riaditeľstve Ha-
sičského a záchranného zboru v Pezinku viac ako 301 požiarov
v prírodnom prostredí. Príkladom môže byť aj požiar porastu o
rozlohe asi dvoch hektárov v neudržiavanom vinohrade pred
Svätým Jurom. Pri požiari zasahovalo až deväť hasičov so štyr-
mi hasičskými vozidlami, pričom boli použité aj genfovaky pre
hasenie v nedostupnom teréne. V tomto i v mnohých ďalších prí-
padoch možno hovoriť o nezodpovednom konaní občanov.

Dôrazne upozorňujeme občanov, aby nepoužívali otvorený
oheň a nefajčili na miestach so zvýšením požiarnym nebezpe-
čenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na mies-
tach, kde by sa mohol rozšíriť. Pri práci s ohňom v prírode treba
dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. Občania často spa-
ľujú odpad vo vinohradoch a v záhradách. Robia to tiež v blíz-
kosti lesných porastov, v čase, keď najviac hrozí vznik a šírenie
požiarov. Nezabezpečia okolie ohniska pred rozšírením požia-
ru, nedozerajú na spaľovanie, nemajú k dispozícii dostatočné
množstvo vody na uhasenie ohniska.

Pripomíname, že spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov a môže byť kvalifikované od priestupku až
po trestný čin a môže spôsobiť škody v prírode. Pri porušení po-
vinností fyzických osôb, citovaných v zákone o ochrane pred po-
žiarmi, môže OR HaZZ uložiť sankciu za priestupok až do výšky
331 €. (eo)

Jarné vypaľovanie suchých porastov
je veľmi nebezpečné

Z vyše tisícky dievčat, ktoré

sa zúčastnili na deviatich kas-

tingoch Miss Universe 2012 od

28. februára do 3. marca po ce-

lom Slovensku, komisia na čele

s riaditeľkou súťaže Silviou

Lakašovou vybrala dvanástku

finalistiek. Jednou z nich je aj

23-ročná Pezinčanka

. Finálový večer

s vyhlásením najkrajších Slo-

veniek sa bude konať 20. apríla

v Národnom tenisovom centre

v Bratislave. Program bude vy-

sielať Slovenská televízia.

Ak chcete našu reprezentant-

ku podporiť v diváckom hodno-

tení, môžete poslať esemesku

na jej podporu.

Alexan-

dra Klimeková

(r)

Finále Miss Universe

Nedávno vyšla ročenka

Trend-top, ktorá hodnotí kvalitu

reštaurácií a hotelov v roku

2012. Česť Pezinka v nej za-

chraňuje len reštaurácia Vinum

Galéria Bozen (Matyšák), ktorá

získala vo svojej kategórii tri a

pol hviezdičky z piatich mož-

ných, čo je hodnotenie „ veľmi

dobrá “. Z hotelov nebol medzi

špičku zaradený ani jeden.

Hodnotenie
reštaurácií a hotelov

Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlá-
silo súťaž na vymyslenie sloganu na podporu pitia mlieka na zá-
kladných školách. Do súťaže sa zapojilo 157 škôl z celého Slo-
venska. Z 1600 sloganov, malieb, kresieb a koláží porota určila
víťazstvo 7. C triede zo Základnej školy na Kupeckého ulici v Pe-
zinku. Cenu získala žiačka Simona Federová. Víťazný slogan
znie: „Školské mlieko je to naj, tak mi prosím trochu daj!“.

Víťazná trieda získala odmenu – výlet na poľnohospodársku
farmu Kočín a mliečne prekvapenie vo forme balíčkov od reno-
movanej slovenskej mliekárenskej spoločnosti. (r)

Vymysleli najlepší mliečny slogan

Desať finalistiek, desať krás-
nych dievčat z okresu Pezinok
sa už 26. mája stretne v súboji o
korunku krásy v súťaži MISS
OKRES PEZINOK 2012. Ich vý-
ber určili marcové semifinálové
kolá.

Súťaž o najkrajšie dievča náš-
ho regiónu je už tradičným spo-
ločenským podujatím s nády-
chom ženskej krásy a kultúrne-
ho rozmeru. Tento rok sa v pe-
zinskom Dome kultúry posled-
nú májovú sobotu uskutoční už
jeho siedmy ročník. Minulý rok
si víťazstvo vybojovala Nicole
Hromkovičová zo Šenkvíc, pr-
vou vicemiss sa stala Jana
Antalová z Modry a druhou vice-
miss Zuzana Miksová z Dolian.

Modelingová agentúra HE-
RIETT models, ktorá akciu kaž-
doročne pripravuje, tentokrát
pri výbere finálovej zostavy
spravila novinku – zorganizo-
vala po prvýkrát v histórii súťa-

že dve semifinálové kolá. Tie sa
konali začiatkom marca v kul-
túrnych stánkoch v Pezinku a
Modre. Na oboch castingoch
súťažiace dievčatá prekvapili
svojím zdravo sebavedomým
vystupovaním. Viaceré z nich
majú 14 rokov a prvýkrát stáli v
plavkách pred zrakmi hodnotia-
cej poroty alebo hovorili o sebe
a svojich túžbach v prípadnej
kariére v modelingu.

Postupujúce finalistky z Pe-
zinka, Limbachu, Svätého Jura
či Modry majú v súčasnosti ruš-
né obdobie. Viaceré z nich sa
pripravujú na maturity, okrem to-
ho musia absolvovať dohodnu-
tý predfinálový program. V
priestoroch agentúry HERIETT
models si ich týždeň po castin-
goch zobrala do parády profesi-
onálna fotografka, ktorá s nimi
nafotila portréty. Tie budete
môcť posúdiť sami, v máji ich
nájdete v centre mesta, naprí-

klad v nákupnom stredisku OC
Plus alebo na reklamných plo-
chách v centre Pezinka a Mod-
ry. Fotografie nájdete tiež v Pe-
zinčanovi či Modranských zves-
tiach.

Začiatkom apríla čaká finalist-
ky ďalšia podobná akcia – v
priestoroch HIP Centra sa budú
fotiť v plavkách z predajne Tina,
ktoré si oblečú aj cez finálový
večer. V športovo-relaxačnom
centre Sport Fitt sa pokúsia eš-
te pred finálovým večerom
trošku zapracovať na svojich
postavách.

Tohtoročnú missku môžete
ovplyvniť aj vy, a to hlasova-
ním v kategórii Miss Sympa-
tia. Podmienky hlasovania náj-
dete na spomínaných plagá-
toch. Vstupenky na finálový ve-
čer si môžete zakúpiť v Pezin-
skom kultúrnom centre, Dom
kultúry, Holubyho 42 od 1. má-
ja. (mm)

MISS OKRES PEZINOK 2012
Prípravy desiatich finalistiek sú v plnom prúde

Mesto Pezinok uzatvorilo zmluvu s firmou Revenge, a.s. ktorá
do nášho mesta dovezie 13 kontajnerov na zber šatstva, textílií,
hračiek a obuvi. Kontajnery budú rozostavené prevažne na stano-
vištiach pri kontajneroch na komunálny odpad na týchto mies-
tach: Ul. 1. mája č.6, Ul. 1. mája pri plavárni, Bystrická pri obcho-
de, Gorkého ul. č. 14, Za hradbami č.24, Cajlanská ul. pri kostole,
Ul. gen. Pekníka pri obchode, Svätoplukova ul. č. 7, Ul. L. Novo-
meského č. 48, Silvánová – Hroznová, na parkovisku, Moyzeso-
va ul. č. 20, Myslenická ul. pri Alpinke, Turie brehy, Fajgalská -
Vincúrska ul.

Kontajnery budú pracovníci firmy vyberať každý týždeň, v prípa-
de potreby po oznámení na Mestskom úrade (tel. 690 11 52) aj
častejšie. Kontajnery budú k dispozícii občanom približne v polo-
vici apríla. (OM)

Separovaný zber odevov, hračiek a obuvi

Prispením svojich 2 % z dane pomôžete získať financie na
podporu projektov v budúcom roku. Názov: REVIA – Malokar-
patská komunitná nadácia, sídlo: Moyzesova 26, Právna for-
ma: Nadácia, IČO: 36070181. (Revia)

Prispejte 2% z daní
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Aj v tomto roku pripravuje Li-
ga proti rakovine SR svoju už
tradičnú jedinečnú jednodňo-
vú finančnú zbierku, známu
pod názvom DEŇ NARCI-
SOV. Je to jediná finančná
zbierka, ktorú organizuje

LPR SR na Slovensku.
V tomto roku je to už v poradí 16. ročník a pripadol na deň 13.

apríl. Je to tradične piatok, no a tentoraz je to piatok trinásteho.
Sme však presvedčení, že to nijako neuberie na úspechu akcie
či pozitívnych emóciách a pekných zážitkoch.

Význam tejto zbierky aj účel pre ktorý sa organizuje, je už urči-
te všetkým známy. Liga proti rakovine SR jej výnosom pomáha
onkologickým pacientom a ich rodinám počas choroby, lieče-
nia, pomáha aspoň čiastočne, ak sa to v niektorých prípadoch
nedá úplne, zlepšiť kvalitu života tým, ktorí túto zákernú choro-
bu dostanú.Averu, ona si nevyberá – sú to deti, mládež, dospe-
lí bez rozdielu.

Verím, že aj v tomto roku sa stretneme v uliciach nášho mes-
ta ako aj v obciach, na školách, ktoré sa k nám pridajú. Za po-
moci našich dobrovoľníkov, členov klubu Venuša, skautov aj
my podporíme dobrú myšlienku a účel LPR SR, na ktorý sa
peniažky zbierajú. Príspevok je dobrovoľný, nerozhoduje jeho
výška.

Verím, že aj v tomto roku dosiahneme pekný výsledok.
Anna Štilhammerová

vedúca klubu Venuša Pezinok

Podporte finančnú zbierku
na podporu boja proti rakovine

DEŇ NARCISOV
13. 4. 2012

Mesto Pezinok a Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravili
21. februára v Dome kultúry pri príležitosti Svetového dňa sprie-
vodcov besedu s prof. JUDr. Ľudmilou Novackou, PhD. a Ing.
Violou Šuterovou PhD., vedúcou Katedry služieb a cestovného
ruchu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.
Za Mesto Pezinok ako hostia sa zúčastnili zástupca primátora
Ing. MilošAndel a predsedníčka komisie turistiky a cestovného
ruchu MsZ v Pezinku Mgr. Elena Jurčíková.

Prítomní členovia Klubu sprievodcov a občania mesta si vypo-
čuli informáciu o význame Svetového dňa sprievodcov cestovné-
ho ruchu a o úlohách sprievodcov. Dozvedeli sa tiež o možnos-
tiach odborného štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ako býva zvykom na podujatiach sprievodcov mesta Pezinok
i na túto besedu pripravili Doc. Ing. Viktor Wittlinger a Peter Ro-
nec obrazovú prezentáciu podujatí, ktoré Klub sprievodcov v
uplynulom roku organizoval alebo bol spoluorganizátorom. V
diskusii P. Ronec zdôraznil nutnosť ďalšieho vzdelávania sprie-
vodcov, pričom vyzdvihol skutočnosť, že väčšina členov klubu
navštevujeAkadémiu tretieho veku v Pezinku. O práci sprievod-
cu hovoril aj najaktívnejší sprievodca MVDr. Peter Weiss, ktorý
túto činnosť vykonáva i na národnej a medzinárodnej úrovni.

Na záver organizátori besedy poďakovali za účasť všetkým
hosťom. Okrem už spomínaných boli medzi nimi Jozef Mišuta
z Malokarpatského baníckeho spolku, Mgr. Milan Moravčík, lek-
tor ATV a Zuzana Roncová, študentka odboru tlmočníctva a
prekladateľstva na ÚK v Bratislave. (pr)

Beseda o cestovnom ruchu

nych regiónov Japonska. Dru-
há výstava je venovaná sta-
rostlivosti o kultúrne pamiatky –
ich konzervovaniu, reštaurova-
niu, zachovaniu kultúrneho de-
dičstva pre budúcnosť. Pre-
zentované umelecké diela
predstavujú bohyne v abeced-
nom poradí a svätice podľa ob-

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov navštívili bratislavské výstavy

Tretí februárový piatok sme sa spolu s ďalšími dôchodcami zú-
častnili Plesu seniorov Bratislavského kraja v priestoroch výsta-
viska Incheba. Od prvých chvíľ na podujatí vládla skvelá atmosfé-
ra. Pri vstupe nás vítali organizátori a hudba. Ples moderovali sú-
rodenciAndrejka Sabová a David Hartl.

Na podujatí sme sa veľmi dobre cítili, do tanca a na počúvanie
nám hrala Borovienka. Do programu prispeli spevácka skupina
Jajoba z Pezinka-Grinavy, Milan Vaškovič, Otto Kollmann s man-
želkou Sylviou, skupina Vidiek s Jankom Kuricom. Krásne tance
nám predviedli tanečníci zo Sun DanceAcademy pod vedením Mi-
roslava Kučeru, seniorky z Lúčnice a manželia Erika a Peter Miná-
rikovci. Sme veľmi vďační za túto akciu županovi Pavlovi Frešovi,
riaditeľke Malokarpatského osvetového strediska Anne Píchovej,
generálnemu riaditeľovi bratislavskej Incheby Expo Alexandrovi
Rozinovi a Darinke Mladenovovej, ktorá s nami spolupracuje.

Tešíme sa na stretnutie o rok.
Seniori z KD Hrnčiarska a Cajla

Zabávali sme sa na Plese seniorov

V okolí centra oddychu Gaudium a v priľahlých uliciach v Lim-
bachu sa v sobotu 11. februára uskutočnili preteky v orientačnom
behu pod názvom Limbašský Valentín. Podujatie, ktoré bolo sú-
časťou Zimnej ligy, oblasť Západ, za účasti 104 pretekárov v dva-
nástich kategóriách usporiadal KOB Sokol Pezinok. Trate postavil
Jaroslav Piják.

Víťazom hlavnej mužskej kategórie M19 sa stal Pavol Bukovác
z Farmaceutu Bratislava. Hlavnú ženskú kategóriu W19 vyhrala
Alena Bukovácová, taktiež z bratislavského Farmaceutu. Umies-
tnenia pretekárov KOB Sokol Pezinok: kat. M45 – 1. miesto Jozef
Fedor, 3. miesto Milan Beleš, kat. M10 – 1. Tibor Fedor, 3. Jakub
Fraňo, kat. Rodičia s deťmi – 3. Lacko Bachorec, kat. Open – 2.
Michal Václavík, v kat.W45 – 1.Iveta Majtánová, 2. Soňa Kavec-
ká, kat. W19 – 2. Lenka Jablonovská, kat. W10 – 1. Sofia Fraňo-
vá, 2.Alexandra Jančovičová.

Štartovali aj pretekári AŠK Pezinok, ktorí boli rovnako úspešní:
kat. Rodičia s deťmi – 1. Milan Demovič, M14 – 1. Andrej Du-
bovský, kat. W14 – 1.Alžbeta Dubovská. Veronika Vachová

Limbašský Valentín v orientačnom behu

Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov v spoluprá-
ci s Mestom Pezinok usporiada-
li v sobotu 17. marca brigádu v
okolí vinohradov pri Kejde. Na
brigádu za pekného slnečného
počasia prišli viacerí vinohrad-
níci a vinári, medzi ktorými bol
tiež primátor mesta Oliver Solga
a jeho zástupcovia Miloš Andel
a Ján Čech. Veľmi účinne po-
mohli aj firmy ecorec Sloven-
sko, VPS – Vinárstvo Pavelka
a syn a Vinárske družstvo po-
dielnikov Karpaty, ktoré poskytli
pracovníkov i techniku. Brigád-
nici čistili kanály od náletových
drevín, upravovali okolie ciest
vinohradníckeho chodníka a
spaľovali staré skládky révy.

Ďalšia brigáda, ktorej záme-
rom je pokračovať v uvedených

prácach, sa uskutoční v sobotu
28. apríla so zrazom o 9.00
hod. pri Kejde. Na brigádu pozý-
vame aj ostatných Pezinčanov.
Príďte pomôcť pri revitalizácii
pezinského chotára. Organizá-
tori sľubujú, že brigádnikov po-
hostia kvalitnými vínami z Vín-
nych trhov.

Upozorňujeme občanov a ma-
jiteľov vinohradov, aby nevyvá-
žali a neukladali v chotári od-
pad po reze viniča, tento je po-
vinný likvidovať každý sám.

Zároveň vyzývame majiteľov
vinohradov, aby sa o ne starali v
zmysle zákona o ochrane pôdy.

Druhú júlovú sobotu sa usku-
toční v lokalite Stará hora a oko-
lí prvýkrát podujatie s názvom
Víno a levanduľa. Organizá-
tori očakávajú, že o toto po-

dujatie priamo vo vinohradoch
bude zo strany verejnosti i za-
hraničných hostí veľký záujem,
aj preto žiadajú vinohradníkov,

aby sa postarali o svoje vino-
hrady a prispeli tak k dobrej re-
prezentácii pezinského vino-
hradníctva. (ob)

Brigády na revitalizácii pezinského chotára

Slovenská republika po vstupe do Európskej únie sa pros-
tredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zis-
ťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho
realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch,
úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách
EÚ. Získané údaje umožňujú nielen medzinárodné porovnáva-
nie Slovenska v rámci EÚ, ale i analyzovanie životnej úrovne do-
mácností na Slovensku.

V Slovenskej republike bolo pre rok 2012 do zisťovania vy-
braných takmer 6 tisíc domácností, vo viac ako 300 obciach,
tiež na území mesta Pezinok a Pezinského okresu.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2012. Realizova-
né bude prostredníctvom externých spolupracovníkov, ktorí sú
poverení funkciou opytovateľa Štatistického úradu SR. Ten je
povinný pri návšteve v domácnosti preukázať sa poverením a
odovzdať písomnú informáciu o účele zisťovania.

Všetky informácie a názory, ktoré dotazovaní poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Osoby, ktoré
sa zisťovania zúčastnia, sú viazané mlčanlivosťou aj po skon-
čení zisťovania.

Neposkytujte údaje osobám, ktoré sa nepreukážu príslušným
„Poverením opytovateľa“ a dokladom totožnosti. Bližšie infor-
mácie na tel.č. 02/69250 400, 02/69250 410. (ŠÚ SR)

Pezinskí sprievodcovia v rám-
ci svojho vzdelávania a pri prí-
ležitosti Svetového dňa sprie-
vodcov navštívili vo februári
Slovenské národné múzeum v
Bratislave, kde si pozreli dve
pozoruhodné výstavy - „Japon-
ské remeslá – tradícia a zruč-
nosť “ a „Bohyne a svätice“. Pr-

dobí kedy žili: starokresťanské,
stredoveké, novoveké, sväto-
rečené v 19. storočí.

Výstavám sa pezinskí sprie-
vodcovia mimoriadne pote-
šili, zaujali ich nielen pre ob-
sah, ale prispeli aj k rozšíreniu
ich vedomostí.

Peter Ronec

vá výstava je orientovaná na vý-
chovu a vzdelávanie od naro-
denia dieťaťa v rodine, škole až
po dospelosť. Predstavuje zruč-
nosť tvorcov a krásu diel z dre-
va, papiera, textilu a bambusu,
kovu i skla. Môžete tu obdivo-
vať výtvory zo známych kováč-
skych a textilných dielní z rôz-

Štatistické zisťovanie o príjmoch
a životných podmienkach
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V sobotu 18. februára sa už
po štvrtýkrát v našom meste u-
skutočnilo podujatie Pezinské
vínne pivnice. Za veľmi krátky
čas sa stala táto forma vinár-
skej turistiky jednou z najpopu-
lárnejších kultúrno-spoločen-
ských akcií v Pezinku. Potvr-
dzuje to aj množstvo predaných
lístkov a zúčastnených ľudí.

Organizátor podujatia občian-
ske združenie Museum Vino-
rum so svojimi partnermi Malo-
karpatským múzeom, Združe-
ním pezinských vinohradníkov
a vinárov a mestom Pezinok pri-
pravili tento rok 26 zastávok, po-
čas ktorých mohli návštevníci
degustovať vína od 34 vinárov.
Zastúpení boli všetci domáci vý-
robcovia vína, ktorých doplnili
vybraní pozvaní hostia z okoli-
tých obcí, čím sa Pezinské vín-
ne pivnice stali najozajstnou
prehliadkou najlepších vín z

Pezinka a blízkeho okolia.
Akiste aj táto skutočnosť spo-

lu s vydareným počasím spô-
sobili, že nálada počas poduja-
tia bola vynikajúca a organizá-

tor dostal množstvo pozitívnych
ohlasov. Návštevnici na niekoľ-
kých zastávkach určite ocenili
aj ponúkané regionálne gastro-
nomické špeciality či kvalitné

slovenské syry. Už teraz sa te-
šíme na budúci ročník, kedy
Pezinok oslávi sviatok sväté-
ho Valentína spôsobom sebe
vlastným. Martin Hrubala

Valentínske degustovanie v pezinských pivniciach sa vydarilo

Aj na vínach Milana Skovajsu
si ochutnávači zgustli. FOTO (mo)

Vino Gallery Milana Bejdáka v
Tureckom dome na Radničnom
námestí po šiestich rokoch u-
končila svoju činnosť. Strohý
fakt, možno ho niekto okomen-
tuje, veď nevadí – krčiem je v
Pezinku dosť, ale sú aj takí, čo
je im to ľúto. Mne je isto ľúto. Za
čím? Počas tých šiestich rokov
Milan dokázal do starobylých
pivníc (vraj jedných z najstar-
ších v Pezinku) „narvať“ kopec
kultúry, a to v širšom slova zmy-
sle. Na akúsi vináreň rozhodne
nadpriemerná činnosť.

Vino Gallery bola vskutku iná
vináreň ako ostatné. Mnoho-
krát plnila funkciu klubovne, kde
si ľudia mohli podebatovať v in-
tímnom prostredí pri sviečkach.
Viem, že to bol priestor – akýsi
azyl - pre rôzne záujmové skupi-
ny, spolky, priateľov... Výnimoč-
nosť bola aj v tom, že sa tam nik-
dy nefajčilo, čo len umocňovalo
vône vín, ktoré Milan rozlieval.
On, resp. jeho Zuza (ako vravel
každej svojej servírke). Vínko
tam nebolo len bohapusté „ bie-
le “ a „ červené “, ale taký výber
viacerých odrôd, za ktoré by sa
nemuseli hanbiť ani podniky, kto-
ré si kriedou pripisovali na svoje
reklamné tabule rôzne hviezdič-
ky... Priestor vinárne s terasou
bol ako stvorený na muziku pri
vínku, sviečkach i tých makre-
lách, „ které byly udelané po mo-
ravsku “. A tá muzika bola mno-
hokrát skvostná, cez folk, blues,
jazz, šansón, pop, world music

až po dychovku a aj experimen-
tálnu muziku. Pár mien, ktoré ho-
voria za všetko: Sisa Michalide-
sová, Peter Preložník, Zuzana
Homolová, Maroš Kramár (krst-
ný otec vinárne), Vladimír Mer-
ta, Laco Déczi, Feelme Pettra
Bittnera, Staré tiene – The Sha-
dows Revival, Silvia Josifoská,
Azucar Cubana, Paľo Hammel,
Jano Ponka Duban, Peter Bon-
zo Radványi, The Resenators,
Milan Konfo Konfráter, Roman
Šugi Chovanec, Slavo Repas-
ký, Funny Felows Romana Fé-
dera, Zuzana Haasová, The Su-
sie Haas Band, Vrbovskí víťazi,
Juraj Dura Turtev, Miloš Želez-
nák, Karpatské horké, Grape-
frui Dead, Šenkvická ľudovka,
rakúska dychová hudba, PAM
Band, Ad Una Corda, Tugerina
Casa, De Mawe, Edakt-&Funk-
inspired live, Small Ruminants,
Igor Papan IGI. Asi ich je oveľa
viacej, čo vo Vino Gallery kon-
certovali. Boli aj „tancovačko-
vé“ kapely, ale tie ani nespomí-
nam. Za zmienku stoja aj čítač-
ky poézie, ukážky tanca (Fla-
mengo), populárne gramo-
duely Štrbu a Boriša, výstavy (fo-
to...), premietanie filmov (Kineč-
ko pod hviezdami), rôzne párty,
fašiangy, silvestre, burzy, ale i D.
J. Makrell.

Boli časy, keď Milan vám nača-
poval pravú plzničku (nie poľ-
skú) do vychladeného krígľa (po-
háre chladil špeciálne pre tento
účel v chladničke) a vy ste si

mohli odpočinúť v „ senior kúti-
ku“ v historickej posteli (každý
druhý podnik má detský kútik,
ale „senior kútik mala len Vino
Gallery “).

A tých ľudí, čo sme tam po-
stretávali, zážitkov, spomienok,
… o jóój.

Škoda, že je koniec, ale je tu i
malé zadusťučinenie, že to ne-
bolo márne. A ja viem, že Milan
to roztočí opäť a opäť nekon-
venčne. Jeho Vino Gallery s te-
rasou od apríla nájdete v Starej
radnici. Tešíme sa!

Paľo Boriš & co.

Vino Gallery po šiestich rokoch (ne)skončila

Spolok priateľov dobrého vína Grinavský hro-
zen pozýva na 6. Grinavskú ochutnávku vín,
ktorá sa uskutoční v sobotu 14. apríla v pries-
toroch Základnej školy Pezinok, Orešie. Po-
dujatie sa bude konať v čase od 14.00 do
20.00 hodiny. Máte jedinečnú príležitosť o-
chutnať a ohodnotiť všetky vystavené vína a
zároveň určiť ich poradie.

Víťazné vína budú ocenené. O dobrú nála-
du sa postará Dychová hudba Grinavanka. (dš)

Grinavčania pozývajú na výstavu vín

FOTO Ján Štrba

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

Ponuka stavebných prác:
– spevnené plochy – zámkové dlažby

– realizácia obkladov a dlažieb

– stavebné práce – výstavba objektov bytového i nebytového cha-
rakteru na kľúč

búranie a demolácie budov s odvozom a uložením na skládke

kompletné rekonštrukcie stavieb

betonárske práce rôzneho charakteru

výkopové práce mechanizmom JCB 3 CX, UNC 060
3

Pred realizáciou prác vám vypracujeme cenovú ponuku, na zá-
klade zameraného rozsahu prác.

Uvedené práce možno objednať priamo v sídle spoločnosti u pána
Holeca na tel. čísle 033/645 23 21, mobil 0903 230 332,
e-mail: , @petmas stonline.sk

–

–

–

–

holec petmas.eu@

Už po fašiangoch a školských karnevaloch sa uskutočnil tohto-
ročný celomestský Detský rozprávkový karneval v Dome kultúry.
Organizátori Pezinské kultúrne centrum a Centrum voľného času
vsadili na osvedčený program - rozprávku v podaní amatérskych
hercov z CVČ a zabávačku Disko Jarku. Deti sa výborne zabávali,
plným dúškom si užívali čas v prestrojení víl, zvieratiek, indiánov,
motýlikov a v iných pútavých maskách od výmyslu sveta. Mamič-
ky sa postarali o to, aby sa ich ratolesti v karnevalových kostý-
moch dobre cítili a aby tiež medzi ostatnými deťmi v maskách aj
voľačím zaujali. Nakoniec všetko vyšlo ako malo vyjsť - na karne-
valovom veselí vládla dobrá nálada, bolo veľa masiek, deti i rodi-
čia odchádzali domov spokojní a o to organizátorom aj tentoraz
išlo. (mo)

(Ne)fašiangový celomestský karneval

Mariášový klub Pezinok (MKP) usporiadal 18. februára v Do-
me kultúry 1. ročník Veľkej ceny Pezinka vo volenom mariáši.
Turnaj bol zaradený do seriálu slovenskej extraligy a zúčastnilo
sa ho 339 účastníkov.

Výsledky turnaja boli pre náš klub uspokojivé. Ferdinand Ja-
ník bojoval o víťazstvo do posledných chvíľ a len slabšia karta
vo finálovom kole mu zabránila dosiahnuť výraznejší úspech.
No konečné piate miesto je tiež veľmi pekný výsledok. V súťa-
ži družstiev za domáci klub bodovali ešte Dušan Medzihradský
(29. miesto), Vladimír Krchnák (42.), Ján Gálik (52.), Anton Jur-
kovič (62.) a Miroslav Jurka (64.). Družstvo v Pezinku obsadilo
4. miesto a celkovo figuruje na 11. priečke.

Pre povinnosti klubu v slovenskej extralige sa posunul termín
tradičného jarného mariášového turnaja Otvorené majstrov-
stvá okresu Pezinok. Tento rok sa uskutoční v sobotu 28. apríla
v Spoločenskej sále pezinského Domu kultúry. Zápis do turnaja
je od 8.00 do 9.15 hod. priamo na mieste, účastníkov čaká boha-
té občerstvenie.

Vlani nás bolo 213 a tento rok by podobný počet znamenal, že
spolu s extraligovou účasťou 339 hráčov sa Pezinok stáva
„hlavným mestom“ mariášu na Slovensku. Ing. Michal Pitoňák

Veľkú cenu Pezinka striedajú

Otvorené majstrovstvá okresu
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APRÍL

1.4. Maľované vajíčko

2.- 5.4. Letné tábory

14.4. Pezinský demižón

12.4. Ovečky na lúke

18.4. Cena mesta Pezinok

18.4. Drôtikovanie

19.4. Tulipán z dlane

19.4. Bludisko

20. - 21.4. VÍNNE TRHY PEZINOK 2012

21.4. O Kráľovi Jonátovi

25.4. Pohár priateľstva

25.4. Ako to robili naše babky I.

o 16.00 hod. - – tvorivé dielne nielen pre

deti, ale aj mamičky a babičky. Vajíčka na rôzne spôsoby, rôznych

veľkostí a netradičných techník. Miesto konania: Galéria insitné-

ho umenia, Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255. Kontakt: Mgr.

Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 4035,

- – do letných táborov je možné prihlásiť sa

od pondelka do štvrtka v čase od 13.00 do 17.30 hod. osobne v

CVČ. Ponuku nájdete na web stránke CVČ od 30. 3. Kontakt:

033/641 2020, 0911 402 021.

o 9.00 hod. - – tradičný turnaj trojíc, pé-

tanque. Miesto konania: areál SOŠ na Komenského ulici. Kon-

takt: Pétanque Club Spiders Pezinok, Marek Sobolič, 0903 779

169, marek.

o 10.00 hod. - – Mama, ocko, poď sa hrať.

Stretnutie s rodičmi a ich deťmi, tvorivé dopoludnie v CVČ.

Vstupné: 1,50 €. Kontakt: 033/641 2020, 0911 402 021.

o 9.00 hod. - – medzinárodná súťaž v

účesovej tvorbe. Miesto konania: Športová hala SOŠ. Kontakt:

Mgr. Elena Jurčíková, tel. 033/644 3779, ,

o 16.00 hod. - – kreatívna streda je pre

všetkých nad 10 rokov, čo radi vyrábajú. Vstupné: deti 2,50 €,

dospelí 4,50 €. Kontakt: 033/641 2020, 0911 402 021

o 10.00 hod. - – Mama, ocko, poď sa hrať –

tvorivé dopoludnie detí so svojimi rodičmi v CVČ. Vstupné dieťa

1,50 €. Kontakt: 033/641 2020, 0911 402 021.

o 10.00 hod. - – pohybovo-vedomostná hra pre

deti tretieho a štvrtého ročníka ŠKD. Kontakt: 033/641 2020,

0911 402 021.

- – 17. ročník výstavy a

degustácie vín. Miesto konania: Dom kultúry. Kontakt: Ing. Oľga

Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov, 0907

744 101,

16.00 hod. - – divadlo Žihadlo – so-

botné rozprávkové divadelné popoludnie pre deti. Miesto ko-

nania: CVČ – prístavba. Kontakt: 033/641 2020, 0911 402 021.

o 9.00 hod. - – súťaž v miešaní nápojov

a flambovaní. Miesto konania: školský internát SOŠ, Komen-

ského ulica. Kontakt: Mgr. Elena Jurčíková, tel. 033/644 3779,

,

o 15.00 hod. - – 10. ročník

kurzov varenia tradičných jedál spojených s aktuálnou pred-

náškou. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku.

pezinok@sng.sk,

www.sng.sk

sobolic@gmail.com

info@soskompk.sk

www.soskompk.sk

o.bejdakova@centrum.sk

info@soskompk.sk www.soskompk.sk

Kontakt: Mgr. Miroslava Kišoňová, Mgr. Monika Chvosteková, tel.

033/641 3347, ,

o 14.00 hod. - – deti z krúžkov sa zapoja do

skrášľovania okolia CVČ.

od 15.00 do 18.00 hod. - – voľný predaj a

kúpa rôznych predmetov, hračiek, kníh, obrazov a iných vecí,

ktoré vám doma zavadzajú. Miesto konania: Galéria insitného

umenia – Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255. Kontakt: Iveta Žá-

ková, 0911 334552, 033/640 4035, , www.sng.sk

o 14.00 hod. - – slávnosť patróna ha-

sičov, organizuje Malokarpatské múzeum v spolupráci s OR

HaZZ a Dobrovoľným hasičským zborom v Pezinku. Miesto

konania: Malokarpatské múzeum, Ul. M.R.Štefánika. Kontakt:

PhDr. Martin Hrubala,PhD., tel. 033/641 2057,

,

o 9.00 hod. - – 7. ročník

Medzinárodného šachového turnaja. Organizátor: Malokarpat-

ské múzeum v spolupráci s Klubom šachu Pezinok. Miesto: Dom

kultúry. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., tel. 033/ 641 2057,

, , Mgr. Ti-

bor Pobuda, 0905 861 666,

o 16.00 hod. - – tvorivé

dielne pre deti pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky budú obda-

rované zhotoveným darčekom od svojich ratolestí a deti si môžu

zašantiť na priestrannom dvore. Miesto konania: Galéria insit-

ného umenia, Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková,

0911 334 552, 033/640 4035, , www.sng.sk

o 11.00 hod. -

. Miesto konania: centrum

Klubovňa skautov, Cajlanská 88. Kontakt:

o 18.00 hod. - – podujatie sa koná pri príležitosti

Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Miesto konania: Malokar-

patské múzeum, Ul. M.R. Štefánika. Kontakt: Mgr. Andrea

Jamrichová, tel. 033/641 3347, ,

od 10.00 hod. - – Deň otvorených dve-

rí. Vstup do galérie zadarmo. Miesto konania: Galéria insitného

umenia, Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255. Kontakt: Mgr. Iveta

Žáková, 0911 334 552, 033/640 4035, ,

www.sng.sk

o 17.00 hod. - – slávnostné posedenie

vinohradníkov, vinárov a priateľov vína pri príležitosti sviatku ich

muzeumpezinok@nextra.sk www.muzeumpezi-

nok.sk

pezino@sng.sk

muzeumpezi-

nok@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk

muzeumpezinok@nextra.sk www.muzeumpezinok.sk

tibor.pobuda@gmail.com

pezinok@sng.sk

medfed@gmail.com

muzeumpezinok@nextra.sk

www.muzeumpezinok.sk

pezinok@sng.sk

25.4. Deň Zeme

29.4. Burza v mlyne

6.5. Sviatok sv. Floriána

12.5. Memoriál Richarda Rétiho

13.5. Mamičke najkrajší darček dám

17.5. Krajské majstrovstvá v orientačnom behu

žiakov základných a stredných škôl

19.5. Noc múzeí

19.5. Deň múzeí a galérií

25.5. Deň sv. Urbana

MÁJ

Kalendár podujatí na II. štvrťrok 2012Kalendár podujatí na II. štvrťrok 2012
patróna. Miesto konania: Malokarpatské múzeum, Ul. M.R. Šte-

fánika. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., Mgr. Ľubomír

Janečka, tel. 033/641 2057,

o 9.00 hod. - –

turnaj určený pre registrovaných slovenských hráčov. Miesto

konania: Areál SOŠ na Komenského ulici. Kontakt: Pétanque

Club Spiders Pezinok, Marek Sobolič, 0903 779 169,

od 15.00 do 18.00 hod. - – voľný predaj a

kúpa rôznych predmetov, hračiek, kníh, obrazov a iných vecí,

ktoré vám doma zavadzajú. Miesto konania: Galéria insit-

ného umenia, Schaubmarov mlyn, Cajlanská 255. Kontakt: Mgr.

Iveta Žáková, 0911 334552, 033/640 4035, ,

- – 9. ročník predajných keramic-

kých trhov za účasti keramikárov z rôznych štátov Európy. Miesto

konania: Malokarpatské múzeum, Radničné nám., Kollárova ul.,

Ul. M.R. Štefánika. Kontakt: PhDr. Danka Kopálová, Renáta Ja-

kubcová, Mgr. Monika Chvosteková, tel. 033/641 3347, 0911 404

053, , www.muzeumpezinok.sk

od 17.00 hod. - – 5. ročník bluesového ve-

čera. Stretnutie známych kapiel a ich hostí. Hudba, tanec, klobá-

sa. Miesto konania: Galéria insitného umenia, Schaubmarov

mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 0911 334 552, 033/640 4035,

,

o 16.00 hod. -

Miesto

konania: centrum bude na Kejde. Kontakt:

- – 2. ročník osláv sv. Jána. Mies-

to konania: Lúka pri hasičoch, Hasičská ulica. Kontakt: Mgr. Miro-

slava Kišoňová, tel. 033/641 20 57, ,

o 10.00 hod. - – prehliadka báb-

kových a divadelných predstavení rôznych súborov hrajúcich pre

deti, ktoré sa budú prezentovať počas celého dňa a večer uvidíte

predstavenie určené dospelým. Miesto konania: Galéria insit-

ného umenia, Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková,

0911 334 552, 033/640 4035, ,

muzeumpezinok@nextra.sk

www.muzeumpezinok.sk

ma-

rek.sobolic@gmail.com

pezinok@sng.sk

www.sng.sk

muzeumpezinok@nextra.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

medfed@gmail.com

muzeumpezinok@nextra.sk

www.muzeumpezinok.sk

pezinok@sng.sk

26.5. Majstrovstvá Slovenska dvojíc, pétanque

27.5. Burza v mlyne

8.- 10.6. Keramické trhy 2012

16.6. Blues na mlyne

22.6. Okresné kolo Národnej cyklistickej súťa-

že žiakov materských, základných a stredných škôl.

23.6. Pálenie Jánskych ohňov

23.6. I. ročník festivalu bábok

V programe chýbajú akcie Pezinského kultúrneho centra,

ktoré nám termínovo a obsahovo upresnený štvrťročný

plán vlastných podujatí neposkytlo.

,

JÚN

www.sng.sk

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom mimoriadnom
zasadnutí 15. marca schválilo predloženie žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom „Revi-
talizácia – obnova parku historickej časti Grinava“. Navrhované
riešenie zahŕňa priestor medzi katolíckym a evanjelickým kosto-
lom na Myslenickej ulici, ktorý by mal slúžiť pre obyvateľov na
stretávanie sa, organizovanie rôznych podujatí, relax a tiež na
dôstojné miesto pre pamätníky obetí oboch svetových vojen.
Uvažuje sa tiež so zatraktívnením územia pozdĺž potoka, peším
prístupom ku kostolom mimo hlavnej cesty, možnosťou behania,
kočíkovania či korčuľovania.

Projekt bol 13. marca prezentovaný obyvateľom Grinavy. Zá-
mery revitalizácie parku historickej časti Grinava, ako ich pred-
stavili autor projektu Ing. Radovan Rusnák a poslanec za Grinavu
PhDr. Milan Grell, prítomných zaujali. Na prezentácii sa zúčastnili
aj primátor mesta Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. Miloš
Andel a Ing. Ján Čech, ktorí túto aktivitu podporili.

Náklady na financovanie projektu sú 420 580 €, z
toho 399 551 € z fondov EÚ a 21.029 €
(5%) z vlastných zdrojov.

Projekt obnovy parku v Grinave
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Veľkonočné trojdnie predchá-
dzal štyridsaťdňový pôst, ktorý
sa začal Popolcovou stredou. V
Pezinku sa nevarili osobitné
pôstne jedlá, pretože strava bo-
la chudobná počas celého ro-
ka. Varili sa fazuľové, zemiako-
vé a šošovicové polievky, slíže,
buchty a lokše. V piatok a sobo-
tu sa mäso nevarilo.

V Grinave ľudia domy líčili
dvakrát v roku: na Veľkú noc a
na hody. Fasády natierali na bie-
lo a sokle na spôsob kávovej
alebo zelenej farby, ako sa ko-
mu páčilo. Na rozdiel od Slo-
venského Grobu, kde

ievali:

V
tento deň pán farár v kostole po-
žehnal jabrátka, ktoré si ľudia
vzali domov. Ukladali ich do
maštale a na húru proti zlým du-
chom, niektorí aj do vinohradu
na štek.

Aj na Cajle chodievali na
Kvetnú nedeľu po domoch deti
- dievčatá a chlapci s .
Bola to malá vŕba, na ktorej boli
zavesené (vyfúknuté
vajíčka), oblepené a zla-
tom, zavesené na nitke. Boli to

alebo džbánky. Kršáky
mali trup z vajíčka, ku ktorému
boli pripevnené tri krídelká z fa-
rebného papiera. Všetky

nezavesili na ale
niektoré nosili v košíčku, z kto-

„Či je toto nový dom, nové leto,
by vám páni hospodári pekne
zaspívali. Hej sa hory zelenajú,
krásne kvietky rozkvitajú. Tade
chodí Matka Božia, hľadajúca
Syna svojho premilého. Budte
vy, babenky, veselé, my vám to
létečko neseme. Pekné, zele-
né, rozmarínové, na pamiatku
Krista, spomen duša čistá...“

létečkem

výduvky
šáším

kršáky

vý-
duvky létečko,

líčili do-
my na zeleno a modro, preto
ich prezývali .
Cestu pred domom v Grinave
polievali každú sobotu a záro-
veň vykosili jarky pre domami, v
ktorých sa deti hrávali. Dvor de-
ti zametali bez toho, aby im to
rodičia prikazovali.

Na Kvetnú nedeľu chodievali
v Grinave dievčatá s létečkem,
čo bola vlastne kratšia haluz z
vŕby, ozdobená vajíčkami. Pri
príchode do domu zasp

„bobelenkové“

Kvetná nedeľa

rého si gazdiná vybrala. Deti pri
podomových obchôdzkach
spievali túto pieseň:

Na Zelený štvrtok dopoludnia
sa pri sv. omši „zaviazali zvo-
ny“. Keďže sa nezvonilo, zvony
v kostole nahradili rapkáče. V
kostolnej veži v Grinave sa do-
dnes nachádza veľký drevený
rapkáč, ktorým zvonár zvonil po
zaviazaní zvonov. Zvony sa
rozviazali až na Veľkonočnú vi-
gíliu na Bielu sobotu.

Na Veľký piatok sa v Grinave
konzumovali ryby – slanečky,
kilo ktorých vtedy stálo 50 halie-
rov. Rodina si ich nakúpila plný

. Ľudia ich vyumývali a celý
deň a noc ich močili v sladko-
kyslom náleve, lebo boli veľmi
slané. Po ich na-
jemno nakrájané naložili do

pričom medzi ne kládli vrst-
vy cibule.

Na Veľký piatok sa v Pezinku
držal prísny pôst. O 14. hodine
sa vybrala procesia Pezinča-
nov na pezinskú kalváriu v lese.
Procesia kráčala od farského
kostola, pričom niektorí veriaci
sa pridávali aj pri Božej muke
na Kozej ulici alebo pri Kaplnke
sv. Rozálie. Pri tejto kaplnke bo-
lo aj oficiálne zastavenie s mod-
litbou. Na čele procesie išli mi-
ništranti s krížom, za nimi muži

Keď išiel Pán Ježiš do Jeruza-
lema

pre naše spasení, pre sve umu-
čení,

tie židovské dietky, tak ho vítali,
zlaté rúcho pod neho stlali.
Kerá rúcha nemala, ratolesti vza-

la,
aj tá Ježišovi chválu vzdávala.
Leto zelené, rozmarínové,
na pamiatku Krista, spomeň du-

ša čistá.
Buďte tu babičky veselé, už vám

to letečko neseme.
Či je toto nový dom, nové leto

máme
aj vám, páni hospodári, pekne

zaspívame.
Buďte tu babičky veselé, s Pa-

nem Bohem zostávajte.

kýbl

vypucovaní
ký-

bla,

Zelený štvrtok

Veľký piatok

a na konci ženy. Pán kaplán a
modleník Ján Kovačovský, pre-
zývaný Prašúch, išli približne v
strede sprievodu, blízko žien,
pretože tie najviac spievali, chla-
pi zvykli viac vyprávať ako spie-
vať. Modleník sa cestou pred-
modlieval modlitbu posvätného
ruženca a prechádzajúc cez
mesto veriaci spievali aj nábož-
né piesne. Keďže na kalvárii ne-
boli zastavenia krížovej cesty,
veriaci stáli na mieste a pán
kaplán pred nimi pri troch krí-
žoch. Po úvodnej piesni, ktorou
pozdravili svätý kríž, nasledo-
vali modlitby a kázeň. Po prí-
chode z kalvárie boli vo far-
skom kostole obrady Veľkého
piatku. Boží hrob bol postavený
v bočnej Kaplnke sv. Anny zo
strany bočnej lode. Každú hodi-
nu sa pri ňom striedala stráž
ako povinná pocta – skauti a
mládež.

Ráno na Bielu sobotu sa pri
sv. omši „rozviazali zvony“, vy-
konal sa obrad s ohňom a boli
pokrstení katechumeni. Večer z
pezinského farského kostola v
rámci obradov Vzkriesenia vy-
šla procesia mestom rovnakým
spôsobom, ako na slávnosť
Božieho Tela. V procesii boli na-
stúpení hasiči a dychová hud-
ba, niesla sa socha Vzkriese-
ného, paškál a pod baldachý-
nom pán farár niesol Preve-
lebnú sviatosť Oltárnu. Veriaci
ľud pri tom spieval: Aleluja,
chváľme Boha, Boha svojho.
Procesia sa vrátila späť do far-
ského kostola, kde pán farár
udelil eucharistické požehna-
nie. – čiže
po procesii sa skončil pôst a ľu-
dia si mohli odrezať zo šunky.

Veľkonočná nedeľa ako naj-
väčší sviatok v roku sa svätil
účasťou na svätej omši v kosto-
le, ale aj slávnostným obedom.
Okrem sviatočnej hovädzej po-
lievky to bolo predovšetkým
kozliatko, ktorého chrbát bol na-
plnený plnkou zo žemlí a steh-
ná a ostatné mäso sa podávali
vyprážané spolu so zemiako-

Biela sobota

Veľkonočná nedeľa

„Až odspívali aleluja“

vým šalátom Na Veľkú noc už
mali Pezinčania napečené bá-
bovky , orechové a ma-
kové záviny ako aj pagáče a va-
jíčka pre šibáčov. Popoludňaj-
ším druhým jedlom bola údená
šunka, varená v kapuste, s chle-
bom.

Na Veľkonočný pondelok cho-
dili pezinské deti šibať korbá-
čom a polievať do rodín svojich
príbuzných. Niektoré deti obišli
aj takmer všetky domy a tak vyu-
žili šancu zarobiť si 50 halierov,
koláč alebo vajíčko, ktoré pri-
niesli domov. Deti si nemuseli
nosiť so sebou vodu, keďže v
každom dome bola studňa a
studne boli aj na uliciach. Sta-
čilo im naťahať si vodu zo stud-
ní pomocou reťaze. Mládenci
vytvárali skupiny v počte asi
štyria až šiesti, ktoré chodili spo-
ločne šibať dievčatá alebo prí-
buzné. Každý z nich mal vlast-
ný malý korbáč, ale nosili so se-
bou aj veľký spoločný korbáč,
na ktorý im každá vyšibaná
dievčina zavesila stužku. Po
skončení šibačky potom podľa
počtu stužiek zistili, koľko do-
mácností navštívili. Mládenci
dostali od dievčat maľované va-
jíčko a boli pohostení koláčom,
kúskom šunky alebo klobásky
a tiež vínom alebo pálenkou. Ši-
bať sa mohlo len dopoludnia.
Popoludní bola šibačková zába-
va, ktorej sa zúčastnili tí šibáči,
ktorí ešte vládali po pohoste-
niach v domoch dievčat.

Aj v Grinave na Veľkonočný
pondelok chodievali chlapci ši-
bať a polievať dievčatá, pričom
používali tie isté verše, ktoré aj
dnes. Každý mládenec si išiel
vyšibať svoju milú a ponavšte-
voval aj všetky ženy a dievčatá
vo svojej rodine. Dievčatá ne-
mali rady polievanie, pretože v
čase Veľkej noci bolo ešte po-
merne chladno a mohli dostať
zápal pľúc. Mládencov odmenili
výduvkami vajíčok s napísa-
ným menom svojho vyvolené-
ho. Tieto výduvky maľovali nie-
ktorí ľudia v Grinave, a tí ich pre-
dávali dievčatám.

„kuglufy“

Veľkonočný pondelok

Peter Sandtner

Veľkonočné zvyky v Pezinku, Grinave a Cajle

Týchto pár viet píšem za svojho otca Rudolfa Tyka, ktorý ich
svojmu mestu už nikdy nepovie (zomrel 29. 2.). Celý život prežil
v meste, kde sa narodil. Bol hrdým lokálpatriotom. Poznal Pezi-
nok, jeho históriu, ľudí, ich rodokmene, spoločenské udalosti.
Bol šťastný, keď sa mohol prejsť po pezinských uliciach, stret-
núť známych ľudí, posedieť si na kávičke alebo koláčiku v Pluse
či v cukrárni u pani Šiškovej. Veľmi sa tešil zo všetkých novôt v
našom meste, z jeho skrášľovania, a bol naň veľmi hrdý.

Okrem toho, že poznal, kde kto býva, vedel ešte aj kto má aké-
ho psíka. Mal rád tieto zvieratá. Už dlho chýba všetkým, ktorých
stretával na jeho denných prechádzkach. Verím, že si aj tam ho-
re už vykračuje po ceste tak ľahko, ako si vykračoval po námes-
tí a stretáva ľudí, „starých Pezinčanov“, ktorí mu tu na zemi veľ-
mi chýbali. Danica Tyková

Starý Pezinčan

Vo februárovom čísle Pezinčana som sa dočítala, že jedna z
nových ulíc Pezinka bude pomenovaná podľa insitného umel-
ca, rodáka z Pezinka Ondreja Šteberlu. Veľmi ma potešilo, že
poslanci mestského zastupiteľstva tento návrh schválili. Touto
cestou by som sa im chcela poďakovať.

Pán Ondrej Šteberla bol bratranec mojej mamy a často nás
navštevoval. Bol príjemným spoločníkom. Rád sa pochválil svo-
jimi úspechmi a prichádzal ku nám i so svojimi návštevami z cu-
dziny. Boli to často významné osobnosti výtvarného umenia.
Strýko Andres, ako sme ho volali, bol obyčajným človekom.
Denne sa stretával s ľuďmi, bol poštárom. Často rozprával o
svojich zážitkoch a aj o tom ako ho maľovanie baví. Cenil si, že
sa jeho tvorbe dostalo uznania. Prijímal to s pokorou sebe vlast-
nou. Bol celkom obyčajným dobrým človekom, nadaným insit-
ným umelcom. Anna Šavarová

Zaslúži si pomenovanie ulice

Domov sociálnych služieb HESTIA v Pezinku poskytuje soci-
álne služby ľuďom so zdravotným znevýhodnením už 20 ro-
kov. Pri tejto príležitosti sa konala v pezinskom Dome kultúry
slávnostná akcia, ktorej sa zúčastnili podpredseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Martin Berta, primátor Pezinka
Oliver Solga, zástupcovia z Cetra 83 z družobného mesta
Mladá Boleslav, pracovníci a klienti DSS Hestia a ďalší. V kul-
túrnom programe vystúpili klienti Hestie a Centra 83 Mladá
Boleslav. Veľký úspech zožali pesničky hosťujúcej pezinskej
speváčky Ivanky Poláčkovej. O činnosti Hestie prítomných in-
formovala riaditeľka zariadenia Mgr. Ľubica Vyberalová.

Zariadenie sociálnych služieb v Pezinku vzniklo v roku 1992.
Prvým zriaďovateľom bol Okresný úrad Bratislava – vidiek, ini-
ciátorom boli rodičia postihnutých detí, pretože v blízkom okolí
neexistovali služby, ktoré by ich deťom zabezpečili starostlivosť
počas ich pracovnej doby. Organizácia sa pôvodne volala Ús-
tav pre mentálne postihnuté deti s týždenným a denným poby-
tom, po roku sa začal používať nový názov Hestia - zariadenie
sociálnej starostlivosti.

Kapacita zariadenia, ktoré je v súčasnosti v pôsobnosti Bra-
tislavského samosprávneho kraja, je 20 miest – 10 na denný
pobyt a 10 na týždenný pobyt. Jednou z prvoradých úloh DSS
Hestia je začleňovať ľudí s mentálnym postihnutím do bežného
života. Samozrejmosťou sú vychádzky do mesta, návšteva
cukrární, kaviarní, nakupovanie, pravidelná účasť na poduja-
tiach v Malokarpatskej knižnici, Centre voľného času, ako aj za-
pájanie sa do mestských podujatí. DSS Hestia tiež spolupracu-
je so základnými a strednými školami v regióne. Vzhľadom na
to, že z detí sa stali dospelí ľudia, v posledných rokoch kladie za-
riadenie väčšiu pozornosť na pracovnú terapiu. Služby klien-
tom poskytuje 17 zamestnancov. ( it,mo)

20. výročie pezinskej HESTIE

za pomoc pri príprave osláv zamestnancom Hestie, Pezinského kultúrneho
centra, študentkám Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre, študentom
Strednej odbornej školy v Pezinku, zamestnacom kaviarne Musique gallerie
Modra, DSS Merema Modra, slečne Zuzane Sandtnerovej z TV Pezinok za
moderovanie.

Ďakujeme tiež sponzorom: Pekáreň Častá, FRAMIPEK Šenkvice, Vino-
hradníctvo-vinárske družstvo podielnikov Karpaty Pezinok-Grinava, Bageta
Pezinok, Hospodársky dvor, p. Miroslav Sodoma, Modra-Kráľová, Mäsiar-
stvo Lančarič Pezinok, Trenčianske minerálne vody Bratislava, Kraft Foots
Bratislava, Peter Vavrinský Limbach, Víno Lysý Pezinok, Ján Slaný Pezinok,
Kvetinárstvo p. Bolgáčová, Pezinok, TV Pezinok, rodičom klientov DSS
Hestia, Občianskemu združeniu Sny Hestie.

Vedenie DSS Hestia ďakuje
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Marec ako mesiac venovaný
knihám a čítaniu nemôže v kniž-
nici vyvrcholiť inak ako veľkým
medzinárodným podujatím na
podporu čítania detí , ktoré je
známe pod názvom Noc s An-
dersenom. Prvýkrát deti noco-

vali v knižnici v Uherskom Hra-
dišti v roku 2000. O rok neskôr
už niekoľko knižníc strávilo pr-
vú spoločnú noc s rozprávkami
a tak oslávili medzinárodný
deň detskej knihy (2. apríl), kto-
rý je zároveň dňom narodenia
známeho dánskeho rozpráv-
kara Hansa Christiana Ander-
sena. Podujatie bolo úspešné
a rozšírilo sa v Čechách aj za-
hraničí. Tento rok 30. marca
budú deti nocovať vo viac ako
1000 knižniciach, školách a
ostatných inštitúciách trinás-
tich krajín. Na Slovensku je ko-
ordinátorom Spolok sloven-
ských knihovníkov v spoluprá-

ci s Rádiom Slovensko a Vyda-
vateľstvom Slovart.

Aký program sme pripravili
pre pezinských nocľažníkov?
Spojili sme sa s Malokarpat-
ským múzeom, s ktorým máme
spoločného zriaďovateľa Bra-
tislavský samosprávny kraj a
spolu sme zostavili príjemný aj
dobrodružný večer naplnený
regionálnymi aj svetovými roz-
právkami čítanými, hranými,
rozprávanými aj kreslenými.
Rozprávky prídu prečítať auto-
ri aj ilustrátori kníh, účasť pri-
sľúbil aj pán primátor. Deti strá-
via večer v knižnici aj v múzeu,
kde budú v múzejných pivni-

ciach hľadať rozprávkový po-
klad. Ochutnajú rozprávkový
koláč, stanú sa vílami, princa-
mi či čarodejmi a vytvoria vlast-
né rozprávkové pexeso.

Zažijú aj nočné putovanie
mestom za rozprávkou a svoje
spacáky a poduštičky si roz-
prestrú buď vo vynovených
priestoroch Malokarpatského
múzea alebo medzi regálmi za-
plnenými knihami v Malokar-
patskej knižnici, aby mohli po-
čúvať rozprávky čítané na
dobrú noc, na ktoré v dnešnej
uponáhľanej dobe často ne-
ostáva čas.

Daniela Tóthová

Deti strávia noc s Andersenom

Po letných divadelných prázd-
ninách začali nacvičovať novú
spevohru a pri Občianskom
združení Radosť vznikol tiež
spevácky súbor Pesničkári pe-
zinskí.

V tomto jarnom období majú
speváci vytvorený už svoj re-
pertoár a pripravujú sa na vy-
stúpenia či súťaže. Finišuje
už aj nácvik spevohry, robia sa
posledné úpravy, pretože čas
premiéry sa nezadržateľne
blíži.
Divadlo Radosť pri výbere no-

vej hry aj tentoraz načrelo do
histórie – stvárňuje zvyky pri
páračkách v Pezinku a okolí.
Už pri prvých slovách spevo-
hry je vidieť nárast hereckého
potenciálu za päť rokov exis-
tencie. Ako to vidí režisér,

„Mňa to osobne veľmi teší.
Skutočne sa za tie roky vypra-
covali predovšetkým ženy. K
Anke Šavarovej sa pridaliAnka
Hološková, Ing. Eva Frťalová a
ďalšie. Verte, je za tým veľa
úsilia. V našom veku skúšať
4 – 5 hodín denne len s nie-
koľkominútovou prestávkou,
je obrovská psychická záťaž.
Obdivujem ich, ale ako sa vra-

Dr.
Kamil Baxa?

ví:
Viaceré začínajúce hereč-

ky stratili trému a vypracovali
sa k skvelým výkonom, napr.
Hilda Strapáková, Vierka Ko-
mendová, Šárka Lefnerová,
ale samozrejme ani muži, ako
Eman Penák, Ing. Miroslav Ko-
sa, Ing. Slávo Frťala ani trošku
nezaostávajú za hereckými vý-
konmi žien.

Pozreli sme si skúšku a sku-
točne nás amatérske herečky
a herci nadchli. Ženy párajú,
chlapi „moržujú“ kukuricu a ne-
šetria veselým slovom a pek-
nými pesničkami. Dokonca se-
niori nacvičujú aj tančeky.

„ Čo ťa nezabije, to ťa posil-
ní“.

„Prax ukazuje, že rozhodnutie
vytvoriť pri našom združení aj
spevácky súbor Pesničkári pe-
zinskí, bolo správne. Prišli noví
členovia, ktorí sú posilou a spe-
váci, ktorí majú radi spev sa mô-
žu vyspievať do sýtosti. Di-
vadlo je kolektívna vec, režisér
zapojil do tvorby aj ďalších čle-
nov súboru - nácvikom piesní
poveril Anku Hološkovú a Jána
Lunáka, Eva Frťalová sa stará
o choreografiu, pri tancoch jej
pomáhal MUDr. Martin Ištók.
Obaja sú bývalí tanečníci z bra-
tislavských vysokoškolských
súborov Gymnik a Ekonóm.
Zapájajú sa všetci a myslím si,

že to robia veľmi dobre,“ pove-
dala nám šéfka Občianskeho
združenia Radosť

, ktorá aj v tomto
predstavení hrá i spieva.

Pozývame vás na premiéru
novej spevohry, ktorá sa usku-
toční

. Príďte sa potešiť, pre-
žiť príjemné chvíle, pezinskí se-
niorski ochotníci vám prinesú
aj tentoraz plnú náruč dobrej
nálady. A keď sa vám to bude
páčiť, silno im zatlieskajte. Za
svoju snahu a dlhé hodiny ná-
cvikov si to ozaj zaslúžia.

Mgr. Mária
Miškeríková

v piatok 13. apríla v ma-
lej sále pezinského Domu
kultúry

(my)
FOTO (mo)

Opäť prinesú plnú náruč dobrej nálady

Pezinský amatérsky filmový festival (PAFF) – to je 6-hodinový
maratón amatérskeho a študentského filmu. Už po ôsmykrát v
Pezinku. Návštevníkom ponúka filmy s prímesou humoru, nad-
sádzky, komédie, akcie. Podujatie sa bude konať v sobotu 14.
apríla od 15.30 do 21.30 hod. v Malej sále Domu kultúry v Pe-
zinku.

Úvod bude patriť RePAFFu, kde zverejníme najlepšie filmy mi-
nulého ročníka a predstavíme amatérsku tvorbu českých a slo-
venských tvorcov. Taktiež si budete môcť pozrieť nové filmy pe-
zinských filmových nadšencov. Podaktorí prídu svoje filmy aj od-
prezentovať. Ku koncu premietneme sériu najlepších filmov z
festivalu Azyl. Po týchto filmoch pripravujeme diskusiu s Maro-
šom Hečkom o krátkometrážnom filme. Na konci premietania
sa hlasuje o divácky najúspešnejší film festivalu. Sprievodným
podujatím festivalu bude výstavka amatérskych fotografov vo
vestibule pred premietacou sálou.

PAFF v roku 2003 naštartovali amatérski filmoví nadšenci z
pezinskej filmovej skupiny Tichý dom. Po nich organizátorský
štafetový kolík prevzali ľudia nemenej zažratí do amatérskeho
filmu z OZ Kinečko a OZ P.D.F. V tejto zostave organizujú „ paf-
ko “ aj tento rok. Idea bola od začiatku jasná – spraviť malý festi-
val amatérskych filmov, ktoré sa nedajú len tak hocikde vidieť.
Filmy sa vyberajú ozaj kvalitné a divácky zaujímavé. Nudné ex-
perimentálne filmy bez pointy na festivale neuvidíte. Filmy, kto-
ré budeme premietať, nájdete na stránke .
Vstupné je dobrovoľné. Martin Boriš

www.paff.pklife.sk

Navštívte amatérsky filmový festival

14. apríla v Dome kultúry

TV PEZINOK vysiela aj pros-
tredníctvom káblového ope-
rátora SWAN (v sieti NetCore
v Pezinku a Slovenskom Gro-
be). Naďalej prebiehajú roko-

vania o ďalších možnostiach pokrytia v Pezinku a okolí. TV
PEZINOK od svojho vzniku vysiela v káblových rozvodoch
UPC. Okrem týchto operátorov môžete sledovať live streamin-
gové vysielanie aj na našej stránke , kde ta-
kisto nájdete aj archív relácie Týždeň. Toto vysielanie je dostup-
né aj v mobilných zariadeniach iPhone, iPad,Android.

Spravodajstvo z relácie Týždeň vysiela aj satelitná televízia
Patriot. TV Patriot rozšírila svoje vysielanie okrem satelitu
THOR aj cez satelitASTRAa je zaradená medzi slovenské tele-
vízie do balíka služieb SkyLink a CSLink. Správy z Pezinka sú
zaradené do štvrtkového vysielania Bratislavského kraja. Pre-
miéra je naplánovaná na štvrtok 16:30 hod., reprízy – štvrtok
20:30, 00:30 a piatok 04:30, 08:30, 12:30 hod.

Peter Bittner – konateľ, riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.

www.tvpezinok.sk

TV PEZINOK v ďalšom káblovom rozvode!

Tohtoročného Najmenšieho festivalu – prehliadky tvori-
vosti detí materských škôl – sa zúčastnili iba tri MŠ. Z
Pezinka dve (MŠ Vajanského a MŠ Svätoplukova) a jedna
z Viničného. Hodnotiaca trojčlenná komisia označila za
najlepšie vystúpenie MŠ Svätoplukova. Foto (mo)

, taký je názov knihy Pezinčana Pavla
Matejoviča, ktorý je literárnym vedcom, ale aj klimatológom a
meteorológom. Podtitulom tejto zaujímavej knihy je história a po-
doby zím v Európe a na Slovensku za 510 rokov.

Profesor René Bílik je spoluautorom knihy
. Knihu vydala Trnav-

ská univerzita v Trnave.

Zima A. D. 1500 - 2010

Teoretické aspek-
ty jazykového a literárneho vzdelávania

(ra)

Dve nové knihy

Pozoruhodným projektom, na ktorom sa podieľali dokonca tra-
ja Pezinčania, je divadelné predstavenie Červená princezná, kto-
ré sa hrá v divadle Astorka Korzo 90. Autorom hry je Peter
Pavlac, režisérom Patrik Lančarič a fotografomAndrej Balco. (ra)

Vytvorili Červenú princeznú

Jubilejný XX. ročník Literárnej súťaže o Cenu primátora mes-
ta Pezinok má uzávierku 30. apríla 2012. Okrem ľubovoľných
tém v oblasti poézie a prózy je tohtoročná súťaž tematicky za-
meraná na obdobie druhej svetovej vojny, oslobodenia a Slo-
venského národného povstania. Spracovanie tejto historickej
témy má mať formu záznamu spomienok starých rodičov či pra-
rodičov na toto obdobie, doplnené fotografiami a historickými
materiálmi. Literárne práce treba zaslať na adresu: Pezinské
kultúrne centrum, Holubyho 42, Pezinok. Bližšie informácie o
podmienkach súťaže poskytne pracovníčka PKC pani Daniela
Debnárová na tel. č. 641 3933, 641 2093. Súťaž je určená žia-
kom a študentom pezinských základných a stredných škôl. (ra)

Blíži sa termín na odoslanie prác
do literárnej súťaže

Dňa 27. 2. 2012 zomrel vo veku 83 rokov maliar Jaroslav
KNIL. Narodil sa v Štepánově. Do Pezinka sa prisťahoval v ro-
ku 1965. V rokoch 1951-1959 študoval na Vysokej škole vý-
tvarných umení v Bratislave. Venoval sa komornej maľbe, v kto-
rej je zastúpená figurálna a portrétna tvorba. Osobitné miesto
v jeho tvorbe zaujímala krajinomaľba. Vystavoval doma i v za-
hraničí. Mnohé jeho diela sú majetkom domácich i zahranič-
ných galérií a štátnych a súkromných zbierok.

Zomrel Jaroslav Knil

Akademický sochár
sa

25. februára dožil vý-
znamného životného ju-
bilea – 75 rokov.

Jubilujúci umelec je úz-
ko spätý s našim mes-
tom. Aj keď býva v
Bratislave, takmer kaž-
dý deň prichádza do
svojho ateliéru v Grina-
ve. Ateliér sa nachádza
v rodinnom dome, ktorý
na tento účel postavil v
roku 1963.Jeho ruky za
polstoročie plodnej prá-
ce vytvorili množstvo za-
ujímavých sochárskych diel. Jeho tvorba je veľmi variabilná. Ako
materiál používal drevo, hlinu, bronz, kameň a sadru. Osudným sa
mu stalo najmä drevo, z ktorého vytvoril niekoľko rozmerných
priestorových kompozícií. Známe sú jeho metamorfózy plastík žien
v rôznych fázach života. Aj ostatným dielom, ktoré umelec vytvoril,
je matka s dvomi deťmi s protivojnovým motívom. Umelec ešte vô-
bec nepomýšľa na to, že by odložil sochárske náčinie. Pri našej
návšteve nám povedal, že má ešte množstvo tvorivých nápadov,
niektoré má uložené v skiciach na papieri.

A. Ilečkovi želáme ešte veľa tvorivých úspechov, radosť z umelec-
kej práce, dobré zdravie a pohodu do ďalších rokov života.

Alexander Ilečko

(mo)

Jubilant Alexander Ilečko
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

70-roční
Emília Demuthová 1.3.
Jozefa Lacková 2.3.

Kristina Šefčíková 5.3.
Zuzana Gallová 5.3.
PaedDr.František Hotový 6.3.
Jozefa Lalová 10.3.
Malvína Kozlovacová 20.3.
Ján Hidaši 26.3.
Helena Kováčiková 26.3.
Matilda Uherčíková 28.3.
Mária Horváthová 31.3.

Ján Kollár 1.3.
Viola Dobošová 2.3.
Jozefina Stojkovičová 3.3.
Vincent Sedliak 6.3.
Rudolf Štilhammer 8.3.
Magdalena Doluvodská 13.3.
Mária Hrašnová 13.3.
Judita Plačková 26.3.
Jozefa Urbanová 26.3.

Johana Reichbaureová 11.3.
Jozefa Vozatárová 12.3.
Zuzana Černeková 15.3.
Jozef Tóth 15.3.
Zuzana Zabadalová 16.3.
Mária Prokopová 18.3.

75-roční

80-roční

Patrik Rakický 2.2.
Richard Horváth 3.2.
Michael Turčáni 6.2.
Richard Turčáni 6.2.
Filip Fischer 7.2.
Veronika Ďurčeková 7.2.
Alexandra Kohútová 8.2.
Ján Čech 10.2.
Vladimír Hacher 13.2.
Dominika Radičová 14.2.
Viktor Ježík 18.2.
Peter Mačák 20.2.
Mojmír Šindler 23.2.
Nina Gogová 26.2.
Anabella Jurášová 28.2.
Richard Fiala 28.2.

Naši jub i lant i

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 2.4. SILA RYTMU.

► 2.4.
„DOBROVOĽNE NA BICYKLI“.

► 8.4. HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.

► 13.4. KEĎ CHCEM DIEVKU
VYDAŤ

► 14.4. PAFF – PEZINSKÝ
AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL. –

► 14.4. FRAJER-
ČENIA NA TRETEJ ULICI.

► 15.4. DIVADELNÉ KON-
FRONTÁCIE

► 17.-18.4. NOVO-
DOBO SO SHAKESPEAROM

► 20.-21.4. VÍNNE TRHY
PEZINOK 2012

► 22.4. AHOJ ROZ-
PRÁVKA PRINCEZNÁ FRNFOLÍNA.

► 25.4. AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOSŤ.

► 28.4. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ OK-
RESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI – VII. ročník.

► 29.4. FRAGILE.

Ekonom.sociálno-právne minimum:

Dejiny hudby:
Fotografovanie: tvorba a úprava fotografií:

Anglický jazyk:

(pondelok) o 9.30 h vo veľkej sále DK – Ta-
nečno-vzdelávacie predstavenie štúdia ZEPIRA Martin pre ZŠ a
SŠ

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž výstavy
Cestopisné a dokumentárne

fotografie Zuzany Tichej a Jakuba Štrbu.
(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský
zbor Pezinok. Informácie p. Slaný, tel: 0917 402 856

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
. (Veselé páračky pezinské) Premiéra spevohry FD RA-

DOSŤ
(sobota) o 15.30 h v malej sále DK –

Organizátori: OZ Priatelia
divadla a filmu a OZ Kinečko

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Divadelné predstavenie KUS Zvolen

z Kulpinu (Báčsky Petrovec – Srbsko) podľa románu: Nebez-
pečné známosti CH.de Laclosa. Réžia: Michal Babiak

(nedeľa) o 9.00 h v malej sále DK –
. Krajská prehliadka divadla dospelých. Hlavný ga-

rant: MOS Modra.
(utorok-streda) o 9.00 h vo malej sále DK -

– Súťaž v prednese v anglickom
jazyku pre ZŠ a SŠ.

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK -
– Organizátor: Združenie pezinských vinohradní-

kov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK -

– Dnes: Účinkuje divadlo
JAJAz Bratislavy. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.

(streda) o 9.00 h v malej sále DK -
Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a

SŠ.
(sobota) o 9.30 h -

Hl. ga-
rant: Mariášový klub Pezinok – Ing.M.Pitoňák a J.Chrapko. 8.00
hod. - prezentácia účastníkov, 9.30 hod. - slávnostné otvorenie
majstrovstiev.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK - Koncert
známych svetových rock-pop-jazz hitov v zaujímavých a´capella
aranžmánoch. K tomu všetkému fantastická show! Účinkujú: B.
Kostka, S. Norisová, H. Krajčiová, J. Golisová, S. Rymarenková,
Š. Košecký, V. Csontos, K. Mikulčík.

11. 4. 2012 o 16.00 hod. -
salónik

3.,17. a 24. 4. 2012 o 16.00 hod. - salónik
12. 4. 2012 o 16.00

hod. - miestnosť č.4 bunka
10. 4.2012 – miestnosť č.4 bunka: 15.00 hod. za-

čiatočníci, 16.30 hod. pokročilí

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU:

KINO DOMU KULTÚRY
31.-1. Polnoc v Paríži ............................................... Špa, USA
3. Fk: Miestnosť samovrahov ....................................... Pol
4.-5. Mission Impossible-Ghost Protocol ........................ USA
6.-8. Kocúr v čižmách .................................................... USA
7. Kocúr v čižmách ................ o 17.00 a 19.00 h ........... USA
10.-12. Nepriateľ pod ochranou .................................................... USA
13.-15. Probudím se včera ..................................................ČR
14.-15. Lorax ............................... o 17.00 ......................... USA
17. Fk: Nevestinec .......................................................... Fra
18.-20. To bude boj ............................................................ USA
21.-22. Modrý tiger .............................................................. ČR
24.-25. Sherlock Holmes: Hra tieňov .................................. USA
26.-28. Rodina je základ štátu ............................................... ČR

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

Emil Sobota 88 r.
Ľudvika Čechovičová 89 r.
Emília Németová 66 r.
Rudolf Biznár 82 r.
Michal Bilský 77 r.
Klára Čevorová 84 r.
Rudolf Tyko 77 r.
Štefan Mlynek 81 r.
Mária Schnirtczová 85 r.
Nina Krúpová 0 r.
Emília Vozníková 65 r.
Terézia Lehocká 82 r.
Mária Otočková 70 r.
Stanislav Kanka 69 r.

Oto Chmelár 30.3.

Antonia Odehnalová 8.3.

Lýdia Pučeková 25.3.
Božena Miková 29.3.

Ján Holický 1.3.
Maria Moravčíková 2.3.
Ján Kurtiš 23.3.

Alžbeta Machová 26.3.

85-ročná

91-ročné

92-roční

96-ročná

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
MAĽOVANÉ VAJÍČKO

BURZANAMLYNE

Kontakt:

Tvorivé dielne nielen pre deti, ale aj mamičky a babičky. Vajíčka
na rôzne spôsoby, rôznych veľkostí a netradičných techník.

Burza spotrebného tovaru za ľudové ceny. Opäť doma trošku po-
upratujte a čo zavadzia s čím sa deti nehrajú a čo už prečítali,
príďte ponúknuť.

Mgr.Iveta Žáková, Cajlanská 255, 902 01 Pezinok,
0911/334552, 6404035

Termín: 1. 4. 2012 o 16.00 hod.

Termín: 29. 4. 2012 od 15.00 hod.

Dňa 3. 2. 2012 sme
si pripomenuli 2.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Spomínajú manželka,
dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.

Jána HAMŠÍKA.

Dňa 8. 3. 2012 uply-
nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manžel-
ka, mamička, ba-
bička, prababička,
sestra, švagriná

Smútiaca rodina.

Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.

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

Dňa 10. 2. 2012
sme si pripomenuli
80. narodeniny na-
šej drahej mamičky

a 29. 3. 2012 uply-
nulo 10 rokov čo
nás navždy opustil
náš drahý otecko

Márie
SLIMÁKOVEJ

Ľudevít SLIMÁK

Janky
SLIMÁKOVEJ.

a 5. 5. 2012 si pri-
pomenieme 55.
narodeniny našej
drahej sestričky

Na obidvoch rodi-
čov, starých rodi-
čov a sestru Janku
s láskou spomínajú
dcéry Marta, Lýdia
a Eva s rodinami.

„Čas plynie, ale
smútok v srdci zo-
stáva“. Dňa 12. 4.
2012 uplynú 2 roky
čo nás navždy o-
pustil

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou naňho
spomínajú, manželka, dcéry, sy-
novia s rodinami a ostatná rodina.

Michal LUNÁK.

Ako tíško žil, tak tíš-
ko odišiel, skromný
vo svojom živote,
veľký vo svojej lás-
ke a dobrote. Dňa 6.
2. 2012 uplynulo 5
rokov čo nás navždy
opustil náš manžel, otec a dedko

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Jozef WITTGRÚBER.

Dňa 16. 2. 2012 u-
plynuli dva roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý a pra-
starý otec

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, dcéry s rodinami a ostatná
rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Ing Rudolf
ZÁMEČNÍK.

Dňa 9. 3. 2012
uplynulo 30 rokov,
čo nás náhle v 41.
roku života opustil
náš manžel, otec,
svokor, dedko a
pradedko

Prosíme príbuzných, priateľov a
známych, ktorí ho poznali, o tichú
spomienku. Ďakujeme. Manžel-
ka Žofia, synovia Štefan a Milan,
dcéra Jana s rodinami.

Štefan MANÁK.

Do tmy si zapáli
kahanec nádeje,
do duše boľavej
spomienky naleje.
V tichosti vyprosme
veľký dar pokoja,
kým sa naše duše

raz naveky nespoja. Posledný
pozdrav tu šepkáme do ticha, že
sa raz stretneme je naša útecha.
Dňa 26. 2. 2012 sme si pripome-
nuli čo nás opustil náš syn

a zároveň si pripomíname jeho
nedožité 47. narodeniny. S lás-
kou spomínajú rodičia, brat Rafo
s rodinou, sestra Jana a Iveta s
rodinami, dcéra Kristína a os-
tatná smútiaca rodina.

Michal TÓTH

Dňa 21. 3. 2012 u-
plynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá manžel-
ka, matka a babka.

S láskou a úctou
spomínajú manžel, dcéra a vnuč-
ka. Chýbaš nám.

Emília DATKOVÁ.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestih-
la si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2012 uplynuli 4 ro-
ky, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka

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

Marta PULŠČÁKOVÁ

Kyticu ti na hrob
dáme a so slzami v
očiach stále na te-
ba spomíname.
Dňa 29. 3. 2012
sme si pripomenuli
nedožité 70. naro-
deniny a zároveň si 16. 4. pripo-
menieme 10. výročie od úmrtia

.
Spomínajú manželka Mária, syn
Róbert a František s manželkou,
vnúčik Dominik a ostatná rodina.

Františka MYSLÍKA

Dňa 21. 3. 2012 u-
plynulo 10 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá manžel-
ka, matka a babka.

S láskou a úctou spomínajú syn
Vladimír a dcéra Vlasta s rodina-
mi a exmanžel Ivan.

Ľudmila
BLINKOVÁ.
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Dňa 15. 3. 2012

S láskou spomína manžel Edu-
ard, dcéry Janka a Jarka s rodi-
nami. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

u-
plynuli tri roky, čo
nás navždy opus-
tila milovaná man-
želka, mama, bab-
ka, svokra
Oľga KRIŠKOVÁ.

28. 3. 2012 Sme si
pripomenuli 5 smut-
ných rokov od úmr-
tia môjho manžela

Jožko, chýbaš nám.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. Ďaku-
jem. ManželkaAnka a Marián.

Jozefa SCHÖNA.

Dňa 11. 3. 2012
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny nášho otca

Spomínajú syn Ján,
Jozef a dcéra Mária
s rodinami.

Alojza KADERU.

Dňa 31. marca 2012
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš manžel, otec,
dedko a pradedko

Za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje-
me. Smútiaca rodina.

Štefan HUDEK.

V týchto dňoch si
pripomíname nedo-
žité 95. narodeniny
nášho drahého otca,
dedka a pradedka

a nedožité 90. naro-
deniny našej drahej
mamy

Rudolfa TRNKU

Márie TRNKOVEJ
rod. Ernstovej.

S láskou spomínajú
dcéry a vnuk s rodi-
nou.

S

So smút-
kom v srdci sme si 29. 1. 2012 pri-
pomenuli 10. výročie, kedy nás na-
vždy opustila naša drahá mamič-
ka, manželka, dcéra, sestra

S láskou spomína rodina a prí-
buzní.

lza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal. O-
dišla si nám všet-
kým, ktorí ťa radi
mali. Odišla si bez
toho, aby nám tvo-

je ústa zbohom dali. Len ten, kto
niekoho navždy stratí, vie, čo je bo-
lesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí.

Iveta SANDTNEROVÁ.

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obeta-
vosť a dobrota, tak
nám budeš chýbať
do konca života.
Dňa 23. 2. 2012
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia našej milovanej
mamičky, babičky, prababičky

.
S láskou spomínajú dcéry, Janka,
Anežka, Vierka a zať Štefan, a
ostatná smútiaca rodina.

Agnesy BARIČIČOVEJ

Dňa 22. 2. 2012 u-
plynulo 21 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama,
svokra a babička

.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Antónia
BUBENÍKOVÁ

26. marec 2012 bol
tretím výročím, ke-
dy nás navždy opus-
tila naša drahá

na ktorú s láskou a
úctou spomína celá rodina.

Mária
KOLÁRIKOVÁ,

Už nevidíš slnko,
krásny deň, na cin-
toríne snívaš svoj
večný sen. Už niet
návratu, ani náde-
je, len cesta k hro-
bu nás k tebe zave-

die. V neznámy svet odišiel si
spať, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišiel si od nás, my ostali
sme v žiali, no vždy budeš v srd-
ciach tých, ktorí ťa milovali. Dňa
15. 3. 2012 sme si pripomenuli
ôsme výročie úmrtia nášho milo-
vaného manžela, otca a deduška

S láskou spomínajú manželka
Mária, syn Marián a dcéra Iveta s
rodinami. Ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Štefana BEDECSA.

Dňa 3. 3. 2012 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
otec a starý otec

Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s na-

mi venujú tichú spomienku. Dcéra
Iveta a syn Peter s rodinami.

Štefan BUTAŠ.

Dňa 30. 3. 2012 u-
plynulo 5 rokov od
smrti manžela, ot-
ca a dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. Manželka Ruže-
na, syn Andrej, dcéra Lenka s rodi-
nou, vnučka Ivanka a vnuk Samko.

Daniela BURDANA

Dňa 16. 4. 2012 u-
plynie 5 rokov od
smrti nášho milova-
ného manžela, otca
a dedka

S láskou v srdci spomína manželka
Marta, dcéra Janette s manželom,
vnuk Ľubomír a ostatná rodina.

Ľubomíra
HUDECA.

Dňa 16. 3. 2012 u-
plynulo 40 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a starý
otec

Za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli, ďakujú
manželka Marta, synovia Samuel a
Ján s rodinami.

Ján ČECH.

Dňa 25. 3. 2012 sa
pani

z Pezinka dožila ži-
votného jubilea 60
rokov. Všetko naj-
lepšie jej želajú jej
najbližší, manžel Igor, dcéra Kata-
rína s rodinou, syn Peter ako aj
ostatná rodina a známi

Viola ŠTETKOVÁ

B L A H O Ž E L Á M E



PEZINČAN – Šéfredaktor: Grafická úprava: Jazyková úprava: Adresa redakcie
. Telefón/fax e-mail: Internet Evidenčné číslo: MK SR EV 3149/09

Vytlačil: Uzávierka: Vyšlo:
ISSN 1338-1857 NEPREDAJNÉ! Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 27. apríla 2012.

mesačník, vydáva Mesto Pezinok. Milan Oravec. Peter Brunovský. Magdaléna Steinerová. : Holubyho č. 42,
(Dom kultúry), 902 01 Pezinok : 033/641 34 35. pezincan@msupezinok.sk : http://pezincan.pezinok.sk . Redakcia si vyhradzuje
právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť! Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá
za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Petit Press, a. s. Bratislava, z dodaných tlačových predlôh. 21. 3. 2012. 30. 3. 2012.

.

ŠPORT / INZERCIA12 MAREC 2012 PEZIN ANČ

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľ-
stve v Pezinku vyzýva všetky športové
subjekty, pôsobiace v meste Pezinok ako
aj širokú verejnosť, aby sa zapojili do no-
minácií na ocenenie

. Na základe nomi-
nácií bude hlasovaním členov Komisie
športu pri MsZ určené poradie v jednotli-
vých kategóriách a víťazi budú vyhlásení
a ocenení dňa 14.júna pri slávnostnom
odovzdávaní mestských ocenení.

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:
1. 2.

3.

Športovec mesta
Pezinok za rok 2011

Najlepší športovec – senior, Najlep-
šia športovkyňa – senior, Najlepší mlá-
dežnícky športovec/mládežnícka špor-

tovkyňa, Najlepší športový kolektív,
Najlepší mládežnícky športový kolektív,
Najlepší tréner, Najlepší tréner mláde-
že, Najlepší športovec / športovkyňa so
zdravotným hendikepom.

4. 5.
6.

7.
8.

V návrhu (nominácii) treba uviesť:
1. Meno a priezvisko, v prípade kolektívu
názov družstva 2. Šport, za ktorý by mal
byť ocenený 3. Veková kategória (senior
alebo mládež), najlepšie uviesť rok narode-
nia alebo vek 4. Vzťah k mestu Pezinok (ro-
dák, obyvateľ, športovec za pezinský klub a
pod.) 5. Stručné zdôvodnenie (napr. úspe-
chy za rok 2011, ktoré dosiahol, prípadne
iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený)

Návrh – nomináciu môže podávať práv-
ny subjekt, športový klub alebo fyzická
osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je
obyvateľom Pezinka. Nominovaný nemu-
sí byť obyvateľom Pezinka, ale musí mať
k mestu vzťah. Napr. športuje za mimope-
zinský klub, ale narodil sa alebo býva v
Pezinku.Alebo nie je Pezinčan, ale dosia-
hol významné úspechy v pezinskom klu-
be a pod.

Návrhy – nominácie je potrebné zaslať
najneskôr do 15. 4. 2012 na adresu:

alebo do-
ručiť na Mestský úrad v Pezinku na adre-
su: MsÚ Pezinok, Mária Odehnalová,
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

ma-
ria.odehnalova@msupezinok.sk

(pa)

Športovec roka mesta Pezinok za rok 2011
Výzva na podávanie nominácií na ocenenie

Telovýchovná jed-
nota Baník Pe-
zinok usporiada-
la 10. marca dve
futsalové poduja-

tia - turnaj mladších žiakov Cajla
CUP 2012 a turnaj prípraviek
Baník CUP 2012.

Turnaja mladších žiakov sa zú-
častnilo päť mužstiev - Slovan
Modra, FK Zlaté Klasy, Cepit
Vajnory, FK Veľké Leváre a TJ
Baník Pezinok. Víťazom turnaja
sa stal Baník Pezinok (2 výhry,
2 remízy). Na druhom mieste sa
umiestnili Vajnory a na treťom
Modra. Za najlepšieho hráča
bol vyhlásený Dávid Hranický
(TJ Baník Pezinok), najlepšieho
brankára Erik Kratochvíl (Vajno-
ry). Najlepším strelcom so 6 gól-
mi sa stal Adrián Čapkovič (Ba-
ník Pezinok).

Turnaja prípraviek sa zúčast-
nilo päť družstiev - SFC Kalin-
kovo, ŠK Svätý Jur, FK Šamo-
rín, FC Jelka a domáci Baník
Pezinok. Víťazstvo si odniesli
najmladší futsalisti z Jelky. Na
druhej priečke skončil Šamorín
a na tretej Svätý Jur. Baník ob-
sadil 4. miesto.

Ďalšie dva futsalové turnaje
Baník CUP 2012 zorganizovali
Cajlania 24.marca. Turnaja žia-
kov ročník 2005 a mladších sa
zúčastnili - ŠK Vrakuna, FK Ša-
morín, FK Rača, Slovan Vinič-
né a Baník Pezinok. Suverén-
nym víťazom sa stal Baník, keď
vyhral všetky štyri stretnutia. Na
druhom mieste skončila Vraku-
ňa a na treťom Šamorín. Naj-
lepším strelcom sa stal Adam
Sedzo (Baník).

V turnaji žiakov ročník 2003 a

mladších hrali štyri mužstvá -
FK Malinovo, FA Bratislava,
BIS Bratislava a Baník Pezinok.
Víťazom sa stal Baník, ktorý

Baník v marci usporiadal štyri futsalové turnaje

Víťazi turnaja Cajla CUP 2012 – mladší žiaci TJ Baník Pezinok.

V piatok 16. marca sa usku-
točnil v Športovej hale SOŠ
na Komenského ulici posled-
ný (štvrtý) turnaj Školskej bas-
ketbalovej ligy VISTA real
Cup 2011/2012.

(16:0, 3:4, 6:2,12:3)
Body: – J.Šimo 12, Sedláková 9, Skovajsa 8, Štr-
ba 4, Bulava 2, Adamkovič 2, – Fischer 5 (1),
Petrovičová 2, Slimáková 2.

27:8 ( 7:2, 4:2, 8:1, 8:3)
Body: - Jurčová 11, Praženka 8, Rudavský 5
(1), Radoský 3, Orešie - - Mlynek 3(1), Stríž 2, Deb-
recký 2, Vojtek 1.

38:16 (10:3, 12:5, 8:4, 8:4)
Body: - Kuznecov 8, Šefčík 8, Fargaš 6, Duf-
fala 6, Bolek 4, Stročka 2, M. Šimo 2, Balvan, – J.
Šimo 11(2), Skovajsa 5.

19:14 ( 6:2, 7:4, 4:4, 2:4)
Body: - Fischer 7(1), Pavlíčková 4, Slimáková 4,
Bednárik 2, Velich 2, – Benčat 6, Debrecký 4, Vojtek
2, Stríž 2.

27:45 (9:9, 4:13, 10:8,
4:15)
Body: – Praženka 12, Jurčová 8, Turinič
3(1), Hvila 2, Lošonská 2, – Ševčík 14, Bolek
13, Kuznecov 7(1), Duffala 7(1), Fargaš 2, Rolko 2.

VÝSLEDKY:
Gymnázium Pezinok – ZŠ Fándlyho 37:9

Gymnázium
ZŠ Fándlyho

ZŠ Na bielenisku – ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ Na bielenisku

ZŠ Orešie

ZŠ Kupeckého – Gymnázium Pezinok
ZŠ Kupeckého

Gymnázium

ZŠ Fándlyho – ZŠ s MŠ Orešie
ZŠ Fándlyho

ZŠ Orešie

ZŠ Na bielenisku – ZŠ Kupeckého

ZŠ Na bielenisku
ZŠ Kupeckého

Priebežná tabuľka

1.

3.

5.

2.

4.

ZŠ Kupeckého

ZŠ Na Bielenisku

ZŠ s MŠ Orešie

Gymnázium

ZŠ Fándlyho

Záp.

8

8

8

8

8

Výhra

8

5

5

2

0

Prehra

0

3

3

6

8

Skóre

407:187

277:196

213:190

114:288

131:281

Body

16

13

13

10

8

Rozdiel

(+220)

(+81)

(+23)

(-174)

(-150)

Najlepší strelci:

Individuálne ocenenia:

ALL STARS I. päťka:

ALL STARS II. päťka:

1.-2. Skovajsa (Gymnázium), Kuznecov (ZŠ Kupeckého)
obaja 92 bodov, 3. Šefčík 87 (ZŠ Kupeckého), 4. Praženka (ZŠ Na bielenis-
ku) 77, 5. Jozef Šimo (Gymnázium) 68, 6. Sedláková (Gymnázium) 58, 7.
Stríž (ZŠ Orešie) 57, 8. Jurčová (ZŠ Na bielenisku) 56, 9. Fargaš (ZŠ
Kupeckého) 53, 10. Duffala (ZŠ Kupeckého) 48.

– Tomáš
Praženka (ZŠ Na bielenisku), –
Tereza Sedláková (Gymnázium), – Branislav Balvan (ZŠ
Kupeckého), – Veronika Oškerová (ZŠ Kupeckého).

Denis Kuznecov, Matúš Skovajsa, Dávid Šefčík, To-
máš Praženka, Tereza Sedláková.

Richard Stríž, Jozef Šimo, Lucia Jurčová, Ema Sli-
máková, Marek Bednárik

hráč s najväčším výkonnostným rastom
hráčka s najväčším výkonnostným rastom

najmladší hráč
najmladšia hráčka

VISTA real Cup 2011/2012
školská basketbalová liga
Víťaz ZŠ Kupeckého

V dňoch 24.-25. februára sa konal v Športovej hale na Štiav-
ničkách v Banskej Bystrici 12. ročník medzinárodného turnaja v
kickboxe pod názvom Slovak Open. Na dobre obsadenom tur-
naji sa zúčastnilo viac ako 260 pretekárov zo šiestich krajín.
Štartovali aj pretekári z Karate kickbox klubu Pezinok. V kate-
góriách semi a light contact juniori do 69 kg si Juraj Hollan vybo-
joval zhodne tretie miesto. Viac sa darilo ženám – Zuzana Gre-
gušová zvíťazila v kategórii light contact do 60 kg a Alexandra
Horáková v light contact do 55 kg bola prvá a v semi contact dru-
há. (mh)

Úspešné Pezinčanky

Víťazné družstvo ZŠ Kupeckého FOTO (mo)

Úspešný slovenský cyklista FILIP POLC dosiahol v posled-
ných rokoch mimoriadne cenné športové úspechy. Známy je
najmä víťazstvami na väčších podujatiach mestských pretekov
v JužnejAmerike, kde sa jazdí na krkolomných, úzkych a nároč-
ných tratiach. Aj v tomto roku dosiahol vynikajúce výsledky na
pretekoch v Kolumbii (2.miesto), Brazílii (1.miesto) či Čile (2.).

Snom 29-ročného Pezinčana je zorganizovať Svetovú sériu
mestských zjazdov. Do projektu by chcel zapojiť viacerých orga-
nizátorov po celom svete. Okrem Južnej Ameriky by sa mohlo
jazdiť i v Severnej Amerike či Európe. Jeho najväčším snom je
zorganizovať jeden z pretekov v športe, v ktorom patrí k najlep-
ším na svete, aj v Bratislave. (mo)

Bude mestský zjazd aj v Bratislave?

Pezinské volejbalistky v tom-
to ročníku opäť vyhrali základ-
nú časť extraligy. Pred začiat-
kom súťaže, keď klub nečaka-
ne opustili tri opory - Bognáro-
vá, Hnátová a Kručovská, o ta-
komto niečom nikto ani nesní-
val. Prišli síce nové posily -
Skálová, Sivičeková a Halmo-
vá, ale budúcnosť dotiaľ úspeš-
ného tímu bola dosť zahmlená.
Dievčatá pod vedením trénera
Ladislava Popeláša absolvova-
li pred súťažou kvalitnú prípra-
vu a tá onedlho priniesla svoje
ovocie. Od tretieho kola sa vo-
lejbalistky VISTA real dostali na
víťaznú vlnu a tá ich niesla obdi-
vuhodných sedemnásť kôl!

Zo základnej časti do štvrťfi-
nále postúpili z prvej pozície.
Ich súperkami boli vysokoško-
láčky UKF Nitra, s ktorými v zá-
kladnej časti štyrikrát vyhrali. V
prvom štvrťfinálovom dueli v
preplnenej pezinskej hale pote-
šili víťazstvom 3:0. Úlohu favo-

rita museli potvrdiť v odvetnom
stretnutí v Nitre. Zápas bol veľ-
mi dramatický, ale naše hráčky
ho dotiahli do víťazného konca
(3:2). Znamenalo to postup do
semifinále. Tu už hrajú aj dva
bratislavské tímy – Doprastav
a Slávia EU, ktoré základnú
časť nehrali z toho dôvodu, že
účinkujú v stredoeurópskej lige.

Našimi semifinálovými súper-
kami sa stali Slávistky, ktoré v
minulom roku extraligu vyhrali.
Prvý zápas sa hral v Bratislave.
Hoci náš tím s ťažkým súperom
prehral 3:0, nepredal svoju ko-
žu lacno. Dramatickejší bol o tri
dni zápas v Pezinku. Skončil
3:1 v prospech majstrovského
mužstva, keď Pezinčanky vy-
hrali jeden set. Tretí semifiná-
lový zápas sa hral v Bratislave
po našej uzávierke 28.3.

K účinkovaniu volejbalistiek
VISTA real Pezinok v extralige
sa vrátime v budúcom čísle.

(mo)

Opäť výborná sezóna
pezinských volejbalistiek

dva zápasy vyhral a jeden remi-
zoval. Druhé miesto si vybojo-
valo Malinovo a tretie FA Bra-
tislava. (dt, mp)

V sobotu 24. marca sa uskutočnili súťaže v karate a v kickboxe.
Aby mal Karate - kickbox klub Pezinok v obidvoch zastúpenie, pre-
tekári sa rozdelili na dve časti. Kickboxeri sa presunuli do Košíc
na IV. kolo Slovenského pohára a karatisti odcestovali do Banskej
Bystrice na V. kolo Pohára federácie. Naši pretekári na obidvoch
podujatiach predviedli pekné výkony, hlavne v kumite - zápase.

Prvé miesta získali: Daniela Šiandorová v kategóriách do-
rastenky kumite 14-17 r., do 55 kg a taktiež v kategórii BRH bez
rozdielu hmotnosti, Patrik Leschinger (muži kumite ippon shobu
BRH, Peter Szabo (kumite chlapci 6-9 r. do 140 cm), Alex Buček
(kumite chlapci 10-11 r. nad 140 cm).

Na druhom mieste sa umiestnili: Sebastián Bobaľ (kumite
chlapci 10-11r., výška 140 cm), Martin Tomaškovič (kumite do-
rastenci, 14-17 r. - 70 kg), Tomáš Ševčík (kat. kumite chlapci, 6 -
9 roční, + 140 cm), Patrik Leschinger (kumite muži +78 kg), druž-
stvo chlapci kumite 6-13 roční v zložení Bobaľ, Buček, Šefčík.

Bronzoví skončili: Adam Borovský (dorastenci kumite, 14-17 r.,
60 kg), Thomas Eibl (kumite chlapci, 6-9 r., - 140 cm), Alex Buček
(kumite chlapci, 10-11 r.), Peter Szabo (kumite chlapci, 6- 9 r.).

Päť víťazstiev v karate a kickboxe


