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SYMFONICKÝ ORCHESTER Slovenského rozhlasu s dirigentom Máriom Košíkom. Foto: (mo)

O pezinskej skládke s prezidentom Ivanom
Gašparovičom na Vinobraní hovorili aj aktivis-
ti iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Primátor mesta Oliver Solga dostal list z Kance-
lárie prezidenta SR v ktorom sa píše:
– Vážený pán primátor, listom zo dňa 16. septembra
2008 ste sa obrátili na prezidenta Slovenskej repub-
liky Ivana Gašparoviča so žiadosťou o iniciovanie
preskúmania vydaných rozhodnutí vo veci skládky
odpadov v Pezinku.

Pánovi prezidentovi je problém skládky komunál-
neho odpadu známy a je v jeho záujme pomôcť
občanom Pezinka, bojujúcim za zdravé životné pro-
stredie a dôstojný život.

Pán prezident v záujme objektívneho preverenia
vykonaných úkonov a vydaných rozhodnutí pred-
staviteľmi štátnej správy a posúdenia rizík z vybudo-
vania skládky odpadu v blízkosti obydlí obyvateľov
mesta Pezinok rokoval v danej veci s predsedom
vlády SR Robertom Ficom a listom požiadal minis-
tra životného prostredia SR o uskutočnenie všet-
kých potrebných krokov s tým, že ho bude o výsled-
ku osobne informovať. Ing. Boris Sopira, riaditeľ

odboru vnútornej politiky
Kancelárie prezidenta SR

Vo štvrtok 16. októbra sme
mali možnosť v Dome kultúry
byť svedkami nezvyčajného
kultúrneho zážitku. V tento
večer pri príležitosti 100. vý-
ročia narodenia slávneho pe-
zinského rodáka Eugena Su-
choňa u nás účinkoval Symfo-
nický orchester Slovenského
rozhlasu. Koncertný program
bol na úvod novej sezóny a v
priamom prenose ho vysielalo
Radio Devín. Mal názov

a pozostával z diel je-
ho mladosti, ktoré boli pre väč-
šinu z nás neznáme a nedos-
tupné. Symfonietta, Balada pre
lesný roh a orchester, Noctur-
no pre violončelo a orchester
i symfonická báseň Noc čaro-
dejníc boli pre všetkých poslu-
cháčov dokladom Suchoňovho
majstrovstva a hudobného gé-
nia.

Dirigoval Mário Košík. Pro-
gram uvádzala Jana Hanúsko-
vá, dcéra známeho pezinského
rodáka, herca Jozefa Hanúska.

Su-
choňove mladé letá – pezinské
obdobie tvorby Eugena Su-
choňa

(ra)

V mene Mestského zastupi-
teľstva i v mene svojom srdeč-
ne blahoželám pracovníkom
Televízie Pezinok k ich jubileu.
Desať rokov naša televízia in-
formuje, vzdeláva ale i zabáva

občanov Pezinka a okolia. S po-
tešením môžeme konštatovať,
že dnes patrí medzi najlepšie
lokálne televízie na Slovensku,
o čom svedčí aj množstvo oce-
není, ktoré za uplynulé de-

saťročie získala. Želám preto jej
pracovníkom veľa úspechov v
ich tvorivej práci a tiež vysokú
profesionálnosť a nezávislosť,
ktorú si po celú dobu dokázali
udržať.

Oliver Solga
primátor

Ministerstvo životného prostre-
dia SR ani po 49 dňoch o podnete
na mimoodvolacie konanie vo veci
zákazu skládky v Pezinku nero-
zhodlo. Chystajú sa ďalšie pro-
testné akcie.

Viac v budúcom čísle

Ešte nerozhodli

Viac na 7. strane



vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme na obsadenie miesta
vedúceho oddelenia výstavby a
územného plánovania s týmito
predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ:
II. funkcia ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

vítané osobit-
né kvalifikačné predpoklady na
vykonávanie funkcie podľa oso-
bitného predpisu:
1.)

2.)

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI. dátum a miesto podania žia-
dosti o účasťna VK:

do 10.11.2008

Mesto Pezinok

vedúci od-
delenia výstavby a územného plá-
novania

vysokoškolské vzdelanie staveb-
ná fakulta STU, prax v riadiacej
oblasti min. 3 roky,

odborná spôsobilosť na obsta-
rávanie územno-plánovacích pod-
kladov a územno-plánovacej doku-
mentácie obcí podľa § 2 a) zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku, v zne-
ní neskorších predpisov

spôsobilosť vykonávať vybra-
né činnosti vo výstavbe podľa § 45
zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku,
v znení neskorších predpisov

skúsenosti v oblasti investičnej čin-
nosti podložené súpisom pred-
chádzajúcich zamestnaní, jazyko-
vé znalosti, bezúhonnosť, riadiace
a organizačné schopnosti

životo-
pis, fotokópia dokladu o ukonče-
nom vzdelaní, výpis z registra tres-
tov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti spo-
lu s požadovanými dokladmi za-
sielajte poštou alebo prineste
osobne na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č.
7, 902 14 Pezinok, s uvedením
hesla:

Uchádzači, ktorí splnia uvede-
né predpoklady, budú pozvaní na
výberové konanie, ktoré sa usku-
toční v budove MsÚ v Pezinku,
Radničné nám. č. 7, I. poschodie,
č. dv. 12, dňa 19.11.2008 v čase
od 13:00 hod.

„VK – VOV“

Jedenásty (novembrový) pos-
lanecký deň v roku 2008 sa usku-
toční v prvú stredu v mesiaci 5.11.
od 16. do 18.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku. Vybraní poslanci
mestského zastupiteľstva sa stret-
nú s občanmi v miestnosti č. 19.
Možno sa na nich obrátiť s podnet-
mi, pripomienkami, otázkami tý-
kajúcimi sa života v meste či so žia-
dosťami o vysvetlenie rozhodnutí
pezinskej samosprávy.

V rovnaký deň sa budú konať
poslanecké dni aj v historických
častiach Cajla a Grinava. Na Cajle
v budove Psychologicko-pedago-
gickej poradne na Cajlanskej ul. č.
95 od 17.00 do 18.00 hod. a v
Grinave v Integrovanom klube na
Štúrovej ulici od 18.00 do 19.00
hod. (EL)

Príslušníkom Mestskej polície v Pezinku sa vďaka novému prevenč-
nému programu podarilo získať zoznam pätnástich „grafiťákov“ (autorov
grafity). Medzi nimi figurujú prevažne mladiství, s ktorými boli v priebehu
októbra aj za účasti rodičov urobené osobné pohovory. Podľa príslušní-
kov mestskej polície zoznam sa každým mesiacom rozširuje.

Vzhľadom na nemalé škody na majetku mestskí policajti upozorňujú
rodičov, aby si viac všímali, načo ich deti míňajú vreckové. Škody, ktoré
títo nechcení „umelci“ napáchajú,často prevyšujú desaťtisíce korún.(ms)

. Pre senio-
rov pripravili prednášku zameranú
na ich osobné bezpečie a kurz se-
baobrany. Novinkou v oblasti pre-
vencie sú pravidelné stretnutia s
mládežou, ktorých cieľom je pod-
pora aktívnych talentovných mla

Mestská polícia v Pezinku v
septembri zapojila do prevenč-
ných programov až 1274 detí,
mládeže a dospelých

dých ľudí. Spomedzi nich sa už vy-
formovala skupina animátorov,
ktorí samostatne vedú mimoškol-
ské aktivity pre deti.

Úspechy mestskej polície v tej-
to oblasti si všimla aj Rada vlády
SR pre prevenciu kriminality, ktorá
poskytla na účely prevencie v Pe-
zinku finančnú dotáciu ešte na rok
2008. (ms)

V mesiacoch september až no-
vember budú v meste zrealizova-
né ďalšie dve väčšie investičné
akcie – vybudovanie oplotenia a
chodníka pre peších a cyklistov
medzi Limbašskou cestou v Gri-
nave a nákupnými centrami v loka-
lite Sahara a revitalizácie sídliska
na Moyzesovej ulici. Tu bude vybu-
dovaná nová cesta, chodníky, par-
kovacie plochy, kontajnerové sta-
novištia a verejná zeleň. Úpravy
boli konzultované s obyvateľmi
okolitých domov a dodatočne boli
do projektu zaradené aj práce, o
ktoré sami požiadali. Celá vnút-
robloková úprava bude dokonče-
ná v novembri a náklady na ňu do-
siahnu 2,5 milióna korún z tohto-
ročného rozpočtu mesta. (ra)Budovanie chodníka v Grinave. Foto (mo)

V severotalianskom meste Gori-
zia sa uskutočnila v dňoch 9. – 10.
októbra IV. medzinárodná konfe-
rencia Asociácie kultúry Mitteleu-
ropa za účasti primátorov a diplo-
matov z deviatich krajín Európy.
Hlavnou úlohou tohto stretnutia
bolo hľadať spoločné východiská
pre spoluprácu na poli kultúry s
prienikom do oblastí ekonomiky a
politiky. Slovensko zastupoval pri

mátor mesta Pezinok Oliver Solga
s manželkou. Svoju multimediálnu
prezentáciu nazvali „ Víno nás spá-
ja“, pričom dôraz kladli na spojenie
vína s cestovným ruchom ,gastro-
nómiou a hlavne kultúrou. Téma
vinohradníctva a vinárstva bola
prítomná aj v prezentáciách zá-
stupcov Srbska a Chorvátska. Z
úst prezidentaAsociácie Paola Pe-
tiziola zaznela pochvala a uzna

nie na adresu Pezinka a nášho Vi-
nobrania, ktorého sa zúčastnil
pred dvoma rokmi. Mnohé krajiny,
vrátane Slovenska, vyjadrili svoju
podporu a ponuku na spoluprácu
samospráv novým č lenom
združenia z Ukrajiny a Albánska.
Ďalšie stretnutie združenia Mittel-
europa bude v septembri budúce-
ho roka na Slovensku.

(ra)

Mesto Pezinok usporiadalo v
dňoch 2.-4. októbra Medzinárod-
né športové hry seniorov. Zúčast-
nili sa ich seniori z partnerských
miest Mladá Boleslav (ČR), Izola
(Slovinsko) a Pezinok.

Súťažilo sa v disciplínach: plá-
vanie, šach, sudoku, stolný tenis,
hod na cieľ granátom, vrh guľou,
chôdza a tenis.

Organizátori podujatia okrem
samotných súťaží pripravili
účastníkom zaujímavý spoločen-
ský program. Projekt podporili:
Mesto Pezinok, Bratislavský sa-
mosprávny kraj a Dexia banka.

Víťazi jednotlivých kategórií:
– 1. Vladi-

mír Konečný (muži), Anna Kova-
čovská (ženy), – 1. Vla-

hod granátom na cieľ

vrh guľou

dimír Pech (ČR), – Vin-
cent Mráz (M),Alena Bolková (Ž),

– 1. Marie Jozifková (ČR),
–. Boris Miklen-

kovski (Slovinsko), Nadja Grego-
rovič (Slovinsko), – 1. Re-
bojl Tone (Slovinsko), –
1. Boris Miklenkovski,

– 1.Alfréd Hassel (SR)

chôdza

tenis
plávanie 50 m

šach
sudoku
stolný te-

nis
(mo)



Už tradičného odborného semi-
nára, tohto roku na tému

, ktorý bý-
va sprievodným podujatím Vino-
brania v Pezinku, sa tohto roku zú-
častnilo vyše 60 hostí nielen z Pe-
zinka, ale aj z Bratislavy, Modry,
Svätého Jura a Senca. Toto fórum
poskytlo priestor na prezentáciu
novospracovanej Stratégie roz-
voja cestovného ruchu BSK a naj-

Aktuálne
otázky rozvoja cestovného ruchu
v Bratislavskom samosprávnom
kraji (BSK) s dôrazom na Pezinok
a Malokarpatský región

Aj tohto roku týždeň pred Via-
nocami, presne 18.-20. decem-
bra, bude centrum Pezinka žiť via-
nočnými nákupmi a stretnutiami
Pezinčanov pri teplom punči, či
varenom víne. Organizátori Mes-
to Pezinok spolu s Pezinským kul-
túrnym centrom a Malokarpatskou
komunitnou nadáciou Revia pozý-
vajú záujemcov o predaj tradičné-
ho vianočného tovaru, resp. účin-
kovanie v sprievodnom programe,
aby sa prihlásili na Mestskom
úrade, č.d. 9, tel. 033/6901102,
e-mail: eva.lupova@msupezi-
nok.sk (EL)

mä noviniek v ponuke cestovného
ruchu v Pezinku a okolí. Predstavi-
li sa napr. hotel Carmin v Kučiš-
dorfskej doline, Lyžiarsky oddiel
na Babe, Keramická dielňa Rená-
ty Hermysovej, Malokarpatská vín-
na cesta, partneri projektu

a s pripravovaným projek-
tom osláv 400. výročia založenia
poddanská obec Kráľová, richtár
ktorej prišiel účastníkov aj osobne
pozvať. Seminára sa zúčastnili aj
študenti Obchodnej akadémie v
Pezinku.

Vitajte,
cyklisti!

(EL)

Mesto Pezinok, ako hlavný or-
ganizátor Vianočných trhov Pezi-
nok 2008, pozýva na túto akciu
najmä ľudových výrobcov a pre-
dajcov tradičného vianočného to-
varu (darčekov, medovníkov, via-
nočných dekorácií, kvetinových
dekorácií, medu, sviečok, občer-
stvenia. vareného vína, punču a
pod.). Vianočné trhy sa uskutoč-
nia na Radničnom námestí v
dňoch 18. –20. decembra. Prihlá-
siť sa možno na Mestskom úrade
v Pezinku, Radničné nám. 7, pod-
nikateľský referát, tel. č. 033/690
1125, e-mail: hagerova@msupe-
zinok.sk (EL)

Mesto Pezinok pripravuje
vydať aj na budúci rok

. Organizátori miest-
nych kultúrnych, športových,
spoločenských a charitatívnych
podujatí majú možnosť, aby sa
informácie o nich stali súčasťou
spomínaného materiálu. Stačí
doručiť do
na Mestský úrad v Pezinku, Rad-
ničné nám. 9, oddelenie
vzťahov s verejnosťou, médiami
a projektového riadenia (tel.
033/6901102, e-mail:

) názov, ter-
mín a miesto konania s kontak-
tom na usporiadateľa. Kalendár
bude vydaný nielen v tlačenej
podobe, ale aj na www.pezi-
nok.sk.

Kalendár
podujatí

5. novembra 2008

(EL)

eva.lupo-
va@msupezinok.sk

Mesto Pezinok v tomto roku už po trinástykrát
organizovalo celomestskú súťaž o Najkrajšiu kve-
tinovú výzdobu v meste. Zámerom súťaže je pod-
poriť aktivity občanov pri skrášľovaní mesta. V tom-
to roku hodnotiaca komisia vyberala zo 40 kan-
didátov na ocenenie v troch kategóriách: 1. Okno,
balkón, 2. Predzáhradka, 3. Verejná budova. I na-
priek tomu, že organizátori vyberajú na ocenenie
každý rok nových adeptov, ich počet je stále vyso-
ký.Svedčí to o záujme obyvateľov o zveľaďovanie
mesta.

Ocenenia najlepším odovzdal primátor mesta
Oliver Solga.Výsledky súťaže:

1. miesto – Marta Tumová, Obrancov mieru 46,
2. miesto – Erika Herianová, Mladoboleslavská 1,
3. miesto – p. Jendřejková, Silvánová 1;

1. miesto – Ing. Ivan Putra, Ul. kpt Nálepku 11,
2. miesto bytovka na Ul. F. B. Drobiševa č. 26-28,
3. miesto – dom na Baníckej ulici č. 79;

1. miesto – Caffé Pohoda, Radničné nám. 3,
2. miesto – reštaurácia Surini, Bernolákova ul.,
3. miestoAutodielňa Martina Diviaka, Grinava.

(mo)

Primátor mesta Oliver Solga odovzdáva
cenu Ing. Ivanovi Putrovi víťazovi kate-
górie Najkrajšia predzáhradka

Ocenení účastníci súťažeNAJKRAJŠIE OKNO, BALKÓN

PREDZÁHRADKA

VEREJNÁ BUDOVA

Veľa Pezinčanov prišlo na sláv-
nostné odhalenie fontány so súso-
ším Prešiarov v parku pred Zám-
kom, ktoré bolo v deň otvorenia
Vinobrania, 26. septembra. O dob-
rú náladu sa postarala dychová
hudba Grinavanka i pezinské vín-
ko. Dojatiu sa neubránil ani autor,
keramikár Július Polkoráb.

Rekonštrukciu súsošia v sume
tristotisíc korún zasponzorovala
spoločnosť EBD Factoring, s. r. o.,
a fontána (takmer 800 tis. korún)
bola súčasťou revitalizácie Zá-
mockého parku, na ktorú boli po-
užité prostriedky z fondov EÚ.

Predstaviteľom spoločnosti
EBD Factoring aj touto cestou ďa-
kujeme za veľkorysý sponzorský
dar, ktorý potešil veľkých i malých
Pezinčanov. (ra)

V rámci Európskeho týždňa
miestnej demokracie 2008 sa v
Malokarpatskej knižnici v Pezinku
uskutočnila beseda študentov pe-
zinského gymnázia s primátorom
mesta Oliverom Solgom. Vyše dve
hodiny trvajúca beseda ozrejmila
študentom nielen fungovanie sa-
mosprávy, ale hovorilo sa aj o kon-
krétnych problémoch, ktoré mla-
dých ľudí zaujímajú. Na záver pri-
mátor vyzval študentov, aby sa ak-
tívne zaujímali o veci verejné a
podľa svojich možností sa viac po-
dieľali na živote mesta. (ra)

Počas Vinobrania navštívila naše mesto aj delegácia chorvátskeho
mesta Ilok a predstavitelia vukovarsko–srijemskej župy. Ilok, kde žije
početná slovenská národnostná menšina, je typickou vinohradníckou
oblasťou. Predstavitelia tohto chorvátskeho mesta prejavili záujem o ak-
tívnu spoluprácu medzi školami, podnikateĺmi a vinármi, smerujúcu k
uzatvoreniu partnerskej zmluvy.

Dňa 14. septembra navštívila Pezinok delegácia z Ruskej federácie,
vedená generálmajorom Alexandrom Valentinovičom Kirilinom. Hostí v
Historickej sále Starej radnice prijal primátor mesta Oliver Solga. Potom
položili vence a uctili si pamiatku vojakov Červenej armády, ktorí zahy-
nuli pri oslobodzovaní mesta. Aktu sa zúčastnili i zástupcovia Minister-
stva vnútra SR a Mesta Pezinok. Podľa slov hostí Pezinok si vybrali
preto, že sa tu dlhodobo starajú o pamätníky druhej svetovej vojny a kaž-
doročne organizujú spomienku na vojakov, ktorí položili životy za našu
slobodu.

Dekanov a prodekanov pedagogických fakúlt z Českej a Slovenskej
republiky prijal primátor mesta 6. septembra v Obradnej sieni MsÚ v Pe-
zinku. Hovorilo sa nielen o histórii a súčasnosti Pezinka, ale aj o problé-
moch školstva, porovnávaní úrovne v jednotlivých krajinách a možnos-
tiach budúcej spolupráce. (ra)

Len málokto z milovníkov váž-
nej hudby, presnejšie hudobnej
tvorby národného umelca Eugena
Suchoňa vie, že v rokoch pezin-
skej mladosti nebol len futbalovým
brankárom, ale aj skvelým malia-
rom. A práve jeho maliarsku tvorbu
sme mali možnosť vidieť v Malej
galérii PKC v Dome kultúry a v Ga-
lérii Prokop. Kvalita jeho malieb i
žánrová pestrosť iste mnohých
prekvapila. (ra)



Vážení občania, v prípade,
že ste nedostali Pezinčana ale-
bo ho nedoručujú do vašej rodi-
ny, oznámte nám to na adresu:
Redakcia Pezinčan, Holubyho
42, 902 01 Pezinok, e-mail: pe-
zincan@msupezinok.sk, tel.
číslo: 033/ 641 3435. Pri rekla-
mácií uveďte meno, presnú ad-
resu a vaše telefónne číslo,
aby sme si mohli odstránenie
nedostatku overiť.

Mesačník Pezinčan by ste
mali dostať do schránky najne-
skôr do troch dní od termínu vy-
dania. Redakcia

Rada by som reagovala na
článok z minulého čísla pod náz-
vom Nemôžeme umiestniť deti do
MŠ.

Podľa môjho názoru je tento
problém problémom mnohých slo-
venských miest a obcí a treba ho
vidieť v širšom kontexte. Dať tento
problém za vinu mestu Pezinok je
veľmi jednoduché, ale som pre-
svedčená (ako mnohé iné mami-
ny), že Mesto robí v tomto smere
skutočné maximum.

Zbožňujem prechádzky po Pe-
zinku s dcérkou. Donekonečna vie
s deťmi behať okolo Mariánskeho
stĺpa, naháňať holuby na pešej zó-
ne, blázniť sa v našom nádhernom
parku medzi stromami, pri jazier-
ku, či na peknučkom detskom
ihrisku (čo sme my, mamičky, oce-
nili najmä v lete počas horúčav).
Bola „hotová“ zo studne, ktorú ob-
javila po sprístupnení novučičkej
Krušičovej kúrie...

Nie všetky mestá sa môžu pý-
šiť takým super ihriskom ako majú
pezinské deti na sídlisku Juh a na
staré dobré ihrisko Za hradbami
chodia maminky z celého okolia.

Aj kočíkovanie je čoraz príjemnej-
šie, nových chodníkov pribúda.
Hoci ľutujem mamičky čo kočíkujú
na Bratislavskej ulici od Juhu po
Hrnčiarsku. Tento úsek je naozaj
otrasný.

V článku bolo spomenuté aj
materské centrum, ale pokiaľ
viem, maminy z iných miest by za
to naše dali čokoľvek. Podľa mňa
krajšie priestory a mesto sme si
ani nemohli pre naše deti priať. Sa-
mozrejme, veľkosť priestorov ni-
kdy nebude dostačujúca, pokiaľ
bude MC MamaTataJa také super,
aké je.

Ďakujem Mestu, že sa snaží
pre naše deti zachovať kultúrne
pamiatky v ich pôvodnej historic-
kej kráse, ďakujem za Mikuláša,
ktorý za nimi každý december prí-
de „z ďaleka“, ďakujem Pezinské-
mu kultúrnemu centru za nedeľné
divadielka a rovnako všetkým,
ktorí sa pričiňujú o kultúru v našom
meste, lebo aj tá vychováva naše
deti! Ďakujem za vianočný strom-
ček či postavený máj, za Vinobra-
nie – za všetko čo robí naše deti
počas roka veselými.

Žila som dlhšiu dobu vo viace-
rých štátoch v zahraničí, vždy som
sa nakoniec vrátila do Pezinka. Po
poslednom pobyte „vonku“ som
prišla späť s pevným presvedče-
ním, že si chcem založiť rodinu a
vychovávať moje deti tu!

Vďaka ti Pezinok – mesto pria-
teľské k deťom!

Jedna zo spokojných
mamín Pezinka

(krátené)
P. S.: Namiesto času venovaného
kritike a ponosovaniu by bolo dobré
viac času venovať našim deťom a
výchovou ich viesť k športu a ko-
níčkom, aby sa nenudili. Potom tu
bude menej vandalizmu a to pekné
čo mesto pre naše deti vytvorí, osta-
ne dlho pekným a užitočným!

V priestoroch Domu kultúry v
Pezinku sa v stredu 8. októbra
uskutočnil posledný tohtoročný
odber krvi od dobrovoľných dar-
cov, ktorý zorganizovali Slovenský
Červený kríž, miestny spolok Pezi-
nok II. v spolupráci s Národnou
transfúznou službou a Pezinským
kultúrnym centrom. Krv prišli daro-
vať Pezinčania, ale aj darcovia z
okolitých miest a obcí.

Celkovo sa odberu zúčastnilo
84 darcov, z nich 44 viacnásob-
ných darcov, 35 prvodarcov. Štyria
darovať krv nemohli. Medzi darca-
mi bola aj členka SČK Pezinok II.

, ktorá daro-
vala krv už po stý raz. Vďaka patrí
aj študentom Gymnázia a SOU
Komenského, ktorí darovali krv po
prvýkrát. Každý darca sa po odbe-
re zapísal do kroniky miestneho
spolku a dostal sladkú odmenu.

Na organizovaní odberu sa
podieľali členovia spolku: Jana Ku

Jozefína Moravcová

pová, Daniela Belanová, Renáta
Petrášová a Matej Belan.

Všetkým darcom za ochotu

darovať krv ďakujeme. Termín ďal-
šieho odberu oznámime na
www.msck-pezinok.bolg.cz. (mb)

Dobrovoľní darcovia z Pezinka otvorili svoje srdcia naširoko. Vďa-
ka nim svitla nádej ťažko chorým pacientom. Foto (mo)

Na nedávnom podujatí pezin-
ských veteránov prevzali zástup-
covia Mesta Pezinok a Mestského
zdravotného strediska – vicepri-
mátor Ing. Ján Čech a riaditeľ MZS
Ing. Juraj Pátek, z rúk funkcioná-
rov Veteran Car Clubu Ing. Vojte-
cha Gottschala a Bohumila Bullu
invalidný vozík. Táto zdravotná
pomôcka, na ktorú prispeli členo-
via klubu, bude slúžiť pacientom
pri pohybe v objekte Mestského
zdravotného strediska. (mo)

V mene občanov Pe-
zinka a ostatných pacien-
tov využívajúcich služby

lekárov sídliacich v Mestskom zdravotníckom stredis-
ku (bývalá Poliklinika) ďakujeme sponzorovi Veteran
Car Clubu v Pezinku, ktorý za pomoci Firmy OLMED
zdravotnícke pomôcky, zakúpil invalidný vozík pre
vnútornú potrebu imobilných pacientov v objekte
MZS.

Invalidný vozík nám chýbal, nakoľko jeden sme po-
skytli invalidnému rómskemu spoluobčanovi po po-
žiari v Glejovke a druhý sme zapožičali inému obča-
novi nášho mesta. Vďaka priazni viceprezidenta Vete-
ran Car Clubu Ing. Vojtecha Gottschala sa nám poda-
rilo získať nový vozík.

, konateľ a riaditeľ MZS, s. r. o.Ing. Juraj Pátek

Svetový beh harmónie (World
Harmony Run) zavítal v nedeľu
28. septembra počas Vinobrania i
do nášho mesta. V tento deň trasa
viedla z Bratislavy do Piešťan a
jeho účastníci sa stali aj súčasťou
alegorického sprievodu. (ra)



Pezinčan č. 10/1998
12. 10. primátor mesta Ivan

Pessel za prítomnosti členov
mestskej rady, podnikateľov a
pracovníkov televízie slávnost-
ne otvoril mestské televízne štú-
dio. O niekoľko dní, 16. 10.
1998 pezinská televízia odvysie-
lala prvé obrazové spravodaj-
stvo zo života mesta, nazvané
Týždeň v Pezinku. 28. 10. sa
uskutočnilo prvé živé vysielanie
– priamy prenos relácie Hodi-
novka, na tému

Mesto Pezinok sa chystalo
osláviť nedožité 90. narodeniny
národného umelca, hudobného
skladateľa Eugena Suchoňa,
pezinského rodáka. V nedeľu 8.
novembra sa v Dome kultúry
uskutočnil slávnostný koncert
Slovenskej filharmónie za účasti
dirigenta Ľudovíta Rajtera.

Rímskokatolícka cirkev, far-
ský úrad sv. Žigmunda v Grina-
ve, Pastoračné centrum Božie-
ho milosrdenstva Nádej v Grina-
ve usporiadali v nedeľu 25. ok-
tóbra Deň vďakyvzdania a Deň
života spolu so spomienkou na
125. výročie narodenia význam-
ného cirkevného činiteľa Dp.An-
tona Filkoma.

Primátor mesta Ivan Pessel
uverejnil v Pezinčanovi na záver
volebného obdobia obšírne vy-
hodnotenie volebného progra-
mu

Uverejnili sme prvé kandidát-
ky na volebné programy strán
pred komunálnymi voľbami.

Bezpečnosť v
meste.

Pre dobro mesta.

(r)

Základná organizácia Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých
v Pezinku usporiadala v priesto-
roch Kameňolomu tradičnú Jazdu
zručnosti. Zúčastnilo sa jej sedem
pretekárov. Súťažilo sa v troch ka-
tegóriách – muži a ženy bez ruč-
ného ovládania a muži s ručným
ovládaním.

Trať pre súťaž vybral traťový
komisár Marian Stovíček. Úlohou
pretekárov bolo okrem rýchlej a
bezchybnej jazdy preukázať pres-
nosť pri cúvaní a prejazd a zasta-
venie vo vymedzenom priestore.

ZO SZTP ďakuje správcovi Ka-
meňolomu Veteran Car Clubu Pe-
zinok, traťovému komisárovi, Po-
travinám Dominika Kopeckého,
majiteľom predajní Kvety Maja a
Bageta Pezinok a napokon čle-
nom rady ZO SZTP za pomoc pri
organizovaní tohto podujatia.

kat. ženy bez
ručného ovládania –

, muži s ručným ovláda-
ním – , muži
bez ručného ovládania –

.

VÍŤAZI SÚŤAŽE:
Berta Kol-

láriková
Marian Krasňanský

Zděnek
Kupa Štefan Šutta

Dňa 16. októbra uplynulo 10
rokov od prvého obrazového vy-
sielania TV PEZINOK. Po začia-
točnom vysielaní v rámci káblo-
vých rozvodov pezinská televízia
rozšírila svoje pokrytie prostred-
níctvom terestriálneho vysielača
(55. kanál) na súčasných 35 tisíc
divákov v Pezinku a okolí.

Slogan
asi najlepšie charakterizuje uply-
nulých desať rokov vysielania TV
PEZINOK. Televízia sa zameriava
na život obyvateľov Pezinka a sna-
ží sa priniesť na obrazovky aktuál-
ne informácie o dianí v meste a
okolí. Podľa riaditeľa TV PEZI-
NOK Petra Bittnera svoj priestor v
dramaturgii okrem dominantného
spravodajstva nachádzajú aj relá-
cie podporujúce mladú filmovú
tvorbu (v spolupráci s FTF VŠVU),

Uvidíte, že sa uvidíte

medzinárodnú a celoslovenskú
kooperáciu, či divákmi vyžadova-
né relácie z oblastí ako sú varenie,
zdravie, motorizmus. K najsledo-
vanejším programom patria ne-
zostrihané záznamy zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Televí-
zia svojim divákom, ako jedna z
mála, ponúka pravidelné profily
zaujímavých osobností z regiónu.
Zaujímavosťou je formát

, ktorý
v obrazovej skratke slúži ako vý-
kladový slovník výrazov typických
pre región.

TV PEZINOK je členom spolku
lokálnych televíznych staníc Slo-
venska LOToS, ktorý má v súčas-
nosti 54 členov. Participuje na rôz-
nych celoslovenských projektoch,
neustále prináša podnety na skva-
litnenie spolupráce medzi lokálny

Okénko
pezinčiny ze strýcem Lajem

mi televíziami, spolupracuje aj s
„veľkými“ televíziami. O kvalite prá-
ce svedčia aj ocenenia na sloven-
ských, česko-slovenských a med-
zinárodných festivaloch televíznej
tvorby.

povedal na záver Peter
Bittner.

„Chcel by som sa v mene TV
PEZINOK poďakovať všetkým,
ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomohli, že dnes môžeme osla-
vovať desiate narodeniny. Slogan
Uvidíte, že sa uvidíte, charak-
terizuje našu snahu o vytvore-
nie domácej televízie, v ktorej di-
váci nájdu všetko podstatné o dia-
ní v meste. Verím, že aj naďalej
nám budú verní a zostaneme
pre nich médiom, ktoré sa oplatí
sledovať,“

Všetko o TV PEZINOK nájde-
te na www.tvpezinok.sk. (rr)

Súčasní pracovníci TV Pezinok: zľava vpredu – Alexandra Janogo-
vá, Petra Tichá, Zuzana Sandtnerová, horný rad – Rudolf Kujovič,
Robert Vagač, Jakub Šteinecker a Peter Bittner. Foto (mo)

Pezinský džudisti hostili 20. a
21. októbra už po druhý raz zápas-
níkov na dvojdňovom Galavečere
bojových športov. Organizátorom
podujatia bol Styx MMAAssociati-
on Slovakia a 1. Judo Club Pezi-
nok. Diváci mali možnosť vidieť až
päťdesiatdva veľmi napínavých
súbojov zápasníkov zo Sloven-
ska, Česka, Rakúska a dokonca aj
z Brazílie.

Na programe boli viaceré bojo-
vé športy ako Grappling, Ruské
Combat Sambo, MMA (ultimátne
zápasy) a zápasy podľa pravidiel

K-1, medzi nimi aj tvrdý duel žien.
Uskutočnil sa aj odvetný tímový
duel v Grapplingu medzi 1. Judo
Clubom Pezinok a výberom Slo-
venska. Víťazmi sa stali zápasníci
1. JCP v pomere 2:1 čím prevzali
šampiónsku štafetu Dňa Gladiáto-
ra v Grapplingu. V silnej konkuren-
cii sa stal najúspešnejším sloven-
ským grapplerom a zároveň histo-
ricky prvým majstrom Slovenska
(vo váhovej kategórii 77-kg) Jozef
Tománek z 1. Judo Clubu Pezinok,
ktorý počas celého roka nepocítil
ani jednu porážku.

Deň Gladiátora bude mať svoje
pokračovanie už 13. decembra
2008, opäť v pezinskej Judo hale.
Diváci budú mať možnosť vidieť
Medzinárodné tímové majstrov-
stvá Slovenska v Grapplingu, pyra-
mídy podľa pravidiel K-1 vo vá-
hach „-71 kg a +92 kg (Open)“,
Ruské Sambo a Combat Sambo a
samozrejme aj MMA. Bude to jedi-
nečná a historicky prvá akcia svoj-
ho druhu na Slovensku.

Prezident SMAS
Brench Chief IBK

for Slovak republic

Patrik Schlesinger



Na záver sezóny, už po ôsmy-
krát, usporiadal Veteran Car Club
Pezinok v spolupráci s Mestom
Pezinok motoristické podujatie

. Nadšenci
tohto športu si mohli na Radnič-
nom námestí pozrieť takmer stov-
ku automobilových deduškov, kto-
rých majitelia zo širokého okolia
predstavili v plnej kráse. Záver
obľúbenej akcie patril jazde cez
okolité mestá a obce, s cieľom v
pezinskom Kameňolome.

Posledné tankovanie

(mo)

Vo štvrtok 16. októbra sa na Železničnej stanici v
Pezinku za účasti ministra dopravy, pôšt a telekomu-
nikácií SR Ľubomíra Vážneho, generálneho riaditeľa
Železníc Slovenskej republiky Štefana Hlinku a zá-
stupcov dodavateľských firiem uskutočnilo slávnost-
né ukončenie projektu Modernizácia železničnej tra-
te Šenkvice – Cífer a staníc v úseku Rača – Trnava.

Cieľom projektu je modernizácia trate na pre-
vádzkovú rýchlosť 160 km/h, zvýšenie priestorovej
priechodnosti, únosnosti železničného spodku, bez-
pečnosti prevádzky modernizáciou zabezpečovacie-
ho zariadenia, bezpečnosti cestujúcich so zníženou
mobilitou, kultúry a rýchlosti cestovania. Predmetná
stavba je súčasťou európskeho dopravného koridoru
č. Va z Bratislavy do Žiliny, Košíc a Čiernej nad Tisou.
Celkové náklady stavby 166 930 574 eur boli finan-
cované z fondu ISPA (35 %), zo štátneho rozpočtu
(35%) a z vlastných zdrojov (30%).

V úseku Železničnej stanice Pezinok boli vyko-
nané tieto práce: modernizácia železničného spodku
a zvršku, modernizácia elektronického zabezpečo-
vacieho a oznamovacieho zariadenia, modernizácia
osvetlenia koľajiska a trakčného vedenia, moderni-
zácia staničnej budovy, vybudovanie nástupíšťpre

cestujúcich s umožnením prístupu pre imobilných
občanov, vybudovanie bariérových oplotení zabra-
ňujúcich vstupu na koľajisko a vybudovanie pod-
jazdu na Tehelnej ulici. (žsr, mo)

Blíži sa koniec roka a ten, kto
nechce platiť poistky za staré auto
a potrebuje ho vyradiť z evidencie,
má možnosť tak urobiť. Prevádz-
ka na zber a spracovanie autovra-
kov sa nachádza v areáli železnič-
nej stanice v Senci. Firma Romag,
ktorá získala autorizáciu na likvi-
dáciu starých vozidiel (osobných
aj nákladných) od ministerstva ži-
votného prostredia a robí ekolo-
gickú recykláciu pre západné Slo-
vensko, likviduje autovraky bez-
platne. Občan od nej dostane tisíc
korún a potvrdenie pre dopravný
inšpektorát, na základe ktorého
môže odhlásiť auto z evidencie.
Ak to však neurobí v autorizovanej
firme, môže dostať pokutu. Ro-
mag prijíma autá na likvidáciu v
pondelok až piatok od 7. do 16.
hod. a v sobotu od 8. do 12. hod.

Kontakt: 02/4592 3349, fax:
02/4592 7147, e-mail:

, .
romag@ro-

mag.sk www.romag.sk (ms)

Príhovor ministra dopravy, pôšt a telekomuniká-
cií SRĽubomíra Vážneho. Foto (mo)

Červené cuveé Paves z pro-
dukcie vinárskej firmy VPS Pavel-
ka – Sobolič Pezinok, bolo sú-
časťou menu večere anglickej
kráľovnej Alžbety II. pri jej nedáv-
nej návšteve na Slovensku. Vy-
brané víno je delikátnou barikovou
trojkombináciou Cabernetu Sau-
vignon, Frankovky modrej a Nero-
netu. Hrozno pochádza z malokar-
patských vinohradov a víno zreje v
dubových súdkoch. (EL)

V piatok 26. septembra počas
pezinského Vinobrania sa usku-
točnilo v priestoroch Starej radni-
ce slávnostné otvorenie sloven-
ského konzulátu OEVE (ORDO
EQUESTRIS VINI EUROPAE) –
Európskeho rytierskeho stavu. Pri
tejto príležitosti odovzdal senát-
konzul OEVE Alfred R. Tombor –
Tintera do rúk prokonzulov Fran-
tiška Slezáka a Stanislava Kame-
nára označenie – Domicilium so
sídlom v Pezinku. Tabuľa bude
umiestnená na budove Starej rad-
nice, kde má konzulát OEVE sídlo.

Európsky vinársky rytiersky
stav má zastúpenie v 26 krajinách.
V troch štátoch – v Rakúsku, na
Slovensku a v Maďarsku má svo-
je konzuláty. Senát – najvyšší or-
gán tohto stavu, má sídlo v slobod-
nom kráľovskom meste Eisen-
stadte v Rakúsku. Na Slovensku
sú okrem konzulátu v Pezinku štyri
legátstva (Bratislava, Pezinok s
Komturei Modra, Južné Sloven-
sko, Horná Nitra v Bojniciach má
Komturei v Žiline-Čadci a v Tokaji).

Vinársky rytiersky stav sa an-
gažuje pre dosiahnutie zlepšenia:
– postavenia, pozdvihnutia a roz-
šírenia vinohradníckej a vinárskej
kultúry;
– sprostredkovania témy vína do
národno–hospodárskych po-
znatkov;
– ocenenia a spoznávania nobles-
nosti vína doma a v zahraničí;
– podpora kres-
ťanských hod-
nôt
– podpora chari-
tatívnych akcií;
– rytierstvo sa
hlási k duchu
č istej pravdy,
je otvorené pre
krásu, dobrotu a
pravdivosť, pra-
vé rytierske pria-
teľstvo.

Konzulát na
Slovensku má
značnú samo-
statnosť a kom-
petencie. Môže

Senátkonzul OEVE A. R. Tombor odovzdáva
označenie konzulátu prokonzulovi F. Slezákovi.

prijímať nových hospes (rytierov
vína). Môže rozvíjať vzťahy so za-
hraničím, cez obchodné komory
zabezpečovať podporu obchodu a
informovať o najnovších po-
znatkoch v oblasti viniča a vína.

Na Slovensku je 120 hospes,
40 radcov vína, 16 sudcov vína a 4
EQUS – rytier vína.

(mo)

Minister hospodárstva Sloven-
skej republiky Ľubomír Jahnátek
udelil mestu Pezinok medailu

V odôvod-
není sa píše: „S ohľadom na dlhú
históriu baníctva vo vašom meste,
ako aj s ohľadom na skutočnosť,
že udržiavate banícke tradície v
regióne Malých Karpát, uďeluje-
me mestu Pezinok túto medailu
ako vôbec druhému slovenskému
mestu v histórii udeľovania medai-
lí“. Medailu prevzal primátor Oliver
Solga počas prvého Celosloven-
ského stretnutia primátorov a sta-
rostov banských miest, ktoré sa
uskutočnilo v našom meste 27.
septembra.

Za
zachovávanie tradícií.

(ra)

Športový klub Power Factory
Pezinok usporiadal II. ročník
Veľkej ceny Pezinka v kondičnej
kulturistike 2008. Podujatie sa
uskutočnilo 18. 10 v pezinskej Ju-
do hale.



Minister životného prostredia
Slovenskej republiky Jána Chrbet
navštívil 7. októbra Pezinok. V
sprievode primátora Olivera Solgu
a Jána Mana st. si prezrel Starú a
Novú jamu. Primátor na mieste
informoval ministra najmä o blíz-
kosti skládky Nová jama k bytov-
kám i obývanému centru mesta.
Hovorili tiež o súčasnom uklada-
ní pezinského odpadu na skládku
na Dubovej, ktorú následne spolu
navštívili.

Dňa 13. septembra boli na Mi-
nisterstvo ŽP pozvaní na vypoču-
tie aj predstavitelia občianskych
aktivistov Zuzana Čaputová a Ja-
roslav Pavlovič. Na rokovaní pre-
zentovali svoje názory na spo-
chybňovanie územného plánu a
všeobecne záväzné nariadena
mesta Pezinok zo strany podnika-
teľov – budovateľov skládky i štát-
nych úradníkov. Spolu s ministrom
následne poskytli informácie prí-
tomným novinárom. (ra)

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku sa oboznámilo so súčasnou
situáciou v kauze skládka odpa-
dov v Novej jame. Bolo informova-
né o návšteve ministra životného
prostredia Jána Chrbeta v Pezin-
ku, o rokovaní občianskych akti-
vistov na Ministerstve ŽP a cez mé-
diá i o vyhláseniach majiteľov
skládky Jána Mana st. a Jána Ma-
na ml., ktorí opakovane tvrdia, že
mesto Pezinok nemá platný Územ-
ný plán a že je neplatné VZN č.
2/2006, ktorým sa novelizovalo
VZN č. 2/97 o vyhlásení záväz-
ných častí ÚPN Pezinok. Na ich
vyjadrenia o klamstvách a pod-
vodoch zo strany Mesta a jeho
predstaviteľov zvažujeme reago-
vať právnou cestou. Keďže tieto
hanlivé tvrdenia boli zverejnené aj
v médiách, je našou povinnosťou
ich dôrazne odmietnuť a spochyb-
ňované fakty uviesť na pravú mie-
ru, pretože to bol práve Krajský sta-
vebný úrad v Bratislave, ktorý pod
vedením Jána Mana ml. ne-
rešpektoval platný ÚPN a VZN
mesta Pezinok.

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta môže zrušiť len Ústavný súd

SR a to sa dodnes nestalo, a len
prokuratúra môže prokurátorským
opatrením (protestom) napadnúť
platnosť alebo neplatnosť VZN.

Mesto Pezinok opakovane po-
stojmi vedenia Mesta, občian-
skych aktivistov a najmä tisícov
občanov odmieta skládku odpadu
v Novej jame. Mesto Pezinok má
problém skládkovania dlhodobo
vyriešený. Odmietame vybudova-
nie skládky pre cudzie subjekty,
rovnako odmietame i neúmernú
ekologickú záťaž a riziko vplyvu
na zdravie našich občanov.Rov-
nako odmietame vyhlásenia niek-
torých starostov okolitých obcí,
ktorí verejne podporujú vybudova-
nie skládky na úkor obyvateľov Pe-
zinka. Aj ich sa pýtame, kto a ako
bude riešiť dnešný problém s od-
padmi v regióne, ak bude táto
skládka a jej prevádzka ukonče-
ná? Kto bude sanovať dve ekolo-
gické časované bomby na území
mesta, len pár sto metrov od
ľudských obydlí a centra mesta?
Prečo problém s odpadom, o kto-
rom dlhodobo vedeli, doteraz ne-
riešili skládkou vo vlastných ka-
tastroch?

Spravodlivý boj občanov a sa-
mosprávy Pezinka proti skládke
podporujú nielen médiá, politici,
umelci a tisíce občanov iných
miest, ale svoju solidaritu nám vy-
jadrili aj primátori najväčších miest
Slovenska na zasadaní prezídia
Únie miest a obcí Slovenska 3. 10.
2008 v Trnave a rovnako prezident
Slovenskej republiky Ivan Gašpa-
rovič.

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku preto aj naďalej odmieta
umiestnenie a budovanie skládky
odpadov v Novej jame a rovnako
odmieta aj konfrontačné a tenden-
čné vystúpenia zástupcov spoloč-
ností, ktoré budujú skládku Nová
jama v médiách a na verejnosti, pri
ktorých spochybňujú ÚPN a VZN
Pezinok.

V Pezinku, 17. októbra 2008

Poslanci MsZ v Pezinku

Text vyhlásenia na rokovaní
MsZ 17. októbra 2008 predložil
primátor Oliver Solga. Poslanci
ho schválili.

. . .

ti stavbe a existencii skládky.
Bez ohľadu na všetky pečiatky,

ktoré získali investori, aby mohli
skládku v Pezinku postaviť, jej vy-
budovanie proti vôli občanov a sa-
mosprávy by bolo popretím ich zá-
kladných demokratických, ba do-
konca ľudských práv.

Škoda, že samospráva jedné-
ho mesta a viacerých obcí suse-
diacich s Pezinkom uprednostňujú
svoj „malý“ prospech, pred základ-
nými princípmi samosprávnej de-
mokracie.Len aby sa aj tieto obce
už čoskoro nedostali do podobnej
situácie a nepotrebovali solidárnu
podporu od samosprávy iných ob-
cí a miest vrátane Pezinka. Nevie-
me totiž času ani hodiny, keď si
nejaký investorský jastrab vyhliad-
ne nejakú obec, aby tam postavil
niečo proti vôli jej občanov!

Redakcia Obecných novín

Na budovanie skládky v Pezin-
ku opätovne reagovali aj niektorí
starostovia okolitých obcí, ktorí po-
slali svoje stanovisko, v ktorom pod-
porujú budovanie skládky v Pezin-
ku, do redakcie týždenníka Obec-
né noviny. Článok bol uverejnený v
piatok 3. 10. 2008. Na tentočlánok
reagoval primátor Pezinka, ktorý
vysvetlil dôvody, pre ktoré je pre
Pezinčanov neprijateľné vybudo-
vanie ďalšej ekologickej záťaže v
Novej jame. V článku rázne odmie-
tol argumenty starostov okolitých
obcí a primátora Svätého Jura vy-
stupujúcich v prospech skládky, a
ich nekolegiálne postoje označil za
neprijateľné a odsúdeniahodné za-
sahovanie do vnútorných kompe-
tencií pezinskej samosprávy.

Vyjadrenie starostov združe-
ných v Združení malokarpatských
obcí a miest regiónu (za skládku z

24 členov hlasovalo 11 starostov,
primátor Svätého Jura A. Achber-
ger a hlavný kontrolór Rače V.
Medlen).

Na vyjadrenie starostov Malo-
karpatského regiónu reagovala aj
redakcia Obecných novín (stano-
visko bolo uverejnené v ON č. 43,
21. októbra 2008):

Redakcia Obecných novín pod-
poruje Pezinok a jeho občanov na
čele so samosprávou, ktorú si zvo-
lili. Toto mesto a jeho územie patrí v
prvom rade im a to čo v ňom ne-
chcú mať, tam nemá byť. Stavbu
skládky odpadu – môže byť ako-
koľvek moderná či „ekologicky“ za-
bezpečená – nemožno považovať
za verejný záujem regiónu, pretože
do regiónu patrí aj Pezinok a jeho
verejným záujmom skládka nie je.
Naopak, verejný záujem mesta a
občanov Pezinka je opačný, sú pro-

O vybudovaní plazmovej spa-
ľovne odpadov a spaľovaní odpa-
du, ktorý sa nachádza na skládke
Stará jama, rokovali primátor mes-
ta a zástupcovia ekologických akti-
vistov s podnikateľom Mariánom
Kočnerom, zástupcom spoločnos-
ti Westminsters Brothers. Podľa
jeho slov ich zaujíma likvidácia sta-
rej skládky, teda toho, čo Pezinča-
nom smrdí, čo je pre nich ekologic-
kou záťažou.

Primátor poukázal na nesúlad
vyjadrení spoločnosti a nastolil
tiež otázku, prečo sa pokračuje v
budovaní skládky v Novej jame,
keď všetok odpad sa dá bezozbyt-
ku spalovať v plazmovom reakto-
re. Vyžiadal si čas na preštudova-
nie materiálov, pretože podobná
skládka na Slovensku neexistuje.

(ra)

Na stolnotenisovej súťaži vo Veľkej Ma-
či 5. októbra v kategórii najmladších žiakov
zvíťazil pretekár STK Pezinok .

Dňa 19. októbra sa konal za účasti 70
detí z Bratislavského a Trnavského kraja

. V kategórii mladších žiakov obsadili
tretiu priečku Pezinčania:

, a .

Adam Brat

Bodovací turnaj mládeže PEZINOK
OPEN

Martina Klúči-
ková Adam Brat Eduard Košický

Katarína Žigová



Tak už je to za nama. Myslím vi-
nobrání. Šak tej trmy-vrmy a madž-
ganici bolo vác než dost. Ešče pod-
nesden mi v hlave hučí jak ve vrá-
cem hrnci. Já, vy ste neboli na tých
šelijakých ringlšpígloch? Chudáci
Kozouličani a tý okolobývajúci ludé
museli byt z teho strašného hluku
načisto zmandrčení. Aj tý, čo sa na-
scehovali do tých parádnych bytú
nedaleko Lipára – z parku hlasné
dychovky, disko – z ulici hurhaj, hú-
senkové, stánky... Zatád, čo si mes-

kí páni v pivnicách a búdach štrnga-
li s hoscami, týto obyvately trpezlivo
znášali svúj kríž. Tak čo. Tý tri dni to
musá nejak vydržat. Pre blaho a
chosen mesta. Aj tý čo bývajú na
Pangorce, kdze bola presmerova-
ná premávka. Vydržat! – uiscovali
trpitelú organizátori. Ved vinobraní
je len ráz do roka a mesto má naj-
vačší zisk z návščevníku, kolotočú
a z prenájmu místa šelijakým stan-
károm, kerí sa sem nascehovali z
okolá, ba až z hornák a zahraničá.

Nuž trpeli sme a istotne sa to aj
oplacilo. Bolo čo obdzivovat a po-
chválit. Staronoví „prešári“ sa aj s
vodotryskem prescehovali do par-
ku, opeknelo mesto, vybudovali sa
nové cesty, vinotéky. Aj prúvod sa
vydaril... Len tá neščastná odpado-
vá jama za cihelnu. Ale to šecko
nech zhodnocá mudrlanti v šen-
koch a šelijaké komisie. Šak ich má-
me aj v Pezinku dost.

Lýdia Podkarpatská

Dôkladná príprava, vysoké na-
sadenie organizátorov a vo veľkej
miere pekné počasie majú najväč-
šiu zásluhu na tom, že Vinobranie
Pezinok 2008 vyšlo.

Vyše 50-hodinový „kotol“ pest-
rej ponuky pre telo aj dušu „varilo“
viac ako 900 účinkujúcich (vrátane
účastníkov alegorického sprievo-
du), 30 usporiadateľov, stovka ľudí
z technického servisu, temer 400
stánkových predajcov a zábavná
technika (najmä kolotoče) na
6 300 m2.Hlavní organizátori Mes-
to Pezinok a Pezinské kultúrne
centrum stavili aj tohto roku na
osvedčenú programovú štruktúru
na dvoch pódiách od piatkového
otváracieho tzv. prvého dúška,
cez prezentáciu domácich umel-
cov v pásme Pezinčania Pezinča-
nom, country scénu, programové

Zázemie a program

bloky v štýle disco, ľudovej hudby,
dychoviek, pop music až po pre-
zentácie partnerských miest.

Okrem dvadsať sprievodných
podujatí tohtoročné Vinobranie,
ktoré bolo vyvrcholením osláv
800. výročia prvej písomnej
zmienky o Pezinku, spestrilo aj nie-
koľko noviniek. Určite najviac za-
bodovali v sobotu prvé celoslo-
venské stretnutie primátorov a sta-

rostov banských miest a s ním spo-
jený historický sprievod a Reme-
selné mestečko pre deti v parku.

Hoci Mestská vínotéka ponúka-
la na degustáciu najlepšie vína od
producentov z Malokarpatskej vi-
nohradníckej a vinárskej oblasti,
nestačila vykryť absenciu obľú-
benej výstavy vín, ktorú doteraz
každočne organizoval Malokar-
patský vinársky podnik, neskôr Vi-
tis. Nespokojní odchádzali aj
priaznivci Permoníka medziná-
rodnej výstavy minerálov, fosílií a
drahých kameňov, ktorá bola minu-
lý rok sprievodným podujatím Vino-
brania a tohto roku sa v Pezinku
nekonala.

V duchu zásady, že nič nie je
také dobré, aby nemohlo byť lep-
šie, aj na tohtoročnom Vinobraní
sa našli určité rezervy, ktoré budú

Prvýkrát

Čo v programe návštevní-
kom najviac chýbalo

Na budúce inak

musieť organizátori v budúcich
rokoch riešiť. Napríklad de-
saťtisíce hostí, ktorí sa počas Vino-
brania pohybujú po meste, sa-
mozrejme sú vítaní. Treba sa však
lepšie pripraviť na likvidáciu odpa-
du, najmä obalov z občerstvenia,
aj počas dňa a zvýšiť počet odpa-
dových košov (železných obručí s
igelitovými vrecami). Mesto bolo
síce každú noc do rána dôkladne
vyčistené, ale nasledujúci deň oko-
lo obeda už bola v centre väčšina

odpadových košov preplnená. Po-
dobne kapacitne nestačili ani ve-
rejné WC. A do tretice, téma čisto-
ta a vzťah k životnému prostrediu
sa vynára aj v súvislosti so správa-
ním predajcov občerstvenia, ktorí
bezohľadne vylievali zvyšky (naj-
mä olej z vyprážania a pečenia,
vodu z umývania riadu) do verej-
nej zelene. Do budúceho roka si
treba vydiskutovať aj ďalšie pod-
nety zo strany návštevníkov: vhod-
nosť účinkovania niektorých pou-
ličných „umelcov“, sú požiadavky,
aby Mestské informačné centrum
sprostredkúvalo ubytovanie pre
návštevníkov, chýbal program Vi-
nobrania aj v iných jazykoch (mini-
málne v angličtine a nemčine), cu-
dzinci nevedeli pochopiť, prečo
nebola v sobotu poobede a v ne-
deľu otvorená žiadna zmenáreň,
ohňostroj treba, podľa názoru niek-
torých, „odpaľovať“ z vyššieho
miesta, pretože tohtoročná forma
z parkoviska za Billou nevyhovo-

Vinobranie v Pezinku sa stalo
najväčším spoločenským poduja-
tím pod Malými Karpatmi. Vôbec
už nezáleží, či sa tu organizuje Vi-
nobranie tzv. Malokarpatské
(striedanie s Modrou) alebo Pezin-
ské (v rokoch, keď sú oberačkové
slávnosti v Modre). Ľudia sa
naučili k nám chodiť, a zrejme ve-
dia prečo. Dokonca sa zdá, že
počet návštevníkov každý rok ras-
tie. Tento rok ich prišlo toľko, že už
bol problém nájsťparkovacie mies-
to, čo mnohí vodiči riešili po svo-
jom, odstavili vozidlá na sídliš-
tných trávnikoch.

Skúsenosti z tohto ročníka by
mali, vskutku, viesť organizátorov
k zamysleniu, ako riešiť niektoré
nové problémy, ktoré prináša
vyššia návštevnosť.

V tomto roku viac návštevníkov
pezinských ulíc vytiahlo aj nádher-
né slnečné počasie, ktoré týždeň
predtým chýbalo na slávnostiach v
Modre a Rači. Nezdal sa nám
však, ako šťastné riešenie, tiež rov-
naký termín oberačkových sláv-
ností v oboch blízkych vinárskych
sídlach.

Vinobranie v Pezinku malo
cveng, mohol sa o tom presvedčiť
aj prezident SR Ivan Gašparovič
(zúčastnil sa nedeľnajšieho po-
žehnania úrody i alegorického
sprievodu) i viacerí primátori slo-
venských baníckych miest, ktorí
prišli na celoslovenskú slávnosť v
našom meste.

Pánbožko teda Pezinčanom na
Vinobraní aj tentoraz prial, dokon-
ca i pooblievané ulice od burčiaku
a prepálených tukov, ako na ob-
jednávku v nasledujúcich dňoch
vyumýval výdatný dážď. (mo)

vala (vraj ho nebolo dobre vidieť) a
pod.

Medzinárodná súťaž vo varení
fazuľovej polievky Fyzulnačka, ob-
razne povedané „vyrástla v lone“
Vinobrania. Pod krídlami tejto
„matky“ sa konalo jej prvých šesť
ročníkov. Fyzulnačka však nado-
budla také rozmery, že jej začala
byť Potočná ulica primalá a začína
rozmýšľať o svojom „samostat-
nom živote“. Je pravdepodobné,
že budúcoročné Vinobranie sa bu-
de konať už bez nej, pravdepo-
dobne sa uskutoční v poslednú
augustovú sobotu, ako „bodka“ za
Kultúrnym letom v Pezinku.

Vinobranie je tradičné a v sú-
časnosti považované za top podu-
jatie v Pezinku, ktoré je nielen imi-
džotvorným prvkom, ale znamená
pre mesto a jeho podnikateľov aj
ekonomický prínos. Je potešiteľ-
né, že záujem o návštevu Vinobra-
nia je taký vysoký. Avšak najmä v
sobotu je už na hranici kapacit-
ných možností centra. Tu sa vyná-
ra otázka, čo s tým. Rozšíriť pries-
tor diania Vinobrania aj na ďalšie
ulice v centre? Alebo koordinova-
ním termínu Vinobrania s oberač-
kovými slávnosťami v ostatných
malokarpatských vinohradníc-
kych mestách a obciach rozptýliť
návštevnosť viac do regiónu? Isto
sú aj iné možnosti ako zlepšiť Vino-
branie 2009. Je to však úloha nie-
len pre organizátorov a orgány sa-
mosprávy mesta, ale aj všetkých
Pezinčanov, ktorým záleží na dob-
rom mene mesta. Každá reálna
rada bude vítaná (možno ich do-
ručiť na Mestský úrad v Pezinku,
č.d. 9, tel. 033/6901102, e-mail:
eva.lupova@msupezinok.sk)

Mesto Pezinok ďakuje aj pri tej-
to príležitosti za spoluprácu všet-
kým sponzorom a priaznivcom,
ktorí finančne, materiálne alebo
morálne (napr. i tým, že tolerovali
tri dni zvýšeného hluku a problé-
mov s parkovaním) podporili už
tradične najväčšie slávnosti roka v
Pezinku a verí, že zachovajú svoju
priazeň mestu a Vinobraniu aj v
budúcnosti. Vinobranie totiž má
šancu na úspech len vtedy, keď sa
stane podujatím ak nie všetkých,
tak aspoň väčšiny Pezinčanov.

Avízované zmeny

(EL)

Na zamyslenie

Pomohli

Primátor odovzdáva symbolický kľúč od mesta Bakchusovi



Na rozdiel od športových sú-
ťaží, kde zväčša každý bojuje „ako
o život“ o víťazstvo alebo aspoň o
dobré umiestnenie, pri súťažiach
typu Fyzulnačka ide najmä o zába-
vu. O to viac poteší účastníkov,
keď si získavajú sympatie publika,
či odbornej poroty, o oficiálnej ce-
ne ani nehovoriac.

Komu sa darilo na 6. ročníku
medzinárodnej súťaže vo varení
fazuľovej polievky známej pod
názvom Fyzulnačka, ktorá sa
uskutočnila v rámci tohtoročného
Vinobrania 27. septembra? Hlav-
nú cenu odbornej poroty si odnie-
sol , už po druhý raz po sebe, tím

zo Sloven-
ského Grobu za „echtovnú“ poliev-
Kráľovná, matka a syn

ku pripravenú podľa starých re-
ceptúr. Druhé miesto si vybojova-
li lekárski z Národného
ústavu srdcovo-cievnych chorôb
z Bratislavy a tretí skončili .
U laickej verejnosti zabodoval pe-
zinský tím . Cenu za naj-
zábavnejší tím získal taktiež domá-
ci

Tradičnou súčasťou Fyzulnač-
ky bola už tretí rok tzv.
– súťaž v ťahaní vína heverom. Ti-
tul najrýchlejších „ťahačov“ obhá-
jili Ján Hrbek a Jozefína Petrášo-
vá. Organizátori ďakujú firmám
Lexmark, Partner services a Mes-
tu Pezinok, ktorí podporili tento
projekt.

„kuchári“

Došelci

FeMaJa

Spolok priateľov pečeného pra-
siatka.

Heveriáda

(EL)

Víťazný tím Foto (mo)Kráľovná, matka a syn.

Na úspešnom Vinobraní sa podieľali sponzori: DEXIA banka Sloven-
sko, a. s., KARIREAL SLOVAKIA, a. s., Rafael Baláž, B-N Elektroservis,
LEXMARK International Slovakia, s. r. o., STAVOIMPEX Holíč, s. r. o.,
JŠ servis, s. r. o., Pezinok, JAMA-PUB CLUB, TERMOCOM, s. r. o.,
RUNEC, s. r. o., Nábytok GALAN – Peter Galan, CHARLIE SLOVAKIA,
s. r. o., Bratislava, Autoopravovňa – Strnisko, Pezinok, VVDP Karpaty,
Pezinok-Grinava, FLAGA PROGAS, s. r. o., VISTA real, s. r. o., Penzion
Rustica-Garni, DUVYSTAV, s. r. o., PENZION POD KLÁŠTOROM, TAT-
RA Slovensko, s. r. o., BOZIN s. r. o., PARTNERS SERVICES, s. r. o.,
VITIS Pezinok, s. r. o., VERTHEIM, s. r. o., ODENBERG Engineering,
s. r. o., LOGAN INVESTMENT, a. s., HELIO s. r. o., BRENNTAG Slova-
kia, s. r. o., EMINENS s. r. o., MIKROCHEM s. r. o., ROS reklamno obch.
spoločnosť, s. r. o., CAPITOL a. s. Bratislava, Miroslav Krupan PUB
N°68, Štefan Eliáš, AGO, s. r. o., SILVANIUM, s. r. o., BATEA-STAV,
s. r. o., Pezinok, CAFE RESTAURANT GAZETINO, IRI AGROFOREST,
a. s.,Bratislava, Marius Pedersen, a. s., Klimasoft, s. r. o., Piešťany, Ho-
tel Vinársky dom, O. M. C. Invest s. r. o., Pezinok, VPS Pavelka, Petmas,
s. r. o., VÍNO MATYŠÁK, PORTIK, s. r. o., STAMET, s. r. o., EPICEN-
TRUM, s. r. o., ecorec Slovensko, s. r. o.,AD/SUN, s. r. o., Pezinok, UNO
FASHION, s. r. o.

Pred rokom sa zrodila myšlien-
ka usporiadať na Slovensku stret-
nutie zástupcov miest a obcí, v kto-
rých sa v minulosti vykonávala
banská činnosť. Inšpirovali sa v
Čechách, kde podobné stretnutia
organizujú už viac rokov.

Na Združení baníckych spolkov
a cechov bolo rozhodnuté poriadať
tieto podujatia pri príležitosti výz-
namných výročí organizátorských
miest. Ako prvý bol vybraný Pezi-
nok, ktorý v tomto roku oslavuje
800. výročie prvej písomnej zmien-
ky o meste. Najvhodnejší termín
sa objavil počas Vinobrania.

Na historickom 1. stretnutí slo-
venských banských miest a obcí
27. septembra v Pezinku sa zú-
častnili zástupcovia 42 sloven-
ských banských miest a regiónov.
Prišli aj hostia zo zahraničia – z
českých miest Příbram, Most, Pla-
ná, Sokolov a Rudolfov, zastúpe-
nie mali i rakúski baníci.

Účastníkov stretnutia najskôr
na MsÚ prijal primátor Oliver Sol-
ga. Potom na tribúne na námestí,
kde prebiehala podstatná časť po-
dujatia, pokrstili putovnú zástavu
Združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska. Zástava do
budúceho stretnutia v Handlovej
bude uložená na pezinskej radnici
u primátora.

Viacerým členom spolkov a ce-
chov odovzdali vyznamenania –
čestný odznak Ministerstva hos-
podárstva SR. Toto ocenenie do-
stalo aj Mesto Pezinok.

Záver podujatia patril pestrému
sprievodu, ktorý prešiel z námes-
tia do Zámockého parku. Toľko
mužov a žien v baníckych unifor-
mách a historických zástav sme v
Pezinku ešte nevideli.

Podujatie tohto druhu vytvára
novú tradíciu v slovenskom baníc-
tve.

Jozef Mišuta

V piatok 26. septembra sa uskutočnil na hasičskom štadióne 5. roč-
ník hasičskej súťaže o Putovný pohár mesta Pezinok. V disciplíne
hasičský útok súťažili družstvá profesionálnych i dobrovoľných hasičov
a mládeže zo Slovenska a Čiech.

V kategórii mladých hasičov zvíťazilo družstvo Dobrovoľného ha-
sičského zboru Pezinok-mesto pred DHZ Závod. Medzi dospelými domi-
novali profesionálni hasiči z Popradu (majster SR), druhé sa umiestnilo
družstvo DHZ Šenkvice a tretie HZS Brno. Peter Ronec



Martin Pariľak 1.9.
Zachariáš Ján Salay 3.9.
Patrik Župánek 3.9.
Jakub Imriška 7.9.
Bianka Púdelová 9.9.

Peter Babiak 12.9.
Tomáš Maslen 12.9.
Roman Guštafík 13.9.
Adam Krasňanský 16.9.
Marko Belanský 17.9.
Veronika Fischerová 18.9.
Júlia Piršelová 18.9.
Veronika Košíková 19.9.
Jaroslav Cimprich 20.9.
Dávid Strnisko 24.9.
Samuel Zápražný 26.9.

Gregor Samuel Piovarči 11.9.

Romana Janoušková 28.9.
Jakub Janoušek 28.9.
Veronika Nagyová 28.9.

Ján Sušienka 67 r.
Ing. Pavel Daniš 80 r.
Anežka Kanková 76 r.
Rafael Baláž 79 r.
Viera Mlčoch 62 r.
Emil Fischer 66 r.
Peter Farkaš 80 r.
Alžbeta Majtanová 78 r.
Mária Šmahovská 80 r.
Alžbeta Janíková 87 r.
Jozef Stojkovič 46 r.
František Olos 72 r.
Kristína Bunčiaková 87 r.
Mária Šmahovská 80 r.
Ľudovít Schavel 88 r.
Dezider Német 70 r.
Karol Košťál 75 r.
Anton Venény 68 r.
Regina Plešková 72 r.
Rudolf Guštafík 86 r.
Mária Belastová 84 r.
MarkoAulitis 45 r.

Ladislav Maďar a Andrea Klamo-
vá Jiří Werner a Jana Kucháreko-
vá Ľubomír Chrenko a Elena Kuš-
nírová Marián Mifkovič a Bc. Mi-
chaela Kucková Marek Frátrik a
Michala Novosedlíková Pavel Še-
bo a Simona Babišová Štefan
Krasňanský a Janette Návratko-
vá Pavol Matiašovský a Zuzana
Pažitná Ing. Ján Baránek a Mgr.
Lýdia Gburiková Ing.Tomáš Stein-

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Ing. Valter Švestka 3.10.
Mária Sabová 10.10.
Eliška Chomová 17.10.
Miroslav Tóth 19.10.
Anna Dubajová 22.10.
Jozef Popluhár 27.10.
Karol Holúbek 30.10.

Karol Somík 1.10.
Vilma Kanková 11.10.
Karol Rozmuš 12.10.
Anna Kormošová 15.10.
Blanka Vašečková 23.10.
Anna Pajongová 25.10.
Eva Veselá 27.10.
Anna Sobotová 28.10.

Júlia Turanská 1.10.
Jozef Valentovič 2.10.
Mária Pisariková 3.10.
Irena Kolesárová 12.10.

70-roční

75-roční

80-roční

85-roční

Mária Nogová 7.10.
Anna Dobrová 13.10.
Darina Sandtnerová 14.10.
Emilia Liškova 16.10.
Ondrej Salay 16.10.
Zlata Hrnčírová 20.10.
Jozef Krajčovič 22.10.
Marta Šindelárová 24.10.
Anna Kulifajová 26.10.
Mária Marcinová 28.10.
Školastika Tibenská 28.10.

Bernardína Vančeková 24.10.

Alžbeta Sandtnerová 30.10.

90-roční

92-ročná

hübel a Barbora Tretinová Henrich
Hujbert a Linda Husková Peter Voj-
tek a Ing.Andrea Číková PhDr. Ras-
tislav Nemec a Kristína Kosářo-
vá Ing. Vladimír Horváth a Ing.
Zuzana Mědílková Bruno Baláž a
Barbara Mathiesen Ján Tonhajzer
a Dáša Ščibranyová Roman Kotes
a Mária Soboličová Šimon Galovič
a Mgr. Michaela Petrášová Brani-
slav Draškovec a Ing. Ingrid Duplá-
ková

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Dňa 3.10. 2008 sme
si pripomenuli 3. vý-
ročie smrti

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

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

Milana SVETLÁKA

So slzami v očiach a
smútkom v srdci sme
si 2. 11. 2008 pripo-
menuli 8. výročie tra-
gickej smrti milova-
ného 26-ročného

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

Martina
SVETLÁKA

Dňa 15. 10. 2008
uplynulo 18 rokov,čo
nás po krátkej ťaž-
kej chorobe opustil
jediný syn a otec

Všetkým, ktorí spo-
mínajú s nami, ďakujú matka, dcé-
ra Dominika a ostatná rodina.

Ing. Dominik RUŽA

30. 9. 2008 uplynulo
35 rokov od tragic-
kej smrti

z Grinavy, ktorý nás
opustil vo veku 49
rokov.Ani čas neza-
hojil žiaľ.S láskou
spomína dcéra s rod.

Petra ŠINDLERA

Dňa 21. septembra uplynul rok čo
nás navždy opustila manželka, ma-

mička, babička

S láskou spomínajú,
manžel, deti s rodi-
nami, vnúčatá a os-
tatná rodina.

Elida KILHOFOVÁ
rod. Vinohradská

Spomienky na vás
ostanú navždy živé.
Dňa 11. 9. 2008 sme
si pripomenuli nedo-
žité 100. výročie

a 30. 3. 2008 sme si
pr ipomenul i 105.
nedožité výročie na-
rodenia

Spomínajú na nich
deti s rodinami.

Márie

Juraja
GSCHWANDTNERA

GSCHWANDTNEROVEJ

Odišiel si z nášho života, my sme
zostali sami, naveky budeš v srd-
ciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 8. novembra uply-
nul rok čo nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomínajú
manželka, synovia,
sestra, brat, švagrov-
ci, švagriné, vnučka
Magdalénka a celá smútiaca ro-
dina. Ďakujeme všetkým za tichú
spomienku.

Eduard HANUSEK

Dňa 1. 10. sa dožil
krásneho životného
jubilea 80 rokov náš
milovaný dedko,
otec, manžel a pra-
dedko

Zo srdca mu do ďal-
šieho života za jeho lásku a obeta-
vosť veľa zdravia, sily a spokojnosti
prajú manželka Helenka, syn Karol
a dcéra Helena s rodinami, všetky
vnúčatá a pravnučky Tamarka a Vi-
kinka.

Karol SOMÍK

Dňa 8. 11. 2008 uply-
nulo 1. výročie úmr-
tia

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

úctou a vďakou spomínajú manžel-
ka s deťmi a ostatná rodina.

Jána
POLAKOVIČA

Dňa 15. 10. 2008
uplynul rok čo nás
opustil náš manžel
otec a dedko

Kto ste ho poznali
venujte mu prosím
tichú spomienku.

Milan PEŠKO

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, nestihla si
povedať ani zbo-
hom rodina moja.
Dňa 22. 10. 2008
uplynul rok čo nás
opustila

Ďakujeme všetkým, ktorí jej s nami
venovali tichú spomienku. Ďakujú
deti, vnuci a pravnuci.

Mária NEYOVÁ

Dňa 21. 10. 2008
uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustila
naša milovaná man-
želka, mama a bab-
ka

S láskou spomína manžel, deti,
vnúčatá a rodina Kosová.

Júlia
MATOLEKOVÁ

Dňa 15. 11. 2008 sme
si pripomenuli 10. vý-
ročie smrti našej ma-
mičky a manželky

S úctou spomína
manžel, synovia Patrik a František
a dcéry Jaroslava a Mária.

Márie
ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej

Odo dňa 29. 10.
1970 uplynulo už 38
rokov,čo nás navždy
opustil náš drahý
otec a starý otec

Kto ste ho poznali
venujte mu prosím

tichú spomienku. Spomínajú dcéra
a synovia s rodinami.

Ladislav MACEK

Dňa 6. 10. sme si
pr ipomenul i 35.
výroč ie tragickej
smrti, motocyklové-
ho pretekára

Spomínajú manžel-
ka, syn a dcéra s ro-

dinami. Ďakujeme všetkým, ktorí
spomínajú spolu s nami.

Františka SRNU

V septembri uplynul
rok čo nás navždy
opustil náš drahý

Kto ste ho poznali
venujte mu prosím
tichú spomienku.
Manže lka , de t i ,
vnuci.

Jozef MORAVČÍK

Dňa 11. 10. 2008
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
pani

S láskou spomína-
jú, dcéry, Magdalé-

na, Edita a syn Richard s rodinami.

Magdalény
ŠTEFULOVEJ



Pozrime si najprv, čo o tom ho-
vorí zákon:

–
Profesionálna náhradná vý-

chova v rodine je to forma ná-
hradnej výchovy, ktorá dáva mož-
nosť dostať sa do rodinného pro-
stredia aj tým deťom, ktoré z práv-
neho hľadiska nie je možné adop-
tovať ani sa ich nepodarilo umiest-
niťdo pestúnskej starostlivosti. Po-
slaním tejto formy je

, ktoré je umiestnené v
inštitúcii (detské domovy, špeciál-
ne výchovné zariadenia, špeciál-
ne internátne školy). Do profesio-
nálnej náhradnej výchovy môžu
byť jednej osobe zverené najviac 3
deti, pričom starostlivosť o jedno
dieťa predstavuje polovičnú mzdu.

poskytnúť
prechodnú staros t l i vosť
dieťaťu s nariadenou ústavnou
výchovou

Osoba profesionálne vykonávajú-
ca profesionálnu náhradnú výcho-
vu v rodine

, v
ktorom je dieťa umiestnené. Pro-
fesionálny rodič musí prejsť ob-
dobným procesom posudzovania
a prípravy, ako adoptívny alebo
pestúnsky rodič, pričom sa sledujú

. V tomto type starostlivosti
dostáva rodina finančné prostried-
ky na úhradu priamych nákladov
zvereného dieťaťa vo výške, akú
má k dispozícii príslušné zariade-
nie zo štátneho rozpočtu. Táto for-
ma náhradného rodičovstva bola
u nás prvýkrát právne zakotvená v
roku 1993 v Zákone o školských
zariadeniach č. 279/93 a v praxi sa
uplatňuje od roku 1996.

sa stáva zamestnan-
com príslušného zariadenia

osobné a osobnostné predpo-
klady

Radosti a úskalia profesionál-
neho rodičovstva.

Na začiatku:

RADOSTI
ÚSKALIA

Profesionálne ro-
dičovstvo začína v skutočnosti
skôr, ako dostanete malé bez-
branné stvorenie, ktoré bude od
prvého momentu plne závisle od
vás. Začína niekde pri vašom roz-
hodnutí STAŤ SA profesionálnou
mamou, či otcom. Teda rozhodnu-
tie, najčastejšie ženy-matky bu-
dem profesionálnou mamou je to
prvé, potom príde pocit radosti a
šťastia: budeme maťdieťatko! Tre-
ba pripraviť všetko potrebné... (po-
zná to každá mama, ktorá čaká
svoje dieťa). Tento pocit však o
chvíľu vystrieda naliehavý pocit
zodpovednosti a určitých obáv z
nového, nepoznaného („Zvlád-
nem to? Budem to vedieť?...“ Aj
tento pocit je, myslím, dobre zná-
my vari každej mame), ale prvé
obavy opäť vystrieda úvodný do-
jem príjemného očakávania nové-
ho prírastku do rodiny.

Prvé však zároveň
striedajú aj prvé :

– treba sa podeliť so svojim nápa-
dom s manželom, s deťmi a naj-
bližšími príbuznými....
– choďte do najbližšieho detského
domova, zistite, ako to tam „chodí“
s „profirodičmi“ a dohodnite sa, čo

Aj deti v detských domovoch a
ostatných ústavných zariadeniach
pôsobia na pohľad krásne, spokoj-
ne a šťastne. Máte pocit, že sú to
romantické lodičky.
Ale bez kotvy! Bez istôt, bezpečia,
bez možnosti zaistenia, bez
vzťahov...

Detský domov je prístav, ale vô-
bec nie pokojný, vlny sa v ňom bú-
ria, loďky sa zmietajú na vlnách...

Deti majú všetko (hmotné) a
predsa, ak nemajú vzťahy, ak necí-
tia lásku od blízkej osoby, nemajú
nič..

Jednou z možností, ako pomôcť
deťom, ktoré by mali svoje detstvo
prežiť v domovoch je, okrem adop-
cie a pestúnstva, aj možnosť pro-
fesionálneho rodičovstva. Výraz
profesionálne rodičovstvo je pre
pár ľudí dobre známy, no mnohým
naopak nič nehovorí.

Niečo o deťoch
v prístave...

Čo môžeme urobiť
pre tieto deti

Čo teda znamená
byťprofesionálnym

rodičom?

a ako. Dozviete sa, čo sa od vás
očakáva, čo sa požaduje a čo má-
te robiť ďalej.

A čo sa od vás vlastne očakáva
a požaduje?

– dôležité je
(vzdelanie

v sociálnom, pedagogickom, zdra-
votníckom odbore je výhodou naj-
mä do budúcnosti, ale nie pod-
mienkou)
–

pre profesionálnych rodičov
(ktorý vám sprostredkuje detský
domov alebo si ho môžete indivi-
duálne zabezpečiť cez ÚPSVaR,
organizáciu Návrat alebo Úsmev
ako dar)
–

, hoci viem, že
ten vzťah je len na neurčite dlhú
chvíľu.
– k povinnostiam o.i. patrí aj

raz za me-
siac na pôde detského domova
(DeD)
–

, mesačných individuál-
nych výchovných plánov, aj aktív-
na spolupráca v tíme odborníkov
domova (psychológ, soc.pracov-
ník...) smerujúca k pozitívnemu
napredovaniu a rastu vám zvere-
ného dieťaťa, ale aj spolupráca s
biologickými, či pestúnskymi, či
adoptívnymi rodičmi.

Okrem týchto informácií sa doz-
viete aj na akú mzdu máte nárok,
aké dieťatko môžete dostať, aké
vybavenie pre dieťa vám môže po-
skytnúť DeD atď. (aspoň u nás v
Detskom domove POHODA to
„chodí“ približne takto).

Svoje radosti a úskalia má aj ob-
dobie , keď už máte
dieťatko doma alebo “,
keď vám z detského domova ozná-
mia, že majú možného záujemcu
o drobčeka a teda vaše poslanie
profesionálneho rodiča sa naplni-
lo. Z kapacitných dôvodov časopi-
su Pezinčan ich nemôžeme uve-
rejniť v plnom rozsahu. Záujemco-
via ich nájdu na v
časti služby/sociálne služby).

maťminimálne stre-
doškolské vzdelanie

zúčastniť sa certifikovaného
kurzu

rozhodnutie ísť naplno do
vzťahu s dieťaťom

pravi-
delná účasťna stretnutiach pro-
fesionálnych rodičov

vedenie denných záznamov o
dieťati

„uprostred“
„na konci

www.pezinok.sk

Myslím, že byť profesionálnym
rodičom je úžasné. Hoci hranica
tohto vzťahu je ozaj tenká, priam
tenučká... Profesionálnosť v ro-
dičovstve nespočíva v zákaze lás-
ky (voči profi-dieťatku), ale v
schopnosti jeho uvoľnenia z našej
lásky. Viem, že „naše“ profidetičky
môžem ľúbiť z celého srdca, ale
tiež viem, že keď príde ten čas, mu-
sím ich pustiť, musím ich nechať
vzlietnuť do náruče nových rodi-
čov. A hoci to bude bolieť, vydržím
to, lebo viem že i za tú chvíľu, ktorú
s nami strávili, som im dala všetko,
čo ich môže v budúcnosti podržať
nad vodou. Už teraz sa teším, že
opäť „príde“ďalšie (žiaľ nechcené)
dieťatko, ktoré nájde útočisko v na-
šich srdciach, hoci tiež len na
chvíľu. Ale keby to mali byť jediné
najkrajšie chvíle v jeho živote, tak
nech sú to tie u nás...

Verím, že príbeh o loďkách v
prístave povzbudí ľudí k odvahe,
aby sa nebáli zariskovať svoju lás-
ku a dať ju tým, ktorí ju akútne po-
trebujú hoci len na chvíľu.

Prvý kontakt na odborníkov z ob-
lasti profesionálneho rodičovstva
možno získať na Mestskom úrade
v Pezinku, Radničné nám. 7, Mila-
da Hegyiová, tel. 033/6901132, e-
mail: hegyiova.milada@msupezi-
nok.sk

profesionálna mama,
liečebný pedagóg

(príspevok je krátený. Jeho pô-
vodné znenie nájdete na

– v časti služby/sociálne
služby)

Mária Magátová

www.pe-
zinok.sk



BASKETBAL (extraliga muži)

Pezinok – Traiskirchen
(CEBL)

hrá sa o 18.00 hod.
VOLEJBAL (extraliga ženy)

HÁDZANÁ (1. liga muži)

FUTBAL (III. a IV. liga)

2.11. Pezinok – Prievidza
8.11. Pezinok – Dolný Kubín

11.11.

19.11. Pezinok – Poprad

15.11. Pezinok – Žilina
22.11. Pezinok – Podbrezová
29.11. Pezinok – Sp. Nová Ves

2.11. Pezinok – Prešov B
16.11. Pezinok – Levice

2.11. Grinava – Dun. Lužná

2.11. Baník – Jablonové
hrá sa o 13.30 hod.

hrá sa o 13.00 hod.

– Prvé športové kroky som začal
robiť v Žiari nad Hronom. Tu som
začal hrať basketbal v šiestich
rokoch. Až do 15 rokov ma tréno-
val môj otec. Potom som pres-
túpil do Levíc, odtiaľ do Han-
dlovej. Išlo však o krátke pôsobe-
nia. Za významnejšie považujem
až účinkovanie v Spišskej Novej
Vsi. Prvý tím vtedy trénoval Milan
Černický. Pripravoval som sa s
mužmi, ale hral s kadetmi a ju-
niormi. Stali sme sa dvojnásob-
nými majstrami Slovenska. Po-
tom prišla ponuka z extraligovej
Nitry, ktorú viedol uznávaný tré-
ner Urban. Získal som tu cenné
hráčske skúsenosti.

– Dlhšie som poznal trénera Mila-
na Černického i generálneho ma-
nažéra Justína Sedláka. Zaují-
mali sa o mňa ešte počas play
-off, keď hrala Nitra s Pezinkom.
No a čo rozhodlo, že som tu? Boli
to najlepšie hráčske podmienky
– možnosť hrať extraligovú a
medzinárodnú súťaž, zbierať
skúsenosti od vynikajúcich hrá-
čov, basketbalovo rásť, trénovať
s prihliadnutím na školské povin-
nosti, ale aj spokojnosť s ostatný-
mi podmienkami.

– Mesto sa mi veľmi páči, som tu
ozaj spokojný. Naviac, Pezinok
je blízko Bratislavy.

Aké sú Vaše hráčske začiat-
ky a doterajšie klubové pôso-
benie v basketbale?

Nakoniec ste sa však objavili
v Pezinku, čo vás pritiahlo pod
Malé Karpaty?

Ako sa cítite v Pezinku?

(mo)

V 2. kole Sloven-
ského pohára v
kickboxe v Ban-
skej Bystrici štar-
tovali aj pretekári
z nášho Karate
-kickbox klubu.

Bola to posledná previerka pre-
tekárov, ktorí boli nominovaní Slo-
venským zväzom kickboxu na
Majstrovstvá Európy v Portugal-
sku. Z Pezinčanov budú Sloven

V sobotu 4. októbra sa usku-
točnilo v klubovni Sokola Pezinok
slávnostné vyhlásenie najlepších
pretekárov v Slovenskom pohári v
orientačnej cyklistike. Z Pezinča-
nov boli najúspešnejší:

– 1. Michal Fraňo,
3. Matej Pilka, – 2. Medard
Féder (AŠK), 3. Peter Fraňo st.,

– 2.Marie Fraňová, 3. Soňa
Kavecká.

v kate-
górii M19

M50

W40
(mf)

V októbri začali na Slovensku
extraligové boje v basketbale
mužov. O popredné umiestnenie v
najvyššej súťaži sa bude uchád-
zať dvanásť družstiev. Budú me-
dzi nimi aj basketbalisti z Pezinka,
minuloroční majsti a víťazi Sloven-
ského pohára. O ambíciách nášho
družstva v novom súťažnom roč-
níku sme sa pozhovárali s gene-
rálnym manažérom klubu

.

– Áno, novým hlavným generál-
nym reklamným partnerom sa
stala známa Slovenská firma
AB COSMETICS. Naše družstvo
v extralige bude mať nový názov
AB COSMETICS Pezinok. Toto
sa vôbec nevzťahuje na ostatné
naše klubové tímy, tie budú mať i
naďalej názov klubu MBK (mlá-
dežnícky basketbalový klub) Pezi-
nok.

– Oproti minulému ročníku nastala
len malá hráčska obmena kádra.
Tento tím získal majstrovský titul i
Slovenský pohár. Predsa však do-
šlo k niektorým zmenám. Odišla
trojica hráčov – Tomáš Holešov-
ský, Libor Došek a Tomáš Micha-
lík. Nazdávame sa, že tieto odcho-
dy náš tím neoslabili. Káder dopl-
nil talentovaný 17–ročný rozohrá-
vač Richard Grznár, pivot Jozef
Bučák (najvyšší náš hráč 207 cm),
šancu dostanú mladí hráči z
nášho prvoligového družstva –
krídla Lukáš Petráš a Michal
Kvoček a pivot Lukáš Sečen. Čo
sa týka zloženia družstva, pod-
statné je, že tentoraz už pre zá

Justí-
nom Sedlákom
• Najskôr azda k najpodstatnej-
šej zmene. Pred novou sezó-
nou ste zmenili hlavného spon-
zora...

• Čo sa zmenilo v extraligovom
tíme?

kladnú časť súťaže sme angažo-
vali Američanov Lorenza William-
sa a Glena Whibyho, ktorí nám v
minulom ročníku výrazne pomohli
v záverečnej časti súťaže.

– O tom je ešte skoro hovoriť, uvi-
díme, aká bude výkonnosť hráčov
počas súťaže. Nevylučujeme
však, že podľa potreby káder ešte
posilníme, či niektorých hráčov,
ktorí nepresvedčia, uvoľníme ale-
bo ich dáme na hosťovanie. Nový
hrací systém umožňuje bez
prieťahov počas súťaže poskytnúť
alebo získať hráča na hosťovanie,
ale pod podmienkou, že to musí
byť najmenej na tri mesiace.

– Pravdupovediac, sme veľmi
radi, že sme obnovili trénerskú
zmluvu s doterajším trénerom.
Uvedomujeme si, že počas repre-
zentačných povinností bude v klu-
be chýbať, ale osvedčila sa nám v
jeho neprítomnosti náhrada v oso-
be asistenta a súčasného hráča
Andreja Lukjanca. Viedol časť prí-

• Rátate s nejakými zmenami v
kádri v priebehu súťaže?

• Trénerom AB Cosmetics
zostal Milan Černický, ktorý je
zároveň reprezentačným tréne-
rom. Nebojíte sa, že nebude zvlá-
dať klubové nároky na túto pozí-
ciu?

pravy pred súťažou bez väčších
problémov. Aj keď výsledky v prí-
prave s veľmi kvalitnými súpermi
nevyšli tak, ako sme očakávali,
myslíme si, že prípravná fáza bola
veľmi dobre nastavená.

– Už na tlačovke pred súťažou
sme informovali, že to bude zhru-
ba päť miliónov. Je to zložité, kaž-
dý rok náklady na súťaž narastajú.
Vlani sme napríklad len na cestov-
né vynaložili takmer milión korún.
Vklad do extraligovej súťaže je
350 tisíc Sk. V tomto roku máme
naviac náklady s účasťou v Stre-
doeurópskej basketbalovej lige
(CEBL), kde bol vklad 1000 eúr,
ďalšie náklady sú spojené s účin-
kovaním v tejto súťaži.

– Prvoradým cieľom je úspech v
extralige. Po základnej časti (22
zápasov) chceme byť v prvej
štvorke. V nadstavbe si chceme
vytvoriť čo najlepšiu pozíciu pre
play-off a samozrejme potom sa
pobijeme o titul. Toto každý od
nás ako od minuloročného maj-
stra čaká. Úspešne chceme ob-
stáť aj v Slovenskom pohári, mini-
málne chceme hrať finále. Bude to
však pre chlapcov veľmi ťažká úlo-
ha. Hrá sa dvakrát v týždni (streda,
sobota), náš tím bude naviac hrať
zápasy CEBL.

– Tá sa výrazne zvýšila. Tímy Ko-
márna, Levíc, Nitry, Spišskej No-
vej Vsi či Prievidze doplnili svoje
kádre o ďalších kvalitných hráčov.
Hlavne doma budú veľmi silní.
Súťaž sa vyrovnáva, čo môže byť
na prospech slovenského basket-
balu. Pre nás to bude rozhodne
ťažšie ako v minulom roku

.

• S akým rozpočtom pre extrali-
gový tím rátate?

• Vráťme sa k domácim súťa-
žiam, aké máte teda tohtoročné
ciele?

• Ako hodnotíte konkurenciu v
extraligovej súťaži?

Milan Oravec

V novom roèníku basketbalovej extraligy sa zvýšila konkurencia

najmladšieho hráèa AB
COSMETICS Pezinok
Richarda GRZNÁRA (17):

Pétanque je obľúbená hra naj-
mä vo Francúzsku a Taliansku.
Svojich fanúšikov má však už aj
na Slovensku a dokonca i v
našom meste. Domáci Pétanque
Club Spiders usporiadal medzi-
národnú súťaž 20 . septembra v
areáli SOU na Komenského ulici a

nazval ju príznačne Guľobranie.
Napriek daždivému počasiu sa
odohrali všetky súťaže a ľudia
sa tešili z toho, že sa opäť stretli. A
to všetko vďaka niekoľkým nad-
šencom na čele s príslušníkmi rodi-
ny Soboličovej.

(ra)

sko reprezentovať
, a

.
Umiestnenie našich borcov v

Slovenskom pohári: –
Gregušová (light contact ženy do
55 kg), Špániková (ženy do 60 kg),
Sedláček (muži do 89 kg),

– Miloš Mihály (muži do
74 kg), – Michal Greguš
(muži do 74kg), Peter Ondruška
(muži do 84kg).

Svatava Špá-
niková Zuzana Gregušová
Michal Sedláček

1. miesto

2. miesto
3. miesto

(mh)



V októbri celoročný
cyklus Pezinského kul-
túrneho centra Výz-
namná osobnosť Pezin-
ka pokračoval spomien-
kou na vynikajúceho
motocyklového pre-
tekára, zaslúži lého
majstra športu

(15. 5. 1932 –
† 6. 10. 1973).

Na spomienkovom
stretnutí bola prítomná

jeho manželka Mária, dcéra Janka, ďalší rodinní
príslušníci, priatelia a priaznivci motoristického špor-
tu.

František Srna sa narodil vo Svätom Jure. V roku
1952 sa oženil. Jeho životnou partnerkou sa stala
Pezinčanka Mária Baďurová, s ktorou mal dve deti.
Bývali v Pezinku.

Patril k najúspešnejším československým pre-
tekárom v triedach 250 a 350 kubických centimetrov.
Súťažiť začal v roku 1949. Pretekal vo farbách Au-
toklubu Bratislava, pražskej Dukly a Zväzarmu Brati-
slava.

Od roku 1957 bol reprezentantom Českosloven-
ska. Štyrikrát sa stal majstrom krajiny. V roku 1959 v

Františ-
ka Srnu

triede 250 cm . Tento úspech zopakoval aj v roku
1961 a 1971. V roku 1972 sa stal majstrom vo vyššej
kubatúre 350 cm . Bol víťazom Veľkej ceny ČSR v
Brne (1959) a Veľkej ceny Jadranu v Opatiji (pri Rije-
ke) v roku 1964. Mimoriadne úspešné štarty mal na
známych okruhoch – Hořice 300 zatáček G. Havla,
Prachovské skaly, Litomyšl, Zlatý kahanec Karviná,
Cena Slovenska Piešťany.

Nesmiernou usilovnos ťou, štúdiom, pracovi-
tosťou a sebadisciplínou sa vypracoval nielen na pre-
tekára európskej triedy, ale patril medzi nevšedne
nadaných konštruktérov pretekárskych strojov, ktorý-
mi dokázal konkurovať fabrickým výrobkom.

Zahynul v roku 1973 na pretekoch Cena Slavína v
Bratislave, po nešťastnej havárii na trati, ktorú sám
navrhol. (mo)

Pezinská výtvarníčka a kerami-
kárka sa po mod-
ranskej výstave U richtára cez svo-
je obrázky predstavila v dňoch 18.
septembra až 1. októbra aj náv-
števníkom Galérie Velvet v Bojni-
ciach.

Dana Poláková

Z výstavy v Bojniciach

Vlani sa zúčastnili dve pezin-
ské seniorky literárnej súťaže v
partnerskej Mladej Boleslavi a ich
príspevky na tému

boli uverejne-
né vo výberovom zborníku. Pezin-
skí seniori s literárnymi ambíciami
majú novú príležitosť zúčastniť sa
ďalšieho ročníka súťaže, ktorý bol
oficiálne vyhlásený členkou mla-
doboleslavskej delegácie Hele-
nou Červenou na záverečnom ce-
remoniáli Medzinárodných športo-
vých hier seniorov v Pezinku.
Príspevky (v rozsahu maximálne
dve strany) na tému

treba doručiť do 31.12.2008
na Mestský úrad Pezinok, Radnič-
né nám. 7 v tlačenej alebo v elek-
tronickej podobe (e-mail:

odkiaľ
budú spoločne postúpené vyhla-
sovateľovi súťaže.

Miesto, na kto-
ré rád/a spomínam

Divadlo, moja
láska

eva.lu-
pova@msupezinok.sk),

(EL)

Pezinské kultúrne centrum v
spolupráci s Nova Music Enter-
tainment Slovakia pripravuje na
18. novembra 2008 o 20.00 hod. v
spoločenskej sále domu kultúry
koncert kultovej česko-moravskej
kapely ČECHOMOR.

Vypočujete si známe hity, ale
po prvýkrát aj chytľavé vianočné
novinky. Zatiaľ posledný radový
album skupiny Čechomor má rov-
naký názov, ako séria koncertov,
z ktorých jeden bude práve v Pe-
zinku – Sviatočný Čechomor. Sku-
pina zo spomínaného albumu na
tomto koncerte predstaví niektoré
tradičné aj menej známe vianočné
koledy z Čiech, Moravy, Sloven-
ska ale aj Poľska v jedinečných
úpravách. (in)

Fotografický cyklus vznikol v
rámci umeleckej rezidencie autora
v roku 2007 v Brazílii. Tvorba je
ukotvená v tradičných kvalitách
farebného dokumentu. Brazília je
najväčšia a najľudnatejšia latin-
sko-americká krajina, kde bol Bal-
covým motívom každodenný život
žien a mužov zamestnaných v do

mácnostiach. Tieto záznamy ne-
skôr konfrontuje s každoden-
nosťou ich stredostavovských za-
mestnávateľov.

Fotografie z brazílskeho poby-
tuA. Balco tiež vystavoval v Galérii
P. M. Bohúňa v Liptovskom Miku-
láši a v Leica Gallery v Prahe.

(mo)

V Mestskej
vinotéke sa usku-
točnil v októbri
krst knihy

pezin-
ského fotografa

.
Krstnými otcami
boli primátor Pe-
zinka Oliver Sol-
ga a fotograf Sta-
nislav Pekar.

Do-
mésticas

Andreja Balca

V Galérii Prokop na Potočnej
ulici bola 17. októbra otvorená vý-
stava prác, ktoré vzišli z 5. ročníka
maliarskeho sympózia v Malej
Frankovej. Pod názvom Návrat
do krajiny vystavuje svoje obrazy
šesť mladých umelcov.

* * *
Manželia Júlia a Igor Piačkovci

z Pezinka vystavovali v septembri
v nitrianskej Galérii Akcent svoje
grafiky, maľby a kresby pod ná-
zvom Tiger a krysa.

Na fotografii: sprava manželka Franiška Srnu
– Mária, posledný mechanik Kamil Sandtner
a dcéra Janka.

Naše mesto sa môže po-

chváliť, že má vybudovaný Vi-

nohradnícky náučný chodník.

V priebehu roka si ho pozrú

mnohí návštevníci. Žiaľ, van-

dali aj tu vyčínajú, ničia tabule

a iné zariadenia.

Kto z milovníkov výtvarného
umenia nestihol ani jednu zo spo-
mínaných výstav, bude mať tento
rok ešte jednu príležitosť. D. Polá-
ková so svojou dcérou Zuzanou
pripravujú výstavu v budove Slo-
venského rozhlasu na Mýtnej ulici
v Bratislave. Vernisáž sa uskutoč-
ní 4. decembra. (EL)

3
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Kultúrne programy na november 2008

9.11. (nedeľa) o 15.00 hod. –

– pozývame šikovné de-
tičky, mamičky a babičky, aby si
prišli vyrobiť svietniky a ozdoby na
vianočný stôl. (Prineste si väčšie
poháre od instantných káv).
23.11. (nedeľa) o 15.00 hod. –

–

JE
ČAS CHYSTAŤ VIANOČNÝ
STÔL

ME-
DOVNÍČKY NESMÚ CHÝBAŤ

MAĽBA NA HODVÁB
Kreatívna sobota pre dospe-

lých a mládež:

SMALTOVANIE
Kreatívna sobota pre dospe-

lých a mládež:

V sobotu 8. no-
vembra od 14.00 do 19.00 hod. by
sme vás radi presvedčili o tom , že i
vy dokážete z bielej hodvábnej
šatky vytvoriť umelecké dielo.
Stačí štetec, špeciálne farby, tro-
chu hodvábu a fantázie a už je tu
výtvor, ktorý zahreje nielen vaše
telo, ale i dušu. Tešíme sa na vás!
Cena: 300 Sk (9,96 €). Prihlásiť sa
môžete 5. 11. v Epicentre v Zá-
mockom parku alebo na tel. č.
033/641 2020, 0911402021.

Chcete vyskúšať
niečo nezvyčajné? V sobotu 22.
novembra od 14.00 do 19.00 hod.
sme pre vás tradične pripravili

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej
sále –
9.11.

– MIROSLAV DONUTIL
CESTOU NECESTOU ONE MAN
SHOW

(pondelok) o 17.00 h mini-
galéria –

– (fotografia)
(štvrtok) o 16.00 h vo veľkej

a spoločenskej sále –
– –

Program pri príležitosti Medziná-
rodného dňa študentstva

(nedeľa) o 16.00 h. vo
veľkej sále –
– Pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou

detský muzikál v po-
daní Divadla na kolesách

(utorok) o 20.00 h v spo-
ločenskej sále –

– Koncert známych hi-
tov, ale aj menej známych vianoč

10.11.
MILAN GRELL: AN-

TARKTÍDA
13.11.

IMATRIKU-
LÁCIA Gymnázium Pezinok

16.11.
AHOJ ROZPRÁVKA

Dnes: SUPER
MARKÉTKA

18.11.
SVIATOČNÝ ČE-

CHOMOR

ných kolied. Hlavný garant: Nova
Music Entertaiment Slovakia

(štvrtok)20.11. o 17.00 h v malej
sále –

– (nar. 21. 1. 1926 † 28. 11.
2000) učiteľ, vinohradník.

(piatok) od 17.00 do 01.00
h a (sobota) od 16.00 do
01:00 h v malej sále –

– Prehliadka filmov a diva-
delných predstavení. Hlavný ga-
rant: OZ Priatelia divadla a filmu

(sobota) o 19.00 h v spo-
ločenskej sále –

– Bluegrassový koncert.
Hosť programu: Jonathan Ma-
ness. Hlavný garant:Agentúra Vel-
vet Music

(utorok) o 17.00 h v saló-
niku – – Večer pre
každého, kto má rád peknú pes-
ničku

(sobota) o 19.00 h v malej
sále –

„800“ Významná osob-
nosť Pezinka VLADIMÍR HA-
CAJ

21.11.
22.11.

JEDEN
SVET

22.11.
BLUE VELVET

NIGHT

25.11.
SPIEVANKY

29.11.
KONCERT V KLUBE MLA-

DÝCH

VÝSTAVY
Ilustrácie PETRA UCHNÁRA

ALFRÉD PIFFL A JEHO PEZI-
NOK

–
výstava predstavujúcačasť tvorby
v Pezinku žijúceho a tvoriaceho
výtvarníka – grafika, maliara, ilus-
trátora – o. i. detských kníh Gulive-
rove cesty, Kniha džunglí, Peter
Pan či Veľká kniha slovenských
rozprávok. Výstava potrvá do 21.
novembra.

– Pezinok na kresbách
Alfréda Piffla, architekta, historika,
výtvarníka a umenovedca. Vý-
stava pripravená v spolupráci s
Malokarpatským múzeom a rodi-
nou Pifflovcov. Vernisáž 28. 11. o
17.00 v Mestskom múzeu.

Stále expozície:
ZO ZEME

SAKRÁLNA PLASTIKA

Otvorené:

– expozície archeológie
Pezinka a blízkeho okolia

– Jozef
Franko

utorok – piatok: 10.00 –
18.00, sobota 10.00 – 16.00
MESTSKÉ MÚZEUM,
tel.: 033/641 23 06
e-mail: muzeumpk@pezinsko.sk

KINO DOMU KULTÚRY

1.-2. Tropická búrka USA
4.-5. Paríž, milujemťa Fra

6. Fk: Obrazy starého
sveta SR

7.-8. Máj ČR
8. Wall-E 17.00 h. USA

11.-12. Mamma Mia! USA
13. Fk: Ty, ktorý žiješ. ŠVE

14.-16. Cesta do stredu
zeme USA

23. Fk: Katyň USA
18.-19. Dajte si pozor na Zohana

USA
20.. Fk: Skrytý pôvab buržoá-

zie FRA
21. Bathory SR,ČR

22.-23.. MAX/PAYNE USA
22.. Lovci drakov FRA

17.00 h.
25.-26. Červený barón NEM

27. Karamazovci ČR
28.-30. Cinka Panna SR, ČR

Začiatok predstavení je o 19.00
hod., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADE-
NÁ!
Pezinské kultúrne centrum:
033/641 2093, 033/641 3949
e-mail: kcpezinok@kcpezinok.sk

kurz, ktorý vám to umožní. Techni-
kou smaltovania, ktorú poznali už
starovekí Egypťania, si budete
môcť ozdobiť spony, šperky a prí-
vesky. Táto metóda, kde sa na-
náša drvené ľahko taviteľné sklo
na kovový podklad a následne sa
páli, rozvinie nielen vašu zruč-
nosť, ale aj fantáziu. Cena 300 Sk
(9,96 €). Prihlásiť sa môžete do 19.
novembra Bližšie informácie:

Nechceš sa nudiť? Chceš zažiť
kopec zábavy? Chceš sa naučiť
vyrábať darčeky? Pozývame
„starých“ aj nových koksákov do
nášho klubu, ktorý býva každý pia-
tok od 14.00-17.00 hod. Je to jed-
noduché: stačí ak máš od 7 do 13
rokov, v piatok poobede voľno a
prídeš do Centra voľného času v
Pezinku. Vstupné: zadarmo.

www.epicentrum.org.

KOKSO KLUB

Ako ozdobiť medovníky? Aké
cesto je najvhodnejšie? Toto
všetko sa môžete naučiť, ked si
prídete namaľovať medovníček.
Čakajú na vás medovnikárky z
Budmeríc.

033/6404035, 0911 334
552, pezinok@sng.sk, Galéria
insitného umenia (Schaubmarov
mlyn), Cajlanská 255, Pezinok-
Cajla.

Kontakt:


