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Ako sme uviedli v minulom
čísle Mesto Pezinok požiadalo
Slovenskú ratingovú agentúru
TM o vypracovanie ratingového
hodnotenia. Podľa agentúry má
Pezinok stabilné hospodárenie
a priaznivé podmienky pre roz-
voj podnikania s cieľom rozvoja
mesta.

Mestu Pezinok bolo priradené
ratingové hodnotenie:

Viac informácií prinášame na
2. strane.

dlho-
dobý korunový rating – BBB-
(stabilný výhľad), dlhodobý
devízový rating – BB+ (sta-
bilný výhľad), krátkodobý ra-
ting – S2.

(mo)

Jeseň na sídlisku Za hradbami. Snímka M. Oravec

Mesto Pezinok má nové logo,
ktoré sa bude využívať na pre-
zentáciu doma i v zahraničí.
Budú ním označené propagač-
né a spomienkové predmety.
Logo tvorí erb mesta umiest-
nený v srdci, okolo je nápis: Pe-
zinok – srdce malokarpatského
regiónu. Autorkou loga je Jela
Pálešová. (mo)

Vážení spoluobčania,

v sobotu 26. novembra sa uskutočnia voľby do zastupiteľstva Bra-
tislavského samosprávneho kraja. Keďže sa predpokladá nízka
účasť voličov, dovoľujeme si vás vyzvať, aby ste sa zúčastnili vo
voľbách, pretože len zvolením pezinských poslancov dokážeme
presadiť záujmy nášho mesta a našich občanov. Ide o veľa a len
osobná účasť poslancov – Pezinčanov je zárukou, že sa podarí
riešiť obchvat mesta, problémy škôl, zdravotníctva, dôchodcov a
mnohé ďalšie v prospech Pezinka. Uvedomme si, že každý hlas
rozhoduje a príďme voliť. Každý z nás, v prospech seba, svojej
rodiny, v prospech nášhomesta.

Mgr. Oliver SOLGA, primátor
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

V sobotu 26. novembra sa usku-
točnia voľby do krajskej samo-
správy. O post predsedu Brati-
slavského samosprávneho kraja
sa uchádza desať kandidátov a
do 50-členného zastupiteľstva
kandiduje 399 kandidátov.

V okrese Pezinok budeme voliť
predsedu a piatich poslancov,
ktorí nás budú zastupovať v za-
stupiteľstve BSK. Na päť posla-
neckých miest kandiduje 39 kan-
didátov, z toho 20 je z Pezinka. O
zvolení poslancov rozhodnú
počty hlasov.

Voliči na volebnom lístku môžu
označiť jedného kandidáta na
predsedu a maximálne piatich na
poslanca zastupiteľstva. V prípa-
de, že predseda nebude zvolený
v prvom kole, koná sa druhé kolo
voľby v sobotu 10. 12. 2005.

Všetci voliči mali dostať z evi-
dencie obyvateľstva oznámenie o
čase a mieste konania volieb.
Občania môžu skontrolovať či sa
ich meno nachádza v zozname
voličov a preveriť, či sú ich uve-
dené údaje pravdivé a úplné.
Zoznamy sú na MsÚ v Pezinku,
evidencii obyvateľstva (na príze-
mí) na Radničnom nám. č. 7.

Vo volebnej miestnosti volič
preukáže svoju totožnosť občian-
skym preukazom.

Ďalšie materiály k župným
voľbám nájdete vo vnútri čísla.

(mo)

V minulom čísle sme nedopatre-
ním uviedli, že v okrese Pezinok
sa budú voliť do zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho
kraja štyria poslanci, správne má
byťpäť.

Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia



Slovenská ratingová agentúraTM, ktorá je lídrom na slovenskom ratin-
govom trhu, priradila mestu Pezinok toto hodnotenie:

Dlhodobý korunový rating BBB - (stabilný výhľad)

Dlhodobý devízový rating BB +

Krátkodobý rating S 2

Mestu Pezinku bolo priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kate-
górii . V
kategórii

, čo je najlepšie možné krátkodobé hodnotenie pre sub-
jekty dosahujúce ratingové hodnotenie BBB-.

– Pezinok je okresným mestom rozprestierajúcim sa na úpätí pohoria
Malé Karpaty, z politicko-správneho hľadiska patrí do Bratislavského
kraja. Počtom obyvateľov 21 954 k ultimu roka 2004 patrí medzi menšie
mestá v SR. Pezinok je v súčasnosti moderným mestom s vybudovaným
priemyslom (najmä drevospracujúcim, tehliarskou a stavebnou výro-
bou), kvalitnou vinárskou produkciou, rozvinutým obchodom a zaujíma-
vými historickými pamiatkami. Miera nezamestnanosti v meste sa pohy-
buje pod úrovňou 4 percent. Mesto má veľký potenciál pre svojďalší roz-
voj aj vzhľadom na blízkosť hlavného mesta SR Bratislavy, ľahkú do-
stupnosť cestnou a železničnou dopravou ako aj pretrvávajúcu tradíciu
vinohradníctva a vinárstva.
– V oblasti strategického rozvoja má mesto definovanú jasnú víziu o svo-
jom budúcom profile aj napriek tomu, že v súčasnosti ešte nemá for-
málne spracovaný základný strategický dokument Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja. K hlavným rozvojovým oblastiam mesta patria by-
tová výstavba, budovanie priemyselných zón a podpora cestovného
ruchu. Mesto využíva aj potenciál plynúci z blízkosti hlavného mesta SR.

transakcií v slovenských korunách BBB- (stabilný výhľad)
transakcií v cudzích menách mu bolo priradené ratingové

hodnotenie BB+ (stabilný výhľad). Krátkodobé hodnotenie mesta
Pezinka je S2

Zdôvodnenie:

– Finančné hospodárenie mesta je vyrovnané. K ultimu roka 2004
mesto vytvorilo prebytok hospodárenia v objeme 2 127 tis. Sk, disponi-
bilné prostriedky mesta dosiahli takmer 73 mil. Sk. Zadĺženosť mesta
dosahuje bezpečné hodnoty – k ultimu roka 2004 bola zadĺženosť k
bežným príjmom 15,9 percentná, pričom zákonom stanovený limit je
60 percent.
– Systém interného riadenia vrátane predpisovej základne, ktorá upra-
vuje fungovanie MsÚ, nakladanie s majetkom a finančnými prostried-
kami je v podmienkach MsÚ na vysokej úrovni. Podporným nástrojom
interného riadenia je komplexný informačný systém, ktorý je zavedený
na MsÚ od roku 2005.
– Mesto vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania s cieľom

rozvoja mesta a zvýšenia kúpyschopnosti obyvateľov. V rámci vzá-
jomnej spolupráce a komunikácie s podnikateľskou sférou bola zria-
dená platforma Klub podnikateľov; propagácii činnosti podnika-
teľských subjektov na území mesta napomáha aj časopis Pezinský
podnikateľ.

Prira-
dené ratingové hodnotenie s prívlastkom stabilný výhľad nás zaradilo
medzi také mestá ako Piešťany, Ružomberok, Humenné, Sereď, Brati-
slava-Petržalka. Podľa uvedených symbolov mesto nesie primerané
investičné riziko, ktoré nie je prekážkou pri poskytovaní finančných pro-
striedkov na napĺňanie rozvojových programov mesta. Očakávam, že
priaznivé ratingové hodnotenie nám prinesie výhodnú pozíciu pri vy-
jednávaní nových úverov, ktoré plánujeme v novom rozpočtovom roku
na financovanie rozsiahlych rekonštrukcií na majetku mesta.

Čo povedali na ratingové hodnotenie?
Mgr. Oliver Solga, primátor:

Ing. Jana Pešková, vedúca finančného oddelenia MsÚ:

Výsledky ratingového hodnotenia ma
nielen potešili, ale aj utvrdili v tom, že cesta na ktorú sme nastúpili v de-
cembri 2002 je nielen správna, ale už prináša svoje ovocie mestu i jeho
občanom. Som rád, že sme sa priradili k najprosperujúcejším mestám
Slovenska a toto dobré hodnotenie nám umožní ďalší rozvoj.

Poslanci budú
prerokúvať schválenie rozpočtu
na rok 2006, informácie o majetku
mesta, vyhodnotenie činnosti pri-
mátora a hlavnej kontrolórky, plán
práce Mestskej rady a Mestského
zastupiteľstva na r. 2006, prevody
majetku a iné.

Záznam zo zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva odvysiela TV
Pezinok v 51. týždni.

Posledné riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v
tomto roku sa uskutoční 16. de-
cembra o 8.30 hod. v zasadačke
Mestského úradu na Radnič-
nom námestí č. 7.

(mo)

týmto územím," povedal nám primátor Oliver Sol-
ga.

Ponuka územia Rozálky bola očividne lákavá a na
trhu nehnuteľností zaujímavá. Primátor si myslí, že jej
hodnota sa bude ešte zvyšovať, preto nevidí dôvod s
predajom sa veľmi ponáhľať. Malo by sa dobre zvážiť
komu pozemok predať, čo by tu malo byť, a do-
siahnuť, aby pripravovaná výstavba spĺňala všetky
urbanistické a architektonické kritériá.

Účasť na veľtrhu nehnuteľností mala ale aj ďalší
význam, prítomní pracovníci mestského úradu v
stánku ponúkali aj propagačné materiály o meste a
kultúrno-spoločenských podujatiach. Nonstop pre-
biehala aj obrazová prezentácia mesta, ktorú pripra-
vil pracovník MsÚ Jaroslav Féder. (mo)

V dňoch 28. – 30. septembra sa uskutočnil v brati-
slavskom Národnom tenisovom centre Veľtrh ne-
hnuteľností SlovReal Invest 2005. Je to jediné po-
dujatie tohto druhu na Slovensku so zameraním na
investičné príležitosti do nehnute ľností.

Ako jediné zo Slovenska, sa na veľtrhu zúčastnilo
mesto Pezinok. Hlavným dôvodom účasti bola po-
nuka na investičné zhodnotenie areálu Rozálka,
ktorý je určený na domovú zástavbu.

"Z tohto pohľadu môžeme účasť na veľtrhu hod-
notiť ako úspech, keďže na našu ponuku zareago-
valo jedenásť záujemcov. Všetky ich ponuky na
kúpu pozemku si vypočuje mestské zastupi-
teľstvo, ktoré potom určí ďalší postup narábania s

Mesto Pezinok sa po odchode pošty z budovy mest-
ského úradu (k čomu sa jednostranne rozhodlo vede-
nie pošty) snažilo nájsť nájomníka, ktorý by si prena-
jal celú uvoľnenú plochu. Opakovane sa hľadal ban-
kový alebo poisťovací subjekt, a aj keď podmienky
prenájmu boli vcelku výhodné, vrátane stráženia ob-
jektu, záujemca sa nenašiel.

Preto sa rozhodlo, že umiestnením ľahkej konštruk-
cie sa tam vytvorí niekoľko kancelárií, do ktorých sa
presťahujú nájomníci z vedľajšej budovy na Radnič-
nom nám. č. 9. Tento mestský dom už potrebuje roz-
siahlejšiu rekonštrukciu, ktorá sa začne v budúcom
roku. Ráta sa s nadstavbou podkrovia, vybudovaním
nových inžinierskych sietí, sociálnych zariadení a
inými rekonštrukčnými prácami, ktoré celkovo zvýšia
kvalitu týchto priestorov. Zmení sa aj vonkajší vzhľad
budovy, z ktorej sa stane pekný renesančný objekt
ako kedysi. (mo)

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
na svojom zasadnutí 11. novembra
schválilo pomenovanie v novozasta-
venej lokalite Za záhumenicami v
Cajlanskej časti mesta, medzi sídlis-
kom Muškát I. a Bokesovou ulicou.

Nová ulica ponesie názov
, po významnom rodákovi

(vedecký pracovník, astronóm, ve-
dúci pracovník Slovenskej akadé-
mie vied, predseda Slovenskej ast-
ronomickej spoločnosti, člen Medzi-
národnej astronomickej únie), ktorý
žil v rokoch 1932 – 1993.

Oficiálny názov celej novozastave-
nej lokality je

Ulica
Dr. Štohla

Záhumenice. (mo)

Mesto Pezinok pripravuje zmenu Územného
plánu mesta. Návrh zatiaľ tvorí 24 zmien a dopln-
kov. Keďže nejde o dokument, v ktorom by sa
zmeny robili v krátkych obdobiach, jeho príprave
venujú náležitú pozornosť.

V týchto dňoch sa uskutočnili ďalšie verejné pre-
zentácie navrhovaných zmien ÚP, ktoré už boli nad
rámec povinností stanovených v zákone.

Prvou bola beseda v pezinskej telvízii, kde o pri-
pravovaných zmenách hovorili primátor Oliver
Solga a spracovateľ zmeny ÚP Ing. arch. Pleidl.
Obaja sa zúčastnili aj na ďalšej prezentácii formou
verejného zhromaždenia občanov, ktoré sa usku-
točnilo v Dome kultúry. Návrh zmien ÚP bol prezen-
tovaný aj v predajni Billa, kde bol vo výklade vysta-
vený veľkorozmerný plán mesta s vysvetlivkami.
Schválenie zmien ÚP mestským zastupite ľstvom
sa očakáva vo februári budúceho roku. (mo)



« je súčasťou ZŠ Orešie

MŠ Bystrická 3 73 24,33

MŠ Holubyho 2 44 22

MŠ gen. Pekníka 4 95 23,75

MŠ Svätoplukova 6 141 23,5

MŠ Vajanského 5 119 23,8

MŠ Za hradbami 6 126 21

MŠ Záhradná 2 47 23,5

MŠ Orešie 2 50 25

30 695 23,17

«

Spolu

Počet
tried

Počet
detí

Priemer
detí v triede

ZŠ Fándlyho 27 718 26,59

ZŠ Holubyho 14 280 20

ZŠ Kupeckého 25 636 25,44

ZŠ Na bielenisku 20 409 20,45

ZŠ Orešie 10 201 20,01

96 2244 23,37Spolu

Počet
tried

Počet
žiakov

Priemer
žiakov v triede

Na hrobe slávneho rodáka gen.
Karola Pekníka (1900 – 1944) na
pezinskom cintoríne 7. novem-
bra odhalili pamätnú tabuľu. Na
slávnosti sa zúčastnili predstavi-
telia mesta na čele s primátorom
Oliverom Solgom, č lenovia
Miestnej organizácie Zväzu pro-
tifašistických bojovníkov a ďalší
občania.

Karol Pekník počas 2. svetovej
vojny pôsobil ako druhý náčelník

Hlavného štábu Ministerstva ná-
rodnej obrany. Po začiatku SNP
odišiel z Bratislavy do Banskej
Bystrice a od 4. septembra 1944
bol náčelníkom operačného od-
delenia Veliteľstva 1. čs. armády
na Slovensku. Prispel k riešeniu
stratégie a taktiky ozbrojeného
boja proti fašizmu. Po ústupe do
hôr padol v prestrelke s nemec-
kou jednotkou blízko Pohron-
ského Ruskova. (mo)

V dome kultúry v Pezinku sa 3.
novembra uskutočnilo rozdelenie
nových nájomných mestských
bytov na Zumberskej ulici.

Komisia sociálnej starostlivosti
pri Mestskom zastupiteľstve vy-
brala z došlých žiadostí 72 rodín,
ktoré spĺňali stanovené podmi-
enky na získanie bytu. Keďže by-
tov na rozdelenie bolo len 37, vý-
ber sa uskutočnil žrebovaním. Pri
výbere boli prítomní všetci opráv-
není žiadatelia o byty, nechýbali
ani niektorí poslanci MsZ a TV Pe-
zinok.

Vyžrebovaní žiadatelia neskrý-
vali veľkú radosť zo získania bytu.
Boli medzi nimi prevažne mladí
ľudia, ktorým sa podstatne zlepšia
životné podmienky.

V bytovke na Zumberskej ulici
bolo dokončených 41 bytov, z toho
37 bolo vyžrebovaných, dva boli
určené pre vozíčkárov, jeden bol
ako náhrada za iný byt a jeden
zostal k dispozícii mestu.

Rekonštrukcia bývalého zdra-
votníckeho pavilónu pri Pinelovej
nemocnici si vyžiadala náklady 28
miliónov Sk. Sumu 17 mil. sa poda-
rilo získať ako výhodný úver zo
Štátneho fondu rozvoja bývania, 7
mil. je nenávratná dotácia z Minis-
terstva výstavby a regionálneho
rozvoja a štyri milióny uvoľnilo zo
svojho rozpočtu mesto na zvýše-
nie kvality bývania. (mo)

Dovolte abych sa hnet na za-
čátku tehoto stĺpka podzekoval
pany Šmahofskej za komply-
menty, keré mi napísala v minu-
lém čísle Pezinčana. Kedže sa
snažím byt aspon trocha džentl-
men, vým, že dáme sa patrý
nečo podobné vrácit, napíšem
totok: Milá Ruženka, len človek
múdry, vzdelaný skromný a roz-
hledzený to chápe, tak jako vy a
neurazý sa, aj ket je mu nečo
neprýjemné. A len človek praco-
vitý a usilovný ešče aj sedne a
napíše o tém nekolko rátkú do
Pezinčana. Dakujem aj šeckým
tým, čo mi píšu elektronycky
(snažím sa každému odpove-
dat), písomne do redakcie a aj
telefonujúcim. Každá vaša po-
chvala je taký malý motorček,
kerý mi pomáha písat dalšé stĺp-
ky.
Kedysik dávno, to sém ešče any
já nežil a maly zme společný štát
s Čechma, kerému dodneska
hovorýme „Prvá republika“, fte-
dajší pán prezident mal heslo
„Nebát sa a nekradnút!“ Otftedy
prešlo hodne času a ludé si to
heslo aj šelijako poprispúsobo-
valy a poprevracaly, ale neskaj
by sa znova nečo podobného
zešlo oprášit, ale nélen oprášit,
ale zebrat si to aj za svoje. Po-
výte si, že ryba smrdzí od hlavy
a neny ste any tak daleko ot prav-
dy. Fčúl je ale čas tú smradlavú
hlavu vymenyt za takú, čo ešče
nesmrdzí, alebo ju tam nechat aj
nadálej smrdzet a tvrdzit, že ne-
smrdzí o nyšt mén, jako bárkerá
druhá. Možno si povýte, že je to
jedno a že váš hlas aj tak neroz-
hodne. Já hovorým, že jedno je
len kolečko na táčkach a zrovna
tvúj hlas rozhodne. V župe je
neskaj uš tólko penes, že by sa
šelyčo dobré dalo za to posta-
vyt. Naprýklat opchvat Pezinka
namýsto lanofky z Petržalky na
hrad. Lanofka je velyce pekná
vec, ale ve Švajčársku, a to tu
ešče dĺho mat nebudeme. Op-
chvat je vec rozumná, dúležitá a
jako sa tak kukám z okna, po-
maly aj nevyhnutná. Len ešče
any porádne nevým, gdo je za a
gdo je proci, mosím si to friško
ešče poziscovat a rozvážit.
Možno sú pre vás dúležité inačé
veci, tak si to téš ziscite a za-
rýcte sa podla teho. Toto za vás
nygdo neurobý. Takto si zvolýte
teho svojho a ket sa ukáže ča-
sem v našem mesce (a to si píš-
te, že sa ukáže, lebo v Pezinku
je dobre), móžete si ho negdze
počkat a opýtat, prečo ešče neu-
robil, to čo vám slúbil. Zádrhel
demokracie je ale f tém, že to
móžete urobyt klydne aj ftedy,
ket volyt nepújdete. Ale o tém
nekedy nabudúce.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Strýco Lajo

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva na svojom novembrovom
zasadnutí schválili II. novelu roz-
počtu Mesta Pezinka na rok 2005.

Navýšenie príjmov a výdavkov
vyrovnaného rozpočtu po I. novele
(320 177 tis. Sk) predstavuje 57
371 tis. Sk. Konečný upravený roz-
počet v príjmovej a výdavkovejčasti
na rok 2005 teda je 377 548 tis. Sk.

V príjmovej časti došlo k zreálne-
niu rozpočtu pri miestnych daniach
(daň z príjmov fyzických osôb, daň
za užívanie priestranstva), pri po-
platkoch (miestny poplatok za ko-
munálne odpady, úhrady Lesy, ná-
jom nebytových priestorov, správne
poplatky) a pri sponzorských prí-
spevkoch a dotáciach. Prvýkrát sa
v rozpočte mesta objavili pro-
striedky z Európskej únie (1344 tis.
Sk na projekt Partnerstvo cez ža-
lúdok).

Vo výdavkovej časti boli zreál-
nené hodnoty pri položkách: mzdy
a odvody – MsÚ, Spoločný obecný
úrad, polícia, údržba a vybavenie
budov, cestovný ruch, likvidácia od-
padov, verejná zeleň, údržba det-
ských ihrísk, verejné osvetlenie, bý-
vanie, vzdelávanie a opatrovateľ-
ská služba, prevody do fondov a
iné. (mo)



Od rána bolo v škole rušno. Žiaci
sa náhlili do školy spolu s rodičmi a
niesli svoje krásne vyrezané tekvi-
ce. Niektorí mali aj starosti, ako
takú obrovskú tekvicu do školy
priniesť. Tekvičiek pribúdalo,
akoby sa pretekali, ktoré budú väč-
šie a krajšie. Zrazu na nás pozerali
najrôznejšie strašidielka: ježiba-
ba, kačka, slimák, bábätko, čaro-
dejnica. Na každú bola radosť po-
zerať. Ťažká úloha stála pred všet-
kými žiakmi školy – vybrať tú naj-
krajšiu. Podarilo sa! Zvíťazila ježi-
baba a autor bol odmenený.

Podvečer sa mohla slávnosť
začať. Aj počasie nám prialo.
Žiačky štvrtého ročníka Kajka,

Paťka a Barborka nás sprevádzali
celým programom. Všetky vystú-
penia detí boli pekné, či to boli
scénky, piesne i tance. Džavot detí
a svetielka tekvičiek prilákali deti a
rodičov zo sídliska, ktorým sa
naša oslava veľmi páčila. Po
skončení programu si mohli všetci
pochutnať na dobrotách zo zele-
niny a ovocia, ktoré pripravili ši-
kovné ruky mamičiek, ockov a uči-
teliek.

Tak sa skončil jeden pekný je-
senný deň v Základnej škole Na
bielenisku, na ktorý sa každý rok
všetci tak tešíme.
Ďakujeme žiakom, rodičom i uči-

teľom. Žiaci 1. stupňa

Som telesne postihnutý dôchodca, bývam Za hradbami.Často chodím
do mesta, k lekárovi, na poštu či za inými povinnosťami, prechádzam
cez rušnú komunikáciu na Holubyho ulici pred Domom kultúry. Možno
povedať, že tadeto prechádzajú denne stovky ľudí, niektorí idú do
veľkého nákupného strediska, kde je aj pošta, mnohí však idú cez Po-
točnú ulicu smerom na námestie.

Problémom je, že v tomto úseku nie je vyznačený priechod pre chod-
cov, autá a motorky tu jazdia rýchlo, následkom čoho tu dochádza k
veľmi nebezpečným situáciam. Aby sa predišlo zraneniu alebo ohroze-
niu života chodcov, žiadame zodpovedných pracovníkov mesta, aby sa
urýchlene zaoberali týmto problémom a zariadili tu vyznačenie priecho-
du.

V žiadnom prípade neobstojí argument, že na tejto ulici je viacero prie-
chodov, treba ich budovať tam, kde je to nevyhnutné. A tu to naozaj tre-
ba. Motoristi, ktorým sa bude zdať jazda mestom pomalá a komplikova-
ná, môžu jazdiťpo inej ceste. (ľs)

Strýco Lajo, nedá mi, aby som
neutrúsil malú poznámku na Tvoje
príspevky v Pezinčanovi. Vždy si
najskôr prečítam Stĺpek po na-
šem. Starý rebel Lajo sa jednodu-
cho nezaprie, naďalej je aktívnejší
ako väčšina jeho mobilných spolu-
občanov.

Septembrový "Stĺpek" Ti vyšiel
na jednotku. Keď som čítal ten
návrh na premenovanie námestia,
hneď som si pomyslel, že takáto
vec predsa nemôže prejsť. Vý-
borne som sa zabavil aj na Tvojom
dialógu s primátorom mesta,
ohľadne rušenia nočného pokoja.
Mali sme možnosť vidieť, ako sa
dá prejaviť odlišný názor na vec,
bez vášní a urážok.

Mám aj protinázor. Tiež som si
všimol tú záplavu nových mien, no
ani moje neznie veľmi pezinsky,
hoci sa tam vyskytuje už tridsať
rokov. Čo tam po tom, ako sa kto
volá, keď sa raz niekto cíti ako Pe-
zinčan – tak ním aj je!

Pred pár dňami sa vrátil švagor z
mesačnej návštevy Slovenska, a
jedna vec ma zaujala z jeho po-
strehov. Na Slovensku vraj ľudia
málo chvália jeden druhého. Málo
sa nadchýňajú kvalitami iných
(svoje kvality však vedia oceniť!).
Zriedkavo počuť napríklad po-
známku: "Pán vrchný, povedzte
vášmu kuchárovi, že ten biftek bol
úplne skvelý!" alebo "Ako to, že sa
vám podarí vždy taká krásna kyti-
ca?". Čo sa týka tej kytice, vždy
keď ju tu v Kanade idem kúpiť a
dostanem ometlo, spomeniem si
na Romanu Nestarcovú, ktorá mi
kedysi dávno, uviazala za tridsať
sekúnd úplne fantastickú bukrétu
– a to sa tým ani neživila. Myslím
si, že ľudia by sa nemali báť po-
chváliť niečo, čo sa im páči, a ne-
mali by len haniť,čo im nie je podľa
ich gusta. O to viac ma potešil
príspevok Ruženy Šmahovskej z
Grinavy, ktorá dala úprimne naja-
vo, že sa jej Lajove filozofovanie
páči.

Jindro Jirka
Vancouver, Kanada

V dňoch 24. – 26. októbra sa
žiaci zo Základnej školy v Pezin-
ku, Fándlyho ul. zúčastnili na I.
ročníku trojdňového kurzu Po sto-
pách II. svetovej vojny. Kurz učite-
lia pripravili pre žiakov 9. ročníka.
Je zameraný na pochopenie de-
jinných súvislostí a výchovu k tole-
rancii, rasovej a národnostnej
znášanlivosti, potláčanie preja-
vov antisemitizmu a xenofóbie. Je
doplnkovou aktivitou k obsahu
učiva dejepisu 9. ročníka a ob-
čianskej výchovy.

Trasa kurzu viedla po pamät-
ných miestach SNP na Slovensku
a zavŕšená bola prehliadkou kon-
centračných táborov v Osvie-
nčime a v Brezinke (Birkenau) v
Poľsku. Snahou učiteľov je kla-
sické vyučovanie v školských lavi-
ciach dopĺňať o netradičné aktivi-
ty, v ktorých sa deti čo najviac
priblížia preberaným témam v
reálnom prostredí. Kurz nadviazal
na úspešnú sériu turisticko-po-
znávacích kurzov pre žiakov 8.
ročníka, ktoré sa v škole organi-
zujú už päť rokov.

Alena Golianová

Obrázok súčasnosti – na našich sídliskách sa bytovky odievajú do
nového šatu. Niekde sa zatepľuje, inde sa robia aj nadstavby. V jed-
nom i druhom prípade je to významný prínos pre užívateľov, ale aj pre
mesto, ktoré získava pekný vzhľad a krajšie farby.

Snímky: M. Oravec

Dňa 27. októbra som išla na Po-
likliniku v Pezinku na lekárske oše-
trenie. O 13.30 som si pred budo-
vou uzamkla bicykel. Aké bolo
moje prekvapenie, keď som o pol
hodiny vyšla z polikliniky a môj
bicykel tam nebol. Poobzerala
som sa po okolí, ale bicykla ne-
bolo nikde. Celá rozrušená som
išla krádež ohlásiť na Mestskú
políciu v Pezinku. Tu ma čakalo
ďalšie prekvapenie, službukonaj-
úci policajt na vrátnici ma odbil
tým, že to je potrebné ohlásiť na
štátnej polícii, nakoľko bol bicykel
uzamknutý a to sa kvalifikuje ako
trestný čin. Neurobil žiaden zá-
znam, nezaevidoval si, kde ku
krádeži prišlo. To mestskú políciu
vôbec nezaujíma?

Myslím si, že Mestská polícia v
Pezinku by sa mala o to zaujímať,
pretože krádeže bicyklov v našom
meste sú na dennom poriadku a
sústrediť sa na kontrolu miest,
kde sa bicykle kradnú. Sú mestá,
napríklad Nové Zámky, kde sa
sústreďujú na boj proti bicyklovej
mafii.

Verím, že aj v Pezinku príde k
tomu, že budeme môcť bezsta-
rostne svoj bicykel odložiť, keď
pôjdeme k lekárovi alebo na ná-
kup. (eh)

REVIA– Malokarpatská komunitná
nadácia pripravuje v predvianočnom
období v partnerstve so sociálnym
oddelením Mesta Pezinka a Knihku-
pectvom Modul v Pezinku nový pro-
jekt s názvom Otvor srdce, daruj kni-
hu. Radi by sme obdarovali deti zo
sociálne slabších rodín knihou,
keďže ich rodičia im z finančných
dôvodov takýto darček nemôžu veno-
vať. V Knihkupectve Modul na Štefá-

nikovej ulici bude v čase od 28. 11. –
19. 12. 2005 nainštalovaný kútik s
knihami, po ktorých túžia spomínané
deti. V tomto čase budete mať mož-
nosť zakúpiť označené detské knihy
a my sa pred Štedrým dňom posta-
ráme o ich doručenie. Pomôžme
splniť vianočné knižné želanie detí,
potešte spolu s nami ich srdiečko a
staňte sa tak súčasťou veľkej rodiny
štedrých ľudí.



Na základe Uznesenia Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku č.
1-175/2005 zo dňa 22. 9. 2005

Mesto Pezinok ponúka na prená-
jom priestory rodinného domu na
Seneckej ulici č. 10 v Pezinku
(s.č. 1613, parc. č. 2790, podľa LV
č. 4234 v k.ú. Pezinok). Priestory
sú situované v bezprostrednej
blízkosti mestského cintorína,
blízko centra mesta.

rodinný dom pozostáva z jed-
ného podzemného podlažia a
dvoch nadzemných podlaží;

charakter priestorov umož-
ňuje vykonanie dispozičných
úprav podľa individuálnych po-
žiadaviek a na náklady klienta.

vyhlasovateľ súťaže sa zavä-
zuje, že najneskôr ku dňu podpí-
sania NZ zabezpečí zmeny z byto-
vých na nebytové priestory;

uchádzač musí vo svojej žia-
dosti uviesť ponúkané nájomné
(m /rok) a účel nájmu;

priestory budú uvoľnené a pri-
pravené na prenájom ku dňu 1. 1.
2006;

svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok
alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Pezinku v uzavre-
tej obálke, na ktorej bude uve-
dený názov a adresa záujemcu a
výrazné označenie heslom

. Lehota
na podávanie žiadostí končí dňa

vyhodnotenie výberového
konania sa uskutoční dňa

, za prítomnosti
všetkých záujemcov, ktorí v sta-
novenej lehote predložili svoje
žiadosti;

vyhlasovateľ si vyhradzuje
právo odmietnuť všetky pred-
ložené návrhy a zrušiť výberové
konanie;

prípadnú zmenu podmienok
zverejní vyhlasovateľ rovnakým
spôsobom ako jeho vyhlásenie a
písomne s tým oboznámi aj záu-
jemcov, ktorí do toho času podali
svoju žiadosť.

Účastníci výberového konania sa
môžu obrátiť vo veciach:

technických na Ing. Ivan Dube-
ka, vedúci oddelenia správy ma-
jetku, č.t.: 033/6901 170, e-mail:
dubek.ivan@msupezinok.sk;

organizačných na Mgr. Miro-
slava Šebestu, prednosta MsÚ –
vyhlasovateľ výberového kona-
nia, č.t.: 033/6901 111 (sekretariát
prednostu), e-mail: sebesta.miro-
slav@msupezinok. sk.

vyhlasuje Mesto Pezinok výbe-
rové konanie na prenájom ne-
hnuteľnosti.
Popis:

Charakteristika priestorov:

Podmienky:

"VK
RD na Seneckej ulici"

6. 12. 2005 o 14.00 hod.;

6. 12.
2005 o 14.30 hod. v budove
Mestského úradu na Radnič-
nom nám. č. 7, I. poschodie,
miestnosť č. 12

Kontakt:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

2

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vydala „Mimoriadne núdzové opat-
renia „ č. 4292/2005 a 4373/2005 – Opatrenia na ochranu územia SR pred zavlečením aviárnej in-
fluenz (vtáčia chrípka).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec v zmysle § 15 ods. 7 zákona č. 488/2002 Z.z. o
veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov požiadala Mesto Pezinok o súčinnosť pri
vykonaní súpisu hydiny v drobnochovoch ako podkladového materiálu pre centrálnu registráciu drži-
teľov hydiny. Súpis hydiny bude podkladom pre prípadný nákup očkovacích vakcín.

Žiadame vyplniť predtlačené ohlásenie a doručiť na MsÚ Pezinok, oddelenie životného prostredia
alebo do kancelárie prvého kontaktu

Na základe uvedeného Mestský úrad Pezinok, oddelenie ŽP, žiada drobnochovateľov hyd-
iny v termíne do 5. 12. 2005 o nahlásenie počtu chovaných kusov hydiny.

Upozornenie:
Za neposkytnutie súčinnosti, t. j. v prípade nenahlásenia počtu chovaných kusov hydiny sa
fyzická osoba dopúšťa priestupku. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci
uloží fyzickej osobe za tento priestupok pokutu do výšky 10000 Sk v zmysle ust. § 43 ods. 2
zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov.

Taktiež právnick osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie je povinná nahlásiť počet
chovaných kusov hydiny a v prípade neposkytnutia súčinnosti sa dopúšťa správneho delik-
tu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Senci uloží právnickej osobe a fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie za tento správny delikt pokutu do výšky 100 000 Sk v
zmysle ust. § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Chovateľ

Identifikácia chovu

1. Meno a priezvisko: .....................................................................................................

2. Bydlisko:.....................................................................................................................

3. Umiestnenie chovného priestoru: ..............................................................................

(uvedenie druhu chovanej hydiny s presným počtom)

1. sliepka: ......................................................................................................................

2. kačica: .......................................................................................................................

3. hus: ............................................................................................................................

4. morka: .......................................................................................................................

5. holub: .........................................................................................................................

6. iné: .............................................................................................................................

V Pezinku dňa: ....................................................

.........................................................................
podpis



Dominika Orságová 5.8.
Barbora Bauerová 27.9.
Milan Šmahovský 7.10.
Adela Balcová 17.10.
Liliana Marušicová 18.10.

Jozef Schindler 76 r.
Lýdia Pridalová 54 r.
PhDr. Dezider Kormúth 69 r.
Viktor Vinohradský 58 r.
Júlia Gogová 81 r.
Helena Mondoková 81 r.
Ľudmila Zámečníková 84 r.

Eduard Hacker 3.11.
Gustáv Valachovič 4.11.
Emília Štvrtecká 20.11.
Gabriela Oslejová 22.11.
Mária Blattnerová 26.11.
Genovéva Lišková 28.11.

Emília Ondrejková 3.11.
Alžbeta Búčková 5.11.
Karol Volner 7.11.
Zuzana Chalanyová 9.11.

70-roční

75-roční

Daniel Slamka a Miriam Krajčo-
vičová
Andrej Szabó a Monika Nižňanová
František Slamka a Barbora Tajc-
nerová
Peter Gašparovič a Gabriela
Treuerová
Michal Pollák a Zuzana Kováriková
Peter Kraus a Martina Geršičová
Juraj Slamka a MUDr. Eva Figu-
rová
Robert Adámek a Janka Kubičková
Martin Jerg a Silvia Valovičová
Mário Hrubík a Mgr. Silvia Feketová
Karol Amon a Soňa Žehnajová

Odišiel si navždy
nietŤa medzi nami
v našich srdciach
žiješ spomienkami.

Dňa 23. 11. 2005 si
pripomenieme 1. vý-
ročie úmrtia

.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spo-
mienku. Manželka Rozália a syno-
via Ernest a Peter s rodinami.

Ernesta
PETRAKOVIČA

Dňa 10. októbra
2005 sme sa na-
vždy rozlúčili s na-
šou drahou mamič-
kou a babičkou

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Syn Roman srodinou

Martou
PEKÁROVOU

Tak veľmi som chcel žiť
ale prišla tá chvíľa,
keď somvás musel opustiť.
Dňa 2. 11. 2005 bol
rok čo nás navždy
opustil otec

.
S láskou spomína
dcéra Anka s rodi-
nou

Ján NEVORAL

Dňa 17. 12. by sa
dožil významného
životného jubilea –
60 rokov, náš milo-
vaný

.
S láskou spomínajú

manželka, dcéra s rodinou a
ostatná smútiaca rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

František
ŠVANDTNER

So slzami v očiach a
smútkom v srdci
oznamujeme všet-
kým známym, že
nás 30. 10. 2005 vo
veku 69 rokov na-
vždy opustila naša
drahá a milovaná

,
rod. Richtáriková.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Alžbeta BABULÍKOVÁ

Dňa 10. 11. 2005
uplynuli 3 roky od-
vtedy, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý

.
S láskou a vďakou
spomína manželka, deti a ostatná
rodina.

Jozef SUCHÁREK

Dňa 14. 11. 2005
uplynuli 3 roky od
smrti našej drahej
mamy ababky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Dňa 6. 11. 2005 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
otec

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

tichú spomienku. S láskou spomí-
najú synovia Ján a Peter s rodina-
mi.

Pavol BUBENÍK

Odišiel si náhle, nečakane
na rozlúčku nebol čas.
Tvoj odchod zabolel
všetkých nás.

Dňa 9. 12. 2005
uplynú 3 roky, čo
nás náhle tragickou
smrťou opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko

.
S bôľom spomínajú manželka, deti
a ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

AntonKOVALÍK

Irena Molnárová 11.11.
Gizela Jelemenská 18.11.
Margita Gabiková 19.11.
Zdenka Gregušová 19.11.
Klára Goldová 24.11.
Lýdia Tesarová 24.11.
Mária Matiašková 27.11.

Vojtech Bauer 5.11.
Ján Novák 7.11.
František Stano 10.11.
Irena Belanová 17.11.
Alžbeta Pocciová 19.11.
Júlia Horváthová 26.11.
Anna Gschwandtnerová 29.11.
Štefan Maršo 29.11.

Mária Križanovičová 3.11.
Tomáš Weng 20.11.

Mária Kernová 17.11.
Marta Pivková 22.11.

Rudolf Ronec 4.11.

80-roční

85-roční

90-ročné

94-ročný

Dňa 10. 11. 2005
sme si pripomenuli
nedožité 90. výročie
narodenín nášho
drahého

,
na ktorého s láskou

spomína manželka, synovia s rodi-
nami, krstné deti s rodinami a celá
ostatná rodina.

Michala TUTKU

Dňa 24. 11. 2005 sa
dožíva 75 rokov na-
ša drahá mama a
babka

z Pezinka. K naro-
deninám všetko naj-

lepšie, veľa zdravia a šťastia do
ďalších rokov života prajú syn Jo-
zef, dcéra Marta a synAnton s rodi-
nami.

LýdiaTESÁROVÁOsud nevráti čo vzal
ostali spomienky a žiaľ.
Dňa 3. 12. 2005 uply-
nie rok od smrti náš-
ho milovaného man-
žela, otca a dedka

.
Ďakujeme všetkým,
ktorí mu spolu s na-
mi venujú tichú spomienku. Man-
želka a deti s rodinami.

MilanaMRAVCA

Už po tretí raz sa na ZŠ Fán-
dlyho v Pezinku uskutočnil tur-
naj okresného kola školskej ligy
v street hockey, v ktorom sa
stretli družstvá pezinských zá-
kladných škôl – Na bielenisku,
Fándlyho, Holubyho, Kupec-
kého a ZŠ Štúrova z Modry.

V desiatich turnajových zápa-
soch si prvenstvo bez prehry a
tým aj postup do krajského kola
vybojovala zostava zo ZŠ Ku-
peckého, pred ZŠ Fándlyho a
ZŠ Modra. Ligu pod záštitou
Slovak Telecomu organizuje
Slovenská hokejová únia. Jej
cieľom je podporiť športové akti-
vity na školách a zmysluplne
vyplniť voľný čas detí, keďže
hokejbal je ekonomicky prístup-
nejšou formou ľadového ho-
ke j a . Po dpo r u pro j e k tu
STREET HOCKEY vyjadrili
tento rok hokejisti Ľubomír
Višňovský a Rastislav Staňa a
turnaj sa stal otváracou akciou
Týždňa boja proti drogám na
ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku.

Alena Golianová

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku pozýva záujemcov o ume-
leckú fotografiu a poéziu na stret-
nutie s pani Evou Šiškovou – au-
torkou veršov a umeleckých foto-
grafií. Vernisáž výstavy s názvom
Molekuly vesmíru XII ako aj autor-
ské čítanie poézie sa uskutoční v
priestoroch Malokarpatskej kniž-
nice na Holubyho ul. 5 8. decem-
bra o 17.00 hod. (mk)

Aj keď si odišla,
niet ťa medzi nami,
ale v našich srdciach
žiješ stále s nami.

Dňa 15. 11. 2005 by
sa dožila 35 rokov
naša milovaná

,
rod. Bučeková.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

Smútiaca rodina

Anitka KLAMOVÁ

Uzávierka decembrového
čísla bude 12. 12.



Mladá speváčka Ivana Poláčková už
úspešne účinkovala na nejednej spe-
váckej súťaži, taktiež Pezinčanom už
mnohokrát dokázala svoj spevácky
talent. Svoj ostatný úspech dosiahla v
Jumbo centre v Košiciach na súťaži
Košický zlatý poklad. Je to autorská
pesničková súťaž a v sobotu 15. ok-
tóbra sa konal už jej 21. ročník. Zúčast-
nilo sa na ňom 114 účastníkov, z kto-
rých jedenásť postúpilo do finále. Ivana
sa tu nestratila a umiestnila sa na krás-
nom 3. mieste. Víťazom sa stala mladá
košická skupina Good Fancy. Zaujíma-
vosťou je, že súťaž prebiehala v pria-
mom prenose na Rádiu FM a Rádiu
Regina, hosťami boli populárna sku-
pina Desmod a Marián Čekovský. (pr)

; Na záver pezinského festivalu
To najlepšie z humoru na českej
scéne sme sa pozhovárali s jeho
riaditeľkou (na
snímke).

–

–

Zuzanou Horovou

Festival je veľkým poduja-
tím, jeho príprava si zrejme vyža-
duje veľačasu...

Rozhodovanie závisí, zrej-
me, od financií...

l

l

Príprava festivalu sa začína
hneď po ukončení predchádzajú-
ceho ročníka. Treba podať žiados-
ti o granty na ministerstvá a požia-
dať o finančné príspevky sponzo-
rov. Od februára už vyberáme in-
scenácie, vhodné na náš festival.
Napríklad na tento ročník pripravi-
la dramaturgička Radka Hrdinová
24 hier a ďalšie som vybrala aj ja.
Všetky si treba osobne pozrieť a
rozhodnúť sa, ktoré vyberieme na
festival. Je to najkrajšia práca
roka, chodím po divadlách a vybe-
rám to, čo je najvhodnejšie.

Samozrejme, niekedy finančné
nároky divadelných súborov sú
pre nás nesplniteľné. Musíme sa
zmestiť do finančného objemu,
ktorý máme k dispozícii. Ale pri
zabezpečovaní účasti účinkujú-
cich máme iné problémy. Naprí-
klad v tomto roku sme veľmi veľa
času venovali dohode s Dejvickým
divadlom, odkiaľ sme mali vyhliad-
nutú hru Příběhy obyčejného ší-
lenství. Už sme mali podpísané
zmluvy, v grafickom štúdiu boli
naskenované fotografie, mali sme
dohodnuté kto s kým bude spať v

hoteli, a predsa to nevyšlo. V tejto
hre totiž ako hosť účinkuje Jiří Bar-
toška, a ten sa rozhodol, že dá
prednosť ceste doAmeriky. Keďže
nemá alternátora, divadlo, hoci
veľmi chceli, mu-
selo účasť v Pe-
zinku odrieknuť.

Môžem pove-
dať, že všetci účin-
kujúci boli z diva-
delnej atmosféry
nadšení. Niektorí
tvrdili, že také mo-
hutné a srdečné
ovácie, akých sa
im dostalo od pub-
lika na záver vystúpenia, dlho ne-
zažili. Príjemne sa tu cítili, ale aj
moji spolupracovníci, všetci si
chválili, bolo tu super.

Od účinkujúcich nie. Dostalo sa
mi iba do uší, že pár ľudí sa vraj
vyjadrilo, ako som sa na tomto po-
dujatí nabalila. Je to však absolút-
ny nezmysel. Zo vstupného sa
festival predsa urobiť nedá, a to
ešte väčšiu časť sály zaberajú
miesta pre sponzorov, partnerov a
hostí festivalu. Z príjmov sa platí
DPH, 12 – 17 percent autorské
práva agentúram, percentá z pre-
daja vstupeniek. Okrem toho je tu
nájom priestorov, dosť nákladná
propagácia, odmeny personálu,

–

–

l

l

Ako sa českí
umelci v Pezin-
ku cítili?

Stretli ste sa aj s negatívnymi
reakciami?

honoráre umelcom a iné výdavky.
Práve v tomto roku sme v strate.
Schodok budeme musieť vykryť z
výnosov z Česko-slovenského
bálu v Prahe.

–

–

l

l

V budúcom roku má vaša
agentúra pripraviť festival To
najlepšie z humoru na sloven-
skej scéne v Mladej Boleslavi...

Ačo umelci, nemáte problém
zostaviť týždenný program fes-
tivalu v slovenských podmien-
kach?

Áno, je to tak. Či však festival
bude, sa rozhodne v decembri.
Povedala som starostovi Mladej
Boleslavi, že keď do konca roka
nebudeme mať potrebné peniaze
na jeho organizovanie, tak do toho
nejdem.

Tak je to rozhodne oveľa ťažšie
ako v Čechách, humorných insce-
nácií na Slovensku je pomenej,
niektorí humoristi sa úplne vytrati-
li, ako napríklad Skrúcaný, Noga,

Piško. Ale nakoniec sme festival
zatiaľ vždy obsadili. Musím pove-
dať, že záujem o slovenské hu-
morné inscenácie v Čechách, po-
kiaľ v nich účinkujú známi herci, je
veľký, najmä v Prahe.

Uvidíme, koľko zoženieme peňa-
zí, aby sa to mohlo vôbec robiť.
Priznám sa, že už som z toho dosť
unavená, moja agentúra robí aj
mnoho ďalších aktivít. Je mi ľúto,
že rodina si ma veľmi neužije, pri-
tom ani finančné príjmy nie sú ade-
kvátne môjmu pracovnému úsiliu.
Ako sa však poznám, o pár dní
budem rozmýšľať inak...

Je to moje rodisko, vyrastala
som tu. Žije tu moja mamička,
mám tu veľa známych. A sú tu aj
veľmi dobré podmienky na realizá-
ciu tohto podujatia, ochotní a
ústretoví spolupracovníci z Kultúr-
neho centra na čele s pani riadi-
teľkou Ingrid Noskovičovou, mno-
hí ďalší ľudia, ktorí nám nezištne
pomáhajú, a z čoho mám rovnako
veľkú radosť, je tu skvelé a vďačné
divadelné obecenstvo. Vždy keď
sledujem tú nádhernú atmosféru v
sále, mám dojem, že Pezinok
tento festival potrebuje, a naopak
festival zas potrebuje Pezinok.
Mám z toho dobrý pocit, aj preto to
robím.

–

–

l

l

O dva roky má byť festival
znovu v Pezinku. Bude?

Žijete spolu s rodinou v Pra-
he. Je obdivuhodné, že robíte
festivaly humoru v Pezinku a v
Mladej Boleslavi. Prečo ste si na
Slovensku vybrali Pezinok?

(mo)

Jedno z najväčších a najstarších
tanečných podujatí v Bratislavskom
kraji – Pezinský strapec, vstúpilo už
do štvrtej desiatky svojej existencie.
Jeho 31. podobu sme mohli vidieť v
poslednú októbrovú nedeľu v pe-
zinskom Dome kultúry.

Pozvanie na súťaž v štandard-
ných a latinskoamerických tancoch
prijali tanečníci z Maďarska, Talian-
ska, Rakúska, Chorvátska, Poľska,
Čiech a Slovenska.

V hlavnej súťaži BAS súťažilo 31
párov. V štandardných tancoch bol
najúspešnejší talianský pár Fran-
cesco Caramia/Vincenza Laterre-

nia. Druhé miesto si vytancovali
Maďari Antal Szabó/Alexandra
Zsuppán, tretí skončili Eugen Kor-
da/Petra Jurčovičová z KTŠ In-
terklub Madit Bratislava. Aj v latin-
skoamerických tancoch dominovali
Taliani. Zvíťazili Daniele Gozzil/Ile-
nia Odorico pred dvoma českými
pármi Rudek Mucha/Allice Stodúl-
ková a Jiří Novák/Lenka Chovančí-
ková. Pezinčania Jozef Janščo/Jo-
hanka Pružincová skončili v semifi-
nále a obsadili 7. miesto.

Ďalšie výsledky: – 1.
Antal Szabó/Alexandra Zsuppán,

– Pawel Czyzewski/Ka-
tarzyna Piekowska (Poľsko), 3.
Jozef Janščo/Johanka Pružincová
(KST Petan Pezinok),

– 1. Péter Szokodi/Anna
Mikes (Maď.), 6. Lukáš Somík/Pet-
ronela Pivarčiová (KST Petan Pezi-
nok), – 1. P. Szoko-
di/A. Mikes, 3. L. Somík/ P. Pivarči-
ová, – 1. Pe-
ter Valach/Linda Sládečková (TŠK
VIVA Nové Zámky), 2. Peter Ko-
courek/Nicole Marešová, 3. M. Ha-
nusek/Zuzana Farkašová, 4. Bo-
huš Prokeš/Eva Lisičanová (všetci

HL-A-STT

HL-A-LAT

Hlavná B
Štandard

Hlavná B Latin

Junior II D Štandard

KST Petan Pezinok), – 1.
P. Kocourek/N. Marešová, 4. B.
Prokeš/E. Lisičanová,

– 1. Jakub Malček/Pavlína
Doubravová (Zvolen), 3. P. Kocou-
rek/N. Marešová, 5. M. Hanusek/Z.
Farkašová.

Organizátormi podujatia boli Ta-
nečné centrum Charizma a Klub

JI-D-STT

Junior II D
Latin

spoločenského tanca Petan v spo-
lupráci s Kultúrnym centrom Pezi-
nok. Hlavná organizátorka Kvetka
Štrbová bola s podujatím spokojná,
ocenila výkony tanečníkov a tiež
tradične skvelú atmosféru na sú-
ťaži. Nečudo, že tanečníci sa cítili
dobre a prisľúbili účasť aj v budú-
com roku. (mo)



Mesto Pezinok je majiteľom renesančného domu na Holubyho ulici č.
22. Tento objekt v centre mesta, v zadnom trakte susediaci s mestským
úradom a s pasážou z Kollárovej ulice, je v značne dezolátnom stave.
Jeho nepekný vzhľad sa stal už viackrát terčom kritiky občanov a ná-
vštevníkov mesta, ktorí poukazovali na to, že mesto sa nestará o svoj
majetok a nie je ani dobrým príkladom pre ostatných majiteľov nehnu-
teľností.

Preto nás potešila
správa, že tento dom
sa bude rekonštruo-
vať.

povedal nám primátor Oliver Solga.

"Po obnove bude
mestský dom slúžiť
občanom mesta, ob-
č ianskym združe-
niam a organizáciam.
Chceme, aby tam
bola expozícia vinár-
stva a vinohradníc-
tva, expozícia pezin-
ského baníctva, prie-
story pre združenia a spolky. Rátame aj s menšou ubytovacou kapaci-
tou. Využívať sa bude aj veľký dvor, miesto by tu mala mať záhradná ka-
viareň, môžu sa tu poriadať koncerty. Predpokladáme, že tu budú aj
malé predajničky, minipekáreň, keramická dielňa, predajňa keramiky a
spomienkových predmetov. Verím, že z tejto budovy bude ďalší krásny
historický objekt,"

V týchto dňoch Mesto Pezinok dostalo oznámenie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja, že mu bol pridelený grant 1,4 mil.
Sk na projektovú dokumentáciu na Mestský dom na Holubyho ulici.

(mo)



Ing. Vladimír Bajan
doc. JUDr. Ján Cuper, CSc.

Ing. David Dvořák
JUDr. Rudolf Martančík
Ing. Viliam Mokráň
RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
Mgr. art. Ľubomír Roman

Ing. Ivan Švejna
MUDr. Peter Tatár, CSc.
RNDr.Andrej Trnovec

, (45), ekonóm, Bratislava, NEKA
, (59), vysokoškolský pedagóg, Bratislava,

ĽS – HZDS, PSNS, ZSNS
, (30), podnikateľ, Bratislava, Občianski liberáli

, (60), právnik, Bratislava, ÚSVIT
, (47), stavebný inžinier, Bratislava, KĽS

, (53), poslanec NR SR, Bratislava, KSS
, (61), predseda BSK, Bratislava, SDKÚ,

ANO, SMK, DS, SZS
, (40), ekonóm, Bratislava, Hnutie Vpred

, (52), lekár, Bratislava, OKS
, (42), riadiaci pracovník, Bratislava, SĽS

1. , (52), primátor mesta, Svätý Jur,
Hnutie Vpred

2. , (48), logistik, Modra, KSS
3. , (54), manažér, Pezinok, SMER-SD, HZD, SF
4. , (51), technik, Šenkvice,ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
5. , (45), riaditeľ, Pezinok,

SMER-SD, HZD, SF
6. , (30), manažér, Pezinok,

SMER-SD, HZD, SF
7. , (46), technik, Pezinok,ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
8. , (51), manažér-správca, Pezinok, OKS
9. , (57), farmac. lab. špec., Modra,

ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
10. , (54), ekonóm, Šenkvice, SNS
11. , (37), finančný riaditeľ, Svätý Jur,

SDKÚ,ANO, SMK, DS, SZS
12. , (43), zástupca primátora, Pezinok,

SDKÚ,ANO, SMK, DS, SZS
13. , (58), starosta, Slovenský Grob, SNS
14. , (59), psychológ, Pezinok,

ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
15. , (24), umelecký stolár, Šenkvice,ĽS
16. , (51), geofyzik, Pezinok, NEKA
17. , (53), štátny zamestnanec, Šenkvice,

NEKA
18. , (26), koncipient, Pezinok, SMER-SD, HZD, SF
19. , (55), učiteľka, Pezinok,

SDKÚ,ANO, SMK, DS, SZS
20. , (57), primátor, Modra,

SDKÚ,ANO, SMK, DS, SZS
21. , (56), obchodný manažér, Modra, KSS
22. , (45), ekonóm, Pezinok,ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
23. , (57), manažér, Svätý Jur, KDH
24. , (40), ekonómka, Pezinok,

SDKÚ,ANO, SMK, DS,S ZS
25. , (52), robotník, Vištuk, KSS
26. , (51), manažér, Pezinok, SMER-SD, HZD, SF
27. , (51), primátor, Pezinok, NEKA
28. , (39), podnikateľ, Pezinok, KSS
29. , (46),samost. hosp. roľník, Modra, KDH
30. , (25), manažér, Vinosady, SNS
31. , (59), stavebný inžinier, Pezinok, KDH
32. , (59), dôchodca, Pezinok, KSS
33. , (43), podnikateľ, Pezinok, SNS
34. , (25), bankový úradník, Pezinok, NEKA
35. , (57), ekonómka, Pezinok, KDH
36. , (25), umelecký stolár, Šenkvice,ĽS
37. , (53), starostka obce, Šenkvice, Hnutie Vpred

Ing.Alexander Achberger

Jozef Brtáň
Ing. Ján Čech
Peter Červenka
MUDr. Richard Demovič, PhD.

Ing. Roman Doubrava

Jozef Dvorák
František Féder
Irena Herchlová

Terézia Holecová
Ing. Peter Chrappa

Ing. Jozef Chynoranský

Ing. Jozef Javorka
PhDr. Zita Joklová

Jozef Kováč
RNDr. Miroslav Král, CSc.
PhDr. Bc Viliam Kukumberg

Mgr. Ján Man
PaedDr. Elena Matuská

Ing. Vladimír Medlen

RSDr. Ferdinand Noga
Ing. Juraj Pátek
Ing. Juraj Pavelek
Ing. Jana Pešková

Stanislav Rýchly
JUDr. Justín Sedlák
Mgr. Oliver Solga
Jalal Suleiman
Milan Svitek
Ing. Miriam Ščepánová
Ing. Milan Šimovič
Jozef Šindler
Jozef Štolc
Andrej Vilim
Ing. Ľudmila Vodnáková
Ladislav Volný
Ing.Ľubomíra Žáková

NEKA – Nezávislý kandidát, ĽS – HZDS – Ľudová strana – Hnutie za demokratické
Slovensko, PSNS – Pravá Slovenská národná strana, ZSNS – Zjednotená Sloven-
ská národná strana, KĽS – Kresťanská ľudová strana, KSS – Komunistická strana
Slovenska, SDKÚ – Slovenská demokratická a kresťanská únia, ANO – Aliancia
nového občana, SMK – Strana maďarskej Koalície-Magyar Koalíció Pártja, DS –
Demokratická strana, SZS – Strana zelených na Slovensku, OKS – Občianska kon-
zervatívna strana, SĽS – Slovenská ľudová strana, SMER – SD – SMER – sociálna
demokracia, HZD – Hnutie za demokraciu, SF – Slobodné fórum, SNS – Slovenská
národná strana, ĽS – Ľudová strana, KDH – Kresťansko demokratické hnutie.



V uplynulom funkčnom období okres Pezinok v zastupiteľstve Brati-
slavského samosprávneho kraja zastupovali štyria poslanci:

Šenkvice
Pezinok

(náhradník od júna 2005) Pezinok
(do úmrtia) Pezinok

Pezinok

PeterČervenka
MUDr. Richard DemovičPhD.
Ing. Pavol Pastucha
Ing. Ivan Pessel
Ing. Stanislav Sobota

zriaďovanie a rušenie stredných škôl či učilíšť a niektorých školských
zariadení;
rozhodovanie o veciach, o ktorých v 1. stupni rozhodol riaditeľ strednej
školy, napríklad o (ne)prijatí niekoho na školu, povolení opakovať roč-
ník či vykonať komisionálnu skúšku;
kontrola kvality jedál v jeho zariadeniach školského stravovania;
zverejňovanie zoznamov voľných miest na stredných školách po jed-
notlivých termínoch prijímacieho konania.

zriaďovanie zariadení sociálnych služieb, napríklad domovov dôchod-
cov či domovov pre osamelých rodičov;
rozhodovanie o poskytovaní starostlivosti v jeho zariadení sociálnych
služieb či opatrovateľskej služby, ako aj o výške úhrady.

vydávanie povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštát-
nych zdravotníckych zariadeniach, napríklad pre ambulancie vrátane
stanice prvej pomoci, polikliniky, hospiceči psychiatrické liečebne;
schvaľovanie ordinačných hodín;
príprava rozhodnutí o schvaľovaní prevádzkového času lekární;
rozhodovanie o výške poplatku za prednostné ošetrenie.

určovanie maximálnej ceny cestovného pravidelnou prímestskou auto-
busovou linkou, podmienky zľavy na cestovnom a podobne;
spravovanie (bezpečnosť, údržba...) ciest II. a III. triedy.

Stredné školstvo

Sociálne veci

Zdravotníctvo

Doprava

l

l

l
l

l

l

l

l
l
l

l

l

Primátor mesta Pezinka podľa zákona č.
303/2001 Z.z., o voľbách do orgánov samo-
správnych krajov a o doplnení Občianskeho
súdneho poriadku v súlade s Rozhodnutím
predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgá-
nov samosprávnych krajov zverejneným v
Zbierke zákonov SR pod č. 235/2005, zo dňa
3. júna 2005 volebné okrsky, určil
volebné miestnosti, miesto a čas konania vo-
lieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 26.
novembra 2005 na území mesta Pezinka tak-
to:

Mesto Pezinok
rozhodnutie primátora mesta Pezinka

zo dňa 22. septembra 2005
o určení volebných okrskov, volebných
miestností, miesta a času konania volieb
do orgánov samosprávnych krajov dňa 26.
novembra 2005 na území mesta Pezinka.

utvoril

Volebné okrsky a volebné miestnosti:
Okrsok č. 1

Okrsok č. 2

Okrsok č. 3

Volebná miestnosť –

Ulice: Bratislavská č. 1 – 87 a 2 – 102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská,
Mýtna, Št. Polkorába.

Volebná miestnosť –

Ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova.

Volebná miestnosť –

Ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Se-
necká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Nata-

Základná škola, Ho-
lubyho ul. 14

Družina mládeže, Kollá-
rova ul. 1

Gymnázium, Senecká
ul. 2

lin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou,
Meisslova.

Volebná miestnosť –

Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova,
Šenkvická cesta, Panholec, Muškátova, Ru-
landská, Silvánová, Hroznová.

Volebná miestnosť –

Ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švemova,
Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen.
Pekníka, F.P. Drobiševa.

Volebná miestnosť –
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Boke-
sa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučiš-
dorfská dolina, Baba, Stupy.

Volebná miestnosť –

Ulica: L. Novomeského.

Volebná miestnosť –

Ulice: Svätoplukova 1 – 5, Kupeckého, Zá-
mocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpat-
ská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné
údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova.

Volebná miestnosť –

Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 6 – 51.

Volebná miestnosť –

Okrsok č. 4

Okrsok č. 5

Okrsok č. 6

Okrsok č.7

Okrsok č. 8

Okrsok č. 9

Okrsok č. 10

Základná umelecká ško-
la, Trnavská ul. 1

Materská škola ul. gen.
Pekníka 2

Klub, Cajlanská ul. 88

Materská škola, Sväto-
plukova 51

Základná škola, Kupec-
kého ul. 74

Základná škola, Na bie-
lenisku 2

Materská škola, Vajan-
ského ul. 16

Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova.

Volebná miestnosť –

Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ, Ka-
menice, Vincúrska, Podhorská.

Volebná miestnosť –

Ulice: Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fán-
dlyho.

Volebná miestnosť –

Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudo-
va.

Volebná miestnosť –

Ulice: Bystrická, Bratislavská 108 – 130.

Volebná miestnosť –
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná,
Gróbska cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána
Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova,
Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štú-
rova, Vinice, Železničná, Glejovka.

Okrsok č. 11

Okrsok č. 12

Okrsok č. 13

Okrsok č. 14

Okrsok č. 15

Klub dôchodcov, Hrn-
čiarska ul. 35

Družina mládeže – Fán-
dlyho ul. 11

Stredné odborné učiliš-
te, Komenského ul.

Materská škola, Byst-
rická ul. 1

Základná škola, Orešie 2

Čas konania volieb:
Voľby do orgánov Bratislavského samo-
správneho kraja sa vo všetkých volebných
okrskoch na území mesta Pezinka budú
konať dňa 26. novembra 2005 (sobota) od
7.00 do 22.00 hod.



19.11. VTC Pezinok – Košice
3.12. VTC Pezinok – Žilina

17.12.

Volejbal:

VTC Pezinok – Senica
hrá sa v hale VTC

10.12. MBK Pezinok – Trnava
11.12. MBK Pezinok – ŠKP Bra-

tislava

Basketbal:

hrá sa v hale SOU

Karate – kickbox klub Pezinok
úspešne začal sezónu 2005/
2006. Prvé kolo Slovenského po-
hára v kickboxe sa konalo 15. 10.
2005 v Hnúšti. Naši pretekári tu
preukázali, že na vstup do novej
sezóny sú dobre pripravení a obsa-
dili tieto miesta:

(semi+light
kontakt ženy do 54 kg),

(semi+light kontakt
ženy do 63 kg),
(semi kontakt muži nad 91 kg),

(semi+
light kontakt muži do 75 kg),

(semi kontakt muži do 81
kg), (light kontakt
muži do 81 kg), –

(light kontakt muži
do 71 kg).

Dňa 22. 10. 2005 sa konalo prvé
kolo Slovenského pohára v karate
mládeže v Trstenej. Tu však naši
mladí pretekári neboli takí úspešní
ako ich starší kolegovia:

(kumite starší
žiaci do 170 cm),

(Lukáš Ga-
vorník, Lukáš Oravec,Adrián Kub-
kovič), –

(kumite starší žiaci nad 170
cm) a (kata
mladšie žiačky).

1. miesta –
Zuzana Gregušová

Svatava
Špániková

Michal Peniak
3.

miesta – Andrej Palčík
Ivan

Marko
Marek Mistrík

4. miesto Mi-
chal Hasprún

3. miesta
– Lukáš Oravec

družstvo star-
ších žiakov v kumite

4. miesta Lukáš Gavor-
ník

Zuzana Zvolenská
(mh)

Stolnotenisový klub ZŠ Na biele-
nisku Pezinok v spolupráci s riadi-
teľom Mgr. Ľubomírom Štiglicom a
primátorom mesta Mgr. Oliverom
Solgom už niekoľko mesiacov trpe-
zlivo pracuje na príprave športo-
vého projektu pre deti pezinských
základných škôl – Pezinskej škol-
skej ligy v stolnom tenise, pričom v
prípravných fázach projekt finan-
čne podporila aj malokarpatská
nadácia REVIA. Toto úsilie nado-
budlo reálnu podobu 6. októbra
2005, keď sa v telocvični ZŠ Na
bielenisku konal prvý bodovací tur-
naj prvého ročníka ligy. Turnaj a
celú ligu otvoril primátor mesta Mgr.
Oliver Solga, ktorý nad celým pro-
jektom prevzal záštitu. Do súťaže
sú zapojení žiaci všetkých piatich
pezinských základných škôl a žiaci
gymnázia. Na prvom bodovacom
turnaji bojovalo o body do ligových
rebríčkov spolu 88 detí v štyroch
kategóriách – mladší a starší žiaci,
mladšie a staršie žiačky. Na medai-

lových miestach sa umiestnili:
– 1. miesto Ján Cipro,

ZŠ Na bielenisku, 2. miesto Sa-
muel Barok, ZŠ Na bielenisku, 3.
miesto Martin Zaťko, ZŠ Holubyho,

– 1. miesto Domi-
nika Tyková, 2. miesto Romana
Matyasová, 3. miesto Petra Belko-
vá, všetky ZŠ Holubyho,

– 1. miesto Juraj Počuch, Gym-
názium, 2. miesto Jaroslav Vitáloš,
ZŠ Na bielenisku, 3. miesto Jozef
Hodák, ZŠ Fándlyho,

– 1. miesto Ľudmila Grellová,
ZŠ Orešie, 2. miesto Simona Lac-
ková, ZŠ Holubyho, 3. miesto Ni-
kola Noskovičová, ZŠ Holubyho.

V prvej polovici októbra boli defini-
tívne zostavené súpisky jednotlivých
družstiev a od 25. 10. 2005 sa na-
plno rozbiehajú ligové boje. Na
súpiskách je dovedna 103 detí, roz-
delených do 11 družstiev, ktoré budú
dvojkolovým systémom každý s
každým súťažiť o prvenstvo. Okrem
pravidelných stretnutí jednotlivých

mladší žiaci

mladšie žiačky

starší žia-
ci

staršie žiač-
ky

družstiev, ktoré sa budú konať prak-
ticky každý týždeň v telocvičniach
zúčastnených škôl sa do súťaže
jednotlivcov budú započítavať aj
body z ďalších dvoch bodovacích
turnajov ligy – Vianočného turnaja,
ktorý sa bude konať dňa 22. 12.
2005 a Veľkonočného turnaja, ktorý
sa uskutoční 12. apríla 2006, oba v
telocvični ZŠ Na bielenisku. Po
skončení súťaže družstiev budú o
defintívne prvenstvá v súťaži družs-
tiev bojovať najlepší hráči v turnaji
TOP 10 a takisto sa rozhodne o ab-
solútnom víťazovi ligy v súťaži
družstiev v záverečnom vyraďova-
com turnaji ôsmich najlepších družs-
tiev. Všetky podrobnosti o termínoch
zápasov, výsledkoch, priebežných
rebríčkoch je možné už teraz nájsť
na internetovej stránke www.ccc.sk/
stkpk a takisto ich budú priebežne
uverejňovať TV Pezinok a Pezin-
čan. Všetkým súťažiacim prajeme
veľa športových úspechov.

Doc. Ing. Pavol Alexy, PhD.

Komisia mládeže a športu v spo-
lupráci s mesačníkom Pezinčan
pripravuje aj tento rok anketu o
Najlepšieho športovca Pezinka za
rok 2005. V týchto dňoch už sa aj
na základe návrhov jednotlivých
klubov spracúva zoznam nomino-
vaných športovcov a kolektívov,
ktorý uverejníme v budúcom čísle
Pezinčana. Z tohto zoznamu bu-
dete vyberať svojich kandidátov
na víťazstvo v ankete. Svoje hlasy
budete môcť rovnako ako v minu-
lom roku dať jednotlivcom i kolek-
tívom v kategóriach seniorov a
juniorov. Vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční začiatkom budúceho
roka na Mestskom úrade v Pezin-
ku. (pr)

V prvý novembrový víkend sa v Považskej Bystrici konali majstrov-
stvá Slovenska v športovom lezení seniorov. Zúčastnili sa na nich aj
Pezinčania Dominika a Jakub Kováčikovci. Dominika skončila vo fi-
nále medzi ženami na 5. mieste a stala sa majsterkou Slovenska na
rok 2005 v kategórii junioriek. Ani Jakub sa nedal zahanbiť – postúpil
do finále kde medzi mužmi obsadil 9. miesto a v kategórii juniorov
skončil na 3. mieste. Majstrovstvá Slovenska boli zároveň posledným
pretekom Slovenského pohára seniorov a juniorov, kde sa obaja súro-
denci stali celkovými víťazmi Slovenského pohára medzi juniormi,
resp. juniorkami na rok 2005. (jk)

Ďalší veľký úspech dosiah-
la vo svojej športovej kariére
pezinská karatistka a kickbo-
xerka Svatava Špániková. Na
majstrovstvách sveta organi-
zácií WKA a IAKSA v Niagara
Falls v Kanade, ktoré sa ko-
nali v dňoch 5. – 12. novem-
bra, získala dve bronzové me-
daily v lightkontakte i semi-
kontakte do 60 kg.

(pr)

Obhájila
tak svoje umiestnenie z minulo-
ročných MS v Bazileji. Na MS
štartovali aj ďalší členovia Ka-
rate – kickbox klubu Pezinok
Alexandra Horáková a Michal
Peniak.

Posledný zápas jesennej časti PŠC Pezinok na domácej pôde s Čuno-
vom hral takmer pred prázdnym hľadiskom. Spôsobilo to nevľúdne sych-
ravé počasie, ale zrejme aj ostatné slabé výkony našich futbalistov.

V nedeľu 13. novembra sa 15.
kolom skončila jesenná časť nižších
futbalových súťaží v bratislavskom
regióne. V III. bratislavskej Stein lige
začali futbalisti PŠC Pezinok se-
zónu výborne. V úvodných piatich
kolách štyrikrát vyhrali a raz remizo-
vali a delili sa dokonca o čelo ta-

buľky so Slovanom B. Prišli však tri
prehry, nasledovalo víťazstvo nad
Svätým Jurom a ďalších päť pre-
hier, medzi nimi aj debakel 9:1 v
Dun. Lužnej. Jeseň Pezinčania za-
končili domácim víťazstvom 2:1 nad
Čunovom.

Pezinčania zimujú na 12. mieste,

získali 19 bodov za šesť víťazstiev a
jednu remízu, so skóre 19:31. Zara-
dili sa tak na chvost vyrovnanej sku-
piny družstiev, na šiestu Petržalku
strácajú len 6 bodov a práve šieste
mužstvo bude ako posledné postu-
povať do novoutvorenej2. ligy.

Oveľa viac dôvodov na spokoj-
nosť môžu mať v grinavskom GFC.
Ten totiž aj vďaka výbornému finišu
je v tabuľke na 3. mieste so ziskom
29 bodov. Na rozdiel od PŠC v po-
sledných šiestich kolách dosiahli
päť víťazstiev a jednu remízu. Na
domácej pôde stratili len 2 body za
remízu s Dubovou.

Veríme, že obe pezinské družstvá
sa cez zimu dobre pripravia a na jar
ponúknu futbalovým fanúšikom
veľa športovej zábavy a víťazstiev.

(pr)
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(štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – –
predstavenie Radošinského naiv-
ného divadla. Hra rozpráva poe-
ticky i humorne o láske v tých naj-
rôznejších podobách, je popretká-
vaná piesňami o láske. Osudy hlav-
ných hrdinov nepodáva chronolo-
gicky, ale spätne – dozadu od
dôchodkového veku až po roky
detstva;

(piatok – nedeľa) v Spo-
ločenskej sále –

– hlavný organizátor:
Združenie šípkarských organizácií;

(pondelok) o 17.00 hod. na
Radničnom námestí –

– program s
Mikulášom a slávnostným rozsvie-
tením mestského vianočného stro-
mčeka. Organizátori: Kultúrne cent-
rum, CVČa Mesto Pezinok;

(streda) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále – –
súťaž v speve rôznych žánrov detí
z celého Slovenska. Hlavný orga-
nizátor: ZUŠ E. Suchoňa;

(štvrtok) o 16.30 hod. vo
Veľkej sále –

;
(piatok) o 19.00 hod. v Malej

sále –
;

(sobota) o 17.00 hod. v
Spoločenskej sále –

– slávnosť
Malokarpatského baníckeho spol-
ku;

(nedeľa) o 15.30 hod. v
Spoločenskej sále –

– popoludnie s
Mikulášom, hrami, súťažami a tan-
com pre deti;

(streda) o 9.00 hod. vo
Veľkej sále –

;
(streda) o 17.00 hod. v

Malej sále – – detský
mizikál v podaní ZUŠ E. Suchoňa;

(štvrtok) o 9.30 hod. v Ma-
lej sále – – pre deti
MŠ;

(štvrtok) o 19.00 hod. v
Salóniku – –
pokračovanie cyklu prednášok
VieryČernuškovej;

(štvrtok – sobota) na
Radničnom námestí –

– predaj oblátok, medu,
medovníkov, ľudovo-umeleckých
predmetov a iného vianočného

1. 12.
HRA O LÁSKE

2. – 4. 12.
EURÓPSKY PO-

HÁR V ELEKTRONICKÝCH ŠÍP-
KACH

5. 12.
VÍTANIE

MIKULÁŠA V MESTE

7. 12.
DETSKÝ TALENT

8. 12.
VIANOČNÁ SLÁV-

NOSŤCVČ
9. 12.

Vianočný koncert hudob-
nej skupiny KRTINEC

10. 12.
SVÄTOBAR-

BORSKÝ ŠACHTÁG

11. 12.
MIKULÁŠ-

SKE DISKOHRY

14. 12.
VÝCHOVNÝ KON-

CERT PRE ZŠ
14. 12.

POPOLUŠA

15. 12.
POPOLUŠA

15. 12.
HOVORY O ZDRAVÍ

15. – 17. 12.
VIANOČ-

NÉ TRHY S KULTÚRNYM PRO-
GRAMOM

(piatok) o 14.00 hod. vo
Veľkej sále – – podujatie
MsÚ pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa zdravotne postihnutých;

(piatok) o 17.00 hod. v Malej
sále – –
prednáška Romana Lauša s krát-
kou meditáciou;

2. 12.
NÁŠ DEŇ

2. 12.
ÚVOD DO BUDDHIZMU

sortimentu v príjemnej vianočnej
atmosfére;

(sobota) o 17.00 hod. v
Spoločenskej sále –

–
Malý softbalový klub Pezinok;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –

– cyklus rozprávok s detskou
súťažou;

(utorok) o 18.00 hod. v
Malej sále –

;
(streda) o 15.00 hod. v

Spoločenskej sále –
– veselý pro-

gram pre deti. Hlavný organizátor:
Agentúra CAMILLIUS v spolupráci
s KC.

2. Štyria bratia USA
3. – 4. Nočná hliadka RUS
6. – 7. História násilia USA

8. FK: Dve tváre Very Drake
VB

9. – 11. Udatné kuriatko
USA

9. – 11. Odtrhnutý z reťaze USA
13. – 14. Letový plán USA

15. FK: Taking off USA
16. – 18. Kliatba bratov Grimmov-

cov USA,ČR
20. – 21. Poznám ju ako svoje bo-

ty USA
22. – 23. Mŕtva nevestaTima Bur-

tona VB
27. – 28. Ako uloviť družičku USA
29. – 30. Panenstvo na obtiaž

NÓR, ŠVÉD
Začiatok predstavení je o 19.00

hod., pokiaľ nie je uvedené inak.

o 19.00 hod. –

(pondelok) o 17.00 hod. na
Radničnom námestí –

– na deti
čaká veselý program, sladké pre-
kvapenie a spolu rozsvietime Via-
nočný stromček;

(štvrtok) o 16.30 hod. v Kul-
túrnom centre –

– deti z krúžkov
CVČ vám predvedú svoje umenie.
Vyhlásime aj súťaž o najkrajšie
logo CVČ;

(nedeľa) o 14.00 hod. v
CVČ –

– pozývame všetkých,
aby si prišli spoločne vyrobiť via-
nočné ozdoby, pohľadnice a
darčeky;

17. 12.
VYHODNO-

TENIE ŠPORTOVEJ SEZÓNY

18. 12.
AHOJ ROZPRÁV-

KA

20. 12.
VIANOČNÝ KON-

CERT ZUŠ
28. 12.

DETSKÁ SIL-
VESTROVSKÁ ŠOU

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

11. 1. 2006 MIRO-
SLAV DONUTIL – Cestou neces-
tou.

5. 12.
VÍTANIE

MIKULÁŠA V MESTE

8. 12.
VIANOČNÁ

SLÁVNOSŤ CVČ

11. 12.
VIANOČNÉ TVORIVÉ

DIELNE

(piatok) o 12.00 hod. na
Radničnom námestí –

– tento rok má aj CVČ
vlastný stánok, kde ponúka vý-
robky centrákov.

– 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.;
–

, sobota od 15.00 do 17.00
hod.

Možnosť prihlásiť sa ešte na počí-
tačový kurz – základy práce s počí-
tačom, práca s Wordom a Exce-
lom.

5. 12. o 18.00 hod. – vernisáž vý-
stavy Skupi-
nová výstava súčasných sloven-
ských a japonských umelcov, ktorí
používajú na svoje vyjadrenie roz-
manité techniky od tradičnej
kresby uhlíkom, pastelmi a akvare-
lovými farbami na japonskom pa-
pieri a olejomaľby až po umelecký

16. 12.
VIANOČNÉ

TRHY

PRAVIDELNÁ PONUKA:
TAO – cvičenie pre ženy,

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Práca s PC, internetom, PC
hry

Tvorivé detské dielne v Hyper-
nove

Transparentnosť.

Výstavy a podujatia:

šperk, americkú retuš na plaste
alebo mailing art projekt. Výstava
zahŕňa workshop, na ktorom sa
môžete zúčastniť 5. 12. 2005 o
10.00 hod. a ktorý bude ďalej pre-
zentovaný na Echigo-Tsumari Art
Triennial 2006. Výstava potrvá do
14. 1. 2006.

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

–
kresbové návrhy malieb interiérov
kostolov v Pezinku a okolí z prvej
polovice 20,. storočia. Sprístupne-
nie výstavy pre verejnosť je 2. 12.
2005 a potrvá do 31. 1. 2006.

utorok – piatok
8.30 – 12.00 hod., 13.00 – 16.30
hod., sobota 9.00 – 15.00 hod. V
nedeľu a v pondelok je zatvorené.

Stála expozícia:
Jozef Franko – Sakrálna plastika
Otváracie hodiny:

Dejiny mesta Pezinka
Dejiny vinohradníctva a vi-

nárstva pod Malými Karpatami

Kostolní maliari Augustín Barta
starší a Augustín Barta mladší

Otváracie hodiny:

Stále expozície:

Výstava:

Takto pomenoval výstavu svojich prácĽubomír Rapoš, predstavu-
júci sa menej známou časťou svojej tvorby v priestoroch Mestského
múzea. Autor, v súčasnosti sa venujúci hlavne maľbe a koláži, pri-
niesol do Pezinka fotografiu. Táto prevažovala najmä v začiatkoch
jeho tvorby. Spojením osobitných technologických postupov a pre-
myslenej kompozície obrazových prvkov a farebných aplikácií vy-
tvoril fotografické obrazy nápadné a nápadité svojou formou i obsa-
hom.

Výstavu, ktorú autor poňal aj ako svoj príspevok k mesiacu fotogra-
fie, je možné navštíviť v múzeu v Starej radnici do 2. decembra. (pp)

Snímka M. Oravca je z vernisáže výstavy. Prvý zľava je Ľubomír
Rapoš.


