
VYDÁVA MESTO PEZINOK • ROČNÍK XXXIX. • http://pezincan.pezinok.sk • ZADARMO

11

Za najvhodnejší zdroj informácií o práci samosprávy v Pezinku pova-
žujú občania časopis PEZINČAN. Vyplynulo to z prieskumu verejnej
mienky, na ktorom sa dotazníkovou formou zúčastnilo 200 responden-
tov z celého mesta podľa kvótneho výberu.

PEZINČAN ako zdroj informácií uvádza 66,5 percenta opýtaných,
Televíziu Pezinok 56,3 %, webovú stránku mesta 10,2 %, oznamy v
úradných tabuliach 8,2 %, iné zdroje (rozhovory so zamestnancami
mesta, iné periodiká) 3,9 %.

PEZINČAN bol najsledovanejším médiom aj pri predchádzajúcom
prieskume v roku 2002. (r)

Členovia divadla folklóru Radosť po premiére predstavenia Vínko, vínko, tvrdý chlebík.

V dňoch 14. – 16. decembra sa
uskutočnia v Pezinku tradičné
Vianočné trhy. Podujatie sa aj ten-
toraz uskutoční v centre mesta na
Radničnom námestí.

V stánkoch nájdete vianočné
pečivo, oblátky, med, kvetinové
aranžmány, ľudovo-umelecké vý-
robky, varené víno, gastronomic-
ké špeciality a iné.

Sviatočnú náladu pomôžu navo-
diť aj kultúrne programy. Vo štvr-
tok 14. decembra o 16.00 hod.
vystúpi na pódiu dychová hudba
Grinavanka, v piatok o 16.00 hod.
DH Vinosadka a v sobotu o 10.00
detský folklórny súbor.

V piatok od 16.00 – 18.00 hod.
sa uskutoční Vianočný bazár ria-
diteľov pezinských kultúrnych in-
štitúcií. Výťažok z predaja vlast-
noručne napečených múčnikov
pôjde na charitu.

V piatok 15. decembra o 16.00,
17.00 a 18.00 hodine bude v okne
Starej radnice Vianočný orloj, v
ktorom bude ,,Panoptikum" a ko-
ledy v interpretácii folkovej sku-
piny Mladosť zo Šenkvíc.

Predvianočnú atmosféru sprí-
jemní aj ďalšie podujatie v Turec-
kom dome, o ktorom píšeme na
inom mieste.

(mo, el)
V utorok 5. decembra o 17.00

hodine, tak ako každoročne, v
predvečer jeho sviatku, privítame
v našom meste Mikuláša, ktorý
spolu s deťmi rozsvieti veľký via-
nočný stromček na Radničnom
námestí. O kultúrny program sa
postará Divadlo PIKI a mladí pe-
zinskí speváci. Nebudú sa-
mozrejme chýbať drobné slad-
kosti a všadeprítomný čert. Na
záver nás čaká ešte malé prekva-
penie. Všetky deti pozývajú orga-
nizátori – Kultúrne centrum, CVČ
– Epicentrum, Mesto Pezinok a
Obchodné centrum Plus. (in)

Divadlo folklóru Radosť sa pred-
stavilo s nacvičenou prvotinou,
spevohrou Vínko, vínko, tvrdý
chlebík. Hru režijne upravil a na-
cvičil Kamil Baxa.

Spievajúcich hercov vybral z
pezinských dôchodcov, ktorí vyni-
kajúco zvládli svoje úlohy a zapl-
nili nateraz prázdne miesto v ama-
térskom divadle v Pezinku.

Pokračovanie na 20. strane.

V prvú decembrovú sobotu sa
uskutočnia v Slovenskej repub-
like komunálne voľby na funk-
čné obdobie 2006 – 2010. V Pe-
zinku budeme voliť poslancov
mestského zastupiteľstva a pri-
mátora.

Ing. Jo-
zef Chynoranský

Mgr. Oliver Solga

Ing. Marián Šipoš

O 25 poslaneckých miest v naj-
vyššom orgáne mesta sa uchádza
103 kandidátov politických strán a
hnutí, 9 z nich je nezávislých. Naj-
viac kandidátov ponúkajú koalícia
ĽS-HZDS + SNS (25) a SMER (24).
Z doterajších 25 poslancov sa o
znovuzvolenie uchádza 21.

Do primátorského kresla zasadne
jeden z trojice kandidátov:

, doterajší zá-
stupca primátora, 44-ročný, kandi-
dát SDKÚ-DS, ,
doterajší primátor, 52-ročný, nezá-
vislý a , stavebný
inžinier, 35-ročný, nezávislý.

O zložení poslaneckého zboru a
mene primátora v Pezinku roz-
hodnú voliči v piatich volebných
obvodoch. O tom, kto bude poslan-
com sa rozhoduje osobitne v kaž-
dom volebnom obvode. V troch ob-
vodoch sa volí po 7 poslancoch a v
dvoch menších (Grinava, Cajla) po
dvoch. Primátora volia voliči vo všet-
kých piatich volebných obvodoch.



Samospráva mesta je tu, okrem
iného, aj na to, aby požiadavky
občanov prenášala do praxe a
realizovala ich na všeobecnú spo-
kojnosť. Práve o tú všeobecnú
spokojnosť však ide. Jeden prí-
klad za všetky. Všetci veľmi dobre
vieme, že dopravná situácia v Gri-
nave je neudržateľná a to je pove-
dané veľmi diplomaticky. Aké-
koľvek naše návrhy spred dvoch
rokov, aby aspoň na dvoch mies-
tach boli rozšírené ostrovčeky pre
chodcov a cesta sa zúžila len do
jedného jazdného pruhu, a tak
zmiernila rýchlosť, narazili na od-
por vodičov, ale aj kompetentných
orgánov, keďže nejde o mestskú
komunikáciu, ale štátnu cestu
II/502. A tak sme ďalšie dva roky
boli, žiaľ, svedkami bezohľadnej
rýchlej jazdy, na ktorú doplatili,
ako to už v takejto situácii býva,
práve chodci.

Situácia vyústila až do protest-
ného stretnutia obyvateľov Gri-
navy v predvečer tohtoročnej Pa-
miatky zosnulých. Okrem primá-
tora Olivera Solgu, poslanca NR
SR Jána Čecha a nového pred-
nostu Obvodného úradu Vojtecha
Baláža sa na nej nikto z kompe-
tentných nezúčastnil, hoci mnohí
boli pozvaní. Asi sa treba inšpiro-
vať inými mestami a vyjadriť ob-
čiansky odpor adekvátnejšou, ale
aj účinnejšou formou. Povzbudivé
bolo to, že aspoň občania prišli v
hojnom počte aj napriek nepriazni-
vému počasiu.

Druhým problémom je zjedno-
smernenie niektorých ulíc, ktoré
doprava neúmerne zaťažuje a nie
sú na to vôbec stavané. Bola to
napr. Družstevná ulica v Grinave
alebo Bokesova na Cajle. Mesto
urobilo toto rozhodnutie po dlhom
zvažovaní a po petíciách občanov,
ktoré podpísala drvivá väčšina
obyvateľov spomínaných ulíc.
Prvá reakcia bola spokojnosť, ba
aj poďakovanie. Po týždni sa však
,,zobudili" nespokojenci, ktorí opat-
renie kritizovali. Bolo ich síce má-
lo, ale treba si vypočuť názor kaž-
dého občana. Čo však robiť, keď
naozaj výraznej väčšine toto rie-
šenie vyhovuje? Asi znovu a
znovu vysvetľovať, že niekoľko
desiatok metrov obchádzky alebo
pár minút jazdy navyše, ale najmä
znížená rýchlosť, môže niekomu
zachrániť život či zdravie.

A tak, paradoxne, proti sebe
stoja vodiči a chodci, ich záujmy a
rozdielne návrhy riešenia doprav-
nej situácie. Stojí za úvahu, prečo
vlastne proti sebe stoja. Veď v pr-
vom rade sú, predsa, všetci ľudia!

primátor
Oliver Solga

Mestské zastupiteľstvo v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z.
schválilo Povodňový plán mesta, ktorý rieši zabezpečenie osôb, zvierat
a majetku v prípade povodňových udalostí v meste.

Podľa tohto dokumentu najväčšie nebezpečie povodní hrozí z Limbaš-
ského potoka, zo Saulaku a z dažďovej vody na Moyzesovej, Tehelnej,
Za dráhou a na Cajlanskej ulici. Stav pohotovosti a ohrozenia vyhlasuje
a odvoláva primátor mesta.

Povodňovú komisiu tvoria: Mgr. Oliver Solga (predseda), Mgr. Miroslav
Šebesta (podpredseda), Ing. Stanislav Kunák (tajomník) a členovia –
Ing. Jozef Chynoranský, Ing. Juraj Pátek, Mgr. Ľudovít Farbula, Ing. Ivan
Dubek, Gabriel Guštafík, Ing. Miloš Bačák, Ing. Peter Mašura. (mo)

Primátor mesta Oliver Solga a
vedúca oddelenia výstavby Valéria
Jančovičová sa 8. novembra v Bra-
tislave zúčastnili na záverečnom
rokovaní o vytýčení trasy budú-
ceho cestného obchvatu nášho
mesta. Zástupcovia firmy Dopra-
voprojekt, ktorá je zhotoviteľom
projektovej dokumentácie pred-
ložili definitívny variant trasy a po

prvýkrát zaznel aj termín začatia
výstavby (rok 2008) a dokončenia
obchvatu (rok 2010). Investorom
stavby bude Bratislavský samo-
správny kraj, dĺžka obchvatu (Pe-
zinok – Vinosady – Modra) bude 11
405 metrov. Obchvat bude dvakrát
križovať železnicu a tiež cestu do
Slovenského Grobu a z Viničného
do Pezinka. Teraz bude nasledo-

vať identifikácia vlastníkov pozem-
kov, cez ktoré bude cesta prechá-
dzať a potom vysporiadanie vý-
kupom alebo výmenou. Ako sa
vyjadril primátor Pezinka, najmä v
tejto etape chce byťmesto investo-
rovi nápomocné. Trasu obchvatu
si môžu občania pozrieť v infor-
mačnej tabuli pred Mestským úra-
dom. (OS)

Dvanásty poslanecký deň v roku
2006 sa uskutoční v stredu 6. de-
cembra 2006 od 16. do 18. hod. na
Mestskom úrade v Pezinku. Vy-
braní poslanci Mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Možno sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života v
meste či so žiadosťami o vysvetle-
nie rozhodnutí pezinskej samo-
správy. (EL)

Na viaceré redakcie i na mest-
ské zastupiteľstvo sa so svojou
sťažnosťou na predaj majetku
mesta obrátila obyvateľka Grinavy
Viera Parasková. Žiada, aby sme
predložili občanom serióznu ana-
lýzu o podľa nej ,,bezbrehom roz-
predaji mestského majetku". A
konštatuje, že ak manažment
mesta nemá lepší nápad, ako zís-
kať peniaze do mestskej poklad-
ne, než rozpredávaním majetku,
tak je to slabý manažment.

Okrem toho, že Viera Parasková
hrubo uráža prácu vedenia mesta
a mestského zastupiteľstva, tak
ešte aj nehanebne klame a za-
vádza spoluobčanov. Som pripra-
vený jej to verejne kedykoľvek do-
kázať na konkrétnych číslach a

faktoch. Ak by tak konala z neve-
domosti, dokázal by som jej ne-
znalosť odpustiť, horšie je, že tak
robí úmyselne a cielene. A teraz k
jednotlivým a ľahko overiteľným
skutočnostiam. Viera Parasková
tvrdí, že v rokoch 2003 – 2005
mesto predalo 392 890 m pozem-
kov. Skutočnosť je taká, že v tomto
období mesto predalo 382 875 m ,
ale z toho bolo 269 481 m územie
Sahara, kde boli zmluvy podpí-
sané pred rokom 2003 a novému
vedeniu mesta neostávalo nič iné
len ich splniť, ak nechcelo ísť do
vopred prehratého súdneho spo-
ru. Mesto naopak do majetku zís-
kalo 409 514 m pozemkov a
kúpilo ďalších 60 018 m , z toho 11
394 m na rozšírenie cintorína.
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Mesto napríklad odpredalo 7 479
m pozemkov na Bielenisku na
výstavbu rodinných domov, ale v
dražbe a po 2500 – 2700 Sk. A
takto by som mohol pokračovať
rad za radom, ale myslím si, že je
to zbytočné. Každý prevod, nákup
či predaj bol prerokovaný v mest-
skom zastupiteľstve a ako infor-
mácia je prístupný každému obča-
novi.
Viera Parasková sa rozhodla tak,

ako už niekoľkokrát predtým, že
nás bude kritizovať a pranierovať
vždy, všade a za všetko. Ide len o
to, komu jej klamstvá a zloba po-
slúžia, najmä teraz, v predvoleb-
nom čase. Spravodlivosti, pravde
a slušnosti určite nie.
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Oliver Solga

Netradične v pondelok (13. no-
vembra) sa uskutočnilo posledné
zasadnutie Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku v tomto funkčnom
období. V bohatom programe pre-
važovali ekonomické záležitosti.

Poslanci zobrali na vedomie infor-
mácie o plnení rozpočtu mesta a
mestských podnikov a organizácií
(Mestské múzeum, Kultúrne cent-
rum, Mestský podnik služieb, TV
Pezinok, Podnik bytových služieb)
za 1. polrok 2006. Plnenie mest-
ského rozpočtu v príjmovej časti bolo
177,3 mil. Sk (46 percent), vo výdav-
kovej časti 215,1 mil. Sk (55 %). Niž-
šie príjmy boli zdôvodnené nereali-
zovaním niektorých splátok, ktoré sa
vykonávajú priebežne vo viacerých
termínoch v roku.

Poslanci schválili návrhy úprav
rozpočtov na rok 2006 pre Mesto
Pezinok, KC, MPS a Mestské

múzeum a návrhy rozpočtov mest-
ských firiem na rok 2007.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2007
bol schválený vo výške 471,6 mil. Sk
v príjmovej i výdavkovej časti. Po-
slanci po viacerých pripomienkach
neakceptovali návrh účelového urče-
nia kapitálových výdavkov, schvále-
né boli len celkové sumy. O tom, na
ktoré stavebné akcie budú použité,
rozhodne novozvolené mestské za-
stupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh VZN č. 6/2006, ktorým sa nove-
lizuje VZN o miestnych daniach. No-
vela upravuje 10 zmien oproti pôvod-
nému stavu. Je v nej zahrnuté zvýše-
nie sadzieb daní z nehnuteľností,
poplatku za odpad (0,10 Sk na
osobu a deň pre fyzické osoby) a
zmeny zamerané na zladenie naria-
denia so zákonnou úpravou a práv-
nym stavom.

Poslanci neschválili návrh mimo-
súdnej dohody s PhDr. Ľubicou Kozu-
bovou a spol. vo veci rozšírenia pe-
zinského cintorína a VZNč. 7/2006 o
pamätihodnostiach mesta Pezinka.
Schválili Koncepciu rozvoja mesta
Pezinka v oblasti tepelnej energetiky,
ktorá sa stáva súčasťou záväznej
časti územnoplánovacej dokumen-
tácie.

Poslanci zobrali na vedomie inves-
tičný zámer na rekonštrukciu domu
na Holubyho č. 16 – 18 ako aj nájom
pozemku.

MsZ zobralo na vedomie, že v usku-
točnenom výberovom konaní na
riaditeľa mestského zdravotníckeho
strediska (poliklinika) nebol vybraný
žiadny kandidát a súhlasilo s vypísa-
ním nového výberového konania.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa usku-
toční už v novom zložení po decem-
brových voľbách. (mo)



Tak, a je to tu! Obyračky na-
dobro skončili, jasen tu je uš né-
len podla kalendára, ale aj podla
počasá, nepotrvá to dĺho, a jako
hovorý naša bapka zachvýlu sa
bude dat aj bes cigaretly fajčit.
Burčáky veselo šuchocú f sút-
koch, pivnyc rozvonáva jak ky-
tyca kvetú a šeci uš zme zveda-
vý, čo sa s teho vykluje, lebo tá
jasen, aspon dofčúlka, bola pre
vinárú a vinohradnýkú velyce
parádna. No, ale vylezme na
chvílu s pivnyci hore. Pre nás,
zotpovedných opčanú je dúleži-
té aj to, že tot za dverama sú
komunálne volby. Uš je to do-
konca také blýske, že kandydáci
visá na každém stĺpe, a ten den
D dónde, any sa nenazdáme.
Dobre vým, že pre tých kandi-
dátu je toto obdobý najčašé,
neny sa o keho opret, každý
mosí bojovat sám za seba, ale aj
týtok kandidáci mosá uznat, že
any pre nás zotpovedných opča-
nú, to jest takých, čo scú ít a aj
pújdu volyt neny toto obdobý
zrovna met lýzat. Šak povecte
sami, kandidáci sú len traja, ale
jako si vybrat? Jeden blonďák,
druhý černovlasý brčkavý, trecí
skoro plešatý... Ale vlasy sú ne-
ny pre túto funkciju aš tak dúleži-
té. Dvaja tučný, jeden chudý, ale
to bych téš nebral jako rozhodu-
júce, zvlášt, ket sa jeden s tých
dvoch podla zaručených infor-
mátorú (a já mám len takých)
rozhodel chudnút. Ten má há-
dam aj najvačú výhodu, lebo,
keby ho náhodú nezvolyly, uro-
bý aspon nečo pre seba a svoje
zdravý. Ket sa ich opýtate, kerý
je najvačí odbornýk, tak šeci sú
tý pravý a najlepší odbornýci na
úplne šecko. Ale že sú to samý
chlapi, považujem za velykú
nespravedlyvost a ženské vyko-
riscováný. Ženy to majú lachšé,
lebo jeden s tých troch je preca
len najneodolatelnejší, najkraj-
ší, najvonafší, najlepší, aj nech-
ty má opucované, jednoducho je
najvýc šik. Ale čo chlapi? Keby
kandidovala aspon jedna žena,
bolo by to aspon částečne spra-
vedlyvejšé a jednoduchšé lúbi
sa mi, volým, nelúbi, nevolým.
Né, toto neny výzva kandidá-
tom, aby menyly pohlavý, aj ket
by to mohla byt celkom sranda,
zvlášt, keby to robily verejne.
Jedziný najspravedlyvejší na
tých volbách je volyč a hlavne to,
že každý má spravedlyvo len
jeden jedziný hlas. Preto s ným
nehazardujte a narábajte velyce
opatrno, lebo, ket to tam uš rás
hodzíte, tak to najblyššé štyri
roky nepújde vytáhnut. Šeckým
vám prajem ščastnú ruku.

Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

strýco Lajo

Mesto Pezinok získalo finančnú
podporu 1,4 mil. Sk na projekt

, realizáciou
ktorého získa nástroj na efektívne
riadenie rozvoja, založené na ini-
ciovaní zmien vyplývajúcich či už z
riešenia akútnych problémov
mesta a jeho obyvateľov alebo
možnosti využitia definovaných
potenciálov jeho rozvoja.

Spomínaný projekt je financo-
vaný zo štátneho rozpočtu a z
Európskeho fondu regionálneho

Pro-
gram hospodárskeho a sociál-
neho rozvoja mesta

rozvoja, ktorý je určený na hospo-
dársky a sociálny rozvoj EÚ ces-
tou znižovania rozdielov medzi
znevýhodnenými regiónmi a me-
dzi sociálnymi skupinami.

Realizácia projektu je rozvrhnu-
tá na sedemnásť mesiacov, s
ukončením 31. 1. 2008.

Obyvatelia sa môžu zapojiť pro-
stredníctvom vyplnenia dotazní-
kov, ktoré budú distribuované po-
mocou anketárov v uliciach Pezin-
ka.

Miroslava Šrobárová

November bol zvlášť bohatý na
kontakty s našimi rakúskymi part-
nermi. Prvým podujatím bolo
9. 11. 2006 stretnutie vinárov a
pekárov na oboch stranách hraníc
v rámci projektu

v spolupráci s Bra-
tislavskou regionálnou komorou
SOPK, druhým prezentácia slo-
vensko-rakúskeho univerzitného
4-semestrálneho kurzu pre mana-
žérov v oblasti turizmu, ktorá sa
pre miestne médiá uskutočnila
10. 11. 2006 a treťou 2. etapa spo-
ločného prieskumu verejnej mien-
ky na tému Ženy v politike. Jeho
cieľom bolo zisťovanie príčin níz-
keho zastúpenia žien v politike v
rakúskom Burgenlande a pre po-
rovnanie v Pezinku a okolí. Vý-
sledky prieskumu uverejníme v
decembrovom čísle.

Susedia si navzá-
jom pomáhajú

(EL)

Aj tohtoročnou symbolickou bodkou za uplynulou turistickou sezónou
bude už tradičné stretnutie subjektov cestovného ruchu. Uskutoční sa v
stredu 13. decembra o 15.00 hod. v Mestskej vínotéke na Radničnom
námestí č. 9. Okrem spoločného zhodnotenia hlavných aktivít z oblasti
cestovného ruchu uskutočnených na pôde Pezinka bude súčasťou pro-
gramu i prezentácia plánov účastníkov v roku 2007 a minivýstavka no-
vých prospektov, ktoré si zúčastnení prinesú so sebou. Na podujatí sú
vítaní nielen zástupcovia všetkých subjektov cestovného ruchu v meste i
okolí (ubytovacích zariadení, stravovacích, služieb pre turistov, kultúr-
nych inštitúcií, mestskí sprievodcovia a pod.) ale i sympatizanti, ktorým
je táto oblasť blízka, prípadne by vedeli a chceli pomôcť rozvoju cestov-
ného ruchu v Pezinku. (EL)

Vyhodnotenie prieskumu verejnej mienky

Mesto Pezinok uskutočnilo pro-
stredníctvom anketárov prieskum
verejnej mienky zameraný na ná-
zory občanov na samosprávu v
Pezinku v rokoch 2002 – 2006.

Z prieskumu vyplýva, že 79,6
percent opýtaných považuje pod-
mienky v meste za lepšie, 18 % si
myslí, že sa nezmenili, len 2,4 %
ich označuje za horšie.

Respondenti oceňujú obnovu
centra mesta (komunikácie, chod-
níky, budovy), rozšírenie obchod-
nej siete, čiastočné zlepšenie do-
pravy, starostlivosť o životné pro-
stredie (výsadba zelene), nové
parkoviská, starostlivosť o dô-
chodcov, zlepšenie celkovej atmo-
sféry a iné. Zhoršenie pozorujú v
cestnej doprave (zápchy na ces-
tách), v možnostiach parkovania,
v životnom prostredí (zápach zo
skládky).

Na otázku, ako boli respondenti
spokojní s prístupom zamestnan-
cov mestského úradu pri vybavo-

vaní ich záležitostí 22,3 % odpo-
vedalo, že boli veľmi spokojní,
54,9 % skôr spokojní, 18,5 % o
práci MsÚ nemá poznatky, 2,7 %
je skôr nespokojných a 1,6 % je
nespokojných. Občania oceňujú
ochotu a záujem zamestnancov
mesta o ich problémy, snahu po-
môcť a komunikovať s nimi aj
mimo stránkových dní, ľudskosť a
profesionalitu.

Respondenti sa vyjadrili tiež o
práci mestského zastupiteľstva. S
jeho činnosťou je spokojných
85,3 % opýtaných, 9,5 % nespo-
kojných. Na otázku, ako hodnotia
respondenti kontakt so svojimi po-
slancami 35,5 % opýtaných odpo-
vedalo, že priemerne, 20,9 % pozi-
tívne, vyše 36 percent ich nepo-
zná alebo sa s nimi nekontaktova-
lo.

Jedna z anketných otázok je ve-
novaná primátorovi. Takmer 46
percent opýtaných je s jeho prá-
cou veľmi spokojných, 43 % skôr

spokojných, 9,7 % skôr nespokoj-
ných a 1,5 % ho nepozná.

Za najviac rozvíjajúce sa oblasti
v meste respondenti považujú in-
fraštruktúru (parkoviská, chodní-
ky, okružné križovatky), obchodnú
sieť, výstavbu a prestavbu centra,
kultúru. Na druhej strane nie sú
spokojní s rozvojom sídlisk a okra-
jových častí mesta – najmä s budo-
vaním parkovísk, chodníkov, kana-
lizácie, detských ihrísk, malých
obchodov v Grinave a na Cajle,
možností na zábavu mladých. Re-
spondentom najviac chýba skva-
litnenie dopravy v meste, ktorá je
neúnosná (hustota premávky),
skvalitnenie športovísk, vybudo-
vanie klziska a iné.

Respondenti prejavili ochotu po-
dieľať sa na riešení problémov
mesta formou dobrovoľníctva (v
oblasti športu, charity, cestovného
ruchu, životného prostredia, úpra-
ve sídlisk a iné), účasťou v odbor-
ných komisiách MsZ, ako poslanci
a inou formou. (mo, el)

Na ostatnom slávnostnom zasadnutí Bratislavského samosprávneho
kraja udeľovali aj výročné ocenenia významným osobnostiam nášho
kraja. Jednou z ocenených bola aj naša spoluobčiankaAlžbeta Strapá-
ková, ktorá z rúk župana Vladimíra Bajana prevzala ocenenie za dlho-
ročný mimoriadny prínos v oblasti sociálnej starostlivosti v širokom
spektre činnosti. Ocenenie dlhoročnej pracovníčke a bývalej vedúcej
Oddelenia sociálnej starostlivosti na Mestskom úrade v Pezinku navr-
hol primátor mesta a poslanec BSK Oliver Solga. Srdečne blahoželá-
me. (ra)



Vek:
Stav:
Vzdelanie:

Pôvodné povola-
nie:

Terajšie povolanie:

Politická príslušnosť:
Kandidát strany SDKÚ-DS.

44 rokov
ženatý

vysoko-
školské – Mechani-
začná fakulta Slov.
poľnohosp. univerzity
v Nitre

technický mana-
žér

viceprimátor mesta
Pezinok

SDKÚ-DS

Vážení spoluobčania, priatelia,

v našom volebnom programe sme sa aj s
jeho spolutvorcami snažili obsiahnuť všetky
podstatné problémy, ktoré nás – obyvateľov
Pezinka trápia. Identifikovať nám ich pomo-
hol aj prieskum verejnej mienky, ktorý mno-
hé naznačil. Zistili sme, čo vám v Pezinku
nevyhovuje a aké riešenia problémov vám v
ponuke komunálnej politiky chýbajú. Preto
je v programe na prvom mieste riešená pro-
blematika dopravy. Ako viceprimátor sa
však dennodenne stretávam aj s osobnými
problémami mnohých z vás. Vážim si všet-
kých, ktorí prichádzajú a ponúkajú nové ino-
vatívne riešenia a niekedy aj kritické slovo,
za čo som im vďačný. Poznatky z týchto
stretnutí sú tiež súčasťou programu. Štvor-
ročná skúsenosť na poste viceprimátora
mesta mi pomohla vidieť Pezinok nielen
pohľadom občana, obyvateľa, klienta, ale aj
manažéra. Potvrdilo sa mi, že Pezinok už
dávno nie je malým uzavretým mestečkom.
Práve naopak. Je zaujímavým a príťažlivým
miestom pre život, a tak, chtiac-nechtiac,
musíme čeliť rozvoju a prírastku obyva-
teľstva. S týmto fenoménom netreba bojo-
vať, ale ho riešiť. Žiaľ, prvé dôsledky neza-
chyteného trendu už pociťujeme, a to najmä
v doprave. Ale ani iné oblasti nášho života
nie sú ušetrené. Pezinok už dávno nie je tým
pokojným mestečkom, ako si ho pamätám z
mojich mladých čias, keď som tu začínal
budovať svoju profesijnú kariéru a rodinné
zázemie. Niet už na čo čakať. Budúcnosť
mesta nie je v jeho uzavretosti. Tento stav
totiž nedáva priestor pre plnohodnotný život
obyvateľov Pezinka. Je neúnosný už len z
hľadiska infraštruktúry. Budúcnosť Pezinka
musí vychádzať z jeho vinohradníckej tradí-
cie a typického koloritu a zároveň sa musí
opierať o jeho ekonomickú silu, jasné rieše-
nia problémov a najmä o jednotu všetkých
jeho obyvateľov. Áno, rátam aj s tými, ktorí tu
našli svoj druhý domov a prinášajú do nášho
mesta nemalé dane. Len tak môžeme všetci
spoločne čeliť tomuto tlaku doby a vytvoriť z
Pezinka nielen naozajstné centrum regiónu,
mesto priateľské všetkým jeho obyvateľom
ale zároveň pritom nestratiť jeho prirodzenú
tvár. Ďakujem za dôveru, ktorú ste mi vyjad-
rili už v prieskume verejnej mienky.

Vek:
Stav:
Vzdelanie:

Pôvodné povolanie:

Terajšie povolanie:

Politická prísluš-
nosť:

Nezávislý kandidát.

52 rokov
ženatý

vysoko-
školské – Filozofická
fakulta Univerzity Ko-
menského v Brati-
slave

historik umenia

primátor

nebol a nie je členom žiadnej politic-
kej strany

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

ďakujem vám za spoluprácu a za dôveru,
ktorú ste mi prejavili v minulom volebnom
období. Verím, že som vás výsledkami svo-
jej práce presvedčil o svojich schopnos-
tiach, profesionalite a sociálnom cítení.
Mnohí dobre poznáte mňa, moje rodinné
zázemie i pevné morálne hodnoty, ktoré
vyznávam.

Svojej práci primátora sa venujem zod-
povedne a naplno 12 až 15 hodín denne.
Cez víkendy som navštevoval spolu s vami
všetky kultúrne, spoločenské i športové
podujatia v meste.

Myslím si, že spoločnými silami sa nám
podarilo urobiť veľa. Zároveň si uvedomu-
jem, že nie všetko sa nám podarilo hneď.
Najčastejšou prekážkou pri realizácii na-
šich plánov bol nedostatok financií. Tak
ako pred štyrmi rokmi, ani dnes vám ne-
sľubujem nič, čo by sa nedalo splniť.

Moja kampaň nie je postavená na bom-
bastických bilbórdoch, ani na sľubovaní
,,všetkého všetkým". Verím, že každý
občan sa rozhodne podľa vlastného
úsudku a spomenie si, že Pezinok za po-
sledné štyri roky urobil obrovský krok
vpred a uskutočnili sa mnohé zmeny k lep-
šiemu.

Veľmi si vážim, že všetky politické strany,
okrem jednej, vyzvali svojich voličov, aby
podporili moju kandidatúru. Je to prejav
uznania a dôvery a tiež prísľub a šanca,
aby naša spolupráca pokračovala aj v bu-
dúcnosti.

Rád by som vás, vážení spoluobčania,
požiadal, aby ste sa zúčastnili na komunál-
nych voľbách v čo najväčšom množstve.
Je totiž nesmierne dôležité, akí ľudia nás
budú najbližšie štyri roky zastupovať a
akým smerom Pezinok povedú.

Môj volebný program nájdete v prílohe
tohto čísla časopisu Pezinčan.

Vek:
Stav:
Vzdelanie:

Pôvodné povolanie:

Terajšie povolanie:

Politická príslušnosť:

Nezávislý kandidát.

35 rokov
ženatý

vysoko-
školské – Stavebná
fakulta STU, sta-
vebný inžinier

projektant doprav-
ných stavieb

konzultant EÚ pre
železničné koridory

nie je členom žiad-
nej politickej strany

Vážení spoluobčania,

od narodenia žijem v Pezinku, mám rád
jeho charakter, poznám ho ako pokojné,
rodinné a kultúrne mesto. Citlivo vnímam
pozitívne i negatívne zmeny v našom Pe-
zinku. Som za zachovanie jeho charakteru
aj pre budúcnosť, aby sa rozvíjal, ale rozví-
jal rozumne a citlivo. O to som sa snažil
ako člen mestského zastupiteľstva a mest-
skej rady aj v minulom volebnom období.

Chcem nadviazať na všetko pozitívne,
čo pre naše mesto vykonali predchádza-
júci primátori a zároveň ponúknuť riešenie
aktuálnych problémov a tak prispieť k
ozdraveniu nášho mesta. Je nesporné, že
je u nás mnoho výnimočného, no súčasne
tu máme závažné neriešené problémy.
Najmä mám na mysli kolabujúcu dopravu,
že centrum mesta sa zmenilo na gigan-
tické parkovisko na úkor zelene a pritom sa
nevyriešil problém parkovania. Trápi ma
zápach nad mestom pochádzajúci zo
skládky odpadu, ako aj snahy o obnovenie
ďalšieho smetiska v našom meste. Preká-
ža mi, že centrum takmer stratilo svoj his-
torický charakter a že stále nemáme vytvo-
rený priestor pre peších, pešiu zónu v his-
torickom centre mesta. Je žalostný pohľad
na zničenú zeleň a dopravný chaos pre
nedostatok parkovacích miest na sídlis-
kách. Je preto potrebné zaviesť koncep-
čné myslenie a presadzovať vyvážený roz-
voj mesta z pohľadu ekonomiky, zachova-
nia kultúrneho i prírodného dedičstva a
celkovej kvality života a životného prostre-
dia.

Verím, že schopná samospráva, otvo-
rená občanovi, ktorá podporuje rovnováhu
medzi verejným a súkromným záujmom,
môže mnohé v našom meste zmeniť.
Preto som sa rozhodol, že vám ponúknem
svoje schopnosti. Rád ich využijem na pro-
spech nášho mesta a všetkých nás, jeho
obyvateľov. Chcem, aby bol Pezinok sku-
točne naším domovom.



Volebné okrsky: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ulice: Bratislavská 1 – 87 a 2 – 102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Rad-
ničné nám., Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št. Polkorába, Záhrad-
ná, M. R. Štefánika, Kollárova, Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Ka-
linčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalupku, Pod
lipou, Meisslova, Viničianska, Muškátová, Silvánová, Slnečná, Dobšinského,
Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Jilemnické-
ho, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Marku-
šova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa.

1. , 54 r., živnostník, Trnavská 71, nezávislý kandidát, (NEKA)
2. , 33 r., Rázusova 34, ĽS-HZDS + SNS
3. , PaedDr., 32 r., pracovník vo verejnej službe,

Muškátová 23, SDKÚ-DS
4. , Ing., 50 r., štátny zamestnanec, Muškátová 13, SDKÚ-DS
5. , RNDr., 56 r., riaditeľobch. spoločnosti, Dobšinského 26,

NEKA
6. , MUDr., PhD., 46 r., lekár, M. R. Štefánika 3, SMER
7. , 47 r., strojný technik, Trnavská 65, ĽS-HZDS + SNS
8. , 56 r., živnostník, Markušova 9, KDH
9. , 56 r., robotník, Komenského 18, KDH

10. , PhDr., 47 r., historik, Silvánová 10, OKS
11. , Ing., 49 r., stavebný inžinier, Rázusova 50,

ĽS-HZDS + SNS
12. , 56 r., elektrotechnik, kpt. Jaroša 27, ĽS-HZDS + SNS
13. , 43 r., živnostník, Šenkvická cesta 9, SDKÚ-DS
14. , PhDr., doc., CSc., 45 r., vysokoškolský učiteľ,

gen. Pekníka 5, SZ
15. , JUDr., 55 r., vedúci kontroly, Svätoplukova 33, NEKA
16. , 32 r., robotník, Muškátová 19, KSS
17. , 54 r., podnikateľ, Trnavská 9,ĽS-HZDS + SNS
18. , 23 r., predavač, Muškátová 6, SĽS
19. , Ing., 44 r., podnikateľ, Za koníčkom 1A, SDKÚ-DS
20. , 35 r., elektrotechnik, Záhradná 3, SMER
21. , Ing., 56 r., podnikateľ, F. P. Drobiševa 37, SMER
22. , Ing., 46 r., ekonóm, Hroznová 7, ĽS-HZDS + SNS
23. , MUDr., 45 r., lekár, Šafárikova 3, OKS
24. , Ing., 48 r., chemik, Majakovského 21, SMER
25. , Ing., 55 r., obchodný zástupca, Za dráhou 3, SMER
26. , Ing., 37 r., manažér, Moyzesova 16,ĽS-HZDS + SNS
27. , Mgr., 52 r., historik umenia, M. R. Štefánika 24, NEKA
28. , Ing., 54 r., manažérka, Jilemnického 6, NEKA
29. , Ing., 60 r., živnostník, Za koníčkom 7, KDH
30. , Ing., 35 r., stavebný inžinier, SNP 17, SZ
31. , 41 r., podnikateľka, Moyzesova 8, SMER
32. , 32 r., odborný pracovník, Za dráhou 11, SMER

Dušan Baďura
Milan Barančík
Roman Baranovič

Ján Bíž
Ľubomír Blažek

Richard Demovič
Jozef Dvorák
Medard Féder
Michal Gálik
Peter Hyross
Miroslav Chanečka

Ivan Kurka
Ondrej Kušnier
Ivan Lukšík

Stanislav Macek
Vladislav Marušic
Jaroslav Mihalovič
Jozef Mužík
Emanuel Noga
Igor Noga
Pavol Pastucha
Juraj Pátek
Marián Pátek
Imrich Pilka
Stanislav Procházka
Roman Slezák
Oliver Solga
Mária Šebová
Milan Šimovič
Marián Šipoš
Kvetoslava Štrbová
Peter Wittgrúber

Volebný okrsok: 7
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzo-
vova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod
kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, Schaubmarova.

1. , 66 r., dôchodkyňa, Holubyho 46, KDH
2. , 59 r., súkromný podnikateľ, Cajlanská 257, OKS
3. , Ing., 46 r., vinár, L. Novomeského 52, OKS
4. , 33 r., novinár, Banícka 52, SZ
5. , 52 r., pedagogička, Cajlanská 149,ĽS-HZDS + SNS
6. , Ing., 52 r., elektroechnik, Cajlanská 83, ĽS-HZDS + SNS
7. , 47 r., konateľ spoločnosti, Cajlanská 165, SMER
8. , 38 r., podnikateľ, F. P. Drobiševa 24, SMER

Eva Balážová
Peter Fraňo
Ján Hacaj
Milan Konfráter
Mária Lichtnekerová
Stanislav Sobota
František Varecha
Vladimír Ženiš

Volebné okrsky: 8, 9, 10, 11
Ulice: L. Novomeského, Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova,
Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie,
Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská, Suvorovova, Svätoplukova 1, 2, Svätoplukova 6 – 51.

1. , PhD., CSc., 45 r., docent na STU, Svätoplukova 17, SF
2. , Ing., 45 r. ekonóm, Muškátová 28, SDKÚ-DS
3. , doc., PaedDr., CSc., 46 r., literárny vedec, Svätoplukova 18,

OKS
4. , Ing., 47 r., ekonóm, Zigmundíkova 11, KDH
5. , Ing., 43 r., konateľ spoločnosti, Holubyho 44, SMER
6. , Ing., 49 r., chemik, Svätoplukova 4, SMER
7. , Bc., 52 r., odborný pedagóg, Suvorovova 6,ĽS-HZDS + SNS

PavelAlexy
MilošAndel
René Bílik

Ján Butko
Ivan Cebro
JurajČech
JozefČíž

Volebné okrsky: 12, 13, 14, 15, 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova, Hrnčiar-
ska, Za hradbami, SOŠ PZ, Mierová, 1. mája, Obrancov mieru, Fándlyho, Maja-
kovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulaková, Komenského, Nerudo-
va, Bystrická, Bratislavská 108 – 130.

1. , 57 r., dôchodkyňa, SNP 44, KDH
2. , Ing., 54 r., podnikateľ, Hviezdoslavova 30, NEKA
3. , Mgr., 33 r., právnička, Mierová 8, SZ
4. , Ing., 55 r., ekonóm, Obrancov mieru 20, SMER
5. , PhDr., doc., CSc., 56 r., vysokoškolský učiteľ,

Sládkovičova 20, OKS
6. , 36 r., dispečer, 1. mája 6, SMER
7. , 51 r., manažér, Farská 7, OKS
8. , Mgr., 38 r., sociológ, Bystrická 18, ĽS-HZDS + SNS
9. , Bc., 27 r., riaditeľ, Za hradbami 7,ANO

10. , PaedDr., 64 r., pedagóg, Nerudova 15,
ĽS-HZDS + SNS

11. , Ing., 44 r., technický manažér, 1. mája 45, SDKÚ-DS
12. , 38 r., elektromechanik, Hrnčiarska 65,ĽS-HZDS + SNS
13. , Mgr., 51 r., riaditeľka SOU, Bernolákova 46, SDKÚ-DS
14. , Mgr., 44 r., učiteľka, 1. mája 45, SZ
15. , 27 r., podnikateľ, Gorkého 20, SDKÚ-DS
16. , 54 r., právnik, Majakovského 9, ĽS-HZDS + SNS
17. , Ing., 55 r., ekonóm, Hrnčiarska 42, SMER
18. , JUDr., 51 r., manažér, Tolstého 11, SMER
19. , 59 r., stavebný technik, Bystrická 32,

ĽS-HZDS + SNS
20. , 23 r., študent, Bernolákova 99, SĽS
21. , Ing., 44 r., ekonómka, Obrancov mieru 27, KDH
22. , 52 r., vedúca pošty, 1. mája 45, SMER
23. , 58 r., mechanik, Bratislavská 124, SMER
24. , 31 r., sekretárka, Vajanského 11, SDKÚ-DS
25. , Ing., 24 r., maklér, Kuzmányho 9, SMER
26. , Mgr., 38 r., mediálny analytik, Holubyho 44, SDKÚ-DS
27. , 49 r., zdravotná sestra, Bystrická 20,ĽS-HZDS + SNS
28. , 26 r., lesník, Puškinova 9, ĽS-HZDS + SNS

ElenaAntalová
Peter Belanský
ZuzanaČaputová
JánČech
Anton Eliaš

Roman Farkaš
František Féder
Igor Glova
Peter Haško
František Hotový

Jozef Chynoranský
Marian Janás
Elena Jurčíková
Viera Klimeková
Patrik Kretter
Juraj Markovič
Ladislav Nemček
Justín Sedlák
Alexander Šindelár

Pavol Šipkovský
Alžbeta Šipošová
Alena Šlavková
Ladislav Špánik
Ľubica Toporová
Miroslav Tullner
Jozef Vlado
Helena Vojteková
Peter Zúbek

Volebné okrsky: 17
Ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbano-
va, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Obchodná, Okružná.

1. , Bc., 36 r., ekonóm, Myslenická 66, SDKÚ-DS
2. , PhDr., 60 r., psychológ, Myslenická 164,ĽS-HZDS + SNS
3. , 45 r., podnikateľ, Štúrova 10, SF
4. , Ing., 53 r., podnikateľ, Hurbanova 17, SMER
5. , JUDr., 59 r., právnik, Myslenická 167,ĽS-HZDS + SNS
6. , 47 r., dopravca, Štúrova 30, SMER
7. , 26 r., riaditeľ pobočky banky, Hurbanova 1, SZ
8. , PaedDr. 39 r., učiteľka, Cintorínska 23, SDKÚ-DS

RudolfČížik
Zita Joklová
Ivan Klamo
Ján Mirianský
Štefan Noskovič
Drahomír Šmahovský
Andrej Vilim
Janka Virgovičová

8. , Mgr., 43 r., veliteľhasičského a záchranného
zboru, Svätoplukova 23, KDH

9. , 50 r., rušňovodič, Svätoplukova 27, NEKA
10. , Bc., 43 r., elektromechanik, Svätoplukova 28,

ĽS-HZDS + SNS
11. , 37 r., ekonómka, Svätoplukova 45,ĽS-HZDS + SNS
12. , 37 r., podnikateľ, L. Novomeského 46, SMER
13. , Ing., 49 r., podnikateľ, Kupeckého 28, KDH
14. , RNDr., CSc., 52 r., geofyzik, Svätoplukova 12, SZ
15. , Ing., 55 r., štátny zamestnanec, Za hradbami 16,

SDKÚ-DS
16. , PaedDr., 57 r., učiteľka, Kupeckého 72, SDKÚ-DS
17. , Ing., 41 r., štátny zamestnanec, Svätoplukova 3, SMER
18. , 52 r., učiteľka, Cajlanská 33, SMER
19. , Ing., 47 r., riaditeľ, Zámocká 28, SMER
20. , Ing., 52 r., výrobný riaditeľ, Svätoplukova 26, NEKA
21. , Ing., 48 r., štátny zamestnanec, Sládkovičova 33, SZ
22. , Ing., 47 r., manažér, L. Novomeského 15,

ĽS-HZDS + SNS
23. , 26 r., manažér, Svätoplukova 15, ĽS-HZDS + SNS
24. , 46 r., mechanik, Svätoplukova 6, ĽS-HZDS + SNS
25. , Mgr., 24 r., právnik, Banícka 61, ĽS-HZDS + SNS
26. , PaedDr., 49 r., špeciálny pedagóg, Svätoplukova 2,

SDKÚ-DS
27. , 41 r., živnostník, Cajlanská 196, NEKA

Ľubomír Gašparovič

Gabriel Guštafík
Miroslav Horák

Helena Kaňuková
Vladimír Kinder
Hynek Kosář
Miroslav Král
Vladimír Malovec

Elena Matuská
Miloš Medvecký
Božena Mizerová
Peter Nagy
Michal Ondrovič
Jaroslav Pavlovič
Jozef Popluhár

Jozef Suchoň
Jozef Štolc
Lukáš Tyko
Katarína Vladová

Karel Votava



Ďakujeme nášmu poslancovi Ing.
Jurajovi Pátkovi za zabezpečenie
úprav okolia domov a výsadbu
zelene na Hroznovej ulici, sídlisko
Muškát II, vrátane detského ihris-
ka.

Bez jeho aktívnej pomoci by tieto
práce ešte neboli hotové. Bývajú
tu prevažne mladé rodiny s deťmi.
Pre nás obyvateľov už len ostáva

udržiavať túto prekrásnu lokalitu
Pezinka v čistote a chrániť vysa-
denú zeleň. (BŠ)

V zimnom vykurovacom období
vzniká mnoho požiarov v dôsledku
technických chýb i ľahostajnosti
občanov. Najčastejšími príčinami
požiarov sú poruchy vykurovacích
telies, opotrebovanie a nedostatky
na dymovodoch a komínoch, ne-
dobrá obsluha vykurovacieho tele-
sa, neodborná inštalácia, horľa-
vina v blízkosti vykurovacieho tele-
sa, manipulácia so žeravým popo-
lom.

Zo strany užívateľov tepelných a
vykurovacích telies je potrebné
najmä:
– nepoužívať spotrebiče, na ktorých

je porucha;
– pri vykurovaní nepoužívaťhorľa-

vé kvapaliny (benzín, lieh, petro-
lej a iné);

– zabezpečiť inštaláciu telies pod-
ľa návodu výrobcu;

– horľavé látky skladovať v bezpeč-
nej vzdialenosti od palivových a
elektrických spotrebičov;

– nevychladnutý popol ukladať len
do nehorľavých nádob;

– kvapalné palivo dopĺňať len po od-
stavení spotrebiča a podľa návo-
du na obsluhu.
Pozornosť treba venovať aj čis-

teniu komínov. Je potrebné:
– zabezpečiť čistenie a kontrolu

komínov osobami s odbornou spô-
sobilosťou v určených lehotách;
a) raz za 4 mesiace – ak sú do ko-

mína pripojené palivové spotrebi-
če na tuhé a kvapalné palivá;

b) raz za 6 mesiacov – ak sú do ko-
mína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky;

c) raz za 12 mesiacov – ak sú do
komína pripojené spotrebiče na
plynné palivá a ak ide o komín s
vložkou.

Nedodržiavaním uvedených zá-
sad sa občan dopúšťa porušenia
zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o
ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov. Za poruše-
nie povinností môže byť uložená
pokuta do 3000 Sk.

mjr. Ing. Eva Orlická, OR HaZZ

Jedna z informačných tabúľ na náučnom chodníku.

Človek má iba jeden život, iba
jeden domov. Iba na ňom záleží
ako ho prežije. Jedno z najväčších
takomstiev života je, že to, čo ro-
bíme pre druhých, naozaj za niečo
stojí.

Sú ľudia, ktorí to dokážu, ako na-
príklad Mária a Miroslava Sandtne-
rová z Grinavy. Matka Mária viedla
dcéru k láske k spevu a dedičstvu
našich predkov. Teraz reprezen-
tuje našu dedinku. Spevom rozo-
chvieva srdcia ako muška pavučiu
sieť. Žne úspechy. Riskuje. Vraví
sa, že človek, ktorý neriskuje, ne-
robí nič, nevidí nič, nemá nič a je
ničím. Nemôže sa učiť, cítiť, meniť
sa, rásť, milovaťa žiť.
Ďakujeme vám Mária a Mirka, že

odovzdávate toto dedičstvo našich
predkov po krvi, po reči a speve.
Nech nezhynie, lebo raz bude živiť
tých,čo vás budú nasledovať.

Rozália Šmahovská

V evanjelickom kostole v Gri-
nave boli 5. novembra slávnostné
Služby Božie pri príležitosti 80.
výročia vysvätenia kostola.

Kostol postavili v roku 1926. Fi-
nancie na stavbu získali formou
zbierky, do ktorej prispeli darcovia
takmer z celého Slovenska. (r)

Dvanásť informačných tabúľ s
textami a obrázkami nájdete na
sedemkilometrovej trase pezin-

ského Vinohradníckeho nauč-
ného chodníka, ktorý dali do uží-
vania koncom októbra. Ako nový

produkt cestovného ruchu v na-
šom meste bol vybudovaný zo
zdrojov Európskej únie.

Chodník sa začína za Areálom
zdravia Rozálka, ale vstup je mož-
ný aj v smere od Cajle. Na infor-
mačných tabuliach sú údaje o po-
zoruhodných miestach a historic-
kých faktoch týkajúcich sa vino-
hradníckych a vinárskych tradícií
tejto lokality Malých Karpát. Na
chodníku nájdete aj zrekonštruo-
vanú vahadlovú studňu, ruiny Pe-
regského domu, odpočívadlá. V
rámci projektu sa uskutočnila i re-
konštrukcia niektorých úsekov
komunikácií vo vinohradoch.

Na realizácii naučného chodníka
sa okrem Mesta Pezinka podieľali
i Mestské múzeum, Združenie
pezinských vinárov a vinohradní-
kov, Mestská vínotéka a miestni
podnikatelia. (mo)

Prišla krásna jeseň. Prežívame ju
rôzne. Niektorí sa kocháme jej krá-
sou, iní spomíname na prežité
chvíle z detstva i staroby. Sú to
šťastné i menej šťastné zážitky.
Dôležité je však mať pocit, že oka-
mih, keď sa ráno prebúdzame, hoci
sa aj cítime biedne, je najkrajší.

Uvedomujeme si to ešte viac v
starobe, ktorú poet nazval jeseň
života.

Na jeseň v októbri máme aj Me-

siac úcty k starším. Pri tejto príleži-
tosti sa konajú rôzne podujatia.
Mesto Pezinok, Kultúrne centrum a
Klub spoločenského tanca Petan
pripravili pre nás ukážky spoločen-
ských tancov a divadelné predsta-
venie.

Pri sledovaní spoločenských tan-
cov sme si oživili spomienky na
mladosť, na čaje o piatej. Dostali
sme aj milú pozvánku od vedúcej
klubu tanečníkov pani Kvetoslavy

Štrbovej, zúčastňovať sa každý
utorok na nácviku tancov.

Mali sme možnosť vidieť i predsta-
venie . Účinkovali
herci z Prahy. Piesne v podaní Jo-
sefa Zímu, ako aj bezprostredné a
humorné vystúpenie, nás na chvíľu
vytrhli z každodenných starostí.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim,

ale aj všetkým tým, ktorí sa pričinili
o tento krásny kultúrny zážitok.

Na tý louce zelený

R. Šmahovská

Chcel by som upozorniť na jeden problém, ktorý
trápi vozičkárov, ale hlavne ťažšie sa pohybujú-
cich starších ľudí a tých čo prichádzajú na pezin-
ský cintorín z hornej časti od Seneckej ulice s
káričkou či kočíkom.

Horná brána býva často uzamknutá, chápeme
to, aby pohodlní návštevníci s autami neprichá-
dzali až ku hrobom. Mal by sa potom ale pre pe-
ších vyriešiť vchod cez vedľajšiu bránku, kde treba

upraviť terén, aby sa dovnútra bez problémov do-
stali aj zdravotne postihnutí.

Budeme radi, keď sa pri nadchádzajúcich úpra-
vách na cintoríne, v súvislosti s jeho rozšírením,
bude myslieť aj na tento problém, ktorý dnes trápi
nemálo ľudí.

Dúfame, že táto požiadavka, v tomto predvoleb-
nom virvare nezanikne.

(jm)

Popri tradičných Vianočných tr-
hoch (14. – 16. 12. 2006) obohatí
tohtoročnú predsviatočnú atmo-
sféru v meste nové podujatie – VIA-
NOCE V TURECKOM DOME. Ta-
mojšia Vino gallery bude každý deň
od 1. do 23. decembra od 16.00
hod. vo dvore spomínaného objektu
ponúkať občerstvenie (najmä va-
rené víno) a na navodenie správnej
atmosféry okrem vianočnej výzdoby
(stromček, betlehem) i dobrú ,,mu-
zičku" k tomu. Pravidelné piatkové
koncerty odštartuje 1. decembra o
18.00 hod. chrámový zbor Ad Una
Corda. Bližšie informácie o ďalších
koncertoch budú uverejňované na
www.pezinok.sk. Kontakt na organi-
zátora: tel. 0905 431 329, e-mail:
vinogallery@centrum.cz. (EL)



Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám
predložiť vyhodnotenie volebného programu
za uplynulé volebné obdobie. Sú v ňom zosu-
marizované výsledky štvorročnej činnosti pri-
mátora a mestského zastupiteľstva, práce
Mestského úradu, jednotlivých zariadení a spo-
ločností riadených Mestom ako i občianskych
aktivít. Je na vás, občanoch mesta, aby ste vy-
hodnotili a posúdili predložené výsledky, ktoré
mesto a jeho samospráva dosiahli.

V programovom vyhlásení spred štyroch
rokov sme si vytýčili pokračovať v budovaní a
rozvoji mesta s prihliadnutím na ďalšie skvalit-
nenie práce samosprávy, zvýšení podielu obča-
nov na riadení mesta, rozvoji ekonomických
aktivít, podpore bývania, podnikania a služieb.
Jedným z najdôležitejších ukazovateľov roz-
voja je ekonomická stabilita mesta a nezvyšo-
vanie daní a poplatkov, ako aj finančné pro-
striedky vo fondoch mesta, ktoré k dnešnému
dňu dosahujú výšku cca 90 miliónov korún.

Veľký dôraz sme venovali aj rozvoju školstva,
kultúry a športu, ako i stavu sociálnych služieb,
zdravotníctva a cestovného ruchu. Dosiahli
sme výrazné postavenie mesta Pezinka v rám-
ci okresu, Malokarpatského regiónu, ale i Slo-
venska, a to nielen v rámci porovnateľných
miest. Využili sme v dostatočnej miere jeho his-
torické danosti a vinárske, banícke a kera-
mické tradície pri rozvoji cestovného ruchu,
turistiky a služieb.

Výrazne sme rozvinuli spoluprácu Pezinka a
ostatných miest v rámci Slovenska, ale i v za-
hraničí. Vstúpili sme do Združenia miest a obcí
Slovenska, aktívne sme pracovali v Únii miest
Slovenska a primátor bol zvolený do prezídia
Klubu primátorov SR. Iniciovali sme vznik Mi-
kroregiónu Pezinok .

hovoria napr. o zlepšených podmienkach v
meste (spokojných a veľmi spokojných až
79,6 % opýtaných, pričom len 2,4 % hovorí o
zhoršení, ďalej skôr spokojní alebo veľmi spo-
kojní s prácou Mestského úradu bolo až
77,2 %, s činnosťou Mestského zastupiteľstva
85,3 % a s činnosťou primátora dokonca až
88,8 % opýtaných). To všetko sú čísla, ktoré
hovoria jasnou rečou!

V ostatnom období sme sa venovali aj pro-
gramovým materiálom a to koncepcii rozvoja
mesta na roky 2006 – 2020 a najmä vytvoreniu
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta, ktorý je samozrejmosťou a povinnosťou
pri získavaní grantov EÚ. Aj v tejto oblasti bol
Pezinok úspešný, veď za štyri roky sme získali
vyše 40 miliónov korún z mimorozpočtových
prostriedkov.

– Záväzok, že vytvoríme podmienky pre mini-
málne 150 rodinných domov a bytov sme pre-
kročili, pretože v tomto období sa v Pezinku
postavilo vyše 150 rodinných domov a 390 by-
tov, mnohé na pozemkoch mesta.
– Zaviazali sme sa, že poskytneme občanom

100 miest na výstavbu garáží. Tento záväzok
sme splnili len čiastočne (70 garáží), pretože
sa vyskytli problémy pri vysporiadaní pozem-
kov a prekládke sietí.
– Zaviazali sme sa, že vybudujeme nové par-
koviská. Tento záväzok sme splnili a odovzdali
sme vyše 300 parkovacích miest. Vznikli napr.
nové veľké parkoviská na sídlisku Sever a pred
Kultúrnym centrom, ale aj na Záhradnej ulici,
Moyzesovej ul., Muškáte a inde.
– V oblasti dopravy sme sa zaviazali, že nedo-
volíme štvorprúdovú cestu cez centrum mesta,
ale presadíme cestný obchvat poza priemy-
selnú zónu. V tomto smere sme dosiahli vý-
razný pokrok v koordinácii našich aktivít s Brati-
slavským samosprávnym krajom. K dnešnému
dňu je dokončené posudzovanie vplyvov na
životné prostredie (MŽP SR) a vybraná firma
(Dopravoprojekt) vyhotovuje projektovú doku-
mentáciu a spresňuje trasovanie obchvatu.
Ponúkli sme svoju účasť na vysporiadaní po-
zemkov a zapracovali sme obchvat do nášho
územného plánu.
– Zároveň s rekonštrukciou železničnej trate

sa vybudovali aj dva podjazdy a jeden nadjazd,
zrekonštruovala sa budova železničnej stanice
a nástupište. Iniciovali sme rekonštrukciu
dvoch komunikácií na Drevárskej ul. a ul. Za
dráhou a dočasný prechod pre chodcov do te-
helne.
– V oblasti separovania odpadov sme dosiahli
štandardné výsledky, zvýšil sa podiel separo-
vaných komodít o plasty a prírodný odpad (ha-
luzovina a révovina), ktorý sme separovali o
rok skôr, ako to ukladal zákon. Aj pri zvyšovaní
počtu obyvateľov sme dokázali znížiť podiel
odpadu, ktorý sa ukladá na skládku.

– Zaviazali sme sa, že vybudujeme 50 mest-
ských bytov. Vybudovali sme 52 bytov, z toho
41 na Zumberskej ulici a 11 v Grinave. Na ich
výstavbu sme získali po prvýkrát v histórii
mesta prostriedky zo štátu (ŠFRB), a to 7 milió-
nov nenávratnú pôžičku a 17 miliónov z úveru,
za nesmierne výhodných podmienok a dlhodo-
bého splácania úveru. (Na ilustráciu uvádzame
fakt, že v rokoch 1990 – 2002 sa vybudovalo v
Pezinku len 24 mestských bytov).

Mesto v tomto období získalo aj niekoľko vý-
znamných ocenení, z ktorých treba spomenúť
aspoň jednu zo štyroch cien v súťaži Slovensko
bez bariér, prvú cenu v súťaži MVaRR SR za
mestskú bytovku na Zumberskej ul. a najmä
veľmi dobré hodnotenie Slovenskej ratingovej
agentúry. Úspešné boli aj prezentácie mesta
na veľtrhoch cestovného ruchu, napr. každo-
ročne Slovakiatour Bratislava, veľtrhu nehnu-
teľností, vo Viedni, v Brne, v Mladej Boleslavi a
inde. Výsledky prieskumu z konca tohto roka

Naša expozícia na Slovakiatoure.

Vážení spoluobčania, v nasledujúcich riad-
koch sa budeme venovať konkrétnym bodom
Volebného programu, tak ako bol schválený
Mestským zastupiteľstvom v Pezinku na jeho
prvom zasadaní v decembri 2002.

Bytovka na Zumberskej ulici.

Detské ihrisko Za hradbami.

Parkovisko pred Domom kultúry.

Okružná križovatka.



– Zaviazali sme sa zefektívniť prácu mestskej
polície, čo sa nám v plnej miere, podľa ohlasu
občanov, aj podarilo. Začali sme prevádzkovať
stráženie objektov a verejného i súkromného
majetku kamerovým systémom. Vďaka syste-
matickej práci MsP sa znížila pouličná krimina-
lita a vandalizmus. Zamerali sme sa tiež na pre-
ventívnu činnosť v práci s mládežou aj formou
pôsobenia na školách či v letných táboroch.

V mnohých prípadoch sme aktívne spolupra-
covali s príslušníkmi PZ SR.
– Bezpečnosť chodcov, najmä žiakov pri ško-

lách, pravidelne zabezpečuje mestská polícia.
– Mesto v uplynulom volebnom období vybu-

dovalo aj nové svetelné križovatky pri polikli-
nike a v Grinave (Alpínka), čo zvýšilo najmä
bezpečnosť chodcov.
– Mestská polícia aktívne pôsobí aj pri zabez-
pečovaní verejného poriadku a riešení problé-
mov v doprave.

Výsledky spolupráce sa prejavili nielen v ob-
lasti problematiky samospráv, ale najmä v pria-
teľských kontaktoch obyvateľov jednotlivých
miest, vo výmene kultúrnych hodnôt a stretnu-
tiach profesijných skupín.

súťaži Slovensko bez bariér a cenou predsedu
BSK (A. Strapáková). Ocenenie sme prevzali
aj za prácu s mládežou (cenu Mosty, ktorú
udeľuje Rada mládeže Slovenska).
– Podporujeme činnosť všetkých spoločen-

ských organizácií a združení na území mesta,
ale aj regiónu.

– Vybudovali sme Zariadenie opatrovateľskej
služby na Komenského ulici, nocľaháreň pre
ľudí bez prístrešia na Bratislavskej ul., nový
klub dôchodcov na Hrnčiarskej ul., vlastnými
pracovníkmi prevádzkujeme opatrovateľskú
službu, zabezpečujeme vývarovňu a rozvoz
stravy pre vyše 180 dôchodcov, podporujeme
činnosť Klubov dôchodcov.

– Zaviazali sme sa, že vybudujeme kanceláriu
prvého kontaktu, aby občan všetky informácie,
ale i tlačivá dostal na jednom mieste. To sa nám
aj v plnej miere podarilo realizovať (dnes iné
mestá sa k nám chodia inšpirovať).
– Rozvíjame samosprávnu demokraciu, tým

že umožňujeme občanom zúčastňovať sa na
pripomienkových i rozhodovacích procesoch,
ako i väčšou mierou informovanosti v TV Pezi-
nok alebo v časopise Pezinčan, ktorý už do-
stáva zadarmo každá domácnosť (náklad 10
tisíc kusov).
– Počas celého volebného obdobia sme sa

nestretli so sťažnosťou na porušovanie záko-
nov, alebo s prejavom klientelizmu či korupcie.

Práve naopak, niekoľkokrát bola pozitívne
hodnotená profesionalita a konštruktívny prí-
stup pracovníkov mestského úradu k obča-
nom. Všetky sťažnosti občanov boli predme-
tom riešenia hlavnou kontrolórkou a informova-
nia mestského zastupiteľstva (tu boli niektoré
riešené odbornými komisiami a poslaneckými
skupinami).
– Kvalita práce sa zvýšila a to i napriek jej

enormnému nárastu spôsobenému prenosom
kompetencií zo štátu na samosprávu. Dobre
funguje aj stavebný obecný úrad, ktorý je pre-
neseným výkonom štátnej správy a svoju čin-
nosť vykonáva aj pre okolité štyri obce.
– Spolupráca s cirkvami bola na veľmi dobrej

úrovni. Mesto sa snažilo finančne pomôcť naj-
mä v oblasti opráv cirkevných budov, ale bolo
nápomocné aj pri zriadení prvej cirkevnej ma-
terskej školy.
– Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca so

spoločenskými a profesijnými organizáciami,
ako aj so športovými klubmi a organizátormi
spoločenských a kultúrnych podujatí.

– Významne sme posilnili a rozšírili naše
vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí. K
tradičným partnerským mestám ako Mladá Bo-
leslav, Mosonmagyaróvár a Neusiedl am See
pribudla slovinská Izola a taliansky Cormóns.

– Vysadili sme viac ako tisíc stromov vo všet-
kých častiach mesta (cca 1200), rozšírili sme
plochy trávnikov a detských ihrísk.
– Namiesto rekonštrukcie ČOV sme iniciovali

(spolu s firmou Hydroteam) projekt Podkarpat-
ského kanalizačného zberača, ktorý vyrieši v
blízkej budúcnosti problém odpadových vôd
nielen v Pezinku, ale v podstatnej časti nášho
regiónu. Aktívne pôsobíme ako akcionári Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti, kde sme vy-
stupovali proti predaju podielov BVS cudzím
investorom. Presadili sme, aby druhou etapou
projektu bolo odkanalizovanie Grinavy a Lim-
bachu.
– Zaviazali sme sa vybudovať v centre mesta

pešiu zónu, čo sa nám podarilo z rôznych sub-
jektívnych i objektívnych dôvodov len sčasti.
Pešia zóna je dnes okolo Starej radnice a po
ľavej strane ulice M. R. Štefánika. Odklonenie
dopravy sme nerealizovali z dôvodov neúmer-
ného zaťaženia okolitých ulíc, najmä Záhrad-
nej a Holubyho. Nechceli sme riešiť tento pro-
blém za každú cenu a na úkor obyvateľov okoli-
tých ulíc. Tu je namieste pripomenúť, že aj
všetky ostatné koncepčné materiály a projekty
sa budú v budúcnosti riadiť novým Územným
plánom, generelom dopravy, riešením Centrál-
nej mestskej zóny a najmä Plánom hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý sa
pripravuje.

– Zaviazali sme sa, že podporíme výstavbu
supermarketov a hypermarketov, čo je dnes už
realitou v podobe obchodných objektov Billa,
Tesco, Hypernova, Lidl, i nákupných centier
Mólo a Plus. Podporili sme tiež rozšírenie siete
obchodov, služieb a najmä reštaurácií, kaviarní
a vinární v meste. Rovnako sme podporili vybu-
dovanie ubytovacích, rekreačných a turistic-
kých zariadení, ako i výstavbu náučných chod-
níkov a cyklotrás.
– Vybudovali sme Mestský podnik služieb,

ktorý spravuje mestské byty, udržuje školské
zariadenia a prevádzkuje zariadenia mesta
(Mestská plaváreň a Mestské kúpalisko a ďal-
šie).

– Začali sme rekonštrukciu tepelného hospo-
dárstva, garantujeme bezporuchové vykurova-
nie i dodávku teplej vody a tiež stabilitu poplat-
kov a to i napriek rastúcim nákladom najmä za
plyn a údržbu zariadení. Rekonštruovali sme
kotolne na Juhu, Záhradnej ulici a primárny
rozvod na Severe. Dosiahli sme v tejto oblasti
niekoľko pozitívnych technických i ekonomic-
kých výsledkov.

Za veľký úspech považujeme získanie 11 394
metrov štvorcových pozemku na rozšírenie
cintorína v meste. Zároveň treba spomenúť aj
veľké úpravy cintorínov v Grinave a na Cajle.
Tu pribudlo nové oplotenie, brána, chodníky,
lavičky i vodovod a kanalizácia.

Hypermarket TESCO.

Chodník na ulici M. R. Štefánika.

– Finančne podporujeme občanov v hmotnej
núdzi príspevkami na živobytie, lieky, príspev-
kami na bývanie a pod. Podporujeme akcie a
inštitúcie, ktorých činnosť je zameraná na so-
ciálnu a zdravotnícku pomoc.
– Výrazne sme zamerali našu pozornosť na

telesne hendikepovaných občanov, budujeme
bezbariérové prístupy v meste , na úradoch i v
Kultúrnom centre. Ešte do konca roka vybudu-
jeme výťah v KC a na mestskom úrade. Za
našu činnosť sme boli ocenení aj v celoštátnej

Výdaj stravy pre dôchodcov na Hrnčiarskej
ulici.

Podpis zmluvy s Izolou.



– Podporou podnikateľských aktivít a vytvore-
ním podmienok pre príchod nových firiem sme
dosiahli dnešnú 3.5 percentnú mieru neza-
mestnanosti.
– Vytvorili sme novú koncepciu podnikateľ-

ských aktivít, v ktorej sme špecifikovali mieru
dôležitosti a dostatočnosti, ako i spôsoby pod-
pory jednotlivých aktivít. Veľmi dobrá spoluprá-
ca bola aj s Klubom podnikateľov mesta Pe-
zinka a ostatnými profesijnými a odbornými
združeniami.
– Vytvorili sme možnosti pracovných príleži-

tostí v rámci verejnoprospešných prác pre dlho-
dobo nezamestnaných a pre rómskych spolu-
občanov.
– Podporili sme rozvoj vinohradníctva a vi-

nárstva zvýhodneným postavením v prvej kate-
górii koncepcie podnikania, propagujeme do-
mácich producentov na rôznych podujatiach
doma i v zahraničí, každoročne organizujeme
populárne Vinobranie, podieľame sa ekono-
micky i organizačne na Vínnych trhoch, pre-
zentujeme gastronómiu a víno na všetkých po-
dujatiach, ktorých počet neustále pribúda.

Vážení spoluobčania, predkladáme vám vy-
hodnotenie základných okruhov a téz Progra-
mového vyhlásenia mestského zastupiteľstva
za roky 2002 – 2006. Nie všetko, čo sa za uply-
nulé štyri roky podarilo urobiť, sa dostalo, aj pre
rozsah tejto správy, do tohto hodnotenia. Sme
však radi, že je toho ešte viacej, ako sme si
predsavzali na začiatku. Je to výsledok nášho
úsilia a iste aj dobrej spolupráce trojice primá-
tor – mestské zastupiteľstvo – mestský úrad.

Snažili sme sa pracovať v prospech mesta a
jeho občanov, bez prezentovania svojej stra-
níckej príslušnosti či bez presadzovanie osob-
ných záujmov. Veríme, že občania Pezinka
vnímali nielen intenzívny rozvoj mesta, ale aj
pozitívnu atmosféru, ktorá v meste vládne. Kaž-
dého z nás iste teší aj skutočnosť, že naše
mesto sa teší veľkej popularite návštevníkov z
domova i zo zahraničia a mnohí často preja-
vujú úmysel sa k nám natrvalo presťahovať.
Postavenie mesta medzi porovnateľnými slo-
venskými mestami je preto veľmi povzbudzu-
júce aj do budúcnosti.

Chceli by sme preto poďakovať vám, vážení
spoluobčania, za dôveru, ktorú ste nám dali vo
voľbách v roku 2002 a za aktívnu spoluprácu
pri riešení mnohých problémov. Zároveň vás
pozývame k účasti v nadchádzajúcich komu-
nálnych voľbách, ktoré sa uskutočnia 2. de-
cembra, v čase 7.00 do 20.00 hod.

Mgr. Oliver Solga
a Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

– Zaviazali sme sa podporiť všetkými dostup-
nými formami šport najmä pre deti a mládež .
Zvýšili sme objem financií vo fonde športu, pod-
porili sme vznik celomestskej ligy v stolnom
tenise, v orientačnom behu a v hasičských špor-
toch. Pravidelne sme oceňovali a propagovali
úspešných športovcov.
– Získavali sme aj mimorozpočtové (sponzor-
ské) finančné prostriedky pre športové kluby a
jednotlivcov. Iniciovali sme niekoľko celomest-
ských hnutí, súťaží a turnajov.
– Podporili sme opravy a rekonštrukcie štadió-
nov a telocviční, výstavbu klubovne pre orien-
tačných bežcov, ale napr. i oplotenia štadióna
na Cajle.
– Vybudovali sme ukážkové detské ihriská a

športoviská na sídlisku Juh, Za hradbami, a v
Grinave.
– Boli sme spoluorganizátormi niekoľkých špor-
tových podujatí na úrovni majstrovstiev sveta
žiakov a juniorov.

– Zastavili sme rozpredávanie budov v ma-
jetku mesta, predávali sme len pozemky pod
chatami a okolo chát, nevyužiteľné pozemky,
alebo neprávom zabraté v minulosti, čím sme
vyšli v ústrety dlhodobým požiadavkám obča-
nov. Naopak získali sme do majetku mesta
kúpou či bezodplatným prevodom viac ako 60
tisíc metrov štvorcových pozemkov, napr. na
rozšírenie cintorína, ale aj pozemky v areáli
Dolná tehelňa, Kučišdorfská dolina a ďalšie.
Do majetku sme získali napr. Hasičskú zbroj-
nicu, pozemky na rodinné domy na Bielenisku,
športové areály v Grinave a na Cajle a mnohé
ďalšie.
– Efektívne sme nakladali s mestským majet-

kom aj pri nájmoch budov a priestorov vždy
výberovým konaním za účasti viacerých záu-
jemcov.
– Dobrou spoluprácou s Bratislavskou vodá-

renskou spoločnosťou sme získali pre Pezinok
rekonštrukcie a investície do vodovodných a
kanalizačných sietí za viac ako 20 miliónov ko-
rún.
– O transparentnom nakladaní s majetkom

mesta a finančnými prostriedkami vypovedajú
aj tri hĺbkové kontroly, ktoré uskutočnili štátne
orgány.
– Z domácich a zahraničných zdrojov sme zís-
kali viac ako 40 miliónov korún na projekty v
oblasti kultúry, výstavby, sociálnej starostlivosti
a športu.
– Pozitívne hodnotíme aj angažovanosť obča-
nov na organizovaní podujatí, napr. kvetinová
výzdoba, rôzne kultúrne podujatia, atď. ale aj
na bezplatnej pomoci pri budovaní objektov
(klubovňa orientačných bežcov, oplotenie caj-
lanského štadióna a mnohé ďalšie).

– Získanie objektu polikliniky do majetku mes-
ta považujeme za jeden z najväčších úspe-
chov, ktoré sme dosiahli. Pezinok je jedným z
mála miest na Slovensku, ktorému sa to poda-
rilo a dnes budova slúži výhradne zdravotníc-
kym službám, pričom mesto už prikročilo aj k
rekonštrukcii budovy.

– Mesto sa podieľalo na ochrane viníc, najmä v
čase zberu úrody.
– V ekonomickej koncepcii mesta sú aktivity v
tejto oblasti výrazne zvýhodnené a podporova-
né.
– Mesto propaguje vinohradníctvo doma i v

zahraničí, je spoluporiadateľom významných
podujatí a organizuje teraz už každoročné Vino-
branie, ktoré napomáha propagácii a predaju
vinárskych produktov.

– Zabezpečili sme v požadovanej miere rekon-
štrukciu škôl, ktoré prešli v roku 2002 do ma-
jetku a správy mesta, často v dezolátnom sta-
ve. Zabezpečili sme, aby sa učitelia i žiaci v na-
šich školách mohli venovať svojej základnej
úlohe a to vzdelávaniu a výchove. Podporili
sme tiež rozvoj stredných škôl v meste a uplat-
nenie ich absolventov v praxi, a to najmä roz-
vojom rôznorodých pracovných príležitostí a
vytvorením podmienok pre príchod sloven-
ských i zahraničných investorov a firiem na úze-
mie mesta. Výsledkom je minimálna miera ne-
zamestnanosti (3,5 percenta) v našom meste.
– Nezriadili sme funkciu mestského architekta,
lebo do dnešných dní nebol prijatý v NR SR
zákon, ktorý by určoval jeho kompetencie a
právomoci.
– Veľkým úspechom bolo i zriadenie a fungo-

vanie mestského múzea v roku 2003. Dvaja
jeho pracovníci realizujú výskumnú, výstavnú,
publikačnú a vzdelávaciu činnosť a vytvorili si
široký tím dobrovoľných spolupracovníkov, s
ktorými dosahujú veľmi dobré výsledky. Úspe-
chy celoslovenského významu dosahuje aj
archeologický výskum v niekoľkých lokalitách
mesta a okolia a rozbehla sa aj oprava pamia-
tok a mestského opevnenia, aj keď len v takej
miere akú dovoľujú finančné prostriedky. Z pa-
miatok sme financovali, okrem opravy hradieb,
aj opravu areálu a sochy na Zumbergu a vzác-
nych fresiek na hoteli Jeleň.
– Získali sme pozemok na rozšírenie cintorína
v Pezinku a dobudovali sme cintoríny v Grinave
a na Cajle (vodovod, kanalizácia, osvetlenie,
nové chodníky a lavičky).
– Iniciovali sme vznik študentského parlamen-
tu, ktorý pravidelne zasadá a zorganizoval už
niekoľko zaujímavých podujatí pre mladých
ľudí.

Výstava v Mestskom múzeu.

– Podarilo sa nám tiež zabezpečiť rýchlu zá-
chrannú službu (sídli v budove MsÚ), ktorá za-
bezpečuje urgentnú prepravu pacientov do
nemocníc. V mestskej budove na Bernolákovej
ulici sídli aj súkromná spoločnosť na bežnú pre-
pravu pacientov.
– Postupne získavame do Pezinka nové lekár-
ske odbornosti a rozširujeme kapacity aj v
iných budovách.

Oberačkové slávnosti.



V nedávnej relácii Televízie Pezinok sme sa spolu s primátorom Oli-
verom Solgom a Doc. Reném Bílikom, členom Mestskej rady, zaoberali hod-
notením

. Vzhľadom na značne rozsiahlu tému a množstvo diváckych otázok
sme sa z časových dôvodov nestihli zaoberať veľmi dôležitou otázkou a to je
ekonomická stabilita mesta, rozpočet a dopad fiškálnej decentralizácie na
ekonomický chod mesta. Z toho dôvodu si vás dovolím v stručnosti informo-
vaťaspoňo základných ukazovateľoch ekonomického vývoja mesta Pezinok.

Súčasné MsZ a nové vedenie mesta nastúpilo v roku 2002 cestu pokračo-
vania budovania a rozvoja mesta. Dovolím si povedať, že sme pokračovali v
dobre rozbehnutej ekonomickej pozícii mesta a mali sme vytvorené slušné
základy pre ďalšie zveľaďovanie nášho mesta a jeho ekonomickej prosperity.
Bolo treba ale zmeniť určitú filozofiu a spôsob nakladania s mestským majet-
kom, lebo sme chceli výjsť v ústrety občanom. Mám na mysli napr. predaj po-
zemkov pod chatami a ich okolí, o ktoré sa títo ľudia dlhé roky starali a
zveľaďovali tým mestský majetok, predaj pozemkov pod garážami, ktoré mali
občania nevysporiadané a tiež predaj mestských pozemkov ako nevyuži-
teľného verejného priestranstva na rozšírenie rodinných domov prípadne
prístavby. Prejavilo sa to v príjmoch do mestskej pokladnice a tým sme si vy-
tvorili možnosť financovať nové chodníky, parkoviská alebo opravovať škol-
ské budovy a vylepšovať materiálno-technické vybavenie materských škôl a
sociálnych zariadení, ktoré mesto prevzalo od štátu, ale bez dostatočného
financovania.

Veľmi dôležitým krokom bolo zavedenie fiškálnej decentralizácie od 1. ja-
nuára 2005. To znamená, že štát prerozdelil výber dane z príjmu fyzických
osôb pre mestá a obce vo výške 70,3 % . Tým sa nám opäť mestský rozpočet
o niečo navýšil. Nárast v príjmoch sme zaznamenali aj vďaka zvýšenej disci-
plíne pri platbách dani z nehnuteľností právnických aj fyzických osôb a pri vý-
bere poplatkov od obyvateľov mesta (odpady, záber verejného priestranstva,
atď.). Pre ilustráciu uvádzam výšku rozpočtu mesta Pezinok od r.1998 až do
roku 2006 a návrh na rok 2007:

1998 139 136
1999 121 123
2000 253 250
2001 132 133
2002 208 191

Téma

Programového vyhlásenia MsZ v Pezinku za obdobie rokov 2002 –
2006

Rok Skutočné príjmy v mil. Sk Skutočné výdavky v mil. Sk

Volebné obdobie 2002 - 2006
Rok Skutočné príjmy v mil. Sk Skutočné výdavky v mil. Sk

Dlhodobý korunový rating
Dlhodobý devízový rating
Krátkodobý rating

Ing. Juraj Pátek

2003 238 238
2004 347 347
2005 377 377
2006 – rozpočet 360 predpoklad – 360

Návrh rozpočtu
na rok 2007 470 470

Už z týchto čísiel je vidieť dynamiku rozvoja mesta Pezinok, aj keďmusím
upozorniť, že v návrhu rozpočtu na r.2007 je zahrnutý predpokladaný úver
vo výške 40 mil. Sk na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č.9 a
predpokladaný príjem z predaja časti územia Rozálka. To, že mesto Pezi-
nok je na dobrej ekonomickej úrovni svedčí aj priradenie ratingového hod-
notenia Slovenskou ratingovou agentúrou v hodnotách:

BBB – (stabilný výhľad)
BB +
S2

Krátkodobé hodnotenie mesta je najlepšie možné krátkodobé ratingové
hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB -.

Je treba uviesť, že miera nezamestnanosti sa pohybuje pod úrovňou 4 %.
V oblasti strategického rozvoja má mesto definovanú jasnú víziu o svojom
budúcom profile. Mesto vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania
a zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov.

Veľmi dôležitým zdrojom do rozpočtu mesta boli aj finančné prostriedky
zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pezinok získal vo volebnom ob-
dobí 2002 – 2006 z týchto prostriedkov 37 mil. Sk. Najvýznamnejšie pro-
jekty z hľadiska pridelenia financií sú: Bezbariérový areál rekreácie a športu
– 22 mil. Sk (Športový štadión Komenského ul.), Geografický informačný
systém – 6 mil. Sk, Rekonštrukcia amfiteátra – 3,7 mil. Sk aďalšie.

Záverom môjho príspevku chcem poďakovať všetkým občanom mesta
Pezinok za prejavenú dôveru, za pomoc pri realizácii volebného programu
a zaželať príjemný život v našom krásnom a prosperujúcom meste.

zástupca primátora mesta Pezinka

Nezávislý kandidát, volebný obvod č. III, č. 9.
Narodil sa 4. 4. 1956. Vzdelanie: Stredná prie-
myselná škola dopravná v Trnave. Povolanie:
rušňovodič. Stav: ženatý, tri deti. Aktivity: pred-
seda Dobrovoľného hasičského zboru v Pezin-
ku. Záujmy: rodina, vinohradníctvo a vinárstvo,
šport.

Pretože už veľa rokov žijem so svojou rodi-
nou na sídlisku Sever veľmi dobre poznám pro-
blémy a starosti jeho obyvateľov. Hľadanie ich
riešenia ma priviedlo k rozhodnutiu, aby som

kandidoval do mestského zastupiteľstva a zastupoval tak záujmy tejto
časti mesta. Rovnako, ako ,,starý" Pezinčan, poznám aj ostatné časti
môjho volebného obvodu a ľudí, ktorí tu bývajú.

Mojou prioritou bude najmä riešenie sídliskovej dopravy, ale aj rieše-
nie problémov s parkovaním a životným prostredím ako celkom. Aj
keď sa v poslednom období aj u nás veľa urobilo, predsa len ešte chý-
bajú nové detské ihriská a plochy na šport pre odrastenejšiu mládež.
Samozrejmosťou by mali byť aj športoviská a miesta na oddych pre
nás, dospelých. Veľkou, ale nutnou investíciou, bude aj vyasfaltovanie
rozpadajúcich sa betónových ciest a chodníkov. Ako poslanec MsZ by
som sa chcel podieľať aj na spoločenských a športových aktivitách
mesta a tiež chcem ponúknuť, tak ako doteraz, spolu so svojimi kole-
gami z Dobrovoľného hasičského zboru pomoc mestu, najmä v mimo-
riadnych situáciách, ale aj pri organizovaní mládežníckych športových
súťaží a spoločenských podujatí. Tiež by som chcel, ako vinohradník a
vinár, pomôcť pri ochrane a zveľaďovaní pezinských viníc a pri propa-
gácii vinárstva.

Ako nezávislý kandidát podporujem, aj so svojimi priateľmi – hasič-
mi, kandidatúru Olivera Solgu na primátora mesta, už i preto, že ho
dlhé roky poznáme a uznávame jeho odborné schopnosti i ľudské
vlastnosti.

Volebný obvod III, č. 1. Narodil som sa 7. 11.
1961 v Partizánskom. Som absolvent Che-
mickotechnologickej fakulty Slovenskej vyso-
kej školy technickej v Bratislave. Som ženatý a
som otec dvoch detí. Moje povolanie je ve-
decký pracovník a vysokoškolský pedagóg.
Záujmy: Vediem stolnotenisový klub na ZŠ Na
bielenisku ako hlavný tréner detí.

Človek nemusí byť narodený v meste, ktoré
si neskoršie vyberie za svoj domov a ktoré si
obľúbi. Môže však rovnako dobre vnímať a

snažiť sa riešiťproblémy, s ktorými sa denne stretáva vo svojom oko-
lí. Z tohto dôvodou som sa rozhodol po prvýkrát kandidovať za po-
slanca v treťom volebnom obvode pod č. 1. Sídlisko Sever ale aj jeho
okolie potrebuje niekoľko riešení, ktoré sú neodkladné.
Sú to:
– riešenie dopravy a najmä vytvorenie nových parkovacích miest;
– vyasfaltovanie betónových chodníkov a ciest, ktoré sa rozpadajú;
– rekonštrukcia detských ihrísk a vybudovanie nových plôch na šport
a rekreáciu;
– väčšia podpora športu, najmä detí a mládeže, ako i transparentný
spôsob prerozdelenia peňazí z rozpočtu mesta a získavanie spon-
zorov;
– väčšia pozornosť životnému prostrediu, najmä vyčisteniu potoka
Saulak a jeho využitie na rekreačné účely.

Vážení spoluobčania, v prípade, že sa rozhodnete daťmi svoj hlas,
ubezpečujem vás, že urobím všetko preto, aby som naplnil spomí-
nané predsavzatia a podieľal sa na zlepšení životných podmienok
na sídlisku Sever a v celom mojom volebnom obvode. Želám vám v
deň volieb šťastnú ruku pri výbere kandidátov a prosím vás, aby ste
sa na nich zúčastnili v čo najväčšom množstve.



1. Výstavba malometrážnych bytov pre mladé rodiny, dôchodcov a skupiny sociálne slabších občanov.

2. Vypracovanie dlhodobej reálnej koncepcie dopravy mesta.
Iniciovanie opravy mestských komunikácií, chodníkov a budovanie parkovísk.

3. Dôsledná ochrana životného prostredia mesta a jednoznačne zamietavý postoj v otázke využitia Novej jamy ako skládky
odpadu.

4. Výstavba nového domu smútku.

5. Podpora všetkých iniciatív smerujúcich k väčšiemu poriadku na uliciach a vyššej bezpečnosti občanov nášho mesta.

6. Podpora cestovného ruchu, vinohradníctva a vinárstva.

Uvedomujeme si množstvo a hĺbku problémov v ďalších oblastiach, ako sú rozvoj podnikania a zamestnanosti, kultúry a špor-
tu, ochrany cirkevných a kultúrnych pamiatok, samosprávy, zdravotníctva i školstva. Sľubujeme vám, že k jednotlivým riešeniam
uvedených problémov budeme pristupovať zodpovedne, odborne a čestne, bez vedľajších osobných záujmov, mysliac na blaho
všetkých občanov.

KDH v Pezinku podporuje kandidatúru Olivera Solgu na funkciu primátora mesta Pezinka

Markušova 9, 56 r.
ženatý, 3 deti, stredo-
školské vzdelanie s
maturitou, živnostník.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. I, pod
číslom 8.

Holubyho 46, 66 r.,
vdova, 3 deti, vyštu-
dovala Hospodársku
školu, dôchodkyňa.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. II, pod
číslom 1.

Kupeckého 28, 49 r.,
ženatý, 3 deti, vyštu-
doval SVŠT v Brati-
slave, podnikateľ.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. III,
pod číslom 13.

Komenského 18, 56 r.
ženatý, 2 deti, školník
na ZŠ.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. I, pod
číslom 9.

Za koníčkom 7, 60 r.
ženatý, 2 deti, sta-
vebný inžinier.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. I, pod
číslom 29.

Zigmundíkova 11,
47 r., ženatý, 2 deti,
vyštudoval VŠE v Bra-
tislave, ekonóm.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. III,
pod číslom 4.

Svätoplukova 23,
43 r., ženatý, 6 detí,
veliteľ Hasičského a
záchranného zboru.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. III,
pod číslom 8.

SNP 44, 57 r., vydatá,
2 deti, vyštudovala
SEŠ v Bratislave,
dôchodkyňa.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. IV,
pod číslom 1.

Obrancov mieru 27,
44 r., vydatá, 4 deti,
vyštudovala VŠE,
ekonómka.
Kandiduje vo voleb-
nom obvode č. IV,
pod číslom 21.







OBČIANSKA
KONZERVATÍVNA

STRANA

Vážení spoluobčania,
náš volebný program spred štyroch rokov bol po-
stavený na predstave Pezinka ako prirodzeného
centra Malokarpatskej vinohradníckej a vinárskej
oblasti. Dnes môžeme konštatovať, že Pezinok túto
pozíciu so cťou zvláda. Spojenie vinohradníckej
tradície s moderným vinárstvom a vínnou turistikou
a stabilná mestská ekonomika sú základom pre
našu novú ponuku mestu Pezinok a jeho obyva-
teľom, našim spoluobčanom.

Sme presvedčení, že

,
sú základné predpoklady pre úspešný Pezinok a
slušný život vňom.

V záujme naplnenia takejto predstavy kultúrneho
mesta a jeho spokojných obyvateľov, ponúkame
náš Program pre Pezinok na roky 2007 – 2010.

silná mestská ekonomika,
primeraný a starostlivo kontrolovaný územný roz-
voj, kvalitné samosprávne školstvo, ľudská kultúr-
nosť a slušnosť spojená s pohostinnosťou a boha-
tou ponukou estetických hodnôt v podobe umenia

– opierajúc sa o našu dlhoročnú skúsenosť s posla-
neckou prácou, budeme presadzovať aj naďalej
transparentnosť pri výkone samosprávnych kompe-
tencií;
– tak ako doteraz, budeme verejne upozorňovať na
každý konflikt záujmov pri práci poslancov mest-
ského zastupiteľstva, poslancov členov mestskej
rady, primátora, komisií mestského zastupiteľstva a
pracovníkov mestského úradu;
– budeme podporovať transparentnú spoluprácu

mesta a jeho inštitúcií s občianskymi združeniami a
občianskymi iniciatívami, v záujme solidárneho ob-
čianskeho a zdravého podnikateľského prostredia.

– pri správe verejných financií budeme presadzo-
vať stabilitu daňovej politiky a dohliadať na
dôsledné vyberanie a správu daní orgánmi mesta;
– našu podporu získajú len také ekonomické pro-
gramy, ktoré budú efektívne, založené na rešpek-
te voči zákonu a zamerané na skvalitnenie život-
ných podmienok v meste.

Dynamický rozvoj mesta nás vedie k
pri rozhodovaní oďalšej podobe najmä

maximálnej
opatrnosti

– Vinohradníctvo a vinárstvo je jedným z najdôleži-
tejších rozvojových prvkov mesta Pezinok a základ
pre rozvoj cestovného ruchu u nás. V záujme jeho
zachovania aďalšieho rastu budeme, tak ako dote-
raz;
– presadzovať systém ochrany vinohradov a ich

prezentáciu ako významného krajinotvorného
prvku a súčasti tradičnej mestskej kultúry;
– presadzovať, tak ako doteraz,

rozširovania stavebnýchčinností do viníc;
– podporovať všetky aktivity vinohradníkov a viná-
rov, ktoré prispievajú k obrazu Pezinka ako mesta s
rozvinutou vinárskou kultúrou.

striktný zákaz

– Pezinské samosprávne školy dokazujú svoju
životaschopnosť aj po prenose kompetencií na
mesto a na samosprávne orgány týchto škôl. V
záujme zachovania a posilnenia takéhoto trendu
budeme:
– dohliadať na efektívnu správu škôl a školských

zariadení v správe mesta;
– podporovať orgá-

nov školskej samosprávy rád škôl, za riadenie a
úroveň výchovy a vzdelávania v našich školách.

V starostlivosti o zdravie obyvateľov pokladáme
za najvýznamnejší fakt končiaceho sa volebného
obdobia, uskutočnený prevod mestskej polikliniky
do majetku mesta. V nasledujúcom období bu-
deme presadzovať radikálnu modernizáciu týchto
priestorov, aby vznikli kultúrne podmienky pre po-
skytovateľov zdravotnej starostlivosti i pre pacien-
tov.

V oblasti sociálnej politiky budeme presadzovať
kvalitu sociálnych služieb, spravodlivosť pri ich
poskytovaní a podporovať doterajšie kroky mest-
ského úradu, orientované na starostlivosť o tých,
ktorí sú na pomoc samosprávy odkázaní.

samosprávnu zodpovednosť

Aj naďalej budeme presadzovať takú podobu
kultúrnej politiky mesta, ktorá bude nasmerovaná
na zvyšovanie kvality medziľudských vzťahov, na
tvorivé využívanie voľného času a tvorbu kultúr-
neho a slušného prostredia pre každodenný život v
meste;
– budeme pokračovať v práci na tvorbe prehľad-

ných a spravodlivých pravidiel pre podporu športo-
vých aktivít. , aby o

pre športové kluby
ich v pozícii

mestského zastupiteľstva, pretože ide o
;

– budeme maximálne podporovať už
s možnými partnermi o výstavbe umelej ľa-

dovej plochy v našom okresnom meste.

Ctíme si doterajšie výsledky mestskej samosprá-
vy, preto

Nebudeme súhlasiť verej-
ných prostriedkoch rozhodo-
vali čelní funkcionári členov komisie

výrazný
konflikt záujmov

podporujeme kandidatúru Mgr. Olivera
Solgu na miesto primátora mesta.

začaté roko-
vania

stavebných aktivít v Pezinku. Sme si vedomí ,
ktoré so sebou prináša a môže priniesť
medzi priestoru pre prí-
chod stále nových obyvateľov mesta najmä z Brati-
slavy a . Sme
preto pripravení:
– starostlivo a v rozhodovaní
hranice stavebných príležitostí v katastrálnom úze-
mí mesta Pezinok;

rozhodnutie o
stavebných aktivít v lokalite . Máme ju

radšej ako , než ako
;

– uprednostňovať výstavbu malometrážnych by-
tov pre mladé rodiny, pri dodržaní zásad priehľad-
nosti a otvorenosti celej stavebnej realizácie i ná-
sledného prideľovania bytov;
– uprednostňovať na individuálnu

, ktoré nebudú v so zá-
ujmom občanov využívať krásne okolie mesta na

. Lokalita takýmto
nepochybne ;

– podporovať takú úpravu centrálnej mestskej
zóny, ktorá urobí z centra mesta kultúrny priestor
pre obyvateľov i návštevníkov. Našim predstavám
je najbližšie centrum mesta ako pešiači polopešia
zóna s výrazne regulovanou dopravou;
– podporovať len také riešenie likvidácie komunál-
neho odpadu, ktoré nadmerne nezaťaží životné
prostredie mesta a neurobí z neho skladisko odpa-
dov pre celý región.

rizík
konflikt

neúmerným otváraním

možnosťami mestskej infraštruktúry

kontrolovať zvažovať

– starostlivo zvažovať začatí či neza-
čatí

také lokality
bytovú výstavbu konflikte

oddych a rekreáciu kon-
fliktným miestom je

Rozálka
miesto oddychu možný za-

stavaný priestor

Rozálka



Tomáš Bottán 29.9.
Nikolas Miškovský 29.9.
PhanAnh Nguyen 29.9.
Lenka Pastírová 2.10.
Denis Riho 3.10.
Alfréd Morbacher 6.10.
Nina Vetráková 8.10.
Sofia Jursová 9.10.
Simona Gajdošová 11.10.
Tomáš Syrový 11.10.
Peter Bartek 12.10.
Barbora Vagačová 14.10.
Paulína Dobrotková 15.10.
Nina Peniaková 18.10.
Peter Berta 20.10.
Martin Vendég 20.10.
Maroš Borza 21.10.
Matúš Šiplák 26.10.

Mário Martinec a MáriaČechová
Patrik Števík a Kamila Bullová
Ing. Miloslav Leporis a Ing. Tatiana
Vančeková
Martti Ville Kangas a Ľubica Slovia-
ková
Michal Horák a Mária Turanská
Milan Tichý a Lenka Farkašová
Martin Červenanský a Andrea Šula-
nová

Miroslav Pukančík 28 r.
Silvester Šoka 89 r.
Vladimír Biznár 49 r.
Mária Goljerová 79 r.
Emília Burghardtová 76 r.
Milan Cibulka 76 r.
Miroslav Cíferský 51 r.
Jaroslav Hrebíček 22 r.
Ivan Polák 60 r.
Katarína Tarábková 25 r.
Helena Stojkovičová 85 r.
Anton Štrba 75 r.
Daniela Kosibová 50 r.
Ladislav Lopašovský 43 r.

Daniel Gettler a Alexandra Géryová
Jozef Tománek a Barbora Hurba-
nová
Mgr. Ivan Hanula a Ing. Xénia Maka-
rová
Anton Mihálik a Simona Šillová
Mgr. Vladimír Čechovič a Martina
Veselá
Roman Staš a Kristína Soukupová
Andrej Klamo a Mária Kanková

Jozefa Nováková 2.11.
Mária Kankarová 3.11.
Anna Pokopcová 5.11.

70-roční

Dňa 3. 11. 2006 oslávili manželia

z Pezinka, Diamantovú svadbu –
60 rokov spoločného života. K to-
muto vzácnemu jubileu srdečne
blahoželajú a do ďalších rokov že-
lajú veľa zdravia a vzájomného po-
rozumenia dcéra Eva a syn Miro-
slav s rodinami.

Anna a Ján SLIMÁKOVCI

Už uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, stará mama

.
S úctou spomínajú

rod. Turanská, Kolenčíková, Hor-
ňáčková a všetci tí, ktorým ostala v
srdciach.
Verím, že dobrí ľudia nikdy sku-
točne neumrú. Aj keď odídu z tohto
sveta, to podstatné čo sme na nich
milovali ako úsmev, názory, láska-
vosť tu zostane navždy. Je teda len
na nás, či si dokážeme uchovať
živú spomienku na ich výnimoč-
nosť v našom srdci.

Helena
TURANSKÁ

Dňa 6. 11. 2006 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš
otec

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,

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

Pavol BUBENÍK

Dňa 25. 11. 2006
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustila

.
Spomínajú mama,
manžel, dcéry s rodi-

nami, súrodenci a ostatná smútia-
ca rodina.

Emília
PIKALÍKOVÁ

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milo-
vali, klesli ruky, čo pre nás pracova-
li, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti
otec za všetkých nás.
Dňa 8. 12. 2006 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil manžel,
otec, dedko, brat,
strýko a kamarát

.
S láskou a bôľom v
srdci spomínajú
manželka Oľga, syn a dcéry s rodi-
nami, vnučka Nikolka a vnúčik
Šimonko, sestry, bratia a kmotra.

Karol MUNKA

Dňa 14. 11. 2006
uplynuli 4 roky od
smrti drahej mamy a
babky

.
S láskou na ňu spo-
mína celá rodina.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Dňa 25. novembra
uplynie 20 rokov, čo
nás opustila naša
dcéra, matka, ses-
tra a švagriná

,
vydatá

.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Matka Emília s rodinou.

Eva ZBUDILOVÁ
HALABICO-

VÁ

Z úprimného srdca
ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí
sa dňa 23. 10. 2006
prišli rozlúčiť s na-
šou drahou man-

želkou, matkou a starou mamou
.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a
kvetinové dary. Manžel Ivan, deti
Dana a Ivan s rodinami.

Máriou GOLJEROVOU

Dňa 10. 11. 2006
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomínajú
manželka a deti s

rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Miroslav TOTKA

Dňa 3. 12. 2006
uplynú 2 roky od
smrti nášho milova-
ného manžela, otca
a dedka

.
Ďakujeme všetkým,

ktorí mu spolu s nami venujú tichú
spomienku. Manželka Joja a deti
Mirka a Jojka s rodinami.

Milana MRAVCA

JozefAdamčík 9.11.
Alžbeta Veselá 9.11.
Anna Halamová 18.11.
Hedviga Chovančeková 23.11.
Anna Urbanová 25.11.
OndrejČech 27.11.
Ľudovít Slimák 27.11.
Katarína Chanečková 28.11.
Otília Babišová 30.11.

Hildegarda Plevčíková 12.11.
Valéria Kovačovská 14.11.
Helena Dobrovodová 15.11.
Štefan Fischer 15.11.
Vlastimila Pijáková 21.11.

Jozef Kuruc 2.11.
Paulína Melicharová 8.11.
Františka Tarábková 8.11.
Margita Révayová 15.11.
Sidónia Federlová 16.11.
Ján Rysuľa 21.11.
Milan Solga 23.11.
Vít Šottník 30.11.

KarolČech 2.11.
František Kapucian 6.11.
Jakub Polák 11.11.
Mária Mikulášová 16.11.
Štefánia Gschwandtnerová 17.11.
Vilma Šibicová 17.11.

Marta Pivková 22.11.

Rudolf Ronec 4.11.

75-roční

80-roční

85-roční

91-ročná

95-ročný

Dňa 4. 12. 2006 uply-
nie 5 rokov od smrti
nášho manžela, otca
a dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S

láskou spomínajú manželka Mária,
dcéry Majka a Alenka s manželmi a
vnúčatá Martinka a Dávidko a
ostatná smútiaca rodina.

Gustáva SEDLÁKA

Dňa 14. 11. 2006 uplynul smutný
mesiac od tragédie, pri ktorej zahy-
nul náš manžel a otec

.
Prekonal sám seba, aby sa mu po-
darilo dosiahnúť cieľ a dotknúť sa
neba. No žiaľ, nebolo mu dopriané
podeliť sa s nami o radosť, ktorú
prežíval. Jeho srdce toľko šťastia
neunieslo.
Hory miloval a horám zostane na-
vždy.
Všetkým, ktorí stáli a stoja pri nás
v týchto ťažkých dňoch ďakujeme
za prejavenú sústrasť a ponúknutú
pomoc. Smútiaca manželka s dcé-
rou. Nikdy nezabudneme!

Ivan PROKOP

Hypermarket Tesco Pezinok v
spolupráci so Slovenskou huma-
nitnou radou a Špeciálnou základ-
nou školou v Pezinku organizuje
vianočnú charitatívnu zbierku pod
názvom: Modernizácia školy so

špeciálnymi a kompenzačnými
pomôckami.

Deti, navštevujúce túto špeciálnu
základnú školu, sú odkázané na
individuálnu starostlivosť a špeci-
álne výchovno-vzdelávacie metódy,
ktoré sú náročné na rôzne kompen-
začné a iné pomôcky. Život s postih-
nutým dieťaťom je cesta veľmi ná-
ročná, často si to ľudia uvedomujú
až vtedy, keď sa ich to bezprostred-
ne týka. Vedia to rodičia našich detí
a špeciálni pedagógovia, ktorí sa
každodenne snažia o čo najlepšie
výchovno-vzdelávacie výsledky.

Komu osud nenadelil takéto bre-
meno a rád pomôže tým, ktorí to
šťastie nemali, môže to urobiť v prie-
storoch hypermarketu Tesco v Pe-
zinku v dňoch: ,

a .
Pri nákupoch vás oslovia organi-

zátori a dobrovoľníci zbierky. Te-
šíme sa na vás, ktorým dobré
skutky nie sú cudzie.Ďakujeme.

30. 11. – 3. 12. 7. 12.
– 10. 12. 14. 12. – 17. 12. 2006

Mgr. Silvia Stanovská



Od jari do neskorej jesene sa každú nedeľu schádzajú členovia Lyžiar-
skeho klubu Baba na pracovných brigádach. Čaká ich údržba lyžiarskych
tratí v celkovej dĺžke 2 910 m. Hneď zjari bolo nevyhnutné vyčistiť lyžiarske
strediská Baba a Zochova chata od množstva odpadu, čo si tu ,,pozabúda-
li” návštevníci počas zimnej sezóny. Nasledovalo pravidelné kosenie
zjazdoviek, ich čistenie od konárov a kameňov, drobné opravy techniky a
technického vybavenia stredísk, či napríklad oprava vodných nádrží slúžia-
cich na umelé zavlažovanie, ktoré poškodil topiaci sa sneh.

Lyžiari sa podieľajú sa aj na budovaní strediska. Už niekoľko rokov
obľúbené večerné lyžovanie by sa nezaobišlo bez umelého osvetlenia
zjazdoviek, ktoré sa opäť rozšírilo. S tým súvisí aj umelé zasnežovanie sva-
hov, do ktorého prúdili aj tento rok nemalé investície, a tak sa návštevníci
strediska môžu tešiť na efektívnejšie zasnežovanie a dobrý pocit z lyžovač-
ky na viacerých zjazdovkách aj v prípade, ak k nim počasie nebude priazni-
vo naklonené.

Noviniek prispievajúcich k pohode lyžiarov je však na prichádzajúcu se-
zónu pripravených viac. Na Babe bude počas zimnej sezóny k dispozícii
originálny sanitárny kontajner, ktorý bude slúžiť ako kabíny WC pre náv-
števníkov, rozširujú sa možnosti občerstvenia najmä počas dní, keď je stre-
disko najviac vyťažené.

Zochova chata, ktorú spravuje Lyžiarsky klub Baba, sa pripravuje najmä
na lyžiarsky výcvik detí predškolského veku a detí prvého stupňa základ-
ných škôl. Malí začínajúci lyžiari sa tu stretnú s najnovším spôsobom do-
pravy lyžiarov – dopravníkovým pásom, ktorý im uľahčí ťažké lyžiarske za-
čiatky. Aj na Zochovej chate je už samozrejmosťou umelé zasnežovanie a
osvetlenie svahu pri večernom lyžovaní.

Obe lyžiarske strediská sú už na lyžiarov pripravené. Anadšenci zimných
športov sa môžu tešiť na skvelú lyžovačku, aká v najbližšom okolí určite
nemá konkurenciu. Hana Schvarcová

Vážení občania,
v minulom čísle Pezinčana ste sa
dozvedeli, ako dopadol prieskum
občanov, týkajúci sa triedenia komu-
nálnych odpadov. V ankete rezono-
vala otázka nedostatku kontajnerov
na separáty – hlavne plasty, ale aj
papier. Mesto prijalo opatrenie a do
konca roka pribudne na sídliskách 20
kontajnerov na plasty, čím sa zvýši
ich počet na 50 ks. Je na vás obča-
noch, ako budete kontajnery na sepa-
ráty využívať. Vyfúknutím plastových
fliaš a poskladaním kartónov sa do
kontajnerov zmestí oveľa viac sepa-
rátov! Aj malé množstvo netriede-
ného odpadu znehodnotí celý kontaj-
ner s vytriedeným separátom a musí
sa vyviezť na skládku! Preto vás žia-
dame, aby ste mysleli pri triedení aj
na takéto maličkosti.

Okrem triedenia separátov majú
občania povinnosť vytriediť z komu-
nálnych odpadov aj nebezpečné od-
pady. Z ankety vyplynulo, že väčšina
občanov nevyužíva zberné miesto
nebezpečných odpadov, lebo neve-
dia, kde sa nachádza alebo ani netu-
šia, že niečo také v meste existuje!
Preto vás žiadame, aby ste nebez-
pečný odpad z domácností odniesli v
pracovných dňoch od 7.00 do 16.00
hod. do Zberného miesta na Šenkvic-
kej ulici č. 12 (sídlo firmy Petmas). Je
to odpad, ktorý sa nájde v každej do-
mácnosti, napr. televízory, chlad-
ničky, motorové oleje, batérie a aku-
mulátory, žiarivky, farby, kyseliny,
rozpúšťadlá, liečivá... Táto služba je
pre občanov Pezinka bezplatná.

Oddelenie životného prostredia
Mestského úradu

Druh separátu Rodinné domy (240 l) Sídliská (1100 l)

Papier 27,30 t 2,39 t

Sklo (1100 l kontajnery) 0,80 t

Bioodpad 85,68 t netriedi sa

Plasty 2,06 t 0,16 t

Za október 2006 ste vytriedili tieto množstvá separátov:



V pivničných priestoroch pezin-
ského Zámku 26. októbra za
účasti ministra pôdohospodárstva
Miroslava Jureňu a ďalších hostí
slávnostne otvorili Národný salón
vín Slovenskej republiky. Expozí-
ciu realizoval Zväz výrobcov
hrozna a vína na Slovensku za
finančnej podpory Európskej únie.
Z programu Interreg IIIA, Rakúsko
– Slovenská republika prispeli su-
mou 7,5 mil. Sk a takmer 1 mil. in-
vestoval Zväz výrobcov hrozna a
vína. Na umiestnenie salónu vy-
užili pivničné priestory pezinského
Zámku, ktoré boli na tento účel
najvhodnejšie, pričom sa prihlia-
dalo aj na to, že naše mesto má
bohatú vinársku tradíciu.

Národný salón je najprestížnej-
šia výstava slovenských vín. Po-
zostáva z dvoch častí. Prvá časť je
historická, kde si môžete pozrieť
veľké drevené sudy, väčšina z nich
je prázdna, niektoré sú naplnené
vodou a konzervované sírou, aby
ich bolo možné ešte použiť. V ex-
pozícii je šesť sôch v životnej
veľkosti, ktoré vznikli na základe
malieb v Historickej sále Zámku. V
sudoch sú vyrezané väčšie otvory,
v ich pozadí sú svietiace obrazce s
vinohradníckou tématikou, ktoré
sa menia. Do dvoch najväčších
sudov môžu návštevníci aj vojsť. V
jednom je socha Diogenesa, väčší
obraz a lavička, kde sa dá posadiť
a na pamiatku zvečniť fotoapará-
tom či kamerou. Vďalšom sude sa
môžete zatvoriť, ocitnete sa pred
maľbou, ktorá znázorňuje opoje-
nie vínom, pričom vy sa stanete na
chvíľu akoby vínnym mokom. V

Čo nájdete v salóne
Jedna z degustačných miestností. V expozícii je umiestnených sto
najkvalitnejších slovenských vín.

inom sude je miniatúra pezin-
ského Zámku, obkolesená vodou,
tak ako to bolo kedysi, keď bola
okolo objektu priekopa napĺňaná
vodou zo Saulaku. Na konci histo-
rickej časti je na paneloch zachy-
tená história vinárstva a vinohrad-
níctva na Slovensku a história pe-
zinského Zámku.

Druhá časť salónu je venovaná
degustácii vín. V expozícii je
uložených sto najlepších vín slo-
venských výrobcov, ktoré vybrali
odborné degustačné komisie z
prihlásených 5000 vín. Z nich je 45
bielych, 44 červených, 7 tokaj-
ských, 2 ružové a 2 šumivé vína.
Každý rok, spravidla v septembri,
v salóne uložia novú kolekciu vín-
nych skvostov.

Degustačnú časť salónu tvoria

Ochutnávka najlepších vín

Manažér Salónu Roman Pavúk.

tri klenbové miestnosti, všetky sú
v strede spojené chodbou. Vína
sú s podrobným označením ulo-
žené vo fľašiach vo vyrezaných
menších drevených sudoch. V
každej miestnosti je chladnička a
voda na opláchnutie pohárikov.

Do salónu vín je vstup voľný, ex-
pozíciu si môžete pozrieť bezplat-
ne. Záujemcom o ochutnávku vín
ponúkajú tri degustačné balíky.
Najzaujímavejšou je 90 minútová
degustácia, za ktorú zaplatíte 495
Sk. Môžete si vyberať z vyše 80
vín. Pri niektorých vínach, najmä
sektoch, je však podmienka, aby
sa na degustácii zúčastnilo aspoň
osem návštevníkov. V druhom ba-
líku za 290 Sk vám ponúknu päť
bielych a päť červených vín, v rám-
ci 6-člennej skupiny v sprievode
someliéra, ktorý určuje vína na
degustovanie. V treťom balíku sa
za 190 Sk ochutnávajú tri biele a tri
červené vína za rovnakých pod-
mienok ako v druhom balíku.

Národný salón je otvorený päť-
krát v týždni. V utorok až štvrtok od
11.00 do 17.00 hod., v piatok a v
sobotu od 11. do 17.30 hod..

Naši susedia sú s budovaním
národných salónov vín vpredu,
napríklad v Česku ho majú vo Val-
ticiach už šesť rokov.

povedal nám manažér
Roman Pavúk.

Ako prebieha degustácia

Salóny majú aj susedia

,,V salóne vo
Valtickom zámku som bol viackrát,
dobre ho poznám, môžem porov-
návať. V našom salóne je vnútorná
časť komornejšia, navyše máme
historickú časť. Valtický zámok je
však krajší, lepšie udržiavaný,
vzhľadnejšie je aj jeho okolie. V
Pezinku budeme musieť v tomto
smere ešte popracovať, očakáva-
me, že nám pomôže aj mesto,
ktoré stálo pri zrode Národného
salónu,"

Milan Oravec

Týždeň po sebe v novembri sa uskutočnili v našom meste tradičné vi-
nárske podujatia.

To prvé – Svätomartinské požehnanie mladého vína (10. novembra),
bolo určené vinárom zoskupeným v Združení pezinských vinohradníkov
a vinárov. Konalo sa v Mestskej vínotéke za účasti duchovných Heleny
Benkovej a Zdenka Sitku, primátora mesta Olivera Solgu, predsedníčky
ZPVV Oľgy Bejdákovej aďalších hostí.

Po akte požehnania prítomní spoločne ochutnali prinesené tohtoročné
vína z malokarpatských strání, ktoré sú podľa odborníkov kvalitné, nie-
len vďaka poctivej práci vinohradníkov, ale aj vďaka prírode, ktorá nás
obdarovala hroz-
nom s vyššou cu-
kornatosťou.

Na slávnosti vy-
stúpili aj známy
pezinský divadel-
ník a ctiteľ vína
Lajo Slimák a spe-
vácky zbor Obstr-
léze.

Druhým novem-
brovým vinár-
skym podujatím
bol Deň otvore-

ných pivníc (17. a
18. novembra).
Išlo vlastne o dva
dni, keď sa piv-
nice po celej Malo-
karpatskej vínnej
ceste od Brati-
slavy až po Tr-
navu otvorili pre
milovníkov zlatis-
tého moku. V
tomto roku bolo
otvorených re-
kordných 81 piv-
níc. V Pezinku ich
bolo najviac – pätnásť.Atmosféru otvorených pivníc sme zažívali po sied-
mykrát.

Záujem o toto podujatie bol obrovský, navštívilo ho tritisíc návštevní-
kov, organizátori ani nestačili uspokojiť všetkých záujemcov. Niektorí
obmedzenie počtu ochutnávačov nechápali, ale je to všetko preto, aby
otvorené pivnice neboli príliš prehustené.

Aj tento rok sa potvrdilo, že Deň otvorených pivníc je jedinečným podu-
jatím vínnej turistiky a je výbornou propagáciou našich vín i prezentáciou
mesta. (mo)Svätomartinské požehnanie mladého vína.

Ochutnávka v pivnici VPS.



Dňa 4. novembra 2006 Základná
organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých (SZTP) Pezi-
nok usporiadala na SOU Komen-
ského v Pezinku Posedenie pri hud-
be. Stretnúť sa a zabaviť prišli
takmer dve stovky členov SZTP a
ich rodinných príslušníkov z Pezin-
ka, Modry, Šenkvíc, Malaciek, Lo-
zorna a Tomášova. O dobrú náladu
prítomných sa starala hudobná
skupina Melody.

Pochvalu za chutnú večeru si za-
slúžia vedúca kuchyne Pavlína
Glozneková, kuchárky pod vede-
ním Anny Hegerovej, za obsluhu
žiaci 1. ročníka nadstavbového
štúdia odboru spoločné stravova-
nie pod vedením majsterky odbor-
ného výcviku Márie Šimončičovej.

Tradične najnapínavejšou časťou
večera je žrebovanie tomboly. Toh-
to roku do nej podľa svojich mož-
ností prispeli: Air Carpatia, s.r.o.,

I.D. Holding Sereď, Nadácia Coop
Jednota Bratislava, Elektrolux Bra-
tislava, Kraft Foods – Slovakia Bra-
tislava, Stavebniny Plus Turay
Častá, Čalúnnictvo Juraj Pessl ml.,
Makro s.r.o. Bratislava, 101 Drogé-
rie Senica, Agrofox, Potraviny Por-
kert Častá, PD Šenkvice, Instamik,
Autoservis Diviak, Kvety Maja, Tará-
bek a spol., Palma Tumys Bratisla-
va, Henkel Slovensko, Drogéria
Acker, Nábytok Galan, V.V.D.P.
Karpaty Grinava, Vinárstvo Hacaj,
Pekáreň Minobs, Ferad, Stema Sv.
Jur, Oliv s.r.o. Pezinok, Fant Baláž,
HV Očná optika Pezinok, Tupper-
ware Bratislava, Mesto Pezinok,
ZO SZTP Šenkvice, ZO SZTP Ma-
lacky, ZO SZTP Modra a Tomášov,
Mária Slaná, Jaroslav Guštafík,
David Hubinský, Karol Kulifaj, Jo-
zef Štepán, Danka Hrčková, firma
Laco, Stolárik Modra, Zora Karai-
sová, Hajtmánková, Matyšák Pezi-

nok, Turanský Pezinok, Gloznek a
Branislav Putec Vinosady, Janušík
Limbach, Mesto Pezinok a iní. Ďa-
kujeme!

Veľké poďakovanie za pomoc pri
organizovaní tohto posedenia patrí
riaditeľke SOU Mgr. Elene Jurčíko-
vej.

Všetci veria, že sa podujatie bude
o rok znova opakovať. A že tak ako
teraz a predtým dokáže, že sa aj
napriek zdravotnému stavu môže-
me my, telesne postihnutí a naši
príbuzní, nielen príjemne zabaviť,
ale súčasne zabudnúť (aspoň na
chvíľu) na každodenné starosti a
zdravotné problémy. Tie určite trá-
pia každého z nás. Ešte raz ďaku-
jeme!

Pozvanie na posedenie prijal a
prítomných pozdravil primátor Pe-
zinka Mgr. Oliver Solga.

Jozef Veverka
tajomník ZO SZTP

Mesto Pezinok vás pozýva na
slávnostnú akadémiu NÁŠ DEŇ,
ktorá sa koná 9. decembra o 14.00
hod. v Dome kultúry pri príležitosti
medzinárodného dňa zdravotne
postihnutých a ukončenia kam-
pane Pezinok – mesto priateľské k
zdravotne postihnutým.
Program: príhovor primátora
mesta, projekcia dokumentárneho
filmu TV Pezinok ,
vystúpenie detí z Hestie, projekcia
dokumentárneho filmu TV Pezi-
nok ,
vystúpenie speváckeho súboru
Jojoba, projekcia dokumentár-
neho filmu TV Pezinok

, odovzdanie
ocenení za mimoriadnu starostli-
vosť o zdravotne postihnutých
spoluobčanov, hudobný darček
pre ocenených v interpretácii žia-
kov ZUŠ E. Suchoňa. Sprievod-
nými podujatiami budú meranie
glykémie v spolupráci so Zväzom
diabetikov Slovenska (od 13.00
hod.) a výstavka prác žiakov Špe-
ciálnej základnej školy s mater-
skou školou Pezinok a Domova
sociálnych služieb Hestia. Pro-
gram bude moderovať Lajo Sli-
mák. Vstup na podujatie je voľný.

Profil o Hestii

Medailón Jozefa Veverku

Medailón
Katky Dobrovodskej

(MsÚ)

Výsledky prieskumu verejnej mienky zameraného na zisťovanie ná-
zorov na podmienky života zdravotne postihnutých občanov v Pe-
zinku.

Mesto Pezinok zorganizovalo prieskum verejnej mienky
zameraný na život postihnutých občanov v Pezinku. Na
otázky anketárov, v časopise Pezinčan a e-mailovou poš-
tou odpovedalo 104 respondentov.

Výsledky:

–
18,8 % ako uspokoji-

vé, 43,7 % ako nedostatočné,
6,2 % nemajú na to názor, resp.
nevedia, 1,3 % ako výborné;
–

48,8 % ako nedostatočné,
43,8 % uspokojivé, 7,4 % nemajú
na to názor, resp. nevedia;
–

46,8 % nemajú na to
názor, resp. nevedia, 34,2 % ako
uspokojivé, 19 % ako nedostatoč-
né;
–
58,7 % ako uspokojivé, 26,2 %
ako nedostatočné, 13,8 % nemajú
na to názor, resp. nevedia, 1,3 %
ako výborné;
– 45,6
% ako uspokojivé, 26,6 % nemajú
na to názor, resp. nevedia, 25,3 %
ako nedostatočné, 2,5 % na vý-
borné.

– neriešený bezbariérový prístup

1. Ako hodnotia respondenti
podmienky pre život ľudí so
zdravotným postihnutím v Pe-
zinku podľa vybraných hľadísk:

2. Čo považujú respondenti za
najväčší problém zdravotne po-
stihnutých v Pezinku:

bezbariérový prístup do verej-
ných budov:

pohyb po miestnych komuniká-
ciách:

poradenstvo pre zdravotne po-
stihnutých:

solidarita miestnych obyvateľov:

zdravotnícka starostlivosť:

do verejných budov (úradov, kos-
tolov, na poštu, do knižnice, do
verejných WC a pod.) a bytov –
21x;
– problémy pri pohybe po verej-

ných komunikáciách (stav ciest a
chodníkov) a v MHD – najmä na
sídliskách, uprednostňuje sa zá-
hradné sedenie pred reštauráciami
a parkoviská na úkor ZŤP, 3 roky
neprechodný chodník na Jesen-
ského 7, 11, 21 pre Hestiu – 17x;
– finančné problémy (nízke dô-

chodky, ťažko prežijú) – 2x;
– psychicko-sociálne aspekty na

oboch stranách (nevšímavosť oko-
lia, nevhodný prístup riaditeliek
MŠ k ZŤP deťom, netolerantnosť
ostatných spoluobčanov k ZŤP,
uzavretosť do seba, sebaľútosť
ZŤP) – 6x;

– ostatné (nedostatok bezbariéro-
vých bytov, problémy s parkova-
ním, chýba možnosť stretávať sa s
poslancami, chýba detská organi-
zácia pre ZŤP, rekondičné pobyty
pre vozičkárov, žiadne rehabilitač-
né možnosti, nedostatočná infor-
movanosťZŤP o chránenom býva-
ní, prepravných službách, sú osa-
melí, ťažko sa zaraďujú do života)
– 11x.

(vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční pri príležitosti podujatia
Náš deň, 7. 12. 2006 o 14.00 hod.
v KC):
– Ľubica Vyberalová, Anna Štil-

hammerová;
– Lajo Slimák, Peter Valka (za akti-
vity v oblasti športu a kultúry);
– Miloš Volner (cena sympatií za

získanie najviac hlasov od respon-
dentov).

3. Návrhy zo strany respon-
dentov na morálne ocenenie za
prácu so zdravotne postihnu-
tými

Stránku pripravila
Eva Lupová

V budove Mestského úradu na Radničnom námestí a v Dome kultúry
na Holubyho ulici sa budujú nové výťahy, aby boli vyššie položené pries-
tory týchto verejných budov prístupné aj pre telesne postihnutých a star-
ších občanov.

Mesto Pezinok na tento účel vynaloží 5,3 mil. Sk. Osobné výťahy s ka-
pacitou pre 8 osôb namontuje firma Németh Lift s.r.o. v termíne do konca
roku 2006.

V budove MsÚ na prízemí vybudovali aj bezbariérové sociálne zaria-
denie,ďalšie chcú urobiť ešte na poschodí. (mo)



Dňa 6. novembra sme si pripo-
menuli nedožité 65. narodeniny
pezinského rodáka, rozhlaso-

vého redaktora, spisovateľa a
humoristu Vladimíra Nosáľa (na
kresbe J. Stana).

V. Nosáľ bol autorom viacerých
rozhlasových hier, scenáristom a
interprétom celého radu zábav-
ných pásiem, spolutvorcom po-
stavy Strýca Marcina, o ktorom
napísal aj spomienkovú publiká-
ciu.

Výrazne sa podieľal na kultúr-
nom dianí v našom meste. Patril
medzi spolutvorcov a vydava-
teľov mestských novín Pezinčan,
hrával v miestnom ochotníckom
divadle, pravidelne režíroval pro-
gramy Pezinčania Pezinčanom a
prehliadky dychových hudieb.
Bol vydavateľom vlastného peri-
odika Praktik magazín.
Česť jeho pamiatke! (r)

Dokončenie z 1. strany
Ako uviedla riaditeľka Kultúrneho
centra Ingrid Noskovičová, dô-
chodcom sa podarilo to, o čo sa
profesionálni pracovníci snažili
bez úspechu dlhší čas. Je poteši-
teľné, že seniori našli takéto zmys-
luplné využitie svojho vo ľného
času a pribrali medzi seba aj zo-
pár jednotlivcov z mladšej generá-
cie, ktorí môžu pritiahnuť záujem
aj ďalších talentovaných rovesní-
kov.

Vystúpenie súboru Radosť sa

Snímky zo spevohry Vínko, vín-
ko, tvrdý chlebík v podaní čle-
nov divadla folklóru Radosť.

vydarilo a diváci, ktorí zaplnili malú
sálu Domu kultúry, účinkujúcim za
krásny zážitok poďakovali dlhotr-
vajúcim potleskom. Tí, čo predsta-
venie nevideli, si ho môžu pozrieť
pri ďalších vystúpeniach v Pezin-
ku a okolí. Dozvedeli sme sa, že
súbor sa predstaví aj v družobnom
meste Mladá Boleslav.

K nacvičenému predstaveniu
pribudnú v dohľadnom čase ďal-
šie, diváci na premiére mohli vidieť
ukážky z predstavení s tématikou
starodávnej svadby a pásma o

Slovensku (hovorené slovo a sta-
rodávne piesne).

V predstavení Vínko, vínko,
tvrdý chlebík účinkujú: Anna Gon-
dová, Mária Grellová,Anna Hološ-
ková, Emília Chmelárová, Magda
Kollárová, Ján Lunák, Ing. Margita
Michníková, Mgr. Mária Miškerí-
ková, Božena Mrkevčíková, Eman
Penák, Hilda Strapáková, Ing.
Marta Tomašovičová a žiaci dra-
matického odboru ZUŠ Eugena
Suchoňa Pezinok. Harmonika:
Ján Veselý. Réžia: PaedDr. Kamil
Baxa. Text a snímky (mo)

Milé deti a mládež, pozývame
vás do Schaubmarovho mlyna na
tvorivú dielňu. Pani Katarína Sari-
disová vás naučí ozdobovať pravé
slovenské medovníky. Príďte 17.
decembra o 16.00 hodine do Galé-
rie insitného umenia. V cene vstu-
penky za 60 Sk je zahrnuté všetko,
nič si nemusíte priniesť a odnesie-
te si vlastnoručne namaľované
medovníčky. Potešte seba aj naj-
bližších na Vianoce.

Rodičia si v tom čase môžu v
sprievode kurátorky KatarínyČier-
nej pozrieť sakrálne obrazy ma-
ľované na skle a betlehemy, ktoré
budú v galérii sprístupnené 10.
decembra.

Bližšie informácie dostanete na
e-mailovej adrese: pezinok@sng.
sk a tel. 0904 165 263.

Iveta Žáková

Na Útvare vzťahov s verejnos-
ťou MsÚ v Pezinku vyžrebovali
výhercov tričiek s mestským em-
blémom spomedzi účastníkov
dvoch uskutočnených prieskumov
verejnej mienky.

Emil Hupka, Druž-
stevná 14, Anna Barinková, Cin-
torínska ul., Denisa Pikalíková,
Svätoplukova 5.

Dušan Pospech, Za
hradbami 34, Michal Bilský, Ber-
nolákova 70, Michal Borbély, Va-
janského 40.

Ceny si môžete prevziať v Infor-
mačnom centre na Radničnom
námestí.

Prieskum I:

Prieskum II:

(EL)

V sobotu 21. októbra sa pezinský Dom
kultúry zaplnil tanečníkmi. Konala sa tu
tradičná tanečná súťaž Pezinský strapec,
v tomto roku už po 32. raz.

V juniorskej, pohárovej a hlavnej
súťaži zápolilo 111 párov v
štandardných a latinskoameric-
kých tancoch. So slovenskými
tanečníkmi súťažili Poliaci, Rakú-
šania, Maďari, Taliani, Chorváti a
Česi. Zastúpenie mal aj domáci
klub Petan, ktorý reprezentovalo
osem párov. Najúspešnejšími z
nich boli Martin Kopecký a Karin
Dugovičová, ktorí zvíťazili v hlav-
nej súťaži D latinskoamerické tan-
ce. V medzinárodnej súťaži SP HL
LAT tancoval pezinský pár Lukáš
Somík/Petronela Pivarčiová, v
silnej konkurencii však neobstál,
skončil už v 1. kole. Najúspešnej-
ším juniorským párom Petanu boli
Peter Kocourek s Nicolou Marešo-
vou, v kategórii Junior II C latin boli
druhí.

(32 párov)Výsledky: SP HL STT

– 1. Karol Brüll/Vik-
tória Bolenderová,
TK UNI DANCE Bra-
tislava,
(31) – 1. Marek Dě-
dík/Kristína Horvát-
hová, URBAN DAN-
CE STUDIO Barde-
jov,

(9) – 1. Martin
Horniak/Simona Pal-
kovičová, TŠK RIT-
MO Levice, (9) –
1. Martin Kopecký/Karin Dugovi-
čová, KST Petan Pezinok,

(10) – 1. Martin Hankovský/
Viera Korytková, TŠ KESEL Bar-
dejov, (11) – 1. M. Han-
kovský/V. Korytková, Bardejov,

(21) – 1.
Matej Štec/Natália Urbanová, TŠK
URBAN DANCE STUDIO Barde-

SP HL LAT

Hlavná D Štan-
dard

Hlavná D Latin

JI-D-
LAT

JI-D-STT

Junior SLP Štandard

jov, (20) – 1. M.
Štec/ N. Urbanová, Bardejov,

(13) – 1. Peter
Duga/Jana Bočkajová, TK Dukla
Trenčín, (10) – 1.
Filip Cipár/Jana Čížiková, Extra
Dance Team Welcome Trnava.
Najúspešnejšími zahraničnými
účastníkmi boli Taliani a Maďari
(obaja 2. miesto).

Junior SLP Latin
Ju-

nior II C Štandard

Junior II C Latin

(mo)

REKLAMA



2.12. VTC Pezinok – Košice

25.11. MBK Pezinok – Inter Brati-
slava B

26.11. MBK Pezinok – ŠKP Bra-
tislava

29.11. MBK Pezinok – Spišská
Nová Ves (Slov. pohár)

2.12. ŠKP BAB Pezinok – Koši-
ce B

9.12. ŠKP BAB Pezinok – Bar-
dejov

Volejbal:

Basketbal:

Hádzaná:

Na majstrov-
stvách Slovenska
v džude, ktoré sa
uskutočnili v po-
sledný októbrový
víkend v Trnave sa

zo zisku medailí tešili aj pezinskí
džudisti. Pretekári 1. JC Pezinok
získali spolu jednu zlatú a štyri
bronzové medaily. Tú najcennej-
šiu vybojoval v hmotnostnej kate-
górii do 60 kg , ktorý
vo finále zdolal Marušina z Judo
Can Bardejov a zopakoval svoj
minuloročný titul. Štyri bronzové
medaily získali

(do 73 kg),
(do 90 kg).

Karol Alföldi

Adam Uherek,
Emil Cino Milan
Randl a Pavol Jurčík

(pr)

Poslednú októbrovú sobotu boli
v Malackách majstrovstvá Brati-
slavského kraja v plávaní mlad-
ších žiakov a Pezinčania opäť uká-
zali, že ich plavecké zábery sú čo-
raz rýchlejšie.

Hviezdičkou podujatia bola
, ktorá v kategórii

M (deti narodené v roku 1998 a
mladšie) štartovala štyri razy a
získala štyri zlaté medaily a to v
troch rôznych plaveckých štýloch.
Jej zbierku doplnila pezinská pla-

vecká nádej, osemročný
, ktorý v znaku na 50 m získal

striebro a v krauli štvrté a piate
miesto (50 a 100 m).

Naši mladí plavci tak potvrdili
veľmi dobré výsledky z medziná-
rodných plaveckých pretekov v
Nových Zámkoch, ktoré boli pred
spomínanými majstrovstvami v

Si-
mona Mičudová

Adam
Brat

V dňoch 26. 9. – 2. 10. 2006 sa v
Zadare konali Majstrovstvá sveta
juniorov v karate, na ktorých štar-
tovalo 1050 pretekárov z 52 krajín.
Slovensko na nich reprezentovala
aj pretekárka Karate-Kickbox klu-
bu Pezinok ,
ktorá v light kontakte junioriek do
55 kg obsadila 5. miesto. V semi
kontakte sa jej až tak nedarilo, vy-
padla v prvom kole s neskoršou
majsterkou sveta z Chorvátska.

V sobotu 14. októbra sa v Hnúšti
konalo prvé kolo Slovenského po-
hára v kickboxe seniorov, čo je
postupová súťaž na majstrovstvá
Slovenska. Hoci na tomto podujatí
neštartovali najlepší pretekári z
Karate-kickbox klubu Pezinok pre
reprezentačné povinnosti či zdra-
votné problémy aj tak dosiahli Pe-
zinčania niekoľko výborných vý-
sledkov. Najviac sa darilo

, ktorá zvíťazila v
semi aj light kontakte žien do 55 kg
a dostala sa tým do nominácie Slo-
venska na majstrovstvá Európy v
light kontakte v Skopje. Darilo sa
aj , ktorý
zviťazil v semi kontakte do 67 kg a

, ten bol
najlepší v light kontakte do 91 kg,

obsadil light kon-
takte do 86 kg 3. miesto.

Alexandra Horáková

Zuzane
Gregušovej

Milošovi Mihálymu

Michalovi Sedláčkovi

Marek Mistrík
(mh)

S blížiacim sa koncom roka je
tu opäť čas tradičných ankiet. Tú
o Najlepšieho športovca aj tento
rok vyhlasujú Komisia mládeže
a športu pri mestskom zastupi-
teľstve spolu s mesačníkom Pe-
zinčan. Komisia športu a mláde-
že už oslovila športové kluby v
Pezinku, aby do 30. novembra
odovzdali svoje návrhy na oce-
nených športovcov. Zo zoznamu
navrhnutých športovcov budú
môcť čitatelia Pezinčana pro-
stredníctvom hlasovacích líst-
kov ovplyvniť poradie v tradič-
ných kategóriách najlepší se-
niorský a juniorský športovec a
kolektív. Vyhlásenie výsledkov
ankety sa uskutoční začiatkom
budúceho roka. (pr)

V 5. kole 1. ligy mužov v džude
sa pretekári 1. JC Sokol Pezinok
predstavili v Žiline, na pôde Slávie
ŽU. Prvý zápas sa skončil remí-
zou 3:3, za Pezinok bodovali Uhe-
rek, Tománek a Jurčík, v druhom
zápase zvíťazili Pezinčania 5:2,
body: Alföldi, Uherek, Valovič, To-
mánek a Jurčík. Pezinčania obsa-
dili v tabuľke 3. miesto, z ktorého
idú aj do play off. V semifinále si
zmerajú sily s VŠC Dukla Banská
Bystrica.

V Košiciach vyhlásili najúspeš-
nejších vodných lyžiarov v práve
sa končiacom roku. Medzi mužmi
bol ako druhý najlepší ocenený

. Najväčším úspe-
chom 18-ročného Pezinčana v
uplynulej sezóne bolo 3. miesto
na nedávnych majstrovstvách
sveta, ktoré získal v šesťčlenných
družstvách v kombinácii za vle-
kom.

l

l

Matej Kunert

(pr)

Príjemný je pohľad na tabuľku
nižších futbalových súťaží nášho
regiónu po skončení jesennej časti.
Všetky tri pezinské tímy, ktoré v
nich pôsobia sa pohybujú v hornej
časti tabuľky a to je čosi, čo už dáv-
no nepamätáme.

je v tabuľke 3. ligy
na 3. mieste, keď na vedúci Inter B
stráca štyri body. Najväčšou zme-
nou oproti minulým sezónam je stre-
lecká potencia hráčov PŠC, ktorí na
jeseň zaznamenali v 13 kolách 34
gólov, čo je priemer 2,62 gólu na
zápas. Lepší ako PŠC bol len líder
Inter B a Dunajská Lužná. Pezinča-
nia sa môžu pochváliť aj druhou
najlepšou defenzívou v súťaži, do-
stali len 13 gólov. Počas jesene do-

PŠC Pezinok

Ambiciózni Nitrania, ktorí majú v zostave dvoch cudzin-
cov, boli v dvojzápase s Pezinkom favoritom, veď v pre-
biehajúcom ročníku basketbalovej extraligy sa pohybujú

vo vrchných poschodiach tabuľky a pred zápasom v Pezinku nenašli šesť
kôl premožiteľa. Pezinčania sa však súpera nezľakli a v domácom stretnutí,
ktoré sa hralo 8. novembra, od úvodu okrem krátkych úsekov viedli. Pred
odvetou si napokon hráči MBK vypracovali 9-bodový náskok po víťazstve
78:69. Najlepším strelcom zápasu bol Andrej Lukjanec s 20 bodmi.

Odveta sa hrala o týždeňneskôr v Nitre a čakalo sa, že Nitrania si vybo-
jujú potrebný 10-bodový náskok. Opak bol však pravdou. Celý prvý pol-
čas mali Pezinčania miernu prevahu a hoci sa domáci v priebehu tretej
štvrtiny dostali aj do 10-bodového vedenia, napokon zvíťazil MBK Pezi-
nok prekvapujúco aj v Nitre 88:87, najlepším strelcom bol aj v tomto zá-
paseAndrej Lukjanec s 28 bodmi. V ďalšom kole, štvrťfinálovom, si MBK
Pezinok zmeria sily s družstvom 04 AC LB Spišská Nová Ves, ktoré rov-
nako ako Nitra patrí k slovenskej basketbalovej špičke. Domáci zápas
bude v stredu 29. 11. v hale SOU na Komenského ulici.

Pezinčania si úspešne počínajú aj v 1. lige, kde po 8.kole vedú tabuľku
západnej skupiny a majú prakticky istý postup do skupiny, ktorá bude
bojovať o postup do extraligy. V doterajších zápasoch ešte neokúsili trp-
kosť prehry a pripísali si aj rekordné víťazstvo, keď zdolali BSC Brati-
slava rozdielom 108 bodov (137:29).

O veľké prekvapenie sa v Slovenskom pohári
basketbalistov postarali hráči MBK Pezinok, keď v
1. kole tejto druhej najvýznamnejšej súťaže vyra-
dili extraligové družstvo Casta SPU Nitra.

(pr)

Zaznamenali sme

Simona Mičudová a Adam Brat.

Malackách. Simona Mičudová aj v
tejto silnej konkurencii získala me-
dailu – bronzovú (50 m kraul) a
štvrté miesto na 50 m prsia. Pote-
šili aj štvrté miesta

.
Jozefa Šima a

Andreja Naňa
(lb)

siahli hráči PŠC aj dve výrazné
víťazstvá – počas osláv 85. výročia
založenia pezinského futbalu pri-
speli k slávnostnej atmosfére vyso-
kou výhrou 7:2 nad Slovenským
Grobom a v 12. kole uštedrili v der-
by debakel Svätému Juru 9:1. Na-
opak, najčiernejším momentom je-
sene bola prehra 0:4 s Interom B na
domácej pôde, keď Interisti nastú-
pili skoro v corgoňligovej zostave.
Najväčšia radosť je v , tuna-
jší GFC vedie s dvojbodovým ná-
skokom tabuľku 4. ligy. Grinavania
prešli prvou časťou súťaže bez pre-
hry, v deviatich zápasoch zvíťazili a
štyrikrát remizovali. Najmä na do-
mácej pôde uštedrili súperom nie-
koľko debaklov, jedinou stratou bola

Grinave

len remíza v poslednom kole s Lo-
zornom, ktoré je v tabuľke hneď za
nimi. GFC sa môže pýšiť najlepšou
obranou v súťaži, v 13 kolách inka-
sovali len sedem gólov.

po výbornom úvode, keď vy-
hral prvých päť zápasov, doplatil na
viaceré zranenia hráčov. Ale aj tak
je 6. miesto po jeseni a len trojbo-
dová strata na vedúce družstvo
Hrubého Šúru solídna východis-
ková pozícia. Baník zatiaľ ani raz
neremizoval, osemkrát vyhral, v
piatich zápasoch odišli jeho hráči z
ihriska porazení. Veríme, že všetky
tri pezinské družstvá sa počas zimy
kvalitne pripravia a na jar zaútočia
na postupové priečky do vyšších
súťaží.

Baník Pezi-
nok

(pr)



Spoločnosť Tesco už po jedená-
stykrát organizovala špeciálnu
prezentačnú akciu Festival vína,
na ktorej boli predstavené domáce
i zahraničné vína.

Celoročne má Tesco v ponuke
vyše 600 druhov vín. Z nich 160
(biele, červené, ružové, šumivé)
tvorí festivalovú ponuku vysokej
kvality.

Zákazníci v tejto obchodnej sieti
preferujú najmä domáce vína,
ktoré tvoria takmer tri štvrtiny z
celkového predaja. Medzi najväč-
ších obchodných partnerov Tesca
s vínom patrí aj pezinský VITIS
Trade. (mo)

Naučný chodník pod názvom
Klenoty Šúru bol vybudovaný a
sprístupnený v rámci projektu Re-
vitalizácia národnej prírodnej re-
zervácie Šúru vo Svätom Jure,
ktorý podporilo Európske spo-
ločenstvo LIFE.

Chodník bude slúžiť na spozná-
vanie chránených častí tejto
krásnej a vzácnej lokality. Trasa
chodníka vedie od Svätého Jura
zo severnej časti (pri Fangovskom
potoku), prechádza okolo rybníka,
Biologickej stanice Prírodovedec-
kej fakulty UK,ďalej cez Panónsky
háj a končí pri cestnej komunikácii
vČiernej vode.

Na takmer päťkilometrovej trase
je umiestnených osem panelov,
každý je venovaný vybranej téme
s názvami: Klenoty Šúru, Život v
šúrskom rybníku, Bohatstvo jelšo-
vého lesa, Šúr ako Ramsarská
lokalita, Panónsky háj včera a
dnes, Starý dub spomína, Aj v sla-
nisku je život. (mo)

V sobotu 28. októbra napoludnie
sa stala vážna dopravná nehoda
pod Babou. Kamión, ktorý riadil
26-ročný vodič, za ostrou zákrutou
prešiel do protismeru a narazil do
prechádzajúceho osobného auta
Škoda 120. Osádku tvorili 25-
ročný vodič a 25-ročná spolujazd-
kyňa. Následky havárie boli tragic-
ké. Žena zomrela na mieste a
šofér škodovky pri prevoze vr-
tuľníkom do Bratislavy. Pri havárii,
ktorú zavinil kamiónista, zasaho-
vali záchranári z Hasičského a
záchranného zboru v Pezinku.

(mo)
V piatok 27. októbra prijal primátor mesta Oliver Solga v Obradnej
sieni MsÚ novopečenú Miss Intercontinental Katarínu Manovú. Na
prijatí mladej Pezinčanky, ktorá sa stala víťazkou prestížnej sveto-
vej súťaže krásy, sa zúčastnil jej otec, zástupcovia primátora Jozef
Chynoranský, Juraj Pátek aďalší pracovníci mesta. (mo)

Prvý sneh tohtoročnej zimy v
našom meste napadol v noci z 1.
na 2. novembra. (r)

V Špeciálnej základnej škole
(ŠZŠ) v Pezinku si budú môcť deti
zdokonaľovať jemnú motoriku
svojich rúk a šikovnosť prstov pri
výrobe keramických hrnčekov,
rozprávkových postavičiek a škol-
ských pomôcok. Vďaka podpore z
Fondu Hodina deťom sme nakú-
pili keramickú výpalnú pec, hrn-
čiarsky kruh, hlinu a pomôcky na
modelovanie. V keramickom
krúžku sa deti budú stretávať je-
denkrát týždenne.

Výrobky detí si budete môcť po-
zrieť na keramických trhoch a v
priestoroch ŠZŠ na Komenského
ulici.

V ŠZŠ začne pracovať aj jaz-
decký krúžok. Tento projekt pod-
porila Slovenská asociácia špor-
tu. Deti si budú môcť osvojiť zá-
kladné odborné vedomosti a zís-
kať praktické skúsenosti v jazdení
a starostlivosti o koňa.

Tento finančne náročný projekt
je určený žiakom ŠZŠ v Pezinku a
v Modre, ale aj iným deťom z Pe-
zinka a okolia.

ŠZŠ v Pezinku sa obracia na
oteckov detí, ktoré budú navšte-
vovať jazdecký krúžok, aby po-
mohli pri osadení lavičiek a zá-
bradlia.

Mgr. I. Juráčková

Staňte sa jeho súčasťou a
získajte výhody, zľavy (na jedlo,
nápoje, vstupné či ubytova-
nie...) a iné privilégiá. Zároveň
získate komplexné informácie o
ponuke cestovného ruchu v
pezinskom mikroregióne a
prehľad o kultúrnych poduja-
tiach.

Pezinské panstvo je hra a zároveň produkt cestovného ruchu, prí-
padne balík služieb pre každého, kto chce zažiť niečo zaujímavé a
nevšedné. Bližšie informácie získate v Informačnom centre na Rad-
ničnom námestí č. 9, 902 01 Pezinok, tel. č. 033/641 2550, e-mail: in-
formacne. centrum@msupezinok.sk, www.pezinskepanstvo.sk.

PAS PEZINSKÉHO PAN-
STVA spolu s mincami si
môžete zakúpiť za symbo-
lickú cenu 150 Sk v Informač-
nom centre a u ďalších
zmluvných partnerov, kto-
rými zatiaľ sú: CK Region
Partner, v reštaurácii Preš
(pri Hoteli Lipa), Vinársky
dom.
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(piatok – nedeľa) v Spo-
ločenskej sále –

– hlavný organizátor: Zdru-
ženie šípkarských organizácií;

(utorok) o 17.00 hod. na Rad-
ničnom námestí –

– program s Miku-
lášom a slávnostným rozsvietením
mestského vianočného stromčeka.
Organizátori: Kultúrne centrum,
CVČ, Mesto Pezinok a OC PLUS;

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

(sobota) o 17.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– slávnosť Malo-
karpatského baníckeho spolku;

(nedeľa) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále – – pred-
stavenie, ktoré poznáte zo známej
televíznej relácie – ,,naživo". Účin-
kujú: Petra Polnišová, Dano Dangl,
Roman Pomajbo, Peter Sklár;

(pondelok) o 17.00 hod. v
Minigalérii –

;
(štvrtok) o 11.00 hod. vo

Veľkej sále – – Gymná-
zium Pezinok;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Sa-
lóniku – – cyk-
lus prednášok Viery Černuškovej.
Téma: Zdravie ako ho nepoznáme
– 4. časť;

(štvrtok – sobota) na
Radničnom námestí –

– predaj oblátok, medu, me-
dovníkov, ľudovo-umeleckých pred-
metov a iného vianočného sorti-
mentu v príjemnej vianočnej atmo-
sfére. Kultúrny program: 14. 12. o
16.00 hod. – DH Grinavanka, 15.
12. o 16.00 hod. – DH Vinosadka,
16. 12. o 10.00 hod. – Detský folk-
lórny súbor;

(piatok) o 17.00 hod. v Ma-
lej sále –

;

1. – 3. 12.
EURÓPSKY PO-

HÁR V ELEKTRONICKÝCH ŠÍP-
KACH

5. 12.
VÍTANIE MIKU-

LÁŠA V MESTE

7. 12.
NÁŠ DEŇ

9. 12.
SVÄTOBARBOR-

SKÝ ŠACHTÁG

10. 12.
S.O.S. TOUR

11. 12.
VERNISÁŽ VÝSTAVY

HEDVIGY HAMŽÍKOVEJ-HAR-
VÁNKOVEJ – SERIGRAFIE

14. 12.
AKADÉMIA

14. 12.
HOVORY O ZDRAVÍ

14. – 16. 12.
VIANOČNÉ

TRHY S KULTÚRNYM PROGRA-
MOM

15. 12.
VIANOČNÁ SLÁVNOSŤ

CVČ
(sobota) o 17.00 hod. v Eva-

njelickom kostole –
16. 12.

ADVENTNÝ

KONCERT

17. 12.
AHOJ ROZPRÁVKA

18. 12.
VÁNOČNÍ KOUZLO

19. 12.
VIANOČNÝ KONCERT

ZUŠ E. SUCHOŇA
20. 12.

VIANOČNÝ TANEČNO-
DRAMATICKÝ VEČER ZUŠ E. SU-
CHOŇA
22. 12. VIA-

NOČNÝ KONCERT

– účinkuje: HARMONIA
SERAPHICA (Ida Pehalová-Koz-
lová – mezzosoprán, Jaroslav Pe-
hal – bas, Mário Sedlár – orgán).
Koncert v spolupráci so Spolkom
koncertných umelcov a finančnou
podporou MK SR;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– cyklus rozprávok s detskou
súťažou. Dnes:
Účinkuje: Divadýlko KUBA(ČR);

(pondelok) vo Veľkej sále –
– divadelné

predstavenie pre ZŠ;
(utorok) o 18.00 hod. v Ma-

lej sále –
;

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

;
(piatok) o 19.00 hod. –

– účinkujú:
Feelme, Karpatskí pastieri, Pii Jem.

Vánoční kouzlo.

1. 12. – 9. 12.

1. – 3. Kráska v nesnázích ČR
5. – 6. Nabiť a zabiť USA

7. FK: Na konci s dychom
FRA

8. – 9. Ro(c)k podvraťákov ČR
9. V tom dome straší

USA
12. – 14. Prachy dělaj člověka ČR
15. – 17. Casino Royale USA

19. FK: Volver ŠPA
20. – 21. Dobrý ročník USA
22. – 23. Na druhej strane USA
22. – 23. Asterix a Vikingovia

FRA, DÁN
27. Péčko pre začiatočníkov

USA
28. – 29. Let´s dance USA
28. – 29. Spláchnutý

USA
30. Zapichni to! USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

VÝSTAVA:
Ernest Svrček –

PAMÄTAJ,ČLOVEČE;
11. 12. – 14. 1. Hedviga Hamžíko-

vá-Harvánková – SERIGRAFIE.

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

(17.00 hod.)

(17.00 hod.)

(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;
–

PRAVIDELNÁ PONUKA:
Deutsch beim Tee

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Kokso klub! – detská klubov-

ňa

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

1. 12.
8. 12.

, každý piatok od 14.00 do 18.00
hod., vstup zdarma;
–

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

Každý piatok v čase od 14.00 do
18.00 hod. sa v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
stretávajú školáci, aby ,,zabili nudu".
V decembri tu na nich čaká tento
program: – Vianočné tvorivé
dielne, – Vítanie Mikuláša, Hra

Program Kokso klubu

na čertov a anjelov, – Výroba
darčekov, Spievanie kolied.

15. 12.

Decoupage – Servítková technika
Kreatívna sobota v EPIcentre:

Vianoce sa blížia a vy ešte stále
nemáte kúpené darčeky pre svojich
najbližších?Čo tak ušetriť si stresy v
obchodných domoch a darček rad-
šej vlastnoručne vyrobiť? V sobotu
2. 12. od 14.00 do 19.00 vás
naučíme s pomocou aplikácie motí-
vov zo servítiek vyhotoviť jedinečné
predmety – kvetináče, fľaše či rá-
miky vo vašom vyhotovení budú
určite pre vami obdarovaných dar-
čeky nevyčísliteľnej hodnoty. Cena:
300 Sk. Prihlásiť sa môžete do 1.
12. v EPIcentre – Centre voľného
času.

V Nákupno-zábavnom centre
MÓLO v Pezinku sa uskutoční v
sobotu 25. novembra od 12.00
hod. bowlingový turnaj jednotliv-
cov BIG LEBOWSKI CUP. Prihlá-
siť sa môžete na tel. č. 033/231
2333, 0902 311 886 alebo priamo
v Cool Clube.

(af)

Na 3. adventnú nedeľu 17. de-
cembra o 16.00 hodine bude v
Galérii insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne otvo-
rená výstava betlehemov a sa-
králnych obrázkov na skle.

Výklad k prezentovaným expo-
nátom bude mať Katarína Čier-
na. P. Šoula

Vianočné tvorivé dielne
pre deti

Potešiť rodičov pod vianočným
stromčekom je túžba azda každého
dieťaťa. Doprajte im teda tento ra-
dostný pocit z darovania darčekov!
Dňa 1. 12. od 14.00 do 18.00 hod. v
EPIcentre – Centre voľného času v
Zámockom parkučakajú na deti tvo-
rivé dielne, kde si môžu podarúnky
vlastnoručne vyrobiť. Vo vianočnej
atmosfére jednoduchými technikami
vyčaria nielen darčeky, ale aj via-
nočné ozdoby. Cena: 40 Sk.

Bližšie informácie o všetkých podu-
jatiach získate v EPIcentre – Centre
voľného času v Zámockom parku
alebo na tel. č. 033/641 2020 a na
internetovej stránke www.epicent-
rum.org.

V Galérii PROKOP na Potočnej ulici 10. novembra otvorili výstavu
obrazov pod názvom Malá Franková – NÁVRAT DO KRAJINY III.
Práce vznikli na maliarskom sympóziu v malebnom kraji v Zama-
gurí v Malej Frankovej. Garantom tvorivého stretnutia, na ktorom
sa zúčastnili mladí výtvarníci Kamil Kozub, Zuzana Nemčeková,
Katarína Balážová, Ján Pečarka, Peter Daniš, Michal Bôrik, Vladi-
slav Zabel (na snímke), bol Prof. Ján Berger. Výstava v Pezinku po-
trvá do 7. 1. 2007. (mo)

Na novembrových
vinárskych podu-
jatiach v Pezinku
sa predstavil spe-
vácky súbor Ob-
strléze z Klubu dô-
chodcov na Hrn-
čiarskej ul. Súbor
nacvičuje pod ve-
dením Milady Krej-
čiovej a má za se-
bou už viacero vy-
stúpení. (mo)


