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Z histórie
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O prenájme tepelného hospodárstva
Mestské zastupiteľstvo v Pe-

zinku na svojom riadnom zasa-
daní 11. marca schválilo
Zmluvu o prenájme tepelného
hospodárstva (TH) a o výrobe
a dodávkach tepla a teplej
vody. Za týmto trochu zložitým
názvom sa skrýva podstatný
fakt, že konečne aj v našom
meste budú tieto služby pre ob-
čana nielen kvalitnejšie ale aj
lacnejšie. Vďaka rekonštrukcii
rozvodov a novej technológii,

vrátane kotolne na štiepku, bu-
deme kúriť efektívnejšie a eko-
logickejšie. Zároveň prestane-
me v zime vykurovať chodníky
a zeleň, ako tomu bolo doteraz
pri veľkých stratách a únikoch
tepla v rozvodoch.

Možno si niekto povie, že nič
nové pod slnkom. Prešlo však
pätnásť rokov od prvého poku-
su o rekonštrukciu TH v Pezin-
ku, vtedy ešte za peniaze Eu-
rópskej únie. Ďalší pokus o pre-

nájom TH sa zopakoval pred
šiestimi rokmi, chýbal však je-
den poslanecký hlas a tender
stroskotal, nebola vybraná
žiadna firma. Hovorí sa, že do
tretice všetko dobré. Sme pre-
svedčení, že v tomto prípade
tomu tak bude, aj keď treba kon-
štatovať, že sme sa nerozho-
dovali o päť minút dvanásť, ale
skôr päť minút po dvanástej.
Celý proces verejného obsta-
rávania trval skoro rok. Robila

ho profesionálna firma, pripra-
vovala ho Dozorná rada PBS,
ktorú touto činnosťou poverilo
zastupiteľstvo a o zmluvných
podmienkach a výbere rozho-
dovalo zase len zastupiteľstvo.
Všetko prebehlo absolútne
transparentne a v súlade so zá-
konom. Dôležitá je aj skutoč-
nosť, že spoločnosť TERM-
MING, a.s. je nielen firma, kto-
rá zobrala na seba veľké bre-
meno finančnej náročnosti
(investovať 5 miliónov eur) a
zodpovednosti za rekonštruk-
ciu, ale má aj snahu presvedčiť
občanov kvalitou a cenou
za poskytované služby. Jej
prioritou je tiež obnoviť pripoje-
nia v minulosti odpojených od-
berateľov naspäť na centrálne

Pezinské kultúrne centrum
usporiadalo podujatie, ktoré
svojím významom prekročilo
hranice mesta i našej súčas-
nosti. Deň pamäti bol venova-
ný 71. výročiu prvej deportácie
slovenských Židov do koncen-
tračných táborov. Historické sú-
vislosti a tragické dôsledky ho-
lokaustu, ktorý navždy zostane
čiernou škvrnou v histórii Slo-
venska, ozrejmil historik Ivan
Kamenec. O autentických i
sprostredkovaných svedec-
tvách a zážitkoch pezinských
Židov hovorila pani Magda Ko-
nečná, pani Polakovičová a pri-
mátor Oliver Solga. Na stretnu-
tí bolo prezentované aj nové,
rozšírené vydanie knihy pezin-
skej autorky Františky Čecho-
vej

.
Na záver podujatia vystúpila vy-
nikajúca židovská speváčka z
Ukrajiny Kateryna Kolcová, a
hudobníci Erich „Boboš“ Pro-
cházka aAndrej Jarolín.

Večera sa zúčastnili aj zá-
stupcovia izraelského veľvy-
slanectva v Bratislave.

Tragédia pezinských židov

v pamäti obyvateľov Pezinka

(ra)

Obvodný úrad v Pezinku,
Mestská organizácia Sloven-
ského zväzu protifašistických
bojovníkov a Mesto Pezinok
pozývajú obyvateľov mesta a
okresu Pezinok na oslavy
oslobodenia našej vlasti.
Stretnutie občanov venované
tejto významnej historickej
udalosti sa uskutoční v uto-
rok

na Mladoboleslavskej ulici v
Pezinku.

7. mája o 11.00 h pri pa-
mätníku Červenej armády

(ra)

Pozvánka na májové
oslavy oslobodenia

Inzercia

Deň pamäti
v Dome kultúry

zdroje vykurovania. Opako-
vane pripomínam, že našim ob-
čanom – odberateľom tepla a
teplej vody nehrozí po prenáj-
me TH žiadne riziko. Ako poist-
ka je tu, v prípade nespokoj-
nosti, predsa stále možnosť
kedykoľvek sa odpojiť od cen-
trálneho zdroja, ako to v minu-
losti urobili obyvatelia by-
tových domov na sídliskách
Juh a Sever, ktorí sa odpojili
od mestskej organizácie PBS
za ostatné desaťročie. Som
však presvedčený, že občania
budú s našim rozhodnutím na-
koniec veľmi spokojní a rýchlo
prídu na výhody práve podpí-
sanej zmluvy.

Mgr. Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok

V stredu, 17. apríla bola v Obradnej sieni mesta Pezinok podpísaná Zmluva o prenájme tepelného hospodárstva a výrobe a dodávkach tepla a teplej vody.
Túto „zmluvu desaťročia“ po schválení Mestským zastupiteľstvom podpísal (na snímke zľava doprava) primátor mesta Pezinok Oliver Solga, predseda
predstavenstva Peter Strýček a člen predstavenstva spoločnosti Termming Jozef Smolka. Zmluva sa začne realizovať 1. júla tohto roku. FOTO (pb)

Odhalenie pamätnej tabule bývalým príslušníkom PTP
V piatok 19. apríla sa na

Radničnom námestí u-

skutočnilo slávnostné

pietne zhromaždenie ve-

nované pamiatke prísluš-

níkov Vojenských tábo-

rov nútených prác, tzv.

„petepákov“. Na budove

č. 9, známej Krušičovej

kúrii, odhalili na ich po-

česť pamätnú tabuľu. Po-

drobnejšie sa tejto uda-

losti budeme venovať v

budúcom čísle Pezin-

čana. (r) FOTO (pb)



Prvú svoju oficiálnu návštevu Pezinka uskutočnil 17. apríla
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky

. Okrem slávnostného prijatia primátorom Olive-
rom Solgom v Obradnej sieni a pracovného obeda sa pán veľ-
vyslanec stretol aj so zástupcami Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov, predstaviteľmi spoločnosti Cofely, navštívil
Malokarpatské múzeum a Malokarpatskú knižnicu, ktorej veno-
val knihy v poľskom jazyku. Na záver svojich hostiteľov ubezpe-
čil o svojom záujme ešte bližšie spoznať naše mesto a nadvia-
zať aj konkrétnu spoluprácu.

Tomasz Chlon

(r)
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Tri otázky primátorovi

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na tieto otázky:

�

�

�

Pán primátor, mestské zastupiteľstvo schválilo zmluvu
o prenájme tepelného hospodárstva. Všetci očakávajú, že
tento krok povedie ku skvalitneniu, ale aj zlacneniu výroby
tepla a teplej vody pre odberateľov hlavne z dvoch veľkých
sídlisk Juh a Sever. Hovorí sa o zmluve desaťročia. Objavili
sa však aj pochybnosti, podozrenia a nedôvera. Andrej
Vilím dokonca na facebooku zmluvu komentoval slovami:

Veľkú diskusiu vyvolalo aj členstvo v Stálej komisii. Čo
je vlastne Stála komisia a akú má funkciu?

Red.: A ešte do tretice „Zmluva desaťročia“. Čo bude na-
sledovať teraz, po jej schválení v Mestskom zastupiteľ-
stve?

(r)

„Pezinskí kmotri si rozdelili lup desaťročia. “

- Andrej Vilím je zbabelec a táraj. Zbabelec preto, že nemal od-

vahu napísať kto sú tí „kmotrovia“. Keďže zmluvu schválili po-

slanci MsZ, hneď sa zľakol trestného stíhania za ohováranie.

A táraj preto, že o čo menej sa danej problematike rozumie, o to

viac o nej už rok negativisticky píše. Pozornosť občanov by si

skôr zaslúžili jeho aktivity v minulosti aj v súčasnosti. Môžem za

seba dať čestné vyhlásenie, že som od firmy, ktorá zvíťazila vo

verejnom obstarávaní, nezobral ani reklamné pero, takže o

žiadnom protekcionárstve či snáď korupcii nemôže byť ani reči.

Vilímove obvinenia smerujú nielen k nepodloženému obvineniu

a klamstvu, ale ukazujú aj na jeho mentálnu výbavu. Všetky je-

ho vyjadrenia sú možno len v duchu príslovia „Podľa seba sú-

dim teba“. Ponúkam mu preto možnosť na stránkach tohto časo-

pisu vysvetliť svoje slová o „kmotroch“ a „lupe desaťročia“.

A ešte k tej firme. Mohli by sme byť radi, že sa vôbec našiel

niekto, kto na seba zobral zodpovednosť za zastarané zaria-

denie (tridsať - štyridsať rokov staré), ktoré navyše potrebuje

obrovské investície, a to v čase, keď sa ešte aj dnes ďalšie by-

tovky odpájajú.

- Stála komisia je orgán podobný Dozornej rade. Je v nej 5 zá-

stupcov mesta a 4 za Termming. Jej hlavnou úlohou je byť pre-

vodovou pákou medzi zastupiteľstvom a firmou. Má schvaľovať

investície, ich výšku a prerozdelenie, vyjadrovať sa k cene tepla

a pod. Funkcia je neplatená, pre každého jej člena je to zodpo-

vedná a náročná robota navyše, na úkor vlastného času. A te-

raz k voľbe: Mestské zastupiteľstvo už v minulom roku po

schválení rámcových podmienok zmluvy rozhodlo, že Dozorná

rada PBS pripraví všetky materiály do súťaže a dohodne

zmluvné podmienky vrátane Stálej komisie. DR PBS riadne

schválila členov SK a navrhla ich zastupiteľstvu. Za členov boli

DR navrhnutí: Ing. Andel, Ing. Ján Čech, Ing. Chynoranský a

Ing. Matuský a plus primátor ako štatutárny orgán mesta a zod-

povedný trestnoprávne i hmotnoprávne za napĺňanie zmluvy.

Nezvolilo pána Grella, ktorý sa ako predseda DR zasadania ne-

zúčastnil, dal prednosť vlastnej záujmovo-umeleckej činnosti,

hoci termín jednej alebo druhej akcie mohol dopredu upraviť.

Neskoršie poslal list, v ktorom žiadal, aby sa aj bez prerokova-

nia v DR PBS hlasovalo o úplne iných členoch (navrhol týchto

poslancov: dr. Juraj Čech, dr. Kráľ, Ing. Šipoš a dr. Grell).

Zastupiteľstvo tento návrh väčšinou hlasov odmietlo. Poslanec

Grell argumentoval odbornou spôsobilosťou ním navrhova-

ných kandidátov, ktorú však ani on sám nespĺňal, pretože je dok-

tor sociálnej práce, teda s tepelným hospodárstvom nemá nič

spoločné. Navrhoval dokonca dvoch poslancov (Kráľ, Šipoš),

ktorý za návrh zmluvy nehlasovali! Väčšina poslancov odmietla

chaotické a nepripravené návrhy a podporou zmluvy hlasova-

ním zamedzili snahe, ktorá smerovala k nabúraniu a v koneč-

nom dôsledku neschváleniu zmluvy.

- Zmluva bola slávnostne podpísaná 17. apríla. Napĺňať sa

začne 1. júla tohto roku. Nám už zostáva len veriť, že sme týmto

krokom urobili všetko pre to, aby naše tepelné hospodárstvo po

nutnej rekonštrukcii začalo fungovať tak ako v ostatných

mestách, ktoré tepelné hospodárstvo prenajali už dávno pred

rokmi.

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minulom ro-
ku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizá-
ciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Občania, ale aj fir-
my, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubo-
voľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600
Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Červený sneh na polesí
O tom, že naše životné

prostredie dostávalo v minulos-
ti, ale i v súčasnosti dostáva po-
riadne „zabrať“, svedčí aj mimo-
riadna udalosť, ktorá sa stala na
Veľkonočnú nedeľu v lokalite
Cajlanské polesie. V blízkosti ro-
dinných domov tam začala vyte-
kať zafarbená červená voda,
ktorá sa dostala nielen do zá-
hrad, ale aj do studní a zafarbila
aj sneh načerveno. Okamžite
na mieste zasahovali príslušní-
ci HaZZ SR, protichemická jed-
notka hasičov a neskoršie bolo

primátorom privolané aj Krajské
chemické laboratórium z Nitry.
Už skoro ráno na Veľkonočný
pondelok bola prístupná analý-
za odobratej zeminy a vody a
obyvatelia dotknutej oblasti boli
upozornení, aby nepoužívali vo-
du zo studní. KCHL zistilo, že sa
jedná o prírodnú látku pyrofylit -
kremičitan hlinitý. Tento nerast
obsahuje hliník a používa sa
ako substrát pri keramickej výro-
be. Do zeme sa dostal pravde-
podobne v sedemdesiatych ro-
koch spolu so stavebným odpa-

dom, ktorý vznikol búraním sta-
rých stavieb v areáli Pinelovej
nemocnice. Následné vybagro-
vanie zeminy potvrdilo, že sa
jednalo o zakopané vrece farbi-
va, ku ktorému sa dostala voda
v dôsledku zvýšenej hladiny
spodných vôd. Vzorky boli zno-
vu odobrané a zaslané na kom-
plexnú analýzu. Napriek tomu,
že farbivo a jeho koncentrácia v
pôde nie je zdraviu alebo životu
nebezpečné, neodporúča sa
kontaminovanú vodu používať.

Platí to rovnako pre obyvate-

ľov rodinných domov, ako aj pre
záhradkárov. Táto udalosť je
len ďalšou ilustráciou nášho bar-
barského správania voči príro-
de, ale i potvrdením, že čierne
skládky môžu byť nebezpečné
aj po desiatkach rokov. To by si
mali uvedomiť najmä tí, ktorí
ešte i dnes vyvážajú akýkoľvek
odpad do voľnej prírody. V prí-
pade čiernych skládok naozaj v
plnej miere funguje „bumeran-
gový“ efekt, teda, že všetko zlé
čoho sa na prírode dopustíme,
sa nám vráti aj s úrokmi. (ra)

Dobrá spolupráca pri zbere odevov, textilu a obuvi, ktorá začala v
máji minulého roku, pokračuje ešte intenzívnejšie. Firma RE-
VENGE, a.s. pridala do mesta ďalšie dva kontajnery: prvý určený
hlavne pre obyvateľov Grinavy, je uložený v areáli Integrovaného
klubu dôchodcov na Oreší č. 32; druhý kontajner je v centre mesta,
na Mladoboleslavskej ulici pri hradbách. Počet týchto špeciálnych
kontajnerov v meste sa tak zvýšil na 14 kusov. OM - OŽP, KS a D

Zber šatstva pokračuje

Zberné miesto nebezpečných odpadov slúži obyvateľom Pezin-
ka od roku 2004. Napriek dlhému obdobiu fungovania nemajú
všetci obyvatelia dostatok informácií o fungovaní tohto zariade-
nia. Preto by mali vedieť, že:
- „zberné miesto“ sa nachádza na Šenkvickej ul. č. 12, v sídle fir-

my Petmas s.r.o.
- slúži na zber nebezpečných odpadov, medzi ktoré patrí elektro-

odpad (chladničky, pračky, mrazničky – kompletné, nerozobra-
té!), vyradené elektrické a elektronické zariadenia (televízory,
monitory a drobné domáce spotrebiče), žiarivky, oleje a tuky, far-
by, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulá-
tory, drevo, obsahujúce nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseli-
ny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, detergenty...

- chemikálie treba doniesť v originálnych obaloch kvôli ich identifikácii
- slúži všetkým občanom Pezinka bez poplatku s výnimkou fyzic-

kých osôb-podnikateľov a právnických osôb, ktorí si musia za-
bezpečiť likvidáciu nebezpečných odpadov na vlastné náklady

- otvorené je od pondelka do soboty
- informácie o zbernom mieste môžete získať na internetovej

stránke mesta u prevádzkovateľa na tel. č. 6452312
- zberné miesto neslúži na zber objemného odpadu (nábytok, ok-

ná a pod.), drobného stavebného odpadu a separátov (sklo, pa-
pier, plasty, biologický odpad, kovy) OM – OŽP, KS a D

Zberné miesto nebezpečných odpadov

Dňa 27. februára 2013 sa
uskutočnil spoločný zápis do
materských škôl na školský rok
2013/2014. Spolu bolo poda-
ných 330 žiadostí na prijatie
dieťaťa na predprimárne vzde-
lávanie do MŠ v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Pezinok
na šk. rok 2013/14.

Riaditeľky materských škôl
prijímali deti v zmysle Podmie-
nok na prijatie dieťaťa na pred-
primárnu výchovu do mater-

ských škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Pezinok , ktoré
boli zverejnené pred zápisom.

Vo všetkých materských ško-
lách boli prijaté deti, ktoré dovŕ-
šili do 31.08.2013 piaty rok ve-
ku a deti s odloženou školskou
dochádzkou, príp. s dodatočne
odloženou školskou dochádz-
kou;, rovnako boli prijaté všetky
deti, ktoré v kalendárnom roku
dovŕšili tri roky, majú trvalý po-
byt v Pezinku a majú v danej

materskej škole súrodenca a
deti, ktoré v kalendárnom roku
dovŕšili tri roky, majú trvalý po-
byt v Pezinku a sú zo sociálne
znevýhodneného, prostredia
(na základe odporúčania Odde-
lenia školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ). Ak boli v ma-
terských školách ešte voľné
miesta, riaditeľky MŠ prijímali
deti, ktoré v kalendárnom roku
dovŕšili tri roky, majú trvalý po-
byt v Pezinku , postupne od naj-
staršieho po najmladšie dieťa,
podľa dátumu narodenia.

V MŠ, ktorá je súčasťou ZŠ s
MŠ Orešie, boli prijaté deti, kto-

ré dovŕšili do 31. 8. 2013 piaty
rok veku a deti s odloženou škol-
skou dochádzkou, príp. s doda-
točne odloženou školskou do-
chádzkou; ďalšie deti, ktoré boli
prijaté do MŠ, museli splniť
aspoň jednu z podmienok, a to
že majú trvalý pobyt v Pezinku,
majú v MŠ alebo v ZŠ Orešie sú-
rodenca, majú vek 3 roky do de-
cembra kalendárneho roku, ale-
bo sú zo sociálne slabšej rodiny
na základe odporúčania Odde-
lenia školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ.

vedúca odd. Š a SS MsÚ Pezinok
Mgr. R. Minarovičová,

K zápisu do MŠ

Celkom detí
Prijaté deti
Neprijaté deti

r. 2007
(šesťročné deti)

3
3
0

r. 2008
(päťročné deti)

34
32
2

r. 2009
(štvorročné deti)

59
44
15

r. 2010
(trojročné deti)

217
110
107

r. 2011
(dvojročné deti)

17
0

17

Počet detí, ktoré boli prihlásené do MŠ v šk.roku 2012/13 – rok narodenia

Dnes som sa pozrel z okna svojej bytovky na Svätoplukovej uli-
ci a všimol som si jednu staršiu paniu, ako upratuje okolo kontaj-
nerového stanovišťa pri výmenníčke tepla. Hrabala trávnik a za-
metala okolo kontajnerov. Vykonávať túto činnosť som ju videl už
viackrát, takže to nebola náhoda. Nedalo mi to a išiel som jej nie-
len poďakovať, ale aj opýtať sa na jej meno. Bola to pani

. Pri tejto príležitosti musím spomenúť aj pána
, ktorý už roky upratuje po celom sídlisku Sever – zbie-

ra odpadky, smeti a odhodené PET-fľaše. Možno si to málokto
uvedomí, ale aj takto sa dá vyjadriť vzťah k svojmu mestu. Patrí
im za to naša vďaka. Na rozdiel od tých, ktorí si vylievajú žlč na
svoje okolie a znevažujú tých, ktorí niečo pozitívne pre mesto ro-
bia. Celou ich aktivitou je vypisovať rôzne bludy na internete a dis-
kusných fórach. Urobili by lepšie, keby sa chytili metly a pozame-
tali si aspoň pred vlastným prahom. Nuž ale ako sa hovorí na vý-
chode: I tak sa dá, i tak sa dá!

Matilda
Žužičová Milana
Pukančíka

Gabriel Guštafík, poslanec MsZ

Postreh

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme sa uskutoč-

nilo v našom meste niekoľko dobrovoľných brigád obča-

nov, ktorí sa zamerali na zber odpadkov na sídliskách, čis-

tili prírodu pri cestách i v lese, zbierali odpad na Vino-

hradníckej ceste. Chatári pracovali v Kučišdorfskej doli-

ne, obyvatelia rodinných domov čistili Záhumenice. Naj-

väčšia bola brigáda, ktorú už tradične organizuje mesto s

vinohradníkmi. Konala sa 19. apríla a viac ako 50 dobro-

voľníkov sa zameralo hlavne na likvidáciu náletových dre-

vín, čistenie vodných tokov a rekonštrukciu studničky.

Ďalšia skupina pokračovala v dlhodobej rekonštrukcii

historickej kamenice nad rybníkom. Keďže väčšina prác

bola vykonaná po uzávierke nášho časopisu, budeme o

brigádach podrobne informovať v budúcom čísle Pezin-

čana. (r)

Brigády ku Dňu Zeme

FOTO (pb)
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Drahomír Šmahovský, poslanec za
volebný obvod č. 5

1) Čo považujete za prioritu vo svo-
jom volebnom obvode?

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

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

(r)

- K tým naozaj najdôležitejším veciam

pre obyvateľov každého mesta patria

kvalitné služby, občianska vybavenosť,

dobré a bezpečné cesty, čistota, bezpe-

čie, kultúrne vyžitie a zdravé životné

prostredie. Sú to všetko atribúty, ktoré

najviac ovplyvňujú kvalitu každodenné-

ho života občanov aj v Pezinku. Je úlohou nás, poslancov, spo-

ločne s vedením mesta, aby sme ich dokázali v čo najväčšej

miere napĺňať. Veľa sa nám už podarilo, ale sú ešte témy, ktoré

sú otvorené a naliehavé.

V piatom obvode je z môjho pohľadu ešte potrebné čo naj-

rýchlejšie zabezpečiť vysporiadanie pozemkov a podpísanie

zmlúv k vybudovaniu splaškovej a dažďovej kanalizácie, na kto-

rú občania už roky čakajú. Celý proces už prebieha prípravou

zmlúv na právnom oddelení mesta Pezinok a aktivisti z radov

občanov ich dávajú podpisovať. S výstavbou kanalizácie je úz-

ko späté aj dobudovanie siete miestnych komunikácií a chodní-

kov. Pre bezpečnosť chodcov a všetkých účastníkov cestnej

premávky je potrebné v zmysle zákona č.8/2009 Z.z. rozšíriť

chodník na ceste II/502 (Myslenická ul.) v troch kritických úse-

koch. K tomuto už prebehli aj rokovania predstaviteľov mesta

Pezinok so zástupcami VÚC Bratislava.

V spolupráci s odborom životného prostredia a ochranármi je

prioritou naďalej chrániť biokoridor v celom jeho úseku od obce

Limbach až po Grinavu, nakoľko je prirodzeným domovom chrá-

nených druhov fauny a flóry, zadržiava vodu grinavského potoka

v meandroch a bráni tak záplavám. V novom územnom pláne

navrhujeme nepovoliť ďalšiu výstavbu v tejto lokalite, nakoľko v

ostatnom období prišlo k nedovolenému zásahu do tohto úze-

mia, znečisteniu vôd a následne k hromadnému úhynu rýb.

Za veľmi dôležite z celomestského pohľadu považujem aj za-

chovanie rázu Malokarpatskej vinohradníckej krajiny, ktorá je

pre nás typická a prináša nám úžitok aj potešenie. Je to zapra-

cované aj v návrhu nového územného plánu. Ďalšou témou je

podpora tradičných spoločenských, športových a kultúrnych ak-

tivít občanov nášho mesta a vytváranie priaznivých podmienok

na zachovanie a zveľaďovanie škôl a predškolských zariadení.

- Vždy je čo zlepšovať. Môžem však konštatovať, že okrem

osobného kontaktu využívam pri komunikácii s občanmi všetky

dostupné médiá. V Grinave máme zriadené štyri informačné ta-

bule, internetovú stránku a komunikujeme aj

prostredníctvom sociálnej siete. Všetky potrebné a dôležité in-

formácie o fungovaní mesta a jeho inštitúciách sú uverejnené

na internetovej stránke mesta. Veľa informácií sa občania do-

zvedia aj vo vysielaní Pezinskej televízie a v časopise Pezin-

čan. Z mojej skúsenosti občania najviac využívajú na predkla-

danie svojich podnetov a žiadostí osobné stretnutie alebo

návštevu poslaneckého dňa v našom dennom centre, kde sme

im spolu s kolegom k dispozícii každú prvú stredu v mesiaci.

- Väčšia miera empatie a tolerancie, obyčajné ľudské vlastnos-

ti, veľmi však potrebné na pochopenie a rešpektovanie potrieb

a problémov toho druhého, oveľa viac cenené v čase krízy a ne-

dostatku finančných prostriedkov. Všetko to, čo chýba v kaž-

dom meste na Slovensku, teda aj v Pezinku, je priamo späté s

dostatkom alebo nedostatkom peňazí a veľakrát aj dobrej vôle

dohodnúť sa. Počúvať toho druhého. Keď hovorím počúvať,

myslím tým obsahovo vnímať jeho názor. Každý považuje svoju

žiadosť alebo návrh za prioritu. Robíme veľakrát unáhlené záve-

ry. Vnímam to aj na rokovaniach mestského zastupiteľstva a

tiež pri rozhovoroch s občanmi. Občania veľmi dobre vedia, čo

im v meste chýba. Je však ťažké rozhodovať o prioritách (naprí-

klad pri návrhu investičného programu mesta), keď poslanci

predložia 150 návrhov, ktoré spoločne s občanmi vo svojich ob-

vodoch považujú za dôležité, ale z dôvodu nedostatku finanč-

ného krytia môže mesto Pezinok zrealizovať iba 14.

www.grinava.com

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V
tomto čísle odpovedá:

APRÍL 2013 PEZIN ANČ

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)
na svojom rokovaní 11. apríla
2013 schválilo nájomnú zmluvu
na výrobu a dodávku tepla v na-
šom meste. Od 1. júla 2013 bu-
de prevádzkovateľom centrál-
neho zásobovania teplom spo-
ločnosť Termming s.r.o. Brati-
slava. Spoločnosť, ktorá uspela
vo verejnej súťaži, úspešne pre-
vádzkuje niekoľko rokov tepelné
systémy aj na iných miestach
Slovenska (napr. v Bratislave je
to v mestských častiach: Vraku-
ňa, Podunajské Biskupice, Sta-
ré Mesto, Ružinov, ďalej v Ma-
lackách, Stupave, Skalici, Seni-
ci, Liptovskom Mikuláši, Molda-

ve nad Bodvou a inde). Nájom-
nú zmluvu podporilo nasledov-
ných 16 poslancov: Alexy, An-
del, Bauerová, Čaputová, Ján
Čech, Ľubomír Čech, Dulaj, Fé-
der, Guštafík, Chynoranský, Jur-
číková, Juraj Pátek, Marián Pá-
tek, Solga, Šmahovský, Wittgrú-
ber. Ostatní poslanci sa zdržali,
nehlasovali alebo boli neprítom-
ní. Na tomto mieste chcem
uviesť, že Mesto Pezinok bude
mať aj naďalej (schválení MsZ)
svojich zástupcov(sú to primátor
Mgr. Oliver Solga a členovia
Dozornej rady PBS: Ing. Ján
Matuský, Ing. Jozef Chynoran-
ský, Ing. Ján Čech a Ing. Miloš

Andel), ktorí budú schvaľovať
strategické zámery a investície
potrebné na modernizáciu tepel-
ného hospodárstva a budú sa
taktiež vyjadrovať k návrhu ceny
tepla, tak ako to doteraz robilo
MsZ. Podpísaním zmluvy o pre-
nájme sa môže konečne začať
proces prípravy modernizácie a
väčšej efektívnosti tepelného
hospodárstva tak, aby osoh z
tohto kroku pocítili hlavne odbe-
ratelia, bytové domy a ich užíva-
telia. Už v prvom roku sa zreali-
zujú opatrenia, ktoré prispejú k
väčšej spokojnosti pri fakturácii
teplej úžitkovej vody a v nasle-
dujúcom období sa pristúpi ku

kompletnej modernizácii kotolne
na sídlisku Sever s alternatívou
využitia finančne výhodnejšej
biomasy. Naši občania sa nemu-
sia báť zvyšovania cien prícho-
dom nového prevádzkovateľa.
Pre ilustráciu uvádzam porovna-
nie ceny tepla, z ktorej je zrejmé,
že nový prevádzkovateľ bude
mať priemernú jednotkovú cenu
nižšiu približne o 5%, než je
tomu dnes. Súčasne dávam
do pozornosti, že TV Pezinok sa
bude (v rámci pravidel-
nej relácie Téma) venovať prá-
ve tejto problematike.

zástupca primátora

22. mája

Miloš Andel,

Poslanci schválili prenájom tepelného hospodárstva

V stredu 17. apríla mala svoje ďalšie zasadnutie Komisia ces-
tovného ruchu a turistiky. Hlavnými témami boli vyhodnotenie čin-
nosti Komisie CR a turistiky za rok 2012, DESTINATOUR 2013 –
odborné semináre týkajúce sa destinačného manažmentu a ces-
tovného ruchu na Slovensku a v Rakúsku, Svetový deň sprievod-
cov cestovného ruchu a s tým spojené aktivity, ktoré boli priprave-
né pre verejnosť. V druhej časti programu sa členovia venovali
akciám pripravovaným v meste na nadchádzajúce obdobie a otáz-
kam CR. (pv)

Zasadnutie komisie CR a turistiky

TV PEZINOK vysiela okrem
káblových rozvodov UPC,
káblového operátora SWAN –
(v sieti NET CORE v Pezinku
a Slovenskom Grobe) aj digi-
tálne, prostredníctvm DVB-T
vysielača na kanáli 41. O-
krem toho môžete sledovať
live streamingové vysielanie
na stránke
a nové správy uverejňuje-
me samozrejme aj na facebo-
oku.

TV PEZINOK sa dá naladiť
automaticky alebo funkciou
manuálne ladenie v televízo-
re resp. na set-top-boxe - ka-
nál 41. Spolu s TV PEZINOK

www.tvpezinok.sk

tam nájdete aj program TV
LUX.

V programovej ponuke pri-
budli relácie o zdraví (pondelok
– streda 14.30 h), o cestovaní
(sobota, nedeľa – 21.30 h) a
snažíme sa o výmenu progra-

mov z ďalších lokálnych TV.
TV PEZINOK sa bude snažiť

osloviť svojím programom aj
obyvateľov okolitých miest a
obcí v regióne. Pozvánky na
podujatia, reportáže z akcií z
miesta vášho bydliska, blaho-

želania na televíznej obrazov-
ke, reklama vašej firmy... je
množstvo možností, ako sa mô-
žete objaviť vo vysielaní TV
PEZINOK.

Dôležitou formou informova-
nia z hľadiska rýchlosti poda-
nia informácie je webstránka

. Na nej náj-
dete denne najaktuálnejšie in-
formácie, archív relácie Týž-
deň či trh práce v okrese Pezi-
nok... Pripravujeme aj ďalšie
rubriky, ktoré by mohli byť osož-
né návštevníkom stránky.

www.tvpezinok.sk

Peter Bittner
konateľ – riaditeľ

TV PEZINOK, s.r.o.

DIGITÁLNE VYSIELANIE TV PEZINOK NA KANÁLI 41

PREDÁVA
a) rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pezinku

13. 5. 2013 do 13.00 h

17. 5. 2013 09.00 h

b) pozemky na ulici za dráhou v Pezinku

c) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku

v zapečatenej obálke 13. 5. 2013 do 15.00 h

Bližšie informácie:

Pozemok má výmeru 277 m2. Chatu je možné rekonštru-
ovať, príp. pristavať v rámci tejto výmery.
Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie. Minimálna
kúpna cena je 60 000 eur.
Ponuky je potrebné podať do pondelka
prostredníctvom aukčného portálu .
Samotná aukcia sa uskutoční v piatok na
uvedenom portáli.

Pozemky majú celkovú výmeru 3 038 m2. Minimálna kúpna
cena je 90 000 eur.

Pozemky majú celkovú výmeru 3 202 m2. Minimálna kúpna
cena je 80 000 eur.
Predaj nehnuteľností uvedených pod písm. b) a c) sa usku-
toční formou obchodnej verejnej súťaže.
Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť

do pondelka na
adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezi-
nok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici
Za dráhou NEOTVÁRAŤ“, resp. „SÚŤAŽ - predaj domu Za
dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční
v utorok 14. 5. 2013 o 15.00 h (pozemky), resp. o 15.30 h
(dom s pozemkami).

tel.: 033/6901203, e-mail:
, web: .

https://www.etenders.sk

matej.tar-
baj@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK

oznamuje, že hľadá na voľné pracovné miesto
(zastupovanie počas MD – na 3 roky)

REFERENTA STAVEBNÉHO ÚRADU
Ak máte o toto miesto záujem a spĺňate nasledovné kritériá:

Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok,

vysoká škola stavebného zamerania
práca s PC
vodičský preukaz
bezúhonnosť
prax v odbore a znalosť územia vítané,

zašlite svoj motivačný list so životopisom poštou na adresu:
prípadne

prineste osobne do podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošli-
te elektronickou poštou na adresu: .
Možný nástup 1. 9. 2013. Odpovedané bude len vybraným
uchádzačom, ktorí budú pozvaní na pohovor.

·
·
·
·
·

msu@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

M. R. Štefánika č. 9, 902 01 Pezinok

Informácie o požadovaných kvalifikačných predpokladoch
a zoznam požadovaných dokladov môžete získať na we-
bovej stránke mesta Pezinok, na vývesných tabuliach alebo
na Školskom úrade MsÚ Pezinok.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doklad-
mi zasielajte na adresu:

Uzávierka prijímania prihlášok:
Obálku označte heslom:

O termíne a mieste výberového konania budú písomne
informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované
doklady a spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

VYHLASUJE

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

Základnej umeleckej školy E. Suchoňa,

Mestský úrad, Radničné námestie
č. 7, 902 14 Pezinok. 3. júna
2013 do 11.30 h. „VÝBEROVÉ
KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať“.

MESTO PEZINOK

variabilná zložka
fixná zložka
dvojzložková cena: prepočítaná vzorcom URSO

Merná
jednotka

eur/kWh
eur/kW

eur/MWh

schválená cena tepla bez DPH
PBS Pezinok od 1. 1. 2013

0,0644
165,3644
95,601

očakávaná max. cena tepla bez DPH
Termming v Pezinku od 1.7. 2013

0,0632
147,4698

91,024

%

98,1

89,2

95,2

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku už v minulom roku rozhodlo o
rozšírení spoplatnených parkovacích miest aj na ulicu M. R. Štefá-
nika a Kollárovu. Keďže vedenie mesta chce všetky rozhodujúce
kroky prerokovať s občanmi a vypočuť si ich názor, uskutočnilo sa
17. marca verejné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo viac ako 70
občanov – obyvateľov, ale aj podnikateľov z týchto ulíc. Parkovné,
jeho systém aj poplatok budú fungovať tak ako doposiaľ na Radnič-
nom námestí a na Holubyho ulici. Vedenie mesta navrhuje obyva-
teľom s trvalým pobytom (byt – rodina) dve parkovacie (rezident-
ské) karty na dve autá zdarma, v prípade tretieho a ďalšieho auta si
budú musieť zakúpiť parkovaciu (rezidentskú) kartu. Bližšie infor-
mácie zverejníme po schválení návrhu v MsZ, ktoré bude 16. mája.

Parkovanie v centre mesta
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

� Predám malotraktor SLÁVIA S cze kolesový typ TV 824-S Napa-
jedla. Bol uvedený do evidencie v Pezinku 1. 2. 2013 s požadova-
nou štát. pozn. značkou podľa zák. č. 725/2004. Cena dohodou. Tel.
č. 033/645 49 82 (volať večer po 18. hod.).

V marcovom čísle časopisu
Pezinčan uverejnil pán posla-
nec Ing. Marián Šipoš odpove-
de na tri otázky v pravidelnej
rubrike Pýtame sa poslancov
MsZ. Každý z poslancov má
právo odpovedať tak, ako to cí-
ti, avšak v odpovediach pána Ši-
poša zaznelo aj na adresu po-
slancov niekoľko obvinení, od
ktorých sa chceme ako poslan-
ci MsZ v Pezinku dištancovať.
Pán poslanec, náš kolega, obvi-
ňuje vedenie mesta z rôznych
zákerných praktík voči mestu.
V prvom rade si treba objasniť,
kto to je vedenie mesta. Primá-
tor a mestské zastupiteľstvo sú
v zásade rovnocenné orgány.
Zastupiteľstvo prijíma rozhod-
nutia vo forme uznesení, voči
ktorým môže primátor využiť
právo veta, ale iba v odôvodne-
ných prípadoch. Primátor je jedi-
ným štatutárnym zástupcom
mesta. Ak niekto použije termín
vedenie mesta, treba za tým vi-
dieť nielen primátora, ale aj po-
slancov mestského zastupiteľ-
stva. Toľko na vysvetlenie. Z
článku citujeme:

, jasne obviňuje
celé vedenie a teda aj poslan-
cov ako členov zastupiteľstva.
Do kompetencie zastupiteľstva
patrí jednoznačne napr. aj pre-
daj majetku mesta. Nikto z MsÚ

„Chýba mi úprimnosť vede-
nia mesta, resp. vadí mi jeho
dvojtvárnosť“

nemôže odpredať akúkoľvek
nehnuteľnosť v majetku mesta
bez súhlasu zastupiteľstva.
Potom vyjadrenia typu:

vyzerá, ako keby sme my
ako poslanci bezhlavo schvaľo-
vali predaj mestského majetku.
Veď to absolútne nie je pravda!
Na predaj sa ponúkajú nehnu-
teľnosti, ktoré mesto nepotre-
buje. Financie z predaja majet-
ku sú riadnym zdrojom rozpoč-
tu mesta, ktorý ako poslanci
schvaľujeme, a teda tieto hod-
noty sa nikam nekontrolova-
ne nestrácajú... Ďalej citujeme:

. Alebo:

. Nevieme, o čom
pán poslanec hovorí, o akom
obmedzovaní diskusie k aké-
mukoľvek problému mesta, o
akej agresivite smerom k obča-

„Na-
miesto riadneho gazdovania
s mestským majetkom ho v
čase krízy ponúkame na pre-
daj“

„Na jednej strane vyzývame
občanov k aktívnej účasti na
správe nášho mesta a na dru-
hej strane voči ich aktivite po-
užívame agresívne prejavy v
tlači alebo aj na rokovaniach
zastupiteľstva“ „Ho-
voríme o transparentnosti,
ale verejnú diskusiu nepri-
púšťame. Mesto prezentuje-
me ako otvorenú samosprá-
vu, ale niektorým poslancom
a členom komisie odmietame
poskytnúť priestor na disku-
siu o strategickom dokumen-
te mesta“

nom. Keby sme urobili štatisti-
ku dĺžky diskusných príspevkov
počas rokovaní MsZ, zistil by,
že jeho príspevky sú najdlhšie,
dostáva na zastupiteľstve vždy
dosť priestoru na vyslovenie
svojho názoru. A nielen on,
všetci poslanci. Ktokoľvek z ob-
čanov mesta príde na zasadnu-
tie zastupiteľstva a požiada o
slovo, aby sa mohol vyjadriť k
téme, vždy ho aj dostane.Ak sa
občania obrátia na „mesto“ so
svojím problémom, vždy sa s ni-
mi diskutuje. Niekoľkokrát sme
sa ako poslanci stretli s občan-
mi aj mimo pôdy MsÚ, vždy aj
za účasti primátora či niektoré-
ho z viceprimátorov a diskuto-
vali sme osobne o riešení toho,
čo práve potrebujú, či to je do-
pravná situácia, riešenie okolia
bytových domov či iné problé-
my. Odmietame teda tvrdenie,
že vedenie mesta (a teda po-
slanci) nepripúšťajú verejnú dis-
kusiu alebo ju nejako agresívne
potláčajú. Opak je pravdou.

Ďalšie tvrdenie, od ktorého sa
ako poslanci musíme dištanco-
vať:

. Toto je nehorázne obvi-
nenie, ako keby sme my ako po-
slanci v úlohe diverzantov chce-
li úmyselne poškodzovať život-
né prostredie mesta. Dôrazne

„Deklarujeme ‚nechce-
nie‘ skládky odpadu, ale v ti-
chosti upúšťame od jej jas-
ného zákazu v územnom plá-
ne...“

sa od takejto činnosti dištancu-
jeme. Nikto z nás nikdy nezdvi-
hol ruku za to, aby sa akýmkoľ-
vek spôsobom (ani tajne či v
akejsi „ tichosti “ ) legalizovala
skládka odpadu v meste.

Takto by sme mohli pokračo-
vať ďalej a vyvracať jeho ne-
zmyselné tvrdenia

(ak má
o tom vedomosť o nejakom kon-
krétnom prípade či prípadoch,
kde mestskí úradníci či poslan-
ci obišli zákon, nech ho adres-
ne pomenuje a podá trestné
oznámenie),

(nikto z nás neberie tieto veci
na ľahkú váhu a každý z nás si
ich preštuduje a pripraví sa na
rokovanie o nich, nech to je kto-
rýkoľvek z dokumentov predlo-
žených na prerokovanie MsZ)

mesta, atď.
Odmietame ako poslanci MsZ

v Pezinku takéto obvinenia, kde
sa nás snaží náš kolega pod
pláštikom „vedenie mesta“ obvi-
niť priam zo záškodníckej čin-
nosti voči občanom tohto mesta,
a teda aj voči nám samým.

Pavol Alexy, Miloš
Andel, Ján Čech, František
Féder, Gabriel Guštafík, Jozef
Chynoranský, Elena Jurčíková,
Juraj Pátek, Marián Pátek,
Adam Solga, Peter Wittgrúber.

o obchá-
dzaní verejnej súťaže

o povrchnom prí-
stupe k spracovávaniu stra-
tegických dokumentov mes-
ta

o drastickom rozširovaní ka-
pacít

Podpísaní:

AD: Tri odpovede Ing. Mariána Šipoša (Pezinčan, 3/2013)

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru
Pezinok obvinil z prečinu krádeže 32-ročného muža z Báhoňa.
Tento dňa 23. 3. 2013 odcudzil osobné motorové vozidlo z pezin-
ského autobazáru, čím spôsobil škodu vo výške 7 990 eur.

Z prečinu krádeže v štádiu pokusu a prečinu porušovania domo-
vej slobody bol obvinený aj 35-ročný muž z Krompách, ktorý dňa
26. 3. 2013 neoprávnene vnikol do rodinného domu na Malac-
kej ceste v Pezinku, kde ho však následne v garáži prichytil po-
škodený.

Na základe dobrej operatívno-pátracej činnosti boli objasnené
aj 4 prípady vlámania do novostavieb v Limbachu a Pezinku z ja-
nuára a začiatku februára tohto roku. Vo všetkých prípadoch bol
obvinený 31-ročný Pezinčan, pričom pri dvoch prípadoch mal spo-
lupáchateľa, 18-ročného Pezinčana. Muži boli obvinení za pokra-
čovací prečin krádeže. kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Pezinskí policajti v marci objasnili
niekoľko krádeží v Pezinku a okolí

Nestáva sa často, aby som tu
reagoval na vyjadrenia poslan-
cov, ale klamstvá a demagógia v
marcovom čísle Pezinčana od
poslanca Mariána Šipoša pre-
kročili nielen všetky medze ele-
mentárnej slušnosti, ale sú zrelé
na to, aby sa nimi zaoberal pro-
kurátor. Pri našom osobnom
stretnutí 21. marca na MsÚ síce
chcel zmierniť svoje tvrdenia vý-
hovorkami, že nemyslel konkrét-
ne osobu primátora, ale pod ve-
dením mesta myslel poslancov
mestského zastupiteľstva. Z uve-
deného textu i zo skúsenosti, že
poslanec Šipoš používa slovné
spojenie „vedenie mesta“ všade
tam, kde si nedovolí menovať
moju osobu, však podľa mňa cel-
kom jasne vyplýva, že išlo najmä
o kritiku mojej osoby. Dovolím si
preto poukázať na jeho konkrét-
ne klamstvá.

Obviňuje ma napríklad z pre-
daja majetku mesta, hoci vie, že
o každom predaji rozhodujú po-
slanci. Predávame len majetok,
ktorý mesto nevie inak využiť a
nie je záujem verejnosti o jeho
nájom. Okrem toho je predaj ne-
potrebného majetku absolútne
legitímnym získavaním financií
na rozvoj vo väčšine našich
miest. Nemám však problém do-
ložiť verejnosti zoznam nehnu-
teľností, ktoré mesto predalo, ale-
bo naopak do svojho majetku zís-
kalo počas môjho „primátorova-
nia“. Z tohto pohľadu je zaráža-
júce, že M. Šipoš nedokladuje je-
diný prípad neefektívneho alebo
dokonca protizákonného nakla-
dania s majetkom mesta.

M. Šipoš klame aj o mojom po-

stoji v kauze skládka. Mimocho-
dom, svoj odpor a aktivity proti
skládke v Novej jame môžem do-
ložiť konkrétnymi skutkami dlho-
dobo, od roku 1998, teda oveľa
skôr, ako sa medzi aktivistami ob-
javil on. Pri našom stretnutí mu to
potvrdila aj poslankyňa Zuzana
Čaputová, keď označila môj po-
stoj v tejto kauze za konzistent-
ný, nemenný a z pozície primáto-
ra aj dôležitý. Rovnako je Šipo-
šov výmysel aj spaľovňa odpadu
či enormné zvyšovanie počtu
obyvateľov. Rozšírenie plôch na
priemysel a podnikanie je dlho-
dobou stratégiou mesta nie pre
zvyšovanie počtu obyvateľov, ale
pre viac možností zamestnať sa
práve Pezinčanom a ľuďom z
okolia. A mimochodom, to už ale
nenapísal, mesto dostalo povo-
lenie na využitie zhruba polovice
pozemkov, ktoré žiadalo vyňať
od SPF. Veľmi dobre však vie, že
územný plán sa realizuje desať -
dvadsať rokov a výstavba v ňom,
hoci v ÚPN aj povolená, sa nie-
kedy nerealizuje vôbec. Naprí-
klad výstavba rodinných domov
na Severe bola schválená v ÚPN
v roku 1996 a realizuje sa z veľ-
kej časti až dnes. Na polovici po-
zemkov sa možno bude stavať
až o desaťročie, lebo dodnes nie
sú majetkoprávne vysporiadané.
Zaujímavé by bolo tiež opýtať sa
poslanca Šipoša na ním iniciova-
ný projekt, ktorý mesto zaplatilo
pred niekoľkými rokmi študen-
tom STU a ktorý rátal so zbúra-
ním polovice historického centra
mesta. Aj on sám navrhoval zlik-
vidovať zeleň na Radničnom ná-
mestí a vybudovať tu podzemné

parkovisko a námestie vydláždiť.
Nevedel akurát povedať, kde by
mesto na takú drahú investíciu
zobralo peniaze a kto by tam za
4 € na hodinu (ako v Bratislave)
parkoval. Podobných jeho „geni-
álnych“ návrhov by som mohol
uviesť podstatne viac.

Je pre mňa tiež nepochopiteľ-
né, že sa sťažuje na nemožnosť
diskusie v zastupiteľstve práve
on, koho príspevky v zastupiteľ-
stve sú najpočetnejšie, najdlhšie
a ku každému bodu. Pasuje sa
za odborníka takmer na všetko,
na pracovné stretnutia vôbec ne-
chodí, o to radšej zverejňuje in-
formácie, ktoré sa nezakladajú
na pravde, najmä na rôznych dis-
kusných fórach. Ak je mu doká-
zané vedomé klamstvo alebo ne-
znalosť problematiky, nikdy sa ni-
komu neospravedlní. Jeho dis-
kusné príspevky sú často len mlá-
tenie prázdnej slamy, evidentná
je jeho snaha rozhodnutia bloko-
vať a hlavne sa prezentovať v
mestskej televízii. Boli sme sved-
kami aj toho, že robil všetko pre
to, aby sa pokúsil zmariť aktivity
mesta prospešné jeho obyvate-
ľom, ako to bolo v prípade do-
pravného terminálu na železnič-
nej stanici. Šipošovo pôsobenie
v zastupiteľstve najlepšie zhod-
notil verejne profesor René Bílik
na konci minulého volebného ob-
dobia slovami že „sa hanbí, že s
ním sedel štyri roky v poslanec-
kej lavici “. Vyjadrenie takej auto-
rity naozaj nepotrebuje ďalší ko-
mentár.

Poslanec Šipoš sa podľa mňa
pokojne spojí aj s diablom (ale-
bo s rôznymi darebákmi a mize-
rákmi), len aby mohol kritizovať a
znevažovať moju prácu. Jeho ne-
návisť k mojej osobe trvá už viac

ako desaťročie. Za túto dobu ne-
našiel nič, čo by nasvedčovalo to-
mu, že by som jediný krát porušil
zákon alebo urobil niečo nemo-
rálne či nečestné. Nič, čo by súvi-
selo s korupciou, klientelizmom,
zneužitím právomocí primátora
alebo využívaním akýchkoľvek
výhod. To ho asi frustruje najviac
a vedie k písaniu takých ne-
zmyslov, ako v ostatnom Pezin-
čanovi. Mal by sa však skôr
sústrediť na to, ako bude vysvet-
ľovať pezinskej verejnosti i od-
borníkom poškodenie národnej
kultúrnej pamiatky – Farského
kostola, ktorú už skonštatovali
štátne pamiatkové orgány i tu-
najší stavebný úrad. Pri jeho viac
ako desaťročnej rekonštrukcii vy-
stupuje M. Šipoš ako samozvaný
stavebný dozor a organizátor
prác. Bol pritom, keď „brigádnici“
zbúrali a zničili vzácne kamenné
neskorogotické schodište alebo
prerúbali bez povolenia pamiat-
károv východ zo sakristie, ku kto-
rému dodnes nedodal projekt.
Rovnako ako bol pri zničení a
spálení kostolných lavíc. Ani pri
ostatnom kontrolnom dni v de-
cembri 2012 nevedel vysvetliť,
prečo bola pod jeho „dozorom“
poškodená táto významná kul-
túrna pamiatka. Nasledovali len
výhovorky a hádzanie viny na
bvalého farára Zdenka Sitku.
Všetky zistenia, ako aj moje tvr-
denia sú aj v oficiálnom zápise
z kontroly Krajského pamiatko-
vého úradu. Je preto paradoxné,
že práve človek ako M. Šipoš
si dovoľuje bez zjavnej príčiny
a relevantných dôkazov zneva-
žovať moju prácu a poškodzovať
moju česť, tak ako to urobil v mar-
covom čísle Pezinčana.

Oliver Solga

Poslanec Marián Šipoš klamal

O tom, že najmenej zločinov spáchaných v uplynulom roku
bolo v Skalici, Pezinku a Kežmarku informovali minulý mesiac
skoro všetky slovenské médiá. Informácia o kriminalite v jed-
notlivých okresoch iste potešila aj mnohých obyvateľov nášho
mesta, keďže si mohli prečítať, že práve Pezinok patrí medzi tro-
jicu okresov a miest s najnižšou mierou zločinnosti. Páchatelia v
prvých troch menovaných okresoch spáchali v priemere desať-
násobne menej trestných činov ako napr. v Trnave, Košiciach či
Hlohovci. Najmenej sa u nás vykrádali byty, kradli autá či mobily
a peňaženky. Táto veľmi pozitívna informácia by potešila ešte
viac, keby bola potvrdená aj skutočnosťou, že občania týchto
miest sa cítia bezpečne za každých okolností a všade. (r)

Bezpečný Pezinok
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To, čo sa spočiatku zdalo byť nemožné, predsa len nadobudlo
pevné tvary. Trikrát odložený dátum kvôli neubúdajúcim vloč-
kám a zrazu slnko! A tak v sobotu 13. 4. 2013 sme vzali hrable,
rukavice a naplnili množstvo vriec odpadu. Presný počet alebo
hmotnosť nie sú podstatné, lebo aj samotná, pohodená „ igelit-
ka z marketu “ sa ráta na tony. Najväčšiu časť znečistenia totiž
tvorili nám známe a každodenne používané plasty. Medzi toľ-
kou hromadou plastov sa objavili aj sklené fľaše či odevy.
Samozrejme nechýbali pneumatiky. „Druhý dobrý skutok“ pri-
vábil pätnástich nadšencov, ktorým nie je ľahostajný ten kus prí-
rody hneď za humnami (okolie panelovej cesty za „pohotová-
kom“). Medzi okoloidúcimi sa dokonca našli aj samozvaní
dobrovoľníci, čo vzali prázdne vrece a bez nútenia priložili ruku
k dielu. Veľká vďaka patrí aj firme Marius Pedersen, ktorá sa na
vlastné náklady postarala o odvoz odpadu. Napriek všetkej
ochote a odhodlaniu, by bolo pozitívne, keby sa takéto akcie ne-
museli konať. Žiaľ, skutočný stav nasvedčuje inému, preto dú-
fam, že o rok sa opäť nájdu spriaznené duše a skúsia znovu o
ďalší kus odbremeniť znečistenú prírodu. Možno sa raz dožije-
me dní, keď bez bázne skloníme zrak z výhľadu na naše hory,
a pod nohami nenájdeme smetisko. Sny sa občas plnia – a to aj
vďaka priaznivcom „Dobrého skutku“. Henrich H. Hujbert

Druhý dobrý skutok

Dňa 26. 3. 2013 bola mi-
nistrom školstva pánom Duša-
nom Čaplovičom prijatá dele-
gácia v zložení: pán Miroslav
Šatan za rodičov, PhDr. Milan
Grell ako poslanec a Mgr.
Ondrej Koreň, riaditeľ ZŠ s MŠ
Orešie v Pezinku.

Cieľom návštevy bolo prero-
kovanie opodstatnenosti školy
v podmienkach mesta Pezinok
jednak v súvislosti s demogra-

fickým vývojom v meste a tiež v
súvislosti s historickým význa-
mom miestnej časti Grinava. O
ďalšom smerovaní školy sme
vecne diskutovali aj s generál-
nym riaditeľom regionálneho
školstva pánom Zdenkom Kraj-
čírom a s generálnou riaditeľ-
kou sekcie financovania a roz-
počtu pani Evou Bizoňovou. Ich
poznatky o našej škole boli pozi-
tívne a v diskusii nám načrtli

možnosti ďalšieho rozvoja. Za
prijatie a ochotu pomôcť týmto
vyjadrujeme MŠVVaŠ úprimné
poďakovanie.

Zároveň vedenie školy a celý
kolektív zamestnancov ďakuje
mestskému zastupiteľstvu a pri-
mátorovi mesta pánovi Oliverovi
Solgovi za podporu školy o jej za-
chovanie, ako aj odsúhlasenie
dofinancovania školy v kalendár-
nom roku 2013 vo výške 11500 €

Súčasne oceňujeme ochotu
mesta pomôcť pri riešení prob-
lémov s využitím kapacity školy.
Na základe uvedených skutoč-
ností teda týmto oznamujeme
celej verejnosti, že ZŠ s MŠ
Orešie sa v žiadnom prípade ru-
šiť nebude a škola bude naďa-
lej bojovať o prejav dôvery u ro-
dičov, žiakov a mesta Pezinok.

riaditeľ školy
Mgr. Ondrej Koreň

Návšteva u ministra školstva

Spolok priateľov dobrého vína
Grinavský hrozen, usporiadal tra-
dične v prvú sobotu po Veľkej no-
ci ochutnávku vín grinavských vi-
nárov. Celkom sa prezentovali
110 vzorkami vín - 76 bielych, 26
červených a 8 ružových, prevaž-
ne z ročníka 2012. Po uvítacích
slovách predsedu Grinavského
hrozna Jozefa Krasňanského
podujatie otvorila pani PhDr. An-
na Píchová, riaditeľka Malokar-
patského osvetového strediska
a členka združenia Malokarpat-
ská vínna cesta. Medzi ďalšími
hosťami podujatia boli akade-
mický sochár Alexander Ilečko s

manželkou, profesor Jozef Ba-
ďurík, grinavský kňaz Milan So-
va, riaditeľ ZŠ Orešie Ondrej Ko-
reň, poslanci PhDr. Milan Grell a
Drahomír Šmahovský, predsed-
níčka Klubu dôchodcov PhDr.

Zita Joklová, viceprimátor mesta
Pezinok Ing. Miloš Andel, MUDr.
Pavel Šilhár a mnohí ďalší. Vzor-
ky vín ponúkali mladí someliéri,
nechýbali ani drobné pochutiny.
Ochutnávka je spoločenskou u-
dalosťou a príležitosťou stretnúť
sa so známymi, porozprávať sa,
ale aj spoznať nových ľudí. Gri-
navský hrozen aj touto cestou ďa-
kuje Základnej škole Orešie za
pomoc a spoluprácu pri organi-
zovaní tohto podujatia a za po-
skytnutie priestorov. Organizátori
ďakujú za pomoc a spoluprácu:
Nákladná doprava Peter Vacho,

VIN.TECH s.r.o., EVER Trade

s.r.o., Miroslav Virgovič, IMPA-

LEX Studio, PIZZA TEDANO,

Eva Krasňanská Hrnčiarstvo,

Stanislav Slimák, NOBLE GAR-

DEN, Štefan Stankovič, Draho-

míra Svátková a Anna Sváte-

ková.

Víťazmi VII. ročníka Grinavskej
ochutnávky vín sa stali: najlepšie
biele víno - Mília, ročník 2012, vi-
nár Róbert Miklenčič, najlepšie
červené víno - Alibernet, ročník
2011, vinár Lukáš Krasňanský,
šampión výstavy - Rizling rýnsky,
ročník 2012, vinár Ján Mezei.
Ďalších 21 vín bolo ocenených
zlatou medailou. (ek)

VII. ročník Grinavskej ochutnávky vín

Dňa 12. apríla 2013 prebieha-
la na celom území Slovenska
finančná zbierka

. Na území mesta Pezi-
nok, Modra a v okolitých ob-
ciach sa na organizovaní zbier-
ky podieľali: LPR SR, klub VE-
NUŠA Pezinok, ZO Únia žien
Slovenska, ZO SČK v Limba-
chu, študenti škôl, skauti i sa-
motní občania.

Celkove sa vyzbierala a po-
slala na účet

za jednotlivé hliadky a ško-
ly, ktoré koordinoval klub VE-
NUŠA v Pezinku pekná suma:

. Po jednotlivých ob-
jektochv v rámci Pezinka je to v
číslach: ZŠ Orešie 317,24 €, ZŠ
Kupeckého 227,42 €, ZŠ Biele-
nisko 170,98 €, Obchodná aka-
démia (v priestoroch školy) pri-
spela do zbierky sumou 99,85 €
a treba prirátať aj školy a dobro-
voľníkov z okolitých obcí: Vinič-

Deň narcisov

2013

Dňa narcisov

2013

7 663,15 €

né, Častá, Limbach, Vištuk,
Slovenský Grob. Z toho len v uli-
ciach mesta Pezinok hliadky a
pevné stanovište klubu Venu-
ša vyzbierali sumu

Okrem klubu Venuša v Pezin-
ku mali podpísanú zmluvu na
spoluorganizovanie uvedenej
zbierky s LPR SR aj ZŠ Fán-
dlyho v Pezinku, ktorá cestou
svojich hliadok vyzbierala sumu

ako aj Slovenský
skauting -61. zbor
ktorého hliadky vyzbierali sumu

Pre úplnosť uvádzam, že oby-
vatelia mesta Pezinok, Modra a
všetky spolupracujúce sú-
kromné osôby a inštitúcie pri-
speli do zbierky „DEŇ NARCI-
SOV 2013“

. Všetky tieto fi-
nančné príspevky boli odvede-
né na účet Dňa narcisov 2013
v Tatrabanke.

3 322,47 €

2 619,23 €

1 822,93 €

celkovou sumou
12 105,28 €

Modrý oblak,

Vyhodnotenie finančnej zbierky „Deň narcisov 2013“

M. R. Štefánika 1, Pezinok – Stará radnica
0903 24 07 07

Prijímame objednávky na oslavy, porady

Všetkým, ktorí prispeli do zbier-
ky akoukoľvek sumou, srdečne
ĎAKUJEME!!!!

O prerozdelení vyzbieraných
finančných príspevkov bude Li-
ga proti rakovine SR informovať
po spracovaní a vyhodnotení
žiadostí prostredníctvom médií.

Anna Štilhammerová,
klub VENUŠA a LPR SR Pezinok

Tento sviatok sa u nás oslavuje vždy druhú májovú nedeľu,
tento rok to bude 12. mája. Matkám venovaný deň má byť oce-
nením odvahy a obete materstva.

Za zakladateľku sviatku matiek je považovaná Anna Mária
Jarvis, ktorá pri druhom výročí smrti svojej matky zorganizovala
v nedeľu 12. 5. 1907 stretnutie miestnych matiek

. O rok ju požiadali, aby stretnutie zopakovala. Pre veľký
úspech sa Anna Mária Jarvis rozhodla venovať šíreniu tejto
myšlienky, až nakoniec v roku 1914 kongres USA vyhlásil Deň
matiek za národný sviatok. Z USA sa potom tento sviatok rozší-
ril ďalej. Celosvetovo však nie je dátum sviatku jednotný.
V Európe sa uchytil po prvej svetovej vojne. V Československu
sa Deň matiek začal sláviť v roku 1923. V čase komunistickej to-
tality bol tento sviatok zatlačený do pozadia oslavami MDŽ, no v
posledných rokoch sa opäť oslavuje verejne.

Všetkým mamičkám ďakujme za ich odvahu, lásku, porozu-
menie, za ich ochotu byť vždy k dispozícii, vypočuť, pofúkať a
pohladkať, za otvorenú náruč a srdce, jednoducho za to, že sú.

Prajme im teda všetko dobré, plnú lúku kvetov, nežné objatia
drobných rúčok i úctu a uznanie nás dospelých.

Milé deti i dospelí, vaša mamička i babička má sviatok.
A vy jej môžete urobiť niečím radosť. Premýšľajte, čo by vašej
mamičke urobilo najväčšiu radosť. Môžete jej kúpiť kytičku kve-
tov, vyrobiť prianie či nejaký pekný darček, alebo jednoducho
povedať mamička, ĎAKUJEM! Veď ty máš mňa a ja mám teba
a preto sme bohatí.

Mamičky, buďte zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte
dlhé roky.Ana tie mamičky, ktoré nám už odišli do večnosti, spo-
mínajme s láskou v srdci. František Féder

v baptistickom
kostole

Deň matiek 2013

Farebný svet hudby – takto po-
eticky znel názov súťaže, v kto-
rej si prišli do juhomoravského
Znojma zmerať svoje kvality žiač-
ky a žiaci z odborov kaderníctva,
kozmetiky či nechtového dizaj-
nu. V kaderníckej kategórii súpe-
rilo 15 tímov: 13 českých, jeden
rakúsky zo Salzburgu a jeden
slovenský z pezinskej SOŠ na
Komenského ulici.

Mimoriadne príťažlivý a de-
centný účes, ktorý by pristal aj
moderátorke uvádzajúcej kon-
cert vážnej hudby, vytvorila súťa-
žiaca tretiačka Nikola Zimmer-
mannová. Celkový dojem kulti-
vovanosti účesu podčiarkol aj
nežný typ modelky, Nikolinej
spolužiačky Martiny Guldano-
vej. Šaty a doplnky evokovali at-
mosféru štátnej filharmónie.
Zaujímavá ozdoba v tvare hus-
ľového kľúča na temene hlavy
priťahovala oči ako magnet.

Ostatní súťažiaci uprednostnili

divokú fantáziu, množstvo farieb
a netradičné ozdoby, napr. kus
starej šelakovej gramoplatne po-
siaty pestrofarebnými husľovými
minikľúčmi. Slovenský tím rých-
lo obul modelku do žiarivých fia-
lovoružových topánok, ale na še-
lakovú platňu, prepletané vlaso-
vé pramene siedmich farieb a na-
česanú medúzu „českých a mo-

ravských zemí“ to nestačilo.
Každý súťažiaci rád odchádza

domov s trofejou, ale všetci ne-
môžu byť víťazmi. Cenou pre pe-
zinský tím bola zaujímavá skú-
senosť vrátane exkuzie v pries-
toroch školy. Očarila najmä u-
čebňa pre 6-člennú skupinu ku-
chárov, kde každý žiak má sa-
mostatný pracovný kút s plyno-
vým sporákom a drezom.

Usporiadateľská škola je drži-
teľom viacerých certifikátov, na-
príklad Zlatého certifikátu kvality,
ktorý udeľuje Združenie súkrom-
ných škôl Čiech, Moravy a Sliez-
ska. V oblasti environmentálne-
ho vzdelávania získala certifikát
„Škola udržateľného rozvoja“. Je
členom Asociácie hotelov a reš-
taurácií ČR a Európskej asociá-
cie hotelových škôl. Počet jej žia-
kov nemá ďaleko od tisícky.

Aj školský areál SOŠ na Ko-
menského ulici má všetky pred-
poklady stať sa podobným stre-

diskom pre odborné vzdeláva-
nie a výchovu. Veď už roky sa
usiluje o kvalitnú školu a kvalit-
ného žiaka, odmieta zatraktívniť
školu názvom, ktorý neodzrkad-
ľuje realitu, nesúhlasí s neustá-
lym znižovaním nárokov na žia-
ka a odmieta „výrobu umelých
maturantov “.

Aby ste sa o potenciáli našej
školy presvedčili, pozývame vás
15. mája 2013 do ŠH pri SOŠ na
Komenského 27 na medziná-
rodnú kadernícku súťaž Cena
Mesta Pezinok, kde od 9. do 13.
hodiny budete môcť sledovať
prácu šikovných kaderníkov, kto-
rí si zmerajú sily v troch súťaž-
ných disciplínach a ôsmich kate-
góriách.

A po celý rok vás radi privítame
v našich kaderníctvach – v budo-
ve ŠI na Komenského 29 alebo v
budove výmenníkovej stanice Za
hradbami.

riaditeľka SOŠ
Elena Jurčíková

Kaderníci z SOŠ v Pezinku nadväzujú nové kontakty

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa 4. júna 2013 od 8.00 do 11.00 h v Dome kul-
túry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so sebou ob-
čiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu krvi. (r)

Pozvánka na odber krvi

FOTO (pb)
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Štatistické zisťovanie v Pezinku
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu

SR zapojila do realizácie
v rámci projektu európ-

skych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto projektu je vytvoriť'
spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európ-
skej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Je-
ho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príj-
moch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v kraji-
nách Európskej únie. To umožňuje nielen analýzu životnej úrov-
ne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnáva-
nie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2013 zaradených tak-
mer 6000 domácností vo viac ako 300 obciach, medzi nimi aj
mesto Pezinok.

V tomto období vybrané domácnosti v Pezinku navštívi pracov-
ník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa
v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názo-
ry, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú ano-
nymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných
údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatisticky úrad Slovenskej republiky.

Zisťovania o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU SILC)

(pv)

Zisťovanie sa uskutoční od 1. apríla do 30.
mája 2013.

Bratislavský kraj chce v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním Domov – Dúha zriadiť Bez-
pečný ženský dom na pomoc
ženám a deťom, na ktorých je
páchané násilie.

povedala

„Považuje-

me to za dôležitý krok, ako

môžeme pomôcť ženám, mat-

kám a deťom, na ktorých je

páchané násilie,“

bratislavská vicežupanka Gab-
riella Németh. Zároveň uviedla,
že Bratislavský kraj ako prvý zo
všetkých ôsmich krajov vypra-
coval regionálny akčný plán na
pomoc týraným ženám.

doplnila podpredsedníč-
ka kraja.

„Robí-

me všetko pre to, aby sme

tento negatívny jav zmierňo-

vali,“

Bratislavský kraj odštartoval
tento rok sociálny program

na ktorých je pá-
chané násilie. Základným cieľom
programu je prevencia a eliminá-
cia násilia páchaného na ženách
tak, aby nemuseli čeliť porušo-
vaniu ich základných ľudských
práv. V tomto roku kraj finančne
podporil sumou 212 300 € tie

Po-

moc ženám,

subjekty, ktoré sa v rámci svojich
projektov venujú aj pomoci že-
nám, na ktorých je páchané nási-
lie. BSK spolupracuje v oblasti
pomoci ženám, na ktorých je pá-
chané násilie s organizáciami
Aliancia žien Slovenska, o. z.,

Pomoc ohrozeným deťom, o. z.,

Brána do života, o. z. a Domov

Dúha, o. z., Unicef, o. z. (BSK)

Plánuje sa zriadiť bezpečný ženský dom pre týrané ženy a deti

OZ Prevencia AD v spoluprá-
ci s Centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva
a prevencie v Pezinku vďaka
programu Školy pre budúcnosť
nadácie Orange realizuje od ja-
nuára do apríla 2013 projekt
„Predsudky medzi nami“. V rám-
ci projektu sme vo februári zor-
ganizovali dvojdňový seminár,
na ktorom sa zúčastnili učiteľky
zo základných škôl, špeciálnej
školy a tiež vysokoškolské štu-
dentky z pedagogických fakúlt.
Cieľom seminára bolo pome-
novať a nájsť predsudky, s kto-
rými sa stretávame v každo-
dennom živote. Pokúsili sme sa
hľadať spôsoby, ako im pred-

chádzať a viac času sme veno-
vali predsudkom vyskytujúcim
sa v školskom prostredí, či už
medzi žiakmi navzájom, alebo
vo vzťahu žiak, žiačka – učiteľ,
učiteľka.

Vo februári sme vyhlásili na
základných a stredných ško-
lách výtvarnú a literárnu súťaž
s obsahovým zameraním na
predsudky. Súťažné prác

pries-
toroch Domu kultúry v Pezinku
(za čo pani riaditeľke ďakuje-
me).

1. M. Maríková, T. Kňažková -
ZŠ Báhoň

Výhercami súťaže
sa stali:

e sú
od apríla vystavené v

vo výtvarnej
kategórii

2. Kolektív žiakov a žiačok - ZŠ
M. Gorkého Trnava
3. K. Protušová - ZŠ Báhoň

1. N. Pavlišinová - ZŠ Fándlyho
Pezinok
2. N. Minarovičová - ZŠ Báhoň
3. K. Riapošová - Detský do-
mov Modra Harmónia

Projekt ďalej pokračuje dvo-
ma stretnutiami s účastníčkami
prvého seminára, na ktorých sa
budeme viac zameriavať na
možnosti konkrétneho riešenia
problémov vyskytujúcich sa v
súvislosti s predsudkami.

Problematiku predsudkov
sme si zvolili i z toho dôvodu, že
OZ PrevenciaAD sa v rámci svo-
jich aktivít snaží pomáhať zlep-
šovať životnú úroveň rómskych
spoluobčanov. V tomto období

V literárnej kategórii:

budujeme v Glejovke studňu, na-
koľko obyvatelia Glejovky už dlh-
šiu dobu nemajú vodu, čo ná-
sledne negatívne ovplyvňuje ich
bežný život. Tiež sa snažíme po-
máhať pri vzdelávaní rómskych
detí a hľadať spôsoby ich začle-
ňovania do vyučovacieho pro-
cesu. No a súvislosť s predsud-
kami? Rómovia nemajú šancu
zamestnať na trva-
lý pracovný pomer, s rómskym
chlapcom v prvom ročníku má
„biely“ chlapec od svojich ne-
rómskych spolužiakov

a reakcia na vý-
zvu podporiť výstavbu studne (k
jej sprevádzkovaniu nám ešte
chýbajú finančné prostriedky)
bola: „...načo by im bola voda,

veď Rómovia pijú pivo pred Tes-

com“. OZ Prevencia AD

sa v Pezinku

zakáza-
né sa kamarátiť

Predsudky medzi nami

povedal bratislavský
župan Pavol Frešo. Podarilo sa
zrekonštruovať mosty v Malac-
kách, v Tomášove či most po-
nad diaľnicu D1 Senec – Pe-
zinok, zrekonštruované sú aj

„Do ciest sme investovali 5

násobne viac ako v predchá-

dzajúcom období. Len pre po-

rovnanie: teraz dávame na

cesty ročne o polovicu viac,

ako dala župa v rokoch 2005

až 2009,“

cesty vo Vinosadoch či povod-
ňami zničené komunikácie pod
Malými Karpatmi. V tomto roku
bude najnákladnejšou rekon-
štrukcia Pezinskej Baby, ktorá
je v havarijnom stave, a poslan-
ci BSK budú rozhodovať o dotá-
cii na opravu ciest v Bratislave.

V roku 2012 bolo vyčlene-
ných z krajského rozpočtu na
bežnú údržbu 8,5 mil. € a cca
6,3 mil. € na rekonštrukciu

ciest. Najnákladnejšou bola re-
konštrukcia cesty vo Vinosa-
doch, kde sa v dôsledku ťažkej
nákladnej dopravy ale aj v dô-
sledku počasia a nevyhovujú-
ceho stavu podložia zosúvala
cesta a vytvárali sa trhliny. Vyše
1,2 mil. € sa použilo na sanáciu
ciest, ktoré boli zničené povod-
ňami v roku 2011. Zrekon-
štruovali sa aj cesty III. triedy v
obci Zohor.

Rok 2011 bol poznačený naj-
mä povodňami pod Malými
Karpatmi. Kraj odstránil násled-
ky povodní na cestách vo svojej
správe za menej ako rok. Cel-
kové náklady predstavovali

viac ako 8 mil. € (s DPH).
Aj v roku 2010 opravil Bra-

tislavský kraj viaceré cesty a tri
mosty, náklady dosiahli takmer
jeden milión €. Zrekonštruoval
sa napríklad značne poškode-
ný most ponad Malý Dunaj v
Tomášove, ktorý je jeden z naj-
zaťaženejších v regióne, tiež že-
lezničný nadjazd v Malackách,
ktorý bol v havarijnom stave, a
kraj opravil aj most ponad diaľ-
nicu D1 Senec – Pezinok.

BSK má vo vlastníctve 511,68
km ciest (178,94 km ciest II. trie-
dy a 332,74 km ciest III. triedy)
a 130 mostov, z toho je 11 nad
diaľnicami. (BSK)

Kraj investoval do ciest takmer 18,5 milióna eur
Do rekonštrukcie ciest a mostov (mimo bežnej údržby) in-

vestoval Bratislavský kraj za štyri roky 18,43 ,mil. €, čo je 5-
násobne viac ako za roky 2005-2009. Náklady na rekonštruk-
ciu ciest dosiahli počas predchádzajúcich štyroch rokov cel-
kovo 3,49 mil. €.

Ďalšie zisťovanie, ktoré sa realizuje
prostredníctvom poverených opytovateľov Štatistického úradu
SR - pracoviska ŠÚ SR v Bratislave v náhodne vybraných do-
mácnostiach Bratislavského kraja, a teda aj v 16 domácnos-
tiach mesta Pezinok, je zamerané na

(ICT HH 1-01).
Opytovatelia budú povinní pri zisťovaní preukázať sa povere-

ním na vykonanie zisťovania a na požiadanie aj dokladom to-
tožnosti. Bližšie informácie je možné získať na e-mailovej
adrese a na telefónnom čísle 02/69250,
klapka 411 alebo 465.

od 22. 4. do 31. 5. 2013

využívanie informač-
ných a komunikačných technológií v domácnostiach a u
jednotlivcov

Ing. Silvia Szabová
ks.ba@statistics.sk

Zisťovanie o IKT v domácnostiach

Výmenné lístky sú späť. Od
apríla začala platiť novela záko-
na, ktorá v zdravotníctve opä-
tovne zaviedla potrebu odporú-
čania všeobecného lekára k
špecialistom. Cieľom opatrenia
má byť zabezpečenie komplex-
nej informovanosti všeobecné-
ho lekára o pacientoch. Podľa
Mgr. Martiny Lidinskej z Komu-
nikačného odboru Ministerstva
zrdavotníctva SR by mal byť vý-
sledkom lepší systém práce le-
károv s pacientmi.

„Pacienti svojvoľne navštevo-

vali lekárov špecialistov aj na-

priek tomu, že ich zdravotný

stav si buď túto návštevu nevy-

žadoval, prípadne si vyžadoval

návštevu iného lekára špecia-

listu.“

Výmenné lístky nepotrebuje-
te ku všetkým odborným leká-
rom. Výnimkami sú kožný lekár,
gynekológ, zubár, psychológ a
psychiater. Nemusíte ich nosiť
ani k očným lekárom v prípade,
že si chcete dať predpísať oku-
liare.

Ďalej pacient výmenný lístok
nepotrebuje ani v prípade úra-
zu za podmienky, že na lekár-
ske ošetrenie príde do 24 ho-
dín; pri opakovanom resp. pra-

videlnom, dlhodobom navšte-
vovaní špecializovaného leká-
ra, ktorý opakovanú návštevu
sám určil (napr. diabetológ, in-
ternista, kardiológ a pod.), ale-
bo ak pacient trpí na ochorenie,
pri ktorom potrebuje sústavnú
liečebnú starostlivosť. Odporú-
čanie nepotrebujú ani pacienti
na liečení, napríklad tí, ktorí
podstupujú odvykaciu kúru. Čo
sa týka lekárskej starostlivosti u
detí, tu platia rovnaké pravidlá
ako u dospelých pacientov.

Výmenné lístky, ktoré začali
platiť tento rok, sa líšia od tých,
aké sme poznali v predošlom

období. Ich úlohou je poskyto-
vať špecialistom základné in-
formácie o zdravotnom stave a
problémoch pacienta.

hovorí Mgr. Lidinská.
Okrem všeobecného lekára

môže výmenný lístok vypísať
aj lekár-špecialista, ktorý takto
pošle pacienta na vyšetrenie
priamo k ďalšiemu odborníko-
vi.

„Pacient príde k všeobecné-

mu lekárovi, opíše mu svoj prob-

lem, všeobecný lekár ho pri-

márne vyšetrí a všetky poznat-

ky z vyšetrenia a predbežnú

diagnózu napíše na výmenný

lístok. “

(KG)

K lekárom špecialistom už iba s lístkami

Nezamestnanosť a jej miera
sú v posledných mesiacoch a ro-
koch takmer denne poprednými
témami aj v našich končinách.
Celková dlhodobá situácia v
tomto smere nie je práve najlep-
šia. Malým pozitívom pre Pezi-
nok je fakt, že tu sa hodnoty ne-
zamestnanosti pohybujú zatiaľ
na podpriemernej úrovni. Sved-
čí o tom evidencia nezamestna-
ných obyvateľov, ktorých v na-

šom meste mapuje Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny. Podľa
nej sa nezamestnanosť pohy-
bovala začiatkom apríla na úrov-
ni 7,14 % a približne rovnaká
miera platila aj pre predošlé me-
siace roku 2013. V celosloven-
skom rebríčku má pezinský
okres podľa vyjadrenia prísluš-
ného ÚPSVaR jednu z najniž-
ších nezamestnaností. Lepšie
je na tom už iba Bratislava a Se-

nec. V porovnaní s Európskou
Úniou, kde sa miera nezamest-
nanosti pohybovala v rovnakom
období na úrovni 10,9 %, je tak-
tiež percentuálny ukazovateľ v
našom meste nižší.

Od začiatku tohto roku sa v
pezinskom okrese miera neza-
mestnanosti výraznejšie neme-
nila, ale v blízkej budúcnosti
možno očakávať nárast počtu
evidovaných nezamestnaných.

Dôvodom sú končiaci študenti.
Úrady práce, sociálnych vecí a
rodiny na celom Slovensku kaž-
doročne čelia prívalu absolven-
tov stredných a vysokých škôl.
Deje sa tak pravidelne zvyčajne
začiatkom leta a taktiež na je-
seň. Štatistiky nezamestnanos-
ti sa následne odvíjajú aj od
schopností a možností absol-
ventov uplatniť sa na trhu prá-
ce. (KG)

Nezamestanosť je v Pezinku jednou z najnižších

V nadácii REVIAuž tradične, každoročne podporujeme dobré
nápady spoluobčanov nášho malokarpatského regiónu. V pr-
vom grantovom kole, ktorého uzávierka bola začiatkom marca,
sme prerozdelili sumu 1 000 € medzi štyri podané projekty.

Ak máte nápady na podporu, zveľadenie či zviditeľnenie nášho
okolia svojimi aktivitami, nezabudnite, že

Informácie o grantových
programoch nájdete aj na stránke . Tešíme sa na va-
še nápady.

najbližšia uzávierka
pre podanie žiadostí je 17. mája 2013.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
www.revia.sk

Nadácia REVIA aj v tomto roku
podporí skvelé nápady

O nezabudnuteľný a nevšedný zážitok sa pacientom Psy-
chiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok 19. marca 2013
premiérovo postaral vynikajúci gajdoš Juraj Dufek z Bojníc.
Vyše 150 účastníkov si mohlo vychutnať jeho majstrovskú hru
na rôzne druhy gájd a píšťal doplnenú spevom, zaujímavým
sprievodným slovom i odpoveďami na zvedavé otázky. Tí od-
vážnejší mali príležitosť si na vlastnej koži vyskúšať tento ľudový
hudobný nástroj s nenapodobiteľným zvukom, ktorý sa pre náš-
ho hosťa stal poslaním. Je totiž nielen hráčom, ale i výrobcom
gájd, druhým cechmajstrom Cechu slovenských gajdošov, spo-
luorganizátorom gajdošských festivalov, venuje sa i výuke mla-
dých gajdošov. Veríme, že už onedlho privítame v exteriéri ne-
mocnice aj ďalší jeho projekt - 1. slovenský gajdošský orchester

.Spojené huky Slovenska (zš)

Jozefovská gajdovačka na Pinelke

Príďte si vychutnať výnimočnú atmosféru na Hrad Červený
Kameň, kde sa v spolupráci s Malokarpatskou vínnou cestou bu-
de konať ochutnávka vín. Degustácia vín malokar-
patských vinárov v najväčších pivniciach hradu bude so sprie-
vodným programom skupiny Banda od . Pred-
predaj vstupeniek je v Malokarpatskom osvetovom stredisku
Modra, Horná 20, tel.: 033/643 34 89. Viac na www.mvc.sk

4. mája 2013

15.00 do 20.00 h

(r)

Vína na hrade Červený kameň

Kouzelný klíč je názov literárnej súťaže pacientov ale aj za-
mestnancov psychiatrických zariadení v Českej i Slovenskej re-
publike. Už štvrtý rok sa do súťaže zapojila aj Psychiatrická ne-
mocnica Philippa Pinela v Pezinku.

Spomedzi viac než sto súťažných príspevkov vyberala odbor-
ná literárna porota tie najzaujímavejše – a tretie i štvrté miesto
putovalo práve do Pezinka.

Neúnavnou organizátorkou literárnej súťaže Kouzelný klíč je
Dagmar Žaludová z Psychiatrickej liečebne v pražských Bohni-
ciach, kde sa myšlienka pred desiatimi rokmi zrodila. Slávnos-
tné odovzdávanie cien sa však každý rok koná v inej nemocnici.
Zhodou okolnosti vlani bol hostiteľským mestom Pezinok, tohto
roku sa výsledky vyhlasovali 28. marca v Opave. Viac informá-
cií i ocenený súťažný príspevok vám prinesieme v májovom
čísle vášho Pezinčana. (kam)

Kouzelný klíč otváral srdcia
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Keď sa povie „zdobiť strom-
ček“, väčšina z nás si s najväč-
šou pravdepodobnosťou spo-
menie na Vianoce. Pre obyvate-
ľov Grinavy však ozdobený
strom symbolizuje už aj Veľkú
noc. Nechali sa totiž inšpirovať
tradíciou zaužívanou pôvodne v
Nemecku a 27. marca ozdobili
strom na nádvorí ZŠ s MŠ O-
rešie. Nešlo však o len tak neja-
ké ozdoby. Na strom sa im poda-
rilo zavesiť vyše 3300 vajec.
Celú akciu vyvolala jediná foto-
grafia na sociálnej sieti a okam-
žite sa začali hlásiť nadšenci
pre realizáciu tohto nápadu.
Okrem grinavského Aktivity klu-
bu priložila ruku k dielu aj škola
a jej žiaci. Zahanbiť sa nene-

V Grinave vyrástol veľkonočný strom

Prišla jar. Taká nezvyčajná. S
ňou i ľudové tradície. Sú túžbou
po poznaní – údel a poslanie
nášho vnútra – životný pocit zde-
dený osud - večný návrat. Každý
kto pracoval vo folklórnom súbo-
re pochopí minulosť i súčasnosť.

Vo svojom príspevku chcem
zaspomínať na časy, keď som

Ľudové tradície si musíme chrániť

Inzercia

Spolok Dychová hudba GRINAVANKA Vás pozýva na
Majáles nie len s dychovou hudbou dňa 4. mája o 19.00 h v
telocvični ZŠ Orešie v Grinave. Tešíme sa na vašu účasť.
Vstupné 5 € (členovia fanklubu 4 €).

Pozvánka na Majáles

viedla detský tanečný súbor –
Pri pohľade na

krásny veľkonočný strom ozdo-
bený kraslicami na školskom
dvore, sa mi srdce.
Začala som spomínať. Vybrala
som album s fotografiami, kotré
mi pripomínali prácu v súbore.
Posielam vám fotografiu ako dô-

kaz. Predstavila
som si deti v kro-
joch, vŕbový krí-
čok, ktorý niesli.
Nazývalo sa to
Letečko. Ľudia
vychádzali z do-
movov a vešali
na vŕbový kríčok
kraslice, holubič-
ky (ľudovo kršá-
ky) a celou ces-
tou po uliciach

Grinavanka.

rozbúšilo

spievali:

Bol to spev, v ktorom bolo po-
čuť i spev čmeliaka, zvonce, rap-
káče, flauty i fujary. Hreje ma po-
cit, že ľudové tradície v Grinave
stále žijú. Ľuďom, ktorým záleží
na ľudových tradíciách, patrí veľ-
ký obdiv a vďaka.

Ľudové tradície sú minulosť i
súčasnosť. Nezanikajú posled-
ným tónom, obrazom, tancom.
Sú všetkým, čo nosíme v srdci.
Je to dedičstvo po krvi, po reči.
Nemôžu zahynúť pokiaľ budú
ľudia, ktorých budú tešiť, preto
si ich zachovajme pre budú-
ce pokolenia.

„Ženičky, babičky ve-
selé, už vám to letečko nese-
me. Pekné, zelené, rozmaríno-
vé. Daj nám duša čistá, pre
Ježiša Krista.“

Ružena Šmahovská

chali ani členovia Jednoty dô-
chodcov a mnohí ďalší. Spo-
ločnými silami vyzbierali tisíce
vajíčok. Niektoré pravé poctivo
vyfúknuté a namaľované, iné za-
kúpené. Svoju úlohu však splnili
všetky. Na strome strávili niečo

vyše týždňa. Ozdobený veľko-
nočný strom vzbudil u organizá-
torov a účastníkov dostatok nad-
šenia, a preto je pravdepodob-
né, že ak záujem nevyprchá,
urobia Grinavčania z tohto nápa-
du tradíciu. (KG)

Členovia Klubu dôchodcov na Hrnčiarskej 44 v Pezinku
usporiadali pred sviatkami malú výstavu svojich výrobkov z
krúžku šikovných rúk, ktorý sa koná každú stredu. Napriek to-
mu, že vystavené práce boli prezentované skromne v jednej
miestnosti, množstvom a rozmanitosťou by určite zaplnili i
väčší priestor. Časť vystavených prác tvorili vyšívané a háč-
kované textílie a časť bola venovaná veľkonočným sviatkom.
Pri výrobe dekoračných veľkonočných predmetov a vajíčok si
členovia vyskúšal množstvo techník – tradičných i tých ktoré
využívajú nové materiály. Výstava trvala krátko, pretože ako
nám povedala vedúca klubu pani , stretá-
va sa tu mnoho ľudí, ktorí majú tiež svoje požiadavky na vyu-
žitie priestoru. Medzi inýmu napríklad Klub Venuša, FS
Obstrléze, Zväz diabetikov, záhradkári, šachisti a ďalší... Čle-
novia krúžku šikovných rúk budú vo svojej činnosti pokračo-
vať ďalej – v čase výstavy už premýšľali nad prácami ku Dňu
matiek.

Marta Šindlerová

(pb)

Šikovné ruky v klube na Hrnčiarskej ul.
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Tohtoro ná dlhá zima sa už kone ne rozhodla odís . Pri inili sa
o to možno aj všetci tí, ktorí prišli na marcové podujatie pe
zinského CV kde spolo ne privolávali jar. V podve er 13. marca
zavítali do Zámockého parku desiatky detí v sprievode rodi ov.
Najskôr si malou sú ažou pripomenuli symboly jari. Hravú a ve
selú náladu podujatia dotváral hudobn , pesni ky
a tancujúca Morena. Tá si ale dlho nezatancovala. Práve Morena
je totiž bohy ou zimy a už naši predkovia pestovali tradíciu jej
upa ovania aby privolali jar. Presne to sa udialo aj v Zámockom
parku. Tesne pred zotmením sa zástup rodi ov s de mi presunul k
jazierku, kde zlú morenu upálili a hodili do vody aby kon iacu sa
zimu kone ne odohnali. Hoci jej to ešte chví u trvalo, napokon
predsa len pustila na svoje miesto Vesnu, teda bohy u jari.
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(KG)

Pochovávanie Moreny
v Zámockom parku

Vonku je už dávno slnko,
teplo, cyklistami sa to na uli-
ciach len tak hmýri... A vy ešte
stále uvažujete, v ktorej pivnici
máte založený ten svoj bicykel?
Zabudnite na mýty, že sa nimi
prepravujú len chudobní. Práve
naopak!

Moderný človek 21. storočia
myslí na svoje prostredie a sprá-
va sa ekologicky. Potvrdzuje to
aj výskum Rakúskeho Inštitútu

pre dopravné štúdie, podľa kto-
rého v meste Linz je takmer 40
% cyklistov vysokoškolsky vzde-
laných, hoci v celkovej populá-
cii má univerzitný diplom len
približne 10 % obyvateľov.
Navyše bicykel má popri príno-
se pre spoločnosť aj pozitívny
vplyv pre samotného cyklistu.
Je dokázané, že zamestnanci,
ktorí pravidelne či len príleži-
tostne cestujú do práce na bi-

cykli, bývajú v priemere o 1 deň
kratšie chorí než ostatní. O
významných úsporách v zdra-
votnom poistení ani nehovoriac.

No nemusia to byť len fakty a
racionálne argumenty pre
uprednostnenie bicykla. Mne
osobne ranná chvíľka na bicykli
zabezpečí pozitívnu náladu mi-
nimálne na pol dňa! A za pravdu
mi isto dajú športovci, ktorí si ne-
odoprú pravidelný ranný tré-

ning.Alebo sú pre vás všetky dô-
vody zbytočné a vy už aj tak dáv-
no bicyklujete? Ak máte záujem
zapojiť sa do organizácie Cyklo-
Promenády, prípadne máte ná-
pady na zlepšenie cyklodopra-
vy v Pezinku a okolí, potešíme
sa akejkoľvek spolupráci. Kon-
taktujte Jakuba najlepšie čo naj-
skôr na 0908956472 alebo

.
ku-

bostrba@gmail.com
Zuzana Tichá

Bicyklov nie je nikdy dosť

Siedmeho mája uplynie 15 rokov, čo
nás navždy opustil významný vedec –
hydrológ, ale najmä nezabudnuteľný
človek – Ľudovít Molnár.Aj s odstupom
času si pri spomienke na neho uvedo-
mujeme, že milosrdná lož v podobe
konštatovania, že nikto nie je nenahra-
diteľný nemá všeobecnú platnosť. Ľu-
do Molnár chýba Slovensku a Pezinku
nielen ako vedec európskeho formátu,
ale chýba aj ako otec, manžel a naprí-

klad aj ako iniciátor festivalu Ad Una Corda. Rovnako chýba aj
ako priateľ mnohým z nás, ktorí sme mali tú česť byť v jeho blíz-
kosti. A keďže sa blíži máj, mesiac konania spomínaného
významného hudobného festivalu, ktorý v podstate tiež skončil
jeho odchodom, uvedomujeme si, že nám chýba aj ako hybná
sila a autor mnohých projektov, presahujúcich svojím význa-
mom naše mesto i Slovensko. V tej súvislosti treba spomenúť
aspoň jeden z kongresov svetových hydrológov na Slovensku,
fungovanie spoločenstva Pax Christi a mnoho ďalších jeho pro-
jektov, publikácií a vedeckých aktivít. Aj preto si možno stále in-
tenzívne uvedomujeme, ako veľmi nám chýba. Týchto pár riad-
kov možno bude malou pripomienkou nielen jeho významu, ale
aj miesta v životoch nás, ktorí sme ho poznali a mali radi. Nás,
ktorí sme na vzácneho človeka a priateľa Ľuda Molnára neza-
budli ani po rokoch. Oliver Solga

Spomienka na Ľuda Molnára

V sobotu 6. 4. 2013 sa konal už 35. ročník Behu mesta Pezinok.
Organizátori – CVČ Pezinok, Mesto Pezinok a TJ Sokol Klub
orientačného behu boli milo prekvapení, že aj napriek nepriazni-
vému počasiu sa na štart postavilo veľa bežcov. Nechýbali rodičia
s deťmi, ale ani deti samotné. Víťazi si odniesli pekné ceny a
dobrý pocit, že spravili niečo pre svoje zdravie. Úspešným špor-
tovcom gratulujeme a spolu s organizátormi sa tešíme na 36. roč-
ník. (CVČ)

Beh mesta Pezinok
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Čo vás osobne najviac pri-
ťahuje na vykopávkach?

Laika zrejme prekvapí, že
sa v Pezinku dajú nájsť vyko-
pávky spred niekoľkotisíc ro-
kov.

Ak sa niekedy hovorí, že histo-
rik by mal byť tak trochu spiso-
vateľ, aby vedel vytvoriť príbeh,
potom archeológ musí byť nie-
kedy autorom sci-fi. Viac než sa-
motné predmety, ktoré nachá-
dzame, nás zaujíma informácia,
ktorú prinášajú. Je to ako lúšte-
nie krížovky. Jednotlivé predme-
ty, ktoré nachádzame, jednotlivé
miesta nálezov, dotvárajú moza-
iku celého osídlenia a pri troche
fantázie sa naozaj veľa dozvie-
me aj o ľuďoch, ktorí tu žili.

Najstaršie nálezy z okolia Pe-
zinka siahajú do roku 5000 pred
naším letopočtom, teda do ob-
dobia neolitu. Najrozšírenejšia z
obdobia praveku je však u nás
badenská kultúra. Na území
dnešného Slovenska sa z nej
potom vyvinula takzvaná bole-
rázska skupina. Bola tu zrejme
pomerne husto osídlená aglo-
merácia s niekoľkými osadami
ale nie takými ako dnešné dedi-
ny. Išlo o skupiny možno piatich

alebo siedmich nadzemných do-
mov, ktoré stáli na koloch, keď-
že sme nenašli žiadne ich zá-
klady. Naši predkovia postavili
konštrukciu z dreva, ktorú vypl-
nili slamou, potom hlinou a ďal-
ším organickým materiálom.
Zaujímavé je, že z tohto mate-
riálu, takzvanej mazanice, sa dá
okrem iného dobre určiť aj zlo-
ženie vtedajšej vegetácie.

Zaujímavá archeologická loka-
lita Dlhé pole sa nachádza v Gri-
nave, v blízkosti Slovenského
Grobu. Zasahovali sem výbežky
Šúrskeho jazera, ktoré tu bolo až
do obdobia stredoveku a dneš-
ná riečka Čierna voda bola naj-
severnejším ramenom Dunaja.
Nad tým boli svahy hôr oriento-
vaných na južnú stranu. Na tých-
to miernych vyvýšeninách sa na-
ši predkovia usádzali, pretože sa
tu cítili bezpečne, mali vďaka vo-
de dobré spojenie a aj dostatok
potravy. Zaujímavé je, že po spo-
mínanej bolerázskej skupine na
tomto mieste až dodnes žiadna
iná civilizácia nebola. Preto sa v
archeologických nálezoch z toh-
to obdobia dá dobre orientovať.

O ktorú lokalitu konkrétne
ide?
�

Naopak, v náleziskách v Sloven-
skom Grobe sa dajú nájsť tak-
mer všetky kultúry, ktoré na zá-
padnom Slovensku existovali.

Sú výskumy, ktoré financuje-
me sami, ako je napríklad
Grinava alebo lokalita Starý zá-
mok. Potom existujú takzvané
záchranné výskumy. Ide o
miesta, kde je vzhľadom na blíz-
kosť nálezísk predpísaný ar-
cheologický výskum v rámci sta-
vebnej činnosti. Samozrejme sa
to deje v súčinnosti s investo-
rom. Panuje o tom trochu skre-
slená predstava, že archeoló-
govia prídu a zastavia stavbu na
niekoľko mesiacov. Preto s na-
mi investori neradi komunikujú.
V skutočnosti však chápeme ich
situáciu a snažíme sa riešiť veci
v predstihu. Samotný archeolo-
gický výskum nestojí veľa a pre
investora sú určite nepríjemnej-
šie straty pri prestojoch.

Bohužiaľ, stáva sa to často.
Chlap, ktorý obsluhuje bager,
má jasne stanovené, akým tem-
pom má pracovať a často má
od šéfov inštrukcie, že ak niečo
nájde, nemá to radšej priznať.

Sú dokonca organizovaní vy-
krádači takýchto lokalít, ktorí
majú dobré vybavenie a často
aj odborné vedomosti. Je to,
žiaľ, veľmi dobrý biznis. Ale sú
ľudia, ktorí nám veci aj prinesú
a darujú nám ich.

Archeologický výskum je
často spojený s prebiehajú-
cou stavebnou činnosťou.
Ako sa vôbec dajú skĺbiť dva
takéto protichodné záujmy?

Stáva sa, že niekto natrafí
na archeologický nález a zata-
jí ho?

Sú ľudia, ktorí hľadajú ar-
cheologické nálezy na vlast-
nú päsť?

�

�

�

Na vykopávkach je zaujímavý ich príbeh
Na Radničnom námestí v Pezinku sa usku-

točnia – patróna hasičov. Podujatie
je organizované Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta
Pezinok a Okresným riaditeľstvom HaZZ v Pezinku s nasle-
dovným programom:

- sprievod hasičov a hasičskej techniky (historickej
a súčasnej) od hasičskej stanice

(Hasičská ul. 4, Pezinok) spojený s kladením vencov pri so-
chách sv. Floriána – stará hasičská zbrojnica a kláštor

- ukážky záchranných prác hasičov a zá-
chranárov, ukážky kynológie PZ SR, Mestskej polície, Jaz-
deckej PZ SR, vystúpenie mažoretiek a rôzne atrakcie pre deti.

5. mája v nedeľu
Oslavy svätého Floriána

14. 00 hod.

15. 00 – 17. 00 hod.

plk. Ing. Emil Moťovský
Srdečne vás všetkých pozývame na oslavy patróna hasičov.

Pozvánka na oslavy sv. Floriána

Dňa 30.3. sa členovia nášho zboru zúčastnili odstraňovania vo-
dy so zaplavenej pivnice rodinného domu na Saulakovej ulici. Po
príchode konštatovali svojpomocné odčerpanie vody majiteľom
nehnuteľnosti. S našou technikou a v spolupráci s profesionálny-
mi hasičmi sme schopní pomáhať pri rôznych situáciách, ktoré si
vyžadujú čerpanie vody, záchranu životov, alebo majetku. Prevá-
dzame represívnu aj kontrolnú činnosť a upozorňujeme na ne-
dostatky.

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku orga-
nizovali 31. 3. v kultúrnom dome tradičnú Veľkonočnú šibačkovú
zábavu, ktorej sa zúčastnili v hojnom počte aj partnerskí dobro-
voľní hasiči z rakúskeho mestečka Strasshof. V mene organizáto-
rov chceme návštevníkom poďakovať za skvelú zábavu a spon-
zorom za bohatú tombolu. Všetkých vás opäť veľmi radi uvidíme
pri našich ďalších akciách o ktorých vás budeme informovať
(sviatok Floriána, patróna hasičov, MDD, pezinské vinobranie, ha-
sičské súťaže...).

Spolu s profesionálnymi hasičmi pripravujeme dňa 5. 5. 2013
sviatok svätého Floriána - patróna hasičov. V čase spoločne orga-
nizovaného programu bude v našom vozidle Iveco Daily prebie-
hať nábor nových členov zboru. Tešíme sa na vašu návštevu.

Ak sa chcete zoznámiť s našou činnosťou, prípadne stať sa na-
šim členom, nájdete nás na Facebooku ako „OZ DHZ Pezinok“
prípadne kontaktujte priamo Rudolfa Adamčíka (0907297441),
alebo Petra Mikuša (0949183025). Milan Čech, DHZ Pezinok

Dobrovoľný hasičský zbor informuje

Slovo „ vykopávka “
občas použijeme ako
posmešné označenie
starej ženy. A predsa
môže byť vykopávka
atraktívna, inšpirujú-
ca, ba dokonca vzru-
šujúca. Svoje o tom
vie Peter Wittgrúber
z Mestského múzea
v Pezinku, ktorý sa
systematicky a neú-
navne venuje odkrý-
vaniu našej histórie.

�

�

�

V Pezinku sme nenarazili na
väčšie problémy. Príkladom
dobrej spolupráce bol záchran-
ný archeologický výskum, ktorý
prebehol pri daňovom úrade.
Investor mal pochopiteľne záu-
jem, aby výskum prebehol čo
najrýchlejšie. Podarilo sa ho
stihnúť za šesť týždňov, skončil
sa tri dni po vydaní stavebného
povolenia. Jeho výsledky boli
pre nás veľmi zaujímavé a bu-
deme ich prezentovať na sep-
tembrovej výstave o urbanizme
a vývoji Pezinka. Je predpo-
klad, že sme na tomto mieste
našli zatiaľ najstaršiu stredove-
kú fázu osídlenia Pezinka.

V prvej písomnej zmienke o
Pezinku z roku 1280 sa spomí-
na Terra Bozen, ale nevieme
presne, či išlo o jednu dedinu
alebo viacero osád. Výskum pri
daňovom úrade naznačuje, že
pôvodný Pezinok sa zrejme roz-
kladal pri starej ceste, ktorá
viedla z Bratislavy do Trnavy a
až neskôr sa posunul sem, bliž-
šie ku kopcom. Ukazuje sa tiež,
že naše mesto vzniklo spoje-
ním viacerých dedín do jedné-
ho celku, čomu zodpovedá aj
atypická poloha našej najstar-
šej sakrálnej stavby – farského
kostola, ktorý zrejme plnil funk-
ciu centrálneho kostola pre nie-
koľko osád. Od prvej štvrtiny
15. storočia už vieme pomerne
presne rekonštruovať osídlenie
mesta.

Skôr špekulujem nad tým, čo
by som ešte rád našiel.

Spomeňme radšej nejaký
pozitívny príklad, kedy bola
spolupráca dobrá?

Čo vám prezradil chýbajúci
kamienok mozaiky?

Ku ktorej vykopávke máte
osobný vzťah?

(kam)
Malokarpatský banícky spolok pozýva

2013 na 2. ročník prechodu „Po banskom náučnom chodníku“
Zraz účastníkov je

v sobotu 11. mája

o 8.30 hod. pred Pinelovou nemocni-
cou. (MBS)

Pozvánka

Inzercia

darčekové koše, dezerty,
čokolády, čaj, káva,
alkohol, miniatúry

pasáž Kollárova 11, Pezinok

Delikatesa HeBeDelikatesa HeBe

Inzercia

Stretnuia Živeny
Stretnutia Živeny sa konajú posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 h.

(Oznamy budú na tabuli MsÚ a na kostole)

(výročie Dr. Holuby)

30. 5. o 17.00 h ku
Dňu matiek v konferenčnej miestnosti pri evanjelickej fare.
27. 6. o 17.00 h v Malokarpatskom múzeu.

Hudba: SENZUS, občerstvenie zabezpečené.

Okresná organizácia SMER-SD v Pezinku Vás srdečne po-
zýva na oslavy Sviatku práce – 1. mája o 14.00 h v Zámoc-
kom parku.

Oslavy Sviatku práce
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Napriek tomu, že sa organizo-
vaný futbal začal hrať v Pezinku
až v roku 1921, jeho počiatky
sú zhruba o desaťročie staršie.
Podľa tradície priniesli túto sve-
tovo obľúbenú hru študenti z
Bratislavy niekedy v roku 1913.
Prvý oficiálny futbalový zápas
sa v Pezinku odohral v roku
1919, keď mala v meste svoju
posádku československá letec-
ká jednotka. Tá v jednu nedeľu
usporiadala pre Pezinčanov
slávnosť, počas ktorej sa na
dnešnej Rozálke uskutočnil fut-
balový zápas s jednotkou bra-
tislavských Maďarov.

V spomínanom roku 1921 sa
nadšenci okolo Aladára Taká-
csa a bratov Korínkovcov roz-
hodli založiť v meste futbalový
klub. PŠC oficiálne vznikol 29.
augusta 1921 na schôdzi v hos-

Prečo sú pezinskí futbalisti „zeleno-bílí“

tinci U zeleného stromu. Už
predtým v apríli usporiadal prí-
pravný výbor tanečnú zábavu,
na ktorej sa na podporu futbalu
vyzbieralo 4600 korún. Za tieto

peniaze sa následne v Buda-
pešti kúpili futbalové zeleno-
biele dresy, ktorých farbám zo-
stal Pezinok verný dodnes.
Farbu dresov po vzore buda-

peštianskeho Ferencvárosu vy-
bral Aladár Takács, kedysi vraj
hráč B - mužstva tohto slávneho
klubu.

Členovia výboru, ktorí sa vy-
brali do Budapešti na nákupy,
údajne zle odhadli finančné
možnosti, a tak im neostalo nič
iné, ako sa prostredníctvom
Aladára Takácsa obrátiť na kus-
tóda budapeštianskeho Fe-
rencvárosu. Ten sa s Takácsom
údajne poznal a napokon Pe-
zinčanom s výraznou zľavou,
podmienenou niekoľkými fľaš-
kami dobrého domáceho vína
predal tréningové dresy tohto
mužstva. Samozrejme, že po
návrate do Pezinka sa odpre-
zentovala len oficiálna verzia a
pravda „ ako to naozaj bolo “ za-
čala len pomaly prenikať medzi
ľudí. Peter Wittgrúber

Počas vyše 90-ročnej histórie
PŠC Pezinok prešli jeho radmi
desiatky a desiatky výborných
futbalistov, ktorých kroky ne-
skôr viedli medzi popredné pr-
voligové kluby na Slovensku,
Čechách i vo svete. Azda naj-
významnejším z tých, ktorí „ ko-
pali za zeleno-bílých “ bol bul-
harský a československý re-
prezentant Božin Laskov. Tento
výborný futbalista pôvodne štu-
doval medicínu v Brne a hral za
ŠK Židenice, kde sa mu však
veľmi nedarilo. Prestúpil preto
do ŠK Bratislava, ktorý už v tom
čase preferoval moderný WM-
systém, do ktorého Laskov za-
padol. 17. novembra 1946 odo-
hral svoj prvý zápas za ŠK
Bratislava, ktorý remizoval na
Tehelnom poli s albánskou Ti-
ranou 2:2. Laskov vsietil druhý
gól domáceho mužstva. V roku
1949 sa stal ako hráč Sokola
NV Bratislava prvýkrát maj-
strom republiky. V tom istom ro-
ku sa jeho gesto stalo podne-

Najlepší z najlepších
tom pre vznik súťaže fair play v
novinách Smena. V zápase s
Bohemiansom Praha za stavu
1:1 nedočiahol Laskov hlavou
na center a zahral „marado-
novsky“ rukou. Padol z toho
gól, ktorý rozhodca uznal. Las-
kov sa však okamžite priznal a
prejavil tak v tejto situácii ne-
obyčajnú úprimnosť. Sokol NV
Bratislava napokon vyhral nad
Bohemiansom 9:1. Božin Las-
kov strelil v tejto sezóne do brán
súperov celkovo 18 gólov. Vo
svojom prvom medzištátnom
zápase na jeseň toho istého ro-
ku nastúpil na Strahove za Bul-
harsko a v zápase, ktorý sa pre
Bulharov skončil víťazne 3:1,
strelil jeden gól. Bol to jeden z
jeho deviatich reprezentačných
štartov za Bulharsko. V rokoch
1950 a 1951 obhájil so Soko-
lom NV Bratislava titul majstra
ČSR. Viackrát reprezentoval v
prípravných zápasoch jede-
nástku Slovenska, okrem iných
v roku 1953 v Žiline aj proti sláv-

nemu moskovskému Dinamu
(1:1) na čele s Jašinom. V roku
1953 prešiel v rámci reorgani-
zácie bratislavských klubov do
Červenej hviezdy Bratislava.
Počas kvalifikácie a prípravy na
majstrovstvá sveta vo Švajčiar-
sku sa v roku 1953 odohral za
reprezentáciu ČSR tri zápasy.
Posledné dva zápasy jari 1955
viedol ČH ako hrajúci tréner,
keď prebral taktovku po odstu-
pujúcom trénerovi. Rovnaká si-

tuácia sa zopakovala aj nasle-
dujúci rok. V roku 1958 prišiel
do Pezinka, kde tiež pôsobil
ako hrajúci tréner a pomohol pe-
zinským futbalistom k postupu
do oblastnej E - divízie. Už v ro-
ku 1962 však odchádza pôso-
biť ako tréner do Trnavy. V ro-
koch 1964 a 1965 pôsobil ako
tréner Slovnaftu Bratislava,
predchodcu známeho Interu
Bratislava.

Peter Wittgrúber

Bitka o pezinskú bránu, 40. roky 20. storočia, v bráne Pezinka
Ľudovít Solga

Tretí z prava Božin Laskov

Dostal som list od členov Cajlanského futbalo-
vého klubu. Od funkcionárov, hráčov i trénerov.
Od tých, ktorí už desaťročia pracujú s mláde-
žou, vychovávajú futbalistov, starajú sa o to, aby
mladí ľudia športovali. Na liste by nebolo nič
zvláštne, keby ho nepísali naštvaní, ale aj zúfalí
členovia klubu. Naštvaní preto, že deti a mládež
z Cajle, ale i zo sídliska Sever a vlastne z celého
Pezinka nemôže už šesť rokov hrať futbal na
multifunkčnom ihrisku s umelým trávnikom.Azú-
falí sú preto, že v tomto štáte, ktorý ihrisko finan-
coval, niet takej sily, ktorá by rozhodla v pros-
pech mladých i starých futbalistov proti svojvôli
jedinca. Dôvod je vcelku jednoduchý: obyvateľ
vedľajšieho rodinného domu pán H., mimocho-
dom už desať rokov s trvalým pobytom v Bra-
tislave, sa rozhodol, že on ihrisko vedľa svojho
domu nechce. A nie len to nové – multifunkčné,
ale aj to veľké, ligové, ktoré je tu viac ako polsto-
ročie.

Poviete si, že to predsa nie je možné a iste exis-
tuje nejaká možnosť riešenia či dohody. Nie, ne-
existuje! Pán H. využíva a zneužíva všetky mož-
nosti na oddialenie kolaudácie ihriska a jeho riad-
neho užívania. Robí to odvolaniami, dovolania-
mi, sťažnosťami, alebo aj napríklad tak ako ne-
dávno, žiadosťami o meranie intenzity umelého
osvetlenia, pričom, keď tam prišiel hygienik aj s
celou delegáciou, jednoducho ho na svoj dvor
nepustil. Ale sú aj horšie veci. Napríklad niekto
na ihrisku pravidelne prerezáva siete, naposledy

Členovia i fanúšikovia futbalového klubu PŠC Pezinok sa nás,
členov výboru PŠC Pezinok, často pýtajú, aká je situácia v klube,
kam klub smeruje, aké sú plány do budúcnosti. Všetkým našim
priaznivcom chceme odkázať, že situácia je nateraz stabilizovaná
a štart mužstiev PŠC v jednotlivých súťažiach už nie je ohrozený.

Aj keď bývalý predseda PŠC Vladimír Mikletič vo svojich verej-
ných vystúpeniach tvrdí, že za ním zostal kus dobre vykonanej
práce, skutočnosť je taká, že klub sme našli v rozvrate, zadlžený
a na pokraji krachu. Minulý predseda nám nechal niekoľko „ná-
šľapných mín“, o ktorých zrejme nevedeli ani jeho bývalí kolego-
via z výboru a ktoré nám pred svedkami zatajil.

O šafárení v klube či o netransparentných finančných tokoch je
nateraz zbytočné hovoriť. Vo výkazoch a v účtovníctve panoval ne-
skutočný chaos, miesto riadnych zmlúv platili rôzne pofidérne úst-
ne dohody, navyše bývalý predseda Mikletič nám opakovane nebol
schopný dohodnutým spôsobom odovzdať ekonomickú agendu.

O mnohom vypovedá skutočnosť, že klub za celý uplynulý rok
údajne vybral na vstupnom len čosi vyše 200 €! Je to jednoduchá
matematika: stačí cenu lístka vynásobiť počtom návštevníkov a
znova vynásobiť počtom zápasov odohraných na domácej pôde
a získate jasnú predstavu o „vierohodnosti“ tohto údaju. V kontex-
te toho, na čo pri svojej práci narážame, však ide skôr o detail, kto-
rý len ilustruje šafárenie bývalého predsedu.Ak teda Mikletič tvrdí,
že do futbalu investoval milióny, my sa pýtame, kde sú? Kde skon-
čili? Aj náklady, ktoré údajne vynaložil na tzv. tréningové ihrisko
(vo výške, ktorá je spochybniteľná), si vypýtal od mesta naspäť.

Ako nepodarený pokus o žart vyznieva Mikletičovo želanie nové-
mu vedeniu, ktoré vyslovil pre týždenník MY a v ktorom na oko
dobrácky hovorí:

Pravda je totiž taká, že po jeho bačovaní zostala v PŠC spúšť a
rozvrátené vzťahy medzi mládežníckou zložkou, ktorá si - prinúte-
ná jeho opatreniami založila občianske združenie PŠC junior a me-
dzi „veľkým“ PŠC. Sotva sa môže bývalý predseda na niekoho vy-
hovárať, lebo to bol on, kto svojimi krokmi podnietil rodičov, aby za-
ložili spomínané OZ. Ťažko sa môže bývalý predseda ponosovať
na prístup orgánov mesta, keď vlani napríklad arogantne opustil
rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom žiadal dotácie na-
vyše. Jeho súčasné vyjadrenia preto vnímame ako snahu zlepšiť
si povesť u športovej verejnosti a vyviniť sa z prešľapov, ktoré do-
viedli PŠC ako tradičný futbalový klub až na pokraj priepasti.

Do tohto momentu nové vedenie odmietalo poskytovať médiám
informácie akéhokoľvek druhu. Nemalo totiž zmysel publikovať
čiastkové zistenia, ani traumatizovať priaznivcov pezinského fut-
balu katastrofickými scenármi. Vďaka práci nového vedenia sa
však podarilo zabezpečiť prostriedky na prípravu družstiev i na
ich štart v súťažiach. Podarilo sa dosiahnuť „uzmierenie“ medzi or-
ganizáciami PŠC a PŠC junior. V neposlednom rade Výbor oslo-
vil nových potenciálnych partnerov, ktorí pomôžu klubu napredo-
vať. Zlepšila sa aj spolupráca s mestom ako vlastníkom štadióna
a prirodzeným partnerom klubu. Pripravené sú tiež nové stanovy.

Aj touto cestou ďakujeme každému, kto nás podporuje v našom
úsilí postaviť pezinský futbal opäť na nohy, napomôcť jeho rozvo-
ju a prinavrátiť doň princípy čestnosti, férovosti a transparentnosti.

Veríme, že verejnosť pochopí, že viac informácií o činnosti klu-
bu sme sa rozhodli nateraz neposkytovať. Máme vedomosť, že
už bolo podané trestné oznámenie vo veci súvisiacej s niekdaj-
ším šafárením v PŠC a my nijakým spôsobom nechceme toto vy-
šetrovanie mariť. Navyše o svojich zisteniach chceme prednost-
ne informovať členov PŠC na mimoriadnej členskej schôdzi, kto-
rej termín oznámime už čoskoro.

„Prajem im, aby zlepšovali podmienky, ktoré mi-
nulý výbor nastavil či už po športovej stránke alebo kultúrnej.“

Výbor PŠC

Nový výbor PŠC odvrátil hrozbu zániku!

Po dlhej zimnej prestávke pe-
zinský jazdecký areál Rozálka
opäť zahajuje sezónu pretekov.
Tak ako po minulé roky, aj teraz
si organizátori pripravili obľúbe-
né podujatia s dlhoročnou tradí-
ciou, ale aj novinky, ktoré sú uni-
kátom nielen v tomto areáli, ale
na celom Slovensku. Počas se-
zóny 2013 môžu všetci priaz-
nivci jazdeckého športu navští-
viť tieto medzinárodné preteky:

Donau-Bohemia Trop-
hy - Drezúrne preteky o pohár rek-
tora Paneurópskej vysokej školy

LINDE GRAND PRIX
CSI *

CSIOJ/Ch - pohár ná-
rodov detí a juniorov v skoku na
koni + Rozálka Cup 2013 - his-
toricky prvýkrát v Slovenskej re-
publike

37. ročník PRIVAT BAN-
KA-PEUGEOT GRAND PRIX
CSI2 * - W o malokarpatský stra-
pec, PEZINOK – druhý najstar-
ší parkúrový pretek na Sloven-
sku – séria Svetového pohára

MÁJ
10.-12.5.

24.-26.5.

JÚN
20.-23.6.

SEPTEMBER
6.-8.9.

21.-22.9. Otvorené Majstrov-
stvá SR vo voltížnom jazdení +
Slovenský voltížny pohár

Počas mesiaca máj budeme
svedkami výkonov v disciplíne
drezúra a parkúr.

Prvý ročník pretekov Donau –
Bohemia Trophy minulý rok pri-
niesol Pezinku obrovský úspech,
nakoľko drezúrny pretek sa zapí-
sal do histórie jazdectva na Slo-
vensku niekoľkými „naj“. Pretek
štyroch národov s počtom 140
koní bol najväčším pretekom v
tejto disciplíne na Slovensku a
kategória náročnosti súťaží bola

najvyššia za posledných 40 ro-
kov. Presvedčte sa na vlastné
oči, či aj druhý ročník týchto pre-
tekov bude výnimočný.

Koncom mesiaca sa bude ko-
nať už tradične májová GRAND
PRIX CSI*, kde sa predvedú par-
kúroví jazdci z Európy. Počas
troch dní sa bude súťažiť v skoku
cezprekážkyaždovýšky140 cm.

Na všetky podujatia je, ako
každý rok, vstup pre divákov
voľný. Príďte povzbudiť sloven-
skú jazdeckú špičku v silnej me-
dzinárodnej konkurencii.

Petra Hašová

Jazdecká sezóna na Rozálke začína

niekto vykopal na tréningovom ihrisku tridsať
jám a zeminu nahádzal cez plot a dejú sa aj ďal-
šie podobné „náhody“. Na Cajle za tú dobu vy-
rástla už ďalšia generácia futbalistov, ktorí si na
spomínanom ihrisku do lopty nekopli.

Spolu s pisateľmi listu sa pýtam, či je táto situá-
cia normálna? Je normálne, že ak vydá štátny or-
gán akékoľvek kladné rozhodnutie smerujúce ku
kolaudácii ihriska, a teda jeho využitie na účel,
pre ktorý bolo postavené, je toto rozhodnutie
okamžite napadnuté a pozastavené odvolaním
sa pána H.? V závere listu ma cajlanskí futbalisti
prosia o pomoc. Žiaľ, ani ja ako primátor im po-
môcť nedokážem. Dospelým sa už šesť rokov
snažím vysvetliť, že byrokratická mašinéria povo-
lení, paragrafov, odvolaní, posudkov a blokácií je
krutou realitou nášho sveta, ktorá ide často aj pro-
ti oprávneným záujmom väčšiny, ako aj proti zdra-
vému rozumu. Deťom ale nikto z nás nevysvetlí,
že štát, ktorý dal peniaze a ľudia, ktorí z lásky k fut-
balu urobili kus roboty, nedokážu ovplyvniť ani
zmeniť egoistické rozhodnutie jedného človeka,
ktorý zmaril detský sen o futbale. Človeka, ktorý
sa nedokáže pred nich postaviť a vysvetliť im, pre-
čo on ihrisko nechce a prečo oni na ňom nemôžu
hrať futbal už šesť dlhých rokov. Alebo dokáže?
Ponúkam mu preto šancu na stránkach tohto ča-
sopisu uviesť dôvody, pre ktoré sa už 6 rokov od-
voláva a blokuje tak kolaudáciu a možnosť hrať
na tomto multifunkčnom ihrisku futbal.

primátor mesta PezinokOliver Solga,

Odpoveď na otvorený list CFK,

alebo prečo deti nemôžu hrať futbal
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Na celoslovenskej interpre-
tačnej súťaži ZUŠ Mladý vio-
lončelista Slovenska, ktorá sa
konala 22. a 23. marca 2013 v
Kežmarku, mala pezinská ZUŠ
E. Suchoňa silné zastúpenie.
Umelecký výkon troch malých
violončelistov z Pezinka pre-
svedčil porotu natoľko, že kaž-
dý z nich si priniesol domov jed-
no z troch hlavných ocenení.

získala 3.
miesto v prvej kategórii,

3. miesto v tretej
kategórii a si vy-

Kristína Gardošová
Ana-

mária Čuhá
Kristián Mrva

Mladí violončelisti sa predviedli na celoslovenskej súťažiVýtvarnú Modru vyhrala Pezinčanka

Pri príležitosti ukončenia spolupráce so svojím dvorným sce-
náristom, režisérom, dramaturgom a priateľom

mu chceme my, členovia Folklórneho divadla Radosť,
pracujúceho pri Pezinskom kultúrnom centre, úprimne poďako-
vať za veľa krásnych i veselých chvíľ spoločne strávených na
skúškach súboru počas viac ako šesťročnej spolupráce. Spo-
ločne sme prežívali chvíle zadosťučinenia za našu námahu pri
úspešných predstaveniach, ktorých bol z prevažnej časti tiež
autorom. V rokoch 2006-2012 sme pod jeho režijným vedením
uviedli nasledovné spevohry:
(2006), Pásmo hovoreného slova a spevu pod názvom

(2007),
(2008), (2010)

(2011), (2012).
Je nám ľúto, že naša spolupráca nemohla z vážnych dôvodov

ďalej pokračovať. Aj naďalej však zostávame Kamilovými pria-
teľmi a ďakujeme mu za všetko dobré, čo z našej spolupráce
vzišlo! Želáme ti, milý Kamil, veľa zdravia a ešte veľa tvorivých
síl!

a všetci členovia Folklórneho divadla Radosť

Dr. Kamilom
Baxom

Mgr. Mária Miškeríková

„Vínko, vínko – tvrdý chlebík“

„Slo-

vensko, krajina otcov, mám, kraj ty náš rodný “ „ Svadby,

svadby svadbaté “ „Takí sme boli“ „La konkurz –

la kasting“ „Keď chcem dievku vydať “

Poďakovanie za plodnú spoluprácu

(di-
vadloAgapé)

( výtvarná diel-
ňa pre deti)

Jána Kováľa, príjemné
posedenie pri muzičke a pri kávičke

- prezentácia a predaj modelov
z dielne Libuše Buchtovej (Štúdio Liba) z Moravy.
Modely sú určené pre zrelé ženy, ktoré ocenia jedi-
nečnosť a praktičnosť.

, blues, bluesrock 60.-
te roky

– DSS MEREMA,
predstavenie MORE zaujme svojou úprimnosťou a
tvorivosťou.

Len pre odvážnych pre-
chádzka mlynom s baterkou.

V sobotu 18. 5. 2013

pezinok@sng.sk

sa v Galérii insitného umenia -
SCHAUBMAROV MLYN na Cajlanskej 255 uskutoční kul-
túrne podujatie k Medzinárodnému dňu múzeí

.

10.00 h Bábkové divadlo -

11.20 h Malý výtvarný ateliér s Marcelkou

14.00 h Kapela - Milá spoločnosť

16.00 h Módna prehliadka

18.00 h Milan Konfráter Blues Band

19.30 h Divadlo -

21.00 h

Každú hodinu vstup do mlyna s lektorom. Pre deti
športové aktivity na dvore počas celého dňa. Kontakt:

, 0911 334 552

Noc mú-

zeí a galérií

O princoch a princeznách

Meremáci snehuláci

Záverečná – zhasíname!

Program

„Schaubmarov mlyn pozýva“

Vo Folklórnom divadle Ra-
dosť sa dejú veci! Po premiére
spevohry s názvom

autora
scenára a režiséra

v apríli 2012 a jej
nasledujúcich troch reprízach
vo Vištuku, v Bratislave a v
Pezinku, sa Folklórne divadlo
odmlčalo. Čo sa za tým skrýva?
Dôvodom, prečo jeho členovia
nezačali pracovať na novej spe-
vohre, bola skutočnosť, že dvor-
ný scenárista, dramaturg a reži-
sér Kamil Baxa bol nútený zo
zdravotných, ale najmä z tech-
nických dôvodov prestať do-
chádzať z Trnavy do Pezinka.
Členovia divadla túto skutoč-
nosť prijali s poľutovaním, pre-
tože vyše šesťročná spoluprá-
ca s režisérom Kamilom Ba-
xom bola viac ako len plodná a
úspešná.

Spevácka zložka Folklórneho
divadla Radosť

sa v ostatnom čase ne-

Keď

chcem dievku vydať

Pesničkári pe-

zinskí

PaedDr.
Kamila Baxu

obyčajne aktivovala a uviedla
množstvo významných vystú-
pení počas celého roka 2012,
najmä však počas Mesiaca úc-
ty k starším v októbri 2012, a to
nielen v menších obciach Malo-
karpatského regiónu, ale aj v
Bratislave. V decembri 2012 ab-
solvovali po prvý raz aj niekoľko
vianočných koncertov. Pre rok
2013 vybrali a pripravili

spolu s
nový repertoár

pozostávajúci z ľudových pes-
ničiek, z ktorých väčšinu Pes-
ničkári doteraz nespievali. Na-
študovaný nový repertoár si
už úspešne
vyskúšali naživo pri vystúpe-
niach pre JDS v Pezinku a v
Báhoni, kde im tlieskal a svoje
uznanie vyjadril predseda Jed-
noty dôchodcov Slovenska Ing.
Ján Lipiansky. Pesničkári pez-
inskí zamerali svoje tohtoročné
ambície najmä na Myjavský fol-
kĺórny festival, ktorý sa usku-

Majka
Miškeríková Ankou
Hološkovou

Pesničkári pezinskí

toční v dňoch 21. – 23. 6. 2013
a kde rozhodne hodlajú uspieť!
Ich najnovšia sľubná spoluprá-
ca s hudobníkom Miroslavom

Kernom

Eva Frťalová

dáva súboru nové
smerovanie, prísľub rastu a
nádeje na úspech.

Čerstvý vietor v plachtách Folklórneho divadla Radosť

bojoval 2. miesto v tretej kate-
górii.

Naši violončelisti po minulo-
ročnom víťazstve Kristiána
Mrvu opäť potvrdili, že patria k
najlepším detským hudobným
interprétom na Slovensku. Tie-
to nesporne talentované deti
vedie nemenej talentovaná pe-
dagogička Mgr. art. Magdaléna
Milčíková za klavírnej spo-
lupráce riaditeľky školy Márie
Neuzserovej. Tešíme sa a sme
na Vás pyšní!

Mgr. Zuzana Andelová
Mladá violon

šová
čelistka

Krist na Gardo

Mestské múzeum v Mod-
re v spolupráci s Bratislav-
ským samosprávnym kra-
jom usporiadali súťažnú vý-
stavu žiackych prác na té-
mu „ Zátišie “ . Na vernisáži
8. marca 2013 porota oce-
nila 1. miestom prácu

zo
ZUŠ E. Suchoňa v Pezin-
ku. Veronika pracuje pod
vedením skúsenej vynika-
júcej pedagogičky Mgr. art.
Danice Tykovej. Obom sr-
dečne blahoželáme !

Ve-
roniky Vojtánikovej

„Jarná láska“ v Dome kultúry

Prijímačky do ZUŠ E. Suchoňa
ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku srdečne pozýva všetky deti, ktoré

sa chcú učiť spievať, hrať na hudobnom nástroji, maľovať,
tancovať či hrať divadlo na

Optimálny vek detí je 6-7 rokov, v prípade výrazného talentu
prijmeme aj staršie alebo mladšie deti.

Detský folklórny súbor Sekvoja ZUŠ pozýva do svojich radov
nových členov: deti od 5 rokov, ale aj chlapcov vo veku 10-13 ro-
kov, ktorí by si chceli vyskúšať tanec v krpcoch a s valaškou...
Príďte medzi nás, spoznáte ľudovú kultúru našich predkov a za-
žijete veľa zábavy!

prijímacie skúšky 13. mája 2013 v
čase od 14.00 do 19.00 h v budove ZUŠ na ulici M. R. Štefá-
nika č. 9.

Mgr. Zuzana Andelová

V pondelok 18. 3. bola v
Minigalérii pezinského Domu
kultúry zahájená výstava
„ známych pe-
zinských výtvarníčok – Dany
a Zuzany Polákových. Ich tvor-
ba je Pezinčanom dôverne
známa a dalo by sa povedať,
že svojou mierou

Jarná láska“

dotvára kul-
túrny kolorit Pezinka.

Výstavu , ktorá práve prebieha v Malokar-
patskom múzeu v Pezinku, si môžete pozrieť

Počas tohto dňa si návštev-
níci múzea budú môcť pozrieť ďalšie filmy z rôznych období tvor-
by Fera Guldana. Na derniére ktorej sa zúčastní autor a
jeho hostia vystúpi Katka Feldeková a KA- FE BAND.

FERO GULDAN
do 31. mája, kedy

sa uskutoční slávnostná derniéra.

o 17.00 h
(pb)

Derniéra výstavy Fera Guldana

Pezinské kultúrne centrum, KST PETAN a TC CHARIZMA
vás srdečne pozývajú na podujatie k „Medzinárodnému dňu
tanca“, ktoré sa uskutoční

.
Pripravili sme pre vás tanečné vystúpenia rôznych tanečných

žánrov, spojené s výukou tancov pre divákov. V spoločnom tan-
ci BLUES sa predstavia deti i dospelí z rôznych pohy-
bových a tanečných klubov a krúžkov pôsobiacich v našom
meste.

28. 4. 2013 na Radničnom námestí
od 15.00 h

o 16.00 h

Kvetoslava Štrbová

Tanec na Radničnom námestí

V sobotu 23. 3. sa konala tradičná súťaž v tanečnom športe
POHÁR DOMU KULTÚRY, ktorú zorganizoval KST PETAN
PEZINOK pri Tanečnom centre CHARIZMA v spolupráci s
PKC. Počas dňa sme privítali v 17 vekových a výkonnostných
kategóriách takmer 150 tanečných párov zo Slovenska a
Maďarska. Z domácich bodovali: 1. miesto Dušan
Matuška – Kristína Bochníčková - KST PETAN Pezinok 3. mies-
to Lukáš Vadovič – Gabriela Ligyaková - KST PETAN Pezinok;

1. miesto: Adam Štefek - Romana Binderová - KST
PETAN Pezinok; 4. miesto Ivan Novák -Adriana
Nováková - KST PETAN Pezinok; 5. miesto:
Marek Feder – Lucia Hradská - KST PETAN Pezinok;

6. miesto Marek Kováč – Katarína Miháliková – KST
PETAN Pezinok; –

v kombinácii B STT/LAT získal Maté Csorba – Júlia
Viktória Zorničková - INTERKLUB Bratislava; 2.
miesto: Adam Horňák – Silvia Krištofičová - KST PETAN
Pezinok; 3. miesto Peter Poš – Katarína Po-
šová - KST PETAN Pezinok; 2. miesto Radovan Jirku –
Hanka Jirku- KST PETAN Pezinok, 3. miesto Dušan Petery –
Marta Peteryová - KST PETAN Pezinok; bez rozdie-
lu veku: 3.miesto

4.miesto
– cenu riaditeľky PKC v

kombinácii seniori STT/LAT získali Jozef Lehocký – Božena
Nemcová - 1. TK SENIOR Bratislava

Junior 2:

Dospelí E:
Dospelí D STT:

Dospelí C LAT:
Dospelí B

STT
POHÁR DOMU KULTÚRY cenu riaditeľky

PKC
Dospelí A STT

Seniori: S1 STT:
S2 STT:

Senior LAT

POHÁR DOMU KULTÚRY

Radovan Jirku – Hanka Jirku- KST PETAN
Pezinok, Peter Poš – Katarína Pošová - KST PETAN
Pezinok;

Súťaž o Pohár domu kultúry

1. 5. Športový deň.

2. 5. Slniečko z taniera - Mama, ocko poď sa hrať

9. 5. Srdce pre mamičku - Mama, ocko poď sa hrať

12. 5. Deň matiek.

16. 5. Náhrdelník z cestovín - Mama, ocko poď sa hrať

17. 5. – 18. 5. Babinec

22. 5. Šitý šperk z koráliek – kreatívna streda.

23. 5. Komiks

24. 5. Vázička - Mama, ocko poď sa hrať

26. 5. Deň detí.

30. 5. Veselý štipec - Mama, ocko poď sa hrať

Príď si zašportovať v deň voľna do Centra
voľného času od 14.00 - 19.00 h. Pre mládež vo veku 10-14 rokov.

- stretnutie
s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

- stret-
nutie s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Pozývame všetky mamičky, babičky v nedeľu
o 16:00 hod do Zámockého parku Pezinok, kde si deti z CVČ pri-
pravili pre svoje mamičky poďakovanie v podobe vystúpenia.
Nebudú chýbať dielničky, v ktorých deti môžu vyrobiť pre mamič-
ky krásny darček. Od 17.00 h je pre všetky mamičky, deti a otec-
kov pripravené športové popoludnie s fitness klubom Mirage.

- stret-
nutie s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

- dobrodružná noc v centre voľného ča-
su od 16.30 do 10.00 h pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťa-
žia a neboja sa spať mimo domu.

Kreatívne stre-
dy 16.00 do 18.00 h. Kreatívna streda je pre všetkých nad 10 ro-
kov, čo radi vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónom čísle ale-
bo mailom.

- výtvarná súťaž pre ŠKD o 14.00 h v Malokar-
patskej knižnici Pezinok sa bude konať slávnostné odovzdáva-
nie cien víťazom. Žiaci ŠKD z okolia Pezinka vyrobili pekné prá-
ce na tému Komiks.

- stretnutie s rodičmi
a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Pozývame všetky deti do Zámockého parku o
15.00 h osláviť spolu s nami ich sviatok. Nebude chýbať veľa
hier, súťaží a určite sa nájde aj sladká odmena. Organizátor:
Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času.

- stretnutie s
rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo
na telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/402 021. Zmena
programu vyhradená.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Krajská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska vás srdeč-
ne pozýva na prehliadku speváckych súborov

, ktorá sa uskutoční v Dome kultúry v Pezinku
„Seniori spie-

vajú“ 25. mája o
10.00 h. Vstup voľný.

Pozvánka – Seniori spievajú
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 3.5. KONCERT PRE ZŠ

► 6.5. SLÁVNOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV

► 11.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTIHO.

► 12.5. OTČE NÁŠ - JÁN
SUCHÁŇ, JANA KOCIANOVÁ.

► 15.5. BENJAMIN.

► 17.5.
KVETINKOVÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 18.5. SLNKO V
NÁS.

► 19.5. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. O KUKULÍKOVI.

► 23.5. FRAGILE.

► 25.5. SENIORI
SPIEVAJÚ.

► 26.5.
DEŇ DETÍ.

► 31.5. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.

(piatok) o 9.00 h vo veľkej sále DK – v
podaníAgentúry Špeciál art.

(pondelok) o 16.00 h vo veľkej sále DK
V. ročníka Akadémie tretieho ve-

ku.
(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK

VII. ročník medzinárodného šachového
turnaja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu
Pezinok, Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK –
Hudobno - slovný program kato-

líckeho kňaza Jána Sucháňa a speváčky Jany Kocianovej a Art
Music Orchestra.

(piatok) o 17.00 h v malej sále DK – Záve-
rečný program detí Súkromnej materskej školy.

(piatok) o 18.00 h a 11.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –
VI. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov

Malokarpatského regiónu. Hlavný garant: Folklórna skupina
OBSTRLÉZE.

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

spod Spišského hradu.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – Koncert

známych svetových rock-pop-jazz hitov v zaujímavých a´capella
aranžmánoch.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov

pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Hlavný
garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

(nedeľa) o 15.00 h v Zámockom parku pri CVČ a v prí-
pade nepriaznivého počasia v DK Pezinok – Hry, sú-
ťaže, zábava, detské atrakcie.
Program: - CIRKUS OBROV 2 – NÁVRAT SLONA

- KONCERT VEĽKÍ HERCI MALÝM DEŤOM
- NELKALEKSOVÁ

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(Creative shows)

Zosobáš i l i sa

KINO DOMU KULTÚRY

70-roční

75-roční

80-roční

Rudolf Sedlár 3.4.
Eva Hagarová 6.4.
Ing. Ivan Trcka 6.4.
Milan Macek - Ondruš 9.4.
Eva Halamičková 11.4.
Eva Krajčovičová 13.4.
Mária Semjanová 14.4.
Oľga Sedlárová 17.4.
Mária Némethová 18.4.
Robert Štěpán 22.4.
Milan Štefík 25.4.
Rozália Petrakovičová 29.4.
Ing. Ján Miškovský 30.4.

Ing. Ján Satko CSc. 8.4.
Alexander Bolek 9.4.
Anna Kanková 12.4.
Jaroslav Popluhár 13.4.
Rafael Tóth 18.4.
Agneša Krčmárová 23.4.
Juraj Guštafík 23.4.
Terézia Everlingová 24.4.
Katarína Somorovská 26.4.

Ing. Ján Tomko 2.4.
Ján Zhorelický 9.4.
Vojtech Tančár 9.4.
Anna Kanková 12.4.

Katarína Somorovská 26.4.
Rudolf Géc 28.4.

Josef Šimurda 2.4.
Vilma Nogová 24.4.
Emma Suchoňová 29.4.

Bohumil Federl 20.4.

Emília Kováčová 10.4.
Emil Barok 11.4.
Anna Kováčiková 22.4.

85-ročný

90-ročný

92-roční

Ján Noskovič 57 r.
Štefan Lackovič 70 r.
Ondrej Boďa 64 r.
Michal Laco 58 r.
Matilda Funková 72 r.
Emília Hrachovská 65 r.
Terézia Miškovská 67 r.
Agáta Peťková 89 r.
Jozef Polka 83 r.
Ladislav Vozník 66 r.
Rozália Štefanovičová 81 r.
Rudolf Lichtnecker 55 r.
Zuzana Zabadalová 81 r.
Mária Polláková 90 r.
Rudolf Skáčik 80 r.
Veronika Hríbiková 86 r.
Rozália Jarošová 78 r.
Jaroslav Nunvář 81 r.
Emília Ondrejkovičová 75 r.
Ján Zápražný 83 r.

Matej Glváč 11.3.
Tomáš Koščák 12.3.
Adam Demovič 13.3.
Ema Koňová 13.3.
Linda Tavačová 15.3.
Patrik Muška 16.3.
Tamara Kostelančíková 18.3.
Nela Matyšáková 20.3.
Natália Janičinová 21.3.
Bruno Baluch 22.3.
Michal Juráš 24.3.
Kristína Kanátová 24.3.
Tomáš Haršány 27.3.
Michal Haleš 1.4.
Šimon Valachovič 5.4.
Barbora Tománková 6.4.
Timotej Magát 9.4.

APRÍL 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Ing. Jozef Kvaššay a Ing. Nora
Hafnerová • Mgr. Ján Zedníček a
Natália Gumančíková • Peter Tu-
rek a Jana Hupková • Vladimír
Baňák a Ing. Ivana Šťasná • Mar-
tin Slamka a Milada Gavioli • Im-
rich Víg a Katarína Čechová • Ing.
Peter Ďurčenka a Ing. Petra
Stuhlová • Ľuboš Tuleja a Jana
Holičová • Dragan Ćutilo a Mária
Krčmárová

VÝSTAVA:
13.5. - 7.6. PRÁCE ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E.
SUCHOŇA.

Pripravujeme:
18.6. KTO ZHASOL
SVETLO?

28.6. LUCIE BÍLÁ.

Vernisáž sa uskutoční pri príležitostiAbsolventského
koncertu.

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Iskrivá komédia Marca Camolettiho. Účinkujú: M. Krá-

ľovičová/Z. Studenková, J. Koleník, B. Deák, Z. Tlučková, K.
Svarinská.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert najpopulárnejšej českej speváčky s kapelou Petra
Maláska.

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 29. 4. 2013 u-
plynú 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný otec, ded-
ko a pradedko

.
S láskou a smútkom v srdci spo-
mína dcéra, syn a vnučka s rodi-
nou. Prosím, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Július
POLKORÁB

Dňa 13. 4. 2013
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

.
S láskou spomíname a ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú mu s nami tichú spomin-
ku. Manželka s rodinou.

Ladislav
GERŠIČ

Dňa 19. 4. 2013 uplynulo 9 rokov,
čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2013 uplynulo 8 rokov, čo
nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Dňa 22. 4. 2013
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

.
S láskou spomína
manželka Gabriela

a dcéry s rodinami.

Rudolf ERNST

Dňa 20. 4. 2013
sme si pripomenuli
100. výročie nedo-
žitých narodenín
našej drahej ma-
my

z Grinavy. S láskou na ňu spomí-
najú dcéry a ostatná rodina.

Jolany
JAJCAJOVEJ

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste dňa 2. 4.
2013 odprevadili
nášu drahú mamu

Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary ďakujú synovia a ostatná
rodina.

Rozáliu JAROŠOVÚ.

POĎAKOVANIE

12. mája bude 20
rokov, čo nás na-
vždy opustil a odi-
šiel náhle bez
rozlúčky vtedy 55
ročný

.
S láskou spomína manželka, deti
a vnúčatá. Spomenie si na Palka
ešte niekto, kto ho poznal?

Pavol
HARADZIN

Ako z tvojich očí
žiarila láska, obe-
tavosť a dobrota,
tak nám budeš chý-
bať do konca živo-
ta. Dňa 2. mája
2013 si pripome-

nieme 25 rokov, čo nás opustila
milovaná mamička

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomínajú,
dcéra Anna a syn Vladimír s rodi-
nami.

Boženka HAJTMÁNKOVÁ
rod. Ondrejkovičová.

28. apríla uplynú
štyri roky, čo nás
náhle opustila na-
ša milovaná dcéra

S láskou a bôľom v
srdci stále na ňu spomínajú rodi-
čia a ostatná rodina.

JUDr. Gabriela
MIŠTINOVÁ

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
večne žiť. Dňa 20.
4. 2013 sme si pri-
pomenuli 1. výro-
čie úmrtia nášho drahého

S láskou spomínajú manželka
Anna, synovia Ladislav a Ľubo-
mír a dcéra Ivetka s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Ladislava SCHEIDLA.

Dňa 17. 4. 2013
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho drahého

zo Slov. Grobu. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Eduarda
NOSKOVIČA

Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ spo-
mienkami. Dňa 5.
mája 2013 uplynie
rok od úmrtia ná-
šho drahého

S láskou spomína
manželka Anna, synovia Ján a
Stanislav s rodinami, krstná
dcéra Anna s rodinou, sestra a
bratia, švagriné z Brezna a ba-
nícky spolok z Pezinka.

Stanislava
SMOLCA.

Dňa 22. 4. 2013
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša ma-
mička, babička a
prababička

S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Emília
BIELIKOVÁ.

Dňa 27. 4. 2013 si
pripomíname 3.
výročie smrti našej
mamičky

Spomínajú manžel
Rudolf, synovia Gustáv, Vladimír
s rodinami.

Juliany
TURANSKEJ.

Dňa 30. apríla
2013 uplynie smut-
ných 20 rokov, čo
od nás náhle, bez
slova rozlúčky odi-
šiel manžel, otec a
starý otec

Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka a dcéry s rodinami.

František TAJOVSKÝ.

Dňa 13. mája uply-
nie 35 rokov odo
dňa, keď nás opus-
til vo veku 56 rokov
náš otec

Stále naňho mys-
líme a spomíname s veľkou lás-
kou.

Peter VAŇKO.

S úctou a láskou
sme si dňa 13. 4.
2013 pripomenuli
prvé výročie, čo
ma navždy opus-
tila moja milovaná
manželka

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel.

Mgr. Beáta TEPLANSKÁ.

Dňa 12. 4. 2013
uplynuli tri roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

S láskou vďakou a úctou spo-
mína syn Vlastimil s rodinou. Ve-
nujte jej, prosím, s nami tichú spo-
mienku.

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

Dňa 24. 4. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 100. naro-
deniny našej dra-
hej mamičky, ba-
bičky a prababičky

S láskou a úctou spomínajú deti s
rodinami.

Štefánie
VALOVIČOVEJ.

Čas plynie, ale spomienky zostá-
vajú. Dňa 18. 4.
2013 sme si pripo-
menuli nedožitých
78 rokov nášho
drahého manžela,
otca a dedka

a 15. 5. 2013 si pripomenieme 22
rokov, čo nás navždy opustil. Spo-
mína manželka, synovia. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Janka HREBÍČKA.

Dňa 12. 4. 2013 sa
dožila 80 r. naša
drahá mama, bab-
ka

Všetko najlepšie jej
želajú dcéra Gabi-
ka, vnučka Kamilka, syn Dušan s
partnerkou Jarmilou a rodinou.

Anna KANKOVÁ.

Dňa 23. 4. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny

S láskou spomína-
jú manželka a syno-
via s rodinami. Kto ste ho poznali
venujte mu tichú spomienku.

Karola KOŠŤÁLA.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí dňa 5.
apríla 2013 odpre-
vadili na poslednej
ceste našu drahú
zosnulú

Zároveň ďakujeme za prejavené
sústrasti a za kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina.

Veroniku
HRÍBIKOVÚ.

2.-3. Zlomené mesto ......................................................... USA
4.-5. Na cudzí účet ............................................................ USA
4. Krúdovci .............................................. 17.00 h ........ USA
5. Krúdovci 3D ............................................... 17.00 h ........ USA
7. Fk: Hasta la vista .................................................................. Bel
9.-11. Iron Man 3 3D ........................................................................ USA
11. Neskrotná 3D ..................................... 17.00 h ....... USA
14.-15. Temné nebo ............................................................ USA
16.-17. Veľká svadba ............................................................ USA
18. Kovář z podlesí ...................................... 17.00 h .......... ČR
18. Veľký Gatsby .......................................................... USA,Aus
19. Veľký Gatsby 3 D ................................................... USA, Aus
21. Fk: Medvedík .............................................................. Dán
22. a 24. Afthershock ........................................................... USA
25.-26. Rýchlo a zbesilo 6 ...................................................... USA
25. ... 17.00 h .. Špa
26. 3 D 17.00 h .. Špa

Začiatok predstavení je o 19.30 h pokiaľ nie je uvedené inak.

31.-1.-2. Epic- Kráľovstvo lesných strážcov ......................... USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h pokiaľ nie je uvedené inak.

Neuveriteľné dobrodružstvá Tada Stonesa
Neuveriteľné dobrodružstvá Tada Stonesa

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

PRÍRODNÉ KINO – AMFIK

Dňa 30. 4. 2013 by
sa dožila naša
drahá mamička a
babička

80 rokov a 16. 3.
2013 uplynulo 8
rokov čo nás navždy opustila. S
láskou na ňu spomínajú dcéry a
synovia s rodinami.

Žofia JANÁSOVÁ

V apríli sme si pri-
pomenuli 100. výro-
čie narodenia ná-
šho otca

a v októbri si pripo-
menieme 95. výro-
čie narodenia na-
šej mamy

Gabriela FRAŇA

Irmy FRAŇOVEJ
rod. Miklošovičovej.
Spomínajú deti s
rodinami.

- najkrajšia modlitba – je zároveň názov progra-
mu, v ktorom sa po rokoch vracia do Pezinka kňaz Ján Sucháň,
ktorý tu pôsobil ako kaplán.

Jednotlivé verše modlitby sú popretkávané hudobnými vstup-
mi jednej z našich najlepších speváčok – pani Jany Kocianovej
v muzikantsky kvalitnom doprovode .

Podujatie sa bude konať vo veľkej
sále Domu kultúry a vstupenky môžete venovať ako krásny
darček ku Dňu matiek.

OTČE NÁŠ

12. mája 2013 o 18.00 h
Art Music Orchestra

Ján Sucháň v Pezinku
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Úspech pezinských gymnastiek

Dňa 23.3.2013 sa konalo v mestskej športovej hale v Šali IV.

kolo Pohára federácie v karate mládeže a dospelých. Kola sa

zúčastnili aj pretekári z Karate-kickbox klubu Pezinok a za účas-

ti 25 klubov sa im darilo nasledovne: prvé miesto si vybojovali v

kumite detí 8-9 rokov + 140 cm a v kumite do-

rastenky 14-17 rokov -55 kg . Druhé

miesto získali v kumite žiaci 10-11 rokov -150 cm

a kumite muži +78 kg . Tretie

miesto získali v kumite žiačky 12-13 rokov +160 cm

, kumite muži -78 kg a druž-

stvo žiakov v kumite 10-13 rokov v zložení

.

Daniel ŠTRBKA

Daniela ŠIANDOROVÁ

Se-bastián

BOBAĽ Patrik LESCHINGER

Hana

SZABOVÁ Martin TOMAŠKOVIČ

Sebastián BOBAĽ,

Peter SZABO, Tomáš ŠEFČÍK (mh)

IV. kolo Pohára federácie v karate

Po takmer trojmesačnom sú-
ťažnom oddychu sa opäť začala
pretekárska sezóna plavcov. V
dňoch 16. – 17. 3. 2013 sa Pe-
zinčania postavili na štartové blo-
ky v trnavskom bazéne, kde sa
konal 34. ročník medzinárod-
ných pretekov Veľkej ceny Tr-
navy. Za účasti viac ako 360
plavcov nás úspešne reprezen-
tovala , ktorá
v disciplíne 200 m znak obsadila
2. miesto.

Vodný živel v sebe nezaprela
ani pezinská plavkyňa

, ktorá na marcových pretekoch REGO SWIMMING
GALA v čínskom meste Tianjin získala v rámci 6 medzinárod-
ných škôl ako najmladšia pretekárka v kategórii do 9 rokov 1.
miesto v disciplíne 25 m znak a 2. miesto na 25 m prsia. Tešila
sa aj z prvenstva v celkovom hodnotení dievčat vo svojej veko-
vej kategórii.

Simona Mičudová

Zuzka
Janigová

Oľga Podhorná

Po zimnej príprave opäť úspešne

Zuzka Janigová s medaila-
mi z č nskeho Tianjinu.

Na Veľkonočný piatok sa mal
konať IV. ročník O Putovný po-
hár primátora Mesta Pezinok v
hokejbale. Nakoľko príroda bo-
la silnejšia a zvíťazila (napadlo
veľké množstvo snehu), orga-
nizátori sa rozhodli posunúť tur-
naj o týždeň. Turnaj sa usku-
točnil nakoniec v sobotu 6.
apríla a mohli sa ho zúčastniť
hráči, ktorí dovŕšili 35 rokov a
viac.

Turnaja sa zúčastnilo 5 tímov
z Pezinka a blízkeho okolia (Vi-
tamíny Pezinok A; Vitamíny
Pezinok B; Haliganda Pezinok,
Orly Modra a Team ABC).
Jednotlivé tímy si zápasy odo-
hrali systémom každý s kaž-
dým a o víťazovi rozhodla ta-

buľka podľa počtu získaných
bodov. Hrací čas bol 2x15 mi-
nút hrubý čas. Víťazom turnaja
sa stal tím HALIGANDA PEZI-
NOK.

Vitamíny Pezinok B 3:5 Orly
Modra, Haliganda Pezinok 5:1
Vitamíny Pezinok A, ABC 1:5
Orly Modra, Vitamíny Pezinok
A 5:3 Vitamíny Pezinok B,
Haliganda Pezinok 3:1 ABC,
Orly Modra 3:2 Vitamíny
Pezinok A, Vitamíny Pezinok B
3:1 ABC, Haliganda Pezinok
5:3 Orly Modra, Vitamíny
Pezinok A 9:5 ABC, Haliganda
Pezinok 5:4 Vitamíny Pezi-
nok B.

Výsledky turnaja:

Konečné poradie:
1. Haliganda Pezinok
2. Orly Modra
3. Vitamíny PezinokA
4. Vitamíny Pezinok B
5.ABC

Najlepší strelec:
Naj-

starší hráč:
Najlepší bran-

kár:

8g (Vitaminy A)

(ABC) 54 rokov
(Hali-

ganda Pezinok)

Dušan So-
bolčík

Vladimír Kolárik

Radoslav Petrovič
(pv)

Hokejbalový turnaj o Putovný pohár primátora

Haliganda Pezinok

Telovýchovná jednota Rapid Bratislava usporiadala 23.
marca 3. ročník RAPID CUP 2013 v modernej gymnastike

. Na podujatí, ktoré sa uskutoč-
nilo v Športovej hale Vlčie hrdlo štartovala aj mladá pezinská
gymnastka Timea Oravcová zo ZŠ Kupeckého ul. Zveren-
kyňa trénerky Mariny Vedernikovej v kategórii r. 2005 a star-
šie za účasti 19 slovenských pretekárok obsadila 1. miesto.
Zlatú medailu si vybojovala výkonom 7,850 b.

V sobotu 6.apríla sa konala v Košiciach Veľkonočná súťaž
v modernej gymnastike za účasti slovenských a ukrajinských
gymnastiek. Pezinok mal zastúpenie tromi pretekárkami. V ka-
tegórii mini sa umiestnila Timea Oravcová na druhom a Ale-
xandra Paladi na 6. mieste. V kategórii starších pretekárok zví-
ťazila Michaela Mozolíková (všetky ZŠ Kupeckého Pezinok).

„Memoriál Libuše Sch novej“ö
V nedeľu 17. marca sa uskutočil v Žiline medzinárodný turnaj v

karate detí a mládeže pod názvom GRAND PRIX. Na turnaji sa
zúčastnilo 500 detí z 5 štátov a nechýbali ani karatisti z 1. Karate
Clubu Pezinok. V kategórii kumite 8-9 ročných chlapcov do 28
kg si v silnej konkurencii vybojoval 3. miesto
a v kategórii kumite 8-9 ročných chlapcov do 32 kg bronz získal

.
7. apríla sa karatisti zúčastnili na MAJSTROVSTVÁCH BRATI-

SLAVY, odkiaľ si priniesli 6 medajlí. Súťaž bola zároveň poslednou
previerkou pred májovými Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa
uskutočnia v Prievidzi. 1. miesto
v kata 5-7 ročných, v kumite do 28 kg,

v kumite do 32 kg; 2. miesto v kumite
do 32 kg; 3. miesto v kumite nad 50 kg,

v kumite nad 70 kg.

Matúš HRDLOVIČ

Jozef KOVÁČIK

Výsledky: Jakub TUCHSCHER
Matúš HRDLOVIČ Jozef

KO-VÁČIK Marek BIELIK
Vladislav HRČKA Filip

IGLARČÍK Svatava Sulanová

Úspechy z 1. Karate Clubu Pezinok

Timea Oravcová na stupni víťazov (v strede) na Rapid
Cup 2013 v Bratislave. Text FOTO (mo)(nc)

o 7.miesto Bielenisko - Šenkvice 35:16
o 5.miesto Modra - Kupeckého 50:35
o 3.miesto Svätý Jur - Orešie 17:07
o 1.miesto Gymnázium - Fándlyho 47:19

Výsledky zápasov V. turnaja:

Vo štvrtok 11. 4. 2013 sa v Športovej hale SOŠ Komenského
uskutočnil posledný - V. turnaj ŠBL – VISTA real Cupu, ktorý bol
spojený s vyhlásením výsledkov. Ani jedno z posledných stretnutí
o umiestnenie neprinieslo prekvapenie a družstvá obhájili svoje po-
zície. Družstvo Gymnázia potvrdilo svoju „nadvládu“ aj vo finálo-
vom zápase, keď svojho súpera zmietlo z palubovky a počas trva-
nia celej súťaže nenašlo premožiteľa.

Vyvrcholenie súťaže poctili svojou účasťou: riaditelia zúčastne-
ných škôl, poslanec NR SR a starosta Šenkvíc Mgr. Peter Fitz, pri-
mátor Svätého Jura Ing. Alexander Achberger, prezident SBA Ing.
Jaroslav Janáč, za hlavného sponzora školskej ligy Ing. Erik Gott-
schall a Ing. Ivan Milko.

Zápasy V. turnaja rozhodoval Jaroslav Minda a Justín Sedlák ml.

1. miesto GYMNÁZIUM PEZINOK, 2. miesto ZŠ FÁNDLYHO PE-
ZINOK, 3. miesto ZŠ SVÄTÝ JUR, 4. miesto ZŠ s MŠ OREŠIE,
5. miesto ZŠ Ľudovíta Štúra MODRA, 6. miesto ZŠ KUPECKÉHO
PEZINOK, 7. miesto ZŠ NA BIELENISKU PEZINOK, 8. miesto ZŠ
ŠENKVICE

Konečné poradie družstiev – VISTAreal Cup 2012/2013

Výsledky V. turnaja

2012-2013
Školskej basketbalovej ligy

Dňa 24. 3. sa uskutočnil Cajla Cup 2013 – futsalový halový tur-
naj, ktorého sa zúčastnili družstvá U8 ročník 2005 a ml. (LP
Domino, ŠK Vrakuňa, CFK Pezinok-Cajla, FK Rača, FK Šamo-
rín). Začiatok bol o 9.00 h, ďalej U 10 ročník 2003 a ml. (FK Šamo-
rín, SFC Kalinkovo, CFK Pezinok Cajla, CFK Pezinok Cajla roč-
ník 2005, Slovan Viničné)

1. miesto LP Do-
mino, 2. miesto ŠK Vrakuňa, 3. miesto CFK Pezinok-Cajla, 4. mies-
to FK Šamorín, 5. miesto FK Rača

Týmto sa chcem poďakovať ďeťom CFK Pezinok-Cajla ročníka
2005 za vybojované tretie miesto a rodičom s predprípravky za vý-
bornú atmosféru, ktorú vytvorili na turnaji.

1. miesto FK Šamo-
rín, 2. miesto SFC Kalinkovo, 3. miesto CFK Pezinok-Cajla , 4. mies-
to CFK Pezinok-Cajla ročník 2005, 5. miesto Slovan Viničné

Výsledok Cajla Cup U 8, ročníky 2005 a ml.:

Výsledok Cajla Cup U 10 ročníky 2003 a ml.:

CFK Pezinok Cajla predprípravka.

Mariášový Klub Pezinok oznamuje
Mariášový klub Pezinok

(MKP) usporiadal 16. marca
2013 v Dome kultúry na Holu-
byho ul. už 8. ročník mariášové-
ho turnaja „Otvorené majstrov-
stvá okresu Pezinok“. Poduja-
tie sa vrátilo k svojmu tradičné-
mu „jozefskému“ termínu, čo
malo pozitívny vplyv na účasť.
Do Pezinka prišlo za mariášom
aj napriek nepriazni počasia
156 hráčov zo širokého okolia.

Na doterajších deviatich (v ro-
ku 2005 sa hral nultý ročník)
podujatiach sa zúčastnilo 458
účastníkov a zároveň sme
do tohto roku spoznali osem

rôznych víťazov, čo znamená,
že doposiaľ sa nepodarilo ni-
komu víťazstvo obhájiť. Takisto
sa nikdy nepodarilo zvíťaziť
domácemu hráčovi, čo sme ten-
to rok chceli konečne zmeniť.
Žiaľ, ostalo len pri chcení, aj
keď od úspechu nás delil iba
krôčik. Víťazstvo sa ušlo maj-
strovi SR z roku 2007 Štefanovi
Orviskému z MK Dolný Lo-
pašov, druhé miesto obsadil
Pavel Rariga z domáceho klu-
bu a tretí skončil ďalší Lopa-
šovčan Vojto Bublavý, ktorý bol
vo veku 80 rokov spolu s Jo-
zefom Matulom z MK Skalica

najstarším hráčom na turnaji.
Mariášový klub Pezinok vkro-

čil do súťažnej sezóny 2013 po-
silnený o 6 hráčov, s ktorými
chce obhájiť umiestnenie v slo-
venskej extralige. Momentálne
zaň hrá 27 hráčov.

Za zmienku stojí ešte rozbeh-
nutie úvodného ročníka Podu-
najskej ligy pre hráčov troch
„susedných“ mariášových klu-

bov (Bratislava, Šaľa, Pezinok)
a ich hostí. MK Pezinok má na
starosti tretie kolo súťaže, ktoré
je na programe v stredu 8. mája
v Reštaurácii Milka v Šenkvi-
ciach. Záujemcov o hru z Pe-

zinka a okolia radi privítame.
Zápis na turnaj je od 9.00 do
9.45 h, v zápisnom 10 eur je za-
hrnutý obed. Prípadné ďalšie in-
formácie na 0905/716825, ale-
bo 0911/212270. Z domácich
podujatí budeme ešte v júni po-
riadať tzv. Svätojánsky turnaj
spojený s rybacím hodovaním.

Touto cestou si v mene nášho
klubu dovoľujem poďakovať
všetkým sponzorom, priateľom,
predstaviteľom mesta Pezinok a
vedeniu Domu kultúry v Pezinku
za to, že nám fandia a sú vždy
ochotní podať pomocnú ruku.

MKPIng. Michal Pitoňák,

Cajla Cup 2013 vo futsale
Pri tomto turnaji bola zmena v obsadení, nakoľko sa nedostavilo

mužstvo FK Rača, preto sme museli vytvoriť ďalší tím a to z detí
CFK Pezinok-Cajla ročník 2005. Napriek vekovému rozdielu podali
velmi dobrý výkon a v záverečných zápasoch bojovali z posled-
ných síl. CFK Pezinok-CajlaMiroslav Terlanda,


