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Aktéri rekordu s pohármi prezidenta SR a primátora Pezinka, zľava: Ladislav Vizent, Rudolf Herda, Ján
Belay, Eman Hrdlovič, František Béber, Branislav Belohlávek. Snímka (mo)

Tento mesiac sme boli v Pezinku
svedkami druhej rekordnej dvad-
saťštyri hodinovky. Vo februári bol
v mestskej plavárni vytvorený slo-
venský rekord – formou plaveckej
štafety nepretržite plávalo po ce-
lých 24 hodín 348 plavcov amaté-
rov. O druhý slovenský rekord sa
6. a 7. októbra pokúsili šiesti stolní
tenisti, ktorých úlohou bolo non-
stop hrať pingpong na jednom
stole 24 hodín.

O rekord sa pokúsili dve troj-
členné družstvá: žltí – Rudolf Her-
da, Ján Belay, Ladislav Vizent a
modrí – František Béber, Brani-
slav Belohlávek, Eman Hrdlovič.
Miestom podujatia bola spo-
ločenská sála Domu kultúry.

Prvým duelom v piatok o 15.15
hod. bola štvorhra, v ktorej nastú-
pili Béber s Belohlávkom proti
Herdovi s Belayom. V záverečnej
dvojhre v sobotu poobede, ktorá
dovŕšila 24 hodín nepretržitej hry,
bojovali Hrdlovič s Belayom.
Svedkom úspešného pokusu o
rekord bol slovenský rozhodca
Igor Svítok. Bol pri obidvoch pe-
zinských športových rekordoch.
Podklady o oboch poslal do Lon-
dýna s návrhom, aby boli zapí-

sané do Guinessovej knihy rekor-
dov.

Pezinskí stolní tenisti počas po-
kusu o rekord odohrali dvanás ť
úplných stretnutí a z posledného
sedem zápasov. Jedno stretnutie
pozostávalo z 10 zápasov. Z po-
hľadu hodnotenia družstiev boli
úspešnejší modrí, v bodovom
hodnotení dosiahli skóre 11:7.
Najviac zápasov vyhral Herda –
33, Belohlávek 30, Béber 22.

Družstvo modrých prevzalo Po-
hár prezidenta SR Ivana Gašpa-
roviča, ktorý im odovzdal zástup-
ca Kancelárie prezidenta SR Dá-
rius Rusnák. Pohár primátora Pe-
zinka Olivera Solgu získal najú-
spešnejší hráč R. Herda. Certifi-
kát z Knihy slovenských rekordov
rekordmanskému tímu odovzdal
Igor Svítok.

Zápasy rozhodovalo šesť arbit-
rov, ktorí sa striedali po 10 zápa-
soch. Úvodný duel rozhodoval
medzinárodný rozhodca p. Vani-
ak. Na podujatí bol prítomný aj
predseda Slovenského stolnote-
nisového zväzu Zdenko Kríž. Pri
príprave akcie aktívne pomáhali
členovia stolnotenisového klubu
ZŠ Na bielenisku a ďalší.

Projekt podporilo aj Mesto Pezi-
nok a viacerí sponzori. Súčasťou
podujatia boli sprievodné akcie
zamerané na popularizáciu stol-
ného tenisu.

Hlavný organizátor a jeden z
hráčov sa pode-
lil s nami o bezprostredné dojmy:

.

František Béber

Milan Oravec

–
Sme všetci veľmi radi, že pokus o
rekord sa vydaril. Vyžiadalo si to
od každého z nás veľké vypätie.
Keď sa tak dlho hrá, prirodzene,
prichádza na človeka únava, ne-
obišla nikoho, ale dokázali sme sa
navzájom podporiť a povzbudiť.
Jedli sme bežnú stravu – na veče-
ru vyprážané rezne, na raňajky
suchú salámu s horčicou a chle-
bom, na obed prírodné kuracie
rezne s tarhoňou. V noci sme jedli
jablká a banány. Vypili sme spolu
50 litrov tekutín. Počas hry sme
nemali žiadne zdravotné ťažkosti,
hoci došlo aj k trom zle vyzerajú-
cim pádom, spôsobeným poš-
myknutím na parketách. Priznám
sa, že po dokončení som mal riad-
nu svalovicu a pobolievalo ma ra-
meno. Bol to aj dôsledok tréningo-
vého výpadku, pred dvomi týždňa-
mi som mal totiž dosť ťažkú chríp-
ku

Mestská volebná komisia 8.
októbra uzatvorila kandidátky na
primátora a poslancov mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku
pre komunálne voľby, ktoré sa
uskutočnia v sobotu 2. decem-
bra 2006 (7.00 – 22.00 hod.) v
piatich volebných obvodoch.

O post primátora sa uchádzajú
traja kandidáti – doterajší primá-
tor , 52-ročný,
kandiduje ako nezávislý,

, 44-ročný,
viceprimátor Pezinka, kandidát
SDKÚ-DS a ,
35-ročný, stavebný inžinier, ne-
závislý.

Do 25-členného Mestského
zastupiteľstva kandiduje 103
kandidátov. Štyridsať z nich kan-
didovalo aj v predchádzajúcich
voľbách v roku 2002. Z terajších
25 poslancov sa o znovuzvole-
nie uchádza 21. Najviac kandi-
dátov ponúka koalícia HZDS
+SNS (25) a samostatný SMER
(24). Iné strany a hnutia: SDKÚ-
DS 15 kandidátov, KDH 9, SZ 8,
OKS 7, SF 2, SĽS 2,ANO 1, KSS
1. Na kandidátke je 9 nezávis-
lých kandidátov.

V tomto i budúcom čísle náj-
dete menný zoznam kandidátov
na poslancov podľa volebných
obvodov.

Mgr. Oliver Solga
Ing.

Jozef Chynoranský

Ing. Marián Šipoš

(mo)



Jedenásty poslanecký deň v
roku 2006 sa uskutoční v stredu
8. novembra (pretože na prvú
stredu 1. 11. 2006 pripadá
štátny sviatok) od 16. do 18.
hod. na Mestskom úrade v Pe-
zinku. Vybraní poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa stretnú
s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s pod-
netmi, pripomienkami, otázkami
týkajúcimi sa života v meste či
so žiadosťami o vysvetlenie roz-
hodnutí pezinskej samosprávy.

(EL)

Kolekcia prospektov vydaných
Mestom Pezinkom (

a ) zís-
kala v 5. ročníku celoslovenskej
súťaže vyhlásenej Národnou osve-
tou, Slovenskou národnou knižni-
cou, Obecnými novinami a Národ-
ným osvetovým centrom v kate-
górii brožúr kultúrno-turistického
charakteru v konkurencii 76 sú-
ťažných materiálov prvé miesto.
Druhé miesto porota udelila Po-
važskej Bystrici a tretie Holíču.
Oba pezinské víťazné materiály
vyšli okrem slovenskej i v nemec-
kej a anglickej mutácii. Keďže sú
už rozobrané, koncom roka sa
pripravuje ich dotlač z rozpočtu
Mesta Pezinka.

Po pezin-
ských uličkách Podujatia

(EL)

– Vďaka iniciatíve Re-
gionálnej rozvojovej agentúry Se-
nec – Pezinok dostalo naše mesto
príležitosť participovať na medzi-
národnom projekte Udiex – Alep z
programu EÚ Urbact. Poskytol zá-
stupcom Pezinka (spolu s pred-
staviteľmi ďalších 25 miest z jede-
nástich krajín z celej Európy)
priestor na výmenu skúseností pri
riešení spoločných problémov.
Vďaka tomuto projektu získala sa-
mospráva Pezinka veľa podnetov
pre svoju prácu najmä v sociálnej
oblasti a v oblasti turizmu. Na kon-
ferencii v Bruseli (21. 10. 2006)
Pezinok v pozícii pozorovateľa

BRUSEL prezentoval svoju pripravenosť
zapojiť sa do spoločných tém,
resp. poskytnúť pomoc expertov,
či organizačno-technické kapacity
pri riešení spoločných tém aj vďal-
šej etape tohto projektu, napr. v
oblastiach: Vzťahy metropol a oko-
litých miest, Sociálne investície,
Vzdelávanie starých ľudí, Formy
efektívnej podpory rozvoja miest
zo strany samospráv, Význam
partnerstva a solidarity pri riešení
sociálnych problémov v mestách,
Vplyv cestovného ruchu na rozvoj
miest s dôrazom na fenomén kul-
túrneho turizmu využívajúceho
miestne špecifiká. (EL)

Tohto roku po prvýkrát sa Pezinok oficiálne prihlásil k Svetovému dňu
cestovného ruchu, ktorý pripadá na 27. september. Mesto si ho oficiálne
pripomenulo tromi podujatiami. Prvým bola prezentácia filmov, CD a
DVD o ponuke cestovného ruchu v Pezinku a okolí, priestor pre ktoré
vytvorila prevádzka Travel Café na Holubyho ulici. Okrem iných snímok
tu mal miestnu premiéru film , ktorý sa čoskoro objaví v po-
nuke Informačného centra v šiestich jazykových mutáciách. Druhým
podujatím bolo Pouličné múzeum, ktorého obsah tvorili štyri minivý-
stavky exponátov z depozitu Malokarpatského múzea umiestnené vo
výkladoch predajní na ul. M. R. Štefánika (nápojové sklo, kroje, pred-
mety pre deti a dobový bytový textil). Najväčšiemu záujmu účastníkov sa
tešilo tretie podujatie – prehliadka archeologických nálezov v meštian-
skom dome na Holubyho ulici č. 22, ktoré boli objavené pri prácach spo-
jených s prípravami rekonštrukcie tohto objektu. Garantom jednotlivých
spomínaných aktivít –

Mesto Pezinokďakuje za spoluprácu.

Storočia vína

Dr. Dane Kopálovej, Petrovi Wittgrúberovi a R.
Konczovi (EL)

Funkcia projektového manažéra
je už dnes neodmysliteľnou sú-
časťou organizačnej štruktúry pra-
covníkov mestských úradov. Naše
mesto sa zapojilo už v minulosti do
množstva projektov, ktoré priniesli
osoh občanom a nemalé finančné
prostriedky do mestskej pokladni-
ce. V ostatnom období však granty
EÚ smerujúce do Pezinka dosa-
hujú sumu viac ako dvadsať milió-
nov korún. Enormne sa tým, priro-
dzene, zvyšuje aj administratívna
práca, kontrola realizácie projek-

tov a kontakty s pracovníkmi MV
RR SR. V prvom štádiu túto čin-
nosť úspešne suplovala Ing. Eva
Lupová, v tomto roku rovnako
dobre externý pracovník Ing. Pe-
ter Ondrovič, no mestské zastupi-
teľstvo rozhodlo, že prišiel čas,
keď sa tejto činnosti musí venovať
pracovník na plný úväzok. Po vyko-
naní konkurzu komisia vybrala na
funkciu projektového manažéra
Mgr. Ibolyu Thurzovú, ktorá nastú-
pila do funkcie 1. októbra.

(r)

Záver roka sa nesie nielen v zna-
mení bilancovania toho pomaly sa
končiaceho, ale aj príprav roz-
počtu na ten nasledujúci. Inak to
nie je ani v mestách, kde na rozdiel
od predchádzajúcich rokov treba
robiť rozpočet nielen na rok 2007
ale aj na ďalšie dva roky. Je to tro-
chu nelogické, lebo nové zastupi-
teľstvo, ktoré vzíde z decembro-
vých komunálnych volieb môže
mať úplne odlišné priority a ciele a
bude musieť dnešnú ,,trojročnicu"
meniť. Keďže mestá majú dôležitú
časť príjmov práve z podielových
daní (najmä daní fyzických osôb –
teda z daní každého z nás), roz-
hodlo sa Ministerstvo financií, že

zmení spôsob prerozdeľovania v
neprospech miest a obcí. Ide až o
sumu 6 miliárd korún, ktoré by mali
prísť do skoro troch tisíc sloven-
ských miest a obcí. Nesúhlasné
stanovisko s týmto nekoncep-
čným riešením vyjadrili aj obidve
združenia miest (ZMOS a ÚMS).
Za úniu miest sa na dohodovacom
konaní na MF SR zúčastnil aj pri-
mátor Pezinka Oliver Solga spolu
so svojimi kolegami, primátormi z
Trnavy a Holíča a výkonným ta-
jomníkom Únie. Výsledkom stret-
nutí bola dohoda, že sa s preroz-
deľovaním daní začne až v roku
2008 a to po dôkladnej analýze
dosahov zmien na rozpočty miest

a ich obyvateľov. Mestá totiž po-
ukazujú na to, že im pribúda stále
viacej kompetencií prenesených
zo štátu, ale s nedostatočným fi-
nančným krytím. Naše mesto na-
príklad dopláca v prenesenom vý-
kone štátnej správy v oblasti sta-
vebného úradu viac ako jeden mi-
lión korún ročne. Popri tom ide
ešte stále veľa peňazí na opravy a
údržbu škôl, ktoré nám štát odo-
vzdal väčšinou v dezolátnom sta-
ve. Ďalej sú to napríklad sociálne
služby, ktoré stále vo väčšej miere
financuje mesto. To čo je však naj-
väčším nedostatkom, ktorý mestá
pociťujú, je neistota, nekoncep-
čnosť reforiem a každý rok sa me-
niace podmienky, spolu s nezakot-
venosťou rozpočtu v zákone... V
takej situácii je akékoľvek dlho-
dobé plánovanie a systematický
rozvoj miest skoro nemožný. (os)

Každého z nás iste poteší, keď sa o
Pezinku hovorí pozitívne alebo do-
konca v superlatívoch. Mnohí ľudia z
iných miest a najmä z nášho hlavné-
ho, sa netaja tým, že by sa radi do
Pezinka presťahovali. My, domáci,
skôr rozmýšľame, čím to je a prečo
ich to do nášho mesta tak ťahá. Dôvo-
dov je veľa. Malé mestečko s pokoj-
nou atmosférou, príjemní ľudia, kultú-
ra a umenie, šport, dobré víno, ka-
viarne a reštaurácie, krásna okolitá
príroda a mnoho iného. Naši starí
rodičia hovorili, že kto v Pezinku omy-
lom vystúpil na stanici z vlaku, ten už
z Pezinka neodišiel. Asi niečo pravdy
na tom je. Záujem o naše mesto však
neprejavujú len tí, ktorí si tu chcú po-
staviť dom alebo kúpiť byt, ale aj čo-
raz viac domácich i zahraničných
firiem. Zvyšuje sa rozmanitosť pra-
covných príležitostí a znižuje sa
miera nezamestnanosti. V každom
prípade to pozitívne pôsobí na eko-
nomiku i kúpyschopnosť obyvateľov.
Búrlivý rozvoj mesta však so sebou
prináša aj niekoľko vážnych rizík a
negatívnych javov. K tým najvypuklej-
ším iste patrí problém dopravy a par-
kovania, záťaže pôsobiace na ži-
votné prostredie, ale aj istá anonymi-
ta na sídliskách. Toto všetko a ešte
mnohé iné by sme mali pomenovať a
analyzovať práve teraz, keď už o me-
siac budeme voliť nové zastupi-
teľstvo. Dvadsaťpäť ľudí, ktorým dá-
me svoj hlas a dôveru na ďalšie štyri
roky by mali vo svojich volebných
programoch, ale aj na verejných zhro-
maždeniach a stretnutiach s občanmi
predstaviť svoju víziu budúcnosti Pe-
zinka, jednotlivé oblasti, ktorým sa
chcú v mestskom parlamente veno-
vať a záujmy, ktoré budú presadzo-
vať. Jednoznačne by sa mali práve v
predvolebnom čase vyjadriť k tomu,
či budú presadzovať trvalo udrža-
teľný rozvoj mesta prijateľný pre jeho
obyvateľov, alebo budú bez odporu
trpieť jeho chaotickú, extenzívnu a
často náhodnú rozpínavosť všetkými
smermi, aj na úkor prírody, vinohra-
dov či súčasných obyvateľov. Už
dnes by sme sa mali jednoznačne
vyjadriť k tomu, aký Pezinok vlastne v
blízkej budúcnosti chceme. Desím sa
totiž predstavy, že nebudeme schop-
ní korigovať povedzme výstavbu by-
tov a domov a Pezinok bude mať
zrazu 30 či 40 tisíc obyvateľov a život
nás všetkých bude neznesiteľný. Ne-
bude kde zaparkovať automobil, ísť
do prírody, ale ani športovať či rekreo-
vať sa. Staneme sa naozaj tým, čím
už roky nechceme byť – teda sateli-
tom Bratislavy. Predmestím Bratisla-
vy, kam sa chodí len prespať, kde
nefunguje žiaden špecifický a neopa-
kovateľný génius loci malebného vi-
nohradníckeho mestečka, v ktorom
sa príjemne nielen vysedáva v ka-
viarňach, ale najmä sa v ňom dobre
býva a žije.

Skúsme sa teda kandidátov na po-
slancov práve v týchto dňoch opýtať
na ich predstavy a ciele a zároveň od
nich žiadajme aj neodvolateľné záru-
ky.

primátor
Oliver Solga

V budúcom čísle Pezinčana po-
skytneme všetkým trom kandidá-
tom na primátora rovnaký priestor
na prezentáciu a uverejníme zoz-
nam kandidátov na poslancov.
Platenú politickú inzerciu si treba
objednať v redakcii do piatku 10.
novembra 2006. (r)



Upozorňujeme vlastníkov po-
zemkov a stavieb na území Pe-
zinka na povinnosť vykonať celo-
plošnú deratizáciu v zmysle všeo-
becne záväzných nariadení č. 4 a
7 z roku 2003, v termíne od 1. 10. –
31. 10. 2006.

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

V štruktúre re-
spondentov bol zoh ľadnený typ
bývania a lokalita, aby boli zís-
kané čo najobjektívnejšie údaje.

Z ankety vyplynulo, že doterajší
systém triedenia odpadov v na-
šom meste vyhovuje 86 percen-
tám respondentov. Len 9,5% opý-
taných je so súčasným stavom
nespokojných.

Na otázku, či by respondenti

V dňoch 15. – 31. augusta
tohto roku zorganizovalo Mesto
Pezinok anketu občanov, zame-
ranú na triedenie komunálnych
odpadov v rodinných a byto-
vých domoch.

prijali zmenu zberu separátov (pa-
pier, sklo, plasty), napríklad do
plastových vriec, 19% uviedlo, že
áno, 29% len keď by to ovplyvnilo
výšku poplatku za odpady, 48 per-
cent to nechce, vyhovuje im te-
rajší systém.

Ochotu triediť aj ďalšie separáty
z komunálnych odpadov, ako na-
príklad tetrapack, kovy, textil, má
viac ako polovica opýtaných, štvr-
tina z nich triediť ďalšie separáty
nechce.

Súčasné intervaly vývozu odpa-
dov vyhovujú väčšine responden-
tov (60%), nespokojných je 17

percent opýtaných. Poukazujú
hlavne na to, že kontajnery na síd-
liskách sú často preplnené, najmä
v letných mesiacoch, cez sviatky a
víkendy. Nepostačujú ani nádoby
na papier, sklo a plasty.

Respondenti by privítali, keby
Mesto zorganizovalo tzv. železnú
sobotu, aby mohli nepotrebné že-
lezo vyviezť pred dom.

Mesto Pezinok výsledky ankety
vyhodnotilo a prijalo závery, ktoré
by mali priniesť postupné zlepše-
nie podmienok na triedenie odpa-
dov v našom meste.

(mo)

Po prázdninách sa pustil do roboty aj Študentský parlament (ŠP) v
Pezinku. Na svojom septembrovom zasadnutí 21. septembra okrem
hodnotenia aktivít od predchádzajúceho stretnutia (Letnej prázdnino-
vej Univerzity pezinčiny, účasti ŠP na Vinobraní 2006) sa plánoval už
rok 2007. Medzi zamýšľanými akciami je napr. i 2. ročník 24-
hodinového plaveckého maratónu a výmena skúseností so ŠP z
iných miest. Ešte tohto roku by chcel ŠP stihnúť i doplnenie svojich
radov o nových členov ako náhradu za odchádzajúcich, ďalej sústre-
denie v Harmónii, ktorého súčasťou bude popri team-buildingu i osvo-
jenie si základov tvorby projektov. Súčasťou programu zasadnutia
boli aj tentokrát interpelácie členov ŠP a informácie primátora Pezin-
ka. (EL)

V stredu 11. októbra vyhlásili
výsledky 11. ročníka celomest-
skej súťaže o Najkrajšiu kveti-
novú výzdobu v Pezinku za rok
2006.

Vyhlasovateľ súťaže (Mesto
Pezinok) ocenil aj tentoraz trojicu
najúspešnejších v každej z troch
kategórií: Okno, balkón, Predzá-
hradka, Verejná budova. Ceny
najlepším odovzdal primátor
mesta Oliver Solga, ktorý vo svo-
jom príhovore vyzdvihol aktivity
občanov pri skrášľovaní mesta.

Organizátori sa rozhodli tento-
raz udeliť aj čestné uznanie Viere
Kubalákovej, ktorá sa viac rokov
príkladne stará o výzdobu svojho
domu na ul. Fraňa Kráľa 22.

Primátor Oliver Solga odovzdáva cenu Mar-
tine Strezenickej.

V kategórii Okno, balkón prvé miesto získala rodina Putrová.

1. miesto – Nálepkova ul. 11 (Ing. Ivan Putra)
2. miesto – Slnečná ul. 49 (rod. Kürthová)
3. miesto – ul. Za koníčkom (rod. Strezenická)

1. miesto – ul. Obrancov mieru 13 (rod. Hrivnáková)
2. miesto – Trnavská ul. 37 (rod. Kolimárová)
3. miesto – Bernolákova ul. 72 (rod. Peťková)

1. miesto – Cafe Picollo (v budove Tureckého domu, Rad-
ničné nám.)
2. miesto – Penzión 77, Bernolákova ul.
3. miesto – Hotel Jeleň, Holubyho ul.

I. kategória – OKNO, BALKÓN

II. kategória – PREDZÁHRADKA

III. kategória – VEREJNÁ BUDOVA

(mo)

Október je taký zvláštny me-
sýc. Podla mójho mýnená utrpel
po nežnej revolúcii najvačú
újmu. Kedysik zme šésteho slá-
vily den československej ludo-
vej armády, moja sestra sa ftedy
aj vydávala a skoro na konci me-
sýca nás čekal velyký trojitý svá-
tek a hlavne volno ze školy aj z
roboty. Fčúl uš nyšt s teho neny,
armáda sa neoslavuje, lebo vý-
me, čo nás stojí penes, sestra
sa otftedy výcej nevydala a na
konci mesíca máme len taký
nejaký býdny památny den, ale
prečo, to uš si nygdo neskaj any
nespomene. Jeden múdry člo-
vek povedal: “Ras darmo, po-
krok nezastavýš...“ Já k temu
len dodám, že any neurýchlyš.
Veznyte si to len na prýkladze
nášeho mesta. Ket je lepšá vlá-
da, je horší primátor, ket je
špatná vláda, je dobrý primátor
a tak dokolečka. Najhoršá
možná kombinácia je blbá vláda
špatný primátor. Prettým nás
ochráný len múdry volyč.
Eščeže to má částečné časové
posuny, užijeme si šecky možné
kombinácie. Nech je tak, alebo
hentak, aj tak to tu bude furt len
mýrny pokrok v medzách záko-
na. Kolko rokú bolo na šecko
dosci času, nedalo sa, nemohlo
sa, neboly penýze, nebola chut,
nebol čas, a tak dálej. Zrazu
skoro šecko ide. Dohový, čím to
bude? Na úradze je vraj pa-
rádne dusno, nélen preto, že sa
začala vykurovacá sezóna, ale
hlavne preto, lebo uš bolo treba
zaregistrovat kandidátu do ko-
munálnych volép, a tak bývalý
jakože kamarádzi sa na chvýlu
stanú súperi a aš volby a volyči
rozhodnú, gdo zasedne na
kreslo primátora a gdo sa vráci
do roboty, scel sem napísat a
gdo sa bude živyt poccivo, ale to
by f témto napatém obdobý ne-
bol zrovna vhodný ftip. Aj tak
šeckých troch kandidátu obdzi-
vujem, šak na takú vec treba
mat aj kus odvahy, je to aj velyká
zotpovednost, lebo každý s kan-
didátú ide do teho s tým, že há-
dam, ket bude mat ščascí, bude
aj zvolený. Eščeže sa ne-
skončila obyračkovo-burčáková
sezóna, tak to móžeme zatát
(né na dĺho) puscit z hlavy a len
tak sa tvárit jakože nás to neza-
ujíma a máme inačé starosci a
nech si nás tý kandidáci hledajú
a oprašujú... Začína sa plesová
sezóna, tak treba plesat, tanco-
vat, veselyt sa a radovat. Vytáh-
nut róby s kasny, tý zadzobanej-
ší, móžu kúpit aj nové, prežehlyt
obleky, ale šak vy uš výte, čo k
temu treba, aby ste sa dobre
zabavily.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo



Dňom 1. 11. 2005 nadobudol
účinnosť zákon č. 470/2005 Z.z.
zo dňa 23. 9. 2005 o pohrebníc-
tve.

V zmysle tohto zákona sa pri
prideľovaní hrobového miesta
uzatvára nájomná zmluva. V
Pezinku sa tento postup uplat-
ňoval aj v minulosti. Žiadame
preto všetkých nájomcov hro-
bov, aby si preverili či vlastnia
takúto nájomnú zmluvu. V prí-
pade, že majú pochybnosti o
existencii príslušnej nájomnej
zmluvy (dedenie, strata a pod.),
môžu požiadať o vydanie ná-
hradného dokladu na Správe
cintorínov, v Dome smútku v
Pezinku. Potvrdenie o platnosti
nájomnej zmluvy bude vysta-
vené oprávnenej osobe po pred-
ložení občianskeho preukazu a
po odsúhlasení s evidenciou,
ktorá je vedená na Správe cin-
torínov.

Súčasne žiadame občanov,
aby venovali zvýšenú pozornosť
informačným výveskám na cin-
torínoch, kde budú uverejnené
zoznamy hrobov po uplynutí
doby nájmu (neuhradené ná-
jomné, často z dôvodov chybnej
adresy, úmrtia a pod.).

Každý nájomca je povinný
ohlásiť zmenu bydliska na
Správe cintorínov. Kontaktné
tel. č. do kancelárie správcu:
033/641 1045.

Správa cintorínov

Už štyri roky poskytuje Základná
škola na Kupeckého v Pezinku
svoje počítačové učebne a rýchle
pripojenie na internet širokej verej-
nosti. Obľúbený
môžete naďalej navštevovať kaž-
dý pondelok, stredu a piatok od
14. do 18. hodiny.

Od októbra budú opäť prebiehať
aj

pre širokú verejnosť a tiež ,
v rámci ktorého chceme pokračo-
vať v cykle .

ZŠ Kupeckého získala na po-
kračovanie projektu grant z Mi-
nisterstva dopravy, pôšt a teleko-
munikácií, všetky aktivity sú teda
bezplatné.

Viac informácií nájdete na www
stránke školy (www.zskupk.edu.
sk) a na portále PK-net (www.pk-
net.sk).

internetový klub

počítačové a internetové kur-
zy kino

Tatiana Sroková

Spoznávame svet

V pondelok 25. septembra sa konalo stretnutie kresťanských seniorov
zo západného Slovenska v Šaštíne. Rozhodli sme sa pri tejto príležitosti,
tak ako po iné roky, navštíviť toto prekrásne pútnické miesto.

Cestou tam sme sa zastavili v Malackách, kde nás dekan Dp. Michal
Prokopec oboznámil s históriou chrámu Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (r. 1653). V Šaštíne sme spoločne navštívili hrob nášho
rodáka Dp. Alfonza Šilhára. V preplnenej bazilike Panny Márie Sedem-
bolestnej sme sa zúčastnili na bohoslužbách a na krížovej ceste.

Cestou domov sme sa zastavili na cintoríne v Trstíne, kde sme si uctili
pamiatku zosnulého biskupa ThDr. Ambróza Lazíka.

Zájazd, na ktorý nám prispelo Mesto Pezinok, sa vydaril, budeme mať
cez zimu na čo spomínať. Eva Balážová

Je potešiteľné, že naše mesto
navštevujú stovky turistov. Najmä v
lete a cez víkendy možno stretnúť v
uliciach skupinky návštevníkov so
sprievodcami, ako sa zoznamujú s
pamiatkami v centrálnej zóne. Nie-
ktorí prichádzajú zas za kultúrou či
posedieť si pri poháriku vínka.

Je dobré, že turisti k nám prichád-
zajú a že sa im snažíme vytvoriť
príjemné prostredie na oddych.

Chcela by som však upozorniť, že
Pezinok má aj miesta, kde turistov
nehodno vodiť. Všimla som si ne-

dávno, ako nechápavo sa tvárili
skupinky turistov pri kostole na ná-
mestí. Dlho sa tu nezdržali, holubí
trus na chodníku a po stenách je
odpudzujúci, a to ešte hrozí, že si to
,,odnesie" aj váš oblek. Viem ich
pochopiť, je to otrasné. Čudujem
sa však nad neschopnosťou zod-
povedných ľudí problém doriešiť.
Koľko sa o tom už hovorí, koľko
sľubov odznelo, ale zostalo len pri
rečiach. Nehnevajte sa, je to hanba
Pezinka, už by sa mal niekto prebu-
diť. Čitateľka

V hlavnom
meste Ba-
h a m s k ý c h
ostrovov v
Nassau sa
zišlo v polo-
vici októbra
54 krások z
celého sveta
na sú ťaž i
Miss Inter-
continental.

Slovenskú republiku reprezento-
vala prvá vicemiss Universe SR
2006, Pezinčanka

.
Dvadsaťročná študentka Ekono-

mickej univerzity pripravila milé
prekvapenie, keď túto prestížnu
súťaž vyhrala. Je to prvýkrát v his-
tórii Slovenska, keď sa naša
kráska stala víťazkou tejto sveto-
vej súťaže.

Katarína Mano-
vá

(mo)

Národná transfúzna jednotka z
ružinovskej nemocnice zabez-
pečila v pondelok 9. októbra odber

krvi od dobrovoľných darcov krvi.
Do priestorov Domu kultúry ich
prišlo len šesť, čo pochopiteľne

lekárku a zdravotné sestry, ktoré
odber zabezpečovali, sklamalo.
Je diskutabilné, či sa vyplatí na
takúto akciu ťahať z Bratislavy
špeciálne sanitné vozidlo a obslu-
hujúci zdravotný personál.

Nepoznáme všetky dôvody, pre-
čo prišlo tak málo darcov, ale isto
sa pod to podpísala aj slabá pro-
pagácia akcie. Už v minulosti nás
darcovia krvi upozorňovali, že o
niektorých organizovaných odbe-
roch ani nevedia, pritom by sa na
nich radi zúčastnili. Pár plagátov
zrejme oznamovaciu funkciu do-
statočne nesplní.

Aj my by sme radi organizátorom
pri propagácii hromadných odbe-
rov pomohli, samozrejme, pokiaľ
nás budú v budúcnosti o akcii za-
včasu informovať.

Na záver ešte spomenieme me-
ná darcov, ktorí v októbri darovali
krv:

(prvodarkyňa) a
. Jednému darcovi

zo zdravotných dôvodov krv neo-
dobrali.

Mária Ženišová, Emília Lo-
mianská, Alica Lišková, Daniela
Šianderová Ri-
chard Molnár

(mo)

Projekt INTER GET UP je medzi-
národný projekt financovaný
Európskou úniou, ktorý má podpo-
riť inovatívne podnikanie v našom
regióne. Projekt je zameraný na
výskumoch pracovníkov, vysoko-
školských študentov, profesorov,
ale aj začínajúcich podnikateľov.
Cieľovými skupinami sú teda pre-
dovšetkým ľudia s novátorskými
nápadmi. Nositeľom tohto pro-
jektu je Bratislavský samosprávny
kraj a jedným z partnerov je aj
Mesto Pezinok. Manažérom pro-
jektu je Ivan Záhorec a bližšie in-
formácie môžete získať na www.
bratislavskykraj.sk alebo na tel.
čísle 02/4826 4628, 27. (r)



Hodnotiaca komisia súťaže o
logo Pezinka využila svoje právo a
nevybrala žiaden z návrhov pred-
ložených do 30. 8. 2006. Na jej
podnet Mesto Pezinok vyhlasuje
1. novembra 2006 novú verejnú
neanonymnú súťaž na vytvorenie
loga mesta a jednotného vizuál-
neho štýlu mesta s nasledovnými
podmienkami:

Logo bude prezentovať mesto v
oblasti turistiky a cestovného ru-
chu, obchodných aktivít, kultúry a
umenia a v oblasti rozvoja partner-
ských vzťahov. Logo by malo lep-
šie a zrozumiteľnejšie ako heral-
dický znak vyjadrovať charakter
mesta. Pezinok sa chce prezento-
vať ako centrum malokarpatskej
oblasti, tradičné mesto vína a vino-
hradníctva a mesto, ktoré je pria-
teľské a kde sa dobre žije.

Súťaž je vypísaná podľa zákona
č. 40/1964 Zb. občianskeho zá-
konníka. Je určená najmä profesi-
onálnym grafickým dizajnérom
alebo výtvarníkom, grafickým štú-
diám, študentom grafického dizaj-
nu.

Súťaž bude dvojkolová. V prvom
kole súťažiaci posielajú len návrh
loga. Poslať možno maximálne
päť návrhov. Porota vyberie z pri-
jatých návrhov v prvom kole tri,
ktoré postúpia do 2. kola.

Uzávierka súťaže je 30. novem-
bra 2006. Súťažné podklady mu-
sia byť doručené v zalepenej
obálke s označením ,,Súťaž LO-
GO PEZINOK" poštou alebo
osobne na adresu: Mestský úrad
Pezinok, kancelária primátora,
Radničné nám. 7, Pezinok. (EL)

Čo sa udialo v reštaurácii rýchleho obslúženia v
poslednom období?
l

– Teší nás, že reštaurácia mladých si nachádza stále
nových priaznivcov. Pre našich zákazníkov pripravu-
jeme stále nové prekvapenia a akcie, a to aj mimo pries-
torov reštaurácie. Tí pozornejší určite postrehli tváre
našej obsluhy v našom stánku počas vinobrania, tiež
sme sa stali sponzorom a výhradným dodávateľom
občerstvenia na Stredoeurópskom pohári westerno-
vého jazdenia v areáli Rozálka. Posledné septembrové
dni sa vznášala okolím vôňa horúcej čokolády, za ktorú
sa platilo len úsmevom a deti sa tejto pochúťke môžu
ďalej tešiť zdarma po celý október v rámci spolupráce s

Mestskou knižnicou. Povestný piatok trinásteho sa u
nás zmenil na pozitívny a šťastný deň 13% zľavou z na-
šich produktov.

Pre veľký záujem nielen najmenších, ale aj tých skôr
narodených zákazníkov sme ponuku hračiek v menu
„weekáčik“obohatili aj doplnkami, ako sú prívesky, perá
atď.

Raňajkové menu sme obohatili o obľúbené toasty,
ktoré sa dajú kúpiť aj samostatne, s jesennými listami
padla aj cena ww pork junior sendviča. Okrem toho náš
interiér, mimochodom bezbariérový, vás očakáva v no-
vom atraktívnejšom stvárnení.

Len tri slová: „nechajte sa prekvapiť.“

Čo nového pripravujeme v našej rýchlokuchyni?
–

Anačo sa môžete tešiťnabudúce?

l

l
–

V Grinavskej časti mesta vyrástla veľká
stavba – cestný nadjazd premosťujúci že-
lezničnú trať s elektrickým vedením Brati-
slava – Trnava. Mimoúrovňové kríženie pri
zastávke Pezinok (Grinava) sa realizuje v
rámci modernizácie trate na rýchlosť 160
kilometrov. Stavba je financovaná z pro-
striedkov Železníc SR a štátneho rozpočtu.

Komunikácia v tvare do oblúka má dĺžku
330 metrov s 9 percentným stúpaním. V
zimnom období bude temperovaná (v cest-
nom telese je sieťka napojená na elektroin-
štaláciu).

V rámci stavby sa realizuje 29 objektov.
Bude tu obratisko s prístupovou komu-
nikáciou, autobusová zastávka, výjazdy

na pole, k vodárni. Súčasťou stavby je
úprava terénu a sadové úpravy. Zráž-
ková voda bude vyústená do kanalizá-
cie.

Realizátorom stavby je Doprastav a.s.
Bratislava, s termínom ukončenia – no-
vember 2006.

Text a snímka (mo)

V predchádzajúcich štyroch ro-
koch, ale najmä v minulom a tomto
roku, prišlo do Pezinka niekoľko
významných zahraničných inves-
torov z rôznych výrobných oblastí.
Okrem iného poskytnú Pezinča-
nom a ľuďom z blízkeho okolia zau-
jímavé pracovné príležitosti. Jed-
nou z takýchto firiem je aj spoloč-
nosť BOOKMASTER, ktorá tlačí a

viaže knihy. A práve u nás bude
mať svoje jediné zastúpenie na
Slovensku, v novovybudovaných
priestoroch na Viničianskej ceste.
Ide o významnú rakúsku firmu, kto-
rá vydáva, tlačí a viaže knihy vyso-
kej technickej a umeleckej kvality.
V Pezinku bude prebiehať práve
viazanie kníh aďalšie nadväzujúce
činnosti. Firma zamestná už v bu-

dúcom roku 40 – 70 pracovníkov.
Stavebné práce by sa mali začať
už tento rok a samotná výroba by
sa mala spustiť v polovici roku
2007. Rokuje sa aj o ďalšej ra-
kúskej spoločnosti v tesnom su-
sedstve. Malo by to byť jedno z
najznámejších vydavateľstiev máp
a atlasov v Európe Freytag und
Berndt. (r)

Liga proti rakovine SR usporia-
dala aj v tomto roku v čase od 16.
do 20. októbra Týždeň boja proti
rakovine. Hlavným motívom tejto
kampane bolo upozorniť širokú ve-
rejnosť na škodlivosť fajčenia jed-
nak pre samotného fajčiara, ale aj
ľudí, ktorí sa okolo neho pohybujú.

Ďalším motívom kampane bolo
viac športovať, pohybovať sa na
čerstvom vzduchu – nesedieť pri
televízore, či počítači, ako aj
správna výživa – jesť viac zeleni-
ny, ovocia, vyvarovať sa nadmer-
ného konzumovania mastných
jedál, mäsa, údenín, grilovaných
jedál a sladkostí. Na účel kam-

pane Liga proti rakovine vydala
pútavé a poučné letáčiky, bro-
žúrky a samolepky.

Do tejto akcie sa zapojil aj klub
Venuša v našom meste. Na záver
Týždňá proti rakovine sa v piatok
20. októbra uskutočnil Deň jabĺk. V
tento deň naši dobrovoľníci – štu-
denti z Gymnázia, Obchodnej
akadémie a Odborného učilišťa na
Komenského ulici rozdávali bez-
platne v pezinských uliciach letáky
a jabĺčka – symbol zdravej výživy.
Heslo akcie bolo: Radšej jablko
ako cigareta!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na
akcii zúčastnili a podporili dobrú
myšlienku.

Anna Štilhammerová
vedúca klubu

Študentky v uliciach mesta roz-
dávali jablká a letáky.



V mestskej časti Grinava na štát-
nej ceste II/502 zaznamenávame
každý rok viacero dopravných
nehôd. Najčastejšie sú ich účast-
níkmi chodci a bicyklisti, po stre-
toch s motorovými vozidlami
skončia v nemocnici s ťažkými
zraneniami alebo v tom horšom
prípade zaplatia životom. Je ve ľa
dôvodov na to, aby sa s týmto neú-
nosným stavom čosi urobilo.

V čom vidíme príčiny kolízií?
– komunikácia má parametre

štvorprúdovej cesty;
– dopravné značky sú zanedba-

né a neaktualizované, osobitne
vodorovné – priechody pre chod-
cov sú sotva viditeľné, s chýbajú-
cimi odbočovacími pruhmi na
miestne komunikácie;
– viacerí vodičia jazdia agresív-

ne, sú arogantní a bezoh ľadní;
– obrovsky narástol počet moto-

rových vozidiel prichádzajúcich
od Limbachu, z Modry, Bratislavy i
samotného Pezinka;
– komunikácia sa často využíva

na prepravu ústavných činiteľov
SR, diplomatického zboru a za-
hraničných návštev;
– ceste nevenujú dostatočnú po-
zornosť štátna polícia, mestská
polícia, orgány Mesta Pezinka,
obvodný cestný úrad v Pezinku a
Bratislavský samosprávny kraj.

V dôsledku toho je tu ne-
spočetné množstvo dopravných
nehôd, ktoré spôsobujú škody na
majetku, zdraví a životoch, často
nevinných obetí. V poslednom
čase to boli kolízie a vyhasnuté
životy dvoch policajtov a usmrte-
nie študentky, ktorú na priechode
zrazil vodič služobného vozidla
OSN.

Vodiči i chodci sú vystavovaní
každodenným stresovým situá-
ciam, najmä v čase od 6.30 do
8.30 hod. a 14.30 – 17.30 hod.

Osobitne zlá situácia je v piatok
od 14.30 do 18.00 hod.

Na odstránenie problémov
navrhujeme:

– pravidelne monitorovať dodržia-
vanie predpisov cestnej premávky
na spomínanom úseku, najmä v
kritickom čase;
– pred každým priechodom pre

chodcov osadiť tabuľu avizujúcu
priechod pre chodcov a urobiť tzv.
optický brzdič;
– prehodnotiť súčasné vodorovné

Okamžité opatrenia

značky, urobiť odbočovacie pruhy,
napr. pri odbočovaní do Sloven-
ského Grobu v smere od Brati-
slavy a na Štúrovu ulicu, upraviť
odbočovací pruh v smere od Brati-
slavy do Glejovky, aby nebola mož-
nosť vrátenia sa do priameho
pruhu v smere do Pezinka;

– okamžite obnoviť vodorovné
dopravné značky – súčasné sú
sotva viditeľné pre vodičov i chod-
cov.

– vybudovať kruhový objazd na
križovatke – odbočka na Limbach;
– hľadať riešenie na zamedzenie

prejazdu motorových vozidiel po
miestnych komunikáciach, napr.
zjednosmernením niektorých
ciest v Grinave alebo vytvorením
tzv. slepých ulíc.

– vybudovať cestný obchvat Pe-
zinka.

Treba si uvedomiť, že neriešenie
tohto neúnosného stavu alebo
jeho vedomé obchádzanie, môže
mať nepriaznivé dôsledky najmä
pred blížiacimi sa komunálnymi
voľbami. Navyše je tu reálne rizi-
ko, že dôjde aj k nejakej forme pro-
testu poškodených a ostatných
občanov mesta.

Strednodobé opatrenia

Dlhodobé opatrenia

JUDr. Štefan Noskovič
Ing. Ján Satko, CSc.

Ako to vyzerá s lokálnymi
televíziami na Slovensku a
aká je pozícia TV PEZINOK
medzi nimi?

Peter Bittner: Na Slovensku
existuje združenie lokálnych
televízií – LOToS, ktoré má v
súčasnosti viac ako 40 členov.
Naša televízia sa snaží byť ak-
tívnou lokálnou TV. Svedčí o
tom aj naše zastúpenie v naj-
vyššom orgáne združenia –
Rade. Participujeme na rôz-
nych celoslovenských projekto-
ch, neustále prinášame pod-
nety na skvalitnenie spolupráce
medzi lokálnymi televíziami. O
kvalite našej práce svedčia oce-
nenia na slovenských a česko-
-slovenských a medzinárod-
ných festivaloch televíznej tvor-
by. Najväčším úspechom je
však spokojnosťdomácich divá-
kov. V duchu nášho nového slo-
ganu UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE
sa tešíme na to, že pre vás
zostaneme aj naďalej médiom,
ktoré sa oplatí sledovať.

–
tento slogan by pokojne mohol
charakterizovať uplynulých osem
rokov TV PEZINOK. Momenty zo
života Pezinčanov, množstvo ak-
tuálnych informácií a snaha o zvý-
šenie informovanosti obyvateľov
mesta – za tým sa skrývajú dni a
noci práce celého tímu. Ten v
súčasnosti (okrem externistov –
Barbory Budayovej, Ľubice Mac-
kovej a Petra Čermáka) tvoria re-
daktorky Zuzana Sandtnerová,
Elena Šteineckerová, asistentka
Petra Tichá, grafik Rudo Kujovič,
kameramani a strihači Robo Va-
gač, Marcel Riegl a konate ľ-
riaditeľPeter Bittner.

História TV PEZINOK v skratke:
– prvé obrazové vy-

sielanie – relácia Týždeň v Pezin-
ku, do 4000 domácností v káblo-
vom rozvode;

– vybudovanie terestriál-
neho vysielača (55. kanál), mož-
nosť sledovania vysielania pre 35
tisíc domácností v Pezinku a okolí;

– zásadné
zmeny najmä v programovej, dra-
maturgickej a marketingovej ob-
lasti:
– nový vizuál videotextového vy-
sielania ;

UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE

TELEnovín

16. 10. 1998

jún 2001

september 2002

– nová videoklipová rubrika
;

– relácia , moderovaný
spravodajský magazín s pevnou
štruktúrou rubrík, ako

;
– relácia – dynamickejšie
riešenie v inovovanom štúdiu s
väčším počtom hostí, tém a infor-
mácií;
– nová rubrika –
priestor pre tvorbu mladých začí-
najúcich autorov;
– vysielanie kompletných zázna-
mov z rokovaní mestského zastu-
piteľstva.

– obrazové vysielanie každú celú
hodinu od 16.00 až do 1. hod. v
noci;
– nové relácie –
rubriky

;
– nový formát

.

– spustenie internetového portálu
www.pknet.sk;
– zabezpečenie vysielania v káb-
lovom rozvode v Limbachu.

– rozšírenie obrazového vysiela-

Kvin-
ta

Týždeň

Otázka
týždňa, Pezinčania, Z kalendára,
Bez komentára

Téma

...a predsa sa točí

Radi poradíme
Vareška, O zdraví, Kam na

výlet
Okénko pezinčiny

se strýcem Lajem

16. 10. 2004

január 2005

Rok 2006

nia, prvá relácia sa začína o 6.00
hodine ráno, posledná o 3. hod. v
noci. Relácie majú každý deň rov-
naké vysielacie časy;
– Správy od susedov – novinky
spoza hraníc Pezinka;
– v spolupráci s občianskym
združením Cieľ – Integrovaná
Európa sa podieľame na budovaní
partnerstva medzi bratislavským
VÚC, Dolným Rakúskom a Bur-
genlandom;
– vyrobili sme reláciuAlkohol – naj-
dostupnejšia droga, ktorá sa bude
vysielať vo všetkých lokálnych TV
na Slovensku. Peter Bittner



V štúdiu 2 Slovenského roz-
hlasu v Bratislave sa 22. septem-
bra uskutočnil finálový koncert o
Cenu známej speváčky ľudo-
vých piesní Janky Guzovej. Sú-
ťažilo šesť mladých interprétov,
ktorí boli vybratí na základe na-
hrávok z rozhlasu. Celosloven-
ská súťaž sa koná každé dva
roky.

V tomto roku za doprovodu Or-
chestra ľudových nástrojov Slo-
venského rozhlasu súťažili:
Ivana Hrdlovičová, Adriana Jaro-
línová (obe z Bratislavy), Petra
Zaujecová (Nitra-Hrnčiarovce),
Katarína Töröková (Nitra), Valé-
ria Kašparová (Stulany, okr. Bar-
dejov), Miroslava Sandtnerová
(Pezinok). Víťazkou súťaže sa
stala Pezinčanka Mirka Sandt-
nerová, ktorá pred odbornou po-

rotou súťažila s tromi piesňami z
nášho regiónu v úprave Mariána
Veselského. (mo) Už deviaty rok po sebe pripra-

vuje Mesto Pezinok vydanie Ka-
lendára podujatí na príslušný rok,
tentokrát na rok 2007. Uvedený
materiál je jednak zdrojom infor-
mácií pre občanov a návštevníkov
mesta, zároveň však umožňuje
koordináciu podujatí pre ich orga-
nizátorov a je užitočnou pomôc-
kou pri formovaní spoločenského
života v Pezinku.

Obraciame sa na všetkých orga-
nizátorov podujatí v Pezinku s
prosbou o poskytnutie základných
informácií o podujatiach (kultúr-
nych, športových, spoločenských,
charitatívnych a pod.), ktoré pri-
pravujete v roku 2007. Tak, ako v
minulosti, vítame nasledovné úda-
je: názov podujatia, ak z názvu nie
je zrejmé, tak aj veľmi stručnú cha-
rakteristiku (o čom to je), termín
konania, miesto a kontakt na uspo-
riadateľa (garanta), t.j. názov in-
štitúcie, resp. meno zodpovednej
osoby, telefón, e-mail. Materiály
prosíme doručiť ľubovoľnou for-
mou (osobne, poštou, telefonicky,
faxom, e-mailom) do
na adresu:

.
Kalendár podujatí vyjde koncom

novembra v tlačenej i elektronickej
podobe a k dispozícii bude bez-
platne v Informačnom centre v
Pezinku na Radničnom nám. 9 a
na www.pezinok.sk.

5. 11. 2006
Mestský úrad Pezi-

nok, Radničné nám. 7, tel.
033/6901 102, fax: 033/641 2303,
e-mail: safr.peter@msupezi-
nok.sk

(EL)

Zaujímavú výstavu pripravili pra-
covníci Malokarpatského múzea.
Materiály na výstavu ochotne za-
požičala umelcova manželka Alž-
beta a syn Adrián. Boli medzi nimi
osobné predmety, fotografie, ko-
rešpondencia, ocenenia, diplomy
z vysokoškolského štúdia vo
Viedni a v Budapešti.

Ľ. Rajter sa narodil v Pezinku
(30. júla 1906), ako štvorročný sa
s rodičmi presťahoval do Bratisla-
vy. Otec bol učiteľom, v kostole
hral na organe. V Pezinku bývala
rodina z maminej strany, starý
otec, ktorého mal veľmi rád, bol
prednostom pezinskej železničnej
stanice. Pokiaľ starý otec žil, ume-
lec ho často navštevoval spolu s
manželkou a deťmi.

Pri príležitosti nedožitých 100.
narodenín pezinského rodáka,
hudobného skladateľa a diri-
genta profesora Dr. Ľudovíta
Rajtera sa uskutočnila v Mest-
skom múzeu výstava pod ná-
zvom Sólo pre majstra.

(mo)

V roku 2004 na základe výzvy Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku po-
dala projekt do Štrukturálneho fondu
Európskej únie na nenávratný finan-
čný príspevok v rámci opatrenia Ob-
nova a rozvoj obcí a zachovanie kul-
túrneho dedičstva. Vypracovaný
projekt

bol úspešný a knižnica získala
nenávratný finančný príspevok vo
výške 2,8 mil. Sk.

Z uvedeného príspevku bol zabez-
pečený nový knižnično-informačný
systém, počítačová technika ako aj
nové výpožičné pulty v oddeleniach
pre čitateľov. Moderný interiér a nové
služby hodnotia čitatelia a návštev-
níci knižnice veľmi pozitívne. Zo širo-
kého spektra služieb na báze nových
informačných technológií možno
spomenúť: vyhľadávanie v katalógu
knižnice prostredníctvom internetu
cez webovú stránku www.kniznica-
pezinok.sk, sledovať nové knihy vo
fonde hneď po spracovaní, možnosť
elektronickej rezervácie kníh, elek-
tronickej objednávky cez MVS, ak

Modernizácia knižnično-
-informačných služieb Malokar-
patskej knižnice s využitím mo-
derných informačných technoló-
gií

V nedeľu 29. októbra o 16.00
hod. sa uskutoční v Schaubmaro-
vom mlyne popoludnie pre deti,
ktoré sa radi boja a tiež niečo obja-
vujú a vymýšľajú.

Kto nájde mlyn, objaví strašidlá
a premôže ich zlobu, získa sladkú
odmenu. Teší sa na vás mlynárka
Iva.

Vstupné: 10 Sk dieťa, 30 Sk ro-
dič+ dieťa. (giu)

knižnica nemá požadovaný titul vo
fonde, sledovanie čitateľského konta
a predlžovanie výpožičiek, vyhľadá-
vanie v katalógu iných knižníc. Pre
náročnejších čitateľov je to možnosť
využívať externé informačné zdroje,
napr. elektronickú databázu EBSCO,
ktorá obsahuje asi 20 tisíc plnotexto-
vých odborných zahraničných časo-
pisov z rôznych vedných odborov.
Zaujímavé je aj sprístupnenie regio-

nálnej databázy, čiže databázy regio-
nálnych osobností a regionálnej fak-
tografie.

Pre vedenie knižnice a pracovní-
kov je tu možnosť vytvárania rôz-
nych štatistík (napr. výpožičiek, náv-
števnosti, nevybavených požiada-
viek, a pod.) a na základe nich spra-
covanie analýz, opatrení a stratégie
činnosti knižnice. Malokarpatská
knižnica má zámer budovať v rámci

bratislavského regiónu integrovaný
knižničný systém. Jedným z jeho
výstupov bude aj regionálna banka
údajov, teda spoločná databáza re-
gionálnych dokumentov a regionál-
nych informačných zdrojov založená
na vkladaní údajov zúčastnených
knižníc, čím sa vytvorí dôležitá data-
báza regionálnej faktografie. Takto
spracované odborné informácie
môžu byť podkladom pre GEOPOR-
TAL, ktorý má byť spustený v BSK v
r. 2007.

Knižnica pripravila aj niekoľko no-
vých podujatí. Pribudli hodiny literár-
nej výchovy v knižnici ako úvodný
projekt pre stredné školy. Seniorom
v októbri ponúkame akciu Základy
práce s internetom ako aj bezplatné
zápisné počas celého mesiaca. V
oddelení pre deti sa rozbieha nový
ročník súťaže O kráľa detských čita-
teľov, tentoraz ako spoločný projekt
knižníc Bratislavského kraja. Takže
čitatelia z Pezinka si môžu zmerať
vedomosti v záverečnej súťaži O
kráľa detských čitateľov BSK v marci
budúceho roku.
Anna Gašparovičová
riaditeľka Malokarpatskej knižnice

Aj tohto roku organizuje Mesto
Pezinok Vianočné trhy. Uskutočnia
sa týždeň pred sviatkami – 14. až
16. decembra tradične na Radnič-
nom námestí. Úplne netradične
však budú mať svoju predohru.
Budú ňou

, ktoré sa začnú 1. a potrvajú
do 23. decembra. Vianočné trhy
ponúknu predaj tradičného vianoč-
ného tovaru a sprievodné poduja-
tia (betlehem, vianočný orloj, dob-
ročinný bazár riaditeľov mestských
kultúrnych inštitúcií a kultúrny pro-

Vianoce v Tureckom
dome

gram). Novinka na nádvorí Turec-
kého domu ponúkne sériu koncer-
tov, amatérskych filmov, výstavu
zvončekov z dielne Marie Dytrych-
ovej a iné aktivity vytvárajúce
správnu predvianočnú atmosféru
(predaj vareného vína). Predajco-
via vianočného tovaru sa môžu
hlásiť na Mestskom úrade v Pezin-
ku, č. dv. 20 c, tel.č. 033/6901 125,
e-mail: hagerova.zlatica@ msupe-
zinok.sk. Podrobnejší program
celého podujatia uverejníme v no-
vembrovomčísle. (EL)



PETMAS s.r.o., Šenkvická
12, Pezinok

elektrikára
prijme do pracov-

ného pomeru s
platným osvedčením. Nástup
možný ihneď. Kontakt: 033/
645 2312, Ing. Feder 0903 430
371.

Po prvýkrát vo svojej histórii
bude mať Pezinok reprezentačný
nástenný kalendár na rok 2007.
Tvorí ho dvanásť celofarebných
listov a obálka, ktoré prezentujú
krásy Pezinka, prírodu a ume-
lecké festivaly. Kalendár sa bude
dať kúpiť v Mestskom informač-
nom centre a firmy si ho môžu ob-
jednať a dať urobiť dotlač s logom
svojej spoločnosti. (r)

Prvého októbra slávnostne otvo-
rili v Mestskom divadle v Mladej
Boleslavi divadelný festivalTo naj-
lepšie z humoru na slovenskej

Tohtoročné pezinské Vinobranie
bolo v skoršom termíne a podobné
podujatie bolo i v Rači, aj napriek
tomu prišlo do nášho mesta veľa
ľudí, najmä z Bratislavy. Pezinok si
obľúbili, pretože návštevníkom
každoročne ponúka širokú škálu
občerstvovacích a stravovacích
možností v stánkovej i reštaurač-
nej podobe, ale aj veľa atrakcií a
mnohorakých foriem zábavy. Cent-
rum mesta je na takéto podujatie
mimoriadne vhodné, je schopné
naraz prijať tisíce ľudí.

Už v piatok ulice mesta ožili stov-
kami prvých návštevníkov, ich
nosy neodolateľne šteklili vône
gastronomických špecialít, začali
sa ochutnávky vín, burčiaku. Na-

večer po slávnostnom otvorení
podujatia sa na oboch tribúnach
rozbehli kultúrne programy, ktoré
pokračovali aj v sobotu a v nedeľu.
Zabávalo sa dlho do noci, na via-
cerých miestach hrali hudby, tan-
covalo sa.

V sobotu doobeda bola Fyzulna-
čka (píšeme o nej na inom mies-
te), na nádvorí Zámku otvorili vý-
stavu vín. Večer bol ohňostroj.

V nedeľu o desiatej bolo po-
žehnanie úrody, potom začal pest-
rofarebný alegorický sprievod a
programy.

Pezinčania znovu dokázali, že
sú dobrí hostitelia, návštevníci boli
spokojní a tí ktorým sa u nás páčilo
prídu iste aj nabudúce. (mo)

scéne

(r)

. Týždeň slovenského diva-
dla v našom partnerskom meste je
obmenou Týždňa českého diva-
dla, ktorého prehliadku organizu-
jeme každý druhý rok v Pezinku.
Na otvorení sa zúčastnili zástup-
covia ministerstiev kultúry, diplo-
matického zboru a primátori Mla-
dej Boleslavi a Pezinka s manžel-
kami. Náš primátor predtým otvoril
výstavu známeho slovenského
karikaturistu Fedora Vica. Celé
podujatie pripravila agentúra ZAP
Zuzany Horovej-Čolákovej, ktorá
pochádza z nášho mesta.

Občianské združenie P.R.D. or-
ganizuje 24. novembra v Dome
kultúry v Pezinku prvý ročník JE-

SENNÝCH FOLKOV

Peter
Janků Ján Bu-
rian

Vašek Kou-
bek

(mč)

. Organizá-
tori predstavia vysoko kvalitné
veci overené časom i vystúpenia-
mi na mnohých, nielen folkových
pódiách. Predstavia sa:

(1974), pesničkár,
(1952), pesničkár, spisovateľ,

hudobný skladateľ,
(1955), herec, pesničkár a

hudobný skladateľ.

V Dome kultúry v Pezinku sa 29.
septembra uskutočnila prezentá-
cia publikácie Petra Sandtnera

za účasti primátora
Mgr. Olivera Solgu a pezinského
farára Zdenka Sitku.

Pezinskí kňazi, farári, kapláni, ro-
dáci z Pezinka

Autor na stretnutí predstavil svo-
ju knižku a poďakoval všetkým,
ktorí mu pomohli pri jej zostavova-
ní a vydaní. Na záver bola auto-
gramiáda.

Prezentácia ďalšej knižky P.
Sandtnera o
živote nitrianskeho kanonika Jo-
zefa Žatka sa uskutočnila v Ryba-
noch a v Nitre.

Svätec žil medzi nami

(rr)



Medzinárodná súťaž vo
varení fazuľovej polievky
Fyzulnačka sa postupne
stala pevnou súčasťou pro-
gramu Vinobrania v Pezin-
ku. Tohtoročný, v poradí už
4. ročník, bol opäť väčší a
vydarenejší. O priazeň laic-
kej i odbornej poroty sa
uchádzalo 21 tímov z troch
krajín. V hlavnej súťaži si
vavríny víťaza a putovnú
cenu odniesol tím z Chor-
vátskeho Grobu, druhé
miesto získal Šrotodaj z
Českej republiky a tretiu
priečku si vybojoval domáci
SPPP, a.s. (Spolok pria-
teľov pečeného prasiatka).
Vďaka zisku najväčšieho
počtu zlatých fazuliek od
laických degustátorov získal cenu
laickej verejnosti tím Hádzanárov.

Tohtoročná Fyzulnačka bola oko-
renená i novým sprievodným pro-
gramom – majstrovstvami Sloven-
ska v ťahaní vína heverom (z 5-
litrového demižóna). Vytvoriť usta-
novujúci rekord v tejto disciplíne sa
podarilo Pezinčanovi Jánovi Hrbe-
kovi, ktorého výkon – 38,5 sekun-
dy, bude zapísaný aj do Slovenskej
knihy rekordov.

Významnú zásluhu na tom, že sa

obe podujatia vôbec mohli usku-
točniť, majú nasledovní sponzori:
firma Lexmark (generálny spon-
zor), súťaž ďalej podporili – mesto
Pezinok, TSE – Ing. Miroslav
Gajdoš, Nokia, Auto-rep, Štefan
Adler, Eugen Belica, CDS –
Ľubomír Čeman, Vladimír Ulrych,
SOU na ul. M. R. Štefánika 9 v Pe-
zinku, Marek Kollár a spol., Kul-
túrne centrum Pezinok a Dušan
Vandlík. Organizátori všetkým sub-
jektom úprimneďakujú. (EL)

Tím Hádzanárov si získal priazeň laic-
kých ochutnávačov.

Pamiatku zosnulých v Pezinku
si v tomto roku pripomenieme v
stredu 1. novembra. Pietny akt
sa uskutoční na cintorínoch v
Grinavskej a Cajlanskej časti o
15.00 hod. a na mestskom cin-
toríne v Pezinku o 16.00 hod.

Pamiatku zosnulých organi-
zujú Mestský úrad a Rímsko-
katolícka a Evanjelická cirkev
a.v. (mo)

Dňa 22. októbra
2006 sme si pri-
pomenuli nedo-
žitých 40 rokov
nášho milované-
ho

.
Kto ste ho poznali, prosím, ve-
nujte mu tichú spomienku. S
úctou a láskou spomínajú
mama Valika, Zlatka, smútiaca
rodina a priatelia.

Mirka MÁLIŠA

Rada Fondu výtvarných umení
odovzdala nedávno prestížne
ceny Martina Benku za rok 2005.
Za výtvarné dielo v oblasti grafiky
získala cenu Pezinčanka akade-
mická maliarka

.
Katarína Vavro-

vá (r)

V sobotu 16. 10. zomrel v Charit-
nom domove v Beckove

. V Pezinku
bol na vojenčine, dekanom – fará-
rom a ako dôchodca býval v Cha-
ritnom domove. Bol významnou
slovenskou osobnosťou, pôsobil
ako dekan Rímskokatolíckej Cyri-
lometodskej bohosloveckej fa-
kulty v Bratislave, kde bol profeso-
rom filozofie.

prof.
ThDr. Silvester Šoka

(ps)

Na himalájskej sedemtisícovke
Tilicho Peak v sobotu 14. októbra
stáli aj slovenskí horolezci, ktorí tu
uskutočnili prvovýstup. Žiaľ, pri
zostupe z veľhory zahynul jeden z
trojice horolezcov z
Pezinka, ktorý sa zrútil asi tristo
metrov pod vrcholom.

Ivan Prokop

(r)

130 vinárov. Teší nás záujem vinárov ale i vás náv-
števníkov.

V Pezinku nájdete počas týchto dvoch dní od
12.00 do 21.00 hod. otvorených pätnásť pivníc.
Vaše putovanie môže začať vo veľkej firme Víno
Matyšák, ktorá má sídlo v Glejovke, alebo to zobrať
z druhej strany a začať v útulnej pivničke rodiny Bori-
kovcov. Premiéru bude mať pivnica Winery s.r.o. a
Vinárstvo Milana Skovajsu.

Vstupenky si v Pezinku môžete zakúpiť v Mestskej
vinotéke od 13. novembra, v sídle Malokarpatskej
vínnej cesty v Modre sa budú predávať od 6. novem-
bra. A čo je súčasťou vstupenky? Pohárik, ktorý vám
bude slúžiť na degustáciu vo všetkých pivniciach,
taštička kam si ho po ceste odložíte, štuplík – ako ne-
odmysliteľný symbol vinára, orientačná mapka a pas,
aby ste si v každej pivničke mohli opečiatkovať, že ste
v nej už boli. Dostanete aj kalendár všetkých podujatí,
ktoré sa na Malokarpatskej vínnej ceste uskutočnia
od novembra do októbra budúceho roku. J. Dudová

Milovníci dobrého vína sa už tešia na nezabudnu-
teľnú atmosféru otvorených pivníc. V tomto roku vás
malé, veľké, kamenné i murované pivničky Malo-
karpatského regiónu 17. a 18. novembra privítajú už
po siedmykrát. V roku 2000, keď toto podujatie začí-
nalo, ich bolo sedemnásť. Dnes vás dobrými vína-
mi, gastronomickými pochúťkami privíta 81 pivníc a

Cirkevná materská škola Krá-
ľovnej anjelov v Pezinku vznikla
na podnet rodičov, ktorí túžili, aby
ich deti mohli čas trávený v pred-
školskom zariadení prežiť v pro-
stredí, ktoré je v zhode s ich vierou
a hodnotami, ktorými žijú doma.

Na odporučenie pána farára
Zdenka Sitku sme oslovili ženskú

rehoľu Kongregácie Dcér Božskej
lásky, ktorá sa zameriava práve
na predškolskú výchovu. Naša
škôlka vznikla ako odbočka ich
MŠ Kráľovnej anjelov v Ivanke pri
Dunaji, preto nesie aj to isté me-
no.

Na voľné priestory pre škôlku
sme čakali vyše roka. Po uvoľnení
jedného pavilónu MŠ Za hradbami
nám pán primátor spolu s poslan-
cami MZ schválili prenájom týchto

priestorov. Za obetavej pomoci
dobrovoľníkov a rodičov detí sa
nám podarilo tieto priestory v krát-
kom čase vymaľovať a kompletne
zariadiť.

Už 4. septembra do škôlky na-
stúpilo 22 detí, čo je maximálny
počet. Žiaľ, nepodarilo sa nám
uspokojiť všetkých záujemcov.
Hlásia sa už aj deti na budúci rok.

Mgr. Mária Magátová
Ing. Bibiana Kebisová



Thuy Trang Le Van 5.8.
Tomáš Kečkéš 15.8.
Dorota Šintalová 17.8.
Nataša Noskovičová 18.8.
Jakub Rožek 20.8.
Emma Hollanová 24.8.
Katarína Halanová 26.8.
Tomáš Bihary 28.8.
Zoja Babiaková 30.8.
FilipAugustín 31.8.
Peter Král 31.8.
Romana Ševčíková 2.9.
Dominik Baďura 5.9.
Lea Krausová 8.9.
Silvia Kátlovská 9.9.
Martin Mlynek 9.9.
Michal Schaubmar 12.9.
BiankaČižnárová 14.9.
Martin Wolf 14.9.
Jakub Rybár 16.9.
Natália Novosadová 17.9.
Martin Chlupis 20.9.
Amália Opetová 20.9.
Andrej Mojžiš 21.9.
Alex Keszegh 23.9.

Ing. Róbert Jonáš a Monika Sedlá-
ková
Marek Jankovič a Hana Sučíková
Ing. Marek Paščák a Nina Brunov-
ská
Martin Török a Martina Slezáková
Emil Galánek a Silvia Petrášová
JánAštary a Mgr. Beáta Jančíková
Ondrej Bureš a Jana Kürthová
Jozef Rajecký a Emília Sklárová
Andrej Hodál a Petra Hanáková
Peter Šinkovic a Lucia Czinegeová

Viktor Prokop 65 r.
Jaroslav Kálmán 58 r.
Margita Hubrichová 68 r.
Anna Tretinová 67 r.
Estera Nimmervollová 81 r.
Eva Horváthová 57 r.
Anna Tonhajzerová 65 r.
Anna Mojžišová 92 r.
Anna Valková 83 r.
Jozef Jančovič 53 r.
Viktória Krupová 58 r.
Michal Ježík 79 r.
Veronika Koukolová 20 r.
Eva Tomanová 80 r.
Gabriela Glváčová 85 r.
Františka Horváthová 81 r.
Ľudovít Bedenský 57 r.
Jozef Gilan 75 r.
Alžbeta Šmahovská 82 r.

Ing. Michal Ries a Ing. Martina Ma-
chová
Ing. Matúš Turcsány a Ing. Hana
Podhorská
Ing. Marek Tanáč a Martina Syná-
ková
Ján Hromádka a Martina Kanabová
Martin Válek a Zuzana Galanová
Peter Šimkovič a Petra Dvořáková
Róbert Pavlík a Zdenka Strelníková
Radovan Baďurík a Jana Minári-
ková
Peter Bohunický a Renata Danišová
Ing. Marek Hořinka a Mgr. Hana
Gottschallová
Alexander Vitáloš a Elena Vachová
Ing. Juraj Markovič a Ing. Lenka
Švondrková
Mgr. Branislav Guštafík a Ing. Oľga
Kašjaková

Vladimír Klamo 2.10.
doc. Ing. Vladimír Steiner, CSc.

6.10.
Štefan Kočiš 7.10.
Stanislav Průša 8.10.
Ľudmila Miškovičová 10.10.
Mária Tahotná 10.10.
Eduard Tomašovič 20.10.
Ján Tóth 24.10.
Michal Vozár 24.10.
Alojz Sloboda 25.10.
Mária Volnerová 28.10.

Milan Pastucha 11.10.
Jozef Šafár 11.10.
Drahomír Kosek 14.10.
Jozef Hlavina 15.10.
Paula Rajnerová 15.10.
Paulína Pavelková 20.10.
Ján Hrašna 24.10.
Ľudovít Kovačovský 25.10.

Mária Dujková 1.10.
Mária Šuranová 6.10.
Alžbeta Ľudviková 9.10.
Rudolf Benčurik 10.10.
Terézia Rusnáková 14.10.
Pavlína Bakayová 16.10.

Ján Kysecký 5.10.
Mária Milátová 6.10.
Irena Markovičová 7.10.
Hedviga Benčuriková 15.10.
Žofia Horvátová 15.10.
Mária Šikulová 27.10.

Serafína Horníková 1.10.
Alžbeta Sandtnerová 30.10.

Juraj Moravszký 3.10.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

90-ročné

94-ročný

Dňa 1. októbra 2006
to bolo 20 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
S láskou spomína
manželka, syn s rodinou a zať.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Augustín KRAUS

Dňa 7. 10. 2006 uplynulo 10 rokov
od úmrtia nášho dobrého otca

a 30. 10. 2006 uplynie 13 rokov od
úmrtia našej dobrej mamy

.
S láskou na nich spomínajú dcéra
Mária, syn Rudolf a syn František s
rodinou.

FrantiškaADAMČÍKA

EmílieADAMČÍKOVEJ

Zo srdca ďakujeme
všetkým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí dňa
19. 9. 2006 prišli na
poslednej ceste od-
prevadiť našu drahú
dcéru, sestru a priateľku

.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary,
prejavy sústrasti a slová útechy,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš
obrovský žiaľ a bôľ.
Smútiaca mamička, brat, priateľ a
ostatná rodina.

Veroniku KOUKOLOVÚ

Dňa 21. 10. 2006
uplynulo 6 rokov čo
nás navždy opustila
naša drahá man-
želka a matka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel, deti
s rodinami a rodina Kosová.

Júlia
MATOLEKOVÁ

Dňa 3. 10. 2006
sme si pripomenuli
1. výročie smrti

.
S láskou spomínajú
manželka, syn Mi-
lan, nevesty Valika a

Andrejka, vnuci Andrejko, Paťko,
Romanka a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Milana SVETLÁKA

So slzami v očiach a
smútkom v srdci si
2. 11. 2006 pripome-
nieme 6. výročie tra-
gickej smrti milova-
ného 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

Dňa 16. októbra
uplynulo 35 rokov,
čo nás náhle a bez
rozlúčky opustil náš
drahý
z Chalupkovej ulice.
Ďakujeme za tichú

spomienku. Manželka Mária s rodi-
nou.

Ján KRÁLIK

Dňa 12. 11. 2006
bude tomu päť ro-
kov, čo nás opustila
naša drahá mamič-
ka

,
rod. Štohlová.

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Margita
MIKLENČIČOVÁ

Dňa 30. 10. 2006 si
pripomíname nedo-
žité 80. narodeniny
nášho drahého otca
a dedka

.
S láskou a vďakou na neho spomí-
najú deti s rodinami.Ďakujeme všet-
kým za tichú spomienku.

Viliama
VALACHOVIČA

Dňa 5. 11. 2006 si
pripomenieme 25.
výročie úmrtia otca,
manžela a dedka

z Cajly.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.Ďakujeme.

Štefana MALÍŠKA

Odišla si z nášho života, my ostali
sme sami, naveky budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 6. 10. 2006 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustila mat-
ka, svokra a babka

.
S láskou spomína
syn Roman, neves-
ta Jana a vnučka Nikolka.

Marta PEKÁROVÁ

Dňa 28. 10. 2006
uplynulo 10 rokov
odvtedy, čo nás
opustil náš drahý
syn a brat

.
S láskou spomínajú
rodičia a sestry s rodinami.

Štefan MESÁROŠ
Úprimná vďaka všet-
kým, ktorí sa prišli
rozlúčiť 12. 9. 2006
s manželom a ot-
com

.
Ďakujeme za preja-

vy sústrasti a kvetinové dary. Man-
želka Anna, dcéry Danka a Katka s
rodinami, syn Dušan.

Jozefom
JANČOVIČOM

Dňa 21. 10. 2006
sme si pripomenuli
30 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a
dedko

.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Gizela a dcéra Edita s rodi-
nou.

Rudolf RISCHER

JánĎurica 63 r.
Anna Semeliová 73 r.



V predvečer tohtoročného Vino-
brania v Mestskom múzeu sláv-
nostne otvorili stálu expozíciu ar-
cheológie pod názvom ZO ZEME.
Ide o jedinečnú výstavu vzácnych
zbierok toho, čo sa našlo pri ar-
cheologických výskumoch v na-
šom meste a blízkom okolí.

Sú tu veci z výskumov, ktoré sa
robili v posledných šiestich rokoch.
Prvé dva roky výskumy viedlo Ar-
cheologické múzeum v Bratislave
priamo za podpory mesta, potom
spoluprácu a kontakty s Archeolo-
gickým múzeom prevzalo novo-
zriadené Mestské múzeum v Pe-
zinku, ktoré má sídlo v Starej rad-
nici.

Najviac predmetov v súčasnej
expozícii, pochádza najmä z pia-
tich veľkých výskumov z posled-
ných rokov – Farský kostol, Slo-
venský Grob, Grinava, Starý zá-
mok II. a Dom na Holubyho ul. č.
22. Posledné tri výskumy budú
ešte pokračovať. Stála expozícia
archeológie je umiestnená v troch
miestnostiach.

V prvej miestnosti sú predmety z
výskumov pravekého osídlenia v
Grinave, Slovenskom Grobe a v
tehelni. Sú tu však aj exponáty z
menších výskumov v extraviláne a
z povrchových zberov. Určite vás
zaujme drobná keramika, najmä

malé šáločky a veľká misa z vý-
skumu v Grinave, ktoré boli v čre-
povom stave a zreštaurovala ich
riaditeľka múzea Petra Pospecho-
vá. Sú tu kamenné sekery a kladi-
vo, ktoré pravdepodobne používali
na vytepávanie medi. Pozoruhod-
ný je úlomok mlatu, na Slovensku
sa našli zatiaľ len dva kusy, druhý v
bratislavskej Dúbravke. Okrem
iného si môžete pozrieť medené
sekerky, najstaršie kovové ná-
stroje nájdené v regióne, medené
predmety, ktoré majú zhruba 5,5
tisíc rokov.

V druhej miestnosti sú veci z

Z otvorenia expozície archeológie.

výskumov v extraviláne mesta –
hlavne Starý zámok I a Starý zá-
mok II, doplnené o zbierky zo Sl-
nečného údolia a zo Zumbergu.
Pomerne cenný je nález 64 vie-
denských fenigov Přemysla Ota-
kara II. na mieste Starého zámku I,
je to len tretí známy väčší nález
týchto mincí na Slovensku. Náj-
dete tu okrem iného aj zaujímavú
kolekciu streliek šípov zo Starého
zámku II, ktoré sú zatiaľ najširšou
zbierkou týchto predmetov na
území Malých Karpát. Pochádzajú
odtiaľ aj kľúče, chirurgické nástro-
je a pracka knihy v blízkosti skla,

ktoré naznačujú, že na mieste Sta-
rého zámku II mohlo byť šľachtické
sídlo. Možno viac odhalí ďalší
výskum.

V tretej miestnosti sú umiest-
nené archeologické nálezy z Far-
ského kostola, Domu na Holubyho
22, Starej radnice a iné. Z kostola
sú to drobné predmety z hrobo-
vých výbav, rôzne krížiky, príves-
ky, ružence, kosti neznámeho ne-
božtíka. Cenná je zbierka mincí –
štyroch zlatých dukátov Žigmunda
Luxemburského z roku 1427 a go-
tických schodov. Z doteraz ne-
ukončeného výskumu v Dome na
Holubyho 22 má Mestské mú-
zeum už sto vreciek keramiky. Na
výstave nájdete z tohto miesta
zvyšky krčahov, gotických pohá-
rov, rôznych misiek, kahancov a
pokrievok. Predmety sú z 15. sto-
ročia.

Na výstave nájdete množstvo
ďalších exponátov, o ktorých vám
pracovníci múzea – riaditeľka Pet-
ra Pospechová a Peter Wittgrúber
povedia oveľa viac zaujímavých
informácií. Určite stojí za to pozrieť
si výstavu. Váš zážitok z obhliadky
umocní aj veľmi pekné riešenie
umiestnenia exponátov a napokon
i nádherné priestory múzea v Sta-
rej radnici.

Text a snímky Milan Oravec



Podľa pôvodného harmonogramu našej kampane
je októbrovou témou . V Pezinku nie je
zdravotnícke zariadenie ani záujmové občianske
združenie, ktoré sa špecializuje na pomoc ľuďom s
týmto zdravotným postihnutím. Pezinskí praktickí
lekári, resp. pľúcny špecialista z miestnej Polikliniky
MUDr. Anna Urbanovičová odporúčajú väčšinou pa-
cientov s touto diagnózou odborníkom z oddelenia
klinickej imunológie a alergiológie z Onkologického
ústavu sv.Alžbety v Bratislave na Heydukovej 10 (pa-
vilón K). Každý pacient pred vyšetrením u špecialistu
alergiológa potrebuje mať so sebou výsledky základ-
ného laboratórneho vyšetrenia a samozrejme odpo-

Boj s alergiami
rúčanie od svojho ošetrujúceho lekára. Na prvé vyše-
trenie sa treba objednať vopred.
Kde a kedy nájdete spomínaných špecialistov:
– (miestnosť č. 114), tel.
02/59249611
– (miestnosť č. 117),
tel. 02/59249610.
Ordinačné hodiny majú obaja lekári rovnaké: denne

od 7.15 do 8.00 hod. (odbery), 8.00 – 12.00 hod. (am-
bulancia), 13.00 – 14.30 hod. (konzíliá), s tým, že
MUDr. Michaličková ošetruje deti (utorok, štvrtok a
piatok) i dospelých (pondelok, streda) a MUDr. Hru-
biško každý deň iba dospelých.

MUDr. Júlia Michaličková

MUDr. Martin Hrubiško, PhD.

Súčasťou kampane Pezinok – mesto priateľské k
zdravotne postihnutým je i prieskum názorov obča-
nov mesta na podmienky života zdravotne postih-
nutých v ňom. Organizátori kampane prosia o vy-
plnenie a doručenie uverejneného anketového
lístku podľa pokynov v ňom. Výsledky ankety budú
uverejnené prostredníctvom časopisu Pezinčan a
TV Pezinok. Víťaz ankety – osobnosť s mimoriad-
nym humánnym cítením bude ocenená na podujatí
Náš deň, ktoré sa uskutoční v piatok 8. 12. 2006 v
Kultúrnom centre v Pezinku. Pri tejto príležitosti
budú vyžrebovaní a získajú tričko s logom Pezinka
i traja respondenti, ktorí odovzdajú vyplnené anke-
tové lístky do 10. 11. 2006.

Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, referát vzťahov k verejnosti, miestnosť č. 9,
tel.: 033/6901 102, fax: 033/641 2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk

(výsledky prieskumu budú uverejnené v časopise Pezinčan a na www.pezinok.sk
a použité ako podnety pri práci samosprávy mesta Pezinok)

!!!!! Vyplnené anketové lístky prosíme doručiť (osobne, telefonicky, faxom
alebo e-mailom) do 10. novembra 2006 na adresu uvedenú v záhlaví

alebo do Informačného centra v Pezinku !!!!!

1. Ako hodnotíte podmienky pre život ľudí so zdravotným postihnutím v Pezinku podľa
vybraných hľadísk (svoju voľbu označte krížikom v príslušnom políčku):

výborné uspokojivé nedostatočné nemám názor

– bezbariérový prístup
do verejných budov

– pohyb po miestnych
komunikáciach

– poradenstvo pre zdra-
votne postihnutých

– solidarita miestnych
obyvateľov

– zdravotnícka starostlivosť

– iné (konkretizujte): .........................................................................................................
.........................................................................................................................................

2. Čo považujete za najväčší problém zdravotne postihnutých v Pezinku:
................................................................................................... ......................................
.........................................................................................................................................

3. Keby ste mali udeliť niektorému Pezinčanovi morálne ocenenie za mimoriadnu sta-
rostlivosť o zdravotne postihnutých spoluobčanov, koho by ste navrhovali?
Meno:
stručne zdôvodnite prečo, resp. v akej oblasti pracuje: ......................................................
.........................................................................................................................................
(8. 12. 2006 o 14.00 hod. na podujatí s názvom Náš deň v Kultúrnom centre v Pezinku bude odo-
vzdaná cena osobnosti, ktorá získa najviac hlasov).

Ďakujeme za vyplnenie anketového lístku
Údaje o respondentovi:
– pohlavie: muž žena – som zdravotne postihnutý: áno nie
– adresa: ........................................................................................... telefón: .....................................
(prosíme uviesť pre prípad, že chcete byť zaradený/á do žrebovania o tričká s erbom Pezinka)

Alergia sa považuje za chorobu civilizácie. Civili-
zácia prináša nielen pozitívne výdobytky, ale vply-
vom zmien, ktorými prešlo ľudstvo v stravovacích
návykoch, zmien ovzdušia a kontaktov s rôznymi
chemikáliami a konzervačnými látkami sa vytvá-
rajú podmienky pre nárast alergických ochorení.
Dnes je v populácii asi 40 percent alergických je-
dincov.

Alergia najčastejšie postihuje dýchací systém s
typickými prejavmi alergickej nádchy, alergického
zápalu prínosných dutín, ale aj prejavmi alergickej
bronchiálnej astmy. Časté sú aj alergické prejavy
kožné (ekzémy), očné (zápaly spojiviek), ale vy-
skytujú sa aj prejavy zažívacieho systému (zápaly,
hnačky). Alergiám sa môžeme brániť prevenciou,
ktorá sa nie vždy dá realizovať, ale hlavne včasnou
diagnózou, liečbou a dobrým manažmentom
vzniknutého alegického ochorenia. Toto patrí už do
kompetencie špecialistu alergiológa. Ak máte po-
dozrenie na alergické ochorenie obráťte sa na
vášho praktického lekára.

Stranu pripravili: MUDr. Anna Urbanovičová
a Ing. Eva Lupová



31.10. VTC Pezinok – ŽP Šport
Podbrezová (Slov. pohár)

5.11. VTC Pezinok – Nitra
18.11. VTC Pezinok – DPS Brati-

slava

28.10. MBK Pezinok – BSC Brati-
slava

29.10. MBK Pezinok – MŠK Pe-
tržalka

8.11. MBK Pezinok – Casta Nit-
ra (Slovenský pohár)

29.10. Slov. Grob – Jablonec
29.10. GFC Grinava – Pl. Štvrtok
29.10. Limbach – TJ Viničné

5.11. PŠC Pezinok – Svätý Jur
5.11. TJ Viničné – Veľké Leváre

12.11. Slov. Grob – Stupava
12.11. GFC Grinava – Lozorno
12.11. Limbach – FK Studienka

Volejbal:

Basketbal:

Futbal:

hrá sa o 14.00 hod.

hrá sa o 13.30 hod.

hrá sa o 13.30 hod.

Zaznamenali sme
Cez tretí septembrový víkend,

počas pezinského Vinobrania, sa
uskutočnilo motoristické podujatie

. Víťazmi sa
stali: – 1. Sládečka (Incar
Motorsport Team/Lola 3000)
4:22,310, – 1. Krajčí (In-
car Motorsport Team/Opel Lotus)
4:47,576, – 1. Koiš (Ford
Team RS Slovakia/Ford Focus)
4:51,503 min.

Pezinskí basketbalisti štarto-
vali na Memoriáli Jána Kleina v
Leviciach. V medzinárodnom tur-
naji za účasti štyroch družstiev
(Žilina, Pezinok, Slavonski Brod
/Chorv./, Levice) zvíťazili domáci
Levičania, naši skončili tretí.

Pezinok – Žilina
77:73, Slavonski Brod – Pezinok
94:81, Levice – Pezinok 82:78.

l

l

Majstrovstvá Slovenska v jazde
do vrchu na Babe

E2-3000

E2-2000

E1+2000

(mo)

Vý-
sledky Pezinka:

(mo)

Skupinka slovenských reprezentantov po pre-
tekoch. Prvý zľava je Matej Kunert.

V nemeckom Schloss Dankerne sa uskutočnili
Majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní. V šesťčlen-
ných družstvách v kombinácii za vlekom za Slovensko
štartoval aj Pezinčan Matej Kunert. Naši pretekári (Mi-
roslav Hríbik, Štefan Olšanský, Barbora Kolesárová,
Eva Oravcová – všetci Košice, Zuzana Vráblová a Ma-
tej Kunert) si v silnej konkurencii vybojovali nádherné
tretie miesto, ktoré je najlepším umiestnením v tomto
športe od vzniku samostatného Slovenska. Zvíťazili
Bielorusi pred domácimi Nemcami. Poradie sa určuje
na základe troch najlepších výkonov členov družstva.

Matej štartoval len na druhých pretekoch v tomto
roku, lebo začal pracovať a svoju pretekársku činnosť
značne obmedzil. Verí, že v budúcom roku si dokáže
vytvoriť lepšie podmienky na obľúbený šport, ktorému
sa venuje od svojich šiestich rokov.

Trénerkou Mateja Kunerta je Elena Kunertová. (mo)

Milan, ktorý štartoval vo váhovej
kategórii do 81 kg, zvíťazil v 1. kole
nad Estóncom Alexandrom Mar-
meljukinom vo vyrovnanom súboji v
zlatom skóre na juko. V druhom
kole zdolal Rakúšana Alberta Fer-
chera na wazari. V treťom kole
Randl dosť nešťastne prehral s Gai-
naom z Moldavska na ipon a ďalej
musel bojovať v repasáži. Tu naj-

Jedným z najväčších úspechov
slovenského džuda v poslednom
období je bronzová medaila
19-ročného Pezinčana Milana
Randla z majstrovstiev Európy
juniorov v Rige.

skôr vyhral nad Maďarom Gerge-
lyom Szemanom v zlatom skóre na
juko a v druhom repasážnom zá-
pase zdolal Gruzínca Davida Kar-
belašviliho na ipon a postúpil do
súboja o tretie miesto. V ňom
zvíťazil nad Timurom Alichanovom
zAzerbajdžanu na juko.

Milanov fantastický úspech ko-
mentoval šéftréner pezinského
džuda Jozef Tománek: ,,

"

Milan dlho-
dobo podáva vynikajúce výkony a
je bezpochyby najkvalitnejším pre-
tekárom nášho klubu, ak nie v celej
republike.

V októbri reprezentoval Milan

Slovensko aj na juniorských
majstrovstvách sveta v Domini-
kánskej republike, kde skončil
siedmy.

(jcp)

V 1. kole v hmotnostnej
kategórii zdolal Rakúšana Ferchera
zlatým skóre. V druhom kole však
nestačil na Amirchaniho z Iránu, s
ktorým prehral na waza-ari. V opra-
vách vyhral najskôr nad Mongolom
Ambaselmom na juko, potom rov-
nako na juko nad Juhoafričanom
Jagom. V boji o postup do súboja o
bronz prehral Milan s Kakitom z
Japonska na ippon a obsadil cel-
kové 7. miesto čím vyrovnal svoje
umiestnenie z roku 2004.

V septembri
si v pezin-
skom PŠC
pripomenuli
85. výroč ie
vzniku futbalu
v našom mes-
te . Os lavy

obľúbeného športu s najdlhšou
tradíciou, sa konali na miestnom
štadióne, za účasti početných
hostí a hráčov viacerých generá-
cií. Samozrejme najväčší záujem
pútali najstarší žijúci hráči z povoj-
nového obdobia.

Poobede sa uskutočnil zápas bý-
valých hráčov Pezinka s bývalými
reprezentantmi Slovenska. Naši
prehrali 3:7, s profíkmi, samozrejme,

ťahali za kratší koniec, ale aktérom
na ihrisku nešlo ani tak o výsledok,
viac mysleli na to, aby sa pri futbale
zabavili a zašportovali si.

Po tomto zápase odovzdali orga-
nizátori vyše trom desiatkam star-
ších hráčov pezinského futbalu
ocenenia za viacročnú aktívnu
činnosť a reprezentáciu klubu.

Na rad prišli i súčasní pezinskí
futbalisti, v treťoligovom stretnutí
hostili susedov zo Slovenského
Grobu. Ich vysoké víťazstvo 7:2
bolo pekným príspevkom do
vienka osláv.

Najstarším hráčom odovzdali ocenenia. Snímka (mo)

Večer patril veľkej športovej zá-
bave a bohatému kultúrnemu pro-
gramu.

Pezinský športový klub oficiálne
vznikol 29. augusta 1921. Medzi
zakladateľov patrili Aladár Takacs
a bratia Korinkovci. Zaujíma-
vosťou bolo, že vtedajším branká-
rom nášho mužstva bol Eugen
Suchoň, neskôr významný slo-
venský hudobný skladateľ. V ofi-
ciálnej súťaži začali Pezinčania
hrať až v roku 1923. Postupne sa
prebojovali až do 1.A triedy. V tejto
súťaži hrali až do roku 1945.

Po vojne náš tím vyhral 1. A
triedu a cez divíziu sa dostal až do
D súťaže, ktorá bola na úrovni
terajšej druhej ligy. V tejto celoslo-
venskej súťaži hrali v rokoch
1948 – 1951.

V 2. SNFL sa im darilo striedavo,
zo súťaže aj vypadli, ale znovu sa
do nej vrátili. Najväčší úspech pe-
zinský futbal dosiahol v roku
1983, keď po skončení jesennej
časti 2. SNFL bola Lokomotíva
Pezinok o skóre na druhom mies-
te.

Od toho času futbalový Pezinok
nedosiahol výraznejší úspech.
Zdá sa, že prestupuje stále na
jednom mieste. Je to tiež dôsle-
dok toho, že v klubovej pokladnici
nie je dosť peňazí na pokrytie ná-
kladov súvisiacich s vyššou sú-
ťažou. PŠC nemá silnejších spon-
zorov, niet peňazí na nákupy hrá-
čov a vybudovanie kvalitnejšieho
tímu. Pomoc mesta sa viac orien-
tuje na udržiavanie športovísk a
na podporu mládežníckeho špor-
tu.

Vzhľadom na popularitu a širokú
hráčsku základňu futbalu v Pe-
zinku by si tento šport zaslúžil lep-
šie podmienky pre svoju činnosť.
Hádam sa toho raz dočkáme.

(mo, rč)



Dňa 20. 9. 2006 sa konalo prvé
podovolenkové zasadnutie zastu-
piteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja. Začalo sa sláv-
nostným odovzdávaním ocenení
BSK za rok 2005. Z rúk župana
Vladimíra Bajana prevzali Pa-
mätný list predsedu BSK aj Alž-
beta Strapáková, dlhoročná vedú-
ca oddelenia školstva a sociálnych
vecí Mestského úradu v Pezinku a
Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Stred-
nej vinársko-ovocinárskej školy v
Modre.

Pracovná časť zasadnutia sa
začala zložením sľubu poslanca
Dušana Figeľa, ktorý nastúpil ako
náhradník za Róberta Kaliňáka,
ktorý sa vzdal svojho mandátu.
Poslanci zobrali na vedomie

správu o plnení rozpočtu BSK k
30. 6. 2006, zamietli návrh na
združenie finančných prostriedkov
s hlavným mestom Bratislava na
rozšírenie a opravu Račianskej
ulice v Bratislave. Dôležitým bo-
dom programu bola správa o
súčasnom stave školstva a návrh
niektorých racionalizačných opat-
rení na zefektívnenie jeho činnosti
na nasledujúce obdobie. Správa
priniesla kompletný pohľad na škol-
stvo v zriaďovateľskej pôsobnosti
BSK, prehľad jednotlivých učeb-
ných a študijných odborov a ich
obsadenosť. Návrh na úpravu sie-
te škôl sa dotkol aj stredných od-
borných učilíšť v našom meste a to
formou zlúčenia SOU na Komen-
ského ulici, SOU na ul. Milana Ras-

tislava Štefánika v Pezinku a SOU
lesníckeho v Modre-Harmónii k
1. 1. 2007. K predloženým návr-
hom sa rozvinula diskusia, pričom
poslanci poukázali na nedostatoč-
nú pripravenosť navrhovanej ra-
cionalizácie a jej unáhlený termín.
Na základe toho bolo prijaté uzne-
senie v pozmenenom znení, ktoré
uložilo Úradu BSK analýzu dopra-
covať a opätovne predložiť na pre-
rokovanie komisiám a potom za-
stupiteľstvu. Posledné body roko-
vania patrili prevodom a nájmom
nehnuteľností.

Najbližšie zasadnutie zastupi-
teľstva BSK sa bude konať dňa 25.
októbra.

Ing. Jana Pešková
poslankyňa BSK

Apráve z tohto dôvodu sa v rámci cezhraničnej spo-
lupráce medzi Slovenskou republikou, Českou re-
publikou a Rakúskom 15. septembra 2006 konal v
obci Suchohrdly u Znojma trojstranný seminár
Všedný deň v obecnej rade. Seminár sa konal v rámci
projektu GEKO, ktorý si kladie za cieľ posilniť rovnosť
šancí medzi mužmi a ženami v EUROREGIÓNE
Weinviertel – Južná Morava – Západné Slovensko.
Veľmi rada som prijala pozvanie na tento seminár,
pretože už pri čítaní pozvánky som tušila, že sa doz-
viem veľa zaujímavého a budem mať možnosť stret-
núť sa so ženami, ktoré svoj život zasvätili komunál-
nej politike. A moje očakávania sa naplnili. Prvá časť
programu bola venovaná téme

. Prednášajúce z jednotlivých krajín vo svo-
jich príspevkoch zašli až do histórie udelenia voleb-
ného práva ženám (v ČSR v roku 1920), venovali sa
vývoju účasti žien vo verejných funkciách až po

Životný a pracovný svet žien, mužov a detí veľ-
mi priamo ovplyvňuje politika a rozhodnutia uro-
bené v ich vlastnej obci, v ich vlastnom meste. Pri
presadzovaní rovnosti šancí v komunite sú práve
političky dôležitými aktérkami.

Rovnosť šancí a poli-
tika – stav v Rakúsku, Českej republike a Slovenskej
republike

súčasnosť. Zaujímavosťou je, že v Rakúsku je za-
stúpenie žien vo verejných funkciách najväčšie vo
vrcholových orgánoch a na lokálnej úrovni najnižšie
(len 3 percentá rakúskych žien riadia mestá a obce).
Na Slovensku je po tohtoročných voľbách v NR 20
percent žien, vo vláde je jedna žena (6,25%) a z 2926
starostov a primátorov je 578 žien (19,75%). Sa-
mozrejme, že sa hľadali aj dôvody nízkej účasti žien v
politike. Mňa najviac zaujala ,,absencia ženskej soli-
darity", ale zazneli aj iné dôvody – politika je oriento-
vaná rodovo, čo sa prejavuje už pri výchove detí, muž
sa nemusí starať o domáce zázemie, starostlivosť o
domácnosť väčšinou vykonávajú ženy, preto majú
menej času, mladé a vzdelané ženy neuprednost-
ňujú účasť v organizáciách, ženy sa ťažšie zmierujú s
tým, že aj ich súkromie sa stáva politické. V druhej
časti programu sa v pracovných skupinách diskuto-
valo na tému, ako som sa dostala do politiky, čo ma
podporovalo, čo mi prekážalo a na tému, ako sa
môžu ženy presadiť v politike, ako presadzujú svoje
témy a požiadavky.

Projekt GEKO bude pokračovať aj naďalej, a ja s
radosťou prijmem ďalšie pozvanie na podobné stret-
nutia. Ing. Jana Pešková, poslankyňa BSK

V ZŠ Na bielenisku č. 2 v Pe-
zinku máme už druhý rok zriadené
triedy Projektu alternatívneho
vzdelávania intelektovo nadaných
detí.

Tento rok 4. septembra zasadlo
do školských lavícďalších 11 takto
nadaných žiakov – prvákov. Sú to
žiaci nielen z Pezinka ale aj z Lim-
bachu, Modry, Vinosad, Vištuka.

V čom je iné ich vzdelávanie? V
triedach pre nadané deti je menší
počet žiakov, špecifická atmosféra
na vyučovaní, nedirektívny prístup
učiteľov, práca na projektoch, dife-
rencovaný prístup podľa aktuál-
nych výkonov žiakov, intenzívna
výučba angličtiny, informatiky a
prehlbujúci predmet obohatenie.

Do takejto triedy sa môže dieťa
dostať aj počas školského roka, ak
absolvuje inteligenčné testy, v pe-
dagogicko-psychologickej po-
radni a dosiahne požadované vý-
sledky. (zš)

Vláda Slovenskej republiky v
septembri odvolala z funkcie pred-
nostu Obvodného úradu Pezinok
Mgr. Jozefa Vlada a na tento post
schválila nominanta Smeru JUDr.
Vojtecha Baláža.

J. Vlado (SDKÚ) funkciu pred-
nostu Okresného úradu, po jeho
zrušení Obvodného úradu, zastá-
val od roku 2003. (mo)

Začiatok pôvodne plánovaného
ďalšieho kurzu mestských sprie-
vodcov avizovaný na október sa z
organizačných dôvodov presúva
na začiatok budúceho roka. O ná-
hradnom termíne budeme záu-
jemcov včas informovať prostred-
níctvom časopisu Pezinčan a
webovej stránky mesta. (EL)

z Pezinka uvedie v piatok 10.
novembra v malej sále Domu kultúry premiéru spevohry Vínko, vínko
– tvrdý chlebík.

Program bol zostavený podľa knižných ukážok pezinského rodáka
Ing. Vladimíra Nosáľa. Divadelný scenár a réžia PaedDr. Kamil Baxa.

Pri tejto príležitosti bude o 17. hodine otvorená výstava výšiviek.

. Tel.
0905 983 602.

priestory na pod-
nikanie v centre Pezinka. Tel. 0903
719 852.

striech –
kompletné strešné dodávky. Tel.
0903 719 852.

skladové
priestory v Modre, hala 130 m ,
dvor s vrátnicou 400 m . Tel. 0903
457 991.

zámk. dlažbu? 0904
449 935.

tehly priečkové. 0904
449 935.

použitý vysúv. rebrík
dlhý 7 – 8 m + zámk. dlažbu. 0904
449 935.

Vysokoškoláčka mate-
matiku. Tel. 0903 927 638.

l

l

l

l

l

l

l

l

GLAZÚROVANIE VANÍ

PRENAJMEM

REKONŠTRUKCIE

DÁM DO PRENÁJMU

SPRAVÍTE

PREDÁM

KÚPIM

DOUČÍ

2

2

V stredu 8. novembra o 17.00
hod. sa uskutoční na Mestskom
úrade v Pezinku v zasadačke č. 12
stretnutie reálnych i potenciálnych
cyklomaratóncov. Už tradične sa
bude najprv nad fotografiami spo-
mínať na uplynulý IV. ročník tohto
podujatia a zároveň pripravovať
nasledujúci. Známe je zatiaľ toľko,
že sa uskutoční 2. – 9. júna 2007 a
jeho cieľom je Slovinsko. O návrhu
trasy a technicko-organizačných
záležitostiach bude reč na avizo-
vanom stretnutí.

(EL)
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(štvrtok) o 10.00 hod. v Saló-
niku – –
počas jesenných prázdnin v KC;

(pondelok) o 18.00 hod. vo
Veľkej sále –

– česká ľudová opereta J.
Beneša. PRAŽSKÁ KOMORNÁ
SPEVOHRA– v hlavnej úlohe Josef
Zíma, réžia M. Grisa;

(piatok) o 19.00 hod. v Ma-
lej sále –

– divadelná spevohra.
Účinkuje Divadlo folklóru RADOSŤ
z Pezinka pod vedením režiséra K.
Baxu;

(pondelok) o 18.00 hod. v
Minigalérii –

;
(štvrtok) o 16.30 hod. vo

Veľkej a Spoločenskej sále –

– program pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa študentstva;

(sobota) o 19.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– uvádza účinkujúcich:
Rytmus, Kontrafakt, 3ko2jitý, Stra-
po. Hlavný organizátor: Agentúra
Hodokvas – Dodo Tarkay. Upozor-
nenie: Texty niektorých piesní môžu
byť nevhodné pre mladistvých;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku – – cyklus
prednášok Viery Černuškovej. Té-
ma: Zdravie ako ho nepoznáme – 3.
časť;

(štvrtok) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále –

– divadelná hra Ľ.
Feldeka v podaní OZ NA KOLENE
Častá;

(piatok) o 18.00 hod. v Ma-
lej sále –

– program ZUŠ E. Suchoňa;

2. 11.
DOPOLUDNIE PRE DETI

6. 11.
NA TÝ LOUCE ZE-

LENÝ

10. 11.
VÍNKO, VÍNKO, TVRDÝ

CHLEBÍK

13. 11.
VERNISÁŽ VÝSTAVY:

ERNEST SVRČEK – PAMÄTAJ
ČLOVEČE

16. 11.
IMAT-

RIKULÁCIA – GYMNÁZIUM PEZI-
NOK

18. 11.
HODOKVAS HIP-

HOP PARK

23. 11.
HOVORY O ZDRAVÍ

23. 11.
HRAJ, NOHA, ATY, DRU-

HÁ, TANCUJ

24. 11.
SPOMIENKA NAĽ. RAJ-

TERA
(piatok) o 19.00 hod. vo24. 11.

Veľkej sále – –
účinkujú: Peter Janků, Vašek Kou-
bek, Jan Burian. Hlavný organizá-
tor: OZ P.R.D.;

(sobota) o 18.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

. Hlavný organizátor: TC Cha-
rizma;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes:

Účinkuje: Teátro NELINE – Pet-
ronela Dušová.

JESENNÉ FOLKY

25. 11.
VENČEK TANEČ-

NEJ ŠKOLY GYMNÁZIA PEZI-
NOK

26. 11.
AHOJ ROZPRÁVKA

POSTRACH SAM-
KO!

13. 11. – 10. 12.
Výstava

koláží na počesť 100. výročia naro-
denia a 45. výročia úmrtia matky
autora Anastázie, rod. Jurkovičovej.
Výstava sa koná pod patronátom
Obecného úradu v Dubovej.

2. – 3. World Trade Center USA
4. – 5. Miami Vice USA
7. – 8. Rozchod USA

9. FK: Krížnik Poťomkin
RUS

10. – 12. Diabol nosí Pradu USA
14. – 15. Klik – Život na diaľkové

ovládanie USA
16. FK: THX 1138 USA
17. Hady v lietadle USA
18. Autá USA

18. – 19. Hady v lietadle USA
21. – 22. V zajatí rýchlosti

USA, NZ
23. FK: Commitments VB, ÍR

25. – 26. Potomkoviaľudí VB
28. – 29. Tommyho peklo NÓR

30. FK: Dvojaký život Veroni-
ky FRA, POĽ

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

VÝSTAVA:
Ernest Svrček –

PAMÄTAJ, ČLOVEČE.

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

(o 17.00 hod.)

– , každú stredu
o 17.30 hod., vstupné 70 Sk;
– , pondelok až štvr-
tok od 13.00 do 18.00 hod.,
vstupné 40 Sk/ hod.;
– , kaž-
dý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.,
vstup zdarma;
–

, každý piatok a sobota od 20.00
do 22.00 hod., vstup zdarma.

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Parádny piatok – Kokso klub!

Deutsch beim Tee

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Už mesiac sa v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
ozýva každý piatok: ,,Ty kokso"! V
čase od 14.00 do 18.00 sa tu stretá-
vajú malí školáci, aby sa zabavili pri

spoločných činnostiach a hrách. Deti
od 7 do 12 rokov majú možnosť vyro-
biť si nejakú drobnosť, či súťažiť v
rôznych športoch. Chlapci a dievčatá
sa zároveň podieľajú i na vytváraní
programu klubu. Vymýšľajú si rôzne
činnosti a učia aj ostatné deti,čo sami
najlepšie vedia. Ak aj vaše dieťa patrí
k tým deťom, ktoré sa nechcú v pia-
tok poobede nudiť, radi ho privítame.
Bližšie informácie v EPIcentre – Cen-
tre voľného času v Zámockom parku,
na tel. č. 033/641 2020 a na interne-
tovej stránke .

Máte doma navarené a upratané?
Čo takto využiť zvyšok dňa kreatív-
ne? Odhodíte starosti celého týždňa
za hlavu a zároveň si vyrobíte niečo
pekné pre seba. V sobotu 11. 11.
2006 od 14.00 do 19.00 hod. vás

www.epicentrum.org
Kreatívna sobota v EPIcentre

naučíme čarovať s drôtom a korálik-
mi. Vykúzliť si môžete svietniky či
šperky, ktorými môžete okrášliť se-
ba alebo ich využiť ako darčeky.
Technika drôtikovania za päť hodín
v príjemnej atmosfére EPIcentra za
300 Sk – to sa oplatí! Bližšie infor-
mácie v EPIcentre – Centre voľného
času v Zámockom parku, na tel. č.
033/641 2020 a na internetovej
stránke .www.epicentrum.org

– výstava prác sied-
mich mladých výtvarníkov (Kamil
Kozub, Zuzana Nemčeková, Ka-
tarína Balážová, Ján Pečarka, Peter
Daniš, Michal Bôrik, Vladislav Za-
bel), ktoré vytvorili na maliarskom
sympóziu. Výstava sa začína 10.
novembra 2006.

MALÁ FRANKOVÁ – NÁVRAT
DO KRAJINY III


