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Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej repub-
liky sa uskutočnia 26. novembra 2005 voľby do samosprávnych krajov.
Občania budú voliť poslancov zastupiteľstiev a predsedov samospráv-
nych krajov.

Podľa rozhodnutia primátora Pezinka zo dňa 22. septembra v zmysle
zákona č. 203/2001 Z.z. sa voľby do Bratislavského samosprávneho
kraja uskutočnia 26. novembra od 7.00 do 22.00 hod. v 15 volebných
okrskoch. Volebné miestnosti budú na týchto miestach: ZŠ, Holubyho
14, Družina mládeže, Kollárova 1, Gymnázium, Senecká 2, ZUŠ, Tr-
navská 1, Materská škola, gen. Pekníka 2,ZŠ, Cajlanská 88, MŠ, Svä-
toplukova 51, ZŠ, Kupeckého 74, ZŠ, Na bielenisku 2, MŠ, Vajanského
16, Klub dôchodcov, Hrnčiarska 35, Družina mládeže, Fándlyho 11,
SOU, Komenského ul., MŠ, Bystrická 1, ZŠ, Orešie 2. Okrsky s ulicami
sa oproti predchádzajúcim voľbám nemenia.

Voličom pripomíname, že vo volebnej miestnosti sa treba preukázať
občianskym preukazom. Právo voliť majú občania, ktorí v deň volieb
dovŕšili 18 rokov. V prípade, že v prvom kole nebude zvolený predseda
VÚC, bude sa konať druhé kolo volieb v neskoršom termíne.

Účasť na voľbách a podpora našich kandidátov je veľmi dôležitá, aby
sme mali priame zastúpenie v krajskom samosprávnom orgáne, kde
sa rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa nášho mesta a re-
giónu. (mo)

vyjde 18. novembra. Budú v
ňom materiály k voľbám do Bra-
tislavského samosprávneho
kraja. Redakcia

Podľa našich informácií bolo z
okresu Pezinok podaných na re-
gistráciu volebnej komisii 39 návr-
hov na poslancov Bratislavského
samosprávneho kraja. Štyria kan-
didáti sú nezávislí a 35 navrhli poli-
tické strany a koalície. Z Pezinka
je 21 kandidátov.

Poslancami BSK za okres Pezi-
nok sa stanú štyria kandidáti, ktorí
získajú v okresnom meradle naj-
viac hlasov. (mo)

Na pozvanie prezidenta SR Ivana
Gašparoviča prišiel 21. októbra na
Slovensko prezident Českej repub-
liky Václav Klaus. Krátka pracovná
návšteva sa začala v Bratislave,
kde mali rozhovory o postavení
oboch krajín v Európe. Po úvodnej
schôdzke sa v sprievode manželiek

presunuli do Pezinka na stretnutie s
predstaviteľmimesta a občanmi.

Vzácnych hostí na námestí priví-
tal primátor Oliver Solga s krojova-
nými dievčatami chlebom a soľou.
Prizerali sa desiatky občanov, kto-
rých od účasti neodradilo ani
nevľúdne sychravé počasie a meš-

kanie hostí. O dobrú náladu sa
pričinila aj ľudová hudba zo Šenk-
víc.

Na oficiálnom stretnutí v repre-
zentačných priestoroch Starej rad-
nice sa okrem hláv štátov a ich
sprievodu zúčastnili predstavitelia
mesta, zástupcovia rôznych inšti-
túcií, podnikateľskej sféry a pod. Po
úvodných slovách primátor odo-
vzdal prezidentom darčeky, zlatú a
striebornú známku s motívom mes-
ta. Potom si spoločne pozreli pries-
tory Mestského múzea a odtiaľ
pešo cez námestie prešli do Mest-
skej vínotéky, kde ochutnali naše
vína.

Z Pezinka hostia odišli na tradičnú
husacinu do Slovenského Grobu.

(mo)

Viac ako mesiac je dostatočný
čas na to, aby sme mohli vyhod-
notiť tohtoročné Vinobranie a
zrekapitulovať jeho silné a slabé
stránky. Pre mňa najdôležitejšie
poznatky sú tieto: pozitívny ohlas
domácich i hostí, ktorí chcú Vino-
branie každoročne a to, že sme
schopní hoci aj v prípade ne-
priaznivejšieho počasia prilákať
do Pezinka obrovské množstvo
návštevníkov. Je to najmä vďaka
kvalite a kvantite ponúkaného to-
varu a služieb, historickej kulise
mesta a najmä kvalitnému kultúr-
nemu a spoločenskému progra-
mu. Nechcem opakovať pozitív-
ne ohlasy na vystúpenie Chrobá-
kov a ďalších súborov či chváliť
ohňostroj, aký Pezinok ešte neza-
žil. Skôr chcem pripomenúť po-
hostinnosť a priateľskosť Pe-
zinčanov, vďaka ktorej sa takéto
veľké podujatie zaobišlo bez váž-
nych konfliktov či problémov.

Pokračovanie na 6. strane

Srdečné prijatie vzácnych hostí na Radničnom námestí. Snímka Ján Štrba



Po odstúpení hlavnej kontro-
lórky Mesta Pezinka Eleny Antalo-
vej k 1. 8. 2005 Mestské zastupi-
teľstvo vyhlásilo voľbu na uvoľne-
nú funkciu. Do výberového kona-
nia sa prihlásilo sedemnásť uchá-
dzačov, z ktorých štyria sa vzdali
ešte pred konaním volieb.

V prvom kole volieb v tajnom hla-
sovaní nezískal ani jeden z trinás-
tich uchádzačov potrebnú nadpo-
lovičnú väčšinu hlasov poslancov
mestského zastupiteľstva, preto
sa uskutočnilo druhé kolo volieb.
Postúpili doň dvaja najúspešnejší
kandidáti z prvého kola Ing. Jar-
mila Volnerová a Ing. Jozef Misof.
Najviac hlasov získala a víťazom
volieb sa stala J. Volnerová, ktorá
je absolventkou Vysokej školy eko-
nomickej, Národohospodárska
fakulta, Bratislava, posledne za-
mestnaná v OTP Banke Sloven-
sko, pobočka Pezinok.

Funkcie hlavnej kontrolórky sa
ujme 2. novembra 2005. (mo)

Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva na septembrovom zasadnutí
zobrali na vedomie informáciu o
plnení rozpočtu Mesta Pezinka za
1. polrok 2005.

V príjmovej časti bolo plnenie
169 146 tis. Sk, čo predstavuje
53 percent z celoročného roz-
počtu (320 177 tis. Sk). Vo vý-
davkovej časti bolo z kasy
mesta vynaložených 137 139
tis. Sk, t.j. 43 percent plánova-
ných ročných výdavkov. (mo)

Upozorňujeme vlastníkov po-
zemkov a stavieb na území Pe-
zinka na povinnosť vykonať celo-
plošnú deratizáciu v zmysle vše-
obecne záväzných nariadení č. 4
a 7 z roku 2003, v termíne od 1. 10.
– 31. 10. 2005.

Kontrolu plnenia týchto úloh vy-
koná Mestský úrad v Pezinku. Za
nesplnenie tejto povinnosti hrozia
sankcie, ktoré upravujú príslušné
predpisy. (mo)

V rozpočte Mesta Pezinka na rok
2005 je zahrnutá výstavba parko-
viska na Svätoplukovej ul. č. 10 –
16 na sídlisku Sever s investičným
nákladom 1,2 milióna Sk. Nie je to
suma postačujúca na celú stavbu,
pôvodne sa uvažovalo, že sa bude
realizovať na etapy. Napokon sa
zistilo, že tento zámer nie je mož-
ný, v zmysle zákona č. 523/2003
Z.z. o verejnom obstarávaní, na
stavby nad 2 mil. sa na výber dodá-
vateľa musí použiť verejná súťaž.
Taktiež rozdelenie stavby na men-
šie celky je nevýhodné, spôsobilo
by zvýšenie investičných nákla-
dov asi o 20 percent.

Cesta k realizácii sa skompliko-
vala aj z dôvodov, že Bratislavská
vodárenská spoločnosť pri prero-
kúvaní projektovej dokumentácie
nesúhlasila s napojením kanali-
začných vpustov (dažďová odpa-
dová voda) a odlučovača ropných
látok z parkoviska do verejnej ka-

nalizácie. Preto bolo potrebné od-
vedenie dažďových vôd riešiť do
potoka Saulak, ktorý spravuje Slo-
venský vodohospodársky podnik.
V prvej fáze rokovania bolo stano-
visku správcu toku nesúhlasné, k
zmene postoja došlo až po spoloč-
nom rokovaní zástupcov Mesta,
Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti a Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku. Keďže z roko-
vania vzišli nové podmienky (vy-
budovanie lapača olejových pro-
duktov), bolo potrebné prepraco-
vať projektovú dokumentáciu.

Začatie prác na novostavbe par-
koviska je podľa Oddelenia vý-
stavby a ÚP Mestského úradu v
Pezinku reálne na jar 2006. Ešte
predtým musí prebehnúť verejná
súťaž na dodávateľa stavby, musí
byť upresnená reálna cena diela,
ktorú treba garantovať v rozpočte
Mesta na rok 2006. (mo)

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja na svojom sep-
tembrovom zasadnutí schválilo zámenu nehnuteľností s Mestom Pe-
zinkom. Predmetom zámeny zo strany Mesta Pezinka bola budova a
pozemky Domova sociálnych služieb pre deti, Hestia, na Jesenského
18 v Pezinku a stavba a pozemky Domu opatrovateľskej služby a hos-
podárskej budovy na Hrnčiarskej ulici v celkovej hodnote 34 miliónov
Sk. Mesto za to od Bratislavského samosprávneho kraja získalo bu-
dovu Polikliniky Pezinok na Hollého 2 v hodnote 36 mil. Sk.

Zámenu nehnuteľností 22. septembra 2005 schválili aj poslanci
Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

povedal primátor mesta Oliver Solga.

"Konečne bude Poliklinika ma-
jetkom mesta ako mala byť. Teraz dokážeme zabezpečiť lekárom a
občanom, aby toto zariadenie slúžilo iba im. Ďalším krokom bude vy-
konanie technického, ekonomického a personálneho auditu. Chceme
zistiť, v akom stave sa Poliklinika nachádza. Stanovíme si postup pri
konkurznom výbere riaditeľa a prenajme priestorov. Toto by malo pre-
behnúť do začiatku januára, odkedy bude Poliklinika fungovať už ako
zariadenie mesta," (mo)

Jedenásty poslanecký deň v
tomto roku sa uskutoční v stredu
2. novembra od 16.00 do 18.00
hod. na Mestskom úrade v Pezin-
ku. Vybraní poslanci Mestského
zastupiteľstva sa stretnú s občan-
mi v miestnosti č. 19. Možno sa na
nich obrátiť s podnetmi, pripo-
mienkami, otázkami týkajúcimi sa
života v meste, či so žiadosťami o
vysvetlenie rozhodnutí pezinskej
samosprávy. (EL)

V dňoch 6. – 9. októbra sa zá-
stupcovia mesta Pezinka a Regio-
nálnej agentúry Pezinok – Senec
zúčastnili, popri 86 účastníkoch z
24 miest deviatich krajín, v špa-
nielskej Seville na ďalšom work-
shope v rámci programu Udiex
Alep. Naši dostali priestor na pre-

zentáciu aktivít mesta korešpon-
dujúcich s témou workshopu:

. Názov pezinského
príspevku bol

.

Kul-
túrna rozdielnosť, turizmus a ob-
nova miest

Projeky mesta Pe-
zinka zamerané na zachovanie
kultúrneho dedičstva v kontexte
cestovného ruchu (EL)

Už tretí raz pripravuje Mesto Pe-
zinok slávnostnú akadémiu pod
názvom Náš deň, ako symbolické
poďakovanie všetkým dobrovoľ-
níkom, ktorí sa starajú o zdravotne
postihnutých a pomáhajú im uľah-
čiť život. Tá tohtoročná sa usku-
toční v piatok 2. decembra o 14.00
hod. v kinosále Domu kultúry v
Pezinku. Podrobný program uve-
rejníme v budúcomčísle. (EL)

Poslanci budú pre-
rokúvať: informácie o hospodá-
rení Mestského múzea, Kultúr-
neho centra, Mestského podniku
služieb, TV Pezinok a Podniku
bytových služieb za 1. polrok
2005, novelu plánu tvorby a použi-
tia mimorozpočtových peňažných
fondov, 2. novelu rozpočtu Mesta
Pezinka na rok 2005, informáciu o
príprave rozpočtu mesta na bu-
dúci rok, návrh na odpis pohľadá-
vok, návrh VZN o názvoch nových
ulíc v lokalite Záhumenice, správu
o stave zabezpečenia verejno-
prospešných služieb za rok 2005,
návrh Koncepcie sociálnych slu-
žieb Mesta Pezinka a iné.

Záznam z Mestského zastupi-
teľstva odvysiela TV Pezinok v 46.
týždni.

Najbližšie zasadnutie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutoční v piatok 11. no-
vembra o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu na Radnič-
nom námestí.

(mo)

Aj naši občania sa mali možnosť v ostatnom čase z médií dozvedieť o
zvyšovaní cien plynu pre domácnosti. Chcem na tomto mieste ubezpečiť
všetkých odberateľov tepla a teplej vody, ktorých výrobcom a dodáva-
teľom je Podnik bytových služieb, že Mesto Pezinok poplatok za teplo a
ohrev teplej vody nezvýši a do konca tohto roku ani zvyšovať nebude.
Práve naopak, urobili sme niekoľko opatrení skoro za 10 miliónov korún,
aby sa celý proces dodávok zefektívnil a to najmä rekonštrukciou kotolne
na Juhu a na Záhradnej ulíci č. 5 a 10. V médiách sa však objavila vážna
informácia o ďalšom zvýšení cien plynu pre domácnosti a tiež analýza,
ktorá jednoznačne poukazuje na nevýhodnosť odpájania sa od hlavných –
veľkých zdrojov výroby tepla a budovanie domových alebo bytových kotol-
ní. Odborníci varujú pred zvyšovaním cien plynu pre malo- a stredno-od-
berateľov už od budúceho roka a odporúčajú skôr zateplovať budovy a
šetriť vyregulovaním sústavy a montovaním termoregulátorov.

Oliver Solga, primátor Pezinka

Po prvýkrát sa u nás uskutočnilo
zasadanie predstaviteľov dvoch
významných orgánov samosprávy.
Dňa 24. septembra sa zišli v Pe-
zinku primátori najväčších sloven-
ských miest na rokovaní Únie miest
Slovenska, aby spoločne predisku-
tovali najpálčivejšie problémy sa-
mosprávy a vyhodnotili svoju čin-
nosť. Dôležitými bodmi programu
bola komunálna reforma a fiškálna
decentralizácia.

Rokovanie pokračovalo pracov-
ným obedom, na ktorom sa zúčast-
nili aj členovia prezídia Klubu pri-
mátorov miest SR a popoludní sa
konalo riadne zasadanie Valného
zhromaždenia KPM SR. Na záver
bolo prijaté komuniké a uskutočnilo
sa stretnutie s novinármi.

Primátori mali však čas pozrieť si
aj centrum mesta, niektoré pa-
miatky a ochutnať pezinské vína na
malej degustácii v Mestskej vínoté-
ke. Hostiteľom bol náš primátor
Oliver Solga, ktorý je aj členom pre-
zídia obidvoch organizácií.

To, že sa rokovanie konalo v na-
šom meste, je aj výrazom ocene-
nia, všeobecnej akceptácie i sú-
časnéhopostavenia nášho mesta.

(r)



Krásne mesto tvoria krásne do-
my. K peknému domu patria kvety
a zeleň. Mesto, ktoré má zeleň, je
nepochybne zdravšie, živšie, bo-
hatšie na farby. Taký chceme aj
náš Pezinok.

Toto mali na mysli aj vyhlasovate-
lia súťaže o Najkrajšiu kvetinovú
výzdobu – Mesto Pezinok a Re-
dakcia Pezinčana. Súťaž odštarto-
vala pred desiatimi rokmi, od toho
času každý rok, vždy na jeseň, or-
ganizátori oceňujú občanov mesta,
ktorí skrášľovaniu svojich príbyt-
kov, ale i pracovísk, venujú najväč-
šiu pozornosť.

Súťaž pozostáva z troch kate-
górií – kvetinová výzdoba okna a
balkónu, predzáhradky a verejnej
budovy. Vyhodnocuje ju komisia,
zložená z odborníkov a zástupcov
organizátorov. Vyhlásenie výsled-
kov tohtoročnej súťaže sa uskutoč-
nilo 5. októbra v obradnej sieni
mestského úradu, za účasti vice-
primátorov Jozefa Chynoranského
a Juraja Pátka a ocenených.

V kategórii
prvé miesto získala rodina

Straková, Za hradbami 16, na dru-
hom mieste sa umiestnila Jana
Kopčeková z ulice L. Novomes-
kého 32, na treťom Helena Martin-
kovičová, Družstevná 3 a Beata
Valková, Hrnčiarska 75.

V kategórii
prvenstvo získal František

Kostka, ul. gen. Pekníka 9, na dru-
hej priečke sa umiestnila Mária
Zedníčková, ul. 1. mája 19 a na
tretej p. Heindrichová, Podkarpat-

Najkrajšie okno, bal-
kón

Najkrajšia predzá-
hradka

ská 3 (Karpatka) a Jarmila Dudo-
vá, Leitne 16.

V kategórii boli
ocenení: 1. miesto – vzorový dom
firmy Bien Zenker, Myslenická ul.,
2. miesto – reštaurácia Koníček
(dvor a okná z Bratislavskej ulice),
3. miesto – firma Stavkvet, Moyze-
sova ul.

Verejná budova

Ocenení si prevzali diplomy a
poukážky na nákup záhradkár-
skych potrieb.

Mesto Pezinok ďakuje všetkým
oceneným i ostatným občanom,
ktorí skrášlili svoje domy a byty
kvetinovou výzdobou, čím prispeli
k zveľadeniu nášho mesta.

(mo)

Už ôsmy raz chystá Mesto Pezinok plán podujatí na rok nasledujúci.
Spracovatelia materiálu vyzývajú všetkých organizátorov kultúrnych,
športových a spoločenských aktivít, ktorí majú záujem byť zaradení
do spomínaného kalendára, aby do 30. októbra 2005 nahlásili ter-
míny jednotlivých podujatí s ich stručnou charakteristikou a kontakt-
nou adresou na Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv. 9, tel.
033/6901 102, fax 033/641 2303.

Kalendár bude k dispozícii v tlačenej podobe v Informačnom centre
na Radničnom nám. a www.pezinok.sk od 10. decembra 2005. (EL)

Mesto Pezinok v spolupráci s
Kultúrnym centrom, Malokarpat-
skou komunitnou nadáciou Revia
a Mestskou vínotékou pripravujú
aj tohto roku Vianočné trhy (15. –
17. decembra). Sú príležitosťou
nielen na nákupy tradičného tova-
ru patriaceho k týmto najkrajším
sviatkom roka, ale ponúkajú aj
priestor na stretnutia známych,
priateľov a vôbec všetkých, ktorí si
chcú spríjemniť predvianočné dni.
Ponúkame základné informácie o
podujatí:

– Požiadavky na rezerváciu pries-
torov na umiestnenie stánkov, či
predajných stolov treba nahlásiť
do 30. 11. 2005 na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné nám.
7, č. dv. 20c, tel. 033/6901 125, fax
033/641 2303, e-mail: hagerova.
zlatica@msupezinok.sk. Okrem
námestia bude možný predaj aj v
priestoroch Mestskej vínotéky.
– O povolenie na predaj sa môžu
uchádzať predajcovia tohto sorti-

Pre potencionálnych predajcov:

mentu: vianočné oblátky, kveti-
nové aranžmány, vianočné deko-
rácie, med, živé ryby, vianočné
stromčeky, knihy, CD, kalendáre,
pohľadnice, suveníry, ľudovoume-
lecké výrobky, sviečky, občerstve-
nie, varené víno, punč, medovní-
ky, cukrovinky. Prenájom verejné-
ho priestranstva je bezplatný.

– možnosť nákupu bude vo štvr-
tok a piatok od 10.00 do 19.00
hod., v sobotu od 9.00 do 13.00
hod.

Pre verejnosť:

– súčasťou trhov bude kultúrny
program, ktorý sa uskutoční vo
štvrtok a piatok o 17.00 a v sobotu
o 10.00 hod.
– chystá sa i ďalší vianočný bazár
pezinských inštitúcií (piatok od
16.00 do 18.00 hod.) a vianočný
orloj v oknách Starej radnice (v
piatok o 17.00, 18.00 a 19.00
hod.)

Podrobný program Vianočných
trhov bude uverejnený v novem-
brovom čísle Pezinčana, na www.
pezinok.sk a v infotexte Televízie
Pezinok. (EL)

Neskaj napíšem nekolko vét o
dúležitosci a nedúležitosci. Ne-
kemu sa to bude zdát lachké, ale
len na prvý pohlet, lebo to, čo sa
nekemu zdá dúležité, pre dru-
hého nemosí byt dúležité vúbec
a naopak. Pre vinára je dúležité
deco vína, pre apstinenta skúr
jeho pevná vúla, že odolá a nedá
si to deco. Pre jednu pany bola
tot nedávno strašne dúležitá
ešče jedna igelitka f suprmarke-
ce, aby nemosela dávat chleba
smetanku a mléko dokopy. Asi
jej to zostalo z bolševických
časú, ket mala smetanka ostré
rohy, prepichla sáčkové mléko a
rozmočila tén chleba, nevím...
Alebo tý Pezinčané. Nevým, či
to je aš tak dúležité, ale tutok sa
zastavým. Gdo uš je neskaj
šecko Pezinčan. Možná si ne-
keho aj pohnevám, nevadzí.
Kedysik stačilo povedat méno a
hnet šeci vedzely gdo otkát je.
Ména jako Slezák, Benčurik,
Dubek, Slamka, Kovačovský a
mnoho dalších aj jasne chorvát-
skych jako Valachovič, Banovič,
Sobolič, Ondrovič, Demovič ale
aj nemeckých, jako Schmidt,
Weiss, Meissel, Pessel, alebo
Schwartz dávali jasne najavo,
že sú to pezinské ména a vačina
ludzí aj vedzela gdo má jaké re-
meslo. Neskaj si otvorýte Pe-
zinčana, kuknete do společen-
skej rubriky, že gdo si keho vzál,
alebo jaké dzeci sa narodzi ly a
nepoznáte any polovicu, možno
s tých, čo umrely, alebo majú
okrúhle výročí. Ale, any to neny
aš tak dúležité, práda, méno si
človek nevybere (vlastne, ne-
skaj sa aj to dá). Méno ešče z
nykeho slušného človeka neuro-
bilo. Kedysik za prvej republiky
mesto vydávalo opčanom, kerý
tu žily výc jak 14 rokú bezúhon-
ným životem domofský list. Mám
jeden taký doma po tatkovi. Vým
presne, jaké kritériá by mal
opčan Pezinka spĺnat neskaj,
ale nevým, či by zostalo z celého
počtu aspon 1% tých, čo si
myslá, že sú ozajský Pezinčany.
Rátajte se mnú správny opčan
Pezinka by mal: trýdzit otpat
(30%), dodržovat zákony a do-
pravné predpisy (40%), zaují-
mat sa o to, čo sa v mesce deje
(10%), aspon na výročité svátky
sa ukázat f kostele, je jedno ke-
rém (15%), aspon rás do roka
naščívyt nejakú kultúrnu udalost
(5%), f sobotu doobeda chodzit
na rýnek (10%), aspon trochu sa
vyznat ve víne a vedzet o ném
pomudrovat (3%), vedzet vyme-
novat aspon troch poslancú mes-
kého zastupitelstva (?), poccivo
placit dane (???) . Tý percentá
nezratávajte, ale uropte prienik!
Zostal vúbec negdo? Napíšte mi
o ném, zaslúži si publycitu.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo



Okresné riaditeľstvo Policaj-
ného zboru v Bratislave III ozna-
muje, že na pracovisku Pezinok,
Šenkvická 14, kde sa vybavujú
vodičské preukazy a cestovné
doklady, došlo od 1. októbra k
zmene úradných hodín. Uve-
dené doklady si môžete vybaviť:
v pondelok 7.30 – 12.00, 13.00 –
15.00, utorok 7.30 – 12.00,
streda 7.30 – 12.00, 13.00 –
17.30, štvrtok 7.30 – 12.00, pia-
tok 7.30 – 12.00.

Žiadosť o 48-hodinový, tzv.

expresný pas možno podať aj v
utorok a štvrtok od 13.00 do 15.00
hod. Expresný pas si môžete vyba-
viť aj na bratislavskom pracovisku
na ulici Sch. Trnavského 1.

Poplatky za vybavenie cestov-
ných dokladov pre dospelých s
platnosťou 10 rokov sú 1000 Sk
(vybavenie do 30 dní) a 4000 Sk
(do 48 hod.). Deťom od 5 do 15
rokov sú vydávané pasy s plat-
nosťou 5 rokov za 400 Sk, ex-
presne za 1600 Sk. Rodičia detí
do 5 rokov za 2-ročný pas zaplatia

250 Sk za vybavenie do 30 dní a
1000 Sk do 48 hodín.

K vybaveniu pasu sú potrebné
doklady: doklad o totožnosti,
pôvodný cestovný doklad, prí-
slušný poplatok v kolkových
známkach, pre dieťa rodný list, v
prípade rozvedeného manžel-
stva aj rozsudok o zverení die-
ťaťa do výchovy. Pri podaní žia-
dosti musí byť každý prítomný
osobne, aby bolo možné nasní-
mať podoby tváre do elektronic-
kej formy. (ev)

Strýco Lajo!

Ružena Šmahovská
z Grinavy

Prepáčte mi to familiárne oslo-
venie. Dovoľte mi, prihovoriť sa
Vám.

Krása jazyka je skrytá v lite-
ratúre, krásu národa zachycujú
dejiny. Dejiny, to je aj dedičstvo
otcov, skryté v kráse ľudových
zvykov, tancov, hier, i v nárečí.A
je dobré, že sa prenáša z gene-
rácie na generáciu. Dôkazom
toho je aj Váš Stĺpek po našem
v Pezinčanovi. Vždy sa teším
na Váš príspevok. Zaspomí-
nam si na svoje detstvo a mla-
dosť. Som rada, že sa ešte náj-
du ľudia, ktorí vedia svojim jed-
noduchým humorom potešiť.
Máte dobrý postreh a viete poš-
tekliť na tom správnom mieste.
Váš humor nie je hanlivý, ale
výstižný. Vy viete vštepovať
lásku k ľudovým tradíciam, čo
dokážu iba ľudia, ktorí si ju vy-
pestovali sami od útleho det-
stva a majú schopnosť dotvá-
rať, odovzdávať, nadchýnať.
Poznať takýchto ľudí je vždy
zážitok, ktorý osvieži dušu. K
nim patríte aj vy.

Želám Vám ešte veľa Stĺpkov
po našem, zdravie a veľa chá-
pajúcich čitateľov.

Skončila sa totalita, nastúpil
strach z demokracie. Kde je slo-
boda slova, prejavu, kde je prav-
da?

Pohoda, pokoj, radosť z práce,
priam rodinná atmosféra vládli
ešte pred štyrmi rokmi na jednej
pezinskej škole. Nastal deň, keď
toto všetko odvial čas. Atmosféra
začala hustnúť. Prichádzali stále
dusnejšie a dusnejšie dni, hoci na
oblohe svietilo slnko. Čoraz čas-
tejšie bolo tienené jednou osobou,
z ktorej začal vanúť strach, šírila
sa arogancia, vyhrážky, despotiz-
mus.

Dospelý človek znesie veľa, ale
čo deti? Dusnú atmosféru tie po-
zornejšie pochopili okamžite.
Vzhľadom na svoj vek nedokázali
hneď reagovať, ale postupom
času prekonali samy seba a rea-
govali ako dospelí. Pýtali sa:

"Načo študovať, keď pred nás
predstúpi učiteľ bez vzdelania,
vyjadrovacích schopností a bez
autority?"

Prečo taká skepsa? Lebo po
mnohých šťastne a plodne preži-
tých rokoch v kolektíve vynikajú-
cich kolegov i žiakov som sa dožila
"poďakovania" vo forme výpovede
z nadbytočnosti. Viedla k tomu
cesta pretkaná vyhrážkami, po-
nižovaním, stresom, podceňova-
ním, šikanovaním, psychickým
terorom. Zdá sa vám, že to v dneš-
nej demokracii nie je možné? Milí
Pezinčania, skúste sa spýtať svo-
jich detí...

Všetky dobrovoľné či nedobro-
voľné odchody zo školy (šesť pe-
dagogických pracovníkov v prie-
behu roka) majú jedného spoloč-
ného menovateľa: pani riaditeľku.

Mgr. D. Miškovská

VAreáli zdravia Rozálka pri teni-
sových kurtoch je parkovisko, aj
keď vždy poloprázdne, objavila sa
tam tabuľka s oznamom: Len pre
klientov tenisu. Ďalšie parkovisko
je za bistrom Rozálka, tiež polo-
prázdne, kde tiež je oznam Len
pre bistro a kone. Moja otázka
znie: Kde má parkovať návštevník
toľko propagovaného Areálu zdra-
via, keď príde autom, aby sa po-
prechádzal okolo lúky alebo chce
ísť na výlet do hôr, na rybačku či v
zime korčuľovať sa. Nemá kde
parkovať, zostáva mu len odigno-
rovať značku zákazu vjazdu alebo
parkovať na tráve na lúke.

Dňa 7. 8. 2005 som bola na pre-
chádzke v okolí Areálu zdravia,
zaparkovala som pri bistre Rozál-
ka, kde som chcela ísť na občer-
stvenie. Medzitým, čo som bola
preč, mi nejaký dobrák nastrkal
pod každé koleso skrutky, ktoré sa
mi pri cúvaní dostali do kolies.
Rozčúlilo ma to, bol to dosť zá-
kerný a primitívny čin. Občas si
chodím zahrať tenis do Areálu
zdravia, ale určite sa po hre už ne-
pôjdem občerstviť do bistra Rozál-
ka. Libuša Veselá

V septembri sa začali v detskom bazéne na sídlisku Sever plavecké
kurzy pre dojčatá a batoľatá. Organizuje ich organizácia Plavecké
jasličky MOKO so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá má svoje praco-
viská aj v Žiline, Martine a v Pezinku. Ako nám povedala zakladateľka
spoločnosti Monika Kováčová, cieľom kurzov je predovšetkým priaz-
nivo ovplyvniť vývoj motoriky, dosiahnúť spevnenie svalov, aby nebol
taký nápor na vyvíjajúcu sa opornú sústavu detičiek. Deti sa tu naučia
pravidelne cvičiť, vzrastá kapacita ich pľúc, čo sa prejavuje na lepšom
zvládaní chorôb. (mo)

Drobci s maminami si vo "veľkej" vode užívajú.

V rámci projektu Klubu darcov
nadácie Revia, ktorý sa realizuje v
parterstve s Kontom Orange a Slo-
venskou sporiteľňou boli v 3. gran-
tovom kole 11. októbra schválené
v Pezinku nasledovné projekty:

1. – Moderná
gymnastika v Pezinku, 15 tisíc Sk,
2. –
Zdravé ihrisko, II. etapa, 20 tis. Sk,
3.

– cvičebňa, 10 514 Sk, 4.

– Mapa "Sever", 20 tis. Sk, 5.

– Mládežnícka basketbalová liga,
5 tis. Sk, 6. – Ku-
peckého Memoriál, 6 tis. Sk.

Spolu bolo v rámci Klubu darcov
podporených 16 projektov v celko-
vej sume 167 404 Sk, z toho z
Fondu Klubu darcov v sume 137
803 Sk a zo zdrojov Revie v sume
29 601 Sk.

Najbližšie zasadnutie grantovej
komisie bude 6. 12. 2005.

Projekty predložené po
tomto termíne už nebudú akcepto-
vané a presunú sa do ďalšieho
kola.

ZŠ Kupeckého

Katarína Demovičová

Centrum pre rodinu MaMaTa-
TaJa
Klub orientačného behu TJ So-
kol
Mládežnícky basketbalový klub

ZŠ Kupeckého

Uzá-
vierka 4. grantového kola je 14.
11. 2005.

REVIA– Malokarpatská
komunitná nadácia

, príspevková organizá-
cia, Trnavská 10, 902 01 Pezi-
nok poskytne do prenájmu
kancelárske priestory na po-
schodí v objekte na Futbalo-
vom štadióne, Komenského
30 v Pezinku. Počet kance-
lárií: 5, celková podlahová plo-
cha 58,6 m . Informácie na
telef. čísle: 0903 254 937 (p.
Berzédi), 0902 360 096 (Ing.
Paták).

l MESTSKÝ PODNIK SLU-
ŽIEB
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Miestny odbor Matice slovenskej
v Šenkviciach obnovil svoju čin-
nosť v roku 1991, odkedy každo-
ročne poriada tradičný Matičný
ples. Zo získaných prostriedkov
potom hradí dopravné náklady na
poznávacie zájazdy pre členov a
priaznivcov, v rámci ktorých spo-
znávajú pamätihodnosti Sloven-
ska. Za toto obdobie matičiari zor-
ganizovali pätnásť zájazdov do
významných miest a na miesta,
ktoré sa zapísali do dejín nášho
národa. Navštívili hrady, zámky,
kúpeľné mestá, termálne kúpalis-
ká.

S cieľom doplniť si vedomosti o
histórii blízkych miest a obcí a pri

príležitosti Dňa Ústavy SR uspo-
riadali 1. septembra poldenný zá-
jazd do Pezinka. Ujal sa ich mest-
ský sprievodca Peter Sandtner.
Dvadsaťdvačlenná skupina Šenk-
vičanov, z ktorých každý aspoň raz
za týždeň navštívi Pezinok, či už
pre nákup alebo bohoslužby, oce-
nila podrobný výklad dejín mesta.
So záujmom si vypočuli informácie
o živote našich predkov a pozreli si
obnovenú radnicu a dolný, evanje-
lický a kláštorný kostol. Pri náv-
števe mohli nahliadnuť aj do pries-
torov, ktoré sú bežne nedostupné.
Napríklad ako kláštorná modli-
tebňa za oltárom, ubytovacie prie-
story charitného domu, kláštorné

záhrady. Na záver navštívili zá-
mok, kde sa v historickej sále
oboznámili s jeho dejinami, pre-
hliadli si zámocké pivnice s dreve-
nými sudmi, na ktorých sú ume-
lecké drevorezby. Škoda len, že sa
týmto skvostom nevenuje dosta-
točná pozornosť, aby sa dlhšie
zachovali. Posedenie na zámockej
terase s osviežujúcimi nápojmi
bolo príjemnou bodkou za týmto
pekným podujatím. Účastníci opú-
šťali Pezinok obohatení o nové
poznatky a aj touto cestou ďakujú
primátorovi Oliverovi Solgovi za
umožnenie prehliadky radnice a
obom správcom farností za otvore-
nie chrámov. Vlasta Drozdová

V intraviláne Pezinka je verejne
prístupná zeleň vo výmere 47
hektárov. Údržbu zelene robí fir-
ma Petmas, s.r.o. Náklady za rok
2004 na bežnú údržbu boli 4,4
mil. Sk a na práce mimo bežnej
údržby vyše 1 mil. Sk. (mo)

Futbalisti Slovenska pred kva-
lifikačným stretnutím s Ruskom
hľadali pokoj na prípravu v pe-
zinskom rekreačnom zariadení
Istota v Kučišdorfskej doline. Za
miesto zrazov a prípravy pred
dôležitými zápasmi a podujatia-
mi toto zariadenie v lone malo-
karpatskej prírody často vyhľa-
dávajú nielen futbalisti, ale aj iní
športovci. (mo)

V sobotu 24. septembra sláv-
nostne otvorili v areáli Sahara Shop-
ping Park za účasti primátora mesta
Olivera Solgu nové nákupno-
zábavné centrum MÓLO. Nachá-
dza sa v susedstve hypermarketu
Tesco. Plocha nákupných priesto-
rov je 6300 m , svoje služby ponúka
49 obchodov. Zákazníci majú k dis-
pozícii 200 parkovacíchmiest.

V nákupnom centre je 28 predajní
značkového tovaru – pánskych,
dámskych a detských odevov a
obuvi. Je tu obchod s konfekciou
pre moletky, špecializovaná predaj-
ňa ponožiek, pančuchového tovaru
a značkovej spodnej bielizne. Na
svoje si prídu priaznivci športu v
predajni outdoorového a trekového
oblečenia, deti zaujme široký sorti-
ment hračiek v predajniDráčik.
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Nájdete tu bohatý výber papie-
renského a kancelárskeho tovaru,
služby digitálneho štúdia, ktoré
ponúka tlač až do formátu A 0 a
knižnú väzbu. Návštevníkom je k
dispozícii lekáreň, pobočka Ľudo-
vej banky, gastronomické služby
(kaviarne, pizzeria, pekáreň Bage-
ta), optika, kvetinárstvo, úprava
odevov, stávková kancelária a
služby spoločnosti Orange.

Manažment nákupného stredis-
ka pre zákazníkov pripravuje rôzne
kultúrno-spoločenské podujatia,
súťaže a hry.

MÓLO je otvorené celý týždeň od
pondelka do nedele od 9.00 do
21.00 hodiny. (mo)

Spomínanie na cyklomaratón
2005 a príprava cyklomaratónu
2006 budú na programe stretnu-
tia priateľov cykloturistiky, ktoré
sa uskutoční v stredu 16. no-
vembra o 17.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku v zasa-
dačke č. 12. Pozvaní sú naň
"starí" i ešte nepasovaní cyklo-
maratónci. (EL)

Polícia pripomína vodičom, že
opäť musia mať pri jazde vozi-
dlom v čase od 15. októbra do
15. marca počas celého dňa roz-
svietené svetlá. Túto povinnosť
ukladá zákon č. 315/1996 Z.z. o
premávke na pozemných komu-
nikáciach, § 30 o osvetlení vozi-
diel. Nedodržanie tejto povin-
nosti môže polícia riešiť pokutou
do výšky 2000 Sk. (ev)

Čo iné ako vianočné múčniky
by mali byť témou ďalšieho
kurzu prípravy regionálnych
špecialít, ktorý sa uskutoční v
dielni Malokarpatského múzea
v stredu 23. novembra o 15.00
hod. Lektorka PhDr. Danka Ko-
pálová bude zasväcovať účast-
níkov do tajomstiev prípravy
kysnutého pečiva (závinov, ope-
kancov) k Vianociam, presne
tak, ako to robili naše babky.
Vstup je voľný. (EL)

Pezinčan Matej Kunert štartoval
v dňoch 3. a 4. septembra na
Majstrovstvách Európy vo vod-
nom lyžovaní za vlekmi v
poľskom Lubline. V kategórii
družstiev sa umiestnil na 3. a v
jednotlivcoch na 4. mieste (kom-
binácia). Matej preteká prvý rok v
kategórii mužov, predtým úspeš-
ne reprezentoval ako junior. (mo)

V pondelok 7. novembra o 15. hodine sa
uskutoční na cintoríne v Pezinku pietna spo-
mienka na hrdinu Slovenského národného
povstania generála Karola Pekníka, pezin-
ského rodáka. Súčasťou slávnosti bude aj od-
halenie pamätnej dosky na jeho hrobe. Orga-
nizátori podujatia, ktorými sú Mesto Pezinok a
Miestna organizácia SZPB, vás srdečne pozý-
vajú. (r)

Združenie Malokarpatská vínna cesta a
Weinviertel Tourismus GmbH, Poysdorf boli
organizátormi odborného seminára na tému
Marketing regionálnych produktov cestov-
ného ruchu, ktorý sa konal v Pezinku. O no-
vých produktoch cestovného ruchu v našom
meste a ich vplyve na regionálny rozvoj hovo-
rila pracovníčka Mesta Pezinka Ing. Eva Lupo-
vá. (mo)



Chcela by som pár slovami rea-
govať na septembrové Vinobranie.
Zarazilo ma, ako aj iných obyva-
teľov, že bola počas Vinobrania
kolotočmi zaprataná Kupeckého
ulica. Pri zhluku ľudí nebolo možné
prejsť cez ulicu pešo, nieto ešte s
kočíkom. V úseku od križovatky
Mladoboleslavská – Polkorábova
po Hostinec na rínku nebol vôbec
prístup pre auto. Kolotoče stáli na
ceste, chodníkoch i trávnikoch.Ako
by sa riešila situácia v prípade, že
by sem museli ísť hasiči alebo sa-
nitka? Tých, čo to povoľujú, zaují-
majú asi len peniaze. Je to však
krátkozraké, lebo keď sa čosi sta-
ne, a k tragédiam, ako sa stále pre-
sviedčame, u nás dochádza, po-
tom bude musieť niekto niesť plnú
zodpovednosť za vedomé ohroze-
nie obyvateľov. Rozmiestňovanie
kolotočov sa mi zdá živelné, kon-
troluje to niekto?

–
Obyvateľka

Odpoveď: Mesto Pezinok s obsa-
hom kritiky súhlasí, aj keď to, že ho
zaujímajú len peniaze nie je prav-
da. K umiestneniu kolotočov sa
vopred vyjadrovali hasiči i polícia,
problém však spôsobili majitelia
kolotočov, keď zabrali viac miesta,
ako si zakúpili. V budúcom roku
presne vyznačíme priestor, kde
kolotoče nebudú môcť byť umiest-
nené. (os)

Hoci Mesto Pezinok vyčlenilo aj
tohto roku na Vinobranie 1 mil. Sk
zo svojho rozpočtu, celé podujatie
by nebolo možné zorganizovať
bez podpory sponzorov a mimo-
riadneho nasadenia mnohých in-
štitúcií a jednotlivcov, ktorí sa po-
dieľali na jeho príprave a vlastnom
priebehu. Aj touto cestou ďakuje
hlavný organizátor všetkým za
finančnú, materiálnu, organizač-
nú či morálnu pomoc. Kto podporil
rôznymi formami tohtoročné Vino-
branie?

– Ad sun, Auto Karpaty,
Vladimír Baňák, Batea Stav, B&N
Elektroservis, Bozin, Ceemark
CS Slovakia, Cora Geo, Destav
Dexia, Dri Slovakia, Duvystav,
Eva, Štefan Eliáš, Flaga Slovplyn,
Peter Galan, Gazmont, Vojtech
Gottschall, Inspol, International
Consulting, JŠ Servis, Kabát-
konštrukt, Klimamsoft, Mikletič,
Modaco, Petmas-Onyx, P.I.D.,
Portik, Roman Rybár, Stavkvet,
Stavoimpex, Peter Strnisko,
Špep, Termocom, Tesco Stores,
Vema-Pos, Vinársky závod, Vi-
nárske a vinohradnícke družstvo
podielnikov Karpaty, Víno Ma-
tyšák, Vitis, VÚB, ZMOP, Kostý-

Firmy

mové štúdio Elijana, www.cent-
rum.sk.

– Kultúrne centrum,
Malokarpatské múzeum, Mestské
múzeum, Združenie pezinských
vinárov a vinohradníkov, Centrum
voľného času, DH Grinavanka,
Cech pekárov, Malokarpatský ba-
nícky spolok, DH Cajlané, Hasič-
ský zbor, Džudo klub, Klub podni-
kateľov, Mestský podnik služieb,
časopis Pezinčan, časopis Pezin-
ský podnikateľ, Mestská vínotéka,
Televízia Pezinok, Pezinsko, Pe-
tan, Klub pozemného hokeja Šenk-
vice, skautský oddiel Modrý oblak z
Pezinka, klub historických bicyklov
Viktoria, Veteran Car Club, futba-
lový oddiel PŠC Pezinok.

– Pavol Boriš, Ľubo
Kripel, Lajo Slimák, Janka Proko-
pová, Martina Kotlárová, Peter On-
drovič, Zuzana Lupová, Peter Grič,
Zlatko Blaževič, Agnesa Koubová,
Veronika Sobotová, Dušan Petráš,
Roman Féder.

–
Bratislava-Rača, Dubová, Sloven-
ský Grob, Viničné, Šenkvice (Folk-
lórny súbor Mladosť a Jozef Šikula
s poníkmi), Báhoň, Vištuk, Modra,
Štefanová,Častá.

Inštitúcie

Jednotlivci

Obce, mestá a mestskéčasti

(EL)

Predtým, než odložíme agendu
Vinobrania 2005 do šuflíka, aby
sme ju zasa vybrali na jar budú-
ceho roka, keď začnú prípravy
nového ročníka, nezaškodí si uro-
biť malú rekapituláciu toho uply-
nulého. Aby sme sa ešte raz pote-
šili z toho, čo vyšlo a poučili z to-
ho, čo sa nepodarilo a dalo by sa
zlepšiť.

– Väčšina návštevníkov najviac
ocenila žánrovo pestrý kultúrny
program, ktorý sa snažil ulahodiť
vkusu rôznych vekových i záuj-
mových skupín. Ako po minulé
roky, najviac obdivu zožal ohňo-
stroj a alegorický sprievod.
– Napriek doslova tonám odpa-

du, ktoré podujatie tohto druhu
vyprodukuje, sa podarilo Petma-
su vždy cez noc, akoby šibnutím
čarovného prútika, dať mesto do
vzorného poriadku.

– V ponuke sa rozmohol predaj
piva až do takých rozmerov, že
Vinobranie sa začína meniť na
pivobranie. V záujme zachovania
vinárskeho charakteru podujatia
treba motivovať predajcov viac k
predaju vína.
– Kollárova ulica je vo večerných
hodinách málo osvetlená, čo kom-
plikuje predaj a predvádzanie vý-
roby v uličke umeleckých reme-
siel.

– Toto sprievodné podujatie Vino-
brania má už takú návštevnosť,
že pomaly prerastie organizáto-
rom cez hlavu. Aby sa to nestalo,
v budúcnosti treba posilniť organi-
začný štáb (najmä predaj lístkov,
minimálne v 2 – 3 stánkoch), uva-
žovať o rozšírení priestoru až za
Dom kultúry, verejnosť je potreb-
né dobre informovať o systéme
hodnotenia, dodržiavať vopred
stanovené pravidlá súťaže. Za
uváženie stojí i určenie jednot-
ného objemu nádob na varenie,
aby boli podmienky súťaže regu-
lárne.

Isto tých pozitívnych a negatív-
nych stránok bolo viac. Ak viete o
nejakých, uvítame vaše podnety
a pripomienky a vopred ďakujeme
za ich doručenie na Mestský úrad
Pezinok, Radničné nám. 7, č. dv.
9, tel. 033/6901 102, e-mail: eva.
lupova@msupezinok.sk.

Plusy

Mínusy

(EL)

– V budúcnosti by bolo vhodné
zvýšiť pódiá tribún, aby ľudia lep-
šie videli na program a vyriešiť
tribúny tak, aby sa dal sledovať
program aj zo strán.

Fyzulnačka

Dokončenie z 1. strany
Predseda VÚC Ľubo Roman to
charakterizoval slovami: Všimol
som si, že keď prídem do Pezinka,
ľudia sa tu usmievajú, keď prídem
inam vidím, že sú skôr zamračení
a akýsi nedôverčiví... Možno nie
každý si uvedomuje, koľko je s
prípravou a realizáciou Vinobrania
roboty a starostí. Preto by som
chcel veľmi poďakovať svojim kole-
gom z Mestského úradu, Centra
voľného času a najmä našim pra-
covníkom Kultúrneho centra na
čele s pani riaditeľkou. Je poteši-
teľné, že Pezinok má šťastie na
obetavých, pracovitých a hlavne
tvorivých ľudí.

Moje poďakovanie patrí aj šted-
rým sponzorom – firmám a podni-
kateľom z Pezinka a okolia, kto-
rých finančné príspevky pomohli z
veľkej časti hradiť každoročne
drahší program na obidvoch tri-
búnach.

Nesmierne ma pri srdci hrejú slo-
vá množstva oficiálnych hostí i
bežných návštevníkov nielen zo
Slovenska ale aj zo zahraničia,
ktorí o Vinobraní a najmä o našom
meste hovoria s nadšením a chvá-
lou. Možno, že my, ktorí tu žijeme,
často ani dostatočne nevnímame,
ako sa naše mesto mení a rastie
jeho význam a ide o ňom dobrý
chýr do sveta. Týždeň po Vino-
braní sa prvýkrát v Pezinku usku-
točnilo zasadnutie primátorov naj-

významnejších slovenských miest
a Klubu primátorov. Keďže som
členom prezídia obidvoch organi-
zácií, zúčastnil som sa na všet-
kých rokovaniach a viem, ako sú
na tom ostatné mestá. Môžem
porovnávať, konfrontovať a s ra-
dosťou konštatovať, že Pezinok je
na tom po každej stránke naozaj
dobre.

Ale aby som iba nechválil, kde-tu
počuť výčitky, že tam je zlý chod-
ník, tam uniká vody, a tam zasa
chýba smetný kôš. No musíme si
uvedomiť, že nie všetko sa dá
stihnúť za dva a pol roka primáto-
rovania. Najmä, keď niektorým
problémom sa nevenovala dosta-
točná pozornosť aj viac ako dve
desaťročia a na riešenie iných ne-
máme dosť financií.

Chcem len apelovať na svojich
spoluobčanov, aby nepozerali na
svoje mesto cez čierne okuliare,
ale aby boli na Pezinok hrdí, aby
boli sebavedomí. Aby zabudli na
typickú slovenskú vlastnosť obdi-
vovať skôr to, čo je zahraničné a
vlastné zaznávať. Aj doma môže-
me mať to, čo inde obdivujeme, no
bez vlastného pričinenia to nejde.
Tou najjednoduchšou cestou, ako
niečo zmeniť v prospech seba,
svojich blízkych, ale aj spoluobča-
nov je napríklad aj aktívna účasť
vo voľbách. Tie do Vyššieho územ-
ného celku BSK, alebo ako zjed-
nodušene hovoríme "do vucky" sa

blížia. Budú už na budúci mesiac a
budú sa voliť aj Pezinčania.
Chcem preto požiadať vás všet-
kých, vážení spoluobčania, aby
ste sa na týchto voľbách zúčastnili
v čo najväčšom počte. Aby ste
mestu obetovali tých niekoľko
minút zo svojho voľného času a
odovzdali svoj hlas v prospech
kandidáta, ktorého si vyberiete
podľa vlastného uváženia. Je po-
trebné, aby nás prišlo čo najviac,
aby Pezinok mal svoje dôstojné
zastúpenie, aké si dozaista zaslú-
ži. A najmä preto, aby naši po-
slanci svojou účasťou v zastupi-
teľstve VÚC presadili cestný ob-
chvat mesta, ale i mnohé iné
dôležité veci. Možno sa bude roz-
hodovať i o zachovaní nášho
okresu v Bratislavskom kraji. Iste
viete, že niektorí bratislavskí sta-
rostovia presadzujú, aby okresy
Pezinok, Senec a Malacky boli
pričlenené do Trnavského kraja.
Jednou z úloh našich poslancov
vo VÚC bude vyjadrenie jedno-
značného nesúhlasu s takýmto
nezmyselným politickým rozhod-
nutím.

Aj preto vás ešte raz prosím, aby
ste prišli všetci do volebných
miestností, aby sa opäť raz neroz-
hodovalo o nás bez nás.

Oliver Solga
primátor Pezinka



Slávnostné otvorenie prvej za-
hraničnej výstavy v histórii Galérie
Prokop sa uskutočnilo v piatok 7.
októbra za účasti samotného foto-
grafa, Španiela Jéronima Molera.
Autor predtým na Slovensku vy-
stavoval už dvakrát, ale len v Brati-
slave.

Zbierka výstavných fotografií
obsahuje materiál z jeho ciest po
Maroku, Brazílii a Kube, ktorý pri-
pravil špeciálne pre svoje sloven-
ské "turné". Fotografie sú mo-
mentky, a podľa autorovho vyja-
drenia, zachytávajú okamihy, keď
nachádza kúsky seba samého.

Expozícia potrvá v Galérii Pro-
kop do 13. novembra 2005 a po-
tom pokračuje vo svojej "púti" po
Slovensku. Barbora Nováková

Jedenásťročný laureát festivalu Janko Bog-
dan z Košíc. Snímka (mo)

Mladí hudobníci základných
umeleckých škôl z celého Sloven-
ska opäť preukázali svoj talent na
6. ročníku festivalu Eugena Su-
choňa, ktorý sa konal tradične v
Pezinku. Melódie vážnej hudby
zneli počas dvoch festivalových
dní 6. a 7. októbra, v podaní detí,
ktoré sa najlepšie umiestnili na
národných a medzinárodných sú-
ťažiach.

Festival organizuje Základná
umelecká škola v Pezinku s pod-
porou Ministerstva školstva SR na
počesť pezinského rodáka Eu-
gena Suchoňa. Keďže ide o súťaž,
na interpretov hrajúcich na rozlič-
ných hudobných nástrojoch do-
hliadala porota pozostávajúca z
hudobného skladateľa Vladimíra
Godára, riaditeľa bratislavského
konzervatória Petra Čermana a
klaviristky a pedagogičky Dany
Vavrinskej. Okrem samotných
koncertných vystúpení pezinská
ZUŠ pre účastníkov festivalu ako
spestrenie pripravila návštevu

hradu Červený Kameň. Pezinok
na festivale reprezentovala spe-
vom Michela Szilvásová.

Vyvrcholením festivalu bolo vy-
hlásenie laureáta. Stal sa ním 11-
ročný Ján Bogdan z Košíc, ktorý si
toto ocenenie vyslúžil virtuóznym
podaním náročnej skladby Cap-
riccio od skladateľa G. Golterma-
na. Podľa slov hrdých
a šťastných rodičov, si
Janko cenu zaslúžil,
pretože trénovaniu
súťažnej skladby obe-
toval celé prázdniny a
cvičiť musel každý
deň aspoň dve hodi-
ny. Ako potvrdzuje aj
sám víťaz, oplatilo sa,
hoci spočiatku ľuto-
val, že sa na to podu-
jal. Janko sa hre na
violončelo venuje od
piatich rokov a už v
siedmich rokoch na
súťaži podobného
zamerania prvýkrát

vyhral nad konkurentmi, ktorí boli
omnoho starší.

Nielen vďaka laureátovi Jankovi
Bogdanovi, ale i zásluhou ostat-
ných nadaných súťažiacich mohli
návštevníci festivalu prežiť dva
neopakovateľné večery, ktoré sa
niesli v sviatočnom duchu oslavy
hudby. Barbora Nováková

V Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne na Caj-
lanskej ulici 29. októbra sprístup-
nia výstavu pod názvom

Diela sú zo zbierok Slovenskej
národnej galérie v Bratislave, Slo-
venského národného múzea –
Etnografického ústavu v Martine,
Východoslovenského múzea v
Košiciach, Západoslovenského
múzea v Trnave, Oravskej galérie
v Dolnom Kubíne, Moravského
múzea v Brne a z kolekcie Rado-
šinského naivného divadla.

Mýtus
Juraj Jánošík alebo Jánošíko-
mánia v slovenskom výtvarnom
umení.

Výstava potrvá do 26. februára
2006. Peter Šoula

Kresťanské centrum BEREA,
Kresťanský zbor v Modre a
Kresťanský zbor v Pezinku pozý-
vajú na koncert českej skupiny s
názvom Piesne viery a nádeje dňa
29. 10. 2005 o 18.00 hod. v Kultúr-
nom dome v Modre-Kráľovej a na
stretnutie s tou istou skupinou s
názvom Odpustenie dňa 30. 10. o
14.30 hod. v Kresťanskom dome
(bývalé Kino Zora) v Pezinku. (kz)

Opäť nás tešil český humor

V úvode festivalu sa predstavili herci z partnerského mesta Mladá
Boleslav s inscenáciou Josefína. Snímka autor

V týchto dňoch v Pezinku vrcholí
festival To najlepšie z humoru na
českej scéne. Končí sa osemdňový
maratón, počas ktorého sme si
mohli pozrieť desať predstavení v
podaní ôsmich českých súborov.

Organizátorom na čele s riadi-
teľkou festivalu Zuzanou Horovou
a dramaturgičkou Radkou Hrdino-
vou sa podarilo zostaviť pestrú
skladbu programu, do ktorého
prispeli divadlá z Prahy, Brna, Mla-
dej Boleslavi a Příbrami.

Festival vstúpil do piateho roku
svojho trvania. Striedavo sa koná v
Česku a na Slovensku. Nultý roč-
ník v roku 2001 bol v Prahe, kde sa
predstavil slovenský humor. Záslu-
hou pezinskej rodáčky Z. Horovej,
majiteľky agentúry ZUZAARTPRO-
DUCTION žijúcej v Prahe, na Slo-
vensku zakotvil v našom meste. U
susedov za riekou Moravou sa tiež
z hlavného mesta presťahoval do
Mladej Boleslavi, ktorá je našim
dlhoročným partnerským mestom.
Festival divadelného humoru sa
koná vždy v Mesiaci českej a slo-
venskej kultúrnej vzájomnosti, a
jeho význam podčiarkuje skutoč-
nosť, že záštitu nad ním preberajú
obaja ministri kultúry.

Tohtoročný pezinský festival sa
začal inscenáciou Vladislava Van-
čuru a Jana Grossmanna Josefína,
v podaní Mestského divadla Mladá
Boleslav. V titulnej role sa predsta-
vila skvelá Lucia Matoušková.
Druhý deň patril Žižkovskému diva-
dlu Járy Cimrmana z Prahy, ktoré
dvakrát v réžii a hlavnej úlohe Ladi-
slava Smoljaka uviedlo hru Švest-
ka. Príbeh odohrávajúci sa na že-

lezničnej zastávke Středoplky, plný
gagov a inteligentného humoru,
mal u divákov očakávaný úspech.
Pražské Divadlo na Fidlovačke v
spolupráci s Divadlom Viola sa pre-
zentovalo komédiou Můj báječný
rozvod, ktorej tlieskali diváci už v
trinástich krajinách sveta. V se-
demnástich úlohách sa predstavila
popredná česká herečka Eliška
Balzerová. Divadlo z Příbramu
uviedlo príbeh z novely Ireny Dous-
kovej Hrdý Budžes. Piaty festiva-
lový večer patril pražskému Diva-
dlu Na Jezerce, ktoré v réžii On-
dřeja Sokola ponúklo komédiu Za-
hraj to znovu, Same! Na domácej
scéne mala v tomto roku už stú re-
prízu, čo potvrdzuje jej úspešnosť.
Aktuálne do dnešných dní zapadla
komédia Jakuba Nvotu Reality

show, ktorá uzrela svetlo sveta na
jar tohto roku v Divadle Bolka Po-
lívku v Brne. Účinkuje v nej aj slo-
venská herečka Kamila Magálová.
Čerešničkou na torte bol program
Cestou necestou populárneho čes-
kého herca Miroslava Donutila, kto-
rý sa opäť predviedol ako fenome-
nálny rozprávač a zabávač. Záve-
rečný deň festivalová réžia ponúkla
autorskej dvojici Jan Vodňanský a
Daniel Dobiáš, ktorá prišla s dvoma
predstaveniami – poobede s titu-
lom Makroši a Mikroši pre detského
diváka a večer Globální Vestpoc-
ketka pre dospelých. Tento pro-
gram vznikol pri príležitosti 100.
výročia narodenia Jiřího Voskovca
a Jana Wericha.

K festivalu sa ešte vrátime v bu-
dúcom čísle. (mo)



V piatok 16.
októbra 1998
o 18. hodine
sa dostalo do
štyritisíc do-
mácností v
k á b l o v o m
rozvode v Pe-
zinku prvé
obrazové vy-
sielanie – relá-

cia Týždeň v Pezinku. O tomto výročí, a nielen
o ňom, sme sa pozhovárali s Petrom Bittne-
rom, konateľom a riaditeľom TV Pezinok.

–

–

l

l

Počas siedmich rokov existencie Televí-
zia Pezinok zaznamenala významný vzo-
stup, dosiahla viacero cenných úspechov v
hodnotení regionálnych televízií...

Dôležitou etapou bolo vybudovanie te-
restriálneho vysielača. Od júna 2001 má
možnosť sledovať vysielanie TV Pezinok
asi 35 tisíc divákov v Pezinku aokolí.

Za dosiahnutými výsledkami sú hodiny
práce celého tímu, ktorého jadro pôsobí v tele-
vízii dodnes. Televízia sa neustále snaží skva-
litňovať program a zvyšovať profesionalitu.
Verím, že to diváci na svojich obrazovkách vi-
dia. V mene našej televízie by som rád poďa-
koval všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomu, že dnes oslavujeme siedme
narodeniny, a hlavne divákom za ich priazeň.

Zmenila sa vysielacia štruktúra, stúpol zá-
ujem divákov aj reklamných partnerov. Z TV
Pezinok sa stalo všeobecne akceptované mé-
dium, ktoré prispieva k vyššej informovanosti
občanov.

–

–

l

l

V septembri 2002 prišlo k zásadným
zmenám najmä v programovej, dramatur-
gickej a marketingovej oblasti, ktoré je
možné sledovaťdodnes...

Pred rokom nastal opäť posun v za-
traktívnení vysielania. Včom spočíval?

Radikálne zmeny odštartoval nový vizuál
videotextového vysielania TELEnovín. V
rámci neho vznikla nová videoklipová rubrika
Kvinta. Relácia Týždeň sa pretransformovala
na moderovaný spravodajský magazín s pev-
nou štruktúrou rubrík, napríklad Otázka týž-
dňa, Pezinčania, Z kalendára, Na úrade,
EKOlogicky či Bez komentára. Zmeny neo-
bišli ani reláciu Téma. Z pôvodnej statickej
hodinovej relácie sme prešli na dynamickej-
šie riešenie v inovovanom štúdiu s väčším
počtom hostí, tém a informácií. Pribudla aj
nová rubrika ... a predsa sa točí, v ktorej do-
stáva priestor tvorba mladých začínajúcich
autorov. Veľmi vysokú sledovanosť si získali
vysielania záznamov z rokovaní mestského
zastupiteľstva.

V októbri minulého roka začala ďalšia
etapa vysielania TV Pezinok. Prešli sme na
model vysielania, v ktorom každú celú hodinu
od 16. hodiny až do jednej v noci je v pro-
grame obrazová relácia. Diváci veľmi pozi-
tívne prijali reláciu Radi poradíme, ktorá má
svoje vysielacie časy denne od 19., 20. a 21.
hod. Nájdu v nej množstvo rád, tipov a náme-
tov z rôznych oblastí. K už známym magazí-
nom Vareška, O zdraví, Kamna výlet, pribudli
ďalšie o motorizme, či bývaní. Hitparádu
Kvinta vysielame každý deň o 16. hod. S ino-
váciami sme prišli aj v rámci relácie Týždeň,

veľký ohlas získala najmä rubrika Okénko
Pezinčiny ze strýcem Lajem. Naše vysielanie
obohacujeme aj o ďalšie programy, ktoré by
divákovi mohli priniesť nové poznatky. Tento
rok sme vytvorili internetový portál www.pk-
net.sk, na ktorom okrem aktuálneho spravo-
dajstva ponúkame aj náš obrazový archív. Po
dlhodobých rokovaniach sa podarilo vyriešiť
vysielanie v káblovom rozvode v Limbachu a
pracujeme aj na ďalších lokalitách.

Na Slovensku existuje veľké množstvo tele-
vízií, ktoré pôsobia v mestách a regiónoch.
Ich kvalita je rôzna. Tie najkvalitnejšie sú
členmi združenia lokálnych televízií LOToS
so sídlom v Martine, ktoré má tridsať členov.
TV Pezinok sa snaží byť aktívnou lokálnou
televíziou. Svedčí o tom aj naše zastúpenie v
najvyššom orgáne tohto spolku, ktorým je
Rada. Participujeme na rôznych celosloven-
ských projektoch, neustále prinášame pod-
nety na skvalitnenie spolupráce medzi lokál-
nymi televíziami. Takisto spolupracujeme aj s
veľkými televíziami. Podstatným krokom
vpred bolo vybudovanie siete lokálnych tele-
vízií TV NET, ktorá sa stala subjektom zaují-
mavým pre veľkých zadávateľov reklamy.
Spomínať všetky úspechy za tie roky na slo-
venských, česko-slovenských a medzinárod-
ných festivaloch by zabralo veľa miesta. Tele-
vízia bodovala so svojimi reklamnými spotmi,
dokumentmi, voľnou tvorbou, novým formá-
tom, klipom. Najväčším úspechom je pre nás
však spokojnosť našich divákov.

–

l Ako to vyzerá s lokálnymi televíziami
na Slovensku a aké je vaše postavenie
medzi nimi?

(r)



Dominik Vašek 15.8.
Klára Ratuzká 19.8.
Nina Melničáková 20.8.
Oliver Kretter 22.8.
Richard Lukáčik 23.8.
Adam Sedlák 23.8.
Marianna Havlovičová 24.8.
Nina Kintlerová 25.8.
Samuel Meister 26.8.
Laura Kapucianová 29.8.
Matej Klobučník 29.8.
Barbora Žáčiková 30.8.
Nina Holzhauserová 1.9.
Peter Fecko 5.9.
Andreas Mihálik 6.9.
Lenka Federová 8.9.
Alexandra Ostrá 8.9.
Samuel Sitár 8.9.
Simona Struhárová 8.9.
Simona Burdanová 9.9.
Marcel Bilčík 10.9.
Michaela Janáková 10.9.
SamuelMonsberger 16.9.
Ivan Hurtoň 17.9.
Sára Kujovičová 19.9.
Michal Tomovčík 20.9.
Sebastian Pätoprstý 22.9.
Matej Benčúrik 23.9.
Martin Treuer 23.9.
Filip Grus 28.9.
Šimon Oravec 28.9.
Jakub Kollár 29.9.

Mária Tahotná 85 r.
Imrich Krčmár 74 r.
Klára Grendová 73 r.
Anna Pešková 52 r.
Ľudmila Poláková 70 r.
Dušan Chvostek 64 r.
Helena Schmidtová 84 r.
Jozef Ševčík 72 r.
Milan Svetlák 66 r.

TeréziaTahotná 1.10.
Mária Šefčíková 4.10.
Peter Durdovanský 18.10.
Ing. Vladimír Šolik 18.10.
ĽudmilaČolláková 19.10.
Justína Hvílová 21.10.
Ing.Andrej Slezák 24.10.
Ladislav Šmahovský 31.10.

Rozália Dubeková 3.10.
MagdalénaĎurisová 3.10.
Alžbeta Wittgrúberová 5.10.
Margita Novosádková 20.10.
Viola Krausová 24.10.
Jozefína Mihalovičová 26.10.
Gizela Šuranová 26.10.
Rudolf Damaškovič 28.10.
Ladislav Palacka 29.10.
Terézia Hržičová 30.10.

Mária Tichá 4.10.
Helena Jelemenská 8.10.
Helena Uličná 11.10.
Mária Pátková 16.10.
Alžbeta Švarcová 18.10.
RuženaKecová 19.10.
Ing. Štefan Jánoš 22.10.
Veronika Kissová 22.10.
FrantiškaČíková 27.10.

Alžbeta Janíková 21.10.

Juraj Moravszký 3.10.

70-roční

75-roční

80-roční

85-ročná

93-ročný
Ing. Vitalij Kundrik a Ing. Katarína
Lišháková
Vladimír Hupka a Silvia Guzmická

Eva Baričičová 62 r.
František Babčán 53 r.
Jozefína Wolfshörndlová 75 r.
Ján Štrba 68 r.
Marta Pekárová 60 r.
Vladimír Pukančík 54 r.

Dňa 6. 10. 2005 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša dobrámama

.
S úctou a vďakou
spomína manžel

Pavol, deti Martin, Marianna,
Pavlína aJuraj

Mária SLAMKOVÁ

Tak veľmi som chcel žiť
ale prišla tá chvíľa, keď
som vás musel opustiť.

Dňa 29. 9. 2005 bo-
lo prvé výročie, čo
nás navždy opustil
náš

.
S láskou spomínajú
manželka a synovia
s rodinami.

EduardGLVÁČ

Dňa 3. 10. 2005 sa dožila 75 rokov
mojamamička

z Pezinka.
K jubileu všetko najlepšie, veľa
zdravia do ďalších rokov života
praje dcéra Milka s rodinou. Pra-
vnúčik Dominik ju za všetkých boz-
káva.

Ruženka DUBEKOVÁ

Dňa 21. 10. 2005
uplynulo 5 rokov čo
nás navždy opustila
naša drahá manžel-
ka a matka

.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Manžel, deti,
vnuci a rodina Kosová.

Júlia
MATOLEKOVÁ

Dňa 17. 10. 2005
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný man-
žel, otec, dedko a
pradedko

.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka a deti s rodinami.

Jaroslav ŽVÁSTA

So slzami v očiach a
smútkom v srdci si
2. 11. 2005 pripo-
menieme 5. výročie
tragickej smrti milo-
vaného 26-ročného

.
S bôľom spomína matka, brat s
rodinou, manželka, dcéra Roman-
ka a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Martina
SVETLÁKA

Úprimne ďakujeme
príbuzným a zná-
mym, ktorí sa prišli
rozlúčiť a pomohli
zmierniť náš žiaľ
nad stratou milova-
ného manžela, otca,

dedka, svokra,brata, švagra
,

ktorý po dlhej a ťažkej chorobe zo-
mrel dňa 3. 10. 2005 vo veku 66
rokov svojho života.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary ako aj za dôstojnú
rozlúčku, ktorú vykonal pán farár
Zdenko Sitka. Manželka, syn s rodi-
nou, nevesta Andrea a vnučka Ro-
manka.

MilanaSVETLÁKA

Dňa 26. augusta
2005 sme sa na-
vždy rozlúčili s na-
šou milovanou dcér-
kou

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí ju prišli odprevadiť na posled-
nej ceste a prejavili účasť na na-
šom zármutku. Ďakujeme tiež za
milé slová útechy, písomné prejavy
sústrasti a kvetinové dary. Mamin-
ka, tatinko a ostatná smútiaca rodi-
na.

Alexandrou
HORVATOVOU

Marek Šmidovič a Ivana Pastor-
ková
Juraj Šmigura a JanaČunderlíková
Richard Chlebovec a Viera Kabá-
tová
Miroslav Strapoň a Katarína Kohú-
tiková
Juraj Jabúrek aMáriaHajková
Gejza Varga a Lucia Michalová
Ing. Boris Rusek a Ing. Eva Zlato-
šová
Ing. Otto Klíma a Jozefína Hanús-
ková
Martin Noga a MonikaNedelková
Denis Riho a MarianaJurišová
Ing. Boris Kostík a Ing. Michaela
Tomášová
Michal Bouška a Zdenka Žehnajo-
vá
Ondrej Šefčík a Zuzana Strezenic-
ká
Ladislav Ančic a Simona Kakalí-
ková
Ing. Kamil Jurašek a Renáta Habu-
rajová
Vladimír Mužík a JúliaGuštafíková
Július Babiak a Eva Suroviaková
Andrej Kohan aJana Slimáková
Ing. Milan Krasňanský a Diana
Lynn Groth

Naša drahá

nás opustila 4. 9.
2005 vo veku 70
rokov.
Ďakujeme všetkým,

ktorí ju odprevadili na poslednej
ceste za kvetinové dary a tým za
účasť na našom zármutku. Smútia-
ca rodina

Ľudmila
POLÁKOVÁ

Pozdrav piesňou, slovom a hud-
bou nám priniesli a poďakovať sa
pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším prišli naše milé deti zo Základ-
nej školy v Grinave, z Holubyho
ulice a mladí speváci Veronika
Adamičková a Filip Čechovič zo
ZŠ Fándlyho v Pezinku.

Zaželali nám šťastie a pokojné
dni v starobe, poďakovali sa za
starostlivosť v rodinách. Zaspie-
vali nám piesne, ktorými potešili
naše srdcia.

Ďakujú vďační dôchodcovia z
Grinavy.

Dňa 21. 11. 2005 by
sa dožila význam-
ného jubilea, 50
rokov, naša dcéra,
sestra, manželka,
matka ababka

.
S láskou spomína celá smútiaca
rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej, prosíme, tichú spomienku.

Jarmila
WITTGRÚBEROVÁ

Aj v tomto roku sa 1. novem-
bra uskutoční na troch pezin-
ských cintorínoch pietny akt
Pamiatka zosnulých. Na cin-
torínoch v Grinavskej a Caj-
lanskej časti bude o 15.00
hod., na mestskom cintoríne v
Pezinku o 16.00 hod. Pamiat-
ku zosnulých organizujú Mest-
ský úrad a Rímsko-katolícka a
Evanjelická cirkev a.v.

(mo)



Holubyho 42
tel. 033/641 3933
– , miest-

nosť č. 109, utorok o 17.30 hod.
– , minisalónik,

utorok o 15.30 hod.
–

, estrádna sála,
14.00 – 15.30 hod. (1. – 5. ročník,
začiatočníci), 15.30 – 17.00 hod.
(2. – 5. ročník, mierne pokročilí) a
17.00 – 18.30 hod. (5. – 9. ročník,
mierne pokročilí),

Astronomický krúžok

Výtvarné dielne

Petan – pohybovo-tanečný
krúžok pondelok

štvrtok 14.00 –
15.30 hod. (2. – 5. ročník, mierne
pokročilí), 15.30 – 17.00 hod. (5. –
9. ročník, mierne pokročilí) a 17.00
– 18.30 hod. (5. – 9. ročník, začia-
točníci)
– , interaktívne

detské divadelné predstavenia,
každú tretiu nedeľu v mesiaci o
16.00 hod.
– , raz za štvrť-

rok v nedeľu o 15.00 hod.

Ahoj rozprávka

Detské diskohry

Mladoboleslavská 3
tel. 033/641 2020
centrumpezinok@zoznam.sk
www.pezinok.sk/skoly/cvc

– , štvr-
tok 17.00 – 18.00 hod., cena 500
Sk za polrok
– , štvrtok

16.00 – 17.00 hod., 500 Sk
– , streda 16.00
– 17.00 a 17.00 – 18.00 hod., 500
Sk

– , utorok
16.00 – 17.00 hod., 500 Sk
– , štvrtok 17.00 –

18.00 hod., 400 Sk
– , piatok 15.45 –

16.45 hod., 400 Sk
– , streda 16.45 –

17.45, 400 Sk
–

, pondelok 15.00 – 16.00,
500 Sk
– ,

streda 15.00 – 16.00, 400 Sk
–

, pondelok 15.00 – 16.00,
500 Sk
–

, streda 15.00 – 16.00, 400 Sk
– ,

štvrtok 15.15 – 16.15, 500 Sk

– , ponde-
lok 15.00 – 17.00, 500 Sk

Pre škôlkarov:

Pre školákov:

Angličtina začiatočníci

Angličtina pokročilí

Výtvarný krúžok

Keramický krúžok

Folklórniček

Tanečníček

Pohybovka

Keramický krúžok v MŠ Pek-
níkova

Tanečníček v MŠ Pekníkova

Výtvarný krúžok v MŠ Sväto-
plukova

Tanečníček v MŠ Svätopluko-
va

Angličtina v MŠ Záhradná

Keramika začiatočníci

– , piatok
15.00 – 17.00, 500 Sk
– , štvrtok 15.30
– 17.30, 500 Sk
– , utorok

15.00 – 17.00, 500 Sk
– , štvrtok

15.30 – 17.30, 500 Sk
– , streda 14.30

– 16.30, 500 Sk
– , štvrtok 14.30 –

16.30, 500 Sk
– ,

streda 15.00 – 16.30, 400 Sk
– ,

utorok 16.30 – 18.00, 400 Sk
– , štvrtok 15.30 –
19.00, 400 Sk
– , utorok

15.00 – 16.30, 500 Sk
– , pondelok

14.30 – 16.00, 500 Sk
– , štvrtok 17.00 –

18.00, 400 Sk
– , pondelok 14.00 –

16.00, 400 Sk
– , ponde-

lok, 14.30 – 16.30, 400 Sk
– ,

streda a štvrtok 14.30 – 16.30, 400
Sk
–

, streda a štvrtok 14.30 –
16.30, 400 Sk
– , utorok 14.30 –
16.30, 400 Sk
– , piatok 14.30 –
16.30, 400 Sk
– , streda
16.00 – 17.00, 600 Sk
– (6. – 7.

ročník), štvrtok 14.30 – 15.30, 600
Sk
– (7. – 8.

ročník), štvrtok 15.35 – 16.35, 600
Sk
– , utorok 15.00 –

17.00, 400 Sk
– , štvrtok

15.30 – 17.00, 500 Sk
– , pondelok

15.30 – 17.00, 500 Sk
– , utorok 14.45 – 16.15, 400
Sk

– , štvrtok 18.00 –
20.00, 800 Sk
– , pondelok 17.00 –

19.00, 800 Sk
– , streda 17.15 – 18.15,
600 Sk
– , štvr-
tok 16.40 – 17.40, 800 Sk
– , štvrtok 16.00

– 17.30, 800 Sk
Pri zakúpení klubovej karty v

hodnote 400 Sk/polrok zľavy na
internet, čajovňu, posilňovňu,
prácu s PC či PC hry.

Keramika pokročilí

Výtvarný krúžok

Textilný dizajn mladší

Textilný dizajn starší

Ľudové remeslá

Šperkárstvo

Moderné tance, mladšie deti

Moderné tance staršie deti

Orientačný beh

Kickbox začiatočníci

Kickbox pokročilí

Folklórniček

Turistický

Malý letecký modelár

Letecký modelár – vetrone

Letecký modelár – upútané
modely

Lodný modelár

Klub modelárov

Angličtina začiatočníci

Angličtina pokročilí

Angličtina pokročilí

Divadlo HIP

Gitara začiatočníci

Gitara pokročilí

Šach

Textilný dizajn

Keramika

Strojopis

Anglický jazyk pokročilí

Japonský jazyk

Pre mládež a dospelých:

Koncom septembra sa uskutočnilo 3. zasadnutie Študentského par-
lamentu (ŠP) v Pezinku. V programe rokovania boli informácie: o
pláne činnosti na rok 2005/2006, o možných projektoch mladých, o
účasti ŠP na vianočných trhoch, o 24-hodinovom plaveckom marató-
ne, nízkoprahových zariadeniach pre mládež, využívaní sály SOU na
Komenského ulici na spoločenské účely, prieskume názorov na Vino-
branie 2005, skrinkách na školách (na komunikáciu so študentami),
vyberalo sa logo ŠP, volili noví členovia ŠP a odzneli informácie pri-
mátora mesta. Najbližšie zasadnutie sa uskutoční 24. novembra o
14.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12. (EL)

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nad rámec vzdelávacích pouka-
zov plánujú v tomto školskom roku
zriadiť:
–

–
Kontakt: Mgr. A. Laláková, č. tel.

642 2249.

Cvičenia z matematiky pre 9.
ročník

Cvičenia z matematiky pre 2.
stupeň

Futbal
Konverzácia v NJ
Konzultácie zo SJ pre 9. ročník
Orientačný beh
Rekreačné plávanie
Stolný tenis

Pohybové hry pre 1. stupeň
Výtvarný krúžok

Basketbal pre dievčatá z 2.
stupňa

Konverzácie vAJpre 6. ročník

Počítačový krúžok pre 1. stupeň

Kultúrne centrum – Mestské
informačné centrum na Radnič-
nom námestí 9, ponúka pre obča-
nov Pezinka i pre turistov novú
službu – ako jediní v Pezinku
vám odošleme váš fax na poža-
dované telefónne číslo. Služba je
spoplatňovaná podľa platného

cenníka a to: miestny fax – 5 Sk,
medzimestský – 10 Sk, zahra-
ničie – podľa určeného tarifného
pásma.

Po zakúpení nového kopírova-
cieho stroja poskytujeme aj naďa-
lej kopírovacie služby vo vyššej
kvalite.



29.10. VTC Pezinok – Doprastav
5.11. VTC Pezinok – Púchov

19.11.

Volejbal:

VTC Pezinok – Košice

12.11. MBK Pezinok – Považská
Bystrica

13.11. MBK Pezinok – Partizán-
ske

30.10. PŠC Pezinok – Slovan B
30.10. Slovan Viničné – FC Ro-

hožník

6.11. GFC Grinava – FC Zohor
6.11. Karpaty Limbach – Kos-

tolište
6.11. Slov. Grob – Slovan Vinič-

né

13.11. PŠC Pezinok – ŠKČuno-
vo

13.11. Slovan Viničné – Záhor-
ská Ves

Basketbal:

Futbal:

hrá sa o 14.00 hod.

hrá sa o 13.30 hod.

hrá sa o 13.30 hod.

Juniorky MBK Pezinok sa v
nedeľu 18. 9. predstavili na tur-
naji v rakúskom Deutsch Wa-
grame. V konkurencii šiestich
tímov skončili naše basketba-
listky na 4. mieste, keď najskôr
vo svojej skupine podľahli druž-
stvu Vienna ´87 21:40 a zdolali
BK Klosterneuburg 38:36. V
súboji o 3. miesto napokon pre-
hrali s družstvom UKJ Bruck/
Leitha 31:34. Najlepšími strel-
kyňami Pezinčaniek na turnaji
boli Viera Šujanová (34 bodov),
Lucia Tilandyová a Martina Tiše-
rová (obe 9). (pr)

Už 19. ročník volejbalového Pezinského strapca sa
konal v športových halách SOU a VTC v dňoch 23. – 25.
septembra. V tomto roku sa na ňom predstavilo len se-
dem účastníkov, keďže tesne pred turnajom sa odhlásili
dve bieloruské družstvá a organizátori zohnali len jeden
náhradný tím. Nič to však neubralo na športovej kvalite

turnaja, v Pezinku sa predstavilo päť účastníkov európskych volejbalo-
vých pohárov. Víťazom sa stal slovenský majster OMS Senica, ktorý ne-
našiel premožiteľa ani v jednom zápase a na turnaji stratil iba 2 sety. Vo
finále sa stretol s nemeckým majstrom Rote Raben Villsbiburg, ktorý ob-
sadil 2. miesto. V súboji o 3. miesto bola úspešnejšia maďarská NRK
Nyíregyháza, ktorá zdolala Mittal Ostrava 3:0. Pezinčanky v základnej
časti vyhrali dva zápasy a v čtyroch prehrali. V súboji o 5. miesto podľahli
Olomoucu 3:2 a skončili na turnaji šieste. Určite to však pre ne bola vý-
borná previerka pred náročnými extraligovými bojmi. Celkové poradie
Pezinského strapca 2005: 1. OMS Senica, 2. Rote Raben Villsbiburg, 3.
NRK Nyíregyháza, 4. Mittal Ostrava, 5. SK UP Olomouc, 6. VTC Pezi-
nok, 7. OK Subotica. Individuálne ocenenia: –
Maria Karčinská (Senica), – Erika Erdosnee (Nyíregyhá-
za), – Barbora Nevosadová (Senica),

– Martina Viestová (Pezinok).

najlepšia nahrávačka
najlepší útok

najlepšia hráčka najsympatic-
kejšia hráčka (pr)

V 9. kole III. bratislavskej Stein
ligy narazili na seba rivali spod
Malých Karpát PŠC Pezinok a
Svätý Jur. Momentálne postave-
nie v tabuľke do úlohy favorita
určilo domáci PŠC, čo sa aj potvr-
dilo. Pezinčania uštedrili súperovi
štyri góly, pokiaľ on skóroval iba
dva razy. V tíme víťaza boli úspeš-
ní dvakrát Kretter, Berzedi a Nagy.

Malokarpatské derby bolo vždy
vecou prestíže, pričom sa neraz
stalo, že reprezentant okresného
mesta odchádzal zo vzájomného
súboja pokorený. Jesenná časť
tohtoročnej súťaže však zastihla
pezinský PŠC v lepšej forme a tak
jeho priaznivci môžu byť spokoj-
nejší. Uvidíme ako sa na jarnú od-
vetu v domácom prostredí pripra-
via Svätojurčania. (mo)

V sobotu 8. ok-
tóbra pokračovala
v pezinskej Judo
hale I. SNL muž-
ských družstiev
tretím, posledným,

kolom. Pezinčania dokonale vy-
užili domáce prostredie a zvíťazili
vo všetkých dueloch. Výsledky
Pezinka: – Slávia
STU Bratislava 4:3, – ZTS Martin
5:1, – Slávia Trnava 4:3, – Dukla
B. Bystrica 3:2. Naši džudisti vy-
hrali základnú časť a do play off,
ktoré sa uskutoční 26. novembra v
Banskej Bystrici, postupujú z 1.
miesta I. SNL. V semifinále na nich
čaká SláviaTrnava.

1. JC Pezinok

(mo)

V minuloročnej, vcelku úspešnej,
sezóne sa basketbalisti MBK Pezi-
nok ako nováčik I. ligy dostali až do
bojov o postup do Extraligy a tam
obsadili 6. miesto. Do tejto sezóny
už vstupujú basketbalisti ostrieľa-
nejší, aj ciele majú smelšie.

načrtol klubové ciele tréner
, ktorý odpovedal aj na

ďalšie otázky.

"S vede-
ním klubu sme sa zhodli na tom, že
by bolo alibistické dávať si rovnaké
ciele ako v minulej sezóne. Chceme
postúpiť do finálovej skupiny a tam
skončiť aspoň o stupienok lepšie
ako v minulom roku. Pre mňa by
bolo optimom 4. miesto. Uvidíme
však aj podľa sily súperov z východu
a zdravotného stavu, sezóna je
dlhá,"
Pavol Weiss

Na splnenie týchtocieľov však
musíte mať aj zodpovedajúci ká-
der. Akoste posilnili mužstvo?

l

– Prišiel Boris Talajka, ktorý dlho
pôsobil v Interi Bratislava, má ex-
traligové skúsenosti a je to na ňom
aj vidieť, myslímsi, že bude pre nás
veľmi platný. Ďalším novicom je
rozohrávač Ondrej Haviar, ktorý
prišiel z Handlovej. Je síce nižší,
ale rýchly, a svojim dynamickým
prejavom núti spoluhráčov hrať
rýchlejšie, čo nám vyhovuje. Tretím
nováčikom je Jozef Žobrák z Mi-
chaloviec, bude hrávať pod košom,
je však u nás ešte len od konca sep-
tembra. Dvaja hráči u nás aj hosťu-
jú. Z Komárna je to mladý, 19-ročný
Vojtech Vasas. Má 208 cm, je tro-
chu menej vyhratý, ale chceme ho
vyskúšať a dať mu šancu. Ďalší
podkošový hráč, Chorvát Goran
Marič, u nás hosťuje z Levíc. Hneď
v prvom zápase čo za nás nastúpil,
proti Interu, sa uviedol veľmi dobre,

dal 25 bodov, veľa lôpt doskočil.
Bohužiaľ, bude za nás hrať len
vtedy keď mu to dovolia extraligové
povinnosti. Ak rátam aj hosťujúcich
hráčov, tak som so zložením druž-
stva spokojný, je to ideálne a do-
stačujúce.

Príprava bola vydarená. Odo-
hrali sme dosť zápasov, bol som
spokojný aj s prístupom hráčov. V
auguste niektorí trénovali dokonca
dvojfázovo. Aj herná výkonnosť sa
zlepšovala, prvé zápasy to ešte
nebolo ono, ale od domáceho tur-
naja už to bolo také, ako by som si
predstavoval.

S výsledkami som spokojný, ale
prvé tri zápasy sme hrali doma,
takže vzhľadom na naše ciele sme
si ani nemohli dovoliť zaváhať.
Škoda však, že sa nám nepodarilo
postúpiť v Slovenskom pohári.

–

–

l

l

Aká bola predsezónna prípra-
va?

Ako hodnotíte vstup do sezó-
ny?

(pr)

Počas posledného septembrového víkendu sa pre
softbalistov z MaSK Pezinok skončila tohtoročná se-
zóna. Juniorky podľahli Spiders Bratislava 1:2 na zá-
pasy a skončili druhé v celoslovenskej súťaži. Po
troch tituloch majstra SR to tento rok bolo "až" druhé
miesto, aj napriek tomu, že Pezinčanky prehrali v dlho-
dobej súťaži len jeden zápas. Ako však priznala tré-
nerka Andrea Mižúrová, súper bol v rozhodujúci ví-
kend jednoducho lepší. Je však rada, že mladšie
hráčky, ktoré boli v družstve, urobili výkonnostný po-
krok. Družstvu podľa nej chýbal tiež tímový duch, aj
keď mal viacero individualít. Dôkazom je aj to, že pe-
zinské hráčky získali všetky individuálne ocenenia:
najlepšia pálkarka – Michala Gaštanová, nadhadzo-
vačka – Kristína Lacková, poliarka – Beáta Bronišo-
vá, najužitočnejšia hráčka – Nina Pesslová. Najväč-
ším úspechom sezóny boli výkony mužov. Tí vo finále
dvakrát tesne podľahli Košiciam, ktoré sú dlhodobo
najlepším slovenským mužstvom. Ženy sa chceli
umiestniť na medailovej pozícii, bohužiaľ, obsadili až
4. miesto. Problémom tohto družstva je nedostatok
hráčok, radi preto v klube privítajú aj staršie hráčky,
ktoré majú záujem o softbal. Štvrtým družstvom, ktoré
v MaSK pôsobí sú žiačky. Tie mali úspešnú sezónu,
získali bronzové medaily. U žiačok je veľká členská

základňa, je tu veľa 10 – 12
ročných dievčat, tréningy
sú zamerané na všestran-
ný rozvoj hravou formou a
nadobudnutie základných
softbalových zručností.

Softbalový klub MaSK
Pezinok, rovnako ako väč-
šinu športových klubov na
Slovensku, trápi nedosta-
tok financií. V najbližších
týždňoch uskutočnia ná-
bory pre nových záujem-
cov o tento šport, určite
však neodmietnu ani adep-
tov, ktorí sa im sami prihlá-
sia. Veľmi radi tiež privítajú
vo svojich radoch ľudí, ktorí by mali záujem stať sa
softbalovými trénermi a ochotne pomôžu so zauče-
ním. Príprava na novú sezónu sa začína začiatkom
novembra v telocvičniach pezinských škôl, po kondič-
nej časti sa budú venovať zlepšovaniu techniky. Nový
ročník súťaží odštartuje na prelome apríla a mája bu-
dúceho roka, farby MaSK budú opäť hájiť štyri
družstvá. (pr)



PEZINOK – Pri príležitosti Vino-
brania 2005 sa uskutočnila vý-
stava vín, ktorej súčasťou bola
súťaž. Zúčastnilo sa na nej 40 slo-
venských vystavovateľov so 189
vzorkami vín. Šampiónom výstavy
v kategórii tiché víno suché biele
sa stal Sauvignon, výber z hrozna,
roč. 2004 od výrobcu Víno Mrva &
Stanko, s.r.o., v kategórii tiché
víno suché červené Cabernet Sau-
vignon, akostné, roč. 2004, vý-
robca Vinohradníctvo Pavelka-
Sobolič, Pezinok, v kategórii tiché
víno so zvyškovým cukrom nad
4g/l Tramín červený, výber z hroz-
na, roč. 2004, výrobca Vitis Pezi-
nok. Najlepšiu kolekciu vín (mini-
málne 5 vzoriek bielych a červe-
ných vín) predstavil Vitis Pezinok.

Víťazi podľa odrôd:
– Veltlín-

ske zelené, akostné, roč. 2003,
Vinárstvo VINANZA Vráble,

– Rizling vlaš-
ský, akostné, roč. 2004, Vino-
hradnícka spoločnosť Modra,

– Rizling rýn-
sky, akostné, roč. 2002, Ján Me-
zei, Pezinok,

– Rulandské biele, neskorý
zber, roč. 2001, Vinárske závody
Topoľč ianky,

– Chardonnay, výber z hroz-
na, roč. 2004, Víno Mrva & Stan-
ko, – Sau-
vignon, výber z hrozna, roč. 2004,
Víno Mrva & Stanko,

Cena Malo-
karpatskej vínnej cesty

Cena
primátora Pezinka

Cena Zväzu výrobcov hrozna a
vína na Slovensku

Cena Združenia
pezinských vinohradníkov a viná-
rov

Cena časopisu
Brejk

Cena www.vinko.sk

Cena časo-

pisu Vinič a víno

Cena Mestskej víno-
téky Pezinok

Cena prof. Malíka

– Tramín červe-
ný, výber z hrozna, roč. 2004,
Víno Nitra,

– Svätovavrinecké,
akostné, roč. 2003, Vitis Pezinok,

– Cabernet
Sauvignon, akostné, roč. 2004,
Vinohradníctvo Pavelka-Sobolič.

– V tomto roku sa
uskutočnil už tretí ročník súťaže
tuzemských vín METRO VÍNO,
ktorú organizuje Metro Cash &
Carry Slovakia. V desiatke oce-
nených vín sú tri vína pezinskej
firmy VÍNO MATYŠÁK. Rizling
rýnsky 2004, neskorý zber, obsa-
dil 1. miesto, Pálava 2004, kabi-
netné, 2. miesto a Müller Thurgau
2004, kabinetné, 8. miesto.

BRATISLAVA

(mo)

Letný tábor partnerských miest
sa konal v dňoch 30. 7. – 9. 8. v
Českej republike a organizátorom
bola Mladá Boleslav. Pozvala
všetky svoje partnerské mestá, po
štyroch zástupcoch z Pezinka,
fínskeho Vantaa, nemeckého Die-
burgu a desať z hostiteľskej Čes-
kej republiky. Pezinok zastupovali
členky Študentského parlamentu:
Sylvia Nunvářová, Natália Orav-
cová, Kristína Mizeráková a Bar-
bora Ulrichová. Našou vedúcou

bola Renáta Minarovičová z Mest-
ského úradu v Pezinku.

Ubytovaní sme boli v Jizerských
horách na chate U Potúčkú, v ma-
lom mestečku Smržovka pri Liber-
ci. Posledné dva dni sme bývali u
českého kamaráta alebo kamarát-
ky, ktorých sme si našli v tábore.

Počas tábora bol zabezpečený
pestrý program – návštevy múzeí,
prehliadka brúsiarne a výrobne
sklenených perál v Pěnčíne, preh-
liadka kozej farmy, výlet na vrch

Ještěd, prehliadka Bozkovských
jaskýň. Okrem množstva výletov
nám organizátori pripravili veľa
súťaží a tímových hier, no neza-
budli ani na prezentáciu partner-
ských miest. Tu bolo nutnosťou
využívať jazykové znalosti nemči-
ny a angličtiny.

Myslím si, že tento tábor sa vyda-
ril a budem veľmi rada, keď sa
uskutoční aj o rok na pôde iného
partnerského mesta, možno aj
Pezinka. Kristína Mizeráková

V dňoch 5. – 8. októbra sa
dievčatá z Gymnázia a Obchod-
nej akadémie zúčastnili na Me-
dzinárodnom volejbalovom tur-
naji o Pohár hejtmana Stre-
dočeského kraja. Súťažili štu-
denti stredných škôl vo veku 16
– 18 rokov zo siedmich regiónov
európskych štátov – Francúz-
ska (Burgundsko), Nemecka
(Porýnie-Falcko), Talianska (Be-
nátsko), Poľska (Opolské voj-
vodstvo), Švédska (Západný
Gotaland), Česka (Stredočeský
kraj) a Slovenska (Bratislavský
kraj). Vo veľmi silnej konkurencii
naše dievčatá obsadili šieste
miesto po výhre nad Francúz-
skom. Bratislavský kraj repre-
zentovali: Marianna Hyrossová,
Lucia Slimáková, Barbora Raj-
čeková, Martina Sameková,
Michaela Hozová, Diana Rus-
náková, Katarína Milková, Kris-
tína Vachová, Kristína Kova-
čičová, Martina Zámečníková,
Zuzana Gschwandtnerová pod
vedením profesoriek Gymnázia
Oľgy Rimanovej a Adriany Miš-
kovskej.

Cieľom turnaja bolo nadviazať
spoluprácu v oblasti športového
uplatnenia mladých ľudí, výme-
na skúseností a hľadanie ďal-
ších foriem spolupráce. (am)

Mesto Pezinok v júli tohto roku
uzatvorilo Zmluvu o diele so Slo-
venskou ratingovou agentúrou,
a.s., Piešťany na Spracovanie
analýzy a určenie ratingového
hodnotenia mestaPezinka. Pred-
metom zmluvy je určenie ratin-
gového hodnotenia podľa ratin-
govej škály a komplexné po-
súdenie súčasnej ekonomickej a
podnikateľskej situácie. Ratin-
gové hodnotenie má byť hotové
do konca októbra. Vedenie
mesta usúdilo, že v súčasnosti

má rating svoj význam, najmä z
pohľadu systému riadenia rizík
na úrovni mesta a na úrovni pro-
jektov, ktoré sa plánujú realizo-
vať. Od ratingového hodnotenia
mesto očakáva zvýšenie kredibi-
lity vo vzťahu k vonkajším veri-
teľom, zvýšenie prestíže, imidžu
mesta, jednoduchšie možnosti
čerpať lacnejšie úvery a oživenie
rozvojových a investičných pro-
gramov.

Ing. Jana Pešková
vedúca fin. oddelenia MsÚ
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(nedeľa) v Spoločenskej
sále – –
XXXI. ročník Medzinárodnej sú-
ťaže v spoločenskom tanci. Od
10.00 hod. – jednotlivé súťaže, o
19.00 hod. – Galaprogram;

(nedeľa) o 18.00 hod. v
Spoločenskej sále – –
nový koncertný program. Hosť:
ľudový rozprávač Števo Hrušti-
nec;

(piatok) o 19.00 hod. v
Spoločenskej sále –

– hudobné
skupiny Agafis, Signum laudis,
Alone in the dark;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– pokračovanie cyklu rozprá-
vok s detskou súťažou. Di-
vadlo BUM BÁC – Žabí princ;

(utorok) o 10.00 hod. –
– pô-

vodný slovenský muzikál pre deti
MŠ a ZŠ v podaní CVČ Malacky
pod vedením Z. Maďarovej-Vy-
chodilovej;

(štvrtok) o 19.00 hod. v
Salóniku – –
pokračovanie cyklu prednášok V.
Černuškovej. Karmické
ochorenia;

(sobota) vo Veľkej a Malej
sále – – III. ročník Pezin-
ského amatérskeho filmového
festivalu;

(nedeľa) o 15.30 hod. vo
Veľkej sále –

– benefičný kon-
cert. Výťažok bude venovaný na
Detskú onkológiu v Bratislave.
Organizuje Agentúra Camillius v
spolupráci s KC Pezinok a Mes-
tom Pezinkom.

2. FK: Káva a cigarety
USA, JAP, TAL

3. – 4. Góóól USA
5. – 6. Hrubeš a Mareš sú ka-

maráti do dažďa ČR
8. – 9. 3:15 Zomrieš USA

10. – 11. Život je čudo JUH, FRA
12. – 13. Wallace a Gromit USA

30. 10.
PEZINSKÝ STRAPEC

13. 11.
SENZUS

18. 11.
KONCERT V

KLUBE MLADÝCH

20. 11.
AHOJ ROZPRÁV-

KA

22. 11.
STRAŠIDELNÝ ZÁMOK

24. 11.
HOVORY O ZDRAVÍ

26. 11.
PAFF

27. 11.
LEN S LÁSKOU MÁ

SVET NÁDEJ

(sobota) o 13.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

Slovenského zväzu
telesne postihnutých;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

– Filip Rázga – Subjek-
tívny dokument;

7. 11. – 30. 11.

Výstava fotografií.

5. 11.
SPOLOČENSKÉ

POSEDENIE

7. 11.
VERNISÁŽ VÝ-

STAVY

Ing. FILIP RÁZ-
GA – Subjektívny dokument.

Dnes:

Téma:

VÝSTAVA:

15. FK: Kto sa bojí Virginie
Wolfovej? USA

16. – 17. Príbeh modrej planéty
FRA,TAL

18. Rukojemník USA
19. – 20. Erasmus 2

VB, FRA, RUS
22. – 23. Hotel Rwand VB,TAL

24. FK: Metropolis NEM
25. – 27. Legenda o Zorrovi USA
29. – 30. 40 rokov panic USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

– kaž-
dú stredu od 18.00 do 19.00 hod.,
jednorazové vstupné 20 Sk;
– , denne od 7.30

do 18.00 hod., vstupné 20 Sk/
hod.;
– , uto-
rok a štvrtok od 10.00 do 12.00
hod., dobrovoľné vstupné;
–

, denne od 13.00 do 18.00
hod., vstupné 20 Sk/hod.;
– , piatok a
sobota, od 18.00 do 22.00 hod.;
–

, sobota od 15.00 do
17.00 hod.

Možnosť prihlásiť sa ešte na
počítačový kurz – základy práce s
počítačom, práca s Wordom a Ex-
celom.

4. 11. o 17.00 hod. – vernisáž vý-
stavy obrazov

;
24. 11. o 17.00 hod. – beseda na

tému
.

utorok – piatok
10.00 – 12.30 hod., 13.30 – 18.00
hod., sobota 10.00 – 16.00 hod. V
nedeľu a pondelok je zatvorené.

–
–

Ponúkame po telefonickej ob-
jednávke degustácie vín v pivnič-

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

PRAVIDELNÁ PONUKA:
TAO – cvičenie pre ženy,

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s RC, internetom, PC
hry

Klubovňa pre mládež

Tvorivé detské dielne v Hy-
pernove

Ľubomíra Rapoša
– Poklady mincí z Pezinka a oko-
lia

Vojenské pamiatky v Pe-
zinku a okolí

Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vinár-

stva podMalými Karpatami

Výstavy a podujatia:

Stále expozície:

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plas-
tika

ných priestoroch múzea (033/641
2057, 641 3347).

– výstava o histórii
hudobných združení v regióne a
ukážky ľudového odevu z regiónu.
Vznikla pri príležitosti Vinobrania
2005. Kurátorka Miriam Sandtnero-
vá, výstava potrvá do 20. 11. 2005.

(streda) –
– pokračovanie

cyklu Ako to robili naše babky, v
priestoroch múzea o 16.00 hod.
Prednášku a ukážky varenia vedie
PhDr. Danka Kopálová, vstup voľný.

utorok – piatok

Výstava:

Akcie a podujatia:

Pred muziku

23. 11. Kysnuté pečivo
na vianočný stôl

Otváracie hodiny:

8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod.,
nedeľa 13.00 – 17.00 hod. V pon-
delok je zatvorené.

– výstava
prác z maliarskeho sympózia. Ver-
nisáž bude 18. novembra 2005 o
17.00 hod. Svoje práce vystavuje
desať maliarov pod vedením pro-
fesora Jána Bergera.

Galéria sídli na Potočnej ul. č. 5 a
je otvorená denne okrem pon-
delka od 14.00 – 17.00 hod.

MALÁ FRANKOVÁ

Mestské múzeum v Pe-
zinku ponúka v týchto
dňoch záujemcom ojedi-
nelú výstavu Poklady mincí
z Pezinka a okolia. Náv-
števníci majú možnosť vi-
dieť niektoré typy mincí,
ktoré sú vystavené vôbec
prvýkrát, napr. unikátny by-
zantský solid z 8. storočia
n.l. prípadne medailu z koru-
novácie cisára Maximiliána
II. v Bratislave. Spolu je vy-
stavených takmer 500 min-
cí zo 117 štátov a historic-
kých území Európy, ktoré boli
súčasťou pokladov obsahujúcich
spolu vyše 2500 mincí. Návštev-
níci tiež majú možnosť vidieťnádo-
by, v ktorých sa mince v rôznych
obdobiach uchovávali. Medzi nimi
je aj päť nádob, v ktorých boli po-
klady mincí aj v skutočnosti ukryté
a neskôr nájdené. Sprievodným

materiálom k výstave je numizma-
tický katalóg, dokumentujúci všet-
kých 80 doteraz známych nálezov
z Pezinka a okolia, medzi ktorými
nechýba ani najnovší nález zo Svä-
tého Jura z roku 2004, obsahujúci
viac ako 800 mincí. Výstava potrvá
do 15. decembra 2005.

(pw)


