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Účasť bola per-
centuálne takmer rovnaká ako pred
štyrmi rokmi (39,5 %).

Na post primátora kandidovali
traja kandidáti: Ing. Jozef Chyno-
ranský (SDKÚ-DS), Mgr. Oliver
Solga (nezávislý kandidát) a Ing.
Marián Šipoš (nezávislý). Víťazom
volieb sa stal OLIVER SOLGA,
ktorý získal 4915 hlasov (70 %),
druhý v poradí skončil Marián Šipoš
(1335 hlasov) a tretí Jozef Chyno-
ranský (779 hlasov). Novozvolený
primátor získal o 1500 hlasov viac
ako v predchádzajúcich voľbách v
roku 2002.

Do 25-členného Mestského za-
stupiteľstva boli zvolení:

(Smer),

V komunálnych voľbách 2. de-
cembra sa v našom meste zú-
častnilo 7128 voličov, čo predsta-
vuje 39,32 percent zapísaných
voličov (18 128).

Ing. Ján
Čech, RNDr. Juraj Čech, MUDr.
Richard Demovič, PhD., Božena
Mizerová, JUDr. Justín Sedlák,
Drahomír Šmahovský, Kveto-
slava Štrbová, František Vare-
cha, Peter Wittgrúber Ele-

na Antalová, Medard Féder, Mgr.
Ľubomír Gašparovič, Ing. Alž-
beta Šipošová Ing. Jozef
Chynoranský, Mgr. Elena Jurčí-
ková, PaedDr. Katarína Vladová

PhDr. Zita Joklová,
Ing. Juraj Pátek, Ing. Stanislav
Sobota doc.
PaedDr. René Bílik, CSc., MUDr.
Marián Pátek Mgr. Viera
Klimeková, RNDr. Miroslav Král,
CSc., Ing. Marián Šipoš

Gabriel Guštafík

(mo)

(KDH),

(SDKÚ-DS),

(ĽS-HZDS + SNS),

(OKS),

(Strana
zelených), (nezá-
vislý). Podľa koalícií, strán a hnutí je
9 poslancov zo Smeru, 4 z KDH, po
3 zo Strany zelených, SDKÚ-DS a
koalície ĽS-HZDS + SNS, dvaja z
Občianskej konzervatívnej strany a
jeden nezávislý.

Novozvolených bolo šesť poslan-
cov, ktorí nahradili troch nekandidu-
júcich (Ing. Ján Satko, Mgr. Stani-
slav Pátek, Pavol Slaný) a troch ne-
zvolených poslancov z minulého
zastupiteľstva (Ing. Emanuel Noga,
Jaroslav Mihalovič, František Fé-
der).
Ďalšie informácie na 2. strane.

Povolebná beseda v štúdiu TV Pezinok s kandidátmi na primátora.
Zľava: Ing. Marián Šipoš, Ing. Jozef Chynoranský, Mgr. Oliver Sol-
ga, Zuzana Sandtnerová (redaktorka). Snímka TV Pezinok

dovoľte aby som vám zavinšoval príjemné a radostné prežitie
tohtoročných vianočných sviatkov a v novom roku 2007 zaže-
lal veľa zdravia, radosti, lásky, porozumenia a úspechov. Ďa-
kujem vám aj za podporu a priazeň, ktorú ste mi prejavili v ne-
dávnych komunálnych voľbách. Je to pre mňa veľká česť i
veľký záväzok. Budem sa snažiť naplniť vaše očakávania a
spolu s vami urobím všetko preto, aby sa PEZINOK stal pre
nás všetkých tým, čo sa skrýva vo vzácnom slove DOMOV.

, primátor mesta PezinkaMgr. Oliver Solga

Aj tentoraz primátor mesta Oliver
Solga pozýva občanov na spo-
ločné privítanie nového roka a
oslavu sviatku Dňa vzniku Sloven-
skej republiky.

Stretnutie sa uskutoční 1. januá-
ra na Radničnom námestí o 0.45
hod. Oslava začne štátnou hym-
nou, po nej bude novoročný prího-
vor primátora. Na záver bude oh-
ňostroj. (r)



Predvianočný čas znamená kaž-
doročne nielen prípravy a očaká-
vania najkrajších sviatkov v roku,
ale aj intenzívnejší pocit uvedo-
menia si, že sme pevnou súčas-
ťou našich rodín, že sme obklo-
pení priateľmi, spolupracovníkmi
ale aj spoluobčanmi v meste, v
ktorom žijeme. V konečnom dô-
sledku si tiež viac ako inokedy
uvedomujeme, že každý z nás je
aj jedinečnou súčasťou celého
ľudského spoločenstva.

Symbolom tejto príslušnosti a
vzťahu je aj krásny zvyk v čase
Vianoc obdarúvať svojich blíz-
kych. Mnohí z nás to však robia
nielen na Vianoce, ale po celý rok.
Často nenápadne, možno aj pla-
cho, bez veľkej publicity a čakania
na vďačnosť. No o to veľkorysej-
šie a najmä pravidelne.

Stretávame sa s nimi denne a
často aj roky nevieme nič o ich
humánnej činnosti, o pomoci te-
lesne postihnutým, ľuďom bez
domova, deťom, chorým a sta-
rým, jednoducho všetkým, ktorí
pomoc potrebujú. Aj medzi nami,
v našom meste, takí ľudia žijú.
Schválne ich nebudem menovať.
Nech je to skôr úloha pre nás
ostatných, aby sme ich vo svojom
okolí identifikovali, pomenovali
ich a najmä im poďakovali. A je
jedno či sú to jednotlivci, skupiny
osôb, neziskové organizácie
alebo inštitúcie. Patrí im naša
vďaka. Nielen za spomínanú obe-
tavú a nezištnú pomoc, ale aj za
inšpiráciu pre nás ostatných. Za
naplnenie slov, ktoré sú na za-
čiatku jednej Hemingwayovej kni-
hy: ,,... nikto nie je ostrovom sa-
mým pre seba...".

Spomínal som, že k predvianoč-
nému času patrí aj obdarúvanie.
Skúsme preto všetci navyše dať
svoj darček práve ľuďom, ktorí to
robia po celý rok. Či skôr skúsme
v ich mene obdarovať tých, ktorí
potrebujú náš dar v podobe stre-
chy nad hlavou, zdravotníckych
pomôcok, bezbariérových prístu-
pov do budov, či teplého jedla.
Možno na začiatok postačí len
hrejivý úsmev a pár viet, v ktorých
zistíte, čo títo ľudia potrebujú a
ako im práve vy dokážete kon-
krétne pomôcť. Skúsme to spolu,
v našom najbližšom okolí, v na-
šom meste. A nielen v čase via-
nočnom, ale po celý rok.

Želám vám v tom veľa odvahy,
veľkorysosti a aj pokory. A k tomu
tiež kúsok štedrosti a silný pocit
ľudskej spolupatričnosti. Šťastné
a veselé tohtoročné Vianoce vám
všetkým želám, milí spoluobča-
nia.

primátor
Oliver Solga

V tohtoročných komunálnych
voľbách do Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku kandidovalo v
piatich volebných obvodoch 103
kandidátov na poslancov. Do po-
slaneckých lavíc na základe vý-
sledku volieb zasadnú dvadsiati
piati. Mená novozvolených po-
slancov sú vytlačené tučne.

Mgr. Oliver Solga 1186

Ing. Emanuel Noga 365
doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. 362
Jaroslav Mihalovič 357
Dušan Baďura 335
Ing. Mária Šebová 328
JUDr. Stanislav Macek 318
PhDr. Peter Hyross 307
Ondrej Kušnier 297
Ing. Ján Bíž 274
RNDr. Ľubomír Blažek 265
Ing. Milan Šimovič 251
PaedDr. Roman Baranovič 238
Ing. Pavol Pastucha 232
Igor Noga 217
Ing. Imrich Pilka 189
Jozef Dvorák 178
Ivan Kurka 169
Vladislav Marušic 158
Ing. Miroslav Chanečka 156
Michal Gálik 153
Ing. Stanislav Procházka 145

Ing. Marián Šipoš 836
Peter Wittgrúber 757
MUDr. Richard Demovič, PhD.

705
Ing. Juraj Pátek 623
MUDr. Marián Pátek 622
Kvetoslava Štrbová 570
Medard Féder 368

Ing. Roman Slezák 135
Milan Barančík 106
Jozef Mužík 45

Mária Lichtnekerová 128
Milan Konfráter 106
Ing. Ján Hacaj 77
Peter Fraňo 54
Vladimír Ženiš 43
Eva Balážová 37

PaedDr. Elena Matuská 354
Ing. MilošAndel 311
Karel Votava 306
Ing. Michal Ondrovič 289
doc. Ing. PavelAlexy, PhD. 283
Vladimír Kinder 273
Ing. Peter Nagy 223
Bc. Miroslav Horák 206
Ing. Ján Butko 198
Ing. Ivan Cebro 190
Ing. Jaroslav Pavlovič 184
Ing. Hynek Kosář 176
Jozef Štolc 176
Helena Kaňuková 174
Ing. Jozef Popluhár 172
Jozef Suchoň 171
Ing. Vladimír Malovec 163
Bc. JozefČíž 149

Ing. Stanislav Sobota 166
František Varecha 143

RNDr. Miroslav Král, CSc. 523
Božena Mizerová 478
Gabriel Guštafík 422
PaedDr. Katarína Vladová 400
Mgr.Ľubomír Gašparovič 398
RNDr. JurajČech 381

doc. PaedDr. René Bílik, CSc.
665

Mgr. Lukáš Tyko 140
Ing. Miloš Medvecký 124

František Féder 510
doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. 485
PaedDr. František Hotový 429
Patrik Kretter 405
Mgr. Jozef Vlado 387
Mgr. ZuzanaČaputová 371
Juraj Markovič 308
Peter Zúbek 303
Ing. Peter Belanský 300
Ladislav Špánik 299
Helena Vojteková 266
Roman Farkaš 265
Ing. Ladislav Nemček 259
Ľubica Toporová 247
Alena Šlavková 233
Marian Janás 230
Alexander Šindelár 207
Mgr. Igor Glova 168
Ing. Miroslav Tullner 165
Bc. Peter Haško 147
Pavol Šipkovský 82

Ivan Klamo 114
JUDr. Štefan Noskovič 107
PaedDr. Janka Virgovičová 72
Bc. RudolfČížik 57
Andrej Vilim 54
Ing. Ján Mirianský 48

Ing. Jozef Chynoranský 794
Ing. JánČech 590
Mgr. Elena Jurčíková 555
Ing. Alžbeta Šipošová 536
JUDr. Justín Sedlák 529
Mgr. Viera Klimeková 528
Elena Antalová 513

Drahomír Šmahovský 237
PhDr. Zita Joklová 161

Obvod Zapísaní Volilo Účasť
voliči v perc.

I. 5382 2332 43

II. 1183 437 37

III. 5043 1661 33

IV. 5326 2201 41

V. 1194 497 42

(stred + Muškát)

(Cajla)

(Sever)

(Juh)

(Grinava)

Na tohtoročných komunálnych voľbách v Pezinku sa
zúčastnilo 7128 voličov z 18 128 zapísaných, čo predsta-
vuje 39,32 percentnú účasť. V piatich volebných ob-
vodoch bola takáto účasť:

Komisia na výber riaditeľa Mestského zdra-
votného strediska v Pezinku, ktorú schválilo
mestské zastupiteľstvo, vybrala z troch prihlá-
sených uchádzačov na túto pozíciu Ing. Ju-
raja Pátka.

Vybraný uchádzač predtým pracoval vo Vi-
nárskych závodoch, na Okresnom úrade, na-
posledy ako viceprimátor Pezinka.

Definitívne schválenie do funkcie prináleží
Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku, ktoré
bude o tejto veci rozhodovať 20. decembra.

Mestské zdravotné stredisko v Pezinku je
spoločnosťou s ručením obmedzeným so sto-
percentnou účasťou mesta. (mo)

Už po uzávierke tohto čísla sa konalo usta-
novujúce zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva. Na prvom rokovaní po komunálnych
voľbách si prítomní vypočuli správu Mestskej
volebnej komisie, novozvolení poslanci si pre-
vzali osvedčenia a zložili sľub. Zákonom pred-
písaný sľub zložil aj primátor mesta.

V pracovnej časti sa poslanci zaoberali:
voľbou zástupcu primátora, zriadením Mest-
skej rady a komisií MsZ, určili plat primátorovi

a jeho zástupcovi a určili sobášiacich.Ďalej sa zaoberali žia-
dosťou spoločnosti EBP FACTORING (prenájom pozemku)
a zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mesta k
30. 9. 2006 a informáciu o výberovom konaní na miesto riadi-
teľa Mestského zdravotného strediska.

O uzneseniach budeme informovať v januárovom čísle.
(mo)



Zúctu Váš
strycolajo@szm.sk

Neny roka, kedy by zme sa
netešili na jeho konec, na trochu
teho volna, na stretnucí z blý-
skyma ludma, možno aj na
stretnucí z ludma, kerých zme
celý rok nevidzely a nepočuly,
na nejaké to prekvapený pot
stromkem pre tých, čo celý rok,
alebo aspon g jeho koncu (tro-
cha) poslúchaly. Nekerý z nás
sa tešá na tý výhradne jazykové
veci, jako sú kapustnyca, vy-
prážaný kapr, zemákový šalát a
šelijaké parádne koláčky, čo sa
robá len na vánoce. Nekerý sa
tešá, že znova uvidzá Popoluš-
ku, Mrázika, Pyšnú princeznu,
alebo dalšé televízne vánočné
tutofky, další, tý vytrvalejší,
možno uvidzá aj zlaté prasa,
nekerý sa uš celý nedočkavý
trasú na to, kedy uš konečne
napadne snech a bude zima
aby vybalyly lyže a sánky a
mohly sa vybláznyt na horách,
nekerý tú ozajskú zimu očeká-
vajú, aby im výcej chucilo to va-
rené vínečko. Každopádne skú-
rej jako začnete balancovat, ne-
bolo by odveci zbilancovat, ale-
bo po našém aj zhodnocyt ten-
tok uplynulý rok. Opčansky to
bolo velyce náročné, pretože
zme teho roku maly dvoje volby
a nélen také bársjaké, ale podla
mójho mýnená zrovna tý naj-
dúležitejšé. Prežily zme ščast-
lyvo jedny aj druhé, aj tý sran-
dovné kampane prettým, to,
jako a keho zme zvolyly ešče
len uvidzíme, za rok, za dva.
Vinohradnýcky rok bol ze za-
čátku taký šelijaký, ale ge koncu
sa to počasí umúdrylo a budú aj
fajnské vínečká. €uro aj dolár
pomaličky pravydelno klesajú,
akurát tá beťárka, česká koruna
sa furt drží jako pýr ve vinohra-
dze. A to tam uš púl roka majú
bezvládzí. Sranda, né? Netreba
zabudnút any na tú prvú me-
dajlu ze zimných olympijských
hér ešče z februára. To, čo sa
šecko stalo v našém mesce a
okolý móže byt pre nekeho dú-
ležité velyce, pre nekeho mé-
nej, pre nekeho vúbec. Nebu-
dem to šecko spomýnat, na to tu
je PEZINČAN a gdo si ho poc-
civo celý rok otkládal, jako naša
bapka, móže si ho znova medzi
svátkama prelystovat a zaspo-
mýnat si. A pre tých, čo si ho ne-
otkládaly, je odložený na inter-
netovej adrese, kerú velyce
lachko nájdete v záhlavý. Dú-
fam, že každý z vás si nájde
nejakú vec, kerá ho za ten rok
potešila, pretože radovat sa
treba aj keby ste boly jakokol-
vek smutný a neščastný. Možno
vás trocha poteší, ket si len spo-
menete, keho narodzenyny
oslavujeme na vánoce.

strýco Lajo

Vo štvrtok 2. novembra sa ko-
nala ustanovujúca schôdza no-
vého Zastupiteľstva Mladej Bole-
slavi, na ktorej sa zúčastnilo všet-
kých 33 zastupiteľov. V programe
zastupiteľstva bola voľba nových
orgánov. Do funkcie primátora bol
zvolený MUDr. Raduan Nwelati,
riaditeľ oblastnej nemocnice a
predseda tunajšej Občianskej de-
mokratickej strany. Ďalšími uvoľ-

nenými funkcionármi sú traja ná-
mestníci primátora. Nová rada
mesta má 11 členov.

Novozvoleným funkcionárom
Mladej Boleslavi srdečne blahože-
láme a želáme im veľa úspechov v
ich neľahkej práci. Zároveň chce-
me vysloviť presvedčenie, že blíz-
ke partnerské kontakty medzi na-
šimi mestami budú pokračovať a
naďalej sa rozvíjať. (mo)

Naše partnerské mesto Neu-
siedl am See sprostredkovalo pre
záujemcov z Pezinka príležitosť
na zvýšenie kvalifikácie v oblasti
cestovného ruchu. Projektová ma-
nažérka rakúskej spoločnosti TMA
so sídlom vo Viedni Neicy Maliec-
kel prezentovala pred pezinskými
médiami 10. novembra obsah uni-
verzitného kurzu ekonomiky ces-
tovného ruchu otvoreného aj pre
slovenských občanov. Program,
spolufinancovaný zdrojmi Európ-
skej únie, odštartoval už v tomto
roku. Noví záujemcovia však budú
mať príležitosť pristúpiť v ďalšom
kole, ktoré sa otvára na jar roku
2007. Bližšie informácie o projekte
možno nájsť na www.tm-austria.
at. (EL)

V tradícii poslaneckých dní pokračuje samospráva mesta aj v no-
vom roku. Prvý, januárový, sa uskutoční v prvú stredu, teda 3. 1. od
16.00 do 18.00 hod. na Mestskom úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
Mestského zastupiteľstva sa stretnú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnetmi, pripomienkami, otázkami týka-
júcimi sa života v meste či so žiadosťami o vysvetlenie rozhodnutí pe-
zinskej samosprávy. Na zlepšenie komunikácie s občanmi v okrajo-
vých častiach mesta sa budú konať poslanecké dni aj v historických
častiach Grinava a Cajla. Ich termíny uverejníme v budúcom čísle
Pezinčana. (EL)

Od stredy 13. decembra je v In-
formačnom centre v Pezinku k
dispozícii Kalendár podujatí na rok
2007. Komu sa neujde jeho tla-
čená podoba, môže využiť jeho
elektronickú verziu na www.pezi-
nok.sk. Jedinou novinkou je, že
nový kalendár má prvýkrát vo svo-
jej 9-ročnej histórii farebnú obálku
a vyšiel v 1500 kusovom náklade.

(EL)

V nadväznosti na trojročnú tradí-
ciu sa bude Pezinok prezentovať
na 13. Medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu Slovakiatour v
Bratislave (18. – 21. 1. 2007) opäť
spoločne so všetkými svojimi part-
nerskými mestami – českou Mla-
dou Boleslavou, rakúskym Neu-
siedl am See, maďarským Moson-
magyaróvárom a slovinskou Izo-

lou. Na ploche 24 m (v hale B2,
stánok 401) so svojimi spoluvysta-
vovateľmi ponúkne návštevníkom
to najlepšie z oblasti cestovného
ruchu. Prioritou tohto ročníka
bude ponuka kultúrneho turizmu,
hlavne festivalov, ktoré sú obsa-
hom bilaterálneho projektu

medzi Pezinkom a
Neusiedl am See.
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Múzy
nás spájajú

(EL)

Len niekoľko hodín po skončení
komunálnych volieb bolo v Slo-
venskom národnom divadle v Bra-
tislave slávnostné odovzdávanie
ocenení v súťaži Samospráva a
Slovensko bez bariér 2005 –
2006. V kategórii obce, mestá a
župy bol medzi ocenenými mes-
tami už druhýkrát za sebou aj Pezi-
nok. Čestné uznanie z rúk organi-
zátorov prevzal primátor Oliver
Solga. Záznam zo slávnostného
koncertu, ktorému dominoval
operný spevák Peter Dvorský pri-
nesie Slovenská televízia 25. de-
cembra na svojom druhom pro-
grame. (r)

Kľúčové subjekty cestovného ruchu v Pezinku – miestne cestovné
agentúry a kancelárie, Informačné centrum, mestskí sprievodcovia, zá-
stupcovia miestnych kultúrnych inštitúcií, majitelia resp. prevádzkovate-
lia ubytovacích a stravovacích zariadení, zástupcovia samosprávy a
miestnych médií sa stretli 13. decembra na mestskom úrade, aby zhod-
notili uplynulý rok z hľadiska cestovného ruchu a informovali sa vzájom-
ne o svojich zámeroch na rok 2007. Diskutovalo sa o pripravovaných
hlavných podujatiach a projektoch (Národný salón vín, Svetový deň
sprievodcov, oficiálne otvorenie Vinohradníckeho náučného chodníka,
Keramické trhy, folklórny festival Návraty, Kultúrne leto, Vinobranie, Me-
dzinárodný deň turizmu a iné), pripravovaných prezentáciach (Slovakia-
tour, Ultrecht), jednotnom vizuálnom štýle, spolupráci informačných kan-
celárií v Bratislavskom samosprávnom kraji, projektoch Pezinské pan-
stvo a Múzy nás spájajú.Ďalšie stretnutie subjektov cestovného ruchu v
Pezinku sa uskutoční v júni 2007. (EL)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom zasadnutí 13.
novembra schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie č. 6/2006,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.
21/2004 o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné od-
pady v znení neskorších zmien.

Na základe tejto novely do-
chádza od 1. januára 2007 k zvý-

šeniu dane z nehnuteľnosti a po-
platku za komunálny odpad.

Pri dani z nehnuteľnosti sa zvy-
šuje daň za ornú pôdu, vinice a
ovocné sady z doterajších 0,35 na
0,50 percent zo základu dane.
Mení sa i daň za trvale trávnaté
porasty z 0,25 na 0,90 % zo zá-
kladu dane.

Sadzba dane fyzických osôb za
byty a rodinné domy sa navyšuje o
1 Sk za m .

Od 1. januára sa zvyšuje popla-
tok za vývoz komunálneho odpa-
du. Fyzické osoby v rodinných do-

2

moch budú platiť viac o 10 halierov
za osobu a deň, v bytovkách sa
poplatok zvyšuje z 500 na 536,50
Sk za osobu.

Celé nové VZN o miestnych da-
niach a poplatkoch bude zverej-
nené na úradnej tabuli a na inter-
netovej stránke Mesta (www.pezi-
nok.sk).

Novela je vydaná v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z.z. o miest-
nych daniach a o miestnom po-
platku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.

(mo)



Deti si pozreli vystúpenie Divadla PIKI.

V utorok 5. decembra už tra-
dične prišiel medzi pezinské deti
Mikuláš. Okrem dobrej nálady a
drobných darčekov im priniesol
pekný program v podaní Divadla
PIKI a mladých pezinských spe-
vákov. S Mikulášom prišiel aj ne-
zbedný čert, ktorý si však svojim
výzorom a neposlušnosťou veľa
priazne u detí nezískal. Mikuláš
rozsvietil aj veľký vianočný strom
na námestí a potom pozval deti
do neďalekého
o b cho d néh o
centra Plus ,
kde bol ďalší
program. Keď-
že počasie pria-
lo, na podujatí
sa zúčastnil i
stovky detí a
rodičov.

Osobitne mi-
kulášske podu-
jatia organizo-
vali i pezinské
školy a rôzne
organizácie.

(mo)

Zúčastnila som sa s deťmi na
tradičnom mikulášskom podujatí
na námestí. Moje deti sa na stret-
nutie s Mikulášom veľmi tešili, rov-
nako ako stovkyďalších, ktoré sem
prišli spolu s rodičmi. Na jednej
strane sme veľmi povďační, že sa
toto podujatie robí, ale na druhej
nie sme spokojní akou formou.

Mikuláša i kultúrny program (mi-
mochodom celkom zaujímavý)
mohla vidieť len časť účastníkov,
ktorí boli oproti vchodu do budovy
mestského úradu. Tam bol totiž v
trojmetrovej hĺbke zastrčený pries-
tor pre účinkujúcich. Deti, ktoré boli
po stranách, však vôbec nič nevi-

deli, rovnako ako aj deti pár metrov
vzadu, keďže ockovia v prvých ra-
doch mali menšie deti na pleciach.

Kedysi sa Mikuláš k deťom priho-
váral z balkóna úradu alebo z tribú-
ny pred budovou, čo bolo rozhod-
ne lepšie.

Prečo sa ale podujatie nekoná
pred Domom kultúry? Tam by boli
účinkujúci tiež pod strechou, bolo
by ich vidieť zo širšieho uhla a je
tam tiež veľké parkovisko, kde by
sa zmestilo veľa ľudí. Nakoniec,
primátor pred budovaním parko-
viska sľuboval, že tento priestor sa
bude využívať aj na takéto poduja-
tia. (rč)

Dňa 6. decembra poslednýkrát v
tomto roku zasadalo Zastupi-
teľstvo BSK. Po prvýkrát sa konalo
v novej rokovacej sále v zrekon-
štruovanej budove BSK na Sabi-
novskej ulici č. 16 v Bratislave. Za-
sadnutie patrilo medzi najdôležitej-
šie v tomto roku, pretože hlavným
bodom rokovania bol návrh roz-
počtu BSK na roky 2007 – 2009.
Rokovaniu o návrhu rozpočtu pred-
chádzalo schválenie správy o pl-
není rozpočtu k 30. 9. a návrhu na
úpravu rozpočtu na rok 2006. V
ďalšom bode poslanci schválili ná-
vrh Všeobecne záväzného naria-
denia BSKč. 13/2006 o dani z moto-
rových vozidiel. Na základe tohto
VZN sa od 1. 1. 2007 zvýšia sadzby
dane z motorových vozidiel v prie-
mere o 10%. Zvýšený výber dane z

motorových vozidiel sapoužije prio-
ritne na zabezpečenie údržby a
prevádzky regionálnych ciest v
kraji a na financovanie výkonov vo
verejnomzáujme v oblasti dopravy.
Nové VZN nájdete na webovej
stránke BSK (www.region-bsk.sk)
alebo na príslušných daňových
úradoch. Nasledujúcim bodom ro-
kovania bol návrh rozpočtu BSK na
roky 2007 – 2009. Poslanci sa s ná-
vrhom rozpočtu oboznámili už vo-
pred na rokovaní všetkých odbor-
ných komisií, takže v diskusii na
rokovaní Zastupiteľstva neboli zá-
sadné pripomienky a rozpočet
schválili 41 hlasmi všetkých prí-
tomných poslancov. Rozpočet na
rok 2007 je vyrovnaný a príjmy a
výdavky rozpočtu sú 2 684 178 tis.
Sk. Niekoľko ďalších bodov roko-

vania sa týkalo práce hlavného
kontrolóra, ktorý poslancom pred-
ložil správu o výsledkoch kontrol-
nej činnosti za 1. polrok 2006, sprá-
vu o kontrole vybavovania sťaž-
ností a petícií obyvateľov za 1. pol-
rok a návrh plánu kontrolnej čin-
nosti útvaru hlavného kontrolóra
na rok 2007. Poslanci schválili od-
menu hlavného kontrolóra za 2. a
3. štvrťrok 2006. Na záver sa pred-
seda BSK Vladimír Bajan a pod-
predsedníčka Monika Flašíková-
Beňová poďakovali poslancom za
ich prácu v roku 2006 a vyslovili
presvedčenie, že aj v nasledujú-
com roku bude práca poslancov a
celého Úradu BSK viesť k zveľaďo-
vaniu nášho kraja.

poslankyňa BSK
Ing. Jana Pešková

Starono-
vým dek a-
nom Filozo-
fickej fakulty
U n i v e r z i t y
Kom enské-
ho v Bratisla-
ve sa stal po
nedá vnyc h
v o ľ b á c h
opäť Pezinčan doc. PhDr. Anton
Eliáš, CSc.

(r)

A. Eliáš je dekanom FiFUK od
roku 2002, predtým bol prodeka-
nom pre vzdelávaciu činnosť. Je
autorom monografických publiká-
cií, takmer stovky vedeckých štú-
dií, odborných článkov a recenzií
publikovaných v domácich i zahra-
ničných zborníkoch.

A. Eliáš je prekladateľom spo-
ločenskovednej a umeleckej lite-
ratúry z ruštiny a angličtiny.

Už dva roky funguje na Mest-
skom úrade v Pezinku doručova-
nie zásielok občanom mesta pro-
stredníctvom osobného kuriéra.
Túto funkciu úspešne vykonáva
pán Ján Gálik, ktorého občanom
mesta niekoľkokrát predstavil ča-
sopis Pezinčan i TV Pezinok. Za
dva roky doručovania zásielok
kuriérom mesto Pezinok ušetrilo
niekoľko desiatok tisíc korún na
poštovnom, veď doručenie jednej
zásielky do vlastných rúk Sloven-
skou poštou stojí 33 Sk, zatiaľ čo
kuriér za to dostáva 10 Sk. Pre
mnohých občanov mesta je neza-
nedbateľné aj to, že kuriér do-
ručuje zásielky včase, kedy je väč-
šia šanca, že sú doma, čiže popo-
ludní, večer a cez víkendy, čím
šetrí ich čas, ktorý by strávili čaka-
ním na pošte. A predsa sa medzi
nami nájdu občania, ktorí odmiet-
nu zásielku prevziať, napr. preto,
lebo je víkend. A nám nezostáva
nič iné, len zásielku zaslať pro-
stredníctvom pošty, zaplatiť 33 Sk
za jej doručenie a skonštatovať,
že finančné prostriedky mohli byť
vynaložené účelnejšie a v pro-
spech všetkých občanov.

vedúca finančného oddelenia
Ing. Jana Pešková

Vážená redakcia,
nie je mojim zvykom takto kritizovať,
lebo určité veci sa dajú pochopiť a
tolerovať. Avšak, keď prekročia hra-
nice trpezlivosti nezostáva nič iné,
ako sa obrátiť aj na médiá, aby po-
mohli pri riešení našich problémov.
Skúšal som aj iniciatívu prostredníc-
tvom poslancov, avšakbez ohlasu...

V podstate ide o dva problémy,
ktoré sa týkajú obyvateľov sídliska
Sever.

Prvý problém sa týka dopravy. V
ranných hodinách od 5.30 hod. idú
zo sídliska len dva spoje do Bratisla-
vy. Jeden o 5.35 od polikliniky, cez
Sever do Bratislavy a druhý priamo
zo Severu o 6.35 hod. Keby ste išli
na zastávku SAD Cajlanská stred o
5.40, našli by ste tam pätnásťmet-
rový rad čakajúcich cestujúcich a ta-
ký istý na Severe. Tu je autobus už
taký plný, že sa nedá nastúpiť. To
isté sa týka aj spoja o 6.35. Ľudia v
snahe získať miesto na sedenie sa
stavajú do radu už pol hodiny pred
odchodom. Tento stav trvá len po-
čas školského roka. Pýtam sa, pre-
čo SAD nenasadí aspoň jeden spoj
zoSeveru asi o 6.15 hod.?
Ďalej autobuso 6.35 hod. do Brati-

slavy prechádza cez prepchatý Pezi-
nok 25 – 30 minút, nemohol by ísť o
15 – 20 minút skôr?

V čase od 17.35 do 19.00 hod.
nejde na Sever z námestia žiadny
spoj. Nezostáva nič iné ako ísť pe-
šo. Čo majú robiť invalidi a starší
ľudia?

Druhý problém sa týka chodníka
na Severe, ktorý ide od potravín
Jednota smerom ku kúpalisku. Je
pokrytý tenkou vrstvou kamennej
drviny. Po daždi sa nedá po ňom
vôbec prejsť. Chodia tade mamičky
s kočíkmi, starší ľudia, množstvo
detí. Aby obišli kaluže vody musia
vyjsťna trávu. Hodila by sa tamzám-
ková dlažba. Určite by to bola inves-
tícia pre ľudí na Severe na nezapla-
tenie. Pochopí nás už niekto?

Andrej Kukumberg

Príďte sa pozrieť ako obyvatelia
Bratislavskej ulice (sídlisko Juh)
parkujú so svojimi autami. O ná-
pravu tohto stavu prosím už tre-
tíkrát v priebehu štyroch rokov.
Keďže vraj niet dosť peňazí,
aspoň nech jamy po pravej strane
cesty smerom na Bratislavu zave-
zú kamením, aby sme pri vystupo-
vaní z auta neskákali do kaluží a
bahna.

Oľga Lennerová



Súčasťou Vianočných trhov
v našom meste sa stal živý via-
nočný orloj. Z priestorov Mest-
ského múzea v Starej radnici sa
v okne vo štvrtok 14. decembra
trikrát v hodinových intervaloch
ukázali živé postavy v kostý-
moch. Túto atrakciu pre ná-
vštevníkov trhov i okoloidúcich
pripravili Malokapatská nadácia
Revia a Centrum voľného času
EPICENTRUM.

(mo)

Hoci chýbal sneh ako dôležitá rekvizita pre navode-
nie sviatočnej atmosféry, ostatné podmienky boli,
našťastie, na tohtoročných Vianočných trhoch (14. –
16. 12.) splnené. V ponuke boli tradičné darčeky, via-
nočné ozdoby i gastronomické špeciality, typické pre
tieto najkrajšie sviatky roka. Ako obyčajne z vyše 60
stánkov najviac obliehané boli tie s vareným vínom,
punčom a vianočným pečivom. Komu nepomohli te-
kuté zohrievacie prostriedky, mal možnosť nasať
trošku tepla pri dvoch otvorených ohňoch.

Ani tohtoročné Vianočné trhy v Pezinku našťastie
neboli iba miestom nákupu darčekov a vianočných
dekorácií, ale hlavne priateľských stretnutí a dob-
ročinnosti. Výťažok z predaja mnohých stánkov (Li-
ons club, Dobročinný bazár Revie – Malokarpatskej
komunitnej nadácie, Špeciálna základná škola s ma-
terskou školou, Študentský parlament, Gymnázium,
skauti) išiel na charitu, podporu miestnych nezisko-
vých aktivít, hlavne mládeže a zdravotne postihnu-
tých.

O spríjemnenie sviatočnej atmosféry sa pričinili
dychové hudby Grinavanka a Vinosadka, folklórny
súbor Poleno z Bratislavy a reprodukovaná hudba.

(EL)

Na opakovanej súťaži o logo Pe-
zinka sa zúčastnilo 36 súťažných
návrhov. Ako najlepší vybrala po-
rota návrh Ateliéru 22. Značka
tohto logotypu obsahuje štylizo-
vané písmeno P (Pezinok), štyli-
zovaný strapec hrozna ako sym-
bol vinohradníctva a vinárstva – to
všetko ,,zastrešené" krivkou zná-
zorňujúcou masív Malých Karpát.
Podľa názoru poroty má tento logo-
typ jednoduché a čisté línie, je mo-
derný a ľahko identifikovateľný.
Jeho grafickú podobu predsta-
víme v budúcomčísle Pezinčana.

Víťaz súťaže spracuje k svojmu
návrhu metodiku jednotného vizu-
álneho štýlu mesta Pezinka, ktorá
bude verejne prístupná na www.
pezinok.sk. Bližšie informácie k
tejto problematike možno získať
na Mestskom úrade, ref. vzťahov k
verejnosti, tel. 033/6901 102. (EL)

Symbolickú bodku za práve sa
končiacim rokom 2006 urobili pe-
zinskí mestskí sprievodcovia na
klubovom stretnutí, ktoré sa usku-
točnilo 13. decembra na Mest-
skom úrade v Pezinku. V rámci
neho sa nielen hodnotil uplynulý
rok, ale sa pripravovali aj aktivity
na nasledujúci. K novinkám budú
patriť napr. podujatia k svetovému
dňu sprievodcov (21. 2.), či medzi-
národnému dňu cestovného ruchu
(27. 9.) a v neposlednom rade i
otvorenie nového kurzu mest-
ských sprievodcov. Bližšie infor-
mácie možno získať v Informač-
nom centre v Pezinku, Radničné
nám. 9, tel. a fax: 033/641 2550, e-
mail: informacne.centrum@msu-
pezinok.sk. (EL)

V pezinskom Vitise koncom novembra usporiadali
firemný večierok, na ktorom vyhodnotili tohtoročné
výsledky. Informovali o nich generálny riaditeľ Ing.
Dušan Hecht a výrobný riaditeľ Ing. Richard Polko-
ráb. Pri tejto príležitosti odovzdali aj ocenenia za-
mestnancom, ktorí sa dožívajú životných a pracov-
ných jubileí.

Po prvýkrát si zamestnanci firmy zvolili kráľa a
kráľovnú Vitisu 2007. Hodnotila sa angažovanosť a
pracovné výsledky. Tituly získali Ivana Kozáková a
Ing. Vladimír Majtán.

Na záver sa požehnávalo mladé víno. Prítomný
farár Zdenko Sitka požehnal aj novému vínu Vinum
de Bozin, ktoré sa vydáva na cestu k spotrebiteľovi.

(mo)

Dekorovaní kráľ a kráľovná Vitisu – Ing. Vladimír
Majtán a Ivana Kozáková. Pri odovzdávaní oce-
není asistovala MISS VINEAKatarína Manová.

budú študijné výsledky žiaka za 6., 7., 8. ročník a
prvý polrok 9. ročníka základnej školy a výsledky
monitoru.

Žiak, ktorý má výlučný záujem o štúdium v OA Pe-
zinok si môže podať i dve prihlášky. Jednu na štu-
dijný odbor obchodná akadémia a druhú na manaž-
ment cestovného ruchu alebo opačne.

Informácie o OA Pezinok sú na internetovej strán-
ke školy: www.oapk.sk. (oa)

Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok prij-
me na školský rok 2007/2008 žiakov bez prijímacích
skúšok:
60 žiakov na študijný odbor 63176

30 žiakov na študijný odbor 63246

Žiaci budú prijatí do Obchodnej akadémie v Pe-
zinku bez prijímacej skúšky. Kritériom na prijatie

obchodná akadémia

manažment regionálneho cestovného ruchu

Nadácia Revia veľmi pekne
ďakuje všetkým dobrovoľníkom
– riaditeľom a pracovníkom in-
štitúcií, rodinným príslušníkom
a priateľom členov OZ Slovkar-
patia za napečené dobroty do
vianočného bazára a študen-
tom za vystúpenie vo vianoč-
nom živom orloji.

Zároveň oceňuje všetkých
návštevníkov vianočných trhov
v Pezinku, ktorí svojím finanč-
ným príspevkom v sume 17 tisíc
korún podporili činnosť zdra-
votne postihnutých spoluobča-
nov hrajúcich stolný tenis.

Nech nás v zimnom čase dlho
zohrieva tento príjemný pocit
prejavenej ľudskosti.

Drahoslava Finková
nadácia Revia



V budúcom roku, ktorý je 40. rokom vydávania,
vyjde mesačník Pezinčan v týchto termínoch:
26. januára (uzávierka 17. 1.), 23. februára
(uzáv. 14. 2.), 30. marca (uzáv. 21. 3.), 27. apríla
(uzáv. 18. 4.), 25. mája (uzáv. 16. 5.), 29. júna
(uzáv. 20. 6.), 27. júla (uzáv. 18. 7.), 24. augusta
(uzáv. 14. 8.), 19. septembra (uzáv. 12. 9.), 26.
októbra (uzáv. 17. 10.), 23. novembra (uzáv. 14.
11.), 21. decembra (uzáv. 12. 12.).

Prípadné zmeny termínov vydania včas ozná-
mime. (red.)

vyhlasuje

na prenájom nebytových priestorov
nachádzajúcich sa v polyfunkčnej
budove na ulici M. R. Štefánika
č.10 v Pezinku, súpisnéčíslo 24, na
parc. č. 4941/1 – zastavané plochy
a nádvoria, podľa LV č. 5167 v k.ú.
Pezinok, a to konkrétne:
–

1. Podanie písomnej žiadosti, kto-
rá musí obsahovať:

účel nájmu,
ponúknuté nájomné uvedené

formou sadzby „Sk/m /rok“, v kto-
rom nie sú zahrnuté prevádzkové
náklady,

doklad o spôsobilosti uchádza-
ča na prezentované aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných prie-
storov je možná po vzájomnej do-
hode s povereným zástupcom pre-
najímateľa, ktorým je správca bu-
dovy v zast. Kvetoslava Slováková,
č.t. 033/641 2845.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu: Mestský úrad, Rad-
ničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok,
alebo osobne do podateľne Mest-
ského úradu v Pezinku (prízemie,
vedľa pošty) v uzavretej obálke, na
ktorej bude uvedené meno, prie-
zvisko a adresa uchádzača (resp.
názov a adresa právnickej osoby),
a výrazné označenie heslom

.
4. Lehota na podávanie žiadostí sa

končí dňa
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje

právo odmietnuť všetky predložené
návrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písom-
ne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorí predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým spô-
sobom ako jeho vyhlásenie a pí-
somne s tým oboznámi aj uchá-
dzačov, ktorí do toho času podali
žiadosť.
8. Účastníci súťaže majú možnosť

obrátiť sa vo veciach:
– vykonania obhliadky nebytových
priestorov na Kvetoslavu Slová-
kovú (za správcu budovy, č. t.
033/641 2845), obhliadky sa budú
uskutočňovať po vzájomnej doho-
de;
– organizačných na Mgr. Renátu

Gottschallovú, vedúcu právneho
oddelenia, organizátor súťaže, č. t.
033/6901 121, e-mail: gottschallo-
va.renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE

miestnosť č. 101 na 1. poscho-
dí o výmere 31,30 m ;
– miestnosť č. 108 na 1. poscho-
dí o výmere 12 m .
Podmienky:

a)
b)

c)

„VK
M. R. Štefánika č.10 – nebytový
priestor“

10. 1. 2007 o 11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

2

2

2

Nové vedenie ŠP: Silvia Nunvářová, Kristína Mizerá-
ková, Daria Nitrayová (zľava).

Pezinok je jedno z mála slovenských
miest, kde pôsobí Študentský
parlament (ŠP). Vznikol za aktívnej
pomoci Mesta Pezinka v marci
minulého roka. Mládežnícku
samosprávu tvoria zástupcovia zo
základných a stredných pezinských
škôl.

Rokovanie Študentského parlamentu.

Poslaním parlamentu je repre-
zentovať mladých Pezinčanov,
organizovať ich život a prenášať
problémy a návrhy na riešenie
mestskému zastupiteľstvu. Členo-
via Študentského parlamentu sa
schádzajú pravidelne počas ce-
lého roka. Od tohto školského roka
nastali vo vedení ŠP zmeny, nie-
ktorí členovia odišli, lebo už ukon-
čili štúdium v Pezinku.

Študentský parlament počas svo-
jej činnosti pomohol zorganizovať
mnohé zaujímavé akcie (24-ho-
dinovú plaveckú štafetu, HIP-HOP
koncert, medzinárodnú letnú uni-
verzitu pezinčiny, pre-
vádzkovanie vlastného
stánku na Vianočných
trhoch) a nadviazať kon-
takty s inými študent-
skými parlamentmi (My-
java, Senica).

V stanovách ŠP je usta-
novené, že členmi môžu
byť študenti pezinských
stredných a žiaci základ-
ných škôl, ktorých na-
vrhnú školy na obdobie
dvoch rokov. Zmeny v
zložení ŠP nastali v tomto
roku. Na zasadnutí 23.

novembra bola za predsedníčku
ŠP zvolená z
pezinského gymnázia, podpred-
sedníčkami sa stali

z Gymnázia (stredné ško-
ly) a zo ZŠ Na
bielenisku (základné školy). Za
nových členov Rady ŠP boli zvole-
ní: Nikol Livová (ZŠ Fándlyho),
Michaela Kocmálová (SOU Ko-
menského), Maroš Skovajsa (Ob-
chodná akadémia), Michal Bužek
(Gymnázium). Predseda a pod-
predsedovia sa automaticky stá-
vajú členmi Rady ŠP. Plénum
schválilo termíny ďalších zasad-

Kristína Mizeráková

Silvia Nun-
vářová

Daria Nitrayová

nutí v roku 2007:
.

Zasadnutia ŠP sú verejné, takže
ak máte záujem zúčastniť sa na
nich, ste vítaní. Najbližšie zasadnu-
tie (18. januára) bude iné ako dote-
rajšie. Bude výjazdové. Rokovanie
sa uskutoční v ZŠ na Fándlyho ulici.
Postupne sa ako hostitelia zasad-
nutí vystriedajú všetky školy v Pe-
zinku, aby študenti a žiaci bližšie
spoznaličinnosťŠP. Najbližšou akti-
vitou ŠP bude 2. ročník 24-
hodinového plaveckého maratónu,
ktorý sa uskutoční 9. – 10. februára.

Viac informácií o ŠP nájdete na
webovej stránke Pezinka
(www.pezinok.sk), na ná-
stenkách ŠP na školách
a u členov ŠP delegova-
ných jednotlivými školami.

Budeme veľmi radi, ak
sa na nás obrátite s va-
šimi pripomienkami, pod-
netmi, návrhmi, čím by
sme sa mali zaoberať,
ako zefektívniť činnosť,
aby bola naša práca pre
študentov skutočným prí-
nosom.

predsedníčka ŠP

18. januára, 12.
apríla, 7. júna

Kristína Mizeráková

čašníčku brigád-
ne aleboTPP. Tel. 0904 323 962.
l PRIJMEME



V duchu odkazu majstra Ľ. Rajtera, šíriť diela slovenských hudob-
ných skladateľov, bol program koncertu zostavený zo skladieb pre deti
slovenských hudobných tvorcov.

Slávnosť svojou návštevou poctila aj manželka Ľ. Rajtera Alžbeta
Rajterová. Hosťom programu bol spevácky zbor Ad Una Corda, kto-
rého vystúpenie bolo dôstojným zavŕšením koncertu. V jeho podaní
zaznela aj nádherná zborová skladba majstra Rajtera Justorum ani-
mae.

V piatok 24. novembra usporiadala Základná umelecká škola E.
Suchoňa v Pezinku koncert venovaný nedožitým 100. narodeni-
nám pezinského rodáka, dirigenta, hudobného skladateľa a pe-
dagóga prof. Dr. h.c.Ľudovíta Rajtera.

(ZA)

Pozývame vás na XIII. Ples far-
nosti Pezinok, ktorý sa uskutoční v
piatok 16. februára 2007 v Dome
kultúry v Pezinku. Začiatok plesu
je o 19.00 hodine. Do tanca a na
počúvanie budú hrať moravská
dychová hudba Túfaranka, hu-
dobná skupina Rytmik a country
kapela Bukasový masív. Vstupné:
v hlavnej sále 300 Sk, vo foyeri
250 Sk. Vstupenky si môžete za-
kúpiť od 3. januára u Františka Fé-
dera, Farská 7, Pezinok, tel. 0905
342 261. Kúpou vstupenky, lístkov
do tomboly a občerstvenia v bu-
fete počas plesu prispejete na
opravu Farského kostola.

František FéderNa krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav náš krátky.
Prežite chvíle vianočné v radosti, láske, spoločne.
Novoročný prípitok nech vám je na úžitok,
nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil.
Nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia,
nech vás bolesťnezradí, to je naším želaním.
Nech vás v novom roku stretnú na každom kroku
iba príjemné veci aké si prajeme všetci.

, predseda spolku
dychovej hudby Cajlané
František Féder

Mesto Pezinok v spolupráci s
Kultúrnym centrom vyhlasuje 15.
ročník literárnej súťaže O cenu
primátora Pezinka.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných škôl a študenti stred-
ných škôl na území mesta alebo
ktorí majú v Pezinku trvalé bydlis-
ko. Súťažné práce nie sú obme-
dzené žánrovo, musia byť pôvod-
né, môžu mať pôvod v písomných
kontrolných prácach. Podmienkou
zaradenia do hodnotenia je do-
ručenie súťažných prác v troch
strojom (počítačom) písaných
exemplároch v slovenskom jazyku
do 31. 3. 2007 na adresu Kultúrne
centrum, Holubyho 42, 902 01 Pe-
zinok. Súťaž je anonymná, pri kaž-
dom texte treba uviesť namiesto
mena a adresy heslo. V priloženej
zalepenej obálke, označenej rov-
nakým heslom, sa uvedie meno
autora, jeho adresa, dátum naro-

denia a škola, ktorú navštevuje.
Stredoškoláci pripoja k heslu sym-
bol ,,SŠ", žiaci základných škôl
symbol ,,ZŠ". Obálky s heslami
budú otvorené až po vyhodnotení
súťaže.

Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná pri-
mátorom. Súťaž sa hodnotí oso-
bitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky
vyhodnotené súťažné práce budú
odmenené vecnou cenou. Najlep-
šie práce budú uverejnené v me-
sačníku Pezinčan a na www.pezi-
nok.sk.

Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže O cenu primátora sa usku-
toční 30. 5. 2007 v obradnej sieni
Mestského úradu. Organizačným
zabezpečením súťaže je pove-
rená Daniela Debnárová z Kultúr-
neho centra, Holubyho 42, tel.
033/641 3933. (EL)

Vitaj vitaj nový rôčik,
(v polohe sme zoči-voči).
Čakáme ťa vždy s napätím
a obnoveným ocenením.

Nielen dobrá myseľ. Iba
dôvetok znie: žiadna chyba!
Zadosťučiniť vždy chceme
všetkým ľuďom tejto Zeme.

Blizny hodnôt želajme si
– nájdeme ich v sebe kdesi.
Humanita nech cielene
(bárs blikato) vodí denne.

Nech to nezniečoby chcenie
v mravných normách chytráčenie.
Do hlbiny vnútra – rázne
vnárať sa vňu hravo zvážme.

Vykročme si štýlom nežným
nech nás nič viac nesprízemní.
Kiežby – bodaj s vôňou jari –
našim cieľom svetlo žiari!

Jozef Aulitis

Pezinský chrámový zborAd Una
Corda absolvoval na tretiu ad-
ventnú sobotu adventný koncert v
maďarskom partnerskom meste
Mosonmagyaróvári. (r)

Srdečne ďakujeme všetkým
našim darcom, dobrovoľníkom,
priaznivcom a sympatizantom
za finančné dary, príspevky do
nadačných fondov, za mate-
riálnu podporu, za poskytnuté
služby a pomoc, za zrealizo-
vané projekty, za prejavenú dô-
veru a morálnu podporu.

V sobotu 9. decembra usporiadal Malokarpatský banícky spolok v Pe-
zinku v priestoroch Domu kultúry šachtág. Koná sa vždy v období, keď
má sviatok Barbora, ktorá je patrónkou baníkov. Bol to už piaty pezinský
šachtág, organizovať ho začali v roku 2002.

Šachtág sa riadi pravidlami, na ich dodržiavanie dbajú funkcionári –
prezídium, kontrárium, fuchsmajor. Na podujatí býva vždy veselo, prijí-
majú nových členov, ktorí skáču cez kožu, po celý čas sa popíja pivo,
ktoré je hlavným nápojom. V tomto roku do baníckeho spolku pribudlo
šesť nových členov, všetci museli skočiť cez kožu. Boli medzi nimi Daniel
Novák, Ivan Rybárik, Dušan Vojtek, Peter Kružlík, Zuzana Slezáková a
čestné členstvo získal aj hosť šachtágu – minister hospodárstva SR
Ľubomír Jahnátek.

V tomto roku oceňovali aj najaktívnejších členov, z rúk ministra
Jahnátkačestné medaily prevzali Jirko Vitáloš, Zuzana Slezáková a Šte-
fan Figura.

Náš Malokarpatský banícky spolok patrí k aktívnym spolkom, jehočleno-
via sa zúčastňujú na viacerých podujatiach v Pezinku, ale aj v ostatných
slovenských baníckych mestách. Prvý banícky spolok vznikol v Banskej

Štiavnici, v súčas-
nosti je ich na Slo-
vensku dvanásť.
Spolky udržiavajú
banícku tradíciu,
aj napriek tomu,
že na viacerých
miestach, rovna-
ko ako v Pezinku,
sa už neťaží a
bane zatvorili.
Ťažba antimo-
nitu v Pezinku
skončila v roku
1992. (mo)



Spoločná snímka z návštevy v Bratislave.

Druhý novembrový týždeň (6. –
10. 11.) navštívili ZŠ Kupeckého
učiteľky a žiačky z partnerskej
školy z nemeckého mestečka Zeu-
lenroda. Na ich návštevu sme sa
veľmi tešili a poctivo pripravovali.

V pondelok večer sme ich čakali
na stanici. Spočiatku sme sa obá-
vali, ako sa s nimi dohovoríme, ale
nakoniec sme to zvládli celkom
slušne. Veľmi nám však pomohli aj
slovníky. Prvá noc bola zo všet-
kých asi najťažšia. Začali sme sa
spoznávať. Na druhý deň hostí z
Nemecka srdečne privítala riadi-
teľka školy a potom sa zoznámili s
ostatnými žiakmi. Chvíľu pobudli
na našej hodine matematiky a po-
tom sme odišli na výlet do Bratisla-
vy. Boli sme na hrade, v starom
meste a v obchodnom centre. Do-
mov sme sa vrátili až podvečer. Na
ďalší deň sme na škole pripravili
konferenciu o projekte COME-
NIUS. Prekvapením na záver bol
koláč priateľstva, ktorý sme upiekli
spoločne.

Nasledujúci deň sa naši hostia

zúčastnili na hodinách anglického
a nemeckého jazyka v jazykových
triedach. Poobede sme boli na
prehliadke Pezinka. O piatej sme
sa stretli v jednej reštaurácii, kde
sme mali rozlúčkovú večeru. Zabá-
vali sme sa, ale bolo nám smutno,
že je to náš posledný spoločný
večer.

Ráno sme ich išli odprevadiť na
stanicu. Keď prišiel vlak, posledný-
krát sme sa rozlúčili. Návšteva sa
skončila. Budú nám chýbať, lebo
sme sa s nimi skamarátili. Sme
radi, že sme mohli spoznať našich
rovesníkov z inej krajiny. Už teraz
sa tešíme na návštevu u nich.

Žiaci 9.A triedy ZŠ Kupeckého

Na výzvu Informačnej kancelárie
Európskeho parlamentu na Slo-
vensku, ktorá vyhlásila v rámci
programu Euroscola súťaž, zarea-
govalo pezinské Gymnázium.
Cieľom tejto súťaže je posilniť ve-
rejnú diskusiu o Európe a v prí-
pade úspechu navštíviť Štrasburg
a rokovať v budove Európskeho
parlamentu ako ozajstní europo-
slanci.

S ambíciou obstáť v súťaži čo
najlepšie pripravujú pezinskí gym-
nazisti na piatok 12. januára 2007
happening, ktorý poskytne mla-
dým ľuďom od 16 do 18 rokov
priestor na získanie nových po-
znatkov o fungovaní európskych
nadnárodných inštitúcií, výmenou
názorov o záležitostiach, ktoré sú
blízke mladým ľuďom a v nepo-
slednom rade aj možnosť uvedo-
miť si význam znalosti cudzích
jazykov pre komunikáciu s part-
nermi z členských krajín.

Partnerom Gymnázia je Štu-
dentský parlament v Pezinku. Kon-
takt na koordinátora projektu:
Adam Danišovič, tel. 0918 146
126. Bližšie informácie o progra-
me happeningu budú uverejnené
na www.pezinok.sk. (EL)

Prijatie rakúskych hasičov v Starej radnici.

Naše mesto v poslednom období navštívili dve významné oficiálne
zahraničné delegácie hasičov.

V septembri boli prvýkrát na Slovensku na návšteve medzinárodní
hasičskí rozhodcovia z Belgického kráľovstva. Niekoľko dní z týžden-
ného pobytu strávili v Pezinku. Okrem odborného programu s požiar-
nym zameraním sa oboznámili s históriou a súčasnosťou mesta. Na-
vštívili naše múzeá, historickú časť mesta, náučné chodníky, športové
areály, Galériu insitného umenia. Zúčastnili sa tiež na Vinobraní,
hasičskej súťaži a na besede so žiakmi SOU na Komenského ulici.
Ďalšou významnou návštevou bola delegácia Rakúskeho spolkového

zväzu hasičov. Viedli ju zemský prezident hasičov Burgenlandu Ing.
Seidel a zemský veliteľ hasičov Dolného Rakúska Ing. Buchta. Spolu s
vedúcimi funkcionármi krajských štruktúr Hasičského a záchranného
zboru v Bratislave a Trnave rokovali o vzájomnej cezhraničnej spolu-
práci a pomoci.

Obe delegácie v reprezentačných priestoroch Starej radnice prijal
primátor mesta Oliver Solga. Koordinátorom stretnutí bol podpredseda
OV DPO Pezinok – Senec Peter Ronec. (pr)

V Dome kultúry sa 14. decembra
uskutočnila slávnostná akadémia
pezinského Gymnázia pri príleži-

tosti 15. výročia družobných kon-
taktov s rakúskym Gymnáziom vo
Wiener Neustadte.

Partnerstvo medzi gymnáziami v
Pezinku a vo Wiener Neustadte
nadviazali vtedajší riaditelia Dr.
Jozef Mruškovič a Dr. Bruno Sta-
chel. Na prvej návšteve v Rakúsku
sa zúčastnila aj terajšia riaditeľka
pezinského Gymnázia RNDr. Alž-
beta Vodová.

Alžbeta Vodová na tohtoročných
oslavách, na ktorých sa zúčastnili
pedagógovia a študenti školy, pri-
vítala riaditeľa rakúskeho gymná-
zia Dr. Wernera Schwarza, jeho
kolegov z pedagogického zboru i
študentov. Obe partnerské strany
konštatovali, že vzájomné kon-
takty sú pre nich prínosom a chcú v
nich naďalej pokračovať.

V kultúrnom programe na aka-
démii vystúpili študenti oboch škôl.

(mo)

Ministerstvo vnútra SR, sek-
cia verejnej správy, odbor vnú-
torných vecí povoľuje REVII –
Malokarpatskej komunitnej na-
dácii, konanie verejnej zbierky v
čase od 1. 2. 2007 do 1. 2. 2008.
Výnos použijeme na podporu
projektov charitatívneho, so-
ciálneho, vzdelávacieho, kultúr-
neho charakteru a projekty na
ochranu životného prostredia,
starostlivosti o deti a mládež a
znevýhodnených občanov.

Nadácia REVIA



Andrej Zelník 18.10.
Nina Smolková 20.10.
Lukáš Jaššo 25.10.
Peter Osuský 25.10.
Petra Horvatová 27.10.
Michal Oláh 28.10.
Miriam Koreničová 31.10.
Filip Mokroš 31.10.
Veronika Virgovičová 31.10.
Vanda Jerglová 1.11.
Nina Herčanová 2.11.
Lívia Orihelová 2.11.
Dávid Ježík 6.11.
Marek Terlanda 7.11.
Viktória Slamková 8.11.
Tamara Demovičová 11.11.
Adrián Stríž 13.11.
Viktória Balážiová 16.11.
Matej Bohunický 16.11.
TamaraČačíková 20.11.
RichardHanus 20.11.
Karolína Somorovská 20.11.
Simon Strašifták 20.11.
Nina Bunčeková 23.11.
SimonČaputa 23.11.
Juraj Petrina 27.11.
Sabina Fabiankovičová 2.12.

Mgr. Miroslav Zervan a Ing. Daniela
Rybárová
Ing. Július Senko a Ing. Jana Nikče-
vičová
Branislav Cichý a Kristína Volne-
rová

Jozef Hagara 64 r.
Martin Gubo 25 r.
Rudolf Petrík 83 r.
Ján Haberl 73 r.
Zdenko Ivanič 29 r.
Ľudovít Pecník 77 r.
Serafína Horníková 90 r.
Oľga Kotesová 57 r.
Ján Polák 49 r.
Štefan Vaškovič 62 r.
Eduard Maličký 73 r.
Ivan Supek 61 r.
Mária Majbová 86 r.
Jarmila Očadlíková 77 r.
Mária Biznárová 52 r.

Kamil Taškár a Daniela Postošová
Juraj Mošať a Ing. Jela Kováčová
Tomáš Kern a Silvia Böhmová
ErikAchberger a Dana Kunová
Mgr. Štefan Novák a Mgr. Viera Ti-
chá

Mária Šarmírová 3.12.
Mária Šindlerová 3.12.
Marta Guštafíková 4.12.
Ľudovít Schaubmar 4.12.
ŠtefániaAndelová 6.12.
Eva Hyrossová 15.12.
Mária Škrípová 18.12.
JúliaJuráková 21.12.
Rozália Tančárová 21.12.
Vladimír Gottschall 24.12.

70-roční

Dňa 1. 1. 2007 uply-
nú 3 roky od smrti
nášho milovaného
manžela, otca a
dedka

.
Ďakujeme všetkým,

ktorí mu spolu s nami venujú tichú
spomienku. Manželka Maja a deti
Pavol a Silvia s rodinami.

Mariána
GALGOCIHO

Dňa 17. 11. 2006
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým manželom, ot-
com, dedkom, pra-
dedkom, bratom,
švagroma strýkom

.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku,
taktiež vďaka za kvetinové dary.
Stankovi Pátkovi ďakujeme za
sústrastný prejav. Zvlášť chceme
poďakovať policajnému kňazovi
Ľudovítovi Spuchľákovi, ktorý nám
pomohol v najťažších chvíľach a s
úctou odprevadil nášho otca. Smú-
tiaca rodina.

Jánom HABERLOM

Dňa 21. 12. 2006 sa
dožila krásneho ju-
bilea 70 rokov naša
mama, babka, pra-
babka

.
K tomuto výročiu jej prajeme veľa,
veľa zdravia, šťastia a rodinnej po-
hody. Syn Miro a dcéra Marta s rodi-
nami.

Juliana
JURÁKOVÁ

Dňa 2. 12. 2006 uply-
nulo 7 rokov odvte-
dy, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec a dedko

z Grinavy.
S láskou a bôľom v srdci spomína
dcéra Eva a vnuk Martin.

Rudolf MARKE

Dňa 8. decembra
2006 uplynulo 20
rokov od úmrtia náš-
ho drahého

.
S láskou a úctou
spomínajú man-

želka a dcéry s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí spomínajú s
nami.

Michala KOVÁČA

Dňa 15. 12. 2006
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomínajú
manželka Anna-Má-

ria, synovia Dušan, Ľubomír s rodi-
nou, dcéra Gabika a vnučka Kamil-
ka.

František KANKA

Pri výročí úmrtia našich rodičov

si s vďakou spomínajú syn Ľudovít
a dcéra Elena s rodinou.

Michalaa Márie
STRAPÁKOVCOV

Odišiel si z nášho života, my ostali
sme sami, naveky budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 5. 1. 2007 uply-
nie 10 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

.
S láskou spomína
manželka Mária, sy-
novia Zdeněk a Branislav s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Ladislav PEŘINA

Dňa 19. 1. 2007 uply-
nie 20 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, oteca starý otec

.
S láskou spomínajú

manželka a syn srodinou.

Jaroslav
HLAVICA

Dňa 17. 12. 2006
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš otec

.
Spomínajú synovia,
dcéra a ostatná
smútiaca rodina.

FloriánHASON

Z úprimného srdca
ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, ktorí
sa dňa 29. 11. 2006
prišli rozlúčiť s na-
šim drahým manže-

lom, otcom, starým a prastarým ot-
com .
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Manželka Rozália, dcéry
Anna,AlenaaAndrea s rodinami.

Eduardom MALIČKÝM

Dňa 14. 12. 2006 sa
dožila vzácneho ži-
votného jubilea 90
rokov naša milá ma-
ma, babka, prabab-
ka, sestra a teta

.
K tomuto jubileu a do ďalších rokov
pevné zdravie, veľa lásky, život-
ného optimizmu a neustáleho
zmyslu pre humor jej prajú dcéra
Ruženka, vnučka Renátka a vnuk
Radko s rodinami. Pravnúčatá Rob-
ko, Linda, Janko, Radko, Samko,
Annamária a Julianka jej posielajú
veľkýbozk.

Jozefína
ZÁBRANSKÁ

Dňa 11. decembra 2006 sme si pri-
pomenuli 20 rokov od úmrtia nášho
otca
a 13rokov od úmrtia matky

.
Spomínajú deti, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.

JurajaGSCHWANDTNERA

Márie GSCHWANDTNEROVEJ

Mária Bilová 26.12.
Terézia Jajcayová 27.12.
Marta Šáleková 29.12.

Ing. Ladislav Chanečka 2.12.
Alžbeta Mackovich 2.12.
AlicaAndóová 3.12.
Veronika Šefčíková 5.12.
Jozef Hanúsek 7.12.
Ing. Ernest Valentovič, CSc. 8.12.
Stanislav Kulička 16.12.
Emília Ifčicová 20.12.
Genoféfa Ježíková 20.12.
Anton Urban 23.12.

Mária Kellermanová 7.12.
Viktória Melišíková 7.12.
Michal Ondrovič 9.12.
Veronika Horváthová 12.12.
Mária Michalčíková 14.12.
Jozef Šmahovský 15.12.
Rudolf Fráz 19.12.
Ján Federl 26.12.
Mária Vlková 27.12.

Štefan Urbančok 15.12.
Viktória Sláviková 23.12.
Ondrej Skovajsa 28.12.
Teodor Záhorský 29.12.

JozefínaZábranská 14.12.
Gustáv Benčurík 23.12.

Štefan Sobolič 16.12.
Ján Pečo 19.12.

Adela Demovičová 2.12.

Mikuláš Jurčo 8.12.

Anna Motyčková 31.12.

75-roční

80-roční

85-roční

90-roční

92-roční

94-ročná

95-ročný

96-ročná

Dňa 18. 12. 2006
sme si pripomenuli
10 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opus-
til náš syn, otec a
brat

zPezinka.
Spomínajú rodičia, deti Marcelko,
Monika a ostatná rodina.

Marcel VAGAČ



vyhlasuje

na prenájom nebytových priestorov
, súpisné

číslo 1 na parceleč. 4969, ktorá je vo
vlastníctve Mesta Pezinok podľa
Listu vlastníctva č. 4234 v k.ú. Pezi-
nok a to konkrétne nebytové pries-
tory :

vovýmere

vovýmere

vovýmere
–

vovýmere
:

1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá
musí obsahovať :

účel nájmu,
určenie priestoru/ priestorov o

ktoré má záujemca záujem. Každá
miestnosť má vlastný vstup z chod-
by,

ponúknuté nájomné uvedené
formou sadzby „Sk / m / rok“, mini-
málna výška 3.000 Sk/m /rok, v kto-
rom nie sú zahrnuté prevádzkové
náklady,

doklad o spôsobilosti uchádzača
na prezentované aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných prie-
storov je možná po vzájomnej do-
hode s povereným zástupcom pre-
najímateľa, ktorým je pracovník od-
delenia správy majetku na Mest-
skom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca
na adresu : Mestský úrad v Pezinku,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezi-
nok, alebo osobne do podateľne
Mestského úradu v Pezinku, na prí-
zemí v uzavretej obálke, na ktorej
bude uvedené meno, priezvisko a
adresa uchádzača (resp. názov a
adresa právnickej osoby) a výrazné
označenie heslom

.
4. Lehota na podávanie žiadostí sa

končí dňa
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ná-
vrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorí
predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok
zverejní organizátor rovnakým spô-
sobom ako jeho vyhlásenie a pí-
somne o tom oboznámi aj uchádza-
čov, ktorí do toho času podali žia-
dosť.

8. Účastníci súťaže majú možnosť
obrátiť sa vo veciach :
– vykonania obhliadky nebytových

priestorov na Ing. Ivana Dubeka,
vedúci oddelenia správy majetku,
tel.č. 033/6901 170, e-mail: dubek.i-
van@msupezinok.sk (uskutočnené
obhliadky sa budú uskutočňovať po
vzájomnej dohode);
– organizačných na Mgr. Renátu

Gottschallovú, vedúca právneho
oddelenia, organizátor súťaže, tel. č.
033/6901 121, e-mail: gottschallova.
renata@msupezinok.sk.

primátor Mesta Pezinok

VÝBEROVÉ KONANIE

v budove Starej radnice

– miestnosť č. 204
15,50 m ;

– miestnosť č. 205
17,00 m ;

– miestnosť č. 206
15,65 m ;

miestnosť č. 207
15,25 m .

Podmienky

a)
b)

c)

d)

„VK Stará rad-
nica – nebytový priestor m. č.
.................. “

10. 1.2007 o 11.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

2

2

2

2

2

2

Na dvere nám pomaly klope koniec roka a tak by sme
hneď v úvode chceli všetkým našim terajším aj budúcim
zákazníkom zaželať šťastné sviatky v dobrej pohode a
úspešný nový rok plný pozitívnych dní a splnených pria-
ní...Našim najväčším prianím je, aby ste aj naďalej u nás
svoj čas príjemne strávili a odchádzali spokojní a dobre
naladení.

Práve 8. 12. to bol rok, čo sa dvere reštaurácie otvorili
prvýkrát a tento deň sme spolu so zákazníkmi aj pa-
trične oslávili, každý zákazník dostal ručne vyrobenú
medovníkovú škatuľku so zľavami rôznej výšky vo vnú-
tri. O tom, že šťastie nechodí po horách sa presvedčil aj

jeden náš stály zákazník, ktorý si vyžreboval pri svojej
návšteve hneď dve škatuľky so zľavami 100%.

Od prvého decembra sme uviedli novinku Chicken
Pita, čo je chlieb mediteránskeho pôvodu v tvare placky
plnený kuracím mäsom, šťavnatou zeleninkou a lahod-
ným majonézovým dresingom a jeho predaj zatiaľ
svedčí o veľkej obľúbenosti.

Čoraz viac sa využíva možnosť zavolať na naše t.č.
0910 653 265 a objednať si jedlo vopred, hoci už ste aj
na ceste k nám. Výhodou je, že jedlo už čaká na vás
čerstvo pripravené. Pritom všetkom príprava jednej por-
cie vyžadujúca si najdlhší čas je len 6 minút a na rých-
losti obsluhy stále pracujeme. Pre zákazníkov neob-
slúžených v stanovenom čase pripravujeme od nového
roka malé odškodnenie. Tešíme sa na vašu návštevu!

V lete tohto roku sa na parcele
meštianskeho domu na Holubyho
ulici č. 22, ktorý je národnou kultúr-
nou pamiatkou, uskutočnil spo-
ločný historicko-architektonický,
reštaurátorský, archívny a archeo-
logický výskum, ktorý predchádzal
plánovanej rekonštrukcii objektu.
Jeho výsledky sú významným
prínosom pre dejiny mesta.
Výskum, ktorý prebiehal sú-
časne v suterénoch domu a na
nádvorí priniesol množstvo
informácií o charaktere osídle-
nia tohoto miesta a Pezinka
vôbec. Z písomných prameňov
poznáme majiteľov domu od
konca 18. storočia. Najstarším
známym bol garbiar Ján Juraj
Ritter, uvádzaný v daňovej kni-
he mesta Pezinka vo fiškálnom
roku 1791/92. Po ňom vlastnili
dom dedičia J. Ebenspangera
(1797/98 – 1799/1800), garbiar
Ján Marton (do 1834/35), jeho
vdova a potom dedičia (do
1842/43), Katarína Hochschor-
nerová (do 1850/51), Karol
Kieszig (do 1894), potom
krátko jeho vdova Žofia. Nasle-
doval Samuel Haden, ktorému
dom patril do roku 1920. Posled-
ným známym majiteľom domu bol
Róbert König, ktorý ho vlastnil ešte
v roku 1933.

Poloha domu na jednej z hlav-
ných ulíc mesta, ktorá sa spomína
už v roku 1425, umožňovala do-
mnienku o staršom osídlení parce-
ly. Architektonicko-historický a reš-
taurátorský výskum vyslovil pred-
poklad, že dnešnému renesan-
čno-barokovému domu predchá-
dzal minimálne jeden starší, stre-
doveký kamenný objekt. Túto mož-
nosť podporil aj nález viacerých
gotických architektonických prvkov
a následný archeologický výskum
ju potvrdil. Na nádvorí domu sa
podarilo odkryť zahĺbený drevo-
zemný hospodárský objekt, dato-
vaný keramickým materiálom do
15. storočia. Tento zanikol násilne
požiarom a jeho zvyšky, deštruo-
vané ohňom, sa opreli o existujúce
kamenné murivá, ktoré tak boli tiež
datované do 15. storočia. Vzhľa-
dom na nález dvoch železných

streliek do kuše môžeme vysloviť
predpoklad, že požiar domu mohol
vzniknúť počas niektorej násilnej
udalosti v pohnutom období 15.
storočia. Mohlo by ísť o vpád husi-
tov v roku 1428, údajné vyplienenie
mesta bratríkmi v roku 1439 alebo
o rok 1508, keď mesto zničili ne-

tiež nález garbiarskych drevených
kadí, zapustených do zavezeného
koryta potoka. Pod nimi sa na-
chádzal ďalší objekt, jama vypl-
nená čiernou zeminou a väčším
množstvom zvieracích kostí a čre-
pov, datovaných do prelomu 15. a
16. storočia. Je pravdepodobné,

priatelia grófa Petra z Pezinka.
Mesto bolo spustošené až do tej
miery, že množstvo usadlostí
zostalo veľmi dlho opustených a
gróf Peter musel opäť pozvať kolo-
nistov, ktorí vyľudnené územie do-
sídlili.

Dôležité informácie priniesol aj
výskum suterénných priestorov.
Prestavba pôvodného zahĺbeného
prízemia stredovekého domu na
vinársku pivnicu bola nálezom min-
ce z roku 1676 datovaná do pre-
lomu 17. a 18. storočia. V priestore,
ktorý bol identifikovaný ako lisovňa
bola pod betónovou dlážkou od-
krytá pôvodná podlaha a do nej
zapustené zariadenie pre veľkoka-
pacitný lis približne z 18. storočia.
Toto zariadenie tvorila tehlová
skruž s kamenným závažím v juho-
západnom rohu lisovne, menšou
skružou na kaďu s muštom v
strede pivnice a pásom tehál, po-
stavených na kant, ktorý slúžil na
spevnenie podložia pod samotným
lisom. Zaujímavým objavom bol

že garbiarska tradícia v tomto do-
me pretrvávala už od stredoveku,
ako to naznačuje aj pôvodný názov
Holubyho ulice z roku 1425.

Kombinovaný výskum meštian-
skeho domu na Holubyho ulici 22
bol dodnes najkomplexnejším his-
toricko-architektonickým, reštau-
rátorským, archívnym a archeolo-
gickým výskumom na území mes-
ta. Jeho výsledky majú pre Pezi-
nok obrovskú hodnotu. Pomáhajú
vytvoriť si obraz pomerne vyspe-
lého a bohatého stredovekého
mesta, v ktorom sa v tom čase vy-
tvorili dostatočné podmienky na
vznik bohatej vrstvy ľudí, ktorí si
mohli dovoliť stavať nákladné ka-
menné domy. Za to, že dnes tieto
informácie máme, treba vysloviť
poďakovanie všetkým, ktorí sa po-
dieľali na príprave a realizácii troj-
mesačného výskumu.

Petra Pospechová,
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku



Máme za sebou komunálne voľby. Mali sme
príležitosť zvoliť si primátora a poslancov, kto-
rým dôverujeme a chceme, aby spravovali
naše mesto v nasledujúcich štyroch rokoch.

O všetkom je rozhodnuté, zvíťazili tí, ktorí
dostali najviac voličských hlasov. Niektorí z
kandidátov možno s výsledkom volieb nie sú
spokojní, ale rozhodli o tom voliči a výsledok
demokratických volieb treba prijať.

Chceli by sme sa vrátiť k predvolebnej kam-
pani.Aká vlastne bola?

Zdalo sa nám, že nebolo toľko invektív a
osočovania na verejnosti cestou médií a ano-
nymných plagátov, ale čo sa týka množstva
reklamných materiálov, tak táto kampaň určite
prekonala všetky predchádzajúce.

Vo výkladoch obchodov a na výlepových plo-
chách boli stovky plagátov s kandidátmi na pri-
mátora, ale i poslancov. Ich tváre sme našli v

novinách, v televízii, na letáčikoch v domových
schránkach. Prvýkrát aj na veľkých bilbordoch,
otáčajúcich sa reklamných plochách, na stoj-
kách, na internete. Dokonca výzvy o voličskú
priazeň sa šírili aj esemeskami.

Nakoniec sa však ukázalo, že voliči nevyberali
podľa masívnosti, úchvatnosti, sľubov a pred-
volebného ,,masírovania". Stavili na osvedčené
tváre, zdá sa, že boli rozhodnutí už predtým,
než sa volebná kampaň začala... (mo)

Os (7.16)
Os (5.53) idev pracovný deň
Os (7,26)
Zr (8,43) idev pracovný deň
Zr (9.54) idev So avo sviatok
Os (9.32)
Os (9.23)
Os (11.10)
R (15.06) idev Pi do29.6. a od 7.9.,

ide 5.4., 31.10., nejde 29.12.
6.4., 2.11.

Os (12.56)
Zr (15.26) idev pracovný deň
Os (17.20)
Zr (16.57) idev Pi do29.6. a od 31.8.,

ide5.4., 31.10., nejde 29.12.,
6.4., 2.11.

Os (14.54) idev pracovný deň
Os (19.14)
Zr (17.01) idev pracovný deň
Os (17.01) idev pracovný deň
Zr (19.30) idev pracovný deň
Os (17.48) idev pracovný deň
Os (17.48) idev So avo sviatok
Os (17.40) idev pracovný deň
Os (19.20)
Os (20.16)
Os (21.49) nejde v Ne do 24.6. a od 2.9.,

nejde 1.1., 9.4., ide 24.12.,
31.12., 8.4.

Zr (22.40) idev Ne do 24.6.a od 2.9.,
ide 1.1., 9.4., nejde 24.12.,
31.12., 8.4.

Os (23.45)

4.55 Trenčín
5.26 Trnava
6.39 Leopoldov
7.11 Nitra
7.11 Prievidza
7.28 Nové Mesto n. Váhom
8.56 Trnava

10.43 Trnava
12.24 Žilina

12.29 Trnava
12.54 Prievidza
13.14 Žilina
14.15 Prievidza

14.28 Trnava
15.08 Žilina
15.41 Nitra
16.14 Leopoldov
16.48 Prievidza
17.04 Leopoldov
17.04 Leopoldov
17.14 Trnava
18.35 Leopoldov
19.31 Leopoldov
21.07 Leopoldov

21.07 Nitra

23.18 Trnava

odchod druh cieľová stanica poznámky odchod druh cieľová stanica poznámky
Os (5.06)
Os (5.35) ide v pracovný deň
Zr ide v pracovný deň

(6,21)
Os (6,29)
Os (7.04)
Zr (7.13) ide v pracovný deň
Os ide v pracovný deň

(7.48)
Os (8.03)
Zr (8.17) ide v pracovný deň
Os (9.34)
Zr (9.42) ide v Po a 2.1., 10.4.,

nejde 25.12., 1.1., 9.4.
Os (11.42)
Os (13.38)
Os (14.28) ide v pracovný deň
Os (15.40)
Os (16.20)
Os (17.28)
Os (18.35) ide v pracovný deň
Os (19.09)
Zr (19.31)
R ide v Ne do 24.6. a od 2.9.,

(19.56) ide 1.1., 9.4., nejde 24.12.,
31.12., 8.4.

Zr (19.56) ide v Ne do 24.6. a od 2.9.,
ide 1.1., 9.4., nejde 24.12.,
31.12., 8.4.

Zr ide v Ne do 1.7. a od2.9.,
(20.16) ide 1.1., 9.4., nejde 24.12.,

31.12., 8.4.
Os (21.20)
R (21.37) ide v Ne a 1.1., 9.4.,

nejde 24. a 31.12., 8.4.
Os (23.35)

4.40 Bratislava hl. st.
5.05 Bratislava HS
5.43 Bratislava

-Petržalka
6.02 Bratislava HS
6.38 Bratislava HS
6.49 Bratislava HS
7.04 Bratislava

-Petržalka
7.35 Bratislava HS
7.54 Bratislava HS
9.06 Bratislava HS
9.21 Bratislava HS

11.15 Bratislava HS
13.11 Bratislava HS
14.00 Bratislava HS
14.57 Bratislava-Petržalka
15.53 Bratislava HS
17.01 Bratislava HS
18.07 Bratislava HS
18.42 Bratislava HS
18.55 Bratislava-Petržalka
19.20 Bratislava

-Petržalka

19.35 Bratislava HS

20.45 Bratislava
-Petržalka

20.52 Bratislava HS
21.16 Bratislava HS

23.07 Bratislava HS



V tomto čísle Pezinčana vrcholí
kampaň

.
Vo všetkých dvanástich číslach
tohto roku sme na špeciálnej stra-
ne označenej logom kampane
predstavili prakticky všetky zdru-
ženia, spolky alebo záujmové sku-
piny, ktoré sa venujú zdravotne
postihnutým v našom meste.

Cieľom tejto kampane bolo
upriamiť pozornosť na podmienky
života zdravotne postihnutých v
Pezinku. Jej iniciátorom išlo nielen
o informovanie verejnosti o pro-
blémoch, právach a povinnostiach
ľudí so zdravotným postihnutím,
ale im aj pomôcť pri prekonávaní
rôznych prekážok a viesť zdra-
vých spoluobčanov k solidarite a
ohľaduplnosti k ľuďom so zdravot-
ným postihnutím.Čitateľmal mož-

Pezinok – mesto pria-
teľské k zdravotne postihnutým

nosť dozvedieť sa viac o aktivitách
diabetikov, zrakovo postihnutých,
duševne chorých, alkoholikov,
ľudí s onkologickými ochoreniami,
postihnutých civilizačnými choro-
bami, alergiami a zdravotne ťažko
postihnutých, najmä vozičkárov.
Príspevky smerovali svoje posol-
stvá nielen k zdravej populácii, ale
aj do radov zdravotne postihnu-
tých. Napríklad boli pozvánkou
pre neorganizovaných, aby sa
zapojili do spolkového života, pre-
tože v spoločenstve ľudí s rovna-
kým osudom môže človek získať
morálnu podporu, dobré rady či
iné formy pomoci.

Súčasťou kampane bol i prie-
skum verejnej mienky zameraný
na zisťovanie názorov na pod-
mienky života zdravotne postihnu-
tých občanov v Pezinku. Jeho vý-

sledky poslúžia ako východiská pri
ďalšej práci orgánov mestskej sa-
mosprávy. Organizátori ďakujú
všetkým, ktorí spolupracovali na
kampani. Hoci sa oficiálne me-
diálna kampaň o zdravotne postih-
nutých končí, neznamená to, že
sa už nestretneme s príspevkami
z tejto oblasti. Očakávame však,
že ich budú iniciovať už oni sami a
miestne médiá sú pripravené vy-
tvárať aj naďalej priestor na ich
zverejňovanie.

Po deťoch a zdravotne postihnu-
tých je samospráva mesta Pezi-
nok pripravená odštartovať v no-
vom rokuďalšiu kampaň– oriento-
vanú na problémy života starých
ľudí. Prečo na nich, o čom a aké to
bude, budeme informovať v januá-
rovom čísle Pezinčana.

(EL)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých a ukonče-
nia kampane sa
uskutočnila 7. decembra v Dome kultúry po štvrtýkrát slávnostná akadé-
mia NÁŠ DEŇ.

Organizátor podujatia Mesto Pezinok chce týmto spôsobom poukázať
na život telesne postihnutých, ich aktivity, radosti ale aj trápenia, pri pre-
konávaní zdravotných problémov. Je to tiež príležitosť poďakovať sa
ľuďom, ktorí sa o hendikepovaných starajú a pomáhajú im.

V úvode akadémie vystúpil primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý vy-
zdvihol aktivity v prospech zdravotne postihnutých a vyzval ostatných
ľudí, aby im pomáhali.

Vďalšej časti programu vystúpili deti z Domova sociálnych služieb Hes-
tia s tieňovým divadlom, spevácky súbor Jojoba z Grinavy a žiaci hudob-
ného súboru ZUŠ E. Suchoňa. Účastníci si mohli pozrieť tri dokumen-
tárne filmy TV Pezinok o zdravotne postihnutých.

Súčasťou programu bolo ocenenie ľudí, ktorí sa starajú o zdravotne
postihnutých. Cenu s názvom Náš človek v tomto roku prevzali: riadi-
teľka Hestie , vedúca klubu Venuša

, za viacročné aktivity v oblasti kultúry a športu , za
športové aktivity a za starostlivosť o deti z detských domo-
vov .

Sprievodnými podujatiami akadémie bolo meranie glykémie členmi
Zväzu diabetikov Slovenska a výstavka výtvarných prác detí. Program
moderoval Lajo Slimák.

Pezinok – mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Ľubica Vyberalová Anna Štilham-
merová Lajo Slimák

Peter Valka
Miloš Volner

(mo)

Deti z Domova sociálnych služieb Hestia.Spevácky súbor Jajoba.

Hudobníci zo ZUŠ.

...a Annu Štilhammerovú.

Ocenenie pre Ľ. Vyberalovú

V priestoroch starej požiarnej
zbrojnice na Mladoboleslavskej
ulici vyrastá Chránená dielňa –
cukráreň. Pozoruhodné na tom
je to, že v prevádzke budú ob-
sluhovať zdravotne postihnutí.
V pondelok 11. decembra nás
pozvali pozrieť si, zatiaľ nedo-
končené priestory. O bližšie in-
formácie sme požiadali kona-
teľa firmy .

–

–

–

Cukráreň chcú otvoriť v naj-
bližších dňoch.

Vladimíra Hupku
Čo bude vlastne v rekon-

štruovaných priestoroch?

Čím sa budete líšiť od os-
tatných cukrární?

Ako ste prišli na túto myš-
lienku?

(mo)

l

l

l

Bude tu cukráreň, internetová
časť, detský kútik. Budú tu cuk-
rárenské výrobky, zákusky, po-
stupne sortiment rozšírime o
darčekové balenie.

Predovšetkým tým, že tu budú
obsluhovať zdravotne postihnu-
tí. Budeme mať dve štvorčlenné
zmeny, v každej budú dve zdra-
votne postihnuté pracovníčky. V
celom zariadení sa nebude faj-
čiť.

Chránenú dielňu sme mali už
vo výrobni, kde sme zamestná-
vali postihnutých ľudí. Potom
nás oslovili z iniciatívy EQUAL –
podporný kruh, i primátor mesta
Oliver Solga, či by sme niečo
takéto neskúsili. Uvažovali sme
o tom, lebo je to obrovská zod-
povednosť, týmto ľuďom sa
treba venovať. Nakoniec sme si
povedali, že to skúsime.



5. – 7.1. Európsky pohár CEV vo
volejbale žien

14.1. VTC Pezinok – Slávia VM
Bratislava

13.1. MBK Pezinok – IMC Pov.
Bystrica

14.1. MBK Pezinok – MBK Trna-
va

Volejbal:

Basketbal:

Džudisti 1. JC Pezinok sú už
tradičnými účastníkmi finále
play-off 1. ligy džudistov, svoje
postavenie v slovenskej špičke
potvrdili aj tento rok ziskom
bronzových medailí.

Tradičné vyvrcholenie súťaže
džudistov sa konalo v sobotu 2.
decembra v Banskej Bystrici. V
prvom semifinále si Slávia STU
Bratislava ľahko poradila so Slá-
viou Trnava 7:0. Potom nastúpili
na tatami domáci obhajcovia titulu
proti 1. JC Pezinok. Bansko-
bystričania zdolali našich džudis-
tov hladko 6:1, jediný bod pre Pezi-
nok získal Milan Randl, ktorý vo
váhovej kategórii do 90 kg zdolal
Gregora.

V súboji o 3. miesto sa teda
stretli porazení semifinalisti, 1. JC
Pezinok a Slávia Trnava. V súboji
jednoznačne dominovali Pezinča-
nia, ktorí zvíťazili 5:1 a mohli sa
radovať z bronzových medailí. Za
Pezinok bodovali Alföldi, Valovič,
M. Tománek, Randl a Komloš. Pre
pezinské džudo je to od roku 2001
v poradí už šiesta medaila, z toho
druhá bronzová. Na vytúžený titul
však naši džudisti stálečakajú.

Džudisti 1. JC Pezinok – horný rad zľava: Jozef Tománek, Rastislav
Neu, Pavol Jurčík, Martin Tománek, dolný rad zľava: Marián Valo-
vič, Milan Randl, KarolAlföldy,Adam Uherek, Matej Vinohradský,

Majstrom Slovenska družstiev sa
stala Slávia STU Bratislava, ktorá
vo finále zdolala Duklu Banská
Bystrica 4:2.

Darilo sa aj pezinským dorasten-
com, ktorí obhájili minuloročný
triumf a stali sa znova majstrami
Slovenska dorasteneckých druž-
stiev. V sobotu 25. novembra sa

konal záverečný, štvrtý, turnaj
tejto kategórie v Žiline, na ktorom
Pezinčania zvíťazili, čím potvrdili
svoju dominanciu v tejto sezóne. V
celkovom hodnotení získali 210
bodov, druhý ŠK Michalovce pred-
stihli o 69 bodov a tretí ŠK Kolá-
rovo dokonca o 77 bodov.

(pr)

V priestoroch Tenisového centra
mládeže Slávia Právnik v Brati-
slave sa 25. novembra konal 2.
ročník Detského Davis cupu a Fed
cupu s Nadáciou SPP (ročníky
1999 – 2001). Štvorhru chlapčen-
ského finále po výbornom výkone
vyhrali Pezinčania Michael Hrdý
(ZŠ Kupeckého) a Daniel Vítek
(ZŠ Na bielenisku), obaja hrajú za
TK AŠK Inter Bratislava. Je to ich
prvé tenisové zlato z väčšej sú-
ťaže. (ah)

Michael Hrdý a Daniel Vítek po
víťaznom finále s trénerkou Na-
ďou Seleckou.

Slovenský horolezecký spolok
JAMES schválil začiatkom de-
cembra zloženie reprezentačných
družstiev na rok 2007. Medzi jede-
nástimi lezcami v B družstve je aj
Pezinčan , ktorý je
členom ŠKMK Modra.

Jakub Kováčik
(pr)

V stredu 6. decembra vyhlásila
Slovenská asociácia univerzitné-
ho športu najúspešnejších akade-
mických športovcov a trénerov za
rok 2006. Medzi ocenenými sú aj
orientační bežci z Pezinka –

, ako jednotlivec i ako
člen družstva, spolu s

a Dren-
čákom.

Lu-
káš Barták

Ondrejom
a Martinom Pijákovcami

(pr)

Po niekoľkoroč-
nej prestávke sa v
našom meste opäť
uskutoční európ-
ska volejbalová
pohárová súťaž
žien. Volejbalistky VTC Pezinok si
účasťou vo finále Slovenského po-
hára v minulej sezóne zabezpečili
účasť v pohári CEV. V dňoch 5. –
7. januára sa v športovej hale SOU
na Komenského ulici uskutoční 4.
skupina kvalifikačných turnajov tej-
to súťaže. Súpermi VTC Pezinok v
boji o jediné postupové miesto bu-
dú: Zeiler Köniz (Švajčiarsko), Polo
Kalesija (Bosna a Hercegovina) a
KP Brno (Česko).

VTC Pezinok – Zeiler
Köniz, VTC –
Polo Kalesija, KP
Brno – VTC.

Súčasťou prípravy na Pohár CEV
bude pre volejbalistky VTC aj Tur-
naj priateľov, ktorý sa uskutoční v
dňoch 28. – 30. decembra v športo-
vej hale VTC na Komenského ulici.
Okrem domácich volejbalistiek sa
priaznivci volejbalu môžu tešiťaj na
atraktívnych zahraničných súpe-
rov: NRK Nyiregyháza z Maďar-
ska, KBM Maribor (Slovinsko) a
SVS Viedeň (Rakúsko). Program
VTC: 28. 12. o 16.00 hod. VTC –
Nyiregyháza, 29. 12. o 18.00 hod.
VTC – Maribor a 30. 12. o 12.00
hod. VTC – Viedeň.

Program Pe-
zinčaniek na turnaji: 5. 1. 2007 o
17.00 hod.

6. 1. o 18.30 hod.
7. 1. o 18.30 hod.

(pr)

Klub orientačného behu TJ Sokol
Pezinok organizuje aj tento rok tra-
dičné Mestské trojkráľové orienta-
čné preteky. V sobotu 6. januára si
na trate v centre Pezinka môžu prísť
zabehať všetci vyznávači tejto pohy-
bovej aktivity. Prezentácia je do
10.00 hod., štart o 11.00 hod. (pr)

Po prekvapujúcom postupe cez Nitru v 1. kole Slovenského pohára
basketbalistov sa hráči MBK Pezinok postarali o ďalšie prekvapenie
keď vo štvrťfinále vyradili minuloročného víťaza tejto súťaže BK 04
AC LB Spišská Nová Ves. Po domácom víťazstve 75:67 remizovali
na horúcej pôde na Spiši 74:74, čím si zabezpečili postup na finálový
turnaj. Veľkým negatívom súbojov so Spišiakmi boli zranenia rozo-
hrávačov Suchoňa a Haviara.

Finálový turnaj sa odohral v dňoch 15. až 17. decembra v Lučenci a
okrem MBK Pezinok na ňom štartovali tri extraligové družstvá – do-
máci Lučenec, Inter Bratislava a Chemosvit Svit. V semifinále Pe-
zinčania narazili na Lučenec, ktorému podľahli 67:82. Hoci MBK po-
silnili na tento turnaj dvaja hráči z Levíc – Juraj Kollár a Rudolf Jugo,
predsa len na favorizovaného extraligistu, navyše hrajúceho v domá-
com prostredí, nestačili. V zápase o 3. miesto nastúpili Pezinčania
proti Svitu, ktorému podľahli jednoznačne 49:79. Na turnaji skončili
teda štvrtí, no už to, že sa do záverečných bojov dostali možno hod-
notiťako úspech. (pr)

Dňa 16. 12. 2006 sa konal už tra-
dičný vianočný večierok softbalo-
vého klubu MaSK Pezinok. Tento
rok bol výnimočným. Klub osla-
vuje svoju prvú päťročnicu. His-
tória sa začala písať v roku 2001.
Za päť rokov jeho existencie
prešlo klubom mnoho hráčov,
ktorí mali možnosť prežiť vzostu-
py, ako aj pády, ktoré každý šport
so sebou prináša. Oslavy sa niesli
v duchu spomienok na začiatky,
ktoré neboli jednoduché. Zároveň
boli vyslovené slová vďaky mestu
Pezinku, sponzorom, ale predo-
všetkým všetkým hráčom a ich
príbuzným, ktorí počas piatich
rokov budovali zázemie klubu.

Hlavnou prioritou bola výstavba
ihriska, ktoré by spĺňalo medziná-
rodné kritériá. Tento cieľ sa poda-
rilo naplniť a každý rok sa snaží-
me ho skvalitniť.

Uplynulá sezóna bola pre MaSK
Pezinok úspešná. Vo všetkých
kategóriách sa nám podarilo zís-
kať medaily. Konečné umiestne-
nia jednotlivých kategórií:
– 2. miesto, – 2. miesto,

– 3. miesto, – 2. mies-
to.

V mužskej kategórii získal Mar-
cel Prekop väčšinu individuálnych
ocenení, stal sa najlepším polia-
rom i najužitočnejším hráčom.

žiačky
juniorky

ženy muži

(am)



MODRA – V sobotu 18. novem-
bra usporiadal Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) Pezinok-
mesto 5. ročník minifutbalo-
vého turnaja o Pohár záchraná-
rov.

Turnaj sa konal v Športovej hale
Základnej školy Ľ. Štúra v Modre.
Zúčastnili sa na ňom hasiči z DHZ
Pezinok, G4S, dve družstvá z
Hasičského a záchranného útvaru
Bratislava, Drevony a policajti z
Modry, Pezinka a dopraváci. Z
náročných bojov v skupinách
vzišla štvorica najlepších: Polícia
Pezinok, Polícia Modra, G4S a
DHZ Pezinok. Do finále postúpili
družstvá Polície Pezinok a DHZ

Pezinok. Víťazom turnaja sa stali
pezinskí policajti, ktorí obhajovali
minuloročný triumf, keď hasičov
porazili 4:1. V súboji o tretie miesto
sa presadili policajti z Modry.

Organizátori ďakujú sponzorom
a spoluorganizátorom: Pekárňam
Častá, RSB Pezinok, Gustávovi
Turčinovi, Pavlovi Kopčíkovi, Pet-
rovi Lapšanskému, Svetozárovi
Gábrišovi, Ivanovi Jakubíkovi,
Jozefovi Rybárikovi, Michalovi
Fleischhackerovi, Rasťovi Orav-
covi, Božke, Zdenke z KC Pezi-
nok, Dodimu, OR HaZZ Pezinok,
Františkovi Debnárovi a ďalším,
bez ktorých by sa toto podujatie
neuskutočnilo. (mš)

V obciach Pezinského mikrore-
giónu nastali na postoch starostov
len minimálne zmeny. Nového
starostu majú jedine v Sloven-
skom Grobe, kde Ing. Jozefa Ja-
vorku nahradil . Vo
Vinosadoch znovu zvolili

, vo Viničnom
a v Limbachu

.
Na voľbách sa zúčastnilo v Slo-

venskom Grobe 66 %, v Limbachu
63 %, vo Viničnom 58 % a vo Vino-
sadoch 57 % voličov.

Mgr. Ján Juran
Mirosla-

va Achbergera Šte-
fana Lengharta Vla-
dimíra Hrašnu

(mo)

nosti, spolufinancovanie projek-
tov podporovaných z fondov EÚ,
verejnoprospešné projekty, ktoré
propagujú región BSK, rozvíjajú
novátorské a netradičné aktivity v
regióne, podporujú rozvoj cestov-
ného ruchu a poskytovanie sociál-
nych služieb. Ďalej je dotáciu
možné použiť na ozdravenie a
ochranu životného prostredia a
zachovanie a rozvíjanie kultúr-
neho dedičstva. Žiadosť sa po-
dáva na úrade BSK, ak presahuje
sumu 50 tis. Sk termín podania
žiadosti je do 25. februára kalen-
dárneho roka. V prípade dotácie
do 50 tis. Sk je možné žiadosti
podávať do 30. novembra kalen-

V rozpočte BSK sa každoročne
vyčleňujú finančné prostriedky aj
na poskytovanie dotácií. Poskyto-
vanie dotácií z rozpočtu BSK upra-
vuje VZN č. 8/2005. Dotácie sú
určené pre obce na území BSK,
fyzické osoby – podnikateľov a
pre právnické osoby, ktoré majú
trvalý pobyt alebo sídlo na území
BSK. Dotácie je možné poskytnúť
na podporu všeobecne prospeš-
ných služieb, všeobecne pro-
spešných alebo verejnoprospeš-
ných účelov, na podporu podnika-
nia a na podporu zamestnanosti
na území BSK. V súlade s uvede-
ným účelom je možné dotáciu po-
skytnúť na podporu zamestna-

dárneho roka, v ktorom sa má do-
tácia čerpať. Žiadosťmusí mať pí-
somnú formu a musí obsahovať
náležitosti uvedené v uvedenom
VZN. Žiadosti nad 50 tis. Sk po-
sudzuje osobitná komisia a pred-
kladá na schválenie zastupiteľ-
stvu BSK. Žiadosti s výškou dotá-
cie do 50 tis. Sk schvaľuje pred-
seda BSK.

VZN č. 8/2005 nájdete na webo-
vej stránke BSK www.region-
bsk.sk. S prípadnými otázkami sa
môžete obrátiť aj na moju e-mailo-
vú adresu: peskova.jana@msu-
pezinok.sk.

,
poslankyňa BSK
Ing. Jana Pešková

Pôvodný názov VÚC sa neujal,
všetci sa prikláňajú k historickému
názvu, ktorý v štyridsiatych rokoch
19. storočia zaviedli štúrovci.

Na čele župy budú župan a
podžupan a občania budú voliť
poslancov do župných zastupi-
teľstiev.

Vzácna zhoda politikov parla-
mentných strán existuje v zme-
ne názvu samosprávneho Vyš-
šieho územného celku (VÚC) na
župu.

(mo)

Mestská organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu (MsO
SRZ) v Pezinku oznamuje, že kan-
celária MsO sa presťahovala do
Odborného učilišťa na Komen-
ského ul. č. 29 v Pezinku, 2. pos-
chodie, č. dverí 206.

Výbor MsO SRZ

Podľahli ste vášni tejto novej for-
my krížoviek? A prináša vám táto
aktivita nielen radosť, ale ste v nej i
dobrý, či dobrá? Potom práve pre
vás sú určené 1. majstrovstvá Pe-
zinka v riešení sudoku, ktoré sa
uskutočnia 19. januára 2007 v
Dome kultúry. Ak si chcete touto
formou otestovať svoje schopnosti
a zmerať sily s ostatnými borcami,
môžete sa prihlásiť do 5. januára
na Mestskom úrade v Pezinku
u I. Chytrej (Školský úrad), tel.
033/6901 135, e-mail: chytra.ivan-
ka@msupezinok.sk. Na súťaži sa
môžu zúčastniť všetci záujemco-
via bez ohľadu na vek, pohlavie či
profesionálne zameranie. Dvaja
najlepší účastníci postúpia na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa
uskutočnia vo februári v Žiline.

Organizátormi podujatia sú Mes-
to Pezinok, Študentský parlament
Pezinok, Kultúrne centrum a Slo-
venský zväz hádankárov a krížov-
károv. (EL)

V ostatnom období urobili informačné centrá v Bratislavskom samo-
správnom kraji (BSK) viacero krokov k vzájomnej spolupráci. Okrem
koordinačných stretnutí v Modre a Bratislave sa 13. decembra stretli v
Pezinku na workshope, ktorého cieľom bolo osvojiť si moderné metódy
sledovania návštevnosti miest a obcí a hľadať spoločné riešenia aktuál-
nych otázok rozvoja cestovného ruchu v našom kraji. Odbornú časť ga-
rantoval Ústav turizmu v Bratislave prostredníctvom svojej lektorky Ing.
Marty Krivej, CSc. (EL)

Na základe dobrých skúseností z
prvého ročníka plaveckého mara-
tónu sa Mesto Pezinok v spolupráci
so Študentským parlamentom Pezi-
nok a Mestskou plavárňou (spada-
júcou pod Mestský podnik služieb)
rozhodli zorganizovať i druhý. Opäť
bude mať podobu 24-hodinovej
nonstop štafety, do ktorej budú mať
možnosť sa zapojiť plavci všetkých
vekových kategórií najmä z Pe-
zinka a okolia. Podujatie odštartujú
výstrelom z pištole o 12.00 hod. v
piatok 9. februára a rovnaký zvuk
bude znamením na ukončenie po-
dujatia o 12.00 hod. v sobotu 10.
februára 2007.

Scenár je podobný ako v prvom
ročníku. Záujemcovia (kolektívy i
jednotlivci) sa môžu prihlásiť do

20. januára 2007 na Mestskom
úrade v Pezinku, Radničné nám. 7,
č. dv. 9, tel. 033/6901 102, fax
033/641 2303, e-mail: eva.lupova
@msupezinok.sk. Pre pezinské
školy je vyhradený čas 9. 2. od
13.00 hod. do 22.00 hod., pre
ostatné kolektívy, športové oddiely,
kluby a rôzne záujmové skupiny od
22.00 hod. do soboty do 11.00 hod.,
s výnimkou dvoch hodín – 1 hodiny
9. 2. (od 23.00 do 0.00 hod.) a 1
hodiny 10. 2. (od 11.00 do 12.00
hod.), ktoré sú vyhradené pre indivi-
duálnych plavcov. Pre plynulý prie-
beh podujatia je potrebné, aby sa
kolektívni záujemcovia ohlásili vo-
pred na uvedenom kontakte.

Ambíciou organizátorov je zlepšiť
minuloročný ustanovujúci rekord,

ktorým sa Pezinok zapísal do Slo-
venskej knihy rekordov prostredníc-
tvom ukazovateľov: celková zaplá-
vaná vzdialenosť, počet účastníkov
a priemerná dĺžka zaplávaná jed-
ným účastníkom. Motiváciou by
malo byť i päť cien, ktoré budú ude-
lené najmladšiemu účastníkovi,
najstaršiemu účastníkovi, najpočet-
nejšej plávajúcej rodine, najrýchlej-
šiemu plavcovi a nositeľovi najorigi-
nálnejších plaviek. Možno neza-
škodí pripomenúť hlavnú myšlienku
tohto plaveckého maratónu –

. Dovi-
denia 9. a 10. februára na Mestskej
plavárni v Pezinku, a nielen vtedy.

Podrobný program podujatia uve-
rejníme v januárovom čísle Pe-
zinčana a na www.pezinok.sk.

Plá-
vam za Pezinok a pre seba

(EL)

Modranský turistický spolok
pozýva priateľov zimnej turistiky
na novoročné stretnutie pod tu-
ristickou rozhľadňou na Veľkej
Homoli 1. januára 2007 o 13.00
hod. Milan Ružek
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(piatok) o 9.00 hod. –
– garanti: Gymná-

zium Pezinok, Študentský parla-
ment, Mesto Pezinok;

(štvrtok) o 19.00 hod. v Saló-
niku –

;
(piatok) o 16.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
– garanti: Študentský

parlament, Mesto Pezinok;
(sobota) o 19.00 hod. v Spo-

ločenskej sále –
;

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

(sobota) v Spoločenskej sále
–

12. 1. EU-
ROSCOLA 2007

18. 1.
ZDRAVOTNÁ PREDNÁŠ-

KA
19. 1.

MESTSKÉ KOLO
SUDOKU

20. 1.
KONCERT V KLU-

BEMLADÝCH
21. 1.

AHOJ ROZPRÁVKA

27. 1.
PLES GYMNÁZIA.

2. – 3. Zastaneš a neprežiješ
USA

4. – 5. Ďakujeme, že fajčíte
USA

6. – 7. HappyFeet AUS
6. – 7. Borat USA

9. – 10. Účastníci zájazdu ČR
11. FK:Annie Hall USA

12. – 14. Eragon USA

16. – 18. Príbehnarodenia USA
19. – 21. Prázdniny USA
23. – 24. Iluzionista ČR, USA

25. FK: Samaritánka J. Kórea
26. – 28. Deja vu USA
27. – 28. Lovecká sezóna USA

30. – 31. Proposition VB

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

KINO DOMU KULTÚRY

(o 17.00 h.)

(13. a 14. aj o 17.00 hod.)

(o 17.00 hod.)

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

– , 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 zadarmo;
–

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

PRAVIDELNÁ PONUKA:

Kreatívna sobota pre dospe-
lých a mládež v EPIcentre:

Deutsch beim Tee

Posilňovanie

Mama, ocko, poď sa hrať

Klubovňa pre mládež (Čajov-
ňa)

Smaltovanie
Chcete vyskúšať niečo nezvyčaj-

né? V sobotu 13. 1. 2007 od 14.00
do 19.00 sme pre vás už tradične
pripravili kurz, ktorý vám to umož-
ní! Technikou smaltovania, ktorú
poznali už starovekí Egypťania si
budete môcť ozdobiť spony, šper-
ky a prívesky. Táto metóda, kde sa
nanáša drvené ľahko taviteľné sklo
na kovový podklad a následne sa
páli, rozvinie nielen vašu zručnosť,
ale aj fantáziu. Cena: 300 Sk. Pri-
hlásiť sa môžete do 10. 1. v EPI-
centre – Centre voľného času v Zá-
mockom parku.

Tanec je pre radosť – tanec je zá-
bava! Oslávme ho teda jednodňo-
vým tanečným sviatkom! V sobotu
20. 1. o 16.00 hod. to v Estrádnej
sále Domu kultúry „roztočia“ krúžky
moderných tancov pôsobiacich v

RYTMIA– prehliadka
moderných tancov

Pezinku. Tvorba detí a ich umelec-
kých vedúcich spojená so spevác-
kymi vystúpeniami určite spríjemní
chladné sobotné popoludnie.
Vstupné: dobrovoľné.

Máte aj vy nápady, ktoré by spest-
rili deťom a mládeži voľný čas?
Máte chuť ich zrealizovať, ale chý-
bajú vám potrebné financie? Na-
píšte si projekt! V piatok 19. 1. od
9.00 do 19.00 hod. sa uskutoční v
Epicentre – Centre voľného času v
Zámockom parku jednodňovýsemi-
nár o písaní projektov. Stačí, ak si
donesiete nápad a s našou pomo-
cou si na konci dňa môžete odniesť
hotový projekt. Vstupné: dobrovoľ-
né. Prihlásiť sa môžete do 12. 1. v
EPIcentre – Centre voľného času v
Zámockom parku.

Atlantída hľadá
dobrovoľníkov

Seminár: Písanie projektov

Festival kultúrnych a umelec-
kých aktivít Atlantída sa pomaly
„roztáča“ vo víre príprav. Ak máš
chuť sa do nich zapojiť a byť
súčasťou organizačného tímu tak
príď na prvé stretnutie 26. 1. o
17.00 hod. do EPIcentra – Centra
voľného času v Zámockom parku.
Ponúkame ti nielen možnosť na-
zrieť a zúčastniť sa na prípravách,
ale aj naučiť sa práci v tíme a uplat-
niť vlastné nápady. Tešíme sa na
teba!

Bližšie informácie o všetkých po-
dujatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel. č. 033/641 2020 a na
internetovej stránke

.
www.epicent-

rum.org

Galéria PROKOP pozýva dňa 19.
januára 2007 o 16.00 hodine na
prezentáciu knihy Návraty. Publi-
kácia priblíži divákovi dva ročníky
maliarskeho sympózia Návrat do
krajiny v Malej Frankovej, maličkej
dedinky v Zamagurí.

Podujatie sa uskutoční za účasti
autorov, sponzora a organizátorov.
Tešíme sa na vás. (nat)

Stále expozície:
Zo zeme

Sakrálna plastika

Otváracie hodiny:

– expozícia archeológie
Pezinka ablízkeho okolia

– Jozef Franko

utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, sobo-
ta: 10.00 – 16.00.

Múzeumje otvorené od 8. 1. 2007.

Slovenská šípkarská federácia usporiadala začiatkom decembra v
Dome kultúry v Pezinku Európsky pohár v elektronických šípkach.
Štartovalo 200 pretekárov z deviatich krajín Európy. Snímka (mo)

Mesto Pezinok svojim rozhodnutím z 19. 12. 2006 povolilo zmenu
termínu ukončenia uzávierky na stavbu železničného priecestia na
Tehelnej ulici do 30. mája 2007. Uzávierka je v súvislosti s výstavbou
podjazdu v rámci modernizácie železničnej trate.

Pri výstavbe došlo k neočakávaným komplikáciam s neúnosnou
vrstvou podložia, ktorá je v rozpore s projektovou dokumentáciou, čo
bude mať za následok sklz voči plánovanému harmonogramu výstav-
by.

Automobilová doprava bude naďalej po komunikácii Za dráhou v
smere na Drevársku ulicu. Pre peších po priechode z ulice Za dráhou
cez koľaje a podchod na železničnú stanicu. (msú)


